
 

 

 

 2019/2020السنة الجامعية : قسم االتصال                            

 السنة األولىالسداس ي الثاني، ليسانس /

 حسب القاعات )مكان إجراء االمتحان(االفواج  تقسيم

أ 4+ املجموعة  3املجموعة   

 الفوج القاعة  الفوج القاعة

 املكتبة

ابق الرابعطال  

22+21 مدرج اإلعالم أ31  

ب13 24+23 مدرج االتصال   

جـــ13 26+25 مدرج ل.م.د   

الطابق الثالث 01 الطابق الثاني 01 أ32   أ27 

ب32 الطابق الثالث 02 ب27 الطابق الثاني 02   

جـ32 الطابق الثالث 03 جـ27 الطابق الثاني 03   

 أ28 الطابق الثاني 04 أ33 الطابق الثالث 04

ب33 الطابق الثالث 05 ب28 لطابق الثانيا 05   

جـ33 الطابق الثالث 06 جـ28 الطابق الثاني 06   

 أ29 الطابق الثاني 07 أ34 الطابق الثالث 07

ب34 الطابق الثالث 08 ب29 الطابق الثاني 08   

جـ34 الطابق الثالث 09 جـ29 الطابق الثاني 09   

أ 30 الطابق الثاني 10 أ35 الطابق الثالث 10  

ب53 الثالطابق الث 11 ب 30 الطابق الثاني 11   

جـ53 الطابق الثالث 12 جـ 30 الطابق الثاني 12   
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  5املجموعةب +  4املجموعة

 الفوج القاعة  الفوج القاعة

 املكتبة

 الطابق الرابع

37+36 مدرج اإلعالم أ46  

39+38 مدرج االتصال ب46  

41+40 مدرج ل.م.د ج46  

الطابق الثالث 01 الطابق الثاني 01 أ47   أ42 

ب47 الطابق الثالث 02 ب24 الطابق الثاني 02   

جـ47 الطابق الثالث 03 جـ24 الطابق الثاني 03   

 أ43 الطابق الثاني 04 أ48 الطابق الثالث 04

ب48 الطابق الثالث 05 ب34 الطابق الثاني 05   

جـ48 الطابق الثالث 06 جـ34 الطابق الثاني 06   

 أ44 الطابق الثاني 07 أ49 بق الثالثالطا 07

ب44 الطابق الثاني 08 ب49 الطابق الثالث 08  

جـ44 الطابق الثاني 09 ج49 الطابق الثالث 09  

 أ45 الطابق الثاني 10 أ50 الطابق الثالث 10

ب50 الطابق الثالث 11 ب54 الطابق الثاني 11   

ج50 الطابق الثالث 12 ج54 الطابق الثاني 12   
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 :مالحظات

 تتكون املجموعات من االفواج التالية:

 30 إلى الفوج  21من الفوج :3املجموعة 

 35إلى الفوج    31 من الفوج : أ-4املجموعة 

 40إلى الفوج    36: من الفوج  ب-4املجموعة 

 50إلى الفوج 41من الفوج : 5املجموعة 

 رة املخصصة لالمتحاناتوخالل كل الفت ا التقسيم خاص بجميع الوحداتذه

 يةدبج لبة احترام مكان اجراء االمتحانات وتطبيق إجراءات التباعد االجتماعيطعلى ال


