
 طالبلجدول اللقاء العلمي العاشر ل

 األيام
 ك عبد العزيز التاريخيةلامل 2املساندة  1املساندة  التاريخ

1440 2019 9-11 11-1 9-11 11-1 9-11 11-1 

 25/2 20/6 اإلثنين

 بحوث مسار

العلوم الشرعية 

 والدعوية

 بحوث مسار

العلوم األساسية 

 والطبيعية

 بحوث مسار

اللغة العربية 

 واألدب

 بحوث مسار

علوم الحاسب 

 اآللي واملعلومات

اإللقاء الفردي 

 باللغة العربية
 (This's meهذا أنا )

 26/2 21/6 الثالثاء

 بحوث مسار

العلوم املالية 

 واإلدارية

 بحوث مسار

العلوم الصحية 

ة يوالصيدل

 والتمريض

 بحوث مسار

 العلوم الهندسية

 بحوث مسار

العلوم 

 االجتماعية

9-1:300 10:30-12 12-1 
اإللقاء الفردي 

بغير اللغة 

 العربية

 )لغات مختارة(

الترجمة 

 الفورية
اإللقاء الفردي 

 بلغة اإلشارة

 27/2 22/6 األربعاء

 بحوث مسار

الطب وطب 

 األسنان

 بحوث مسار

 العلوم التربوية

9-10 10- 1 

اع األدبي اإلبد محاضرة عامة 

باللغة 

 اإلنجليزية
 فكرة للشرح والتوضيح

 28/2 23/6 الخميس

 20/2املوافق  15/6حتى األربعاء  18/2/2019املوافق  13/6/1440التصفيات األولية للمناظرات من يوم اإلثنين  •

 في قاعة امللك عبد العزيز التاريخية  11:30 - 10املسابقة النهائية للمناظرات الساعة  •

 ظهرا في قاعة امللك عبد العزيز التاريخية  1الحفل الختامي للقاء العلمي العاشر  الساعة   •



 20/6افتتاح املعارض املصاحبة للقاء العلمي في مدخل قاعة امللك عبد العزيز التاريخية يوم اإلثنين 

 جدول اللقاء العلمي العاشر للطالبات

 األيام
 قاعة باشراحيل   قاعة خوقير  قاعة أبو العال التاريخ

1440 2019 9-11 11-1 9-11 11-1 9-10:30 10:30-12 12-1:30 

 25/2 20/6 اإلثنين

 بحوث مسار

العلوم الشرعية 

 والدعوية

 بحوث مسار

العلوم األساسية 

 والطبيعية

 بحوث مسار

اللغة العربية 

 واألدب

 بحوث مسار

علوم الحاسب 

 اآللي واملعلومات

  اإللقاء الفردي باللغة العربية

 26/2 21/6 الثالثاء

 بحوث مسار

العلوم املالية 

 واإلدارية

 بحوث مسار

العلوم الصحية 

ة يوالصيدل

 والتمريض

 بحوث مسار

العلوم 

 الهندسية

 بحوث مسار

العلوم 

 االجتماعية

 (This's meهذا أنا )

 27/2 22/6 األربعاء

 بحوث مسار

الطب وطب 

 األسنان

 بحوث مسار

 التربويةالعلوم 

اإللقاء الفردي  1 -10 9-10

بغير اللغة 

 العربية

 )لغات مختارة(

الترجمة 

 الفورية
اإللقاء الفردي 

 بلغة اإلشارة
اإلبداع األدبي 

باللغة 

 اإلنجليزية
 فكرة للشرح والتوضيح

 28/2 23/6 الخميس

 20/2املوافق  15/6حتى األربعاء  18/2/2019املوافق  13/6/1440التصفيات األولية للمناظرات من يوم اإلثنين  •

 في قاعة باشراحيل  11:30 - 10املسابقة النهائية للمناظرات الساعة  •

 ظهرا في قاعة الجوهرة   1الحفل الختامي للقاء العلمي العاشر الساعة   •



 (واألربعاء والثالثاء  خالل أيام )اإلثنين  عصرا حتى صالة املغرب 3يتاح املعرض للزيارة من قبل الطالبات من الساعة 

 1املساندة جدول مسابقة املناظرات )طالب( في اللقاء العلمي العاشر )املجموعة األولى( في 

   13/6اإلثنين  كلية الهندسة والعمارة اإلسالمية 

   14/6الثالثاء   9الساعة 

   9الساعة 

  15/6األربعاء 

   9الساعة  

 15/6األربعاء 

   11:30الساعة  

 كلية العلوم الطبية التطبيقية 

 كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية 
 كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

