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

                                                                                                                                                                                                                             االولديدة الطابق مكان االمتحان في البناية الج           كلية اآلداب                                                                   

 (2) قاعة رقم

 قسم االعالم ت قسم الترجمة ت قسم االعالم ت قسم الترجمة ت قسم االعالم ت م الترجمةقس ت

1 
 سيف محمد علو

 قسم الترجمة
1 

 عمر فرج خلف عبد هللا

 اعالم/صحافة/صباحي
1 

 عفيف هتاف عبد

 قسم الترجمة
1 

 نور جمعه محمد جمعة

 اعالم/صحافة/صباحي
1 

 محمد سعدون رمضان

 قسم الترجمة
1 

 ي سعيد خضيرايمن عل

 اعالم/اذاعة/صباحي

2 
 صبا نايف حسين نجم

 قسم الترجمة
2 

 غفران محمد ابراهيم 

 اعالم/صحافة/صباحي
2 

 عقيل رباط حسن عبيد

 قسم الترجمة
2 

 وعد خليل ابراهيم

 اعالم/صحافة/صباحي
2 

 محمد هيثم مولود محمد

 قسم الترجمة
2 

 االيهم وائل عبدالكريم محمد

 اعالم/اذاعة/صباحي

3 
 صعب عطية علي

 قسم الترجمة
3 

 فارس خلف جاسم عبد

 اعالم/صحافة/صباحي
3 

 عمر رياض حميد

 قسم الترجمة
3 

 وليد خالد صباح حاتم

 اعالم/صحافة/صباحي
3 

 مروج عارف نايف علي

 قسم الترجمة
3 

 بروج حارث راشد عطية

 اعالم/اذاعة/صباحي

4 
 ضحى خالد يحيى

 قسم الترجمة
4 

 ماهر سبهان خلف 

 م/صحافة/صباحياعال
4 

 غالب محمد محمود

 قسم الترجمة
4 

 وليد عبد هللا احمد وكاع

 اعالم/صحافة/صباحي
4 

 مريم حمدي كريم احمد

 قسم الترجمة
4 

 تبارك واثق مهدي احمد

 اعالم/اذاعة/صباحي

5 
 طه هيثم ناجي

 قسم الترجمة
5 

 محمد خميس احمد 

 اعالم/صحافة/صباحي
5 

 فاطمة محمد عبد صالح

 قسم الترجمة
5 

 يوسف كامل يوسف حميد

 اعالم/صحافة/صباحي
5 

 مريم عماد طه موسى

 قسم الترجمة
5 

 خلف حاتم محمد علي

 اعالم/اذاعة/صباحي

6 
 عبد القادر معد طيب

 قسم الترجمة
6 

 محمد عبود حسن خلف

 اعالم/صحافة/صباحي
6 

 فرح ناظر حمادي احمد

 قسم الترجمة
6 

 يونس عبد الستار علي

 صحافة/صباحياعالم/
6 

 مشعل احمد شهاب علي

 قسم الترجمة
6 

 حذيفة رافع كريم

 اعالم/اذاعة/صباحي

7 
 عبد القادر مهند هاشم

 قسم الترجمة
7 

 مختار هاشم محمد 

 اعالم/صحافة/صباحي
7 

 فواز علي حمد شويش

 قسم الترجمة
7 

 احمد فرحان صالح

 اعالم/اذاعة/صباحي
7 

مصطفى محمد علي            

 ترجمةقسم ال
7 

 حسن محمد شهاب احمد

 اعالم/اذاعة/صباحي

8 
 عبدالرحمن محمود حماش

 قسم الترجمة
8 

 مريم قاسم محمد جمعة

 اعالم/صحافة/صباحي
8 

 كرم حسن علي  محمد

 قسم الترجمة
8 

 اميرة احمد ياسين احمد

 اعالم/اذاعة/صباحي
8 

 منهل ابراهيم اسود علي

 قسم الترجمة
8 

 رحمه غالب كامل فنطيل

 الم/اذاعة/صباحياع

9 
 عبدهللا احمد عبدهللا عواد

 قسم الترجمة
9 

 مصطفى مظهر ابراهيم

 اعالم/صحافة/صباحي
9 

 مثنى عباس حسن كريم

 قسم الترجمة
9 

 انور ركاض محجوب 

 اعالم/اذاعة/صباحي
9 

 موج عزيز جاسم محمد

 قسم الترجمة
9 

 زيد رعد فاروق صالح

 اعالم/اذاعة/صباحي

10 
 لغني محيعبدالملك عبد ا

 قسم الترجمة
10 

 معمر عادل خلف يوسف

 اعالم/صحافة/صباحي
10 

 محمد حسين حديد

 قسم الترجمة
10 

 اوس جمال يونس حسن

 اعالم/اذاعة/صباحي
10 

 ميس عمار نعمة عباس

 قسم الترجمة
10 

 زينة طه جاسم صالح

 اعالم/اذاعة/صباحي


