
 

 

 

 

  36االعالم: قسم                                                                                                                                           33قسم الترجمة: 
 

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

 الثاني جديدة الطابق مكان االمتحان في البناية ال               كلية اآلداب                                                                

 (3) قاعة رقم

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

1 
نسيبة حذيفه عبدهللا 

 قسم الترجمة
1 

 سامي حميد لطيف حسن
 اعالم/اذاعة/صباحي

1 
مصطفى ظافر مدحي     

 قسم الترجمة
1 

 محمد االمين بشير كريم
 اعالم/اذاعة/صباحي

1 
         مروان صالح ابراهيم 

 قسم الترجمة
1 

 اوس هاشم نعمان 
 اعالم/صحافة/مسائي

2 
نعيمه عمار زيدان   

 قسم الترجمة
2 

 سجاد حسين علي عباس
 اعالم/اذاعة/صباحي

2 
 عبدهللا عالء صباح قادر

 قسم الترجمة
2 

 محمد ثامر فاضل رجب
 2 اعالم/اذاعة/صباحي

  جاسم              نجوى عبدهللا
 قسم الترجمة

2 
 بارق مصطفى خضير
 اعالم/صحافة/مسائي

3 
نور سراج الدين      

 قسم الترجمة
3 

 سيف حميد عبود احمد
 اعالم/اذاعة/صباحي

3 
وسر مثنى طاهر          

 3 قسم الترجمة
 اسعد مهند مؤيد مجيد

 3 اعالم/اذاعة/صباحي
 ندى باسل ارحيم مرزوك

 قسم الترجمة
3 

 جالل عبدالرحمن خضر
 اعالم/صحافة/مسائي

4 
 نور فارس احمد
 قسم الترجمة

4 
 عبد هللا نوري رشيد عبد

 اعالم/اذاعة/صباحي
4 

 وعد عدي خيال دعان
 4 قسم الترجمة

 حسن نورس ثامر شاكر

 4 اعالم/اذاعة/صباحي
             هاجر محمد عبدهللا 

 قسم الترجمة
4 

 خيرهللا لطيف جابر
 افة/مسائياعالم/صح

5 
 هديل جاسم محمد

 قسم الترجمة
5 

 عبدالسالم بدوي عبدالجادر
 اعالم/اذاعة/صباحي

5 
 ارشد قحطان عبدون     

 5 قسم الترجمة
 خضير ياسين طه ياسين

 5 اعالم/اذاعة/صباحي
 وليد ابراهيم عبد حمد

 قسم الترجمة
5 

 زيدان خلف محمد 
 اعالم/صحافة/مسائي

6 
 هيثم علي فرحان

 ترجمةقسم ال
6 

 جوبان عبدهللا مشتاق ذاكر
 اعالم/اذاعة/صباحي

6 
         ايمان ثامر حسن 

 6 قسم الترجمة
 يعقوب عماد يوسف

 6 اعالم/اذاعة/صباحي
 وئام عبد جويد حسن

 قسم الترجمة
6 

 سلوان عبدالكريم 
 اعالم/صحافة/مسائي

7 
وجيهه علي حسين   

 قسم الترجمة
7 

 عطيه عدنان ثائر اسماعيل
 اعالم/اذاعة/صباحي

7 
      ايهاب صباح عبدهللا 

 7 قسم الترجمة
 حسين يوسف خالد احمد

 7 اعالم/اذاعة/صباحي
 يوسف عبدالعزيز حسن 

 قسم الترجمة
7 

 شجاع ناجي محمد 
 اعالم/صحافة/مسائي

8 
احمد جمعة صبحي   

 قسم الترجمة
8 

 احمد عزيزه حسين خليل
 اعالم/اذاعة/صباحي

8 
         حسن علي محمد 

 8 قسم الترجمة
 ابراهيم عبدالخالق ذاكر
 8 اعالم/صحافة/مسائي

 يونس خلف محمد خلف
 قسم الترجمة

8 
 شهباء صالح داود 

 اعالم/صحافة/مسائي  

9 
 اياد طارق محمد
 قسم الترجمة

9 
 علي سفيان ختالن حميد

 اعالم/اذاعة/صباحي
9 

        عادل حسين دلف 
 9 قسم الترجمة

 جودرابراهيم كريم 
 9 اعالم/صحافة/مسائي

 يونس عبد الرزاق هاشم
 قسم الترجمة

9 
 صالح عدنان صالح 
 اعالم/صحافة/مسائي

10 
ايناس منيف حسن    

 قسم الترجمة
10 

 وردي علي فارس عثمان
 اعالم/اذاعة/صباحي

10 
       عامر مهدي صالح 

 قسم الترجمة
10 

 احمد علي محمد خالد
 اعالم/صحافة/مسائي

10 
//////////////// 10 

 صهيب احمد حردان
 اعالم/صحافة/مسائي

11 
باسم علي حسين      

 قسم الترجمة
11 

 عبدالحميد علي ناهض رفيق
 اعالم/اذاعة/صباحي

11 
      عبدهللا رجب جدوع 

 قسم الترجمة
11 

 احمد محمود سرحان
 اعالم/صحافة/مسائي

11 
//////////////// 11 

 ضياء مصطفى احمد
 سائياعالم/صحافة/م

12 
شهد ياسين شاكر     

 قسم الترجمة
12 

 طالب محمد اكرم مزعل
 اعالم/اذاعة/صباحي

12 
          مصطفى عماد توفيق 

 قسم الترجمة
12 

 انس سامي محمد عبدهللا
 اعالم/صحافة/مسائي

12 //////////////// 12 
 عبدهللا رافع احمد 
 اعالم/صحافة/مسائي


