
  ال��ة أولى عل�م اج��ا��ة ج�ع م���ك

  31الف�ج األول    قاعة 

  ال����  االر�عاء

 م�ارس

  )ت����(وم�اهج

  ثل��اني .أ

  

  

 إلى م�خل

 االن����ل�ج�ا

  )ت����(

  �اللي .أ

  

  
  االعالم اآللي

  ب� خ��ة .أ
  

  
    

    

    

    

    

  جامعة خ��� مل�انة

  كل�ة العل�م االج��ا��ة واالن�ان�ة

  ق�� العل�م االج��ا��ة

ال��ة أولى عل�م اج��ا��ة ج�ع م���ك

الف�ج األول    قاعة          1: ال����عةَ 

  ال�الثاء  االث���  االح�

 الفل�فة إلى م�خل

  )م�اض�ة(

  ب� ف���ة .أ

  

 عل� إلى م�خل

 )ت����(ال�ف�

  رقاد ع�ن�ة .أ

 م�ارس

  )م�اض�ة(وم�اهج

  ح��� .أ

  

 إلى م�خل

  )ت����( الفل�فة

  ب� ف���ة .أ

  

 إلى م�خل

 االج��اع

  )م�اض�ة(

  ب�زار .أ

 إلى م�خل

 االن����ل�ج�ا

  )م�اض�ة(

  �اللي .أ

 إلى م�خل

  )ت����( االج��اع

  ع���ات .أ

  

 عل� إلى م�خل

  )م�اض�ة(ال�ف�

  ل��ل .أ

  )ت����(اح�اء

  مهلل .أ

      

      

      

      

  ال��ق��

8:00_9:00  

م�خل

وم�اهج  10:00- 9:00

10:00-11:00  

11:00_12:00  

12:00-13:00  

13:00-14:00  

14:00-15:00  

15:00-16:00  

  

  

 

  



  ال��ة أولى عل�م اج��ا��ة ج�ع م���ك

  32قاعة 

  ال����  االر�عاء

  

 إلى م�خل

 االن����ل�ج�ا

  )ت����(

  �اللي .أ

  

 

  االعالم اآللي

  ب� خ��ة .أ
  

  
 م�ارس

  )ت����(وم�اهج

  ثل��اني .أ

  

      

    

    

    

    

  مل�انةجامعة خ��� 

  كل�ة العل�م االج��ا��ة واالن�ان�ة

  ق�� العل�م االج��ا��ة

ال��ة أولى عل�م اج��ا��ة ج�ع م���ك

قاعة     ال�انيالف�ج          1: ال����عةَ 

  ال�الثاء  االث���  االح�

 الفل�فة إلى م�خل

  )م�اض�ة(

  ب� ف���ة .أ

  

 إلى م�خل

  )ت����( الفل�فة

  ب� ف���ة .أ

 م�ارس

  )م�اض�ة(وم�اهج

  ح��� .أ

  

 عل� إلى م�خل

 )ت����(ال�ف�

 رقاد ع�ن�ة  .أ

  

 إلى م�خل

 االج��اع

  )م�اض�ة(

  ب�زار .أ

 إلى م�خل

 االن����ل�ج�ا

  )م�اض�ة(

  �اللي .أ

  )ت����(اح�اء

  مهلل .أ

  

 عل� إلى م�خل

  )م�اض�ة(ال�ف�

  ل��ل .أ

 إلى م�خل

  )ت����( االج��اع

  ع���ات .أ

      

      

      

      

  ال��ق��

8:00_9:00  

م�خل

وم�اهج  10:00- 9:00

10:00-11:00  

11:00_12:00  

12:00-13:00  

13:00-14:00  

14:00-15:00  

15:00-16:00  

  

  

  



  ال��ة أولى عل�م اج��ا��ة ج�ع م���ك

  33قاعة 

  ال����  االر�عاء

  
  االعالم اآللي

  ب� خ��ة .أ
  

 م�ارس  

  )ت����(وم�اهج

  ثل��اني .أ

  

  

 إلى م�خل

 االن����ل�ج�ا

  )ت����(

  �اللي .أ

  

    

    

    

    

    

  جامعة خ��� مل�انة

  االج��ا��ة واالن�ان�ةكل�ة العل�م 

  ق�� العل�م االج��ا��ة

ال��ة أولى عل�م اج��ا��ة ج�ع م���ك

قاعة   ال�ال�الف�ج          1: ال����عةَ 

  ال�الثاء  االث���  االح�

 الفل�فة إلى م�خل

  )م�اض�ة(

  ب� ف���ة .أ

  

