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 الثانى لفصل الدراسيل اإلعداديةللفرقة  لجانبأماكن وأرقام البيان 

 م2021/  2020للعام اجلامعي  

 

 
 
 

رقم 

 اللجنة

سعة  املكان

 اللجنة

 الفرقة

 40:   1الفرقة اإلعدادية من رقم   40 (  113 ) صالة رسم بالدور األول رقم 1

 60:   41الفرقة اإلعدادية من رقم   20 (  114 ) صالة رسم بالدور األول رقم 2

 100:   61الفرقة اإلعدادية من رقم   40 (  115 ) صالة رسم بالدور األول رقم 3

 140:   101الفرقة اإلعدادية من رقم   40 (   202 ) رقمقاعة تدريسية بالدور الثانى  4

 180:   141الفرقة اإلعدادية من رقم   40 (   402  ) قاعة تدريسية بالدور الرابع رقم 11

 240:   181الفرقة اإلعدادية من رقم   60 (   413  ) صالة رسم  بالدور الرابع  رقم 12

 300:   241الفرقة اإلعدادية من رقم   60 (   414  ) صالة رسم  بالدور الرابع  رقم 13

 340:   301الفرقة اإلعدادية من رقم   40 (   425  ) قاعة تدريسية بالدور الرابع رقم 14

 380:   341الفرقة اإلعدادية من رقم   40 (   502 ) قاعة تدريسية بالدور الخامس رقم 18

 400:   381الفرقة اإلعدادية من رقم   20 (   505 ) قاعة تدريسية بالدور الخامس رقم 19

 440:   401الفرقة اإلعدادية من رقم   40 (  513 ) مدرج بالدور الخامس رقم 20

 480:   441الفرقة اإلعدادية من رقم   40 (  514 ) مدرج بالدور الخامس رقم 21

 500:   481الفرقة اإلعدادية من رقم   20 (   522 ) قاعة تدريسية بالدور الخامس رقم 22

 520:   501الفرقة اإلعدادية من رقم   20 (  601 ) رقم قاعة تدريسية بالدور السادس 26

 540:   521الفرقة اإلعدادية من رقم   20 (  606 ) رقم قاعة تدريسية بالدور السادس 27

 560:   541الفرقة اإلعدادية من رقم   20 (  608 ) رقم قاعة تدريسية بالدور السادس 28

 599:   561الفرقة اإلعدادية من رقم   39 (  615 ) مدرج بالدور السادس رقم 29

 625:   600الفرقة اإلعدادية من رقم   26 (  623 ) رقم قاعة تدريسية بالدور السادس 30
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: سالةالر
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 الثانى لفصل الدراسيلللفرقة األوىل  لجانبأماكن وأرقام البيان 

 م2021/  2020للعام اجلامعي   

 

 
 
 
 
 

رقم 

 اللجنة 

 املكان 

سعة 

 اللجنة

   قسمال  -الفرقة

 40:   1الفرقة األولى مدني  من رقم  40 (  113 )  صالة رسم بالدور األول رقم 1

 60:   41الفرقة األولى مدني  من رقم  20 (  114 )  صالة رسم بالدور األول رقم 2

 100:   61الفرقة األولى مدني  من رقم  40 (  115 )  صالة رسم بالدور األول رقم 3

 140:   101الفرقة األولى مدني  من رقم  40 (  202  )  بالدور الثاني رقم قاعة تدريسية   4

 160:   141الفرقة األولى مدني  من رقم  20 (  301  )  قاعة تدريسية بالدور الثالث رقم 5

 215:   161الفرقة األولى مدني  من رقم  54 وسط (  )   طرقة بالدور الثالث  10

 20:  1من رقم   ميكانيكا الفرقة األولى  20 (  327  )  قاعة تدريسية بالدور الثالث رقم 6

 40:  21ميكانيكا الفرقة األولى  20 (  328  )  قاعة تدريسية بالدور الثالث رقم 7

 60:  41ميكانيكا الفرقة األولى  20 (   ) بحرى  طرقة بالدور الثالث  8

 80:  61من رقم   ميكانيكا الفرقة األولى  20 (    الرابع ) قبلىطرقة بالدور  9

 120:  81ميكانيكا الفرقة األولى  40 (  402)  رقم    الرابعقاعة تدريسية بالدور  11

 150:  121ميكانيكا الفرقة األولى  30 (  425)  رقم    الرابعقاعة تدريسية بالدور  14

