اندور األرضي
مخرج طوارئ داخلي

معمل
التعليم عن بعد
(معمل)6

دورات مياه Toilet

Emergency exit

انساحت انداخهيت نهكهيت

room 4

Smart Room

( تصوير )

سلم إلى الدور األول To the upstairs

الساحة الداخلة للكلية

)Glass Room (5

College
Hall
Inside
Yard

ـ

سلم إلى الدور
األول

اإلدارة

To upstairs

اإلدارة

إلى اإلدارة To Administration

قاعة زجاجية ( Glass Room (7) -) 7

مخرج طوارئ
مدخل مبنى الكلية The entrance

مدخل األساتذة
األعضاء
مدخل
(العضو
الزجاجية
للقاعة
الرجالي)

Emergency
exit
إلى المعامل والكفتيريا

الســـــــاحـــه Hall -

To labs & cafeteria

غرفه
الكهرباء

مدخل الساحة

غرفو انتظار انطانباث

s

مستودع
storeroom

مخرج طوارئ خارجي

الصالة الترفيهية

مدخل الكلية

Waiting room

Entertainment hall

األعضاء
مدخل
األساتذة
مدخل
(العضو
للقاعة الزجاجية
الرجالي)
الى مخرج طوارئ 2

Administration

إلى الساحة

قاعة زجاجية ( ) 5

Student
services

قاعة ( )4

قاعة ذكية

خدمات الطالب

إلى المعامل والكفتيريا

Lab6 for D-learning

To labs & cafeteria

قاعة ( room 1) 1

مكتب وكيلة الكلية Vice dean

عيادة طبية Clinic

مكتب النشاط الط بي

Activity Room

س لم الى الدور ا رضي

س لم الى الدور ا رضي
قاعة دراسية9

Room 9

قاعة دراسية11

قاعة دراسية11

قاعة دراسية12

دورات مياه

Room 10

Room11

Room12

Toilet

مكتب اإلرشاد األكاديمي
Room13
Room 14

مــــــمـــــــــــــــــــر Way

س لم إلى الدور األرضي

قاعة دراسية 14

Computer department
faculty

مكتب منسقة الحاسب
اآللي

Academic Advising

Coordinator
of Computer

مكتب أعضاء هيئة التدريس قسم
الحاسب اآللي

مــــمـــــــــــــــر

Way

س لم إلى الدور األرضي

قاعة دراسية 31

مكتب اإلداريات

Administrators room

اندور االول

مخرج طوارئ

إلى مخرج الطوارئ

Room15

غرفه ورشه عمل
Workshops Room

غرفة عام ت
Room for
workers

قاعة ذكية
Smart Room

قاعة دراسية17
Room17

قاعة دراسية16
Room 16

مخزنStore

قاعة دراسية15

مــــمـــــــــــــــر Way

خمــــــطـط إدارة الكليــــــــــــة

وحدة تسجيل الجداول و ا ختبارات

مكتب السكرتيرة

مكتب شؤون الطالبات
Student Affairs

مكتب عميدة الكليــة

دورة مياه

صالــــــــة

مخرج طوارئ

مطبخ

1

شبكة
مكتب مدير اإلدارة

دورات مياه
مدخــــــل اإلدارة

2

املعامم و انقاعاث اخلارجيت

مــمــــــر Way

ســــــاحــتHall -

انكافترييا
Cafeteria

إلـى
مخرج
طوارئ
رقــم 1

To
Exit
1

ســـاحـت داخــهيت

هكتب أعضاء
قسن العلوم
الطبية
Office of the
Department
of Medical
Sciences

املصهى Masjed

األرشيف

Archive

مكتب رئيسة
قسم اللغة ا نجليزية
Head of English
section

Quality Unit

غرفة أعضاء قسم اللغة
ا نجليزية faculty
English section

إلى الوكتبة و هخرج طوارئ To library and Exit 22

Inside Hall

مبنــى انكهيــت انرئيسي

The main college building
مخرج طوارئ Exit 1 - 1

مكتب وحدة اجلودة

الدائرة و املكتبـت Library and men section
استديو4
Studio 4

منور

مــمــــــــــــــر Way

way

استديو1
Studio 1

غرفة مشرف الدائرة

To the cafeteria and lab

Toilet

To the main college building

مغسلة
sink

حمام

To the toilet

Hall entertainment

kitchen

غرفة تقنية
المعلومات
Information
Technology
room

خزان الماء
Water Tank

الوكتبة
مدخل الدائر ة Men room Entrance

مخرج طوارئ 2
Emergency exit 2

library

إىل دوراث مياه خارجيــت

الصالة الترفيهية

مــمـــــــــــــر

استديو2
Studio 2

مطبخ

إىل انكافرتيا و املعامـــــم

استديو3
Studio3

إىل مبىن انكهيت انرئيســــي

دورة مياه
Toilet

