
                          :  0202الربيع فصل برناهج الذكتوراة تخصص "علن اًلجتواع" أوًلا

 العذد الساعة التاريخ اليوم  القائن بالتذريس الوقررات عذد الساعات نوع الوقرر 

دراساث يخقذيت فً ينهجٍت انبحذ فً انعهىو  5 اجباري

 االجخًاعٍت

 أ.د.سايٍت جابر

 أ.د.انسٍذ غنٍى

 5 23 35/8 اإلرنٍن

 أ.د.يرٌى يصطفى (3يىضىع خاص ) 5 اجباري

 أ.د.أحًذ ابى زٌذ

 4 23 34/8 األحذ

 5 21 36/8 انزالراء أ.د.عهً جهبً انخنظًٍاث االجخًاعٍت 4 اخخٍاري

 

 0202الربيع فصل  برناهج الواجستير تخصص "علن اًلجتواع"ثانياا: 

 العذد الساعة التاريخ اليوم بالتذريس القائن الوقررات عذد الساعات نوع الوقرر 

 4 21 36/8 انزالراء أ.د.عهً جهبً االحجاهاث انحذٌزت وانًعاصرة فً نظرٌت عهى االجخًاع 3 اجباري

 8 23 36/8 انزالراء أ.د.سايٍت جابر االحجاهاث انحذٌزت وانًعاصرة فً ينهجٍت انبحذ االجخًاعً 3 اجباري

 7 21 34/8 االحذ أ.د.إسًاعٍم سعذ انًعاصرةانقضاٌا انسٍاسٍت  3 اجباري

 3 23 34/8 حذاال أ.د.يرٌى يصطفى "لطالب آخر فصل دراسي"( 2يىضىع خاص ) 3 اجباري

 4 23 35/8 اإلرنٍن د.انسٍذ انرايخ كٍفٍت كخابت انرسانت انعهًٍت 3 اخخٍاري

 5 22 33/8 انسبج أ.د.هانً خًٍس انًشكالث االجخًاعٍت وانسهىك االنحرافً 3 اخخٍاري

 



                               :  0202الربيع  فصل "اًلتصال واًلعالمبرناهج الذكتوراة تخصص "أوًلا

 العذد الساعة التاريخ اليوم القائن بالتذريس الوقررات عذد الساعات نوع الوقرر 

 أ.د.مرٌم مصطفى دراسات متخصصة  5 اجباري

 أ.د.أحمد ابو زٌد

 7 23 33/8 السبت

 أ.د.سامٌة جابر دراسات متقدمة فً منهجٌة بحوث االعالم 5 اجباري

 أ.د.السٌد غنٌم

 21 23 35/8 اإلرنٍن

 6 21 34/8 االحد أ.د.إسماعٌل سعد وسائل االعالم وتشكٌل الوعً 4 اختٌاري

 

 0202الربيع فصل  "اًلتصال واًلعالمتخصص " واجستيربرناهج ال: ثانياا

 العذد الساعة التاريخ اليوم القائن بالتذريس الوقررات الساعاتعذد  نوع الوقرر 

 21 23 36/8 انزالراء أ.د.سايٍت جابر االحجاهاث انًعاصرة فً نظرٌت االحصال 3 اجباري

 9 23 35/8 اإلرنٍن أ.د.انسٍذ غنٍى حكنىنىجٍا االحصال وانًعهىياث 3 اجباري

 5 22 34/8 األحذ خًٍس أ.د.هانً نصىص اعاليٍت بهغت اجنبٍت 3 اجباري

 7 21 35/8 االرنٍن د.انسٍذ انرايخ "لطالب آخر فصل دراسي"قاعت بحذ  3 اجباري

 21 23 33/8 انسبج أ.د.طه نجى اسخراحٍجٍت انذعاٌت واالقناع 3 اخخٍاري

 22 9 33/8 انسبج د.يحًذ انبذوي اسخخذاو انحاسب االنً فً بحىد االعالو 3 اخخٍاري

 24 9 34/8 األحذ د.يحًذ انبذوي االحجاهاث انًعاصرة فً انعالقاث انعايت 3 اخخٍاري

 


