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

                                                                                     الثانية الطابق امكان االمتحان في البناية الجديد كلية اآلداب                                                                          

 (5) قاعة رقم

 اجتماع +تأريخ ت قسم الجغرافية ت قسم االجتماع  ت قسم الجغرافية ت قسم االجتماع  ت قسم االعالم ت

1 
 علي حافظ حاجي

 اعالم/اذاعة/مسائي
1 

 عبدعادل محمد 
 قسم االجتماع

1 
 ابراهيم محمد حسين

 قسم الجغرافية
1 

 مازن اركان شاكر
 قسم االجتماع

1 
 محمد حسين خلف

 قسم الجغرافية
1 

 نضال حميد مهدي 

 قسم االجتماع  

2 
 علي طلب صبار محل
 اعالم/اذاعة/مسائي

2 
 عبدالحليم عبدالرحمن

 قسم االجتماع
2 

 اكرم كريم جودر
 قسم الجغرافية

2 
 محمد هزاعمثنى 

 قسم االجتماع
2 

 محمد عبدهللا عبد
 قسم الجغرافية

2 
 نهاية سالم محمود

 قسم االجتماع  

3 
 عماد وليد خالد سرحان

 اعالم/اذاعة/مسائي
3 

 عبدالحليم علي عبدهللا
 قسم االجتماع

3 
 حمزه فالح حسن
 قسم الجغرافية

3 
 محمد ابراهيم مطر

 قسم االجتماع
3 

 مرشد حميد حسين
 رافيةقسم الجغ

3 
 هاني غازي كنعان 

 قسم االجتماع  

4 
 قصي عبدالسالم ياسين

 اعالم/اذاعة/مسائي
4 

 عبدالعزيز عروة حوري
 قسم االجتماع

4 
 خيرهللا مجبل مطر

 قسم الجغرافية
4 

 محمد حسن عبيد
 قسم االجتماع

4 
 مزاحم هيشان طلك

 قسم الجغرافية
4 

 هشام مزهر عبيد 

 قسم االجتماع  

5 
 حمودمحمد علي م

 اعالم/اذاعة/مسائي
5 

 عبيدة عامر يوسف
 قسم االجتماع

5 
 ريام علي حاتم
 قسم الجغرافية

5 
 محمد عماد حمد
 قسم االجتماع

5 
 مطشر احمد اسماعيل

 قسم الجغرافية
5 

 وليد حاوي احمد

 قسم االجتماع  

6 
 مخلد ثامر خليل ابراهيم

 اعالم/اذاعة/مسائي
6 

 عزت عدنان رضا
 قسم االجتماع

6 
 سجى علي جاسم
 قسم الجغرافية

6 
 مروة محمد يحيى

 قسم االجتماع
6 

 منار خلف شكوري
 قسم الجغرافية

6 
 يوسف محمود محد 

 قسم االجتماع  

7 
 هيثم احمد تركي عبدهللا

 اعالم/اذاعة/مسائي
7 

 علي صالح حمادي
 قسم االجتماع

7 
 سفيان خضر خلف

 قسم الجغرافية
7 

 مريم عبدالرحمن خزعل
 ماعقسم االجت

7 
 نادين عبد محمد
 قسم الجغرافية

7 
 أمير جاسم محمد

 قسم التأريخ

8 //////////// 8 
 غادة زياد خلف
 قسم االجتماع

8 
 سيروان حميد احمد

 قسم الجغرافية
8 

 مصطفى صالح حسين
 قسم االجتماع

8 
 نور سامان عمر
 قسم الجغرافية

8 
 أيمن فاروق لطس

 قسم التأريخ

9 
//////////// 

9 
 عيدان مصطفىفاروق 

 قسم االجتماع
9 

 عبدهللا باسم عبدالقادر
 قسم الجغرافية

9 
 مصطفى محمد حسن

 قسم االجتماع
9 

 نور نورت عبدهللا
 قسم الجغرافية

9 
 باسم محمد عبد
 قسم التأريخ

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

10 
 قتيبة فالح حسن
 قسم االجتماع

10 
 غدير محمد جواد
 قسم الجغرافية

10 
 مصطفى مناع احمد

 م االجتماعقس
10 

 هاشم محمد حمود
 قسم الجغرافية

10 
 بان علي خلف
 قسم التأريخ

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

11 
 )م( نبأ عارف حميد

 قسم االجتماع
11 

 فرح نزار محمود
 قسم الجغرافية

11 
 نادية علي محمد
 قسم االجتماع

11 
 ورود عادل حسن
 قسم الجغرافية

11 
 بسام مجبل مطر

 قسم التأريخ

12 
//////////// 

12 
 لبنى اياد حردان
 قسم االجتماع

12 
 محمد احمد سعيد
 قسم الجغرافية

12 
 ناهدة عطية مساهر )م(

 قسم االجتماع
12 

//////////// 
12 

 تركي حمد ظاهر
 قسم التأريخ


