
 جامعـة االسـكندرية   

           كلية اآلداب       
 الزمن : ساعتان               وحدة االمتحانات اآللية

 جـدول
 2020/2021 للعام الجامعى  الثانيامتحان الفصل الدراسى 

 انتظــام
 الفترة الثالثة 
 قسم اإلعــالم

  

 الفرقة االولى :

   

  اسم المواد  الوقت اليوم
 عامالرأى ال 5الى  3من  6/6/2021األحد 

 لغة انجليزية 2.30الى   12من  9/6/2021اإلربعاء

 حضارة اسكندرية عبر العصور 5الى  3من  13/6/2021األحد

 اعالم امنى 5الى  3من   16/6/2021اإلربعاء 

 مدخل الى التاريخ 5الى  3من   6/2021/ 20األحد 

 الى علم النفس مدخل 5الى  3من   23/6/2021اإلربعاء 

 تنمية المهارات الذاتية 5الى  3من  27/6/2021األحد 

 

           وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب     قائم بعمل امين الكلية   المشرف االدارى للوحدة          

 

 نه عبد القادر العوضي أ.د حمدي             أ/ نبيل ابراهيم احمد               أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر    

 

 
 يعتمد،،،       
  قائم بعمل عميد الكلية            

                                                                          
 أ.د/ هانى خميس احمد                                                              

        
 
 
 



 
 
 
 سـكندرية جامعـة اال  

       كلية اآلداب       
 الزمن : ساعتان               وحدة االمتحانات اآللية

 
 جـدول

 2021/  2020امتحان الفصل الدراسى الثاني للعام الجامعى  

 انتظــام
 الثانية  رةالفت                                                  

 قسم اإلعــالم
  

 -:الثانية الفرقة 

  اسم المواد  الوقت اليوم
 نظريات االتصال 2الى  12من  6/6/2021األحد 

 عالقات عامة 2الى   12من  9/6/2021اإلربعاء

مؤسسات اعالميةادارة  2الى  12من  13/6/2021األحد  

 ترجمة اعالمية 2الى  12من   16/6/2021اإلربعاء 

 اعالم محلى 2الى  12من   6/2021/ 20األحد 

 االعالم وادارة األزمات 2الى  12من   23/6/2021ربعاء اإل 

 

           وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب     قائم بعمل امين الكلية   المشرف االدارى للوحدة            

 

 ر العوضي أ.د حمدينه عبد القاد             أ/ نبيل ابراهيم احمد               أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر    

 

 
 يعتمد،،،       
  قائم بعمل عميد الكلية            

                                                                          
 أ.د/ هانى خميس احمد                                                              

        
  
 



 
 
 
 
 جامعـة االسـكندرية  

              كلية اآلداب       
 الزمن : ساعتان               وحدة االمتحانات اآللية

 
 جـدول

 2021/  2020 لثاني للعام الجامعىامتحان الفصل الدراسى ا

 انتظــام
 الثالثة رة الفت                                                  

 قسم اإلعــالم
  

 -الفرقة الثالثة  :

 عبة العالقات العامة واألعالن :ش 

 

      

  اسم المواد  الوقت اليوم
 االتصال المؤسسى 5الى   3من  4/6/2021الجمعة 

 الصحافة اإللكترونية 5الى   3من  7/6/2021االثنين

 اإلعالنتصميم وانتاج  5الى   3من  11/6/2021الجمعة 

 االعالن في وسائل اإلعالم 5الى   3من  14/6/2021االثنين 

 تدريب ميدانى في المؤسسات اإلعالمية 5الى   3من  18/6/2021الجمعة 
  

     

           وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب     قائم بعمل امين الكلية   المشرف االدارى للوحدة          

 

 أ.د حمدينه عبد القادر العوضي              أ/ نبيل ابراهيم احمد               أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر    

 

 
 يعتمد،،،       
  قائم بعمل عميد الكلية            

                                                                          
 أ.د/ هانى خميس احمد                                                              



        
 
