يّ
ُ
وتبن القيم الدميقراطية
رسالتنا :التميّز والتطوير
جامعة بريزيت مؤسسة عربية فلسطينية ،يشرف عليها جملس أمناء مستقل ،يقرر سياستها،
ويتحمل مسؤولياتها.
وتلتزم اجلامعة بقيم التميز ،وتشجيع االبتكار ،والتجربة ،واإلبداع ،واإلتقان ،والعمل اجلماعي،
والدميقراطية املبنية على التعددية وحرية الرأي واحرتام اآلخر ،كما تسعى إىل التميز يف جماالت

التعليم العالي ،والبحث العلمي ،وخدمة اجملتمع ،حيث التزمت اجلامعة منذ تأسيسها بتوفري
الفرص التعليمية دون متييز ،وتهيئة الطلبة ليكونوا مواطنني صاحلني ف ّعالني يف جمتمعاتهم ومنتمني
له ،وذلك بتوفري املناخ املناسب لتنمية قدراتهم ،وبلورة شخصياتهم ،وصقل مواهبهم يف جو
ليربالي منفتح ،ومرتكز على الرتاث العربي اإلسالمي.

احلياة اجلامعية

يتألّف اجلسم الطالبي في اجلامعة من طلبة من جميع أنحاء فلسطني ،من املدن
والقرى واخمليمات .وتلتزم اجلامعة بتعزيز احلوار الدميقراطي ،والنشاطات التربوية
والثقافية الالمنهجية.
وفي إطار التزامها بالدميقراطية ،تعتمد اجلامعة إلى تنظيم انتخابات سنوية،
يقوم خاللها الطلبة بانتخاب مجلس الطلبة املكون من  11عضوا ً.
ومن أجل تطوير روح التعاون ،وتشجيع اخلدمة اجملتمعية ،قامت اجلامعة منذ
عام  1972بإدراج ساعات العمل التعاوني كمتطلب للتخرج جلميع الطلبة ،حيث
يحتاج الطالب إلنهاء  120ساعة عمل تعاوني حتى يستكمل متطلبات تخرجه.

اخلرجيون:
خدمة اجملتمع باملهارات والوعي اجملتمعي

تفخر جامعة بيرزيت بتقدميها للمجتمع الفلسطيني خريجني جامعيني
مؤهلني ،ممن يحتلون مواقع رائدة في القطاعني العام واخلاص وكذلك في
اجملتمع املدني .كما يحتل خريجو اجلامعة مناصب مميزة في املؤسسات
واملنظمات اإلقليمية والدولية.

كليـــات اجلامعـــــة
كليــــة اآلداب
ملتقى اآلداب والثقافة والعلوم االجتماعية
آلية القبول (:مباشر في التخصصات املبينة أدناه أو غير مباشر
في الكلية)
متيز معرفي أكادميي مهني تربوي
تأسست كلية اآلداب عام  1974وهي من أولى الكليات في اجلامعة
آلية القبول  (:مباشر في التخصص املبني أدناه)
وتعتبر األكبر من حيث عدد التخصصات التي تقدمها وعدد الطلبة
تأسست كلية التربية عام  .2010إلعداد معلم ميتلك الثقافة
احلقوق
كلية
امللتحقني بها  .تقدم الكلية التخصصات التالية:
العامة ،املهارات التعليمية والقدرة على التعامل مع طلبته ويتطور
				
