
 

 

اارحايضمدتيائحةاا–اسنق ااكأادييم: اي ابد اارحيم اوسى امل

 فحي اارعمل
 الكلية التخصص e-mail رقم الجوال

الرقم 
 الجامعي

 الرقم االسم الرباعي

0569590043 mhoshiea@gmail.com 
  

  .1 معاذ يوسف محمود حوشية 1185366 العلوم ماجستير رياضيات

0595486590 shahedjamal29@gmail.com 
  

  .2 شهد كمال حسني الجمل 1192184 العلوم رياضيات

0568225946 1182363@student.birzeit.edu الفتاح ياسمين بسام عبد  1182363 الهندسة هندسة مدنية
 شعراوي

3.  

0569799811 ntabanjah8@gmail.com  أحياء فرعي كيمياء
 حيوية

  .4 نور حسين علي طبنجة 1191808 العلوم

0569216645 afanehkareem@gmail.com 5 كريم نشأت عفانة 1190359 الهندسة هندسة أنظمة حاسوب.  

0592900008  fatimaatahammad@gmail.com كيمياء فرعي كيمياء 
 حيوية

محمود حماد فاطمة عطا هللا 1190864 العلوم  6.  

0569900286  Mtahhan49@gmail.com   .7 محمد طحان 1192117 الهندسة هندسة كهربائية

0598567854  Reemkahla531@gmail.com   .8 ريم عفانة 1190236 الهندسة هندسة مدنية

0595847313  batoullnobani@gmail.com 
 

هندسة التخطيط 
 الحضري

نوبانيبتول عبد الناصر  1182499 الهندسة  9.  

0568678242  ymanibaraa@gmail.com   .10 براء يماني 1180890 الهندسة هندسة كهربائية

0598261423  tshannk@gmail.com   .11 طارق مؤيد نواف شنك 1181404 الهندسة هندسة أنظمة حاسوب

0595023804 walahassan16@gmail.com 
  

  .12 والء حسن عوض هللا عواد 1181416  الهندسة هندسة معمارية

0568387040 Larazaben2000@gmail.com 
  

  .13 الرا شادي محمود زبن 1180724 الهندسة هندسة معمارية

0539634525 wafa.hamoudehfufu@gmail.com 
  

  .14  وفاء مهدي شكري حمودة 1182461 العلوم رياضيات

0597332080 raneemshtaya@gmail.com 
  

فيزياء فرعي علم 
 حاسوب

خالد عبد الحافظ شتيهرنيم  1183099 العلوم  15.  
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0599995895 Rawanhajyasin@gmail.com 
  

روان إسحاق شعبان الحاج  1182343 الهندسة هندسة مدنية
 ياسين

16.  

0595211467  Roa.aldaghamin@gmail.com 
 

  .17 رؤى إبراهيم الدغامين 1191315 الهندسة علم حاسوب

0599328505 1191052@student.birzeit.edu 18 سارة فهد عمار 1191052 الهندسة هندسة أنظمة حاسوب.  

0599121654  ahmadsab2001@hotmail.com   .19 احمد احسان ابراهيم سبوبة 1191922 الهندسة هندسة مدنية

0595794344  Leenzein3000@gmail.com   .20 لين نور الدين حمدي زين 1182342 الهندسة هندسة مدنية

0594213278 Hakawati2001@gmail.com 
 

  .21 يزن هشام حكواتي 1190695 الهندسة هندسة أنظمة حاسوب

0545976889 tamaraamro17@gmail.com  فيزياء فرعي
 الكترونيات

  .22 تمارا عيسى جميل عمرو 1172771 العلوم

0594981705 Alisiaj2001@hotmail.com 
 

  .23 علي محمد سياج 1190408 الهندسة هندسة ميكانيكية

0598370703  mohamadabdalhadii@gmail.com

 

 1200033 الهندسة هندسة ميكانيكية

 

  .24 محمد زهير محمد عبد الهادي

0595684463  duaaawwad34@gmail.com   .25 دعاء حسن عوض هللا عواد 1181405 الهندسة هندسة أنظمة حاسوب

0597440352  Yousef747hamarsheh@gmail.com   .26 يوسف محمد يوسف حمارشة 1190125 الهندسة  علم حاسوب

0598071690  aseelhmeid08@gmail.com

 

  .27 أسيل معتز أحمد حميد 1181575 الهندسة الهندسة المعمارية

0599402216  tamarsafit@gmail.com   .28 تمار نصر الدين هاشم صافي 1181140 الهندسة الهندسة المعمارية

0595673220  Hdel.20011@gmail.com

 

األعمال  تسويق
 واالقتصاد

عبد اللطيف عواد هديل عماد 1181434  29.  

