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 ينطبق هذا الجدول على امتحانات الطالب بجميع مدن جمهورية مصر العربية  
 اليوم

 الفترة 

 كود 

 المقرر 
  اسم المقرر

 

 كود

 المقرر  
  اسم المقرر

 15/8/2021االحد 

  مقدمة فى الصحافة  100  الرأى العام  200 ظهرا  12

     االعالم الدولى  300 مساء 2

     (4بلغة أجنبية ) مادة إعالمية 400 مساء 6

االثنين  

     موضوع خاص فى اإلذاعة)+(  450 مساء   2 2021/ 16/8

الثالثاء 
17 /8/2021 

     ( 1الترجمة االعالمية ) 150 مساء 2

  (2مادة إعالمية بلغة أجنبية ) 250  البرامج التعليمية و الثقافية  350 مساء   4

االربعاء  

18/8 /2021 

     ط االعالمى التخطي  310 مساء 2

     موضوع خاص فى الصحافة  410 مساء   4

 مقدمة في الفنون اإلذاعية والسمعبصرية 110  تشريعات اإلعالم وأخالقياته  210 مساء 6
 

الخميس  

19/8 /2021 
    االعالن اإلذاعى و التليفزيونى  460 مساء 2

 

السبت  

21/8 /2021 

 

    فزيون الكتابة لالذاعة و التلي 260 مساء 2
 

 اللغة االعالمية  160  فن االعالن  360 مساء   6
 

 22/8/2021االحد 
 

     تكنولوجيا االتصال والمعلومات  220 مساء 6

  اإلخراج الصحفى  320  مقدمة فى االعالن  120 مساء 2

     الصحافة المتخصصة  420 مساء   4

االثنين  

23/8 /2021 
     مشروع إصدار جريدة أو مجلة  470 مساء   4

 

الثالثاء  

24/8 /2021 

  إدارة االعالن واقتصادياتة  270  مقدمة فى مناهج البحث االعالمية  170 مساء 2

     العالقات العامة فى المجال التطبيقى 370 مساء  2 

 

االربعاء 

25 /8/2021 
 

     ( 2الترجمة اإلعالمية ) 230 ظهرا  12

     دمة فى العالقات العامة مق 130 مساء 2

     ( 3) الترجمة االعالمية 330 مساء 4

     ( 4الترجمة اإلعالمية ) 430 مساء   6

الخميس 
26 /8/2021 

 تخطيط الحمالت االعالنية 480 مساء 2
 

  
 

السبت  

28/8 /2021 

     فن االعالن الصحفى  180 مساء 2

  إدارة الصحف و اقتصادياتها  380 مساء  6
   

 إدارة وتخطيط العالقات العامة  280 مساء 4

 29/8/2021االحد 

 

     التحرير الصحفي  240 ظهرا  12
  اإلخراج اإلذاعى و التليفزيونى  340  مادة إعالمية بلغة أجنبية  140 مساء 2
  االفالم الوثائقية و البرامج التسجيلية  440 مساء  6

   
   

االثنين 

30 /8/2021 
 

 فن العالقات العامة  490 مساء   2
 

   

الثالثاء 
31 /8/2021 

  (3مادة إعالمية بلغة أجنبية ) 390  االخبار االذاعية و التليفزيونية  190 ظهرا  12
     نظرية االتصال  290 مساء  2

 

 

  

 

 كلية اإلعالم  2021 يوليو  جدول امتحان دور 
 


