
للدراستٌن الصباحٌة  -االلكترونٌة لقسم االعالم  جدول االمتحانات النهائٌة

 الدور الثانً 9191-9109والمسائٌة للعام الدراسً 

 مرحلة ثالثة مرحلة ثانٌة مرحلة اولى الٌوم 

 صحافة اذاعة صحافة اذاعة

 رأي عام تأرٌخ صحافة تحرٌر اذاعً فن الخبر 9191-9-0الثالثاء 

 مناهج بحث علم نفس حقوق االنسان 9191-9-9االربعاء

 لغة انكلٌزٌة لغة انكلٌزٌة  تصوٌر 9191-9-3الخمٌس

 صحافة دولٌة صوت والقاء مناهج البحث التربٌة االعالمٌة 9191-9-6االحد

  شبكات نظرٌات االتصال لغة انكلٌزٌة 9191-9-7االثنٌن

تحرٌر  تحرٌر اذاعً تقنٌات العالقات العامة 9191-9-8الثالثاء

 صحفً

 اللغة العربٌة اللغة العربٌة حاسبات 9191-9-9اال ربعاء

 الصحافة االستقصائٌة االتصال السٌاسً لغة عربٌة 9191-9-01الخمٌس 

 تكنولوجٌا المعلومات تحرٌر صحفً اعداد برامج وسائل االتصال 9191-9-03االحد

 االخالقٌات اقتصادٌات اخراج اذاعً  9191-9-01االثنٌن

 .Google classاالمتحان في صف )امتحان الدور الثاني( برنامج  سيكون -1

 ظهرا. 12:11صباحا الى 11:11سيكون موعد بدء االمتحان عند الساعة  -2

على الطلبة جميعا تفعيل االيميل الجامعي)ليس الشخصي( وقبول دعوة االنضمام للصف  -3

 .االمتحاني

 

 

 

 

 أ.د فريد صالح فياض                                                                    

 رئيس قــــــــسم االعالم                                                                  

 

 

 

 

 

 



للدراستٌن  - المرحلة االولى -االلكترونٌة لقسم االعالم جدول االمتحانات النهائٌة

 الدور الثانً 9191-9109الصباحٌة والمسائٌة للعام الدراسً 

 مرحلة اولى الٌوم 

 فن الخبر 9191-9-0الثالثاء 

 حقوق االنسان 9191-9-9االربعاء

 تصوٌر 9191-9-3الخمٌس

 التربٌة االعالمٌة 9191-9-6االحد

 لغة انكلٌزٌة 9191-9-7االثنٌن

 العالقات العامة 9191-9-8الثالثاء

 حاسبات 9191-9-9اال ربعاء

 لغة عربٌة 9191-9-01الخمٌس 

 وسائل االتصال 9191-9-03االحد

 .Google classاالمتحان في صف )امتحان الدور الثاني( برنامج  سيكون -1

 ظهرا. 12:11صباحا الى 11:11سيكون موعد بدء االمتحان عند الساعة  -2

على الطلبة جميعا تفعيل االيميل الجامعي)ليس الشخصي( وقبول دعوة االنضمام للصف  -3

 .االمتحاني

 

 

 

 

 أ.د فريد صالح فياض                                                                    

 رئيس قــــــــسم االعالم                                                                  

 

 

 

 

 

 

 



للدراستٌن  -الثانٌةالمرحلة  –االلكترونٌة لقسم االعالم  جدول االمتحانات النهائٌة

 الدور الثانً 9191-9109الصباحٌة والمسائٌة للعام الدراسً 

 مرحلة ثانٌة الٌوم 

 صحافة اذاعة

 تأرٌخ صحافة تحرٌر اذاعً 9191-9-0الثالثاء 

 علم نفس 9191-9-9االربعاء

 لغة انكلٌزٌة  9191-9-3الخمٌس

 مناهج البحث 9191-9-6االحد

 نظرٌات االتصال 9191-9-7االثنٌن

 تقنٌات 9191-9-8الثالثاء

 اللغة العربٌة 9191-9-9اال ربعاء

 االتصال السٌاسً 9191-9-01الخمٌس 

 تحرٌر صحفً اعداد برامج 9191-9-03االحد

 اقتصادٌات اخراج اذاعً 9191-9-01االثنٌن

 .Google classاالمتحان في صف )امتحان الدور الثاني( برنامج  سيكون -1

 ظهرا. 12:11صباحا الى 11:11سيكون موعد بدء االمتحان عند الساعة  -2

على الطلبة جميعا تفعيل االيميل الجامعي)ليس الشخصي( وقبول دعوة االنضمام للصف  -3

 .االمتحاني

 

 

 

 

 أ.د فريد صالح فياض                                                                    

 رئيس قــــــــسم االعالم                                                                  

 

 

 

 

 

 



للدراستٌن  - المرحلة الثالثة -االلكترونٌة لقسم االعالم جدول االمتحانات النهائٌة

 الدور الثانً 9191-9109الصباحٌة والمسائٌة للعام الدراسً 

 مرحلة ثالثة الٌوم 

 صحافة اذاعة

 رأي عام 9191-9-0الثالثاء 

 مناهج بحث 9191-9-9االربعاء

 لغة انكلٌزٌة 9191-9-3الخمٌس

 صحافة دولٌة صوت والقاء 9191-9-6االحد

  شبكات 9191-9-7االثنٌن

 تحرٌر صحفً تحرٌر اذاعً 9191-9-8الثالثاء

 اللغة العربٌة 9191-9-9اال ربعاء

 الصحافة االستقصائٌة 9191-9-01الخمٌس 

 تكنولوجٌا المعلومات 9191-9-03االحد

 االخالقٌات 9191-9-01االثنٌن

 .Google classاالمتحان في صف )امتحان الدور الثاني( برنامج  سيكون -1

 ظهرا. 12:11صباحا الى 11:11سيكون موعد بدء االمتحان عند الساعة  -2

على الطلبة جميعا تفعيل االيميل الجامعي)ليس الشخصي( وقبول دعوة االنضمام للصف  -3

 .االمتحاني

 

 

 

 

 أ.د فريد صالح فياض                                                                    

 رئيس قــــــــسم االعالم                                                                  

 


