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الفصل الذراسي الثالث 
 

 
 

 

 

 

 

الفصل الذراسي الرابع 

 

 
 
 
 

 

 

السحاضرة 
 

السكان 

السحاضرة  السحاضرة الثانية السحاضرة األولى 
 

السكان 

السحاضرة الخامدة السحاضرة الرابعة السحاضرة الثالثة 

من           إلى 
8          9.30 

من         إلى 
9.45    11.15 

    إلى     من 
1       2.30 

من       إلى 
2.45    4.15 

    إلى  من   
4.30      6.00 

 270 كمية اإلعالم
إدارة اإلعالن 
واقترادياتو 

سمهى العهادلى  . د.أ
صفهت العالم .د
حشان جشيد .د.أ

280 
إدارة وتخطيط العالقات العامة 

 
 محسهد يهسف. د.أ

انجى كاظم . د          

 290 كمية اإلعالم
نعريات االترال 

 
عثسان فكرى . د
 مارجريت سسير.  د

250 
مادة إعالمية بمغة 

( 2)أجشبية 
 ايسان حدشى. د
 شريف نافع. د

 

260 
الكتابة لإلذاعة 
والتميفزيهن 

 ندسة البطريق. د.أ
 سامية احسد عمى. د.أ

  

( 1)مدرج ( 1)مدرج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

السحاضرة 
 

السكان 

السحاضرة  السحاضرة الثانية السحاضرة األولى 
 

السكان 

 السحاضرة الخامدةالسحاضرة الرابعة السحاضرة الثالثة 
من           إلى 

8          9.30 
من         إلى 

9.45    11.15 
    إلى     من  

1       2.30 
من       إلى 

2.45    4.15 
    إلى  من   

4.30      6.00 
 200كمية االعالم 

الرأى العام 
جييان يدري . د.أ

 خالد صالح الدين. د.أ

220 
تكشهلهجيا االترال 

شريف درويش  . د
دمحم السرسى . د.أ

 
 

 240كمية االعالم  
التحرير الرحفى 

 
ىذام عطية . د.أ

دمحم مشرهر  . د 

210 
تذريعات اإلعالم 

وأخالقياتو 
وليد فتح هللا . د

بركات عبد العزيز .د
 

230 
الترجسة 
( 2)اإلعالمية

ىبة الدسرى . د.أ
ايسن مشرهر . د.أ

برنامج بكالوريوس اإلعالم 

 جدول اللقاءات الدورية

 2017مارس   دور

 16/6 ,2/6 ,12/5 ,28/4 , 7/4 , 24/3:الجمعة 

 17/6/2017:  السبت 

 

.  23/6 ,9/6 ,19/5 ,5/5,  21/4, 31/3:الجمعة 

 2017/ 22/4:  السبت 

 

 

 

 16/6 ,2/6 ,12/5 ,28/4 , 7/4: الجمعة 

 17/6/2017:  السبت 

 

 

.  23/6 ,9/6 ,19/5 ,5/5,  21/4:الجمعة 

 2017/ 26/4:  السبت 

 

 

 
 

 



 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

الفصل الذراسي السادس 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       السحاضرة 
 

السكان 

   السحاضرة  السحاضرة الثانية السحاضرة األولى 
 

السكان 

السحاضرة الخامدة السحاضرة الرابعة السحاضرة الثالثة 

من           إلى 
8          9.30 

من         إلى 
9.45    11.15 

    إلى     من 
1       2.30 

من       إلى 
2.45    4.15 

    إلى  من   
4.30     6.00 

 330 كمية اإلعالم
( 3)الترجسة اإلعالمية 

سالى جاد . د
نرمين االزرق .د

 

 

310 
التخطيط اإلعالمي 

 جييان يدرى . د.أ

 بركات عبد العزيز  . د.أ

 300 كمية اإلعالم
اإلعالم الدولي 

خالد صالح . د.أ
الدين 

 ىذام فايد. د

340 
اإلخراج اإلذاعي 
والتميفزيهني 

 دمحم السرسى. د.أ
داليا عثسان .د

 

320 
اإلخراج الرحفي 

 

شريف درويش .د.أ
 سعيد الغريب. د

  

