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  عزائي الخريجين،أعزيزاتي الخريجات، 
אאאא

אאLאKאאאאאאאא
،אאאאKאאאאא

אאאאאאאאאא
121314א2015K 
 

اتكم  اً ويتناسب مع تطلع ال ممتع ذا االحتف اعدكم في جعل ھ ة ستس رام من والمعلومات التالي وضيوفكم الك
على كل ما يتعلق بترتيبات حفل التخرج على لوحة إعالنات دائرة  االطالعكذلك يمكنكم . األھل واألصدقاء
  رتاج.   علىالخدمات العامة 

  
  توزيع الكليات على أيام الحفل

  2015حزيران  12الجمعة 
  مساءً  الخامسةالساعة 

W،אאאא،א
אא 

  2015حزيران  13بت ـــالســ
  الخامسة مساءً الساعة 

Wא،אא
א 

  2015حزيران  14د ـاألح
  الخامسة مساءً الساعة 

Wא،אאאא،
אאא 

  
  مواعيد تدريب الخريجين:

درب ءَ يرجى من جميع الخريجين الذين سجلوا أسما ة للت ى الجامع ھم للمشاركة في حفل التخرج الحضور إل
ع  -والتصور بزي التخرج  ،على مراسم االحتفال ل التخرج في الموق طمن خالل مصور حف وحجز  - فق

  :اآلتيحسب البرنامج في قاعة الشھيد كمال ناصر وذلك ، بطاقات الدعوةاستالم و االحتفال صور

ة، و  ظھراً   12:00-09:00الساعة    03/06/2015   األربعاء  ات: اآلداب، التربي و كلي ريض خريج التم
  والصيدلة والمھن الصحية

  04/06/2015الخميس   
  األعمال واالقتصادخريجو كلية   ظھراً  12:00-09:00الساعة  

  خريجو كلية الھندسة والتكنولوجيا  ظھراً   03:30-01:30الساعة  

  06/06/2015السبت     

  خريجو كلية  الدراسات العليا  ظھراً   12:00-09:00الساعة  

  ظھراً   03:00-01:30الساعة  
خريجو كليتي الحقوق واإلدارة العامة، 

  والعلوم

ا وكل من يرجى من  ا آنف دريب المشار إليھ د الت الخريجين الذين أكدوا مشاركتھم في الحفل االلتزام بمواعي
  يتخلف عن ذلك يعد مستنكفاً، ويفقد حقه في المشاركة في مراسم االحتفال. 
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  :  التدريبفعاليات 
 تدقيق األسماء. .1
 .دفعــــة تحــــت الحســــاب، شــــيكل/للخريج 50ليــــوم االحتفــــال: رســــم الحجــــز  والفيــــديو صــــورالحجــــز  .2

 (األستوديو غير ملزم بتوفير صور أو فيديو لمن لم يحجز مسبقًا).
ف وللــذكرى مــع األصــدقاء أخــذ صــور بمالبــس التخــرج فــي بهــو القاعــة ألغــراض اإلعــالن فــي الصــح .3

 ).شواكل 8بتكلفة  4x 6صور حجم  6(
 حول مراسم الحفل. PowerPoint عرض تعليمات .4
 بروتوكول االحتفال. قصير علىوٕاجراء تدريب زيارة موقع االحتفال  .5
االنتهــاء مــن التصــوير وحجــز  موقــع االحتفــال وذلــك بعــدتــوزع بطاقــات الــدعوة فــي : بطاقــات الــدعوة .6

. ينصـــح الطلبـــة الخريجـــون التأكـــد مـــن اســـتالم المـــذكور أعـــالهيـــوم التـــدريب حســـب البرنـــامج  الصــور
 االثنـين يـوم  اسـتالم البطاقـات تعـذر ذلـك يمكـنهم ل موعد االحتفال الخـاص بكليـتهم. وٕاذابطاقاتهم قب

صــباحًا ولغايــة الســاعة  9:00مــا بــين الســاعة  قاعــة كمــال ناصــرفــي  2015حزيــران  08الموافــق 
ولضمان حسن سير مراسم االحتفال في موعدها لن يتم توزيع بطاقات الدعوة بعـد هـذا . ظهراً  2:00

