خطواتك اىل حفل اخلرج
اعزاءنا الخريجي
نبارك لكم تخرجكم يف الدفعة الخمسي لكلية الطب  /جامعة البرصة
الت يجب أن يتبعها الخريجون وصوال اىل يوم التخرج وكما مدرجة يف أدناه
يف ما ي ي
أت الخطوات ي
وت لكلية الطب
 -1عىل كل خري ج تسجيل اشتاكه يف حفل التخرج عن طريق الموقع االكت ي
الرباع
االسم
ي
التسلسل
المعدل
االيميل
ى
لك تستلم من خالله جميع التبليغات وللحصول عىل رابط
يرج التاكد من صحة إيميلك الخاص ي
التعليمات
مالحظة  :يعترب هذا التسجيل اخلطوة األوىل لنيل الوثائق بعد اجراء مراسم القسم
اجلامعي
-2
-3
-4
-5
-6
-7

والطيب يف احلفل حيث التسجيل و احلضور الزامي
الحضور يوم االثني  2017/ 11/13الساعه  12ظهرا لتاجع سوية توجيهات اللجنة المركزية لحفل
التخرج
عىل يوم االربعاء  11/22مساء (
الحضور اىل المست
التجريت يف ملعب كلية التبية الرياضية يف كرمة ي
ىي
النهات الحقا من قبل اللجنة المركزية )
وسوف يتم تاكيد الموعد
ي
عىل الخري ج أن يحرص يوم الحفل ب روب التخرج و سوف يحرم اي خري ج ال يلتم بلبس روب
التخرج من االشتاك يف الحفل
الحضور يوم حفل التخرج  2017/11/23اىل مبت كلية الطب الساعه  12ظهرأ
الجماع بعون هللا يف الساعة  12:30ظهرا حتما
االوىل و االنطالق
حيث يتم اجراء التعداد
ي
ي
عىل  -قاعة االجتماعات استعدادا للمست
الوصول والتجمع يف مبت كلية
العلوم يف موقع كرمة ي
ا
انطالق كردوس كلية الطب راجال من قاعة االجتماعات اىل ملعب كلية التبية الرياضية وفق التتيب
الموضح يف الشكل أدناه

الرسم والوصول اىل مقر الجلوس المخصص لكلية الطب عىل الجميع
 -8بعد بدء المست
ي
االنتظار وقوفا لحي جلوس رئيس الجامعة والذي يكون إيذانا بجلوس الجميع وبدء
االحتفال
معاىل الوزير والسيد رئيس الجامعة
 -9ايقاد شعلة العلم و كلمة
ي
 -10مراسيم منح الشهادات
الجامع
 -11ترديد القسم
ي
الطت
 -12ترديد القسم ى ي
النهات
 -13تسليم الجوائز لالوائل و تسجيل الحضور
ي
االنتهاء بالسالم الجمهوري

كردوس كلية الطب

علم الكلية يرفعه
أحد الخريجي
قطعة الكلية ترفعها
إحدى الخريجات
معاون العميد للشؤون العلمية
معاون العميد
للشؤون االدارية
رئيس فرع االطفال
رئيس فرع الفسلجة

رئيس فرع النسائية
و التوليد

رئيس فرع
رئيس فرع الطب
الجراحة
الباطت
ي
رئيس فرع طب
رئيس فرع االمراض
رئيس فرع االدوية
المجتمع
رئيس فرع
رئيس فرع
مسؤول الجودة
ر
الكيمياء الحياتية
التشي ح
مسؤول التسجيل

الخري ج االول
الثات
الخري ج ي
الخري ج الرابع
الخري ج الثامن

الخري ج الخامس
الخري ج التاسع

الخري ج الثالث
الخري ج السادس
ر
العاش
الخري ج

الخري ج السابع
الخري ج الحادي ر
عش

أ.م.د .نزار سمت حداد
معاون العميد للشؤون العلمية
و الدراسات العليا و الطلبة