0523568634 Amjadasaad00@gmail.com 30 أمجد محمد أسعد 1183228 الهندسة هندسة كهربائية.  

0592842550 Kanaansamara4@gmail.com اإلدارة  إدارة عامة
 العامة

  .31 كنعان مصطفى سمارة 1171642

0528007314 neven_1996_2@hotmail.com 

 

 1162526 العلوم فيزياء فرعي رياضيات

 

  .32 نيفين نائل شماسنة

0598357023 Mayfrooch90@gmail.com 33 مي سليمان أحمد فروخ 1182393 الهندسة هندسة مدنية.  

0592843192 Wail246Shaw@gmail.com 34 وائل شوابكة 1192725 الهندسة هندسة ميكانيكية.  

0569281544 Khaled.g.mustafa@gmail.com 35 خالد مصطفى 1191523 الهندسة هندسة أنظمة حاسوب.  

0598660425 majd.abubaha@gmail.com 

 

هندسة أنظمة 
 حاسوب

  .36 مجد خالد محمد أبو بهاء 1190069 الهندسة

0562300959 maysamkhatib0@gmail.com 

 

إبراهيم سليمان الخطيبميسم  1190207 الهندسة  هندسة أنظمة حاسوب  37.  

0592751644 Saharfayyad02@gmail.com 38 سحر محمد إبراهيم فياض 1190119 الهندسة هندسة أنظمة حاسوب.  

0592676284 tariqodeh2001@gmail.com 39 طارق نزيه رايق عودة 1190699 الهندسة هندسة أنظمة حاسوب.  

0542889077 Duha.shreef2016@gmail.com 40 ضحى شريف 1192480 العلوم احياء فرعي تغذية.  
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0599706345 khalid.shamma.2@gmail.com 41 خالد محمد إبراهيم أبو شمة 1193033 الهندسة هندسة ميكانيكية.  

0568844314 Qtarisamah63@gmail.com 42 سماح صالح محمد قطيري 1190720 العلوم رياضيات.  

0598570080 huthifa0@gmail.com 43 حذيفة محمد موسى معطان 1192054 الهندسة هندسة أنظمة حاسوب.  

0592592386 Aseely99@hotmail.com 44 أسيل أنور عبد الرحيم موسى 1190817 العلوم رياضيات.  

0569232424 Yosra.mahroum33@gmail.com 45 يسرى زاهر عصام محروم 1190068 الهندسة علم حاسوب.  

0597608739 qayssafa4@gmail.com 46 قيس عيادة عبد هللا صفا 1190880 الهندسة  هندسة أنظمة حاسوب.  

0594623743 Tamaramajdy11@gmail.com  هندسة ميكانيك فرعي
 إدارة أعمال

  .47 تمارا مجدي أحمد غليظ 1180201 الهندسة

0594623277 talabarghouthi333@gmail.com 48 تاال خالد جمال أبو حسن 1193008 الهندسة هندسة الميكاترونكس.  

0592717168 Ibrahemdhade33@yahoo.com 49 إبراهيم سمير يحيى دهيدي 1190283 الهندسة هندسة أنظمة حاسوب.  

0599731136 rubaayed2002@gmail.com 50 ربى عايد بني عودة 1190445 الهندسة هندسة أنظمة حاسوب.  

0592934386 zakiya12.rasme@gmail.com 51 زكية رسمي نجيب أبو مرة 1191636 الهندسة هندسة أنظمة حاسوب.  

0597150736 kzeina.4321@gmail.com 52 زينة خالد فوزي الخضر 1190303 العلوم رياضيات.  

      53.  

0598893219 mostafaxd12@gmail.com 54 مصطفى صالح الدين حميدة 1190179 الهندسة علم حاسوب.  

0595717094 Obada.jaras@yahoo.com 

 

عبادة عدنان عبد الرحيم  1191319 الهندسة علم حاسوب
 طحاينة

55.  

