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عزيزاتي الخريجات ،أعزاءي الخريجين،
بداية وبا سم جامعة بيرزيت نتقدم اليكم بأطيب التهاني بمناسبة قرب موعد تخرجكم وحصولكم على الدرجة
العلمية األولى و/أو الثانية من جامعتكم .فعلى مدار السننننننوات القليلة الماضنننننية حققتم الكثير من اإنجازات
والعطاء ،واآلن اقترب موعد جني الثمار واالحتفال بهذه المناسننننبة مز الزماء والعاولة واألصنننندقاء .لقد تم
تحديد موعد إقا مة حفل التخرج السننننننننو لهذا العام على مدرج علي الحاج (ملعب كرة القدم) أيام الجمعة
والسبت واألحد الموافق  21و  22و 23حزيران .2019
والمعلومات التالية ستتتتتستتتتاجعل ذا اعح فاا امتتااح ممتعا ب ويتتاستتتتم م ت لعاتل وضتتتتيوذل اللما من
األفح واألصعقاء .لالك يملتل ام الع جلى لح ما يتعلق بتمتيبات تاح التخمج جلى الماب التالا
https://www.birzeit.edu/ar/about/life-at-bzu/graduation-ceremony/44
توزيع الكليات على أيام الحفل
الجمعة  21حزيران 2019
الساعة الخامسة والنصف مساء
السبت  22حزيران 2019
الساعة الخامسة والنصف مساء
األحد  23حزيران 2019
الساعة الخامسة والنصف مساء

خريجو كليات :التربية ،والهندسة والتكنولوجيا ،والدراسات العليا.
خريجو كليات :اآلداب ،والحقوق واإدارة العامة ،والفنون والموسيقى
والتصميم.
خريجو كليات :األعمال واالقتصاد ،والصيدلة والتمريض والمهن
الصحية والعلوم.

مواعيد تدريب الخريجين:
يرجى من جميع الخريجين الذين سجلوا أسما َءهم للمشاركة في حفل التخرج الحضور إلى الجامعة للتدرب على
مراسم االحتفال ،والتصور بزي التخرج وحجز صور االحتفال واستالم بطاقات الدعوة ،وذلك في مسرح نسيب
شاهين من الساعة  10:00صباحا ً ولغاية الساعة  01:00ظهراً ،حسب البرنامج اآلتي:
السبت 2019/06/15

األحد 2019/06/16
االثنين 2019/06/17

الثالثاء 2019/06/18

 :خريجو الدراسات العليا ،الصيدلة والتمريض ،والعلوم
 :خريجو اآلداب ،التربية ،والفنون
 :خريجو الهندسة والتكنولوجيا ،والحقوق واإلدارة العامة
 :خريجو األعمال واالقتصاد.

هذا وستسلم بطاقات الدعوة بنا ًء على ابراز بطاقة الهوية الجامعية أو الهوية الشخصية ،أو توكيل خطي موقع
من الطالب الذي كلف غيره باستالمها ،على أن يتضمن التوكيل صورة البطاقة الجامعية أو الهوية الشخصية
ومدون عليها اسم الطالب الخريج ورقمه الجامعي وتاريخ االحتفال واسم الشخص الموكل باستالم البطاقات.
ونحث الخريجين على االلتزام بمواعيد التدريب المشار إليها آنفا وكل من يتخلف عن ذلك يعد مستنكفاً ،ويفقد
حقه في المشاركة في مراسم االحتفال.
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فعاليات التدريب:
.1
.2
.3
.4
.5

تدقيق األسماء من خالل قوائم الخريجين والتي ستكون معلقة بغرض التحقق من صحة المعلومات.

حجز الصور والفيديو ليوم االحتفال :رسم الحجز  50شيكل/للخريج ،دفعة تحت الحساب( .األستوديو
غير ملزم بتوفير صور أو فيديو لمن لم يحجز مسبقاً).

أخذ صور فردية بمالبس التخرج في بهو القاعة ألغراض اإلعالن في الصحف وللذكرى ( 6صور

حجم  6 x4بتكلفة  5شواكل).

عرض إرشادات  PowerPointحول مراسم الحفل.

