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عزيزاتي الخريجات ،أعزائي الخريجين،
بداية وبإسم جامعة بريزيت نتقدم اليكم بأطيب التهاني مبناسبة قرب موعد خترجكم وحصولكم على الدرجىة
العلمية األوىل و/أو الثانيىة مىج جىامعتكم .فعلى مىدار الوىنوال القليلىة ااايىية حققىتم الكىثري مىج اإلجنىازال
والعطىىا واآلن اق ى ب موعىىد ج ى الثمىىار واالحتفىىاب بهىىملن ااناسىىبة م ى الىىئمة والعاالىىة واأل ىىدقا  .لقىىد
حتديد موعد إقامة حفل التخرج الونوي هلملا العام يف ملعب كرة القدم أيام اجلمعة والوىبت واألحىد ااوافى
 02و 02و  00أيار . 0226
والمعلومات التالية ستساادكم ياج لعاذ االا االتمااذ ممتعاا ا ويتعاسال ماك ت لعااتم وضايويم الماما ما
األ ذ واألصكقاء .ماللك يممعم اا الع دلى مذ ما يتعلق بتمتيبات لمذ التخمج دلى لولة إدالعات كائمة
الخكمات العامة دلى متاج.
توزيع الكليات على أيام الحفل
اجلمعة  02أيار 0202
الواعة اخلاموة موا ً
الوىبت  00أيار 0202
الواعة اخلاموة موا ً
األحد  00أيار 0202
الواعة اخلاموة موا ً

خرجيو كليال :احلقوق واإلدارة العامة الصيدلة
والتمريض وااهج الصحية والدراسال العليا
خرجيو كليال :اآلداب وال بية والعلوم
خرجيو كلييت :األعماب واالقتصاد واهلندسة
والتكنولوجيا

مواعيد تدريب الخريجين:
يملى م لميك الخميلي الالي سللوا أسماء للمشاممة يج لمذ التخمج اللضوم إلى اللامعة للتاكمل
دلى مماس االتماذ ،والتصوم بزي التخمج  -م خاالذ مصاوم لماذ التخامج ياج الموقاك يقا  -وللاز
صوم االتماذ واستال ب اقات الكدوة ،واللك لسل البمعامج اآلتج:
الساعة  20:22-20:22ظهرا

خريجو كلية الحقوق،
وكلية الصيدلة
خريجو الدراسات العليا

قاعة  221مبنى سعيد خوري لدراسات التنمية

الجمعة 0226/20/21

خريجو كلية اآلداب

قاعة الشهيد كمال ناصر

الساعة  21:22-20:22بعد الظهر

خريجو كلية التربية وكلية العلوم

قاعة  221مبنى سعيد خوري لدراسات التنمية

خريجو كلية األعمال واالقتصاد

قاعة  221مبنى سعيد خوري لدراسات التنمية

خريجو كلية الهندسة والتكنولوجيا

قاعة  221مبنى سعيد خوري لدراسات التنمية

الجمعة 0226/20/21

األحد 0226/20/20
الساعة  20:22-20:22ظهرا
األحد 0226/20/20
الساعة  21:22-20:22بعد الظهر

قاعة الشهيد كمال ناصر

يملى م الخميلي الالي أمكوا مشاممته يج اللمذ االتزا بمواديك التكميل المشام إليها أداله ومذ م
يتخلف د اللك يعك مستعمماا ،ويمقك لقه يج المشاممة يج مماس االتماذ.
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فعاليات التدريب:
.1
.2

تدقيق األسماء.

حجز ززز الصز ززور والفيز ززديو ليز ززوم االحتفز ززالح رسز ززم الحجز ززز  05شز ززيكلرللخري  ،دفعز ززة تحز ززت الحسز ززاب.
(األستوديو غير ملزم بتوفير صور أو فيديو لمن لم يحجز مسبقاً).

.3

أخز صززور بمالبز

.4

عري تعليمات  PowerPointحول مراسم الحفل.