 الموعد. وشكرًا لتفهمكم. 
أو توكيــل خطــي  الهويــة الشخصــية ،الــدعوة يرجــى إبــراز بطاقــة الهويــة الجامعيــة أو  للحصــول علــى بطاقــات

اســتالمها، علــى أن يتضــمن التوكيــل صــورة البطاقــة الجامعيــة أو الهويــة بموقــع مــن الطالــب الــذي كلــف غيــره 
باسـتالم الشخصية ومدون عليها اسم الطالب الخريج ورقمه الجامعي وتاريخ االحتفـال واسـم الشـخص الموكـل 

  البطاقات.
  

  عامة:ومعلومات إرشادات 
) بطاقات 3) بطاقات دعوة فردية فقط خاصة باحتفال ذلك اليوم و (4يمنح كل خريج بكالوريوس ( - 1

) بطاقة لخريجي الدبلوم وتبرز عند الدخول وال يجوز استعمالها في دعوة 2لخريجي الماجستير و (
ي أشخاص غير المدعوين الذين بحوزتهم لن يسمح دخول أ.(أكثر من شخص أو في يوم آخر
 )، تذكر إعطاء ضيوفك البطاقات قبل قدومهم إلى الجامعة. بطاقات الدعوة الخاصة بيوم االحتفال

مساًء في أيام التخريج، يعتلي  5:00تبدأ مراسم االحتفال بدخول موكب الخريجين في تمام الساعة  - 2
الى حين أن  واقفينالخريجون مسرح التخرج ويليهم موكب أعضاء الهيئة التدريسية ويبقى الجميع 

  يعطي رئيس الجامعة اشارة الجلوس ثم تجلسون.
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ظهرًا في اليوم المخصص  2:00يوم االحتفال الساعة يترتب على الخريجين القدوم إلى الجامعة  - 3
 لتخريجهم حسبما أشير إليه أعاله والتوجه فورًا إلى مبنى كلية الهندسة (المدخل الرئيسي).

. الثالثيقبل دخول مبنى الهندسة يتم التأكد من هوية كل خريج وٕاعطائه بطاقة مسجل عليها أسمه  - 4
عليك المحافظة على هذه البطاقة واالحتفاظ بها عند خروج الموكب إلى موقع االحتفال، ويتم تسليم 

لذا تأكد من االحتفاظ بالبطاقة لحين بطاقة االسم للشخص المكلف بقراءة األسماء على المسرح.  
ص في تسليمها للقارئ وعدم تغيير مكانك في الموكب/حيث سيتم ترتيب الخريجين حسب كل تخص

 الكلية المعنية.  
عند استالمه مالبس التخرج وتعاد له بعد إعادة  (هويته الشخصية فقط)ُيسلم كل خريج بطاقة  - 5

. يساعدكم طاقم من العاملين في لجنة التلبيس للحصول على الزي مالبس التخرج وغالف الشهادة
المناسب من الروب، الوشاح والقبعة. تذكر عند ارتداء القبعة أن تكون الشرشوبة (الشرابة) موضوعة 
على الجانب األيمن للقبعة (لطلبة البكالوريوس).  ويتم نقل "الشرشوبة" من يمين القبعة إلى يسارها 

 ئيس الجامعة عهد الخريجين. بعد أن يقرأ ر 
بعد استالم وارتداء مالبس التخرج يمكنكم أخذ الصور الجماعية أو الفردية مع زمالئكم داخل المبنى كل في  -6

مكان تواجده حيث يوفر متعهد التصوير طاقم مصورين مختص اللتقاط الصور التذكارية مع زمالئكم. تذكر 
 بعد الظهر. 4:00 –2:00 من الساعة المبنى محدود أن الوقت المخصص ألخذ الصور الجماعية في

يتقدم كل تخصص أحد الطلبة من نفس التخصص حيث يكون مسجل على بطاقته اسم الكلية واسم  - 7
عند دخول الموكب، وعند  أمامهالتخصص وُيطلب من جميع زمالءه في التخصص االصطفاف 

  قراءة األسماء واستالم الشهادات.
 يدخل الخريجون في صفين إلى موقع االحتفال حسب تخصصاتهم وكلياتهم.   - 8
قبل بدء عملية توزيع الشهادات يقرأ رئيس الجامعة "عهد الخريجين" يقف جميع الخريجين معًا بعد أن  - 9