توزع بطاقات الدعوة في مسرح نسيب شاهين وذلك بعد االنتهاء من التدريب والشرح وذلك حسب

البرنامج المذكور أعاله .ينصح الطلبة الخريجون التأكد من استالم بطاقاتهم قبل موعد االحتفال
الخاص بكليتهم .واذا تعذر ذلك يمكنهم استالم البطاقات يوم األربعاء الموافق  2019/6/19في دائرة

الخدمات العامة ما بين الساعة  10:00صبـ ـ ـ ـاحاً ولغاية الساعة  3:00بعد الظهر .ولضمان حسن
سير مراسم االحتفال في موعدها لن يتم توزيع بطاقات الدعوة بعد هذا الموعد .وشك اًر لتفهمكم.

إرشادات ومعلومات عامة:

 -1يمنح كل خريج بكالوريوس ودراسات عليا ( )5بطاقات دعوة فردية فقط خاصة باحتفال ذلك اليوم و()2
بطاقات لخريجي التأهيل التربوي (الدبلوم) وتبرز عند الدخول وال يجوز استعمالها في دعوة أكثر من
شخص أو في يوم آخر( .لن يسمح دخول أي أشخاص غير المدعوين الذين بحوزتهم بطاقات الدعوة

الخاصة بيوم االحتفال) ،تذكر إعطاء ضيوفك البطاقات قبل قدومهم إلى الجامعة.
-2

يترتب على الخريجين القدوم إلى الجامعة يوم االحتفال الساعة  2:00ظه اًر في اليوم المخصص

لتخريجهم والتوجه فو اًر إلى مبنى كلية الهندسة (المدخل الرئيسي).

ُ -3يسلم كل خريج بطاقة (هويته الشخصية فقط) عند استالمه مالبس التخرج وتعاد له بعد إعادة مالبس
التخرج وغالف الشهادة .يساعدكم طاقم من األدالء في لجنة التلبيس للحصول على الزي 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 بعد أن يق أر رئيس

الجامعة عهد الخريجين.

 -4بعد استالم وارتداء مالبس التخرج يمكنكم أخذ الصور الجماعية أو الفردية مع زمالئكم
داخل المبنى كل في مكان تواجده حيث يوفر متعهد التصوير طاقم مصورين مختص
اللتقاط الصور التذكارية مع زمالئكم .تذكر أن الوقت المخصص ألخذ الصور الجماعية
في المبنى محدود من الساعة  3:30 –2:00بعد الظهر.
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 -5عند دخول مبنى الهندسة ُيسلم الخريج بطاقة الخريج (بيضاء) ويتم التأكد من هويته ويعطى كل خريج
بطاقة مسجل عليها أسمه الثالثي .عليك المحافظة على هذه البطاقة واالحتفاظ بها عند خروج الموكب
إلى موقع االحتفال ،ويتم تسليم بطاقة االسم للشخص المكلف بقراءة األسماء على المسرح .لذا تأكد

من االحتفاظ بالبطاقة لحين تسليمها للقارئ وعدم تغيير مكانك في الموكب/حيث سيتم ترتيب الخريجين

حسب كل تخصص في الكلية المعنية.

 -6ينتظم خريجو كل تخصص أمام الطالب حامل اسم التخصص حيث يكون مسجل على بطاقته اسم
ويطلب من جميع زمالءه في التخصص االصطفاف أمامه عند دخول الموكب،
الكلية واسم التخصص ُ
ثم السير خلفه عند قراءة األسماء واستالم الشهادات.

 -7يدخل الخريجون في صفين إلى موقع االحتفال حسب تخصصاتهم وكلياتهم.

مساء في أيام التخريج ،يعتلي
 -8تبدأ مراسم االحتفال بدخول موكب الخريجين في تمام الساعة 5:30
ً
الخريجون مسرح التخرج ويليهم موكب أعضاء الهيئة التدريسية ويبقى الجميع واقفين الى حين أن يعطي
رئيس الجامعة اشارة الجلوس ثم تجلسون.

 -9قبل بدء عملية توزيع الشهادات يق أر رئيس الجامعة "عهد الخريجين" يقف جميع الخريجين معاً بعد أن
يطلب رئيس الجامعة منهم الوقوف ،وعندما ينتهي من قراءة العهد ويسأل "هل تتعهدون"؟ "تجيبون"

"نعم"

بصوت واحد ثم تجلسون معاً بعد نقل الشرشوبة من يمين القبعة إلى يسارها( ،يستثنى من ذلك

طلبة الماجستير حيث تكون شرشوبة القبعة على اليسار أصالً).

