جامعة جيوب الوادي
كلية اإلعالو وتكيولوجيا االتصال
جداول االمتحاىات

جداول امتحاىات ىواية الفصل
الدراسي الجاىي
للعاو ادتامعي 2022/2021و

املختص
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جامعة جيوب الوادي
كلية اإلعالو وتكيولوجيا االتصال
جداول االمتحاىات

جدول امتحاىات ىَاية الفصل الدراشي الجاىي للعاو اجلامعي 2022/2021و الفرقة األوىل (املصتوى الجاىي)
الـــيـــوو

الــــتــاريـــخ

املـــقـــرر

زمـــً االخــتــبــار

األحــد

2022/6/5و

تكيـــولوجــــيــا االتـــصـــال

شــــــــــاعـــتني

الجالثاء

2022/6/7و

)Media Topics (1

شــــــــــاعـــتني

اخلنيض

2022/6/9و

اإلعالو والتينية احملليــة

شــــــــــاعـــتني

األحــد

2022/6/12و

اإلعـــــــالو اإلقـــليـــني

شــــــــــاعـــتني

الجالثاء

2022/6/14و

لـــغة اجنليسية إعالمية()1

شــــــــــاعـــتني

اخلنيض

2022/6/16و

مــــَـــارات االتــــصـــــال

شــــــــــاعـــتني

األحد

2022/6/19و

الــحــــاشـــــــب اآللـــــي

شــــــــــاعـــتني

تــعـلـيــنــات ٍــــامـــة:
( )1تـــبــدأ االمتــحــــاىــات فــي الـــصـاعة التـاشــعة صبـاحاً.

( )2ال يصنح للطالب بدخول االمتحاٌ إال فــي حـــالة اظــَـار اثـبـات الــشــخــصــيـة وكــــارت التطعيـــه.

( )3ال يصنح للطالب باصطحاب التليفوٌ احملنول داخل اللجية.

( )4يـــــنـيـــــــع عــــلــــى الــــــطـــــالـــــب اشــــتـــــعــــارة أي مـــــً األدوات املــــــكــتــبـــيــة مـــــً

( )5ضرورة االلتساو بارتداء الكنامة وباإلجراءات االحــرتازية.
املختص
ط)002(0965217209 :

زمـــــيـلــــُ إال فــــي حــــــالـــة الــــضـــرورة ويــتــــه ذلــك مـــً خـــــالل مـــالحـــــظ اللــجــيــة.
مصجل الكلية

عنيد الكلية

ا .حصاٌ حصني حمند

ا .د .خالد شعد القاضي

داخلي 1802 :
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جامعة جيوب الوادي
كلية اإلعالو وتكيولوجيا االتصال
جداول االمتحاىات

جدول امتحاىات ىَاية الفصل الدراشي الجاىي للعاو اجلامعي 2022/2021و الفرقة الجاىية (املصتوى الر ابع)

الصبت 2022/6/4و

اإلعالو والرسوو ادترافيلية

إدارة املؤسشات اإلذاعية والتليفزيوىية

الربوتـوكــــوالت واملؤمتــرات

حترير الصحف اإلللرتوىية

االثيني 2022/6/6و

املدخل االجتناعي لإلعـــالو

املدخل االجتناعي لإلعـــالو

املدخل االجتناعي لإلعـــالو

املدخل االجتناعي لإلعـــالو

االربعاء 2022/6/8و

ترمجة لإلعالو اإلللرتوىي ()1

ترمجة إذاعية وتليفزيوىية ()1

ترمجة مواد العالقات العامة ()1

تــــرجــنــة صـــحفـية ()1

الصبت 2022/6/11و

ىــــــــقـــــــد أدبـــــــــي

ىــــــــقـــــــد أدبـــــــــي

ىــــــــقـــــــد أدبـــــــــي

ىــــــــقـــــــد أدبـــــــــي

االثيني 2022/6/13و

ىـــظــــريـــات اإلعــــــالو

ىـــظــــريـــات اإلعــــــالو

ىـــظــــريـــات اإلعــــــالو

ىـــظــــريـــات اإلعــــــالو

االربعاء 2022/6/15و

لغـــة إجنليزية إعـــالمية ()2

لغـــة إجنليزية إعـــالمية ()2

لغـــة إجنليزية إعـــالمية ()2

لغة إجنليزية إعالمية ()2

اليوو والتاريخ

تــعـلـيــنــات ٍــــامـــة:
( )1تـــبــدأ االمتــحــــاىــات فــي الــصـاعة التاشعة صبـاحاً.

( )2ال يصنح للطالب بدخول االمتحاٌ إال يف حـــالة اظــَـار اثـبـات الــشــخــصــيـة وكــــارت التطعيـــه.

( )3ال يصنح للطالب باصطحاب التليفوٌ احملنول داخل اللجية.

