
السنويتصوير لكتاب التخريجال
يج السنوي اعتبارًا من يوم تصوير الطلبة لكتاب التخرالعن بدء جلنة كتاب التخريج السنويتعلن 

واملتوقع خترجهم )هذا الفصل (م واملتوقع خترجه) فصل اول(نيمجيع الطلبة اخلرجيفعلىم23/4/2017األحد
"استوديوإىل التوجه السنوي الراغبني  بوضع صورهم يف كتاب التخريج )2016/2017الفصل الصيفي (على 

" اخلليل دجييتال

/2225634بئر السبعشارع–الزاوية باب :األولالفرع 
2228326مفرق احلرس مقابل مركز الشرطة  :الثانيالفرع 

:دناهأوذلك حسب اجلدول املبني 
التاريخاليومالكلية

24/4/2017-23االحد ، االثنني ذكور/كلية املهن التطبيقية  

27/4/2017-25الثالثاء ،االربعاء، اخلميس اناث /كلية املهن التطبيقية  

30/4/2017-29السبت ، االحدكلية العلوم التطبيقية 

2/5/2017-1االثنني ، الثالثاء كلية العلوم االدارية ونظم املعلومات 

4/5/2017-3بعاء،اخلميس راالكلية هندسة احلاسوب وتكنولوجيا املعلومات 

9/5/2017-6السبت ،االحد ، االثنني ، الثالثاء كلية اهلندسة 

10/5/2017االربعاءكلية الدراسات العليا  

:على ما يلي األستوديومع العلم انه مت االتفاق مع 
.الصورة الخاصة بكتاب التخریج مجانیة .1
شیقل 2.5إضافیةصورة وأيمجانا للطالب داخل االستودیو االولى سعر الصورة .2
مغطاه من (الحفل مجانا dvdاستالم الشهاده باالضافة الىورة منها صمجانایحصل الطالب على ثالث صور .3

)رسوم حفل التخریج
اثناء فترة التصویر شیقل 18ب بروازاوبلوك دیجیتل "A4" صورة  لمن یرغب بتكبیر .4
".الروب والوشاح والطاقیة " جمیع الطلبة االلتزام بالزي الخاص المتوفر في االستودیو على .5
.بقمیص ذو لون فاتح بوالطالبالحجاب االبیضیرجى من جمیع الطالبات المحجبات االلتزام .6
.للتصویریرجى من جمیع الطلبة االلتزام بالجدول الزمني .7
على جمیع الطلبة االحتفاظ بالرقم الذي یحصل علیه من االستودیو.8

لجنة كتاب التخریج السنوي 

جامعة بولیتكنك فلسطین
عمادة الشؤون الطالبیة

PalestinePolytechnicUniversity

Deanship of Student Affairs

بسم هللا الرحمن الرحیم
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