
  

 عميدة الكلية                   وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

 

 "جيهان يسرى. د.أ"                                                               "وليد فتح هللا بركات.د.أ"     
 

 
 6102/6102 الجامعى فى العام الثانىجدول الدراسى للفصل الدراسى ال

 قسم الصحافة المستوى الثانى

 

 المدرج الهيئة المعاونة أسماء المحاضرين العدد الشعبة المادة الميعاد اليوم
 عملـــــىتدريب  5..5-9 السبت

حــــــــــد
ال
ا

 

 0مدرج  احمد مصطفى بإيمان عبد التوا. د  0ش االتصال الشخصى 9-01.01

 010امتحانات هالة السيد انجى كاظم. د  0ش االتصال الشخصى 9-01.01

 .01امتحانات ضحى دياب ايمان حسنى. د  0ش الرأى العام 01.01-06.11

 0مدرج  نرمين الصابر نجوى كامل. د.أ+عواطف عبدالرحمن. د.أ  0ش تاريخ الصحافة المصرية 06-0.01

 011امتحانات خلود ماهر انجى كاظم. د  6ش صال الشخصىاالت 06-0.01

 019امتحانات دمحم وليد  كريمة طنطاوى  عثمان فكرى . د  0ش مناهج البحث االعالمى 01..-0

ن
الثني

ا
 

 عملــــــــىتدريب  9-2
 اجتماعـــــــــات 0 – 06

 االنشطة0-2

ء
الثا

الث
 

 010امتحانات هالة السيد انجى كاظم. د  0ش االتصال الشخصى 9-01.01

 000امتحانات ضحى دياب ايمان حسنى. د  0ش الرأى العام 9-01.01

 019امتحانات احمد مصطفى إيمان عبد التواب. د  0ش االتصال الشخصى 01.01-06.11

 010امتحانات خلود ماهر انجى كاظم. د  6ش االتصال الشخصى 01.01-06.11

 019امتحانات هدير محمود ريهام ود صفا فوزى .د+ايمن منصور.د.أ  0ش الرأى العام 06-0.01

 011امتحانات اميرة اسماعيل منه حسين هشام فايد.د  6ش الرأى العام 06-0.01

 .مدرج  نرمين الصابر نجوى كامل. د.أ+عواطف عبدالرحمن. د.أ  0ش تاريخ الصحافة المصرية 06-0.01

 .01امتحانات دمحم وليد كريمة طنطاوى  عثمان فكرى . د   0ش مناهج البحث االعالمى 01-12.11..1

ء
الربعا

ا
 

ياسمين +الزهراء رشاد سماح الشهاوى . د+شريف درويش.د.أ  0ش النشر الصحفى 9-01.01
 0مدرج  صالح

 09قاعة  عائشة عصام سارة المغربى. د  0ش (0)مادة اعالمية باللغة االجنبية  01.01-06.11

س
خمي

ال
 

 الزهراء رشاد سماح الشهاوى . د+شريف درويش.د.أ  0ش نشر الصحفىال 9-01.01
 0مدرج  ياسمين صالح

 011امتحانات عائشة عصام سارة المغربى. د  0ش (0)مادة اعالمية باللغة االجنبية  01.01-06.11

 010امتحانات هدير محمود ريهام ود صفا فوزى .د+ايمن منصور.د.أ  0ش الرأى العام 10.11 - 10.01

 011امتحانات اميرة اسماعيل منه حسين هشام فايد.د  6ش الرأى العام 10.11 - 10.01
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 "جيهان يسرى. د.أ"                                                               "وليد فتح هللا بركات.د.أ"     
 

 
 6102/6102 الجامعى فى العام الثانىالجدول الدراسى للفصل الدراسى  

 االذاعة والتليفزيون قسم  المستوى الثانى

 

 المدرج المعاونةالهيئة  أسماء المحاضرين العدد ش  المادة الميعاد اليوم
 تــدريب عملـــــى 5..5-9 السبت

حــد
ال
ا

 

 0مدرج  احمد مصطفى إيمان عبد التواب. د  0ش االتصال الشخصى 9-01.01

 010امتحانات هالة السيد انجى كاظم. د  0ش االتصال الشخصى 9-01.01

 011امتحانات ايه دمحمعلى شيماء ذوالفقار.د.أ  6ش مناهج البحث االعالمى 01.01-06.11

 05قاعة  امانى عزت بسنت مراد.د+االميرة سماح  فرج.د  0ش مناهج البحث االعالمى 01.01-06.11

 0مدرج  ماهيتاب جمال سامية احمد على. د.أ  0ش الكتابة واالعداد البرامجى 06-0.01

 011امتحانات خلود ماهر انجى كاظم. د  6ش االتصال الشخصى 06-0.01

 0مدرج  فاطمة احمد نبيل عشوش.د+منى الحديدى.د.أ   0ش والمراسمالبروتوكول  01-12.11..1

