
 

 
 

 )الدراسة الصباحية( 2018-2017 االول للعام الدراسي جدول قسم اإلعالم/ الكورس  

س اليوم
  

 الرابع إذاعة وتلفزيون الرابع صحافة س الثالث اذاعة وتلفزيون الثالث صحافة س وتلفزيون الثاني اذاعة صحافة  الثاني س االول اذاعة وتلفزيون صحافة األول

 م. فاضل لغة اعالمية م. فاضل لغة اعالمي 1 رافعد.محمد  االعالم الدول رافعد.محمد  اعالم دولي 1 م.م .نبراس خليل اللغة االنكليزية م.م .نبراس اللغة االنكليزية 1 د. مؤيد  الخبر االذاعي والتلفزيوني د. مؤيد خلف فن الخبر الصحف 1 االحد

 التحرير الصحفي/ المقابلة والتحقيق 2 م.م .نبراس خليل اللغة االنكليزية م.م .نبراس خليل اللغة االنكليزية 2 
 د. حافظ ياسين

ذاعي والتلفزيوني/ التحرير اال
 د. حافظ ياسين المقابلة والتحقيق

 قيل هايسد. ع مقال 2
 

 االعالن 2 رعد م.م. فن الصوت وااللقاء
 د. عبدالستار حميد

 د.عبدالستار حميد االعالن
 

 مكتبة مكنبة 3 د. حافظ  /عمليمناهج بحث د. حافظ  /عمليمناهج بحث 3 د.محمد جماهيرنظريات االتصال ال د.محمد  نظريات االتصال الجماهيري 3 د.عرسان العالقات العام د.عرسان العالقات العامة 3 

 االتصال الجماهيري ووسائله 4 
 د. عبدالستار حميد

 

 االتصال الجماهيري ووسائله
 د. عبدالستار حميد

االخراج واالنتاج االذاعي  اقتصاديات اإلعالم_د.عرسان 4
 / م.م.رعد خاشعوالتلفزيوني

 د. عمر جياد نفسيةالالحرب  د.عمر جياد نفسيةالالحرب  4 م.م رافي حمدي تابة للتلفزيونالك  4

 د. عمر جياد نفسيةالالحرب  د.عمر جياد نفسيةالالحرب  5 ارشاد ارشاد  5 د.محمد نظريات االتصال الجماهير د.محمد  نظريات االتصال الجماهيري 5 مكتبة مكتبة 5 

 يالتصوير الصحف 1 االثنين
 م.م.رعد خاشع

 التصوير التلفزيوني
 م.م.رعد خاشع

 فن الصوت وااللقاء اقتصاديات اإلعالم_د.عرسان 1
 م.م.رافي حمدي

 ادب معاصر 1
 م. فاضل

 اعالمي تخطيط 1 م. فاضل ادب معاصر
 د.محمد حامد

 د.محمد حامد اعالمي تخطيط

 تأريخ الصحافة 2 
 د.جنان

علم النفس االجتماعي في الدراسات 
 د.جنان عالميةاإل

 االتصال السياسي 2
 د.محمد جباب

 االتصال السياسي
 د.محمد جباب

 ي عامأر 2
 د.عمر جياد

 صحافة متخصصة 2 د.عمر جياد راي عام
 د. عقيل هايس

 

 التربية االعالمية والرقمية 3 
 د. عقيل هايس

 التربية االعالمية والرقمية
 د. عقيل هايس

سات علم النفس االجتماعي في الدرا 3
 اإلعالمية

 د.

الفن االذاعي )اعداد البرامج 
 وتقديمها(

 م.م.رافي حمدي

 / سمنربحث تخرج / سمنربحث تخرج 3 د.محمد رافع االعالم الدول رافعد.محمد  اعالم دول 3

 العالقات العامة 4 
 د.عرسان

 العالقات العامة
 د.عرسان

 التقنيات الرقمية 4
 د.محمد رافع

 التقنيات الرقمية
 د رافعد.محم

 حمالت صحفية 4
 محمد جبابد.

 فن الصوت وااللقاء
 رعد خاشعم.م.

 د.محمد جباب إعالم متخصص  4

 مكتبة مكتبة 5 مكتبة مكتبة 5 مكتبة مكتبة 5 ارشاد ارشاد  5 

 د.محمد حامد اعالمي تخطيط د.محمد حامد اعالمي تخطيط 1 م.م.رافي حمد فن الصوت وااللقا عقيلد.  مقال 1 م.م .نبراس خليل اللغة االنكليزي لم.م .نبراس خلي اللغة االنكليزي 1 د. مؤيد  الخبر االذاعي والتلفزيون د. مؤيد خلف فن الخبر الصحفي 1 الثالثاء

 حقوق االنسان والديمقراطية 2 
 د. موفق

 حقوق االنسان والديمقراطية
  د. موفق

 االتصال السياسي 2
 د.محمد جباب

 االتصال السياسي
 جباب د.محمد

 الحاسبات  2
 أ.ثائر

 الحاسبات
 أ.ثائر

  د.عقيل  صحافة متخصصة 2
 / سمنربحث تخرج

 التصوير الصحفي 3 
 م.م.رعد خاشع

 التصوير التلفزيوني
 م.م.رعد خاشع

علم النفس االجتماعي في الدراسات  3
 اإلعالمية

 جناند.

