
 التاريخ:      المادة :    + صباحي سائيم ىاألول المرحلة :  (خاصالفرع )ال (2) بناية رقم ( 01 لقاعة  رقم )ا / / اللجنة االمتحانية المركزية الحقوقكلية /  جامعة تكريت

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

 موج قيس رشيد فرحان عمر قصي حازم محمد معتز عامر احمد خضر عمر حمد احمد حمد مصطفى حازم صباح  حماديعلي فالح عبدهللا 

 موسى احمد ياسين احمد عمر مجيد محمد  معتز عداي محمد فرحان عمر حمد حمود عبدهللا مصطفى خالد مهدي احمد علي فزع عبد الحسين عباس

 مؤمن اسماعيل عيسيى  عمر مزبان حميد مروان  معتز محمد المامون عطا عمر دودح محمد شالش مصطفى خليفة عايل  علي قاسم عبد الغني عبيد

 ميسر نعمان احمد نعمان عواد صالح عواد هنو معتز مهنه جسام محمد عمر سعيد حميد حسين مصطفى ذياب محمد  علي قاسم محمد علوان

 ميسون انور محمد زكي غزوان زبن احمد عذاب معتمد حامد رجب عيث عمر عامر عبد ضيف المسعود صباح رشيد  مصطفى علي كهالن علي عبدالرزاق

 ناظر منعم عايد احمد غزوان محمد ابراهيم صالح معد ابراهيم محمد حميد عمر عبدالسالم ذنون محمود مصطفى عبد القادر كامل  علي محمد عبدالكريم

 ناظم سلطان عيسى  غزوان مهدي صالح علوان مفيد جاسم حميد محمود عمر عبدالعزيز حمد اسماعيل  مصطفى عالء صالل  علي مؤيد علي عون

 ناظم غايب شالل عطيه غزوه سعد مشعل حسن مفيد ناجي احمد هذال عمر عبدالقادر انصيف جاسم مصطفى لؤي مظهر حاتم علي نجاح توفيق محمد

 ناظم محمد حسين غايب غسان عطية سليمان محمد مقداد كوان عبد هللا يوسف عمر عماد طارق رحيم مصطفى محمود عبد هللا  عمار رشيد علي خلف

 ناهدة حسين علي جدوع غفران رائد حازم عباس ممدوح كاظم عواد نعوم عمر فاروق احمد حسين مصطفى نزهان مسرهد  عمار سعد صالح محمد

 نبراس نجيب حسين  غفران هاشم مناع موج سفر مولود مصطفى عمر فاضل عباس  مصعب ماهر حواس  عمار ياسر محمد عبدهللا

 نجاح حسن محمد   مصعب وسمي محمد شيخ عمر احمد جاسم 

 نزال يونس رمضان مظفر قحطان يحيى عمر جاسم محمد جارهللا

     عمر حسين سعد محيميد

 

 القاعة وتوقيعه :اسم رئيس            العدد الكلي  :

 اسم المراقب وتوقيعه :                                                             عدد الحضور :

 اسم المراقب وتوقيعه :                                                             عدد الغياب :



 وتوقيعه:اسم المراقب                                                                                                                                     

 