 االثنين
 عملى تدريب 2 -0

 االنشطه 0-2

ء
الثا

الث
 

 010امتحانات هالة السيد انجى كاظم. د  0ش االتصال الشخصى 9-01.01

 0مدرج  احمد مصطفى إيمان عبد التواب. د  0ش االتصال الشخصى 01.01-06.11

 010امتحانات خلود ماهر انجى كاظم. د  6ش االتصال الشخصى 01.01-06.11

 019امتحانات هدير محمود ريهام ود صفا فوزى .د+ ايمن منصور.د.أ  0ش الرأى العام 06-0.01

 011امتحانات اميرة اسماعيل منه حسين هشام فايد.د  6ش الرأى العام 06-0.01

 6مدرج  ريهام ود طارق الشناوى .أ+البطريقنسمه .د.أ  0ش النقد والتذوق الفنى 0- 0.01

 019امتحانات شيماء حسنين+خالد جمال سامى راتب.أ  0ش (0)الترجمة االعالمية  0- 0.01

 6مدرج امانى عزت بسنت مراد.د+االميرة سماح  فرج.د  0ش مناهج البحث االعالمى 01..-0

ء
الربعا

ا
 

 010امتحانات ايه دمحمعلى يماء ذوالفقارش.د.أ   6ش مناهج البحث االعالمى 01.01-06.11

 0مدرج  ماهيتاب جمال سامية احمد على. د.أ  0ش الكتابة واالعداد البرامجى 06-0.01

 016امتحانات سارة فوزى  داليا عثمان.د  0ش البرامج التعليمية والثقافية 06-0.01

 010امتحانات ه فتحىهب منى مجدى.د  0ش E(0)مادة اعالمية باللغة االجنبية 0- 0.01

 01قاعة  نسمه البطريق/ د.أ  0ش F(0)مادة اعالمية باللغة االجنبية 0- 0.01

 0مدرج  هبه فتحى نبيل عشوش.د+منى الحديدى.د.أ  0ش البروتوكول والمراسم 01..-0

س
خمي

ال
 

 019امتحانات شيماء حسنين+خالد جمال سامى راتب.أ  0ش (0)الترجمة االعالمية  9-01.01

 016امتحانات سارة فوزى  داليا عثمان.د  0ش البرامج التعليمية والثقافية 9-01.01

 010امتحانات هبه فتحى منى مجدى.د  0ش E(0)مادة اعالمية باللغة االجنبية 01.01-06.11

 010امتحانات هدير محمود ريهام ود صفا فوزى .د+ ايمن منصور.د.أ  0ش الرأى العام 0- 0.01

 011امتحانات اميرة اسماعيل منه حسين هشام فايد.د  6ش الرأى العام 0- 0.01

 01قاعة  نسمه البطريق/ د.أ  0ش F(0)مادة اعالمية باللغة االجنبية 0- 0.01

 .مدرج  ريهام ود طارق الشناوى .أ+نسمه البطريق.د.أ  0ش النقد والتذوق الفنى 01..-0
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   قسم العالقات العامة واالعالنالمستوى الثانى     6102/6102 الجامعى فى العام الثانىل الدراسى الجدول الدراسى للفص             
 المدرج الهيئة المعاونة أسماء المحاضرين العدد الشعبة كود  المادة الميعاد اليوم
 تدريب عملـــــى 5..5-9 السبت

حد
ال
ا

 

 0مدرج  ندى عبدهللا ايمان عبدالتواب. د+فاتن رشاد. د  0ش  ادارة االعالن 9-01.01

 .01امتحانات نغريد مجدى ريم عادل. د  0ش  القات العامةادارة الع 9-01.01

 010امتحانات خلود ماهر ايمان اسامه.د+دينا عرابى. د  0ش  االتصاالت التسويقية 06 -01.01

 019امتحانات ميمى جمال هناء حسين اسماء ابوزيد.د+ صفا فوزى .د  0ش  نشأة وسائل االتصال 06-0.01

 019امتحانات ميمى جمال هناء حسين اسماء ابوزيد.د+ هشام فايد . د  6ش  سائل االتصالنشأة و  10.11 - 10.01

االثنين
 

 010امتحانات خلود ماهر ايمان اسامه.د+دينا عرابى. د  0ش   االتصاالت التسويقية 9-01.01

 .مدرج  ندى عبدهللا ايمان عبدالتواب. د+فاتن رشاد. د  0ش  ادارة االعالن 01.01-06.11

 016امتحانات االء فوزى  حنان جنيد. د.أ  0ش  (0)الترجمة  01.01-06.11

 إجتمـــــــــــــــــاعـــــــــات 0 -06

 010امتحانات فتحية صبرى  نرمين خضر. د  0ش  االتصال السياسى 01..-0

 

ء
الثا

الث
 

 .مدرج  نغريد مجدى ريم عادل. د  6ش  ادارة العالقات العامة 9-01.01

 000امتحانات ندى عبدهللا نرمين على عجوه. د  0ش  االعالم والمجتمع 01.01-00.11

 000امتحانات ندى عبدهللا نرمين على عجوه. د  6ش  االعالم والمجتمع 06-0.01

 .01امتحانات محمود عرفات ياسين الشين. د.أ  0ش  (0)مادة اعالمية باللغة االنجليزية  10.11 - 10.01

