
اللجنة االمتحانية- كلية العلوم السياسية - جامعة تكريت                                                         
(فكر غربي معاصر:الرابع/ فكر غربي حديث : الثالث/ عالقات دولية   : الثاني/ مدخل قانون : االول) للمواد 14/6/2020 الخارطة االمتحانية ليوم االحد الموافق 

المرحلة الرابعةالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة االولى
مسائي/ ابراهيم علي _استبرق ايادمحمد مظهر خلف

مسائي/ وسام جاسمالحسين ماجد
بارق عطا
براء هشام
بكر مزعل
دعاء لؤي

سجى ابراهيم
سردام مازن خزعل
عبد الواحد عيدان

غيث صباح
كرار حاتم

مروان ماجد فؤاد
محمد احمد 
محمد اسعد
محمد مالك

مصطفى اسامة
معن طه خليل
مودة هشام
هشام محمد
وائل خالد

وسام غزوان انور
يسرى رميض



(رأي عام:الرابع/ فكر اسالمي حديث : الثالث   / Headway: الثاني/ تاريخ عالقات : االول) للمواد 15/6/2020 الخارطة االمتحانية ليوم االثنين الموافق 
المرحلة الرابعةالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة االولى

__بارق عطاامجاد حازم

حسن عمادخطاب عامر محي
الحسين ماجد

سفيان حاتم خلف
علي فايز ثلج
محمد احمد 
محمد مالك

مروان ماجد فؤاد
معاذ داود

معن طه خليل
وسام غزوان انور

سيف الدين ملوك اليذ
(دبلوماسية: الرابع/ سياسة عامة :الثالث/ اجتماع سياسي  : الثاني/ مبادئ سياسة : االول) للمواد 16/6/2020 الخارطة االمتحانية ليوم الثالثاء الموافق 

المرحلة الرابعةالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة االولى
__بارق عطاامجاد حازم

عبد هللا حسن محمدخطاب عامر محي
سجاد كريم محيسنعبد الصمد حسين علي

سردام مازن خزعل

(E: الرابع/ اسراتيجية :الثالث/ قانون دولي  : الثاني/ انظمة سياسية : االول) للمواد 17/6/2020 الخارطة االمتحانية ليوم االربعاء الموافق 
المرحلة الرابعةالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة االولى
مسائي/ ابراهيم علياغصان كهالن لفتةابراهيم جاسم محمدخطاب عامر محي

مسائي/ احمد ابراهيم طهرانية سفياناحمد جاسم محمد
مسائي/ احمد عجاجاركان صباح محيميد

ايهاب عباساستبرق اياد
رواد رسول مطلكاوس مجيد
مسائي/ علي سعد جابربارق عطا
هدير احمدبراء هشام
مسائي/ وسام جاسم حماديبكر مزعل

ميسم مرزة حسونالحسين ماجد



سفيان حاتم خلف
سجاد كريم محيسن

سجى ابراهيم
سردام مازن خزعل

سيف حازم
سيف سعد
سيف مهند

سهى ممدوح تركي
شهد احمد

عبد العزيز صادق
عبد الواحد عيدان

محمد احمد 
محمد منذر

مروان ماجد فؤاد
مصطفى اسامة
هشام محمد
وائل خالد

وسام غزوان انور
يسرى رميض

عبد هللا حسن محمد
(فكر اسالمي معاصر: الرابع/ عالقات اقتصادية :الثالث/ حكومات محلية  : الثاني / Headway: االول) للمواد 18/6/2020 الخارطة االمتحانية ليوم الخميس الموافق 

المرحلة الرابعةالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة االولى
مسائي/ ابراهيم علياوراس جمالحسين علي عباس
حسين عالءخطاب عامر محي

رانية سفيان
زيد عمار
زيد ناظم
سبأ ملحم

سلمان داود علي



(تركيا وايران: الرابع/ النظم السياسية في اسيا وافريقيا :الثالث/ النظم العربية السياسية  : الثاني  / E:  االول) للمواد 19/6/2020 الخارطة االمتحانية ليوم الجمعة الموافق 
المرحلة الرابعةالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة االولى
__اركان صباح محيميدياسر عماد لبيب

استبرق اياد
بارق عطا
براء هشام

جيهان عزيز
سجى ابراهيم

سردام مازن خزعل
سيف مهند
محمد احمد 
محمد اسعد
محمد مالك

مروان ماجد فؤاد
مصطفى اسامة
معن طه خليل

وائل خالد
يسرى رميض
(سياسة خارجية: الرابع/ منظمات دولية :الثالث  / E: الثاني/ اللغة العربية  : االول) للمواد 20/6/2020 الخارطة االمتحانية ليوم السبت الموافق 

المرحلة الرابعةالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة االولى
_اسامة رسمي مختاراحمد نصيف جاسمياسر عماد لبيب

اغصان كهالن لفتةاستبرق اياد
حسام عبيدامواج شالل
حسين عالءاوس مجيد

رانية سفيانايوب عبد االمير
محمد خالد احمدبارق عطا
رضا حسنبراء هشام

زيد ناظمجيهان عزيز
سبأ ملحمالحسين ماجد

سلمان داودسفيان حاتم خلف
سهى ممدوحدعاء لؤي

عبد هللا اياد عبد الكريم
عثمان شجاعسيف سعد



قبس عدنانشهد احمد
محمد عايدضفاف وصفي

هالة واثقكرار حاتم
هزاع محمدماهر حسين
محمد احمد 
محمد مالك
محمد منذر

مصطفى اسامة
معاذ داود

معن طه خليل
مودة هشام
هشام محمد

وسام غزوان انور
اميمة يونس عمر

(النظام السياسي في اسرائيل والسلطة الفلسطينية: الرابع / E:الثالث/ فكر سياسي قديم  : الثاني:  -  / االول) للمواد 21/6/2020 الخارطة االمتحانية ليوم االحد الموافق 
المرحلة الرابعةالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة االولى

_سيف الدين ملوك اليذسردام مازن خزعل_

(Headway: الرابع / Headway: الثالث/ عراق معاصر  : الثاني:  -  / االول) للمواد 22/6/2020 الخارطة االمتحانية ليوم االثنين الموافق 
المرحلة الرابعةالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة االولى

_سيف الدين ملوك اليذبارق عطا_

حسام محمد عبد الكريمسجى ابراهيم
رفل شهاب احمدسردام مازن خزعل

احمد راجي عبودمحمد مالك
اية سالم عبد الرزاقوائل خالد

اسامة رسمي مختارمروان ماجد
اسحاق فيصل سعيدهشام محمد

حسام عبيد خلف
رضا حسن
زيد عمار
سبأ ملحم

سهى ممدوح



عامر محمد عطية
هزاع محمد
محمد عايد

(بحوث سياسية: الرابع:   -   / الثالث/ حاسوب  : الثاني:  -  / االول) للمواد 23/6/2020 الخارطة االمتحانية ليوم الثالثاء الموافق 
المرحلة الرابعةالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة االولى

مسائي/ ابراهيم علي___
مسائي/ احمد ابراهيم طه

مسائي/ احمد عجاج
ايهاب عباس

مسائي/ علي سعد جابر
هدير احمد
مسائي/ وسام جاسم حمادي


