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حفل التخرج السنوي:
 يُقامُهذاُاالحتفالُمرةُواحدةُفيُالسنةُفيُمطلعُشهرُتموزُ( اضافةُالىُحفلُالتخرجُللدورةُالصيفية)ُ ،وهو ُالحفل ُالسنوي ُالرسمي ُلتوزيع ُالشهادات ُفي ُالجامعةُ .ويتم ُفيه ُتوزيعُ
الشهاداتُعلىُالطلبةُالذينُأتمواُمتطلباتُالدراسةُالجامعية ُنهايةُالفصلُالد ارسيُاأل ُولُ
والطلبةُالمرشحينُإلتمامُهذهُالمتطلباتُنهايةُالفصلُالدراسيُالثانيُفيُالبرامجُوالكلياتُ
المختلفة ُبنجاحُ .ويشمل ُذلك ُطلبة ُالدرجة ُالعلمية ُاألولى ُ(البكالوريوس)ُ ،ودبلوم ُالتأهيلُ
التربويُ ،والدبلوم ُالعالي ُفي ُالرعاية ُالصحية ُاألولية ُوطلبة ُالدرجة ُالعلمية ُالثانيةُ

(الماجستير)ُ ُ.ويتمُمنُخاللهُدعوةُجميعُالطلبةُالمعنيينُحسبماُذكرُسابقاُ.

 المصادقةُعلىُتخريجُالطالبُليستُمشروطةُبحضورُمراسمُحفلُالتخرجُحيثُيتمُتخريجُُ

منُيتغيبُعنُذلكُغيابياُُ.

 -1.1المشاركون في مراسم حفل ال تخرج السنوي ُ:يشاركُفيُمراسمُحفلُالتخرجُالسنويُجميعُ
أعضاء ُالهيئة ُالتدريسية ُالمتفرغين ُبرتبة ُمدرس ُوأعلىُ .وتكون ُالمشاركة ُفي ُهذا ُاالحتفال ُإلزاميةُ
ُويستوجبُالتغيبُعنُذلكُموافقةُعميدُالكليةُالمعنيةُوألسبابُقاهرةُ.
 -1.1رئاسة االحتفالُ:

 يرأس ُمراسم ُهذا ُاالحتفال ُرئيس ُالجامعةُ ،ويشارك ُفيه ُأعضاء ُمجلس ُالجامعة ُوالمجلسُاألكاديمي ُعلى ُمدار ُجميع ُأيام ُاالحتفاالت ُ(يتم ُتوزيع ُالشهادات ُمنذ ُسنوات ُعلى ُمدارُ
ثالثةُأيامُمتتاليةُ/ومنُالمنتظرُتطبيقُاقتراحاتُجديدةُبهذاُالخصوصُللمستقبل)ُ.
 -1.1المتحدثونُ :اتُ فقُعلىُأنُتكونُالحفلةُاألولىُفيُاليومُاألولُمنُاالحتفاالتُهيُالحفلةُ
الرئيسيةُ ،حيث ُيتحدث ُفيها ُرئيس ُالجامعة ُورئيس ُمجلس ُاألمناء ُوممثل ُرئيس ُالدولةُ،
ووزيرُالتربيةُوالتعليمُالعالي.

ُ
ُ-1.1التكريم:

1

ُيتم ُفي ُحفل ُاليوم ُاألول ُتكريم ُأحد ُالشخصيات ُالفلسطينية ُالهامة ُالتي ُلعبت ُدو ار ُفي ُالمجتمعُ
المحلي ُأو ُالخارجيُ ُ ،ومنحه ُدرع ُالجامعة ُالخاص ُتقدي ار ُلجهوده ُفي ُدعم ُالجامعة ُومسيرتهاُ
التربويةُ.
ُ
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حفل التخرج للدورة الصيفية:

يُعتبرُهذاُاالحتفالُحفالُفرعياُومصغ ارُ ،ويقامُفيُنهايةُالدورةُالصيفيةُفيُمطلعُشهرُأيلولُمنُ
كلُعامُلتوزيعُالشهاداتُعلىُالطلبةُالذينُأتمواُمتطلباتُالتخرجُفيُنهايةُالدورةُالصيفيةُ،ويقامُ

االحتفال ُفي ُقاعة ُالشهي د ُكمال ُناصرُ .ويُقتصر ُحضور ُمراسم ُاالحتفال ُعلى ُالطلبة ُالخريجينُ،
ُورئيس ُالجامعة ُوأعضاء ُمجلس ُالجامعة ُفقطُ ،باإلضافة ُإلى ُعدد ُمحدود ُمن ُذوي ُالطلبةُ
لخصوصيةُمكانُإقامةُاالحتفالُوالطاقةُاالستيعابيةُلهُُ.

