
 التاريخ:    المادة :مسائي + صباحي     االولىالمرحلة   الفرع العام() (1بناية رقم ) (2لقاعة  رقم )ا / / اللجنة االمتحانية المركزية الحقوقكلية /  جامعة تكريت

 صباحي االول مسائي االول صباحي االول مسائي االول صباحي االول مسائي االول صباحي االول مسائي االول صباحي االول   

امير عبدالسالم  بارق عبد هللا مطلك  اسراء عبدالزاق خضير  انمار محمود سليمان  احمد ناصر رمضان  ادريس علي حساني  احمد عبدهللا خلف 

 اسماعيل

 اية هيثم عبد اللطيف  جمال ناظم شاهر 

 ايمان رسول محمود  جمعه صالح علي  امير محمد احمد  باسم محمد خلف  اسراء محمد دري  صباح صالح احمد  انور احمد نعيم احمد ولي ادهم سعيد خباز مخلف احمد عدنان عطيه 

 ايمن طلب حسين  حازم عكله محمد  أمين اركان عبدالقادر  باسم مطر حسن  اسماء حمد عبد حمد اوس ابراهيم خليل  احمد هادي علي  اركان وهب احمد  احمد عماد خالد 

 ايمن عدنان معدل  حازم محمد علي  انس باسل عزت  براء عمار صادق  اسماء محمد احمد  اياد شجاع عبد هللا  احمد هاشم شكور  اريج علي ابراهيم حمد فوزي عبدالعزيزاحمد 

 ايمن مكصد ابراهيم  حافظ حامد خلف  انس خضير غانم  ابراهيم سليم برزان  اسماعيل خميس عبدهللا اياد محمد عبد درويش احمد هاشم محمد  اسامة محمود محمد احمد احمد قيس سامي 

 ايه ثامر منصور حبيب صبار جمعه  انس ساجد رشيد  بشار ثاير نواف  اشجان سلمان لفته  ايفان حازم شاكر جاسم  اخالص بشير صالح  اسعد حميد رشيد جميل احمد ليث خليل حميد 

 ايه ظافر احمد سلمان حذيفة اياد ابراهيم  انسام وليد محمود  بشار شهاب حميد  اطياف عمار ادريس  ايمن حردان عبدهللا  اركان فالح مطيران  حمد حسين اسعد صالح احمد مازن اسماعيل 

 ايهاب سحاب مطر حسام صدام اسود  زياد محمد  انفال بهاء خضر عبد  اكرم حماد مجيد  ايمن فرحان عبد هللا  ازهر مجيد ميغان  اسعد فاضل اسعد  احمد مجيد رشيد 

 بارق حسن حمد  حسام علي محمد  انمار باسم حمادي  بهاء خلف خليفة  اكرم فرحان شاكر  ايمن محمد حسن  اسامة عداي فزع  اسماعيل ياسين حمدون  احمد محمد حميد 

امنة عبد القادر عبد  كامل ياسين يوسف ايه اسامه كريم فرحان  اميرة مصطفى صبري  احمد محمد وحادي 

 الرزاق 

 بارق محمود عبد  حسن صالح عبد هللا  اياد توفيق حسن  بيان عبد الوس شندي

  بان قتيبه قاسم محمد حسن علي حسن ابراهيم اياد خالد محمد  ثابت عبد هللا شجاع  امنة عبدالخالق شامل  ايهاب عبد الخالق عباس  استبرق خلف عطاهلل  انس خميس هليل رشو احمد محمود احمد 

 بدر جميل خليل ابراهيم حسن علي حسين شراد اياد فيصل خليل  ثائر اديب كتاب  أمنية نديم رشيد  ايهاب محمد دلف  اسراء برهان كريم  انمار اياد خليل صكر احمد مسلط محجوب 

  انمار صباح عبد محمد احمد منعم احمد 

 انمار فوزي جمعه احمد منيف احمد 
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