
 

 

 عميدة الكلية                                                                          وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب

 

 "هويدا مصطفى"أ.د/     ى""أ.د/سلوى العوادل        

 

                     

 

 2019/2020 الجامعى فى العام االولجدول الدراسى للفصل الدراسى ال

 قسم الصحافة المستوى الثانى

 

اليو
 م

 المدرج الهيئة المعاونة أسماء المحاضرين العدد الشعبة المادة الميعاد

 عملـــــىتدريب  5.45-9 السبت

حــــــــــد
ال
ا

 

 102امتحانات هند عبدالمتجلى د.رنا سمير+د.هدير محمود  1ش لنشأة وسائل االتصا 9-10.30

 103امتحانات عائشة عصام د.اسماء ابوزيد+د.هدير محمود  2ش نشأة وسائل االتصال 9-10.30

اسراء  د.نرمين عبدالغفار  1ش االعالم والمجتمع 10.30-12.00
 104امتحانات العشرى+الزهراء رشاد

 103امتحانات  د.وليد غنيم  2ش ريادة االعمال 1.30: 12

ن
الثني

ا
 

 عملــــــــىتدريب  9-6

 اجتماعـــــــــات 3 – 12

 االنشطة3-6

ء
الثا

الث
 

 15قاعة  احمد سرور د. هانى محمد على+د.كريمة كمال  1ش E(1ترجمة صحفية ) 9-10.30

 103متحاناتا ايه جمال د.رنا سمير+د.هدير محمود  1ش نشأة وسائل االتصال 9-10.30

 103امتحانات الهام ابو الزيد د.اسماء ابوزيد+د.هدير محمود  2ش نشأة وسائل االتصال 10.30-12.00

 103امتحانات  أ.د.محمود علم الدين+أ.ابوالسعود ابراهيم  1ش تطبيقات الحاسب االلى والتوثيق االعالمى 12-1.30

 308ناتامتحا  د.وليد غنيم  2ش ريادة االعمال 12-1.30

 103امتحانات اسراء العشرى أ.د.محمود علم الدين+أ.ابوالسعود ابراهيم  2ش تطبيقات الحاسب االلى والتوثيق االعالمى 01.30-3

ء
الربعا

ا
 

 الزهراءرشاد أ.د.شريف درويش+د.سماح الشهاوى  1ش النشر الصحفى 9-10.30
 2مدرج ياسمين صالح

 2مدرج اميرة عزالدين أ.د.شريف درويش  1ش طباعةتكنولوجيا الصحافـة وال 10.30-12.00

 15قاعة  احمد سرور د. هانى محمد على+د.كريمة كمال  1ش E(1ترجمة صحفية ) 1.30: 12

 103امتحانات  أ.د.محمود علم الدين+أ.ابوالسعود ابراهيم  1ش تطبيقات الحاسب االلى والتوثيق االعالمى 01.30-03

 1مدرج اسراء العشرى أ.د.محمود علم الدين+أ.ابوالسعود ابراهيم  2ش حاسب االلى والتوثيق االعالمىتطبيقات ال 04.30-06.00

س
خمي

ال
 

 الزهراءرشاد أ.د.شريف درويش+د.سماح الشهاوى  1ش النشر الصحفى 9-10.30
 1مدرج ياسمين صالح

 1مدرج لديناميرة عزا أ.د.شريف درويش  1ش تكنولوجيــا الصحافة والطباعة 10.30-12.00

اسراء  د.نرمين عبدالغفار  1ش االعالم والمجتمع 1.30: 12
 108امتحانات  العشرى+الزهراء رشاد
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 "هويدا مصطفى"أ.د/     ى""أ.د/سلوى العوادل        

 

 

 

 2019/2020 الجامعى فى العام االولالجدول الدراسى للفصل الدراسى 

 االذاعة والتليفزيونقسم  المستوى الثانى

 المدرج ة المعاونةالهيئ أسماء المحاضرين دالعد ش المادة الميعاد اليوم

 تــدريب عملـــــى 5.45-9 السبت

حــد
ال
ا

 

 102امتحانات هند عبدالمتجلى د.رنا سمير+د.هدير محمود  1ش نشأة وسائل االتصال 9-10.30

 103امتحانات عائشة عصام د.اسماء ابوزيد+د.هدير محمود  2ش نشأة وسائل االتصال 9-10.30

 1مدرج سارة فوزى أ.د. ايمن منصور ندا  3ش مىمناهج البحث االعال 10.30-12.00

 309امتحانات  ايه جمال د. هشام فايد  4ش مناهج البحث االعالمى 1.30: 12

 4مدرج ماهيتاب جمال أ.د. نسمة البطريق+أ.د.سامية احمد   1ش الكتابة واالعداد البرامجى 3- 1.30

 111امتحانات سهر احمد .منه عبدالحميدد  1ش E(1مادة اعالمية باللغة االجنبية) 3- 1.30

 110امتحانات  د.وليد غنيم  1ش ريادة االعمال 4.30: 3.00

 3مدرج دينا منصور أ.د.منى الحديدى+أ.د.نبيل عشوش  2ش البروتوكول والمراسم 04.30-06.00

