
 

 جدول توزيع المحاضرات النظرية والتطبيقية للمرحلة الجامعية األولى والدراسات العليا                

 األولىالفرقة                  ولأل الفصل الدراسي ا 2023/  2022للعام الدراسي                           كلية اآلداب
 قسم اإلعالم

 6-5 5 - 4 4-3 3- 2 2-1  1 -12 12-11 11-10 10-9 9 – 8 اليوم /الساعة 

 السبت
      المادة

      الدكتور

      القاعة

 األحد
  علم النفس اإلعالمى علم النفس اإلعالمى مبادىء االقتصاد ترجمة إعالمية )عملى( المادة

  تالويد. خلود ال د. خلود التالوي رأ.م.د.رحاب أنو أ. سهام فوزى الدكتور

  ج(101مدرج) ج(101مدرج) ج(101مدرج) ج(101مدرج ) القاعة

 االثنين
 ىء االقتصادمباد     المادة

 د.رحاب سراج     الدكتور
 ج(101مدرج)     القاعة

 الثالثاء
 ترجمة إعالمية  ترجمة إعالمية اللغة العربية  المادة

 يد.دعاء فوز  د.دعاء فوزي د.محمد رمضان  الدكتور

 المعمل  ج(101مدرج) ج(101مدرج )  القاعة

  نشأة وسائل اإلعالم   نشأة وسائل اإلعالم المادة األربعاء

  أ.م. د.سلوى ابوالعال   أ.م. د.سلوى ابوالعال الدكتور

  معملال   ج(101مدرج ) القاعة

 اللغة العربية     المادة الخميس

 د. محمد رمضان     الدكتور

 ج(101مدرج )     القاعة

 

 يعتمد ،،                    عميد الكلية ،،           ،، لية الك وكيل   رئيس القسم ،،   
 التعليم والطالب نائب رئيس الجامعة لشئون النواجيمحمود أشرف ماهر أ.د.  إبراهيم أبوالخيرأ.د.  رحاب أنور أ.م.د. 

 فرحاتالدين عصام أ.د.                                                                                                         



 العليا جدول توزيع المحاضرات النظرية والتطبيقية للمرحلة الجامعية األولى والدراسات                

 الثانيةالفرقة                 ألولصل الدراسي الفا 2023/  2022للعام الدراسي                           كلية اآلداب
      قسم اإلعالم

 6-5 5 - 4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11- 10 10-9   9– 8 اليوم /الساعة 

 السبت
      المادة

      الدكتور

      القاعة

 دحاأل
      المادة

      الدكتور

      القاعة

 االثنين
  لغة عربية)أدب ونقد( مدخل إلى اإلذاعة نظريات اإلعالم (صحافة )عملىإلى ال خلمد المادة

  د.رضا صقر د.رحاب سراج الدين أ.م.د.رحاب أنور . أحمد عبدهللاأ الدكتور

  ج(101)رجمد ج(101مدرج) ج(101مدرج) ب(109)القاعة  القاعة

 الثالثاء
 إعالمية )عملى( وصنص إلذاعةمدخل إلى ا  مدخل إلى اإلذاعة )عملى(  المادة

 . سهام فوزىأ د.رحاب سراج الدين  أ. شيماء الصاوى  الدكتور

 ج(101مدرج ) تديوساال  ب(103قاعة )  القاعة

 األربعاء
 نصوص إعالمية بلغة أوروبية  ة عربية)أدب ونقد(غل نصوص إعالمية بلغة أوروبية  مدخل إلى الصحافة  المادة

 د.حنان هارون د.رضا صقر د.حنان هارون العالبو سلوى أأ.م.د.  الدكتور

 ج(101مدرج) ج(101مدرج) ج(101مدرج) ج(101مدرج)  القاعة

 الخميس
 العالقات الدولية  نظريات اإلعالم إلى الصحافة خلمد قات الدوليةعالال دةالما

 د.محسن فارس  د.شيماء حسن د. شيماء حسن د.محسن فارس تورالدك

 ب(109قاعة )  ج(101مدرج) ب(211قاعة) (ج101مدرج) القاعة
 

 ،يعتمد ،                عميد الكلية ،،            وكيل الكلية ،،     رئيس القسم ،، 
 التعليم والطالب نائب رئيس الجامعة لشئون      النواجي محمودأشرف ماهر أ.د.  إبراهيم أبوالخيرأ.د.  رحاب أنور أ.م.د.

