التــــــربية األســــرية

نشأة وسائل اإلعالم د /.إيناس منصور ق444

الرتمجة اإلعالمية

د /.صبحي الكافوري م 2كلية الرتبية

علم نفس النمو

د /.إيناس منصور ق444

د /.آمال باظه م 2تربية

التصوير االعالمي

اإلحصاء واحلاسب اآليل

د /.شيماء بدوي ق  202كلية االداب

د /.حنان كامل ق452

د /.حنان كامل ق452

نظريات اإلخراج املسرحي

نظم سياسيه وسياسات اإلعالم

م 421

اإلحصاء واحلاسب اآليل(تطبيقي)

د /.إبراهيم عشوش

د/.رحياب+د /.حنان
ق424

د /.السيد رمضان ق 420
صوتيات وإلقاء

د /.رحياب سامي  +أ /.هناء ق441

أ /.هناء عون ق454

املسرح التعليمي

م 4كلية الرتبيه

د /.حنان كامل جـ 2ق452

التصوير االعالمي

نظم سياسيه وسياسات اإلعالم

الصحافة واإلذاعة املدرسية

د /.زيده  +د /.سهام

اإلحصاء واحلاسب اآليل(تطبيقي)

د /.حنان كامل جـ 4ق452

د /.السيد رمضان ق 420

الصحة النفسية واإلرشاد النفي

د /.إيناس منصور ق444

تـــــــــاريخ مصـــــــــر احلديث

طرق تدريس ختصص

د /.السيد رمضان ق 420

نشأة وسائل اإلعالم

د /.السيد رمضان ق 420
مدخــــــل االتصــــــال باجلمــــــاهري

قراءات باللغة األجنبية

د /.سعاد املصري ق444

أساسيات احلاسب اآليل
د/.أمريه فؤاد م245

د /.أمري  +د /.أمين م445

نظم سيــــاسية وسياسات اإلعالم

تكنولوجيا التعليم ختصص

فن الكتابة للمسرح

د /.جنالء قدري م245

فن الكتابة للمسرح

د .السيد  +أ /.هدي ق420

د /.إبراهيم عشوش
م  4كلية الرتبيه

د /.د /.صالح حفني ق444

االقتصاد السياسي

مدخــــــل ايل علـــــوم الصحـــــافة

د /.حنان كامل

د /.حنان كامل ق444

د /.تهاني  +ا /.هناء ق452
التحليل املسرح

املشروع الفني

د /.تهاني ق441
صوتيات وإلقاء

د /.صالح حفني ق444
االقتصـــــــاد السيـــــــــاسي

 +د /.راضي م 2كلية الرتبية

التحرير الصحفي جـ4

د /.أمل زايد م421

املسرح الشعري

د /.إميان شبل ق452

مدخل إيل العلوم الرتبوية د /.فيصل

د /.إيناس منصور ق444

علم نفس قدرات

الرتبية العملية

د /.صالح

ق444

الرتمجة اإلعالمية

د /.إينـــــاس منصــــور م445

د /إميان شبل

ختطيط اإلعالم الرتبوي

طرق تدريس ختصص

ق424

التشــــــــريعات اإلعــــــالميــــــة

د /.بسيوني  +أ /.هبه ق444

د /.السيد رمضان ق420

طرق تدريس ختصص

الدراما احلركية والباليه

التحليل املسرح

طرق تدريس ختصص

د .السيد رمضان ق420

د /.سعاد املصري ق444

د /.صالح  +أ /.هدي ق 444

م445

د /.إميان شبل م 421

الدراما يف الراديو والتليفزيون
املسرح الشعري

طرق تدريس ختصص

د /.حنان كامل ق424

الرتمجة اإلعالمية

د /.إيناس منصور ق444

التصوير االعالمي

د/.رحياب+د /.حنان
ق424

التحرير الصحفي

د /.تهاني  +ا /.هناء ق 452حـ2

د /.بسيوني اهلنيدي ق420

املشروع الفني د /.إميان شبل ق454
املشروع الفني د /.بسيوني اهلنيدي ق444

أ /.هبه عبد الرمحن ق444

تاريخ العامل احلديث واملعاصر د /.شيماء بدوي م421
تكنولوجيا االتصال د /.إميان شبل م445

اإلعالم والتنمية د /.سعاد املصري ق444
الرتبة العملية د /.السيد رمضان
الرتبة العملية

د /.السيد رمضان +أ /.هدي ق420

وسائل اإلعالم احمللية

د /.رحياب سامي ق452

د/.رحياب+د /.حنان ق424

نظريات اإلخراج املسرحي

د /إميان شبل

الصحافة واإلذاعة املدرسية

الرتبة العملية

التصوير اإلعالمي د /.رحياب سامي +د /.حنان ق444

التصوير االعالمي

د /.رحياب سامي ق452

د /.السيد رمضان

الدراما يف الراديو والتليفزيون
د /.سعاد  +أ .هناء جـ 4ق452

املسرح التعليمي

د /.السيد  +أ /.هبه ق420
قراءات باللغة العربية
د /.حممد عقل م445

مناهج وطرق تدريس

د /.أمحد الشواديف م 1تربية

التـــــرمجة اإلعـــــالمـــية
د /.أمين احللفاوي ق452

التحرير الصحفي

د /.تهاني حشيش ق 444
طرق تدريس
األصول الفلسفية للرتبية

د /.مسري القطبي م 5كلية الرتبية

ختصص

د /.تهاني ق444

املشـــــروع الفــنــــي

د /.تهاني حشيش ق444

نظريات النقد املسرحي د /.السيد رمضان ق420

صوتيـــات وإلقــــــــاء

د /.سيد ابو حطب ق444

املشروع الفني

د/.تهاني ق444

