
السابق المتطلباالمتحان فترةاالمتحان تاريخالشعبةاالختيارالمساق اسمم

9:30-11:00األحدالزهراء  

9:30-11:00اإلثنينالجنوب  
9:30-11:00اإلثنينالشمال  

12:00-13:00اإلثنينغزة  

9:00-10:00اإلثنينالجنوب  
12:00-13:00األحدالشمال  

11:00-12:30اإلثنينغزة  

9:30-11:00األحدالجنوب  
12:30-14:00األربعاءالشمال  

11:00-12:00األحدالزهراء  

11:00-12:00األحدالجنوب  
14:00-15:00األربعاءالشمال  

8:00-9:00األحدالزهراء  

8:00-9:00اإلثنينالجنوب  
8:00-9:00اإلثنينالشمال  

السابق المتطلباالمتحان فترةاالمتحان تاريخالشعبةاالختيارالمساق اسمم

8:00-9:30األحدالزهراء  

8:00-9:30اإلثنينالجنوب  

8:00-9:30اإلثنينالشمال  

13:30-15:00اإلثنينغزة  

12:30-14:00األحدالجنوب  
12:00-13:30األحدالشمال  

8:00-9:30األحدالزهراء  

الحقا تحدد الجنوب  

الحقا تحدد الشمال  

11:00-12:30األحدالزهراء  

11:00-12:30اإلثنينالجنوب  

11:00-12:30اإلثنينالشمال  

12:00-13:30األحدالزهراء  

الحقا تحدد الجنوب  

الحقا تحدد الشمال  

السابق المتطلباالمتحان فترةاالمتحان تاريخالشعبةاالختيارالمساق اسمم

9:30-11:00األحدالزهراء  

الحقا تحدد الجنوب  

الحقا تحدد الشمال  

8:00-9:30السبتغزة  

الحقا تحدد الجنوب  

الحقا تحدد الشمال  

9:30-11:00السبتغزة  

الحقا تحدد الجنوب  

الحقا تحدد الشمال  

11:00-12:30السبتغزة  

الحقا تحدد0الجنوب  

الحقا تحدد0الشمال  

11:00-12:30األحدالزهراء  

الحقا تحدد الجنوب  

الحقا تحدد الشمال  

13:30-15:00األحدالزهراء  

الحقا تحدد الجنوب  

الحقا تحدد الشمال  

المحاضرة موعد

-

-11:00-2019/01/0513:00(ساعات3) العام الرأي6

- 13:00-11:00 2018/12/30 █ (ساعات3) السياسية العلوم مبادئ 1

-13:30-2019/01/0715:30(ساعات3) الخارجية السياسة2

-13:30-2019/01/0215:30(ساعات3) مقارنة سياسية نظم3

-8:30-2019/01/1010:30(ساعات3) السياسية النظرية4

5
 الصحفية المؤسسات إدارة

(ساعات3)
2019/01/0813:00-11:00

المحاضرة موعد

-13:30-2018/12/2915:30(ساعات3) االستقصائية الصحافة1

الثاني المستوى

-8:30-2019/01/0810:30(ساعات3) المعاصر السياسي الفكر4

5
 واالعالم الصحافة في مقدمة

(ساعات3)
2018/12/3113:00-11:00-

2
 (ساعات3) االجتماع علم الى مدخل

█
2019/01/0313:00-11:00-

-11:00-2019/01/0613:00(ساعات3) السياسي االجتماع علم3

األول المستوى

-8:30-2019/01/0510:30█ (ساعتين) العقيدة في دراسات4

5
 والقانون الشريعة في اإلنسان حقوق

█ (ساعتين)
2019/01/0710:30-8:30-

المحاضرة موعد

-8:30-2018/12/2910:30█ (ساعات3) الفلسطينية القضية1

جــامعــة األمـــة للتعليـــم المفتـــوح
2019/2018الفصل الدراسي األول 

قسم العلوم السياسية واإلعالم

المساقات المطروحة

الجامعة متطلبات

: ....................................الجامعي الرقم: ............................................................... الطالب اسم

