
 
  اإلسكندريةجامعة    

 كلية ا لهندسة                                          

 1026    الثانىأماكن امتحانات الفصل الدراسى                        ادارة الشئون العامة  

 5102/6102 لطالب السنة اإلعدادية للعام الجامعى                        

 (  2رقم )                          أوال:   بمبني اعدادي                                                                                      

 العدد المتاح أرقام الجلوس الــمــــكــــان الـــــدور

 57 57:     1 طرقة الطبيعية البحرية ) أ (  أرضى بحرى 

 57 171:   57 مكاتب البحرية ) ب ( طرقة البهو وال أرضى بحرى 

 57 111:   171 ( البحرية ) جـــ (  1درج )مطرقة  أرضى بحرى 

 57 107:   111 (  أ( القبلية )  1طرقة مدرج ) أرضى قبلى 

 57 171:  105 (  بطرقة البهو والمكاتب القبلية ) أرضى قبلى 

 51 171:  171 ( جـطرقة كيمياء القبلية )  أرضى قبلى 

 51 717:  171 طرقة كيمياء القبلية ) أ (  أول علوى قبلى 

 57 700:   717 طرقة البهو والمكاتب القبلية ) ب (  أول علوى قبلى 

 70 770:  701 ( القبلية ) جـ( 1طرقة مدرج )  أول علوى قبلى 

 57 517:  771 ( البحرية )أ (  1طرقة مدرج ) أول علوى بحرى 

 57 717:   517 طرقة البهو والمكاتب البحرية ) ب (   أول علوى بحرى

 57 771:   715 طرقة الطبيعية البحرية )جــ ( أول علوى بحرى 

 10 711:   771 ) أ (  1صالة  الثانى علوى 

 10 771:  711 ) ب (  1صالة  الثانى علوى 

 10 771:  771 ) جـ (  1صالة  الثانى علوى 

 10 1011:  771 ) هـ (  1صالة  الثانى علوى 

 17 1077:  1011 ) و (  1صالة  الثانى علوى 

 70 1117:  1075 والمربع أمام المصعد والصاالت  1طرقة صالة  الثانى علوى 

 70 1177:  1115  7صالة  الثانى علوى 

 70 1157:  1175  5صالة  الثانى علوى 

 70 1117: 1155 طرقة كيمياء القبلية  الثانى علوى 

 100 1717:  1115  1صالة  الثالث علوى

 70 1777: 1715  1صالة طرقة  الثالث علوى

 1775 :1717 10 (B41))أ ( يمين بحرى من داخل الصالة  1صالة  الثالث علوى 

 1715  :1717 10 (B43)) ب ( يمين بحرى من داخل الصالة  1صالة  الثالث علوى

 1715  :1777 10 (B45)بحرى من داخل الصالة  ) جــ ( يمين 1صالة  الثالث علوى 

 

 

 

 
   



 جامعة االسكندرية        

 كلية ا لهندسة                                          

 (1رقم )                                                                                               ادارة الشئون العامة  

 

 ثانياً : مبنى كهرباء                                                                                        
 

العدد  أرقام الجلوس الــمــــكــــان الـــــدور

 المتاح

 111 1667 : 1798 طرقة الدور االرضى الدور االرضى

 10 1838:1799 101فصل  الدور االرضى

 10 1878:1839 101فصل  رضىالدور اال

 111 1010: 1757 طرقة الدور األول  األول علوى 

 17 1077: 1011 امتداد طرقة الدور االول  االول علوى

 10 1077:  1077  101فصل  األول علوى 

 10 2096 : 2135  101فصل  األول علوى 

 10 2136 :2175  101فصل  األول علوى 

 70 2176 : 2225 ( امام المعمل 1طرقة مدرج ك) 7، ك  1م المدرجات ك الطرقة اما األول علوى 

 111 1175: 1117 طرقة الدور الثانى  الثانى علوى 

 10 1175: 1177  101فصل  الثانى علوى 

 10 1115: 1177  101فصل  الثانى علوى 

 10 1155:  1117  101فصل  الثانى علوى

 77 1711:  1157 5,  7طرقة امام مدرج  الثانى علوى

 60 1771: 1711 امتداد طرقة الدور الثاني الثاني علوي 

 177 2593 : 1775  7صالة  الرابع علوى 

 10 مجمدين  701فصل  الرابع علوى 

 10 مجمدين  701فصل  الرابع علوى 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 جامعة اإلسكندرية  
 

                كلية ا لهندسة                           

 1026أماكن امتحانات الفصل الدراسى الثانى                          ادارة الشئون العامة 

 5102/6102 لطالب  قسم الهندسة المدنية للعام الجامعى                   

 (  3عدادى                                        رقم )السنة األولى مدنى :                                                         بمبنى أ 

