
             
سيىَ ميَهظاندارى قوناغا /خوال ئيَكىَ 2019-2018اال خواندنىَ ئةجناميَن دوماهيا س /ئيَظارى-ةرطيَرانىَثشكا و/نماناكوليذا ز  

  

 
 بابةت 

وةرطيَرِان بوَ عةرةبي 
 الرتمجة اىل العربية

وةرطيَرِان بوَ ئينطليزى 
 الرتمجة اىل االنكليزية

وةرطيَرِانا دويفئيَك 
 الرتمجة التتابعية

وةرطيَرِانا كارطيَرى 
 الرتمجة االدارية

ريَزمانا هةظبةركري 
 النحو املقارن

           زمانناسي
 علم اللغة()

ريَكيَن ظةكولينىَ  
 طرائق حبث

شانوَ 
 املسرح()

مورفولوجيا عةرةبى 
   علم الصرف العربي

 تيَبينى ئةجنام ثلة ثلة ثلة ثلة  ثلة  ثلة  ثلة  ثلة  ثلة  ناظ ر

   سةرنةكةفيت الواز زور باش الواز الواز الواز الواز ثةسةند ثةسةند ثةسةند ابراهيم خليل حسن 1

   سةرنةكةفتى زور باش باش باش ناظنجى ثةسةند ثةسةند ناظنجى ثةسةند الواز امحد حسني عيسى 2

   سةرنةكةفتى ثةسةند ثةسةند ثةسةند الواز الواز الواز ثةسةند الواز الواز امحد عبيد عبداحلميد 3

   سةرنةكةفيت زور باش باش الواز ثةسةند ناظنجى ناظنجى ناظنجى ثةسةند ثةسةند اسامة جالل عيسى 4

   سةركةفيت زور باش هةرةباش ناظنجى ناظنجى ناظنجى ثةسةند ثةسةند ناظنجى زور باش االء عثمان علي  5

 سةركةفيت زور باش باش ثةسةند ثةسةند ناظنجى ثةسةند ناظنجى ثةسةند ثةسةند اواز درباس صاحل 6
بريار ب وةرطَيران 

 بَو عةرةبى

   سةرنةكةفيت ناظنجى ناظنجى ثةسةند ثةسةند ثةسةند الواز ثةسةند الواز الواز اميان ريرب حسن 7

   سةركةفيت باش زور باش ناظنجى ثةسةند ثةسةند ناظنجى باش ثةسةند باش تبارك عبدالعزيز ابراهيم 8

   سةرنةكةفتى ثةسةند ثةسةند الواز الواز الواز الواز ثةسةند الواز الواز جوان صديق سعيد 9

   سةركةفيت باش هةرةباش ثةسةند ناظنجى ناظنجى باش ناظنجى زور باش باش حسن كرتان خالد 10

   سةرنةكةفيت زور باش باش ثةسةند الواز ناظنجى ناظنجى باش باش باش مصطفىخالد عبداهلل  11

 سةركةفيت باش باش باش ثةسةند ثةسةند ثةسةند ثةسةند ثةسةند ثةسةند دلري نزار حممد طاهر 12
 بريار ب وةرطَيرانا

 دوفئَيك

   سةركةفيت ثةسةند زور باش ناظنجى ناظنجى ناظنجى ناظنجى باش زور باش باش رغده جعفر كلش 13

   سةركةفيت زور باش باش ناظنجى ناظنجى ثةسةند ناظنجى ثةسةند باش باش ريم امنار عبداهلادي 14

   سةركةفيت ناظنجى ناظنجى ثةسةند ثةسةند باش ناظنجى ثةسةند ناظنجى باش زيدان خلف فارس 15



             
خوال ئيَكىَ/ قوناغا سيىَ ميَهظاندارى 2019-2018ئيَظارى/ ئةجناميَن دوماهيا ساال خواندنىَ -كوليذا زمانان/ثشكا وةرطيَرانىَ  

  

 
 بابةت 

وةرطيَرِان بوَ عةرةبي 
 الرتمجة اىل العربية

وةرطيَرِان بوَ ئينطليزى 
 الرتمجة اىل االنكليزية

وةرطيَرِانا دويفئيَك 
 التتابعيةالرتمجة 

وةرطيَرِانا كارطيَرى 
 الرتمجة االدارية

ريَزمانا هةظبةركري 
 النحو املقارن

            زمانناسي 
 علم اللغة

ريَكيَن ظةكولينىَ  
 طرائق حبث

 شانوَ 
 املسرح

مورفولوجيا عةرةبى 
   علم الصرف العربي

 تيَبينى ئةجنام  ثلة ثلة ثلة  ثلة  ثلة  ثلة  ثلة  ثلة  ناظ ر

   سةركةفيت زور باش باش باش باش ناظنجى ناظنجى ثةسةند ثةسةند ثةسةند كريه تعلو بريش 16

   سةركةفيت زور باش ثةسةند باش ناظنجى ناظنجى ثةسةند ناظنجى ناظنجى ثةسةند فردوس رشيد حسن 17

   سةركةفيت باش زور باش زور باش باش ثةسةند زور باش ثةسةند باش ناظنجى فهد مراد رشيد 18

   سةركةفيت زور باش زور باش زور باش باش باش زور باش ناظنجى باش باش كرم بهاءالدين امحد 19

   سةرنةكةفتى باش ثةسةند ثةسةند الواز ثةسةند الواز ثةسةند ناظنجى ثةسةند حممد بيار توفيق 20

   سةرنةكةفتى ثةسةند ناظنجى الواز الواز ناظنجى الواز ثةسةند ثةسةند الواز حممد عبدالكريم عيسى 21

             حممد حمسن جردو 22

 سةركةفيت ناظنجى باش ناظنجى ثةسةند ناظنجى ناظنجى ناظنجى ناظنجى ثةسةند مراد حسو برو 23
بريار ب وةرطَيران 

 بَو عةرةبى

 سةركةفيت ناظنجى ناظنجى ثةسةند ثةسةند ثةسةند ثةسةند ناظنجى ناظنجى ثةسةند جنيب مجيل نيقو 24
بريار ب  رَيكَين 

 ظةكولينَى

   سةرنةكةفيت باش ناظنجى ناظنجى ثةسةند ناظنجى الواز الواز الواز الواز نسمه فواز ابراهيم 25

   سةرنةكةفيت زور باش ثةسةند ثةسةند الواز الواز الواز الواز الواز الواز يوسف ابراهيم حسن 26

 


