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

                                                                                                الثاني لجديدة الطابق مكان االمتحان في البناية ا      كلية اآلداب                                                                          

 (4) قاعة رقم

 قسم االجتماع ت قسم االعالم ت قسم االجتماع ت قسم االعالم ت قسم االجتماع ت قسم االعالم ت

1 
 عبدهللا علي حسين

 اعالم/صحافة/مسائي
1 

 االء علي حسين
 قسم االجتماع

1 
 مقداد مطلك هزاع طالب
 اعالم/صحافة/مسائي

1 
 باسم نسيم كردي
 قسم االجتماع

1 
 حمد جاسم عبدهللا صالح

 اعالم/اذاعة/مسائي
1 

 حنين ابراهيم داود
 قسم االجتماع

2 
 عمار مكي صالح عياش
 اعالم/صحافة/مسائي

2 
 احمد ذياب غثون
 قسم االجتماع

2 
 لقادر عمر نجمهمام عبدا

 اعالم/صحافة/مسائي
2 

 بتول ثابت صالح
 قسم االجتماع

2 
 حنان غانم حسين جرجيس

 اعالم/اذاعة/مسائي
2 

 دليمي احمد
 قسم االجتماع

3 
 فهد عماد محمود

 اعالم/صحافة/مسائي
3 

 استبرق فليح عبد
 قسم االجتماع

3 
 وسام دحام جاسم محمد
 اعالم/صحافة/مسائي

3 
 بتول نايف

 تماعقسم االج
3 

 رائد احمد درويش خلف
 اعالم/اذاعة/مسائي

3 
 رواء حسين 
 قسم االجتماع

4 
 قيصر احميد هبود طعمه
 اعالم/صحافة/مسائي

4 
 افهام حسن خلف
 قسم االجتماع

4 
 ياسر عواد صالح ابراهيم

 اعالم/صحافة/مسائي
4 

 براء احمد موسى
 قسم االجتماع

4 
 رغدة راجي رجب مرعي

 اعالم/اذاعة/مسائي
4 

 روان سعد خيرو
 قسم االجتماع

5 
 مثنى محمد احمد حماد
 اعالم/صحافة/مسائي

5 
 انعام عبد محمد
 قسم االجتماع

5 
 يوسف احمد نجم عبدهللا
 اعالم/صحافة/مسائي

5 
 بسعاد محمد عبدهللا

 قسم االجتماع
5 

 سبع نجم عبدهللا سبع
 اعالم/اذاعة/مسائي

5 
 رويدا منذر خليل
 قسم االجتماع

6 
 ل احمد صالحمحمد جال

 اعالم/صحافة/مسائي
6 

 ايات محمد اسماعيل
 قسم االجتماع

6 
 ابوعبيدة قصي جاسم
 اعالم/اذاعة/مسائي

6 
 بشرى صباح شهاب

 قسم االجتماع
6 

 شبر برير شكر حمودي
 اعالم/اذاعة/مسائي

6 
 زبيدة عبد الفتاح
 قسم االجتماع

7 
 محمد حسين جدعان
 اعالم/صحافة/مسائي

7 
 اية صباح علوان
 قسم االجتماع

7 
 احمد باسم صالح بكر
 اعالم/اذاعة/مسائي

7 
 بهاء عكاب

 قسم االجتماع
7 

 صفاء حسين حميد عبدهللا
 اعالم/اذاعة/مسائي

7 
 زياد ظاهر محمود

 قسم االجتماع

8 
 محمد رجب شنين جاسم
 اعالم/صحافة/مسائي

8 
 ايمان قاسم عيدان

 قسم االجتماع
8 

 احمد وليد عبدالمالك عبد
 ذاعة/مسائياعالم/ا

8 
 تقى حسين علي
 قسم االجتماع

8 
 عبدالرحمن عبدالسالم صالح

 اعالم/اذاعة/مسائي
8 

 زيد ثابت خلف
 قسم االجتماع

9 
 محمد عبد السالم حسن
 اعالم/صحافة/مسائي

9 
 ايمن مظهر مازن

 قسم االجتماع
9 

 اسماء احمد ارحيل
 اعالم/اذاعة/مسائي

9 
 جمال عبدالناصر سلطان

 قسم االجتماع
9 

 عبدهللا وعد عبدالفتاح
 اعالم/اذاعة/مسائي

9 
 زينب رحيم متعب

 قسم االجتماع

10 
 مزاحم هالل الطيف

 اعالم/صحافة/مسائي
10 

 ايه عماد شعبان
 قسم االجتماع

10 
 انوار صابر علوان خليل

 اعالم/اذاعة/مسائي
10 

 جمال مساعد صالح
 قسم االجتماع

10 
 عثمان عزام عبد رشيد

 ياعالم/اذاعة/مسائ
10 

 سبأ عاصم شهاب
 قسم االجتماع

11 
 مصطفى صالح حسين
 اعالم/صحافة/مسائي

11 
 ايهم مؤيد حسن
 قسم االجتماع

11 
 ايمن عبدالرحمن هدرس

 اعالم/اذاعة/مسائي
11 

 حسين فرحان عبيد
 قسم االجتماع

11 
 عدنان عبيد خضير نجرس

 اعالم/اذاعة/مسائي
11 

 سعد محيميد علوان )م(
 قسم االجتماع

12 
 مصطفى ضاحي عويد
 اعالم/صحافة/مسائي

12 
 بارق محل مزبان

 قسم االجتماع
12 

 حاضر علي حاضر
 اعالم/اذاعة/مسائي

12 
 حسين مؤيد حميد

 قسم االجتماع
12 

 علي احمد خلف سليمان
 اعالم/اذاعة/مسائي

12 
 شهد عزيز فيصل

 قسم االجتماع


