
   

 

 
 

 

يذخم اني انعهٕو انترتٕيح  

 ريضاٌ ./ راضي ، د./ د

 انترتيح 1200و

 َشأج ٔضائم اإلعالو  

  4إيُاش يُصٕر  و./ د

انترتيح األضريح  

 ترتيح  1200يرٔج َشأخ و./ د
  

انتشريعاخ اإلعالييح  

 4إيُاش يُصٕر و./ د

َفص انًُٕ  عهى 

 انترتيح 1200يحًٕد انعطار و./ د

انتشريعاخ 

اإلعالييح  

 304إيُاش ق./ د

انترجًح 

اإلعالييح 

إيُاش ./ د

 3يُصٕر جـ

 304ق

 

عهى َفص قذراخ  

 134وحُاٌ انًالح ./ د

انتصٕير 

حُاٌ ./اإلعاليي د

  304كايم ق

االحصاء ٔانحاضة اآلني  

 304ق  (تظري)حُاٌ  ./د

اإلحصاء ٔ انحاضة اآلني  

 1ـج   309حُاٌ كايم  ق./ د

اإلحصاء ٔ انحاضة اآلني  

 2  جـ309حُاٌ كايم  ق./ د
 

انتصٕير االعاليي  

 1 جـ310ُْاء ق./أ+ريحاب /د

طرق تذريص  

 310ْثّ ق./د

َظى ضياضيح ٔضياضاخ االعالو  

 314انطيذ ريضاٌ    ق./ د

انتحهيم انًطرحي  

 314ُْاء  ق./ أ+انطيذ./ د

َظى ضياضيح ٔضياضاخ اإلعالو  

 314انطيذ ريضاٌ    ق./ د
 

صٕتياخ ٔانقاء 

  1ج

 309ُْاء ق./ أ

  1 جانصحافح ٔاإلراعح انًذرضيح

ُْاء   ./ أ+ ريحاب ضايي./ د

انصحح انُفطيح ٔاإلرشاد انُفطي   309ق

 انترتيح  1قطة عثذِ   و./ د

األصٕل انفهطفيح  

 انترتيح  2راضي عطا   و./ د

  307ق2تٓاَي ج/انًشرٔع انفُي د

 304 ق 3يًذٔح شتهح ج/ انًشرٔع انفُي د

طرق تذريص  

ْذي ./ د

 307ق

انذرايا انحركيح ٔانثانيّ 

 314انطيذ ريضاٌ   ق./ د
  306ْثّ  ق./ انًشرٔع انفُي د

 

 َشأج ٔضائم اإلعالو

 304إيُاش يُصٕر   ق./  د

يذخم اني عهٕو انصحافح 

 304حُاٌ ق/د

يذخــــــم االتصــــــال تانجًــــــاْير  

 4ضعاد انًصري   و./ د
  

 اإلعالو ٔانتًُيح

 4ضعاد انًصري     و./  د

انترجًح اإلعالييح 

 310 ق1إيُاش يُصٕر جـ./ د

قراءاخ تانهغح األجُثيح 

 37أيًٍ انحهفأي  و./ د

انترجًح اإلعالييح 

 304 ق2إيُاش يُصٕر جـ./ د
  

طرق تذريص   

زيُة ./ د

 134و

تكُٕنٕجيا انتعهيى تخصص 

 37َجالء قذري   و ./ د

 
./ أ+  حُاٌ ./انتصٕير اإلعاليي    د

 1    جـ310ضاني تكر    ق 

./ أ+  حُاٌ ./انتصٕير اإلعاليي    د

 1    جـ310ضاني تكر    ق 

انتصٕير االعاليي 

 309ريحاب ق./  د

 2  جـانتصٕير االعاليي 

 309ُْاء ق.أ + ريحاب./د
 

      

