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 عزائي الخريجين،أعزيزاتي الخريجات، 
لدرجة اليك  بأطيب التهاني بمناسمم ة برم مد د رجرجك  وحلممدلك      ا جامعة بيرزيت نتقدم سمم اوببداية 

 ا نجاز ي ة الماضممممممية حققت  الكثير من اإع   مدار السممممممندا  القف. تك أو الثانية من جامع/الع مية األول  و

  لقد رواالحتفال بهذه المناسمممممم ة مال الزمعء والعاأل ة واأل ممممممدباء.  ثمارالبترم مد د جني ا واآلن والعطاء،

  مدرج   ي الحاج )م عب كرة القدم(    ذا العام إبامة حفل التجرج السندي له رحديد مد د

 . 2018 حزيران  24و 23 و 22والس ت واألحد  المدافق  أيام الجمعة
 

ب ويتتاستتتتم م  ت لعاتل   ن وضتتتتيوذل  اللما  موالمعلومات التالية ستتتتتستتتتاجعل  ذا اعح فاا امتتااح ممتعا
بات تاح التخمج  ام العلالك يملتل  . األفح واألصتتتتتتتتع ا  ما يتعلق بتمتي تالا جلى لح  جلى الماب  ال

ceremony/Graduation43-bzu/graduation-at-http://www.birzeit.edu/ar/about/life  . 
 

 لتوزيع الكليات على أيام الحف

  2018حزيران  22الجمعة 
 مساء   والنلف الجامسةالسا ة 

التربية، والهندسة والتكندلدجيا،  :كليات خريجو

 .والدراسا  الع يا

  2018حزيران  23 السبت
 مساء   والنلف السا ة الجامسة

اآلدام، الع دم، والليدلة والتمريض : ا خريجد ك ي

 .والمهن اللحية

  2018حزيران  24األحد  
 مساء   والنلف السا ة الجامسة

األ مال واالبتلاد، والحقدق واإدارة : تيخريجد ك ي

 .العامة

 
 مواعيد تدريب الخريجين:

 
يرج  من جميال الجريجين الذين سج دا أسماَءه  ل مشاركة في حفل التجرج الحضدر إل  الجامعة ل تدرم     

نسيب  مسرحمراس  االحتفال، والتلدر بزي التجرج وحجز  در االحتفال واستعم بطابا  الد دة، وذلك في 

 مج اآلري:ظهرا ، حسب ال رنا 01:00  احا  ولغاية السا ة  10:00من السا ة  شاهين

 خريجو الدراسات العليا:            09/06/2018السبت   

 خريجو كلية اآلداب وكلية التربية:               10/06/2018األحد    

 خريجو كلية األعمال واالقتصاد :              11/06/2018االثنين  

 والتكنولوجيا وكلية العلومخريجو كلية الهندسة  :              12/06/2018الثالثاء 

 خريجو كلية الحقوق، وكلية الصيدلة :              13/06/2018األربعاء 

 : توزيع بطاقات على الخريجين المتأخرين             19/06/2018  الثالثاء

 

بطابة الهدية الجامعية أو الهدية الشجلية، أو ردكيل خطي مدبال  ابراز هذا وستس   بطابا  الد دة بناء     

من الطالب الذي ك ف غيره باستعمها،     أن يتضمن التدكيل  درة ال طابة الجامعية أو الهدية الشجلية 

 ومدون   يها اس  الطالب الجريج وربمه الجامعي وراريخ االحتفال واس  الشجص المدكل باستعم ال طابا .

 

ث الجريجين     االلتزام بمدا يد التدريب المشار إليها آنفا وكل من يتج ف  ن ذلك يعد مستنكفا ، ويفقد ونح

 .حقه في المشاركة في مراس  االحتفال

 

 : التدريبفعاليات 
 .ين والتي ستكون معلقة بغرض التحقق من صحة المعلوماتجمن خالل قوائم الخري تدقيق األسماء .1

http://www.birzeit.edu/ar/about/life-at-bzu/graduation-ceremony/Graduation43
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 .، دفعة تحت الحسووووووووووووا شووووووووووووي ل للخري  50ليوم االحتفال: رسووووووووووووم الحجز  والفيديو صووووووووووووورالحجز  .2
 )األستوديو غير ملزم بتوفير صور أو فيديو لمن لم يحجز مسبقًا(.

