
 

 

  

  

  

 

 )الورحلت االولى( العالقاث العاهتجدول الوحاضراث فرع  جدول الوحاضراث االسبىعً فرع الصحافت )الورحلت االولى( انٍوو

 هدرس الوادة اسن الوادة رهز الصف هدرس الوادة اسن الوادة رهز الصف وقج الوحاضرة

 االحذ
 د. حضٍٍ صعذي االحصال انجًاهٍري  4rmu2mi د. حضٍٍ صعذي االحصال انجًاهٍري ووصائهه 4rmu2mi ص00:20الى  9:00

 أ.و.د عباس صهٍى انهغت االَكهٍزٌت xfh6l27 أ.و.د عباس صهٍى انهغت االَكهٍزٌت  xfh6l27 ص01 الى  00:20

 و.و. يؤٌذ يجٍذ انهغت انعربٍت crjks3w و.و. يؤٌذ يجٍذ انهغت انعربٍت crjks3w ص00:20الى  9:00 االثٍٍُ

 عهً عبذ انكاظى و.  انحاصباث q24ta3d عهً عبذ انكاظىو.  انحاصباث q24ta3d ص01الى   00:20

 و.د. اٌاد ابراهٍى انخصوٌر حضىري و.د. اٌاد ابراهٍى انخصوٌر حضىري ص00:00الى  0:20 انثالثاء

 و. كرار حاحى انخربٍت االعاليٍت وانرقًٍت حضىري كرار حاحىو.  انخربٍت االعاليٍت وانرقًٍت حضىري ص00:20الى  00

 و.و. يُخظر خانذ انخحرٌر انصحفً  حضىري و.و. يُخظر خانذ  انصحفًانخحرٌر  حضىري ص00:00الى  0:20 االربعاء

 أ.و.د. خهف كرٌى يبادئ انعالقاث انعايت حضىري أ.و.د. خهف كرٌى يبادئ انعالقاث انعايت حضىري ص00:20الى  00

 انخًٍش
 أ.و.د يصطفى حضٍٍ االَضاٌ وانذًٌقراطٍتحقوق  btowu4p .د يصطفى حضٍٍأ.و حقوق االَضاٌ وانذًٌقراطٍت btowu4p ص00:20الى  9:00

 أ.و.د يصطفى حضٍٍ انًراصى واالحكٍج w7rde6l عهً حضاوو.و.  حارٌخ انصحافت  ص01الى   00:20
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 جدول الوحاضراث فرع العالقاث العاهت)الورحلت الثانيت( (ىعً فرع الصحافت )الورحلت الثانيتجدول الوحاضراث االسب اليىم

 هدرس الوادة اسن الوادة رهز الصف هدرس الوادة اسن الوادة رهز الصف وقج الوحاضرة

 االحذ
 أ.و.د عباس صهٍى انهغت االَكهٍزٌت 4zr5drx أ.و.د عباس صهٍى انهغت االَكهٍزٌت  4zr5drx ص00:20الى  9:00

 و. كرار حاحى يبادئ االعالٌ  nhiadcj    ص01الى   00:20

    أ.و.د. يصطفى حضٍٍ االحصال انضٍاصً ynlosn6 ص00:20الى  9:00 االثٍٍُ

 و.و. يؤٌذ يجٍذ انهغت انعربٍت t7rlaqo و.و. يؤٌذ يجٍذ انهغت انعربٍت t7rlaqo ص01الى   00:20

       

    و.و. يٍثى فانح َظرٌاث االحصال حضىري ص00:00الى  0:20 انثالثاء

 و. يُخظر خانذ عبود انخحرٌر انصحفً حضىري د0و. يُخظر خانذ عبو انخحرٌر انصحفً حضىري ص00:20الى  00

 

 االربعاء
 و.د. خهف كرٌى انعالقاث انعايت انخضوٌقٍت حضىري و.و. رائذ عبذ انكاظى حقٍُاث رقًٍت حضىري ص00:00الى  0:20

 د. نٍث عبذ انهطٍف العلوًهناهج البحث  حضىري د. نٍث عبذ انهطٍف العلوً هناهج البحث حضىري ص00:20الى  00

 و.و. رائذ عبذ انكاظى حكُهوجٍا االعالو حضىري    0:00الى  00:30

اسخراحيجياث العالقاث  oohfltw عقٍم و.و.  اقخصادٌاث االعالو  ص00:00الى  0:20 انخًٍش

 العاهت وبراهجها

 و. رائذ عبذ انكاظى

 و.و. يصطفى انعاحً عهى انُفش االجخًاعً 55ju63z و.و. يصطفى انعاحً عهى انُفش االجخًاعً 55ju63z ص 00:20الى  00

 و.و. يٍثى فانح َظرٌاث االحصال     م0:00الى  00:20
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 (الثالثتجدول الوحاضراث فرع العالقاث العاهت)الورحلت  (الثالثتجدول الوحاضراث االسبىعً فرع الصحافت )الورحلت  اليىم

 هدرس الوادة اسن الوادة رهز الصف هدرس الوادة اسن الوادة رهز الصف وقج الوحاضرة

 االحذ
 و. يؤٌذ يجٍذ نغت انخطاب االعاليً vq3tejb و. يؤٌذ يجٍذ نغت انخطاب االعاليً vq3tejb ص00:20الى  9:00

 د. حضٍٍ صعذي إدارة انعالقاث انعايت 3s2sbz7 و.و. عهً حضاو  انصحافت انعربٍت وانعانًٍت  ص01الى   00:20

انخشرٌعاث االعاليٍت   hlq4272 أ.و. نًى يطٍر  حشرٌعاث االعالو واخالقٍاحه hlq4272 ص00:20الى  9:00 االثٍٍُ

 واخالقٍاث انعالقاث انعايت

 أ.و. نًى يطٍر

 د. نٍث عبذ انهطٍف انعالقاث انعايت انرقًٍت 5gqvmue د. نًى يطٍر انرأي انعاو a7dsp3d ص01الى   00:20

 و.و. يُخظر خانذ اصخطالعاث انرأي انعاو حضىري و. كرار حاحى حكُهوجٍا انًعهوياث حضىري ص00:00الى  0:20 انثالثاء

االراعٍت   انفُوٌ حضىري د. يٍثى فانح انخحقٍقاث االصخقصائٍت حضىري ص00:20الى  00

 وانخهفزٌوٍَت

 د. اٌاد خهٍم

 

 االربعاء
االعاليًيُاهج انبحث  حضىري و. حضٍٍ صعذي يُاهج انبحث االعاليً حضىري ص00:00الى  0:20  و. حضٍٍ صعذي 

    و. يُخظر خانذ انخحرٌر انصحفً/ انًقال وانعًود حضىري ص00:20الى  00

انعايت انكخابت نهعالقاث حضىري    0:00الى  00:30  د. نٍث عبذ انهطٍف 

 أ.و.د. عباس صهٍى  انهغت االَكهٍزٌت prtwwe5 أ.و.د. عباس صهٍى  انهغت االَكهٍزٌت prtwwe5 ص00:20الى  9:00 انخًٍش

 د. يٍثى فانح االعالو  انذونً     ص01الى   00:20

Google classroom 

 