 العدد المتاح أرقام الجلوس الــمــــكــــان الـــــدور

 100 100: 1  1صالة  الثالث علوى 

 70 170: 101 1طرقة صالة  الثالث علوي 

 70 110: 171 طرقة كيمياء القبلية  الثانى علوى 

 70 100: 111  5صالة  الثانى علوى 

 10 110: 101  5،  7البهو ما بين صالتى  الثانى علوى 

 70  710: 111  7صالة  الثانى علوى

 17 777: 711 (  )و    1صالة  الثانى علوى

 10 777: 777 ) هـ (   1صالة  الثانى علوى 

 10 717:  777 ) جــ (   1صالة  الثانى علوى 

 10 777: 717 (  ) ب   1صالة  الثانى علوى

 10 777: 777 (   أ  )   1صالة  الثانى علوى 

 70 517:  777 والمربع امام المصعد والصاالت (  1 ) طرقة صالة الثانى علوى 

 17 550: 517 ( 5 )  طرقة البهو والمكاتب امام مدرج الثانى علوى

 17 577:  551 طرقة البهو امام معمل ابحاث الطبيعية والمكاتب  أول علوى بحرى 

 57 750:  577 ( جطرقة الطبيعية البحرية )  أول علوى بحرى 

 34 701:  751 طرقة المكاتب بجوار قاعة الندوات سابقاً  أول علوى بحرى 

 57 757:  707 طرقة البهو والمكاتب البحرية )ب(   أول علوى بحرى 

 57 1071:  770 طرقة مدرج )ا( البحرية علوي أول علوى بحرى

 57 1117: 1077 طرقة البهو و المكاتب القبلية)ب( قبلىأول علوى 

 57 تخلفات     طرقة كيمياء القبلية )أ( اول علوى قبلى

 11 تخلفات     (  7طرقة البهو القبلى بجوار فصل )  اول علوى قبلى

 70 تخلفات     ( القبلية 1طرقة مدرج ) اول علوى 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   



 

 جامعة اإلسكندرية 
 

 ية ا لهندسة                                      كل    

 1026أماكن امتحانات الفصل الدراسى الثانى                          العامةادارة الشئون  

 5102/6102 لطالب  قسم الهندسة المدنية للعام الجامعى                   

 (  4بمبنى أعدادى                                        رقم )                            ثانية مدنى :                             الالسنة  

 العدد المتاح أرقام الجلوس الــمــــكــــان الـــــدور

 100 100: 1  1صالة  الثالث علوى 

 70 170: 101 1طرقة صالة  الثالث علوي 

 70 110: 171 طرقة كيمياء القبلية  الثانى علوى 

 70 100: 111  5صالة  الثانى علوى 

 10 110: 101  5،  7البهو ما بين صالتى  الثانى علوى 

 70  710: 111  7صالة  الثانى علوى

 17 777: 711 (  )و    1صالة  الثانى علوى

 10 777: 777 ) هـ (   1صالة  الثانى علوى 

 10 717:  777 ) جــ (   1صالة  الثانى علوى 

 10 777: 717 (  ) ب   1صالة  ثانى علوىال

 10 777: 777 (   أ  )   1صالة  الثانى علوى 

 70 517:  777 والمربع امام المصعد والصاالت (  1 ) طرقة صالة الثانى علوى 

 17 550: 517 ( 5 )  طرقة البهو والمكاتب امام مدرج الثانى علوى

 17 577:  551 حاث الطبيعية والمكاتب طرقة البهو امام معمل اب أول علوى بحرى 

 57 750:  577 ( جطرقة الطبيعية البحرية )  أول علوى بحرى 

 34 701:  751 طرقة المكاتب بجوار قاعة الندوات سابقاً  أول علوى بحرى 

 57 757:  707 طرقة البهو والمكاتب البحرية )ب(   أول علوى بحرى 

 57 1071:  770 بحرية علويطرقة مدرج )ا( ال أول علوى بحرى

 57 1117: 1077 طرقة البهو و المكاتب القبلية)ب( قبلىأول علوى 

 57 تخلفات     طرقة كيمياء القبلية )أ( اول علوى قبلى

 11 تخلفات     (  7طرقة البهو القبلى بجوار فصل )  اول علوى قبلى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 جامعة اإلسكندرية  
 

                                    كلية ا لهندسة       

 1026أماكن امتحانات الفصل الدراسى الثانى                          ادارة الشئون العامة 

 5102/6102 لطالب  قسم الهندسة المدنية للعام الجامعى                   

 ( 5بمبنى أعدادى                                        رقم )               مدنى :                                           ثالثة الالسنة  

 العدد المتاح أرقام الجلوس الــمــــكــــان الـــــدور

 100 100: 1  1صالة  الثالث علوى 

 70 170: 101 1طرقة صالة  الثالث علوي 

 70 110: 171 طرقة كيمياء القبلية  الثانى علوى 

 70 100: 111  5صالة  علوى الثانى 

 10 110: 101  5،  7البهو ما بين صالتى  الثانى علوى 

 70  710: 111  7صالة  الثانى علوى

 17 777: 711 (  )و    1صالة  الثانى علوى

 10 777: 777 ) هـ (   1صالة  الثانى علوى 

 10 717:  777 ) جــ (   1صالة  الثانى علوى 

 10 777: 717 (  ) ب   1 صالة الثانى علوى

 10 777: 777 (   أ  )   1صالة  الثانى علوى 

 70 517:  777 والمربع امام المصعد والصاالت (  1 ) طرقة صالة الثانى علوى 

 17 550: 517 ( 5 )  طرقة البهو والمكاتب امام مدرج الثانى علوى

 17 577:  551 المكاتب طرقة البهو امام معمل ابحاث الطبيعية و أول علوى بحرى 

  575:  577 + تخلفات ( جطرقة الطبيعية البحرية )  أول علوى بحرى 

 + تخلفات

57 

 34 تخلفات طرقة المكاتب بجوار قاعة الندوات سابقاً  أول علوى بحرى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 جامعة اإلسكندرية   
 

