
 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 الحمد عبد اللطٌف –جامعة مروي التكنولوجٌة 

 جدول انتخابات اتحاد الطالب )تسٌٌري(

 القاعة  الزمن المستوي  البرنامج الٌوم والتارٌخ

 22 ضرة االولًالمحا االول/  الفصل الثانً بكالرٌوس تقانة معلومات :9/23/312االحد 

 23 ولًضرة االاحالم /  الفصل الثانًالثالث تقانة معلومات بكالرٌوس :9/23/312االحد 

 25 نٌةثاضرة الالمحا الفصل االول  االول/  بكالرٌوس تقانة معلومات :9/23/312االحد 

 مجمع ابودوم 4 رابعةضرة الالمحا الفصل الثانً  الثانً/  بكالرٌوس تقانة معلومات :9/23/312االحد 

 3 المحاضرة الرابعة /  الفصل الثانًالثانً  تقنٌة/ كهرباءتربٌة  :9/23/312االحد 

 :2 ضرة االولًالمحا ولاالول/  الفصل اال هندسة صناعٌةبكالرٌوس  :23/312/:االثنٌن 

 :2 ضرة االولًالمحا ولاالول/  الفصل اال هندسة مٌكانٌكابكالرٌوس  :23/312/:االثنٌن 

 المرسم ضرة االولًالمحا ثانًاالول/  الفصل ال صناعٌةهندسة بكالرٌوس  :23/312/:االثنٌن 
 :2 ثانٌةضرة الالمحا ولاالول/  الفصل اال هندسة مدنٌةبكالرٌوس  :23/312/:االثنٌن 

 :2 ثانٌةضرة الالمحا ولاالول/  الفصل اال هندسة كهرباءبكالرٌوس  :23/312/:االثنٌن 

 26 ثانٌةضرة الالمحا ثانً/  الفصل الالثالث هندسة مدنٌةبكالرٌوس  :23/312/:االثنٌن 

 :2 ثالثةضرة الالمحا ثانًاالول/  الفصل ال هندسة مدنٌة بكالرٌوس  :23/312/:االثنٌن 

 :2 المحاضرة الثالثة ثانًاالول/  الفصل ال هندسة مٌكانٌكابكالرٌوس  :23/312/:االثنٌن 

 :2 المحاضرة الثالثة ثانًالفصل ال االول/  هندسة كهرباءبكالرٌوس  :23/312/:االثنٌن 

 :2 رابعةضرة الالمحا ولاالول/  الفصل اال تقنً مدنٌةبكالرٌوس  :23/312/:االثنٌن 

 :2 رابعةضرة الالمحا ولاالول/  الفصل اال تقنً مٌكانٌكابكالرٌوس  :23/312/:االثنٌن 

 :2 رابعةضرة الالمحا ولاالول/  الفصل اال تقنً كهرباءبكالرٌوس  :23/312/:االثنٌن 

 29 رابعةضرة الالمحا ثانًالفصل ال  الثانً/  هندسة مدنٌة بكالرٌوس :23/312/:االثنٌن 

     
 :2 الولًضرة االمحا ثانًاالول/  الفصل ال هندسة صناعٌةبكالرٌوس  :21/23/312الثالثاء

 :2 الولًضرة االمحا ثانًاالول/  الفصل ال تقنًبكالرٌوس  :21/23/312الثالثاء

 29 الولًضرة االمحا ثانً/  الفصل اللرابعا هندسة صناعٌةبكالرٌوس  :21/23/312الثالثاء

 27 لثانٌةضرة االمحا ثانًالفصل ال  الثالث/ هندسة كهرباءبكالرٌوس  :21/23/312الثالثاء

 29 لثانٌةضرة االمحا ثانًالفصل ال  /الثانً هندسة صناعٌةبكالرٌوس  :21/23/312الثالثاء

 31 لثانٌةضرة االمحا ثانًالفصل ال  الرابع/ هندسة مدنٌةبكالرٌوس  :21/23/312الثالثاء

