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 الفصل الدراسي االول

 
 

 

 الفصل الدراسي الثاني

 
 

 

 
 
 
 

 المحاضرة
 

 المكان

 المحاضرة األولى
 المحاضرة    

 
 المكان

المحاضرة 
 الثالثة

 المحاضرة الخامسة المحاضرة الرابعة

 من           إلى
8          0321 

 من         إلى
0       3321 

 من       إلى
33.2    .302 

 إلى      من  
.321      0311 

 0.1 كلية اإلعالم
 (0مادة اعالمية )

 
 االميرة سماحد.

 د. هانى محمد على
 

 011 كلية اإلعالم
مقدمة فى 
 الصحافة

 
 د. أمل السيد 
 د. محمد منصور

021 
مقدمة في العالقات 

 العامة
 أ.د. حنان جنيد

 ريم عادلد. 

031 
 مقدمة فى االعالن

 
 فاتن رشادد.

 بد الوهابد. منى ع
 

 المحاضرة
 

 المكان

 المحاضرة األولى
 المحاضرة 

 
 المكان

المحاضرة 
 الثالثة

 المحاضرة الخامسة المحاضرة الرابعة

 من           إلى
8          0321 

 من         إلى
0       3321 

 من       إلى
33.2    .302 

 من        إلى
.321      0311 

 021 كلية اإلعالم
 (0الترجمة اإلعالمية )

 
 د. هانى محمد

 داليا عثماند.
 

 001 كلية اإلعالم
األخبار اإلذاعية 

 والتليفزيونية
 أ.د. محمد المرسى

 د. محمد مهنا
 

001 
 اللغة اإلعالمية

د. محمد حسام 
 الدين

 د. مارجريت سمير
 

071 
مقدمة فى مناهج 
 البحث اإلعالمى

عبد أ.د. بركات 
 العزيز  

 د. امل السيد
 

  

 .مدرج  .مدرج 

 برنامج بكالوريوس اإلعالم
 جدول اللقاءات الدورية

 3100 سبتمرب دور 

7/01  ,30/01  ,./00 ,08/00 ,3/03 ,00/03 ,21/03/3100 

 

21/0, 0./01 ,38/01 ,00/00 ,32/00 ,0/03 ,

32/03/3100 

 

 

21/0, 0./01 ,38/01 ,00/00 ,32/00 ,0/03 ,32/03/3100 

 

 

7/01  ,30/01  ,./00 ,08/00 ,3/03 ,00/03 ,

21/03/3100 

 3 

 



 
 الثالثالفصل الدراسي 

 

 
 

 

 
 

 

 الفصل الدراسي الرابع
 

 

 
 

 

 

 ةالمحاضر 
 

 المكان

 المحاضرة  المحاضرة الثانية المحاضرة األولى
 

 المكان

 المحاضرة الخامسة المحاضرة الرابعة المحاضرة الثالثة

 من           إلى
8          0321 

 من         إلى
03.2    00302 

 إلى        من 
0       3321 

 من       إلى
33.2    .302 

 إلى     من   
.321      0311 

 371 كلية اإلعالم
إدارة اإلعالن 
 واقتصادياته

 سلوى العوادلى أ.د. 
 نهلة الحفناوى .د

 نرمين خضرد.

381 
 إدارة وتخطيط العالقات العامة

 
 أ.د. حنان جنيد

 د. ريم عادل          

 321 كلية اإلعالم
مادة إعالمية بلغة 

 (3أجنبية )
 د.ياسمين أحمد

 د. ايمان حسنى
 د. صفا فوزى 

 

301 
 نظريات االتصال
أ.د. محمد 

 المرسى
د. مارجريت  

 سمير

301 
الكتابة لإلذاعة 

 والتليفزيون 
 أ.د. نسمة البطريق

 سامية احمد علىد. أ.

  

 (0)مدرج  (0)مدرج 

 

 

 
 
 
 

 
 

 المحاضرة
 

 المكان

 المحاضرة  المحاضرة الثانية المحاضرة األولى
 

 المكان

 المحاضرة الخامسة المحاضرة الرابعة المحاضرة الثالثة
 من           إلى

8          0321 
 إلى      من   
03.2    00302 

 إلى        من  
0       3321 

 من       إلى
33.2    .302 

 إلى     من   
.321      0311 

 311 االعالمكلية 
 الرأى العام

 أ.د. جيهان يسري 
 أ.د. خالد صالح الدين

331 
 تكنولوجيا االتصال

 سعيد الغريبد. 
 د. شريف نافع 

 د. منى عبد الوهاب
 
 

 3.1 عالماالكلية  
 التحرير الصحفى

 
 هشام عطيةد. أ.
  د. عثمان فكرى  

301 
تشريعات اإلعالم 

 وأخالقياته
 د. نرمين االزرق 

 سماح الشهاوى د.
 

321 
الترجمة 
 (3اإلعالمية)

 د. سالى جاد
 الدين د.محمد حسام

 شيم قطبد. 

  

 0مدرج   0مدرج 

7/01  ,30/01  ,./00 ,08/00 ,3/03 ,00/03 ,21/03/3100 

 
21/0, 0./01 ,38/01 ,00/00 ,32/00 ,0/03 ,

32/03/3100 

 

 

7/01  ,30/01  ,./00 ,08/00 ,3/03 ,00/03 ,21/03/3100 

 

21/0, 0./01 ,38/01 ,00/00 ,32/00 ,0/03 ,

32/03/3100 

 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 سادسالفصل الدراسي ال
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المحاضرة       
 

 المكان

 المحاضرة     المحاضرة الثانية المحاضرة األولى
 

 المكان

 المحاضرة الخامسة المحاضرة الرابعة حاضرة الثالثةالم

 من           إلى
8          0321 

 من         إلى
03.2    00302 

 إلى        من 
0       3321 

 من       إلى
33.2    .302 

 إلى     من   
.321     0311 

 221 كلية اإلعالم
 (2الترجمة اإلعالمية )
 أ.د. حنان جنيد

 لى جادساد. 
 نرمين االزرق د.

