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 جاهــعــــت بغــــــــــداد

كلــــــــيت اللغـــــــــــــــاث  

 
 
 

 

 

 

 

 7/9/2016 االربعاء

 

  (    20)      رقــــــــــن  كبيرة قاعـــــــت 

 ححاًيت الوركزيت ماللجٌت اال

 الوٌصــــــــــــــــت

ك
شـــــبـــــــــــــــــــــــــــــا

ال
 

  اللغت الفرًسيت قسن

 الرابعتالورحلت 

 قسن اللغت االلواًيت

 رابعتالالورحلت 

 قسن اللغت الفرًسيت 

 الرابعت الورحلت 

 قسن اللغت االلواًيت 

 لرابعتالورحلت ا

 اللغت قسن /البــــــــــاب 

 الرابعت الورحلت /الفرًسيت 

  صفاء أحود كرين   أرياى حسيي علي 

 أسراء داود سالن 

 أسراء عباس كاظن
  غيث علي حسيي 

  كرار هاجد عبد الرحوي  آيت أياد فؤاد  

  هروة عيداى هحسي  آيت هاهر أبراهين 

  هرين ًوير شاكر  أيواى جبار هحود 

  هلوك غساى حوادي  حبارك ًزار كاظن 

  داليا أياد عبد الرحوي  حسيي رضا حسي 

  رًا رأفج راضي  رغد عبد الكرين  

  علي حسيي عالوي  كرار هحود سعيد  
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 جاهــعــــت بغــــــــــذاد

كلــــــــٍت اللغـــــــــــــــاث  

 
 
 

 

 

 

 

 8/9/2016 الخوٍص

 

  (    20)      رقــــــــــن  كبٍرة قاعـــــــت 

 تحاًٍت الوركسٌت ماللجٌت اال

 الوٌصــــــــــــــــت

ك
شـــــبـــــــــــــــــــــــــــــا

ال
 

  اللغت الفرًطٍت قطن

 الرابعتالورحلت 

 قطن اللغت االلواًٍت

  الرابعتالورحلت 

 قطن اللغت الفرًطٍت 

 الرابعت الورحلت 

 قطن اللغت االلواًٍت 

 لرابعتالورحلت ا

 اللغت قطن /البــــــــــاب 

 الرابعت الورحلت /الفرًطٍت 

  لٍث هحوذ حطي  رغذ عبذالكرٌن ًعوت 

 ًور عادل عبذ الحطٍي  غفراى عبذالواحذ كاظن 

 
 

  صفا ًصٍف جاضن  فاتي حطي كاظن 

  رافذ خلف شوٌخ  هصطفى عبذ هللا رضي 

    غطاى حواديهلوك  

    هٍا حوٍذ ضاحً 

  زبٍذة علً جاضن 
 

 

  عوار ٌاضر حطٍي 
 

 

  هرواى عذًاى عباش  
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 جاهــعــــت بغــــــــــداد

كلــــــــٍت اللغـــــــــــــــاث  

 
 
 

 

 

 

 7/9/2016  االربعاء

 

 

  (    19)      رقــــــــــن  كبٍرة قاعـــــــت 

 تحاًٍت الوركسٌت ماللجٌت اال

 الوٌصــــــــــــــــت

ك
شـــــبـــــــــــــــــــــــــــــا

ال
 

  اللغت الفرًسٍت قسن

 الرابعتالورحلت 

 قسن اللغت االلواًٍت

 الورحلت االولى

 قسن اللغت الفرًسٍت 

 الرابعت الورحلت 

 قسن اللغت االلواًٍت 

 ثاًٍتالورحلت ال

 اللغت قسن /البــــــــــاب 

 الرابعت الورحلت /الفرًسٍت 

  علً قاسن عبىد  تبارك عباش داخل 

  رًا حسٍي علً  هها عدًاى صادق 

  هصطفى هحود زغٍر  هرواى حاهد رهاح 

 الورحلت الثاًٍت 

 علً ًعٍن هسهر
 الورحلت الثالثت 

 ضحى عبد القادر هحسي
 

  هحود عبد الوهدي هادي  هٌى علً حسٍي 

 عوار كوال خلف  جعفر حوٍد علً 

 
 

