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/  األرضً:  الطابق                            (       5         ) رقم قاعة                                  اللغة قسم:  القاعة مكان  

ك
شــــــبــــــــــــــــــــا

 ال

تركٌةال  اللغة قسم  

 

فارسٌةال اللغة قسم  

 

سرٌانٌةلا اللغة قسم  

 

تركٌةال اللغة قسم  

 
فارسٌةال  اللغة قسم  

 
 رٌام طارق احسان

تركً/ اول   
 اسماعٌل احمد

فارسً/ اول   
 مروج سالم حميد 

سرياني/ اول   
 احمد جاسم مهدي

تركً/ ثانً   
 علً كرٌم

فارسً/  اول  

 عباس حسٌن ناصر
تركً/ اول   

 اٌمن لٌث
فارسً/  اول  

 زهراء ظاهر عطية
سرياني/ اول  

 علً حامد عبدهللا
تركً/  ثانً  

 

 عذراء فاروق
فارسً/  اول  

 مرتضى عبد الكرٌم حسٌن
تركً/ اول   

 بهجت مزهر
فارسً/  اول  

 طيبة ميسم حسين 
سرياني/ثاني  

 امٌر محمد محمود
تركً/  ثانً  

 عقٌل احمد
فارسً/  اول  

 بشار طه مظلوم
تركً/ اول   

محمدحنٌن   
فارسً/  اول  

 سلوان فادي طوبيا
سرياني /رابع  

 امٌر جواد كاظم
تركً/  ثانً  

 عباس عبٌد
فارسً/  اول  

 علً عقٌل راضً
تركً/ اول   

 حسٌن جبار
فارسً/  اول  

 محمود اوهام حسن 
تركً/  ثانً  

 

 محمد عبد الواحد
فارسً/  اول  

 عمر عباس عبٌد
تركً/ اول   

 سرمد حمٌد
فارسً/  اول  

محمد محسن نور   
تركً/  ثانً  

 

حمد عبد الباسطم  
فارسً/  اول  

 مرٌم عباس زبال
تركً/ اول   

 صفاء هاشم
فارسً/  اول  

 محمد شحاذة محمد 
تركً/ ثالث   
 

 مصطفى قاسم
فارسً/  اول  

 طٌبة رزاق 
فارسً/  اول  

 اكرم انعٌمة حمد 
تركً/ ثالث   
 

 ٌوسف كمال
فارسً/  اول  
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/  األرضً:  الطابق                            (          6)         رقم قاعة                                  اللغة قسم:  القاعة مكان  

ك
شــــــبــــــــــــــــــــا

 ال

تركٌةال  اللغة قسم  
 

فارسٌةال اللغة قسم  
 

سرٌانٌةلا اللغة قسم  
 

تركٌةال اللغة قسم  

 
فارسٌةال  اللغة قسم  

 

 زهراء نجم الدٌن عبد الحسٌن
تركً/ رابع   

 استبرق عدنان
فارسً/ اول   

 علً عبد الغفور سلطان 
تركً/ رابع   

 مصطفى جبار
فارسً/ اول   

 عالء مشعان مهدي
تركً/ رابع   

 حسٌن علً
فارسً/ اول   

 

 مثنى عبد الكرٌم مهاوي 
تركً/ رابع   

 نور علً
فارسً/ اول   

 نادٌن محمد هاشم
تركً/ رابع   

 زهراء عبد الرضا
فارسً/ اول   

 محمد محسن لعٌبً 
تركً/ رابع   

 نهاد محمد
فارسً/ اول   

 والء جار هللا صخً
تركً/ رابع   

 زٌنب سعد
فارسً/ اول   

 مٌادة محمد كرٌم 
تركً/ رابع   

 هبة حسٌن
فارسً/ اول   

 حسٌن محمد ابراهٌم
تركً/ رابع   

 شهد عامر
فارسً/ اول   

 

تركًٌوسف تحسٌن    
تركً/ رابع   

 وسام اٌاد
فارسً/ اول   

تركً / حٌدر عبد ا رابع 
 لحسٌن وهٌب

 

 علً ماجد
فارسً/ اول   

 ضرغام محمد اسماعٌل 
تركً/ رابع   

 قاسم عزٌز
فارسً/ محمل  / اول   

 عبدالرحمن ماجد حمٌد
تركً/ رابع   

 كرٌم محمد
فارسً/ اول   

 

 محمد حسن كشاش 
تركً/ رابع   

 محمد حسٌن
فارسً/ محمل  /  اول  

 محمد سمٌر 
فارسً/ اول   

 عباس جبار  
فارسً/ محمل  / اول   
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/  األرضً:  الطابق                            (      7)             رقم قاعة                                  اللغة قسم:  القاعة مكان   

ك
شــــــبــــــــــــــــــــا

 ال

فارسٌةال  اللغة قسم  
 

فارسٌةال اللغة قسم  
 

فارسٌةلا اللغة قسم  
 

فارسٌةال  اللغة قسم  

 

 احمد جمال
فارسً  / ثالث   

 كرار طه
فارسً/ ثانً   

 جودت كاظم
فارسً/ ثالث   

 مضر منذر
فارسً/ ثانً   

 حسٌن علً
فارسً  / ثالث   

 الرا محسن
فارسً/ثانً   

 حسن عالء
فارسً/ ثالث   

 محمد حسٌن
فارسً/ ثانً   

 علً حسون 
فارسً  / ثالث   

 مرٌم هجران
فارسً/ ثانً   

 رائد محمد
فارسً/ ثالث   

 مصطفى كاظم
فارسً/ ثانً   

 علً عبدهللا 
فارسً  / ثالث   

 ٌاس مجٌد
فارسً/ثانً   

 سٌف ظاهر
فارسً/ ثالث   

 عباس جبار
فارسً/ ثانً   

 نبا سامً
فارسً  / ثالث   

 اوس عبد هللا
فارسً/ثانً   

الجلٌلعلً عبد   
فارسً/ ثالث   

 وائل طه
فارسً/ ثانً   

 اٌة كرٌم
فارسً  / ثالث   

 مروة خلف 
فارسً/ ثالث   

 

 مٌثم خالد  
فارسً/ ثالث   

 

 اٌات علً
فارسً  / ثالث   

 ٌاسٌن سعدون 
فارسً/ ثالث   
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/  األرضً:  الطابق                            (         8)          رقم قاعة                                  اللغة قسم:  القاعة مكان   

ك
شــــــبــــــــــــــــــــا

 ال

فارسٌةال  اللغة قسم  
 

فارسٌةلا اللغة قسم   
 

 

 رسول خلف
فارسً/ رابع   

 ظافر عباس 
فارسً/ رابع   

 

 حسن سلمان
فارسً/ رابع   

 

 علً حسٌن 
فارسً/ رابع   

 

 سارة جبار
فارسً/ رابع   

 محمد ٌوسف 
فارسً/ رابع   

 

 سجاد سعد
فارسً/ رابع   

 مٌسم عبد الكرٌم 
فارسً/ رابع   

 

 شٌرٌن علً
فارسً/ رابع   

 علً حسٌن 
فارسً/ رابع   
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