
مخطط جلوس الطلبة الخريجين على المسرح

الساعة 5:00 مساًءاليوم األول: اإلثنين 28 حزيران 2021

كلية الصيدلة والتمريض والمهن الصحية، 
وكلية الفنون والموسيقى والتصميم وكلية الدراسات العليا

خريجو كلية الصيدلة  (الفوجين 45+46 )

تخصصات: التغذية، التمريض، د.صيدلي، 
عالج النطق والسمع.

كلية الفنون والموسيقى والتصميم 
فوج 4546+ (عدد 8)

تخصص: الفنون البصرية، الموسيقى 
العربية.

خريجو الدراسات العليا  (فوج 45)

األحيــاء  االقتصــاد،  البيانــات،  وعلــم  التطبيقــي  اإلحصــاء  تخصصــات: 
الحوســبة،  المحلــي،   والحكــم  الحكومــة  الجغرافيــا،  التربيــة،  البيئيــة، 
عامــة،  صحــة  رياضيــات،  ديمقراطيــة،  د.عربيــة،  د.دوليــة،  د.اســرائيلية، 
اللغــة  كيميــاء،  واالقتصــاد،  القانــون  القانــون،  فيزيــاء،  طبيــة،  علــوم 
نــوع  دوائيــة،  األعمــال، صناعــات  إدارة  الكهربائيــة،  الهندســة  العربيــة، 
هندســة  الميــاه،  علــوم  النفــس،  علــم  اإلجتمــاع،  علــم  إجتماعــي، 
اإلســتدامة، هندســة البرمجيــات، هندســة التخطيــط العمرانــي، هندســة 

المياه، برنامج دكتوراة العلوم االجتماعية.

يمين
المسرح

يسار
المسرح



مخطط جلوس الطلبة الخريجين على المسرح

اليوم الثاني: الثالثاء 29 حزيران 2021    الساعة 11:00 صباحًا      

كلية التربية، والدراسات العليا

خريجو كلية التربية (الفوجين 45+46 )

التربيــة  التربــوي،  التأهيــل  تخصصــات: 
تعليــم  اإلنجليزيــة،  اللغــة  تعليــم  الرياضيــة، 

إجتماعيات، تعليم رياضيات.

خريجو الدراسات العليا ( فوج 46 )

تخصصات: التربية.

خريجو الدراسات العليا (فوج 46 )

األحيــاء  االقتصــاد،  البيانــات،  وعلــم  التطبيقــي  تخصصات:اإلحصــاء 
البيئيــة، الجغرافيــا، الحكومــة والحكــم المحلــي،  الحوســبة، د.اســرائيلية، 
علــوم طبيــة،  رياضيــات، صحــة عامــة،  د.عربيــة، ديمقراطيــة،  د.دوليــة، 
ــاء، اللغــة  ــون واالقتصــاد، كيمي ــون الخــاص، القان ــون، القان ــاء، القان فيزي
ــة، إدارة األعمــال، إدارة األعمــال التنفيــذي،  ــة، الهندســة الكهربائي العربي
النفــس، علــوم  إجتماعــي، علــم اإلجتمــاع، علــم  نــوع  صناعــات دوائيــة، 

المياه، هندسة البرمجيات، هندسة المياه.

يمين
المسرح

يسار
المسرح



مخطط جلوس الطلبة الخريجين على المسرح

كلية الحقوق واإلدارة العامة (الفوجين 45 و46)

خريجو كلية الحقوق واإلدارة العامة 
(الفوجين 45+46)

تخصصات: ااإلدارة العامة، إدارة 
عامة/فرعي االقتصاد، ادارة عامة/ فرعي 
علوم سياسية،  علوم السياسية/ فرعي 

ادارة عامة، علوم السياسية/فرعي اقتصاد، 
علوم السياسية/فرعي فلسفة، علوم 

السياسية/ فرعي دراسات المرأة، علوم 
السياسية/ فرعي عالقات دولية.

خريجو كلية الحقوق واإلدارة العامة (الفوجين 45+46)

تخصصات: القانون 

يمين
المسرح

يسار
المسرح

اليوم الثاني: الثالثاء 29 حزيران 2021   الساعة 5:00 مساًء



مخطط جلوس الطلبة الخريجين على المسرح

اليوم الثالث: اإلربعاء 30 حزيران 2021   الساعة 11:00 صباحًا

كلية اآلداب والعلوم

خريجو كلية اآلداب (فوج 45)

تخصصات: اإلعالم، اللغة األلمانية، اللغة 
اإلنجليزية وآدابها، اللغة العربية وآدابها، 

اللغة الفرنسية، إذاعة-فرعي تلفزة، 
صحافة-فرعي علوم سياسية، 

صحافة-فرعي علم اجتماع، تاريخ-فرعي اثار، 
تاريخ-فرعي علوم سياسية، جغرافية-فرعي 

اقتصاد، جغرافية-فرعي تاريخ 
جغرافية-عالقات دولية، جغرافية-فرعي علم 

اجتماع، علم نفس-فرعي د.مرأة، علم 
نفس-فرعي علم اجتماع، علم االجتماع.

