
 

 
 االعالمبقسم جدول توزيع المحاضرات والدروس 

 ( on lineجدول المحاضرات  غير المباشرة )    ياالول الفرقة                              كلية : اآلداب                                        ال
 (  م2021/   2020)      االولفصل الدراسي ال                                          االعالم               القسم : 

 

 عميد الكلية                                           وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                           رئيس قسم يعتمد,,,         

 

 فتوح احمد خليل أ.د.                                                  جمال  احمد طه  ا.د.                                                                                     

 

  6  – 4  4  – 2 2  – 12 12 – 10 10 – 8 ايام االسبوع 

 مادة اعالمية بلغة المقرر  السبت 

 د. عبد  الباسط 

 االعالم والمجتمع العربي 

 د. عزيزة عبده 

 نشأة وسائل االعالم 

 د. اسماء عبد الراضي

  

 االستاذ

 المكان

      مقرر ال االحد 

 االستاذ

 المكان

      المقرر  االثنين 

 االستاذ

 المكان

      المقرر  الثالثاء 

 االستاذ

 المكان

      المقرر  االربعاء

 االستاذ

 المكان

 كمبيوتر ونظم     المقرر  الخميس

 د. محمد حشمت

 نحو وتعبير 

 يوسفا.د. احمد 

 الخبر ومصادره  

 د. عاصم 

 االستاذ

 المكان



 

 

 
 ( الصحافة  االعالم شعبة ) جدول توزيع المحاضرات والدروس بقسم

 (on lineجدول المحاضرات  غير المباشرة )     الثانية   الفرقة                             كلية : اآلداب                                        ال
 م ( 2021/   2020الفصل الدراسي االول     ) االعالم                                                       القسم : 

 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                         عميد الكلية                                         يعتمد,,, رئيس قسم             

 

 فتوح احمد خليل أ.د.                                                  جمال  احمد طه  ا.د.                                                                                    

  6  – 4  4  – 2 2  – 12 12 – 10 10 – 8 ايام االسبوع 

      المقرر  السبت 

 االستاذ

 المكان

      المقرر  االحد 
 االستاذ

 المكان

      المقرر  االثنين 
 االستاذ

 المكان

      المقرر  الثالثاء 

 االستاذ

 المكان

 مدخل للتحرير الصحفي      المقرر  االربعاء

 د. صابر حارص  

 

 ة مادة إعالمية بلغ

 د. محمود السماسيري  

 
 االستاذ

 المكان

 الرأي العام    المقرر  الخميس

 د. صابر حارص  

 

 مداخل إعالن 

 د. رهام فاروق   

 

 نظريات االتصال  

 د. عادل صادق  

 

 تشريعات إعالمية 

 د. محمود السماسيري 

 
 االستاذ

 المكان



 

 

 
 ( االعالم شعبة ) الصحافة جدول توزيع المحاضرات والدروس بقسم 

 ( on lineجدول المحاضرات  غير المباشرة )    الثالثة  الفرقة                             كلية : اآلداب                                        ال
 م ( 2021/   2020القسم : االعالم                                                       الفصل الدراسي االول     ) 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                         عميد الكلية  يعتمد,,, رئيس قسم                                                    

 

 لفتوح احمد خلي أ.د.                                                  جمال  احمد طه  ا.د.                                                                                    

 

  6  – 4  4  – 2 2  – 12 12 – 10 10 – 8 ايام االسبوع 

 االعالم والتنمية    المقرر  السبت 

  إسراء صابر د. 

 

 مادة إعالمية بلغة 

 د. عاصم عبد الهادي  

 

هج بحث منا  

 د. سحر وهبي  

 

 إدارة مؤسسات صحفية

 د. نها عبد المعطي 

 
 االستاذ

 المكان

 اعالن تطبيقي    المقرر  االحد 

 د. مرزوق عبدالحكم العادلي   

 

 تحرير صحفي 
 د. هاني السمان 

 

 اعالم متخصص

 د. أسماء عبد الراضي   

 
 االستاذ

 المكان

      المقرر  االثنين 
 االستاذ

 المكان

      المقرر  الثالثاء 

 االستاذ

 المكان

      المقرر  االربعاء
 االستاذ

 المكان

      المقرر  الخميس

 االستاذ

 المكان



 

 

 
 ( االعالم شعبة ) الصحافة جدول توزيع المحاضرات والدروس بقسم 

 ( on lineجدول المحاضرات  غير المباشرة )      الرابعة  الفرقة                             كلية : اآلداب                                        ال
 م ( 2021/   2020الفصل الدراسي االول     )                       القسم : االعالم                                 

 

 عميد الكلية              يعتمد,,, رئيس قسم                                            وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                     

 

 فتوح احمد خليل أ.د.                                                  جمال  احمد طه  ا.د.                                                                                    

  6  – 4  4  – 2 2  – 12 12 – 10 10 – 8 ايام االسبوع 

      المقرر  السبت 

 االستاذ

 المكان

      المقرر  االحد 
 االستاذ

 المكان

       المقرر  االثنين 
 االستاذ

 نالمكا

      المقرر  الثالثاء 

 االستاذ

 المكان

 تاريخ اوربا المعاصر   المقرر  االربعاء

 د/  

 

 اإلعالم المتخصص  

 د. أسماء عبد الراضي  

 

 الصحافة األدبية  

 د. محمد هندي  

 

 أخالقيات اإلعالم  

 د. فاطمة الزهراء  

 
 االستاذ

 المكان

 مناهج بحث    المقرر  الخميس

 د. سحر وهبي  

 

 تحرير المقال  

 د. عادل صادق  

 

 مادة إعالمية بلغة 

 د. نها عبد المعطي  

 االستاذ 

 المكان


