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قائمة املحتويات 

عزيزاتي الخريجات، أعزائي الخريجBن، 

بـدايـة وبـاسـم جـامـعة بـ-fزيـت نـتقدم الـيكم بـأطـيب الـ^[انـي بـمناسـبة قرب موعـد تخرجـكم وحـصولـكم عـRى الـدرجـة الـعلمية 

األوvـى و/أو الـثانـية مـن جـامـعتكم. فـعRى مـدار الـسنوات الـقليلة املـاضـية حـققتم الـكث-f مـن اإلنـجازات والـعطاء، واآلن اقـfhب 

موعــد جــ�� الــثمار واالحــتفال {[ــذه املــناســبة مــع الزمــالء والــعائــلة واألصــدقــاء. لــقد تــم تحــديــد موعــد إقــامــة حــفل التخرج 

الــسنوي لهــذا الــعام عــRى مــدرج عــRي الــحاج (مــلعب كرة الــقدم) أيــام الجــمعة 30 حزيران  والســبت واألحــد املوافــق  1 و 2  

تموز 2017 . 

رقم الصفحةالعنوان

2توزيع الكليات عRى أيام الحفل وموعد التدريب
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3ارشادات ومعلومات عامة 
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12نشيد الجامعة

13صورة تفصيلية للحرم الجام�ي

14رسم توضي�ي ملوقع حفل التخرج
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 ويـــتناســـب مـــع تـــطلعاتـــكم وضـــيوفـــكم الـــكرام مـــن األهـــل 
ً
واملـــعلومـــات الـــتالـــية ســـتساعـــدكـــم �ـــي جـــعل هـــذا االحـــتفال مـــمتعا

واألصــدقــاء. كــذلــك يــمكنكم االطالع عــRى كـل مــا يــتعلق بــfhتــيبات حــفل التخرج عــRى لوحــة إعالنــات دائرة الخــدمــات الــعامــة 

عRى رتاج.   

توزيع الكليات عQى أيام الحفل 

مواعيد تدريب الخريجBن: 

ير�ــى مــن جــميع الخريــج-ن الــذيــن سجــلوا أســماَءهــم لــلمشاركــة �ــي حــفل التخرج الــحضور إvــى الــجامــعة لــلتدرب عــRى مراســم 

االحــتفال، والــتصور بزي التخرج وحجز صور االحــتفال واســتالم بــطاقــات الــدعوة، وذلــك �ــي قــاعــة الشهــيد كــمال نــاصر مــن 

، حسب ال�fنامج اآلتي: 
ً
 ولغاية الساعة 01:00 ظهرا

ً
الساعة 10:00 صباحا

السبت   17/06/2017  :  خريجو الدراسات العليا 

األحد    18/06/2017  :  خريجو كلية الحقوق، وكلية الصيدلة 

االثنBن  19/06/2017  : خريجو كلية اآلداب وكلية الdeبية 

الثالثاء 20/06/2017   : خريجو كلية الهندسة والتكنولوجيا وكلية العلوم 

األربعاء 21/06/2017   :  خريجو كلية األعمال واالقتصاد 

الخميس 22/06/2017  :  توزيع بطاقات عQى الخريجBن املتأخرين 

ير�ــى مــن الخريــج-ن الــذيــن أكــدوا مــشاركــ^[م �ــي الــحفل االلــh£ام بــمواعــيد الــتدريــب املــشار إلــ¢[ا أعـاله وكــل مــن يتخــلف عــن 

، ويفقد حقھ �ي املشاركة �ي مراسم االحتفال.  
ً
ذلك يعد مستنكفا

فعاليات التدريب:  

تدقيق األسماء. 1.

.2 dBحجز الــصور والــفيديو لــيوم االحــتفال: رســم الحجز 50 شــيكل/للخريــج، دفــعة تــحت الــحساب. (األســتوديو غــ

 .(
ً
ملزم بتوفdB صور أو فيديو ملن لم يحجز مسبقا

الجمعة 30 حزيران 2017 

الساعة الخامسة مساًء

خريجو كليات: الحقوق واإلدارة العامة، الصيدلة والتمريض 

واملهن الصحية، والدراسات العليا

السـبت 1 تموز 2017 

الساعة الخامسة مساًء
خريجو كليات: اآلداب، والdeبية، والعلوم

األحد 2  تموز 2017 

الساعة الخامسة مساًء
خريجو كلي§�:  األعمال واالقتصاد، والهندسة والتكنولوجيا
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.3 4x أخـذ صور بـمالبـس التخرج �ـي {ـ[و الـقاعـة ألغراض اإلعالن �ـي الـصحف ولـلذكرى مـع األصـدقـاء (6 صور حجـم

6 بتكلفة 5 شواكل). 

عرض إرشادات PowerPoint حول مراسم الحفل. 4.

بــطاقــات الــدعوة: توزع بــطاقــات الــدعوة �ــي قــاعــة الشهــيد نــاصر وذلــك بــعد االنــ^[اء مــن الــتصوير وحجز الــصور 5.