 016امتحانات االء فوزى  حنان جنيد. د.أ  0ش  (0)الترجمة  10.11 - 10.01

 011امتحانات ايمان طاهر ابو السعود ابراهيم.أ  0ش  تطبيقات الحاسب االلى 01..-0

 011امتحانات هبه مرسى ابو السعود ابراهيم.أ  6ش  تطبيقات الحاسب االلى 12.11 - 01..1

ء
الربعا

ا
 

 019امتحانات ميمى جمال هناء حسين اسماء ابوزيد.د+ صفا فوزى .د  0ش  التصالنشأة وسائل ا 9-01.01

 011امتحانات ميمى جمال هناء حسين اسماء ابوزيد.د+ هشام فايد . د  6ش  نشأة وسائل االتصال 01.01-00.11

 .01امتحانات ندى عبدهللا نرمين على عجوه. د  0ش  االعالم والمجتمع 01.01-00.11

 .01امتحانات ندى عبدهللا نرمين على عجوه. د  6ش  االعالم والمجتمع 1 0.0: 06

 010امتحانات فتحية صبرى  نرمين خضر. د  0ش  االتصال السياسى 0.01: 06

 016امتحانات محمود عرفات ياسين الشين. د.أ  0ش  (0)مادة اعالمية باللغة االنجليزية  10.11 - 10.01

 .01امتحانات ايمان طاهر ابو السعود ابراهيم.أ  0ش  سب االلىتطبيقات الحا 01..-0

 .01امتحانات هبه مرسى ابو السعود ابراهيم.أ  6ش  تطبيقات الحاسب االلى 12.11 - 01..1

 تدريــــــب عملـــــى 5..5-9 الخميس
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 6102/6102 الجامعى فى العام الثانىاسى الجدول الدراسى للفصل الدر 

 الصحافةقسم المستوى الثالث 
 

 

 المدرج الهيئة المعاونة أسماء المحاضرين  الشعبة المادة المادةكود  الميعاد اليوم
 تدريب عملـــــى 5..5-9 السبت

االحـــد
 

01.01:9 Jur310001امتحانات نانسى عادل عزة حسن دمحم الباز. د+شيم قطب. د  0ش الحمالت الصحفية ص-خ 

06:01.01 Com301 مدرج  اميرة اسماعيل نسمة البطريق.د.أ  0ش االعالم الدولى ك.ج. 

06:01.01 Com301 001امتحانات سهر احمد ايمن منصور.د.أ  6ش االعالم الدولى ك.ج 

06:01.01 Com301 000اتامتحان ندى جمال+عزة حسن دمحم حسام. د  .ش االعالم الدولى ك.ج 

06:01.01 Com301 09قاعة  نيرة شبايك نهال الفاروق .د+أمانى رضا.د  0ش االعالم الدولى ك.ج 

0.01:06 Jur301 مدرج  ياسمين ابو العال سارة المغربى. د+راجيه قنديل. د.أ  0ش صحافة اجنبية. 

مجلس   سعيد الغريب/ د.أ  0ش 0تصوير صحفى   06-10.01
 القسم

..01:0 JUR301 هانى دمحم +كمال قابيل+دمحم منصور. )د  0ش (0)تحرير صحفى ج ص  001امتحانات دمحم خليل (مارجريت سمير+على

ن
الثني

ا
 تدريب عملـــــى   5..9-5 

 اجتماعـــــــــــــــــــــــــــــات 0 – 06
 االنشطة0-2

ء
الثا

الث
 01.01:9 Jur303 0ش معمل صحفى  

 (يههشام عط+محمود خليل.)د.أ
 (+هانى دمحم على+دمحم منصور)د 
 (سماح الشهاوى +احمد محمود)د

 05قاعة  مـــــــالقس

0.01:06 JUR301 هانى دمحم +كمال قابيل+دمحم منصور. )د  0ش (0)تحرير صحفى ج ص  001امتحانات دمحم خليل (مارجريت سمير+على

0.01  :0 Jur301 0مدرج  ياسمين ابو العال المغربى سارة. د+راجيه قنديل. د.أ  0ش صحافة اجنبية 

ء
الربعا

ا
 

06.11:01.01 Jur 308 سماح . د+شريف درويش.د.أ  0ش صحافة الكترونية  طارق  دينا الشهاوى 
 0مدرج  ياسمين صالح

06:01.01 Com301 000امتحانات ندى جمال+عزة حسن دمحم حسام. د  .ش االعالم الدولى ك.ج 

0.01:06 Jur310 001امتحانات نانسى عادل عزة حسن دمحم الباز. د+شيم قطب. د  0ش يةالحمالت الصحف 

مجلس   سعيد الغريب/ د.أ  0ش 0تصوير صحفى   06-10.01
 القسم

..01:0 Jur303 0ش معمل صحفى  
 (هشام عطيه+محمود خليل.)د.أ
 (+هانى دمحم على+دمحم منصور)د 
 (سماح الشهاوى +احمد محمود)د

  مـــــــالقس

س
خمي

ال
 

01.01:9 Com301 مدرج  اميرة اسماعيل نسمة البطريق.د.أ  0ش االعالم الدولى ك.ج. 

