
 

    الطالب         
 ةشئون الطالب                                                                                               كلية التربية النوعي

   م 0200/0202 الاولناكن اللجان لانتحانات الفصل الدراسى أبيان ب

  عصرا  (5: 2نن ) الهسائيةالفترة 

 االجمالى العدد الشعبة  القاعة م

  44 اولى تكنولوجيا (2مقاولون ) 1

  33 اولى تكنولوجيا (3مقاولون ) 2

3 
قاعة أ.د/ حامد عمار بالمبنى 

 الجديد
  04 اولى تكنولوجيا

  04 اولى تكنولوجيا عة أ.د/ منصور كباشقا 4

  42 اولى فنية (4مقاولون ) 5

  73 اولى اقتصاد المسرح 6

  55 اولى موسيقى معمل تكنولوجيا التعليم 7

8 
( المبنى الجديد ثالث 51قاعة )

 علوى
  71 اولى اعالم

  41 اولى اعالم ( المبنى الجديد اول علوى2قاعة ) 9

  37 اولى اعالم الجديد اول علوى ( المبنى3قاعة ) 51

55 
قاعة أ.د/ حامد عمار بالمبنى 

 الجديد
  81 ثالثة تكنولوجيا

  81 ثالثة تكنولوجيا قاعة أ.د/ منصور كباش 52

  41 ثالثة تكنولوجيا (2مقاولون ) 53

  45 ثالثة تكنولوجيا (3مقاولون ) 54

  37 فنية ثالثة ( المبنى الجديد اول علوى4قاعة ) 55

  38 فنية ثالثة ( المبنى الجديد ثانى علوى5قاعة ) 56

  38 فنية ثالثة ( المبنى الجديد ثانى علوى6قاعة ) 57

  31 اقتصاد ثالثة ( المبنى الجديد ثانى علوى7قاعة ) 58

  37 موسيقى ثالثة ( المبنى الجديد ثانى علوى8قاعة ) 59

  75 ة اعالمثالث ( المبنى الجديد ثالث علوى9قاعة ) 21

  36 ثالثة اعالم ( المبنى الجديد اول علوى5قاعة ) 25

  جميع الشعب ثالثة ) نظام قديم ( معمل اللغات الرقمى 22

 
 
 
 
 
 



 

    الطالب         
 ةشئون الطالب                                                                                               كلية التربية النوعي

 
   م 2122/2123 ماكن اللجان المتحانات الفصل الدراسى االولأبيان ب

  عصرا  (5: 3الفترة المسائية من )

 االجمالى العدد الشعبة  القاعة م

5 
( المبنى الجديد ثالث 51قاعة )

 علوى
  91 ثانية تكنولوجيا

  91 ثانية تكنولوجيا ( المبنى الجديد ثالث علوى9قاعة ) 2

  32 ثانية تكنولوجيا ( المبنى الجديد ثانى علوى5قاعة ) 3

  76 ثانية اقتصاد المسرح 4

  21 ثانية موسيقى ( المبنى الجديد ثانى علوى6قاعة ) 5

  41 ثانية اعالم ( المبنى الجديد أول علوى5قاعة ) 6

  41 ثانية اعالم ( المبنى الجديد اول علوى2قاعة ) 7

  41 ثانية اعالم ( المبنى الجديد أول علوى3قاعة ) 8

  45 ثانية اعالم ( المبنى الجديد اول علوى4قاعة ) 9

  29 ثانية فنية ( المبنى الجديد ثانى علوى7)قاعة  51

55 
( المبنى الجديد ثالث 51قاعة )

 علوى
  511 رابعة  تكنولوجيا

  511 رابعة  تكنولوجيا ( المبنى الجديد ثالث علوى9قاعة ) 52

  38 رابعة  تكنولوجيا ( المبنى الجديد ثانى علوى5قاعة ) 53

  31 رابعة موسيقى ( المبنى الجديد ثانى علوى8قاعة ) 54

  31 رابعة موسيقى ( المبنى الجديد ثانى علوى7قاعة ) 55

56 
قاعة أ.د/ حامد عمار بالمبنى 

 الجديد
  85 رابعة اعالم

  85 رابعة اعالم قاعة أ.د/ منصور كباش 57

  42 رابعة فنية ( المبنى الجديد اول علوى5قاعة ) 58

  42 رابعة فنية ( المبنى الجديد ثانى علوى2قاعة ) 59

  42 رابعة فنية ( المبنى الجديد ثانى علوى3قاعة ) 21

  43 رابعة فنية ( المبنى الجديد ثانى علوى4قاعة ) 25

  جميع الشعب ثانية ) نظام قديم ( معمل تكنولوجيا التعليم 22

 