"هل تتعهدون"؟  "تجيبون"   دما ينتهي من قراءة العهد ويسأليطلب رئيس الجامعة منهم الوقوف، وعن
ت واحد ثم تجلسون معًا بعد نقل الشرشوبة من يمين القبعة إلى يسارها، (يستثنى من ذلك بصو  "نعم"

 طلبة الماجستير حيث تكون  شرشوبة القبعة على اليسار أصًال). 
بدءًا بعميد كلية اآلداب في اليوم (عندما يبدأ عريف الحفل بدعوة عمداء الكليات لتوزيع الشهادات  -10

ا يطلب العميد من خريجي كليته الوقوف يقف جميع خريجي الكلية المعنية األول لتقديم طلبته وعندم
ويبقوا واقفين حتى ينهي العميد تالوة مقدمته ثم يبدأ خريجو تخصص اللغة العربية بالتحرك مباشرة 
حتى يصلوا إلى طاولة توزيع الشهادات وبعد ذلك يقوم قاريء األسماء بقراءة اسماء الخريجين. مثال: 

قول عريف الحفل واآلن أدعو االستاذة لميس عباس لقراءة اسماء خريجي كلية اآلداب، يبدأ عندما ي
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الصف األول من الخريجين بالتحرك ثم يليه الصف الثاني فالثالث وهكذا إلى أن ينتهي جميع خريجي 
 .   المشار إليه فيه هذا الكتيب الترتيب الكليات حسبالعمداء و بالنسبة لبقية  وكذلك األمر) الكلية

في أعلى مدرج التخرج عند اإلعالن عن فقرة توزيع الشهادات يتحرك آخر صفوف من الصفوف  -11
حتى يصل عند أقرب نقطة من منصة قراءة األسماء على المسرح (يتولى أحد اإلدالء إرشادك إلى 

لى األستاذ المكلف بقراءة األسماء، المنصة) ثم تتقدم باتجاه المنصة المذكورة وتسلم بطاقة االسم إ
وفور قراءة اسمك تتقدم الستالم غالف الشهادة ومصافحة عميد الكلية، تذكر يتم استالم الشهادة باليد 
 اليسرى والمصافحة باليد اليمنى (وأثناء ذلك يتم التقاط صورة لك حال تسلمك الشهادة من العميد).

 وضع اليد اليمنى على الصدر.أما الطالبات اللواتي ال يصافحن عليهن 
بعد استالم الشهادة تتجه يمينًا من خلف منصة توزيع الشهادات لمن سيجلسون في الجانب األيمن  -12

 ويسارا لمن سيجلسون على يسار المسرح وتعود الى مكانك على منصة التخرج. 
يئة التدريسية يختتم الحفل بنشيد الجامعة بقيادة جوقة الجامعة ومشاركة الخريجين وأعضاء اله -13

والحضور (يرجى من جميع الخريجين حفظ النشيد والتدرب على اللحن كما هو معروض على صفحة 
رتاج) ويقف الجميع عند إنشاد نشيد الجامعة ويبقوا واقفين استعدادًا لخروج الموكب. ويخرج موكب 

ع إلى الساحة أمام مبنى ويتوجه الجميكما في الدخول، بشكل منظم األساتذة أوًال يليهم موكب الطلبة 
 اللتقاط الصور الجماعية مع أساتذتهم وزمالئهم./إدارة الجامعة بنى جابي برامكيالهندسة وم

مالبس التخرج وأغلفة الشهادات في غضون ساعة واحدة من انتهاء مراسم الحفل وذلك في نفس  تعاد -14
 .المالبسالمكان الذي استلمت فيه 

ومفاتيح تترك المقتنيات الشخصية الثمينة مثل الجزادين والمحافظ والهواتف الخلوية والكاميرات  -15
وغيرها مع عائالتكم خالل مشاركتكم في مراسم االحتفال أو تسليمها لدى موظفة األمانات السيارات 

