
 كلية االقتصاد

 /0321/العدد اإلجمالي 

حتى (  0)توزيع المتقدمين لالمتحان التحريري لنيل شهادة المحاسب القانوني على القاعات والمدرجات من الرقم 
  وذلك في يوم(0321)الرقم

 7/03/3102السبت  

 (0137)حتى الرقم ( 0)المتقدمين الجدد من الرقم 

 (0321)حتى الرقم ( 8013)المتقدمين القدامى من الرقم 

 ( 011حتى الرقم  0من الرقم ) الطابق األرضي –المسرح 

 ( 091حتى الرقم 010من الرقم ) الطابق األرضي  –المدرج األول 

 (321حتى الرقم090من الرقم ) الطابق األرضي  –المدرج الثاني

 (371حتى الرقم320من الرقم ) الطابق األرضي  –المدرج الثالث

 (201حتى الرقم 370من الرقم ) الطابق األرضي  –عالمدرج الراب

 (251حتى الرقم200من الرقم )   الطابق األرضي  –المدرج الخامس

 ( 291حتى الرقم  250من الرقم  )الطابق األرضي  -المدرج السادس

 ( 081حتى الرقم  290من الرقم )     الطابق األول   –القاعة األولى 

 (571حتى الرقم080من الرقم )     ألولالطابق ا  –القاعة الثانية 

 (591حتى الرقم570من الرقم )        القاعةالثامنة 

 ( 031حتى  الرقم 590من الرقم  )   –  القاعةالتاسعة

 ( 001حتى الرقم  030من الرقم )  _العاشرة القاعة 

 ( 085حتى الرقم  000من الرقم )    _ ( 00)القاعة 

 (751حتى الرقم 080قم من الر )     _( 03)القاعة 

 ( 770حتى الرقم  750من الرقم )   _ ( 02)القاعة 

 ( 798حتى الرقم  775من الرقم )   _ ( 00)القاعة 



 ( 802حتى الرقم  799من الرقم )     _( 05)القاعة 

 ( 902حتى الرقم  800من الرقم )     _  (7)المدرج 

 (  978حتى الرقم 900من الرقم )    _ ( 8) المدرج 

 ( 0137حتى الرقم  979من الرقم )     _  (9)المدرج 

 تسلسل أرقام المتقدمين القدامى المتحان نيل شهادة محاسب قانوني

 ( 0193حتى الرقم  0138من الرقم )  _( 01)المدرج 

 ( 0007حتى الرقم  0192من الرقم ) _( 00)المدرج 

 ( 0321حتى الرقم  0008من الرقم)  _  (03)المدرج 

   

 كلية العلوم

حتى  1231توزيع المتقدمين لالمتحان التحريري لنيل شهادة المحاسب القانوني على القاعات والمدرجات من الرقم 
 7/03/3102السبت الواقع في           وذلك يوم  0950الرقم 

  0391حتى الرقم  0320من الرقم ( مبنى الكيمياء)ط أرضي -القاعة الثانية

  0221حتى الرقم 0390من الرقم ( مبنى الكيمياء) أول ط  -القاعة الثالثة

  0001حتى الرقم0220من الرقم ( مبنى الكيمياء) ط أرضي_ المدرج األول 

 0515حتى الرقم  0000من الرقم ( مبنى الكيمياء)ط أول  –المدرج الثاني 

           0585حتى الرقم  0510من الرقم ( مبنى الكيمياء)ط أول  –القاعة الرابعة 

      0035حتى الرقم    0580من الرقم  (مبنى الكيمياء)_      القاعة التاسعة 

      0775حتى الرقم   0030من الرقم(مبنى الكيمياء)ط ثاني –القاعة الخامسة 

            0915حتى الرقم 0770من الرقم(مبنى الكيمياء)ط ثاني –القاعة السادسة 

        0950حتى الرقم  0910من الرقم (الكيمياءمبنى )ط ثاني –القاعة السابعة 

 :مالحظة 

 1جميع المتقدمين غير المثبتين المتحان شهادة محاسب قانوني التواجد في مبنى الفيزياء في األماكن المذكورة أدناه



 السعة                                        المكان       

 3110حتى الرقم 0957من الرقم     مكتبة الكيمياء                      

 3100حتى الرقم 3117من الرقم ( مبنى الفيزياء)ط أول  –القاعة األولى 

 3010حتى الرقم  3107من الرقم(  مبنى الفيزياء)_       القاعة الثانية 

 3000حتى الرقم 3017من الرقم(  مبنى الفيزياء)_       القاعة الثالثة 

 3080حتى الرقم 3007من الرقم( مبنى الفيزياء)_      القاعة الرابعة 

  3370حتى الرقم 3087من الرقم( مبنى الفيزياء)ط أول  –المدرج األول 

 3270حتى الرقم 3377من الرقم( مبنى الفيزياء)ط أول  –المدرج الثاني 

 3000حتى الرقم 3277من الرقم( مبنى الفيزياء)ط ثالث -الفيزياء مكتبة قاعة

   

 