 26 لثالثةضرة االمحا ثانً/  الفصل اللثالثا هندسة مدنٌةبكالرٌوس  :21/23/312الثالثاء

 27 لرابعةضرة االمحا ثانً/  الفصل الالثانً هندسة مٌكانٌكابكالرٌوس  :21/23/312الثالثاء

 27 لرابعةضرة االمحا الثانً/ الفصل الثانً هندسة صناعٌة بكالرٌوس  :21/23/312الثالثاء



 26 المحاضرة الخامسة ثانً/  الفصل الالثالث هندسة كهرباءبكالرٌوس  :21/23/312الثالثاء

 8 االولً ضرةالمحا / الفصل الثانًاالول ادارة اعمال بكالرٌوس  :22/23/312االربعاء

 7 االولً ضرةالمحا / الفصل الثانًاالول الطب بكالرٌوس  :22/23/312االربعاء

 9 المحاضرة االولً ولالفصل اال/  االول التمرٌض العالًبكالرٌوس  :22/23/312االربعاء

 8 المحاضرة الثانٌة لثانًالفصل ا / الثالث ادارة اعمالبكالرٌوس  :22/23/312االربعاء

 2 المحاضرة الثانٌة ولالفصل اال االول/ ادارة اعمالبكالرٌوس  :22/23/312االربعاء

 9 المحاضرة الثانٌة ثانًالفصل ال / الثالث الطببكالرٌوس  :22/23/312االربعاء

 3 المحاضرة الثالثة ثانًالفصل ال / الثانً تربٌة تقنٌة/ هندسة مٌكانٌكا :22/23/312االربعاء

 3 المحاضرة الثالثة ثانًالفصل ال / الثانً هندسة حاسوبتربٌة تقنٌة/  :22/23/312االربعاء

 7 المحاضرة الثالثة ثانًالفصل ال / االول مختبرات طبٌة :22/23/312االربعاء

 8 المحاضرة الرابعة ثانًالفصل ال الرابع/ ادارة اعمالبكالرٌوس  :22/23/312االربعاء

 9 المحاضرة الرابعة ثانًالفصل ال الثانً/  التمرٌض العالً :22/23/312االربعاء

 7 المحاضرة الرابعة ثانًالفصل ال الثانً/ التمرٌض العالً :22/23/312االربعاء

 4 ولًالمحاضرة اال ثانًالفصل ال /الثانً ادارة اعمالبكالرٌوس  :23/23/312الخمٌس

 7 المحاضرة االولً لثانًالفصل ا الثانً/ الطببكالرٌوس  :23/23/312الخمٌس

 6 المحاضرة االولً ثانًالفصل ال الثالث/ التمرٌض العالًبكالرٌوس  :23/23/312الخمٌس

 المدٌنة الطبٌة المحاضرة االولً ثانًالفصل ال الرابع/ الطببكالرٌوس  :23/23/312الخمٌس

 الطبٌةالمدٌنة  المحاضرة الثانٌة ثانًالفصل ال الثانً/ مختبرات  طبٌةبكالرٌوس  :23/23/312الخمٌس

 المدٌنة الطبٌة المحاضرة الثانٌة ثانًالفصل ال الثالث/ مختبرات  طبٌةبكالرٌوس  :23/23/312الخمٌس

 9 المحاضرة الرابعة ولالفصل اال االول/ الطببكالرٌوس  :23/23/312الخمٌس

 7 الرابعة ثانًالفصل ال الرابع/ التمرٌض العالًبكالرٌوس  :23/23/312الخمٌس

 معمل االحٌاء المحاضرة الرابعة ولالفصل اال /االول مختبرات  طبٌةبكالرٌوس  :23/23/312الخمٌس

 

 

  طالب حق الترشح واالقتراع  بدون ابراز البطاقة الجامعٌة سارٌة  أيلن ٌمنح

 .المفعول

  ً(.3131/:312المستوي االول / الفصل االول )الطالب الجدد العام الدراس 

  (:3129/312الثانً )الطالب القدامى العام الدراسً المستوي االول / الفصل. 

   

 

 

 لجنة االنتخابات


