
 

 جبيعخ طُطب     

 كهُخ انزرثُخ انُىعُخ 

  اعالو ررثىٌ
 0200/          0202حئه  جذَذحجذول انذراضٍ انفصم انثبٍَ  َظرٌ  اعالو ررثىٌ           انفرلخ   )         االونً            (   انعبو انجبيعٍ ارشبد اكبدًٍَ ال

 انخًُــــص (  -انثالثـــبء  –(               أَــــبو انهضـــــــىر ) االحـــذ  21 – 9 – 3 – 2االضجـــــــىع )     ) انزعهُى وجهب نىج   (                           

 4.3- 3.3 3.3 – 2.3 2.3 – 1.3 1.3 – 0.3 0.3 – 2.3 2.3 – 20.3 20.3-22.3 22.3 – 22.3 22.3ــ  9.3 9.3 – 5.3 انُىو

 انطجذ

يذخم انعهىو 

 انُفطُخ

 احًذ انششزبوٌ د/

 جذَذ2يذرج 

 رعهُى رارٍ

د/يهًذ عجذ 

 انًطهت

 جذَذ 0يذرج 

 

 انثمبف  انجُئُخ

 د/ثرَب ضراج

 جذَذ2يذرج 

 
لغه انجليزية 

 د/كمال الغمراوي

 تك1م
  

 

 االحذ

 ارجبهبد انعرض انًطرحٍ

 د/ضبنٍ جًبل فُشب

 رك 2يذرج
 

 مدخل للراديو

 ا. د/رفعت الضبع 

 جديد1م 

 اخاللُبد االعالو

 د/هبن  كزبكذ

 جذَذ 2د/يهًذ انفرد  يذرج 

 
 

 االثٍُُ

 يذخم انُفطٍ نالعالو

 د//ايم عمذح 

 رك 2و

 يشروع يطرحٍ ثبنعبيُ 

 ا.د/يبَطخ عهً زَذاٌ

 أ.د/ ايبٍَ جًُم انعطبر

 رك 2و

  
 

 انثالثبء

 ررجًخ اعاليُخ 

 د/يهًذ انفرد

 د/ضًبح كزبكذ

 رك 0و  

 حمىق اَطبٌ

 د/َطرَخ ضبنى

 د/ثهُغ حًذٌ

 رك 2و

 
 

  

    األرثعبء 

 طرق رذرَص انعبي  

 د/ يىاهت ججر

 ( جذَذ2و )

  

       انخًُص

 عًُذ انكهُ               ضكررُر انمطى                              رحئُص انمطى                      وكُم انكهُخ نشئىٌ انزعهُى وانطالة                  

 

 )أ.د/ يبَط  عهٍ زَذاٌ(                 )أ.د/َجالء فبروق انههجٍ(                              )أ.د/حًذٌ إضًبعُم شعجبٌ(                                      

 

 

 

 

 



 
 جبيعخ طُطب 

 كهُخ انزرثُخ انُىعُخ 

 لطى اعالو ررثىي

 0200/          0202لخ   )         انثبَُخ            (   انعبو انجبيعٍ               جذول انذراضٍ انفصم انثبٍَ  َظرٌ  اعالو ررثىٌ                انفر

 انخًُــــص (  -انثالثـــبء  –(               أَــــبو انهضـــــــىر ) االحـــذ  22 –7 – 1) انزعهُى وجهب نىج   (                               االضجـــــــىع ) 

 4.3- 3.3 3.3 – 2.3 2.3 – 1.3 1.3 – 0.3 0.3 – 2.3 2.3 – 20.3 20.3-22.3 22.3 – 22.3 22.3ــ  9.3 9.3 – 5.3 انُىو

 االحذ

 سياسات االعالم 

 أم د /  لبلبة فتحي خليفة 

 جديد 2مدرج  

 يجبدئ رذرَص 

 د / يىاهت ججر 

 جذَذ0يذرج 

 رىثُك اعاليٍ 

 د / ضًبح كزبكذ 

 جذَذ 0يذرج 

 و  ضُبضبد االعال

 د  / هبنخ كزبكذ 

 جذَذ 0يذرج 

 انخجر انصهفٍ

 أ و د /عهُبء عجذانفزبح ريضبٌ

 جذَذ 0يذرج 

  انثالثبء

 رأٌ عبو 

 د / طبرق انشىرثجٍ 

 جذَذ 0يذرج 

 عهى َفص رعهًٍُ  

 أ و د / يهًذ عجذانًطهت 

 رك1يذرج 

 ربرَخ انزرثُخ 

 د / عجُر انعصبيٍ 

 جذَذ 2يذرج 

 

