
 
 

 

 20:  االعالمقسم                                                        10قسم االثار :                                                             30قسم الترجمة: 

 

 

 خارطة الجلوس لطلبة اقسام كلية االداب للمرحلة االولى )حسب نظام المقررات(  جامعة تكريت                                                      

                                                                                                                     االول جديدة الطابق مكان االمتحان في البناية ال                       كلية اآلداب                                                        

 (1) قاعة رقم

 االعالم قسم ت قسم الترجمة   ت االعالم قسم ت قسم الترجمة   ت قسم االثار   ت قسم الترجمة   ت

1 
 ار صادقابو الحسن عم

 قسم الترجمة
1 

 اسماعيل يحيى عزيز

 قسم االثار
1 

تبارك مكي وهيب          

 قسم الترجمة
1 

 ابراهيم احمد علي احمد

 اعالم/صحافة/صباحي 
1 

 رؤيا قحطان شويش حميد

 قسم الترجمة
1 

 سفيان عنتر حمد  

 اعالم/صحافة/صباحي

2 
 احمد خطاب احمد وكاع

 قسم الترجمة
2 

 احمد حاتم لبيب

 قسم االثار
2 

 جنان شاكر بدر عباس

 قسم الترجمة
2 

 احمد جاسم محمد خلف

 اعالم/صحافة/صباحي
2 

 ريام سالم حمزة عثمان

 قسم الترجمة
2 

 شيماء سعد مرعي هايس

 اعالم/صحافة/صباحي

3 
 احمد منصور عبدهللا فرحان

 قسم الترجمة
3 

 احمد قاسم محمد

 قسم االثار
3 

جواهر عطية خلف  

 قسم الترجمة
3 

 احمد     احمد ناجي جاسم

 اعالم/صحافة/صباحي
3 

 الزبير سويد محمود صالح

 قسم الترجمة
3 

 عبد هللا اسماعيل ابراهيم

 اعالم/صحافة/صباحي

4 
 ازهار خماس احمد حميد

 قسم الترجمة
4 

 سمية باسم خليل

 قسم االثار
4 

حسين ثابت صعب  

 قسم الترجمة
4 

   اسراء جمال احمد

 اعالم/صحافة/صباحي
4 

  زهراء اسماعيل حسين 

 قسم الترجمة
4 

 عبد هللا عاصي محمود

 اعالم/صحافة/صباحي

5 
ايالف مشتاق محمود               

 قسم الترجمة
5 

 عبدالرزاق احمد رميض

 قسم االثار
5 

حسين طالل عبد القادر  

 قسم الترجمة
5 

 عبد   امنية رياض خليل

 اعالم/صحافة/صباحي
5 

 زياد حمد ابراهيم رجب

 قسم الترجمة
5 

   عبدالمهيمن سعود رحيم

 اعالم/صحافة/صباحي

6 
 ايمان ضامن جاسم محمد

 قسم الترجمة
6 

 مريم عبدالكريم مهدي

 قسم االثار
6 

حنان عاصي ياسين  

 قسم الترجمة
6 

 اياد خلف جاسم سهو

 اعالم/صحافة/صباحي
6 

 زياد يونس علي جاسم

 قسم الترجمة
6 

 عبدهللا د عليعلي احم

 اعالم/صحافة/صباحي

7 
 ايه عادل هارون ماهود

 قسم الترجمة
7 

 ياسين محمد خلف

 قسم االثار
7 

خديجة هاشم لطيف  

 قسم الترجمة
7 

 زيدان ايمن مظهر مانع

 اعالم/صحافة/صباحي
7 

 ساره بالسم صكبان

 قسم الترجمة
7 

 علي محمد حمد اسليم

 اعالم/صحافة/صباحي

8 
 نجمايه نوري توفيق 

 قسم الترجمة
8 

 يسرى مهيدي مظر

 قسم االثار
8 

 دانية وائل فايز جاسم

 قسم الترجمة
8 

 ت شاكرايه زياد نصر

 اعالم/صحافة/صباحي
8 

 ساره صباح علي عباس

 قسم الترجمة
8 

 صالح علياء احمد خالد

 اعالم/صحافة/صباحي

9 
 تبارك رمضان محمد محمود

 قسم الترجمة
9 

 اديان مازن علوان

 ثارقسم اال
9 

 دعاء محمد كامل

 قسم الترجمة
9 

   زهراء خميس جبار

 اعالم/صحافة/صباحي
9 

 سرمد خالد دحام عواد

 قسم الترجمة
9 

   عمر حمود عبدهللا

 اعالم/صحافة/صباحي

10 
 تبارك عبد الرحمن احمد

 قسم الترجمة
10 

 غسان محمود احمد

 قسم االثار
10 

رغده حكمت مدحت  

 قسم الترجمة
10 

 محمد لفزيد محمد خ

 اعالم/صحافة/صباحي
10 

  سهير ابراهيم اسماعيل 

 قسم الترجمة
10 

 عمر عبدالمنعم عبدالكريم

 اعالم/صحافة/صباحي


