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41
41

فاطمةاحمد لطفى.د1شاالحصاء وبحوث العمليات
41
40

الشعبة
تــــــدريـــــب عملــــــــــى

حـــد
اال

1شاالنشطة الترويجية

اسماء عز الدين





المكانعدداسم المحاضرينالمــــادةاليوم
السب

1Onlineمج
3مدرج2مج
1Onlineمج
108امتحانات2مج
1Onlineمج
1مدرج 2مج
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51نانسى عادل. د+نرمين االزرق. د2ش
10.30-12

الميعاد

1شبحث متخصص3-4.30
سحر .د+عواطف عبدالرحمن. د.أ

مصطفى
51

4.30-6
jur404

ش
تــــــــــدريب عملـــــــــــــــــــــــــى

51رنا احمد.د+محمد منصور هيبه. د1شصحافة متخصصة9-10.30
10.30-12

jur401

االثنين

اخالقيات االعالم وتشريعاته9-10.30

حـــد
اال

الثا
الث

com401





المكانعدداسم المحاضرينالمــــادةالميعاداليوم
السبت

130Onlineمج3-4.30
3مدرج231مج4.30-6

124Onlineمج9-10.30
الكلية224مج10.30-12

138Onlineمج12-1.30
104امتحانات239مج1.30-3

115Onlineمج9-10.30
109امتحانات216مج10.30-12

19Onlineمج12-1.30
2مدرج 29مج1.30-3

135Onlineمج12-1.30
3مدرج 236مج1.30-3

3-4.3020Online
1مدرج 4.30-621

153Onlineمج9-10.30
110امتحانات254مج10.30-12

66Onlineهويدا مصطفى. د.أ1مج12-1.30
3مدرج 66دينا منصور. د+نهال الفاروق. د2مج1.30-3

س
ميــ

الخ
عاء

الرب
االفالم التسجيلية والوثائقيةا

 للمستوى الرابع قسم االذاعة والتليفزيون2020/2021جدول الفصل الدراسى االول للعام الجامعى 

1شاخالقيات االعالم وتشريعاته
com40

1

rtv401

سلوى امام.د.أ+منى الحديدى.د.أ

محمود زكى. د.أ1شالمدخل الى الفنون المسرحية

جيهان عبدالحميد. د1ش(2)االنتاج االذاعى والتليفزيونى 

fre104

ثاء
لثال

هدير محمود. د1شالبرامج المتخصصةا

عادل فهمى. د.أ1شاالعالم الدولى باالذاعة والتليفزيون rtv410

1ش

شيماء ذو الفقار. د.أ

االثــنـــيــــــــن

وليد فتح اهلل بركات.د.أ+جيهان يسرى.د.أ1شبحوث االذاعة والتليفزيون

1شتكنولوجيا االتصال

rtv404

ش
تــــــــــدريب عملـــــــــــــــــــــــــى

2شبحوث االذاعة والتليفزيوناالحد

rtv403

rtv402

rtv404

rtv408





المكانالعددالمعيداسم المحاضرينالمــــادةالميعاداليوم
السبت

185Onlineمج12-1.30
104امتحانات284مج1.30-3

185Onlineمج9-10.30
102امتحانات284مج10.30-12

177Onlineمج12-1.30
108امتحانات278مج1.30-3

1Onlineمج12-1.30
1مدرج 2مج1.30-3

1Onlineمج12-1.30
308امتحانات2مج1.30-3 الثال

6.00-9.00ثاء

197Onlineمج9-10.30
3مدرج 298مج10.30-12

197Onlineمج12-1.30
109امتحانات298مج1.30-3

187Onlineمج9-10.30
111امتحانات287مج10.30-12

142Onlineمج9-10.30
308امتحانات243مج10.30-12

140Onlineمج12-1.30
109امتحانات240مج1.30-3

com402

pra408

pra406

fre101

pra407

pra402

هناء حمدىهبه مرسى.د1ش

هالة السيدهند محمد على. د1ش

فتحية+هناءرضا هانى. د1ش

س
خمي

ال

االعالم والتغير االجتماعى
موضوع خاص فى العالقات 

العامة

االثنين

fre100

pra401

pra403

com402

فتحية+هناءتغريد مجدى. د

تــــــــــــــــــــــــــدريــــــــــــب

العالقات العامة الدولية

االربعاء

هند .د+كريمان فريد.د1شاالتصال التنظيمى
محمد

هالة السيد

1شالعالقات العامة فى المجال التطبيقى

نورانيونس بــدر. د1شالمدخل الى الموسيقى

اسامه محمد على.د1شالمدخل الى الفنون التشكيلية

ياسمين حشيش

االء+احمد رحمهانجى كاظم. د1شادارة الحمالت االعالنية

منى+شيماءجيهان البيطار. د1شاالبداع فى االعالن

الشعبة
تــــــدريـــــب عملــــــــــى

حـــد
اال

ماريان مراد. د2شاالعالم والتغير االجتماعى

 للمستوى الرابع قسم العالقات العامة واالعالن2020/2021جدول الفصل الدراسى االول للعام الجامعى 


