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 اسم المدرس القاعات المادة الساعة اليوم التاريخ
::00-::110 األحد 2018/ 12/10  شادي أبو لحية.أ  - k510 القدس اإلعالم والمجتمع 

::00-::110 الثالثاء 1/8:12:/0:  أحمد الشقاقي.د K507 – K508 اإلعالم االسرائيلي 

08099-98099 الثالثاء 90/90/8902  
 رياض حشيش.د القدس  0تاريخ/ تاريخ 

 أحمد الشقاقي.د K506 – K507 الصحافة االستقصائية

::00-::110 اإلربعاء 1/8:12:/:1  حنان العكلوك.د القدس مدخل إلى الفن االذاعي والتلفزيوني 

08099-98099 اإلربعاء 09/90/8902  ماهر العفيفي.أ K507 – K508 التصوير التلفزيوني/ التصوير وتطبيقاته  

::00:-::110 الخميس 1/8:12:/11  
 حنان العكلوك.د القدس اإلعالم التفاعلي / والتواصل االجتماعي  اإلعالم التفاعلي

 شادي أبو لحية.أ k507 انتاج مواد اإلعالمية

08099-98099 الخميس 00/90/8902  
 عمرو أبو جبر.د القدس أخالقيات المهنة

 عبد الفتاح عليان.أ k507 فن التحرير الصحفي باالنجليزية

11/:1/8:12 ::00:-::110 السبت   
 رائد الداية.د K210 7لغة عربية 

 حسام عواد.م k507 هندسة الصوت

01/90/8902 08099-98099 السبت   
 ماهر العفيفي.أ القدس مبادئ التصوير الفوتوغرافي/ مبادئ التصوير

 اسماعيل أبو جراد.أ  k507 الكتابة للعالقات العامة

::00:-::110 األحد 1/8:12:/11  
k510 النقد الفني القدس   -  رائد الداية.د 

 حسن أحمد.د K507– K508 مدخل إلى الفن الصحفي

08099-98099 األحد 01/90/8902  
مناهج البحث اإلعالمي واالحصاء التطبيقي   -مناهج البحث اإلعالمي 

 (نظري)
 حسن أحمد.د القدس

::00:-::110 اإلثنين 1/8:12:/11 مناهج البحث اإلعالمي واالحصاء التطبيقي   -االحصاء التطبيقي  
 ماجد الديب.د القدس (عملي)

08099-98099 اإلثنين 01/90/8902  ابراهيم المصري.د  - k510 القدس االعالم التعبوي/ االشاعة والحرب النفسية  
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 لجنة االمتحانات المركزية                                                                                                                                                                              

::00:-::110 الثالثاء 1/8:12:/11  
 عمرو أبو جبر.د القدس فن التقرير االخباري

االستماع/ مهارات االستماع   k507 عبد الفتاح عليان.أ 

08099-98099 الثالثاء 01/90/8902  
 صالح القدومي.د k507 اإلخراج اإلذاعي والتلفزيوني

 سحر غانم.أ القدس فن التحرير الصحفي/  فن الخبر الصحفي

90099-00099 األربعاء 01/90/8902  
 العالقات العامة واالعالنمدخل إلى 

 شادي أبو لحية.أ  القدس مدخل إلى العالقات العامة

08099-98099 األربعاء 01/90/8902  أحمد الشقاقي.د k507 االتصاالت التسويقية  

::00:-::110 الخميس 1/8:12:/12  
 الكتابة لإلذاعة والتلفزيوني

k510  
 حنان العكلوك.د

 عبد الفتاح عليان.أ ارةترجمات مخت/ 1ترجمة فورية 

08099-98099 الخميس 02/90/8902  شادي أبو لحية.أ القدس االعالم الفلسطيني/ االعالم الفلسطيني وتشريعاته  