 كلية ا لهندسة                                          

 1026أماكن امتحانات الفصل الدراسى الثانى                          ادارة الشئون العامة 

 1025/1026 لطالب  قسم الهندسة المدنية للعام الجامعى                             

 

        (6رقم )دى                                مدنى :                                                         بمبنى أعدا  رابعةالالسنة 

 العدد المتاح أرقام الجلوس الــمــــكــــان الـــــدور

 100 100: 1  1صالة  الثالث علوى 

 70 170: 101 1طرقة صالة  الثالث علوي 

 70 110: 171 طرقة كيمياء القبلية  الثانى علوى 

 70 100: 111  5صالة  الثانى علوى 

 10 110: 101  5،  7البهو ما بين صالتى  الثانى علوى 

 70  710: 111  7صالة  الثانى علوى

 17 777: 711 (  )و    1صالة  الثانى علوى

 10 777: 777 ) هـ (   1صالة  الثانى علوى 

 10 717:  777 ) جــ (   1صالة  الثانى علوى 

 10 777: 717 (  ) ب   1صالة  الثانى علوى

 10 777: 777 (   أ  )   1صالة  ثانى علوى ال

 70 517:  777 والمربع امام المصعد والصاالت (  1 ) طرقة صالة الثانى علوى 

 17 550: 517 ( 5 )  طرقة البهو والمكاتب امام مدرج الثانى علوى

 17 577:  551 طرقة البهو امام معمل ابحاث الطبيعية والمكاتب  أول علوى بحرى 

 57 750:  577 ( جطرقة الطبيعية البحرية )  علوى بحرى أول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 جامعة االسكندرية    

 كلية ا لهندسة                                          

 العامةادارة الشئون     

 

 

 

   1026أماكن امتحانات الفصل الدراسى الثانى    

 لطالب قسم الهندسة الميكانيكية للعام الجامعي 1026/1025 

 بمبنى ميكانيكا

 (7رقم )                                                                                                               ميكانيكا ولي االالسنة 

 العدد المتاح أرقام الجلوس الــمــــكــــان الـــــدور

 10 10:      1 التطبيقات البهو أمام معمل علوىالثالث 

 70 110: 11 طرقة الدور الثالث الثالث علوى 

 10 170: 111 أمام مكتبة الدوريات  الثالث علوى

 10 170: 171 11صالة  الثالث علوى

 70 170: 171 11صالة  الثالث علوى

 70 110: 171 الطرقة العلوية والسفلية أمام مدرج ) و (  الثانى علوى

 70 170: 111 بداخل مدرج ) و ( وىالثانى عل

 70 170: 171 الطرقة العلوية والسفلية أمام مدرج ) ج (  األول علوى

 70 710: 171 بداخل مدرج )ج(  االول علوى

 70 710: 711 الطرقة العلوية والسفلية أمام مدرج سرور  األول علوى

+ 750: 711 بداخل مدرج سرور  االول علوى

 تخلفات

70 

 10 تخلفات بداخل مدرج ) ب(  علوى االول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 جامعة االسكندرية    

 كلية ا لهندسة                                          

 العامةادارة الشئون     

 

 

 

   1026أماكن امتحانات الفصل الدراسى الثانى    

 لطالب قسم الهندسة الميكانيكية للعام الجامعي 1026/1025 

 بمبنى ميكانيكا
 

 

 (8رقم )                                                                                                                                         

 السنة الثانية ميكانيكا

العدد  أرقام الجلوس الــمــــكــــان الـــــدور

 المتاح

 10 10:      1 البهو أمام معمل التطبيقات علوىالثالث 

 70 110: 11 طرقة الدور الثالث الثالث علوى 

 10 170: 111 أمام مكتبة الدوريات  الثالث علوى

 10 170: 171 11صالة  الثالث علوى

 70 170: 171 11صالة  الثالث علوى

 70 110: 171 الطرقة العلوية والسفلية أمام مدرج ) و (  الثانى علوى

 70 170: 111 بداخل مدرج ) و ( الثانى علوى

 70 170: 171 الطرقة العلوية والسفلية أمام مدرج ) ج (  األول علوى

 70 710: 171 بداخل مدرج )ج(  االول علوى

  705: 711 الطرقة العلوية والسفلية أمام مدرج سرور  األول علوى

 + تخلفات

70 

 70 تخلفات بداخل مدرج سرور  االول علوى

 10 تخلفات بداخل مدرج ) ب(  االول علوى
 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 جامعة االسكندرية  