.6

بطاقااات الااد و ح تززوزب بقاقززات الززدعوة فززي موقززع االحتفززال و لززب بعززد االنتهززاء مززن التصززوير وحجززز

.0

التخززرج فزي بهززو الغاعزة ألعزراي العزالن فززي الصزحف وللز كرم مزع األصززدقاء

( 6صور حجم  6 x4بتكلفة  0شواكل).

زيارة موقع االحتفال واجراء تدريب قصير على بروتوكول االحتفال.

الصززور يززوم التززدريب حسززب البرنززام الم ز كور أعززال  .ينصززا القلبززة الخريجززون التاكززد مززن اسززتالم
بقاقاتهم قبل موعزد االحتفزال الخزاك بكليزتهم .وا ا تعز ر لزب يمكزنهم اسزتالم البقاقزات يزوم االثنزين

المواف ززق 16ر0ر 2516ف ززي قاع ززة كم ززال ناص ززر م ززا ب ززين السز زاعة 55ح 15صب ز ز ز ز زاحاً ولغاي ززة الس ززاعة
55ح 3بعد الظهزر .ولضزمان حسزن سزير م ارسزم االحتفزال فزي موعزد ا لزن يزتم توزيزع بقاقزات الزدعوة
بعد

ا الموعد .وشك اًر لتفهمكم.

للحصززول علززى بقاقززات الززدعوة يرجززى ةب زراز بقاقززة الهويززة الجامعيززة أو الهويززة الشخصززية  ،أو توكيززل خقززي
موقززع مززن القالززب الز ر كلززف عيززر باسززتالمها ،علززى أن يتضززمن التوكيززل صززورة البقاقززة الجامعيززة أو الهويززة
الشخصية ومدون عليها اسم القالب الخري ورقمه الجامعي وتاريخ االحتفال واسم الشزخك الموكزل باسزتالم

البقاقات.

إرشادات ومعلومات عامة:
 -1يمنا كل خري بكالوريو

ودراسات عليا ( )0بقاقات دعوة فردية فغق خاصة باحتفال لب اليوم

و( )3بقاقات لخريجي التا يل التربور (الدبلوم) وتبرز عند الدخول وال يجوز استعمالها في دعوة
أكثر من شخك أو في يوم آخر(.لن يسما دخول أر أشخاك عير المدعوين ال ين بحوزتهم

بقاقات الدعوة الخاصة بيوم االحتفال) ،ت كر ةعقاء ضيوفب البقاقات قبل قدومهم ةلى الجامعة.

مساء في أيام التخري  ،يعتلي
 -2تبدأ مراسم االحتفال بدخول موكب الخريجين في تمام الساعة 55ح0
ً
الخريجون مسرح التخرج ويليهم موكب أعضاء الهيئة التدريسية ويبغى الجميع واقفين الى حين أن
يعقي رئي

الجامعة اشارة الجلو

ثم تجلسون.
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 -3يترتب على الخريجين الغدوم ةلى الجامعة يوم االحتفال الساعة 55ح 2ظه اًر في اليوم المخصك
لتخريجهم حسبما أشير ةليه أعال والتوجه فو اًر ةلى مبنى كلية الهندسة (المدخل الرئيسي).

 -4قبل دخول مبنى الهندسة يتم التاكد من وية كل خري واعقائه بقاقة مسجل عليها أسمه الثالثي.
عليب المحافظة على

البقاقة واالحتفاظ بها عند خروج الموكب ةلى موقع االحتفال ،ويتم تسليم

بقاقة االسم للشخك المكلف بغراءة األسماء على المسرح .ل ا تاكد من االحتفاظ بالبقاقة لحين
تسليمها للغارئ وعدم تغيير مكانب في الموكبرحيث سيتم ترتيب الخريجين حسب كل تخصك في

الكلية المعنية.

بقاقة (هويته الشخصية فقط) عند استالمه مالب

التخرج وتعاد له بعد ةعادة

ُ -0يسلم كل خري
مالبس التخرج وغالف الشهاد  .يساعدكم قاقم من األدالء في لجنة التلبي

للحصول على الزر

المناسب من الروب ،الوشاح والغبعة .ت كر عند ارتداء الغبعة أن تكون الشرشوبة (الشرابة) موضوعة
على الجانب األيمن للغبعة (لقلبة البكالوريو ) .ويتم نغل "الشرشوبة" من يمين الغبعة ةلى يسار ا

-6

بعد أن يغ أر رئي

الجامعة عهد الخريجين.

