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المادة

األستاذ

الفرقه

الخبر ومصادرهالمادة

سامى النجار/ د.ااألستاذ

اولى اعالم الفرقه

المادة

األستاذ

الفرقه

التوثٌق ونظم المعلومات المادة

محمد فتحى / داألستاذ

ثانٌة اعالم الفرقه

المادة

األستاذ

الفرقه

مبادئ علم السٌاسة المادة

عاٌدة السخاوى / داألستاذ

ثانٌة اعالم الفرقه

المادة

األستاذ

الفرقه

عمٌد الكلٌةوكٌل الكلٌةرئٌس القسمالجداول
رضا سٌد أحمد/ د.أمحمود الجعٌدي/ د.أسامً النجار/ د.أمحمد عسكر

الجمعه

السبت

األحد

الثالثاء

اإلثنٌن

األربعاء

الخمٌس

اإلعالوجدول توزيع احملاضرات واندروس
165قاعة 2019 / 2018نهفصم اندراسى انثانى ين انعاو اجلايعى 

عبد الهادى النجار / د

ثانٌة اعالم 

مروة عادل / د

اولى اعالم  اولى اعالم 

شادى ابراهٌم / د

اولى اعالم 

مروى السعٌد / د

االحصاء التطبٌقى ترجمة اعالمٌة 

احمد عثمان / د.ااسماء الجٌوشى / د

اٌمان شكرى / د

ثانٌة اعالم 

تكنولوجٌا االتصال االعالم والتنمٌة المدخل االجتماعى لالتصالاللغة االوربٌة الحدٌثة 

اولى  اعالم ثانٌة اعالم ثانٌة  اعالم اولى  اعالم اولى  اعالم 

حقوق االنسان 

رٌاض الرفاعى/ د

مبادئ علم السٌاسة 

عاٌدة السخاوى / د

االحصاء التطبٌقى 

احمد عثمان / د.ا

مدخل الى العالقات 

اولى اعالم 

االعالم والتنمٌة 

عبد الهادى النجار / د

اولى اعالم اولى اعالم ثانٌة اعالم 

تارٌخ العرب الحدٌث 

رٌاض الرفاعى/ د

المدخل االجتماعى لالتصال

شادى ابراهٌم / د

تارٌخ العرب الحدٌث 

ترجمة اعالمٌة 

اسماء الجٌوشى / د

 اعالم 2

مدخل الى العالقات 

ثانٌة  اعالم 

مروى السعٌد / د

اللغة االوربٌة الحدٌثة 

مروة عادل / د

اولى اعالم 

تشرٌعات اعالمٌة 

اسماء الجٌوشى / د

ثانٌة  اعالم 

الخبر ومصادره 

اولى اعالم 

سامى النجار / د.ا

التوثٌق ونظم المعلومات 

ثانٌة اعالم 

محمد فتحى / د
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تحرٌر صحفى المادة

سامى النجار / د.ااألستاذ

الثالثةالفرقه

ادارة المؤسسات واالتصال تحرٌر فى العالقات ترجمة اعالمٌة فى العالقات االعالم والقضاي ا السٌاسٌة االعالم والمجتمع المادة

مروى السعٌد / دنهلة زٌدان / دنهلة زٌدان / دعاٌدة السخاوى/ دهدى الدسوقى / داألستاذ

ثالثة عالقات رابعة عالقات رابعة عالقات رابعة عالقات رابعة عالقات الفرقه

اعمال السنة االذاعٌة اذاعات متخصصة المادة

اٌمان شكرى / داسماء الجٌوشى / داألستاذ

ثالثة اذاعة ثالثة اذاعة الفرقه

االعالن الصحفى المادة

سامى النجار / د.ااألستاذ

رابعة صحافة الفرقه

حمالت العالقات اعمال السنة فى العالقات انتاج المواد االعالمٌة ترجمة فى العالقات التسوٌق واالتصال حمالت العالقات العامة حمالت العالقات العامة االعالم والقضاي ا السٌاسٌة المادة

مروى السعٌد / دنهلة زٌدان / دهدى الدسوقى / دمروى السعٌد / دمروى السعٌد / دعاٌدة السخاوى/ داألستاذ

رابعة عالقات رابعة عالقات رابعة عالقات رابعة عالقات رابعة عالقات رابعة عالقات الفرقه

االخراج الالذاعى والتلٌفزٌونى االتصال وتمنولوجٌا االذاعة ادارة المؤسسات االذاعٌة االتصال وتمنولوجٌا االذاعة ادارة المؤسسات االذاعٌة االخراج الالذاعى والتلٌفزٌونى المادة

اسماء الجٌوشى / داٌة صالح العدوى / درٌهام الحبٌبى / داٌة صالح العدوي / درٌهام الحبٌبى / داسماء الجٌوشى / داألستاذ

رابعة اذاعة ثالثة اذاعة ثالثة اذاعة ثالثة اذاعة ثالثة اذاعة رابعة اذاعة الفرقه

االتصال وتمنولوجٌا االذاعة ادارة المؤسسات االذاعٌة الدراما االذاعٌة انتاج المواد االعالمٌة االعالم والمجتمع الصحافة والمجتمع المادة

اٌة صالح العدوي / درٌهام الحبٌبى / دعبد الهادى النجار/ دهدى الدسوقى / دهدى الدسوقى / دعبد الهادى النجار/ داألستاذ