 االثنين
 عملى تدريب 6 -3

 االنشطه 3-6

ء
الثا

الث
 

 103امتحانات ايه جمال د.رنا سمير+د.هدير محمود  1ش نشأة وسائل االتصال 9-10.30

 103امتحانات  د.اسماء ابوزيد+د.هدير محمود  2ش نشأة وسائل االتصال 10.30-12.00

 103امتحانات اسراء العشرى أ.د.محمود علم الدين+أ.ابوالسعود ابراهيم  1ش تطبيقات الحاسب االلى والتوثيق االعالمى 12-1.30

 103امتحانات اسراء العشرى أ.د.محمود علم الدين+أ.ابوالسعود ابراهيم  2ش يقات الحاسب االلى والتوثيق االعالمىتطب 01.30-03

 15قاعة   أ.د.نسمة البطريق+أ.أمنية طلعت  1ش النقد والتذوق الفنى 01.30-03

 308امتحانات  د.وليد غنيم  1ش ريــادة االعمــال 01.30-03

 110امتحانات ايه جمال د. هشام فايد  4ش حث االعالمىمناهج الب 4.30: 3

ء
الربعا

ا
 

 3مدرج  سهر احمد أ.د.جيهان يسرى+د.نبيل طلب   2ش الكتابة واالعداد البرامجى 9-10.30

 102امتحانات نيرة احمد د.خالد جمال  1ش (1الترجمة االعالمية) 10.30-12.00

 4مدرج  د. نسمة البطريق+أ.د.سامية احمدأ.  1ش الكتابة واالعداد البرامجى 12-1.30

 103امتحانات هبه فتحى د.اريج فخر الدين+د.نشوى جمال  1ش البرامج التعليمية والثقافية 12-1.30

 108امتحانات  أ.د.نسمة البطريق+أ.أمنية طلعت  1ش النقد والتذوق الفنى 3- 1.30

 103امتحانات اسراء العشرى أ.د.محمود علم الدين+أ.ابوالسعود ابراهيم  1ش تطبيقات الحاسب االلى والتوثيق االعالمى 3- 1.30

 3مدرج دينا منصور أ.د.منى الحديدى+أ.د.نبيل عشوش  2ش البروتوكول والمراسم 3-4.30

 1مدرج رىاسراء العش أ.د.محمود علم الدين+أ.ابوالسعود ابراهيم  2ش تطبيقات الحاسب االلى والتوثيق االعالمى 04.30-06.00

س
خمي

ال
 

 3مدرج  منه حسين أ.د.جيهان يسرى+د.نبيل طلب  2ش الكتابة واالعداد البرامجى 9-10.30

 102امتحانات سارة فوزى د.منه عبدالحميد  1ش E(1مادة اعالمية باللغة االجنبية) 10.30-12.00

 308قاعة  نيرة احمد د.خالد جمال  1ش (1الترجمة االعالمية) 12-1.30

 104امتحانات جيهان عبدالحميد د.اريج فخر الدين+د.نشوى جمال  1ش البرامج التعليمية والثقافية 12-1.30

 1مدرج سارة فوزى أ.د. ايمن منصور ندا  3ش مناهج البحث االعالمى 3- 1.30



 

 

 عميدة الكلية                                                                          وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب

 

 "هويدا مصطفى"أ.د/     ى""أ.د/سلوى العوادل        

 

 

 

 2019/2020 الجامعى فى العام االولالجدول الدراسى للفصل الدراسى 

 قات العامة واالعالنالمستوى الثانى قسم العال
 

 المدرج الهيئة المعاونة أسماء المحاضرين العدد الشعبة كود  المادة الميعاد اليوم

 تدريب عملـــــى 5.45-9 السبت

حد
ال
ا

 

 3مدرج مريم د.فاتن رشاد+د.ايمان عبدالتواب  1ش  ادارة االعالن 9-10.30

 104امتحانات احمد رحمه انجى كاظمد.  1ش  (1مادة اعالمية باللغة االنجليزية ) 1.30: 12

 108امتحانات هند محمد د.داليا عبدهللا+د.ايمان اسامه  1ش  االتصاالت التسويقية 1.30: 12

 1مدرج رحاب أ.د. سامى عبدالعزيز  1ش  االتصال الشخصى 03.00 - 01.30

 4مدرج لمياء احمد د. مسعد صالح  1ش  االتصال السياسى 3-4.30

 109امتحانات خلود د.ماريان مراد  2ش  لرأى العاما 3-4.30

 2مدرج اميرة احمد د.صفوت العالم+ د.ماريان مراد  1ش  البروتوكول والمراسم 04.30-06.00

