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  الخمیس  االربعاء  الثالثاء  االثنین  األحد  التوقیت

8:30-  
09:30 

 A2محاضرة المدرج 
  االتصال التنظیمي

 .قاسمي إبراھیمد

 A2محاضرة 
  العالقات العامة

  د.ة لحاج أحمد كریمة

 A2محاضرة 
  تقنیات االتصال
  د.عشاش نورین

 A2محاضرة المدرج 
  2نظریات اإلعالم واالتصال 

  أ.رزین محمد 
  

 (تعلیم عن بعد) محاضرة
  مشكالت اجتماعیة

  أ.دالي یوسف إلیاس
  

09:30-  
10:30 

 A2محاضرة المدرج 
  االتصال التنظیمي

  .قاسمي إبراھیمد

 A2محاضرة 
  العالقات العامة

  د.ة لحاج أحمد كریمة

 A2محاضرة 
  تقنیات االتصال
  د.عشاش نورین

 A2محاضرة المدرج 
  2نظریات اإلعالم واالتصال 

  أ.رزین محمد

  بعد)تعلیم عن ( محاضرة
  التسویق واإلشھار
  د.مغتات العجال 

 

10:30-  
11:30  

  قاسمي/د. 16/ق1ف/االتصال التنظیميتط:
 /د.مغتات 17/ق2ف/ االتصال التظیمي تط:

  أ.رزین محمد/ 18ق/3/فعالمتط:نظریات اإل
  دة.وجدي دمرجي/19ق/4/فعالمتط:نظریات اإل

  د.مراح سعید /20/ق5/فتط:ملتقى المنھجیة
  

  د.بلحمیتي/16ق/1ف/ العالقات العامة ط:ت
  حاج أحمدد.ة ل /17ق/2/فالعالقات العامة. ط:ت

  عمر أسامة./د18ق/3/ف تخرج مذكرة تط:
 /د.قاسمي 19/ق5ف/ االتصال التظیمي تط:
  /د.مغتات  20/ق6ف/االتصال التظیمي تط:

  د.مراح سعید   / 16/ق1/فتط:ملتقى المنھجیة
  د.عمر أسامة /17/ق2/فتط:ملتقى المنھجیة

  أ.عشاش/ 18ق/4/فتقنیات االتصال تط:
  د.بلحمیتي/19ق/5فالعالقات العامة/ ط:ت

  / د.رقیق 20 /ق6ف/ تخرج تط: مذكرة
  

  أ.عشاش/16ق/1/فتقنیات االتصال تط:
  د. یصرف حاج/17ق/2/فتقنیات االتصالتط:
  /أ.جلطي 18/ق4/ف تخرج مذكرة تط:

  أ.رزین محمد/19ق/5/فعالمتط:نظریات اإل
  دة. وجدي دمرجي/20ق/6/فعالمتط:نظریات اإل

  تعلیم عن بعد)أعمال موجھة (
  إنجلیزیة

  أ.ة موسي سعاد

11:30-  
12:30  

 

  قاسمي/د.16/ق1ف/االتصال التظیميتط: 
//د.مغتات   17/ق2ف/ االتصال التظیمي تط:

  أ.رزین محمد/18ق/3/فعالمتط:نظریات اإل
  دة.وجدي دمرجي/19ق/4/فعالمتط:نظریات اإل

  مراح سعیدد. /20/ق5/فتط:ملتقى المنھجیة
  

  د.بلحمیتي/16ق/1ف/ العالقات العامة ط:ت
   حاج أحمدد.ة ل/17ق/2/فالعالقات العامة. ط:ت

  د.عمر أسامة/18/ق3/ف تخرج مذكرة ط:
 /د.قاسمي19/ق5ف/ االتصال التظیمي تط:
  /د.مغتات20/ق6ف/ االتصال التظیمي تط:

  د.مراح سعید / 16/ق1/فتط:ملتقى المنھجیة
  د.عمر أسامة /17/ق2/فتط:ملتقى المنھجیة

  أ.عشاش/ 18ق /4/فتقنیات االتصال تط:
  د. بلحمیتي/19ق/5فالعالقات العامة/ ط:ت

  / د.رقیق  20 /ق6ف/ تخرج تط: مذكرة
  

  /أ.عشاش16ق/1/فتقنیات االتصال تط:
  د.یصرف حاج /17ق/2/فتقنیات االتصالتط:

  /أ.جلطي18/ق4/فتخرج تط:مذكرة
  أ.رزین محمد/19ق/5/فعالمتط:نظریات اإل
  دة. وجدي دمرجي /20ق/6/فعالمتط:نظریات اإل

  

12:30-  
13:30 

    تعقیم القاعات  تعقیم  القاعات  تعقیم القاعات  تعقیم القاعات

13:30-  
14:30 

  أ.رزین محمد/16ق/1/فعالمتط:نظریات اإل
  دة.وجدي دمرجي/17ق/2/فعالمتط:نظریات اإل

 /د.قاسمي  18/ق3ف/ االتصال التظیمي تط:
  /د.مغتات19/ق4ف/ االتصال التظیمي تط:

   د.مراح سعید/ 20/ق6/فتط :ملتقى المنھجیة 

  /د.عمر أسامة 16/ق2/ف تخرج مذكرة تط:
  د. بلحمیتي /17ق/3ف/ العالقات العامة ط:ت
   حاج أحمدد.ل/ 18ق/4فالعالقات العامة/ ط:ت

  یصرف حاجد./19ق/6/فتقنیات االتصال تط:

  .رقیق/د 16/ق1ف/ تخرج مذكرة تط:
  د.مراح سعید/17/ق3/فتط:ملتقى المنھجیة
  د.عمر أسامة/18/ق4/فتط:ملتقى المنھجیة

  أ.عشاش / 19ق/5/فتقنیات االتصال تط:
  د.بلحمیتي/ 20ق/6ف العالقات العامة ط:ت

  د.یصرف حاج/ 16ق/3/فتقنیات االتصال تط:
  دمرجي وجدي د./19 /ق5/فتخرج تط:مذكرة

 

  

14:30-  
15:30  

  أ.رزین محمد/16ق/1/فعالمتط:نظریات اإل
  /دة.وجدي دمرجي17ق/2/فعالمتط:نظریات اإل

 /د.قاسمي 18/ق3ف/ االتصال التظیمي تط:
 /د.مغتات 19/ق4ف/ االتصال التظیمي تط:

   د.مراح سعید/ 20/ق6/فتط :ملتقى المنھجیة

  / د.عمر أسامة16/ق2/ف تخرج مذكرة تط:
  د.بلحمیتي / 18ق/4فالعالقات العامة/ ط:ت
   حاج أحمدد.ة ل/17ق/3ف/ العالقات العامة ط:ت

  یصرف حاجد./19ق/6/فتقنیات االتصال تط:

  .رقیق/د 16ق/1/ف تخرج مذكرة تط:
  د.مراح سعید /17/ق3/فتط:ملتقى المنھجیة
  د.عمر أسامة /18/ق4/فتط:ملتقى المنھجیة

  عشاشأ./ 19ق/5/ف تقنیات االتصال تط:
  د.بلحمیتي / 20ق/6ف/ العالقات العامة ط:ت

  د.یصرف حاج/16ق/3/فتقنیات االتصال تط:
  / د.وجدي دمرجي19 /ق5ف/ تخرج مذكرة تط:
  

 

15:30-  
16:30 

          

  
  25/03/2021نسخة نھائیة صادرة بتاریخ 

  ) 2021 ماي 06إلى   أفریل   04 الدفعة األولى  السداسي السادس (ال یسمح بتغییر المدرجات و القاعات إال بموافقة اإلدارة .تنبیھ:   

                       
 عمید الكلیة                                                           رئیس الشعبة                                                                                     رئیس القسم                      


