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 تعلیمات   للطلبة   الخریجین

  
 
 

    التزام   الهدوء   أثناء   البروفات   والحفل.●
   االلتزام   بزي   التخرج●

                                                  الخریجون:   الدشداشة   البیضاء   +   البشت   +   المصر   +   الوشاح
                                                          الخریجات:   زي   التخرج    (اإللتزام   بالطول   المناسب   للزي   "أسفل   الركبة")   +    الوشاح

    یوضع   شعار   الكلیة   إتجاه   القلب●
 لن   یسمح   للطالبات   بالدخول   لمیدان   الحفل   إذا   لم   یتم   التقید   بالزي   الرسمي   لحفل   التخرج●
   التقید   بالوقت   والمواعید   حسب   البرنامج   المعد.●
   إبالغ   ولي   األمر   أو   الشخص   المدعو   بإحضار   بطاقة   الدعوة   عند   الحضور   للحفل   وذلك   منعاَ   ألي●

 إحراج   یذكر   علماً   بأنه   لن   یسمح      بدخول   أي   شخص   (ولي   األمر   أو   آخر)   میدان   الحفل   غیر   حامل
 لبطاقة   الدعوة   أو   متأخر   عن   الموعد   المحدد.

    الطالب   الذي   ال   یحضر   البروفات   ال   یحق   له   الحضور   لحفل   التخرج   ألي   سبب   كان.●
     التواجد   في   ساحة   الكلیة      الساعة   5:00   مساء   في   یوم   الحفل   ولن   یسمح   ألي   طالب   متأخر   عن●

 الموعد   المحدد   حضور   الحفل.
    یمنع   إستخدام   الهاتف   النقال   أثناء   الحفل   (صامت/مغلق).●
     یمنع   التصویر   أثناء   الحفل.●
  عدم   مصافحة   راعي   الحفل   عند   استالم   شهادة   التخرج.●
    یمنع   حمل   أي   شيء   في   الید   مثل   الهاتف   أو   المحارم   الورقیة   أو   ما   شابه   ذلك   أثناء   إستالم   الشهادة.●
 آخر   موعد   ألغالق   بوابة   دخول   الطلبة   لمیدان   الحفل      سیكون   في   تمام    الساعة   6:20   مساءً    ولن   یسمح●

 بدخول   اي   طالب   لساحة   الحفل.
 آخر   موعد   إلغالق   بوابة   الكلیة   الخارجیة      بشكل   نهائي      سیكون   في   تمام    الساعة   6:40   مساءً    وسوف●

  یتعذر   السماح   ألحد      بالدخول   بعد   ذلك   التوقیت   نظرا   لالرتباط   بالنقل      التلفزیوني   لحفل   التخرج
 
 
 
 

  نشكر   لكم   حسن   التعاون
 لجنة   التنظیم   لحفل   التخرج   2018-2017