 إلى م�خل

  )ت����( االج��اع

  ع���ات .أ

 م�ارس

  )م�اض�ة(وم�اهج

  ح��� .أ

  

  )ت����(اح�اء

  مهلل .أ

  

 إلى م�خل

 االج��اع

  )م�اض�ة(

  ب�زار .أ

 إلى م�خل

 االن����ل�ج�ا

  )م�اض�ة(

  �اللي .أ

 إلى م�خل

  )ت����( الفل�فة

  ب� ف���ة .أ

  

 عل� إلى م�خل

  )م�اض�ة(ال�ف�

  ل��ل .أ

 عل� إلى م�خل

 )ت����(ال�ف�

  رقاد ع�ن�ة .أ

      

      

      

      

  ال��ق��

8:00_9:00  

م�خل

وم�اهج  10:00- 9:00

10:00-11:00  

11:00_12:00  

12:00-13:00  

13:00-14:00  

14:00-15:00  

15:00-16:00  

  

 

  

  



  ال��ة أولى عل�م اج��ا��ة ج�ع م���ك

34  

  ال����  االر�عاء

 م�ارس

  )ت����(وم�اهج

  .أ

  

  

 إلى م�خل

 االن����ل�ج�ا

  )ت����(

   .أ

  

  
  االعالم اآللي

    .أ
  

  
    

    

    

    

    

  جامعة خ��� مل�انة

  واالن�ان�ةكل�ة العل�م االج��ا��ة 

  ق�� العل�م االج��ا��ة

ال��ة أولى عل�م اج��ا��ة ج�ع م���ك

4قاعة   ال�ا�عالف�ج          1: ال����عةَ 

  ال�الثاء  االث���  االح�

 الفل�فة إلى م�خل

  )م�اض�ة(

  ب� ف���ة .أ

  

 عل� إلى م�خل

 )ت����(ال�ف�

   .أ

 م�ارس

  )م�اض�ة(وم�اهج

  ح��� .أ

  

 إلى م�خل

  )ت����( الفل�فة

  .أ

  

 إلى م�خل

 االج��اع

  )م�اض�ة(

  ب�زار .أ

 إلى م�خل

 االن����ل�ج�ا

  )م�اض�ة(

  �اللي .أ

 إلى م�خل

  )ت����( االج��اع

   .أ

  

 عل� إلى م�خل

  )م�اض�ة(ال�ف�

  ل��ل .أ

  )ت����(اح�اء

   .أ

      

      

      

      

  ال��ق��

8:00_9:00  

م�خل

وم�اهج  10:00- 9:00

10:00-11:00  

11:00_12:00  

12:00-13:00  

13:00-14:00  

14:00-15:00  

15:00-16:00  

  

  

 

  



  ال��ة أولى عل�م اج��ا��ة ج�ع م���ك

  35قاعة 

  ال����  االر�عاء

  

 إلى م�خل

 االن����ل�ج�ا

  )ت����(

  �اللي .أ

  

 

  االعالم اآللي

  ب� خ��ة .أ
  

  
 م�ارس

  )ت����(وم�اهج

  ثل��اني .أ

  

      

    

    

    

    

  جامعة خ��� مل�انة

  كل�ة العل�م االج��ا��ة واالن�ان�ة

  ق�� العل�م االج��ا��ة

ال��ة أولى عل�م اج��ا��ة ج�ع م���ك

قاعة    ال�ام�الف�ج          1: ال����عةَ 

  ال�الثاء  االث���  االح�

 الفل�فة إلى م�خل

  )م�اض�ة(

  ب� ف���ة .أ

  

 إلى م�خل

  )ت����( الفل�فة

  ب� ف���ة .أ

 م�ارس

  )م�اض�ة(وم�اهج

  ح��� .أ

  

 عل� إلى م�خل

 )ت����(ال�ف�

 رقاد ع�ن�ة  .أ

  

 إلى م�خل

 االج��اع

  )م�اض�ة(

  ب�زار .أ

 إلى م�خل

 االن����ل�ج�ا

  )م�اض�ة(

  �اللي .أ

  )ت����(اح�اء

  مهلل .أ

  

 عل� إلى م�خل

  )م�اض�ة(ال�ف�

  ل��ل .أ

 إلى م�خل

  )ت����( االج��اع

  ع���ات .أ

      

      

      

      