يوم الــتدريــب حســب الــ�fنــامــج املــذكور أعاله. يــنصح الــطلبة الخريــجون الــتأكــد مــن اســتالم بــطاقــا®ــ[م قــبل موعــد 

االحـتفال الـخاص بـكلي^[م. وإذا تـعذر ذلـك يـمك°[م اسـتالم الـبطاقـات يوم الخـميس املوافـق 22/6/2017 �ـي قـاعـة 

راســـم   ولـــغايـــة الـــساعـــة 3:00 بـــعد الظهـــر. ولـــضمان حـــسن ســـ-f م
ً
كـــمال نـــاصر مـــا بـــ-ن الـــساعـــة 10:00 صـــبـــــــاحـــا

 لتفهمكم.  
ً
االحتفال �ي موعدها لن يتم توزيع بطاقات الدعوة بعد هذا املوعد. وشكرا

لـلحصول عـRى بـطاقـات الـدعوة ير�ـى إبراز بـطاقـة الـهويـة الـجامـعية أو الـهويـة الـشخصية، أو توكـيل خـطي موقـع مـن الـطالـب 

الــذي كــلف غــ-fه بــاســتالمــها، عــRى أن يــتضمن الــتوكــيل صورة الــبطاقــة الــجامــعية أو الــهويــة الــشخصية ومــدون عــل¢[ا اســم 

الطالب الخريج ورقمھ الجام�ي وتاريخ االحتفال واسم الشخص املوكل باستالم البطاقات. 

إرشادات ومعلومات عامة: 
وة فرديـــة فـــقط خـــاصـــة بـــاحـــتفال ذلـــك الـــيوم و(3) 1. وريـوس ودراســـات عـــليا (5) بـــطاقـــات دعـ يـــمنح كـــل خريـــج بـــكالـ

بـطاقـات لخريـ:ي الـتأهـيل الـfhبوي (الـدبـلوم) وتـ�fز عـند الـدخول وال يـجوز اسـتعمالـها �ـي دعوة أكـfº مـن شـخص أو �ـي 

يوم آخـر.(لـن يـسمح دخول أي أشـخاص غـ-f املـدعويـن الـذيـن بـحوز®ـ[م بـطاقـات الـدعوة الـخاصـة بـيوم االحـتفال)، 

تذكر إعطاء ضيوفك البطاقات قبل قدومهم إvى الجامعة.  

تــبدأ مراســم االحــتفال بــدخول موكــب الخريــج-ن �ــي تــمام الــساعــة 5:00 مــساًء �ــي أيــام التخريــج، يــعتRي الخريــجون 2.

مسرح التخرج ويــل¢[م موكــب أعــضاء الهــيئة الــتدريســية ويــبقى الجــميع واقــف-ن اvــى حــ-ن أن يــعطي رئــيس الــجامــعة 

اشارة الجلوس ثم تجلسون. 

 �ـي الـيوم املـخصص لتخريـجهم حسـبما 3.
ً
يـfhتـب عـRى الخريـج-ن الـقدوم إvـى الـجامـعة يوم االحـتفال الـساعـة 2:00 ظهرا

 .(�ÀÁاملدخل الرئي) كلية الهندسة Âى مب�vإ 
ً
أش-f إليھ أعاله والتوجھ فورا

ويــة كــل خريــج وإعــطائــھ بــطاقــة مسجــل عــل¢[ا أســمھ الــثالثــي. عــليك 4. قــبل دخول مــب�Â الــهندســة يــتم الــتأكــد مــن هـ

وقـــع االحـــتفال، ويـــتم تســـليم بـــطاقـــة االســـم  املـــحافـــظة عـــRى هـــذه الـــبطاقـــة واالحـــتفاظ {ـــ[ا عـــند خروج املوكـــب إvـــى مـ

 f-ى املسرح.  لـذا تـأكـد مـن االحـتفاظ بـالـبطاقـة لـح-ن تسـليمها لـلقارئ وعـدم تـغيRلـلشخص املـكلف بـقراءة األسـماء عـ

مكانك �ي املوكب/حيث سيتم ترتيب الخريج-ن حسب كل تخصص �ي الكلية املعنية.   

ويـــتھ الـــشخصية فـــقط) عـــند اســـتالمـــھ مـــالبـــس التخرج وتـــعاد لـــھ بـــعد إعـــادة مـــالبـــس 5. ُيســـلم كـــل خريـــج بـــطاقـــة (هـ

التخرج وغالف الـشهادة. يـساعـدكـم طـاقـم مـن األدالء �ـي لـجنة الـتلبيس لـلحصول عـRى الزي املـناسـب مـن الروب، 

الوشــاح والــقبعة. تــذكر عــند ارتــداء الــقبعة أن تــكون الشرشوبــة (الشرابــة) موضوعــة عــRى الــجانــب األيــمن لــلقبعة 

وبـــة" مـــن يـــم-ن الـــقبعة إvـــى يـــسارهـــا بـــعد أن يـــقرأ رئـــيس الـــجامـــعة عهـــد  وريـوس).  ويـــتم نـــقل "الشرشـ (لـــطلبة الـــبكالـ

الخريج-ن.  

بـعد اسـتالم وارتـداء مـالبـس التخرج يـمكنكم أخـذ الـصور الجـماعـية أو الـفرديـة مـع زمالئـكم داخـل املـب�Â كل �ـي مـكان تواجـده 6.

حـيث يوفر متعهـد الـتصوير طـاقـم مـصوريـن مـختص اللـتقاط الـصور الـتذكاريـة مـع زمالئـكم. تـذكر أن الوقـت املـخصص ألخـذ 

الصور الجماعية �ي املب�Â محدود من الساعة 2:00– 3:30 بعد الظهر. 
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يـــنتظم خريـــجو كــل تـــخصص أمـــام الـــطالـــب حـــامـــل اســـم الـــتخصص حـــيث يـــكون مسجـــل عـــRى بـــطاقـــتھ اســـم الـــكلية 7.

