
  

 

 

 

 
 

 

 6102/6102ول للعام الجامعى دراسى ال جدول إمتحان نهاية الفصل ال

 المستوى االول

*************** 

 الولالمستوى  المستوى 
 00,01:  10,01 المــوعــــــد

 المكان العدد استاذ المقرر ش الماده 

 السبــــــــت
00/06/6102 

 

 (1)اللغة االجنبية 

 016امتحانات  22 نجوى ابراهيم.ا 2ش
 010امتحانات  81 6ش
 011امتحانات  29 منى عبدالرحمن.ا 3ش
 011امتحانات  88 7ش
 010امتحانات  24 عبدالرحمن ناصر.ا 4ش
 001امتحانات  88 8ش
 000امتحانات  4 منى سرايا. د F 1ش

 000امتحانات  19 حسناء هشام.أ 1Eش (2)اللغة االجنبية 

 االثنيــــــــــن
6/0/6102 

 

 016امتحانات  148 خالد صالح الدين.د.أ 1ش المدخل الى  االذاعة والتليفزيون 
 010امتحانات  128 2ش

 011امتحانات  141 محمود علم الدين.د.أ 1ش المدخل الى الصحافة
 011امتحانات  129 دمحم منصور هيبه.د 2ش

 االربعـــــــــــــــــاء
1/0/6102 

 
 (1)اللغة العربية 

 010، 016امتحانات  172 صبرى ابو جازيه. د 1ش
 010امتحانات  118 4ش
 011امتحانات  181 احمد صالح. د 2ش
 011امتحانات  77 حامد دمحم احمد. د 3ش

 االثنيــــــــــن
 والمعاصر الحديث مصرتاريخ  0/0/6102

 1ش
 وجيه عبدالصادق. د.أ

 016امتحانات  122

 010امتحانات  138 2ش

 االربعـــــــــــــــــاء
 

00/0/6102 
 

 016امتحانات  144 نرمين على عجوه.د 1ش العالقاتالمدخل الى 
 010امتحانات  126 2ش

 المدخل الى االعالن
 011امتحانات  196 علياء سامى. د 1ش

 010، 011امتحانات  188 سامى عبدالعزيز. د.أ 2ش

 لسبــــــــتا
01/0/6102 

 
 المدخل النفسى لإلعالم

 016امتحانات  139 ياسمين احمد. د+فرج الكامل. د.أ 1ش

 010امتحانات  117 صفاء اسماعيل. د 2ش

 االثنيــــــــــن
02/0/6102 

 
 016امتحانات  139 محمود علم الدين.د.أ 1ش االعالم العلمى

 ـــــــــــــــــاءاالربع
01/0/6102 

 
 مبادئ االقتصاد

 016امتحانات  22 أحمد السمان. د.أ 1ش

 010امتحانات  122 2ش

 السبــــــــت
60/0/6102 

 
 016امتحانات  119 نهال الفاروق . د+نسمة البطريق. د.أ 1ش المدخل االجتماعى لإلعالم

 االثنيــــــــــن
60/0/6102 

 
 010امتحانات  192 احمد الزاملى.د.أ 1ش سيةالجغرافيا السيا



  

 

 

 

 

 6102/6102ول للعام الجامعى ل إمتحان نهاية الفصل الدراسى ال جدو

 المستوى الثانى

 

 المستوى الثانى المستوى 
 00,01:  10,01 المــوعــــــد

 المكان العدد استاذ المقرر ش الماده 

 الحــــــــــــــــــــد
0/0/6102 

 

 تطبيقات الحاسب االلى والتوثيق االعالمى
 1ش

 ابوالسعود ابراهيم.أ
 016امتحانات  119

 010امتحانات  197 2ش

 الرأى العام
 1ش

 نرمين زكريا.د
 011امتحانات  122

 011امتحانات  128 2ش

 الثالثـــــــــــــــــــاء
0/0/6102 

 

 االتصال الشخصى
 016امتحانات  128 سامى عبدالعزيز. د.أ 1ش

 010امتحانات  127 انجى كاظم. د 2ش

 نشأة وسائل االتصال
 011امتحانات  82 سارة المغربى. د+سالى احمد. د 1ش

 011امتحانات  121 سالى احمد. د+عثمان فكرى . د 2ش

 010امتحانات  46 شريف نافع. د+هشام فايد . د 3ش

 ــــــــــسالخميـــــــــــ
5/0/6102 

 016امتحانات  121 انجى كاظم. د 1ش مناهج البحث االعالمى
 010امتحانات  128 أمل فوزى . د 2س

