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 الثاني لفصل الدراسيل للفرقة اإلعدادية لجانبأماكن وأرقام البيان 
 م0200/  0202للعام الجامعي  

 

 

 

رقم 

 اللجنة

سعة  المكبن

 اللجنة

 الفرقة

 22:  2الفرقة اإلعدادية من رقم  44 ( 221 ) صالة رسم بالدور األول رقم 1

 42:  22ة من رقم الفرقة اإلعدادي 24 ( 222 ) صالة رسم بالدور األول رقم 2

 222:  42الفرقة اإلعدادية من رقم  44 ( 223 ) صالة رسم بالدور األول رقم 3

 202:  222الفرقة اإلعدادية من رقم  24 قبلىبالدور الثانى طرقة  4

 222:  202الفرقة اإلعدادية من رقم  24 طرقة بالدور الثانى بحرى 5

 282:  222قة اإلعدادية من رقم الفر 44 طرقة بالدور الثالث )وســـط( 6

 022:  282الفرقة اإلعدادية من رقم  24 طرقة بالدور الثالث قبلى 14

 002:  022الفرقة اإلعدادية من رقم  24 طرقة بالدور الثالث بحرى 9

 042:  002الفرقة اإلعدادية من رقم  44 ( 220 ) رقم الرابعقاعة تدريسية بالدور  12

 102:  042الفرقة اإلعدادية من رقم  64 ( 221 ) رقم الرابعور بالد صالة رسم 22

 182:  102الفرقة اإلعدادية من رقم  64 ( 222 ) رقم بالدور الرابع صالة رسم 11

 202:  182الفرقة اإلعدادية من رقم  22 طرقة بالدور الرابع وسط 23

 222:  202الفرقة اإلعدادية من رقم  24 طرقة بالدور الرابع قبلى 14

 242:  222الفرقة اإلعدادية من رقم  24 طرقة بالدور الرابع بحرى 13

 322:  242الفرقة اإلعدادية من رقم  44 طرقة بالدور الخامس وسط 19

 302:  322الفرقة اإلعدادية من رقم  24 طرقة بالدور الخامس قبلى 11

 322:  302 الفرقة اإلعدادية من رقم 24 طرقة بالدور الخامس بحرى 11

 342:  322الفرقة اإلعدادية من رقم  24 ( 422 ) رقم قاعة تدريسية بالدور السادس 21

 382:  342الفرقة اإلعدادية من رقم  24 ( 424 ) رقم قاعة تدريسية بالدور السادس 29

 422:  382الفرقة اإلعدادية من رقم  24 ( 428 ) رقم قاعة تدريسية بالدور السادس 34

 402:  422الفرقة اإلعدادية من رقم  24 ( 401 ) رقم اعة تدريسية بالدور السادسق 24

 422:  402الفرقة اإلعدادية من رقم  24 ( 404 ) رقم قاعة تدريسية بالدور السادس 21

 442:  422الفرقة اإلعدادية من رقم  24 ( 408 ) رقم قاعة تدريسية بالدور السادس 32

 481:  442الفرقة اإلعدادية من رقم  23 ( 412 ) رقم ور السادسقاعة تدريسية بالد 33

 ميكاترونيات 44 طرقة بالدور السادس وسط 42

 ميكاترونيات 24 طرقة بالدور السادس قبلى 43

 ميكاترونيات 24 طرقة بالدور السادس بحرى 44

 ميكاترونيات 21 السادس( بالدور  423مدرج رقم ) 23
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 م0200/  0202للعام الجامعي   الثاني لفصل الدراسيللفرقة األولى ل لجانام البأماكن وأرقبيان 

 

رقم 

 اللجنة 
 الفرقة  سعة اللجنة المكبن 

 22:  2الفرقة األولى مدني  من رقم  44 ( 221صالة رسم بالدور األول رقم )  1

 42:  22الفرقة األولى مدني  من رقم  24 ( 222صالة رسم بالدور األول رقم )  2

 222:  42الفرقة األولى مدني  من رقم  44 ( 223صالة رسم بالدور األول رقم )  3

 202:  222الفرقة األولى مدني  من رقم  24 قبلىبالدور الثاني  طرقة  4

 222:  202الفرقة األولى مدني  من رقم  24 طرقة  بالدور الثاني بحرى 5

 282:  222ة األولى مدني  من رقم الفرق 31 طرقة بالدور الثالث ) وسط (  6

 02:  2الفرقة األولى ميكانيكا  من رقم  24 ( 122قاعة تدريسية بالدور الثالث رقم )  1