بعد استالم وارتداء مالب

التخرج يمكنكم أخ الصور الجماعية أو الفردية مع زمالئكم داخل المبنى كل في

مكان تواجد حيث يوفر متعهد التصوير قاقم مصورين مختك اللتغاق الصور الت كارية مع زمالئكم .ت كر
أن الوقت المخصك ألخ الصور الجماعية في المبنى محدود من الساعة 35 –2:00ح 3بعد الظهر.

 -7ينتظم خريجو كل تخصك أمام القالب حامل اسم التخصك حيث يكون مسجل على بقاقته اسم
ويقلب من جميع زمالء في التخصك االصقفاف أمامه عند دخول
الكلية واسم التخصك ُ
الموكب ،ثم السير خلفه عند قراءة األسماء واستالم الشهادات.

 -8يدخل الخريجون في صفين ةلى موقع االحتفال حسب تخصصاتهم وكلياتهم.
 -9قبل بدء عملية توزيع الشهادات يغ أر رئي
يقلب رئي

"نعم"

الجامعة "عهد الخريجين" يغف جميع الخريجين معاً بعد أن

الجامعة منهم الوقوف ،وعندما ينتهي من قراءة العهد ويسال " ل تتعهدون"؟ "تجيبون"

بصوت واحد ثم تجلسون معاً بعد نغل الشرشوبة من يمين الغبعة ةلى يسار ا( ،يستثنى من لب

قلبة الماجستير حيث تكون شرشوبة الغبعة على اليسار أصالً).

 -15عندما يبدأ عريف الحفل بدعوة عمداء الكليات لتوزيع الشهادات بدءاً بعميد كلية الحغوق والدارة
العامة في اليوم األول حيث يقلب عميد الكلية من خريجي الكلية الوقوف بدءاً بتخصك الدارة

العامة ويتحركون حتى يصلوا ةلى قاولة توزيع الشهادات .وبعد لب يغوم قارئ األسماء بغراءة اسماء
الخريجين .مثالح عندما يغول عريف الحفل واآلن أدعو الكمتوم دبك الملم ابما ي

لغراءة اسماء

خريجي كلية الحغوق والدارة العامة ،يبدأ الصف األول من الخريجين بالتحرب ثم يليه الصف الثاني
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فالثالث و ك ا ةلى أن ينتهي جميع خريجي الكلية) وك لب األمر بالنسبة لبغية العمداء والكليات حسب

الترتيب المشار ةليه في

ا الكتيب.

 -11عند العالن عن فغرة توزيع الشهادات يتحرب آخر صف من الصفوف في أعلى مدرج التخرج حتى

يصل عند أقرب نغقة من منصة قراءة األسماء على المسرح (يتولى أحد الدالء ةرشادب ةلى

المنصة) ثم تتغدم باتجا المنصة الم كورة وتسلم بقاقة االسم ةلى األستا المكلف بغراءة األسماء،

وفور قراءة اسمب تتغدم الستالم عالف الشهادة ومصافحة عميد الكلية ،ت كر يتم استالم الشهادة باليد

اليسرم والمصافحة باليد اليمنى (وأثناء لب يتم التغاق صورة لب حال تسلمب الشهادة من العميد).

أما الطالبات اللواتي ال يصافحن ليهن وضع اليد اليمنى لى 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 مكانب على منصة التخرج.

