
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 ز  

 
 

 ينطبق هذا الجدول عمى 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 المممكة العربية السعودية

 كود  الفترة التاريخ
  سم المقررا المقرر

 

 كود
  سم المقررا المقرر 

 السبت
8/7/7107 

 ا ظهراً 
  اإلعالم الدولى 011  مقدمة فى الصحافة  011
  (0مادة إعالمية بمغة أجنبية ) 011  الرأى العام 711

 األحد
9/7/7107 

     موضوع خاص فى اإلذاعة )**( 051 ا ظهراً 

 اإلثنين
01/7/7107 

 ا ظهراً 
  البرامج التعميمية والثقافية 051  (0ة )الترجمة اإلعالمي 051
     (7مادة إعالمية بمغة أجنبية ) 751

 الثالثاء
00/7/7107 

 ا ظهراً 
  التخطيط اإلعالمى 001   مقدمة فى الفنون اإلذاعية والسمعبصرية 001
  موضوع خاص فى الصحافة )**( 001  تشريعات اإلعالم وأخالقياته 701

 األربعاء
07/7/7107 

01 
 صباحاً 

     اإلعالن اإلذاعى والتمفزيونى 061

 الخميس
00/7/7107 

 ا ظهراً 
  فن اإلعالن 061  المغة اإلعالمية  061
     الكتابة لإلذاعة والتميفزيون 761

 الجمعة
00/7/7107 

 ال تعقد إمتحانات ال تعقد إمتحانات

 السبت
05/7/7107 

 ا ظهراً 
  اإلخراج الصحفى 071  مقدمة فى اإلعالن 071
  الصحافة المتخصصة 071  تكنولوجيا االتصال والمعمومات  771

 األحد
06/7/7107 

     مشروع إصدار جريدة أو مجمة 071 ا ظهراً 

 اإلثنين
07/7/7107 

 ا ظهراً 
  طبيقىالعالقات العامة فى المجال الت 071  مقدمة فى مناهج البحث اإلعالمى 071
     إدارة اإلعالن واقتصادياته 771

 الثالثاء
08/7/7107 

 ا ظهراً 
  (0الترجمة اإلعالمية ) 001  مقدمة فى العالقات العامة 001
  (0الترجمة اإلعالمية ) 001  (7الترجمة اإلعالمية ) 701

 األربعاء
 ا ظهراً  09/7/7107

     تخطيط الحمالت اإلعالنية 081

 سالخمي
71/7/7107 

 ا ظهراً 
  إدارة الصحف واقتصادياتها 081   فن اإلعالن الصحفي 081
     إدارة وتخطيط العالقات العامة 781

 الجمعة
70/7/7107 

 ال تعقد إمتحانات  ال تعقد إمتحانات

 السبت
77/7/7107 

 ا ظهراً 
  ونىاإلخراج اإلذاعى والتمفزي 001   (0مادة إعالمية بمغة أجنبية ) 001

  األفالم الوثائقية والبرامج التسجيمية  001  التحرير الصحفى 701
 األحد

32/7/3107 
 يوليو 70أجازة ثورة  يوليو 70أجازة ثورة 

 اإلثنين
     فن العالقات العامة 091 ا ظهراً  42/7/4107

 الثالثاء
 ا ظهراً  75/7/7107

  (0دة إعالمية بمغة أجنبيه )ما 091  األخبار اإلذاعية والتميفزيونية 091
     نظرية االتصال 791

 

 

 كلية اإلعالم 7102 وليويجدول امتحان دور 
 