 42:  02الفرقة األولى ميكانيكا  44 ( 103قاعة تدريسية بالدور الثالث رقم )  1

 82:  42 الفرقة األولى ميكانيكا  من رقم 24 (  بحرى)  الثالثطرقة بالدور  9

 222:  82الفرقة األولى ميكانيكا  24 طرقة بالدور الثالث ) قبلى ( 14

 241:  222الفرقة األولى ميكانيكا  63 ( 222قاعة تدريسية بالدور الرابع رقم )  11

 13:2الفرقه االولى عماره  39 ( 220قاعة تدريسية بالدور الرابع رقم )  12

 82:2من رقم  كهرباءالفرقة األولى   82 دور الثالث( ال2مبنى الورش مدرج رقم ) 12

 242:82من رقم  كهرباءالفرقة األولى   82 ( الدور الثالث0مبنى الورش مدرج رقم ) 13

 282:242من رقم  كهرباءالفرقة األولى   02 (  الدور الثالث2طرقة امام مدرج ) 14

13 
( 3مبنى الورش قاعة تدريسية رقم )

 بالدور الثالث
02 

 022:282من رقم  كهرباءالفرقة األولى  

18 
( 2مبنى الورش قاعة تدريسية رقم )

 بالدور الثالث
02 

 002:022من رقم  كهرباءالفرقة األولى  

13 
( 0مبنى الورش قاعة تدريسية رقم )

 بالدور الثالث
02 

 022:002من رقم  كهرباءالفرقة األولى  

22 
( 2مبنى الورش قاعة تدريسية رقم )

 الدور الثالثب
02 

 042:022من رقم  كهرباءالفرقة األولى  

22 
( 3.8مبنى الورش قاعة تدريسية رقم )

 بالدور الثالث
23 

 033:042من رقم  كهرباءالفرقة األولى  

 ميكاترونيات 22 طرقة بالدور السادس وسط 20

 ميكاترونيات 02 طرقة بالدور السادس قبلى 21

 ميكاترونيات 02 ىطرقة بالدور السادس بحر 22

 ميكاترونيات 21 السادس( بالدور 423مدرج رقم ) 23
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 م0200/  0202للعام الجامعي   الثاني لفصل الدراسيل الثانيةللفرقة  لجانبأماكن وأرقام البيان 

 
 
 
 
 
 
 
 

رقم 

 اللجنة 
 المكبن 

سعة 

 اللجنة
 الفرقة 

 02:  2رقم  الفرقة الثانية مدني  من 24 طرقة بالدور الرابع ) بحرى (  13

 22:  02الفرقة  الثانية مدني  من رقم  24 طرقة بالدور الرابع ) قبلى (  14

 82:  22الفرقة  الثانية مدني  من رقم  44 طرقة بالدور الرابع ) وسط (  15

 202:  82الفرقة  الثانية مدني  من رقم  44 ( 203صالة رسم بالدور الرابع رقم )  16

 222:  202الفرقة  الثانية مدني  من رقم  24 امس ) بحرى ( طرقة بالدور الخ 11

 242:  222الفرقة  الثانية مدني  من رقم  24 طرقة بالدور الخامس ) قبلى (  11

 233:  242الفرقة  الثانية مدنى  من رقم  39 طرقة بالدور الخامس ) وسط (  19

 33:  2لثانية عمارة  من رقم الفرقة  ا 51 ( 222صالة رسم بالدور الرابع رقم )  11

 22:  2الفرقة  الثانية كهرباء  من رقم  44 ( 320قاعة تدريسية بالدور الخامس رقم )  23

 42:  22الفرقة  الثانية كهرباء  من رقم  24 ( 323قاعة تدريسية بالدور الخامس رقم )  24

 82:  42ية كهرباء  من رقم الفرقة  الثان 24 ( 300قاعة تدريسية بالدور الخامس رقم )  21