 كلية ا لهندسة                                          

                 ادارة الشئون العامة

 

 

                                      

 1026أماكن امتحانات الفصل الدراسى الثانى                                                

 5102/6102 للعام الجامعى الميكانيكيةلطالب  قسم الهندسة                   

 
                                

 (9رقم )                                                                                                            السنة الثالثة ميكانيكا 

 العدد المتاح أرقام الجلوس الــمــــكــــان الـــــدور

 10 10:      1 البهو أمام معمل التطبيقات علوىالثالث 

 70 110: 11 طرقة الدور الثالث الثالث علوى 

 10 170: 111 أمام مكتبة الدوريات  الثالث علوى

 10 170: 171 11صالة  ىالثالث علو

 70 170: 171 11صالة  الثالث علوى

 70 110: 171 الطرقة العلوية والسفلية أمام مدرج ) و (  الثانى علوى

 70 170: 111 بداخل مدرج ) و ( الثانى علوى

 70 170: 171 الطرقة العلوية والسفلية أمام مدرج ) ج (  األول علوى

 70 710: 171 بداخل مدرج )ج(  االول علوى

 70 710: 711 الطرقة العلوية والسفلية أمام مدرج سرور  األول علوى

 710: 711 بداخل مدرج سرور  االول علوى

 تخلفات + 

70 

 10 تخلفات بداخل مدرج ) ب(  االول علوى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 جامعة االسكندرية  

 كلية ا لهندسة                                          

                 ادارة الشئون العامة

 

 

                                      

 1026أماكن امتحانات الفصل الدراسى الثانى                                                

 5102/6102 للعام الجامعى الميكانيكيةلطالب  قسم الهندسة                   

 

 (20رقم )

 بمبنى ميكانيكا                                               السنة الرابعة ميكانيكا :                                  

 العدد المتاح أرقام الجلوس الــمــــكــــان الـــــدور

 10 10:      1 البهو أمام معمل التطبيقات علوىالثالث 

 70 110: 11 لثطرقة الدور الثا الثالث علوى 

 10 170: 111 أمام مكتبة الدوريات  الثالث علوى

 10 170: 171 11صالة  الثالث علوى

 70 170: 171 11صالة  الثالث علوى

 70 110: 171 الطرقة العلوية والسفلية أمام مدرج ) و (  الثانى علوى

 70 170: 111 بداخل مدرج ) و ( الثانى علوى

 70 170: 171 لوية والسفلية أمام مدرج ) ج ( الطرقة الع األول علوى

 70 710: 171 بداخل مدرج )ج(  االول علوى

 70 710: 711 الطرقة العلوية والسفلية أمام مدرج سرور  األول علوى

 



 جامعة االسكندرية   

 كلية ا لهندسة                                          

 1026أماكن امتحانات الفصل الدراسى الثانى                          ادارة الشئون العامة 

 5102/6102 لطالب  قسم هندسة األنتاج  للعام الجامعى                  

 ( 22رقم )                                            كهرباء مبنى  السنة األولى انتاج :                                  

 العدد المتاح أرقام الجلوس الــمــــكــــان الـــــدور

 231 231:  2 طرقة الدور االول  الدور االول علوى

 55 287:  233 5, ك 4الطرقة امام مدرج ك الدور االول علوى

 65 151:  288 (3امتداد  مدرج ) الدور االول علوى 

 40 191:  153 102فصل  الدور االول علوى 

 40 + تخلفات302:  193 101صل ف الدور االول علوى 

 40 تخلفات 103فصل  الدور االول علوى 

 

 السنة الثانية انتاج :

 العدد المتاح أرقام الجلوس الــمــــكــــان الـــــدور

 231 231:  2 طرقة الدور االول  الدور االول علوى

 55 287:  233 5, ك 4الطرقة امام مدرج ك الدور االول علوى

 65 151:  288 (3امتداد  مدرج ) ول علوى الدور اال

 40 + تخلفات161:  153 102فصل  الدور االول علوى 

 40 تخلفات 101فصل  الدور االول علوى 

 السنة الثالثة انتاج :

 العدد المتاح أرقام الجلوس الــمــــكــــان الـــــدور

 231 231:  2 طرقة الدور االول  الدور االول علوى

 55 287:  233 5, ك 4الطرقة امام مدرج ك االول علوى الدور

 65 + تخلفات110:  288 (3امتداد  مدرج ) الدور االول علوى 

 40 تخلفات 102فصل  الدور االول علوى 

 

 السنة الرابعة انتاج : 

 العدد المتاح أرقام الجلوس الــمــــكــــان الـــــدور

 231 231:  2 ل طرقة الدور االو الدور االول علوى

 55 264:  233 5, ك 4الطرقة امام مدرج ك الدور االول علوى



 

 

 جامعة االسكندرية   

 كلية ا لهندسة                                          

 1026أماكن امتحانات الفصل الدراسى الثانى                          ادارة الشئون العامة 

