
 

 

  

  

  

 

 )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 االجصال انجًاهٍري  amlrpqw د. حضٍٍ صعذي االجصال انجًاهٍري ووصائهه amlrpqw م 3:00الى  2:00

 أ.و.د عباس صهٍى انهغة االَكهٍزٌة cg7zkqw أ.و.د عباس صهٍى انهغة االَكهٍزٌة  cg7zkqw م 4:00 الى  3:00

 و.و. يؤٌذ يجٍذ انهغة انعربٍة s6psnhx و.و. يؤٌذ يجٍذ انهغة انعربٍة s6psnhx م 3:00الى  2:00 االثٍٍُ

 عهً عبذ انكاظى و.  انحاصبات sjfqaky عهً عبذ انكاظىو.  انحاصبات sjfqaky م 4:00الى   3:00

 أ.و.د. خهف كرٌى يبادئ انعالقات انعاية حضىري أ.و.د. خهف كرٌى يبادئ انعالقات انعاية حضىري م 3:00الى  2:00 انثالثاء

 و. كرار حاجى انحربٍة االعاليٍة وانرقًٍة حضىري كرار حاجىو.  انحربٍة االعاليٍة وانرقًٍة حضىري م 4:00الى   3:00

 و. رائذ عبذ انكاظىو. انحصوٌر حضىري و. رائذ عبذ انكاظىو. انحصوٌر حضىري م 3:00الى  2:00 االربعاء

 و.و. يُحظر خانذ انححرٌر انصحفً  حضىري و.و. يُحظر خانذ  انححرٌر انصحفً حضىري م 4:00الى   3:00

 انخًٍش
 أ.و.د يصطفى حضٍٍ حقوق االَضاٌ وانذًٌقراطٍة wuzj4sf .د يصطفى حضٍٍأ.و حقوق االَضاٌ وانذًٌقراطٍة wuzj4sf م 3:00الى  2:00

 أ.و.د يصطفى حضٍٍ انًراصى واالجكٍث efcwxm5 عهً حضاوو.و.  جارٌخ انصحافة  م 4:00الى   3:00
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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 انهغة االَكهٍزٌة qzoel3u أ.و.د عباس صهٍى انهغة االَكهٍزٌة  qzoel3u م 3:00الى  2:00

 و. كرار حاجى يبادئ االعالٌ  sqx7hhw    م 4:00الى   3:00

    أ.و.د. يصطفى حضٍٍ االجصال انضٍاصً wza5bi3 م 3:00الى  2:00 االثٍٍُ

 و.و. يؤٌذ يجٍذ انهغة انعربٍة nlo6kxo و.و. يؤٌذ يجٍذ انهغة انعربٍة nlo6kxo م 4:00الى   3:00

       

    و.و. يٍثى فانح َظرٌات االجصال حضىري م 3:00الى  2:00 انثالثاء

 و. يُحظر خانذ عبود انححرٌر انصحفً حضىري د0و. يُحظر خانذ عبو انححرٌر انصحفً حضىري م 4:00الى   3:00

 

 االربعاء
 د. نٍث عبذ انهطٍف العلوًهناهج البحث  حضىري د. نٍث عبذ انهطٍف العلوً هناهج البحث حضىري م 3:00الى  2:00

 و.د. خهف كرٌى انعالقات انعاية انحضوٌقٍة حضىري و.و. رائذ عبذ انكاظى جقٍُات رقًٍة حضىري م 4:00الى   3:00

 و.و. رائذ عبذ انكاظى جكُهوجٍا االعالو حضىري    5:00الى  4:00

اسخراحيجياث العالقاث  ud6xwer عقٍم و.و.  اقحصادٌات االعالو  م 3:00الى  2:00 انخًٍش

 العاهت وبراهجها

 و. رائذ عبذ انكاظى

 و.و. يصطفى انعاجً عهى انُفش االجحًاعً 5wl4syv و.و. يصطفى انعاجً عهى انُفش االجحًاعً 5wl4syv م 4:00الى   3:00

 و.و. يٍثى فانح االجصال َظرٌات     م5:00الى  4:00
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