 -13يختتم الحفل بنشيد الجامعة بغيادة جوقة الجامعة ومشاركة الخريجين وأعضاء الهيئة التدريسية
والحضور (يرجى من جميع الخريجين حفظ النشيد والتدرب على اللحن كما و معروي على صفحة

رتاج) ويغف الجميع عند ةنشاد نشيد الجامعة ويبغوا واقفين استعداداً لخروج الموكب .ويخرج موكب

األسات ة أوالً يليهم موكب القلبة بشكل منظم كما في الدخول ،ويتوجه الجميع ةلى الساحة أمام مبنى

الهندسة ومبنى جابي برامكيرةدارة الجامعة اللتغاق الصور الجماعية مع أسات تهم وزمالئهم.
 -14تعاد مالب

التخرج وأعلفة الشهادات في عضون ساعة واحدة من انتهاء مراسم الحفل و لب في نف

المكان ال ر استلمت فيه المالب .

 -10تترب المغتنيات الشخصية الثمينة مثل الجزادين والمحافظ والهواتف الخلوية والكاميرات ومفاتيا
السيارات وعير ا مع عائالتكم خالل مشاركتكم في مراسم االحتفال أو تسليمها لدم موظفة األمانات

في الغرف المحددة ،والجامعة عير مسئولة عما ُيفغد أو ُيسرق من تلب المغتنيات.
 -16أثناء دخول الموكب وخروجه يمنع الوقوف من أجل تبادل التحيات أو التغاق الصور.

 -17يمنع منعا باتا استعمال الهواتف الخلوية خالل تنظيم الموكب وخالل مراسم االحتفال ،والتاكد من
ةقفالها وتركها مع األ ل أو في عرفة األمانات ،سيتم مصادرة أر اتف خلور من الخريجين أثناء
مراسم الحفل على أن تعاد ألصحابها الحغا.

 -18أثناء دخول الموكب وخروجه يمنع الوقوف من أجل تبادل التحيات أو التغاق الصور.
 -19يمنع مغادرة مسرح التخري بعد دخول الموكب ولحين انتهاء مراسم االحتفال.
 -25تنصا القالبات بلب

أح ية قاعدتها مقاقية وعدم لب

الحركة على مدرج المسرح.

الكعب العالي حرصاً على سالمتهن خالل
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 -21يمنع منعاً باتاً التدخين أو مضغ العلكة أو استعمال الهاتف الخلور أو النشغال في األحاديث
الجانبية خالل مراسم االحتفال وأثناء التواجد على مسرح التخري  ،ويلتزم الخريجون بلب
مناسب (مع تجنب ارتداء مالب

ندام

الجينز او االح ية الرياضية يوم التخري ) والتعاون بايجابية مع

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

 -22ةعالم األ الي بمكان جلو

الخري ليجلسوا في الجهة المغابلة لمسرح الخريجين وك لب التنبيه عليهم

بعدم الغدوم ةلى الجامعة قبل الساعة 55ح 3من بعد الظهر ،وعدم الخروج بتاتاً من موقع الحفل بعد

دخول الموكب والبغاء في مغاعد م ةلى حين خروج الموكب.
 -23التعميم على األ الي بعدم التصوير خالل الحفل.

 -24دخول األ الي والخريجين فغق من البوابة الغربية ،بينما تخصك البوابة الجنوبية لدخول ور
االحتياجات الخاصة ،وضيوف الجامعة الرسميين وقواقم الصحافة المعتمدين فغق.

 -20لن يسما دخول األقفال ةلى الجامعة مهما كانت األسباب حفاظاً على سالمتهم كما لن يسما
بدخول أر مرافق لي

بحوزته بقاقة دعوة (عدد المغاعد محدود).

 -26لتخفيف أزمة المرور سيتم فتا بوابة الجامعة الشرقيةرقرب مبنى منيب المصرر لتكنولوجيا المعلومات
فغق للمغادرين بعد انتهاء الحفل

ا ةضافة للبوابتين الجنوبية والغربية.