صووور  6ف وللذكرى )بمالبس التخرج في بهو القاعة ألغراض اإلعالن في الصووح فردية أخذ صووور .3
 (.شواكل 5بتكلفة  4x 6حجم 

 حول مراسم الحفل. PowerPoint إرشاداتعرض  .4
حسووووب  وذلك التدريب والشوووورياالنتهاء من  وذلك بعد مسووووري نسوووويب شووووا ينتوزع بطاقات الدعوة في  .5

فال ل موعد االحت. ينصوووووووووووخ الطلبة الخريجون التمكد من اسوووووووووووتالم بطاقاتهم قبالمذكور أعالهالبرنام  
في  2018 6 19الموافق  الثالثاء يوم اسووووووووووووووتالم البطاقات الخاص ب ليتهم. وإذا تعذر ذلك يم نهم

ولضمان . بعد الظهر 3:00احًا ولغاية الساعة ووووووووووووووووووووووووووووصب 10:00ما بين الساعة  قاعة كمال ناصر
لن يتم توزيع بطاقات الدعوة بعد  ذا الموعد. وشوووووووووو رًا حسوووووووووون سووووووووووير مراسووووووووووم االحتفال في موعد ا 

 لتفهم م. 
 

 عامة:ومعلومات إرشادات 
( 2)ية فقط خاصة باحتفال ذلك اليوم و( بطاقات دعوة فرد5) ب الوريوس ودراسات عليا يمنخ كل خري  -1

وتبرز عند الدخول وال يجوز استعمالها في دعوة أكثر من  التم يل التربوي )الدبلوم(لخريجي  بطاقات
لن يسمخ دخول أي أشخاص غير المدعوين الذين بحوزتهم بطاقات الدعوة ) .شخص أو في يوم آخر
 (، تذكر إعطاء ضيوفك البطاقات قبل قدومهم إلى الجامعة. الخاصة بيوم االحتفال

مساًء في أيام التخري ، يعتلي  5:30تبدأ مراسم االحتفال بدخول موكب الخريجين في تمام الساعة  -2
لى حين أن يعطي ا واقفينالخريجون مسري التخرج ويليهم موكب أعضاء الهيئة التدريسية ويبقى الجميع 

 ئيس الجامعة اشارة الجلوس ثم تجلسون.ر 
ظهرًا في اليوم المخصص  2:00يترتب على الخريجين القدوم إلى الجامعة يوم االحتفال الساعة  -3

 لتخريجهم حسبما أشير إليه أعاله والتوجه فورًا إلى مبنى كلية الهندسة )المدخل الرئيسي(.
خري  كل  يعطىو  ويته يتم التمكد من )الصفراء( و ُيسلم الخري  بطاقة الخري  مبنى الهندسة  عند دخول -4

. عليك المحافظة على  ذه البطاقة واالحتفاظ بها عند خروج الموكب الثالثيبطاقة مسجل عليها أسمه 
ذا تمكد لإلى موقع االحتفال، ويتم تسليم بطاقة االسم للشخص الم لف بقراءة األسماء على المسري.  

ن ليمها للقارئ وعدم تغيير م انك في الموكب حيث سيتم ترتيب الخريجيمن االحتفاظ بالبطاقة لحين تس
 حسب كل تخصص في الكلية المعنية.  

البس معند استالمه مالبس التخرج وتعاد له بعد إعادة  )هويته الشخصية فقط(ُيسلم كل خري  بطاقة  -5
في لجنة التلبيس للحصول على الزي المناسب من  األدالء. يساعدكم طاقم من التخرج وغالف الشهادة

الرو ، الوشاي والقبعة. تذكر عند ارتداء القبعة أن تكون الشرشوبة )الشرابة( موضوعة على الجانب 
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األيمن للقبعة )لطلبة الب الوريوس(.  ويتم نقل "الشرشوبة" من يمين القبعة إلى يسار ا بعد أن يقرأ رئيس 
 الجامعة عهد الخريجين. 

بعد استالم وارتداء مالبس التخرج يم نكم أخذ الصور الجماعية أو الفردية مع زمالئكم  -6
داخل المبنى كل في م ان تواجده حيث يوفر متعهد التصوير طاقم مصورين مختص 
اللتقاط الصور التذكارية مع زمالئكم. تذكر أن الوقت المخصص ألخذ الصور الجماعية 

 بعد الظهر. 3:30 –2:00 من الساعة في المبنى محدود
حيث ي ون مسجل على بطاقته اسم  خصص أمام الطالب حامل اسم التخصصينتظم خريجو كل ت -7

ب، عند دخول الموك أمامهالكلية واسم التخصص وُيطلب من جميع زمالءه في التخصص االصطفاف 
 عند قراءة األسماء واستالم الشهادات.ثم السير خلفه 

 ن إلى موقع االحتفال حسب تخصصاتهم وكلياتهم.  ييدخل الخريجون في صف -8
قبل بدء عملية توزيع الشهادات يقرأ رئيس الجامعة "عهد الخريجين" يقف جميع الخريجين معًا بعد أن  -9

ن"  " ل تتعهدون"؟  "تجيبو  دما ينتهي من قراءة العهد ويسمليطلب رئيس الجامعة منهم الوقوف، وعن
بصوت واحد ثم تجلسون معًا بعد نقل الشرشوبة من يمين القبعة إلى يسار ا، )يستثنى من ذلك  "نعم"

