
  جامعة كفر الشيخ     
 كليـــة التربية النوعيــة     
 ىقسم اإلعالم التربو      

 جدول امتحانات المواد التطبيقية

 م8102م/8102للفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 
 

 المكان الزمن المراقبين أستاذ المادة الفرقة المـــــــــــــــــــــــــــادة اليوم والتاريخ

 الاثنين

01/08/8102 

  صص33  تخصصتخصصفى الفى التكنولوجيا التعليم تكنولوجيا التعليم 
  مم33

  نجوى الشامىنجوى الشامى  //م.مم.م  د/ نجالء قدرى مختارد/ نجالء قدرى مختار
  هبة عبد الباسطهبة عبد الباسط  //م.مم.م

  44مم  0101--0101

 الثلاثاء

00/08/8102 

  م.م/سالى بكرم.م/سالى بكر  د/ حنان كامل مرعىد/ حنان كامل مرعى  مم33  لىلىوالحاسب اآلوالحاسب اآل  ءءاإلحصااإلحصا
  أ.سامية محمدأ.سامية محمد  

  44مم  0101--0101

من عبد من عبد د / هبة عبد الرحد / هبة عبد الرح  مم33  المسرحىالمسرحى  اإلخراجاإلخراجنظريات نظريات 
  السالمالسالم

  314314ق ق   0101--0101  م/عبير النمر +م/عبير النمر +

 الخميس

01/08/8102 

لقاءصوتيات صوتيات  لقاءوا    صص44  وا 
  مم44

  م.م/سالى بكرم.م/سالى بكر  أ.د/ محمد يحيى عقلأ.د/ محمد يحيى عقل
  م/عبير النمرم/عبير النمر

  034034مم  11--0101

 الأحد

01/08/8102 

  ++  هدى السعيد عبد العليمهدى السعيد عبد العليمد/ د/   مم44  المسرح الشعرىالمسرح الشعرى
  

  304304ق ق   0101--0101

  314314ق ق   0101--0101  ية محمد +ية محمد +أ.سامأ.سام  د/ السيد رمضان خضيرد/ السيد رمضان خضير  مم33  التحليل المسرحىالتحليل المسرحى

  م.م/سالى بكرم.م/سالى بكر  أ.م.د / سعاد محمد المصرىأ.م.د / سعاد محمد المصرى  صص44  الدراما فى الراديو والتليفزيونالدراما فى الراديو والتليفزيون
  م/عبير النمرم/عبير النمر

  44مم  0101--0101

    نجوى الشامىنجوى الشامى  //م.مم.م  د/ أميرة أحمد فؤادد/ أميرة أحمد فؤاد  الثانيةالثانية  اآللىاآللىالحاسب الحاسب   أساسياتأساسيات
  عبد الخالقعبد الخالق  إيمانإيمان  م/م/

معمل معمل   00--0101
99--0101  

 الثلاثاء

02/08/8102 

د / هبة عبد الرحمن عبد د / هبة عبد الرحمن عبد   مم44  المسرح التعليمىالمسرح التعليمى
  السالمالسالم

  314314ق ق   0101--0101  أ.سامية محمد +أ.سامية محمد +

  034034مم  0101--0101  ++  م/عبير النمرم/عبير النمر  / ريحاب سامى لطيف/ ريحاب سامى لطيفدد  صص33  التصوير االعالمىالتصوير االعالمى
  د/ خالد سرواحد/ خالد سرواح  الثانيةالثانية    اإلعالميةاإلعالميةالترجمة الترجمة 

  د/ إيناس منصور شرفد/ إيناس منصور شرف
  44مم  0101--0101  + +         م.م/سالى بكر +م.م/سالى بكر +

 الأربعاء

02/08/8102 

  د/ ريحاب سامى لطيفد/ ريحاب سامى لطيف  صص44  المدرسيةالمدرسية  واإلذاعةواإلذاعةالصحافة الصحافة 
  د/ هناء عبد المقصود عوند/ هناء عبد المقصود عون

  44مم  0101--0101  أ.سامية محمد +أ.سامية محمد +

  314314ق ق   0101--0101  م.م/سالى بكر +م.م/سالى بكر +  / هدى السعيد عبد العليم/ هدى السعيد عبد العليمد د   مم33  فن الكتابة للمسرح فن الكتابة للمسرح 

  3333مم  0101--0101  م/عبير النمر +م/عبير النمر +  د/ ممدوح السيد شتلةد/ ممدوح السيد شتلة  صص33  )تحقيق وحديث()تحقيق وحديث(  التحرير الصحفىالتحرير الصحفى
    

 رئيس قسم اإلعالم التربوى  
 

 أ.م.د / سعاد محمد المصرى   

  

Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام


