
ثاني الدور األول للعام الدراسي الفصل ال امتحاناتجدول 

3102-3102  

  اهردكتومرحلة ال \قسم العالقات العامة 

 

 ( صباحا  9سيكون االمتحان  في تمام الساعة التاسعة )

 

 معاون العميد للشؤون العلمية والدراسات العليا

 ألكعبيأ.م.د. رعد جاسم 

 

 

 أستاذ المادة المادة التاريخ اليوم  ت
 أ.د زكي الوردي اللغة االنكليزية 4112\6\8 األحد 1
 أ.د علي الشمري إدارة عالقات عامة 4112\6\11 الثالثاء 4
 أ.م.د عبد المحسن الشافعي إعالن 4112\6\14 الخميس 3
استطالعات الرأي  4112\6\16 االثنين 2

 العام
 أ.م.د ريا قحطان

عالقات عامة  4112\6\18 ألربعاءا 5
 ومجتمع

 أ.م.د كريم مشط

 أ.م.د. رشيد حسين اتصال سياسي 4112\6\41 السبت 6
حمالت عالقات  4112\6\43 االثنين 7

 عامة 
 أ.م.د.جاسم طارش



ثاني الدور األول للعام الدراسي الفصل ال امتحاناتجدول 

3102-3102  

  مرحلة ماجستير \الصحافة قسم 

 

 ( صباحا  9سيكون االمتحان  في تمام الساعة التاسعة )

 

 معاون العميد للشؤون العلمية والدراسات العليا

 ألكعبيسم أ.م.د. رعد جا

  

 

 أستاذ المادة المادة التاريخ اليوم  ت
 د. محمد عبود أخالقيات وتشريعات 4112\6\8 األحد 1
مناهج وبحوث  4112\6\11 الثالثاء 4

 الصحافة
 م.د. ليث بدرأ.

استطالعات وبحوث  4112\6\14 الخميس 3
 الرأي العام 

 أ.م.د.احمد عبد المجيد

أ.م.د.عبد المنعم  الفنون الصحفية 4112\6\16 االثنين 2
 الشمري

 أ.م.د.عادل خليل مهدي الصحفي اإلخراج 4112\6\11 الخميس 5
 أ.د. زكي الوردي اللغة االنكليزية 4112\6\41 السبت 6
 أ.م.د. شكرية كوكز االتصال الجماهير 4112\6\43 الثنينا 7



  

ثاني الدور األول للعام الدراسي الفصل ال امتحاناتجدول 

3102-3102  

  ماجستيرمرحلة ال \قسم العالقات العامة 

 

 ( صباحا  9سيكون االمتحان  في تمام الساعة التاسعة )

 

 معاون العميد للشؤون العلمية والدراسات العليا

 ألكعبيأ.م.د. رعد جاسم 

  

 

 أستاذ المادة المادة التاريخ اليوم  ت
 أ.م.د. ريا قحطان العالقات العامة الرقمية 4112\6\8 األحد 1
 د. لؤي الكتابة للعالقات العامة 4112\6\11 الثالثاء 4
 أ.م.د. رشيد حسين مناهج بحث 4112\6\14 الخميس 3
 باقر موسى أ.م.د. عالقات عامة دولية 4112\6\16 االثنين 2
القايدة واالتصال  4112\6\11 الخميس 5

 المؤسساتي
 أ.د. علي الشمري

 أ.د. زكي الوردي اللغة االنكليزية 4112\6\41 السبت 6
 أ.م.د. عبد المحسن الشافعي اإلعالنيةالحمالت  4112\6\42 الثالثاء 7



ثاني الدور األول للعام الدراسي الفصل ال امتحاناتجدول 

3102-3102  

  رماجستيمرحلة ال \ الصحافة االذاعية والتلفزيونيةقسم 

 

 ( صباحا  9سيكون االمتحان  في تمام الساعة التاسعة )
  

 معاون العميد للشؤون العلمية والدراسات العليا 

 ألكعبيأ.م.د. رعد جاسم 

  

  

 

 

 أستاذ المادة المادة التاريخ اليوم  ت
 أ.د. وسام فاضل إذاعات دولية موجهة 4112\6\8 األحد 1
تكنولوجيا االتصال في االذاعة  4112\6\11 الثالثاء 4

 والتلفزيون
 أ.م.د. سعد مطشر

 أ.م.د.رعد جاسم مناهج بحوث االعالم 4112\6\14 الخميس 3
 أ.م.د. عبد السالم السامر الدعاية والحرب النفسية  4112\6\16 االثنين 2
 بي خزعلأ.م.د.عبد الن قضايا إعالمية معاصرة  4112\6\18 األربعاء 5
 أ.د. زكي الوردي اللغة االنكليزية 4112\6\41 السبت 6
إنتاج البرامج في االذاعة  4112\6\42 الثالثاء 7

 والتلفزيون
 أ.م.د  طالب عبد المجيد



ثاني الدور األول للعام الدراسي الفصل ال امتحاناتجدول 

3102-3102  

  دكتوراهمرحلة ال \ الصحافة االذاعية والتلفزيونيةقسم 

 

 ( صباحا  9حان  في تمام الساعة التاسعة )سيكون االمت
  

 معاون العميد للشؤون العلمية والدراسات العليا 

 ألكعبيأ.م.د. رعد جاسم 

 

 

 

 

 أستاذ المادة المادة التاريخ اليوم  ت
 أ.د. زكي الوردي اللغة االنكليزية 4112\6\8 األحد 1
 أ.م.د. طالب عبد المجيد التخطيط والسياسة االعالمية  4112\6\11 الثالثاء 4
 أ.د. وسام فاضل  نظريات التأثير 4112\6\14 الخميس 3
 نورأ.م.د. حسين علي  االعالم الرقمي 4112\6\16 االثنين 2
 أ.م.د. عبد السالم السامر T.Vدعاية عبر االذاعة و  4112\6\18 األربعاء 5
 أ.م.د. عبد النبي خزعل فنون إذاعية وتلفزيونية 4112\6\41 السبت 6
 أ.م.د. عمار طاهر قضايا اعالمية 4112\6\43 االثنين 7
 أ.م.د. رعد جاسم بحوث الجمهور  4112\6\45 االربعاء 8



ثاني الدور األول للعام الدراسي الفصل ال امتحاناتجدول 

3102-3102  

 مرحلة الدكتوراه \قسم الصحافة   

 

 ( صباحا  9سيكون االمتحان  في تمام الساعة التاسعة )
  

 معاون العميد للشؤون العلمية والدراسات العليا 

 ألكعبيأ.م.د. رعد جاسم 

 

 أستاذ المادة المادة التاريخ اليوم  ت
 أ.د. زكي الوردي اللغة االنكليزية 4112\6\8 األحد 1
 أ.د. هاشم حسن الصحافة االستقصائية 4112\6\14 الخميس 4
 أ.م.د. عبد االمير الفيصل اإلعالم الجديد 4112\6\18 االربعاء 3
 أ.م.د. نزهت محمود الدعاية عبر الصحافة  4112\6\41 السبت 2
 أ.م.د. حمدان خضر السالم مناهج البحث 4112\6\43 االثنين 5


