
 التاريخ:         المادة :    مسائي + صباحي      االولىالمرحلة :  ( )الفرع العام (1بناية رقم ) ( 1 لقاعة  رقم )ا / / اللجنة االمتحانية المركزية الحقوقكلية /  جامعة تكريت

 مسائي  األول صباحي األول    مسائي  األول صباحي األول مسائي  األول  صباحي  األول

 احمد عطية صالح عكل احمد جواد حمد حسين احمد حسام شاكر محمود ابراهيم فائق اكرم احمد ابراهيم خليل ابراهيم حمد محمد خزعل رشيد االء

 احمد علي صالح عبدهللا احمد حميد حسن علي احمد حمود حسن عطيه ابراهيم محمد ابراهيم علي ابراهيم فرج عيفان بشير االء محمد مصطفى نايف

 احمد علي عبد هللا حسين احمد خالد علوان ابراهيم احمد خليل مصطفى عزيز ابراهيم نعمة سعيد نجم ابراهيم محمد تحسين كافي ابتهال عبدالقادر فهد حاجم

 عبود احمد فنر علي احمد رفعت جاسم احمد احمد شاكر ادهام بدوي اثير فاروق جميل محسن اثير عزيز علي ابراهيم ابرار حسن حسين دهش

 احمد فيصل احمد حسين احمد سطم عجاج حمد احمد صباح سعيد جمعة اثير قيس ذياب عباس اثير وليد خلف خطاب ابراهيم احمد عبد سلمان

 جوالناحمد كرم حسين  احمد سالم جمعة مصطاف احمد طالب جار هللا  احد عثمان محمود حسين احمد ابراهيم نايف محمد ابراهيم جمعة ابراهيم محمد

 احمد محمد حميد طه احمد صدام حسين صالح احمد طالل كريم هنيدي احمد اسماعيل حسين علي احمد ادريس احمد عميري ابراهيم حسين مطر علي 

 احمد محمود احمد عميري احمد ظافر فتحي حسين احمد عباس جاسم ابراهيم احمد انور محمود  احمد اسماعيل عيسى  ابراهيم خلف ياسين واحد

 احمد محمود فرحان عطيه احمد عادل احمد طعمة  احمد عبد الحميد سعيد  احمد باسم محمد حسين احمد بكر بابل جاسم ابراهيم خليل ابراهيم علي

 احمد منشد مرشد عطيه احمد عايد كريم مطر احمد عبد الكريم فاضل  احمد بهجت صعب  احمد حامد ابراهيم صالح ابراهيم عبد الكريم خضير 

 احمد مهيدي ماجد كاظم احمد عبدالسالم خيرو  ابراهيم عواد عبدهللا عطو

 احمد هزيم مهدي حسون

 

 اسم رئيس القاعة وتوقيعه :           العدد الكلي  :

 اسم المراقب وتوقيعه :                                                             عدد الحضور :

 اسم المراقب وتوقيعه :                                                             عدد الغياب :

 : وتوقيعهاسم المراقب                                                                                                                                    

 


