
 :لقسم اإلعالم )مرحلة الليسانس( الالئحة الداخلية

 الفرقة األولى:

 الفصل الدراسى األول:

 عدد الساعات النظرية                         عدد الساعات العملية                                                       

 -----                                                   3                                          نحو وصرف    

 -----                                                   3لغة أوربية حديثة                                         

 -----                                                  3               جغرافيا سياسية                           

     ------                                                  3مدخل إلى االتصال واإلعالم                           

 -------                                                3علم النفس اإلعالمى                                   

 -------                                               3تاريخ مصر الحديث والمعاصر                     

 --------------                                        81جملة عدد الساعات                                   

 الدراسى الثانى:الفصل 

 عدد الساعات النظرية                         عدد الساعات العملية                                                       

 ------                                             3مبادىء علم االقتصاد                                            

 ------                                            3ء علم السياسة                                            مبادى

                                                                            -------                                            3مبادىء نظم المعلومات                                         

 -------                                            3نشآة وتطور وسائل اإلعالم                                    

 8                                               2الخبر ومصادره                                                

 ----                                               3ترجمة إعالمية                                                

 -------                                               2حقوق االنسان                                                

 8                                                    81                                       جملة عدد الساعات

 :الفرقة الثانية

 الفصل الدراسى األول:

 عدد الساعات النظرية                         عدد الساعات العملية                                                       



 -----                                                   3العربى الحديث)أدب ونقد(                             األدب

 8                                                   2مدخل إلى الصحافة                                            

 8                                                       2                            مدخل إلى اإلذاعة                

                    ------                                                   3نظريات اإلعالم                                                  

 -----                                                  3                                     مبادىء العالقات الدولية     

     ------                                                  3نصوص إعالمية بلغة أوربية                                     

 2                                                           81                      جملة عدد الساعات                       

 الفصل الدراسى الثانى:

 عدد الساعات النظرية                         عدد الساعات العملية                                                       

 ------                                             3واإلعالن                         مبادىء إلى العالقات العامة 

 ------                                            3اإلعالم والتنمية                                                  

                                                                            -------                                            3            التوثيق اإلعالمى                                    

 -------                                            3التشريعات اإلعالمية                                           

 -------                                               3كنولوجيا اإلعالم واالتصال                                   ت

 ----                                               3اإلعالم والمجتمع                                               

 -----                                                      81                                    جملة عدد الساعات        

 

 شعبة الصحافة       :الفرقة الثالثة

 الفصل الدراسى األول:

 عدد الساعات النظرية                         عدد الساعات العملية                                                       

 -----                                                   3               الرأى العام واإلعالم                          

 ------                                                   3                                           اإلعالم الدولى    

 8                                                   2                               مناهج البحث اإلعالمى     

                    ------                                                  3              األحصاء التطبيقى                            



 -----                                                  3                         تاريخ الصحافة المصرية        

         8                                                  2         فنون الصحافة                                  

 2                                               81    جملة عدد الساعات                                  

 الفصل الدراسى الثانى:

 عدد الساعات النظرية                         عدد الساعات العملية                                                       

 8                                             2                                               ترجمة صحفية

 ------                                            3                                      إدارة مؤسسات إعالمية

                                                                            -------                                            3                                               تحرير صحفى

 -------                                            3                                               إخراج صحفى

 -------                                               3                                                النقد الصحفى

 2                                              2                                              تدريبات صحفية

 3                                                81جملة عدد الساعات                                       

 

 شعبة اإلذاعة والتليفزيون       :الفرقة الثالثة

 الدراسى األول:الفصل 

 عدد الساعات النظرية                         عدد الساعات العملية                                                       

 8                                                   2الرأى العام واإلعالم                                         

 ------                                                   3الدولى                                                اإلعالم

 8                                                        2مناهج البحث اإلعالمى                                    

                    ------                                                  3                              األحصاء التطبيقى            

 -----                                                  3                                        اخباروبرامج إخبارية

         8                                                  2                                   إخراج إذاعى وتليفزيونى

 3                                                    85جملة عدد الساعات                                      

 الفصل الدراسى الثانى:



 عدد الساعات النظرية                         عدد الساعات العملية                                                       

 8                                             2                                                  إذاعيةترجمة 

 ------                                            3إدارة مؤسسات إعالمية                                      

                                                                               2                                              2                                               إلقاء وصوتيات

 -------                                            3                                     دراما إذاعية وتليفزيونية

 -------                                               3                                              السينما التسجيلية

