
 

 كلية المنصور الجامعة 

 قسم االعالم الرقمي  

         ومسائي(  )صباحياالولى جدول المحاضرات الحضورية وااللكترونية للمرحلة 

   2022-2021العام الدراسي 

 

  

 اليوم  التوقيت  المادة  التدريسي  القاعة 

 9:00-8:30 علم االحصاء التطبيقي وتحليل البيانات  د. لبنى عبد الرحمن  206

 السبت 

 9:35-9:05   التصميم الجرافيكي لوسائل االعالم مصطفى مهند م.م  206

 10:50-9:45 التربية االعالمية الرقمية )عملي(  محمد  ىد. ليلأ.م.  مختبر الصوت 

 11:35-11:05 الخبر والتقرير االلكتروني  م.م صابرين نوري 206

 م مصطفى مهند  م. مختبر الصوت 
  التصميم الجرافيكي لوسائل االعالم

 )عملي( 
11:05-12:10 

 

 

  االحد 

 

Google 

classroom 
 9:35-8:30 اللغة االنكليزية   م.م ورود رحيم 

     االثنين

Google 

classroom 
 12:10-11:05 علم النفس االعالمي  عبد الغفار  ا.م.د

 د. لبنى عبد الرحمن  11م 
علم االحصاء التطبيقي وتحليل البيانات 

 )عملي( 
8:30-9:35 

 10:50-9:45 )عملي(  الخبر والتقرير االلكتروني م.م صابرين نوري 11م  الثالثاء 

C 206  11:35-11:05 التربية االعالمية الرقمية  أ.م. د.ليلى محمد 

Google 

classroom 
 9:35-8:30 اللغة االعالمية   أ.م.د.امينة حسين 

 االربعاء 
Google 

classroom 
 10:50-9:45 حقوق االنسان والديمقراطية  م.د سندس سرحان 

Google 

classroom 
 12:10-11:05 اساسيات تكنلوجيا المعلومات   حبيب م.م نبراس 



 

 كلية المنصور الجامعة 

 قسم االعالم الرقمي  

         ومسائي( )صباحيالثانية جدول المحاضرات الحضورية وااللكترونية للمرحلة 

   2022-2021العام الدراسي 

 

  

 اليوم  التوقيت  المادة  التدريسي  القاعة 

 9:35-8:30 مبادئ التصميم البصري م.م.نبراس حبيب  سيسكو  

 السبت 
M 11 10:50-9:45 )عملي(  التحرير االلكتروني  ا.م د عقيل هايس 

 12:10-11:05 مبادئ شبكات الحاسوب  م.م.منتظر عصام  مختبر الصوت 

Lab 7  1:25-12:20 مبادئ التصميم البصري م.م.نبراس حبيب 

Google classroom  9:35-8:30 اللغة العربية  أ.م.د.امينة حسين 

     االحد 

Google classroom  12:10-11:05 مبادئ شبكات الحاسوب  م.م.منتظر عصام 

Google classroom 9:35-8:30 االتصال التفاعلي  م.م.صابرين نوري 

 10:50-9:45    االثنين

Google classroom  12:10-11:05 اللغة االنكليزية  م.م.ورود رحيم 

C 206  9:35-8:30 التحرير االلكتروني  ا.م د عقيل هايس 

 الثالثاء 
 10:50-9:45 االلقاء والتقديم  أ.م.د.ليلى محمد  مختبر الصوت 

 12:10-11:05 تصميم مواقع الكترونية  م.د.نور كاظم  مختبر الصوت 

 1:25-12:20 تصميم مواقع الكترونية  م.د.نور كاظم  مختبر الصوت 

Google classroom  9:35-8:30 علوم سياسية  م.د.سندس احمد 

 االربعاء 
Google classroom  10:50-9:45 االلقاء والتقديم  أ.م.د.ليلى محمد 

   11:05-12:10 

Google classroom 1:25-12:20 المعرفة الرقمية  م.م.علي عبيد 



 

 

 كلية المنصور الجامعة 

   االعالم الرقمي  قسم

 الثالثة   للمرحلة( ثاني)الفصل ال الحضورية وااللكترونيةجدول المحاضرات 

   2022-2021لعام الدراسي ا

 اليوم   التوقيت  المادة  التدريسي  القاعة 

M11 9:35-8:30 صحافة الموبايل والبيانات )عملي(  م.م علي عبيد 

 السبت 

C 206 10:15-9:45 صحافة الموبايل والبيانات )نظري(  م.م علي عبيد 

C 206  10:50-10:20 اساسيات البرمجة )نظري(  م.م مصطفى مهند 

   11:05-12:10 

M12  1:25-12:20 )عملي(وتقنيات التصوير والفيدي  م.م منتظر عصام 

Google classroom  9:35-8:30 لغة االعالم المتقدمة  م.م داليا سالم 

 10:50-9:45 تحليل الخطاب االعالمي   ا. م. د عقيل هايس Google classroom االحد 

Google classroom  12:10-11:05 الراي العام  م.د. سندس سرحان 

M11  9:35-8:30 اساسيات البرمجة )عملي(  م.م مصطفى مهند 

 10:50-9:45 التحقيقات االستقصائية )عملي( م.م صابرين نوري مختبر الصوت  االثنين

C 206 11:35-11:05 التحقيقات االستقصائية )نظري(  صابرين نوري م.م 

C 206  12:10-11:40 )نظري( وتقنيات التصوير والفيدي  م.م منتظر عصام 

    

     الثالثاء 

    

    

     االربعاء 

- - -  

 

 

 

 


