جاٍعة فيظطيِ
تخصصات ميية

2012/00/00

جذوه االٍتحاّات اىْهائية ىيفصو اىذراطي اىثاّي 2012-2012

التاريخ

اليوم

اىظاعة

المادة

القاعات

اسم المدرس

2018/05/20

األحد

9:::-11:::

اإلعالم الدولي /اإلعالم العربي والدولي

K510 – k509 –k508

د.حْاُ اىعنيىك

2018/05/21

اإل ثنين

9:::-11:::

قضايا إعالمية معاصرة

القدس k510 -

د.حْاُ اىعنيىك

2018/50/12

اإلثنين

00:01-10:01

اإلعالم العربي واإلسالمي

القدس

أ.شادي أبو لحيت

2:18/:5/22

الثالثاء

:9:::-11:::

مدخل إلى اإلعالم اإللكتروني

القدس

د.أحَذ اىشقاقي

2108/10/22

الثالثاء

00:01-10:01

القدس

د.أحمذ الشقاقي

2:18/:5/23

األربعاء

:9:::-11:::

القدس

دٍ.اجذ اىذيب

2108/10/20

األربعاء

00:01-10:01

نظريات االتصال واإلعالم

k509

د.حسن أحمذ

2108/10/20

األربعاء

02:11-12:11

استراتيجيات العالقات العامة

k507

أ.رنا جوده

2108/10/20

األربعاء

02:11-12:11

صوتيات وألقاء

القذس

أ.محمذ الباز

2:18/:5/24

اىخَيض

9:::-11:::

مدخل إلى المسرح والسينما  /مدخل إلى فنون المسرح والسينما

اىقذص

د.صالح اىقذوٍي

2018/10/22

الخميس

02:11-12:11

توثيق وأرشفة إلكترونية

القدس

د.أحمذ الشقاقي

2018/:5/26

السبت

9:::-11:::

مصطمحات إعالمية  /لغة انجميزية  2مصطمحات

اىقذص

أ.عبذ اىفتاح عيياُ

2018/10/22

السبت

02:11-12:11

الحمالت اإلعالنية

k507

أ.أحمذ صنع هللا

2018/10/22

السبت

02:11-12:11

فن المونتاج

القدس

أ.ماهر العفيفي

ٍالحظة:

مناهج البحث االعالمي
مناهج البحث االعالمي واألحصاء التطبيقي  -النظري
االحصاء التطبيقي

مناهج البحث االعالمي واألحصاء التطبيقي  -العممي

في حاه
حذوث أي طارئ وتٌ تأجيو االٍتحاّات ٍِ قبو ىجْة االٍتحاّات اىَزمشية ألي يىً ٍِ األياً أعالٓ فإُ جَيع االٍتحاّات ىذىل اىيىً اىطارئ تؤجو ىييىً اىذراطي اىذي ييي آخز 2/1
اٍتحاُ.

جاٍعة فيظطيِ
تخصصات ميية

2012/00/00

جذوه االٍتحاّات اىْهائية ىيفصو اىذراطي اىثاّي 2012-2012

2018/:5/27

األحد

9:::-11:::

إدارة المؤسسات اإلعالمية

القدس

أ.أحَذ صْع هللا

2018/10/22

األحد

02:11-12:11

لغة عربية لإلعالميين /لغة عربية 2

القدس k510 -

د.رائذ الذايت

2:18/:5/28

األثْيِ

11:3:-:1:3:

وكاالت االنباء

اىقذص

أ.شادي أبى ىحية

2108/10/28

األثنين

02:11-12:11

فن اإلضاءة والديكور

K509 –k510

أ.عاطف عبذ السالم

2108/10/28

األثنين

02:11-12:11

فن التعامل مع وسائل اإلعالم

k506

أ.كامل حمادة

2:18/:5/29

الثالثاء

9:::-11:::

اإلعالم المتخصص

اىقذص

أ.أّض اىياسوري

2108/10/22

الثالثاء

02:11-12:11

مبادئ اإلعالن والتصميم  /تصميم اإلعالن واخراجه

القذس

د.عمر القاروط

2:18/:5/3:

األربعاء

11:3:-:1:3:

اإلعالم وادارة األزمات

القدس

د.أحَذ اىشقاقي

2108/10/01

األربعاء

02:11-12:11

اعداد البرامج لإلذاعة والتمفزيون

k509

أ.سماح أبو سمره

2108/10/01

األربعاء

02:11-12:11

تطبيقات في العالقات العامة واإلعالن

k510

أ.اسماعيل أبو جراد

2:18/:5/31

الخميس

9:::-11:::

وسائل االتصال /نشأة وسائل االتصال وتطورها

اىقذص

د.حْاُ اىعنيىك

2108/10/00

الخميس

02:11-12:11

التحقيق الصحفي  /فن تحرير صحفي 0

القدس k510 -

أ.سحر غانم

لجنة االمتحانات المركزية

ٍالحظة:

في حاه
حذوث أي طارئ وتٌ تأجيو االٍتحاّات ٍِ قبو ىجْة االٍتحاّات اىَزمشية ألي يىً ٍِ األياً أعالٓ فإُ جَيع االٍتحاّات ىذىل اىيىً اىطارئ تؤجو ىييىً اىذراطي اىذي ييي آخز 2/2
اٍتحاُ.

