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 قسم علوم اإلعالم 
 ، السنة األولى، لثانيتقسيم القاعات إلمتحانات الدورة العادية للسداسي ا

 2021/2022 السنة الجامعية:
األولىتقسيم األفواج حسب القاعات )مكان إجراء اإلمتحان(: المجموعة   

 الفوج القاعة

(Χ)الجناح  قاعة المحاضرات   04+05+06  

(Χالجناح ) 01قاعة  01 

 02 (Χ)الجناح  02ةقاع

 03 (Χ)الجناح  03قاعة

07+08 (Χ)الجناح  04قاعة  

 09 (Χ)الجناح  05قاعة

 10 (Χ)الجناح  06قاعة

 مالحظات:
.10إلى الفوج 10(:من الفوج10المجموعة )-تقسيم األفواج:     ←  

 

.ا التقسيم خاص بجميع الوحداتذه←  

 

.ة المخصصة لها لم يحترم القاعإذيحرم الطالب من اإلمتحان  ←  

 

 

 

 

 

 

 

 قسم علوم اإلعالم 
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 ، السنة األولى، الثاني  تقسيم القاعات إلمتحانات الدورة العادية للسداسي

 2021/2022 السنة الجامعية:
 تقسيم األفواج حسب القاعات )مكان إجراء اإلمتحان(: المجموعة الثانية

 الفوج القاعة

14+13+12+11 مدرج المغرب العربي  

وطن العربي مدرج ال  15+16+17  

 19 )قاعات المطالعة ( 03قاعة 

 20 )قاعات المطالعة ( 09قاعة 

 18 )قاعات المطالعة ( 10قاعة 

 مالحظات:
.20إلى الفوج 11(:من الفوج02المجموعة )-تقسيم األفواج:     ←  

 

.ا التقسيم خاص بجميع الوحداتذه←  

 

.اعة المخصصة لها لم يحترم القإذيحرم الطالب من اإلمتحان  ←  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قسم علوم اإلعالم 
 ، السنة الثانية،رابعلسداسي الالدورة العادية لتقسيم القاعات إلمتحانات 

 2021/2022السنة الجامعية : 
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 تقسيم األفواج حسب القاعات )مكان إجراء اإلمتحان(: المجموعة األولى

 الفوج القاعة

10+09+08 مدرج المغرب العربي  

وطن العربي مدرج ال 06+05أ+ 04   

02+03 (Χ)الجناح  قاعة المحاضرات   

01ب+ 04 (Χ)الجناح  04قاعة  

أ 07 (Χ)الجناح  05قاعة  

ب 07 (Χ)الجناح  06قاعة  

 مالحظات:
. 10إلى الفوج 01(:من الفوج01المجموعة )-تقسيم األفواج:     ←  

                           

 .حداتا التقسيم خاص بجميع الوذه ←

 

.ا لم يحترم القاعة المخصصة لهإذيحرم الطالب من اإلمتحان  ←  

 

 

 

 

 

 
 

 

 قسم علوم اإلعالم 
 ، السنة الثانية،الرابع  تقسيم القاعات إلمتحانات الدورة العادية للسداسي

 2021/2022السنة الجامعية : 

 
 تقسيم األفواج حسب القاعات )مكان إجراء اإلمتحان(: المجموعة الثانية
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 الفوج القاعة

13+12+11 مدرج المغرب العربي  

19+17+16 مدرج الوطن العربي   

18+20 (Χ)الجناح  قاعة المحاضرات   

 15 (Χ)الجناح  04قاعة

أ 14 (Χ)الجناح  05قاعة  

ب 14 (Χ)الجناح  06قاعة  

 مالحظات:
.20إلى الفوج 11(:من الفوج02المجموعة )-تقسيم األفواج:     ←  

 .يم خاص بجميع الوحداتا التقسذه ←

 

.ا لم يحترم القاعة المخصصة لهإذيحرم الطالب من اإلمتحان  ←  

 

 

 

 

 

 

 

 قسم علوم اإلعالم 
 ، السنة الثالثة، سادسلسداسي الالدورة العادية لتقسيم القاعات إلمتحانات 