واســم الــتخصص وُيــطلب مــن جــميع زمــالءه �ــي الــتخصص االصــطفاف أمــامــھ عــند دخول املوكــب، ثــم الســ-f خــلفھ 

عند قراءة األسماء واستالم الشهادات. 

يدخل الخريجون �ي صف-ن إvى موقع االحتفال حسب تخصصا®[م وكليا®[م.   8.

 بـعد أن يـطلب 9.
ً
قـبل بـدء عـملية توزيـع الـشهادات يـقرأ رئـيس الـجامـعة "عهـد الخريـج-ن" يـقف جـميع الخريـج-ن مـعا

رئـيس الـجامـعة مـ°[م الوقوف، وعـندمـا ينتÌـ� مـن قراءة العهـد ويـسأل "هـل تتعهـدون"؟  "تـجيبون"  "نـعم" بـصوت 

 بـعد نـقل الشرشوبـة مـن يـم-ن الـقبعة إvـى يـسارهـا، (يسـتث�Â مـن ذلـك طـلبة املـاجسـت-f حـيث 
ً
واحـد ثـم تجـلسون مـعا

  .(
ً
تكون  شرشوبة القبعة عRى اليسار أصال

 بــعميد كــلية الــحقوق واإلدارة الــعامــة �ــي 10.
ً
عــندمــا يــبدأ عريــف الــحفل بــدعوة عــمداء الــكليات لــتوزيــع الــشهادات بــدءا

 Â§بــتخصص اإلدارة الــعامــة ويتحركون حــ 
ً
الــيوم األول حــيث يــطلب عــميد الــكلية مــن خريــ:ي الــكلية الوقوف بــدءا

يــصلوا إvــى طــاولــة توزيــع الــشهادات.  وبــعد ذلــك يــقوم قــارئ األســماء بــقراءة اســماء الخريــج-ن. مــثال: عــندمــا يــقول 

عريـف الـحفل واآلن أدعو الـدكـتور محـمد حـني��  لـقراءة اسـماء خريـ:ي كـلية الـحقوق واإلدارة الـعامـة، يـبدأ الـصف 

األول مــن الخريــج-ن بــالتحرك ثــم يــليھ الــصف الــثانــي فــالــثالــث وهــكذا إvــى أن ينتÌــ� جــميع خريــ:ي الــكلية) وكــذلــك 

األمر بالنسبة لبقية العمداء والكليات حسب الfhتيب املشار إليھ �ي هذا الكتيب.    

عــند اإلعالن عــن فــقرة توزيــع الــشهادات يتحرك آخر صــف مــن الــصفوف �ــي أعــRى مــدرج التخرج حــ§Â يــصل عــند 11.

رح (يــــتوvــــى أحــــد اإلدالء إرشــــادك إvــــى املــــنصة) ثــــم تــــتقدم بــــاتــــجاه  راءة األســــماء عــــRى املس رب نــــقطة مــــن مــــنصة ق أق

املـنصة املـذكورة وتسـلم بـطاقـة االسـم إvـى األسـتاذ املـكلف بـقراءة األسـماء، وفور قراءة اسـمك تـتقدم السـتالم غالف 

الــشهادة ومــصافــحة عــميد الــكلية، تــذكر يــتم اســتالم الــشهادة بــالــيد اليسرى واملــصافــحة بــالــيد الــيم�Â (وأثــناء ذلــك 

يــتم الــتقاط صورة لــك حــال تســلمك الــشهادة مــن الــعميد). أمــا الــطالــبات الــلواتــي ال يــصافــحن عــل��ن وضــع الــيد 

اليم�� عQى الصدر. 

 مــن خــلف مــنصة توزيــع الــشهادات ملــن ســيجلسون �ــي الــجانــب األيــمن ويــسارا ملــن 12.
ً
بــعد اســتالم الــشهادة تــتجھ يــمينا

سيجلسون عRى يسار املسرح وتعود اvى مكانك عRى منصة التخرج.  

يــختتم الــحفل بنشــيد الــجامــعة بــقيادة جوقــة الــجامــعة ومــشاركــة الخريــج-ن وأعــضاء الهــيئة الــتدريســية والــحضور 13.

(ير�ـى مـن جـميع الخريـج-ن حـفظ النشـيد والـتدرب عـRى الـلحن كـما هو مـعروض عـRى صـفحة رتـاج) ويـقف الجـميع 

 يـــل¢[م موكـــب 
ً
 لخروج املوكـــب. ويخرج موكـــب األســـاتـــذة أوال

ً
عـــند إنـــشاد نشـــيد الـــجامـــعة ويـــبقوا واقـــف-ن اســـتعدادا

الــطلبة بــشكل مــنظم كــما �ــي الــدخول، ويــتوجــھ الجــميع إvــى الــساحــة أمــام مــب�Â الــهندســة ومــب�Â جــابــي برامــكي/إدارة 

الجامعة اللتقاط الصور الجماعية مع أساتذ®[م وزمالÐ[م. 

تــعاد مــالبــس التخرج وأغــلفة الــشهادات �ــي غــضون ســاعــة واحــدة مــن انــ^[اء مراســم الــحفل وذلــك �ــي نــفس املــكان 14.

الذي استلمت فيھ املالبس. 

تـــfhك املـــقتنيات الـــشخصية الـــثمينة مـــثل الجزاديـــن واملـــحافـــظ والـــهواتـــف الخـــلويـــة والـــكامـــ-fات ومـــفاتـــيح الســـيارات 15.