  ال��ق��

8:00_9:00  

م�خل

وم�اهج  10:00- 9:00

10:00-11:00  

11:00_12:00  

12:00-13:00  

13:00-14:00  

14:00-15:00  

15:00-16:00  

 

 

  



  ال��ة أولى عل�م اج��ا��ة ج�ع م���ك

  36قاعة 

  ال����  االر�عاء

  
  االعالم اآللي

  ب� خ��ة .أ
  

 م�ارس  

  )ت����(وم�اهج

  ثل��اني .أ

  

  

 إلى م�خل

 االن����ل�ج�ا

  )ت����(

  �اللي .أ

  

    

    

    

    

    

  جامعة خ��� مل�انة

  كل�ة العل�م االج��ا��ة واالن�ان�ة

  ق�� العل�م االج��ا��ة

ال��ة أولى عل�م اج��ا��ة ج�ع م���ك

قاعة   ال�ادسالف�ج          1: ال����عةَ 

  ال�الثاء  االث���  االح�

 الفل�فة إلى م�خل

  )م�اض�ة(

  ب� ف���ة .أ

  

 إلى م�خل

  )ت����( االج��اع

  ع���ات .أ

 م�ارس

  )م�اض�ة(وم�اهج

  ح��� .أ

  

  )ت����(اح�اء

  مهلل .أ

  

 إلى م�خل

 االج��اع

  )م�اض�ة(

  ب�زار .أ

 إلى م�خل

 االن����ل�ج�ا

  )م�اض�ة(

  �اللي .أ

 إلى م�خل

  )ت����( الفل�فة

  ب� ف���ة .أ

  

 عل� إلى م�خل

  )م�اض�ة(ال�ف�

  ل��ل .أ

 عل� إلى م�خل

 )ت����(ال�ف�

  رقاد ع�ن�ة .أ

      

      

      

      

  ال��ق��

8:00_9:00  

م�خل

وم�اهج  10:00- 9:00

10:00-11:00  

11:00_12:00  

12:00-13:00  

13:00-14:00  

14:00-15:00  

15:00-16:00  

  

 

  

  



  ال��ة أولى عل�م اج��ا��ة ج�ع م���ك

  46قاعة 

  ال����  االر�عاء

 م�ارس

  )ت����(وم�اهج

  ثل��اني .أ

  

  

 إلى م�خل

 االن����ل�ج�ا

  )ت����(

  �اللي .أ

  

  
  االعالم اآللي

  ب� خ��ة .أ
  

  
    

    

    

    

    

  جامعة خ��� مل�انة

  كل�ة العل�م االج��ا��ة واالن�ان�ة

  ق�� العل�م االج��ا��ة

ال��ة أولى عل�م اج��ا��ة ج�ع م���ك

قاعة     ال�ا�عالف�ج          2: ال����عةَ 

  ال�الثاء  االث���  االح�

  

 إلى م�خل

 االن����ل�ج�ا

  )م�اض�ة(

  �اللي .أ

 عل� إلى م�خل

 )ت����(ال�ف�

  رقاد ع�ن�ة .أ

  

 عل� إلى م�خل

  )م�اض�ة(ال�ف�

  ل��ل .أ

 إلى م�خل

  )ت����( الفل�فة

  ب� ف���ة .أ

  

    

 إلى م�خل

  )ت����( االج��اع

  ع���ات .أ

 الفل�فة إلى م�خل

  )م�اض�ة(

  ب� ف���ة .أ

  
  )ت����(اح�اء

  مهلل .أ

 م�ارس

  )م�اض�ة(وم�اهج

  ح��� .أ

    

 إلى م�خل

 االج��اع

  )م�اض�ة(

  ب�زار .أ

    

      

      

 

  ال��ق��

8:00_9:00  

9:00 -10:00  

10:00-11:00  

11:00_12:00  

م�خل

وم�اهج  12:00-13:00

13:00-14:00  

14:00-15:00  

15:00-16:00  



  ال��ة أولى عل�م اج��ا��ة ج�ع م���ك

  48قاعة 

  ال����  االر�عاء

  

 إلى م�خل

 االن����ل�ج�ا

  )ت����(

  �اللي .أ

  

 

  االعالم اآللي

  ب� خ��ة .أ
  

  
 م�ارس

  )ت����(وم�اهج

  ثل��اني .أ

  

      

    

    

    

    