خريجو كلية اآلداب  فوج 45 

تخصصات: رئيسي اللغة اإلنجليزية وآدابها/فرعي الترجمة.

خريجو كلية العلوم (الفوجين 45+46)

تخصصــات: األحيــاء، الرياضيــات، الرياضيــات التطبيقيــة فــي االقتصــاد، 
الفيزيــاء، الكيميــاء، األحياء-فرعــي تغذيــة، األحياء-فرعــي كيميــاء حيويــة، 
االقتصــاد،  الرياضيات-فرعــي  األعمــال،  إدارة  األحياء-فرعــي 
الرياضيات-فرعــي العلــوم الماليــة والمصرفيــة، الرياضيات-فرعــي علــم 
رياضيــات،  فيزياء-فرعــي  الكترونيــات،  الفيزياء-فرعــي  الحاســوب، 
كيمياء-فرعــي  اعمــال،  إدارة  كيمياء-فرعــي  حاســوب،  فيزياء-فرعــي 

تسويق، كيمياء-فرعي كيمياء حيوية

يمين
المسرح

يسار
المسرح



مخطط جلوس الطلبة الخريجين على المسرح

اليوم الثالث: األربعاء 30 حزيران 2021   الساعة 5:00 مساًء

خريجو كلية اآلداب  فوج 46 

تخصصات: اإلعالم، اللغة األلمانية، اللغة 
اإلنجليزية وآدابها، اللغة العربية وآدابها، 

اللغة الفرنسية، صحافة-فرعي علم اجتماع، 
تاريخ-فرعي اثار، تاريخ-فرعي علوم سياسية، 

جغرافية-فرعي تاريخ،  جغرافية-عالقات 
دولية، جغرافية-فرعي علوم سياسية، 

جغرافية-فرعي علم اجتماع.

خريجو كلية اآلداب  فوج 46 

تخصصــات: رئيســي اللغــة اإلنجليزيــة وآدابها/فرعــي الترجمــة، رئيســي 
ــم النفس-فرعــي علــم االجتمــاع،  ــم النفس-فرعــي د.مــرأة، رئيســي عل عل

علم اإلجتماع

يمين
المسرح

يسار
المسرح

كلية اآلداب



مخطط جلوس الطلبة الخريجين على المسرح

اليوم الرابع: الخميس 1 تموز 2021   الساعة 11:00 صباحًا

كلية األعمال واالقتصاد 

خريجو كلية األعمال واإلقتصاد  فوج 45

تخصصات: اقتصاد األعمال، اإلقتصاد، 
التسويق، المحاسبة

خريجو كلية األعمال واإلقتصاد  فوج 45 

تخصصات:العلوم المالية والمصرفية. إدارة األعمال.

يمين
المسرح

يسار
المسرح



مخطط جلوس الطلبة الخريجين على المسرح

اليوم الرابع: الخميس 1 تموز 2021   الساعة 5:00 مساًء

كلية األعمال واالقتصاد

خريجو كلية األعمال واإلقتصاد  فوج 46

تخصصات: اقتصاد األعمال، اإلقتصاد، 
التسويق، المحاسبة

خريجو كلية األعمال واإلقتصاد  فوج46 

تخصصات: العلوم المالية والمصرفية. إدارة األعمال.

يمين
المسرح

يسار
المسرح



مخطط جلوس الطلبة الخريجين على المسرح

اليوم الخامس: الجمعة 2 تموز 2021    الساعة 5:00 مساًء

كلية الهندسة والتكنولوجيا

خريجو كلية الهندسة والتكنولوجيا فوج 46

تخصصات: هندسة كهربائية، هندسة 
مدنية، هندسة معمارية، هندسة ميكانيكية

خريجو كلية الهندسة والتكنولوجيا  فوج46 

تخصصــات: علــم الحاســوب، هندســة التخطيــط والتصميــم الحضــري، 
هندسة الحاسوب، هندسة الميكاترونكس

يمين
المسرح

يسار
المسرح



مخطط جلوس الطلبة الخريجين على المسرح

اليوم السادس: السبت 3 تموز 2021   الساعة 11:00 صباحًا

كلية الهندسة والتكنولوجيا 

خريجو كلية الهندسة والتكنولوجيا فوج 45 

تخصصات: هندسة كهربائية، هندسة 
مدنية، هندسة معمارية

خريجو كلية الهندسة والتكنولوجيا  فوج 45 

تخصصــات: هندســة ميكانيكيــة، علــم الحاســوب، هندســة الحاســوب، 
هندسة الميكاترونكس

يمين
المسرح

يسار
المسرح