وغــ-fهــا مــع عــائــالتــكم خــالل مــشاركــتكم �ــي مراســم االحــتفال أو تســليمها لــدى موظــفة األمــانــات �ــي الــغرف املحــددة، 

والجامعة غ-f مسئولة عما ُيفقد أو ُيسرق من تلك املقتنيات.  

أثناء دخول املوكب وخروجھ يمنع الوقوف من أجل تبادل التحيات أو التقاط الصور.   16.

يــمنع مــنعا بــاتــا اســتعمال الــهواتــف الخــلويــة خــالل تــنظيم املوكــب وخــالل مراســم االحــتفال، والــتأكــد مــن إقــفالــها 17.

وتركـها مـع األهـل أو �ـي غرفـة األمـانـات، سـيتم مـصادرة أي هـاتـف خـلوي مـن الخريـج-ن أثـناء مراسـم الـحفل عـRى أن 

تعاد ألصحا{[ا الحقا. 
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يمنع مغادرة مسرح التخريج بعد دخول املوكب ولح-ن ان^[اء مراسم االحتفال. 18.

 عـRى سالمـ^[ن خـالل الحركـة عـRى 19.
ً
تـنصح الـطالـبات بـلبس أحـذيـة قـاعـد®ـ[ا مـطاطـية وعـدم لـبس الـكعب الـعاvـي حرصـا

مدرج املسرح. 

 الــتدخــ-ن أو مــضغ الــعلكة أو اســتعمال الــهاتــف الخــلوي أو االنــشغال �ــي األحــاديــث الــجانــبية خــالل 20.
ً
 بــاتــا

ً
يــمنع مــنعا

مراســم االحــتفال وأثــناء الــتواجــد عــRى مسرح التخريــج، ويــلh£م الخريــجون بــلبس هــندام مــناســب (مــع تــجنب ارتــداء 

مــالبــس الــجيÓ£ او االحــذيــة الريــاضــية يوم التخريــج) والــتعاون بــايــجابــية مــع الحرس الــجامــ�ي وأعــضاء لــجان حــفل 

التخرج بكل ما يتعلق باملناسبة من تعليمات وتوج¢[ات. 

الم األهـــاvـــي بـــمكان جـــلوس الخريـــج ليجـــلسوا �ـــي الـــجهة املـــقابـــلة ملسرح الخريـــج-ن وكـــذلـــك الـــتنبيھ عـــل¢[م بـــعدم 21. إعـ

 مـن موقـع الـحفل بـعد دخول املوكـب 
ً
الـقدوم إvـى الـجامـعة قـبل الـساعـة 3:00 مـن بـعد الظهـر، وعـدم الخروج بـتاتـا

والبقاء �ي مقاعدهم إvى ح-ن خروج املوكب.  

التعميم عRى األهاvي بعدم التصوير خالل الحفل. 22.

دخول األهــاvــي والخريــج-ن فــقط مــن الــبوابــة الــغربــية، بــينما تــخصص الــبوابــة الــجنوبــية لــدخول ذوي االحــتياجــات 23.

الخاصة، وضيوف الجامعة الرسمي-ن وطواقم الصحافة املعتمدين فقط. 

 عـRى سالمـ^[م كـما لـن يـسمح بـدخول أي مرافـق 24.
ً
لـن يـسمح دخول األطـفال إvـى الـجامـعة مـهما كانـت األسـباب حـفاظـا

ليس بحوزتھ بطاقة دعوة (عدد املقاعد محدود).  

لــتخفيف أزمــة املرور ســيتم فــتح بوابــة الــجامــعة الشرقــية/قرب مــب�Â مــنيب املــصري لــتكنولوجــيا املــعلومــات فــقط 25.

للمغادرين بعد ان^[اء الحفل هذا إضافة للبوابت-ن الجنوبية والغربية. 

ير�ى االطالع عRى الخرائط التفصيلية املرفقة وال§� توضح لكم ولألهاvي املدعوين العديد من األمور.  26.

ر�ـــى  إذا كــان لـــديـــك، أو أي مـــن ضـــيوفـــك، أي نوع مـــن اإلعـــاقـــة الجســـديـــة ويـــحتاج إ�ـــى عـــنايـــة خـــاصـــة، ي

ر درويـــــش وذلـــــك قـــــبل  رج الســـــيد يـــــاســ رئـــــيس لـــــجنة االســـــتقبال والـــــنظام لـــــحفل التخـ  بــ
ً
ورا االتـــــصال فـــ

   ydarwish@birzeit.edu ونيdeيد اإللكd22/6/2017 من خالل ال�
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ارشادات خاصة لخري�ي اليوم األول الجمعة 30 حزيران 2017  
توزع مالبس التخرج وينظم الخريج-ن �ي مب�Â الهندسة حسب الجداول أدناه مع مراعاة ما يRي:  

بـعد اسـتالم مـالبـس التخرج واالنـ^[اء مـن الـتصوير عـRى كـل خريـج/ة الـتوجـھ إvـى مـكان التجـمع لالنـتظام �ـي املوكـب 1.

الـساعـة 3:30 بـعد الظهر لـينطلق املوكـب مـن مـب�Â الـهندسـة حسـب الـfhتـيب الـتاvـي: خريـجو كـلي§� الـحقوق واإلدارة 

الــعامــة والــصيدلــة والــتمريــض واملــهن الــصحية عــRى يــم-ن مــلعب كرة الســلة املــتاخــم ملــب�Â مــشاغــل الــهندســة، أمــا 

وقــــع  وكــــب إvــــى مــ  النــــطالق املــ
ً
ور اســــتعدادا ريــــ:ي كــــلية الــــدراســــات الــــعليا فــــيصطفون عــــRى يــــسار املــــلعب املــــذكــ خـ

االحتفال. 