 -27يرجى االقالب على الخرائق التفصيلية المرفغة والتي توضا لكم ولأل الي المدعوين العديد من
األمور.
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ارشادات خاصة لخريجي اليوم األول الجمعة  02أيار 0226
توزع مالبس التخرج وينظم الخريجين في مبنى الهندسة حسب الجداول أدناه مع مراعاة ما يلي:
بعددد اسددتالم مالبددس التخددرج واالنتهددام مددن التصددوير علددى كددل خددريت/ة التوجددا لددى مكددان التجمددع
.2
لالنتظام في الموكب الساعة  3:30بعد الظهدر لينللدا الموكدب مدن مبندى الهندسدة حسدب الترتيدب
التدالي :خريجددو كليتدي الحوددوا واردارة العامدة والصدديدلة والتمدرين والمهددن الصدحية علددى يمددين
ملعب كرة السلة المتاخم لمبنى مشاغل الهندسة ،أما خريجي كلية الدراسات العليدا فيصدلفون علدى
يسار الملعب المذكور استعدادا النلالا الموكب لى موقع االحتفال.
ينظم خريجو كل كلية في الصفوف حسب التخصصات ،وعند وصول الموكب لى مسرح التخدرج
.0
يعتلي الخريجون المصلفين علي يمين الملعب الجانب األيمن من مسرح التخدرج بحيدي يدتم تعب دة
الصفوف األمامية من المسرح أوال ،ويعتلي زمالمهم المصلفين على يسار الملعب الجانب األيسر
من مسرح التخرج .ويبوى الجميع واقفون كل أمام موعدده لدى حدين دخدول جميدع الخدريجين يلديهم
أعضام الهي ة التدريسية وثم يجلسون بعد أن يعلي ر يس الجامعة شارة الجلوس.
الجدول أدناه يبين مكان توزيع المالبس وحفظ األمانات في مبنى الهندسة:
الكلية

مكان استالم
المالبس

مكان
األمانات

مرسم
010
مرسم
110

قاعة
002
صف
113

الحقوق واإلدارة العامة
الصيدلة والتمريض والمهن
الدراسات العليا

ساعة توزيع
مالبس التخرج

تجمع موكب الخريجين

1:22-0:22

ممر لابا المدخل الر يسي

1:22-0:22

ممر اللابا األول

ترتيب وقوف الخريجين وجلوسهم في الموكب وعلى مسرح التخرج:
ترتيب التخصصات
الكلية
الترتيب
اللقوق واإلكامة العامة
أعظم أكعاه
يمي الملعل /يمي المسمح
الصيكلة والتمميض
أنظر أدناه
الكماسات العليا
يسام الملعل  /يسام المسمح
انظر المثال التوضيحي لمسرح الخريجين اليوم األول :الجمعة  02أيار 0202

خريجو كلية الحقوق
تخصصات :اإلكامة العامة ،العلو السياسية،
القاعو

خريجو الدراسات العليا
تخصصات :االصاء ،إكامة األدماذ،

خميلو ملية الصيكلة
تخصصات :التغالية ،التمميض ،ك .صيكلج،
دالج الع ق والسمك

ااقتصاك ،التاميخ ،التمبية ،اللغماييا،
اللوسبة ،ك .كولية ،ك .دمبية ،ك .العوع
االتمادج ،كيمقما ية ،مياضيات ،صلة
دامة ،دل االتماع ،دل العمس ،دلو
بية ،دلو المياه ،ييزياء ،قاعو  ،ميمياء،
عكسة التخ ي العمماعج ،عكسة المياه،