  جامعة خ��� مل�انة

  كل�ة العل�م االج��ا��ة واالن�ان�ة

  ق�� العل�م االج��ا��ة

ال��ة أولى عل�م اج��ا��ة ج�ع م���ك

قاعة     ال�ام�الف�ج          2:ال����عةَ 

  ال�الثاء  االث���  االح�

  

 إلى م�خل

 االن����ل�ج�ا

  )م�اض�ة(

  �اللي .أ

 إلى م�خل

  )ت����( الفل�فة

  ب� ف���ة .أ

  

 عل� إلى م�خل

  )م�اض�ة(ال�ف�

  ل��ل .أ

 عل� إلى م�خل

 )ت����(ال�ف�

 رقاد ع�ن�ة  .أ

  

    
  )ت����(اح�اء

  مهلل .أ

 الفل�فة إلى م�خل

  )م�اض�ة(

  ب� ف���ة .أ

  

 إلى م�خل

  )ت����( االج��اع

  ع���ات .أ

 م�ارس

  )م�اض�ة(وم�اهج

  ح��� .أ

    

 إلى م�خل

 االج��اع

  )م�اض�ة(

  ب�زار .أ

    

      

      

 

  ال��ق��

8:00_9:00  

9:00 -10:00  

10:00-11:00  

11:00_12:00  

م�خل

وم�اهج  12:00-13:00

13:00-14:00  

14:00-15:00  

15:00-16:00  



  ال��ة أولى عل�م اج��ا��ة ج�ع م���ك

  59قاعة 

  ال����  االر�عاء

  
  االعالم اآللي

  ب� خ��ة .أ
  

 م�ارس  

  )ت����(وم�اهج

  ثل��اني .أ

  

  

 إلى م�خل

 االن����ل�ج�ا

  )ت����(

  �اللي .أ

  

    

    

    

    

    

  جامعة خ��� مل�انة

  كل�ة العل�م االج��ا��ة واالن�ان�ة

  ق�� العل�م االج��ا��ة

ال��ة أولى عل�م اج��ا��ة ج�ع م���ك

قاعة       ال�اسعالف�ج          2: ال����عةَ 

  ال�الثاء  االث���  االح�

  

 إلى م�خل

 االن����ل�ج�ا

  )م�اض�ة(

  �اللي .أ

 إلى م�خل

  )ت����( االج��اع

  ع���ات .أ

  

 عل� إلى م�خل

  )م�اض�ة(ال�ف�

  ل��ل .أ

  )ت����(اح�اء

  مهلل .أ

  

    

 إلى م�خل

  )ت����( الفل�فة

  ب� ف���ة .أ

 الفل�فة إلى م�خل

  )م�اض�ة(

  ب� ف���ة .أ

  

 عل� إلى م�خل

 )ت����(ال�ف�

  رقاد ع�ن�ة .أ

 م�ارس

  )م�اض�ة(وم�اهج

  ح��� .أ

    

 إلى م�خل

 االج��اع

  )م�اض�ة(

  ب�زار .أ

    

      

      

  ال��ق��

8:00_9:00  

9:00 -10:00  

10:00-11:00  

11:00_12:00  

م�خل

وم�اهج  12:00-13:00

13:00-14:00  

14:00-15:00  

15:00-16:00  

  



  ال��ة أولى عل�م اج��ا��ة ج�ع م���ك

  27قاعة 

  ال����  االر�عاء

 م�ارس

  )ت����(وم�اهج

  .أ

  

  

 إلى م�خل

 االن����ل�ج�ا

  )ت����(

   .أ

  

  
  االعالم اآللي

    .أ
  

  
    

    

    

    

    

  جامعة خ��� مل�انة

  كل�ة العل�م االج��ا��ة واالن�ان�ة

  ق�� العل�م االج��ا��ة

ال��ة أولى عل�م اج��ا��ة ج�ع م���ك

قاعة        العاش�الف�ج          2: ال����عةَ 

  ال�الثاء  االث���  االح�

  

 إلى م�خل

 االن����ل�ج�ا

  )م�اض�ة(

  �اللي .أ

 عل� إلى م�خل

 )ت����(ال�ف�

   .أ

  

 عل� إلى م�خل

  )م�اض�ة(ال�ف�

  ل��ل .أ

 إلى م�خل

  )ت����( الفل�فة

  .أ

  

    

 إلى م�خل

  )ت����( االج��اع

   .أ

 الفل�فة إلى م�خل

  )م�اض�ة(

  ب� ف���ة .أ

  
  )ت����(اح�اء

   .أ

 م�ارس

  )م�اض�ة(وم�اهج

  ح��� .أ

    