ن
الثني

ا
 

 1مدرج هند محمد د.داليا عبدهللا+د.ايمان اسامه  1ش  االتصاالت التسويقية 9-10.30

 3مدرج  لمياء احمد د صالحد. مسع  1ش  االتصال السياسى 9-10.30

 102امتحانات فتحية أ.د.ايمان جمعه+د. هبه مرسى  2ش  مناهج البحث االعالمى 12 -10.30

 103امتحانات رحاب د.حياة بدر  1ش  (1الترجمة ) 12 -10.30

 102امتحانات فتحية أ.د.ايمان جمعه+د. هبه مرسى  1ش  مناهج البحث االعالمى 3-4.30

 تدريــــــب عملـــــى   مـــــــــــــــــاعـــــــــاتإجت 3 -12

ء
الثا

الث
 

 4مدرج مريم د.فاتن رشاد+د.ايمان عبدالتواب  1ش  ادارة االعالن 9-10.30

 1مدرج  رحاب أ.د. سامى عبدالعزيز  1ش  االتصال الشخصى 10.30-12.00

 2رج مد اميرة د. محمد عتران  2ش  االتصال الشخصى 10.30-12.00

 309امتحانات شيماء نبيل د. مها بهنسى  1ش  الرأى العام 1.30: 12.00

 1مدرج  احمد رحمه د.انجى كاظم  1ش  (1مادة اعالمية باللغة االنجليزية ) 3: 1.30

 2مدرج  اميرة احمد د.طارق فتح هللا  2ش  ادارة العالقات العامة 3: 1.30

ء
الربعا

ا
 

 1مدرج اميرة د. محمد عتران  2ش  االتصال الشخصى 9-10.30

 104امتحانات رحاب د.حياة بدر  1ش  (1الترجمة ) 0 1.3: 12

 108امتحانات شيماء  د. مها بهنسى  1ش  الرأى العام 1.30: 12.00

 110امتحانات خلود د.ماريان مراد  2ش  الرأى العام 03.00 - 01.30

 2مدرج اميرة احمد لعالم+ د.ماريان مرادد.صفوت ا  1ش  البروتوكول والمراسم 3-4.30

 109امتحانات اميرة احمد د.طارق فتح هللا  1ش  ادارة العالقات العامة 6: 4.30

 الخميس
 109امتحانات فتحية أ.د.ايمان جمعه+د. هبه مرسى  1ش  مناهج البحث االعالمى 12 -10.30

 109امتحانات فتحية هبه مرسى أ.د.ايمان جمعه+د.  2ش  مناهج البحث االعالمى 3: 1.30
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 "هويدا مصطفى"أ.د/     ى""أ.د/سلوى العوادل        

 

 

 

 2019/2020 الجامعى فى العام االولالجدول الدراسى للفصل الدراسى 

 الصحافةقسم المستوى الثالث 

 

 

كود  الميعاد اليوم
الهيئة  أسماء المحاضرين الشعبة المادة المادة

 المدرج المعاونة

 تدريب عملـــــى 5.45-9 السبت

حـــد
ال
ا

 

10.30:9 Jur310أ.د. راجية قنديل+د.هناء فاروق 1ش صحافة اجنبية ص-خ 
 االء ثروت

 104امتحانات اسراء الزينى

10.30 :12 JUR302 15قاعة  ضحى د.ايمان حسنى +د.سحر مصطفى  3ش نظريات االعالم  ج ص 

3 :4.30 Com301 القسم  اساتذة القسم 1ش معمل صحفى ج.ك 

3 :4.30 Com301 111امتحانات محمد عبدالجليل أ.د.ليلى عبدالمجيد+د.عثمان فكرى 1ش الحمالت الصحفية ج.ك 

ن
الثني

ا
 

 تدريب عملـــــى   9-5.45

 اجتماعـــــــــــــــــــــــــــــات 3 – 12

 االنشطة3-6

ء
الثا

الث
 1ش (1تحرير صحفى )  10.30:9 

 أ.د.محمود خليل

 د.كمال قابيل+د.مارجريت سمير
 محمد خليل
 وسام هندى

 104امتحانات

 102امتحانات بسمة عبود أ.د.شريف درويش+د.سماح الشهاوى 1ش صحافة الكترونية  12: 10.30

 أ.د. راجية قنديل+د.هناء فاروق 1ش صحافة اجنبية  03.00 - 01.30
 االء ثروت

 19قاعة  اسراء الزينى

ء
الربعا

ا
 

10.30 :12 Jur310 104امتحانات بسمة عبود ح الشهاوىأ.د.شريف درويش+د.سما 1ش صحافة الكترونية 

 القسم  اساتذة القسم 1ش معمل صحفى  12-01.30

01.30 - 03.00 Jur 308 109امتحانات االء ثروت د.سمير غريب+أ.عالء الشافعى 1ش نقد ادبى وفنى 

 4مدرج  محمد عبدالجليل أ.د.ليلى عبدالمجيد+د.عثمان فكرى 1ش الحمالت الصحفية  4.30: 3

خم
ال

س
ي

 

10.30:9 Com301 د.ايمان حسنى +د.سحر مصطفى 3ش نظريات االعالم ج.ك 
 عزة حسن
 102امتحانات ضحى دياب

