
 

 62/8/6102                                   دائرة التسجيل والقبول                                                   

 6102/6102للعام الدراسي قبول الاستمرار 

. 4102/4102للعام الدراسي  التخصصاتاستمرار عملية القبول لبعض تعلن دائرة التسجيل والقبول في جامعة بيرزيت عن 

 .من المقاعد في بعض التخصصات حيث ما زال يتوفر عدد

من خالل  بااللتحاق بالجامعة ولم يقوموا بتعبئة طلب االلتحاق لغاية اآلن القيام بذلك من خالل صفحة القبول على الطلبة الراغبين

  .دائرة التسجيل والقبول في الجامعة من بطاقة طلب االلتحاقوذلك بعد الحصول على  admission.birzeit.edu الرابط 

إجراءات القبول والتي تشمل دفع  إلتمام كافة -دائرة التسجيل والقبول  –ه للجامعة التوجتقدموا بطلب التحاق على الطلبة الذين 

 .والحصول على البطاقة الجامعية (حجز المقعد)الفصل األول  رسوم

، الرجاء االطالع على صفحة القبول من خالل وإجراءات القبول التي بها شواغرالتخصصات  ومتابعة من المعلومات لمزيد 

 admission.birzeit.edu :الرابط التالي

 62/8/6102بتاريخ  قبولال معدالت

 التخصص/الكلية
معدل القبول 

 العادي
معدل القبول 

 الموازي
 التخصص/الكلية

معدل القبول 

 العادي
معدل القبول 

 الموازي
 80 85 األعمال واالقتصاد 80 86 الهندسة والتكنولوجيا

 86 88 المحاسبة 80 84 الهندسة الكهربائية

 80 82 إدارة األعمال 88 01 الهندسة المدنية

 81 88 العلوم المالية والمصرفية 89 93 الهندسة المعمارية

 88 81 اقتصاد األعمال 80 83 الهندسة الميكانيكية

 78 83 التسويق 80 86 الميكاترونيكسهندسة 

 76 81 االقتصاد 80 88 هندسة أنظمة الحاسوب

 68 72 اآلداب 66 74 علم الحاسوب

 65 68 اللغة العربية وآدابها     الحقوق واإلدارة العامة
 88 88 اللغة االنجليزية وآدابها 86 88 القانون

 67 70 اللغة الفرنسية 78 83 االدارة العامة

 68 70 علم االجتماع 68 74 العلوم السياسية

 65 69 التاريخ واآلثار 65 70 العلوم

 65 69 الجغرافيا 65 70 األحياء

 68 72 فرعي علم االجتماع/رئيسي علم النفس 65 70 الرياضيات

 70 79 برامج االعالم 65 70 الرياضيات التطبيقية في االقتصاد

 والمهن الصحية التمريض والصيدلة 65 70 الكيمياء

 01 02 برنامج دكتور صيدلي 65 70 فرعي إدارة األعمال/رئيسي الكيمياء

 88 88 التغذية والحمية 65 70 فرعي كيمياء حيوية/رئيسي الكيمياء

 88 88   التمريض 65 70 فرعي تسويق/رئيسي الكيمياء

 88 88 عالج النطق والسمع 65 70 الفيزياء

 التربية 65 70 فرعي الرياضيات /رئيسي الفيزياء

 65 68 تعليم العلوم 65 70 فرعي علم الحاسوب/ رئيسي الفيزياء

 65 68 تعليم االجتماعيات 65 70 فرعي اإللكترونيات/ رئيسي الفيزياء

 