 طلبة الماجستير حيث تكون  شرشوبة القبعة على اليسار أصاًل(. 
ي اليوم األول فالتربية بدءًا بعميد كلية عندما يبدأ عريف الحفل بدعوة عمداء الكليات لتوزيع الشهادات  -10

حتى  ركون ويتح التم يل التربوي تخصص ب بدءاً  لكلية من خريجي الكلية الوقوفيطلب عميد احيث 
األسماء بقراءة اسماء الخريجين. مثال: عندما  ئ وبعد ذلك يقوم قار  . يصلوا إلى طاولة توزيع الشهادات
من ول ، يبدأ الصف األالتربيةلقراءة اسماء خريجي كلية  العلتوم...... يقول عريف الحفل واآلن أدعو 

وكذلك  (الخريجين بالتحرك ثم يليه الصف الثاني فالثالث و  ذا إلى أن ينتهي جميع خريجي الكلية
 .    ذا الدليل المشار إليه في األمر بالنسبة لبقية العمداء والكليات حسب الترتيب

تى حفي أعلى مدرج التخرج ف من الصفوف قرة توزيع الشهادات يتحرك آخر صعند اإلعالن عن ف -11
عند أقر  نقطة من منصة قراءة األسماء على المسري )يتولى أحد اإلدالء إرشادك إلى المنصة(  يصل

ثم تتقدم باتجاه المنصة المذكورة وتسلم بطاقة االسم إلى األستاذ الم لف بقراءة األسماء، وفور قراءة 
ليسرى دة باليد ااسمك تتقدم الستالم غالف الشهادة ومصافحة عميد الكلية، تذكر يتم استالم الشها

ما الطالبات أ والمصافحة باليد اليمنى )وأثناء ذلك يتم التقاط صورة لك حال تسلمك الشهادة من العميد(.
 اللواتي ال يصافحن عليهن وضع اليد اليمنى على الصدر.

بعد استالم الشهادة تتجه يمينًا من خلف منصة توزيع الشهادات لمن سيجلسون في الجانب األيمن  -12
 ا لمن سيجلسون على يسار المسري وتعود الى م انك على منصة التخرج. ويسار 
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يختتم الحفل بنشيد الجامعة بقيادة جوقة الجامعة ومشاركة الخريجين وأعضاء الهيئة التدريسية والحضور  -13
)يرجى من جميع الخريجين حفظ النشيد والتدر  على اللحن كما  و معروض على صفحة رتاج( ويقف 

نشاد نشيد الجامعة ويبقوا واقفين استعدادًا لخروج الموكب. ويخرج موكب األساتذة أواًل الجميع عند إ
نى بويتوجه الجميع إلى الساحة أمام مبنى الهندسة ومكما في الدخول، بش ل منظم يليهم موكب الطلبة 

 اللتقاط الصور الجماعية مع أساتذتهم وزمالئهم. إدارة الجامعة جابي برام ي
في غضون ساعة واحدة من انتهاء مراسم الحفل وذلك في نفس  وأغلفة الشهاداتمالبس التخرج  تعاد -14

 .المالبسالم ان الذي استلمت فيه 
مفاتيخ السيارات و تترك المقتنيات الشخصية الثمينة مثل الجزادين والمحافظ والهواتف الخلوية والكاميرات  -15

الحتفال أو تسليمها لدى موظفة األمانات في الغرف وغير ا مع عائالتكم خالل مشاركتكم في مراسم ا
 ، والجامعة غير مسئولة عما ُيفقد أو ُيسرق من تلك المقتنيات. المحددة

 أثناء دخول الموكب وخروجه يمنع الوقوف من أجل تبادل التحيات أو التقاط الصور.   -16
 هاد من إقفالالتمكو  ،اسم االحتفالالهواتف الخلوية خالل تنظيم الموكب وخالل مر  استعماليمنع منعا باتا  -17

وتركها مع األ ل أو في غرفة األمانات، سيتم مصادرة أي  اتف خلوي من الخريجين أثناء مراسم 
 .الحفل على أن تعاد ألصحابها الحقا

 يمنع مغادرة مسري التخري  بعد دخول الموكب ولحين انتهاء مراسم االحتفال. -18
مطاطية وعدم لبس الكعب العالي حرصًا على سالمتهن خالل تنصخ الطالبات بلبس أحذية قاعدتها  -19

 الحركة على مدرج المسري.
 لجانبيةفي األحاديث ا االنشغالأو  يمنع منعًا باتًا التدخين أو مضغ العلكة أو استعمال الهاتف الخلوي  -20