ُ
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أسس ترتيب جلوس أعضاء الهيئة التدريسية المشاركين في مراسم الحفل

ترتيبُجلوسُاألساتذةُالمشاركينُعلىُمدرجُالتخرجُكماُيأتيُ:
* الصف األمامي:
أ-ُ.

ُُرئيسُمجلسُاألمناءُأوُمنُيمثلهُعلىُيسارُالجمهورُ.

ُ-

ُُنائبُالرئيسُللشؤونُاألكاديميةُُ

ُ-

ُُنائبُالرئيسُللشؤونُالمجتمعيةُ

بُُ-ُُُُ.يجلسُرئيسُالجامعةُعلىُيمينُالجمهور
ُ-

ُُُنائبُالرئيسُللشؤونُاإلداريةُوالماليةُ

ُُُُُ-نائبُالرئيسُللتنميةُواالتصالُُ
ُ

يوزعُالعمداءُعلىُالجهتينُحسبُاألقدميةُ:
جّ ُُُ.
*ُُاألقدميةُفيُمجلسُالجامعةُ.

*ُُوفيييُحالييةُتسيياويُاألقدميييةُ،الييذيُيييرجسُمكييانُالجلييوسُهييوُالرتبييةُ،بحيييثُكلميياُ
ارتفعتُالرتبةُيقتربُمكانُالجلوسُمنُمركزُالصفُوهكذاُ.

*ُ يخصصُالصيفُاليذيُيلييُصيفُمجليسُالجامعيةُلجليوسُأعضياءُالمجليسُاألكياديميُ،
ويوزعييونُعلييىُالجهتييينُ،حسييبُالرتبييةُاألكاديميييةُ،ويجلييسُأصييحابُالرتبييةُاألعلييىُقييربُ
ّ
مركييزُالصييفُميينُالجهتييينُ،وكلميياُارتفعييتُالرتبييةُيكييونُمكييانُالجلييوسُأقييربُإلييىُمركييزُ

الصفُوهكذاُبالنسبةُلباقيُالصفوفُ،ويكونُدخولُموكيبُاألسياتذةُإليىُموقيعُاالحتفيالُ

بدءاُمنُالصفُاألولُ(أصحابُالرتبُاألقل)ُيليهمُباقيُالصفوفُُُ.
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ُ

-4المدعوون لحضور مراسم حفل التخرج السنوي:
بالدرجة األولى يتم دعوة ذوي الخريجين من األهل واألصدقاء بواقع اربعة دعوات لخريجي درجة
البكالوريوس وثالثة دعوات ل خريجي الدرجات األخرى وتتم هذه الدعوة بواسطة الخريجون انفسهم.

 -1المدعوونُمنُذويُالعالقةُمعُالجامعة:

ُأ .مجلسُاألمناءُُ/األعضاءُالمقيمون
ب .مجلسُاألمناءُ/أعضاءُالشرف
ُ
ت .مجلسُالجامعة
ُ

ث .مدراءُالمعاهدُوالمراكزُفيُالجامعة
ُ
ج .مدراءُالدوائرُاإلدارية
ُ
ح .موظفونُسابقون
ُ

جمعيةُأصدقاءُبيرزيت
ُ
خ.
ُ
ُد .نقابةُالعاملين.

