
أجندة البرنامجالوقت

األكشاك التعريفية/ بهو المسرح10:00-9:00
مجموعة أفالم قصيرة عن جامعة بيرزيت/ مسرح نسيب عزيز شاهين

كلمة رئيس جامعة بيرزيت أو من ينوب عنه10:10-10:00

كلمة راعي الحفل “بنك القاهرة-عمان”10:15-10:10

كلمات العمداء:10:30-10:15
اليوم األول 26 آب 2019:

كلمة عميد كلية األعمال واالقتصاد: د. سامية البطمة
كلمة عميد كلية التربية: د. احمد الجنازرة 

اليوم الثاني 27 آب 2019:  
كلمة عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا: د. عالن طبيلة

كلمة عميد كلية الصيدلة والتمريض والمهن الصحية د. سحر حسان
كلمة عميد كلية العلوم د. حجازي أبو علي

اليوم الثالث 28 آب 2019:  
كلمة عميد كلية االداب: د. ابراهيم موسى

كلمة عميد كلية الحقوق واإلدارة العامة د. عبد الرحمن الحاج ابراهيم
كلمة عميد كلية الفنون والموسيقى والتصميم د. يزيد الرفاعي

عرض مزايا بطاقة الطالب الجامعي الذكية10:35-10:30

آلية التسجيل واإلشراف في جامعة بيرزيت “دائرة التسجيل والقبول”10:40-10:35

فقرة فنية “فرقة سنابل”10:50-10:40

“رحلتك في جامعة بيرزيت: خيارات تاخذها سوف تحدد مصير مستقبلك” “السيد مروان ترزي”11:05-10:50

المساعدات المالية: السيد حبيب حن11:10-11:05

فقرة فنية “فرقة سنابل”11:15-11:10

استقبال الطلبة في كلياتهم12:30-11:30
لقاء مع رئيس الدائرة واعضاء الهيئة التدريسية ونادي الكلية

إضافة إلى عرض مشاريع مميزة وقصص نجاح

تسليم كتب اللغة اإلنجليزية وجولة في الحرم الجامعي وفترة الغداء2:00-12:30
نقاط توزيع الكتب »كل طالب حسب تخصصه«

اليوم األول 26 آب 2019:
• مبنى كلية العلوم )قاعة رقم 240( لطلبة كلية األعمال واالقتصاد	
• بهو كلية التربية )الطابق الثاني( لطلبة كلية التربية + دائرة المحاسبة	

اليوم الثاني 27 آب 2019:  
• مبنى عمر العقاد للهندسة )قاعة الدراسة الهادئة( لطلبة كلية الهندسة والتكنولوجيا 	
• مبنى كلية العلوم )قاعة رقم 240( لطلبة كلية العلوم وكلية الصيدلة والتمريض والمهن الصحية وعلم 	

الحاسوب
اليوم الثالث 28 آب 2019: 

• مبنى عزيز شاهين كلية اآلداب  )قاعة رقم 162( لطلبة كلية اآلداب وكلية الفنون والموسيقى والتصميم 	
• مبنى رياض توفيق الصادق للحقوق واإلدارة العامة )قاعة رقم 101( لطلبة كلية الحقوق واإلدارة العامة 	

برنامج استقبال الطلبة الجدد 2020/2019

26-28 آب 2019  |  بهـو ومســرح نسيـب عـزيـز شاهيـن
استقبـــال الطلبـــة الجـــدد
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