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األولي
الثانية

الســــبت

الثالثةص

التحرير الصحفي ق403
د /.ممدوح  +أ /.عبير جـ1

التحرير الصحفي ق403
د /.ممدوح  +أ /.عبير جـ4

التحرير الصحفي ق403
د /.ممدوح  +أ /.عبير جـ2

الثالثة م
الرابعةص

الرابعة م
األولي

اإلخراج الصحفي
د/.ايناس(عن بعد)

مدخل اإلتصال
بالجماهبر
د/.إيناس منصور
( عن بعد)

مدخل اإلتصال
بالجماهبر
د /.سعاد المصري
( عن بعد)

االعالم والتنمية

الثانية

تكنولوجيا اإلتصال
د /.إيمان شبل (عن بعد)

التشريعات االعالميه
د /.إيناس منصور (عن بعد)

اإلحصاء والحاسب اآللي ق403
د /.حنان  +أ /.عبير جـ2

اإلحصاء والحاسب اآللي ق403
د /.حنان  +أ /.عبير جـ4

د/.سعاد(عن بعد)

األحــــــــد

الثالثةص

اإلحصاء والحاسب اآللي ق403
د /.حنان  +أ /.عبير جـ1

الثالثة م

التحليل المسرحي ق413
د /.السيد +أ /.أسماء جـ1

التصوير اإلعالمي د /.ريحاب  +أ /.سالي
التحليل المسرحي ق413
د /.السيد +أ /.أسماء جـ2

الرابعة ص

الصحافة واإلذاعة
المدرسية(عن بعد)
د/.ريحاب

الدراما الحركية
د /.هبه عبد الرحمن (عن بعد)

الثالثاء

قراءات باللغة اإلنجليزية

د /.إسالم النجار (عن بعد)

الرابعة ص

د.رضوان  +أ/.مي
ج4

صوتيات وإلقاء
د /.محمد العمروسي
(عن بعد )

طرق تدريس تخصص
د /.السيد( عن بعد)

اإلخــــــــــراج الصحفــــــــــي د /.تهاني حشيش  +أ /.سالي جـ + 2ق403
اساسيات الحاسب
اآللي (عن بعد)
د /.أميره فؤاد

مناهج وطرق تدريس
د /.داليا المالح (عن بعد)
التصوير اإلعالمي د /.ريحاب  +أ /.عبير جـ 2ق410

فن الكتابة للمسرح ق413
د /.هدي  +أ /.أسماء جـ2

الصحة النفسية واإلرشاد النفسي
د /.فاطمة الزهراء (عن بعد)

الرابعة م

د /.راضي اسماعيل (عن بعد)

األولي

مدخل إلي العلوم التربويه والنفسية
د /.راضي اسماعيل /عالء النجار
(عن بعد)

الرابعة م

تكنولوجيا تعليم تخصص

تخطيط اإلعالم التربوي د /.إيمان شبل ( عن بعد)

األصول الفلسفية للتربية

الترجمة اإلعالمية
د /.إيناس منصور
جـ 1ق403

التصوير اإلعالمي
د /.ريحاب  +أ /.عبير جـ 4ق403

نظريات اإلخراج المسرحي ق403
د /.هبه  +أ /.أسماء جـ2
تكنولوجيا تعليم
تخصص
د.محمد رضوان أ/.
مي جـ1

التصوير اإلعالمي
د /.ريحاب  +أ /.عبير جـ 4ق410
فن الكتابة للمسرح ق413
د /.هدي  +أ /.أسماء جـ1

التدريب الميداني

الثالثة م

الرابعةص

طرق تدريس تخصص
د/.تهاني عن بعد

تكنولوجيا تعليم
تخصص
د/.رضوا +أ /.مي
جـ1

التشريعات اإلعالمية
د /.حنان كامل (عن بعد)

تكنولوجيا تعليم تخصص
د.رضوان +أ/.مي جـ2

الدراما في الراديو والتليفزيون
د /.سعاد المصري (عن بعد)

علم نفس النمو (عن بعد)
د /علياء عبد الرحمن

الثالثةص

الثالثة م

نظريات اإلخراج المسرحي ق413
د /.هبه  +أ /.أسماء جـ1

اإلخراج الصحفي
د/.تهاني(عن بعد)

تكنولوجيا اإلتصال
د /.إيمان شبل (عن بعد)

اإلخــــــــــراج الصحفــــــــــي د /.تهاني حشيش  +أ /.سالي جـ + 1ق403

الثانية

الثالثة ص

الصحافة واإلذاعة
المدرسية
د/.هناء (عن بعد)

وسائل اإلعالم المحلية
د /.هناء عون (عن بعد)

األولي

الثانية

جـ 1ق403

تكنولوجيا تعليم تخصص
د.محمد رضوان +أ/.مي
جـ2

المسرح التعليمي
د /.هبه عبد الرحمن (عن بعد)

الرابعة م

االثنـــــــين

نشأة وسائل اإلعالم
د/.إيناس منصور
( عن بعد)

مدخل إلي علوم
الصحافة
د /.حنان كامل
( عن بعد)

نشأة وسائل اإلعالم
د /.سعاد المصري
(عن بعد)

مدخل إلي علوم
الصحافة
د /.ريحاب سامي
( عن بعد)