رج يـــــعتRي 2. رح التخ وكـــــب إvـــــى مس ول املــ ريـــــجو كــــل كـــــلية �ـــــي الـــــصفوف حســـــب الـــــتخصصات، وعـــــند وصـــ م خــ
َ
ُيـــــنظ

الخريــجون املــصطف-ن عــRي يــم-ن املــلعب الــجانــب األيــمن مــن مسرح التخرج بــحيث يــتم تــعبئة الــصفوف األمــامــية 

، ويـعتRي زمـالءهـم املـصطف-ن عـRى يـسار املـلعب الـجانـب األيسر مـن مسرح التخرج.  ويـبقى الجـميع 
ً
مـن املسرح أوال

واقـفون كـل أمـام مـقعده إvـى حـ-ن دخول جـميع الخريـج-ن يـل¢[م أعـضاء الهـيئة الـتدريسـية وثـم يجـلسون بـعد أن 

يعطي رئيس الجامعة إشارة الجلوس. 

الجدول أدناه يبBن مكان توزيع املالبس وحفظ األمانات �ي مب�� الهندسة: 

ترتيب وقوف الخريجBن وجلوسهم �ي املوكب وعQى مسرح التخرج: 

  

انظر املثال التوضي ي ملسرح الخريجBن اليوم األول: الجمعة 30 حزيران 2017 

الكلية
مكان استالم 

املالبس

مكان 

األمانات

ساعة توزيع 

مالبس التخرج
تجمع موكب الخريجBن

الحقوق واإلدارة العامة
مرسم 245

قاعة 

221
4:00-2:00�ÀÁممر طابق املدخل الرئي

الصيدلة والتمريض واملهن 

الدراسات العليا
مرسم 

342
ممر الطابق األول 2:00-4:00صف 338

ترتيب التخصصاتالكليةالdeتيب 

يم-ن امللعب/ يم-ن املسرح
الحقوق واإلدارة العامة 

الصيدلة والتمريض
أنظر أدناه

أنظر أدناهالدراسات العليايسار امللعب / يسار املسرح
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ارشادات خاصة لخري�ي اليوم الثاني:  السبت 1 تموز 2017 
توزع مالبس التخرج وينظم الخريج-ن �ي مب�Â الهندسة حسب الجداول أدناه مع مراعاة ما يRي: 

بـعد اسـتالم مـالبـس التخرج واالنـ^[اء مـن الـتصوير عـRى كـل خريـج/ة الـتوجـھ إvـى مـكان تجـمع موكـب كـليتھ لالنـتظام �ـي 1.

ر لـــينطلق املوكـــب مـــن مـــب�Â الـــهندســـة حســـب الـــfhتـــيب الـــتاvـــي: خريـــجو كـــلية اآلداب:   املوكـــب الـــساعـــة 3:30 بـــعد الظه

الـلغويـات واإلعالم، والـتاريـخ يـصطفون عـRى يـم-ن مـلعب كرة السـلة املـتاخـم ملـب�Â مـشاغـل الـهندسـة.  ثـم يـل¢[م خريـجو 

بـا×ـي خريـ:ي كـلية اآلداب تـخصصات الـجغرافـيا، وعـلم الـنفس، وعـلم االجـتماع، يـل¢[م خريـجو كـلية الـfhبـية ثـم خريـ:ي 

 النطالق املوكب إvى موقع االحتفال.  
ً
كلية العلوم ويصطفون عRى يسار امللعب املذكور استعدادا

يــنظم خريــجو كـل كــلية �ــي الــصفوف حســب الــتخصصات، وعــند وصول املوكــب إvــى مسرح التخرج يــعتRي الخريــجون 2.

 ،
ً
املـصطف-ن عـRي يـم-ن املـلعب الـجانـب األيـمن مـن مسرح التخرج بـحيث يـتم تـعبئة الـصفوف األمـامـية مـن املسرح أوال

ويــعتRي زمــالءهــم املــصطف-ن عــRى يــسار املــلعب الــجانــب األيسر مــن مسرح التخرج.  ويــبقى الجــميع واقــفون كــل أمــام 

مـقعده إvـى حـ-ن دخول جـميع الخريـج-ن يـل¢[م أعـضاء الهـيئة الـتدريسـية وثـم يجـلسون بـعد أن يـعطي رئـيس الـجامـعة 

إشارة الجلوس. 

الجدول أدناه يبBن مكان توزيع مالبس التخرج وحفظ األمانات �ي مب�� الهندسة : 

خريجو كلية الحقوق 
تخصصات: اإلدارة العامة، العلوم السياسية، القانون  

خريجو كلية الصيدلة 

تخصصات:  التغذية، التمريض، د. صيدvي، عالج 

النطق والسمع 

خريجو الدراسات العليا تخصصات: 
االحصاء، إدارة األعمال، االقتصاد، التاريخ، 

الfhبية، الصناعة الدوائية، الجغرافيا، الحوسبة، 

د. اسرائيلية، د. دولية، د. عربية، د. النوع 

االجتماØي، ديمقراطية، رياضيات، صحة عامة، 

علم االجتماع، علم النفس، علوم طبية، علوم 

املياه، ف-£ياء، قانون، اللغة العربية،  كيمياء، 

هندسة االستدامة، هندسة املياه، 

يسار الجمهوريمBن الجمهور

الكلية

مكان 

استالم 

املالبس

مكان 

األمانا

ت

ساعة 

توزيع 

املالبس 

تجمع موكب 

الخريجBن

مرسم 245اآلداب:  اللغويات، اإلعالم، التاريخ 
قاعة 

221
ممر الطابق األول 4:00-2:00

مرسم اآلداب:  جغرافيا، علم نفس، علم اجتماع

342

صف 

338
4:00-2:00 �ÀÁممر طابق املدخل الرئي

الdeبية   والعلوم
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ترتيب وقوف الخريجBن وجلوسهم �ي املوكب وعQى مسرح التخرج: 