 -1المدعوونُمنُالسلطةُالفلسطينيةُ:

ُأ .مكتبُرئيسُالدولةُُ/ممثلُعنُرئيسُالدولةُ
ب .أعضاءُفيُو ازراتُالسلطةُالفلسطينيةُوفيُدوائرُالسلطة
ُ
ت .أعضاءُفيُمؤسساتُالسلطةُالفلسطينية
ُ
ث .أعضاءُفيُالمجلسُالتشريعي
ُ
ج .ممثلونُعنُمحافظاتُوبلدياتُرامُاهللُوبيرزيتُوالبيرة
ُ

 -1ممثلوُالمجتمعُالمدنيُ:مراكزُومؤسساتُوجمعياتُوشخصياتُ.

 -1ممثلوُمراكزُثقافيةُوتربوية.

 -5مؤسساتُحقوقُإنسانُومؤسساتُتنمويةُُ.

 -6قنصلياتُوبعثاتُدبلوماسيةُومؤسساتُدوليةُ/ممنُلهمُارتباطُمباشرُبالجامعةُ.
 -7ممثلونُعنُالمؤسساتُاإلعالميةُُ/الصحافةُالمطبوعةُواإلذاعيةُوالتلفزةُ
ُ

 -8شخصياتُمنُمدينةُبيرزيت.
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ُ
ُ
ُ

 .5لجنة حفل التخرج السنوي:
 يكلف ُرئيس ُالجامعةُ ،مدير ُدائرة ُالخدمات ُالعام ة ُرئاسة ُلجنة ُحفل ُالتخرج ُالسنوي ُبحكمُمنصبهُ،ويصادق ُرئيسُالجامعة ُعلىُأسماءُالمرشحينُلعضويةُهذهُاللجنة ُ ُويصدرُكتبُ

التكليفُلهمُ.
 تبييدأُاجتماعيياتُاللجنييةُبمزاولييةُأعمالهيياُقبييلُشييهرينُميينُموعييدُحفييلُالتخييرجُالسيينويُ،ويقييومُمديرُدائرةُالخدماتُالعامةُ(رئيسُلجنةُحفلُالتخرج)ُبالدعوةُإليىُسلسيلةُاجتماعياتُمتتاليية(ُ

بمعييدلُاجتميياعُأسييبوعيا)ُ،وذلييكُميينُأجييلُالتييداولُفيييُمختلييفُقضيياياُترتيبيياتُحفييلُالتخييرجُ
السي يينويُ،وسي ييماعُاقت ارحي يياتُأعضي يياءُاللجني ييةُواألخي ييذُبالتوصي ييياتُالمقترحي ييةُمي يينُاالحتفي يياالتُ
السابقةُ.

 يتمُتوزيعُالعملُبحيثُتتشكلُلجيانُأساسييةُللترتيبياتُاللوجسيتيةُلحفيلُالتخيرجُالسينويُ،لجنيةُاالسييتقبالُوالنظييامُ،اللجنييةُاإلعالميييةُ،لجنييةُتلبيييسُالخ يريجينُ،لجنييةُتلبيييسُاألسيياتذةُ،وتقييومُ
ُ-

دائرةُالخدماتُالعامةُبكافةُاألمورُاللوجستيةُ.

مهام لجنة حفل التخرج

يكلفُرئيسُالجامعةُلجنةُحفلُالتخرجُمهمةُمتابعةُوتنفيذُكافةُأعمالُالتحضيراتُالالزمةُ
إلقامةُوانجاحُحفلُالتخرجُالسنويُالذيُيقامُفيُشهرُتموزُ،وحفلُالتخرجُالذيُيقامُفيُ
شهرُأيلولُمنُكلُعامُ.وينحصرُدورُلجنةُحفلُالتخرجُبمتابعةُاألمورُالتاليةُُ-:

تحضيرُقوائمُالخريجين
ُ

 تشكيلُاللجانُالمساندة

 تحضيرُاالتفاقياتُالفنيةُمعُالمتعهدينُالخارجيينُ(خدماتُالصوتُ،التصوير)
 بطاقاتُالدعوة

 كتيبُالخريجينُ(بروشور)
 مسرحُالتخرجُ(اإلنشاءاتُواألعمالُالميدانية)
 العروضُالفنيةُوالغنائيةُ
 برنامجُاالحتفاالتُ
 خدماتُالطعامُ
 تدريبُالخريجينُ
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 ترتيباتُجلوسُالطلبةُالخريجينُوذويُالخريجينُوالضيوفُالرسميين.
 مسرحُومنصةُتوزيعُالشهاداتُ
 موكبُاألساتذةُ
 موكبُالطلبةُ