 -10عندما يبدأ عريف الحفل بدعوة عمداء الكليات لتوزيع الشهادات بدءاً بعميد كلية التربية في اليوم األول
حيث يطلب عميد الكلية من خريجي الكلية الوقوف بدءاً بتخصص التأهيل التربوي ويتحركون حتى
يصلوا إلى طاولة توزيع الشهادات .وبعد ذلك يقوم قارئ األسماء بقراءة اسماء الخريجين .مثال :عندما
يقول عريف الحفل واآلن أدعو العلتوم ......لقراءة اسماء خريجي كلية التربية ،يبدأ الصف األول من
الخريجين بالتحرك ثم يليه الصف الثاني فالثالث وهكذا إلى أن ينتهي جميع خريجي الكلية) وكذلك

األمر بالنسبة لبقية العمداء والكليات حسب الترتيب المشار إليه في هذا الدليل.

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

ثم تتقدم باتجاه المنصة المذكورة وتسلم بطاقة االسم إلى األستاذ المكلف بقراءة األسماء ،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) .أما الطالبات

اللواتي ال يصافحن عليهن وضع اليد اليمنى على الصدر.

 -12بعد استالم الشهادة تتجه يميناً من خلف منصة توزيع الشهادات لمن سيجلسون في الجانب األيمن
ويسا ار لمن سيجلسون على يسار المسرح وتعود الى مكانك على منصة التخرج.
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 -13يختتم الحفل بنشيد الجامعة بقيادة جوقة الجامعة ومشاركة الخريجين وأعضاء الهيئة التدريسية والحضور
(يرجى من جميع الخريجين حفظ النشيد والتدرب على اللحن كما هو معروض على صفحة رتاج) ويقف

الجميع عند إنشاد نشيد الجامعة ويبقوا واقفين استعداداً لخروج الموكب .ويخرج موكب األساتذة أوالً
يليهم موكب الطلبة بشكل منظم كما في الدخول ،ويتوجه الجميع إلى الساحة أمام مبنى الهندسة ومبنى

جابي برامكي/إدارة الجامعة اللتقاط الصور الجماعية مع أساتذتهم وزمالئهم.

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

 -15تترك المقتنيات الشخصية الثمينة مثل الجزادين والمحافظ والهواتف الخلوية والكاميرات ومفاتيح السيارات

وغيرها مع عائالتكم خالل مشاركتكم في مراسم االحتفال أو تسليمها لدى موظفة األمانات في الغرف

المحددة ،والجامعة غير مسئولة عما ُيفقد أو ُيسرق من تلك المقتنيات.
 -16أثناء دخول الموكب وخروجه يمنع الوقوف من أجل تبادل التحيات أو التقاط الصور.

 -17يمنع منعا باتا استعمال الهواتف الخلوية خالل تنظيم الموكب وخالل مراسم االحتفال ،والتأكد من إقفالها
وتركها مع األهل أو في غرفة األمانات ،سيتم مصادرة أي هاتف خلوي من الخريجين أثناء مراسم

الحفل على أن تعاد ألصحابها الحقا.

 -18يمنع مغادرة مسرح التخريج بعد دخول الموكب ولحين انتهاء مراسم االحتفال.

 -19تنصح الطالبات بلبس أحذية قاعدتها مطاطية وعدم لبس الكعب العالي حرصاً على سالمتهن خالل
الحركة على مدرج المسرح.

 -20يمنع منعاً باتاً التدخين أو مضغ العلكة أو استعمال الهاتف الخلوي أو االنشغال في األحاديث الجانبية
خالل مراسم االحتفال وأثناء التواجد على مسرح التخريج ،ويلتزم الخريجون بلبس هندام مناسب (مع
تجنب ارتداء مالبس الجينز او االحذية الرياضية يوم التخريج) والتعاون بإيجابية مع الحرس الجامعي

وأعضاء لجان حفل التخرج بكل ما يتعلق بالمناسبة من تعليمات وتوجيهات.

 -21إعالم األهالي بمكان جلوس الخريج ليجلسوا في الجهة المقابلة لمسرح الخريجين وكذلك التنبيه عليهم
بعدم القدوم إلى الجامعة قبل الساعة  3:00من بعد الظهر ،وعدم الخروج بتاتاً من موقع الحفل بعد

دخول الموكب والبقاء في مقاعدهم إلى حين خروج الموكب.

 -22التعميم على األهالي بعدم الحركة من أجل التصوير خالل الحفل.

 -23دخول األهالي والخريجين فقط من البوابة الغربية ،بينما تخصص البوابة الجنوبية لدخول ذوي
االحتياجات الخاصة ،وضيوف الجامعة الرسميين وطواقم الصحافة المعتمدين فقط.

