
 

ــــــــــــ�لي                           ــــة املنصــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــور ا�جامعــــــــــــ ــــــ  ةــــــــــــــــــــــــــــــ

 االعالم الرق�ي  قسم                     

 2022-2021لعام الدرا��ي ل –األول الدور  – الثا�ي��اية الكورس  متحانات جدول ا                             
 

 اليوم  التار�خ  املرحلة الثالثة  نوع االمتحان 

 االحد  5-6-2022  

 االثن�ن  2022-6-6 اساسیات البرمجة حضوري 

 الثالثاء 7-6-2022  

 االر�عاء 2022-6-8 الخطاب االعالميتحلیل  االلكتروني

 ا�خميس  9-6-2022  

 السبت 11-6-2022  

 االحد  2022-6-12 صحافة الموبایل والبیانات  حضوري 

 االثن�ن  13-6-2022  

 الثالثاء 2022-6-14 تقنیات التصویر والفیدیو  حضوري 

 االر�عاء 15-6-2022  

 ا�خميس  2022-6-16 التحقیقات االستقصائیة حضوري 

 السبت 18-6-2022  

 االحد  2022-6-19 الراي العام  االلكتروني

 االثن�ن  20-6-2022  

 الثالثاء 2022-6-21 لغة االعالم المتقدمة  االلكتروني
 

 (مدة األمتحان  9:00 يبدأ األمتحان ا�حضوري الساعة
ً
 ). ساعات 3صباحا

 (مدة األمتحان  10:00الساعة  اإللك��و�ييبدأ األمتحان 
ً
 ). ساعات  3صباحا

 .يمتحن الطلبة ا�حملون مع اقرأ��م من املرحلة السابقة وحسب ا�جدول املعلن



 

ــ�لي ــــــــة املنصــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــور ا�جامعــــــــ  ة ـــــــــــــــــــــــــــــ

         االعالم الرق�ي   قسم 

 2022-2021للعام الدرا��ي  - الدور االول  –الدراسية  السنة ��ايةمتحانات جدول ا
 

 اليوم  التار�خ  املرحلة االو��  املرحلة الثانية االمتحان نوع 

افي�ي لوسائل االعالم  - حضوري  االحد  2022-6-5 التصميم ا�جر

 االثن�ن  2022-6-6 - 2اللغة االعالمية  الك��و�ي 

 الثالثاء 2022-6-7 ال��بية االعالمية الرقمية  االلقاء والتقديم  حضوري

 االر�عاء 8-6-2022 - - 

 ا�خميس  2022-6-9 ) الك��و�ي(   اساسيات تكنلوجيا املعلومات ) حضوري(  مبادئ التصميم البصري  حضوري +  الك��و�ي 

اقع الك��ونية  حضوري  السبت 2022-6-11 علم االحصاء التطبيقي وتحليل البيانات  تصميم مو

 االحد  12-6-2022 - - 

 االثن�ن  2022-6-13 - مبادئ شب�ات ا�حاسوب  الك��و�ي 

 الثالثاء 2022-6-14 ا�خ�� والتقر�ر االلك��و�ي  - حضوري

 االر�عاء 2022-6-15 - 2اللغة االن�ل��ية  الك��و�ي 

 ا�خميس  2022-6-16 ) الك��و�ياإلعالمي ( علم النفس  ) حضوري (  1التحر�ر االلك��و�ي  حضوري +  الك��و�ي 

 السبت 2022-6-18 االعالمية اللغة  علوم سياسية  الك��و�ي 

 االحد  19-6-2022 - - 

 االثن�ن  2022-6-20 1اللغة االن�ل��ية  االتصال التفاع��  الك��و�ي 

 الثالثاء  21-6-2022 - - 

 االر�عاء 2022-6-22 حقوق اال�سان والديمقراطية  - الك��و�ي 

 ا�خميس  2022-6-23  املعرفة الرقمية  الك��و�ي 
 

  9:00الساعة  األمتحان ا�حضوري يبدأ  
ً
 ). ساعات 3(مدة األمتحان  صباحا

 (مدة األمتحان  10:00الساعة يبدأ األمتحان األلك��و�ي 
ً
 ). ساعات 3صباحا

 .ا�جدول املعلن وحسبيمتحن الطلبة ا�حملون مع اقرأ��م من املرحلة السابقة  
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