
 

 

 جامعـة االسـكندرية   

           كلية اآلداب       
 الزمن : ساعتان               وحدة االمتحانات اآللية

 جـدول
 8108/8109 للعام الجامعى  الثانيامتحان الفرل الدراسى 

 انتظــام
  األولي رةالفت                                                  

 قدم اإلعــالم
 االونى : انفرقة

   

منميعاد االمتحان    اسم المهاد  التاريخ   
 تالدب

4/5/8109 

00-9 تنمية المهارات الذاتية  

 الثالثاء
7/5/8109 

00-9 رأى عام  

 الدبت
00/5/8109 

00-9 مدخل الى التاريخ  

 الثالثاء
04/5/8109 

00-9 انثربولوجيا ثقافية  

 الدبت
08/5/8109 

00-9 مدخل الى علم النفس  

 لثالثاءا
80/5/8109 

00-9 لغة انجليزية  

00-9 اعالم امنى 85/5/8109الدبت  
 

 رئيس القدم االعالم            المذرف العام للهحدة             امين الكلية           

                    
             هانى خميس احمد      أ.د/ أ.د/  طه نجم                أ/ دمحم خليل الدعدنى                            

 ئهن التعليم ولطالبذوكيل الكلية ل                                                                       
 

  سامح سعد ابهالمجد االنرارى أ.د                                                                       

 يعتمد،،،       

 عميد الكلية           
 

 غادة عبدالمنعم مهسى أ.د            



 

 

 جامعـة االسـكندرية  

       كلية اآلداب       
 الزمن : ساعتان               وحدة االمتحانات اآللية

 
 جـدول

 8108/8109امتحان الفرل الدراسى الثاني للعام الجامعى  

 انتظــام
 الثانية رةالفت                                                  

 قدم اإلعــالم
  

 -انثانية :انفرقة 

  منميعاد االمتحان   اسم المهاد  التاريخ 
 االثنين

6/5/8109 

0.11-00.11 عالقات عامة  
 الخميس

9/5/8109 

0.11-00.11 اعالم محلى  
 االثنين

01/5/8109 

مؤسسات اعالميةادارة   00.11-0.11  
 الخميس

06/5/8109 

0.11-00.11 نظريات االتصال  
 االثنين

81/5/8109 

0.11-00.11 االعالم وادارة األزمات  
 الخميس

81/5/8109 

0.11-00.11 ترجمة اعالمية  
 

           

 رئيس القدم االعالم            المذرف العام للهحدة             امين الكلية            

                    
             أ.د/ هانى خميس احمد      أ.د/  طه نجم                 خليل الدعدنى                     أ/ دمحم       

         
 ئهن التعليم ولطالبذوكيل الكلية ل                                                                       

 
 سامح سعد ابهالمجد االنرارى أ.د                                                                       

         

 يعتمد،،،       

 عميد الكلية           
 

 غادة عبدالمنعم مهسىأ.د        
 



 

 

 جامعـة االسـكندرية   

              كلية اآلداب       
 الزمن : ساعتان               وحدة االمتحانات اآللية

 
 جـدول

 8108/8109 لثاني للعام الجامعىامتحان الفرل الدراسى ا

 انتظــام
 الثانية رة الفت                                                  

 قدم اإلعــالم
  

 -انفرقة انثانثة  :

      ة انعالقات انعامة واألعالن :شعب 

منميعاد االمتحان    اسم المهاد  التاريخ   
 األحد

5/5/8109 

0.11-00.11 االتصال انمؤسسى  

 اإلربعاء
8/5/8109 

0.11-00.11 تصميم وانتاج اإلعالن  

 األحد
08/5/8109 

0.11-00.11 الرحافة اإللكترونية  

 اإلربعاء
05/5/8109 

0.11-00.11 االعالن في وسائل اإلعالم  

 األحد
09/5/8109 

تدريب ميدانى في المؤسسات 
 اإلعالمية

00.11-0.11  

      

 رئيس القدم االعالم            المذرف العام للهحدة             امين الكلية        

                    
             أ.د/ هانى خميس احمد      أ.د/  طه نجم                أ/ دمحم خليل الدعدنى                            

 ئهن التعليم ولطالبذوكيل الكلية ل                                                                       
 

 سامح سعد ابهالمجد االنرارى أ.د                                                                       

         

 يعتمد،،،       

 عميد الكلية           
 

 غادة عبدالمنعم مهسى أ.د        



 

 