 5102/6102 للعام الجامعى   البحريةطالب  قسم هندسة ل                  

 

 ( 21بمبنى ميكانيكا                                              رقم )  السنة األولى بحرية :                                  

 العدد المتاح أرقام الجلوس  الـــــدور

 55 55:  2  12صالة  الثانى علوى 

 85 تخلفات + 229: 56 طرقة الدور الثانى  علوى الثانى 

 

 السنة الثانية بحرية :

 

 العدد المتاح أرقام الجلوس الــمــــكــــان الـــــدور

 55 55:  2  12صالة  الثانى علوى 

 85 تخلفات + 91: 56 طرقة الدور الثانى  الثانى علوى 

 

 السنة الثالثة بحرية :

 

 العدد المتاح وسأرقام الجل  الـــــدور

 55 55:  2  12صالة  الثانى علوى 

 85 + تخلفات 205: 56 طرقة الدور الثانى  الثانى علوى 

 

 السنة الرابعة بحرية :

 

 العدد المتاح أرقام الجلوس  الـــــدور

 55 55:  2  12صالة  الثانى علوى 

 85  68: 56 طرقة الدور الثانى  الثانى علوى 

 



 سكندرية جامعة اال  

 كلية ا لهندسة                                          

 1026أماكن امتحانات الفصل الدراسى الثانى                          ادارة الشئون العامة 

 لطالب  قسم هندسة الغزل والنسيج                  

 5102/6102 للعام الجامعى                    

 بمبنى قسم هندسة الغزل والنسيج                         

 

 ( 23رقم )                           .السنة األولى

 

 العدد المتاح أرقام الجلوس الــمــــكــــان الـــــدور

 250 تخلفات + 45:  2 بالقسم  بالقسم 

 

 السنة الثانية 

 

 حالعدد المتا أرقام الجلوس الــمــــكــــان الـــــدور

 250 تخلفات + 31: 2 بالقسم  بالقسم 

 

 السنة الثالثة 

 

 العدد المتاح أرقام الجلوس الــمــــكــــان الـــــدور

 250 تخلفات +43 : 2 بالقسم  بالقسم 

 

 السنة الرابعة 

 

 العدد المتاح أرقام الجلوس الــمــــكــــان الـــــدور

 250 50:  2 بالقسم  بالقسم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 جامعة االسكندرية  

 كلية ا لهندسة                                          

 1026أماكن امتحانات الفصل الدراسى الثانى                          ادارة الشئون العامة 

 5102/6102 للعام الجامعى يةلطالب  قسم الهندسة الكهرب                  

 ( 24)بمبنى كهرباء                                                      رقم                                 اء          كهرب اولي السنة 

 العدد المتاح أرقام الجلوس الــمــــكــــان الـــــدور

 160 160: 2                                                                      5صالة  الرابع علوى 

 216 386:  162 طرقة الدور الرابع الرابع علوى

 231 528: 387 طرقة الدور الثالث  علوى الثالث

  578: 529 + تخلفاتطرقة الدور الثاني  الدور الثاني

 + تخلفات

231 

 كهرباء اتصاالت :السنة الثانية 
 

 231 231: 2             طرقة الدور الثاني  الدور الثاني علوي

 40 271:  233 303فصل  الدور الثاني علوي 

 40 121:  273 301فصل  الدور الثاني علوي 

 40 151:  123 302فصل  الدور الثاني علوي 

 55 تخلفات 7، ك 6طرقة مدرج ك الدور الثاني علوي 

 الثانية كهرباء قوى السنة 
 

 160  160: 2 5صالة  الثالث علوى 

+ 304:162 + تخلفاترابع طرقة الدور ال 

 تخلفات

216 

  الثالثة كهرباء اتصاالتالسنة 
 

 231 231: 2 طرقة الدور الثاني              الدور الثاني علوي

 40 271:  233 303فصل  الدور الثاني علوي 

 40 121:  273 301فصل  الدور الثاني علوي 

 40 151:  123 302فصل  الدور الثاني علوي 

 55 307:   153 7، ك 6طرقة مدرج ك الثاني علوي الدور 

+  325:  308 7، 6طرقة أمام مدرج  الدور الثانى علوى 

 تخلفات

15 

 : كهرباء قوى لثةالسنة الثا
 

 160  160: 2 5صالة  الرابعالدور 

+ 303:  162 طرقة الدور الرابع + التخلفات الدور الرابع

 تخلفات

216 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                    

 

 (25رقم )                                                        مبنى كهرباءب                                                              

 

 : السنة الرابعة كهرباء اتصاالت

 231 231: 2   طرقة الدور الثاني            الدور الثاني علوي

 40 271:  233 303فصل  الدور الثاني علوي 

 40 121:  273 301فصل  الدور الثاني علوي 

 40 151:  123 302فصل  الدور الثاني علوي 

 55 320:   153 7، ك 6طرقة مدرج ك الدور الثاني علوي 

 
 

 : السنة الرابعة قوى

 160  160: 2 5صالة  الدور الرابع

 216 172:  162 طرقة الدور الرابع + التخلفات عالدور الراب

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             



 (29رقم )                                                                                                                          

 

 

 

                                                                   جامعة االسكندرية    

 كلية ا لهندسة        

 ادارة الشئون التعليمية                                    

 ارة الشئون العامةاد 
 

 

 

 

 الثانىأماكن إمتحانات الفصل الدراسى 

 1026مايو 

                             لطالب قسم الهندسة المعمارية                                                                                                  

 1026/  1025للعام الجامعى 

 دارةبمبنى اال

 

 جميع السنوات تمتحن بالقسم بمبنى االدارة

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 جامعة االسكندرية   

 كلية ا لهندسة                                          

 1026أماكن امتحانات الفصل الدراسى الثانى                           ادارة الشئون العامة 

 سة النووية واالشعاعية الهندلطالب  قسم                   

 5102/6102للعام الجامعى                    

 بالقسم بمبنى كهرباء                         

 

 ( 26رقم )                       السنة األولى نووية :    

 

 العدد المتاح أرقام الجلوس الــمــــكــــان الـــــدور

 90 ت+تخلفا57: 2 بالقسم  الخامس علوى

 

 نووية السنة الثانية 

 

 العدد المتاح أرقام الجلوس الــمــــكــــان الـــــدور

 90 +تخلفات17: 2 بالقسم  الخامس علوى

 

 نووية السنة الثالثة 

 

 العدد المتاح أرقام الجلوس الــمــــكــــان الـــــدور

 90 +تخلفات30:  2 بالقسم  الخامس علوى

 

 ة نوويالسنة الرابعة 

 

 العدد المتاح أرقام الجلوس الــمــــكــــان الـــــدور

 90 35: 2 بالقسم  الخامس علوى

 



 

 جامعة االسكندرية   

 كلية ا لهندسة                                          

 1026أماكن امتحانات الفصل الدراسى الثانى                           ادارة الشئون العامة 

 هندسة الحاسب والنظم  لطالب  قسم                   

 5102/6102 للعام الجامعى                    

 بمبنى االدارة ) بقسم هندسة الحاسب والنظم (                         

 

 ( 27رقم )                      السنة األولى هندسة الحاسب والنظم    
 

 العدد المتاح أرقام الجلوس ـانالــمــــكـــ الـــــدور

 85 85:  2 طرقة قسم هندسة الحاسب والنظم -    الثانى علوى بالقسم 

+  94: 85 17امام مدرج  - الثانى علوى بالقسم

 تخلفات

30 

 

 هندسة الحاسب والنظم السنة الثانية 
 

 العدد المتاح أرقام الجلوس الــمــــكــــان الـــــدور

+  72:  2 طرقة قسم هندسة الحاسب والنظم -    سم الثانى علوى بالق

 تخلفات

85 

 30  17امام مدرج  - الثانى علوى بالقسم
 

 هندسة الحاسب والنظم السنة الثالثة 
 

 العدد المتاح أرقام الجلوس الــمــــكــــان الـــــدور

+  83:  2 طرقة قسم هندسة الحاسب والنظم -    الثانى علوى بالقسم 

 تخلفات

85 

 30  17امام مدرج  - الثانى علوى بالقسم
 

 هندسة الحاسب والنظم السنة الرابعة 
 

 العدد المتاح أرقام الجلوس الــمــــكــــان الـــــدور

 85 82:  2 طرقة قسم هندسة الحاسب والنظم وقسم مدنى ومربع البهو -    الثانى علوى بالقسم 

 



 جامعة االسكندرية   

 ندسة                                      كلية ا له    

 1026أماكن امتحانات الفصل الدراسى الثانى                           ادارة الشئون العامة 

 الهندسة الكيميائية   لطالب  قسم                   

 6102/  5102للعام الجامعى                    

 إعدادى بمبنى                         

 ( 28رقم )                      السنة األولى كيمياء     

 

 العدد المتاح أرقام الجلوس الــمــــكــــان الـــــدور

 75 75: 2 ( القبلية )جـ (  2طرقة مدرج ) أرضى قبلى 

 75  250: 76 طرقة البهو والمكاتب القبلية )ب (  أرضى قبلى 

 75 115: 252 لية )أ( طرقة كيمياء القب أرضى قبلى 

+  150:  116 4طرقة المكاتب والبهو بجوار مدرج  ارضي قبلي

 تخلفات

35 

 30 تخلفات 1طرقة المكاتب والبهو بجوار مدرج  ارضى قبلى

 

 كيمياء السنة الثانية 
 

 العدد المتاح أرقام الجلوس الــمــــكــــان الـــــدور

 75 75: 2 جـ ( ( القبلية ) 2طرقة مدرج ) أرضى قبلى 

 75  250: 76 طرقة البهو والمكاتب القبلية )ب (  أرضى قبلى 

 + 112: 252 طرقة كيمياء القبلية )أ(  أرضى قبلى 

 تخلفات

75 

 35 تخلفات 4طرقة المكاتب والبهو بجوار مدرج  ارضي قبلي

 