01.01:9 Com301 001امتحانات سهر احمد ايمن منصور.د.أ  6ش االعالم الدولى ك.ج 

01.01:9 Com301 000امتحانات نيرة شبايك نهال الفاروق .د+أمانى رضا.د  0ش االعالم الدولى ك.ج 

06.11:01.01 JUR302 سماح . د+شريف درويش.د.أ  0ش صحافة الكترونية ج ص  طارق  دينا الشهاوى 
 0مدرج  ياسمين صالح
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 6102/6102الجامعى فى العام  الثانىالجدول الدراسى للفصل الدراسى 
االذاعة والتليفزيون قسم المستوى الثالث    

 المدرج الهيئة المعاونة أسماء المحاضرين  الشعبة المادة المادةكود  الميعاد اليوم
 تدريب عملـــــى 5..5-9 السبت

االحد
 

01.01:9 RTV301 019امتحانات منى السيد حسن مدنى.د+دمحم مهنى.د  0ش االلقاء والصوتيات 

01.01:9 RTV304 6مدرج  حسين خليفه اريج فخر الدين.د+بركات عبدالعزيز.د.أ  0ش االخبار والبرامج االخبارية 

06:01.01 Com301 مدرج اميرة اسماعيل نسمة البطريق.د.أ  0ش االعالم الدولى ك.ج. 

06:01.01 Com301 001امتحانات سهر احمد ايمن منصور .د.أ  6ش االعالم الدولى ك.ج 

06:01.01 Com301 نيرة شبايك نهال الفاروق .د+أمانى رضا.د  0ش االعالم الدولى ك.ج 
 09قاعة  نجالء حامد

0.01:06 Com302 09قاعة  ايه دمحم على هبه السمرى .د.أ+منى الحديدى.د.أ  0ش االعالن االذاعى والتليفزيونى ك.ج 

0:0.01 RTV305  0مدرج  ماهيتاب جمال ياسمين احمد.د+سامية احمد على .د.أ  0ش الدراما فى االذاعة والتليفزيون 

..01:0 RTV 303 0مدرج  فاطمة احمد نهال الفاروق .د+لحديدىمنى ا.د.أ  0ش االذاعات والقنوات المتخصصة 

2.11:..01 RTV 303 011امتحانات امانى عزت محمود صالح.د  0ش تصوير تليفزيونى 

ن
الثني

ا
 

01.01:9 Rtv309 019امتحانات مها الوزير سالى احمد.د  0ش اعداد وتقديم برامج 

06:01.01 RTV 301-نهال الفاروق .د+السيد ابو شعيشع.د  0ش ( 0)االنتاج االذاعى والتليفزيونى  ذ.ج 
 الهام ابو زيد
 اميرة اسماعيل

 0مدرج 

 إجتــــــمــــاعـــــــــــــــات 0:  06

..01:0 RTV 303 011امتحانات امانى عزت محمود صالح.د  0ش تصوير تليفزيونى 

ء
الثا

الث
 عملـــــــــــــىتدريب  

 االنشــــطة 0-2

ء
الربعا

ا
 

01.01:9 Rtv309 001امتحانات مها الوزير سالى احمد.د  0ش اعداد وتقديم برامج 

06:01.01 RTV301 019امتحانات منى السيد حسن مدنى.د+دمحم مهنى.د  0ش االلقاء والصوتيات 

0.01:06 Com302 مدرج  ايه دمحم على هبه السمرى .د.أ+منى الحديدى.د.أ  0ش االعالن االذاعى والتليفزيونى ك.ج. 

..01:0 RTV304  0مدرج حسين خليفه اريج فخر الدين.د+بركات عبدالعزيز.د.أ  0ش االخبار والبرامج االخبارية 

ا
س

خمي
ل

 

01.01:9 Com301 مدرج اميرة اسماعيل نسمة البطريق.د.أ  0ش االعالم الدولى ك.ج. 

01.01:9 Com301 001امتحانات سهر احمد ايمن منصور.د.أ  6ش االعالم الدولى ك.ج 

01.01:9 Com301 نيرة شبايك نهال الفاروق .د+ أمانى رضا.د  0ش االعالم الدولى ك.ج 
 000امتحانات نجالء حامد

06:01.01 RTV 301-نهال الفاروق .د +السيد ابو شعيشع.د  0ش ( 0)االنتاج االذاعى والتليفزيونى  ذ.ج 
 الهام ابو زيد
 اميرة اسماعيل

 019امتحانات

06:01.01 RTV 303 مدرج  فاطمة احمد نهال الفاروق .د+منى الحديدى.د.أ  0ش االذاعات والقنوات المتخصصة. 