 1ش (1تحرير صحفى )  12: 10.30
 أ.د.محمود خليل

 د.كمال قابيل+د.مارجريت سمير
 محمد خليل
 وسام هندى

 19قاعة 

01.30 - 03.00 Jur 308 19قاعة  االء ثروت د.نرمين عبدالغفار 1ش نقد ادبى وفنى 
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 "هويدا مصطفى"أ.د/     ى""أ.د/سلوى العوادل        

 

 

 

 2019/2020الجامعى فى العام  االولالجدول الدراسى للفصل الدراسى 

 االذاعة والتليفزيونقسم المستوى الثالث  

 

 

 

كود  الميعاد اليوم
 المدرج الهيئة المعاونة أسماء المحاضرين الشعبة المادة المادة

 تدريب عملـــــى 5.45-9 السبت

حد
ال
ا

 

10.30:9 RTV301 1مدرج  مروة مصطفى د. محمد مهنى+أ.د.عادل فهمى 1ش االلقاء والصوتيات 

10.30:9 RTV 303 4مدرج  فاطمة احمد د.نهال الفاروق 1ش االذاعات والقنوات المتخصصة 

12:10.30 RTV304 1مدرج  نرمين اغا أ.د.بركات عبدالعزيز+د.اريج فخر الدين 1ش االخبار والبرامج االخبارية 

12:10.30 Com301 102امتحانات فاطمة احمد د.نهال الفاروق+د.هشام فايد 1ش ( 1االنتاج االذاعى والتليفزيونى ) ج.ك 

1.30:12 Com302 3مدرج  ايه محمد على أ.د.منى الحديدى+أ.د.هبه السمرى 1ش االعالن االذاعى والتليفزيونى ج.ك 

1.30:12 RTV305 4مدرج  ماهيتاب جمال أ.د.سامية احمد على 1ش الدراما فى االذاعة والتليفزيون 

ن
الثني

ا
 

10.30:9 Rtv309 ( 2ترجمة) 309امتحانات شيماء حسنين د.طارق السنوطى 1ش 

10.30:9 Com301 108امتحانات هالينا خالد أ.د.حسن عماد+د.بسنت مراد 1ش نطريات االعالم ج.ك 

12:10.30 RTV 301-108امتحانات امل جمال عبدالوهاب+أ.زينهم البدرى د.مصطفى 1ش اعداد وتقديم برامج ج.ذ 

12:10.30 Com302 4مدرج  ايه محمد على أ.د.منى الحديدى+أ.د.هبه السمرى 1ش االعالن االذاعى والتليفزيونى ج.ك 

 102امتحانات منى البدرى د.مروة محمود 2ش نظريات االعالم  1.30: 12

1.30 :3 Com301 2مدرج  هالينا خالد د.نهال الفاروق+د.هشام فايد 1ش ( 1التليفزيونى )االنتاج االذاعى و ج.ك 

ء
الثا

الث
 

 انشطة   -عملـــــــــــــىتدريب 

ء
الربعا

ا
 

10.30:9 Rtv309 104امتحانات شيماء حسنين د.مصطفى عبدالوهاب+أ.زينهم البدرى 1ش اعداد وتقديم برامج 

10.30:9 Rtv309 ( 2ترجمة) 308امتحانات شيماء حسنين ىد.طارق السنوط 1ش 

12:10.30 RTV301 1مدرج مروة مصطفى د. محمد مهنى+أ.د.عادل فهمى 1ش االلقاء والصوتيات 

1.30:12 RTV305 3مدرج  ماهيتاب جمال أ.د.سامية احمد على 1ش الدراما فى االذاعة والتليفزيون 

 2مدرج  ينا خالدهال أ.د.حسن عماد+د.بسنت مراد 1ش نظريات االعالم  3: 1.30

4.30:3 RTV304  1مدرج  نرمين اغا أ.د.بركات عبدالعزيز+د.اريج فخر الدين 1ش االخبار والبرامج االخبارية 

ا
س

خمي
ل

 

 111امتحانات منى البدرى د.مروة محمود 2ش نظريات االعالم  12:10.30

1.30:12 Com301 109امتحانات  +د.نهال الفاروق. منى الحديدىدأ. 1ش االذاعات والقنوات المتخصصة ج.ك 

 108إمتحانات  ريهام ود د.خالد جمال 1ش تصوير تليفزيونى  4.30: 3

6.00:4.30 RTV 303 108إمتحانات  ريهام ود د.خالد جمال 1ش تصوير تليفزيونى 
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 "هويدا مصطفى"أ.د/     ى""أ.د/سلوى العوادل        

 

 

 2019/2020 الجامعى فى العام االوللجدول الدراسى للفصل الدراسى ا

 قات العامة واالعالنالعالقسم المستوى الثالث 

 المدرج الهيئة المعاونة أسماء المحاضرين الشعبة المادة كود المادة الميعاد اليوم
 تدريب عملـــــى 5.45-9 السبت

حد
ال
ا

 

10.30 :12 PRA3023مدرج لمياء أ.د. سلوى العوادلى 1ش  التسويق االجتماعى  ج.ع 

3:1.30 Pra301 102امتحانات فتحية سامه+د.احمد عبدالسالمد.ايمان ا 1ش االنشطة الترويجية 

