
 خريطة اللجــــــــــــان

   

 ارقام الجلوس رقم اللجنة

 30: 1 (1لجنة   )

 60: 31 (2لجنة  )

 90: 61 (3لجنة  )

 120: 91 (4لجنة  )

 150: 121 (5لجنة )

 180: 151 (6لجنة )

 210: 181 (7لجنة )

 240: 211 (8لجنة )

 270:  241 (9لجنة )

 300: 271 (10لجنة )

 330: 301 (11لجنة )

 360: 331 (12لجنة )

 390: 361 (13لجنة )

 420: 391 (14لجنة )

 450: 421 (15لجنة )

 480: 451 (16لجنة )

 510: 481 (17لجنة )

 540: 511 (18لجنة )

 570: 541 (19لجنة )

 600: 571 (20لجنة )

 630: 601 (21لجنة )

 660: 631 (22لجنة )

 690: 661 (23لجنة )

 720: 691 (24لجنة )

 750: 721 (25لجنة )

 780: 751 (26لجنة )



 ارقام الجلوس رقم اللجنة

 810: 781 (27لجنة )

 840: 811 (28لجنة )

 870: 841 (29لجنة )

 900: 871 (30لجنة )

 930: 901 (31لجنة )

 960: 931 (32لجنة )

 990: 961 (33لجنة )

 1020: 991 (34لجنة)

 1050: 1021 (35لجنة )

 1080: 1051 (36لجنة )

 1110: 1081 (37لجنة )

 1140: 1111 (38لجنة )

 1170:  1141 (39لجنة )

 1200: 1171 (40لجنة )

 1230: 1201 (41لجنة )

 1260: 1231 (42لجنة )

 1290: 1261 (43لجنة )

 1320: 1291 (44لجنة )

 1350: 1321 (45لجنة )

 
 

 
 

  



 متحانات بكلية العالج الطبيعيخريطة اإل

 (الخامسة  - الرابعة –الفرقة )الثالثة 

 مادة حقوق االنسان. 23/1/2023الفرقة االولى لها امتحان نظرى يوم  العلم ان)ملحوظة( مع 

 المكان رقم اللجنة

 1مدرج  –المدرجات المركزية الدور االول  1-2-3-4

 2مدرج  –المدرجات المركزية الدور االول  5-6-7-8

 3مدرج  –المدرجات المركزية الدور الثانى  9-10-11-12

 4مدرج  –المدرجات المركزية الدور الثانى  13-14-15-16

 طرقة 4أمام مدرج المدرجات المركزية  17

 بالدور الثانى  وسط طرقةالمدرجات المركزية  18

 3طرقة امام مدرج  بالدور الثانى المدرجات المركزية 19

 5مدرج  الثالث بالدور  المدرجات المركزية 20-21-22-23

 6مدرج  –المدرجات المركزية الدور الثالث  24-25-26-27

28 
مدرج أمام  –طرقة المدرجات المركزية الدور الثالث 

6 

 (1قاعة ) –المدرجات المركزية الدور الثالث  29

 طرقة وسط  –المدرجات المركزية الدور الثالث  30

31 
طرقة أمام مدرج  –المدرجات المركزية الدور الثالث 

(5) 

 314الدور الثالث قاعه  -الكلية  32

 الطرقة  – الثالث الدور  –الكلية  33-34-35

 213قاعة  –الدور الثاني  –الكلية  36

 قاعة – الثانيالدور  –الكلية  37



 المكان رقم اللجنة

 213امام قاعة  الطرقة – الثانيالدور  –الكلية  38

 الطرقة  -  الثانىالدور –الكلية  39-40

 قاعة - االول الدور  –الكلية  41

 الطرقة - االولالدور  –الكلية  42-43-44

 الدور الخامس أمام المكتبة   –الكلية  45

 الدور االول لجنة العزل

 