0:0.01 RTV305  مدرج  ماهيتاب جمال ياسمين احمد.د+سامية احمد على .د.أ  0ش الدراما فى االذاعة والتليفزيون.  
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 "جيهان يسرى. د.أ"                                                               "وليد فتح هللا بركات.د.أ"     
 

 
            

 6102/6102 الجامعى فى العام الثانىلجدول الدراسى للفصل الدراسى ا
 العالقات العامة واالعالنقسم المستوى الثالث 

 المدرج الهيئة المعاونة أسماء المحاضرين العدد الشعبة المادة كود المادة الميعاد اليوم
 تدريب عملـــــى 5..5-9 السبت

االحد
 

01.01:9 Pra305016امتحانات هالة السيد علياء سامى. د  0ش  االقناع ع.ج 

01.01:9 Fre104 011امتحانات وداد حسين ايمان عبيد. د  0ش المدخل الى الفنون التشكيلية 

06:01.01 Pra309 6مدرج  تغريد مجدى ريم عادل. د+نهلة الحفناوى . د  0ش الكتابة للعالقات العامة 

0.01:06 

 PRA3026مدرج  مها بهنسى سلوى العوادلى. د.أ  0ش  التسويق االجتماعى  ع.ج 

0:0.01 Pra301 0ش االنشطة الترويجية  
 سلوى العوادلى. د.أ

 ايمان عبدالتواب.د
 ايمان اسامه.د

 6مدرج  مى حسام

ن
الثني

ا
 

01.01:9 COM302 01امتحانات هند عبدالمتجلى نشوى جمال.د+بسنت مراد.د  0ش نظريات االعالم ج ك. 

 اجتمــــــــــاعــــــــات  تدريب عالقات 9-0
 االنشطة0-2

..01:0 COM302 نهله الحفناوى . د  6ش نظريات االعالم ج ك 
 016امتحانات اسماء عز الدين مسعد صالح. د

ء
الثا

الث
 

01.01:9 PRA302011امتحانات نوران عبدالرحمن ابراهيم والى. د  0ش (0)اسس انتاج مواد اعالمية  ع.ج 

06:01.01 Pra301 6مدرج  ا بهنسىمه سلوى العوادلى. د.أ  0ش التسويق االجتماعى 

06:01.01 Pra305001امتحانات هالة السيد علياء سامى. د  0ش االقناع ع.ج 

0.01:06 PRA3020ش االنشطة الترويجية ع.ج  
 سلوى العوادلى. د.أ

 ايمان عبدالتواب.د
 ايمان اسامه.د

 6مدرج  مى حسام

0 :..01 Pra304 010امتحانات ران عبدالرحمننو  مصطفى المسيرى . د  0ش االحصاء وبحوث العمليات 

ء
الربعا

ا
 

01.01:9 Pra306-01امتحانات دمحم مصطفى رفعت أمل فوزى . د  0ش بحوث العالقات العامة ع.ج. 

06:01.01 Pra304 001امتحانات نوران عبدالرحمن مصطفى المسيرى . د  0ش االحصاء وبحوث العمليات 

0.01:06 Pra309 019امتحانات هبه مرسى ريم عادل. د+نهلة الحفناوى . د  0ش الكتابة للعالقات العامة 

0 :..01 PRA302010امتحانات نوران عبدالرحمن ابراهيم والى. د  0ش (0)اسس انتاج مواد اعالمية  ع.ج 

س
خمي

ال
 

01.01:9 COM302 01امتحانات هند عبدالمتجلى نشوى جمال.د+بسنت مراد.د  0ش نظريات االعالم ج ك. 

0.01:06 COM302 نهله الحفناوى . د  6ش نظريات االعالم ج ك 
 016امتحانات اسماء عز الدين مسعد صالح. د

0.01:06 Fre104 001امتحانات وداد حسين ايمان عبيد. د  0ش المدخل الى الفنون التشكيلية 

0:0.01 Pra306-01امتحانات دمحم مصطفى رفعت أمل فوزى . د  0ش بحوث العالقات العامة ع.ج. 
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 6102/6102 الجامعى فى العام الثانىالجدول الدراسى للفصل الدراسى   

 قسم الصحافةالمستوى الرابع 

 المدرج الهيئة المعاونة أسماء المحاضرين العدد الشعبة المادة كود المادة الميعاد اليوم
 مشروع التخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرج 5..5-9 السبت

االحد
 

01.01:9 JUR407  000امتحانات وسام هندى مارجريت سمير. د  0ش ادارة المؤسسات الصحفية 

06:01.01 JUR407  0ش (6)تحرير صحفى  
 +هشام عطيه. د.أ+محمود خليل . د.أ

 عثمان فكرى . د
 دمحم خليل

 شيماء مازن 
 0مدرج

0.01:06 JUR405  05قاعة عيد رحيل احمد محمود. د  0ش مبادئ االخراج الصحفى 

0.01:06 Com401  000امتحانات سهر احمد اريج فخر الدين.د  0ش االعالم والتغير االجتماعى 

0:0.01 JUR401  مدرج ندى دمحم عواطف عبدالرحمن. د.أ  0ش بحث متخصص. 

