
9:15 - 9:00

9:45 - 9:15

10:30 - 9:45

11:30 - 10:30

10:35 - 10:30

10:40 - 10:35

10:45 - 10:40

10:50 - 10:45

لقاء الطلبة والتجمع عند المدخل الغربي

جولة في الجامعة   |   التعريف بأهم مرافق الجامعة

األكشاك التعريفية / بهو المسرح

نوادي الجامعة والتخصصات والمبادرات الطالبية ، مجلس الطلبة، الفرق الرياضية والفنية ، وحدات الجامعة ، 
ومؤسسات شريكة. 

لقاء تعريفي بالجامعة: كل ما تحتاجون في ساعة

الدخول على عزف كالرينت

فيديو قصير عن الجامعة

كلمة إدارة الجامعة   |   (رئيس الجامعة أو من ينوب عنه)

كلمة الراعي الحصري الستقبال الطلبة الجدد وبرنامج مساري   |   بنك القاهرة عّمان ( اليوم األول )

برنامج القيادة والمواطنة الفاعلة

أجندة البرنامجالوقت

برنامج استقبال الطلبة الجدد

األيام: األربعاء 2017/9/6، الخميس 2017/9/7
بهو ومسرح نسيب عزيز شاهين



10:55 - 10:50

11:00 - 10:55

11:05 - 11:00

11:10 - 11:05

11:15 - 11:10

11:20 - 11:15

11:25 - 11:20

11:30 - 11:25

12:00 - 11:30

02:00 - 12:00

3:00 - 12:00

جامعة بيرزيت غير   |   عمادة شؤون الطلبة

"الجواب الشافي لكل سؤال"   |   دائرة التسجيل والقبول

بوابة رتاج: منفذك االلكتروني للجامعة   |   مركز الحاسوب

"مساري" في بيرزيت ... رحلة نحو التمّيز واإلبداع   |   أ.مروان ترزي

منهاج تعليم اللغة االنجليزية Unlock   |   دائرة اللغات والترجمة

مجلس الطلبة في خدمتكم   |   رئيس مجلس الطلبة

قصة  نجاح   |   يقدمها خريجي الجامعة

فقرة فنية

استراحة غذاء

اللقاءات التفاعلية   |   تعرف على الجامعة في محطات حوار 

استالم كتب اللغة االنجليزية (مبنى سعيد خوري لدراسات التنمية - قاعة 104)

برعاية   |

مبنى نجاد زعني
ط1

غرفة رقم 102

تعليمنا مقاومة

مكتب
العالقات العامة

لماذا نتعلم

اإلنجليزية دائرة
اللغات والترجمة

الريادة واالبتكار

B-Hub

التطوع يجمعنا

عمادة شؤون
الطلبة

"مساري"

بيئة جامعية محفزة
للريادة واإلبداع
وحدة اإلبداع

والريادة

3 خطوات لحياة
جامعية صحية

لقاء مع النجوم
المرصد/

النادي الفلكي

المشاركة المدنية
وتطوير الذات
شبكة تثقيف

األقران
ومبادرة بيرحكايا

12:25-12:00
الجلسة األولى

12:55-12:30
الجلسة الثانية

01:25-01:00
الجلسة الثالثة

01:55-01:30
الجلسة الرابعة

مبنى نجاد زعني
ط1

غرفة رقم 106

مبنى نجاد زعني
ط1

غرفة رقم 109

مبنى نجاد زعني
ط2

غرفة رقم 201

مبنى نجاد زعني
ط2

غرفة رقم 205

كلية التمريض
والمهن الصحية

قاعة 104

لمرصد الفلكي
كلية التربية

كلية التربية 
ط1

قاعة 102


