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 اسم المدرس القاعات المادة الساعة اليوم التاريخ

0009:-0011: السبت 04/01/2020  د.حسن أحمد K109 + k110 اإلعالم والمجتمع 

0009:-0011: األحد 05/01/2020   أ.اياد حمدان K109 + k110 الصحافة االستقصائية 

12:00-01:00 األحد 05/01/2020   رو أبوجبرد.عم K109 + k110 أخالقيات المهنة 

09:00-0011: اإلثنين 06/01/2020   
 مدخل  إلى الصحافة واإلعالم اإللكتروني

 مدخل الى الفن الصحفي
K109 + k110 أ.عز الدين الغريز 

12:00-0002: اإلثنين 06/01/2020   أ.هالل جرادات K107 اإلعالم االسرائيلي 

09:00-0011: اإلربعاء 08/01/2020   د.حنان العكلوك K107 لتواصل االجتماعياإلعالم التفاعلي وا 

09:00-11:00 اإلربعاء 08/01/2020   أ.ماهر العفيفي K108 + k109 التصوير وتطبيقاته 

12:00-0002: اإلربعاء 08/01/2020   أ.أنس الرنتيسي k110 مبادئ التصوير الفوتوغرافي اإلعالمي 

09:00-0011: الخميس 09/01/2020  د.حنان العكلوك K109 لفزيونالكتابة لإلذاعة والت 

09:00-11:00 الخميس 09/01/2020   د.عمرو أبوجبر k110 الكتابة للعالقات العامة 

09:00-11:00 الخميس 09/01/2020   د.أحمد الشقاقي K107 تكنولوجيا الصحافة 

12:00-0002: الخميس 09/01/2020  د.حسن أحمد K109 + k110 + K108 مناهج البحث االعالمي واالحصاء التطبيقي 

09:00-0011: السبت 11/01/2020  
 مدخل إلى اإلذاعي والتلفزيوني

 مدخل إلى الفن اإلذاعي والتلفزيوني
K109 + k110 د.حنان العكلوك 

12:00-0002: السبت 11/01/2020  أ.محمد البيومي K109 + k110 + K108 النقد الفني  

09:00-0011: األحد 12/01/2020  أ.اسماعيل أبو جراد k110 سويقيةاالتصاالت الت 

09:00-11:00 األحد 12/01/2020  د.أحمد الشقاقي K107 األخراج الصحفي 

09:00-11:00 األحد 12/01/2020  أ.محمد البيومي K108 هندسة الصوت 

12:00-0002: األحد 12/01/2020  د.رياض حشيش K109 +K110 + K108 تاريخ 

09:00-0011: اإلثنين 13/01/2020  د.عمرو أبو جبر K109 + k110 مدخل إلى العالقات العامة 

12:00-0002: اإلثنين 13/01/2020  د.عمرو أبو جبر K109 + k110 + K108 فن التقرير االخباري  

09:00-0011: الثالثاء 14/01/2020  د.حنان العكلوك k110 األخراج اإلذاعي والتلفزيوني 

09:00-11:00 الثالثاء 14/01/2020  رنا جودهأ. K109  + K108 اج مواد إعالميةانت 
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 لجنة االمتحانات المركزية

 

 
 

 

 

09:00-11:00 الثالثاء 14/01/2020  أ.سحر غانم K107 فن التحرير االلكتروني 

12:00-0002: الثالثاء 14/01/2020  د.حسن أحمد K109 + k110 فن الخبر الصحفي 

09:00-0011: اإلربعاء 15/01/2020  د.حسن أحمد K109 + k110 + K108 اإلشاعة والحرب النفسية 

12:00-0002: اإلربعاء 15/01/2020  د.عمرو أبو جبر K109 + k110 + K108 االعالم الفلسطيني وتشريعاته 


