
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 ز  

 
 

 ينطبق هذا الجدول على امتحانات الطالب بجميع مدن جمهورية مصر العربية أما بالنسبة لالمتحانات التي تعقد بالدول العربية

 تعقد في نفس األيام ولكن من الساعة الخامسة مساًء حتى السابعة مساًء بتوقيت المملكة العربية السعودية

 كود  الفترة التاريخ
 المقرر

  سم المقررا

 

 كود
 المقرر 

  سم المقررا

 السبت
 ا ظهراً  027117102

  اإلعالم الدولى 022  مقدمة فى الصحافة  722

  (0مادة إعالمية بلغة أجنبية ) 022  الرأى العام 022

 األحد
     موضوع خاص فى اإلذاعة )**( 052 ا ظهراً  027117102

 اإلثنين
 ا ظهراً  027117102

  البرامج التعليمية والثقافية 052  (7مية )الترجمة اإلعال 752

     (0مادة إعالمية بلغة أجنبية ) 052

 الثالثاء
 ا ظهراً  027117107

  التخطيط اإلعالمى 072   مقدمة فى الفنون اإلذاعية والسمعبصرية 772

  موضوع خاص فى الصحافة )**( 072  تشريعات اإلعالم وأخالقياته 072

 األربعاء
     اإلعالن اإلذاعى والتلفزيونى 062 صباحاً  72 02711017

 الخميس
 ا ظهراً  02711010

  فن اإلعالن 062  اللغة اإلعالمية  762

     الكتابة لإلذاعة والتليفزيون  062

 الجمعة
 ال تعقد إمتحانات ال تعقد إمتحانات 02711010

 السبت
 ا ظهراً  02711010

  اإلخراج الصحفى 002  مقدمة فى اإلعالن 702

  الصحافة المتخصصة 002  تكنولوجيا االتصال والمعلومات  002

 األحد
     مشروع إصدار جريدة أو مجلة 012 ا ظهراً  02711015

 اإلثنين
 ا ظهراً  02711016

العالقاااااااات العاماااااااة فاااااااى المجاااااااال  012  مقدمة فى مناهج البحث اإلعالمى 712
 التطبيقى

 

     اإلعالن واقتصادياتهإدارة  012

 الثالثاء
 ا ظهراً  02711011

  (0الترجمة اإلعالمية ) 002  مقدمة فى العالقات العامة 702

  (0الترجمة اإلعالمية ) 002  (0الترجمة اإلعالمية ) 002

 األربعاء
02711012 

 ا ظهراً 
     تخطيط الحمالت اإلعالنية 022

 الخميس
02711012 

 
 ا ظهراً 

  إدارة الصحف واقتصادياتها 022   فن اإلعالن الصحفي 722

     إدارة وتخطيط العالقات العامة 022

 الجمعة
027110172 

 ال تعقد إمتحانات  ال تعقد إمتحانات
 السبت

027110177 
 ا ظهراً 

 اإلخراج اإلذاعى والتلفزيونى 002   (7مادة إعالمية بلغة أجنبية ) 702
 

  األفالم الوثائقية والبرامج التسجيلية  002  التحرير الصحفى 002

 األحد
027110170 

     فن العالقات العامة 022 ا ظهراً 

 اإلثنين
027110170 

 ا ظهراً 
  (0مادة إعالمية بلغة أجنبيه ) 022  األخبار اإلذاعية والتليفزيونية 722

     نظرية االتصال 022

 

 

 كلية اإلعالم 7102يناير جدول امتحان دور 

 