 فرحاتالدين عصام أ.د.                                                                                               

 
 



 

 

 جدول توزيع المحاضرات النظرية والتطبيقية للمرحلة الجامعية األولى والدراسات العليا                

 صحافة :ثالثةالالفرقة            ألولالفصل الدراسي ا 2023/  2022للعام الدراسي                           كلية اآلداب
       قسم اإلعالم

 6-5 5 - 4 4-3  3-2 2-1  1-12 12-11  11– 10 10-9  9– 8 اليوم /الساعة 

 السبت
      المادة

      الدكتور

      القاعة

 األحد
    السياسيةافيا الجغر الجغرافيا السياسية المادة

    ياقسم الجغراف قسم الجغرافيا الدكتور

    المعمل المعمل القاعة

 االثنين
 رمعاص فكر عالمى   الطباعة )عملى( الرأى العام المادة

 وهابد.دعاء عبد ال   . أحمد عبدهللاأ د. محمد لطفي  الدكتور

 (ب211)قاعة    األستوديو ج(101مدرج) القاعة

 اءالثالث
 حثمناهج الب تاريخ الصحافة مناهج بحث )عملى(   المادة

 د.دعاء فيصل شيماء حسند. أ. مي عمر   الدكتور

 ب(211) قاعة ب(211)قاعة االستوديو   القاعة

 األربعاء
 الطباعة ىالدولعالم اإل فكر عالمى معاصر  ريخ الصحافةات المادة

 د.سلوى أبو العال د.دعاء عبد الوهاب د.دعاء عبد الوهاب  هبة فتحيد. الدكتور

 (ب103قاعة ) ب(109قاعة) (ب211)قاعة   ب(211قاعة) القاعة

 الخميس
  اإلعالم الدولى الرأى العام مناهج البحث الطباعة المادة

  د.شيماء حسن فيصل عاء د. د د.سلوى أبوالعال د.سلوى أبو العال الدكتور

ج(101مدرج) ب(211عة)اق ج(101مدرج) ب(211قاعة) القاعة   

 مد ،،يعت            عميد الكلية ،،               ،، وكيل الكلية    رئيس القسم ،، 
 التعليم والطالب ة لشئوننائب رئيس الجامع     النواجي محمودأشرف ماهر أ.د.   إبراهيم أبوالخيرأ.د.          رحاب أنور أ.م.د.

 فرحاتالدين عصام أ.د.                                                                                                                             



 النظرية والتطبيقية للمرحلة الجامعية األولى والدراسات العلياضرات المحاجدول توزيع                 

 عامة قاتعالالثالثة: الفرقة ول      أل الفصل الدراسي ا 2023/  2022للعام الدراسي                           كلية اآلداب
       قسم اإلعالم

 6-5 5 – 4 4-3 3- 2 2-1 1 -12 12-11 11-10 10-9 9 – 8 لساعةااليوم / 

 السبت
      المادة

      الدكتور

      القاعة

 األحد
    الجغرافيا السياسية الجغرافيا السياسية المادة

    غرافياقسم الج قسم الجغرافيا الدكتور

    ملمعال المعمل القاعة

 االثنين
 فكر عالمى معاصر  التحرير فى العالقات العامة العالقات العامة اإلنسانية الرأى العام المادة

 اء عبد الوهابدعد.  يد.دعاء فوز د. دعاء فوزي لطفي حمد د. م الدكتور

 (ب211)قاعة   ب(109قاعة) ب(109قاعة) ج(101مدرج) القاعة

 الثالثاء
 مناهج البحث )عملى( حثب مناهج    المادة

 د.دعاء فيصل أ. مى عمر    الدكتور

 ب(211قاعة) االستوديو    القاعة

 األربعاء
  اإلعالم الدولى رمى معاصفكر عال ةامة اإلنسانيالعالقات الع التحرير في العالقات العامة )عملى( المادة