    حٍدر صبحً جرهط 

    سازاى أهٍر كرٌن 

    علً حاكن فالح  
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 جاهــعــــت بغــــــــــداد

كلــــــــيت اللغـــــــــــــــاث  

 
 
 

 

 

 

 

 7/9/2015 االربعاء

 

  (    21)      رقــــــــــن  كبيرة قاعـــــــت 

 تحاًيت الوركسيت ماللجٌت اال

 الوٌصــــــــــــــــت

ك
شـــــبـــــــــــــــــــــــــــــا

ال
 

  اللغت الفرًسيت قسن

 الثالثتالورحلت 

 قسن اللغت االلواًيت

 رابعتالورحلت ال

 قسن اللغت الفرًسيت 

 الورحلت الثالثت

 قسن اللغت االلواًيت 

 رابعتالورحلت ال

 اللغت قسن /البــــــــــاب 

 الورحلت الثالثت/الفرًسيت 

 
 هصطفى عبدهللا رسي

  علي حسوًي هحود 

  ًداء عبد الواحد زرزور  علي يحيى عبد الواحد 

  ياسر عبد الكرين حويد  عوار ياسر حسيي 

  هرواى عدًاى عباش 
 

 

  الرحينهرين سعد عبد  
 

 

  ًور عادل عبد الحسيي 
 

 

  أحود صادق حويد 
 

 

  رافد خلف شويخ 
 

 

  صفا ًصيف جاسن  
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 جايــعــــح تغــــــــــذاد

كهــــــــٍح انهغـــــــــــــــاخ  

 
 
 

 

 

 

 

 2016-9-5االثٍٍُ 

 

  (    20)      رقــــــــــى  كثٍرج قاعـــــــح 

 اٍَح انًركسٌح تخوانهجُح اال

 انًُصــــــــــــــــح

ك
شـــــثـــــــــــــــــــــــــــــا

ان
 

  انهغح انفرَسٍح قسى

 انراتعحانًردهح 

 قسى انهغح االنًاٍَح

 انثاٍَحانًردهح 

 قسى انهغح انفرَسٍح 

 انراتعح انًردهح 

 قسى انهغح االنًاٍَح 

 انراتعحانًردهح 

 انهغح قسى /انثــــــــــاب 

 انراتعح انًردهح /انفرَسٍح 

 رٌاض هادي رعٍذ
 يصطفى يذًذ زغٍر

 كرٌى دايذ تًُ آٌح ياهر أتراهٍى يروج كاطع سذ خاٌ

 انًردهح انثانثح رٌهاو فخري شاكر
 دىراء عالوي أدًذ

 كرار ستار جثار أًٌاٌ جثار يذًذ يهى سعٍذ دسٍٍ

 يذًذ ضٍاء انذٌٍ شهاب تثارك َسار كاظى َجالء عثاش جاتر ضذى عثذ انقادر يذسٍ زٌُح عًاد عثذ انىهاب

 يذًذ عثذ انًهذي هادي سارج عًاد انذٌٍ

 
 دسٍٍ رضا دسٍ انًردهح انثاٍَح

 
 يرتضى عثذ انسهرج يشعم

 دعاء عثىد عثاش

 عًار كًال خهف ساير يذًذ عهً

 

 صفاء أدًذ كرٌى  سجى يذًٍ عثذ انرضا

 
 يقذاد سهٍى َشعاٌ

 عهً عثذ هللا عثٍذ

 انًردهح انراتعح صفا َافع يذًذ
 أرٌاٌ دسٍٍ عهً

 صالح يذًٍ انذٌٍ دًىدي كرار ياجذ عثذ انردًٍ يذًذ طانة دٍذر

 جىادَىر كاظى  اسراء كرٌى جثر يصطفى دًٍذ فاضم أسراء داود سانى عهً جىاد َاجً

 دٌار ادًذ شرٌف أسراء عثاش كاظى عهً عثىد دًسج
 َعًح رغذ عثذ انكرٌى

 عثذ االيٍر ودٌع جىاد

 رسم يذًذ رسىل آٌح أٌاد فؤاد  غفراٌ يذًذ عثذ هللا 
 غٍث عهً دسٍٍ

 عهً طانة داتى
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 جاهــعــــح تغــــــــــداد