 -24لن يسمح دخول األطفال إلى الجامعة مهما كانت األسباب حفاظاً على سالمتهم كما لن يسمح بدخول
أي مرافق ليس بحوزته بطاقة دعوة (عدد المقاعد محدود).
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 -25لتخفيف أزمة المرور سيتم فتح بوابة الجامعة الشرقية/قرب مبنى منيب المصري لتكنولوجيا المعلومات
فقط للمغادرين بعد انتهاء الحفل هذا إضافة للبوابتين الجنوبية والغربية.

 -26يرجى االطالع على الخرائط التفصيلية المرفقة والتي توضح لكم ولألهالي المدعوين العديد من األمور.

إذا كان لديك ،أو أي من ضيوفك ،أي نوع من اإلعاقة الجسدية ويحتاج إلى عناية خاصة ،يرجى
االتصال فورا ً برئيس لجنة االستقبال والنظام لحفل التخرج السيد ياسر درويش وذلك قبل
 2019/6/20من خالل البريد اإللكتروني ydarwish@birzeit.edu
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رسم توضيحي لموقع حفل التخرج
وجلوس أهالي الخريجين (مدرج علي الحاج وملعب كرة القدم)

مفتاح الخارطة
VIP1
VIP2
المربعات بالون األصفر

منطقة جلوس ضيوف الجامعة الرسميين
منطقة جلوس أهالي الخريجين من اسرة الجامعة

منطقة جلوس األهالي
نقطة اسعاف أولي ميداني
حمامات
خط سير موكب أعضاء الهيئة اآلكاديمية والخريجين
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ارشادات خاصة لخريجي اليوم األول الجمعة  21حزيران 2019

توزع مابس التخرج وينظم الخريجين في مبنى الهندسة حسب الجداول أدناه مز مراعاة ما يلي:
بعد اسنننننننتام مابس التخرج واالنتهاء من التصنننننننوير على كل خريج/ة التوجه إلى مكان التجمز
.1
لانتظام في الموكب السنننناعة  4:30بعد الظهر لينطلق الموكب من مبنى الهندسننننة حسننننب الترتيب
التالي :خريجو كلية الهندسننننة والتكنولوجيا وكلية التربية على يمين ملعب كرة السننننلة المتاخم لمبنى
مشاغل الهندسة ،أما خريجي كلية الدراسات العليا فيصطفون على يسار الملعب المذكور استعدادا
النطاق الموكب إلى موقز االحتفال.
ينظم خريجو كل كلية في الصفوف حسب التخصصات ،وعند وصول الموكب إلى مسرح التخرج
.2
يعتلي الخريجون المصنننطفين علي يمين الملعب الجانب األيمن من مسنننرح التخرج بحيت يتم تعبوة
الصفوف األمامية من المسرح أوال ،ويعتلي زماءهم المصطفين على يسار الملعب الجانب األيسر
من مسنننننننرح التخرج .ويبقى الجميز واقفون كل أمام مقعده إلى حين دخول جميز الخريجين يليهم
أعضاء الهيوة التدريسية وثم يجلسون بعد أن يعطي رويس الجامعة إشارة الجلوس.
الجدول أدناه يبين مكان توزيع المالبس وحفظ األمانات في مبنى الهندسة:

الكلية

التربية
الهندسة والتكنولوجيا
الدراسات العليا

مكان
استالم
المالبس

مكان
األمانات

مرسم
245
مرسم
342

قاعة
221
صف
338

ساعة توزيع
مالبس التخرج

تجمع موكب الخريجين

4:30-2:30

ممر طابق المدخل الرويسي

4:30-2:30

ممر الطابق األول

ترتيب وقوف الخريجين وجلوسهم في الموكب وعلى مسرح التخرج:
الترتيب
يمين الملعم /يمين المسمح
يسام الملعم  /يسام المسمح

الكلية
التمبية
الهتعسة والتلتولوايا
العماسات العليا

ترتيب التخصصات
أتظم أعتاه
أنظر أدناه
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انظر المثال التوضيحي لمسرح الخريجين اليوم األول :الجمعة  21حزيران 2019
خريجو الدراسات العليا
خريجو كلية التربية
تخصصات :التأهيل التربوي ،تعليم اجتماعيات ،تعليم
رياضيات.

خريجو كلية الهندسة والتكنولوجيا
تخصصات :كهربائية ،مدنية ،معمارية ،ميكانيكية،
ميكاترونيكس ،أنظمة حاسوب ،وعلم الحاسوب.