انظر املثال التوضي ي ملسرح الخريجBن اليوم الثاني:  السبت 1 تموز 2017 

ارشادات خاصة لخري�ي اليوم الثالث:  األحد 2 تموز 2017 
توزع مالبس التخرج وينظم الخريج-ن �ي مب�Â الهندسة حسب الجداول أدناه مع مراعاة ما يRي: 

بـعد اسـتالم مـالبـس التخرج واالنـ^[اء مـن الـتصوير عـRى كل خريـج/ة الـتوجـھ إvـى مـكان تجـمع موكـب كـليتھ لالنـتظام 1.

وكـــب مـــن مـــب�Â الـــهندســـة حســـب الـــfhتـــيب الـــتاvـــي: خريـــجو كـــلية  ر لـــينطلق املـ وكـــب الـــساعـــة 3:30 بـــعد الظه �ـــي املـ

رئيÀÁـــ� ملـــب�Â الـــهندســـة) ويـــصطفون عـــRى يـــم-ن مـــلعب كرة الســـلة  األعـــمال واالقـــتصاد (�ـــي مـــمر طـــابـــق املـــدخـــل ال

املـتاخـم ملـب�Â مـشاغـل الـهندسـة ثـم يـل¢[م خريـجو كـلية الـهندسـة والـتكنولوجـيا يـصطفون عـRى يـسار املـلعب املـذكور 

 النطالق املوكب إvى موقع االحتفال.  
ً
استعدادا

رج يـــــعتRي 2. رح التخ وكـــــب إvـــــى مس ول املــ ريـــــجو كـــــل كـــــلية �ـــــي الـــــصفوف حســـــب الـــــتخصصات، وعـــــند وصـــ يـــــنظم خــ

الخريــجون املــصطف-ن عــRي يــم-ن املــلعب الــجانــب األيــمن مــن مسرح التخرج بــحيث يــتم تــعبئة الــصفوف األمــامــية 

، ويـعتRي زمـالءهـم املـصطف-ن عـRى يـسار املـلعب الـجانـب األيسر مـن مسرح التخرج.  ويـبقى الجـميع 
ً
مـن املسرح أوال

ترتيب التخصصاتالكليةالdeتيب

اللغويات، اإلعالم، التاريخ اآلداب  يم-ن امللعب / يم-ن املسرح

يسار امللعب / يسار املسرح

جغرافيا، علم نفس، علم اجتماعاآلداب

جميع التخصصاتالfhبية

جميع التخصصاتالعلوم

خريجو كلية اآلداب: تخصصات  

اللغة العربية وآدا¥�ا 

̈ية وآدا¥�ا  Bاللغة اإلنجل

̈ية و آدا¥�ا / فر©ي الdeجمة  Bاللغة االنجل

اللغة الفرنسية 

االعالم - إذاعة / فر©ي التلفزة 

االعالم - صحافة / فر©ي العلوم السياسية 

االعالم - صحافة / فر©ي علم االجتماع 

التاريخ / فر©ي اآلثار الفلسطينية 

التاريخ / فر©ي العلوم السياسية

خريجو كلية اآلداب: تخصصات  

الجغرافية / فرØي التاريخ  

الجغرافية/ فرØي العلوم السياسية 

علم النفس/ فرØي علم االجتماع 

علم االجتماع  

خريجو كلية الdeبية تخصصات: 

التأهيل الfhبوي: مرحلة ثانوية، تعليم 

اجتماعيات، تعليم رياضيات، تعليم علوم 

خريجو كلية العلوم:   

األحياء، الرياضيات، رياضية تطبيقية، الف-£ياء، 

الكيمياء

يسار الجمهوریمین الجمھور
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واقــفون كـل أمــام مــقعده إvــى حــ-ن دخول جــميع الخريــج-ن يــل¢[م أعــضاء الهــيئة الــتدريســية وثــم يجــلسون بــعد أن 

يعطي رئيس الجامعة إشارة الجلوس. 

الجدول أدناه يبBن مكان توزيع املالبس وحفظ األمانات �ي مب�� الهندسة: 

ترتيب وقوف الخريجBن وجلوسهم �ي املوكب وعQى مسرح التخرج: 