كلــــــــٍح اللغـــــــــــــــاخ  

 
 
 

 

 

 

 6/9/2016  الثالثاء

 

 

  (    19)      رقــــــــــن  كثٍرج قاعـــــــح 

 تحاًٍح الوركزٌح ماللجٌح اال

 الوٌصــــــــــــــــح

ك
شـــــثـــــــــــــــــــــــــــــا

ال
 

  اللغح الفرًسٍح قسن

 الراتعحالورحلح 

 قسن اللغح االلواًٍح

 الورحلح االولى

 قسن اللغح الفرًسٍح 

 الراتعح الورحلح 

 قسن اللغح االلواًٍح 

 الورحلح االولى

 اللغح قسن /الثــــــــــاب 

 الراتعح الورحلح /الفرًسٍح 

  ضحى عثد القادر هحسي  هروج شاكر هحود 

 الورحلح الثاًٍح 

 علً ًعٍن هزهر
 الورحلح الراتعح 

 ارٌاى حسٍي علً
 

  والء ولٍد عثدالحوٍد  هٌى علً حسٍي 

  هصطفى عثدهللا رسي  علً جعفر حوٍد 

    سجاد هاجد عثد الصاحة 

    علً قاسن عثىد 

 الورحلح الثالثح 

 هحود عثد الوهدي هادي
   

    حٍدر كاهل هحسي 

    عثاس حسٍي جىاد  
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 جاهــعــــت بغــــــــــذاد

كلــــــــٍت اللغـــــــــــــــاث  

 
 
 

 

 

 

 8/9/2016  الخوٍش

 

 

  (    19)      رقــــــــــن  كبٍرة قاعـــــــت 

 تحاًٍت الوركزٌت ماللجٌت اال

 الوٌصــــــــــــــــت

ك
شـــــبـــــــــــــــــــــــــــــا

ال
 

  اللغت الفرًضٍت قضن

 الرابعتالورحلت 

 قضن اللغت االلواًٍت

 الورحلت االولى

 قضن اللغت الفرًضٍت 

 الرابعت الورحلت 

 قضن اللغت االلواًٍت 

 ثالثتالورحلت ال

 اللغت قضن /البــــــــــاب 

 الرابعت الورحلت /الفرًضٍت 

   تبارك عباس داخل 

 عوار كوال خلف
 

 الورحلت الرابعت  حضٍي جبار جالب 

 تحوٍل/ اٌت هاهر ابراهٍن 
 

  آرٌاى حضٍي علً   هروة شاكر هحوذ 

  عبذ الحضٍيآالء علً   هرواى حاهذ رهاح 

 الورحلت الثاًٍت 

 علً ًعٍن هزهر
  آٌت أٌاد فؤاد  

  كرار هاجذ عبذ الرحوي  قتٍبت صفٍاى عبىد 

 الورحلت الثالثت 

 ضحى عبذ القادر هحضي
  اٌواى جبار هحوذ 

  رصل صالح هادي  هحوذ عبذ الوهذي هادي 

  رصل عبذالضتار هاشن  أحوذ هجٍذ هٌذ  
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 جايــعــــح تغــــــــــداد

كهــــــــٍح انهغـــــــــــــــاخ  

 
 
 

 

 

 

 

 2016-9-5االثٍٍُ 

 

