
 

 
 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
 

 

 الفترة  اليوم
 كود

 المقرر
  سم المقررا

 

 ودك
 المقرر

  سم المقررا

 السبت
8/7/7107 

 صباحاً  01
  التصنيف والتحميل الموضوعى لممعرفة 770  مقدمة فى صناعة النشر 000

     مواقع الناشرين عمى شبكة االنترنت 100

 األحد
9/7/7107 

 صباحاً  01
070 

100 
 الطباعة

 فهارس وببميوجرافيات مؤسسات النشر  
  رونيةلتجارة األلكتا 170 

 اإلثنين
01/7/7107 

 ظهراً  0
  نظم المعمومات البيميوجرافية 170  حقوق الممكية الفكرية 700

      

 الثالثاء
00/7/7107 

 صباحاً  01
007 
107 

 مصادر المعمومات
 رقمنة التراث الفكرى 

 
 أدب األطفال 777

 

 األربعاء
07/7/7107 

 صباحاً  01
  اإليداع القانوني 177  النشر األنترنت واستخداماتها فى 077

     اإلعالن والترويج لمكتب 107

 الخميس
01/7/7107 

 ظهراً  0

 
  اإلخراج الطباعى وتصميم الكتب 177  النشر االلكترونى 707

 الجمعة
  ال تعقد إمتحانات 01/7/7107

        

 ال تعقد إمتحانات

 السبت
01/7/7107 

 صباحاً  01
001 

101 
 مى النشرالقراءة ع

 المعايير والمواصفات فى مجال النشر

  بناء وتنمية المقتنيات 771 

 األحد
01/7/7107 

 ظهراً  0
 

  نشر المواد غير المطبوعة 171  تاريخ الكتب والنشر 071

    النشر لمفئات الخاصة 101
 

 اإلثنين
07/7/7107 

 الفهرسة الوصفية 701 صباحاً  01
 

  النشر الدولى 171
  

 الثالثاء
08/7/7107 

 صباحاً  01
001 

101 

 الرقابة وحقوق الممكية الفكرية
 إستخدام التكنولوجيا فى الطباعة

 النشر األكاديمى 771 
 

 األربعاء
09/7/7107 

 ظهراً  0
071 

101 
 المواد السمعية والبصرية

 مصادر التراث العربى اإلسالمى

  إقتصاديات النشر 171 

 الخميس
71/7/7107 

 النشر الحكومى والمدرسى 701 صباحاً  01
  تحقيق ونشر المخطوطات 171  

 الجمعة
 ال تعقد إمتحانات 70/7/7107

 
 ال تعقد إمتحانات

 السبت
77/7/7107 

 صباحاً 01
001 

101 
 الحاسب االلى وتكنولوجيا النشر

 االتصال العممى 

  لغات معالجة النصوص األليكترونية 771  

 األحد
 يوليو 71أجازة ثورة   يوليو 71أجازة ثورة  32/7/3107

 اإلثنين
71/7/7107 

 صباحاً 01
071 
 

101 

 االحصاء الببميوجرافى
 (7نصوص متخصصة بالمغة اإلنجميزية )

  النشر الديني 171  

 الثالثاء
71/7/7107 

  تسويق الكتب 171   نصوص متخصصة بالمغة االنجميزية 701 ظهراً 0

 

 

 ( النشر )كلية اآلداب   3107 وليويل امتحان دور جدو

 