 2021/2022 السنة الجامعية :
جموعة األولىتقسيم األفواج حسب القاعات )مكان إجراء اإلمتحان(: الم  

 الفوج القاعة

)قاعات المطالعة ( 01قاعة    01 

 02 )قاعات المطالعة ( 02قاعة 
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 03 )قاعات المطالعة ( 03قاعة 

 07 )قاعات المطالعة ( 04قاعة 

 08 )قاعات المطالعة ( 05قاعة 

 09 )قاعات المطالعة ( 06قاعة 

 10 )قاعات المطالعة ( 07قاعة 

 04 مطالعة ()قاعات ال 09قاعة 

06+05 )قاعات المطالعة ( 10قاعة   

 

 مالحظات:
.10إلى الفوج 01(:من الفوج01المجموعة )-تقسيم األفواج:     ←  

 

 .ا التقسيم خاص بجميع الوحداتذه ←

 

.لم يحترم القاعة المخصصة لهن إذا يحرم الطالب من اإلمتحا ←  

 

 

 

 

 
 

 قسم علوم اإلعالم 
 ، السنة الثالثة، السادس  تقسيم القاعات إلمتحانات الدورة العادية للسداسي

 2021/2022 السنة الجامعية :

 
 تقسيم األفواج حسب القاعات )مكان إجراء اإلمتحان(: المجموعة الثانية

 الفوج القاعة

)قاعات المطالعة ( 01قاعة    15 
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 13 )قاعات المطالعة ( 02قاعة 

 17 المطالعة ( )قاعات 03قاعة 

 14 )قاعات المطالعة ( 04قاعة 

 16 )قاعات المطالعة ( 05قاعة 

 18 )قاعات المطالعة ( 06قاعة 

 20 )قاعات المطالعة ( 07قاعة 

 19 )قاعات المطالعة ( 09قاعة 

12+11 )قاعات المطالعة ( 10قاعة   

 مالحظات:

 
.20لى الفوجإ 11(:من الفوج02المجموعة )-تقسيم األفواج:     ←  

 

.ا التقسيم خاص بجميع الوحداتذه ←  

 

.لم يحترم القاعة المخصصة له إذا يحرم الطالب من اإلمتحان ←  

 
 

 قسم علوم اإلعالم 

 
 سمعي بصري ، السنة األولى ماسترالثانيتقسيم القاعات إلمتحانات السداسي 

 :2021/2022، السنة الجامعية: 

 
 المجموعة )كل األفواج(إجراء اإلمتحان(:  تقسيم األفواج حسب القاعات )مكان

 الفوج القاعة

العربي المغربمدرج   04+05+10+11  

(Χ)الجناح  قاعة المحاضرات   01+02+03  

(Χ)الجناح  01قاعة  06 
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 07 (Χ)الجناح  02قاعة

 14 (Χ)الجناح  03قاعة

08+09 (Χ)الجناح  04قاعة  

 12 (Χ)الجناح  05قاعة

31 (Χ)الجناح  06قاعة  

 

 

 :مالحظات

 . 14إلى الفوج 01(:من الفوجكل األفواجالمجموعة )-تقسيم األفواج:     ←

 

 .ا التقسيم خاص بجميع الوحداتذه←

 

 .ا لم يحترم القاعة المخصصة لهإذيحرم الطالب من اإلمتحان  ←

 

 

 

 

 

 

 قسم علوم اإلعالم

  
 الصحافة المطبوعة  ترس، السنة األولى ماالسداسي الثاني تقسيم القاعات إلمتحانات 

 :2021/2022و اإللكترونية، السنة الجامعية:

 
 تقسيم األفواج حسب القاعات )مكان إجراء اإلمتحان(: كل األفواج

 الفوج القاعة

 04+01 الوطن العربيمدرج 

 02 )قاعات المطالعة ( 09قاعة 
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 03 )قاعات المطالعة ( 10قاعة 

 

 

 

 :مالحظات

 

 .04+03+02+01المجموعة )كل األفواج(:الفوج- تقسيم األفواج:    ←

 

 .ا التقسيم خاص بجميع الوحداتذه←

 

 .ا لم يحترم القاعة المخصصة لهإذيحرم الطالب من اإلمتحان  ←
 

 