  الوهابد.دعاء عبد  اباء عبد الوهدعد. إبراهيم عبدهللاد. أ. فاطمة خالد الدكتور

  ب(109قاعة) (ب211)قاعة  ب(103قاعة) ب(109قاعة ) القاعة

 الخميس
 التحرير فى العالقات العامة اإلعالم الدولى الرأى العام مناهج البحث  المادة

 د.دعاء فوزي د.شيماء حسن د. دعاء فيصل  أبو العالسلوى .د.أ.م  الدكتور

 معمل الصحافة ج(101مدرج) ب(211ة)قاع ج(101مدرج)  القاعة

 يعتمد ،،              عميد الكلية ،،             وكيل الكلية ،،       القسم ،،  يسرئ
 التعليم والطالب شئوننائب رئيس الجامعة ل        النواجي محمودأشرف ماهر أ.د. إبراهيم أبوالخيرأ.د.       رحاب أنور أ.م.د.

 فرحاتالدين عصام أ.د.                                                                                                                             

 



 عية األولى والدراسات العلياحلة الجامطبيقية للمر لنظرية والترات اضحالمجدول توزيع ا                

 إذاعة :الثالثةالفرقة            ألولالفصل الدراسي ا 2023/  2022راسي للعام الد                          كلية اآلداب
       مقسم اإلعال

 6-5 5 – 4 4-3 3 – 2 2-1 1 -12 12-11 11 –10 10-9 9-8 اليوم /الساعة 

 السبت
      مادةلا

      الدكتور

      القاعة

 األحد
   ات علم اللغةصوتي الجغرافيا السياسية الجغرافيا السياسية المادة

   أ.د. أحمد هريدي قسم الجغرافيا قسم الجغرافيا الدكتور

   ب( 109قاعة ) المعمل المعمل القاعة

 االثنين
 معاصر فكر عالمى  محلية إذاعات ملى(ات محلية )عإذاع الرأى العام المادة

 عبد الوهاب .دعاءد  د.إبراهيم عبدهللا أ. إيمان مصطفى د. محمد لطفي  الدكتور

 (ب211)قاعة   ب(103قاعة) ب(103قاعة ) ج(101مدرج) القاعة

 الثالثاء
 مناهج البحث والبرامج )عملى(االخبار    بحث )عملى( مناهج المادة

/ أ. شيماء  أ. إيمان مصطفى    فىأ. إيمان مصط تورالدك

 الصاوى

 .دعاء فيصلد

 ب(211قاعة) ج(101مدرج )   االستوديو القاعة

 األربعاء
 األخبار والبرامج اإلذاعية اإلعالم الدولى فكر عالمى معاصر األخبار والبرامج اإلذاعية  المادة

 .دعاء فيصلد عاء عبد الوهابد.د د.دعاء عبد الوهاب اء فيصلد.دع  الدكتور

 ب(109قاعة) ب(109قاعة) (ب211)قاعة  ب(109قاعة)  القاعة

 الخميس
  اإلعالم الدولى الرأى العام ناهج البحثم ليةإذاعات مح المادة

  سند.شيماء ح د. دعاء فيصل  أ.م.د.سلوى أبو العال د.إبراهيم عبدهللا الدكتور

  (ج101)ج مدر ب(211قاعة) (ج101مدرج) ب(109قاعة ) القاعة

 يعتمد ،،                 الكلية ،،             عميد    وكيل الكلية ،،      رئيس القسم ،، 
 التعليم والطالب نائب رئيس الجامعة لشئون    النواجي محمودأشرف ماهر أ.د. إبراهيم أبوالخيرأ.د.       حاب أنورر  أ.م.د.