 كيمياء السنة الثالثة 
 

 المتاح العدد أرقام الجلوس الــمــــكــــان الـــــدور

 75 75: 2 ( القبلية )جـ (  2طرقة مدرج ) أرضى قبلى 

 75  250: 76 طرقة البهو والمكاتب القبلية )ب (  أرضى قبلى 

+  271: 252 طرقة كيمياء القبلية )أ(  أرضى قبلى 

 تخلفات

75 

 35 تخلفات 4طرقة المكاتب والبهو بجوار مدرج  ارضي قبلي

 

 كيمياء  السنة الرابعة 

 العدد المتاح أرقام الجلوس الــمــــكــــان ـــــدورال

 75 75: 2 ( القبلية )جـ (  2طرقة مدرج ) أرضى قبلى 

 75  250: 76 طرقة البهو والمكاتب القبلية )ب (  أرضى قبلى 

 75 282: 252 طرقة كيمياء القبلية )أ(  أرضى قبلى 



           كلية ا لهندسة                               

                      ادارة الشئون العامة  

 

 

 1026 اكن امتحانات الفصل الدراسى الثانىأم

 لطالب تخلفات السنة اإلعدادية للعام الجامعى 

1025/1026                                             

 بمبنى ميكانيكا

 (10رقم )                                                                                                                       

 الــمــــكــــان الـــــدور
أرقام 

 الجلوس

العدد 

 المتاح

 70 تخلفات الطرقة العلوية و السفلية امام مدرج )ج( االول علوى 

 70 تخلفات الطرقة العلوية و السفلية امام مدرج سرور االول علوى

 70 تخلفات الطرقة السفلية و العلوية امام مدرج) و( الثانى علوى 

 77 تخلفات طرقة الدور الثانى  الثانى علوى 

 77 تخلفات 11صالة  الثانى علوى 

 70 تخلفات  11صالة  الثالث علوى 

 57 تخلفات طرقة الدور الثالث الثالث علوى 

 10 تخلفات 11صالة  الثالث علوى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة االسكندرية 

 كلية ا لهندسة                                          

 1026أماكن امتحانات الفصل الدراسى الثانى                          ادارة الشئون العامة 

 1025/1026لطالب  قسم هندسة األنتاج  للعام الجامعى                   

 ( 22مبنى كهرباء                                            رقم )  السنة األولى انتاج :                                  

 العدد المتاح أرقام الجلوس الــمــــكــــان الـــــدور

 231 231:  2 طرقة الدور االول  الدور االول علوى

 55 287:  233 5, ك 4مدرج كالطرقة امام  الدور االول علوى

 65 151:  288 (3امتداد  مدرج ) الدور االول علوى 

 40 191:  153 102فصل  الدور االول علوى 

 40 331:  193 101فصل  الدور االول علوى 

 40 371:  333 103فصل  الدور االول علوى 

 

 السنة الثانية انتاج :

 العدد المتاح الجلوسأرقام  الــمــــكــــان الـــــدور

 231 231:  2 طرقة الدور االول  الدور االول علوى

 55 287:  233 5, ك 4الطرقة امام مدرج ك الدور االول علوى

 65 151:  288 (3امتداد  مدرج ) الدور االول علوى 

 40 191:  153 102فصل  الدور االول علوى 

 40 331:  193 101فصل  الدور االول علوى 

 40 371:  333 103فصل  الدور االول علوى 

 السنة الثالثة انتاج :

 العدد المتاح أرقام الجلوس الــمــــكــــان الـــــدور

 231 231:  2 طرقة الدور االول  الدور االول علوى

 55 287:  233 5, ك 4الطرقة امام مدرج ك الدور االول علوى

 65 151:  288 (3امتداد  مدرج ) الدور االول علوى 

 40 191:  153 102فصل  الدور االول علوى 

 40 331:  193 101فصل  الدور االول علوى 

 40 371:  333 103فصل  الدور االول علوى 

 

 السنة الرابعة انتاج : 

 العدد المتاح أرقام الجلوس الــمــــكــــان الـــــدور

 231 231:  2 طرقة الدور االول  الدور االول علوى

 55 287:  233 5, ك 4الطرقة امام مدرج ك الدور االول علوى

 65 151:  288 (3امتداد  مدرج ) الدور االول علوى 

 40 191:  153 102فصل  الدور االول علوى 

 40 331:  193 101فصل  الدور االول علوى 

 40 371:  333 103فصل  الدور االول علوى 



 جامعة االسكندرية     

 كلية ا لهندسة                                           

 ادارة الشئون العامة    

 

 

 

   1026أماكن امتحانات الفصل الدراسى الثانى    

 لطالب قسم الهندسة الميكانيكية للعام الجامعي 1026/1025 

 بمبنى ميكانيكا

 (7رقم )                                                                         السنة االولي ميكانيكا                                       