 كندرية جامعـة االسـ

       كلية اآلداب       
 الزمن : ساعتان               وحدة االمتحانات اآللية

 
 جـدول

 8108/8109امتحان الفرل الدراسى الثاني للعام الجامعى  

 انتظــام
 الثانية رة الفت                                                  

 قدم اإلعــالم
  

 -انفرقة انثانثة  :

 شعبة انصحافة واننشر اإلنكترونى : 

      

منميعاد االمتحان    اسم المهاد  التاريخ   
 األحد

5/5/8109 

انبرامح اإلخبارية في انراديو 

 وانتهفزيون
00.11-0.11  

 اإلربعاء
8/5/8109 

0.11-00.11 اإلخراج الصحفى والتصميم  

 األحد
08/5/8109 

0.11-00.11 الصحافة اإللكترونية  

 عاءاإلرب
05/5/8109 

0.11-00.11 االعالن في وسائل اإلعالم  

 األحد
09/5/8109 

0.11-00.11 تاريخ الصحافة العربية  

 اإلربعاء
88/5/8109 

تدريب ميدانى في انمؤسسات 

 اإلعالمية
00.11-0.11  

 رئيس القدم االعالم            المذرف العام للهحدة             امين الكلية          

                    
             أ.د/ هانى خميس احمد      أ.د/  طه نجم                أ/ دمحم خليل الدعدنى                            

         
 ئهن التعليم ولطالبذوكيل الكلية ل                                                                       

 
 سامح سعد ابهالمجد االنرارى أ.د                                                                       

 يعتمد،،،                          

 عميد الكلية           
 

 غادة عبدالمنعم مهسى أ.د        



 

 

 
      

 جامعـة االسـكندرية 

       كلية اآلداب       
 الزمن : ساعتان               وحدة االمتحانات اآللية

 جـدول
 8108/8109امتحان الفرل الدراسى الثاني للعام الجامعى  

 انتظــام
 الثالثةرة الفت                                                  

 قدم اإلعــالم
 -انفرقة انرابعة   :

 شعبة انعالقات انعامة واألعالن : 

      

منعاد االمتحان  مي  اسم المهاد  التاريخ   
 تالدب

4/5/8109 

4-8 اخالقيات انعمم اإلعالمى  

 الثالثاء
7/5/8109 

4-8 االعالن انصحفى  

 الدبت
00/5/8109 

4-8 اندعاية واستراتيجيات االقناع  

 الثالثاء
04/5/8109 

4-8 مشروع التخرج  

 الدبت
08/5/8109 

انتاج انمواد االعالنية نهعالقات 

 انعامة
8-4  

     

 رئيس القدم االعالم            المذرف العام للهحدة            امين الكلية                 

                    
 أ.د/ هانى خميس احمد     أ.د/  طه نجم                أ/ دمحم خليل الدعدنى                            

 ئهن التعليم ولطالبذوكيل الكلية ل                                                                       
 

 سامح سعد ابهالمجد االنرارى أ.د                                                                       

         

 يعتمد،،،       

 عميد الكلية           
 

 غادة عبدالمنعم مهسىأ.د        



 

 

 
 ة جامعـة االسـكندري 

              كلية اآلداب       
 الزمن : ساعتان               وحدة االمتحانات اآللية

 جـدول 
 8108/8109امتحان الفرل الدراسى الثاني للعام الجامعى  

 انتظــام
 الثالثة رة الفت                                                  

 قدم اإلعــالم
 -انفرقة انرابعة   :

 شعبة انصحافة واننشر اإلنكترونى : 

      

منميعاد االمتحان    اسم المهاد  التاريخ   
 تالدب

4/5/8109 

4-8 اخالقيات انعمم اإلعالمى  

 الثالثاء
7/5/8109 

4-8 االعالن انصحفى  

 الدبت
00/5/8109 

4-8 اندعاية واستراتيجيات االقناع  

 الثالثاء
04/5/8109 

4-8 الصحافة المتخصصة  

 لدبتا
08/5/8109 

4-8 مشروع التخرج  

      

 رئيس القدم االعالم            المذرف العام للهحدة             امين الكلية                 

                    
  أ.د/ هانى خميس احمد      أ.د/  طه نجم                            أ/ دمحم خليل الدعدنى                   

 ئهن التعليم ولطالبذوكيل الكلية ل                                                                       
 

 سامح سعد ابهالمجد االنرارى أ.د                                                                       

         

 يعتمد،،،       

 عميد الكلية           
 

 غادة عبدالمنعم مهسى أ.د        