يمين الجمهور

يسار الجمهور
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ارشادات خاصة لخريجي اليوم الثاني :السبت  02أيار 0226
توزع مالبس التخرج وينظم الخريجين في مبنى الهندسة حسب الجداول أدناه مع مراعاة ما يلي:
بعد استالم مالبس التخدرج واالنتهدام مدن التصدوير علدى كدل خدريت/ة التوجدا لدى مكدان تجمدع موكدب
.2
كليتا لالنتظام في الموكب الساعة  3:30بعد الظهر لينللا الموكب من مبنى الهندسدة حسدب الترتيدب
التددالي :خريجددو كليددة اآلداب :اللغويددات وارعددالم ،والتدداري يصددلفون علددى يمددين ملعددب كددرة السددلة
المتاخم لمبنى مشاغل الهندسة .ثم يليهم خريجو باقي خريجي كلية اآلداب تخصصات الجغرافيا ،وعلم
النفس ،وعلم االجتماع ،يليهم خريجو كلية التربية ثم خريجي كلية العلوم ويصلفون على يسار الملعب
المذكور استعدادا النلالا الموكب لى موقع االحتفال.
ينظم خريجو كل كلية فدي الصدفوف حسدب التخصصدات ،وعندد وصدول الموكدب لدى مسدرح التخدرج
.0
يعتلي الخريجدون المصدلفين علدي يمدين الملعدب الجاندب األيمدن مدن مسدرح التخدرج بحيدي يدتم تعب دة
الصفوف األمامية من المسرح أوال ،ويعتلي زمالمهم المصلفين على يسار الملعب الجانب األيسر من
مسرح التخرج .ويبوى الجميع واقفون كل أمام موعده لدى حدين دخدول جميدع الخدريجين يلديهم أعضدام
الهي ة التدريسية وثم يجلسون بعد أن يعلي ر يس الجامعة شارة الجلوس.
الجدول أدناه يبين مكان توزيع المالبس وحفظ األمانات في مبنى الهندسة :
الكلية

مكان استالم
المالبس

مكان
األمانات

ساعة توزيع
مالبس التخرج

تجمع موكب الخريجين

اآلداب :اللغويات ،اإلعالم ،التاريخ

مرسم
010

قاعة
002

1:22-0:22

ممر اللابا األول

اآلداب :جغرافيا ،علم نفس ،علم
اجتماع
التربية والعلوم

مرسم
110

صف
113

1:22-0:22

ممر لابا المدخل الر يسي

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

اآلداب
اآلداب
التربية
العلوم

تمتيل التخصصات
اللغويات ،ارعالم ،التاري
جغرافيا ،علم نفس ،علم اجتماع
جميع التخصصات
جميع التخصصات

انظر المثال التوضيحي لمسرح الخريجين اليوم الثاني :السبت  00أيار 0202
خريجو كلية اآلداب :تخصصات
اللغة العربية وآدابها
اللغة اإلنجليزية وآدابها
اللغة االنجليزية و آدابها  /فرعي الترجمة
اللغة الفرنسية
االعالم  -إذاعة  /فرعي التلفزة
االعالم  -صحافة  /فرعي العلوم السياسية
االعالم  -صحافة  /فرعي علم االجتماع
التاريخ  /فرعي اآلثار الفلسطينية
التاريخ  /فرعي العلوم السياسية

يمين الجمهور

خريجو كلية اآلداب :تخصصات
الجغرافية  /فرعي التاري
الجغرافية /فرعي العلوم السياسية
علم النفس /فرعي علم االجتماع
علم االجتماع
خريجو كلية التربية تخصصات:
التأ يذ التمبوي :ممللة ثاعوية ،تعلي التماديات،
تعلي مياضيات ،تعلي دلو
خريجو كلية العلوم:

األحيام ،الرياضيات ،رياضية تلبيوية،
الفيزيام ،الكيميام

يسار الجمهور
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ارشادات خاصة لخريجي اليوم الثالث :األحد  00أيار 0226
توزع مالبس التخمج ويعظ الخميلي يج مبعى الهعكسة لسل اللكاوذ أكعاه مك مماداة ما يلج:
بعد استالم مالبس التخرج واالنتهام من التصوير على كل خريت/ة التوجا لى مكان تجمدع موكدب
.2
كليتددا لالنتظددام فددي الموكددب السدداعة  3:30بعددد الظهددر لينللددا الموكددب مددن مبنددى الهندسددة حسددب
الترتيب التالي :خريجو كلية األعمال واالقتصاد (في ممر لدابا المددخل الر يسدي لمبندى الهندسدة)
و يصلفون على يمين ملعب كرة السلة المتاخم لمبنى مشاغل الهندسة ثم يليهم خريجو كلية الهندسة
والتكنولوجيا يصلفون على يسار الملعب المذكور استعدادا النلالا الموكب لى موقع االحتفال.
ينظم خريجو كل كلية في الصفوف حسب التخصصات ،وعند وصول الموكب لى مسرح التخدرج
.0
يعتلي الخريجون المصلفين علي يمين الملعب الجانب األيمن من مسرح التخدرج بحيدي يدتم تعب دة
الصفوف األمامية من المسرح أوال ،ويعتلي زمالمهم المصلفين على يسار الملعب الجانب األيسر
من مسرح التخرج .ويبوى الجميع واقفون كل أمام موعدده لدى حدين دخدول جميدع الخدريجين يلديهم
أعضام الهي ة التدريسية وثم يجلسون بعد أن يعلي ر يس الجامعة شارة الجلوس.
الجدول أدناه يبين مكان توزيع المالبس وحفظ األمانات في مبنى الهندسة:
مكان استالم
المالبس