 تنظيمُاالحتفالُ
 الصحافةُواإلعالمُ
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مالبس التخرج (البردة الجامعية) Academic Regalia
ُ-

تتكون ُالبردة ُالجامعية ُمن ُُ 1قطع ُوهيُ :الروبُ ،الطليسان ُ(ُ ،)Hoodالوشاحُ
والقبعةُُ.Caps

ُُ

ُتكونُالبردةُالجامعيةُعلىُنوعينُوهيُُ-:

البردة الجامعية لدرجة الماجستير-:
ُ-1
-1

الروبُ:يكونُلونهُاسوداُوأكمامهُتصلُإلىُالرسغينُ.
الطيلسانُُHoodُ:

أُ-
بُ-

تكون ُبطانة ُالطيلسان ُمن ُالدا خل ُبلون ُشعار ُالجامعة ُ(اللونُ
األخضر)ُويكونُهذاُاللونُأساسياُلكلُالكلياتُ.

يوضع ُعلى ُاللون ُاألساسي ُللطيلسان ُكنارات ُعلى ُشكل ُقبة ُُV
بألوانُمختلفةُبحسبُالتخصصاتُوحسبُالمشارُإليهُفيُبندُ"ج"ُ

تُ-

أدناهُ.

يكون ُطول ُالطيلسان ُ111سم ُوله ُكنار ُمخملي ُبلون ُالتخصصُ

وبعرضُ11سمُ.
ثُ-

يكونُلونُبطانةُالطيلسانُأخضرُلجميعُالكلياتُ.

جُ-

تكونُألوانُالتخصصاتُكملُيليُُ-:

 .1اللونُاألبيضُ:لتخصصاتُاآلدابُوالعلومُاإلنسانية.
 .1اللونُاألصفرُالذهبيُ:لتخصصاتُكليةُالعلوم.
 .1اللونُالبرتقاليُ:لتخصصاتُالهندسة.

 .1اللون ُالرمادي ُُ :Drabلتخصصات ُالتجارةُ :إدارة ُاألعمالُ
والمحاسبةُوالعلومُالماليةُوالمصرفيةُ.
 .5اللونُالنحاسيُُ:Copperلتخصصُاالقتصاد.
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 .6اللونُاألزرقُالفاتسُ:لتخصصُالتربية.
ُ .7اللونُاألرجوانيُُ:Purpleلتخصصُالقانون.
 .8اللون ُالزهري ُالفاتس ُُ :Salmon Pinkلتخصص ُالصحةُ
العامة.

 .9اللونُاألخضرُالزيتيُ:لتخصصُالطبُالمخبريُ.
ُ-

-

يكونُلونُالجزءُالخارجيُالبارزُمنُالطيلسانُبلونُحقلُالتخصصُ.
القبعةCaps :

يكونُلونُالقبعةُاسوداُوهيُمربعةُالشكلُويثبتُعليهاُفيُوسطهاُالعلويُالخارجيُشرشوبةُ
سوداءُ(ُ)Tasselويرتديهاُحملةُدرجتيُالماجستيرُوالبكالوريوسُ.
البردة الجامعية لدرجة البكالوريوس
 -1الروبُ:يكونُالروبُمماثالُلروبُدرجةُالماجستير.
 -1الوشاحُ()Scarf

أ -يكونُالوشاحُمنُقماشُااليتامينُاألبيضُالناعمُُ
ب -يكون ُالوشاح ُمطر از ُبشعار ُالجامعة ُعلى ُالجانبين ُباللون ُاألخضرُ ،وعليهُ
مطرزاتُلشجرةُ"السرو"ُوعددهاُُ11شجرةُموزعةُبالتساويُعلىُجانبيُالوشاحُ

وهيُمطرزةُبخيوطُبألوانُالعلمُالفلسطيني.