××××× 

 كلية إدارة األعمال
 كلية إدارة األعمال

  13/6اإلثنين 

  11:30الساعة 

××××× 

 كلية التربية
 كلية التربية

××××× 

    13/6اإلثنين  كلية الهندسة بالليث 

   14/6الثالثاء   10:15الساعة 

 15/6األربعاء    10:15الساعة 

   10:15الساعة 

 كلية العلوم االجتماعية 

 عمادة السنة األولى املشتركة 
 عمادة السنة األولى املشتركة

××××× 

 كلية اللغة العربية 
 كلية اللغة العربية

  14/6الثالثاء 

 ×××××  11:30الساعة  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2جدول مسابقة املناظرات )طالب( في اللقاء العلمي العاشر )املجموعة الثانية( في املساندة 

     13/6اإلثنين  الكلية الجامعية في الليث 

   9الساعة 
  14/6الثالثاء 

   9الساعة 

 15/6األربعاء 

   9الساعة 

 15/6األربعاء 

   11:30الساعة 

 

 الحاسب اآللي ونظم املعلوماتكلية 

 كلية التمريض كلية التمريض

كلية الصحة العامة واملعلوماتية 

 كلية الصحة العامة واملعلوماتية الصحية

××××× 



××××× 

 كلية خدمة املجتمع والتعليم املستمر 
 كلية خدمة املجتمع والتعليم املستمر

 13/6اإلثنين 

 11:30الساعة 

××××× 

 كلية الدراسات القضائية واألنظمة 
 كلية الدراسات القضائية واألنظمة

××××× 

   13/6اإلثنين  كلية املجتمع في مكة املكرمة 

  10:15الساعة  
 14/6الثالثاء 

   10:15الساعة 

 15/6األربعاء 

   10:15الساعة 

 كلية الطب 

معهد تعليم اللغة العربية لغير 

 الناطقين بها 
معهد تعليم اللغة العربية لغير 

 الناطقين بها
××××× 

 الحاسب اآللي في الليثكلية 
 كلية الحاسب اآللي في الليث

 14/6الثالثاء 

   11:30الساعة 

××××× 

 كلية الدعوة وأصول الدين 
 كلية الدعوة وأصول الدين

××××× 

 جدول مسابقة املناظرات )طالبات( في اللقاء العلمي العاشر  )املجموعة األولى( في قاعة باشراحيل

 الدعوة واصول الدينكلية 
   13/6اإلثنين  كلية الدعوة واصول الدين

 10:15الساعة 

 15/6األربعاء 

 9الساعة  

 15/6األربعاء 

 11:30الساعة  
××××× 

 كلية خدمة املجتمع والتعليم املستمر كلية خدمة املجتمع والتعليم املستمر



 

 املجموعة الثانية( في قاعة خوقيرجدول مسابقة املناظرات )طالبات( في اللقاء العلمي العاشر  )

 الكلية الجامعية في الجموم
   13/6اإلثنين  الكلية الجامعية في الجموم

 الساعة 

 15/6األربعاء 

 9الساعة  

 15/6األربعاء 

 11:30الساعة  
××××× 

 كلية العلوم الطبية التطبيقية  كلية العلوم الطبية التطبيقية 

××××× 

 كلية الطب
 كلية الطب

  13/6اإلثنين 

 11:30الساعة  

××××× 

 كلية العلوم التطبيقية
 كلية العلوم التطبيقية

××××× 

 كلية الدراسات القضائية
 كلية الدراسات القضائية

   14/6الثالثاء 

  9الساعة 

 15/6األربعاء 

  10:15الساعة  

××××× 

 كلية العلوم االقتصادية
 كلية العلوم االقتصادية

××××× 

 كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية
 كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

   14/6الثالثاء 

 10:15الساعة 

××××× 

   13/6اإلثنين  كلية العلوم االجتماعية

 كلية املجتمع بمكة املكرمة 9الساعة 



××××× 

 كلية اللغة العربية 
 كلية اللغة العربية 

  13/6اإلثنين 

 10:15الساعة  

××××× 

 كلية الحاسب اآللي في الليث
 كلية الحاسب اآللي في الليث

××××× 

 عمادة السنة األولى املشتركة 
 عمادة السنة األولى املشتركة 

   14/6الثالثاء 

  9الساعة 

 15/6األربعاء  

 10:15  الساعة

××××× 

 كلية الصيدلة 
 كلية الصيدلة 

××××× 

 كلية الحاسب اآللي ونظم املعلومات 
 كلية الحاسب اآللي ونظم املعلومات 

   14/6الثالثاء 

 10:15الساعة 

××××× 

 كلية طب االسنان 
 كلية طب االسنان 

××××× 

 