  (    21)      رقــــــــــى  كثٍرج قاعـــــــح 

 ذذاٍَح انًركسٌح وانهجُح اال

 انًُصــــــــــــــــح

ك
شـــــثـــــــــــــــــــــــــــــا

ان
 

  انهغح انفرَسٍح قسى

 انثانثحانًردهح 

 قسى انهغح االنًاٍَح

 انراتعحانًردهح 

 قسى انهغح انفرَسٍح 

 انثانثح  انًردهح 

 قسى انهغح االنًاٍَح 

 راتعحانًردهح ال

 انهغح قسى /انثــــــــــاب 

 انثانثح  انًردهح /انفرَسٍح 

 اسعد طانة يذسٍ
 اٌالف شكري دسٍٍ

 نثُى يذًد سعٍد
 فاذٍ دسٍ كاظى

 هانح عهً يذًىد

  هٍا دًٍد ضادً يٍثى صانخ عثىد االء عهً عثدانذسٍٍ عادل رشٍد سهًٍاٌ

 انجثاريصطفى ادًد عثد 
 جٍهاٌ عصاو َصر

  جعفر سعد خٍىٌ ٌاسًٍٍ دٍدر عثد انجثار

 يىسى عثد قاسى
 دثٍة دسٍٍ يطشر

  دانٍا أٌاد عثد انردًٍ اسراء يًدوح عثاش

 ادًد عثد انذكٍى اتراهٍى
 رداب فٍصم جىاد

  رَا رأفد راضً شًٍاء رٌاض غازي

 افراح يذًد جاسى
 رسم صالح هادي

  زتٍدج عهً تاسى صاترٌٍ يىسى تالسى

 ذًارا ادساٌ يذًٍ
 رسم عثد انسرار هاشى

  عهً دسٍٍ عالوي عهً عًاد فاهى

 رغد خاند صانخ
 غفراٌ عثدانىادد كاظى

  عهً ٌذٍى عثد انىادد عهً َاظى يذًد

 شٍرٌٍ عثد انىهاب دسٍٍ  
 يصطفى عثدهللا رسٍ

  عًار ٌاسر دسٍٍ فرح عهً يذًد
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 جاهــعــــت بغــــــــــداد

كلــــــــيت اللغـــــــــــــــاث  

 
 
 

 

 

 

 

 5/9/2015 االثٌيي

 

  (    14)      رقــــــــــن  كبيرة قاعـــــــت 

 تحاًيت الوركسيت ماللجٌت اال

 الوٌصــــــــــــــــت

ك
شـــــبـــــــــــــــــــــــــــــا

ال
 

  اللغت الفرًسيت قسن

 الثالثتالورحلت 

 قسن اللغت االلواًيت

 لرابعتالورحلت ا

 قسن اللغت الفرًسيت 

 االولىالورحلت 

 قسن اللغت االلواًيت 

 رابعتالورحلت ال

 اللغت قسن /البــــــــــاب 

 االولىالورحلت /الفرًسيت 

  ليث هحود حسي 
 ًور علي هحود

 

  هرواى عدًاى عباش  هرين سعد عبد الرحين 

  ًور عادل عبد الحسيي 
 

 

  والء وليد عبد الحسيي 
 

 

  أحود صادق حويد  
 

 

  رافد خلف شويخ 
 

 

  صفا ًصيف جاسن 
 

 

  علي حسوًي هحود 
 

 

  ًداء عبد الواحد زرزور  
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 جايــعــــح تغــــــــــداد

كهــــــــُح انهغـــــــــــــــاخ  

 
 
 

 

 

 

 

 2016-9-5االثٍُُ 

 