-8:30-2018/12/3110:30█ (ساعتين) السيرة في دراسات2

-8:30-2019/01/0210:30█ (ساعات3) العربية اللغة3

طالب



السابق المتطلباالمتحان فترةاالمتحان تاريخالشعبةاالختيارالمساق اسمم

12:30-14:00اإلثنينغزة  

11:00-12:30اإلثنينالجنوب  

11:00-12:30اإلثنينالشمال  

13:30-15:00اإلثنينغزة  

الحقا تحدد الجنوب  

الحقا تحدد الشمال  

8:00-9:30السبتغزة  

الحقا تحدد الجنوب  

الحقا تحدد الشمال  

14:00-15:30األحدالزهراء  

14:00-15:30اإلثنينالجنوب  

14:00-15:30اإلثنينالشمال  

11:00-12:30األحدالزهراء  

11:00-12:30اإلثنينالجنوب  

11:00-12:30اإلثنينالشمال  

السابق المتطلباالمتحان فترةاالمتحان تاريخالشعبةاالختيارالمساق اسمم

11:00-12:30اإلثنينغزة  

11:00-12:30اإلثنينالجنوب  

11:00-12:30اإلثنينالشمال  

11:00-12:30األحدالزهراء  

الحقا تحدد الجنوب  

الحقا تحدد الشمال  

3
 السياسية العلوم في خاص موضوع

(ساعات3)
------

السابق المتطلباالمتحان فترةاالمتحان تاريخالشعبةاالختيارالمساق اسمم

السابق المتطلباالمتحان فترةاالمتحان تاريخالشعبةاالختيارالمساق اسمم

8:30-10:00األحدالزهراء  

8:30-10:00اإلثنينالجنوب  

8:30-10:00اإلثنينالشمال  

12:30-14:00األحدالزهراء  

12:30-14:00اإلثنينالجنوب  

12:30-14:00اإلثنينالشمال  

 االسرائيلي السياسي النظام

(ساعات3)
2019/01/1013:00-11:00-

4
 االسرائيلي العربي الصراع

(ساعات3)
2019/01/0615:30-13:30-

5

الثالث المستوى

المحاضرة موعد

-11:00-2019/01/0913:00(ساعات3) فلسطين جغرافية1

1

(ساعات3) اإلسالمي السياسي الفكر1

ثاني فصل أيضا تطرح مساقات

الرابع المستوى

االختيارية المساقات

المحاضرة موعد

-8:30-2019/01/0310:30(ساعات3) العربية العالقات2

2018/12/2913:00-11:00-

-8:30-2019/01/1210:30(ساعات3) العربي اإلعالم2

المحاضرة موعد

-8:30-2019/01/0210:30█ (ساعات3) العلمي البحـث مناهج1

المحاضرة موعد

-11:00-2019/01/1213:00█ (ساعات3) باإلنجليزية اإلعالم لغة2

-8:30-2018/12/3010:30(ساعات3) السياسية الجغرافيا3

الســــــــــــــــــــاعات مجمـــــــــــــــــــــــــوع

أو كان الطالب خريج فيمكن تسجيل  % 80 ساعة ، اال اذا كان التراكمي أعلى من 20 ساعات، و األعلى 9الحد األدني للتسجيل هو * 

. ساعة22

.  ساعات دراسية 9الحد األدنى للرسوم المسددة للفصل الجديد هو تسديد جميع الرسوم السابقة باإلضافة الى  رسوم * 

.يرجى وضع اشارة أمام المساق المراد تسجيله في خانة االختيار المخصصة لذلك ، وتأكد من الفرع الذي سجلت به* 

.عند اختيارك للمساق ، تأكد من إنهائك للمتطلب السابق له* 

.لن يسمح ألي طالب بتقديم أي امتحان في أي فرع للجامعة ، إال الفرع المسجل به المساق / مالحظة * 

.في حالة عدم اكتمال العدد في شعب الشمال والجنوب ، سيتم اغالقها وتحويلها الى شعب الزهراء أو شعب غزة* 

تعني أن المساق متوفر له كتاب مملوك للجامعة ويجب على الطالب تسديد رسوم الكتاب ليتمكن من  █المساقات المتبوعة بالرمز * 