 العدد المتاح أرقام الجلوس الــمــــكــــان الـــــدور

 110 110:      1 11صالة  الرابع علوى

 10 170:  111 البهو أمام معمل التطبيقات علوىالثالث 

 70 110: 171 طرقة الدور الثالث الثالث علوى 

 10 150: 111 أمام مكتبة الدوريات  الثالث علوى

 10 110: 151 11صالة  الثالث علوى

 70 150: 111 11صالة  الثالث علوى

 70 170: 151 الطرقة العلوية والسفلية أمام مدرج ) و (  الثانى علوى

 70 770: 171 الطرقة العلوية والسفلية أمام مدرج ) ج (  األول علوى

 70 710: 771 الطرقة العلوية والسفلية أمام مدرج سرور  األول علوى

+ 717: 711 بداخل مدرج سرور  االول علوى

 تخلفات

70 

 10 تخلفات بداخل مدرج ) ب(  االول علوى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة االسكندرية      

 كلية ا لهندسة                                            

 ادارة الشئون العامة     

 

 

 

   1026أماكن امتحانات الفصل الدراسى الثانى    

 لطالب قسم الهندسة الميكانيكية للعام الجامعي 1026/1025 

 بمبنى ميكانيكا

 (8رقم )                      السنة الثانية ميكانيكا                                                                                          

 العدد المتاح أرقام الجلوس الــمــــكــــان الـــــدور

 110 110:      1 11صالة  الرابع علوى

 10 170:  111 البهو أمام معمل التطبيقات علوىالثالث 

 70 110: 171 طرقة الدور الثالث الثالث علوى 

 10 150: 111 أمام مكتبة الدوريات  الثالث علوى

 10 110: 151 11صالة  الثالث علوى

 70 150: 111 11صالة  الثالث علوى

 70 170: 151 الطرقة العلوية والسفلية أمام مدرج ) و (  الثانى علوى

 70 770: 171 الطرقة العلوية والسفلية أمام مدرج ) ج (  األول علوى

+ 705: 771 الطرقة العلوية والسفلية أمام مدرج سرور  األول علوى

 تخلفات

70 

 70 تخلفات بداخل مدرج سرور  االول علوى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

 



 

 جامعة االسكندرية      

 كلية ا لهندسة                                             

 ادارة الشئون العامة     

 

 

 

   1026أماكن امتحانات الفصل الدراسى الثانى    

 لطالب قسم الهندسة الميكانيكية للعام الجامعي 1026/1025 

 بمبنى ميكانيكا

 (9رقم )         السنة الثالثة ميكانيكا                                                                                                       

 المتاحالعدد  أرقام الجلوس الــمــــكــــان الـــــدور

 110 110:      1 11صالة  الرابع علوى

 10 170:  111 البهو أمام معمل التطبيقات علوىالثالث 

 70 110: 171 طرقة الدور الثالث الثالث علوى 

 10 150: 111 أمام مكتبة الدوريات  الثالث علوى

 10 110: 151 11صالة  الثالث علوى

 70 150: 111 11صالة  الثالث علوى

 70 170: 151 الطرقة العلوية والسفلية أمام مدرج ) و (  الثانى علوى

 70 770: 171 الطرقة العلوية والسفلية أمام مدرج ) ج (  األول علوى

 70 710: 771 الطرقة العلوية والسفلية أمام مدرج سرور  األول علوى

 70 تخلفات بداخل مدرج سرور  االول علوى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 جامعة االسكندرية      

 كلية ا لهندسة                                            

 ادارة الشئون العامة     

 

 

 

   1026أماكن امتحانات الفصل الدراسى الثانى    

 لطالب قسم الهندسة الميكانيكية للعام الجامعي 1026/1025 

 بمبنى ميكانيكا

 (20رقم )                             السنة الرابعة ميكانيكا                                                                               

 العدد المتاح أرقام الجلوس الــمــــكــــان الـــــدور

 110 110:      1 11صالة  الرابع علوى

 10 170:  111 معمل التطبيقاتالبهو أمام  علوىالثالث 

 70 110: 171 طرقة الدور الثالث الثالث علوى 

 10 150: 111 أمام مكتبة الدوريات  الثالث علوى

 10 110: 151 11صالة  الثالث علوى

 70 150: 111 11صالة  الثالث علوى

 70 170: 151 الطرقة العلوية والسفلية أمام مدرج ) و (  الثانى علوى

 70 770: 171 الطرقة العلوية والسفلية أمام مدرج ) ج (  علوى األول

 70 717: 771 الطرقة العلوية والسفلية أمام مدرج سرور  األول علوى

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                   جامعة االسكندرية    

 كلية ا لهندسة        

 ادارة الشئون التعليمية                                    

 ادارة الشئون العامة 
 

 

 

 

                                                                                                                                   الثانى الدراسىفصل كن إمتحانات الأما

 1026/  1025للعام الجامعى 

 (1026 مايو)

 

 مدير ادارة الشئون التعليمية   رئيس الخدمة العامة              رئيس الصيانة          

       أ/  أحمد عبد العظيم          احمد جبريل محمد          أ/  محمد فوزي أحمد    أ/

 

 

 يعتمـــد ،،،

 وكيل الكلية لشئون الطالب

 محمد جابر أبو علىأ.د/ 