  (    19)      رلــــــــــى  كثُرج لاعـــــــح 

 تذاَُح انًركسَح وانهجُح اال

 انًُصــــــــــــــــح

ك
شـــــثـــــــــــــــــــــــــــــا

ان
 

  انهغح انفرَسُح لسى

 انراتعحانًردهح 

 لسى انهغح االنًاَُح

 ثاَُحانًردهح ال

 لسى انهغح انفرَسُح 

 انراتعح انًردهح 

 لسى انهغح االنًاَُح 

 ثاَُحانًردهح ال

 انهغح لسى /انثــــــــــاب 

 انراتعح انًردهح /انفرَسُح 

 َىر ضرغاو طانة أسعد سايٍ نطُف ذو عهٍ َاسر عهٍ َعُى يسهر ادًد ثاير عثد انكرَى

 هُد كرَى دهى دُدر صثذٍ جريط رسم يذًد فاضم ردُى دًداٌ عاشىر اَح سهًاٌ ياجد

 ادًد دسٍ فهُخ سجاد ياجد عثد انصادة رَاض اتراهُى عثد هللا عثد هللا أكرو دًُد اسعد جىادجىاد 

 اسراء لاسى يذًد عهٍ داكى فالح صادق عاير داود لتُثح سفُاٌ عثىد دىراء يشتاق عثاش

 اَح دسٍ يذًد ردٍَُ عهٍ لاسى عثىد ضذً عثاش فاضم يروج عثد انكرَى غازٌ سارج عهٍ اتراهُى

 اَالف عثد هللا دسٍُ رَا دسٍُ عهٍ عهٍ يذسٍ عثد انسهرج يًُ عهٍ دسٍُ شهد يذًد رشُد

 دًُد سرداٌ دًادٌ فارش جىدج تراهاٌ فرح طارق جُجاٌ هالل راضٍ هالل واثك عداٌ عثُد

 رسم ياجد دًُد يذًد دسٍ جثار يذًد جىاد جًُم َاسر زَاد عادل ادًد لاسى يذًد

 رغدج هادٌ دسٍُ يذًد لذطاٌ وهاب َهً خًاش َدي جعفر دًُد عهٍ تراق ادًد اتراهُى 
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 بغــــــــــذادجاهــعــــت 

كلــــــــُت اللغـــــــــــــــاث  

 
 
 

 

 

 

 

 1/9/2015الخوُض 

 

  (    14)      رقــــــــــن  كبُزة قاعـــــــت 

 تحاًُت الوزكشَت ماللجٌت اال

 الوٌصــــــــــــــــت

ك
شـــــبـــــــــــــــــــــــــــــا

ال
 

  اللغت الفزًظُت قظن

 الثالثتالوزحلت 

 قظن اللغت االلواًُت

 لت الزابعت الوزح

 قظن اللغت الفزًظُت 

 االولًالوزحلت 

 قظن اللغت االلواًُت 

 رابعتالوزحلت ال

 اللغت قظن /البــــــــــاب 

 االولًالوزحلت /الفزًظُت 

 شُواء رَاض غاسٌ
 آَت أَاد فؤاد 

 سهزاء علٍ راشذ
 صفا ًصُف جاطن

 علٍ فهذ فزهىد

 هاشن هحوذ ًعُوت ًذاء عبذ الىاحذ سرسور غفزاى هحوذ ههذٌ رطل صالح هادٌ علٍ عواد فاهن

 ًاظن هحوذعلٍ 
 غفزاى عبذ الىاحذ كاظن

 غُث ًجاح ساَز
 هزواى عذًاى حظُي

 

 كزار سَذاى خلُل
 هزوة عُذاى هحظي

 ًىر الهذي عباص جاطن
 

 

 هالت علٍ هحوىد
 هصطفً عبذ هللا رطي

 َاطز عذًاى علٍ
 

 

 فزح علٍ هحوذ
 سبُذة علٍ جاطن

 بشزي ًشاث عبىد
 

 

 
 والء ولُذ عبذ الحظُي

 اطواعُلتبارك قاطن 
 

 

 
 علٍ حظىًٍ هحوذ

 رشا عجُل هذكىر
 

 

  
 كزار هاجذ عبذ الزحوي

 عبُز عبُذ جبار
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 جايــعــــح تغــــــــــداد

كهــــــــٍح انهغـــــــــــــــاخ  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

  (    15)        وــــــــــرقكثٍزج ج ـــــــقاع

 ذحاٍَح انًزكشٌح وانهجُح اال

 انًُصــــــــــــــــح

ا
ك

شـــــثـــــــــــــــــــــــــــــا
ن

 