جُ-طول ُالوشاح ُ118سم ُوعرضه ُ15سم ُوشكله ُمستطيل ُوينقسم ُإلى ُقسمينُ
متساويينُمعُتدويرةُالقبةُوعليهُإطارُأحمرُمنُقماشُالوربُُ.

ُ-1

ُُ

القبعةُُCaps:تكونُالقبعةُمماثلةُلقبعةُالماجستيرُوتلبيُجميعُالمقاساتُ.

ُ

 -6بروتوكول برنامج االحتفاالت( :الحفل السنوي الرئيسي)
يبدأُبرنامجُاالحتفالُكماُيليُُ:

أُ-

دخولُموكبُالخريجينُيتقدمهُرئيسُلجنةُحفلُالتخرجُ.

بُ-

دخولُموكبُاألساتذةُ.

جُ-

التقديمُ( عريفُالحفل)ُيليُذلكُدقيقةُصمتُلذكرىُالشهداءُويتبعهُالنشيدُالوطنيُ
(موسيقى)ُ.

دُ-

كلمةُرئيسُالجامعةُ.

هيُ-

كلمةُرئيسُالدولةُ(يجلسُمنُسيلقي ُالكلمةُفيُالصفُاألولُالمخصصُلجلوسُ
كبارُالشخصياتُالرسميةُفيُمسرحُالجمهور)ُ.
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وُ-

كلمةُوزيرُالتربيةُوالتعليمُالعاليُويجلسُإلىُيمينُرئيسُالجامعةُفيُالصفُاألولُ
منُالمنصةُالمخصصةُلجلوسُرئيسُُوأعضاءُمجلسُالجامعة.ويكونُمرتدياُالبردةُ

زُ-

الجامعيةُالمناسبةُحسبُتخصصهُالعلميُ.

كلمةُرئيسُمجلسُاألمناءُويجلسُإلىُيسارُرئيسُالجامعةُويرتديُالبردةُالجامعيةُ

حسبُتخصصهُالعلميُ.
( يقومُعريفُالحفلُبتقديمُالشخصياتُالمشارُإليهاُآنفاُلجمهورُالحاضرين)ُ.

ح ُُ-فقرةُالتكريمُ:ويمنسُخاللهاُرئيسُالجامعةُدرع ُالجامعةُالخاص ُتقدي ار ُلجهودهُفيُ
دعمُالجامعةُوتميزهُفيُحقلُاألعمالُوانتاجهُاألدبيُوالثقافي....الخُ
(ويلقيُرئيسُالجامعةُكلمةُقصيرةُفيُمعرضُتقديمُشخصيةُالعامُونبذهُعنُسيرتهُ
الذاتية ُواسهاماته ُفي ُمجال ُتخصصه ُودعمه ُللجامعةُ .ويقوم ُعريف ُالحفلُ
باصطحاب ُشخصية ُالعام ُمن ُموقع ُجلوسه ُإلى ُالمنصة ُالرئيسية ُالستالم ُدرعُ

الجامعةُوالقاءُكلمتهُ(ُ5دقائقُحدُأقصى)ُ.
طُ-

كلمة ُالخريجين ُ :ويلقيها ُطلبة ُيتم ُاختيارهم ُمن ُقبل ُمكتب ُنائب ُالرئيس ُللشؤونُ
األكاديمية ُوفق ُمعايير ُمحددة ُبحيث ُيكون ُهناك ُممثل ُلخريجي ُكل ُكليةُ .يقومُ

الطلبةُالذينُتمُاختيارهمُلتمثيلُزمالئهمُالخريجينُبتحضيرُكلماتهمُوعرضها ُعلىُ
مكتبُرئيسُالجامعةُقبلُموعدُاالحتفالُبثالثةُأيامُكحدُأقصىُ.ويقومُممثلُكلُ

كلية ُمن ُالطلبة ُبإلقاء ُكلمة ُقصيرة ُ(ُ 5دقائق ُكحد ُأعلى) ُفي ُاليوم ُالمخصصُ
لتخريج ُكليتهُ ،وهو ُيرتدي ُالبردة ُالجامعية ُالمناسبةُ ،ويجلس ُبعد ُإلقاء ُالكلمة ُفيُ
المكانُالمخصصُلهُبينُزمالئهُمنُنفسُالتخصصُفيُمسرحُالخريجينُ.
ي-

