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 الفصل الدراسي الثالث
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 سادسالفصل الدراسي ال
 

 

 

 

 
 

 

 المحاضرة
 

 المكان

 المحاضرة األولى
 من           إلى

8          93.9 
 كمية االعالم

 
 (4)مدرج 

099 
 الرأى العام

 أ3د3 جييان يسري
 أ3د3 خالد صالح الدين

 المحاضرة       
 

 المكان

 المحاضرة     المحاضرة الثانية المحاضرة األولى
 

 المكان

 المحاضرة الخامسة المحاضرة الرابعة المحاضرة الثالثة

 من           إلى
8          93.9 

 من         إلى
9349    11319 

 إلى        من 
1       03.9 

 من       إلى
0349    4319 

 إلى     من   
43.9     0399 

 9.. كمية اإلعالم
 (.الترجمة اإلعالمية )

 ايمان حسنىد3 
 مارجريت سميرد3

 د3سالى جاد
 

 

.19 
 التخطيط اإلعالمي
 أ3د3 جييان يسرى

 أ3د3 بركات عبد العزيز  

 99. كمية اإلعالم
 اإلعالم الدولي

د3 خالد صالح أ3
 الدين

 د3 منى مجدى
 ىشام فايدد3 

.49 
اإلخراج اإلذاعي 

 والتميفزيوني
 أ3د3 محمد المرسى

 داليا عثماند3
 د3 نيال الفاروق

 

.09 
 اإلخراج الصحفي

 

 أ3د3شريف درويش
 د3 سعيد الغريب

  

 (.)مدرج  (.)مدرج 

 برنامج بكالوريوس اإلعالم

 جدول اللقاءات الدورية

 1027 سبتمبر دور 

 الخامس الفصل الدراسي

 ,01/03, 32/00, 01/00, 32/01,  02/01, 33/9الجمعة :

 39/03 /3102 

 

 ,33/03, 8/03, 02/00, 2/00,  31/01,  39/9الجمعة :

1/0/3108. 

 

 

 

 

 ,01/03, 32/00, 01/00, 32/01,  02/01, 33/9الجمعة :

 39/03 /3102 

 

 ,33/03, 8/03, 02/00, 2/00,  31/01,  39/9الجمعة :

1/0/3108. 

 

 ,33/03, 8/03, 02/00, 2/00,  31/01,  39/9الجمعة :

1/0/3108. 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 المحاضرة
 

 المكان

 المحاضرة  نيةالمحاضرة الثا المحاضرة األولى
 

 المكان

 المحاضرة الخامسة المحاضرة الرابعة المحاضرة الثالثة

 من           إلى
8          93.9 

 من         إلى
9349    11319 

 إلى        من 
1       03.9 

 من       إلى
0349    4319 

 إلى     من   
43.9      0399 

 499 كمية اإلعالم
 مةفن العالقات العا

 عمى عجوهد3 أ3
 أ3د3حنان جنيد

489 
 تخطيط الحمالت اإلعالنية

 سموى العوادلىأ3د3 
 صفوت العالمد3 

 409 كمية اإلعالم
اإلعالن اإلذاعي 

 والتميفزيوني
 أ3د3 ىبة السمرى

 صفا فوزىد3 
 د3 نشوى جمال

 

499 
موضوع خاص فى 

 اإلذاعة
 أ3د3 سامية أحمد عمى

 أيمن منصورأ3د3 

479 
ار مشروع إصد

 جريدة أو مجمة
 عثمان فكرىد3 

 د3سماح الشياوى
 د3 شريف نافع

  

 (0) مدرج (0مدرج )

 

 المحاضرة
 

 المكان

 المحاضرة  المحاضرة الثانية المحاضرة األولى
 

 المكان

 المحاضرة الخامسة المحاضرة الرابعة المحاضرة الثالثة

 من           إلى
8          93.9 

 من         إلى
9349    11319 

 إلى        من 
1       03.9 

 من       إلى
0349    4319 

 إلى     من   
43.9      0399 

 79. كمية اإلعالم
العالقات العامة فى 

 المجال التطبيقى
 أ3د3 محمود يوسف

 د3 ريم عادل
 

.99 
 امج التعميمية والثقافيةالبر 

 
 أ3د3 وليد فتح اهلل
   د3 االميرة سماح

 99. كمية اإلعالم
مادة إعالمية بمغة 

    (.أجنبية)
 د3 نرمين خضر

 ىمحمد ميند3 
 د3 انجى كاظم

 

.89 
 إدارة الصحف

 
 منى عبد الوىابد3 

 نرمين االزرقد3 

.09 
 فن اإلعالن

 
 د3 عمياء سامي
 د3 فاتن رشاد

 فناوىنيمو الحد3 

  

 (.) مدرج (.مدرج )

 المحاضرة
 

 المكان

 المحاضرة  المحاضرة الثانية المحاضرة األولى
 

 المكان

 المحاضرة الخامسة المحاضرة الرابعة المحاضرة الثالثة

 من           إلى
8          93.9 

 من         إلى
9349    11319 

 إلى        من 
1       03.9 

 من       إلى
0349    4319 

 إلى     من   
43.9      0399 

 419 كمية اإلعالم
موضوع خاص فى 

 الصحافة
 أ3د3 ىشام عطيو

 محمد منصورد3 
 

409 
 الصحافة المتخصصة

 
 أمل السيدد3 

 د3 كمال قابيل

 499 كمية اإلعالم
مادة إعالمية بمغة 

 (4أجنبية )
محمد حسام د3 أ3

 الدين
 ياسمين أحمدد3 

 ابو شعيشع سيدالد3 
 

449 
والبرامج األفالم الوثائقية 
 التسجيمية

 نسمة البطريقد3 أ3
 ىويدا مصطفىد3أ3

 

4.9 
الترجمة اإلعالمية 

(4) 
 د3 شيم قطب

 عمى ىانى محمدد3 

  

 (0مدرج ) (0) مدرج

 الفصل الدراسي السابع

 
 الثامن الفصل الدراسي

 
 
 
 

 ,01/03, 32/00, 01/00, 32/01,  02/01, 33/9الجمعة :

 39/03 /3102 

 

 ,33/03, 8/03, 02/00, 2/00,  31/01,  39/9الجمعة :

1/0/3108. 
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