الكلية
األدماذ وااقتصاك
الهعكسة والتمعولوليا

مرسم
010
مرسم
110

مكان األمانات

قاعة
002
صف
113

ساعة توزيع
مالبس التخرج

تجمع موكب الخريجين

1:22-0:22

ممر لابا المدخل الر يسي

1:22-0:22

ممر اللابا األول

ترتيب وقوف الخريجين وجلوسهم في الموكب وعلى مسرح التخرج:
تمتيل التخصصات
الملية
التمتيل
األدماذ وااقتصاك
لميك التخصصات
يمي الملعل /يمي المسمح
الهعكسة والتمعولوليا
لميك التخصصات
يسام الملعل /يسام المسمح
انظر المثال التوضيحي
مسرح الخريجين اليوم الثالث :األحد  00أيار 0202

خريجو
كلية األعمال واالقتصاد

خريجو
كلية الهندسة والتكنولوجيا

تخصصات :دارة األعمال ،اقتصاد
األعمال ،االقتصاد ،التسويا ،العلوم
المالية والمصرفية ،المحاسبة

تخصصات :هندسة أنظمة حاسوب،
علم الحاسوب ،كهربا ية ،مدنية،
معمارية ،ميكاترونيكس ،ميكانيكية

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
-0
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:
-5
صورة فوتوغرافية للخريت 23 X 21سم ،وتباع بسعر( 1شيكل) ثالثة شواكل للصدورة

الواحدة ،نوع الورا  Kodakأو .Fuji
قرص ( DVDنوعية  )Sony/ Fujiبسعر  00شيكل للورص المدمت الواحد.

صورة فورية حجم  6x1سم عدد  6وتباع بسعر ( 0شيكل) خمسة شواكل ،ندوع الدورا

 Kodakأو .Fuji
سيتم تركيب أستوديو في ليوان قاعة كمال ناصر ،وليوان قاعة  004في مبنى سعيد خوري
-3
لدراسات التنمية وذلك أيام التدريب ألخذ صور فورية 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  20شيكل دفعة
-4
تحت الحساب وذلك لموظفي استوديو المنار المتواجدين أيام التدريب في ليوان قاعة كمال ناصر،
وليوان قاعة  004في مبنى سعيد خوري لدراسات التنمية .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.
-2
سيتم توفير طاقم مختص من ستوديو المنار اللتقاط الصور التذكارية لكم ولذويكم بعد انتهاء مراسم
-2
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 توزيع الصور والفيديو على كافة الخريجين من جميع الكليات وذلك في ليوان قاعة  004في
-8
مبنى سعيد خوري لدراسات التنمية حسب المواعيد المذكورة في الجدول التالي:
اليوم/التاريخ
األحــــد 5002/02/02
االثنيـــن 5002/02/02
الثالثـاء 5002/02/07

ساعات التوزيع
من  09:00صباحا حتى  4:00مسا ًء
من  09:00صباحا حتى  4:00مسا ًء
من  09:00صباحا حتى  4:00مسا ًء

لالستفسار بخصوص التصوير :يمكنكم االتصال مع السيد معز الطويل على هاتف رقم0299520744 :