3:1.30 PRA302103امتحانات احمد رحمه د.طارق فتح هللا 1ش (1اسس انتاج مواد اعالمية ) ج.ع 

ن
الثني

ا
 

10.30:9 COM302 310امتحانات خلود د. ايمان سليمان 1ش االعالم الدولى ج ك 

 109امتحانات فتحية حمد عبدالسالمد.ايمان اسامه+د.ا 1ش االنشطة الترويجية  10.30-12

 309امتحانات احمد رحمه د.طارق فتح هللا 1ش (1اسس انتاج مواد اعالمية )  10.30-12

 اجتمــــــــــاعــــــــات  تدريب عالقات 9-3

 االنشطة3-6

3 :4.30 COM302 108امتحانات خلود د. ايمان سليمان 2ش االعالم الدولى ج ك 

ء
الثا

الث
 

 109امتحانات شيماء د. مها بهنسى 1ش (2ترجمة )  10.30:9

10.30-12 PRA302308امتحانات احمد د.نهلة الحفناوى+د.رضا هانى 1ش  الكتابة للعالقات العامة  ج.ع 

10.30-12 Pra309 3مدرج لمياء أ.د. سلوى العوادلى 1ش التسويق االجتماعى 

 103امتحانات اميرة احمد . احمد لطفىد 1ش االحصاء وبحوث العمليات  4.30: 3.00

 3مدرج  لمياء د.طارق فتح هللا+د.علياء سامى 1ش االقناع  6: 4.30

ء
الربعا

ا
 10.30:9 Pra306-111امتحانات هالة د. احمد عبدالسالم 1ش بحوث العالقات العامة ج.ع 

 310امتحانات شيماء د. مها بهنسى 1ش (2ترجمة )  10.30:9

12:10.30 Pra304 103امتحانات اميرة د. ثريا السيد 2ش االحصاء وبحوث العمليات 

12 :1.30 Pra309 2مدرج احمد د.نهلة الحفناوى+د.رضا هانى 1ش الكتابة للعالقات العامة 

س
خمي

ال
 

10.30:9 COM302 108امتحانات خلود د. ايمان سليمان 1ش االعالم الدولى ج ك 

12:10.30 Pra304 103امتحانات اميرة د. ثريا السيد 2ش لعملياتاالحصاء وبحوث ا 

12:10.30 COM302 108امتحانات خلود د. ايمان سليمان 2ش االعالم الدولى ج ك 

1.30:12 Pra304 103امتحانات اميرة د. احمد لطفى 1ش االحصاء وبحوث العمليات 

1.30:12 Pra306-110امتحانات ةهال د. احمد عبدالسالم 1ش بحوث العالقات العامة ج.ع 

 108 امتحانات لمياء د.طارق فتح هللا+د.علياء سامى 1ش  االقناع  3: 1.30



 

 

 عميدة الكلية                                                                          وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب

 

 "هويدا مصطفى"أ.د/     ى""أ.د/سلوى العوادل        

 

 

 

 

 2019/2020 الجامعى فى العام االولالجدول الدراسى للفصل الدراسى 

 قسم الصحافةالمستوى الرابع 

 

 الشعبة المادة كود المادة الميعاد اليوم
الع
الهيئة  أسماء المحاضرين دد

 المدرج المعاونة

 مشروع التخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرج 5.45-9 السبت

حد
ال
ا

 

 110امتحانات اسماء يحيى د.نانسى عادل  3ش اخالقيات االعالم ةتشريعاته  10.30:9

شيماء السكرى+ندى  أ.د.عواطف عبدالرحمن+د.محرز غالى  1ش بحث متخصص  1.30:12
 محمد

 15قاعة 

1.30:12 JUR407  2مدرج  منى البدرى أ.د.هويدا مصطفى  1ش اخالقيات االعالم ةتشريعاته 

 308امتحانات  محمود زكىد.  1ش المدخل الى الفنون المسرحية  4.30: 3

 
ن

الثني
ا

 

10.30:9 Com401  3مدرج  منى البدرى أ.د.هويدا مصطفى  1ش اخالقيات االعالم ةتشريعاته 

10.30:9 Com401  2مدرج   د.نرمين االزرق  2ش عالم ةتشريعاتهاخالقيات اال 

 وداد حسين د.محمد منصور هيبه+د.رنا سمير  1ش صحافة متخصصة  10.30:9
 15قاعة  هناء حسين

 االنشطة3-6

 104امتحانات  د. محمود عالم  1ش المدخل الى الفنون التشكيلية  4.30: 3

 104امتحانات  د. محمود عالم  2ش المدخل الى الفنون التشكيلية  6.00: 4.30

ء
الثا

الث
 

10.30:9 JUR407  وداد حسين د.محمد منصور هيبه+د.رنا سمير  1ش صحافة متخصصة 
 19قاعة  هناء حسين