 فرحاتالدين عصام أ.د.                                                                                                                

 



 للمرحلة الجامعية األولى والدراسات العليا بيقيةجدول توزيع المحاضرات النظرية والتط                

 الرابعة: صحافةلفرقة األول          الفصل الدراسي ا 2023/  2022للعام الدراسي                           ة اآلدابكلي
 قسم اإلعالم

     

 6-5 5 – 4 4-3 3 – 2 2 -1 1 -12 12-11 11 – 10 10-9  9– 8 اليوم / لساعة 

 السبت
      ةالماد

      الدكتور

      القاعة

 األحد
 مناهج البحث تحرير صحفى  مناهج البحث تحرير صحفى مادةال

 د. محمد لطفي رحاب أنورد.  د. محمد لطفي د.رحاب أنور الدكتور

 ب(211ة)قاع ب(103قاعة)  ب(211قاعة) ب(103قاعة) القاعة

 االثنين
إنتاج مواد إعالمية مطبوعة  المادة

 ()عملى

المية إنتاج مواد إع ةإنتاج مواد إعالمية مطبوع 

 ةمطبوع

 

  د.رحاب أنور د. رحاب أنور  هللا حمد عبدأ. أ الدكتور

  المعمل الصحفي المعمل الصحفي  ب(103قاعة  ) لقاعةا

 الثالثاء
  م الرياضىاإلعال اإلعالم الرياضى مادة إعالمية )عملى( لمستحدثةاألفكار ااإلقناع ونشر  المادة

  يد.هاجر سعداو د.هاجر سعداوي ىأ. سهام فوز د.هاجر سعداوي الدكتور

  ب(103قاعة) ب(103قاعة) االستوديو ج(101مدرج) القاعة

 األربعاء
 لغة أوروبيةمية بة إعالماد صحفى تصوير مادة إعالمية بلغة أوروبية  حث )عملى(مناهج ب المادة

 د.هبه فتحي د.هبه فتحي فتحيد.هبه   ر مي عمأ.  الدكتور

 (ب211)قاعة  ب(103قاعة) ب(109قاعة)  االستوديو القاعة

 الخميس
 اإلقناع ونشر األفكار المستحدثة تصوير صحفى تصوير صحفى   تحرير صحفى )عملى( المادة

 د.هاجر شعبان د.هبه فتحي أ. أحمد عبدهللا  أ. مى عمر الدكتور

 ب(211قاعة) ب(103قاعة) ب(103قاعة )  ب(103قاعة ) القاعة

 يعتمد ،،             ية ،،            كلعميد ال  الكلية ،،  وكيل   رئيس القسم ،، 
 والطالبالتعليم  نائب رئيس الجامعة لشئون      النواجي محمودأشرف ماهر أ.د. إبراهيم أبوالخيرأ.د.       رحاب أنور أ.م.د.

 فرحاتالدين عصام أ.د.                                                                                                                              

 



 ياالعلجدول توزيع المحاضرات النظرية والتطبيقية للمرحلة الجامعية األولى والدراسات                 

 عالقات عامةالرابعة: ة الفرق ألول     الفصل الدراسي ا 2023 / 2022للعام الدراسي                           كلية اآلداب
       قسم اإلعالم

 6-5 5- 4 4-3 3 – 2 2-1 1 -12 12-11 11 –10 10-9 9 – 8 اليوم /الساعة 

 السبت
      المادة

      الدكتور

      القاعة

 حداأل
 مناهج البحث عامةالكتابة للعالقات ال  البحثج مناه قياس الرأى العام المادة

 د. محمد لطفي د.رحاب سراج  د. محمد لطفي فيد.محمد لط الدكتور

 ب(211قاعة) ب(211قاعة)  ب(211قاعة) ب(211قاعة) القاعة

 االثنين
 قياس الرأى العام ملى(ة )عالكتابة للعالقات العام المية )عملى(مادة إع   المادة

 د.محمد لطفي أ. فاطمة خالد أ. سهام فوزي   الدكتور

 (ب109قاعة) ب(211قاعة ) ب(211قاعة )   القاعة

 الثالثاء
  الكتابة للعالقات العامة ()عملى العام الرأيقياس  فن البروتوكول واإلتيكيت اإلقناع ونشر األفكار المستحدثة لمادةا