0569110272 Anas.rb.2011@gmail.com 56 أنس رائد أحمد أبو عيهور 1191385 الهندسة هندسة الميكاترونكس.  

 

mailto:Obada.jaras@yahoo.com


            

2021ستيم فلسطين   

 

 (2021/7/29 حتى الخميس 2021/7/26 االثنين( األسبوع األول برنامج

 8 - 9 
9 – 11 

 علمية استكشافية نشطةأ 
11 - 12 
 (الزيارات)

12 - 1 
1 – 3 
 ترفيهيةثقافة علمية و

M 

 استقبال الطلبة

14,36,37,45,40 
 باب كلية العلوم

1زيارة    

 غداء
  +  

 صالة

 كمال ناصر - 1 حلقة

T 
16,3,33,27,15 
 باب كلية الهنسة

2زيارة   150 عزيز شاهين - 2حلقة    

W 
10,55,11,(48,56),40 

 حديقة العلوم
3زيارة   225 هندسة -3حلقة    

R 
50,35,2,6,19 

كمال ناصرباب   
4زيارة   1تجارة  - 4حلقة    

 
 (2021/8/5 حتى الخميس 2021/8/2 االثنين( برنامج األسبوع الثاني

 8 - 9 
9 – 11 

 علمية استكشافية نشطةأ 
11 - 12 
 (الزيارات)

12 - 1 
1 – 3 
 ترفيهيةثقافة علمية و

M 

 استقبال الطلبة

14,12,34,15,40 
 باب كلية العلوم

1زيارة    

 غداء
  +  

 صالة

كمال ناصر - 1 حلقة  

T 
2,16,3,7,33,19 

 باب كلية الهنسة
2زيارة   150 شاهينعزيز  - 2حلقة    

W 
16,41,51,40,10 

 حديقة العلوم
3زيارة   225 هندسة – 3حلقة    

R 
6,49,36,37,19 

كمال ناصرباب   
4زيارة    1تجارة  - 4 حلقة 

 

 

 



 

 اللجان المشاركون مهام اللجنة
استقبال الطالب وترتيبهم 

مجموعات والحرص  5في 

 على حفظ النظام 

 3338,14,,35,25,,37,363األسبوع األول: 

 337,,11,3,2, 20,56األسبوع الثاني: 
 لجنة االستقبال

مساعدة األعضاء الموكلة 

إليهم المهام في تجهيز 

نشاطاتهم وذلك حسب 

النشاط والحرص على حفظ 

 النظام خالل تنفيذ األنشطة

 األسبوع األول: 26,34,41 ,40,14

 ,38,23,20,634,40األسبوع الثاني: 
 لجنة تنظيم األنشطة

تنسيق حلقات ترفيهية 

ومسرحيات ومسابقات 

أسئلة عامة تضمن توزيع 

  للطالب هدايا محفزة

 6,55,39,51,15,50األسبوع األول: 

 3،37،33،36،50: األسبوع الثاني

 

والعلمية لجنة الحلقات الترفيهية   

الحرص على االلتزام 

بأوقات زيارة المرافق 

 وتوزيعها بشكل سليم،

وتنسيق الزيارات مع 

الجهة التي ستتم الزيارة 

  لديها

،9 تالجنة الزيار 51,15,4,27  

التنسيق مع كافيتيريات 

الجامعة بشكل يضمن 

للطلبة غداء مناسب، ويتم 

ذلك بالتنسيق مع أكثر من 

كافيتيريا الستيعاب عدد 

 الطالب

،9،15 49 ,12 

 لجنة تنسيق الغداء

 

 التمريض، الدوم، هوت دوغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الحلقات المسؤول المهام الزيارات المسؤولون / المهام
A: 34,4 

، المسرح، وحدة االبداع والريادة، المتحف

، كلية تكنولوجيا المعلومات، حديقة المسرح

 كلية الفنون والموسيقى، كلية التمريض

 
B:8,46 

وحدة  كلية الفنون والموسيقى، المسرح،

االبداع والريادة، كلية تكنولوجيا 

حديقة المسرح،  كلية التمريض، المعلومات،

 المتحف

 
C: 36,37 

وحدة االبداع كلية الفنون والموسيقى، 

، كلية تكنولوجيا المعلومات، حديقة والريادة

  المتحف، المسرح المسرح،

 
D: 31,11 

، كلية تكنولوجيا المعلومات،  كلية التمريض

كلية  المسرح، المتحف، المسرح،حديقة 

وحدة االبداع والريادة الفنون والموسيقى،   

 
E: 5,16 

 كلية التمريض، المتحف، حديقة المسرح،

كلية  المسرح، وحدة االبداع والريادة،

كلية تكنولوجيا  الفنون والموسيقى، 

 المعلومات

1زيارة    

تحوي حلقة ال
نشاطات تشمل 

البحث كل من 
واالستقصاء و 
مواضيع ذات 

 ثقافة علمية
 وترفيهية مثل:

 

*تنظيم أنشطة 

من شأنها تطوير 

قدرة الطالب 

ورفع مستواه في 

التفكير والتحليل 

المنطقي وكيفية 

 حل المشكالت

 