يمين الجمهور

تخصصات :إدارة األعمال ،إدارة األعمال
التنفيذي ،االقتصاد ،األحياء البيئية ،التاريخ،
التربية ،الجغرافيا ،الحوسبة ،د .اسرائيلية ،د.
دولية ،د .عربية ،ديمقراطية ،رياضيات ،صحة
عامة ،علوم طبية ،فيزياء ،القانون ،القانون
واالقتصاد ،كيمياء ،اللغة العربية ،الهندسة
الكهربائية ،صناعات دوائية ،نوع اجتماعي ،علم
االجتماع ،علم النفس ،علوم المياه ،هندسة
االستدامة ،هندسة البرمجيات ،هندسة التخطيط
العمراني ،هندسة المياه.

يسار الجمهور
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ارشادات خاصة لخريجي اليوم الثاني :السبت  22حزيران 2019
توزع مابس التخرج وينظم الخريجين في مبنى الهندسة حسب الجداول أدناه مز مراعاة ما يلي:
بعد اسننتام مابس التخرج واالنتهاء من التصننوير على كل خريج/ة التوجه إلى مكان تجمز موكب
.1
كليته لانتظام في الموكب السنننننناعة  4:30بعد الظهر لينطلق الموكب من مبنى الهندسننننننة حسننننننب
الترتيننب التننالي :خريجو كليننة اآلداب :بنندأ بننالللننة العربيننة ونهننايننة بجلرافيننا/فرعي علم اجتمنناع
يصنننننطفون على يمين ملعب كرة السنننننلة المتاخم لمبنى مشننننناغل الهندسنننننة .ثم يليهم خريجو باقي
خريجي كلية اآلداب تخصننننننصننننننات علم النفس فرعي د .المرأة ،وعلم النفس فرعي علم االجتماع،
وعلم االجت ماع ،يليهم خريجو كل ية الحقوق واإدارة ال عا مة ثم خريجي كل ية الفنون والموسنننننننيقى
والتصميم ويصطفون على يسار الملعب المذكور استعدادا النطاق الموكب إلى موقز االحتفال.
ينظم خريجو كل كلية في الصفوف حسب التخصصات ،وعند وصول الموكب إلى مسرح التخرج
.2
يعتلي الخريجون المصنننطفين علي يمين الملعب الجانب األيمن من مسنننرح التخرج بحيت يتم تعبوة
الصفوف األمامية من المسرح أوال ،ويعتلي زماءهم المصطفين على يسار الملعب الجانب األيسر
من مسنننننننرح التخرج .ويبقى الجميز واقفون كل أمام مقعده إلى حين دخول جميز الخريجين يليهم
أعضاء الهيوة التدريسية وثم يجلسون بعد أن يعطي رويس الجامعة إشارة الجلوس.
الجدول أدناه يبين مكان توزيع مالبس التخرج وحفظ األمانات في مبنى الهندسة:
الكلية
اآلداب :اللغويات ،اإلعالم ،التاريخ
والجغرافيا
اآلداب :علم النفس وعلم االجتماع
الحقوق واإلدارة العامة وكلية الفنون
والموسيقى والتصميم

مكان
استالم
المالبس

مكان
األمانات

ساعة توزيع
المالبس

مرسم
245

قاعة
221

4:30-2:30

ممر الطابق األول

مرسم
342

صف
338

4:30-2:30

ممر طابق المدخل الرويسي

تجمع موكب الخريجين

ترتيب وقوف الخريجين وجلوسهم في الموكب وعلى مسرح التخرج:
التمتيم
يمين الملعب  /يمين المسرح
يسار الملعب  /يسار المسرح

الللية
اآلداب
اآلداب
الحقوق واإدارة العمة
الفنون والموسيقى والتصميم

تمتيم التخصصات
الللويات ،اإعام ،التاريخ ،الجلرافيا
علم النفس وعلم االجتماع
جميز التخصصات
جميز التخصصات
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انظر المثال التوضيحي لمسرح الخريجين اليوم الثاني :السبت  22حزيران 2019
خريجو كلية اآلداب
خريجو كلية اآلداب

تخصصصصصصصصصصات علم النفس فرعي د .المرأة ،وعلم نفس/فرعي
علم االجتماع ،علم االجتماع.

