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 الساعة اليوم
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ــــــــ

ألح
ا

 د

 يذخم نهعاللاخ انعايح  األولى

 304د./ يًذٔح شرهّ و 

 يذخم اني انعهٕو انُفطيح 

 ذرتيح  0011د./ ضعذِ اتٕ شمح  و

يذخم اني 

عهٕو انًطرح 

 د./ْثّ

 001ق

 انررحًح االعالييح 

 0ـج  4د./ ايُاش يُصٕرو

انررحًح 

 0جـاالعالييح 

   014قاش د./ ايُ

 

 عهى َفص ذعهيًي  الثانية

 ذرتيح  0011زايذ و د./ أيم

 انرٕثيك االعاليي 

 4د./ ايُاش يُصٕر  و

 ضياضاخ االعالو انررتٕي 

 014د. /حُاٌ كايم  ق
 

 013انكراتح نهراديٕ ٔانرهيفسيٌٕ ق الثالثةص

 0د./ ايًاٌ شثم +أ./عثير جـ
 االخراج انصحفي 

 014قد./ ايُاش 

 َصٕص ٔذرجًح اعالييح 

 014د./ حُاٌ كايم  ق

 حفي االخراج انص

 انمياش ٔانرمٕيى  013د./ ذٓاَي ق

 ذرتيح  0011د./ كٕثر لطة  و

 

 ذكُٕنٕجيا اضاءج انًطرح  الثالثة م

 004د./ ْذي ضعيذ ق

 فٍ دكٕر انًطرح 

 004د./ انطيذ ريضاٌ   ق

 اضرحذاو انحاضة في انًطرح 

 انًعًم  ر+أ./عثير د./ انطيذ خضي
 

  الرابعةص
 رير انصحفي حانر

 013ايم ق د./ حُاٌ ك
 

 انررتيح انًمارَح 

 ذرتيح 0011د./ فريذج ريضاٌ  و

 
 001انرحرير انصحفي ق

 د./ حُاٌ كايم+أ./ُْاء 
 

  الرابعة م
 انًطرح انشايم 

 001د./ ْثّ عثذ انطالو ق
 004انًشرٔع انفُي  د./ ْثّ عثذ انطالو  ق 

ـين
نــــــ

االث
 

 يذخم اني ذكُٕنٕجيا انرعهيى  األولى

 03ء لذري  ود./ َجال

 يذخم نهراديٕ ٔانرهيفسيٌٕ

 014د./ ضعاد انًصري   ق

 نغح إَجهيسيح ٔآداتٓا 

  03د./ ايًٍ انحهفأي  و
 

 014ق  0جـانخثر انصحفي  الثانية

 0د./ ريحاب +أ./عثير ضًير ج

 يثادئ انرذريص 

  4د./ زيُة انسياخ  و

  4انرأي انعاو ٔطرق لياضّ و

 د./ ضعاد انًصري 

 العاليي انرٕثيك ا

 014د./ ايُاش يُصٕر  ق
 

الثالثة

 ص

 

 

 013الخراج انصحفي قا

 د./ ذٓاَي حشيش +أ./ ُْاء 

 013االخراج انصحفي  ق

 د./ ايُاش يُصٕر +أ./ ُْاء
 

 َصٕص ٔذرجًح اعالييح

 َصٕص ٔذرجًح يطرحيح 

 013د./ ايًٍ انحهفأي  ق

 

 الثالثة م
ٔرشح اَراج 

 يطرحي 

د./ ْذي ضعيذ 

 004ق

 نٕجيا اضءج انًطرح ذكُٕ

 004د./ ْذي ضعيذ ق

 ٔرشح اَراج يطرحي 

 004د./ ْذي ضعيذ ق
 

  الرابعةص
 حهمح تحث اعاليي 

 001د./ ايًاٌ شثم  ق

 اعالو دٔني ٔعرتي 

 001د./ ريحاب ضايي  ق
 َصٕص ٔذرجًح اعالييح

 َصٕص ٔذرجًح يطرحيح

 001د./ خانذ ضعيذ ق

 انًشرٔع انفُي 

د./ ايًاٌ 

 001ق

 

   رابعة مال
 انًطرح انشايم 

 013د./ ْثّ  ق
 

ــاء
ثــــــ

لثال
ا

 

 يذخم اني عهٕو انًطرح األولى

 014+ ق004د. / ْثّ عثذ انطالو  و

 انررجًح االعالييح 

 0ج  001د./ إيُاش يُصٕر ق

 انررجًح االعالييح 

 014د./ ايًٍ انحهفأي ق

انررحًح 

 0جـاالعالييح 

   014قاش د./ ايُ

 

