
َهائً

انخىقٍجاالنكخروًَانصحافتانؼالقاثاإلراػتانخىقٍجاالنكخروًَانصحافتانؼالقاثاإلراػتانخىقٍجاالنكخروًَانصحافتانؼالقاثاإلراػتانخىقٍجاسى انًقرر

9:00-11:00يقذيت فً انصحافت2019/01/13األحذ
إػذاد انبرايح اإلراػٍت

(1ف) وانخهفسٌىٍَت
(1ف)طباػت انصحف(1ف)انخسىٌق

االَخرَج وانًدخًغ

(1ف)
1.30:-11:30

2019/01/14االثٍٍُ
يُاهح انبحث

(1ف)

يُاهح انبحث

(1ف)

يُاهح انبحث

(1ف)

يُاهح انبحث

(1ف)
11:00-9:00

ححهٍم َصىص

(1ف)

حًالث إػالٍَت 

(1ف)

ححهٍم َصىص

(1ف)

انخحرٌر االنكخروًَ

(1ف)(3)
1.30:-11:30

2019/01/15انثالثاء
يبادئ فً ػهى انسٍاست

(1ف)واالقخصاد
11:00-9:00

إػذاد واَخاج انىسائط

(1ف) انًخؼذدة
(1ف)ححرٌر يىاد انرأي

إػذاد واَخاج انىسائط

(1ف) انًخؼذدة
1.30:-11:30

2019/01/16األربؼاء
االَخاج اإلراػً 

(1ف)وانخهفسٌىًَ
(1ف)اإلػالٌ

االَخاج اإلراػً 

(1ف)وانخهفسٌىًَ
11:00-9:00

االَخاج اإلراػً 

(1ف)وانخهفسٌىًَ
11:00-9:00

انخسىٌق االخخًاػً 

(1ف)وانسٍاسً
(1ف)االخراج انصحفً

اَخاج انًىاد 

االنكخروٍَت

(1ف)

1.30:-11:30

9:00-11:00(1ف)انهغت انؼربٍت2019/01/17انخًٍس
اإلنقاء اإلراػً 

(1ف)وانخهفسٌىًَ
1.30:-11:30

 (1)انبرايح انًخخصصت 

1ف

اإلنقاء اإلراػً وانخهفسٌىًَ

(1ف)

إدارة انًىاقغ 

اإلنكخروٍَت 

(1ف)

1.30:-11:30
اإلنقاء اإلراػً 

(1ف)وانخهفسٌىًَ
1.30:-11:30

2019/01/20األحذ
يقذيت فً اإلراػت

(1ف)
1صحافت ػانًٍت ف(1ف)ححرٌر اخباري11:00-9:00

انخحرٌر االنكخروًَ

(1ف)(1)
1.30:-11:30

2019/01/21االثٍٍُ
يصادر 

(1ف)انًؼهىياث
11:00-9:00

انخىثٍق ويصادر 

(1ف)انًؼهىياث

انسهىك االسخهالكً

(1ف)

انخىثٍق ويصادر 

(1ف)انًؼهىياث
1إخراج إراػً ف11:00-9:00

انؼالقاث انؼايت

(1ف) واألزياث

صحافت يخخصصت 

(1ف)(1)
11:30-:1.30(1ف)يسح إػاليً

2019/01/22انثالثاء 
(1)انهغت األخُبٍت 

(1ف)
11:30-:1.30(1ف)ححرٌر األخبار(1ف)انذػاٌت(1ف)اإلػالو وانُخًٍت 11:00-9:00

2019/01/23األربؼاء
انؼالقاث انؼايت

(1ف) انذونٍت

انصحافت اإلنكخروٍَت 

(1ف)
11:00-9:00

انخربٍت اإلػاليٍت

(1ف)

انصحافت اإلنكخروٍَت 

(1ف)
11:00-9:00

(1ف)(3)انهغت األخُبٍت9:00-11:00(1ف)انخربٍت انىطٍُت2019/01/24انخًٍس
انهغت األخُبٍت

(1ف)(3)

انهغت األخُبٍت

(1ف)(3)

انهغت األخُبٍت

(1ف)(3)
1.30:-11:30

يهاراث اإلػالو

(1ف) االنكخروًَ
11:00-9:00

(1ف)حشرٌؼاث إػاليٍت2019/01/27األحذ
اإلػالٌ انًطبىع

(1ف)

حشرٌؼاث 

(1ف)إػاليٍت
11:30-:1.30(1ف)حشرٌؼاث إػاليٍت

إدارة انًؤسساث

(1ف) اإلػاليٍت
(1ف)اإلػالٌ انذونً

إدارة انًؤسساث 

(1ف)اإلػاليٍت
9:00-11:00(1ف)يدخًغ انًؼرفت 

11:30-:11.30انخسىٌق اإلنكخروًَ ف1اإلػالو انذونً ف1اإلػالو انذونً ف1اإلػالو انذونً ف9:00-111:00يؼهىياحٍت ف2019/01/28االثٍٍُ

2019/01/29انثالثاء
أسس انؼالقاثوكاالث األَباء

(1ف) انؼايت

وكاالث األَباء

(1ف)

وكاالث األَباء

(1ف)
11:00-9:00

انخحرٌر اإلراػً 

وانخهفسٌىًَ

(1ف)(انحىار)فٍ 

اإلػالو 

(1ف)وانًدخًغ
(1ف)صحافت سىرٌت

حصًٍى يىاقغ

(1ف)(2)
1.30:-11:30

عمٌد كلٌة اإلعالمنائب عمٌد كلٌة اإلعالم لشؤون الطالب والشؤون اإلدارٌةشعبة االمتحانات         رئٌسرئٌس الهٌئة اإلدارٌة

محمد العمر. د

على جمٌع الطالب اصطحاب بطاقاتهم الجامعٌة والشخصٌة أثناء االمتحان

على جمٌع الطالب التأكد من تارٌخ وتوقٌت المقررات االمتحانٌة

سٌنشر التوزٌع على اللوحات المخصصة قبل بدء الجلسة االمتحانٌة بساعة واحدة وأي تغٌٌر للقاعة ٌستوجب عالمة الصفر فً المقرر
سٌتم تخصٌص لوحات اعالنٌة لنشر توزٌع الطالب على القاعات االمتحانٌة علماً أن التوزٌع ٌختلف باختالف المقررات

ٌمنع ادخال أجهزة الموباٌل إلى داخل القاعة االمتحانٌة 

.قد أصبحت الفصل النهائً من الجامعة (مغلقة أو مفتوحة)علماً بأن عقوبة حٌازتها 

انسُت انرابؼت

 نهُظاو انفصهً انًؼذل2019-2018   برَايح ايخحاَاث انفصم األول نهؼاو انذراسً 

ٌجري امتحان جمٌع المواد للسنوات كافة بشكل : مالحظات مهمة

تقلٌدي ومؤتمت

بارعة شقٌر. د

انٍىو وانخارٌخ

انسُت انثانثتانسُت انثاٍَتانسُت األونى