 222:  82الفرقة  الثانية كهرباء  من رقم  24 ( 422قاعة تدريسية بالدور السادس رقم )  21

 202:  222الفرقة  الثانية كهرباء  من رقم  24 ( 424قاعة تدريسية بالدور السادس رقم )  29

 222:  202انية كهرباء  من رقم الفرقة  الث 24 ( 428قاعة تدريسية بالدور السادس رقم )  34

 242:  222الفرقة  الثانية كهرباء  من رقم  24 ( 401قاعة تدريسية بالدور السادس رقم )  24

 282:  242الفرقة  الثانية كهرباء  من رقم  24 ( 408قاعة تدريسية بالدور السادس رقم )  32

 022:  282الفرقة  الثانية كهرباء  من رقم  24 ( 412قاعة تدريسية بالدور السادس رقم )  33

 030:  022الفرقة  الثانية كهرباء  من رقم  52 (423مدرج بالدور السادس رقم ) 31

 82:2الفرقة الثانية  ميكانيكا من رقم  82 ( الدور الثالث2مبنى الورش مدرج رقم ) 32

 222:82ميكانيكا من رقم ية  الثان الفرقة  42 ( الدور الثالث0مبنى الورش مدرج رقم ) 33

 ميكاترونيات 22 طرقة بالدور السادس وسط 20

 ميكاترونيات 02 طرقة بالدور السادس قبلى 21

 ميكاترونيات 02 طرقة بالدور السادس بحرى 22

 ميكاترونيات 21 السادس( بالدور 423مدرج رقم ) 23
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 م0200/  0202للعام الجامعي   الثاني لفصل الدراسيل للفرقة الثالثة لجانبأماكن وأرقام البيان 

 
 
 
 
 
 
 
 

رقم 

 اللجنة 
 الفرقة  سعة اللجنة المكبن 

 02:  2الفرقة الثالثة مدني من رقم  24 طرقة بالدور الرابع ) بحرى (  13

 22:  02الفرقة الثالثة مدني من رقم  24 طرقة بالدور الرابع ) قبلى (  14

 82:  22الفرقة الثالثة مدني من رقم  44 (  طرقة بالدور الرابع ) وسط 15

 202:  82الفرقة الثالثة مدني من رقم  44 ( 203صالة رسم بالدور الرابع رقم )  16

 222:  202الفرقة الثالثة مدني من رقم  24 طرقة بالدور الخامس ) بحرى (  11

 242:  222 الفرقة الثالثة مدنى  من رقم 24 طرقة بالدور الخامس ) قبلى (  11

 282:  242الفرقة الثالثة مدنى  من رقم  44 طرقة بالدور الخامس ) وسط (  19

 022:  282الفرقة الثالثة مدنى  من رقم  24 ( 401قاعة تدريسية بالدور السادس رقم )  24

 004:  022الفرقة الثالثة مدنى  من رقم  26 ( 404قاعة تدريسية بالدور السادس رقم )  21

 33:  2الفرقة الثالثة عمارة من رقم  51 ( 221صالة رسم بالدور الرابع رقم )  22

 22:  2من رقم   كهرباءالفرقة الثالثة قوى  44 ( 320قاعة تدريسية بالدور الخامس رقم )  23

 42:  22من رقم   كهرباءالفرقة الثالثة قوى  24 ( 323قاعة تدريسية بالدور الخامس رقم )  24

 213:  42من رقم   كهرباءالفرقة الثالثة قوى  11 (321بالدور الخامس رقم ) مدرج 25

 80:  2الفرقة الثالثة حاسبات  من رقم  21 (322مدرج بالدور الخامس رقم ) 26

 02:  2الفرقة الثالثة اتصاالت  من رقم  21 ( 300قاعة تدريسية بالدور الخامس رقم )  21

 02:  2الفرقة الثالثة قوى ميكانيكية  من رقم  24 ( 422دس رقم ) قاعة تدريسية بالدور السا 21

 22:  02الفرقة الثالثة قوى ميكانيكية  من رقم  24 ( 424قاعة تدريسية بالدور السادس رقم )  29