 2                                              2                                            تدريبات  إذاعية

 5                                                85جملة عدد الساعات                                       

 شعبة العالقات العامة واإلعالن       :الفرقة الثالثة

 ل الدراسى األول:الفص

 عدد الساعات النظرية                         عدد الساعات العملية                                                       

 -----                                                   3الرأى العام واإلعالم                                         

 ------                                                   3إلعالم الدولى                                               ا

 8                                                       2مناهج البحث اإلعالمى                                    

                    ------                                                  3                                   األحصاء التطبيقى       

 -----                                                  3حمالت إعالمية                                              

         -------                                                  3عامة                         التخطيط فى مجال العالقات ال

   8                                                81جملة عدد الساعات                                          

 الفصل الدراسى الثانى:

 عدد الساعات النظرية                         عدد الساعات العملية                                                       

 8                                             2                                ترجمة فى مجال العالقات العامة

 ------                                            3       إدارة مؤسسات إعالمية                                  

                                                                            8                                                2                            التحرير فى مجال العالقات العامة

 -------                                            3                                                         اإلعالن



 -------                                          3                                 انتاج مواد إعالمية وتصوير

 2                                              2                  رحالت تدريبية فى مجال العالقات العامة

 4                                                85جملة عدد الساعات                                       

 

 

 

 شعبة الصحافة       :الفرقة الرابعة

 الفصل الدراسى األول:

 عدد الساعات النظرية                         عدد الساعات العملية                                                       

 8                                                  2                            نصوص صحفية بلغة أوربية      

 ------                                                   3                               ثةقناع ونشر األفكار المستحداإل

 8                                                   2                                            التصوير الصحقى

                    ------                                                  3                                           صحافة المحليةال

 -----                                                  3                                          العربية الصحافة

 2                                               83جملة عدد الساعات                                      

 الفصل الدراسى الثانى:

 عدد الساعات النظرية                         عدد الساعات العملية                                                       

 8                                             2ترجمة صحفية                                               

 ------                                            3                                      تصميم بحوث إعالمية

                                                                            -------                                            3                                               صحافة دولية

 -------                                            3                                        صحافة متخصصة

 8                                               2   الصحفى                                      اإلعالن 

 2                                              2                                          مشروع التخرج

 4                                           85جملة عدد الساعات                                       



 

 

 

 شعبة اإلذاعة والتليفزيون  :الفرقة الرابعة

 الفصل الدراسى األول:

 عدد الساعات النظرية                         عدد الساعات العملية                                                       

 8                                                  2نصوص صحفية بلغة أوربية                                  

 ------                                                   3اإلقناع ونشر األفكار المستحدثة                               

 8                                                   2الكتابة للراديو والتليفزيون                                   

                    ------                                                  3اإلذاعات المحلية                                           

 -----                                                  3اإلذاعات العربية  والدولية                                

 2                                               83عدد الساعات                                       جملة

 الفصل الدراسى الثانى:

 عدد الساعات النظرية                         عدد الساعات العملية                                                       

 8                                             2                                               ترجمة إذاعية

                                                                                                                 ------                                            3تصميم بحوث إعالمية                                      

 -------                                            3متخصصة                                         إذاعات

 8                                               2                                          ذاعىاإلعالن  اإل

      -----                                                 3التخطيط اإلذاعى                                          

 2                                              2مشروع التخرج                                          

 4                                           85جملة عدد الساعات                                       

 

 شعبة العالقات العامة واإلعالن       :الفرقة الرابعة

 الفصل الدراسى األول:



 اعات النظرية                         عدد الساعات العمليةعدد الس                                                       

 8                                                  2نصوص صحفية بلغة أوربية                                  

 ------                                                   3اإلقناع ونشر األفكار المستحدثة                               

 -------                                                   3التسويق اإلعالمى                                            

                    ------                                                  3فكر عالمى معاصر                                          

 8                                                       2العالقات اإلنسانية                                         

 2                                                       83جملة عدد الساعات                                      

 الفصل الدراسى الثانى:

 عدد الساعات النظرية                         عدد الساعات العملية                                                       

 8                                             2ترجمة إعالمية                                               

  8                                           2تصميم بحوث إعالمية                                      

                                                                            -------                                            3الرأى العام والدعاية                                       

    8                                             2اإلعالم والقضايا السياسية                                 

 -------                                              3اإلتصال المؤسسى                                       

 2                                              2مشروع التخرج                                        

 5                                           85جملة عدد الساعات                                       

 

 

 

 

 


