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 كلية اآلداب

  قسم اإلعالم 

 

 

 قسم اإلعالم ) الفرقة االولى ، الفرقة الثانية ، الفرقة الثالثة( -آليات تقييم املقررات الدراسية 

 .م 2020/  2019الفصل الدراس ي الثاني للعام الجامعي 

 

  م 2020/ 2019الفرقة األوىل : الفصل الدراسي الثاين للعام اجلامعي مقررات. : 

 آلية التقييم املتبعة أستاذ املادة اسم املقرر  م

1  
نترنت في مجال إستخدامات اإل

 اإلعالم

 
 د. الشيماء العزب

 
 بحث تطبيقي

التوثيق اإلعالمي ونظم  2
 المعلومات

 
 د. محمد أحمد جبر

 
 بحث تطبيقي

3  
المدخل النفسي و اإلجتماعي 

 لإلعالم

 
 د. نائلة عمارة + د. إنجي لطفي

 
بإستخدام بنك  نظري بحث

 المعرفة المصري

4  
 نظم سياسية

 
 د. سهير عبد السالم

بإستخدام بنك  نظري بحث
 المعرفة المصري

5  
 مباديء علم اإلقتصاد

 
 د. عزت المراكبي

بإستخدام بنك  نظري بحث
 المعرفة المصري

 

6  
 ترجمة إعالمية

 
 د. مونيكا موريس

 

 بحث تطبيقي
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 م 2020/ 2019: الفصل الدراسي الثاين للعام اجلامعي  مقررات الفرقة الثانية. : 

 آلية التقييم املتبعة أستاذ املادة اسم املقرر  م

1  
العالقات العامة مدخل إلى 

 واإلعالن

 
 د. داليا عبدالمنعم

 
بإستخدام بنك  نظري بحث

 المعرفة المصري

2  
 اإلعالم والتنمية

 
 د.نيرمين شعبان

 
 بحث تطبيقي

3  
 نظريات اإلتصال

 
 د. محمد هالل

بإستخدام بنك  نظري بحث
 المعرفة المصري

اإلحصاء التطبيقي في بحوث  4
 اإلعالم

 
 د. محمد عبدالعزيز

 
 بحث تطبيقي 

5  
 أسس التصميم الجرافيكي

 
 واليد. إبراهيم 

 
بنك نظري بإستخدام بحث 

 المعرفة 

 بحث تطبيقي د. والء الشملول ترجمة إعالمية 6

 

 .م : 2020/ 2019مقررات الفرقة الثالثة: الفصل الدراس ي الثاني للعام الجامعي 

 : شعبة اإلذاعة والتليفزيون 
ً
 :أوال

 آلية التقييم املتبعة أستاذ املادة اسم املقرر  م

1  
اإلذاعي و فن اإلعالن 

 التليفزيوني

 
 عزد. إسالم 

 
 بحث تطبيقي

وطرق قياسه )مادة الرأي العام  2
 الُشعب الثالث (مشتركة بين 

 
 د. سحر فاروق الصادق

 
 بحث تطبيقي

3  
 البرامج التعليمية والثقافية

 
 د. هدير أحمد

بإستخدام بنك  نظري بحث
 المعرفة المصري

4  
 اإلنتاج اإلذاعي والتليفزيوني

 
 د. إنجي رجب 

 
 بحث تطبيقي

5  
 التليفزيونياإلخراج اإلذاعي و

 
 د.سيد شلبي + د.محمد محمود

 
 بحث تطبيقي 

6  
 ترجمة إعالمية

 
 د. هند هاشم

 
 بحث تطبيقي 
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 .م : 2020/ 2019مقررات الفرقة الثالثة: الفصل الدراس ي الثاني للعام الجامعي 

 :ثانًيا : شعبة الصحافة  

 آلية التقييم املتبعة أستاذ املادة اسم املقرر  م

1   
 فن اإلعالن الصحفي 

 
 د. مروة محيي

 
بإستخدام بنك  نظري بحث

 المعرفة المصري

2  
الرأي العام وطرق قياسه )مادة 

 مشتركة بين الُشعب الثالث(

 
 د.سحر فاروق الصادق

 
 بحث تطبيقي

3  
 إخراج المجلة وإنتاجها

 
 د.والء الشملول

 
 بحث تطبيقي

4  
 تاريخ الصحافة المصرية

 
 د.وليد الهادي

 
بإستخدام بنك  نظري بحث

 المعرفة المصري

5   
 صحافة متخصصة 

 
 د.يسرا أسامة

 
 بحث تطبيقي

6   
 ترجمة إعالمية 

 
 د. منى الليثي

 
 بحث تطبيقي 
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 .م : 2020/ 2019مقررات الفرقة الثالثة: الفصل الدراس ي الثاني للعام الجامعي 

ا : شعبة العالقات العامة واإلعالن
ً
 ثالث

 آلية التقييم املتبعة أستاذ املادة اسم املقرر  م

1  
 إنتاج مطبوعات العالقات العامة 

 
 د. إسالم عز

 
 بحث تطبيقي

الرأي العام وطرق قياسه )مادة  2
 مشتركة بين الُشعب الثالث(

 
 د.سحر فاروق الصادق 

 
 بحث تطبيقي

  إدارة اإلعالن وإقتصادياته 3
 د. لبيبة عبدالنبي إبراهيم 

 
 بحث تطبيقي

اإلعالمية المرئية إنتاج المواد  4
 المسموعة للعالقات العامة و

 
 د.محمد فتحي

 
 بحث تطبيقي

5  
 اإلتصال التسويقي 

 
 د.هبة هللا صالح 

 
 تطبيقي  بحث

6  
 ترجمة إعالمية 

 
 د. مونيكا موريس 

 
 بحث تطبيقي 

 

 

 عميد الكلية                          وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب     رئيس قسم اإلعالم         

 أ.د سهري عبدالسالم      أ.د مها حممد حسين                             أ.د سحر فاروق         


