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رقم 

 اللجنة

سعة  المكبن

 اللجنة

 الفرقة

 44:  1من رقم  44 ( 113 ) صالة رسم بالدور األول رقم 1

 64:  41من رقم  24 ( 114 ) صالة رسم بالدور األول رقم 2

 144:  61من رقم  44 ( 115 ) صالة رسم بالدور األول رقم 3

 124:  141من رقم  24 قبلى( )بالدور الثانىطرقة  4

 144:  121من رقم  24 ( بحرى)  الثانىطرقة بالدور  5

 184:  141من رقم  44 ( وسط)  الثالثطرقة بالدور  9

 244:  181من رقم  24 ( قبلى)  الثالثطرقة بالدور  11

 224:  241من رقم  24 ( بحرى)  الثالثطرقة بالدور  14

 264:  221من رقم  44 ( 442 ) قاعة تدريسية بالدور الرابع رقم 24

 324:  261من رقم  64 (  413 ) صالة رسم  بالدور الرابع  رقم 14

 384:  321من رقم  64 (  414 ) صالة رسم  بالدور الرابع  رقم 26

 424:  381من رقم  44 ( 425 ) قاعة تدريسية بالدور الرابع رقم 13

 464:  421من رقم  44 ( وسط)  الرابعطرقة بالدور  22

 484:  461من رقم  24 ( قبلى)  الرابعطرقة بالدور  21

 544:  481من رقم  24 ( بحرى)  الرابعطرقة بالدور  23

 544:  541من رقم  44 ( وسط )بالدور الخامس  طرقة 27

 الميكاترونيــات 44 وسط ( ) السادسبالدور  طرقة 54

 الميكاترونيــات 24 قبلى ( ) السادسبالدور  طرقة 55

 الميكاترونيــات 24 بحرى ( ) السادسبالدور  طرقة 56

 هندسة النظم الذكية 24 (646رقم )قاعة تدريسية بالدور السادس  34
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 م2222/  2222للعام الجامعي   األول لفصل الدراسيللفرقة األولى ل لجانبأماكن وأرقام البيان 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رقم 

 اللجنة 
 الفرقة  سعة اللجنة المكبن 

 44:  1الفرقة األولى مدني  من رقم  44 ( 113صالة رسم بالدور األول رقم )  1

 64:  41الفرقة األولى مدني  من رقم  24 ( 114األول رقم ) صالة رسم بالدور  2

 144:  61الفرقة األولى مدني  من رقم  44 ( 115صالة رسم بالدور األول رقم )  3

 124:  141الفرقة األولى مدني  من رقم  24 طرقة بالدور الثانى) قبلى( 4

 144:  121من رقم الفرقة األولى مدني   24 ( بحرى)  الثانىطرقة بالدور  5

 161:  141الفرقة األولى مدني  من رقم  21 ( 341قاعة تدريسية بالدور الثالث رقم )  6

 44:  1الفرقة األولى ميكانيكا من رقم   44 ( 242رقم ) الثانى قاعة تدريسية بالدور  7

 84:  41الفرقة األولى ميكانيكا  من رقم  44 ( 327قاعة تدريسية بالدور الثالث رقم )  8

 124:  81الفرقة األولى ميكانيكا  من رقم  44 طرقة بالدور الثالث ) وسط (  9

 144: 121الفرقة األولى ميكانيكا  من رقم   24 طرقة بالدور الثالث ) بحرى (  14

 164:  141الفرقة األولى ميكانيكا من رقم   24 ) قبلى (  ثالثطرقة بالدور ال 11

 184:  161الفرقة األولى ميكانيكا  من رقم  24 معمل الدور الرابع 12

 228:  181 من رقم  الفرقة األولى ميكانيكا 44 ( 425قاعة تدريسية بالدور الرابع رقم )  13

 57:1  من رقم  الفرقه االولى عماره 57 ( 413صالة رسم بالدور الرابع رقم )  14

 84:1من رقم  كهرباءالفرقة األولى   84 ( الدور الثالث 1مبنى الورش مدرج رقم )  15

 164:81من رقم   كهرباء الفرقة األولى   84 ( الدور الثالث 2مبنى الورش مدرج رقم )  16

 184:161من رقم  كهرباء الفرقة األولى  24 ( 1مدرج رقم ) امام طرقة مبنى الورش  17

 81::244من رقم   كهرباء الفرقة األولى   24 ( 2مدرج رقم )  امام مبنى الورش طرقة  18