• اللغة االجنليزية وآدابها
مهنيا ً من خالل العمل .تقدم الكلية التخصص التالي:
واإلدارة العامة
• اللغة العربية وآدابها
• معلم املرحلة األساسية العليا تعليم االجتماعيات
الترجمة
/فرعي
وآدابها
االجنليزية
• رئيسي اللغة
• معلم املرحلة األساسية العليا تعليم العلوم
رفد القطاع العام واخلاص بالكفاءات املميزة
• اللغة الفرنسية
آلية القبول  (:مباشر في التخصصات املبينة أدناه)
• علم االجتماع
تأسست كلية احلقوق واإلدارة العامة عام  2004وتقدم الكلية
• رئيسي التاريخ/فرعي العلوم السياسية
طلبات اإللتحاق
التخصصات التالية:
• رئيسي التاريخ /فرعي اآلثار الفلسطينية
• القانون
يعلن في الصحف احمللية وصفحة اجلامعة اإللكترونية عن
• رئيسي اجلغرافية /فرعي التاريخ
• اإلدارة العامة
موعد توزيع بطاقات طلب االلتحاق "لدرجة البكالوريوس"
• رئيسي اجلغرافية /فرعي العلوم السياسية
• رئيسي العلوم السياسية/فرعي االقتصاد
وميكن احلصول على بطاقة طلب االلتحاق من كافة فروع
• رئيسي علم النفس /فرعي علم االجتماع
• رئيسي العلوم السياسية /فرعي االدارة العامة
البنك العربي وكافة فروع بنك فلسطني مبا فيها فرعه في
دائرة اإلعالم:
جامعة بيرزيت .وحتتوي بطاقة طلب االلتحاق على رمز املرور
ً
التالية:
التخصصات
الدائرة
وتقدم
اإلعالم.
دائرة
في
ا
مباشر
يكون القبول
ورقم الطلب املطلوبان لتعبئة طلب االلتحاق إلكترونيا ً من
كلية األعمال واالقتصاد
االجتماع
علم
صحافة/فرعي
–
اإلعالم
رئيسي
•
خالل الرابط التاليhttp://admission.birzeit.edu :
• رئيسي اإلعالم – صحافة /فرعي العلوم السياسية
تُرفق جميع الوثائق املطلوبة أدناه مع طلب االلتحاق الكترونيا ً
رفد اجملتمع بكفاءات مهنية وريادية
• رئيسي اإلعالم – إذاعة /فرعي التلفزة
آلية القبول  (:مباشر في التخصصات املبينة أدناه وغير مباشر عن طريق عمل  Scanningوال تعاد الوثائق للطالب حتت أي
ظرف.
في الكلية)
كلية العلوم
تأسست الكلية عام  1978حتت مسمى كلية التجارة واالقتصاد  .1صورة شخصية (ترفق الكترونيا ً وسيتم استخدام الصورة
إلصدار بطاقة الهوية اجلامعية).
ومت تغيير اسمها ابتدا ًء من الفصل األول  2013/2012لتصبح كلية
اإلسهام في تقدم العلوم البحتة والتطبيقية
األعمال واالقتصاد ليعكس التطور الذي حدث في تخصصات الكلية  .2صورة عن الهوية الشخصية وصورة عن شهادة امليالد.
مباشر
غير
أو
أدناه
آلية القبول (:مباشر في التخصصات املبينة
 .3صورة عن بطاقة رقم اجللوس لطلبة شهادة الدراسة
خالل السنوات العديدة املاضية .تقدم الكلية التخصصات التالية:
في الكلية)
الثانوية العامة الفلسطينية  2014فقط.
• االقتصاد
تأسست كلية العلوم عام  1974وهي من أولى الكليات في اجلامعة
 .4صورة عن الشهادة املدرسية للصف العاشر والصف احلادي
• إدارة األعمال
وتقدم الكلية التخصصات التالية:
عشر والصف الثاني عشر.
• التسويق
• األحياء
أما الوثائق التي يجب ان تُسلم شخصيا ً في دائرة التسجيل
• احملاسبة
• الكيمياء
والقبول بعد تعبئة طلب االلتحاق الكترونيا ً هي:
• العلوم املالية واملصرفية
• رئيسي الكيمياء  /فرعي ادارة األعمال
 .1شهادة تثبت حصول الطالب/الطالبة على كافة
• اقتصاد األعمال
• رئيسي الكيمياء  /فرعي التسويق
التطعيمات املطلوبة ( باإلمكان احلصول على هذه الشهادة
احليوية
• رئيسي الكيمياء /فرعي الكيمياء
من مديرية الصحة في احملافظة التي يقطن بها الطالب /
كلية اهلندسة والتكنولوجيا
• الرياضيات
الطالبة).
االقتصاد
في
التطبيقية
• الرياضيات
 .2صورة مصدقة عن كشف امتحان شهادة الدراسة الثانوية
ملتقى العلوم البحتة والتكنولوجيا
• الفيزياء
العامة الفلسطينية ( التوجيهي ) لطلبة السنوات السابقة
آلية القبول (:مباشر في التخصصات املبينة أدناه وغير مباشر
الرياضيات
فرعي
الفيزياء/
• رئيسي
والشهادات األخرى ( , )..SATI&SATII, GCE, IGCSE, IB, etcشهادة
في الكلية)
• رئيسي الفيزياء /فرعي اإللكترونيات
البجروت لفلسطيني ، 1948شهادات الدول العربية .وغيره.
• رئيسي الفيزياء /فرعي علم احلاسوب
تأسست كلية الهندسة عام  1979وتأسست كلية تكنولوجيا  .3صورة مصدقة عن كشف امتحان شهادة الدراسة الثانوية
املعلومات عام  2006وابتدا ًء من الفصل األول من العام الدراسي
العامة الفلسطينية لطلبة  2014للطلبة الذين مت قبولهم
 2015/2014مت دمج هاتني الكليتني لتصيح كلية الهندسة
وذلك يوم جلسة امتحان املستوى في اللغة االجنليزية وقبل
كلية التمريض
والتكنولوجيا.
الدخول لالمتحان بنصف ساعة على األقل.
والصيدلة واملهن الصحية
تقدم الكلية التخصصات التالية:
• الهندسة املعمارية
دعم التنمية الشاملة في اجملاالت الصحية
• الهندسة املدنية
ملزيد من املعلومات  ،يرجى اإلتصال بـ :
أدناه)
املبينة
آلية القبول  ( :مباشر في التخصصات
• الهندسة الكهربائية
دائرة التسجيل والقبول ص.ب -14.بيرزيت -فلسطني
واملهن
التمريض
كلية
مسمى
تأسست الكلية عام  2008حتت
• الهندسة امليكانيكية
هاتف ،02-29829056 :فاكس02-2982118 :
الصحية املساندة ومت تغير اسمها ابتدا ًء من الفصل األول
• امليكاترونيكس ( القبول في هذا التخصص مباشر فقط ).
البريد اإللكترونيregistrar@birzeit.edu :
 2013/2012لتصبح كلية التمريض والصيدلة واملهن الصحية.
• هندسة أنظمة احلاسوب ( .القبول في هذا التخصص مباشر فقط)
تقدم الكلية التخصصات التالية:
املوقع اإللكترونيwww.birzeit.edu :
• علم احلاسوب  ( .القبول في هذا التخصص مباشر فقط)
•
•
•
•

دكتور صيدلي
التغذية واحلمية
عالج النطق والسمع
التمريض

كلية الرتبية