 االعالم والمجتمع
 011امتحانات  129 عادل فهمى. د 1ش

 011امتحانات  22 وائل العشرى . د+أمل السيد. د 2س

 الثالثـــــــــــــــــــاء
01/0/6102 

 

 016امتحانات  128 سماح الشهاوى . د+شريف درويش.د.أ 1ش ر الصحفىالنش

 010امتحانات  27 أريج دمحم فخر الدين.د+ داليا عثمان. د 1ش البرامج التعليمية والثقافية

 الخميـــــــــــــــــــــس
06/0/6102 

 016امتحانات  189 ريم عادل.د 1ش ادارة العالقات العامة
 010امتحانات  88 نسمة البطريق. د.أ 1ش لفنىالنقد والتذوق ا

 الحــــــــــــــــــــد
05/0/6102 

 
 016امتحانات  136 نبيل عشوش.د+منى الحديدى.د.أ 1ش البروتوكول والمراسم

 010امتحانات  132 2ش

 الثالثـــــــــــــــــــاء
02/0/6102 

 016امتحانات  48 لىهانى دمحم ع.د 1ش ص (1)الترجمة الصحفية 

 010امتحانات  63 طارق السنوطى. د 1ش ذ (1)الترجمة االعالمية 

 011امتحانات  191 دمحم مهنى.د 1ش ذ (1)مادة اعالمية باللغة االجنبية 

 011امتحانات  149 حنان جنيد.د.أ 1ش ع(1)الترجمة 

 010امتحانات  118 ياسين الشين.د.أ 1ش ع(1)مادة اعالمية باللغة االجنبية 

 010امتحانات  3 ميريام. د 1ش ذ، ع فرنسى(1)ترجمة 

 010امتحانات  1 نسمة البطريق. د.أ 1ش Fذ(1)مادة اعالمية باللغة االجنبية 

 الحـــــــــد
66/0/6102 

 016امتحانات  48 شريف درويش.د.أ 1ش تكنولوجيا الصحافة والطباعة

 010امتحانات  68 نسمة البطريق.د.أ 1ش الكتابة واالعداد البرامجى

 011امتحانات  189 دينا عرابى.د 1ش االتصاالت التسويقية

 011امتحانات  192 فاتن رشاد.د 1ش ادارة االعالن



  

 

 

 

 

 6102/6102امعى ول للعام الجل إمتحان نهاية الفصل الدراسى ال جدو

 المستوى الثالث  

********** 

 الثالثالمستوى  المستوى 
 6,11:  06,11 المــوعــــــد

 المكان  استاذ المقرر ش الماده 

 السبــــــــت
00/06/6102 

 

 االعالم الدولى
 1ش

 دينا عرابى. د+راسم الجمال.د.أ
 016امتحانات  66

 010امتحانات  88 2ش

 نظريات االعالم

 011امتحانات  84 بسنت مراد.د+االميرة سماح فرج.د 1ش

 011امتحانات  84 هشام فايد.د+شيماء ذوالفقار.د.أ 2ش

 010امتحانات  62 ايمان حسنى.د 3ش

 االثنيــــــــــن
6/0/6102 

 

 016امتحانات  1 محمود خليل. د.أ 1ش (1)تحرير صحفى

 010امتحانات  66 سامية احمد على . د.أ 1ش التليفزيون الدراما فى االذاعة و 

 011امتحانات  88 هبه السمرى .د.أ+منى الحديدى. د.أ 1ش   االعالن االذاعى والتليفزيونى 

 011امتحانات  78  ابراهيم والى.د 1ش (  1)اسس انتاج مواد اعالمية 

 010امتحانات  22 أمل فوزى . د 1ش بحوث العالقات العامة

 االربعـــــــــــــــــاء
1/0/6102 

 016امتحانات  87 شيم قطب.د 1ش صحافة مصرية معاصرة

 010امتحانات  29 احمد محمود. د 1ش احصاء وبحوث العمليات

 011امتحانات  77 علياء سامى.د 1ش االقناع

 011امتحانات  61 دمحم مهنى. د+عادل فهمى . د  1ش االلقاء والصوتيات

 010امتحانات  29 سيد ابو شعيشع. د+منى الحديدى.د.أ 1ش ذاعات والقنوات المتخصصةاال

 االثنيــــــــــن
0/0/6102 

 

 016امتحانات  131 شيم قطب.د   1ش الحمالت الصحفية

 010امتحانات  123 نهلة الحفناوى .د+ ريم عادل .د 1ش الكتابة للعالقات العامة

 
 االربعـــــــــــــــــاء

 
00/0/6102 

 

