
  

 

 

 ينطبق هذا الجدول على امتحانات الطالب بجميع مدن جمهورية مصر العربية  
 

 

 الفترة اليوم
 كود
 المقرر 

 اسم المقرر 

 

 األحد 

15/8 /2021 

 

 

 صناعة النشر  فيمقدمه  111 صباحا   10
 وببليوجرافيات مؤسسات النشر فهارس   311 ظهرا   12
 حقوق الملكية الفكرية  211 مساء   2
 مواقع الناشرين على شبكة اإلنترنت 411 مساء   6

 االثنين 

16/8 /2021 

 

 ظهرا   12

 االلكترونيةالتجارة  421

 

 الثالثاء 

17/8 /2021 

 الطباعة  121 مساء   2
 للمعرفهالتصنيف والتحليل الموضوعي   221 مساء   2
 نظم المعلومات الببليوجرافية  321 مساء   4

 األربعاء

18/8 /2021 

 مصادر المعلومات  112 صباحا   10
 رقمنة التراث الفكري  412 مساء   2

 مساء   6
 النشر اإللكترونى  212
 اإلعالن والترويج للكتب  312

 الخميس 

19/8 /2021 
 مساء   2

 اإليداع القانوني 422

 الجمعة 

20/8 /2021 
 ال تعقد إمتحانات 

 السبت 

21/8 /2021 

 

 مساء   6

 االنترنت و استخداماتها فى النشر  122
 أدب األطفال  222
 اإلخراج الطباعي وتصميم الكتب  322

 األحد 

22/8 /2021 

 القراءة على النشر  113 صباحا   10
 الفهرسة الوصفية  213 ظهرا   12
 النشر للفئات  الخاصه  313 مساء   2
 المعايير والمواصفات في مجال النشر  413 مساء   4

 

 االثنين 

23/8 /2021 

 

 نشر المواد غير المطبوعة  423 مساء   2

 

 الثالثاء 

24/8 /2021 

 

 بناء وتنميه المقتنيات  223 مساء   2

 مساء   4

 تاريخ الكتب و النشر  123
 النشر الدولي  323

 

 األربعاء

25/8 /2021 

 الرقابة و حقوق الملكية الفكرية  114 صباحا   10

 مصادر التراث العربى االسالمى  314 مساء   2
 استخدام التكنولوجيا فى الطباعة  414 مساء   4
 النشر الحكومى والمدرسى  214 مساء   6

 

 الخميس 

26/8 /2021 

 صباحا   10

 إقتصاديات النشر  424

 الجمعة 

27/8 /2021 
 ال تعقد إمتحانات 

 السبت  

28/8 /2021 

 المواد السمعية و البصرية  124 ظهرا   12
 النشر األكاديمي  224 مساء   2
 تحقيق ونشر المخطوطات  324 مساء   6

 االحد 

29/8 /2021 

 

 ظهرا   12

 الحاسب اآللى و تكنولوجيا النشر 115
  (1اإلنجليزية)نصوص متخصصة باللغة  215

  (  2نصوص متخصصة باللغة االنجليزية )  315 ظهرا   12

 مساء   4
  العلمي  االتصال 415

 االثنين 

30/8 /2021 
 صباحأ 10

  الدينيالنشر  425

 الثالثاء 

31/8 /2021 

  اإلحصاء الببلوجرافى  125 ظهرا   12

 تسويق الكتب  325 ظهرا   12
 معالجة النصوص االلكترونية لغات   225 مساءأ2  

 

 

 (النشر)كلية اآلداب  2021وليوي  جدول امتحان دور

 