 انخًُص

 انعرثُخ  لراءاد ثبنهغخ

 أ د /أحًذ ركٍ 

 رك2يذرج 

 رأٌ عبو        

 أ و د / يهًذ عالء انخطُت

 جذَذ 0يذرج 

 رىثُك اعاليٍ 

 أ و د /  أيُرح صبثر 

 جذَذ 0يذرج 

 انخجر انصهفٍ

 أ.و.د/ونُذ انعشري اثراهُى

 جذَذ 0يذرج 

 

 االرثعبء (  -االثٍُُ  –(           أَــــبو انهضـــــــىر انطجذ 22- 21-20-22-9-5-4-3-2-0-2) انزعهُى عٍ ثعذ   (                               االضجـــــــىع ) 

 7.22-4.22 4.22-3.22 3.22-2.22  2.22-1.22 1.22-0.22 0.22 – 2.22 2.22-20.22 20.22 – 22.22 22.22 – 22.22 22.22 – 9.22 انُىو

   انطجذ
 يجبدئ رذرَص 

 د / يىاهت ججر
 

 عاليٍ رىثُك ا

 أ و د /  أيُرح صبثر

 د  / ضًبح كزبكذ

 رأٌ عبو  

 أ.و.د / يهًذ عالء

 د / طبرق انشىرثجٍ 

   االثٍُُ

 ضُبضبد االعالو 

 أو د /  نجهجخ فزهٍ خهُفخ 

 د  / هبنخ كزبكذ

 

 ربرَخ انزرثُخ 

 د / عجُر انعصبيٍ
 

 انخجرانصهفً

 أ و د /عهُبء عجذانفزبح ريضبٌ

 هُىأ.و.د/ونُذ انعشري اثرا

   االرثعبء
 لراءاد ثبنهغخ انعرثُخ 

 أ د /أحًذ ركٍ 

 عهى َفص رعهًٍُ أ

 و د / يهًذ عجذانًطهت 
  

 رئيس القسم                           وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                             عميد الكلية        سكرتير القسم          
 

 بعُم شعجبٌ()أ.د/ يبَط  عهٍ زَذاٌ(                                     )أ.د/َجالء فبروق انههجٍ(                             )أ.د/حًذٌ إضً                                 

 
 
 

 



 
 جبيعخ طُطب     

 كهُخ انزرثُخ انُىعُخ 

 لطى اعالو ررثىٌ    

 0200/          0202رثىٌ           انفرلخ   )   انثبنثخ صهبفخ    (   انعبو انجبيعٍ               جذول انذراضٍ انفصم انثبٍَ   َظرٌ  اعالو ر

 االرثعبء (  -االثٍُُ  –(               أَــــبو انهضـــــــىر ) انطجذ  22 – 22 – 4 –0) انزعهُى وجهب نىج   (                               االضجـــــــىع ) 

 4.3- 3.3 3.3 – 2.3 2.3 – 1.3 1.3 – 0.3 0.3 – 2.3 2.3 – 20.3 20.3-22.3 22.3 – 22.3 22.3ــ  9.3 9.3 – 5.3 ُىوان

 انطجذ

 َصىص وررجًخ اعاليُخ

 د/ َجىٌ انجُذارٌ

  جذَذ 1يذرج

 َظرَبد االعالو

 د/ أيبل حًذٌ َبصف

 رك1يذرج 

 أصىل ثمبفُخ 

 د/ عجُرانعصبيً

 ( جذَذ1يذرج)

 

 االثٍُُ

 االخراج انصهفٍ

 ا.و.د /عجذ انهكى أثى حطت

 جذَذ0يذرج 

 كزبثخ نهرادَى

 ا.و.د /أيم عمذح

 رك1يذرج 

 َظرَبد االعالو

 أ.و.د/ايُرح صبثر

 جذَذ0يذرج 

 

  

 انزــرثـُــــــــــخ انـًـُـذاَـُـــــــــخ انثالثبء

  االرثعبء

 انمُبش وانزمىَى 

 أ. د/ يهًذ عجذ انًطهت

 ( رك2يذرج )

 
 

 

 انخًُص    ( –(           أَــــبو انهضـــــــىر )  االحذ  21-20-22--9-5-7-3-2-1-2) انزعهُى عٍ ثعذ   (                               االضجـــــــىع )  

 7.22-4.22 4.22-3.22 3.22-2.22  2.22-1.22 1.22-0.22 0.22 – 2.22 2.22-20.22 20.22 – 22.22 22.22 – 22.22 22.22 – 9.22 انُىو

   االحذ
 

 

 االخراج انصهفٍ

 ا.و.د /عجذانهكى أثى حطت

 