 224:241من رقم   كهرباء الفرقة األولى   24 ( بالدور الثالث 2,  1مبنى الورش قاعة تدريسية  رقم )  19



                                           Kafrelsheikh University  جبمعة كفر الشيخ

                                                                                                               

                                      Faculty Of Engineering كلية الهندسة   

       student affairs قسم شئون الطالة

 

                         أميه الكلية                                                رئيس القسم                        شئون الطالة                                  
 

 

 

   

 م2222/  2222للعام الجامعي   األول لفصل الدراسيل الثانيةللفرقة  لجانبأماكن وأرقام البيان 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رقم 

 اللجنة 
 الفرقة  سعة اللجنة المكبن 

 44:  1مدني  من رقم  الثانيةالفرقة  44 ( 542 ) رقم الخامسقاعة تدريسية بالدور 24

 64: 41مدني  من رقم  الثانية الفرقة  24 (  الخامس ) بحرىطرقة بالدور  28

 144:  61مدني  من رقم  الثانية الفرقة  44 وسط (الخامس ) طرقة بالدور  27

 124:  141مدني  من رقم  الثانية الفرقة  24 ( الخامس ) قبلىطرقة بالدور  25

 146:  121مدني  من رقم  الثانية الفرقة  26 ( 641 ) قاعة تدريسية بالدور السادس رقم 33

 ::31الفرقه  الثانية عماره  31 ( 414 ) صالة رسم بالدور الرابع رقم 26

 24:  1ميكانيكا  الثانية الفرقة  24 ( 646) قاعة تدريسية بالدور السادس رقم  34

 44:  21ميكانيكا  الثانية الفرقة  24 ( 648) قاعة تدريسية بالدور السادس رقم  39

 64:  41ميكانيكا  الثانية الفرقة  24 ( 623) قاعة تدريسية بالدور السادس رقم  44

 84:  61ميكانيكا  الثانية الفرقة  24 ( 628) قاعة تدريسية بالدور السادس رقم  41

 152:  81ميكانيكا  الثانية الفرقة  72 (615مدرج الدور السادس )  35

 ::84من رقم  كهربية  الثانية الفرقة  84 ( الدور الثالث 1مبنى الورش مدرج رقم )  42

 164:81من رقم  كهربية  الثانية الفرقة  84 ( الدور الثالث 2رقم ) مبنى الورش مدرج  43

 184:161من رقم  كهربية  الثانية الفرقة  24 ( مبنى الورش الدور الثالث1طرقةامام مدرج رقم ) 44

 244:181من رقم  كهربية  الثانية الفرقة  24 ( مبنى الورش الدور الثالث2طرقةامام مدرج رقم ) 45

 224:241الفرقة  الثانية  كهربية من رقم  24 بالدور الثالث (  2,  1 ) قاعة تدريسية  رقممبنى الورش  46

 244:221الفرقة  الثانية  كهربية من رقم  24 بالدور الثالث (  4,  3 ) قاعة تدريسية  رقممبنى الورش  47

 264:241الفرقة  الثانية  كهربية من رقم  02 بالدور الثالث (  6,  5 ) قاعة تدريسية  رقممبنى الورش  48

 283:261الفرقة  الثانية  كهربية من رقم  02 بالدور الثالث (  8,  7 ) قاعة تدريسية  رقممبنى الورش  49
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 م2222/  2222للعام الجامعي   األول لفصل الدراسيل للفرقة الثالثة لجانبأماكن وأرقام البيان 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفرقة  سعة اللجنة المكبن  رقم اللجنة 

 44:  1الفرقة الثالثة مدني من رقم  44 ( 442 ) رقم الرابع قاعة تدريسية بالدور  24

 64:  41الفرقة الثالثة مدني من رقم  24 (  الرابع ) قبلىطرقة بالدور  21

 144:  61الفرقة الثالثة مدني من رقم  44 وسط ( الرابع ) طرقة بالدور  22

  124:  141الفرقة الثالثة مدني من رقم  24 ( الرابع ) بحرى طرقة بالدور  23

 164:  121من رقم   مدنىالفرقة الثالثة  44 ( 542رقم )   الخامسقاعة تدريسية بالدور  24

 184:  161من رقم   مدنىالفرقة الثالثة  24 ( الخامس ) قبلىطرقة بالدور  25

 58:  1الفرقة الثالثة عمارة من رقم  58 ( 414 ) رقمصالة رسم بالدور الرابع  26

 44:  1م من رق قوى  كهربيةالفرقة الثالثة  44 وسط (الخامس  ) طرقة بالدور  27

 64:  41م من رق قوى  كهربيةالفرقة الثالثة  24 ( ) بحرى  لخامساطرقة بالدور  28

 84:  61م من رق قوى  كهربيةالفرقة الثالثة  24 (522 ) رقم الخامسقاعة تدريسية بالدور  29

