
 جبمعت حمبة

 مركس امتحبن جبمعت حمبي

 خبمستتىزٌع المتقذمٍه فً محبفظت حمبي الفئت ال

 االمتحبن التحرٌري الخبص ببلمسببقت المركسٌت المعله عتهب مه قبل وزارة التىمٍت االدارٌت 

 ظهراً ثبوٍت عشرالصببحبً وحتى  عبشرةالسبعت ال 2222-6-91 حذٌىم األ

 أرقام الجلوس العدد اسم القاعة اسم  الكلٌة

 09500150 09500001 140 المدرج االول كلٌة الطب البٌطري

 09500291 09500151 139 المدرج الثانً كلٌة الطب البٌطري

 9500383 09500292 90 المدرج الثالث كلٌة الطب البٌطري

 9500477 09500384 90 المدرج الرابع كلٌة الطب البٌطري

 09500548 09500478 70 المدرج الخامس كلٌة الطب البٌطري

 09500650 09500549 100 قاعة المفاضلة كلٌة الطب البٌطري

 09500751 09500651 100 قاعة المطالعة االولى كلٌة الطب البٌطري

 09500815 09500752 61 قاعة المطالعة الثانٌة كلٌة الطب البٌطري

مقابل قاعة  1الساحة  كلٌة الطب البٌطري
 المفاضلة

100 09500816 09500917 

أعلى قاعة  2الساحة  كلٌة الطب البٌطري
 المطالعة

100 09500918 09501021 

 09501130 09501022 100 ممر قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطري

 09501286 09501131 150 مدرج الباسل كلٌة الطب البٌطري

المعهد التقانً للطب 
 البطري

المعهد التقانً قاعة االولى 
 للطب البٌطري

30 09501287 09501317 

المعهد التقانً للطب 
 البطري

قاعة ثانٌة المعهد التقانً 
 للطب البٌطري

30 09501318 09501349 

 09501450 09501350 100 القاعة االولى كلٌة االقتصاد

 09501550 09501451 100 القاعة الثانٌة كلٌة االقتصاد

 09501650 09501551 100 القاعة الثالثة كلٌة االقتصاد

 09501750 09501651 100 القاعة الرابعة كلٌة االقتصاد

 09501851 09501751 100 القاعة الخامسة كلٌة االقتصاد

 09501875 09501852 24 القاعة السادسة كلٌة االقتصاد

 09501899 09501876 24 القاعة السابعة كلٌة االقتصاد

 09501999 09501900 100 القاعة الرابعة كلٌة التربٌة

 09502099 09502000 100 القاعة الخامسة كلٌة التربٌة

 09502199 09502100 100 القاعة السادسة كلٌة التربٌة

 09502300 09502200 100 القاعة السابعة كلٌة التربٌة

 09502400 09502301 100 القاعة التاسعة كلٌة التربٌة



 09502424 09502401 24 القاعة الثامنة كلٌة التربٌة

 09502449 09502426 24 مخبر التقنٌات كلٌة التربٌة

 09502499 09502450 50 ممر طابق اول كلٌة التربٌة

 09502549 09502500 50 ممر طابق ثانً كلٌة التربٌة

 09502600 09502550 50 ممر طابق ثالث كلٌة التربٌة

 09502665 09502601 60 االولىالقاعة  كلٌة طب االسنان

 09502707 09502666 40 القاعة الثانٌة كلٌة طب االسنان

 09502777 09502708 70 القاعة الثالثة كلٌة طب االسنان

 09502828 09502778 50 ممر االدارة كلٌة طب االسنان

 09502879 09502829 50 ممر المكتبة كلٌة طب االسنان

 09503029 09502880 150 المدرج الكبٌر كلٌة طب االسنان

 09503059 09503030 30 مخبر التشرٌح كلٌة طب االسنان

كلٌة االداب جنوب 
 الملعب

 09503159 09503060 100 المدرج االول

كلٌة االداب جنوب 
 الملعب

 09503259 09503160 100 المدرج الثانً

كلٌة االداب جنوب 
 الملعب

 09503359 09503260 100 المدرج الثالث

كلٌة االداب جنوب 
 الملعب

 09503459 09503360 100 المدرج الرابع

كلٌة االداب جنوب 
 الملعب

 09503549 09503460 90 ممر الطابق االول

كلٌة االداب جنوب 
 الملعب

 09503639 09503550 90 ممر الطابق الثانً

كلٌة االداب جنوب 
 الملعب

 09503715 09503640 74 ممر ارضً

كلٌة االداب جنوب 
 الملعب

 09503805 09503716 90 المستوع

 09503866 09503806 60 القاعة الثانٌة كلٌة األداب بناء المرابط

 09503931 09503867 60 القاعة الثالثة كلٌة األداب بناء المرابط

 09504022 09503932 90 القاعة الرابعة كلٌة األداب بناء المرابط

 09504084 09504023 60 القاعة الخامسة األداب بناء المرابطكلٌة 

 09504114 09504085 30 القاعة السادسة كلٌة األداب بناء المرابط

 09504195 09504115 80 القاعة السابعة كلٌة األداب بناء المرابط

 09504256 09504196 60 الممر الطابق الثانً كلٌة األداب بناء المرابط

 09504307 09504257 50 القاعة التاسعة األداب بناء المرابطكلٌة 

 09504369 09504308 60 القاعة العاشرة كلٌة األداب بناء المرابط

 09504440 09504370 70 الكافترٌا كلٌة األداب بناء المرابط



 09504471 09504441 30 المكتبة كلٌة األداب بناء المرابط

 09504522 09504472 50 االولىالقاعة  كلٌة التمرٌض

 09504562 09504523 40 القاعة الثانٌة كلٌة التمرٌض

 09504612 09504563 50 القاعة الثالثة كلٌة التمرٌض

 09504692 09504613 80 القاعة الرابعة كلٌة التمرٌض

 09504712 09504693 20 القاعة الخامسة كلٌة التمرٌض

 09504757 09504713 45 مخبر االساسٌات كلٌة التمرٌض

 09504788 09504758 30 مخبر التشرٌح كلٌة التمرٌض

 09504888 09504789 100 مدرج المسرح كلٌة التمرٌض

 09504989 09504889 100 المدرج االول كلٌة الطب البشري

 09505040 09504990 50 المدرج الثانً كلٌة الطب البشري

 09505071 09505041 30 مخبر النسج كلٌة الطب البشري

 09505101 09505072 30 قاعة المهارات كلٌة الطب البشري

 09505132 09505102 30 قاعة المطالعة كلٌة الطب البشري

 09505212 09505133 80 القاعة االولى كلٌة التربٌة الرٌاضٌة

 09505244 09505213 30 القاعة الثالثة كلٌة التربٌة الرٌاضٌة

 09505315 09505245 70 القاعة الرابعة الرٌاضٌةكلٌة التربٌة 

 09505369 09505316 50 القاعة الخامسة كلٌة التربٌة الرٌاضٌة

 09505459 09505370 90 الصالة كلٌة التربٌة الرٌاضٌة

المعهد التقانً لطب 
 االسنان

 09505489 09505460 30 القاعة االولى

المعهد التقانً لطب 
 االسنان

 09505519 09505490 30 الثانٌةالقاعة 

المعهد التقانً لطب 
 االسنان

 09505557 09505520 37 القاعة الثالثة

 
 
 

 