..01:0 Com401  000امتحانات ضحى دياب وائل العشرى . د  0ش االعالم والتغير االجتماعى 

 
ن

الثني
ا

 

01.01:9 Com401  016امتحانات اسراء الزينى نرمين االزرق . د  .ش االعالم والتغير االجتماعى 

06:01.01 JUR401 011امتحانات دعاء عبدهللا أمل السيد. د+دمحم منصور. د  0ش صحافة متخصصة ج 

06:01.01 JUR405  09قاعة  عيد رحيل احمد محمود. د  0ش مبادئ االخراج الصحفى 

0.01:06 JUR407  011امتحانات وسام هندى مارجريت سمير. د  0ش ادارة المؤسسات الصحفية 

0:0.01 Fre100 0مدرج  وداد حسين رحاب عبدالوهاب يونس بدر. د  0ش المدخل الى الموسيقى 

 االنشطة0-2

ء
الثا

الث
 01.01:9 JUR401 019امتحانات دعاء عبدهللا أمل السيد. د+دمحم منصور. د  0ش صحافة متخصصة 

 09قاعة  خالد زكى منى عبدالوهاب. د  0ش االعالن الصحفى  06:01.01

0.01  :0 JUR401 مدرج  ندى دمحم عواطف عبدالرحمن. د.أ  0ش   بحث متخصص. 

ء
الربعا

ا
 

01.01:9 Com401  010امتحانات اسراء الزينى نرمين االزرق . د  .ش االعالم والتغير االجتماعى 

0.01:06 Com401  011امتحانات هبه فتحى اريج فخر الدين.د  0ش الم والتغير االجتماعىاالع 

0:0.01 Fre100 0مدرج وداد حسين رحاب عبدالوهاب يونس بدر. د  0ش المدخل الى الموسيقى 

..01:0 JUR407  0ش (6)تحرير صحفى  
 +هشام عطيه. د.أ+محمود خليل . د.أ

 عثمان فكرى . د
 دمحم خليل

 شيماء مازن 
 6مدرج 

 الخميس

 09قاعة  خالد زكى منى عبدالوهاب. د  0ش االعالن الصحفى  01.01:9

0.01:06 Com401  011امتحانات ضحى دياب وائل العشرى . د  0ش االعالم والتغير االجتماعى 



  

 عميدة الكلية                   وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

 

 "جيهان يسرى. د.أ"                                                               "وليد فتح هللا بركات.د.أ"     
 

 
 6102/6102 الجامعى فى العام الثانىالجدول الدراسى للفصل الدراسى   

 فزيون قسم االذاعة والتليالمستوى الرابع 

 المدرج الهيئة المعاونة أسماء المحاضرين العدد الشعبة المادة كود المادة الميعاد اليوم
 مشروع التخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرج السبت

االحد
 

06:01.01 Rtv404  0مدرج  منه حسين وليد فتح هللا.د.أ+جيهان يسرى .د.أ  0ش بحوث االذاعة والتليفزيون 

0.01:06 Com401  000امتحانات سهر احمد اريج فخر الدين.د  0ش االعالم والتغير االجتماعى 

0:0.01 RTV403 0مدرج  شبايك نيرة سلوى امام.د.أ+منى الحديدى.د.أ  0ش االفالم التسجيلية والوثائقية ذ.ج 

..01:0 Com401  011امتحانات دالهام ابو زي السيد ابو شعيشع.د  6ش االعالم والتغير االجتماعى 

ن
الثني

ا
 

 االنشطة0-2

ء
الثا

الث
 06:01.01 

RTV402 ذ.ج 

 

 

 .01امتحانات شيماء حسن دمحم مهنى.د  0ش االتصالتكنولوجيا 

06:01.01 RTV 401 مدرج  سارة فوزى  منال العارف.د+امانى فهمى.د.أ  0ش (6)االنتاج االذاعى والتليفزيونى  ج ذ. 

ء
الربعا

ا
 

01.01:9 RTV402 011امتحانات شيماء حسن دمحم مهنى.د  0ش تكنولوجيا االتصال ذ.ج 

01.01:9 Fre102 خالد جمال عيد عبداللطيف  0ش الجرافيك والرسوم المتحركة 
 019امتحانات مها الوزير

06:01.01 RTV 401 0مدرج منى السيد منال العارف.د+امانى فهمى.د.أ  0ش (6)االنتاج االذاعى والتليفزيونى  ج ذ 

0.01:06 Com401  011امتحانات سهر احمد اريج فخر الدين.د  0ش االعالم والتغير االجتماعى 

س
خمي

ال
 

06:01.01 Rtv404  0 مدرج منه حسين وليد فتح هللا.د.أ+جيهان يسرى .د.أ  0ش بحوث االذاعة والتليفزيون  

0:0.01 RTV403 0مدرج  شبايك نيرة سلوى امام.د.أ+ىمنى الحديد.د.أ  0ش االفالم التسجيلية والوثائقية ذ.ج 

..01:0 Com401  011امتحانات الهام ابو زيد السيد ابو شعيشع.د  6ش االعالم والتغير االجتماعى 