 

 

201 
 التخطيط اإلعالمي
 أ.د. جيهان يسرى 

 أ.د. بركات عبد العزيز  

 211 كلية اإلعالم
 اإلعالم الدولي

د. خالد صالح أ.
 الدين

 عادل فهمىد. 

2.1 
اإلخراج اإلذاعي 

 والتليفزيوني
 أ.د. محمد المرسى

 د.وليد فتح اللهأ.
 

231 
 اإلخراج الصحفي

 

 أ.د.شريف درويش
 د. سعيد الغريب

  

 (2)مدرج  (2)مدرج 

 المحاضرة
 

 المكان

 المحاضرة  المحاضرة الثانية المحاضرة األولى
 

 المكان

 المحاضرة الخامسة المحاضرة الرابعة المحاضرة الثالثة

 من           إلى
8          0321 

 إلى   من      
03.2    00302 

 إلى        من 
0       3321 

 من       إلى
33.2    .302 

 إلى     من   
.321      0311 

 271 كلية اإلعالم
العالقات العامة فى 

 المجال التطبيقى
 أ.د. على عجوة
 د. ريم عادل

221 
 البرامج التعليمية والثقافية

 
 أ.د. وليد فتح الله
   د. االميرة سماح

 201 كلية اإلعالم
مادة إعالمية بلغة 

 (2أجنبية)
      

 د. نرمين خضر
 محمد مهناد. 

 

281 
 إدارة الصحف

 
 منى عبد الوهابد. 

 محمد البازد. 

201 
 فن اإلعالن

 
 نهله الحفناوى د. 

 د. علياء سامي

  

 (2) مدرج (2مدرج )

 لفصل الدراسي اخلامسا

7/01  ,30/01  ,./00 ,08/00 ,3/03 ,00/03 ,21/03/3100 

 
21/0, 0./01 ,38/01 ,00/00 ,32/00 ,0/03 ,

32/03/3100 

 

 

7/01  ,30/01  ,./00 ,08/00 ,3/03 ,00/03 ,21/03/3100 

 

21/0, 0./01 ,38/01 ,00/00 ,32/00 ,0/03 ,

32/03/3100 

 

 

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 المحاضرة
 

 المكان

 المحاضرة  المحاضرة الثانية المحاضرة األولى
 

 المكان

 المحاضرة الخامسة المحاضرة الرابعة المحاضرة الثالثة

 من           إلى
8          0321 

 من         إلى
03.2    00302 

 إلى        من 
0       3321 

 من       إلى
33.2    .302 

 إلى     من   
.321      0311 

 01. كلية اإلعالم
 فن العالقات العامة

 على عجوهد. أ.
 

.81 
 تخطيط الحمالت اإلعالنية

 سلوى العوادلىأ.د. 
 فاتن رشادد. 

 01. كلية اإلعالم
عالن اإلذاعي اإل

 والتليفزيوني
 صفا فوزى د. 

 د. داليا عثمان
 

.21 
موضوع خاص فى 

 اإلذاعة
 أ.د. سامية أحمد على

 أيمن منصورأ.د. 

.71 
مشروع إصدار 
 جريدة أو مجلة

 أ.د. شريف درويش
 د. وائل العشرى 

  

 (3) مدرج (3مدرج )

 

 

 

 

 

 

 

 

 المحاضرة
 

 المكان

 المحاضرة  المحاضرة الثانية رة األولىالمحاض
 

 المكان

 المحاضرة الخامسة المحاضرة الرابعة المحاضرة الثالثة

 من           إلى
8          0321 

 من         إلى
03.2    00302 

 إلى        من 
0       3321 

 من       إلى
33.2    .302 

 إلى     من   
.321      0311 

 01. مكلية اإلعال
موضوع خاص فى 

 الصحافة
 أ.د. هشام عطيه

 محمد منصورد. 
 

.31 
 الصحافة المتخصصة

 
 د. كمال قابيل

 أمل السيدد. 

 11. كلية اإلعالم
مادة إعالمية بلغة 

 (.أجنبية )
 أ.د. ايمن منصور
 د. محمد حسام

 

..1 
والبرامج األفالم الوثائقية 
 التسجيلية

 د. عادل فهمى
 بسنت مرادد. 

 مين احمدد.ياس
 

.21 
الترجمة اإلعالمية 

(.) 
 د. شيم قطب

 هانى محمدد. 

  

 (3مدرج ) (3) مدرج

 سابعالفصل الدراسي ال

 الفصل الدراسي الثامن

7/01  ,30/01  ,./00 ,08/00 ,3/03 ,00/03 ,21/03/3100 

 
21/0, 0./01 ,38/01 ,00/00 ,32/00 ,0/03 ,

32/03/3100 

 

 

 

7/01  ,30/01  ,./00 ,08/00 ,3/03 ,00/03 ,21/03/3100 

 

21/0, 0./01 ,38/01 ,00/00 ,32/00 ,0/03 ,

32/03/3100 

 

 

 
 

 