عرض *

فيديوهات تهدف 

الى التعرف على 

تاريخ وتطور  

مرافق وبرامج 

 جامعة بيرزيت

 

*عرض 

فيديوهات شيقة 

حول اختراعات 

واكتشافات مميزة 

في مجاالت 

 مختلفة 

 

*تدريب الطالب 

على كيفية 

تفسير الظواهر 

التي 

يشاهدونها، 

وتعزيز قدراتهم 

التي تساعدهم 

على االستمرار 

 في االستكشاف

 

*تنفيذ مسابقات 

أو مسرحيات 

 وحلقات ترفيهية

,47 44,42,37,36,46,24,9,39 

 
 فيديو1: جامعة بيرزيت 

 

 لعبة الذاكرة :1نشاط 

 : لعبة الكوب والكرة2نشاط 

 : تحليل الصورة3نشاط 

 : لغز الراعي4نشاط 

 : لعبة أوجد الفروقات5نشاط 

 : األجسام والضوء6نشاط 

 : لعبة السرعة والتشابه7نشاط 

 

فيديو2: مشروع إعادة تدوير 

البالستيك وإنتاج خيوط 

 بالستيكية للطابعة ثالثية األبعاد

 

  

1حلقة   

A: 25,35 

، قاعة كمال ناصر، مبنى المكتبة الرئيسية 

الرئاسة، كلية التربية، كلية الحقوق 

 واإلدارة العامة

 
B:43 ,41 

، مبنى الرئاسة، كلية كمال ناصر قاعة

التربية، كلية الحقوق واإلدارة العامة، 

 المكتبة الرئيسية

 
C: 2,9 

، كلية التربية، كلية الحقوق مبنى الرئاسة 

واإلدارة العامة، المكتبة الرئيسية، قاعة 

 كمال ناصر

 
D:5,31 

، كلية الحقوق واإلدارة العامة، كلية التربية

قاعة كمال ناصر، مبنى المكتبة الرئيسية، 

 الرئاسة

 
E: 38,45 

، المكتبة كلية الحقوق واإلدارة العامة 

الرئيسية، قاعة كمال ناصر، مبنى الرئاسة، 

 كلية التربية

2زيارة    

18,51,20,15,2 
 

 
فيديو1: الحديقة التكنولوجية 

الفلسطينية الهندية في جامعة 

 بيرزيت

 

عرض تقديمي بعنوان  :1نشاط 

 )ماذا لو اختفت الشمس فجأة!( 

: مسابقة نقل الماء الى 2نشاط 

 الدلو بواسطة ليفة اسفنجية

: مسابقة نقل المالقط من 3نشاط 

الحبل الممتلئ الى الحبل الفارغ 

باستخدام تقييد اليدين وذلك مع 

 الفم

 : بالعلوم نتفكر4نشاط 

  

فيديو2: برنامج ماجستير إدارة 

 الطاقة المتجددة

2حلقة   

https://www.youtube.com/watch?v=A1jKm8h_ydg
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A:46,23 

، الملعب الرئيسي، مبنى مشاغل الهندسة

، المرصد الفلكيدومالرياضة، حديقة ال  

 
B: 8,50 

حديقة ، مبنى الرياضة، الملعب الرئيسي

المرصد الفلكي، مشاغل الهندسة دومال  

 
C:  10 ,6 

، المرصد  دومحديقة ال، الرياضةمبنى 

 الفلكي، مشاغل الهندسة، المجمع الرئيسي

 
D:11,  27  

، المرصد الفلكي، مشاغل  دومحديقة ال

 الهندسة، الملعب الرئيسي، مبنى الرياضة

 
E:42,44 

، مشاغل الهندسة، الملعب المرصد الفلكي

دومحديقة المبنى الرياضة، الرئيسي،   

 

3زيارة    

10,19,24,33 ,46,3,7,47 

 
فيديو1: طلبة هارفارد في جامعة 

 بيرزيت

 

عمل ) : لعبة تمثيل1نشاط 

صندوق يحتوي على أوراق 

بداخلها أسماء شخصيات ومواقع 

 بلدان وغيرها معروفة 

تقوم اللعبة على اختيار فرد بشكل 

عشوائي من الطالب يقوم باختيار 

ورقة ويقوم بتمثيل الشخصية او 

المكان دون النطق باي كلمة 

اإلجابة وعلى الطالب توقع 

يمنح هدية الفائز و الصحيحة

 (الورقة الالحقةويقوم بتمثيل 

 