تخصصات :اللغة العربية وآدابها ،اللغة األلمانية،
اللغة اإلنجليزية وآدابها ،اللغة اإلنجليزية
وآدابها/فرعي الترجمة ،اللغة الفرنسية ،التربية
الرياضية ،اإلعالم – إذاعة/فرعي التلفزة ،اإلعالم-
صحافة/فرعي العلوم السياسية ،اإلعالم –
صحافة/فرعي علم االجتماع ،التاريخ/فرعي آثار،
التاريخ/فرعي علوم سياسية ،جغرافية/فرعي اقتصاد،
جغرافية/فرعي تاريخ ،جغرافية/فرعي علوم
سياسية ،جغرافية /فرعي علم االجتماع.

خريجو كلية الحقوق واإلدارة العامة

يمين الجمهور

تخصصات :اإلدارة العامة ،إدارة عامة/فرعي االقتصاد،
ادارة عامة /فرعي علوم سياسية ،علوم السياسية /فرعي
ادارة عامة ،علوم السياسية/فرعي اقتصاد ،علوم
السياسية/فرعي فلسفة ،علوم السياسية /فرعي دراسات
المرأة ،علوم السياسية /فرعي عالقات دولية ،القانون.

كلية الفنون والموسيقى والتصميم
تخصص :الموسيقى العربية.

يسار الجمهور
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ارشادات خاصة لخريجي اليوم الثالث :األحد  23حزيران 2019
توزع مالبس التخمج ويتظ الخمياين ذا مبتى الهتعسة تسم الاعاوح أعتاه م مماجاة ما يلا:
بعد اسنننتام مابس التخرج واالنتهاء من التصنننوير على كل خريج/ة التوجه إلى مكان تجمز موكب
.1
كليته لانتظام في الموكب السنننننناعة  4:30بعد الظهر لينطلق الموكب من مبنى الهندسننننننة حسننننننب
الترتيب التالي :خريجو كلية األعمال واالقتصنننناد (تخصننننصننننات ادارة االعمال ،اقتصنننناد األعمال،
االقتصاد ،والعلوم المالية والمصرفية) (في ممر طابق المدخل الرويسي لمبنى الهندسة) ويصطفون
على يمين ملعب كرة السننننننلة المتاخم لمبنى مشنننننناغل الهندسننننننة ثم يليهم بقية خريجو كلية األعمال
واالقتصنناد (تخصننا المحاسننبة) ومن ثم خريجو كلية الصننيدلة وكلية العلوم يصننطفون على يسنار
الملعب المذكور استعدادا النطاق الموكب إلى موقز االحتفال.
ينظم خريجو كل كلية في الصفوف حسب التخصصات ،وعند وصول الموكب إلى مسرح التخرج
.2
يعتلي الخريجون المصنننطفين علي يمين الملعب الجانب األيمن من مسنننرح التخرج بحيت يتم تعبوة
الصفوف األمامية من المسرح أوال ،ويعتلي زماءهم المصطفين على يسار الملعب الجانب األيسر
من مسنننننننرح التخرج .ويبقى الجميز واقفون كل أمام مقعده إلى حين دخول جميز الخريجين يليهم
أعضاء الهيوة التدريسية وثم يجلسون بعد أن يعطي رويس الجامعة إشارة الجلوس.
الجدول أدناه يبين مكان توزيع المالبس وحفظ األمانات في مبنى الهندسة:
مكان استالم
المالبس

الكلية
األجماح وامقتصاع
تخصصات :اعامة
امجماح ،اقتصاع
األجماح ،امقتصاع،
التسويق ،والعلو المالية
والمصمذية
األجماح وامقتصاع
تخصصات :المتاسبة
الصيعلة
العلو

مكان األمانات

ساعة توزيع
مالبس التخرج

تجمع موكب الخريجين

مرسم
245

قاعة
221

4:00-2:00

ممر طابق المدخل الرويسي

مرسم
342

صف
338

4:00-2:00

ممر الطابق األول

ترتيب وقوف الخريجين وجلوسهم في الموكب وعلى مسرح التخرج:
التمتيم
يمين الملعم /يمين المسمح
يسام الملعم /يسام المسمح

الللية
األجماح وامقتصاع
األجماح وامقتصاع
الصيعلة
العلو

تمتيم التخصصات
تخصصات :اعامة امجماح ،اقتصاع األجماح،
امقتصاع ،التسويق ،والعلو المالية
والمصمذية
تخصصات :المتاسبة
جميز التخصصات
جميز التخصصات

12

انظر المثال التوضيحي لمسرح الخريجين اليوم الثالث :األحد  23حزيران 2019
خريجو كلية األعمال واالقتصاد
خصصصريصصصجصصصو كصصصلصصصيصصصة األعصصصمصصصال واالقصصصتصصصصصصصصصصاد

تخصصات :المحاسبة.