  انصحافح ٔاإلراعح انًذرضيح

 309ريحاب ق./  د
طرق تذريص  

زيُة ./ د

 134و

صٕتثاخ ٔانقاء  

 1ُْاء ج./ أ

 309ق

انذرايا في انراديٕ ٔانتهيفسيٌٕ 

 1  جــ305  ق2ضاني جـ./  أ
  

ْثّ .َظرياخ انُقذ انًطرحي   د

 307عثذ انرحًٍ  ق

ْثّ عثذ .َظرياخ انُقذ انًطرحي   د

 307انرحًٍ  ق
  

 
 االقتصاد انطياضي 

  134حُاٌ كايم  و./ د

 يذخم اني عهٕو انصحافح

 134 وحُاٌ ./  د

حُاٌ كايم  ./ االقتصاد انطياضي د

 309ق
 

 4ضهيًاٌ حطيٍ و./ تاريخ يصر انحذيث   د
اضة اآلني  حاضاضياخ ال

 37أييرج فؤاد  و./د

انترجًح 

اإلعالييح 

إيُاش ./ د

 3يُصٕر جـ

 304ق

 انترجًح اإلعالييح 

 304ايًٍ انحهفأي  ق./ د

 4وتاريخ يصر

ضهيًاٌ ./انحذيث د
 

انتحرير انصحفي  

 309يًذٔح شتهّ  ق./ د

./ َظى ضياضيح ٔضياضاخ االعالو   د

 304يًذٔح شتهّ  ق

طرق تذريص  

 304 قإيًاٌ./ د
 

./ َظى ضياضيح ٔضياضاخ االعالو   د

 310يًذٔح شتهّ  ق
  

 
 انتحهيم انًطرحي  

 314انطيذ خضير  ق./ د

فٍ انكتاتح نهًطرح 

 310ضاني ق./ أ+ ْذي ./ د

فٍ انكتاتّ نهًطرح 

  307ْذي  ق./ د
 

تٓاَي  /د+ حُاٌ/د+ ايًاٌ /دانتذرية انًيذاَي 

 

انًشرٔع انفُي  

إيًاٌ شثم ./د

 310ق

طرق تذريص  

 309تٓاَي ق./د

 انًشرٔع انفُي 

ٌ شثم   اايى./ د

 305 ق1جـ 

انذرايا في انراديٕ ٔانتهيفسيٌٕ  

 306  ق2ـضاني ج./ أ+ ضعاد ./ د

 1 جـانصحافح ٔاإلراعح انًذرضيح 

 310قُْاء   ./ أ+ ريحاب ./ د

 314انطيذ ق./ انًطرح انتعهيًي  د ْذي  /د  انتذرية انًيذاَي
انًطرح انتعهيًي   

 314ُْاء ق./ ا+انطيذ./ د
 

 

يُاْج ٔطرق تذريص 

 4  وزيُة انسياخ ./ د

اإلعالو ٔانتًُيح  

 309ضعاد انًصري    ./ د
   37ايًاٌ شثم   و./ تكُٕنٕجيا االتصال د

 ريحاب / د+يًذٔح/ د+ تٓاَي / دانتذرية انًيذاَي 
 2  جــانتحرير انصحفي 

 310ضاني ق./ أ+ يًذٔح ./ د

 1انتحرير انصحفي جـ

 310ضاني  ق./ أ+يًذٔح ./ د
 

ْثّ / دانتذرية انًيذاَي 
 314  قَظرياخ االخراج انًطرحي

 ضاني.أ+ْثّ./ د

َظرياخ االخراج انًطرحي 

 314ْثّ عثذ انرحًٍ ق./  د
 

انذرايا في انراديٕ ٔانتهيفسيٌٕ 

 304ضعاد ق. د

 تخطيط االعالو انترتٕي 

 304ياٌ شثم قاي/ د

انًشرٔع انفُي 

يًذٔح شتهح / د

 304 ق 3ج

  2تٓاَي  جـ ./ انًشرٔع انفُي د

 309ق

صٕتياخ ٔإنقاء  

 309   ق2ُْاء عٌٕ  جـ./أ
 

  

نغح عرتيح ٔآداتٓا  

  37يحًذ عقم  و.د
  4شيًاء تذٔي و./ تاريخ انعانى انحذيث ٔانًعاصر   د

 

 

 

صٕتياخ ٔانقاء  

 304ايٓاب شفتر ق./ د

ٔضائم االعالو انًحهيح  

 304ريحاب ضايي  ق./ د

انًذرضيح ٔ ٔاالراعح ِ انصحاف

 309     ق2ـُْاء ج./ أ+ ريحاب ضايي ./ د
  

انًطرح انشعري 

 314ْذي  ق./ د

انًطرح انشعري  

 314ضاني  ق./ أ+ ْذي ./ د

صٕتياخ ٔانقاء  

 310ضاني انشهقاَي ق./ أ
 

 


