
مسئول متابعة اللجان وسير االمتحاناتالمكان الموعداسم المراقبعدد الطالباسم المقرراليوم والتاري    خ

112302-12حمدى ربيع16(2-1)أداب المهنة مجموعة 

نا عادل28(1-2-3)حقوق االنسان مجموعة  122302-1مير

19مهارات االتصال الشخصي

2الصحافة  المصورة 

2302-102301-11حمدى ربيع- أحمد هادى 60وكاالت األنباء 

جمة اإلعالمية  2302-112301-12ايمان ربيع -ارساء شكرى 73الير

102300-11ارساء شكرى23الفنون الدرامية 

نا عادل - أحمد هادى 57نظريات االتصال  2302-102301-11مير

102300-211فن المجلة 

2302-112301-12ايمان ربيع -حمدى ربيع 70مفاهيم ومصطلحات إعالمية 

ي الراديو والتلفزيون
 
102300-111اإلعالن ف

ي والعالمي المعارص  112302-12حمدى ربيع 35االدب العرب 

نا عادل - أحمد هادى 63التوثيق اإلعالمي 2301-112300-12مير

5بحوث الجمهور

ي
2اإلعالن الصحف 

1اقتصاديات وإدارة اإلعالن

112302-12ايمان ربيع-ارساء محمد شكرى 40(4-1)مبادئ اإلدارة مجموعة 

ي مجموعة 
نا عادل 36(1-3)التفكير المنطفر 122302-1مير

نا عادل24تاري    خ مرص الحديث والمعارص  102300-11مير

2302-102301-11ارساء شكرى- أحمد هادى 59نشأة وسائل االتصال

أبو بكر الصالحي/د.م.أ

مها فتحي/د

مرفت عبد الحميد/د112302-12حمدى ربيع43مدخل لدراسة سلوك المستهلك

ي
 
112301-12ايمان ربيع23المونتاج التلفزيوب

ي اإلعالن
 
102302-11ارساء محمد شكرى18مقدمة ف

أبو بكر الصالحي /د.م.أ

مها محمد/د

أبو بكر الصالحي/د. م.أ

أبو بكر الصالحي/د. م.أ

ي بهجت/د انح 

األثنير 

2022/6/13

الثالثاء

2022/6/14

األربعاء

2022/6/15

السبت

2022/6/18

102300-11ارساء شكرى

أبو بكر الصالحي /د.م.أ

مها محمد/د

األحد

2022/6/12

2022/2021جدول امتحانات نهائي   الفصل الدراسي الثاني  للعام الدراسي 

السبت 

2022/6/11

أبو بكر الصالحي /د.م.أ

مرفت عبد الحميد/د

102300-11ايمان ربيع 

الثالثاء 

أبو بكر حبيب الصالحي/د2022/6/7



نا عادل- أحمد هادى 56انتاج المواد اإلعالمية 2302-112301-12مير

112300-12حمدى ربيع27المواد الجرافيكية وتصميم الشاشة

تكول 102302-911مدخل اىل االتيكيت والي 

112301-112تخطيط الحمالت االعالمية 

ي اإلعالم 
 
ي ف

نا عادل- أحمد هادى 63بحث تطبيفر 2302-102301-11مير

17االتصال التنظيمي

ي
 
1التصوير الفوتوغراف

1انتاج اإلعالن

1الرأي العام 

امج اإلخبارية  2301-102300-11ارساء شكرى- أحمد هادي43االخبار والي 

102302-11ايمان ربيع22إدارة العالقات العامة

نا عادل21الصحافة المرصية المعارصة 112300-12مير

امج 112300-312كتابة وإعداد الي 

ي 
 
وب نا عادل-أحمد هادى 57النشر اإللكير 2301-102300-11مير

ي
 
102302-11ارساء شكرى21اإلخراج التلفزيوب

ي
 
112302-12حمدى ربيع45اإلنتاج اإلذاعي والتلفزيوب

ات العالقات العامة  112300-12ايمان ربيع31انتاج نشر

10-11حمدى ربيع11أنظمة اإلذاعة والتلفزيون
نا عادل 21التسويق المبارسر 10-11مير

عميد الكليةوكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

هبه السمرى /د.أأبو بكر الصالحي / د.م.أ

أبو بكر حبيب الصالحي/د

مها محمد فتحي/د

مرفت عبد الحميد/د

أبو بكر الصالحي/د. م.أ

ي بهجت/د انح 

أبو بكر الصالحي/د. م.أ

ي بهجت/د انح 

السبت

2022/6/18

أبو بكر الصالحي/د. م.أ

امرفت عبد الحميد/د

اإلثنير  

2022/6/20

الثالثاء

2022/6/21

األربعاء

2022/6/22

102300-11ايمان ربيع

أبو بكر الصالحي/د. م.أ

مها فتحي /د.م.أ

ي بهجت /د انح 

مرفت عبد الحميد/ د

األحد

2022/6/19