انظر املثال التوضي ي ملسرح الخريجBن اليوم الثالث:  األحد 2 تموز 2017 

الكلية
مكان استالم 

املالبس

مكان 

األمانات

ساعة توزيع 

مالبس التخرج
تجمع موكب الخريجBن

األعمال واالقتصاد
مرسم 

245 

قاعة 

221
4:00-2:00 �ÀÁممر طابق املدخل الرئي

الهندسة والتكنولوجيا
مرسم 

342

صف 

338 
ممر الطابق األول 4:00-2:00

ترتيب التخصصاتالكليةالترتيب

جميع التخصصاتاألعمال واالقتصاديمني امللعب/ يمني املسرح

جميع التخصصاتالهندسة والتكنولوجيايسار امللعب/ يسار املسرح

خريجو 

كلية األعمال واالقتصاد 
تخصصات: إدارة األعمال، اقتصاد 

األعمال، االقتصاد، التسويق، العلوم 

المالية والمصرفية، المحاسبة 

خريجو  

كلية الهندسة والتكنولوجيا 
تخصصات: هندسة أنظمة حاسوب، 

علم الحاسوب، كهربائية، مدنية، 

معمارية، ميكاترونيكس، ميكانيكية  

يسار الجمهوريمين الجمهور

 !9



ترتيبات التصوير والفيديو الخاصة بيوم االحتفال   

نرجو االنتباه إvى اإلرشادات التالية وال§� تخص عملية التصوير أثناء حفل التخرج وبعده: 

ور 1. تـــعاقـــدت الـــجامـــعة مـــع اســـتوديو املـــنار الـــكائـــن �ـــي مـــديـــنة رام هللا لـــتغطية وقـــائـــع حـــفل التخرج بـــما �ـــي ذلـــك صـ

وقـــع الـــحفل مـــن أجـــل الـــتقاط الـــصور أثـــناء  شـــخصية، و DVD، لـــذلـــك لـــن يـــسمح لـــذوي الخريـــج-ن الحركـــة �ـــي مـ

وقـــع الـــحفل إvـــى ســـاحـــة  وكـــب مـــن مـ روج املـ راســـم وخـ راســـم الـــحفل، يـــسمح لـــهم الـــتقاط الـــصور بـــعد انـــ^[اء امل م

الجامعة. 

أسعار الصور والفيديو Ûي كما يRي: 2.

ريــــــج X 18 13ســــــم، وتــــــباع بــــــسعر(2.5 شــــــيكل) شــــــيكل-ن ونــــــصف لــــــلصورة • رافــــــية للخـــ وغــ وتــــ ورة فــــ صــــ

 .Fuji أو  Kodak الواحدة، نوع الورق

قرص DVD (نوعية HP or Silver line) بسعر 24 شيكل للقرص املدمج الواحد. •

صورة فوريـة حجـم 4x6 سـم عـدد 6 وتـباع بـسعر (5 شـيكل) خـمسة شواكـل، نوع الورق Kodak  أو •

 .Fuji

وريـــة الســـتعماالتـــكم 3. ور فــ و �ـــي لـــيوان قـــاعـــة كـــمال نـــاصـــر، وذلـــك أيـــام الـــتدريـــب ألخـــذ صــ ركـــيب أســـتوديـ ســـيتم ت

الــخاصــة، هــذا الــبند مــنفصل عــن الــذي يــليھ أي الــتصوير الــفوري والــدفــع هــنا يــختلف عــن الــتصوير أثــناء حــفل 

التخرج والدفع لھ. 

وغرافــية وفــيديو أثــناء الــحفل دفــع مــبلغ 50 شــيكل دفــعة تــحت 4. وتـ ور فـ ود الــحصول عــRى صـ عــRى كــل طــالــب/ة يـ

وظــفي اســتوديو املــنار املــتواجــديــن أيــام الــتدريــب �ــي لــيوان قــاعــة كــمال نــاصــر. مــن ال يســتطيع  الــحساب وذلــك ملـ

 f-مــلزم بــتوفــ f-ــى األســتوديو �ــي رام هللا والــدفــع هــناك. (األســتوديو غــvالحجز والــدفــع أيــام الــتدريــب يــمكنھ الــتوجــھ إ

 .(
ً
صور أو فيديو ملن لم يحجز مسبقا

عRى كل طالب االحتفاظ بوصل الدفع لح-ن استالم الصور. 5.

سـيتم توفـ-f طـاقـم مـختص مـن سـتوديو املـنار اللـتقاط الـصور الـتذكاريـة لـكم ولـذويـكم بـعد انـ^[اء مراسـم الـحفل، 6.

سيــكون هذــا الطــاقمــ بـزـي مـوـحدــ ويحمــل كلــ مصور "بطــاقةــ تعريفــية" علــ¢[ا اسمــھ واسمــ االستوديوــ، لذــلكــ ال 

يتحمل االستوديو مسئولية اي صورة تلتقط ألي طالب من ِقبل أي مصور آخر. 

أثناء توزيع الشهادات يجب عRى كل طالب وطالبة االنتباه إvى املصور ح§Â تكون نتيجة الصورة جيدة. 7.

وعـــد ومـــكان 8. الن عـــن مـ و الـــحفل بـــعد اســـبوعـــ-ن مـــن انـــ^[اء الـــحفل وســـيعلن الحـــقا اإلعـ ور وفـــيدي ســـيتم تســـليم صـ

تسليم الصور والفيديو. 

