جدول انفصم اندراسي األول نقسى اإلعالو انرتبوي نهعبو اجلبيعي 0201/0202و
انفرقت انثبَيت األسبوع األول اعالو (إنكرتوَي)

انفرقت انثبَيت األسبوع األول(  )12/02 :12/11األسبوع انرابع(  )11/12 :11/1األسبوع انسببع(  )10/4 :11/02األسبوع انعبشر ( )10/02 :10/13
انيوو واحملبضرة
اجملًوعت

السبت

األحد

األثنين

إنكرتوَي

إنكرتوَي

إنكرتوَي

سكشٍ
اجملًوعت األوىل

التشريعات

()1

االعالمية

د.شيماء متولي

مبادئ التدريس

سكشٍ

عمم نفس النمو

د/صالح عالم

()0
سكشٍ
اجملًوعت انثبَيت

التشريعات

()2

االعالمية

مبادئ التدريس

سكشٍ

اجملًوعت انثبنثت

()2

تكنولوجيا
االتصال

سكشٍ

د/مني سعيد

د.مروة كامل

المسرح العالمي

مبادئ التدريس
د/صالح عالم

د.هند منصور

االعالم والتنمية
د.دعاء فكري

التشريعات
االعالمية

د.شيماء متولي

المدرسية

د.محمد فؤاد

د.والء عبداهلل

عمم نفس النمو
د/مني سعيد

اجملًوعت انرابعت

()1

تكنولوجيا

االتجاهات

د.مروة كامل

المسرح العالمي

()2

الحديثة في

مبادئ التدريس

د.هند منصور

د/صالح عالم

يسئول اجلدول
أ م د /عبدالخالق زقزوق د /والء عبداهلل م م/دعاء عبداهلل

االعالم والتنمية
د.دعاء فكري

رئيس انقسى
أ/مروة مجدي أ/صفاء مسعد

أ.د /هُبء انسيد حمًد عم

المدرسية

د.محمد فؤاد

د.والء عبداهلل

عمم نفس النمو
د/مني سعيد

وكيم انكهيت نشئوٌ انتعهيى وانطالة
أ.د/حمًد زيداٌ عبداحلًيد

تاريخ مصر
الحديث

د/منصور

العطار

أساسيات

قراءات بالمغة
د /أسامة مدني

صالح د.احمد

قراءات بالمغة
األجنبية

د /أسامة مدني

الصحافة واإلذاعة
االتصال

سكشٍ

الحديث

د/منصور

()6
سكشٍ

تاريخ مصر

د.عبدالقادر

الحاسب اآللي

الصحافة واإلذاعة

االتجاهات

الحديثة في

د /أسامة مدني

صالح د.احمد

األجنبية

د/صالح عالم

()4
سكشٍ

عمم نفس النمو

د.شيماء متولي

قراءات بالمغة

الحاسب اآللي

األجنبية

د/مني سعيد

أساسيات

قراءات بالمغة
األجنبية

د /أسامة مدني

د.عبدالقادر
العطار

أساسيات

الحاسب اآللي
د.عبدالقادر

صالح د.احمد
العطار

أساسيات

الحاسب اآللي
د.عبدالقادر

صالح د.احمد
العطار

عًيد انكهيت

أ.د /حُبٌ حسىن يشبر

جدول انفصم اندراسي األول نقسى اإلعالو انرتبوي نهعبو اجلبيعي 0201/0202و
انفرقت انثبَيت األسبوع انثبَي اعالو (إنكرتوَي)

انفرقت انثبَيت األسبوع انثبَي(  )12/22 :12/04األسبوع اخلبيس(  )11/02 :11/14األسبوع انثبيٍ(  )10/11 :10/2األسبوع احلبدي عشر ( )21/21 :10/06
انيوو واحملبضرة
اجملًوعت