 ، والجامعة غير مسئولة عما ُيفقد أو ُيسرق من تلك المقتنيات. المحددةفي الغرف 
التأكد من و  منع منعا باتا االحتفاظ بالهواتف الخلوية خالل تنظيم الموكب وخالل مراسم االحتفال.ي -16

وتركها مع األهل أو في غرفة األمانات، سيتم مصادرة أي هاتف خلوي من الخريجين أثناء  هاإقفال
 .مراسم الحفل على أن تعاد ألصحابها الحقا

 من أجل تبادل التحيات أو التقاط الصور.  أثناء دخول الموكب وخروجه يمنع الوقوف  -17
تنصح الطالبات بلبس أحذية قاعدتها مطاطية وعدم لبس الكعب العالي حرصًا على سالمتهن خالل  -18

 الحركة على مدرج المسرح.
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، ويلتزم التدخين أو مضغ العلكة أو استعمال الهاتف الخلوي خالل مراسم االحتفاليمنع منعًا باتًا  -19
الخريجون بلبس هندام مناسب والتعاون بايجابية مع الحرس الجامعي وأعضاء لجان حفل التخرج بكل 

 ما يتعلق بالمناسبة من تعليمات وتوجيهات.
إعالم األهالي بمكان جلوس الخريج ليجلسوا في الجهة المقابلة لمسرح الخريجين وكذلك التنبيه عليهم  -20

من بعد الظهر، وعدم الخروج بتاتًا من موقع الحفل بعد  3:00بعدم القدوم إلى الجامعة قبل الساعة 
 دخول الموكب والبقاء في مقاعدهم إلى حين خروج الموكب. 

  بعدم التصوير خالل الحفل. التعميم على األهالي -21
دخول األهالي والخريجين فقط من البوابة الغربية، بينما تخصص البوابة الشرقية لدخول ذوي  -22

 االحتياجات الخاصة، ضيوف الجامعة الرسميين وطواقم الصحافة فقط.
حفاظًا على سالمتهم كما لن يسمح  لن يسمح دخول األطفال إلى الجامعة مهما كانت األسباب -23

 ول أي مرافق ليس بحوزته بطاقة دعوة (عدد المقاعد محدود). بدخ
لتخفيف أزمة المرور سيتم فتح بوابة الجامعة الشمالية فقط للمغادرين بعد انتهاء الحفل هذا إضافة  -24

 للبوابتين الشرقية والغربية.
يرجى االطالع على الخرائط التفصيلية المرفقة والتي توضح لكم ولألهالي المدعوين العديد من  -25

  األمور. 
  

االتصال أي نوع من اإلعاقة الجسدية ويحتاج إلى عناية خاصة، يرجى  ،أو أي من ضيوفك ،إذا كان لديك
ن خالل البريد أو م 2982064على هاتف  10/6/2015فورًا برئيس لجنة حفل التخرج وذلك قبل 

 . Gmuhsin@birzeit.eduاإللكتروني 
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   2015 حزيران 12 الجمعة لخريجي اليوم األول خاصة رشاداتا
  مع مراعاة ما يلي:  حسب الجداول أدناه توزع مالبس التخرج وينظم الخريجين في مبنى الھندسة

تالم  .1 د اس رجبع س التخ ن التصوير مالب اء م ان  واالنتھ ى مك ه إل ريج/ة التوج ل خ ى ك ع العل تجم
ى الھندسة حسب الترتيب  3:30لالنتظام في الموكب الساعة  ق الموكب من مبن د الظھر لينطل بع

ة التالي: خريجو  اريختخصصات:  اآلدابكلي ات واإلعالم والت ين ملعب  اللغوي ى يم يصطفون عل
م  كلية اآلداب تخصصات: خريجي، أما باقي لمبنى مشاغل الھندسةلمتاخم كرة السلة ا جغرافية وعل

اع م االجتم يھمو نفس وعل ة و يخريج يل ة التربي ة كلي ى يسار الملعب ف التمريضكلي يصطفون عل
 إلى موقع االحتفال. بالمذكور استعداد النطالق الموك

ى مسرح التخرج في  كلية خريجو كل منظَ يُ  .2 الصفوف حسب التخصصات وعند وصول الموكب إل
ة  تم تعبئ يعتلي الخريجون المصطفين علي يمين الملعب الجانب األيمن من مسرح التخرج بحيث ي

