
  

 

 

 ينطبق هذا الجدول على امتحانات الطالب بجميع مدن جمهورية مصر العربية  
 

 

 الفترة اليوم
 كود

 المقرر 
 اسم المقرر 

 السبت  

27/3 /2021 

 

 

  مقدمه  111 ظهرا   12
 
 صناعة النش   ف

 الملكية الفكرية حقوق  211 ظهرا   12
 فهارس وببليوجرافيات مؤسسات النش   311 مساء   2
نت  411 مساء   6 ين عىل شبكة اإلنتر  مواقع الناش 

 األحد 

28/3 /2021 
ونية  421 صباحا   10  التجارة األلكتر

 

 اإلثنين 

29/3 /2021 

 

 الطباعة  121 مساء   4
 الببليوجرافيةنظم المعلومات  321 مساء   4
 للمعرفةالتصنيف والتحليل الموضوع   221 مساء   6

 

 الثالثاء 

30/3 /2021 

 مصادر المعلومات  112 صباحا   10
  النش   212 صباحا   10

 
ون  اإللكتر

وي    ج للكتب  312 ظهرا   12  اإلعالن والتر
اث الفكري  رقمنه 412 مساء   2  التر

 االربعاء

31/3 /2021 
   422 صباحا   10

 
 اإليداع القانون

 الخميس 

1 /4 /2021 

 أدب األطفال  222 ظهرا   12
نت و استخداماتها  122 مساء   2   االنتر

 
 النش   ف

 اإلخراج الطباع  وتصميم الكتب  322 مساء   2
 الجمعة

2 /4 /2021 
 ال تعقد إمتحانات 

 السبت 

3 /4 /2021 
 

 القراءة عىل النش   113 صباحا   10
 الفهرسة الوصفية  213 صباحا   10
  مجال النش   413 مساء   4

 
 المعايتر والمواصفات ف

 الخاصة النش  للفئات   313 مساء   2
 األحد 

4 /4 /2021 
 نش  المواد غتر المطبوعة  423 صباحا   10

 

 اإلثنين 

5 /4 /2021 
 

 تاري    خ الكتب و النش   123 مساء   4
 الدول   323 مساء   4

 النش 
 بناء وتنميه المقتنيات  223 ظهرا   12

 

 الثالثاء 

6 /4 /2021 
  

اث العرن    314 مساء   4    اإلسالم  مصادر التر
 الرقابة و حقوق الملكية الفكرية 114 ظهرا   12
 المدرس  و   الحكوم  النش   214 ظهرا   12
  الطباعة   استخدام 414 مساء   6

 
 التكنولوجيا ف

 

 االربعاء

7 /4 /2021 
 مساء   2

424 
 النش   اقتصاديات

 

 الخميس 

8 /4 /2021 

 النش  األكاديم   224 صباحا   10
 المواد السمعية و البرصية  124 مساء   4
 تحقيق ونش  المخطوطات  324 مساء   4

 الجمعة
 ال تعقد إمتحانات  2021/ 4/ 9

 السبت 

10/4 /2021 

ية)نصوص متخصصة باللغة  315 مساء   4  ( 2اإلنجلتر 
 الحاسب اآلل و تكنولوجيا النش   115 ظهرا   12
ية) 215 ظهرا   12  ( 1نصوص متخصصة باللغة اإلنجلتر 
 مساء   6

415 
 اإلتصال العلم  

 

 

 ( النشر)كلية اآلداب    2021 يناير جدول امتحان دور

 



  

 

 

 األحد 

11/4 /2021 

 

 ظهرا   12
425 

 

  
 النش  الدين 

 

 

 

 اإلثنين 

12/4 /2021 
 

 

 225 ظهرا   12
ونيهلغات معالجه النصوص   اإللكتر

 

 

  125 مساء   2
 
 االحصاء الببليوجراف

 

 مساء   2
 تسويق الكتب 325

 