  د.دعاء عبد الوهاب لد. فاطمة خاأ د.دعاء فوزي   شعبان هاجرد. الدكتور

ب(211قاعة) ج(101مدرج) عةالقا   (ب109قاعة) ب(109قاعة ) 

 األربعاء
 بيةمادة إعالمية بلغة أورو  مادة إعالمية بلغة أوروبية  مناهج بحث )عملى( المادة

 د.هبه فتحي  د.هبه فتحي  ي عمرأ. م الدكتور

 (ب211)قاعة   ب(109قاعة)  ديوستواال القاعة

 خميسال
 تحدثةاإلقناع ونشر األفكار المس واإلتيكيت فن البروتوكول    المادة

 د.هاجر شعبان د.دعاء فوزي      الدكتور

ب(109قاعة)    القاعة  ب(211قاعة) 

       ،، يعتمد       ،،              الكلية عميد  وكيل الكلية ،،       رئيس القسم ،، 
 البالتعليم والط ئونالجامعة لش ئب رئيسان      النواجي محمودأشرف ماهر أ.د.    إبراهيم أبوالخيرأ.د.       رحاب أنور أ.م.د.

 فرحات الدينعصام أ.د.                                                                                                                      

 



 امعية األولى والدراسات العلياجدول توزيع المحاضرات النظرية والتطبيقية للمرحلة الج                

 إذاعة :الرابعةالفرقة          ألولالفصل الدراسي ا 2023/  2022سي الدراللعام                           كلية اآلداب
       عالمقسم اإل

 6-5 5 - 4 4-3 3 – 2 2-1  1 -12 12-11 11 –10 10-9  9 –8 لساعةليوم /اا 

 السبت
      المادة

      تورالدك

      القاعة

 األحد
 مناهج البحث  زيونالكتابة للراديو والتليف مناهج البحث ملى()عتصوير تليفزيوني  المادة

 د. محمد لطفي  د.رحاب سراج د. محمد لطفي فىأ. إيمان مصط كتورالد

 ب(211قاعة)  (ب211قاعة) ب(211قاعة) ب(109قاعة ) القاعة

 االثنين
  التخطيط اإلذاعى عالمية )عملى(مادة إ   المادة

  د.هاجر سعداوي أ. سهام فوزى   الدكتور

  ب(109قاعة) االستوديو   القاعة

 الثالثاء
 الكتابة للراديو والتليفزيون  )عملى(مناهج بحث  عىذااإلالتخطيط  ةاإلقناع ونشر األفكار المستحدث دةالما

 د.رحاب سراج  ماء الصاوىأ. شي د.هاجر سعداوي د.هاجر شعبان الدكتور

 ب(109قاعة)  ب(211قاعة ) ب(109قاعة) ج(101مدرج) القاعة

 األربعاء
فزيون اديو والتليالكتابة للر المادة

 )عملي(

 وروبيةمادة إعالمية بلغة أ  ة بلغة أوروبيةمادة إعالمي (سينما تسجيلية )عملى

 د.هبه فتحي  يد.هبه فتح أ. شيماء الصاوى أ. شيماء الصاوى الدكتور

 ب(211قاعة)  (ب109)قاعة  ديواالستو ب(103قاعة ) القاعة

 الخميس
 حدثةاإلقناع ونشر األفكار المست  السينما التسجيلية التصوير التليفزيونى  المادة

د.إبراهيم  د. د.دعاء فيصل   روالدكت

 عبدهللا

د.إبراهيم  د.دعاء فيصل 

 عبدهللا

 د.هاجر شعبان 

 ب(211قاعة)  ب(109قاعة) ب(109اعة)ق  القاعة
 

 يعتمد ،،                         ،،   عميد الكلية     وكيل الكلية ،،    رئيس القسم ،، 
 م والطالبالتعلي نائب رئيس الجامعة لشئون      النواجي محمودأشرف ماهر أ.د.      لخيرإبراهيم أبواأ.د.         رحاب أنور أ.م.د.

 فرحاتالدين عصام أ.د.                                                                                                                                 
 


