
 كلية اصول الدين الجامعة

 قسم الاعلام

 على القاعات الامتحانيةطلبة الخارطة توزيع 

 (1قاعة رقم )

 المرحلة الرابعة المرحلة الرابعة المرحلة الرابعة المرحلة الرابعة المرحلة الرابعة

 ابو الحسن مزهر
 

 حاتم راضي حسين اكرم عبد الكريم احمد كاظم عطروز احمد جمعة خنون 

 عبد االمير اثير
 

 حاتم علوان حسين اياد كامل عبد احمد ماجد صدام احمد سعدي مظلوم

 احسان عوكي
 

 حسنين عبد الحسن داغر بسام صاحب جعفر احمد مايع  زاير احمد عبد الرزاق

 حسين نجم عبيد شهادة محمد شهادة احمد نجم عبود احمد كاظم احسان محمد حسن
 الحسين حيدر عبد   اسعد خماس احمد جبر

 

 كلية اصول الدين الجامعة



 قسم الاعلام

 خارطة توزيع الطلبة على القاعات الامتحانية

 (1قاعة رقم )

 المرحلة الثانية  المرحلة الاولى  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة الاولى

 نوريرقية عدنان  حسن كريم جاسم احمد عصام علي امين سعيد امين احمد حميد اليذ

زين العابدين احمد  رسول جواد كاظم اسامة محمد فائق حسين سليم حميد احمد غيم عزالدين

 اسماعيل

 سالي امجد فيصل سجاد علي محسن حسام مهدي احمد حسين عبيد ظاهر اسامة حسن كاظم

 سجاد داخل حسن  حوراء محمد عبدالحسين حيدر كاظم شناوة جعفر سعدي كنبر

 ضحى حسين علي  حيدر هيثم عبد دالل احمد صباح جعفر محمد رمضان

 

 كلية اصول الدين الجامعة

 قسم الاعلام



 خارطة توزيع الطلبة على القاعات الامتحانية

 (2قاعة رقم )

 المرحلة الثانية  المرحلة الاولى  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة الاولى

 كرار جميل محمد  عمار محمد عيسى  رسل باسم  ضحى صالح ثابت  سجى عماد صابر 

 مصطفى دخيل عبد  غياث الدين عبد الخالق  رقية مجيد حميد  عذراء خالد فرج  سلوان رافد جبار 

 احمد خلف حمدان  محمد المهدي حميد  زهراء ازيارة عبد  علي صباح هادي  عبد الرحمن كامل نعمة

 امير جاسب مطر  محمد ناظم كاظم  هلي كاظم رحيم  علي قاسم نعيمة  عادل محمود راضي 

 جاسم عالء جاسم  وسام عادل احمد  عمر محمد خليل  عمار مفيد عبد القادر  علي سعدون 

 

 

 

 كلية اصول الدين الجامعة

 قسم الاعلام

 خارطة توزيع الطلبة على القاعات الامتحانية



 (2قاعة رقم )

 

 المرحلة الرابعة المرحلة الرابعة المرحلة الرابعة المرحلة الرابعة المرحلة الرابعة

 شهد علي عبد االمير شهد صالح ساجد عبد االمير فرحان رافد علي بدن حيدر كامل مايع

 عذراء عمران جواد سناء عبدالباقي ساجدة خلف محمد رائد عبدالعزيز حيدر فاضل محمد

 عصام سليم جاسم حبيب عبد علي صباح سعدون عنين سعدون رسول جاسب سيد خالد واهم كاظم

 عقيل قاسم محمد ضياء حسن محمد سعيد تركي جودة رسول درمان رسن خليفة حميدي

 علي ثويني حمود عباس عزيز سلمان هاشم عبد ساجد حميد حمود رافد عبد االمير فرحان

 علي جاسم حريول عبدالعزيز لطيف عجاج   
 

 كلية أصول الدين الجامعة 
 قسم االعالم 

  ةخارطة توزيع الطلبة على القاعات االمتحاني
 

 ( 3قسم االعالم قاعة رقم  )