عهد الخريجين:
يقوم ُرئيس ُالجامعة ُبقراءة ُعهد ُالخريجين ُبعد ُانتهاء ُممثلي ُالكليات ُمن ُقراءةُ

كلماتهمُ.
كُ-

توزيعُالشهاداتُُ:
ُ-1

يدعوُعريفُالحفلُعمداءُالكلياتُلتقديمُخريجيُكلياتهم ُ ُويقومُكلُعميدُ

ُ-1

يقومُرئيسُالجامعةُورئيسُمجلسُاألمناءُبتسليمُالشهاداتُللخريجينُ.

بقراءةُأسماءُالطلبةُالخريجينُوالمرشحينُللتخرجُمنُكليتهُ.

ل ُ-الفقرةُالفنيةُ(وتقدمهاُجوقةُالجامعة)ُلمدةُالُتزيدُعنُُ 5دقائقُفيُكلُيومُمنُأيامُ
االحتفاالتُوتكونُهذهُالفقرةُبعدُكلمةُرئيسُمجلسُاألمناءُمباشرةُ.

7

م ُ-نشيد ُالجامعة ُويقدم ُبمشاركة ُجوقة ُالجامعة ُوالخريجين ُبعد ُاالنتهاء ُمن ُتوزيعُ
الشهاداتُ.
نُ-

خروجُالموكب ُ :يكونُبعكسُالدخولُحيثُيخرجُموكبُاألساتذةُأوالُيتقدمهُرئيسُ
الجامعةُورئيسُمجلسُاألمناءُيليهمُأعضاءُهيئةُالتدريسُ،ثمُموكبُالطلبةُ.

بعدُانتهاءُمراسمُحفلُالتخرجُ.
ُ
ص ُ-يتمُتسليمُمالبسُالتخرجُفيُالمواقعُالتيُوزعتُفيهاُ

ُ

-7

بروتوكول برنامج حفل التخرج للدورة الصيفية

ُ-

يقتصرُهذاُاالحتفالُعلىُمشاركةُرئيسُوأعضاءُمجلسُالجامعةُورئيسُمجلسُاألمناءُ،
ومدير ُدائرة ُالتسجيل ُوالقبول ُفقط ُ .ويجلسون ُعلى ُالمنصة ُالرئيسية ُمن ُمسرح ُالقاعةُ،
باإلضافة ُإلى ُالطلبة ُالمرشحين ُللتخرج ُنهاية ُالدورة ُالصيفية ُويجلس ُهؤالء ُخلف ُالصفُ
المخصصُلجلوسُأعضاءُمجلسُالجامعةُ.

ُالمدعوونُ:ذويُالطلبةُبحيثُالُيزيدُعددهمُعنُُ111مدعوُ.-برنامجُاالحتفالُ:

 .1دخولُالموكبُ(يدخلُأوالُموكبُالخريجينُيليهمُموكبُمجلسُالجامعة).
 .1التقديمُ( عريفُالحفل)
 .1النشيدُالوطنيُ(موسيقى)

 .1كلمةُالجامعةُ(يلقيهاُرئيسُالجامعةُأوُمنُيكلفهُبذلك)
 .5كلمةُرئيسُمجلسُاألمناء
 .6كلمةُالخريجينُ(يلقيهاُطالبُيمثلُجميعُالخريجين)

 .7عهدُالخريجينُ(يقرأهُرئيسُالجامعةُأوُمنُينوبُعنه)
 .8توزيعُالشهادات:
أ-يقرأُاألسماءُمديرُدائرةُالتسجيلُوالقبولُُ

ب-يوزعُرئيسُالجامعةُورئيسُمجلسُاألمناءُالشهاداتُُ

-9نشيدُالجامعةُ
-11خروجُالموكبُ(بدءاُبموكبُمجلسُالجامعةُيليهُموكبُالخريجين)ُ

ُ

-11مالبسُالتخرجُ:يتمُإعادتهاُفيُالمكانُالذيُاستلمتُمنهُبعدُانتهاءُالمراسمُمباشرةُ.
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