تخصصصصصصصصصصصصصصصات :إدارة األعمال ،اقتصااااااااد األعمال،
االقتصاد ،التسويق ،العلوم المالية والمصرفية.

خريجو كلية الصيدلة
تخصصات :التغذية ،التمريض ،د .صيدلي ،عالج
النطق والسمع.

خريجو كلية العلوم
تخصصصصصصصصصصصصصصصصصات :األحيااااء ،األحيااااء/فرعي آثاااار،
األحياء/التسااااااويق ،األحياء/فرعي الكيمياء الحيوية،
األحيااااء/فرعي إدارة األعماااال ،الريااااضاااااااياااات،
الرياضااااايات التطبيقية في االقتصااااااد ،الرياضااااايات/
فرعي االقتصاد ،الرياضيات  /فرعي علم الحاسوب،
الفيزياااء ،فيزياااء/فرعي الكترونيااات ،فيزياااء /فرعي
رياضاااايات ،فيزياء/فرعي علم الحاسااااوب ،الكيمياء،
الكيميااااء/فرعي إدارة األعماااال ،الكيميااااء/فرعي
التسويق ،الكيمياء /فرعي الكيمياء الحيوية.

يمين الجمهور

يسار الجمهور
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ترتيبات التصوير والفيديو الخاصة بيوم االحتفال
نرجو االنتباه إلى اإلرشادات التالية والتي تخص عملية التصوير أثناء حفل التخرج وبعده:
تعاقدت الجامعة مع استوديو المنار الكائن في مدينة رام هللا لتغطية وقائع حفل التخرج بما في ذلك
-1
صور شخصية ،و  ،DVDلذلك لن يسمح لذوي الخريجين الحركة في موقع الحفل من أجل التقاط
الصور أثناء مراسم الحفل ،يسمح لهم التقاط الصور بعد انتهاء المراسم وخروج الموكب من موقع
الحفل إلى ساحة الجامعة.
أسعار الصور والفيديو هي كما يلي:
-2
صورة فوتوغرافية للخريج 18 X 13سم ،وتباع بسعر ( 3شيكل) ثاثة شواكل للصورة

الواحدة ،نوع الورق  Kodakأو .Fuji
قرا ( DVDنوعية  )HP or Silver lineبسعر  25شيكل للقرا المدمج الواحد.

صورة فورية حجم  6x4سم عدد  6وتباع بسعر ( 5شيكل) خمسة شواكل ،نوع الورق

 Kodakأو .Fuji
سيتم تركيب أستوديو في ليوان مسرح نسيب شاهين ،وذلك أيام التدريب ألخذ صور فردية فورية
-3
الستعماالتكم الخاصة ،هذا البند منفصل عن الذي يليه أي التصوير الفوري والدفع هنا يختلف عن
التصوير أثناء حفل التخرج والدفع له.
على كل طالب/ة يود الحصول على صور فوتوغرافية وفيديو أثناء الحفل دفع مبلغ  50شيكل دفعة
-4
تحت الحساب وذلك لموظفي استوديو المنار المتواجدين أيام التدريب في ليوان مسرح نسيب شاهين.
من ال يستطيع الحجز والدفع أيام التدريب يمكنه التوجه إلى األستوديو في رام هللا والدفع هناك.
(األستوديو غير ملزم بتوفير صور أو فيديو لمن لم يحجز مسبقاً).
على كل طالب االحتفاظ بوصل الدفع لحين استالم الصور.
-5
سيتم توفير طاقم مختص من ستوديو المنار اللتقاط الصور التذكارية لكم ولذويكم بعد انتهاء مراسم
-6
الحفل ،سيكون هذا الطاقم بزي موحد ويحمل كل مصور "بطاقة تعريفية" عليها اسمه واسم االستوديو،
لذلك ال يتحمل االستوديو مسئولية اي صورة تلتقط ألي طالب من قِبل أي مصور آخر.
أثناء توزيع الشهادات يجب على كل طالب وطالبة االنتباه إلى المصور حتى تكون نتيجة الصورة
-7
جيدة.
سيتم تسليم صور وفيديو الحفل بعد اسبوعين من انتهاء الحفل وسيعلن الحقا عن موعد ومكان تسليم
-8
الصور والفيديو.
لالستفسار بخصوص التصوير :يمكنكم االتصال مع السيد معز الطويل على هاتف رقم0599250744 :
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عهد الخريجين
الخريجين أننا ندرِ أن ا ألعلم ال يمن
نصنننننننرح نحن أ
ت
المتعلم سنننببا للتفاخر ،بل يلقي على عاتأق أه مسنننِوليا أ
ج سيمة ،ويطالبه بأن ي ستخ أدم ما يح صل عليه من أع ٍلم
ومعرف ٍة في أخدم أة أمت أه واإنسنننننننانية ،ولذلِ نتعهد أن
ق
نلتزم بهذا المبدأ وأن نقوم أبواجباأتنا أبمنتهى أ
الصننننننند أ
واألمان أة واإخاا .كما أننا نتعهد أن نبذل قصننننار
صننننننالحين جا أعلين مصننننننا ألحنا
واطنين
أ
جهدنا ألنكون م أ
نسجمة دوما مز الصال أ العام.
الشخصية م أ
أ
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نشـيد الجامعة
معَه َد العلم ال ُمفَـــــــــدى
أنتَ باألرواح تُفـــــــدى
*
*
َ
ســاك يومــــــا
لم نكُن نَن
وف نَرعَى العَه َد دَوما
َ
س َ
رزيت قَد َ
بيَ َ
ت
غــــــــــدو ِ
ت
ســـــــــ َمو ِ
وإلى العَليا َ
(الالزمة)
*
أَنت للنــَشء َمنــــــــار
ب فَخــــــــار
أَنتَ للعُــر ِ
شئتَ فِينـا
سن ما ِ
فاغ ُر َ
وحيـ َد فينــــا
واجعَل التَ ِ
(الالزمة)
*