 إلى م�خل

 االج��اع

  )م�اض�ة(

  ب�زار .أ

    

      

      

 

  ال��ق��

8:00_9:00  

9:00 -10:00  

10:00-11:00  

11:00_12:00  

م�خل

وم�اهج  12:00-13:00

13:00-14:00  

14:00-15:00  

15:00-16:00  



  ال��ة أولى عل�م اج��ا��ة ج�ع م���ك

  قاعة     

  ال����  االر�عاء

  

 إلى م�خل

 االن����ل�ج�ا

  )ت����(

  �اللي .أ

  

 

  االعالم اآللي

  ب� خ��ة .أ
  

  
 م�ارس

  )ت����(وم�اهج

  ثل��اني .أ

  

      

    

    

    

    

  جامعة خ��� مل�انة

  كل�ة العل�م االج��ا��ة واالن�ان�ة

  ق�� العل�م االج��ا��ة

ال��ة أولى عل�م اج��ا��ة ج�ع م���ك

    ال�اد� ع��الف�ج          2: ال����عةَ 

  ال�الثاء  االث���  االح�

  

 إلى م�خل

 االن����ل�ج�ا

  )م�اض�ة(

  �اللي .أ

 إلى م�خل

  )ت����( الفل�فة

  ب� ف���ة .أ

  

 عل� إلى م�خل

  )م�اض�ة(ال�ف�

  ل��ل .أ

 عل� إلى م�خل

 )ت����(ال�ف�

 رقاد ع�ن�ة  .أ

  

    
  )ت����(اح�اء

  مهلل .أ

 الفل�فة إلى م�خل

  )م�اض�ة(

  ب� ف���ة .أ

  

 إلى م�خل

  )ت����( االج��اع

  ع���ات .أ

 م�ارس

  )م�اض�ة(وم�اهج

  ح��� .أ

    

 إلى م�خل

 االج��اع

  )م�اض�ة(

  ب�زار .أ

    

      

      

 

  ال��ق��

8:00_9:00  

9:00 -10:00  

10:00-11:00  

11:00_12:00  

م�خل

وم�اهج  12:00-13:00

13:00-14:00  

14:00-15:00  

15:00-16:00  



  ال��ة أولى عل�م اج��ا��ة ج�ع م���ك

  قاعة      

  ال����  االر�عاء

  
  االعالم اآللي

  ب� خ��ة .أ
  

 م�ارس  

  )ت����(وم�اهج

  ثل��اني .أ

  

  

 إلى م�خل

 االن����ل�ج�ا

  )ت����(

  �اللي .أ

  

    

    

    

    

    

  جامعة خ��� مل�انة

  كل�ة العل�م االج��ا��ة واالن�ان�ة

  ق�� العل�م االج��ا��ة

ال��ة أولى عل�م اج��ا��ة ج�ع م���ك

     ال�اني ع��الف�ج          2: ال����عةَ 

  ال�الثاء  االث���  االح�

  

 إلى م�خل

 االن����ل�ج�ا

  )م�اض�ة(

  �اللي .أ

 إلى م�خل

  )ت����( االج��اع

  ع���ات .أ

  

 عل� إلى م�خل

  )م�اض�ة(ال�ف�

  ل��ل .أ

  )ت����(اح�اء

  مهلل .أ

  

    

 إلى م�خل

  )ت����( الفل�فة

  ب� ف���ة .أ

 الفل�فة إلى م�خل

  )م�اض�ة(

  ب� ف���ة .أ

  

 عل� إلى م�خل

 )ت����(ال�ف�

  رقاد ع�ن�ة .أ

 م�ارس

  )م�اض�ة(وم�اهج

  ح��� .أ

    

 إلى م�خل

 االج��اع

  )م�اض�ة(

  ب�زار .أ

    

      

      

  ال��ق��

8:00_9:00  

9:00 -10:00  

10:00-11:00  

11:00_12:00  

م�خل

وم�اهج  12:00-13:00

13:00-14:00  

14:00-15:00  

15:00-16:00  

  



  

  ال��اد االس���ا��ة واألف��ة 

  ال�عل�� ع� �ع�

  

  األس�اذ  ال���اس

  ج�عي. أ  ف�د وثقافة

  ع��ان. أ  م�خل إلى االق��اد

  حف�او� . أ  لغة ان�ل���ة

  سي ����. أ  لغة ف�ن��ة

  

  

 