يتم وضع التذوق ) : 2نشاط 
اصناف من الطعام  أربعثالثة او 

ليتذوقها المتسابق وهو مغمض 
العينين بحيث سيعتمد على حاسة 

 ءالتذوق لديه ليميز ما الشي
 الذي تناوله وسيحظى الفائز

بهدية وسيعاقب الخاسر بحكم 
 معين(

 
 مسابقة التفاح : 3نشاط 

 

 

فيديو2: حملة توقير حواسيب 

 للطلبة خالل التعليم عن بعد

3حلقة   

 

A: 15,23 

، حديقة العلوم، كلية مختبرات العلوم

 كلية الدراسات العليا، االعمال واالقتصاد،

محطات تكرير المياه، محطات الطاقة 

 الشمسية

 
B: 25,43 

كلية   كلية الدراسات العليا، ،العلومحديقة 

االعمال واالقتصاد، محطات تكرير المياه، 

 محطات الطاقة الشمسية، مختبرات العلوم

 
C:9,17 

كلية األعمال  كلية الدراسات العليا،

، محطات تكرير المياه، محطات واالقتصاد

الطاقة الشمسية، مختبرات العلوم، حديقة 

 العلوم

 
D: 6,30 

، محطات الطاقة تكرير المياهمحطات 

الشمسية، مختبرات العلوم، حديقة العلوم، 

، كلية الدراسات كلية االعمال واالقتصاد

 العليا،
 

E:5, 48 

، مختبرات العلوم، الطاقة الشمسيةمحطات 

كلية حديقة العلوم، كلية االعمال واالقتصاد، 

محطات تكرير المياه الدراسات العليا،  
 

4زيارة    

38,52,18,11,6,20 

 

فيديو1: المتحف الفلسطيني في 

 بيرزيت

 

 

: لعبة البيضة أو الكرة 1نشاط 

 الصغيرة

 لعبة شد الحبل: 2نشاط 

: مسابقة الرسم مع 3نشاط 

 اغماض العينين

 : لعبة الليقة4نشاط 

 

 

 

فيديو2: تخصص الموسيقى 

 العربية في جامعة بيرزيت

4حلقة   

 

https://www.youtube.com/watch?v=PbeXx5NsxJM
https://www.youtube.com/watch?v=PbeXx5NsxJM
https://www.youtube.com/watch?v=PbeXx5NsxJM
https://www.youtube.com/watch?v=AqTxeDUsPHg
https://www.youtube.com/watch?v=AqTxeDUsPHg
https://www.youtube.com/watch?v=AqTxeDUsPHg
https://www.youtube.com/watch?v=0ioj3rnk6I0
https://www.youtube.com/watch?v=0ioj3rnk6I0
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=koepER3vSmk&fbclid=IwAR0bxUtbidXEl4oUebHYVVE7Hxh0CZcTo5epLlWc_aucBjdWSPjUARssICo
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=koepER3vSmk&fbclid=IwAR0bxUtbidXEl4oUebHYVVE7Hxh0CZcTo5epLlWc_aucBjdWSPjUARssICo
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=koepER3vSmk&fbclid=IwAR0bxUtbidXEl4oUebHYVVE7Hxh0CZcTo5epLlWc_aucBjdWSPjUARssICo
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29 40 
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7 100 

 200 ماء

ي المسابقات
 
 125 جوائز للفائزين ف

 90 كمامات

 250 معقمات

 550 وجبة غداء للمتطوعي   

 2085 المجموع )تكلفة األسبوع األول(

) ي
 
 2085 المجموع )تكلفة األسبوع الثان

 120 طباعة شهادات للمتطوعي   

ي 
 
 4250 المجموع النهان
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ساعات عمل تعاوني 10التكرار الواحد يعادل   

ساعة عمل تعاوني 40يعادل  فأعلى تكرارات أربع  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 التكرارات
الرقم 

 التسلسلي
 التكرارات

الرقم 
 التسلسلي

4 .30 7 .2 

6 .31 10 3.  

4 32.  4 4.  

6 33.  10 6.  

6 34.  5 7.  

5 35.  7 8.  

6 36.  7 .9 

9 37.  6 10.  

4 38.  5 11.  

4 39.  6 12.  

5 41.  6 13.  

5 43.  4 14.  

6 45.  11 15.  

7 46.  5 16.  

3 48.  5 .17 

2 49.  4 .18 

5 50.  5 19.  

6 51.  6 20.  

3 52.  4 .21 

4 54.  4 22.  

2 55.  4 .23 

3 56.  5 24.  

  6 25.  

  4 26.  

  4 27.  

  5 28.  

  7 29.  