ســـــــــالم
دُم ِبعـز و َ
ســامي ال َمقام
أيَها ال َ
*
ال ولَن نَنسى هــواك
ســـــناك
ونُبَاهي في َ
لظامئيـــــــــن
َمن َهال ِل ِ
يك ال ُمخ ِلصـيــــــن
ببنَ ِ
*
للوطــــــــــــن
و ِع َماد َ
َخا ِلد َم َر َ
الزمــــــــــن
ِمـن َمباد َ
الحســان
ِيك ِ
ش األ َ َمـان
فَلنَـ ِعش عَي َ
*

كلمات  :وديع ديب – لبنان
مدرس اللغة العربية في كلية بيرزيت عام 1941
الحان  :سلفادور عرنيطة – فلسطين
مدرس الموسيقى في كلية بيرزيت عام 1941
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 .1البوابة الجنوبية لدخول ضيوف الجامعة الرسميين ،ذوي االحتياجات الخاصة ،وطواقم الصحافة فقط
 .2منطقة وقوف لسيارات الطلبة واألهالي تنظمها الشرطة الفلسطينية.
 .3البوابة الغربية مخصصة لدخول الخريجين (الساعة الواحدة ظهرا) واألهالي المدعوين (الساعة الثالثة بعد الظهر) يشرف عليها
لجنة االستقبال والنظام والحرس الجامعي.
 .4البوابة الرئيسية لمبنى الهندسة (لدخول الخريجين واستالم وتسليم الزي واألمانات).
 .5حمامات عامة (خلف مشاغل الهندسة) ،يقابلها في نفس الشارع حمامات الستعمال األهالي.
 .6ملعب كرة السلة (موقع تجمع موكب الخريجين بعد خروجه من مبنى الهندسة).
 .7موقع اسعاف وخدمات طبية
 .8كافتريا
 .9موقع حفل التخريج (ملعب كرة القدم)
 .10الشارع المحاذي لمبنى المكتوم واآلداب ،يستعمل لدخول ضيوف الجامعة الرسميين لموقع الحفل.
 .11موقع اسعاف وخدمات طبية
 .12البوابة الشرقية للحرم الجامعي تستعمل للخروج فقط وبعد انتهاء الحفل
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عزيزاتي الخريجات أعزاوي الخريجين
نأمل منكم التعاون مز منظمي ولجان حفل التخرج بما يكفل اخراج حفل
مميز يليق بكم وبضيوفكم ويدخل البهجة والسرور عليكم وعلى ذويكم.
وسيتم نشر جميز المعلومات الخاصة بحفل التخرج على الرابط التالي:
https://www.birzeit.edu/ar/about/life-at-bzu/graduation-ceremony/44

لمزيد من االستفسار يرجى االتصال برويس اللجنة التنفيذية لحفل التخرج
(السيد سعيد نخلة) على هاتف رقم  2982064أو بالبريد اإلكتروني

director.gsdp@birzeit.edu

ومبروك لجميع الخريجات والخريجين

اللجنة التنفيذية لحفل التخرج
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