
 مواد المرحلة الأولى

 رمز استاذ المادة الفرع اسم المادة ت

Google classroom 

 c77eu5t م.م. عماد  عبد خضر مشترك مهارات الحاسوب  .1

 ovttpf4 م.م. خالد علي مشترك فلسفة ومنطق  .2

 u37rykx أ.م.د. عدنان خالد  فضل مشترك تحليل الخطاب  .3

 35ziqaf محمدم.م. خميس   مشترك الاتصال السياسي  .4

 zjv6lvw أ.م. حبيب خلف ملح مشترك التربية الاعلامية الرقمية  .5

 ktkjdfq م.م. حنين سعد سلمان مشترك فن التصوير الصحفي  .6

 b2ed2yr م.م. منى سفيان لبيب مشترك تاريخ وسائل الاعلام  .7

 uqxhkf2 م.م. زبيدة سمير عايد مشترك الاتكيت والبروتكول  .8

 

 

 

 

 

 

 

 



 المرحلة  الثانيةمواد 

 اضغط هنا استاذ المادة الفرع اسم المادة ت

 mkqemcg جمال عسكر .أ الصحافة التحرير الصحفي  .1

 ri4l2wd م.م. احمد شرقي الصحافة تاريخ الصحافة  .2

 5bre3hc م.م. خالد ارحيل الصحافة اقتصاديات الاعلام  .3

صالحم.م. صهيب مهيدي  الاذاعة والتلفزيون الاخراج الاذاعي  .4  hsmr73y 

 gwuz6or  سلام خطاب أ.د. الاذاعة والتلفزيون اعداد البرامج  .5

 sqrbstz م.م. احمد جابر مشترك الاعلامي  علم النفس  .6

 iqw5fik أ.د. فريد صالح فياض مشترك مناهج البحث  .7

 jotunt3 م.م. خالد علي الاذاعة والتلفزيون تحرير اذاعي  .8

حسنم.م. ميسر  مشترك اتصال سياسي  .9  gteegau 

 r3c6ang أ.م.د. يوسف حسن مشترك نظريات اتصال  .11

 xtmvzaq م.م. احمد خالد مشترك اللغة الانكليزية  .11

 tnhv4ec م.م. سهيل صالح  مشترك اللغة العربية  .12

 5addu6r م.م. خالد ارحيل مشترك التقنيات  .13

 

 

 

 

 



 مواد المرحلة  الثالثة

 رمز استاذ المادة الفرع اسم المادة ت

Google classroom 
 aagdn2k أ.م.د جمعة محمد صحافة صحافة دولية  .1

 n2csnyi أ.جمال  عسكر صحافة التحرير الصحفي  .2

محمود د. عبد الرحمن مشترك تكنولوجيا المعلومات  .3  mzgyp67 

 4znnw7d أ.د. سعد سلمان مشترك مناهج البحث الاعلامي  .4

 bkbjfta م.م. حميد طه الاذاعة والتلفزيون شبكات  .5

 wh4ppvw م. ابراهيم صابر مشترك اخلاقيات  .6

 ijssyye أ.ياسين طه الاذاعة والتلفزيون رأي عامال  .7

 3wdhy47 م.م. صهيب مهيدي الصحافة الرأي عام  .8

 vvbgquq م.م. خالد علي مشترك الاعلام الجديد  .9

 Ahfnqqm أ.م.د. عدنان خالد الاذاعة والتلفزيون الصوت والالقاء  .11

 Css3rti م.احمد خالد مشترك اللغة الانكليزية  .11

 vqi3jns م.م. حميد طه الاذاعة والتلفزيون التحرير الاذاعي  .12

 igbdfix أ.م. عيسى عيال مشترك الصحافة الاستقصائية  .13

 ddxw7ku أ.م.د. عدنان خالد مشترك تطبيقات لغوية  .14

 

 

 

 



 مواد المرحلة الرابعة

 رمز المادةاستاذ  الفرع اسم المادة ت

Google classroom 
 3eq4zcp م.م. زبيدة سمير صحافة اللغة الانكليزية  .1

 2g7j4ga محمود د. عبد الرحمن الاذاعة والتلفزيون تقنيات اذاعية  .2

 5c5neei أ.د.سلام خطاب الاذاعة والتلفزيون سيناريو  .3

 tg3rail أ.م. ابراهيم صابر مشترك ادارة مؤسسات  .4

 qbvaun5 أ.م.د. يوسف حسن الاذاعة والتلفزيون اعلان اذاعي  .5

 pmwn63s أ.ياسين طه موسى الاذاعة والتلفزيون فسيةب النحربال  .6

 5bl23lc م.م. صهيب مهيدي الصحافة فسيةب النحربال  .7

 pofpcwl أ.م. د. عدنان خالد فضل مشترك اللغة العربية  .8

 vaarloa م.م. خالد علي الاذاعة والتلفزيون اعلام متخصص  .9

 Ktgnjr4 أ.م.د. حبيب خلف  صحافة صحافة الكترونية  .11

 spwp3f5 أ.م.د جمعة محمد صحافة اخراج صحفي  .11

 eqwvi4r أ.م. عيسى عيال صحافة صحافة متخصصة  .12

 

 

 

 

 



 الدراسات العليا ) الماجستير(مواد 

 رمز استاذ المادة الفرع اسم المادة ت

Google classroom 

 jdafsrj أ.د. سعد سلمان مشترك الإعلاميمنهجية البحث   .1

 ksvwzw4 سلام خطاب  أ.د. مشترك ادارة المؤسسات  .2

 fpzl3vf أ.جمال عسكر مشترك تحرير صحفي متقدم  .3

 duve6y6 أ.ياسين طه مشترك الرأي العام  .4

 dwwjyt6 أ.م. يوسف حسن مشترك نظريات الاعلام  .5

 edj3zgg أ.م.د. جمعة محمد مشترك الاعلام التفاعلي  .6

 zjcwmbu مضر نأ.م. احسا مشترك اللغة الانكليزية  .7

 

 