..01:0 Fre102 مها +خالد جمال عيد عبداللطيف  0ش الجرافيك والرسوم المتحركة
 016امتحانات الوزير
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 6102/6102 الجامعى فى العام ثانىالالجدول الدراسى للفصل الدراسى   

 ****   قسم العالقات العامة واالعالن  المستوى الرابع

 

 المدرج الهيئة المعاونة أسماء المحاضرين العدد الشعبة المادة كود المادة الميعاد اليوم
 مشروع التخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرج 5..5-9 السبت

االحد
 06:01.01 Pra407 016امتحانات مريم عبدالحق علياء سامى.د  0ش البداع فى االعالنا 

..01:0 PRA402 0ش ادارة الحمالت االعالنية ع.ج  
 فاتن راشاد. د

  بايمان عبدالتوا. د
 .مدرج  االء فوزى +هند دمحم

االثنين
 

01.01:9 PRA402 فاتن راشاد. د  0ش ادارة الحمالت االعالنية ع.ج 
 بايمان عبدالتوا. د

 0مدرج  االء فوزى +هند دمحم

06:01.01 Com 401 001امتحانات اسراء الزينى نرمين االزرق .د  0ش اخالقيات االعالم وتشريعاته 

06:01.01 PRA401 0مدرج  طاهرايمان + هند دمحم كريمان فريد. د  0ش االتصال التنظيمى ع.ج 

 اجتمــــــــــــاعــــــــات 0 – 06

 انشطة 0-2

ال
ثالثاء

 01.01:9 Pra407 001امتحانات مريم عبدالحق علياء سامى.د  0ش االبداع فى االعالن 

06:01.01 PRA403 0مدرج  هديه عبدالقادر على عجوه. د.أ  0ش العالقات العامة فى المجال التطبيقى ع.ج 

0.01  :0 COM401 011متحاناتا اسماء عزالدين أمل فوزى . د  6ش اخالقيات االعالم وتشريعاته 

االربعاء
 

06:01.01 COM401 016امتحانات اسراء الزينى نرمين االزرق .د  0ش اخالقيات االعالم وتشريعاته 

06:01.01 COM401 011امتحانات اسماء عزالدين أمل فوزى . د  6ش اخالقيات االعالم وتشريعاته 

0.01:06 PRA403 0مدرج  هديه عبدالقادر على عجوه. د.أ  0ش العالقات العامة فى المجال التطبيقى ع.ج 

 

س
الخمي

 

01.01:9 PRA401 0مدرج  طاهرايمان + هند دمحم كريمان فريد. د  0ش االتصال التنظيمى ع.ج 
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 6102-6102الجدول الدراسى للفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 
 المستوى االول

 

 

 المكان العدد ئة المعاونةالهي اسماء المحاضرين الشعبة المادة الميعاد اليوم  

الح
ا

ــــــــ
ـــــــ

 د

 011امتحانات   نجوى ابراهيم.أ 0ش (6)اللغة االنجليزية  9-01.01
 019امتحانات   منى عبدالرحمن.أ 6ش (6)اللغة االنجليزية  9-01.01
 001امتحانات   عبدالرحمن ناصر.أ 0ش (6)اللغة االنجليزية  9-01.01

 011امتحانات   نجوى ابراهيم.أ .ش (6)غة االنجليزية الل 06.11 - 01.01
 019امتحانات   منى عبدالرحمن.أ 5ش (6)اللغة االنجليزية  06.11 - 01.01
 001امتحانات   عبدالرحمن ناصر.أ     2ش (6)اللغة االنجليزية  06.11 - 01.01
 016امتحانات  ريهام عاطف داليا احمد رشدى. د 0ش مبادئ علم السياسة 06-0.01
 .01امتحانات  رنا سمير انجى مهدى. د 6ش مبادئ علم السياسة 06-0.01
 010امتحانات  رحاب عبدالوهاب خديجة االعصر. د 0ش مبادئ االقتصاد 10.11 - 10.01
 016امتحانات  نجالء حامد خالد صالح الدين. د.أ 0ش المدخل الى االذاعة والتليفزيون  10.11 - 10.01
 010امتحانات  ندى جمال+دينا طارق  عبدالرحمن الشناوى . د 0ش (6)اللغة العربية  01..-0
 016امتحانات  احمد عبدالسالم صفوت العالم.د 6ش المدخل الى االعالن 01..-0

 016امتحانات  لميس متولى احمد فهمى. د.أ 0ش اسس ادارة 10.11 - 13.01
 010امتحانات  وداد حسين صبرى ابو جزيه. د .ش (6)اللغة العربية  10.11 - 13.01

الثن
ا

ــــــــ
ــ

 ين

 011امتحانات  دعاء عبدهللا دمحم منصور هيبه. د 6ش  المدخل الى الصحافة 9-01.01

 000امتحانات  هناء حسين حامد الشيمى. د 0ش (6)اللغة العربية  9-01.01
 01قاعة   منى سرايا. د 0ش فرنسى (6) االجنبيةاللغة  9-01.01