 57:1الفرقه االولى عماره    57 (  413 )  صالة رسم بالدور الرابع رقم  12

 40:1من رقم  كهربية الفرقة األولى   40 (   502) رقم   الخامس قاعة تدريسية بالدور  18

 60:41من رقم  كهربية الفرقة األولى   20 (   505) رقم   الخامس قاعة تدريسية بالدور  19

 100:61من رقم  كهربية الفرقة األولى   40 (  513) رقم  الخامس بالدور   مدرج 20

 140:101من رقم  كهربية الفرقة األولى   40 (  514 )  رقم  الخامس بالدور   مدرج 21

 160:141من رقم  كهربية الفرقة األولى   20 (  522) رقم   الخامس قاعة تدريسية بالدور  22

 180:161من رقم  كهربية الفرقة األولى   20 (  601 )  قاعة تدريسية بالدور السادس رقم  26

 200:181من رقم  كهربية الفرقة األولى   20 (  606) قاعة تدريسية بالدور السادس رقم   27

 220:201من رقم  كهربية الفرقة األولى   20 (  608) رقم   السادس قاعة تدريسية بالدور  28

 250:221من رقم  كهربية الفرقة األولى   30 (  615 )  رقم  السادس بالدور   مدرج 29



 

 

 

 

 

 
 
 

الرؤية: 
 

: سالةالر

  
 

 
 

 

   

 ةـكلية اهلندس
 ةــــــل الكليــــوكي

 لشئون التعليم والطالب

 

Faculty of Engineering 
 

Vice Dean 
For Learning and Students’ Affairs 

 
 

 جمهورية مصر العربية –كفر الشيخ  –شارع الجيش 

  9101926/047ف/ت  – 9101927/047 – 047/  9101941تليفون  

 

El-Gaish Street, Kafrelsheikh, Egypt 

Tel. 047-9101941 – 047-9101927, F/T: 047-9101926 

 

 الثانى ا لفصل الدراسيل الثانيةللفرقة  لجانبأماكن وأرقام البيان 

 م2021/  2020جلامعي  ا للعام 

 

 
 
 
 

رقم 

 اللجنة 

 املكان 

سعة 

 اللجنة

   قسمال  -الفرقة

 20:   1مدني  من رقم   الثانية الفرقة  20 (   الرابع ) بحرى طرقة بالدور  15

 40:  21مدني  من رقم  الثانية الفرقة  20 (    الرابع ) قبلىطرقة بالدور  16

 80:  41مدني  من رقم  الثانية الفرقة  40 وسط (  الرابع )  طرقة بالدور  17

 100:  81مدني  من رقم  الثانية الفرقة  20 (    الخامس ) بحرىطرقة بالدور  23

 120:  101مدني  من رقم  الثانية الفرقة  20 (   الخامس ) قبلى طرقة بالدور  24

 160:  121مدني  من رقم  الثانية الفرقة  40 وسط (  الخامس )  طرقة بالدور  25

 180:  161من رقم   مدنى  الثانية الفرقة  20 (  601 )  قاعة تدريسية بالدور السادس رقم  26

 200:  181من رقم   مدنى  الثانية الفرقة  20 (  606) قاعة تدريسية بالدور السادس رقم   27

 220:  201من رقم   مدنى  الثانية الفرقة  20 (  608) قاعة تدريسية بالدور السادس رقم   28

 240:  221من رقم   مدنى  الثانية الفرقة  20 (  623) قاعة تدريسية بالدور السادس رقم   30

 250:  241من رقم   مدنى  الثانية الفرقة  10 (  628) قاعة تدريسية بالدور السادس رقم   32

 62:1عماره   الفرقه  الثانية   62 (  414 )  صالة رسم بالدور الرابع رقم  13

 100:1من رقم  كهربية   الثانية الفرقة  100 ( الدور الثالث  1مبنى الورش مدرج رقم )  36

 200:101من رقم  كهربية   الثانية الفرقة  100 ( الدور الثالث  2مبنى الورش مدرج رقم )  37