ويعتلي زمالءھم المصطفين على يسار الملعب الجانب األيسر ، رح أوالً من المس األماميةالصفوف 
يھم من مسرح التخرج.  ويبقى الجميع وا ع الخريجين يل ى حين دخول جمي ده إل ام مقع قفون كل أم

 أعضاء الھيئة التدريسية وثم يجلسون بعد أن يعطي رئيس الجامعة إشارة الجلوس.
  يبين مكان توزيع المالبس وحفظ األمانات: أدناهالجدول 

  الكلية
مكان استالم 

  المالبس
مكان 
  األمانات

  توزيع ساعة
  مالبس التخرج

  الخريجينتجمع موكب 

  )اللغويات واإلعالم والتاريخ( اآلداب
مختبر 
241   

  قاعة
221  

  الرئيسي  طابق المدخلممر   2:00-4:00

جغرافية وعلم نفس اآلداب (
  ) وعلم االجتماع

  التربية والتمريض

مرسم 
342  

  صفي
338 ،
332  

   األولطابق الممر   2:00-4:00

          
 

  وعلى مسرح التخرج:ترتيب وقوف الخريجين وجلوسھم في الموكب 
  ترتيب التخصصات  الكلية  ترتيب ال

  اللغويات واإلعالم والتاريخ  كلية اآلداب  يمين الملعب/ يمين المسرح

  يسار الملعب / يسار المسرح
  جغرافية وعلم نفس وعلم االجتماع  كلية اآلداب
  جميع التخصصات  كلية التربية

  جميع التخصصات  كلية التمريض 
    

  2015حزيران  12مسرح الخريجين اليوم األول: الجمعة ل التوضيحي المثالانظر 
  خريجو كلية اآلداب: تخصصات 

  اللغة العربية وآدابھا
  اللغة اإلنجليزية وآدابھا

  اللغة االنجليزية و آدابھا / فرعي الترجمة
  اللغة الفرنسية

  إذاعة / فرعي التلفزة -االعالم 
  السياسية صحافة / فرعي العلوم -االعالم 
  صحافة / فرعي علم االجتماع -االعالم 

  التاريخ / فرعي اآلثار الفلسطينية
 التاريخ / فرعي العلوم السياسية

  خريجو كلية اآلداب: تخصصات   
  الجغرافية / فرعي التاريخ 

  الجغرافية / فرعي العلوم السياسية
  علم النفس / فرعي علم االجتماع

   علم االجتماع
  التربية تخصصات:كلية لخريجو 

  التأھيل التربوي: مرحلة ثانوية، أساسية
  خريجو كلية التمريض تخصصات:  

  التغذية، التمريض، عالج النطق والسمع

  يسار الجمھور    يمين الجمھور
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  2015حزيران  13رشادات خاصة لخريجي اليوم الثاني:  السبت ا
  مع مراعاة ما يلي:حسب الجداول أدناه توزع مالبس التخرج وينظم الخريجين في مبنى الھندسة 

ان تجمع موكب  واالنتھاء من التصوير بعد استالم مالبس التخرج .1 ى مك على كل خريج/ة التوجه إل
اعة  ي الموكب الس ام ف ه لالنتظ ة حسب  3:30كليت ى الھندس ن مبن ق الموكب م ر لينطل د الظھ بع

الي: خريجو  ة الترتيب الت ال واالقتصادكلي اخم يصطفون  األعم لة المت رة الس ين ملعب ك ى يم عل
ة اغل الھندس ى مش و  . لمبن يھم خريج م يل ةث ة الھندس ب  كلي ار الملع ى يس ذكور يصطفون عل الم
  إلى موقع االحتفال. استعداد النطالق الموكب

ى مسرح التخرج  خريجو كل كلية ينظم .2 في الصفوف حسب التخصصات وعند وصول الموكب إل
ة  تم تعبئ يعتلي الخريجون المصطفين علي يمين الملعب الجانب األيمن من مسرح التخرج بحيث ي

ويعتلي زمالءھم المصطفين على يسار الملعب الجانب األيسر ، رح أوالً من المس األماميةالصفوف 
يھم من مسرح التخرج.  ويبقى الجمي ع الخريجين يل ى حين دخول جمي ده إل ام مقع ع واقفون كل أم

 أعضاء الھيئة التدريسية وثم يجلسون بعد أن يعطي رئيس الجامعة إشارة الجلوس.
 