الفن االذاعي )اعداد البرامج 
 وتقديمها(

 م.م.رافي حمدي

 ادب معاصر 3
 م. فاضل

 ادب معاصر
 م. فاضل

 د.محمد جباب إعالم متخصص / سمنربحث تخرج 3

ي االخراج واالنتاج االذاع ارشادتوعية  4 د. مؤيد  الخبر االذاعي والتلفزيون د. مؤيد خلف فن الخبر الصحفي 4 
 / م.م.رعد خاشعوالتلفزيوني

 ارشادية توع ارشادتوعية  4 م.م رافي  الكتابة للتلفزيون  4

 اللغة االعالمية 5 
 م. فاضل

 اللغة االعالمية
 م. فاضل

 االتصال السياسي 5
 د.محمد جباب

 االتصال السياسي
 د.محمد جباب

 د.محمد حامد اعالمي تخطيط د.محمد حامد اعالمي تخطيط 5 م.م. رعد   فن الصوت وااللقا عقيلد.  مقال 5

 تأريخ الصحافة 1 االربعاء
 د.جنان

االجتماعي في الدراسات  علم النفس
 اإلعالمية

 االتصال السياسي 1
 د.محمد جباب

 االتصال السياسي
 د.محمد جباب

 مناهج بحث 1
 د. حافظ ياسين

 مناهج بحث
 د. حافظ ياسين

 االعالن 1
 د. عبدالستار حميد

 د.عبدالستار حميد االعالن

 االتصال الجماهيري ووسائله 2 
 د. عبدالستار حميد

 يري ووسائلهاالتصال الجماه
 د. عبدالستار حميد

 مناهج البحث العلمي 2
 د. حافظ ياسين

 مناهج البحث العلمي
 د. حافظ ياسين

 ي عامأر 2
 د.عمر جياد

 راي عام
 د.عمر جياد

 نفسيةالالحرب  2
 د.عمر جياد

 د. عمر جياد نفسيةالالحرب 

 / سمنربحث تخرج / سمنربحث تخرج 3   3 م. فاضل اللغة االعالمي م. فاضل اللغة االعالمية 3 . عقيل التربية االعالمية والرقميةد عقيل د.التربية االعالمية والرقمية 3 

 اللغة االعالمية 4 
 م. فاضل

 اللغة االعالمية
 م. فاضل

 التحرير الصحفي/ المقابلة والتحقيق 4
 د. حافظ ياسين

التحرير االذاعي والتلفزيوني/ 
 د. حافظ ياسينالمقابلة والتحقيق

 الحاسبات /عملي 4 ارشادتوعية  ارشادتوعية  4
 أ.ثائر

 أ.ثائر الحاسبات/عملي

 ي عامأر 5 م. فاضل اللغة االعالمي م. فاضل اللغة االعالمية 5   5 
 د.عمر جياد

 راي عام
 د.عمر جياد

 د. عمر جياد نفسيةالالحرب  د. عمر جياد نفسيةالالحرب  5

 الحاسبات  1 الخميس
 أ.ثائر

 الحاسبات
 .ثائرأ

د.محمد  نظريات االتصال الجماهير 1
 حامد

 نظريات االتصال الجماهيري
 د.محمد حامد

 أ.ثائر الحاسبات أ.ثائر الحاسبات  1 د. حافظ ياسين مناهج بحث د. حافظ ياسين مناهج بحث 1

 اللغة االنكليزية 2  
 م.م .نبراس خليل

 اللغة االنكليزية
 م.م .نبراس خليل

 يمناهج البحث العلم 2
 د. حافظ ياسين

 مناهج البحث العلمي
 د. حافظ ياسين

 الحاسبات  2
 أ.ثائر

 الحاسبات
 أ.ثائر

 اخراج صحفي 2
 د. مؤيد خلف

 د. مؤيد خلف اخراج اذاعي

 التصوير الصحفي 3  
 م.م.رعد خاشع/عملي

 التصوير التلفزيوني
 م.م.رعد خاشع/عملي

 حمالت صحفية 3   3
 محمد جبابد.

 لغة اعالمية 3 م.م. رعد  فن الصوت وااللقا  
 م. فاضل

 لغة اعالمية
 م. فاضل

 التحرير الصحفي/ المقابلة والتحقيق 4 أ.ثائر الحاسبات/عمل أ.ثائر الحاسبات /عملي 4 
 د. حافظ ياسين

التحرير االذاعي والتلفزيوني/ 
 د. حافظ ياسين المقابلة والتحقيق

 الحاسبات /عملي 4
 أ.ثائر

 الحاسبات/عملي
 أ.ثائر

 اعالمي تخطيط 4
 د.محمد حامد

 اعالمي تخطيط
 د.محمد حامد

 مكتبة مكتبة 5 مكتبة مكتبة 5 ارشاد ارشاد  5 مكتبة مكتبة 5 


