
 

 دائرة التسجيل والقبول

 4102/4102اجراءات القبول للعام 

وانتهز هذه الفرصة  ،لكم مزيدا  من التقدم واالزدهار أهنئكم بمناسبة النجاح في الثانوية العامة متمنيا   نود أأفي البداية 

 :جراءات القبول لهذا العامالفيما يلي توضيح و .الب مستقبليين  في جامعة بيرزيترحب بكم كطأل

 :ةاتباع االجراءات التالي، بخصوص الطلبة الذين قاموا بتعبئة طلب االلتحاق سابقا  

 من القبول صفحة ، ومراجعةفي طلب القبول التأكد من تعبئة الخياراتالرجاء ، استكمال اجراءات االلتحاق من أجل (1

 . لالطالع على رسالة القبول admission.birzeit.edu الرابط خالل

 يوم صباح من اعتبارا  -ناصر كمال الشهيد قاعة– الجامعة إلى التوجه قبول في أحد التخصصاتالحصول على  بعد (1

 لغاية صباحا   1::0 الساعة من -واألحد الجمعة ايام عدا- يوميا   الطلبة استقبال يتم حيث 11/7/4112 الموافق األربعاء

 حجز) األول الفصل رسوم من الحساب تحت دفعة ودفع القبول اجراءات كافة إلتمام وذلك الظهر بعد من 11:: الساعة

مصطحبين معهم  ،(4112/4111 للعام لالطالع على معدالت القبول) به قبوله تم الذي التخصص حسب وذلك (المقعد

     . كشف عالمات الثانوية العامة او صورة مصدقة عنه

 :ةيقوموا بتعبئة طلب االلتحاق، اتباع االجراءات التاليالذين لم و بيرزيت بجامعة بااللتحاق الراغبين أما بخصوص الطلبة

 فرع فيها بما الوطن محافظات في فلسطين وبنك العربي البنك فروع خالل من االلتحاق طلب الحصول على بطاقة (4

 .السبت أيام المراجعين يستقبل والذي الجامعة حرم داخل الموجود فلسطين بنك

 المرور ورمز الطلب رقم باستخدام admission.birzeit.edu الرابط خالل من القبول الدخول إلى صفحة (:

 عن صورة شخصية، صورة) وثائق من يلزم ما وإرفاق االلتحاق، طلب وتعبئة على بطاقة طلب االلتحاق المطبوع

 والثاني عشر، الحادي العاشر، للصفوف المدرسية العالمات من نسخة الميالد، شهادة عن صورة الشخصية، الهوية

 (.عشر

 admission.birzeit.edu الرابط خالل من القبول صفحة مراجعة خالل من القبول على الحصول من التأكد بعد (2

 11/7/4112 الموافق األربعاء يوم صباح من اعتبارا  -ناصر كمال الشهيد قاعة– الجامعة إلى التوجه الطالب على

 من بعد الظهر 11::صباحا  لغاية الساعة  1::0من الساعة  -عدا ايام الجمعة واألحد- الطلبة يوميا  حيث يتم استقبال 

 حسب وذلك (المقعد حجز) األول الفصل رسوم من الحساب تحت دفعة ودفع القبول اجراءات كافة إلتمام وذلك

كشف عالمات  مصطحبين معهم ،(4112/4111 للعام لالطالع على معدالت القبول) به قبوله تم الذي التخصص

 الثانوية العامة او صورة مصدقة عنه

 

أو االتصال على  admission.birzeit.eduلمزيد من المعلومات واالستفسارات مراجعة صفحة القبول من خالل الرابط 

 .4504117أو  4504112هاتف رقم 

 والقبولمدير دائرة التسجيل 
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