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غسان توفیق. م.محقوق اإلنسانانم غس.محقوق اإلنسانرائد مجید.داللغة اإلعالمیةرائد مجید.داللغة اإلعالمیةسالم خلیف.م.ماللغة اإلنجلیزیةسالم .م.ماللغة اإلنجلیزیةاألولى أ
أكرم. م.مالحاسبات نظريسالم خلیف.م.ماللغة اإلنجلیزیةسالم خلیف.م.ماللغة اإلنجلیزیةرائد مجید.داللغة اإلعالمیةرائد مجید.داللغة اإلعالمیةاألولى ب
قادر.م.ممناج بحثقادر.م.مج بحثهمناحامد.دنظریات إتصالحامد.دصالنظریات إتعبد السالم.دإتصال سیاسيعبد السالم.دإتصال سیاسيالثانیة
عباس.م.مإستقصائیة عمليعباس.م.مإستقصائیة عملينجم.دالرأي العامنجم.دالرأي العامشهلة.م.ماللغة اإلنجلیزیةشهلة.م.ماللغة اإلنجلیزیةالثالثة أ
شهلة.م.ماللغة اإلنجلیزیةشهلة.م.ماللغة اإلنجلیزیةأحمد: مدرب تحریر عمليأحمد: مدرب تحریر عمليعباس.م.مصائیة عمليإستقعباس.م.مإستقصائیة عمليالثالثة ب
اسر البراكی.دسیناریو نظريیاسر البراك.دسیناریو عمليیاسر البراك.دسیناریو عمليقتیبة.م.ماللغة اإلنجلیزیةقتیبة.م.ماللغة اإلنجلیزیةالرابعة أ

األحد

قتیبة.م.ماللغة اإلنجلیزیةیاسر البراك.دسیناریو نظريقتیبة.م.ماللغة اإلنجلیزیةیاسر البراك.دسیناریو عمليیاسر البراك.دسیناریو عمليالرابعة ب
حامد مجید.دإتصالوسائلحامد مجید.دوسائل إتصالسعد إبراهیم.دخبر عمليسعد إبراهیم.دخبر عملياألولى أ
إبتسام: مدربة حاسبات عمليابتسام: مدربة حاسبات عمليأكرم. م.محاسبات نظريدالل. م .مخبر نظرياألولى ب
سعد إبراهیم.دإعداد برامج نظريسعد إبراهیم.دد برامج نظريإعداشهلة.م.ماللغة اإلنجلیزیةشهلة.م.ماللغة اإلنجلیزیةریاض صبار.داللغة اإلعالمیةریاض صبار.داللغة اإلعالمیةالثانیة
عباس.م.مإستقصائیة نظريرائد.م.مإعالم جدید عمليرائد.م.مإعالم جدید عمليدالل .م.مشبكات إذاعیةدالل .م.مشبكات إذاعیةالثالثة أ
رائد محمد.م.مت معلومات عمليرائد محمد.م.مت معلومات عمليرائد محمد.م.مت معلومات نظرينجم.دالرأي العامنجم.دالرأي العامالثالثة ب
دالل.م.مإدارة وتخطیطدالل.م.مإدارة وتخطیطدالل.م.مإعالن نظريكریمة.ددعایة كریمة.ددعایة الرابعة أ

