
        
   جامعة فلسطين   

 00/03/2018                                             2018-2017  الثانيللفصل الدراسي  الثانيالنصفي جدول االمتحانات                              تخصصات كلية                          

 اإلعالم واالتصال

يلي آخر  وم الدراسي الذيرئ تؤجل لليوم الطافي حال حدوث أي طارئ وتم تأجيل االمتحانات من قبل لجنة االمتحانات المركزية ألي يوم من األيام أعاله فإن جميع االمتحانات لذلك الي   مالحظة:

 .امتحان
 

2/1 

 اسم المدرس القاعات المادة الساعة اليوم التاريخ

9:00-10:00 األحد 15/04/2018  د.حنان العكلوك K510 – k509 –k508  اإلعالم الدولي/ اإلعالم العربي والدولي  

0011:-0012: األحد 15/04/2018  
 مناهج البحث االعالمي

النظري -مناهج البحث االعالمي واألحصاء التطبيقي   
 .أحمد الشقاقيد القدس

0012:-0001: األحد 15/04/2018  د.أحمد الشقاقي القدس مدخل إلى اإلعالم اإللكتروني 

0001:-0002: األحد 15/04/2018  أ.رنا جوده k507 استراتيجيات العالقات العامة 

30:10-30:11 ثنيناإل 16/04/2018  أ.شادي أبو لحية القدس اإلعالم العربي واإلسالمي 

0012:-0001: اإلثنين 16/04/2018  صالح القدومي.د القدس ينمامدخل إلى المسرح والسينما /  مدخل إلى فنون المسرح والس 

0001:-0002: اإلثنين 16/04/2018  أ.محمد الباز القدس صوتيات وألقاء 

9:00-10:00 الثالثاء 17/04/2018  د.أحمد الشقاقي القدس توثيق وأرشفة إلكترونية 

ثالثاءال 17/04/2018  11:30-10:30  د.حسن أحمد k509 نظريات االتصال واإلعالم 

0012:-0001: الثالثاء 17/04/2018  د.رائد الداية  - k510 القدس 2لغة عربية لإلعالميين/ لغة عربية  

0001:-0002: الثالثاء 17/04/2018  أ.أحمد صنع هللا k507 الحمالت اإلعالنية 

09:0-10:00 األربعاء 18/04/2018  أحمد صنع هللا.أ القدس إدارة المؤسسات اإلعالمية 

30:10-30:11 األربعاء 18/04/2018  أ.عبد الفتاح عليان القدس مصطلحات 2لغة انجليزية / مصطلحات إعالمية 

0012:-0001: األربعاء 18/04/2018  
 االحصاء التطبيقي

   العملي –مناهج البحث اإلعالمي واالحصاء التطبيقي  
 ماجد الديبد. القدس

0001:-0002: األربعاء 18/04/2018  أ.ماهر العفيفي القدس فن المونتاج 

9:00-10:00 الخميس 19/04/2018  أنس اليازوريأ.  القدس اإلعالم المتخصص 

30:10-30:11 الخميس 19/14/2018  أ.شادي أبو لحية القدس وكاالت االنباء 

0012:-0001: الخميس 19/14/2018  د.عمر القاروط القدس مبادئ اإلعالن والتصميم / تصميم اإلعالن وإخراجه 

0001:-0002: الخميس 19/14/2018  أ.عاطف عبد السالم بيسان فن اإلضاءة والديكور 

0001:-0002: الخميس 19/14/2018  أ.كامل حمادة k506 فن التعامل مع وسائل اإلعالم 

9:00-10:00 السبت 21/04/2018  سحر غانمأ.  - k510 القدس 3الصحفي / فن تحرير صحفي التحقيق  

30:10-30:11 السبت 21/04/2018  أحمد الشقاقيد.  القدس اإلعالم وإدارة األزمات 
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 لجنة االمتحانات المركزية

0012:-0001: السبت 21/04/2018  د.حنان العكلوك القدس وسائل االتصال/ نشأة وسائل االتصال وتطورها 

0001:-0002: السبت 21/04/2018  أ.سماح أبو سمره k508 برامج لإلذاعة والتلفزيوناعداد ال 

0001:-0002: السبت 21/04/2018  أ.اسماعيل أبو جراد k506 تطبيقات في العالقات العامة واإلعالن 

01:00-02:00 األحد 22/04/2018  د.حنان العكلوك K510 – k509 –k508  قضايا إعالمية معاصرة 


