
 

 

 

     االتصال           قسم علوم 

 2019/2020السنة الجامعية :

 السنة األولىالسداس ي الثاني، / تنظيمياتصال  :1ماستر 

 حسب القاعات )مكان إجراء االمتحان(االفواج  تقسيم

 

 1املجموعة :  (االمتحانتقسيم األفواج حسب القاعات )مكان إجراء 

 الفوج القاعة  الفوج القاعة

الطابق الثالث 01 أ 05   07 مدرج اإلعالم 

ب 05 الطابق الثالث 02  08 مدرج االتصال 

ج 05 الطابق الثالث 03  09 مدرج ل.م.د 

أ 06 طابق الثالثال 04 الطابق الثاني 01  أ 01   

ب 06 الطابق الثالث 05 ب 01 الطابق الثاني 02   

ج 06 الطابق الثالث 06 ج 01 الطابق الثاني 03   

أ 10 الطابق الثالث 07 أ02 الطابق الثاني 04   

ب 10 الطابق الثالث 08 ب 02 الطابق الثاني 05   

ج 10 الطابق الثالث 09 ج 02 الطابق الثاني 06   

أ 03 الطابق الثاني 07    

ب 03 الطابق الثاني 08    

ج 03 الثاني الطابق 09    

طابق الثانيال 10    أ 04   

الطابق الثاني 11    ب 04   

الطابق الثاني 12    ج 04   

 

 

 

 

 



 

 

 

     االتصال           قسم علوم 

 2019/2020السنة الجامعية :

 السنة األولىالسداس ي الثاني، / اتصال تنظيمي: 1ماستر 

 حسب القاعات )مكان إجراء االمتحان(االفواج  تقسيم

 

 2املجموعة:  تقسيم األفواج حسب القاعات )مكان إجراء االمتحان(

 الفوج القاعة  الفوج القاعة

الطابق الثالث 01 أ 15  الطابق الثاني 01  أ 11   

الطابق الثالث 02 ب 15  الطابق الثاني 02  ب 11   

الطابق الثالث 03 ج 15  الطابق الثاني 03  ج 11   

الطابق الثالث 04 أ 16  الطابق الثاني 04  أ 12   

الطابق الثالث 05 ب 16  الطابق الثاني 05  ب 12   

الثالثالطابق  06 ج 16  الطابق الثاني 60  ج 12   

الطابق الثالث 07 أ 17  الطابق الثاني 70  أ 13   

الطابق الثالث 08 ب 17  الطابق الثاني 80  ب 13   

الطابق الثالث 09 ج 17  الطابق الثاني 90  ج 13   

الطابق الثالث 10 أ 18  الطابق الثاني 10  أ 14   

الطابق الثالث 11 ب 18  انيالطابق الث 11  ب 14   

الطابق الثالث 12 ج 18  الطابق الثاني 12  ج 14   

 

 :مالحظات

 10إلى الفوج 01الفوج ن: م1ملجموعة ا

 18إلى الفوج 11الفوج ن: م2ملجموعة ا

 وخالل كل الفترة املخصصة لالمتحانات خاص بجميع الوحداتهذا التقسيم 

 بجذية التباعد االجتماعيلبة احترام مكان اجراء االمتحانات وتطبيق إجراءات طعلى ال