  يبين مكان توزيع المالبس وحفظ األمانات: أدناهالجدول 

  الكلية
مكان استالم 

  المالبس
  مكان األمانات

  توزيع ساعة
  مالبس التخرج

  الخريجينتجمع موكب 

  األعمال واالقتصاد
 مرسم
342  

  صفي
338 ،332  

   األولطابق الممر   2:00-4:00

  الھندسة والتكنولوجيا
 مختبر
241  

  قاعة
221  

  الرئيسي  طابق المدخلممر   2:00-4:00

  
 ترتيب وقوف الخريجين وجلوسھم في الموكب وعلى مسرح التخرج:

  ترتيب التخصصات  الكلية  الترتيب
  جميع التخصصات  األعمال واالقتصاد   يمين الملعب / يمين المسرح
  جميع التخصصات  والتكنولوجياالھندسة   يسار الملعب / يسار المسرح

  
  

  التوضيحي المثالانظر 
  2015حزيران  13مسرح الخريجين اليوم الثاني: السبت 

  
  خريجو

 كلية األعمال واالقتصاد
إدارة األعمال، اقتصاد  تخصصات:

األعمال، االقتصاد، التسويق، العلوم المالية 
  والمصرفية، المحاسبة

  

  
  خريجو 

  كلية الھندسة والتكنولوجيا
كھربائية، مدنية، تخصصات: 

معمارية، ميكانيكية، ميكاترونيكس، ھندسة 
  أنظمة حاسوب، علم الحاسوب

 
  يسار الجمھور    يمين الجمھور
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  2015حزيران  14اليوم الثالث:  األحد رشادات خاصة لخريجي ا
  مع مراعاة ما يلي:حسب الجداول أدناه توزع مالبس التخرج وينظم الخريجين في مبنى الھندسة 

ان تجمع موكب  بعد استالم مالبس التخرج واالنتھاء من التصوير .1 ى مك على كل خريج/ة التوجه إل
اعة ب الس ي الموك ام ف ه لالنتظ ة حسب  3:30 كليت ى الھندس ن مبن ب م ق الموك ر لينطل د الظھ بع

و الي: خريج ب الت ي الترتي وم كليت وق والعل ھم)  الحق ابق تلبيس ي نفس ط ين و(ف ى يم يصطفون عل
يھم خريجو  م يل ا ملعب كرة السلة المتاخم لمبنى مشاغل الھندسة ث ى  الدراسات العلي يصطفون عل

  إلى موقع االحتفال. الموكبالمذكور استعداد النطالق يسار الملعب 
ى مسرح التخرج  .2 د وصول الموكب إل ينظم خريجو كل كلية في الصفوف حسب التخصصات وعن

ة  تم تعبئ يعتلي الخريجون المصطفين علي يمين الملعب الجانب األيمن من مسرح التخرج بحيث ي
عب الجانب األيسر ويعتلي زمالءھم المصطفين على يسار المل، الصفوف األمامية من المسرح أوالً 

يھم  ع الخريجين يل ى حين دخول جمي ده إل ام مقع من مسرح التخرج.  ويبقى الجميع واقفون كل أم
 أعضاء الھيئة التدريسية وثم يجلسون بعد أن يعطي رئيس الجامعة إشارة الجلوس.

  
  يبين مكان توزيع المالبس وحفظ األمانات: أدناهالجدول 

  الكلية
مكان استالم 

  المالبس
  مكان األمانات

  توزيع ساعة
  مالبس التخرج

  الخريجينتجمع موكب 

  الحقوق والعلوم
 مختبر
241  

  قاعة
221  

  الرئيسي  طابق المدخلممر   2:00-4:00

  الدراسات العليا
 مرسم
342  

  صفي
338 ،332  

   األولطابق الممر   2:00-4:00

  
 ترتيب وقوف الخريجين وجلوسھم في الموكب وعلى مسرح التخرج:

  ترتيب التخصصات  الكلية  الترتيب
  جميع التخصصات  الحقوق والعلوم  / يمين المسرحيمين الملعب

