حفل التخرج السنوي الثاني واألربعون
معدل
الموضوع ترتيبات حفل التخرج السنوي الثاني واألربعين
سيقام حفل التخرج السـنوي الثاني واألربعين على مدى ثالثة أيام متتالية :الجمعة والسبت واألحد الموافق 30
حزيران و 1و 2تموز  2017وذلك باشتراك خريجي الفصل األول  ،2017/2016ومرشحي التخرج للفصل

الثاني  2017/2016على مدرج علي الحاج/ملعب كرة القدم ،حسب الترتيب والمواعيد اآلتية:
مساء:
اليوم األول :الجمعة  30حزيران  2017الساعة 05:00
ً

تخـ ـريل ةلب ــة كليــات :الحق ــوق وا،دارة العام ــة ،الص ــيدلة والتمـ ـريا والماــن الص ــحية ،والد ارس ــات

العليــا ،وذلــك بمشــاركة مجلــم الجامعــة ،والمجلــم األكــاديمي ،واألســاتذة المتفــر ين بدرجــة مــدرم
فمــا فــوق فــي الكليــات المــذكورة ،واألســاتذة الــذين يدرســون فــي ب ـرامل الد ارســات العليــا مــن جمي ـ
الكليات.

مساء:
اليوم الثاني :السبت  01تموز  2017الساعة 05:00
ً

تخـ ـ ـريل ةلب ـ ــة كلي ـ ــات :اآلداب ،والتربي ـ ــة ،والعل ـ ــوم وذل ـ ــك بمش ـ ــاركة مجل ـ ــم الجامع ـ ــة ،والمجل ـ ــم
األكاديمي ،واألساتذة المتفر ين بدرجة مدرم فما فوق في الكليات المذكورة.

مساء:
اليوم الثالث :األحد  02تموز  2017الساعة 05:00
ً

تخريل ةلبة كليتي :األعمال واالقتصاد ،والاندسة والتكنولوجيا ،وذلك بمشاركة مجلم الجامعة،

والمجلم األكاديمي ،واألساتذة المتفر ين بدرجة مدرم فما فوق في الكليتين.
خريجي الفصل األول  2017/2016والةلبة المتوق تخرجام نااية الفصل الثاني 2017/2016
يرجى من ّ
ال ار بين في المشاركة في مراسم حفل التخرج تأكيد ر بتام بالمشاركة من خالل صفحة رتاج باستخدام
( )Username + Passwordالخاص بالةالب ،وذلك اعتبا اًر من يوم االثنين الموافق 2017/5/15

الخريجين الذين أكدوا رغبتهم في
ولغاية يوم الخميم الموافق  .2017/6/15وسيقتصر االحتفال على ّ
المشاركة في مراسم االحتفال ،وسيتم نشر جمي المعلومات الخاصة بحفل التخرج على الرابة التالي:

وس ُيعلَن الحقاً عن
َ ،http://www.birzeit.edu/ar/about/life-at-bzu/graduation-ceremony
مواعيد تدريب الخريجين.

هذا وعلى الخريجين الذين ير بون في المشاركة في حفل التخرج السنوي القيام بتسوية مالية م دائرة المالية
في الجامعة ،لتسديد ما تراكم عليام من أقساة ورسوم تعليم حتى يتمكنوا من الدخول إلى برنامل الخريجين
أن آخر موعد ،تمام التسوية المالية هو يوم األربعاء الموافق .2017/06/14
على صفحة رتاج ،م العلم ّ
الخريجين
وألف مبروك لجميع ّ
لجنة الحفل