 144:  81م من رق قوى  كهربيةالفرقة الثالثة  24 (545قاعة تدريسية بالدور الخامس رقم )  34

 116:  141الفرقة الثالثة قوى  كهربية من رقم  16 ( 513 ) رقمالخامس بالدور  مدرج 31

 42:  1م من رق اتصاالتالفرقة الثالثة  42 ( 513 ) رقمالخامس بالدور  مدرج 31

 68:  1الفرقة الثالثة حاسبات من رقم  68 ( 514رقم )  خامس مدرج بالدور ال 32

 24:  1من رقم   ميكانيكا قوىالفرقة الثالثة  24 ( 641 ) رقم السادسقاعة تدريسية بالدور  33

 64:  21من رقم   ميكانيكا قوىالفرقة الثالثة  44 ( 646 ) رقم السادسقاعة تدريسية بالدور  34

 94:  61من رقم   ميكانيكا قوىالفرقة الثالثة  34 ( 615 ) رقم السادسبالدور  مدرج 35

 26:  1من رقم   ميكانيكا انتاجالفرقة الثالثة  26 ( 615 ) رقم السادسبالدور  مدرج 35
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 م2222/  2222للعام الجامعي   األول لفصل الدراسيل للفرقة الرابعة لجانبأماكن وأرقام البيان 

 

رقم 

 اللجنة 
 الفرقة  سعة اللجنة المكبن 

 44:  1الفرقة الرابعة مدني من رقم  44 ( 113صالة رسم بالدور األول رقم )  1

 64:  41الفرقة  الرابعة مدني من رقم  24 ( 114صالة رسم بالدور األول رقم )  2

 144:  61الفرقة  الرابعة مدني من رقم  44 ( 115األول رقم )  صالة رسم بالدور 3

  124:  141الفرقة  الرابعة مدني من رقم  24 طرقة الدور الثانى قبلى  4

 144:  121الفرقة  الرابعة مدنى  من رقم  24 طرقة الدور الثانى بحرى  5

 164:  141الرابعة مدنى  من رقم الفرقة   24 ( 341قاعة تدريسية بالدور الثالث رقم )  6

 184:  161الفرقة  الرابعة مدنى  من رقم  24 طرقة بالدور الثالث ) بحرى (  14

 224:  181الفرقة  الرابعة مدنى  من رقم  24 طرقة بالدور  الثالث ) قبلى (  11

 231:  221الفرقة  الرابعة مدنى  من رقم  51  طرقة بالدور  الثالث ) وسط (  9

 58:  1الفرقة  الرابعة عمارة من رقم  58 ( 413بالدور الرابع رقم )  صالة رسم  14

 44:  1الفرقة  الرابعة قوى كهربية من رقم  44 ( 442قاعة تدريسية بالدور الرابع رقم )  24

 84: 41الفرقة  الرابعة قوى  كهربية من رقم  44 ( 425قاعة تدريسية بالدور الرابع رقم )  13

 144:  81الفرقة  الرابعة قوى  كهربية من رقم  24 طرقة بالدور الرابع ) بحرى (  23

 136:  141الفرقة  الرابعة قوى  كهربية من رقم  36 طرقة بالدور  الرابع ) وسط (    22

 23:  1الفرقة  الرابعة اتصاالت من رقم  23 طرقة بالدور  الرابع ) قبلى ( 21

 64:  1الفرقة  الرابعة حاسبات من رقم  64 ( 513الخامس )مدرج الدور  31

 81:  61الفرقة  الرابعة حاسبات من رقم  21 ( 545رقم )  الخامسقاعة تدريسية بالدور  34

 64:  1من رقم   قوىالفرقة  الرابعة ميكانيكا  64 ( 514مدرج الدور الخامس ) 32

 84:  61الفرقة  الرابعة ميكانيكا قوى  من رقم  24 ( 742مدرج الدور السابع ) 54

 144:  81الفرقة  الرابعة ميكانيكا قوى  من رقم  24 ( 743مدرج الدور السابع ) 51

 111:  141الفرقة  الرابعة ميكانيكا قوى  من رقم  11 ( 722مدرج الدور السابع ) 52

 26:  1الرابعة ميكانيكا انتاج  من رقم الفرقة   26 ( 724قاعة تدريسية الدور السابع ) 53