)مع  بس، ويلتزم الخريجون بلبس  ندام مناوأثناء التواجد على مسري التخري  خالل مراسم االحتفال
الجامعي  مع الحرس بإيجابيةوالتعاون  تجنب ارتداء مالبس الجينز او االحذية الرياضية يوم التخري (

 تعليمات وتوجيهات. بالمناسبة من وأعضاء لجان حفل التخرج ب ل ما يتعلق
ليجلسوا في الجهة المقابلة لمسري الخريجين وكذلك التنبيه عليهم جلوس الخري  إعالم األ الي بم ان  -21

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

 الحفل. خاللالتصوير  الحركة من أجل التعميم على األ الي بعدم -22
ذوي  لدخول الجنوبيةدخول األ الي والخريجين فقط من البوابة الغربية، بينما تخصص البوابة  -23

 فقط.المعتمدين ضيوف الجامعة الرسميين وطواقم الصحافة و االحتياجات الخاصة، 
حفاظًا على سالمتهم كما لن يسمخ بدخول  لن يسمخ دخول األطفال إلى الجامعة مهما كانت األسبا  -24

 أي مرافق ليس بحوزته بطاقة دعوة )عدد المقاعد محدود(. 
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 اتالشرقية قر  مبنى منيب المصري لتكنولوجيا المعلوملتخفيف أزمة المرور سيتم فتخ بوابة الجامعة  -25
 والغربية. الجنوبيةفقط للمغادرين بعد انتهاء الحفل  ذا إضافة للبوابتين 

 ى االطالع على الخرائط التفصيلية المرفقة والتي توضخ لكم ولأل الي المدعوين العديد من األمور. يرج -26
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 رسم توضيحي لموقع حفل التخرج 

  -ملعب كرة القدممدرج علي الحاج و–وجلوس أهالي الخريجين 
 

 يسار المسرح     المسرح                 يمين 
 

 

 
  

 مفتاح الخارطة
VIP ضيدف الجامعة الرسميين منطقة ج دس 

U1  - U9 منطقة جلوس األ الي 

 
 نقطة اسعاف أولي ميداني

 حمامات  
 خط سير موكب الخريجين )أسود( ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 الهيئة اآلكاديميةخط سير موكب أعضاء  ـــــــــــــــــــــــــــــ
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  2018 حزيران 22 الجمعة لخريجي اليوم األول خاصة رشاداتا
 
 

 مع مراعاة ما يلي:  حسب الجداول أدناه توزع مالبس التخرج وينظم الخريجين في مبنى الهندسة
تجمع العلى كل خريج/ة التوجه إلى مكان  واالنتهاء من التصتتتتتتتوير بعد استتتتتتتتالم مالبس التخرج .1

الهندستتتتة حستتتتب الترتيب بعد الظهر لينطلق الموكب من مبنى  4:30لالنتظام في الموكب الستتتتاعة 
اخم لمبنى لمتعلى يمين ملعب كرة الستتتتلة االتربية  وكلية كلية الهندستتتتة والتكنولوجيا التالي: خريجو
 ا  ادالمذكور استعديصطفون على يسار الملعب ف الدراسات العلياكلية  خريجي، أما مشاغل الهندسة
 إلى موقع االحتفال. بالنطالق الموك

وعند وصول الموكب إلى مسرح التخرج  ،الصفوف حسب التخصصاتفي  كلية خريجو كل منظ  ي   .2
يعتلي الخريجون المصتتتطفين علي يمين الملعب الجانب انيمن من مستتترح التخرج بحيت يتم تعب ة 

زمالءهم المصطفين على يسار الملعب الجانب انيسر ويعتلي ، رح أوال  من المس انماميةالصفوف 
من مستتتتتتترح التخرج.  ويبيى الجميع واقفون كل أمام ميعده إلى حين دخول جميع الخريجين يليهم 

 أعضاء الهي ة التدريسية وثم يجلسون بعد أن يعطي ر يس الجامعة إشارة الجلوس.
3.  
 

 :في مبنى الهندسة يبين مكان توزيع المالبس وحفظ األمانات أدناهالجدول 
 
 

 الكلية
مكان 
استالم 
 المالبس

مكان 
 األمانات

 توزيع ساعة
 مالبس التخرج

 الخريجينتجمع موكب 

مرسم  التربية
245 

 قاعة
221 

 ممر طابق المدخل الر يسي 2:30-4:30
  الهندسة والتكنولوجيا

 الدراسات العليا
 مرسم
342 

صف 
338 

  انولطابق الممر  2:30-4:30

 
 

 
 ترتيب وقوف الخريجين وجلوسهم في الموكب وعلى مسرح التخرج:

 
 