 
 معـة االسـكندرية جا

       كلية اآلداب       
 الزمن : ساعتان               وحدة االمتحانات اآللية

 
 جـدول

 2021/  2020امتحان الفصل الدراسى الثاني للعام الجامعى  

 انتظــام
 الثالثة رة الفت                                                  

 قسم اإلعــالم
  

 -الفرقة الثالثة  :

 شعبة الصحافة والنشر اإللكترونى : 

      

  اسم المواد  الوقت اليوم
 اإلخراج الصحفى والتصميم 5الى   3من  4/6/2021الجمعة 

 الصحافة اإللكترونية 5الى   3من  7/6/2021االثنين

 تصميم وإنتاج اإلعالن 5الى   3من  11/6/2021الجمعة 

 تاريخ الصحافة العربية 5الى   3من  14/6/2021االثنين 
 تدريب ميدانى في المؤسسات اإلعالمية 5الى   3من  18/6/2021الجمعة 

 

      

           وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب     قائم بعمل امين الكلية   المشرف االدارى للوحدة          

 

 أ.د حمدينه عبد القادر العوضي              نبيل ابراهيم احمد أ/               أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر    

 

 
 يعتمد،،،       
  قائم بعمل عميد الكلية            

                                                                          
 يس احمد      أ.د/ هانى خم                                                        

        
 



 
 
 
     

 

 جامعـة االسـكندرية     

       كلية اآلداب       
 الزمن : ساعتان               وحدة االمتحانات اآللية

 جـدول
 2021/ 2020امتحان الفصل الدراسى الثاني للعام الجامعى  

 انتظــام
 األوليرة الفت                                                  

 قسم اإلعــالم
 -الفرقة الرابعة   :

 شعبة العالقات العامة واألعالن : 

      

  اسم المواد  الوقت اليوم
 اخالقيات العمل اإلعالمى 11الى  9من  6/6/2021األحد 

 االعالن الصحفى 11الى   9من  9/6/2021اإلربعاء

 القناعالدعاية واستراتيجيات ا 11الى  9من  13/6/2021األحد

 انتاج المواد االعالنية للعالقات العامة 11الى  9من   16/6/2021اإلربعاء 

 مشروع التخرج 11الى  9من   6/2021/ 20األحد 

     

           وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب     قائم بعمل امين الكلية   المشرف االدارى للوحدة          

 

 أ.د حمدينه عبد القادر العوضي              أ/ نبيل ابراهيم احمد               ناصر أ/ ابراهيم ابراهيم    

 

 
 يعتمد،،،       
  قائم بعمل عميد الكلية            

                                                                          
 أ.د/ هانى خميس احمد                                                              

        
 



 
 جامعـة االسـكندرية     

              كلية اآلداب       
 الزمن : ساعتان               وحدة االمتحانات اآللية

 جـدول 
 2021/  202امتحان الفصل الدراسى الثاني للعام الجامعى  

 انتظــام
 األوليرة الفت                                                  

 قسم اإلعــالم
 -الفرقة الرابعة   :

 شعبة الصحافة والنشر اإللكترونى : 

      

  اسم المواد  الوقت اليوم
 اخالقيات العمل اإلعالمى 11الى  9من  6/6/2021األحد 

 االعالن الصحفى 11الى   9من  9/6/2021اإلربعاء

 الدعاية واستراتيجيات االقناع 11الى  9من  13/6/2021األحد

 الصحافة المتخصصة 11الى  9من   16/6/2021اإلربعاء 

 مشروع التخرج 11الى  9من   6/2021/ 20األحد 

      

           وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب     قائم بعمل امين الكلية   المشرف االدارى للوحدة          

 

 أ.د حمدينه عبد القادر العوضي              أ/ نبيل ابراهيم احمد               يم ناصرأ/ ابراهيم ابراه    

 

 
 يعتمد،،،       
  قائم بعمل عميد الكلية            

                                                                          
 أ.د/ هانى خميس احمد                                                              

        
 