 016امتحانات  112 سماح الشهاوى . د+شريف درويش.د.أ 1ش الصحافة االلكترونية

 010امتحانات  82 االميرة سماج.د 1ش (1)االنتاج االذاعى والتليفزيونى

 011امتحانات  82 محمود صالح. د 1ش التصوير التليفزيونى

 السبــــــــت
01/0/6102 

 016امتحانات  42 سامية عبدالمعطى .د 1ش النقد االدبى والفنى

 010امتحانات  86 سلوى العوادلى.د.أ 1ش االنشطة الترويجية
 011امتحانات  78 سلوى العوادلى.د.أ 1ش التسويق االجتماعى

 011امتحانات  21 اريج فخر الدين. د+بركات عبدالعزيز.د.أ 1ش االخبار والبرامج االخبارية

 االثنيــــــــــن
02/0/6102 

 
 ذ( 2)الترجمة 

 016امتحانات  24 سامى راتب. د 1Eش

 016امتحانات  3 ميريام . د 1Fش
 االربعـــــــــــــــــاء

01/0/6102 
 

 010امتحانات  69 سعيد الغريب. د 1ش (1)تصوير صحفى 



  

 

 

 

 6102/6102ول للعام الجامعى ل إمتحان نهاية الفصل الدراسى ال جدو

 المستوى الرابع  

********** 

 المستوى الرابع المستوى 
 6,11:  06,11 ــوعــــــدالم

 المكان  استاذ المقرر ش الماده 

 الحــــــــــــــــــــد
0/0/6102 

 
 

 االعالم والتغير االجتماعى
 1ش

 على عجوه. د.أ
 016امتحانات  191

 010امتحانات  114 2ش

 اخالقيات االعالم وتشريعاته
 011امتحانات  77 دمحم حسام. د 1ش
 011امتحانات  71 عشرى وائل ال. د 2ش
 010امتحانات  82 االميرة سماح فرج.د+صفا فوزى . د 3ش
 001امتحانات  72 نرمين االزرق . د 4ش

 الثالثـــــــــــــــــــاء
0/0/6102 

 
 

 016امتحانات  28 احمد محمود.د 1ش ميادئ االخراج الصحفى

 010امتحانات  198 سلوى امام.د+لحديدىمنى ا.د.أ 1ش االفالم التسجيلية والوثائقية

 011امتحانات  121 ريم عادل. د 1ش العالقات العامة فى المجال التطبيقى

 الخميـــــــــــــــــــــس
5/0/6102 

 016امتحانات  34 امل السيد.د+دمحم منصور.د 1ش صحافة متخصصة

 010امتحانات  111 منال العارف.د+فهمىامانى .د.أ 1ش (2)االنتاج  االذاعى والتليفزيونى 

 011امتحانات  28 فاتن رشاد.د 1ش ادارة الحمالت االعالنية

 الثالثـــــــــــــــــــاء
01/0/6102 

 016امتحانات  118 وليد فتح هللا.د.أ+جيهان يسرى .د.أ 1ش بحوث االذاعة والتليفزيون 

 010امتحانات  24 مارجريت سمير.د 1ش ادارة المؤسسات الصحفية

 011امتحانات  123 كريمان فريد.د 1ش االتصال التنظيمى

 الخميـــــــــــــــــــــس
06/0/6102 

 016امتحانات  81 شريف نافع. د+منى عبدالوهاب.د 1ش االعالن الصحفى

 016امتحانات  38 هشام عطيه.د.أ+عواطف عبدالرحمن.د.أ 1ش بحث متخصص

 016امتحانات  18 نهال الفاروق . د+ داليا عثمان.د 1ش البرامج المتخصصة

 الحــــــــــــــــــــد
05/0/6102 

 016امتحانات  142 يونس بدر.د.أ 1ش المدخل الى الموسيقى

 010امتحانات  123 امانى رضا. د 1ش االرشاد السياحى

 الثالثـــــــــــــــــــاء
 016امتحانات  74 بسنت مراد.د+ صفا فوزى .د 1ش االخراج االذاعى والتليفزيونى 02/0/6102

 الحــــــــــــــــــــد
66/0/6102 

 016امتحانات  192 مصطفى حمدى.د 1ش المدخل الى الفنون التشكيلية

 1ش المدخل الى الفنون المسرحية
 ايمن الشيوى . د

82 
 010امتحانات 

 48 2ش

 الثالثـــــــــــــــــــاء
61/0/6102 

 016امتحانات  112 كريمان فريد.د 1ش ضوع خاص فى العالقات العامةمو 

 011امتحانات  12 عثمان فكرى .د+هشام عطيه.د.أ+محمود خليل.د.أ 1ش (2)تحرير صحفى 

 010امتحانات  196 ايمن منصور. د+دمحم مهنى.د 1ش تكنولوجيا االتصال

 

 


