
 إعالن هام بمواقع جلوس الطالب
******* 

 إعدادىالفرقة 
 139حج                               ر  1:3 ال                               دور ال ال                                 لج                                ة ـ                               

 .139خارج حجر  4لج ة و 
 .138حجر   3:8 ة ج، ل133حجر  5:3 لج ة ـــ
 .135:  133من حجر   34:9لج ة   ـــ

 .101باإلضافة إلى طالب التحويالت حجر   33ـــ لج ة 

 ولىالفرقة األ
 ا يكا:ميك أولىــ 

 139حج                               ر  1:3 ال                               دور ال ال                                 لج                                ة ـ                               
 .138حجر   8:5، لج ة 133حجر   3:4ـــ لج ة 

 ـــ أولى مد ى:
 .135:  133من حجر   5:3لج ة   ـــ

 .101حجر    3:8ـــ لج ة 
 :كهرباء أولىــ 
 .450:  434حجر   8:3لج ة الدور الرابع  ـــ



 الفرقة ال ال ة
 ميكا يكا طاقة:  ال ةــ 

 .301مدرج  4، لج ة  304حجر   1لج ة ، 303حجر   2:  3لج ة  خامسور الدــ ال
 ــ  ال ة ميكا يكا تص يع:

 .303حجر    4:  3لج ة  خامسدور الــ ال
 الطرقة أمام المكتبة. وتحكم  لكترو ياتإــ  ال ة كهرباء 

 :مد ىــ  ال ة 
 .1:  3لج ة  403رابع حجر  الدور الــ 

 .5 : 4لج ة  402ــ حجر  

 رابعةالالفرقة 
 ميكا يكا تص يع: رابعةــ 

الم   جلين لم  واد تص   يع + ط  الب الفرق  ة الخام   ة  1:  3لج   ة  402ج  ر  ال  دور الراب  ع حـ  ـ 
 الفرقة الرابعة(.

 :طاقة ميكا يكا رابعةــ 
الم  جلين لم واد الفرق ة طاقة + طالب الفرقة الخام ة  1:  3لج ة  403جر  الدور الرابع حــ 

 (.الرابعة
 



 كهرباء إلكترو يات: رابعةــ 
 438:  434حجر   4:  3ــ الدور الرابع لج ة من 

 لم جلين لمواد الفرقة الرابعة(.الكترو يات اطالب الفرقة الخام ة  433و حجر  
 
 كهرباء تحكم: رابعةــ 

تحكم طالب الفرقة الخام ة  451وحجر   452: 439حجر   4:  3ــ الدور الرابع لج ة من 
 الم جلين لمواد الفرقة الرابعة(.

 
 
 :مد ى رابعةــ 

 ط الب الفرق ة الخام  ة   الطرق ة أم ام المكتب ةو 303: 303حجر   9:  3لج ة ــ الدور الخامس 
 مد ى الم جلين لمواد الفرقة الرابعة.

 
 
 
 

 الخام ةالفرقة 



 ميكا يكا تص يع: خام ةــ 
 133:  133حجر   3:  3لج ة من    ال ــ الدور ال

 :طاقة تقليدية ميكا يكا خام ةــ 
 403حجر  4:  3لج ة من ــ الدور الرابع 

 تبريد وتطويع البيئة: ميكا يكا خام ةــ 
 402حجر   2:  3من لج ة ــ الدور الرابع  

 
 
 
 :اتصاالتكهرباء  خام ةــ 

 .302:  303حجر  3:  3من لج ة  خامســ الدورال
 :حوا بكهرباء  خام ةــ 

 .301مدرج  3لج ة  خامسلــ الدورا
 
 :قوىكهرباء  خام ةــ 

 .303:  304 حجر  1:  3من لج ة  خامســ الدورال
 تحكم:كهرباء  خام ةــ 

 الطرقة أمام المكتبة. 1:  3ــ الدورالخامس من لج ة 



 
 
 :مرافق مد ى خام ةــ 

 139حج                               ر  1:3 ال                               دور ال ال                                 لج                                ة ـ                               
 .133حجر  3:4ـــ لج ة  

 .138 حجر  8:5ــ لج ة 
 .135حجر   3لج ة    ـــ
 :مد ى إ شاءات خام ةــ 
 .451:  434حجر   30:3لج ة الدور الرابع  ـــ
 

 التخلفات
******* 

 .202،  203الدور ال ا ى حجر  إعدادى الفرقة  ــ
 .139ــ الفرقة األولى جميع التخصصات حجر  
 ،  138ــ الفرقة ال ال ة جميع التخصصات حجر  

  133. 
 .101حجر  فرقة الرابعة جميع التخصصات ــ ال