 .01امتحانات  نجالء حامد خالد صالح الدين. د.أ 0ش المدخل الى االذاعة والتليفزيون  00.11 - 01.01
 6مدرج   اسماء رمضان نرمين عبدالسالم.د+محمود علم الدين د.أ 0ش المدخل الى الصحافة 00.11 - 01.01
 .01امتحانات  عاطفريهام  داليا احمد رشدى. د 0ش مبادئ علم السياسة 00-0.01
 019امتحانات  دينا منصور احمد صالح. د 6ش (6)اللغة العربية  00-0.01
 010امتحانات  ندى جمال+دينا طارق  عبدالرحمن الشناوى . د 0ش (6)اللغة العربية  10.11 - 10.01
 .01امتحانات  رحاب عبدالوهاب خديجة االعصر. د 0ش مبادئ االقتصاد 10.11 - 10.01
 0مدرج   احمد عبدالسالم صفوت العالم.د 0ش المدخل الى االعالن 0-3.01

 6مدرج   دينا منصور خالد صالح الدين. د.أ 6ش خل الى االذاعة والتليفزيون المد 0-3.01
 

 0مدرج   ميمى جمال نرمين عبدالسالم.د+محمود علم الدين د.أ 0ش االعالم العلمى 10.11 - 13.01

الـــــ
ــاء

ــــــــ
ــــــــ

الث
ـث

 

 6مدرج   دينا منصور خالد صالح الدين. د.أ 6ش المدخل الى االذاعة والتليفزيون  9-01.01
 0مدرج   احمد عبدالسالم صفوت العالم.د 0ش المدخل الى االعالن 9-01.01
 016امتحانات  احمد عبدالسالم صفوت العالم.د 6ش المدخل الى االعالن 9-01.01
 01قاعة   منى سرايا. د 0ش فرنسى (6) االجنبيةاللغة  9-01.01

 011امتحانات  هدير دمحم ياسمين احمد. د+فرج الكامل. د.أ 0ش المدخل النفسى لألعالم 00.11 - 01.01
 011امتحانات  امل جمال نشوى جمال. د+فرج الكامل. د.أ 6ش المدخل النفسى لألعالم 00.11 - 01.01

 011امتحانات  دعاء عبدهللا دمحم منصور هيبه. د 6ش خل الى الصحافةالمد 00-0.01

 0مدرج   هديه عبدالقادر على عجوه. د.أ 6ش المدخل الى العالقات العامة 00-0.01
 0مدرج   ايمان سليمان محمود يوسف. د.أ 0ش المدخل الى العالقات العامة 10.11 - 10.01
 .01امتحانات  رنا سمير انجى مهدى. د 6ش مبادئ علم السياسة 0-3.01

 016امتحانات  لميس متولى احمدابو الوفا. د.أ 0ش القانون الدولى 10.11 - 13.01

ــاء
ــــــــ

ــــــــ
ربعـ

اال
 

 016امتحانات  دينا منصور احمد صالح. د 6ش (6)اللغة العربية  9-01.01
 011امتحانات  سينهناء ح حامد الشيمى. د 0ش (6)اللغة العربية  9-01.01

 05قاعة   نجوى ابراهيم.أ 0ش (6)اللغة االنجليزية  00.11 - 01.01
 019امتحانات   منى عبدالرحمن.أ 6ش (6)اللغة االنجليزية  00.11 - 01.01
 001امتحانات   عبدالرحمن ناصر.أ 0ش (6)اللغة االنجليزية  00.11 - 01.01
 011امتحانات   نجوى ابراهيم.أ .ش (6)اللغة االنجليزية  00-0.01
 019امتحانات   منى عبدالرحمن.أ 5ش (6)اللغة االنجليزية  00-0.01
 001امتحانات   عبدالرحمن ناصر.أ     2ش (6)اللغة االنجليزية  00-0.01
 .01امتحانات  لميس متولى احمدابو الوفا. د.أ 0ش القانون الدولى 10.11 - 10.01
 0مدرج   ايمان سليمان محمود يوسف. د.أ 0ش لمدخل الى العالقات العامةا 10.11 - 10.01
 .مدرج   هديه عبدالقادر على عجوه. د.أ 6ش المدخل الى العالقات العامة 0-3.01

س
خمي

ال
 

 011امتحانات  هدير دمحم نشوى جمال. د+فرج الكامل. د.أ 6ش المدخل النفسى لألعالم 9-01.01
 011امتحانات  امل جمال ياسمين احمد. د+فرج الكامل. د.أ 0ش ل النفسى لألعالمالمدخ 00.11 - 01.01
 016امتحانات  لميس متولى احمد فهمى. د.أ 0ش اسس ادارة 00.11 - 01.01
 0مدرج   ميمى جمال نرمين عبدالسالم.د+محمود علم الدين د.أ 0ش االعالم العلمى 00-0.01
 6مدرج   اسماء رمضان نرمين عبدالسالم.د+محمود علم الدين د.أ 0ش افةالمدخل الى الصح 10.11 - 10.01
 010امتحانات  وداد حسين صبرى ابو جزيه. د .ش (6)اللغة العربية  0-3.01