طرق تدريس
تخصص (عن بعد)
د /.داليا المداح

المسرح الشعري
د /.هدي عبد العليم (عن بعد)

بناء وتصميم المناهج وتنظيمها
د /.مصطفي الشيخ (عن بعد)

الترجمة اإلعالمية
د /.إيناس منصور جـ 2م3

الترجمة اإلعالمية
د /.إيناس منصور
جـــ  1ق403

نظم سياسة وسياسات اإلعالم
د /.ممدوح شتلة (عن بعد)
التحليل المسرحي
د /.السيد خضير (عن بعد)
الدراما في الراديو والتليفزيون ق403
الدراما في الراديو والتليفزيون ق403
د /.سعاد  +أ /.سالي جـ 2
د /.سعاد  +أ /.سالي جـ 1
الصحافة واإلذاعة المدرسية ق410
د /.هناء  +أ /.عبير جـ1
المسرح الشعري ق413
المسرح الشعري ق413
د /.هدي  +أ /.أسماء جـ2
د /.هدي  +أ /.أسماء جـ1
علم نفس قدرات
د /.حنان المالحة (عن بعد)

اإلعــــــــــالم والتنميــــــــــــة
د /.سعاد المصري (عن بعد
تكنولوجيا تعليم
تخصص(عن بعد)
د/.محمد رضوان

اساسيات الحاسب
اآللي ج1
د /.أميره+أ/.مي

اساسيات الحاسب
اآللي ج2
د /.أميره+أ/.مي

الترجمة اإلعالمية
د/.سامي حنفي جـ 4ق403
نظم سياسة وسياسات اإلعالم
د /.ممدوح شتلة (عن بعد)

اإلحصاء والحاسب اآللي
د /.حنان كامل (عن بعد)

الصحافة واإلذاعة المدرسية ق410
د /.هناء  +أ/.سالي جـ2

الدراما في الراديو والتليفزيون ق403
د /.سعاد  +أ /.سالي جـ 4

المشـــــــــــــــــــــــروع الفنــــــــــــي
ق + 413د /.هدي السعيد ق403
د /.السيد رمضان

صوتيات وإلقاء ق403
د /.محمد العمروسي  +أ/ .أسماء جـ1

األولي

األربعاء

الثانية

الترجمة اإلعالمية
د /.ايناس منصور جـ3

الترجمة اإلعالمية
د /.ايناس منصور جـ 4ق403

طرق تدريس
تخصص
د /.هبه (عن بعد)

الرابعة ص

المشروع الفني
د /.هبه عبد الرحمن ق413

صوتيات وإلقاء ق403
د /.محمد العمروسي  +أ/ .أسماء جـ2

الخــــــــــــــــميس

الترجمة اإلعالمية
د/.سامي حنفي جـ 3ق403

طرق تدريس
تخصص (عن بعد)
د/.إيمان شبل
فن الكتابة للمسرح د /.هدي عبد العليم
( عن بعد)

الثالثة م

شئون الطالب

المشـــــــــــــــــــــــــروع الفني
د /.ايناس ق + 403د /.ممدوح ق +410د /.حتان ق413

صوتيات والقاء ق403
د /.محمد العمروسي +أ/.سالي جـ2

تاريخ مصر الحديث د /.سليمان محمد (عن بعد)

الثالثةص

الرابعة م

نظم سياسية وسياسات اإلعالم
د /.السيد رمضان (عن بعد)

نظريات اإلخراج
د /.هبه عبد الرحمن (عن بعد)

تاريخ العالم الحديث والمعاصر
(عن بعد) د /.سليمان محمد

الثانية

الرابعة ص

طرق تدريس
د /.زينب الزيات
(عن بعد)

نظم سياسية وسياسات اإلعالم
د /.السيد رمضان (عن بعد)

التدريب الميداني

الرابعة م
األولي

ق403

الترجمة اإلعالمية
د/.سامي حنفي جـ 2ق403

التحرير الصحفي
د /.ممدوح شتله (عن بعد)

الثالثةص
الثالثة م

اساسيات ا//لحاسب
اآللي ج4
د /.أميره+أ/.مي

اساسيات الحاسب
اآللي
د /.أميره+أ/.مي ج3

الصحافة واإلذاعة المدرسية د /.ريحاب +أ /.سالي جـ 4ق403
المسرح التعليمي ق413
د /.هبه  +أ /.أسماء جـ 1

المسرح التعليمي ق413
د /.هبه  +أ /.أسماء جـ 2

الترجمة االعالمية
د /.سامي حنفي ق 403جـ1
التصوير اإلعالمي
د /.ريحاب سامي (عن بعد)

المشروع الفني د /.إيمان ق+ 403د/.ريحاب ق +410د /.هناء ق +403د /.تهاني ق403
صوتيات والقاء ق403
د /.محمد العمروسي +أ/.سالي جـ4

صوتيات والقاء ق403
د /.محمد العمروسي +أ/.سالي جـ1

نظريات النقد المسرحي د /.هدي عبد العليم (عن بعد)

رئيس قسم اإلعالم التربوي

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

عميد الكلية

أ .م .د /سعاد محمد المصري

أ.م.د/نجالء حسني األشرف

أ.د/أماني محمد شاكر