  جميع التخصصات  الدراسات العليا  / يسار المسرحالملعبيسار 
  

  التوضيحي  المثالانظر 
  2015حزيران  14األحد : الثالثمسرح الخريجين اليوم 

  خريجو كلية الحقوق
القانون، العلوم اإلدارة العامة، تخصصات: 

  السياسية
  

  خريجو كلية العلوم
األحياء، الرياضيات، تخصصات: 

رياضية تطبيقية، الفيزياء رئيسي وفرعي، 
   الكيمياء

 الدراسات العليا خريجو
إدارة األعمال، االحصاء،  تخصصات:

التربية، الجغرافيا،  االقتصاد، التاريخ،
، د. عربية، ديمقراطية، دوليةالحوسبة، د. 

رياضيات، صحة عامة، علوم طبية، 
فيزياء، قانون، كيمياء، د. النوع 

االجتماعي، علم االجتماع، علم النفس، 
علوم المياه، ھندسة المياه، ھندسة المياه، 

  ھندسة التخطيط العمراني

  يسار الجمھور    يمين الجمھور
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    الخاصة بيوم االحتفال فيديوالو التصوير ترتيبات
  

  حفل التخرج وبعده: أثناءالتالية والتي تخص عملية التصوير  تاإلرشادا إلىاالنتباه  نرجو
تعاقدت الجامعة مع استوديو المنار الكائن في مدينة رام هللا لتغطية وقائع حفل التخرج بما في ذلك  - 1

، لذلك لن يسمح لذوي الخريجين الحركة في موقع الحفل من أجل التقاط  DVD وصور شخصية، 
مراسم الحفل، يسمح لھم التقاط الصور بعد انتھاء المراسم وخروج الموكب من موقع الصور أثناء 

  الحفل إلى ساحة الجامعة.
 أسعار الصور والفيديو ھي كما يلي: - 2

  13فوتوغرافية للخريج صورة X 18)شيكل) ثالثة شواكل للصورة  3سم، وتباع بسعر
  .Fujiأو   Kodakالواحدة، نوع الورق 

  قرصDVD نوعية) Sony/ Fuji (  الواحد. شيكل للقرص المدمج 25بسعر 
 4فورية حجم ة صورx6  ورق شواكل ثمانيةشيكل)  8ر (عوتباع بس  6عدد سم ، نوع ال

Kodak   أوFuji. 
ورية الستعماالتكم سيتم تركيب أستوديو في ليوان قاعة كمال ناصر وذلك أيام التدريب ألخذ صور ف - 3

يليه أي التصوير الفوري والدفع ھنا يختلف عن التصوير أثناء  ھذا البند منفصل عن الذي، الخاصة
  حفل التخرج والدفع له.

دفعة شيكل  50مبلغ على كل طالب/ة يود الحصول على صور فوتوغرافية وفيديو أثناء الحفل دفع  - 4
تحت الحساب وذلك لموظفي استوديو المنار المتواجدين أيام التدريب في ليوان قاعة كمال ناصر. 

ال يستطيع الحجز والدفع أيام التدريب يمكنه التوجه إلى األستوديو في رام هللا والدفع ھناك. من 
 (األستوديو غير ملزم بتوفير صور أو فيديو لمن لم يحجز مسبقاً).

 على كل طالب االحتفاظ بوصل الدفع لحين استالم الصور. - 5
كارية لكم ولذويكم بعد انتھاء مراسم سيتم توفير طاقم مختص من ستوديو المنار اللتقاط الصور التذ - 6

الحفل، سيكون ھذا الطاقم بزي موحد ويحمل كل مصور "باج" عليھا اسمه واسم االستوديو لذلك ال 
 يتحمل االستوديو مسئولية اي صورة تلتقط ألي طالب من قِبل أي مصور آخر.

ى تكون نتيجة الصورة أثناء توزيع الشھادات يجب على كل طالب وطالبة االنتباه إلى المصور حت - 7
 جيدة.

سيتم توزيع الصور والفيديو على كافة الخريجين من جميع الكليات وذلك في ليوان قاعة كمال  - 8
 في الجدول التالي: المذكورةناصر حسب المواعيد 

 
  ساعات التوزيع  اليوم/التاريخ

  عصرا 4:00صباحا حتى  10:00من   04/07/2015السبت    
 بعد الظھر 2:00صباحا حتى  10:00من  07/2015/ 05األحد     
 بعد الظھر 2:00صباحا حتى  10:00من  06/07/2015    األثنين

  
  0599250744لالستفسار بخصوص التصوير: يمكنكم االتصال مع السيد معز الطويل على ھاتف رقم: 
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      نشـيد اجلامعة        
  

  ـدىــــــمَعھَد العلم الُمَفــ
    

  ـالمْ ــــــُدم ِبعـز وَســ
  أَيھا الَســامي الَمقامْ     ـدىــــُتفــأنَت باألرواح

*                       *                    *  
ً ــــــلم نُكْن َنْنســاَك يوم   ال وَلْن َنْنسى ھــواكْ     ا

 ً   ــناكْ ــوُنَباھي في َسـ    َسوَف َنرَعى الَعھَد َدوما
  ــنْ ـــــَمنَھالً لِلظاِمئيــ    ـدوتِ ـــــــبَيرَزيْت َقْد َغــ
  نْ ـــــببَنيِك الُمْخلِصـيـ    َمْوِتــــــوإلى الَعليا َســـ

  *               (الالزمة)                   *
  ـنْ ـــــــوِعَماٌد للَوطــــ    ـاٌرــــــأَنت للنــَشء َمنـ
  ـنْ ــــــَخالٌِد َمَر الَزمـــ    ــاٌرــــــأَنَت للُعــرِب َفخ

  انْ ـِمـْن َمباِديَك الِحسـ    ِشْئَت فِينـا فاْغُرَسْن ما
  َفْلَنـِعْش َعْيَش األَمـانْ     اـــواْجَعل الَتوِحيـَد فينـ

  *               (الالزمة)                  *
  

لبنان  –كلمات : وديع ديب        
  1941مدرس اللغة العربية في كلية بيرزيت عام      

 
فلسطين  –عرنيطة الحان : سلفادور        

1941مدرس الموسيقى في كلية بيرزيت عام        
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  صورة تفصيلية للحرم الجامعي

  
 

(منطقة وقوف لسيارات الطلبة واألھالي تنظمھا الشرطة  الغربيةالطريق إلى البوابة  .1
 الفلسطينية).

 منطقة وقوف لسيارات الطلبة واألھالي تنظمھا الشرطة الفلسطينية. .2
لخريجين (الساعة الواحدة ظھرا) واألھالي المدعوين (الساعة مخصصة لدخول ا الغربيةالبوابة  .3

 بعد الظھر) يشرف عليھا لجنة االستقبال والنظام والحرس الجامعي. الثالثة
 .بوابة دخول موقع حفل التخرج (خلف مشاغل الھندسة) .4
 ملعب كرة القدم (موقع حفل التخرج). .5
 الھندسة (لدخول الخريجين واستالم وتسليم الزي واألمانات).بوابة الرئيسية لمبنى ال .6
 ملعب كرة السلة (موقع تجمع موكب الخريجين بعد خروجه من مبنى الھندسة). .7
 حمامات عامة (خلف مشاغل الھندسة)، يقابلھا في نفس الشارع حمامات الستعمال األھالي. .8
يوف الجامعة الرسميين لموقع الشارع المحاذي لمبنى المكتوم واآلداب، يستعمل لدخول ض .9

 الحفل.
 البوابة الشمالية، تستعمل للخروج فقط وبعد انتھاء الحفل. .10
 ناصر، مكان تدريب الخريجين. قاعة كمال .11
معة الرسميين وطواقم الصحافة البوابة الشرقية، لدخول ذوي االحتياجات الخاصة، ضيوف الجا .12

  .فقط
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  يسار المسرح     المسرح                 يمين 
  
  

  
  .س أھالي الخريجينون جلاكأم أعاله ھي المشار إليھا باللون األزرق األرقاممالحظة:  
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Gmuhsin@birzeit.edu 

 
  

  ومبروك لجميع الخريجات والخريجين
  
  

  غازي محسن
  رئيس لجنة حفل التخرج

  
  

  
  
  
 