( )4يـــــنـيـــــــع عــــلــــى الــــــطـــــالـــــب اشــــتـــــعــــارة أي مـــــً األدوات املــــــكــتــبـــيــة مـــــً

( )5ضرورة االلتساو بارتداء الكنامة وباإلجراءات االحــرتازية.
املختص
ط)002(0965217209 :

زمـــــيـلــــُ إال فــــي حــــــالـــة الــــضـــرورة ويــتــــه ذلــك مـــً خـــــالل مـــالحـــــظ اللــجــيــة.
مصجل الكلية

عنيد الكلية
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ا .د .خالد شعد القاضي
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شــــــــــاعـــتني

القصه

االعـــــالو االلكـتـــروىـــي

اإلذاعــــة والتليفــسيوٌ

الــعــالقات العــامة واالعــالٌ

الــــــصــــحــــافـــــة

السمً

جامعة جيوب الوادي
كلية اإلعالو وتكيولوجيا االتصال
جداول االمتحاىات

جدول امتحاىات ىَاية الفصل الدراشي الجاىي للعاو اجلامعي 2022/2021و الفرقة الجالجة (املصتوى الصادط)
القصه

األحد 2022/6/5و

مياهج البحح االعالمي

مياهج البحح االعالمي

مياهج البحح االعالمي

مياهج البحح االعالمي

الجالثاء 2022/6/7و

اإلعالو وإدارة الصور

اإلعالو وإدارة الصور

اإلعالو وإدارة الصور

اإلعالو وإدارة الصور

اخلنيض 2022/6/9و

ترمجة لإلعالو اإلللرتوىي ()2

ترمجة إذاعية وتليفزيوىية ()2

ترمجة مواد العالقات العامة ()2

ترمجة مواد العالقات العامة ()2

األحد 2022/6/12و

إىتاج الوسائط املتعددة

اإللقاء والصوتيات

االتصال التشويفي

صحافة متخصصة

الجالثاء 2022/6/14و

مواقع التواصل االجتناعي

الدراما يف اإلذاعة والتليفزيون

وكاالت العالقات العامة الدولية

الصحافة وقضايا اجملتنع

اخلنيض 2022/6/16و

تصنيه وإىتاج اإلعالن اإلللرتوىي

املــــــوىـــتــــــاج

اليوو والتاريخ

اذتنالت اإلعالمية وختطيط الربامج تصنيه وحترير اإلعالن الصحفي

تــعـلـيــنــات ٍــــامـــة:
( )1تـــبــدأ االمتــحــــاىــات فــي الــصـاعة التاشعة صبـاحاً.

( )2ال يصنح للطالب بدخول االمتحاٌ إال يف حـــالة اظــَـار اثـبـات الــشــخــصــيـة وكــــارت التطعيـــه.

( )3ال يصنح للطالب باصطحاب التليفوٌ احملنول داخل اللجية.

( )4يـــــنـيـــــــع عــــلــــى الــــــطـــــالـــــب اشــــتـــــعــــارة أي مـــــً األدوات املــــــكــتــبـــيــة مـــــً

( )5ضرورة االلتساو بارتداء الكنامة وباإلجراءات االحــرتازية.
املختص
ط)002(0965217209 :

زمـــــيـلــــُ إال فــــي حــــــالـــة الــــضـــرورة ويــتــــه ذلــك مـــً خـــــالل مـــالحـــــظ اللــجــيــة.
مصجل الكلية

عنيد الكلية

ا .حصاٌ حصني حمند

ا .د .خالد شعد القاضي
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االعـــــالو االلكـتـــروىـــي

اإلذاعــــــة والتليــفــسيوٌ

الــعــالقات العــامة واالعــالٌ

الــــــصــــحــــافـــــة

السمً

جامعة جيوب الوادي
كلية اإلعالو وتكيولوجيا االتصال
جداول االمتحاىات

جدول امتحاىات ىَاية الفصل الدراشي الجاىي للعاو اجلامعي 2022/2021و الفرقة الرابعة (املصتوى الجامً)
القصه

االعـــــالو االلكـتـــروىـــي اإلذاعــــــة والتليــفــسيوٌ

الصبت 2022/6/4و

الرأي العـــاو وطرق قياســى

الرأي العاو وطرق قياسى

الرأي العاو وطرق قياسى

الرأي العاو وطرق قياسى

االثيني 2022/6/6و

صـــحــافـــة الـــفيــديــو

إىتاج إذاعي وتليفزيوىي

االربعاء 2022/6/8و

اإلعــــــــالو الـــشــــاخــــر

اإلعــــــــالو الـــشــــاخــــر

أخالقيات العالقات العامة واملشئولية
االجتناعية

الصحافة التشاركية

اإلعــــــــالو الـــشــــاخــــر

الصبت 2022/6/11و

التشويق اإلعالمي والتجارة اإلللرتوىية

األفالو التشجيلية والوثائقية

إىتاج املواد الشنعية والبصرية للعالقات
العامة

اليوو والتاريخ

اإلعــــــالو الـــشــــاخــــر
الصحافة االستقصائية

تــعـلـيــنــات ٍــــامـــة:
( )1تـــبــدأ االمتــحــــاىــات فــي الــصـاعة التاشعة صبـاحاً.

( )2ال يصنح للطالب بدخول االمتحاٌ إال يف حـــالة اظــَـار اثـبـات الــشــخــصــيـة وكــــارت التطعيـــه.

( )3ال يصنح للطالب باصطحاب التليفوٌ احملنول داخل اللجية.

( )4يـــــنـيـــــــع عــــلــــى الــــــطـــــالـــــب اشــــتـــــعــــارة أي مـــــً األدوات املــــــكــتــبـــيــة مـــــً

( )5ضرورة االلتساو بارتداء الكنامة وباإلجراءات االحــرتازية.

املختص
ط)002(0965217209 :

زمـــــيـلــــُ إال فــــي حــــــالـــة الــــضـــرورة ويــتــــه ذلــك مـــً خـــــالل مـــالحـــــظ اللــجــيــة.

مصجل الكلية

عنيد الكلية

ا .حصاٌ حصني حمند

ا .د .خالد شعد القاضي
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شــــــــــاعـــتني

الــعــالقات العــامة واالعــالٌ

الــــــصــــحــــافـــــة

السمً