ثالثة اذاعة ثالثة اذاعة ثالثة اذاعة رابعة عالقات رابعة عالقات رابعة صحافة الفرقه

عمٌد الكلٌةوكٌل الكلٌةرئٌس القسم
رضا سٌد أحمد/ د.أمحمود الجعٌدي/ د.أسامً النجار/ د.أمحمد عسكر

الجداول

213قاعة 2019 / 2018نهفصم اندراسى انثانى ين انعاو اجلايعى 

السبت

تقوٌم برامج العالقات 

اإلعالوجدول توزيع احملاضرات واندروس

ثالثة صحافة ثالثة صحافة 

ثالثة عالقاتثالثة عالقات

ثالثة اذاعة

اذاعات عربٌة ودولٌة 

منى طه / د

األحد

ثالثة  اذاعة 

االخراج الصحفى 

هبه شاهٌن / د

اٌمان شكرى / د

ثالثة صحافة 

اإلثنٌن

اٌمان شكرى / دمروى السعٌد / د

االخراج الصحفى 

اٌمان شكرى / د

الخمٌس

رابعة صحافة 

تدرٌبات صحفٌة 

اعمال السنة االذاعٌة 

منى طه/ د

األربعاء

الثالثاء

الصحافة المتخصصة 

رٌهام الحبٌبى / د

نهلة زٌدان / د

ادارة المؤسسات الصحفٌة  

اعمال السنة فى العالقات 

نهلة زٌدان / د

ثالثة صحافة 

االعالن الصحفى 

تدرٌبات اذاعٌة 

محمد فتحى / د

رابعة اذاعة 

محمد فتحى / د

رابعة صحافة 

االعالن االذاعى 

رابعة اذاعة 

رابعة عالقات 

شادى ابراهٌم / د

االذاعة والمجتمع

هبه شاهٌن / د

ثالثة اذاعة 

اذاعات عربٌة ودولٌة 

منى طه/ د

رابعة اذاعة رابعة اذاعة رابعة اذاعة 

عبد الهادى النجار/ د

الجمعه

رابعة عالقات 

التحرٌر واالخراج فى العالقات 

شادى ابراهٌم / د

سامى النجار / د.ا

ترجمة اعالمٌة انتاج البرامج للرادٌو

احمد عثمان / د.ا

ثالثة اذاعة 

مروى السعٌد / د

ثالثة عالقات ثالثة عالقات 

عاٌدة السخاوى / د

االعالن 

الدراما االذاعٌة 

رابعة صحافة 

الصحافة االقلٌمٌة 

اٌمان شكرى / د

تدرٌبات صحفٌة 

محمد فتحى / د

ادارة المؤسسات واالتصال 

صحافة عربٌة ودولٌة 

منى طه/ د

رابعة صحافة رابعة صحافة ثالثة صحافة ثالثة صحافة 

التحرٌر الصحفى 

سامى النجار / د.ا

اعمال السنة صحفٌة 

محمد فتحى / د



انقسىجايعة املنصورة
املكانكهية اآلداب
8 - 77 - 66 - 55 - 44 - 33 - 22 - 11 - 1212 - 1111 - 1010 - 99 - 8البٌاناتأٌام األسبوع

المادة

األستاذ

الفرقه

المادة

األستاذ

الفرقه

المادة

األستاذ

الفرقه

المادة

األستاذ

الفرقه

المادة

األستاذ

الفرقه

ترجمة اعالمٌة تشرٌعات اعالمٌة تشرٌعات اعالمٌة تشرٌعات اعالمٌة تشرٌعات اعالمٌة ترجمة اعالمٌة المادة

هبة شاهٌن / داسماء الجٌوشى / داٌه صالح العدوى / داسماء الجٌوشى / داٌه صالح العدوى  / دهبة شاهٌن / داألستاذ

 اعالم 3 اعالم 2 اعالم 2 اعالم 2 اعالم 2 اعالم 3الفرقه

اذاعات متخصصة اعمال السنة فى العالقات المادة

اسماء الجٌوشى / دنهلة زٌدان / داألستاذ

ثالثة اذاعة  ثالثة عالقات الفرقه

 صحافة 3ثانٌة اعالم  اعالم 3

النقد الفنى تكنولوجٌا االتصال ترجمة االعالمٌة 

احمد عثمان / د.ااٌمان شكرى / درٌهام الحبٌى / د

عمٌد الكلٌةوكٌل الكلٌةرئٌس القسمالجداول
رضا سٌد أحمد/ د.أمحمود الجعٌدي/ د.أسامً النجار/ د.أمحمد عسكر

اٌة صالح العدوي / دالجمعه

 عالقات 4 صحافة 4

هدى الدسوقى / د

االعالم والمجتمع 

األحد

اإلثنٌن

الثالثاء

األربعاء

الخمٌس

اإلعالوجدول توزيع احملاضرات واندروس
217قاعة 2019 / 2018نهفصم اندراسى انثانى ين انعاو اجلايعى 

السبت

ترجمة اعالمٌة فى العالقات 

نهلة زٌدان / د

 عالقات 4

التسوٌق واالتصال 

نهلة زٌدان / د

 عالقات 4

ترجمة صحفٌة 


