
 التاريخ:      المادة :    + صباحي سائيم ىاألول :المرحلة   (خاصالفرع )ال (2) بناية رقم ( 8 لقاعة  رقم )ا / / اللجنة االمتحانية المركزية الحقوقكلية /  جامعة تكريت

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

 مازن سامي حسين مهدي عبدهللا خلف عبدهللا حميد فياض صباح رشيد احمد عبدالعزيز مولود علوان  غيث حارث راشد عطيه عبدالرحمن حسين مزاحم 

 مال هللا ذياب صالح  عبدهللا عايد دليمي  فيصل عماد الدين حافظ  عبدالقادر زهير علي  فارس محمد فارس غضب عبدالرحمن حميد جاسم 

 مثنى حارث عيدان محمد عبدهللا عباس محمود  قاسم محمد حسن مرهج عبدالقادر ناجي جبار حمد فاضل عواد شحاذه حسين عبدالرحمن عبد محمود 

 مثنى خضير عبود حسين عبدهللا عبدالرحمن جاسم  قصي برزان معدل شهاب عبدالقهار مازن مصطفى فراس حاتم مسهر شهاب عبدالرحمن عبدهللا شناك 

 مثنى محمد سليم حديد عبدهللا غانم عبداللطيف  كامل مصطفى كامل حميد عبدالكريم حسن جدعان  فراس سهيل نجم عبدهللا داحورعبدالرحمن عيسى عبد 

 مثنى مشحن حمدان  عبدهللا كنعان صالح  الفي نواف عبد مريس عبدالكريم علي عبدالكريم  فرج جاسم محيميد ياسين عبدالرحمن غازي علي خلف

 محب سعد خلف عزاوي عبدهللا مجيد محمود  لطيف مدلول لطيف احمد عبدهللا ابراهيم حسين فرحان محمد عوده عزيز فليح حسن عبدالرحمن غانم

 محمد احمد كامل جاسم عبدهللا محمود عبدالستار  لؤي نزار داود متعب عبدهللا اياد يوسف احمد فالح عزيز مهدي عبد عبدالرزاق احمد صالح 

 محمد اسماعيل سعران  عبدهللا مهدي جاسم محمد لويس هاشم حسين  عبدهللا جاسم احمد  فهمي اكرم فاضل حميد عبدالسالم محمد  حسين 

 محمد ثابت اسود محمد عبدهللا وسام عبود  ليث صباح نوري رجب عبدهللا جاسم الطيف فؤاد سالم قاسم جهاد عبدالعزبز محمد فارس 

 محمد جاسم خليل احمد عبدالملك محمد حضيري الفي نواف عبد مريس عبدهللا حسين مزاحم علي فواز ضاري رمضان  عبدالجبار عبدالستارعبدالعزيز 

 محمد جاسم مهدي جاسم عبدالواحد احمد شمخي  عبدالعزيز عبدهللا علي

 محمد جمعه محمد عبد هللا عبدالودود محمد عبدالودود 

 

 اسم رئيس القاعة وتوقيعه :           العدد الكلي  :

 اسم المراقب وتوقيعه :                                                             عدد الحضور :

 اسم المراقب وتوقيعه :                                                             عدد الغياب :

 وتوقيعه:اسم المراقب                                                                                                                                     

 