12.00 :1.30 JUR407 أ.د.عواطف عبدالرحمن+د.محرز غالى  1ش بحث متخصص 
شيماء 

السكرى+ندى 
 محمد

 15قاعة 

 310امتحانات اسماء يحيى د.نانسى عادل  3ش ةتشريعاتهاخالقيات االعالم   3.00: 1.30

 104امتحانات  محمود عالمد.   1ش المدخل الى الفنون التشكيلية  4.30: 3

 104امتحانات  د. محمود عالم  2ش المدخل الى الفنون التشكيلية  6.00: 4.30

ء
الربعا

ا
 

10.30 :12 Com401  108امتحانات  مين االزرقد.نر  2ش اخالقيات االعالم ةتشريعاته 

3 :4.30 Com401  102امتحانات  د.محمود زكى  1ش المدخل الى الفنون المسرحية 



 

 

 عميدة الكلية                                                                          وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب

 

 "هويدا مصطفى"أ.د/     ى""أ.د/سلوى العوادل        

 

 

 

 2019/2020 الجامعى فى العام االولالجدول الدراسى للفصل الدراسى 

 قسم االذاعة والتليفزيونالمستوى الرابع 

 

 
 

 الشعبة المادة كود المادة الميعاد اليوم
الع

 دد
 المدرج الهيئة المعاونة محاضرينأسماء ال

 مشروع التخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرج السبت

حد
ال
ا

 

 108امتحانات الهام ابو زيد د.امانى رضا  1ش االرشاد السياحى  10.30: 9

 2مدرج منى البدرى أ.د.هويدا مصطفى  1ش اخالقيات االعالم وتشريعاته  1.30: 12

3:1.30 RTV403 3مدرج نيرة شبابيك أ.د.منى الحديدى+أ.د.سلوى امام  1ش االفالم التسجيلية والوثائقية .ذج 

 104امتحانات مروة مصطفى صالح معاطىد.  2ش المدخل الى الفنون المسرحية  4.30: 3

 3مدرج منة حسين أ.د.جيهان يسرى+أ.د.وليد فتح هللا بركات  1ش بحوث االذاعة والتليفزيون  4.30: 3

ن
الثني

ا
 

10.30 :12 Com401  110امتحانات منى البدرى أ.د.هويدا مصطفى  1ش اخالقيات االعالم وتشريعاته 

 االنشطة3-6

 مشروع التخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرج

 104امتحانات نرمين اغا د.محمود عالم  1ش المدخل الى الفنون التشكيلية  4.30: 3

4.30 :6.00 JUR401  104امتحانات  د.محمود عالم  2ش المدخل الى الفنون التشكيلية 

ء
الثا

الث
 

12:10.30 RTV402 108امتحانات منه حسين د. محمد مهنى  1ش االتصالتكنولوجيا  ج.ذ 

 108امتحانات  د.امانى رضا  1ش االرشاد السياحى  1.30: 12

 104امتحانات سارة فوزى لد جمالد.خا  1ش (2االنتاج االذاعى والتليفزيونى )  3: 1.30

3 :4.30 Free101 104امتحانات نرمين اغا د.محمود عالم  1ش المدخل الى الفنون التشكيلية 

4.30 :6.00 Free101 104امتحانات  د.محمود عالم  2ش المدخل الى الفنون التشكيلية 

ء
الربعا

ا
 

12 :1.30 RTV402 102امتحانات شيماء حسين نىد. محمد مه  1ش تكنولوجيا االتصال ج.ذ 

 102امتحانات مروة مصطفى د.صالح معاطى  2ش المدخل الى الفنون المسرحية  4.30:3

س
خمي

ال
 

12:10.30 Com401  3مدرج منه حسين أ.د.جيهان يسرى+أ.د.وليد فتح هللا بركات  1ش بحوث االذاعة والتليفزيون 

3:1.30 Rtv404 1مدرج  نيرة شبابيك أ.د.منى الحديدى+أ.د.سلوى امام  1ش االفالم التسجيلية والوثائقية 

3:1.30 RTV403 104امتحانات جيهان عبدالحميد أ.د.صفا فوزى  1ش (2االنتاج االذاعى والتليفزيونى ) ج.ذ 



 

 

 عميدة الكلية                                                                          وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب

 

 "هويدا مصطفى"أ.د/     ى""أ.د/سلوى العوادل        

 

 2019/2020 الجامعى فى العام االولالجدول الدراسى للفصل الدراسى   

 واالعالنقسم العالقات العامة   المستوى الرابع
  **** 

 

 المدرج الهيئة المعاونة أسماء المحاضرين الع الشعبة المادة كود المادة الميعاد اليوم

 مشروع التخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرج 5.45-9 السبت

حد
ال
ا

 

12:10.30 Pra407 108امتحانات شيماء د.جيهان البيطار+د.ايمان عبدالتواب  1ش االبداع فى االعالن 

 109امتحانات خلود د. ماريان مراد  2ش االعالم والتغير االجتماعى  12:10.30

12 :1.30 Com 401 109امتحانات احمد د.فاتن رشاد+د.انجى كاظم  1ش ادارة الحمالت االعالنية 

