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 .بكلية العالج الطبيعي لكترونيةاإل متحاناتخريطة اال

 المكان رقم اللجنة

 (labA1) الرئيسي مدرجالالدور الرابع بالكلية  1-2-3-4

 (labA1) الرئيسي مدرجالالدور الرابع بالكلية   5-6-7-8

 (labA1) الرئيسي مدرجال الدور الرابع بالكلية 9

 (labA2)الدور الرابع بالكلية الباركية 11

 (labA2)الدور الرابع بالكلية الباركية  11

 (labA2) الباركيةالدور الرابع  12

 (labA2) الباركيةالدور الرابع  13

 (labA2) الباركيةالدور الرابع  14

 (labA2) الباركية الدور الرابع 15-16-17

 (labA2) الباركية الدور الرابع 18

 (labA2) الباركيةالدور الرابع  19

 (labA2) الباركيةالدور الرابع  21

 (labA3)  الدور الخامس الباركية 21-29

 (labA4)  الدور الخامس قاعة 31

             31  -38    
 ةاإللكتروني(بقاعة االختبارات 811مدرج )

 . ( lab)المواجهة لمبنى ادارة الجامعة
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   خريطت اللجــــــــــــاى لالختباراث االلكترونيت           
 الوكاى العذد رقن اللجنت م

 (labA1) الرئيسى وذرجالالذور الرابع بالكليت  33: 1 (1لجنت   ) 1

 (labA1) الرئيسى وذرجال الذور الرابع بالكليت 63: 31 (2لجنت  ) 2

 (labA1) الرئيسى وذرجالالذور الرابع بالكليت  93: 61 (3لجنت  ) 3

 (labA1) الرئيسى وذرجالالذور الرابع بالكليت  123: 91 (4لجنت  ) 4

 (labA1) الرئيسى وذرجال الذور الرابع بالكليت  153: 121 (5لجنت ) 5

 (labA1) الرئيسى وذرجالالذور الرابع بالكليت  183: 151 (6لجنت ) 6

 (labA1) الرئيسى وذرجالالذور الرابع بالكليت  213: 181 (7لجنت ) 7

 (labA1) الرئيسى وذرجالالذور الرابع بالكليت  243: 211 (8لجنت ) 8

 (labA1) الرئيسى وذرجال الذور الرابع بالكليت 273:  241 (9لجنت ) 9

 (labA2الذور الرابع بالكليت الباركيت) 333: 271 (13لجنت ) 13

 (labA2الذور الرابع بالكليت الباركيت) 333: 331 (11لجنت ) 11

 (labA2الذور الرابع بالكليت الباركيت) 363: 331 (12لجنت ) 12

 (labA2الذور الرابع بالكليت الباركيت) 393: 361 (13لجنت ) 13

 (labA2الذور الرابع بالكليت الباركيت) 423: 391 (14لجنت ) 14

 (labA2الذور الرابع بالكليت الباركيت) 453: 421 (15لجنت ) 15

 (labA2الذور الرابع بالكليت الباركيت) 483: 451 (16لجنت ) 16

 (lapA2الذور الرابع بالكليت الباركيت) 513: 481 (17لجنت ) 17

 (lapA2الذور الرابع بالكليت الباركيت) 543: 511 (18لجنت ) 18

 (labA2الذور الرابع بالكليت الباركيت) 573: 541 (19لجنت ) 19

 (labA2الذور الرابع بالكليت الباركيت) 633: 571 (23لجنت ) 23

 (labA3) بالكليت الباركيت الخاهسالذور  633: 631 (21لجنت ) 21

 (labA3الذور الخاهس الباركيت  ) 663: 631 (22لجنت ) 22

 (labA3)  الذور الخاهس الباركيت 693: 661 (23لجنت ) 23

 (labA3الذور الخاهس الباركيت  ) 723: 691 (24لجنت ) 24

 (labA3الذور الخاهس الباركيت  ) 753: 721 (25لجنت ) 25

 (labA3الذور الخاهس الباركيت  ) 787: 757 (66لجنة ) 66

 (labA3الذور الخاهس الباركيت  ) 877: 787 (67لجنة ) 67
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 (labA3الذور الخاهس الباركيت  ) 847: 877 (68لجنة ) 68

 (labA3الذور الخاهس الباركيت  ) 877: 847 (69لجنة ) 69

 (labA4الذور الخاهس قاعت  ) 977: 877 (07لجنة ) 07

 ت(بقاعت االختباراث اإللكتروني833هذرج ) 907: 977 (07لجنة ) 07

 ( . labBالوىاجهت لوبنى ادارة الجاهعت)
 ت(بقاعت االختباراث اإللكتروني833هذرج ) 967: 907 (06لجنة ) 06

 ( . labBالوىاجهت لوبنى ادارة الجاهعت)
 ت(بقاعت االختباراث اإللكتروني833هذرج ) 997: 967 (00لجنة ) 00

 ( . labBالوىاجهت لوبنى ادارة الجاهعت)
 ت(بقاعت االختباراث اإللكتروني833هذرج ) 7767: 997 (04لجنة) 04

 ( . labBالوىاجهت لوبنى ادارة الجاهعت)
 ت(بقاعت االختباراث اإللكتروني833هذرج ) 7757: 7767 (05لجنة ) 05

 ( . labBالوىاجهت لوبنى ادارة الجاهعت)
 ت(بقاعت االختباراث اإللكتروني833هذرج ) 7787: 7757 (06لجنة ) 06

 ( . labBالوىاجهت لوبنى ادارة الجاهعت)
 ت(بقاعت االختباراث اإللكتروني833هذرج ) 7777: 7787 (07لجنة ) 07

 ( . labBالوىاجهت لوبنى ادارة الجاهعت)
 ت(بقاعت االختباراث اإللكتروني833هذرج ) 7747: 7777 (08لجنة ) 08

 ( . labBالوىاجهت لوبنى ادارة الجاهعت)
 


