
 التاريخ:            المادة :  + صباحي سائيم ىاألول :المرحلة )الفرع العام( (1) بناية رقم ( 4 لقاعة  رقم )ا / / اللجنة االمتحانية المركزية الحقوقكلية /  جامعة تكريت

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

 سعد علي خلف عودة حيدر عادل سعيد علوان زيد عزيز طامي  حكيم جابر سالم عبدهللا رياض اسماعيل حسن  الحارث عصام فليح

 سعد قيس محسن صالح  خالد عبد اللطيف خلف كصير  ساجر جالل مزهر محمد حمدية مزبان مزهر رياض عبد العزيز سالم  حذيفه عاصم احمد عباس

 سعد كامل بكر محمد خالد وليد هاشم حمد سالم كوان سالم حسين حمزة اسد نوفان صيهود عبد الرحمن خلف  ريم حسام مولود عبدهللا نصيف

 سعدون عثمان مطلب  ختام خيرهللا مرشود منوخ سالم مطلك جربوع  حمزة خلف كريم  حياوي زياد حامد حمود عبود حسان مطني صالح جاسم

 سفيان ادريس محمد خليل خديجه خالد محمد جواد سالم نايف بالل دلي حمزة علي مصطفى علي زياد طارق ابراهيم فياض حسن رضا حسن نصيف

 سفيان وليد نوري عايد خضر عباس حسن صحن سامي خميس ذياب محمد الحمزه اكرم محمد خضر زياد طارق احمد جابر حسن سامي دخيل مهدي

 سالم دحام محمود سلمان خضر عبدالواحد خضر  سرى مظهر مجبل شكر حمزه فارس جرجيس  زياد عامر عبد رشيد حسن علي اكرم خورشيد 

 سالم فرج عيفان بشير خلدون دحام علي خضير سعد احمد خلف خاطر حميد عباس حسن  زياد ياسين نامس ياسين حسن عواد حسين علي 

 سالم مزعل مهدي صالح خلدون عدي نعمان علي دغيش احمدسعد احمد  حيدر خضير شباط  زيد اكرم كردي عمر حسين رحاب حسين عباس

 سهام محمد فؤاد علي خليل ابراهيم محمد طه سعد صالح عبد سبتي حيدر زين العابدين حسين  زيد عبد المجيد ابراهيم  حسين سمين رفعت رضا

 سور الدين مهدي صالح خليل احمد خليل ابراهيم  الحسين عبدهللا حسين 

 سيف احمد جبر صالح سفر خوام 

 

 اسم رئيس القاعة وتوقيعه :           العدد الكلي  :

 اسم المراقب وتوقيعه :                                                             عدد الحضور :

 اسم المراقب وتوقيعه :                                                             عدد الغياب :

 اسم المراقب وتوقيعه :                                                                                                                                   