اإلثنني

كریمة.دعایة وحرب نفسیةدكریمة.ددعایة دالل.م.مإدارة وتخطیطدالل.م.مإدارة وتخطیطالرابعة ب
دالل. م .مخبر نظريابتسام: مدربة حاسبات عمليابتسام: مدربة حاسبات عمليأكرم. م .محاسبات نظرياألولى أ
سعد إبراهیم.دخبر عمليسعد إبراهیم.دخبر عمليأكرم.م.مت إعالمیة عمليأكرم.م.مت إعالمیة عمليغیث: مدرب تصویر عمليغیث: مدرب تصویر عملياألولى ب
یاسر البراك.دإلقاء عمليیاسر البراك.دإلقاء عمليیاسر البراك.دإلقاء نظريسعد إبراهیم.دإعداد برامج عمليسعد إبراهیم.دإعداد برامج عمليالثانیة
رائد محمد.م.مت معلومات عمليرائد محمد.م.مت معلومات عمليرائد محمد.م.معلومات نظريت مأحمد: مدرب تحریر عمليأحمد: مدرب تحریر عمليالثالثة أ
عباس.م.مإستقصائیة نظريدالل .م.مشبكات إذاعیةدالل .م.مشبكات إذاعیةالثالثة ب
فیصل.دتقنیات نظريأسماء. م.مات لغویةتطبیقأسماء. م.متطبیقات لغویةدالل.م.مإعالن عمليدالل.م.مإعالن عمليالرابعة أ

الثالثاء

دالل.م.مإعالن عمليدالل.م.مإعالن عمليفیصل.دتقنیات عمليفیصل.دتقنیات عمليالرابعة ب
یدرح.م.مالعالقات العامةحیدر.م.مقات العامةالعالعبد العباس. دعلم النفسعبد العباس. دعلم النفسأكرم.م.مت إعالمیة نظريریاض. م .متصویر نظرياألولى أ
حامد مجید.دوسائل إتصالحامد مجید.دوسائل إتصالفیصل.دتصویر نظريعبد العباس. د علم النفسعبد العباس. د علم النفساألولى ب
أحمد: مدرب تحریر عمليأحمد: مدرب تحریر عمليرائد.م.مة عمليت رقمیرائد.م.مت رقمیة عمليرائد.م.مت رقمیة نظريرائد.م.مت رقمیة نظريالثانیة
جاسممحمد .دمناهج بحث عمليجاسممحمد .دمناهج بحث عمليجاسممحمد .دمناهج بحث نظريرائد.م.مإعالم جدید نظريالثالثة أ
ائدر.م.مإعالم جدید عمليائدر.م.مإعالم جدید عمليائدر.م.مإعالم جدید نظريجاسممحمد .دبحث عمليمناهججاسممحمد .دمناهج بحث عمليجاسممحمد .دمناهج بحث نظريالثالثة ب
فیصل.دتقنیات عمليفیصل.دتقنیات عمليحیدر فالح.م.مصحافة إذاعیة عحیدر فالح.م.مصحافة إذاعیة عحیدر فالح.م.مصحافة إذاعیة نالرابعة أ

األربعاء

حیدر .م.مصحافة إذاعیة عحیدر فالح.م.مصحافة إذاعیة عالمشرفمشروع تخرجحیدر فالح.م.مذاعیة نصحافة إالرابعة ب
غیث: مدرب تصویر عمليغیث: مدرب تصویر عمليائدر.م.متربیة إعالمیة عرائد.م.متربیة إعالمیة عاألولى أ
ائدر.م.متربیة إعالمیة نیدرح.م.مالعالقات العامةیدرح.م.مالعالقات العامةغسان. م . ماإلنسانحقوق غسان. م .محقوق اإلنساناألولى ب
عفان .م.متحریر نظريفیصل.دإخراج عمليفیصل.دإخراج عمليفیصل.دإخراج نظريالثانیة
حیدر.م.مأخالقیاتحیدر.م.مأخالقیاتعفان .م.متحریر نظريعلیاء. م . م لغة الخطابعلیاء.م .ملغة الخطابالثالثة أ
عفان .م.متحریر نظريعلیاء. م.ملغة الخطابعلیاء. م . ملغة الخطابحیدر.م.مأخالقیاتحیدر.م.مأخالقیاتالثالثة ب
المشرفمشروع تخرجالمشرفمشروع تخرجالمشرفمشروع تخرجالرابعة أ

اخلميس

المشرفمشروع تخرجالمشرفمشروع تخرجفیصل.دتقنیات نظريدالل.م.مإعالن نظريأسماء. م.متطبیقات لغویةأسماء. م .ملغویةتطبیقاتالرابعة ب


