
 التاريخ:      المادة :مسائي + صباحي   األول :المرحلة    )الفرع العام( (1بناية رقم ) ( 3 لقاعة  رقم )ا / / اللجنة االمتحانية المركزية الحقوقكلية /  جامعة تكريت

 مسائي االول صباحي  االول مسائي األول صباحي  االول مسائي االول صباحي  االول

 خليل عمار خليل ابراهيم ثامر عامر محسن عبدهللا الحمزة عايد مخلف محمد بنان عبد الباسط حمود  الحسن علي خلف عياش بدر مصعب صالح ياسين

 خميس حواس حاجم حسن جابر صابر لطيف مجهد حمزة عبود مهدي صالح بهاء خليل فهد احمد حسيب خلف صالح حميد بدر مطلك عطية حماد

 خميس محمد رديني  جاسم محمد ابراهيم محمد حميد صابر بكر محمد تاج احمد عبدالباقي  عبدحسين جمعة  براء انس مهدي محمد

 دريد صالح شبيب خضير جاسم محمد حمد دخيل حميد مشحن عبد هللا سعود تاج الدين احمد صابر  الحسين حسن عبد الكريم  برزان ظاهر خساره 

 رافع علي حسين محمد  جاسم محمد مصطفى حسين حنين عبد اللطيف جسام  طه تارا رضا احمد حسين صالح طرفة نجم بسام خميس صكر

 رانية هواري شالل جابر جبار علي محمد حردان خالد جمال داود تبارك سامي دلف  حسين طعان محمد خلف بشار احسان وجيه 

 ربيع حسين حومد فدعم عباس فاضل جمعة جعفر  خالد جمال داودعدوان تبارك كريم عريبي  حسين عبد جاسم عيسى بشار عواد نصيف 

 رشا جمعه عبدهللا ازويد جعفر غالب عبد حسين خالد جميل عبد منفي تبارك كفاح طه ياسر حسين علي جاسم ساير بشائر منذر عبود 

 رشا فهد عبود محمد جمال بدر جدعان  خالد حمد خلف تركي تبارك نعمه محمد  حسين فهمي حسين طه بشرى نصرت حميد 

 رعد حنفيش برع بشير جيهان سلمان محمد احمد خالد طالب صالح تمارة عمر ياسين  حمد محمد حسن بكر نذير احمد

 رعد عطا هللا جاد هللا حاتم مثنى عبدالجبار  بالل احمد خضير

 رياح معد فندي محمد حارث طه دلي صالح 
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