لالستفسار بخصوص التصوير: يمكنكم االتصال مع السيد معز الطويل عRى هاتف رقم: 0599250744 
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عهد الخريج-ن 

ـــتعلمَ 
ُ
ريـــج-ن أنـــنا ُنـــدرك أن اِلـــعلَم ال َيـــمَنُح امل ـــحُن الِخ

َ
ُنـــصرُح ن

ــــر، َبــــل ُيــــلقي َعــــRى عــــاِتــــقِھ َمــــسؤولــــياِت َجســــيمة، 
ُ
 لــــلَتفاخ

ً
َســــببا

وُيــطالــبُھ بــأن َيســتخِدَم مــا َيــحصُل عــليھ مــن ِعــلٍم وَمــعرفــٍة �ــي 

ـــبدأ 
َ
ـــلh£َم {[ـــذا امل

َ
تعهـــُد أن ن

َ
َمـــتِھ واإلنـــسانـــية، ولـــذلـــك ن

ُ
ِخـــدَمـــِة أ

دِق واألمـانـِة واإلخالص. كـما  ـقوَم ِبواجـبِاتـنا ِبمُنتÌـÂ الـّصِ
َ
وأن ن

ـصارى ُجهـَدنـا ِلـَنكوَن ُمواِطـن-َن صـالـِح-ن 
ُ
َل ق

ُ
ـبذ

َ
تعَهـُد أن ن

َ
أنـنا ن

 مــــع الــــصالــــِح 
ً
 دومــــا

ً
جــــاِعــــل-َن مــــصاِلــــحَنا الــــشخِصية ُمنسِجــــَمة

العام. 
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! !    نشـيد الجامعة          

    كلمات : وديع ديب – لبنان  

    مدرس اللغة العربية �ي كلية ب-fزيت عام 1941  

    الحان : سلفادور عرنيطة – فلسط-ن  

    مدرس املوسيقى �ي كلية ب-fزيت عام 1941 

ُدم بِعـز وَســـــــــالْممَعھَد العلم الُمفَـــــــــدى
أیَھا الَســامي الَمقاْمأنَت باألرواح تُفـــــــدى

*                       *                    *
ً ال ولَْن نَْنسى ھــواْكلم نُكْن نَْنســاَك یومــــــا
ونُبَاھي في َســـــناْكَسوَف نَرَعى الَعھَد َدوماً
َمنَھالً لِلظاِمئیـــــــــْنبیَرَزیْت قَْد َغــــــــــدوِت
ببنَیِك الُمْخلِصـیــــــْنوإلى الَعلیا َســـــــــَمْوِت

*               (الالزمة)                   *
وِعَماٌد للَوطــــــــــــْنأَنت للنــَشء َمنــــــــاٌر
َخالٌِد َمَر الَزمــــــــــْنأَنَت للُعــرِب فَخــــــــاٌر
ِمـْن َمباِدیَك الِحســاْنفاْغُرَسْن ما ِشْئَت فِینـا
فَْلنَـِعْش َعْیَش األََمـاْنواْجَعل التَوِحیـَد فینــــا

*               (الالزمة)                  *
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البوابة الجنوبية لدخول ضيوف الجامعة الرسميBن، ذوي االحتياجات الخاصة، وطواقم الصحافة فقط 1.

منطقة وقوف لسيارات الطلبة واألها�ي تنظمها الشرطة الفلسطينية. 2.

الـبوابـة الـغربـية مـخصصة لـدخول الخريـجBن (الـساعـة الواحـدة ظهرا) واألهـا�ـي املـدعويـن (الـساعـة الـثالـثة بـعد الظهـر) يشرف عـل��ا لـجنة االسـتقبال والـنظام 3.

والحرس الجام¯ي. 

البوابة الرئيسية ملب�� الهندسة (لدخول الخريجBن واستالم وتسليم الزي واألمانات). 4.

حمامات عامة (خلف مشاغل الهندسة)، يقابلها �ي نفس الشارع حمامات الستعمال األها�ي. 5.

ملعب كرة السلة (موقع تجمع موكب الخريجBن بعد خروجھ من مب�� الهندسة). 6.

موقع اسعاف وخدمات طبية 7.

كافdeيا 8.

موقع حفل التخريج (ملعب كرة القدم) 9.

الشارع املحاذي ملب�� املكتوم واآلداب، يستعمل لدخول ضيوف الجامعة الرسميBن ملوقع الحفل.  10.

موقع اسعاف وخدمات طبية 11.

البوابة الشرقية للحرم الجام¯ي تستعمل للخروج فقط وبعد ان�³اء الحفل 12.
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رسم توضي ي ملوقع حفل التخرج  

وجلوس أها�ي الخريجBن -ملعب كرة القدم-  

يمBن املسرح                      يسار املسرح 

 !

  

مفتاح الخارطة

VIP مدخل ضيوف الجامعة الرسمي-نمدخل

VIPمنطقة جلوس ضيوف الجامعة الرسمي-ن

منطقة جلوس األهاvياألرقام من 1 ا�ى 7

نقطة اسعاف أوvي ميداني

نقطة مبيعات مياه وعصائر

¬

¬
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عزيزاتي الخريجات أعزائي الخريج-ن 

  

نـأمـل مـنكم الـتعاون مـع مـنظم� ولـجان حـفل التخرج بـما يـكفل اخراج حـفل مـم-£ يـليق 

بكم وبضيوفكم ويدخل البهجة والسرور عليكم وعRى ذويكم.   

http://     :ــــيvرابــــط الــــتا رج عــــRى ال ر جــــميع املــــعلومــــات الــــخاصــــة بــــحفل التخ وســــيتم نش
 www.birzeit.edu/ar/about/life-at-bzu/graduation-ceremony

ملزيـد مـن االسـتفسار ير�ـى االتـصال برئـيس الـلجنة الـتنفيذيـة  لـحفل التخرج (السـيد 

سعيد نخلة) عRى هاتف رقم 2982064 أو بال�fيد اإللكfhوني  

   snakhleh@birzeit.edu

وم�dوك لجميع الخريجات والخريجBن 

اللجنة التنفيذية لحفل التخرج 

حمامات  ¬
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