 ترتيب التخصصات الكلية ترتيب ال

 يمين الملعم/ يمين المسمح
 التمبية

 الهتعسة والتلتولوايا
 أتظم أعتاه

 أنظر أدناه العماسات العليا يسام الملعم / يسام المسمح
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 8201 حزيران 22الجمعة  :اليوم األولمسرح الخريجين ل التوضيحي المثالانظر 
 

 

                     خريجو كلية التربية
ي  رع  ،مرح ة ثاندية ،التأهيل التربدي ، :تخصصات

 .رع ي    دم، اجتما يا 

 

 خريجو كلية الهندسة والتكنولوجيا 
 ،معمارية ، ميكانيكية  ،، كهرباألية ، مدنية تخصصصصصصات:

 .    الحاسدم، ميكاررونيكس هندسة أنظمة حاسدم

 

 خريجو الدراسات العليا 
 ،االبتلادإدارة األ مال، اإحلاء،  تخصصات:

التاريخ، التربية، الجغرافيا،  األحياء ال يئية،

، ةد.  ربي، ةد. دولي ،ةد. إسراألي ي الحدس ة،

ديمقراطية، رياضيا ،  حة  امة،   دم ط ية، 

ة الهندس ال غة العربية، كيمياء،فيزياء، باندن، 

الندع  د.  نا ا  دواألية، الكهرباألية،

،     النفس،   دم االجتماع،     االجتما ي

، هندسة ال رمجيا ، االستدامةهندسة المياه، 

 هندسة التجطيط العمراني، هندسة المياه.

 يسار الجمهور  يمين الجمهور
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 2018 حزيران 23رشادات خاصة لخريجي اليوم الثاني:  السبت ا
 

 مع مراعاة ما يلي:حسب الجداول أدناه توزع مالبس التخرج وينظم الخريجين في مبنى الهندسة 
على كل خريج/ة التوجه إلى مكان تجمع موكب  واالنتهاء من التصتتوير بعد استتتالم مالبس التخرج .1

بعد الظهر لينطلق الموكب من مبنى الهندستتتتتتة حستتتتتتب  4:30كليته لالنتظام في الموكب الستتتتتتاعة 
ى يمين يصتتتتتطفون عل ونهاية بعلم االجتماع بدأ باللغة انلمانية اآلداب:كلية الترتيب التالي: خريجو 

باقي خريجي كلية اآلداب ثم يليهم خريجو  . ملعب كرة الستتتتتتتلة المتاخم لمبنى مشتتتتتتتاغل الهندستتتتتتتة
سطينية نهاية بتخصصات  سيةالتاريخ/فرعي اآلثار الفل سيا يليهم  ،تخصص الجغرافيا/فرعي علوم 
ذكور الميصتتتتطفون على يستتتتار الملعب و الصتتتتيدلة والتمري خريجي كلية ثم  العلومخريجو كلية 
  إلى موقع االحتفال. النطالق الموكب ا  استعداد

وعند وصول الموكب إلى مسرح التخرج  ،في الصفوف حسب التخصصات خريجو كل كلية ينظم .2
يعتلي الخريجون المصتتتطفين علي يمين الملعب الجانب انيمن من مستتترح التخرج بحيت يتم تعب ة 

ويعتلي زمالءهم المصطفين على يسار الملعب الجانب انيسر ، رح أوال  من المس انماميةالصفوف 
.  ويبيى الجميع واقفون كل أمام ميعده إلى حين دخول جميع الخريجين يليهم من مستتتتتتترح التخرج

 أعضاء الهي ة التدريسية وثم يجلسون بعد أن يعطي ر يس الجامعة إشارة الجلوس.
 

 :في مبنى الهندسة  وحفظ األمانات التخرج مالبسيبين مكان توزيع  أدناهالجدول 
 

 الكلية
مكان 
استالم 
 المالبس

مكان 
 األمانات

 توزيع ساعة
 مالبس ال

 الخريجينتجمع موكب 

اب:  اللغويات، اإلعالم، علم النفس، اآلد
 علم االجتماع

مرسم 
245 

 قاعة
221 

 ممر الطابق انول  2:30-4:30

 مرسم التاريخ والجغرافيااآلداب:  
342 

صف 
338 

 ممر طابق المدخل الر يسي  2:30-4:30
 والصيدلة والتمريض العلوم

 
 

 ترتيب وقوف الخريجين وجلوسهم في الموكب وعلى مسرح التخرج:
 
 

 تمتيم التخصصات الللية التمتيم

 اآلداب   يمين الملعب / يمين المسرح
علم النفس، علم  اللغويات، اإلعالم،

 االجتماع

 يسار الملعب / يسار المسرح

 التاريخ، الجغرافيا اآلداب

 جميع التخصصات العلوم

 جميع التخصصات والتمري  الصيدلة
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 8201 حزيران 23اليوم الثاني:  السبت مسرح الخريجين ل انظر المثال التوضيحي
 

 

