جامعـة االسـكشجرية

ميعاد االمتحان من  3.11 – 33.11 :ظهخا

كلية اآلداب

الدمن  :ساعتان

وحجة االمتحانات اآللية

جـجول

امححان انفصم اندراسى االول نهعاو انجامعى 8103/8102

انتظــام
الفترة الثانية
قسم اإلعــالم
انفرقة االونى :
األربعاء

األربعاء

مجخل الى

الخبخ في

الحاسب

وسائل

األحد
8102
/08/01
2132/3/2 2132/3/2
مجخل الى
الجغخافيا

امين الكلية
أ /دمحم خليل الدعجنى

اآللي

االعالم

األحج

األربعاء

2132/3/31

2132/3/31

مجخل الى

مجخل الى

اللغة العخبية

علم االجتساع

رئيذ القدم االعالم
أ.د /طه نجم

األحد
8103/0/81
مهارات
االجصال

السذخف العام للهحجة
أ.د /هانى خسيذ احسج

وكيل الكلية لذئهن التعليم والطالب

أ.د سامح سعج ابهالسجج االنرارى

يعتسج،،،

عسيج الكلية

أ.د .غادة عبجالسشعم مهسى

جامعـة االسـكشجرية

ميعاد االمتحان من  4 – 2 :مداءا

كلية اآلداب

الدمن  :ساعتان

وحجة االمتحانات اآللية

جـدول
امححان انفصم اندراسى االول نهعاو انجامعى 8103/8102

انتظــام
الفترة الثالثة
قسم اإلعــالم
انفرقة انثاوية
االثىيه
8102/08/00
مجخل إذاعة
وتليفديهن

الخسيذ

2132/3/1

مجخل الى
الفشهن
السدخحية
امين الكلية

أ /دمحم خليل الدعجنى

الخسيذ

2132/3/31

مجخل
للرحافة

االثىيه
8103/0/01

انخميس
8103/0/01
علم تهثيق

ترهيخ صحفى
رئيذ القدم االعالم
أ.د  /طه نجم

االثىيه
8103/0/80
مجخل الى

وتشعيم

القانهن

السعلهمات

انخميس
8103/0/81
إعالم دولى

السذخف العام للهحجة
أ.د /هانى خسيذ احسج
وكيل الكلية لذئهن التعليم والطالب
أ.د سامح سعج ابهالسجج االنرارى

يعتسج،،،

عسيج الكلية

أ.د .غادة عبجالسشعم مهسى

جامعـة االسـكشجرية

ميعاد االمتحان من  3.11 -33.11 :ظه اخ

كلية اآلداب

الدمن  :ساعتان

وحجة االمتحانات اآللية

جـدول
امححان انفصم اندراسى االول نهعاو انجامعى 8103/8102

انتظــام
الفترة الثانية
قسم اإلعــالم
انفرقة انثانثة  -:شعبة انعالقات انعامة واإلعالن
الثالثاء

الدبت

انسبث
8102/08/83

2132/3/3

انسبث
8103/0/2

2132/3/32

مشاهج البحث

إدارة العالقات

إخخاج إذاعى

الكتابة للعالقات

اإلعالمى

امين الكلية
أ /دمحم خليل الدعجنى

العامة

العامة

وتليفديهنى

رئيذ القدم االعالم

الثالثاء

2132/3/31
تكشهلهجيا االترال

السذخف العام للهحجة
أ.د /هانى خسيذ احسج

أ.د /طه نجم

وكيل الكلية لذئهن التعليم والطالب
أ.د سامح سعج ابهالسجج االنرارى

يعتسج،،،

عسيج الكلية

أ.د .غادة عبجالسشعم مهسى

جامعـة االسـكشجرية

ميعاد االمتحان من 3.11-33.11 :ظهخا

كلية اآلداب

الدمن  :ساعتان

وحجة االمتحانات اآللية

جـدول
امححان انفصم اندراسى االول نهعاو انجامعى 8103/8102

انتظــام
الفترة الثانية
قسم اإلعــالم
انفرقة انثانثة  -:شعبة انصحافة وانىشر االنكحرووى
الثالثاء

انسبث
8102/08/83
مشاهج البحث
اإلعالمى

انسبث
8103/0/2

2132/3/3
تحقيق صحفى

امين الكلية
أ /دمحم خليل الدعجنى

إخخاج إذاعى
وتليفديهنى

الدبت

الثالثاء

2132/3/32

2132/3/31

الحجيث الرحفى

تكشهلهجيا االترال

رئيذ القدم االعالم

السذخف العام للهحجة

أ.د  /طه نجم

أ.د /هانى خسيذ احسج
وكيل الكلية لذئهن التعليم والطالب
أ.د سامح سعج ابهالسجج االنرارى

يعتسج،،،

عسيج الكلية

أ.د .غادة عبجالسشعم مهسى

جامعـة االسـكشجرية

ميعاد االمتحان من  33 – 2 :صباحا

كلية اآلداب

الدمن  :ساعتان

وحجة االمتحانات اآللية

جـدول
امححان انفصم اندراسى االول نهعاو انجامعى 8103/8102

انتظــام
الفترة أألولي
قسم اإلعــالم
انفرقة انرابعة  -:شعبة انصحافة وانىشر االنكحرووى
األربعاء

األربعاء

األحج

األربعاء

2132/3/2

2132/3/2

2132/3/31

2132/3/31

السقال والتقخيخ

الرحافة والقزايا

الرحفى

الدياسية

األحد
8102/08/01
الحسالت اإلعالمية
امين الكلية
أ /دمحم خليل الدعجنى

السعسل الرحفى

رئيذ القدم االعالم

الحهار االذاعى وفن
اإللقاء

السذخف العام للهحجة
أ.د /هانى خسيذ احسج

أ.د  /طه نجم

وكيل الكلية لذئهن التعليم والطالب
أ.د سامح سعج ابهالسجج االنرارى

يعتسج،،،

عسيج الكلية

أ.د .غادة عبجالسشعم مهسى

جامعـة االسـكشجرية

ميعاد االمتحان من  33 – 2 :صباحا

كلية اآلداب

الدمن  :ساعتان

وحجة االمتحانات اآللية

جـدول
امححان انفصم اندراسى االول نهعاو انجامعى 8103/8102

انتظــام
الفترة األولي
قسم اإلعــالم
انفرقة انرابعة  -:شعبة انعالقات انعامة واإلعالن
األربعاء

األربعاء

األحج

األربعاء

2132/3/2

2132/3/2

2132/3/31

2132/3/31

السخاسم وتشعيم

العالقات العامة

تخطيط الحسالت

الحهار االذاعى وفن

الشجوات والسؤتسخات

والرهر الحهشية

اإلعالنية

اإللقاء

األحد
8102/08/01
الحسالت اإلعالمية
امين الكلية
أ /دمحم خليل الدعجنى

السذخف العام للهحجة

رئيذ القدم االعالم

أ.د /هانى خسيذ احسج

أ.د  /طه نجم

وكيل الكلية لذئهن التعليم والطالب
أ.د سامح سعج ابهالسجج االنرارى

يعتسج،،،

عسيج الكلية

أ.د .غادة عبجالسشعم مهسى

