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 2022صيف   – لتسجيل التدريب الصناعي جدول المحاضرات التعريفية 

 المعتمدة  الساعات  برامج طالب جميع 

 

التنفيذية،   ▪ اللجنة  قرار  على  التعريفية  بناًء  المحاضرة  شرط  حضور 
 .التدريب الصناعي في فصل الصيف أساسي لتسجيل

للتدريب الصناعي لبرامج الساعات  مرفق جدول المحاضرات التعريفية   ▪
 المعتمدة. 

يجب على جميع الطالب الراغبين في إجراء التدريب الصناعي في فصل  ▪
، وذلك للتعرف على القواعد حضور المحاضرة التعريفية  2022صيف  

 واإلجراءات المنظمة للتدريب.
جدول   ▪ مع  للبرنامج  المخصصة  المحاضرة  موعد  تعارض  حالة  في 

من المواعيد المذكورة    يمكن الحضور في موعد آخرمحاضرات الطالب،  
 .في الجدول التالي

 التاريخ  اليوم  البرنامج 
من 

 الساعة 
إلى 

 الساعة 
 القاعة

AEM  1٥مبنى  - الدور األول -القاعة الزرقاء  ٥:٠٠ ٤:٠٠ 3 مارس  الخميس 

AET  مبنى إعدادي - أ -2٠3٠7 3:3٠ 1:3٠ 3 مارس  الخميس 

CCE اير  األحد  1٥مبنى  - الدور األول -القاعة الزرقاء  2:٠٠ 1:٠٠ 27 فبر

CEM 1٥مبنى  - الدور األول -القاعة الزرقاء  2:٠٠ 1:٠٠ 2 مارس  األربعاء 

CIE 1٥مبنى  - الدور األول -القاعة الزرقاء  2:٠٠ 1:٠٠ 2 مارس  األربعاء 

EEE مبنى إعدادي -  2٠٥٠3 ٩:٠٠ ٨:٠٠ 2 مارس  األربعاء 

HEM  1٥مبنى  - الدور األول -القاعة الزرقاء  11:٠٠ 1٠:٠٠ 3 مارس  الخميس 

IEM  1٥مبنى  - الدور األول -القاعة الزرقاء  ٥:٠٠ ٤:٠٠ 3 مارس  الخميس 

MDE  1٥مبنى  - الدور األول -القاعة الزرقاء  ٥:٠٠ ٤:٠٠ 3 مارس  الخميس 

MEE  1٥مبنى  - الدور األول -القاعة الزرقاء  ٥:٠٠ ٤:٠٠ 3 مارس  الخميس 

PPC اير  األحد  1٥مبنى  - الدور األول -القاعة الزرقاء  2:٠٠ 1:٠٠ 27 فبر

SEE  1٥مبنى  - الدور األول -القاعة الزرقاء  ٥:٠٠ ٤:٠٠ 3 مارس  الخميس 

STE اير  األحد  1٥مبنى  - الدور األول -القاعة الزرقاء  2:٠٠ 1:٠٠ 27 فبر

WEE 1٥مبنى  - الدور األول -القاعة الزرقاء  2:٠٠ 1:٠٠ 2 مارس  األربعاء 
 

 والنجاح مع خالص األمنيات بالتوفيق 