 كزبثخ نهرادَى

 ا.و.د /أيم عمذح

 َظرَبد االعالو

 أ.و.د/ ايُرح صبثر

 د/ أيبل حًذي َبصف

 انخًُص
 

  
 انمُبش وانزمىَى

 ا.و.د / يهًذ عجذ انًطهت  

 أصىل ثمبفُخ 

 د/ عجُرانعصبيً
 

 َصىص وررجًخ اعاليُخ

 جىٌ انجُذارٌد/ َ

 د/والء انجبرحً

 عميد الكلية                                                     وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                 سكرتير القسم               رئيس القسم            

 

 )أ.د/حًذٌ إضًبعُم شعجبٌ(                   ).د/يبَط  عهٍ زَذاٌ(                           )أ.د/َجالء فبروق انههجٍ(                                                                                     

 

 

 

 

 



 

 جبيعخ طُطب 

 كهُخ انزرثُخ انُىعُخ      

 لطى اعالو ررثىي         

 0200/          0202م انثبٍَ  َظري  اعالو ررثىي           انفرلخ   )   انثبنثخ يطرح   (   انعبو انجبيعً               جذول انذراضً انفص

 االرثعبء (  -ثٍُُ اال –(               أَــــبو انهضـــــــىر ) انطجذ  22 – 22 – 4 – 0) انزعهُى وجهب نىج   (                               االضجـــــــىع ) 

 4.3- 3.3 3.3 – 2.3 2.3 – 1.3 1.3 – 0.3 0.3 – 2.3 2.3 – 20.3 20.3-22.3 22.3 – 22.3 22.3ــ  9.3 9.3 – 5.3 انُىو

  انطجذ
  

 االصىل انثمبفُخ

 د/عجُر انعصبيً

 جذَذ 1يذرج 

 

 االثٍُُ

 ركُىنىجُب اضبءح نهًطرح

 ا.و.د/ هبنخ فىزي  

  رك0يذرج 

 فٍ دَكىر 

 .و.د/عسح حطٍ انًهظا

 جزك1يذرج 

 

  

 انزــرثـُــــــــــخ انـًـُـذاَـُـــــــــخ انثالثبء

  االرثعبء

 انمُبش وانزمىَى

 ا.و.د /يهًذ عجذ انًطهت

 رك 2يذرج 

 فٍ دَكىر 

 ا.و.د/عسح حطٍ انًهظ

 جذَذ 0يذرج 

 

 
 

 انخًُص    ( –(           أَــــبو انهضـــــــىر )  االحذ  21-20-22--9-5-7-3-2-1-2ع ) ) انزعهُى عٍ ثعذ   (                               االضجـــــــى

 7.22-4.22 4.22-3.22 3.22-2.22  2.22-1.22 1.22-0.22 0.22 – 2.22 2.22-20.22 20.22 – 22.22 22.22 – 22.22 22.22 – 9.22 انُىو

      االحذ
 ركُىنىجُب اضبءح نهًطرح

 فىزي ا.و.د/ هبنخ  
 فٍ دَكىر 

 ا.و.د/عسح حطٍ انًهظ
 

    انخًُص

 انمُبش وانزمىَى

 ا.و.د /يهًذ عجذ انًطهت

 

 

 االصىل انثمبفُخ

 د/عجُر انعصبيً

 

 َصىص يطرحُخ

 د/ ضبنٍ جًبل

 د/والء انجبرحٍ

 والطالب                                     عميد الكليه سكرتير القسم               رئيس القسم                                وكيل الكلية لشئون التعليم

 ًذٌ إضًبعُم شعجبٌ()أ.د/يبَط  عهٍ زَذاٌ(                                  )أ.د/َجالء فبروق انههجٍ(                                       )أ.د/ ح                           

 
 
 
 
 



 

 جبيعخ طُطب 

 ُخ انُىعُخ كهُخ انزرث

 لطى اعالو ررثىي    

 0200/          0202جذول انذراضٍ انفصم انثبٍَ  َظرٌ  اعالو ررثىٌ   انفرلخ   )   راثعخ صهبفخ   (   انعبو انجبيعً        

 االرثعبء (  -االثٍُُ  –نهضـــــــىر ) انطجذ (               أَــــبو ا 21-9-3-2) انزعهُى وجهب نىج   (                               االضجـــــــىع ) 

 4.3- 3.3 3.3 – 2.3 2.3 – 1.3 1.3 – 0.3 0.3 – 2.3 2.3 – 20.3 20.3-22.3 22.3 – 22.3 22.3ــ  9.3 9.3 – 5.3 انُىو