ن
الثني

ا
 

 110امتحانات رحاب د.حياة بدر  1ش االعالم والتغير االجتماعى  10.30:9

12:10.30 PRA401 3مدرج  هالة د.كاريمان فريد  1ش االتصال التنظيمى ج.ع 

 1مدرج الهام ابوزيد د.يونس بدر  1ش المدخل الى الموسيقى  3.00: 1.30

 اجتمــــــــــــاعــــــــات 3 – 12

 انشطة 3-6

ء
الثا

الث
 

12:10.30 Pra407 109امتحانات شيماء بد.جيهان البيطار+د.ايمان عبدالتوا  1ش  االبداع فى االعالن 

12 :1.30 PRA402 109امتحانات هالة د.رضا هانى  1ش موضوع خاص فى العالقات العامة ج.ع 

12 :1.30 PRA403 4مدرج احمد د.فاتن رشاد+د.انجى كاظم  1ش ادارة الحمالت االعالنية ج.ع 

1.30  :3 COM401 108امتحانات شيماء نبيل ه+د.نرمين عجوهأ.د.على عجو  1ش العالقات العامة فى المجال التطبيقى 

ء
الربعا

ا
 

 309امتحانات رحاب د.حياة بدر  1ش االعالم والتغير االجتماعى  10.30: 9

12:10.30 COM401 109امتحانات شيماء أ.د.على عجوه+د.نرمين عجوه  1ش العالقات العامة فى المجال التطبيقى 

 109امتحانات خلود د.ماريان مراد  2ش االعالم والتغير االجتماعى  1.30: 12

 3مدرج  الهام ابوزيد د.يونس بدر  1ش المدخل الى الموسيقى  3.00: 1.30

س
خمي

ال
 

10.30:9 PRA401 4مدرج هالة د.كاريمان فريد  1ش االتصال التنظيمى ج.ع 

 102امتحانات هالة رضا هانىد.  1ش موضوع خاص فى العالقات العامة  1.30: 12



 

 

 عميدة الكلية                                                                          وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب

 

 "هويدا مصطفى"أ.د/     ى""أ.د/سلوى العوادل        

 

 

 االول المستوى 2020-2019للعام الجامعى  الولاالجدول الدراسى للفصل الدراسى 

 المكان  الهيئة المعاونة اسماء المحاضرين الشعبة المادة الميعاد يومال

ح
ال
ا

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
 د

 111امتحانات   أ.بسمه حسام شلبايه 1ش (1اللغة االنجليزية ) 9-10.30

 308امتحانات   أ.فاطمة الزهراء محمود 2ش (1اللغة االنجليزية ) 9-10.30

 309امتحانات   أ.رضوى يوسف 3ش (1اللغة االنجليزية ) 9-10.30

 310امتحانات   أ.نهى محمد 4ش (1اللغة االنجليزية ) 9-10.30

 111امتحانات   أ.بسمه حسام شلبايه 5ش (1اللغة االنجليزية ) 12.00 - 10.30

 308امتحانات   أ.فاطمة الزهراء محمود 6ش (1اللغة االنجليزية ) 12.00 - 10.30

 309امتحانات   أ.رضوى يوسف 7ش (1االنجليزية ) اللغة 12.00 - 10.30

 310امتحانات   أ.نهى محمد 8ش (1اللغة االنجليزية ) 12.00 - 10.30

 102امتحانات  ايه محمد على د.على جالل 1ش مبادئ علم السياسة 12-1.30

 109امتحانات  احمد سرور أ.د.خديجة االعصر 1ش مبادئ االقتصاد 03.00 - 01.30

 1مدرج  رحاب أ.د. سامى عبدالعزيز 1ش المدخل الى االعالن 12-1.30

 108امتحانات  دينا منصور أ.د.خالد صالح الدين 1ش المدخل الى االذاعة والتليفزيون 03.00 - 01.30

 2مدرج  هبه فتحى أ.د.نسمة البطريق+د.اريج فخر الدين 1ش المدخل االجتماعى لإلعالم 03.00 - 01.30

 102امتحانات   د/عبدالرحمن الشناوى 1ش (1اللغة العربية ) 3-4.30

 2مدرج  االء فوزى أ.د.صفوت العالم 2ش المدخل الى االعالن 3-4.30

 102امتحانات  شيماء السكرى أ.د. عادل محمد عبدالحليم 1ش اسس ادارة 06.00 - 04.30

 103امتحانات   د/صبرى أبو جازية 4ش (1اللغة العربية ) 06.00 - 04.30

ثن
ال
ا

ـــ
ـــ

ـــ
ـ

ن
ي

 

 102امتحانات   أ.د.وجيه عتيق 1ش الحديث والمعاصر مصرتاريخ  9-10.30

 103امتحانات  هبه فتحى أ.د.فرج الكامل+د.نشوى جمال 1ش المدخل النفسى لإلعالم 9-10.30