سكشٍ

سكشن
الصحافة واإلذاعة

الصحافة واإلذاعة

اجملًوعت األوىل

المدرسية
أ /أإيمان
سكشن
الصحافة واإلذاعة

د.هند منصور

الصحافة واإلذاعة

اجملًوعت انثبَيت

المدرسية
أ /مروة
سكشن
الصحافة واإلذاعة

تكنولوجيا
االتصال

د.مروة كامل

المدرسية

الحديثة في

المسرح العالمي

المدرسية

مبادئ التدريس
د/صالح عالم

د.هند منصور

أ /مروة
سكشن

سكشن

سكشن

اجملًوعت انثبنثت

مبادئ التدريس

د/صالح عالم

أ /مروة

الصحافة واإلذاعة
أ /والء

أ /والء

سكشن

سكشن

المدرسية

اجملًوعت انرابعت

()1
سكشٍ

د.والء عبداهلل

د/مني سعيد

الحديث

د/منصور

قراءات بالمغة
األجنبية

د/أسامة مدني

االعالم والتنمية
د.دعاء فكري

واإلذاعة

التشريعات
االعالمية

د.شيماء متولي

المدرسية

د.محمد فؤاد

د.والء عبداهلل

تكنولوجيا
االتصال

د.مروة كامل

()2

اال تجاهات

الحديثة في

المسرح العالمي

مبادئ التدريس

د.هند منصور

يسئول اجلدول
أ م د /عبدالخالق زقزوق د /والء عبداهلل م م/دعاء عبداهلل

د/صالح عالم

رئيس انقسى
أ/مروة مجدي أ/صفاء مسعد

المدرسية
أ /مني

أ.د /هُبء انسيد حمًد عهي

سكشن
أساسيات حاسب

سكشن
أساسيات حاسب

عمم نفس النمو

د/مني سعيد

تاريخ مصر
الحديث

د/منصور

قراءات بالمغة
األجنبية

د/أسامة مدني

أ/اسراء النجار
سكشن
أساسيات حاسب
أ/اسراء النجار
سكشن

قراءات بالمغة
األجنبية

عمم نفس النمو

د/أسامة مدني

د/مني سعيد

أساسيات حاسب
أ/اسراء النجار
سكشن
أساسيات حاسب

المدرسية

الصحافة واإلذاعة

أ/اسراء النجار

أ/اسراء النجار

الصحافة

أ /مروة

الصحافة واإلذاعة

أ /مني

د.محمد فؤاد

عمم نفس النمو

المدرسية

سكشن

المدرسية

د.شيماء متولي

المدرسية

تاريخ مصر

الصحافة واإلذاعة

سكشن

الصحافة واإلذاعة

االعالمية

أساسيات حاسب

واإلذاعة

التشريعات

المدرسية

أ /ايمان

المدرسية

د.دعاء فكري

الصحافة واإلذاعة
أ /ايمان

الصحافة واإلذاعة

االعالم والتنمية

سكشن

المدرسية

الصحافة واإلذاعة

االتجاهات

الصحافة

الصحافة واإلذاعة

سكشن

()6
سكشٍ

المسرح العالمي

د/صالح عالم

سكشن

سكشن

()2
سكشٍ

د.مروة كامل

الحديثة في

مبادئ التدريس

أ /أإيمان

أ /والء

()4
سكشٍ

االتصال

االتجاهات

المدرسية

أ /والء

()2
سكشٍ

تكنولوجيا

المدرسية

()0
سكشٍ

إنكرتوَي

إنكرتوَي

إنكرتوَي

سكشن

()1
سكشٍ

السبت

األحد

األثنين

أ/سارة مسعود

الصحافة
االعالم والتنمية
د.دعاء فكري

واإلذاعة

التشريعات
االعالمية

د.شيماء متولي

سكشن

المدرسية

د.محمد فؤاد

د.والء عبداهلل

وكيم انكهيت نشئوٌ انتعهيى وانطالة
أ.د/حمًد زيداٌ عبداحلًيد

عمم نفس النمو

د/مني سعيد

تاريخ مصر
الحديث

د/منصور

قراءات بالمغة

أساسيات حاسب
أ/اسراء النجار

األجنبية

د/أسامة مدني
عًيد انكهيت

أ.د /حُبٌ حسىن يشبر

جدول انفصم اندراسي األول نقسى اإلعالو انرتبوي نهعبو اجلبيعي 0201/0202و
انفرقت انثبَيت األسبوع انثبنث اعالو (إنكرتوَي)

انفرقت انثبَيت األسبوع انثبنث(  )11/6 :12/21األسبوع انسبدس(  )11/01 :11/01األسبوع انتبسع(  )10/12 :10/10األسبوع انثبَي عشر ( )1/2 :1/0
انيوو واحملبضرة
اجملًوعت

سكشٍ
اجملًوعت األوىل

()1

تكنولوجيا
د.مروة كامل

المسرح العالمي

()0
سكشٍ
اجملًوعت انثبَيت

()2

د.مروة كامل

المسرح العالمي

سكشٍ
اجملًوعت انثبنثت

()2

د.مروة كامل

المسرح العالمي

االتصال

سكشٍ
()6

تاريخ مصر

الحديث

د/منصور

د.محمد فؤاد

الصحافة
واالذاعة

االعالم والتنمية

المدرسية

د.دعاء فكري

تاريخ مصر

الحديث

د/منصور

االعالم والتنمية

الحديثة في

د.دعاء فكري

د.هند منصور

التشريعات
د.شيماء متولي

د.محمد فؤاد

االعالمية

المدرسية

د.والء عبداهلل

د.عبدالقادر

أساسيات

الحاسب اآللي

د.عبدالقادر

صالح د.احمد

العطار

د.والء عبداهلل

واالذاعة

الحاسب اآللي

العطار

د.محمد فؤاد

الصحافة

أساسيات

صالح د.احمد

د.والء عبداهلل

د.هند منصور

تكنولوجيا

المدرسية

د.دعاء فكري

الحديثة في

االتجاهات

واالذاعة

االعالم والتنمية

د.هند منصور

تكنولوجيا

()4

الصحافة

الحديثة في

االتجاهات

االتصال

سكشٍ

إنكرتوَي

إنكرتوَي

إنكرتوَي

االتجاهات

االتصال

سكشٍ

السبت

األحد

األثنين

تاريخ مصر

الحديث

د/منصور

أساسيات

الحاسب اآللي

د.عبدالقادر

صالح د.احمد

العطار

أساسيات

سكشٍ
اجملًوعت انرابعت

()1

التشريعات

سكشٍ

د.شيماء متولي

الحاسب اآللي

د.عبدالقادر

االعالمية

صالح د.احمد

العطار

()2
يسئول اجلدول
أ م د /عبدالخالق زقزوق د /والء عبداهلل م م/دعاء عبداهلل

رئيس انقسى
أ/مروة مجدي أ/صفاء مسعد

أ.د /هُبء انسيد حمًد عم

وكيم انكهيت نشئوٌ انتعهيى وانطالة
أ.د/حمًد زيداٌ عبداحلًيد

عًيد انكهيت

أ.د /حُبٌ حسىن يشبر