 خريجو كلية اآلداب

               
ال غة اإنج يزية وآدابها، ال غة األلمانية،  تخصصات: 

 –اإ عم  ال غة الفرنسية، ال غة العربية وآدابها،

 حافة/فر ي الع دم  -، اإ عمإذا ة/فر ي الت فزة

،  االجتماع حافة/فر ي      –السياسية، اإ عم 

     ال غة اإنج يزية وآدابها/فر ي الترجمة،

    النفس/فر ي      النفس/فر ي دراسا  مرأة،

 االجتماع.     ،االجتماع

 خريجو كلية اآلداب 
ثار الف سمممممطينية، التاريخ/ التاريخ/فر ي اآل تخصصصصصصصصصصصصات:

فر ي الع دم السمممممميممماسمممممميمممة، الجغرافيمممة/فر ي التممماريخ، 

 .الجغرافية/فر ي الع دم السياسية

 العلومخريجو كلية 
األحياء، الرياضممميا ، الرياضممميا  التط يقية في  تخصصصصصصصصات:

االبتلمماد، الفيزياء، الكيمياء، األحياء/فر ي آثار، األحياء/فر ي 

يا / فر ي االبتلممممماد، الرياضممممميا  / إدارة األ مال، الرياضممممم

فر ي   دم مالية وملممرفية، فيزياء/فر ي الكترونيا ، فيزياء/ 

فر ي رياضممميا ، فيزياء/فر ي     الحاسمممدم، الكيمياء/فر ي 

إدارة األ مال، الكيمياء/فر ي التسديق، الكيمياء/ فر ي الكيمياء 

 الحيدية.

 خريجو كلية الصيدلة
  عج النطق  يدلي، التغذية، التمريض، د. تخصصات:

 .والسمال

 يمين الجمهور
 
 

 يسار الجمهور 
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 2018 حزيران 24األحد  اليوم الثالث:رشادات خاصة لخريجي ا
 م  مماجاة ما يلا:تسم الاعاوح أعتاه توزع مالبس التخمج ويتظ  الخمياين ذا مبتى الهتعسة 

على كل خريج/ة التوجه إلى مكان تجمع موكب  من التصتتتويربعد استتتتالم مالبس التخرج واالنتهاء  .1
بعد الظهر لينطلق الموكب من مبنى الهندستتتتتتة حستتتتتتب  4:30كليته لالنتظام في الموكب الستتتتتتاعة 

)تخصتتتتتتتصتتتتتتتات ادارة االعمال، العلوم المالية  كلية انعمال واالقتصتتتتتتتاد الترتيب التالي: خريجو
يصتتطفون على يمين و  الر يستتي لمبنى الهندستتة في ممر طابق المدخل) والمصتترفية، والمحاستتبة 

كلية انعمال واالقتصتتتتتاد  خريجوبيية ملعب كرة الستتتتتلة المتاخم لمبنى مشتتتتتاغل الهندستتتتتة ثم يليهم 
سويق  ومن ثم  خريجو  الحيوق واالدارة العامةكلية  )تخصصات اقتصاد انعمال، االقتصاد، والت

  إلى موقع االحتفال. نطالق الموكبال ا  المذكور استعداديصطفون على يسار الملعب 
وعند وصول الموكب إلى مسرح التخرج  ،ينظم خريجو كل كلية في الصفوف حسب التخصصات .2

يعتلي الخريجون المصتتتطفين علي يمين الملعب الجانب انيمن من مستتترح التخرج بحيت يتم تعب ة 
يسار الملعب الجانب انيسر ويعتلي زمالءهم المصطفين على ، الصفوف انمامية من المسرح أوال  

من مستتتتتتترح التخرج.  ويبيى الجميع واقفون كل أمام ميعده إلى حين دخول جميع الخريجين يليهم 
 أعضاء الهي ة التدريسية وثم يجلسون بعد أن يعطي ر يس الجامعة إشارة الجلوس.

3.  
 :في مبنى الهندسة يبين مكان توزيع المالبس وحفظ األمانات أدناهالجدول 

 

 الكلية
مكان استالم 

 المالبس
 مكان األمانات

 توزيع ساعة
 مالبس التخرج

 الخريجينتجمع موكب 

 األجماح وام تصاع
تخصصات: اعامة 

امجماح، العلو  المالية 
 والمصمذية، المتاسبة

 مرسم
 245 

 قاعة
221 

 ممر طابق المدخل الر يسي  2:00-4:00

 األجماح وام تصاع
تخصصات: ا تصاع 

، ام تصاع، امجماح
 التسويق

 مرسم
342 

 صف
 338 

 ممر الطابق انول  2:00-4:00

 الهتعسة والتلتولوايا

 
 ترتيب وقوف الخريجين وجلوسهم في الموكب وعلى مسرح التخرج:

 
 

 تمتيم التخصصات الللية التمتيم

 األجماح وام تصاع / يمين المسمحيمين الملعم
المالية تخصصات: اعامة امجماح، العلو  

 والمصمذية، المتاسبة

 / يسام المسمحالملعميسام 
 األجماح وام تصاع

تخصصات: ا تصاع امجماح، ام تصاع، 
 التسويق

 امي  التخصصات الهتعسة والتلتولوايا
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 8201 حزيران 24اليوم الثالث:  األحد مسرح الخريجين ل التوضيحي المثالانظر 
 
 

 

 خريجو
 واالقتصادكلية األعمال 

العلوم إدارة انعمال،  تخصصات:
 المالية والمصرفية، المحاسبة

 

 األعمال واالقتصادخريجو كلية  
 ، التسديقاالبتلادابتلاد األ مال،  تخصصات:

 خريجو كلية الحقوق واإلدارة العامة
، ادارة  امة/ اإدارة العامة، القاندن تخصصات:

دارة فر ي ا/ الع دم السياسية فر ي   دم سياسية، 

، / فر ي دراسا  المرأةالع دم السياسية  ، امة

    / فر ي  عبا  دولية.الع دم السياسية

 يسار الجمهور  يمين الجمهور
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   الخاصة بيوم االحتفال فيديوالو التصوير ترتيبات

 

 حفل التجرج وبعده: أثناءالتالية والتي رجص  م ية التلدير   اإرشادا إل االنت اه  نرجد

رعابد  الجامعة مال استدديد المنار الكاألن في مدينة رام هللا لتغطية وباألال حفل التجرج بما في ذلك  -1

من أجل التقاط لن يسمح لذوي الجريجين الحركة في مدبال الحفل ، لذلك DVD و در شجلية، 

المراس  وخروج المدكب من مدبال اللدر أثناء مراس  الحفل، يسمح له  التقاط اللدر بعد انتهاء 

 الحفل إل  ساحة الجامعة.

 أسعار اللدر والفيديد هي كما ي ي: -2

  13فوتوغرافية للخريج صورة X 18(للصورة  ثالثة شواكلشيكل   3سم، وتباع بسعر
 .Fujiأو   Kodakالواحدة، نوع الورق 

  قرصDVD نوعية( HP or Silver line   الواحد. شيكل لليرص المدمج 25بسعر 

 4فورية حجم ة صورx6  نوع الورق شواكل ثمانيةشيكل   8ر )عوتباع بس 6عدد سم ،
Kodak   أوFuji. 

درية ف فردية وذلك أيام التدريب ألخذ  در ،مسرح نسيب شاهينسيت  رركيب أستدديد في ليدان  -3

التلدير الفدري والدفال هنا يجت ف  ن هذا ال ند منفلل  ن الذي ي يه أي ، الستعماالرك  الجا ة

 التلدير أثناء حفل التجرج والدفال له.

دفعة شيكل  50م  غ     كل طالب/ة يدد الحلدل      در فدردغرافية وفيديد أثناء الحفل دفال  -4

. اهينمسرح نسيب شرحت الحسام وذلك لمدظفي استدديد المنار المتداجدين أيام التدريب في ليدان 

الحجز والدفال أيام التدريب يمكنه التدجه إل  األستدديد في رام هللا والدفال هناك.  من ال يستطيال

 )األستدديد غير م زم بتدفير  در أو فيديد لمن ل  يحجز مس قا (.

     كل طالب االحتفاظ بد ل الدفال لحين استعم اللدر. -5

مراس   ولذويك  بعد انتهاء سيت  ردفير طاب  مجتص من ستدديد المنار اللتقاط اللدر التذكارية لك  -6

 ،"   يها اسمه واس  االستدديدبطابة رعريفيةالحفل، سيكدن هذا الطاب  بزي مدحد ويحمل كل ملدر "

 لذلك ال يتحمل االستدديد مسئدلية اي  درة ر تقط ألي طالب من بِ ل أي ملدر آخر.

حت  ركدن نتيجة اللدرة إل  الملدر االنت اه أثناء ردزيال الشهادا  يجب     كل طالب وطال ة  -7

 جيدة.

رس ي  مكان والحقا  ن مد د وسيع ن  رس ي   در وفيديد الحفل بعد اس د ين من انتهاء الحفل سيت  -8

 اللدر والفيديد.

