
أجندة البرنامجالوقت

األكشاك التعريفية / بهو المسرح10:00-9:00
ومجموعة أفالم قصيرة عن جامعة بيرزيت / مسرح نسيب عزيز شاهين

كلمة رئيس جامعة بيرزيت أو من ينوب عنه10:05-10:00

كلمة راعي الحفل “شركة جوال” )اليوم األول(10:10-10:05

آلية التسجيل واإلشراف في جامعة بيرزيت “دائرة التسجيل والقبول”10:15-10:10

بوابة رتاج منفذك اإللكتروني إلى جامعة بيرزيت “مركز الحاسوب”10:20-10:15

فقرة فنية “فرقة سنابل”10:30-10:20

رحلة التميز واالبداع في جامعة بيرزيت “السيد مروان ترزي”10:40-10:30

لقاء مع العمداء:11:00-10:40
اليوم األول 27 آب 2018:

كلمة عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا د. واصل غانم
كلمة عميد كلية الصيدلة والتمريض والمهن الصحية د. رانية أبو حمدة

اليوم الثاني 28 آب 2018:
كلمة عميد كلية اآلداب د. مجدي المالكي

كلمة عميد كلية الحقوق واإلدارة العامة د. ياسر العموري
كلمة عميد كلية التربية د. أحمد الجنازرة

كلمة عميد كلية الفنون البصرية المعاصرة د. شادي الغضبان
اليوم الثالث 29 آب 2018:

كلمة عميد كلية األعمال واالقتصاد د. سامية البطمة
كلمة عميد كلية العلوم د. خالد صويلح

فقرة فنية “فرقة سنابل”11:10-11:00

استقبال الطلبة في دوائرهم12:15-11:15
لقاء مع رئيس الدائرة واعضاء الهيئة التدريسية ونوادي الدوائر

إضافة إلى عرض مشاريع مميزة وقصص نجاح 

تسليم كتب اللغة اإلنجليزية وجولة في الحرم الجامعي وفترة الغداء3:00-12:30
نقاط توزيع الكتب »كل طالب حسب كليته«

اليوم األول 27 آب 2018:
• مبنى رشيد منيب المصري لتكنولوجيا المعلومات لطالب الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسوب ودائرة 	

علم الحاسوب
• مبنى عمر العقاد للهندسة لطالب الهندسة المدنية والميكانيكية والميكاترونيكس والهندسة المعمارية 	

وهندسة التخطيط والتصميم الحضري وهندسة البيئة
• مبنى كلية الصيدلة والتمريض والمهن الصحية لطالب الصيدلة والتمريض والمهن الصحية	

اليوم الثاني 28 آب 2018:
• مبنى عزيز شاهين كلية اآلداب لطلبة اآلداب	
• مبنى رياض توفيق الصادق للحقوق واإلدارة العامة لطلبة الحقوق واإلدارة العامة وطلبة كلية الفنون 	

البصرية المعاصرة وطلبة كلية التربية
اليوم الثالث 29 آب 2018:

• مبنى عبد الرحمن الجريسي كلية األعمال واالقتصاد لطلبة كلية االعمال واالقتصاد	
• مبنى كلية العلوم لطلبة العلوم	

بـــرنـــامــــج استقبــــال الطلبــــة الجــــدد

27-29 آب 2018  |  بهو ومسرح نسيب عزيز شاهين

برعاية:

استقبـــال الطلبـــة الجـــدد

27-29 آب 2018
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