 انراي انعاو ٔطرق لياضّ الثانية

 0د./ ضعاد+أ. ضاني ج

 ذاريخ انررتيح َٔظاو انرعهيى في يصر 

 03د./ راضي +د./ فيصم و

 انراي انعاو ٔطرق لياضّ

 013ق اضّلي انراي انعاو ٔطرق 013ق0د./ ضعاد+أ. ضاني جـ

  0د./ ضعاد + أ./ ضاني ج 

 

 013انخثر انصحفي  ق

 0د./ذٓاَي+أ./ عثير جـ 
 

  لثالثةصا
َظرياخ االعالو د./ يًذٔح شرهّ 

 001ق
 

االصٕل االجرًاعيح ٔانثمافيح 

 نهررتيح 

 4د./ راضي و

 001انكراتح نهراديٕ ٔانرهيفسيٌٕ ق

 0ج د./ ايًاٌ شثم +أ./ عثير ضًير 
 

   الثالثة م
َصٕص يطرحيح 

ٔذرجًحد./ْثّ 

 004ق

َصٕص يطرحيح 

 ٔذرجًحد./ْثح

 004ق

 

 الرابعةص
 انًيذاَي انرذرية 

 د./ ْذي -د.ذٓاَي  -د./ ايًاٌ  -د./ حُاٌ 

 َصٕص ٔذرجًح اعالييح 

013د./ يًذٔح شرهّ ق  

 انرحرير انصحفي 

 013ق د./ حُاٌ كايم +أ./ ُْاء

 001+ق013قانًشرٔع انفُي 

 يًذٔح+ د./ ايًاٌ شثم د./ 

 انذرايا انًرئيح ٔانثانيّ  الرابعة م

 004د./ انطيذ ريضاٌ  ق

 حيح ٔذرجًحَصٕص يطر

 004د./ انطيذ ريضاٌ ق
  

عاء
ألرب

ا
 

 يذخم نهراديٕ ٔانرهيفسيٌٕ  األولى

 014د./ ضعاد انًصري ق

 يذخم نهعاللاخ انعايح 

 014د./ ضعاد انًصري ق

 003انررتيح انصحيح   و

 د./ حطيٍ +د./ ييرفد انذييري 

 حمٕق االَطاٌ 

 4د./ ايًٍ اتٕ حًسج و
 

  الثانية
 ررتٕي ضياضاخ االعالو ان

 013د./ حُاٌ كايم  ق

 انراي انعاو ٔطرق لياضّ 

 014د./ ضعاد انًصري ق
 

 الثالثةص
 انرذرية انًيذاذي 

 د./ ذٓاَي  -د./ ْثّ  -د./ ريحاب  -د./ يًذٔح 

 َظرياخ االعالو 

 001د./ يًذٔح شرهّ ق

 انكراتح نهراديٕ ٔانرهيفسيٌٕ 

  001د./ ايًاٌ شثم ق
 

 314قًطرح فٍ دكٕر ان الثالثة م

 د./ انطيذ ريضاٌ + أ./ ضاني  
   

  الرابعةص
 حهمح تحث اعاليي 

 001د./ ايًاٌ شثم ق

 ذُظيى ٔادارج يؤضطاخ اعالييح 

 001د./ ايًاٌ شثم ق

 انًشرٔع انفُي 

د./ ايًاٌ 

 001ق

 انًشرٔع انفُي

 013د./ يًذٔح شرهّ ق
 

  013انًشرٔع انفُي د./ذٓاَي حشيش   ق

  الرابعة م

س
ــــــي

خمـ
ال

 

  األولى

 لراءاخ تانهغح انعرتيح  الثانية

 03أ.د/ يحًذ عمم و

 انخثر انصحفي 

 014د. ريحاب ُْذأي ق

 انخثر انصحفي 

 014د./ ذٓاَي حشيش ق

 انخثر انصحفي 

 0د./ ريحاب +أ./ عثير ضًير ج
 

  الثالثةص
 اضرخذاو انحاضة في انصحافح 

 () انًعًم + أ./ ضانيد./ ذٓاَي 
 

  الثالثة م

  الرابعةص

  الرابعة م
 انُمذ انًطرحي انرطثيمي 

 004د./ ْذي انطعيذ ق

 ٔرشح اَراج يطرحي 

 004د./ ْذي ضعيذ ق
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