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

 الثالث الجديدة الطابق  مكان االمتحان في البناية             كلية اآلداب                                                                     

 (6) قاعة رقم

 قسم التأريخ  ت قسم اللغة العربية ت قسم التأريخ  ت قسم اللغة العربية ت قسم التأريخ  ت قسم اللغة العربية ت

1 
 أحمد جمعة عبدهللا
 قسم اللغة العربية

1 
 جاسم محمد جاسم

 قسم التأريخ
1 

 ساره ابراهيم رمضان
 قسم اللغة العربية

1 
 هذال محمد ضياء

 قسم التأريخ
1 

 عمر محمد عبد
 قسم اللغة العربية

1 
 مجحم عبدالعزيز زين

 قسم التأريخ

2 
 آية حكيم فؤاد

 قسم اللغة العربية
2 

 جنان شاكر بدر
 قسم التأريخ

2 
 سجى خلف محمود
 قسم اللغة العربية

2 
 طيبة طالل ذياب

 قسم التأريخ
2 

 كهالن طوفان عبدالوهاب
 قسم اللغة العربية

2 
 محمد أنور لطيف

 قسم التأريخ

3 
 براء عايد يحيى
 قسم اللغة العربية

3 
 حاتم حميد مطلق

 قسم التأريخ
3 

 سلمى حسن لطيف
 قسم اللغة العربية

3 
 عباس جمال يوسف

 قسم التأريخ
3 

 ليلى حسن علي
 قسم اللغة العربية

3 
 محمد حسين حاتم

 قسم التأريخ

4 
 برع سعد موسى
 قسم اللغة العربية

4 
 خضر ثامر فاضل

 قسم التأريخ
4 

 سهاد ميثاق عبدالطيف
 قسم اللغة العربية

4 
 عبدهللا عبد الحميد مظفر

 قسم التأريخ
4 

 محمد سليمان عبدهللا
 قسم اللغة العربية

4 
 محمد راسم محمد

 قسم التأريخ

5 
 بهجت علي حمد
 قسم اللغة العربية

5 
 رشا صالح عبيد

 قسم التأريخ
5 

 عايدة ناجي زيدان
 م اللغة العربيةقس

5 
 عبدهللا علي حسين

 قسم التأريخ
5 

 محمد فرحان محمد
 قسم اللغة العربية

5 
 محمد زياد خلف

 قسم التأريخ

6 
 حاتم مزاحم طامي
 قسم اللغة العربية

6 
 رغيد أحمد عيسى

 قسم التأريخ
6 

 عبد خلف ابراهيم
 قسم اللغة العربية

6 
 عبير عادل محمد

 قسم التأريخ
6 

 محمود جواد علي
 قسم اللغة العربية

6 
 محمد ساجد طه
 قسم التأريخ

7 
 خديجة عزاوي ياسين

 قسم اللغة العربية
7 

 ريام جمال محمد
 قسم التأريخ

7 
 عبدالرحمن ظاهر محمد

 قسم اللغة العربية
7 

 علي حسين عبد هللا
 قسم التأريخ

7 
 نوران مرشد ياسين
 قسم اللغة العربية

7 
 محمد عزيز جاسم

 م التأريخقس

8 
 داود عدنان سالم
 قسم اللغة العربية

8 
 زياد حميد محمود

 قسم التأريخ
8 

 عبدالرزاق زهير عبدالرحمن
 قسم اللغة العربية

8 
 علي حسين عليوي

 قسم التأريخ
8 

 همام تحسين علي
 قسم اللغة العربية

8 
 محمد مهدي رؤوف

 قسم التأريخ

9 
 رسل عادل سهيل
 قسم اللغة العربية

9 
 عادل أصغر زينب

 قسم التأريخ
9 

 عبدهللا عبد خليفة
 قسم اللغة العربية

9 
 علياء رشيد فاضل

 قسم التأريخ
9 

 همام عيدان محمود
 قسم اللغة العربية

9 
 مروة مخلص توفيق

 قسم التأريخ

10 
 رعد سعد سعدي
 قسم اللغة العربية

10 
 زينب ناطق زيدان

 قسم التأريخ
10 

 عبدهللا علي حسن
 ربيةقسم اللغة الع

10 
 قائد شعالن حمزة

 قسم التأريخ
10 

 هندي ابراهيم يوسف
 قسم اللغة العربية

10 
 معراج أسماعيل محمد

 قسم التأريخ

11 
 زهراء محمود رشيد
 قسم اللغة العربية

11 
 سيف سعد حمد
 قسم التأريخ

11 
 علي ضاحي موالن
 قسم اللغة العربية

11 
 قحطان أديب حمدان

 قسم التأريخ
11 

 اكرام ولدان جودت
 قسم اللغة العربية

11 
 ياسمين عامر علي

 قسم التأريخ

12 
 زينة سعد ذياب

 قسم اللغة العربية
12 

 صيهود جاسم صالل
 قسم التأريخ

12 
 عمر أحمد حسين
 قسم اللغة العربية

12 
 لويس غسان صالح

 قسم التأريخ
12 

 يوسف ابراهيم حامد
 قسم اللغة العربية

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