 المرحلة األولى   المرحلة الثالثة المرحلة الثانية  المرحلة االولى

 أسامة خالد احمد
 صباحي 

 حسين وصفي حسن 
 صباحي 

 لؤي عبد الحسين 
 صباحي 

 علي سلمان علوان  
 مسائي 

 حسينامنة جبار 
 صباحي

 حيدر حسن مطلق 
 صباحي 

 محمد قاسم حسين 
 مسائي

 محمد محسن علوان  
 مسائي 

 حسين عالء طالب 
 صباحي

ضرغام علي عبد هللا 
 صباحي 

 وسام عدنان خلف 
 مسائي 

 موسى رعد محسن  
 مسائي

 حسين منعم إبراهيم 
 مسائي

 علي عبد الحسين صيهود
 صباحي 

 وفاء رزاق عبد 
 مسائي 

 مؤمل عادل عبد  
 مسائي 

 صالح مهدي عبد 
 هللا 

 مسائي 

 علي عباس كاظم
 صباحي 

 نور صباح ذياب   
 مسائي 

 

 

 

 ( 3قاعة رقم ) 

 

المرحلة 
 الرابعة

 المرحلة الرابعة المرحلة الرابعة المرحلة الرابعة المرحلة الرابعة



علي جاسم 
 عزيز

علي صباح 
 شغيث

 فاضل عباس حسن علي احمد لعيبي علي هالل علي 

علي جلوب 
 ضيدان

علي عجمي 
 رسول

علي هليل عبد 
 الحسين 

 فاضل فريح خريبط  علي طارق كاظم 

علي جمعة 
 دحلوس

علي يوسف  علي عبد متعب
 عطية

 فاطمة سعدون علي عماد طارق

علي حسن 
 فليح

عماد محمد  علي غليم رسن
 حسين

 فاطمة ناجي جبر  علي محسن جاسم

علي سعدون 
 راضي

فارس حمزة  علي هاشم عيسى
 ثامر 

 فالح كاظم حاتم محمد حميد مجيد

 

 

 كلية أصول الدين الجامعة 
 قسم االعالم 

  ةخارطة توزيع الطلبة على القاعات االمتحاني
 

 (4قاعة رقم )



 المرحلة الرابعة  المرحلة الرابعة المرحلة الرابعة المرحلة الرابعة المرحلة الرابعة
 أبوفقيد نجم 

 حسنه
كريم رواد 

 حميدي
محمد جعفر عبد  محمد طه ياسين 

 الحسين 
 محمد رضا رياض

مصطفي جواد  ماجد احمد جاسم  قيس احمد محمد
 كاظم 

 محمد كريم حطحوط محمد جواد جواد

 إسماعيلكرار 
 محمد

 محمد هاشم عبيد محمد حسين علي  مرتضى باسم عبد ماجد باقر عيدان

كرار طارق 
 حافظ

 مرتضى سمير ثابت محمد حسين كاظم مهيمن مبدر مالح جابر حسونمايح 

محمد امعسل  كرار قاسم جواد
 صنهير 

 صالح إبراهيممصطفى  محمد رائد محمد 

 

 كلية أصول الدين الجامعة 
 قسم االعالم 

  ةخارطة توزيع الطلبة على القاعات االمتحاني
 

 ( 4قاعة رقم ) 



 المرحلة الثالثة   المرحلة الثالثة المرحلة الثانية  المرحلة االولى
 –حمدان  كاظم أسامة

 صباحي
محمد ستار عبود 

 صباحي
-زهراء محمد 

 صباحي 
 ضياء احسان نعيم  

 صباحي

-واثق عبد الزهرة رشل 
 صباحي

مريم محمد ناجي 
 صباحي

 زيد خلف عطوان 
 مسائي

 طه حسن جار هللا 
 صباحي

 -ياسين طالب فرح
 صباحي

 مازن جومان حميد
 الثالث صباحي

 سجاد شاكر جبار 
 صباحي

 عبد هللا مجيد علي 
 صباحي

-فادي عبد هللا كاطع
 صباحي

مصطفى احمد ياسين 
 الثالث صباحي

 سجاد عادل حسن 
 صباحي

 عالء سعيد جبر 
 صباحي

 -جاسم  إبراهيمكرار 
 صباحي

مصطفى حامد سلمان 
 الثالث صباحي 

 شهد سعيد عذير 
 صباحي 

 فهدعلي نور الدين  
 صباحي

 

 كلية اصول الدين الجامعة

 قسم الاعلام

 خارطة توزيع الطلبة على القاعات الامتحانية

 (5قاعة رقم )