 انطجذ

 َصىص وررجًخ

 د / حًسح انطُذ

 رك1يذرج 

 اعالو دونٍ

 د / حًسح انطُذ

  رك1يذرج 
  

      االثٍُُ

 ثعبءاالر

 رُظُى وادارح يؤضطبد

 د / َجىي انجُذارٌ

 جذَذ 2يذرج 

 انزهرَر انصهفٍ

 د / َهٍ احًذ انذَت

 جذَذ2يذرج 

 انزرثُخ انًمبرَخ

 د / ضًُهخ اثى انُصر 

 جذَذ 0يذرج 

  

 انزــرثـُــــــــــخ انـًـُـذاَـُـــــــــخ انخًُص

 

 انثالثبء    ( –(           أَــــبو انهضـــــــىر )  االحذ  22-20-22-22-5-7-4-2-1-0االضجـــــــىع ) ) انزعهُى عٍ ثعذ   (                              

 7.22-4.22 4.22-3.22 3.22-2.22  2.22-1.22 1.22-0.22 0.22 – 2.22 2.22-20.22 20.22 – 22.22 22.22 – 22.22 22.22 – 9.22 انُىو

 االحذ
 

   
 رُظُى وادارح يؤضطبد

  / َجىي انجُذارٌد 
 انزرثُخ انًمبرَخ

 د / ضًُهخ اثى انُصر
 

  انثالثبء
 

  
 

  
 اعالو دونً

 د / حًسح انطُذ

 انزهرَر انصهفٍ

 أ.و.د / عهُبء ريضبٌ

 عميد الكلية                 سكرتير القسم               رئيس القسم                                وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                    

 )أ.د/مايسة علي زيدان(                               )أ.د/نجالء فاروق الحلبي(                         )أ.د/حمدي إسماعيل شعبان(                        
 
 
 
 
 



 
 جبيعخ طُطب                 

 كهُخ انزرثُخ انُىعُخ           

 لطى اعالو ررثىٌ                            

 

 0200/         0202جذول انذراضٍ انفصم انثبٍَ َظرٌ  اعالو ررثىٌ   انفرلخ   )   راثعخ يطرح  (   انعبو انجبيعً        

 االرثعبء (  -االثٍُُ  –نهضـــــــىر ) انطجذ (               أَــــبو ا21-9 – 3 –2) انزعهُى وجهب نىج   (                               االضجـــــــىع ) 

 4.3- 3.3 3.3 – 2.3 2.3 – 1.3 1.3 – 0.3 0.3 – 2.3 2.3 – 20.3 20.3-22.3 22.3 – 22.3 22.3ــ  9.3 9.3 – 5.3 انُىو

  انطجذ
 

 انًطرح انشبيم

 أ.و.د / شُرٍَ جالل

 جذَذ 1يذرج 

 انُمذ انًطرحً

 أ. د/ يبَطخ زَذاٌ

 جذَذ 1يذرج 

 ىص وررجًخَص

 أ.و.د/ شرٍَ جالل

 جذَذ1يذرج 

      االثٍُُ

 االرثعبء
 

 انذرايب انًرحئُخ

 د / فبَسح يطعىد

 رك1يذرج 

 انزرثُخ انًمبرَخ

 د / ضًُهخ اثى انُصر 

 جذَذ 0يذرج 

  

 انزــرثـُــــــــــخ انـًـُـذاَـُـــــــــخ انخًُص

 

 انثالثبء    ( –(           أَــــبو انهضـــــــىر )  االحذ  22-20-22-22-5-7-4-2-1-0االضجـــــــىع )     ) انزعهُى عٍ ثعذ   (                          

 7.22-4.22 4.22-3.22 3.22-2.22  2.22-1.22 1.22-0.22 0.22 – 2.22 2.22-20.22 20.22 – 22.22 22.22 – 22.22 22.22 – 9.22 انُىو

    االحذ

 انذرايب انًرحئُخ

 ضبنً جًبل د /

 

 

 انًطرح انشبيم

 أ.و.د / شُرٍَ جالل

 انزرثُخ انًمبرَخ

 د / ضًُهخ اثى انُصر 

 

 

 انثالثبء
 

 

 
  

 َظرَبد انُمذ انًطرحً

 أ.د/يبَطخ زَذاٌ

 َصىص وررجًخ

 د / شُرٍَ جالل

  د/والء انجبرحً 
 

 الكلية لشئون التعليم والطالب                         عميد الكليهسكرتير القسم               رئيس القسم                              وكيل 
 

 )أ.د/مايسة علي زيدان(                               )أ.د/نجالء فاروق الحلبي(                         )أ.د/حمدي إسماعيل شعبان(                        
 