( 3)مدرج ( 3)مدرج 

السحاضرة 
 

السكان 

السحاضرة  السحاضرة الثانية السحاضرة األولى 
 

السكان 

السحاضرة الخامدة السحاضرة الرابعة السحاضرة الثالثة 

من           إلى 
8          9.30 

من         إلى 
9.45    11.15 

    إلى     من 
1       2.30 

من       إلى 
2.45    4.15 

    إلى  من   
4.30      6.00 

 370 كمية اإلعالم
العالقات العامة فى 
السجال التطبيقى 

عمى عجهة . د.أ
محسهد يهسف . د.أ

ريم عادل . د
 

350 
البرامج التعميسية والثقافية 

 
وليد فتح هللا . د.أ
 االميرة سساح  . د

 390 كمية اإلعالم
مادة إعالمية بمغة 

( 3)أجشبية
      

نرمين خزر . د
 ميشىدمحم . د

 

380 
إدارة الرحف 

 
مشى عبد الهىاب . د

 دمحم الباز. د

360 
فن اإلعالن 

 
نيمو الحفشاوى . د
 عمياء سامي. د

  

( 3)مدرج ( 3)مدرج 

الفصل الذراسي الخامس 

 16/6 ,2/6 ,12/5 ,28/4 , 7/4 , 24/3:الجمعة 

 17/6/2017:  السبت 

 

.  23/6 ,9/6 ,19/5 ,5/5,  21/4, 31/3:الجمعة 

 2017/ 22/4:  السبت 

 

 

 

 

 16/6 ,2/6 ,12/5 ,28/4 , 7/4 , 24/3:الجمعة 

 17/6/2017:  السبت 

 

.  23/6 ,9/6 ,19/5 ,5/5,  21/4, 31/3:الجمعة 

 2017/ 22/4:  السبت 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

السحاضرة 
 

السكان 

السحاضرة  السحاضرة الثانية السحاضرة األولى 
 

السكان 

السحاضرة الخامدة السحاضرة الرابعة السحاضرة الثالثة 

من           إلى 
8          9.30 

من         إلى 
9.45    11.15 

    إلى     من 
1       2.30 

من       إلى 
2.45    4.15 

    إلى  من   
4.30      6.00 

 490 كمية اإلعالم
فن العالقات العامة 

عمى عجهه . د.أ
حشان جشيد .د.أ

480 
تخطيط الحسالت اإلعالنية 

سمهى العهادلى . د.أ
 فاتن رشاد. د

 460 كمية اإلعالم
اإلعالن اإلذاعي 

والتميفزيهني 
ىبة الدسرى . د.أ

 صفا فهزى . د
 

450 
مهضهع خاص فى 

اإلذاعة 
سامية أحسد عمى . د.أ

 أيسن مشرهر. د.أ

470 
مذروع إصدار 
جريدة أو مجمة 

وائل العذرى . د
 سساح الذياوى .د

  

( 2)مدرج ( 2)مدرج 

 

السحاضرة 
 

السكان 

السحاضرة  السحاضرة الثانية السحاضرة األولى 
 

السكان 

السحاضرة الخامدة السحاضرة الرابعة السحاضرة الثالثة 

من           إلى 
8          9.30 

من         إلى 
9.45    11.15 

    إلى     من 
1       2.30 

من       إلى 
2.45    4.15 

    إلى  من   
4.30      6.00 

 410 كمية اإلعالم
مهضهع خاص فى 

الرحافة 
 ىذام عطيو. د.أ

دمحم مشرهر . د
 

420 
الرحافة الستخررة 

 
كسال قابيل . د
 أمل الديد. د

 400 كمية اإلعالم
مادة إعالمية بمغة 

( 4)أجشبية 
ايسن مشرهر . د.أ

سيد . د
 

440 
والبرامج األفالم الهثائقية 
 التدجيمية

 بدشت مراد. د
ياسسين احسد .د

 

430 
الترجسة اإلعالمية 

(4 )
شيم قطب . د
 ىانى دمحم. د

  

( 2)مدرج ( 2)مدرج 

 الفصل الذراسي السابع

 
 الثامن الفصل الدراسي

 
 
 
 

 16/6 ,2/6 ,12/5 ,28/4 , 7/4 , 24/3:الجمعة 

 17/6/2017:  السبت 

 

.  23/6 ,9/6 ,19/5 ,5/5,  21/4, 31/3:الجمعة 

 2017/ 22/4:  السبت 

 

 

 
 

 

 

 

 16/6 ,2/6 ,12/5 ,28/4 , 7/4 , 24/3:الجمعة 

 17/6/2017:  السبت 

 

 

.  23/6 ,9/6 ,19/5 ,5/5,  21/4, 31/3:الجمعة 

 2017/ 22/4:  السبت 

 

 

 

 