00

عهد اخلرجيني
نُصررررنُ ُن ر ررُ اخلنررررجيني كنأرررا نُرررد ي كن ا نُ ر ر ُ يُمر رأُ ُ
ت
املُررت ُ بُر ات ُ تُررراَُري لُررع ُي عررِ ُع ررس عاينعر ن ُ ر ُ ا ن
ج مةي يُطاُ ُ لأن ُي تخدنمُ ا ُي صعُ ع ر رر عن ر
ُ
ُ رفرررة ِ َند ُرر نة كُ ُترر ن اون ررران ةي ُرر ُ نُت هرر ُد كن
ُن ت ر مُ له ر ا املد رردك كن نُعررومُ لنواج انيأررا لنمأُتهررس اُصررد
األ انةن اوَرص .ممرا كنأرا نُت هُردُ كن نُ ر ُصُ قُصرا
ني جررالنني جررا نع نيُ صررا نُ أُا
جُهرردُنا نُأُنررونُ ُررواصنأ ُ
اُشخصن ة ُأ جنمُةت د ات ع اُصاحل اُ ام

00

نشـيد اجلامعة
م َعه َد العلم ال ُم َفـــــــــدى
َ
أنت باألرواح ُتفـــــــدى
*
*
لم ن ُكن َننســا َك يومــــــا
رعى ال َعه َد دَوما
وف َن َ
س َ
َ
ب َي َ
رزيت َقد َغــــــــــدو ِ
ت
ســـــــــ َمو ِ
ت
وإلى ال َعليا َ
(الالزمة)
*
أَنت للنــَشء َمنــــــــار
أَ َ
نت لل ُعــر ِ
ب َفخــــــــار
سن ما شِ ئ َت فِينـا
فاغ ُر َ
واج َعل ال َتوحِيـ َد فينــــا
(الالزمة)
*

وســـــــــالم
دُم ِبعـز َ
الســامي ال َمقام
أ َيها َ
*
ال ولَن َننسى هــواك
ســـــناك
و ُن َباهي في َ
َمن َهال لِلظامِئيـــــــــن
بب َنيكِ ال ُمخلِصـيــــــن
*
للوطــــــــــــن
وعِ َماد َ
َخالِد َم َر َ
الزمــــــــــن
مِـن َمبادِي َك الحِســان
ش األَ َمـان
َفل َنـعِش َعي َ
*

كلمات  :وديع ديب – لبنان
مدرس اللغة العربية في كلية بيرزيت عام 1491
الحان  :سلفادور عرنيطة – فلسطين
مدرس الموسيقى في كلية بيرزيت عام 1491

05

 .0البوابة الجنوبية لدخول ضيوف الجامعة الرسميين ،ذوي االحتياجات الخاصة ،وطواقم الصحافة فقط
 .0منطقة 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.
 .2ملعب كرة السلة (موقع تجمع موكب الخريجين بعد خروجه من مبنى الهندسة).
 .7موقع اسعاف وخدمات طبية
 .8كافتريا
 .9موقع حفل التخريج (ملعب كرة القدم)
 .02الشارع المحاذي لمبنى المكتوم واآلداب ،يستعمل لدخول ضيوف الجامعة الرسميين لموقع الحفل.
 .00موقع اسعاف وخدمات طبية
 .00البوابة الشرقية للحرم الجامعي تستعمل للخروج فقط وبعد انتهاء الحفل

03

رسم توييحي اوق حفل التخرج
وجلوس أهالي اخلرجيني -ملعب كرة القدم -
يمين المسرح

يسار المسرح

مالحظة :األرقام المشار إليها باللون األزرق أعاله هي أماكن جلوس أهالي الخريجين.

04

عئيئاتي اخلرجيال أعئااي اخلرجيني
نأمل منكم التعاون م منظمي وجلان حفل التخرج مبا يكفل اخراج حفل
مميئ يلي بكم وبضيوفكم ويدخل البهجة والورور عليكم وعل ذويكم.
ائيد مج االستفوار يرج االتصاب برايس جلنة حفل التخرج (األستاذ
غازي حموج) عل هاتف رقم  0030261أو بالربيد اإللك وني
Gmuhsin@birzeit.edu

ومبروك لجميع الخريجات والخريجين
غازي محسن
رئيس اللجنة التنفيذية لحفل التخرج
3002/00/09
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