
 التاريخ:      المادة :    + صباحي سائيم األولى المرحلة :  (خاصالفرع )ال (2) بناية رقم ( 9 لقاعة  رقم )ا / / اللجنة االمتحانية المركزية الحقوقكلية /  جامعة تكريت

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

 محمد ناطق احمد علي اميد صبحي شاكر محمد عبد الستار صالح  عدي صدام ناصر حسن محمد حميد خليفه حاجم عبيد نزهان عبيد عباس

 محمد نزار فاضل حسين علي ثامر علي جواد محمد عبد الصمد طعمه  عزالدين احمد فارس محمد خالد احمد محمود عبيد نعمان عبيد احمد

 محمد نزال علي خلف علي حسن عفر عبد محمد عبد الغني طه علي عزالدين مالك نايف علي  محمد خلف شهاب شاهر عثمان سعد حسن حريز

 محمد وليد يونس علوان علي حسين فهد سهيل محمد عبد هللا زبن جمعه عزالدين مجيد احمد كاظم محمد خلف علي احمد عثمان طاهر مهدي مطر

 محمود حامد عباس رجب علي خلف صبار محمد محمد عطاهلل حميد لجي عزام نواف علي دهش  محمد خلف محمود محمد عثمان عبد الحميد سالم احمد

 محمود غانم محمود  علي سامر صالح مهدي محمد علي عبد مريس عكرمه حمد عبد صالح محمد رافد محمد داود عثمان عبد مجيد محمود

 مخلف حميد حسن خضير علي سالم عبد االمير عباس محمد عمر طه علي رمضانعالء غالب فهمي  محمد رمضان حمود حمد عثمان عماد عبود غضبان

 مراد محمد حسن صالح علي صباح جاسم طعمة محمد فياض حسين عالء مصطفى طه عبدهللا محمد سمير زيدان خلف عثمان غازي حسين حمود

 مرادي عبيد خضير  علي صدام عواد جويريد محمود يوسف عكلهمحمد  علي  شفيق محي حميد محمد سمير عبد الحميد  عثمان محمد عبدالباقي محمد

 مروان عدنان عبدهللا رجا علي عبدهللا حمادي يوسف محمد مطر محمد خلف علي ابراهيم جاسم نايف محمد صباح اسد هللا علي عدنان عبدهللا احمد عوده

 مروة عبد الفتاح ابراهيم  علي عزاوي احمد  عدي جاسم احمد يوسف

 مزاحم سبهان دويح علي فاضل ربيع علي

 

 اسم رئيس القاعة وتوقيعه :           العدد الكلي  :

 اسم المراقب وتوقيعه :                                                             عدد الحضور :

 اسم المراقب وتوقيعه :                                                             عدد الغياب :

 وتوقيعه:اسم المراقب                                                                                                                                     

 


