
9191/  9106جدول امتحانات نهاٌة الفصل الدراسً الثانً للعام الدراسً   

 بكلٌة اإلعالم و العالقات العامة

 ) أون الٌن (

يسئىل يتبثعخ 

 انهجبٌ 

 الٌوم و التارٌخ اسى انًمرر عذد انطالة   اسى انًرالت انًىعذ انًكبٌ  أستبر انًمرر

د/ أثىثكر 

 انصبنحي

 يعًم  د/َصيف غبني

1103 

طالة ( 10)  

10-11  و.و / حًذي 

 رثيع

 

هبدي    و / أحًذ   

 و/ اسراء شكري

 

 االثنٌن يذخم اني عهى انُفس 66

3_4_9191  

د/اثى ثكر 

 انصبنحي

 يعًم 

1204 

طالة (20)  

يفبهيى ويصطهحبد  1

 (2اعالييه )

 يعًم  د/يهب دمحم

2000 

طبنت ( 15)  

 تغطيه اخجبريه 1

3105يعًم  د/يهب دمحم  

 صيذنخ 

طبنت ( 24 ) 

ادارح انًؤسسبد  1

 اإلعالييخ

د/ أثىثكر 

 انصبنحي

 د/ َههخ َشأد

3105يعًم  د/هُبدي غريت  

 صيذنخ 

طبنت(   16) 

10-11  الثالثاء تكُىنىجيب انصحبفه 5 و/ايًبٌ رثيع 

4_4_9191  

 فٍ االنمبء وتطجيمبته 6 د/سهير انجبشب

 ترجًه اعالييه 2 د/يهب دمحم

 وسبئم االعالٌ 3 د/َههه َشأد

د/ أبوبكر 
 الصالحً

 
 د/ مها دمحم

 
 

3105يعًم  د/مها دمحم  

 صيذنخ 

طبنت ( 24 ) 

10-11  هبه مجديم.م /  
 
 

سراء شكريم / ا  

انًىاد انجرافيكيه وتصًيى  24

 انشبشه

 السبت
00_4_9191 

د/هنادي 
 غرٌب

2000يعًم   

طالة (10)  

 انراي انعبو 5

 انصحبفه انًتخصصه 1 نشأتد/نهله 

د/هنادي 
 غرٌب

 ألتصبديبد وإدارح اإلعالٌ 4

د/ أبوبكر 
 الصالحً

 د/ نهلة نشأت

2000يعًم  د/نهله نشأت  

ت(طبن 11)  

10-11 عائشه م.م/  
 محمود

 امٌره امٌر م/ 

 الثالثاء االعالٌ انصحفي 5
01_4_9191  

د/هنادي 
 غرٌب

3105يعًم   

 صيذنخ 

طبنت( 24 ) 

 اَتبج االعالٌ 4

د/ سهٌر 
  الباشا

كتبثخ واعذاد انجرايج  2

  انتهيفزيىَيه

 

د/ابو بكر 
 الصالحً

 اخراج تهيفزيىَي 24

د/ أبوبكر 
 الصالحى

د/جًبل عجذ 

 انًمصىد

2000يعًم   

طالة( 9)  

10-11  و.و / هجخ يجذي  

 و/ ايًبٌ رثيع 

نهصحف و  انترجًه 5

 وكبالد االَجبء

 السبت

05_4_9191  



3105يعًم  د/يهب دمحم د/ مها دمحم  

 صيذنخ 

طبنت( 24 ) 

 انًىَتبج انتهفزيىَي 24

د/ هُبدي 

 غريت

 انتسىيك انًجبشر 4

د/ أبوبكر 
 الصالحى
 د/ مها دمحم

د/ نهلة       
 نشأت

2000يعًم  د/يهب دمحم  

طالة( 9)  

10-11  و.و/ عبئشه يحًىد 

و/احًذ هبدي    

 الثالثاء  ثرايج انًُبلشبد 24
90_4_9191  

3105يعًم  د/َههه َشبد  

 صيذنخ 

طبنت( 24 ) 

 فُيخ انكتبثه انصحفيه 5

 اخالليبد االعالٌ 4 د/هُبدي غريت

د/ أبوبكر 
 الصالحى 

 د/ هنادى غرٌب

 يعًم  د/هُبدي غريت

1103 

 طالة( (12

10-11  و.و / حًذي 

 رثيع

   

 

 السبت اخراج انصحفي 5
92_4_9191  

االخجبر و انجرايج  2 د/سهير انجبشب

 االخجبريه

د/حسُي 

 صبدق

 اَظًخ االراعه و انتهفزيىٌ 2

د/اثى ثكر 

 انصبنحي

 يجبدئ انعهىو انسيبسيه 1

 يمذيه في االعالٌ 2 د/َههه َشأد

د/ أبوبكر 
 الصالحى 

 د/ هنادى غرٌب

د/ اثى ثكر 

 انصبنحي

3105يعًم   

 صيذنخ 

طبنت(   19) 

10-11 امٌره امٌرم/   الثالثاء  االعالو انعرثي و انذوني  13 
95-4-9191  

 ثحىث انجًهىر 1 د/هُبدي غريت

 َشر انكتروَي 1 د/َههخ َشأد 

 ادارح انعاللبد انعبيخ  4 د/ يهب دمحم  

 

 تجري االمتحانات اون الٌن داخل معامل الجامعة          -: ملحووووووووظه

 

 وكٌل الكلٌة                                                                 عمٌد الكلٌة       

أ . م .د أبو بكر الصالحً                                            أ . د / عادل عبد الغفار      

   