 18قاعة    د.منى سرايا 1ش فرنسى (1) االجنبيةاللغة  9-10.30

 109امتحانات  احمد سرور أ.د.خديجة االعصر 1ش االقتصادمبادئ  9-10.30

 2مدرج  ميمى جمال د.محمد منصور هيبه 2ش المدخل الى الصحافة  12.00 - 10.30

 1مدرج   أ.د.محمود علم الدين+ د.مارى منصور 1ش المدخل الى الصحافة 12.00 - 10.30

 104امتحانات  يماء مازنش د. أحمد رجب حجازى 2ش (1اللغة العربية ) 12-1.30

 109امتحانات   د/عبدالرحمن الشناوى 1ش (1اللغة العربية ) 03.00 - 01.30

 110امتحانات   د/محمد عليوة 3ش (1اللغة العربية ) 03.00 - 01.30

 1مدرج    أ.د.خالد صالح الدين 2ش خل الى االذاعة والتليفزيونالمد 3-4.30

 1مدرج   دينا منصور أ.د.خالد صالح الدين 1ش عة والتليفزيونالمدخل الى االذا 6: 4.30

ء
ــا

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ثـ
ال

ـث
ـــ

لــ
ا

 

 2مدرج    أ.د.خالد صالح الدين 2ش المدخل الى االذاعة والتليفزيون 9-10.30

 1مدرج   رحاب أ.د. سامى عبدالعزيز 1ش المدخل الى االعالن 9-10.30

 3مدرج   االء فوزى أ.د.صفوت العالم 2ش المدخل الى االعالن 9-10.30

 18قاعة    د.منى سرايا 1ش فرنسى (1) االجنبيةاللغة  9-10.30

 4مدرج  ميمى جمال د.محمد منصور هيبه 2ش الصحافة المدخل الى  12: 10.30

 102امتحانات  هبه فتحى أ.د.فرج الكامل+د.نشوى جمال 1ش المدخل النفسى لإلعالم 12-1.30

 1مدرج   أ.د.محمود علم الدين+ د.مارى منصور 1ش المدخل الى الصحافة 12-1.30

 3مدرج   لمياء احمد أ.د.محمود يوسف 2ش المدخل الى العالقات العامة 12-1.30

 3مدرج   فتحية أ.د. على عجوه 1ش المدخل الى العالقات العامة 03.00 - 01.30

 102امتحانات  سهر احمد أ.د.فرج الكامل+د.ياسمين احمد 2ش المدخل النفسى لإلعالم 03.00 - 01.30

 1مدرج    أ.د. محمود علم الدين+د. نرمين عبدالسالم 1ش االعالم العلمى 3-4.30

 102امتحانات  ايه محمد على د.على جالل 1ش مبادئ علم السياسة 3-4.30

ء
ــا

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
عــ

رب
ال
ا

 

 108امتحانات  شيماء مازن أحمد رجب حجازى د. 2ش (1اللغة العربية ) 9-10.30

 109امتحانات   د/محمد عليوة 3ش (1اللغة العربية ) 9-10.30

 110امتحانات   أ.د.وجيه عتيق 1ش تاريخ مصر الحديث والمعاصر 9-10.30

 111امتحانات   أ.بسمه حسام شلبايه 1ش (1اللغة االنجليزية ) 12.00 - 10.30

 308امتحانات   أ.فاطمة الزهراء محمود 2ش (1لغة االنجليزية )ال 12.00 - 10.30

 309امتحانات   أ.رضوى يوسف 3ش (1اللغة االنجليزية ) 12.00 - 10.30

 310امتحانات   أ.نهى محمد 4ش (1اللغة االنجليزية ) 12.00 - 10.30

 111امتحانات   أ.بسمه حسام شلبايه 5ش (1اللغة االنجليزية ) 12-1.30

 308امتحانات   أ.فاطمة الزهراء محمود 6ش (1اللغة االنجليزية ) 12-1.30

 309امتحانات   أ.رضوى يوسف 7ش  (1اللغة االنجليزية ) 12-1.30

 310امتحانات   أ.نهى محمد 8ش (1اللغة االنجليزية ) 12-1.30

 1مدرج  هبه فتحى ج فخر الدينأ.د.نسمة البطريق+د.اري 1ش المدخل االجتماعى لإلعالم 03.00 - 01.30

 102امتحانات  سهر احمد أ.د.فرج الكامل+د.ياسمين احمد 2ش المدخل النفسى لإلعالم 03.00 - 01.30

س
مي

خ
ال

 

 104امتحانات  شيماء السكرى أ.د. عادل محمد عبدالحليم 1ش اسس ادارة 12.00 - 10.30

 2مدرج   لمياء احمد سفأد.محمود يو 2ش المدخل الى العالقات 12.00 - 10.30

 2مدرج    أ.د. محمود علم الدين+د. نرمين عبدالسالم 1ش االعالم العلمى 1.30: 12.00

 3مدرج   فتحية أ.د. على عجوه 1ش المدخل الى العالقات 12-1.30

 102امتحانات   د/صبرى أبو جازية 4ش (1اللغة العربية ) 3-4.30