 المرحلة الرابعة المرحلة الرابعة المرحلة الرابعة المرحلة الرابعة المرحلة الرابعة

  ايات صالح هادي  هيثم عبد الحسين  مهدي ماجد مهدي  مصطفى حاتم 
  حسين عدنان زكر  هيثم محمد موسى  نعيم عبد الحسين لفته  مصطفى علي سلمان 
  حيدر حسن بالسم  احمد صباح كريم  نوار صبيح عباس  منتظر جبار صبير 

  حيدر قيس حنش  احمد علي كاظم  هاشم لوفه ناجي  منديل عبد الحسن سكر 
  زينب عباس جعاز   اسامة حسن حميد همام عبد الحكيم  مهدي طاهر مساعد 

 

 

 

 

 

 

 

 



 كلية اصول الدين الجامعة

 قسم الاعلام

 خارطة توزيع الطلبة على القاعات الامتحانية

 (5قاعة رقم )

  المرحلة الثالثة  المرحلة الثالثة  المرحلة الثالثة   المرحلة الثالثة 

  صالح علي جليب  خالد عبد الرضا  هند غالب كريدي  مصطفى صباح حسن 

  عبدالكريم جاسم راضي  رسول حمادي جابر  عالء محمد كاظم  مصطفى ماجد سامي 

  عبد الوهاب علي نعمة  سالم نعيم مسير  تغريد اسماعيل  مصطفى نجم العيبي 

  علي رحيم جاسم  سامان حسين داود  حيدر عبد النبي عجيل  منتظر مجيد 

  علي عبد الرزاق جاسم  مغتاض عباس فاضل  حيدر محسن عنون  مهدي راشد مهدي 

  علي فيصل حريج    
 

 

 

 

 

 



 / الدور األول 2021-2020للعام الدراسي لقسم االعالم جدول االمتحانات النهائية 

اليوم والتاريخ 

 والوقت

 

 االولىالمرحلة 

 

 المرحلة الثانية

 

 المرحلة الثالثة

 

 المرحلة الرابعة

 25/7االحد 

9:00-12:00 

فن الخبر الصحفي ــ 

 حضوري

التحقيق الصحفي ــ 

 حضوري

 إدارة مؤسسات ــ المقال الصحفي ــ حضوري

 الكتروني

 26/7االثنين 

9:00-12:00 

مدخل علم االتصال ــ 

 حضوري

اقتصاديات االعالم ــ 

 حضوري

الصحافة االستقصائية ــ 

 حضوري

 تطبيقات لغوية ــ

 الكتروني

 27/7الثالثاء 

9:00-12:00 

المراسيم واالتكيت ــ 

 الكتروني

نظريات االتصال ــ 

 حضوري

الصحافة العربية ــ 

 حضوري

 االعالن الصحفي ــ الكتروني

 28/7االربعاء 

9:00-12:00 

العالقات العامة ــ 

 الكتروني

 تقنيات رقمية ــ

 حضوري

تشريعات االعالم ــ 

 حضوري

 

الصحافة االلكترونية ــ 

 الكتروني

 29/7الخميس 

9:00-12:00 

 التصوير الصحفي ــ

 الكتروني

االتصال السياسي ــ 

 الكتروني

 بحث اعالمي ــ

 الكتروني

 

 31/7السبت 

9:00-12:00 

 اللغة االنكليزية ــ

 الكتروني

 اللغة االنكليزي ــ الكتروني االنكليزية ــ الكترونياللغة  اللغة االنكليزية ــ الكتروني

 1/8االحد 

9:00-12:00 

اللغة االعالمية ــ 

 الكتروني

 الرأي العام ــ اللغة االعالمية ــ الكتروني

 الكتروني

الصحافة المتخصصة ــ 

 حضوري



 2/8االثنين 

9:00-12:00 

التربية االعالمية 

 الرقمية ــ الكتروني

اعالمي ــ مناهج بحث 

 الكتروني

لغة الخطاب االعالمي ــ 

 الكتروني

 الحرب النفسية ــ

 حضوري

 3/8الثالثاء 

9:00-12:00 

 حاسبات ــ

 الكتروني

 علم النفس ــ

 الكتروني

تكنلوجيا المعلومات ــ 

 الكتروني

االخراج الصحفي ــ                 

 حضوري

 4/8االربعاء 

9:00-12:00 

 حقوق االنسان ــ 

 الكتروني

   

 

 