 220:201من رقم  كهربية   الثانية الفرقة  20 بالدور الثالث (    15 )   قاعة تدريسية  رقممبنى الورش  38

 241:221من رقم  كهربية   الثانية الفرقة  20 بالدور الثالث  (    16 )   قاعة تدريسية  رقممبنى الورش  39

 264:241من رقم  كهربية   الثانية الفرقة  24 بالدور الثالث  (  2,   1 )   تدريسية  رقمقاعة مبنى الورش  40

 20:  1ميكانيكا  الثانية الفرقة  20 بالدور الثالث  (  4,   3 )   قاعة تدريسية  رقممبنى الورش  41

 40:  21ميكانيكا  الثانية الفرقة  20 بالدور الثالث  (  6,   5 )   قاعة تدريسية  رقممبنى الورش  42

 60:  41ميكانيكا  الثانية الفرقة  20 بالدور الثالث  (  8,   7 )   قاعة تدريسية  رقممبنى الورش  43

 80:  61ميكانيكا  الثانية الفرقة  20 بالدور الثالث  (   9 )   قاعة تدريسية  رقممبنى الورش  44

 100:  81ميكانيكا  الثانية الفرقة  20 بالدور الثالث  (   1 )   قاعة تدريسية  رقممبنى الورش  45

 120:   101ميكانيكا  الثانية الفرقة  20 بالدور الثالث  (   2 )   قاعة تدريسية  رقممبنى الورش  46

 140:   121ميكانيكا  الثانية الفرقة  20 بالدور الثالث  (   4 )   قاعة تدريسية  رقممبنى الورش  47

 157:   141ميكانيكا  الثانية الفرقة  17   الثانى بالدور  (   7 )   قاعة تدريسية  رقممبنى الورش  48
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 الثانى لفصل الدراسيل للفرقة الثالثة لجانبأماكن وأرقام البيان 

 م2021/  2020للعام اجلامعي   

 

 
 
 
 
 
 
 

رقم 

 اللجنة 

 املكان 

سعة 

 اللجنة

   قسمال  -الفرقة

 20:  1الفرقة الثالثة مدني من رقم  20 (   الرابع ) بحرى طرقة بالدور  15

 40:    21الفرقة الثالثة مدني من رقم  20 (    الرابع ) قبلىطرقة بالدور  16

 80:    41الفرقة الثالثة مدني من رقم  40 وسط (  الرابع )  طرقة بالدور  17

   100:    81الفرقة الثالثة مدني من رقم  20 (    الخامس ) بحرىطرقة بالدور  23

 120:   101من رقم   مدنى الفرقة الثالثة  20 (   الخامس ) قبلى طرقة بالدور  24

 160:   121من رقم   مدنى الفرقة الثالثة  40 وسط (  الخامس )  طرقة بالدور  25

 180:   161من رقم   مدنى الفرقة الثالثة  20 (  623 )  قاعة تدريسية بالدور السادس رقم  30

 220:   181من رقم   مدنى الفرقة الثالثة  40 (  626) قاعة تدريسية بالدور السادس رقم   31

 240:   221من رقم   مدنى الفرقة الثالثة  20 (  628) قاعة تدريسية بالدور السادس رقم   32

 264:   241من رقم   مدنى الفرقة الثالثة  24 (  633) قاعة تدريسية بالدور السادس رقم   34

 56:  1الفرقة الثالثة عمارة من رقم  56 (  414 )  صالة رسم بالدور الرابع رقم  13

   102:   1م من رق قوى  كهربية الفرقة الثالثة  102 ( الدور الثالث  1مبنى الورش مدرج رقم )  36

 57:    1م  من رق حاسبات الفرقة الثالثة  57 ( الدور الثالث  2مبنى الورش مدرج رقم )  37

 30:   1م  من رق اتصاالت الفرقة الثالثة  30 ( الدور الثالث  2مبنى الورش مدرج رقم )  37

 20:   1من رقم   ميكانيكا قوىالفرقة الثالثة  20 بالدور الثالث  (   9 )   قاعة تدريسية  رقممبنى الورش  44

