
 التاريخ:                 المادة :مسائي + صباحي     ىاألولالمرحلة  (خاصالفرع ال) (2بناية رقم ) ( 5 لقاعة  رقم )ا / / اللجنة االمتحانية المركزية الحقوقكلية /  جامعة تكريت

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

 ضرغام عبد هللا فاضل  عبد الرحمن  رماح تحرير شيبان مجيد ياسين احمد رعد عبدهللا طلب حمادة  سيف اياد حسن حماده علي عيدي داليا صباح

 ضياء تركي نواف فرحان رنا محمد فوزي خيرهللا شيماء قحطان عباس  رغد سعد صالح  سيف حسام علي كريم داود رجب رمضان عبدهللا

 طارق حميد حسين خواف رنده رياض محمد عبد صابر صالح مخلف حمد رفل عبد الوهاب عباس سيف حسن محمود جزاع دعاء دلي مطر عباس

 طارق عبد الكريم مرعي  رؤى صباح نوري جاسم صادق رشيد صالح حمد رفل مكي حميد امين سيف علي حسن مهدي دنيا مظفر ادريس 

 طارق محمود خلف  رويد نصير محمود صالح جاسم علي حسن رفل منذر خلف  شاكر محمود عجيل علي ده ريا رزكار شكر حسين

 طالب محمد فرحان مهدي ريم جواد خطاب حمد صبحي صالح علي  رفيف مقدام هاشم  شفيق غفور مراد جمعه دينا محمد احمد وساك

 طه عامر احمد خطاب زكريا خيرهللا محمد خلف فجر حسنصفا مهند  رقيب خليل مزهر عبدهللا شكور سليمان قادر حسن رانيا محمد جليل ابراهيم

 طه عبد الوهاب طه  زهراء ماهلل عبدهللا كاظم صالح عبد الجبار صالح  رقيب رمضان محمد عبدهللا شمم اركان ياسين حميد رائد خالد عبداالمير

 عادل ابراهيم حمد سليمان زياد طارق متعب حمادي صالح محمد ارحيل  رقية وليد عبد هللا  شهد بدر عمر مهدي رسل جعفر فاضل هيشان

 عامر حسن عبود حويش زياد عبد االله صباح ضاري عبد الوهاب احمد  ركاد شامل ابراهيم مرعي شهد رحاب يعكوب  رسول حميد علي محمود

 عباس فاضل محمود زيد حامد عبد هللا  رشيد عطاهلل رشيد خلف

 ابراهيم مخلفعبد االله  زيد طارق لطفي

 

 اسم رئيس القاعة وتوقيعه :           العدد الكلي  :

 اسم المراقب وتوقيعه :                                                             عدد الحضور :

 اسم المراقب وتوقيعه :                                                             عدد الغياب :

 وتوقيعه:اسم المراقب                                                                                                                                    


