خارطة توزيع أعضاء الهيئة األكاديمية والخريجين على مسرح التخريج حسب المناداة لحفل التخرج الرابع واألربعين
يسار الجمهور

وسط
يمين الجمهور
اليوم األول :الجمعة  21حزيران 2019
خريجو الدراسات العليا
خريجو كلية التربية
تخصصات :إدارة األعمال ،إدارة األعمال التنفيذي ،االقتصاد ،األحياء البيئية،
تخصصات :التأهيل التربوي ،تعليم إجتماعيات ،تعليم رياضيات.
التاريخ ،التربية ،الجغرافيا ،الحوسبة ،د.اسرائيلية ،د.دولية ،د.عربية،
الهيئة األكاديمية
ديمقراطية ،رياضيات ،صحة عامة ،علوم طبية ،فيزياء ،القانون ،القانون
والمجلس األكاديمي
خريجو كلية الهندسة والتكنولوجيا
واالقتصاد ،كيمياء ،اللغة العربية ،الهندسة الكهربائية ،صناعات دوائية ،نوع
ومجلس الجامعة
تخصصات :كهربائية  ،مدنية ،معمارية  ،ميكانيكية ،ميكاترونيكس،
إجتماعي ،علم اإلجتماع ،علم النفس ،علوم المياه ،هندسة اإلستدامة ،هندسة
أنظمة حاسوب ،وعلم الحاسوب.
البرمجيات ،هندسة التخطيط العمراني ،هندسة المياه.

خريجو كلية اآلداب تخصصات :اللغة العربية وآدابها ،اللغة األلمانية،
اللغة اإلنجليزية وآدابها ،اللغة اإلنجليزية وآدابها/فرعي الترجمة،
اللغة الفرنسية ،التربية الرياضية ،اإلعالم – إذاعة/فرعي التلفزة،
اإلعالم -صحافة/فرعي العلوم السياسية ،اإلعالم – صحافة/فرعي
علم اإلجتماع ،التاريخ/فرعي آثار ،التاريخ/فرعي علوم سياسية،
جغرافية/فرعي اقتصاد ،جغرافية/فرعي تاريخ ،جغرافية/فرعي
علوم سياسية ،جغرافية /فرعي علم االجتماع.

اليوم الثاني :السبت  22حزيران 2019
خريجو كلية اآلداب تخصصات علم النفس فرعي د .مرأة ،وعلم نفس/فرعي
علم اإلجتماع ،علم اإلجتماع.
خريجو كلية الحقوق واإلدارة العامة تخصصات :اإلدارة العامة ،إدارة
الهيئة األكاديمية
عامة/فرعي االقتصاد ،ادارة عامة /فرعي علوم سياسية ،علوم السياسية/
والمجلس األكاديمي
فرعي ادارة عامة ،علوم السياسية/فرعي اقتصاد ،علوم السياسية/فرعي فلسفة،
ومجلس الجامعة
علوم السياسية /فرعي دراسات المرأة ،علوم السياسية /فرعي عالقات دولية،
القانون.
كلية الفنون والموسيقى والتصميم ،تخصص :الموسيقى العربية.

اليوم الثالث :األحد  23حزيران 2019
خريجو كلية األعمال واإلقتصاد ،تخصص :المحاسبة.
خريجو كلية األعمال واإلقتصاد ،تخصصات :إدارة األعمال ،اقتصاد
األعمال ،اإلقتصاد ،التسويق ،العلوم المالية والمصرفية.
خريجو كلية العلوم ،تخصصات:األحياء ،األحياء/فرعي آثار ،األحياء/التسويق،
األحياء/فرعي الكيمياء الحيوية ،األحياء/فرعي إدارة األعمال ،الرياضيات،
الرياضيات التطبيقية في اإلقتصاد ،الرياضيات /فرعي اإلقتصاد،
الهيئة األكاديمية
الرياضيات/فرعي علم الحاسوب ،الفيزياء ،فيزياء/فرعي الكترونيات ،فيزياء/
والمجلس األكاديمي
فرعي رياضيات ،فيزياء/فرعي علم الحاسوب ،الكيمياء ،الكيمياء/فرعي إدارة
ومجلس الجامعة
األعمال ،الكيمياء/فرعي التسويق ،الكيمياء/فرعي الكيمياء الحيوية.

يمين الجمهور

خريجو كلية الصيدلة،تخصصات :التغذية ،التمريض ،د.صيدلي ،عالج النطق
والسمع.
يسار الجمهور

وسط
1