 

 

 0599250744لعستفسار بجلدص التلدير: يمكنك  االرلال مال السيد معز الطديل     هارف رب : 
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  هد الجريجين

 

درك أن اِلع َ  ال يَمنَُح  نُلمممممممرُح نَحنُ  الِجريجين أننمما نممُ

الُمتع َ  سممممَ  ا  ل تَفاُخر، بَل يُ قي َ     ارِقِه َمسمممم ولياِ  

َجسمميمة، ويُطال هُ بأن يَسممتجِدَم ما يَحلممُل   يه من ِ     

وَمعرفة  في ِخدَمِة أَُمتِه واإنسمممممممانية، ولذلك نَتعهدُ أن 

دِق نَ تزَم بهذا الَم دأ وأن نَقدَم بِداج  ِارنا بِمنُته  اللممممممم ِ

واألمانِة واإخعص. كما أننا نَتعَهدُ أن نَ ذَُل بُلممممممار  

ُجهدَنا ِلنَكدَن ُمداِطنيَن  مممممممالِحين جاِ  يَن ملممممممماِلحَنا 

 دوما  مال اللالحِ العام.
 الشجِلية ُمنسِجَمة 
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     نشـيد اجلامعة        

 
 ـدىــــــمعَهَد العلم الُمفَــ

  
 ـالم  ــــــُدم بِعـز وَســ

 أيَها الَســامي الَمقام    ـدىــــأنَت باألرواح تُفــ
*                       *                    * 

 ال ولَن  نَن سى هــواك    ا  ــــــلم نُكن  نَن ســاَك يوم
 ــناك  ــونُبَاهي في َسـ  َسوَف نَرَعى العَهَد َدوما  

 ــن  ـــــَمنَهال  ِللظاِمئيــ  ـدوتِ ـــــــَغــ بيَرَزيت  قَد  
تِ ــــــوإلى العَليا َســـ ِلصـيـ  َمو   ن  ـــــببنَيِك الُمخ 

 *               )الالزمة(                   *
 ـن  ـــــــوِعَماد  للَوطــــ  ـار  ــــــأَنت للنــَشء َمنـ
 ـن  ــــــَخاِلد  َمَر الَزمـــ  ــار  ــــــأَنَت للعُــرِب فَخ

ُرَسن  ما ِشئ َت فِينـا  ان  ـِمـن  َمباِديَك الِحسـ  فاغ 
عَل التَوِحيـَد فينـ  فَل نَـِعش  َعي َش األََمـان    اـــواج 

 *               )الالزمة(                  *
 

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

 
فلسطين  –الحان : سلفادور عرنيطة       
1941مدرس الموسيقى في كلية بيرزيت عام       
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 وطواقم الصحافة فقطذوي االحتياجات الخاصة،  ،ضيوف الجامعة الرسميينلدخول  الجنوبيةالبوابة  .1
 تنظمها الشرطة الفلسطينية. منطقة وقوف لسيارات الطلبة واألهالي .2
بعد الظهر( يشرف عليها  الثالثةالبوابة الغربية مخصصة لدخول الخريجين )الساعة الواحدة ظهرا( واألهالي المدعوين )الساعة  .3

 لجنة االستقبال والنظام والحرس الجامعي.
 واألمانات(.بوابة الرئيسية لمبنى الهندسة )لدخول الخريجين واستالم وتسليم الزي ال .4
 حمامات عامة )خلف مشاغل الهندسة(، يقابلها في نفس الشارع حمامات الستعمال األهالي. .5
 ملعب كرة السلة )موقع تجمع موكب الخريجين بعد خروجه من مبنى الهندسة(. .6
 موقع اسعاف وخدمات طبية .7
 كافتريا .8
 موقع حفل التخريج )ملعب كرة القدم( .9

 آلداب، يستعمل لدخول ضيوف الجامعة الرسميين لموقع الحفل. الشارع المحاذي لمبنى المكتوم وا .10
 موقع اسعاف وخدمات طبية .11
 تستعمل للخروج فقط وبعد انتهاء الحفل البوابة الشرقية للحرم الجامعي .12

 
 



  

  

18 

 

 ألي الجريجيناالجريجا  أ ز ي زيزار

  

مال منظمي ولجان حفل التجرج بما يكفل اخراج حفل مميز نأمل منك  التعاون 

 ة والسرور   يك  و    ذويك .  جبك  وبضيدفك  ويدخل ال هي يق 

 

      الرابط التالي:    وسيت  نشر جميال المع دما  الجا ة بحفل التجرج

ceremony/Graduation43-bzu/graduation-at-http://www.birzeit.edu/ar/about/life 

 
 

 ل التجرجحفل ال جنة التنفيذيةيرج  االرلال برأليس  لمزيد من االستفسار

 أو بال ريد اإلكتروني  2982064    هارف رب   (سعيد نج ة السيد)

director.gsdp@birzeit.edu 
 

 

 

 ومبروك لجميع الخريجات والخريجين

 

 

 

 

 حفل التخرجالتنفيذية للجنة ال

 
 

 

 

http://www.birzeit.edu/ar/about/life-at-bzu/graduation-ceremony/Graduation43
mailto:director.gsdp@birzeit.edu