 40:    21من رقم   ميكانيكا قوىالفرقة الثالثة  20 بالدور الثالث  (   1 )   قاعة تدريسية  رقممبنى الورش  45

 60:    41من رقم   ميكانيكا قوىالفرقة الثالثة  20 بالدور الثالث  (   2 )   قاعة تدريسية  رقممبنى الورش  46

 80:    61من رقم   ميكانيكا قوىالفرقة الثالثة  20 الثالث  مبنى الورش طرقة بالدور  47

 91:    81من رقم   ميكانيكا قوىالفرقة الثالثة  11   الثانى بالدور  (   7 )   قاعة تدريسية  رقممبنى الورش  48

 28:    22من رقم   ميكانيكا انتاجالفرقة الثالثة  7   الثانى بالدور  (   7 )   قاعة تدريسية  رقممبنى الورش  48

 21:   1من رقم   ميكانيكا انتاجالفرقة الثالثة  21   الثانى بالدور (    14 )   قاعة تدريسية  رقممبنى الورش  49
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 الثانى لفصل الدراسيل للفرقة الرابعة لجانبأماكن وأرقام البيان 

 م2021/  2020للعام اجلامعي   

 

 

رقم 

 اللجنة 

 املكان 

سعة 

 اللجنة

   قسمال  -الفرقة

 40:   1مدني من رقم  الرابعةالفرقة  40 (  113 )  صالة رسم بالدور األول رقم 1

 60:  41مدني من رقم  الرابعة الفرقة  20 (  114 )  صالة رسم بالدور األول رقم 2

 100:  61مدني من رقم  الرابعة الفرقة  40 (  115 )  صالة رسم بالدور األول رقم 3

   140:  101مدني من رقم  الرابعة الفرقة  40 (  202  )  قاعة تدريسية بالدور الثاني رقم  4

 160:  141من رقم   مدنى الرابعة الفرقة  20 (  301  )  قاعة تدريسية بالدور الثالث رقم 5

 180:  161من رقم   مدنى الرابعة الفرقة  20 (  328  )  قاعة تدريسية بالدور الثالث رقم 7

 200:  181من رقم   مدنى الرابعة الفرقة  20 (   الثالث ) بحرى طرقة بالدور  8

 220:  201من رقم   مدنى الرابعة الفرقة  20 (   الثالث ) قبلى  طرقة بالدور   9

 260:  221من رقم   مدنى الرابعة الفرقة  40   وسط ( الثالث )   طرقة بالدور   10

 300:  261من رقم   مدنى الرابعة الفرقة  40 (  402  )  رقم  الرابعقاعة تدريسية بالدور  11

 315:  301من رقم   مدنى الرابعة الفرقة  15 (  425  )  رقم  الرابعقاعة تدريسية بالدور  14

 38:   1عمارة من رقم  الرابعة الفرقة  38 (  413  )  رقم  الرابعقاعة تدريسية بالدور  12

 40:  1من رقم   ميكانيكا قوى  الرابعة الفرقة  40 (  513 )  رقم  الخامس قاعة تدريسية بالدور  20

 58:  41من رقم   ميكانيكا قوى  الرابعة الفرقة  18 (  514 )  رقم  الخامس قاعة تدريسية بالدور  21

 19:  1من رقم   ميكانيكا انتاج الرابعة الفرقة  19 (  514 )  رقم  الخامس قاعة تدريسية بالدور  21

 40:   1م من رق حاسبات الرابعة الفرقة  40 (  502 )  رقم  الخامس قاعة تدريسية بالدور  18

 17:  1م من رق اتصاالت الرابعة الفرقة  17 (  505 )  رقم  الخامس قاعة تدريسية بالدور  19

 20:   1م من رق  قوى كهربية  الرابعة الفرقة  20 (  522 )  رقم  الخامس قاعة تدريسية بالدور  22

 60: 21م من رق قوى  كهربية الرابعة الفرقة  40 (  615 )  رقم  السادس بالدور   مدرج 29

 100:    61م من رق قوى  كهربية الرابعة الفرقة  40 (  626 )  رقم  السادس بالدور   مدرج 31

 112:  100م من رق قوى  كهربية الرابعة الفرقة  12 (  630 )  رقم  السادس قاعة تدريسية بالدور  33