 42:  22الفرقة الثالثة قوى ميكانيكية  من رقم  24 ( 428قاعة تدريسية بالدور السادس رقم )  34

 224:  42الفرقة الثالثة قوى ميكانيكية  من رقم  56 ( 423دور السادس رقم )مدرج بال 31

 02:  2الفرقة الثالثة ميكانيكا انتاج  من رقم  24 ( 408قاعة تدريسية بالدور السادس رقم )  32

 11:  02الفرقة الثالثة ميكانيكا انتاج  من رقم  13 ( 412قاعة تدريسية بالدور السادس رقم )  33

 ميكاترونيات 22 طرقة بالدور السادس وسط 20

 ميكاترونيات 02 طرقة بالدور السادس قبلى 21

 ميكاترونيات 02 طرقة بالدور السادس بحرى 22

 ميكاترونيات 21 السادس( بالدور 423مدرج رقم ) 23
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 م0200/  0202جامعي  للعام ال الثاني لفصل الدراسيل للفرقة الرابعة لجانبأماكن وأرقام البيان 

 
 
 
 

رقم 

 اللجنة 
 المكبن 

سعة 

 اللجنة
 الفرقة 

 22:  2الفرقة الرابعة مدني من رقم  44 ( 221صالة رسم بالدور األول رقم )  1

 42:  22الفرقة  الرابعة مدني من رقم  24 ( 222صالة رسم بالدور األول رقم )  2

 222:  42الرابعة مدني من رقم  الفرقة  44 ( 223صالة رسم بالدور األول رقم )  3

  202:  222الفرقة  الرابعة مدني من رقم  24 طرقة  بالدور الثاني قبلى 4

  222:  202الفرقة  الرابعة مدني من رقم  24 طرقة  بالدور الثاني بحرى 5

 282:  222الفرقة  الرابعة مدنى  من رقم  44 طرقة بالدور الثالث ) وسط (  6

 022:  282الفرقة  الرابعة مدنى  من رقم  24 ر الثالث ) بحرى ( طرقة بالدو 9

 002:  022الفرقة  الرابعة مدنى  من رقم  24 طرقة بالدور الثالث ) قبلى (  14

 043:  002الفرقة  الرابعة مدنى  من رقم  45 ( 220قاعة تدريسية بالدور الرابع رقم )  12

 33:  2الفرقة  الرابعة عمارة من رقم  51 ( 221بالدور الرابع رقم )  صالة رســم 22

 02:  2من رقم  حاسباتالفرقة  الرابعة  24 (122قاعة تدريسية بالدور الثالث رقم ) 1

 34:  02من رقم  حاسبات الفرقة  الرابعة  36 ( 103قاعة تدريسية بالدور الثالث رقم )  1

 32:  2من رقم  كهربيةابعة قوى الفرقة  الر 14 (321مدرج بالدور الخامس رقم ) 25

 38:  32من رقم   كهربيةالفرقة  الرابعة قوى  21 (322مدرج بالدور الخامس رقم ) 26

 12:  2من رقم الفرقة  الرابعة  اتصاالت  34 (322مدرج بالدور الخامس رقم ) 26

 00:  2من رقم  اجميكانيكا انتالفرقة  الرابعة  22 (404قاعة تدريسية بالدور السادس رقم ) 21

 02:  2من رقم   ميكانيكا قوىالفرقة  الرابعة  24 (320مدرج بالدور السابع رقم ) 34

 22:  02من رقم   ميكانيكا قوىالفرقة  الرابعة  24 (321مدرج بالدور السابع رقم ) 35

 42:  22قم من ر  ميكانيكا قوىالفرقة  الرابعة  24 (302قاعة تدريسية بالدور السابع رقم ) 36

 88:  42من رقم   ميكانيكا قوىالفرقة  الرابعة  21 (300قاعة  تدريسية بالدور السابع رقم ) 31

 ميكاترونيات 22 طرقة بالدور السادس وسط 20

 ميكاترونيات 02 طرقة بالدور السادس قبلى 21

 ميكاترونيات 02 طرقة بالدور السادس بحرى 22

 ميكاترونيات 21 لسادسا( بالدور 423مدرج رقم ) 23