 ياٍَح لانهغح اال قسى

 ثانثحانًزحهح ال

 نفزَسٍحانهغح ا قسى

 االونىانًزحهح 

 األنًاٍَحقسى انهغح 

 نثانثحانًزحهح ا

 انفزَسٍحانهغح  قسى

 انًزحهح االونى

 قسى انهغح األنًاٍَح

 نثانثحانًزحهح ا

    ثائز جاسى يذتىب
 سٌُة عثد انزحًٍ نطٍف

 عثاص حسٍٍ جىاد    حىراء عالوي أحًد

 عًار كًال خهف    سيٍ طارق يحًد

    ضحى عثد انقادر يحسٍ
 كزاريحًد سعٍد

    عهً يحًد حسٍٍ
 َثأ أتزاهٍى صانح

    عثد انًهدي هادييحًد 
 ذحًٍم/يهىك غساٌ حًادي 

    احًد يجٍد هُد تهكد
 

    حٍدر كايم يحسٍ
 

    راٍَا صثٍح عثٍد 
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 جايــعــــح تغــــــــــذاد

كهــــــــُح انهغـــــــــــــــاخ  

 
 
 

 

 

 

 

 1/9/2016انخًُص 

 

  (    19)      رلــــــــــى  كثُرج لاعـــــــح    

 تذاَُح انًركسَح وانهجُح اال

 انًُصــــــــــــــــح

ن
شـــــثـــــــــــــــــــــــــــــا

ان
 

  انهغح انفرَطُح لطى

 انراتعحانًردهح 

 لطى انهغح االنًاَُح

 انًردهح االونً

 لطى انهغح انفرَطُح 

 انراتعح انًردهح 

 لطى انهغح االنًاَُح 

 ثاٍَانًردهح ال

 انهغح لطى /انثــــــــــاب 

 انراتعح انًردهح /انفرَطُح 

 ادًذ ثاير عثذ انكرَى
 تثارن عثاش داخم

 تراق ادًذ اتراهُى
 رَا دطٍُ عهٍ

 َىر ضرغاو غانة

 يسهرهذي عادل  ردُى دًذاٌ عاشىر رو انفمار عهٍ َاضر كاظى أدًذ كاظى اَح ضهًاٌ ياجذ

 جىاد اضعذ جىاد
 يذًذ دُذر فاضم

 رضم يذًذ فاضم
 صفاء جاضى يذًذ

 هُذ كرَى دهى

 دىراء يشتاق
 يروج شاكر يذًذ

 رَاض اتراهُى عثذ هللا
 عثذ هللا أكرو دًُذ

 ادًذ دطٍ فهُخ

 ضارج عهٍ اتراهُى
 يها عذَاٌ صادق

 ضذً عثاش فاضم
 عهٍ َعُى يسهر

 اَح دطٍ يذًذ

 شهذ يذًذ رشُذ
 يُُا نُث اتراهُى

 عهٍ دًسج جثر
 لتُثح ضفُاٌ عثىد

 اَالف عثذ هللا دطٍُ

 واثك عذاٌ عثُذ
 َىرهاٌ يظفر جثار

 عهٍ يذطٍ عثذ انسهرج
 يروج عثذ انكرَى غازٌ

 دًُذ ضرداٌ دًادٌ

 وفاء عثذ عهٍ خهُم
 عائشح ونُذ عهٍ

 يذًذ جىاد جًُم
 يًُ عهٍ دطٍُ

 ركري كرَى جثار

 ادًذ لاضى يذًذ 
 يرواٌ دايذ رياح

 َهً خًاش َذي
 هالل راضٍ هالل

 رضم ياجذ دًُذ
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 جايــعــــح تغــــــــــذاد

كهــــــــٍح انهغـــــــــــــــاخ  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 1/9/2016انخًٍص 

 

 

 انًُصــــــــــــــــح

ك
شـــــثـــــــــــــــــــــــــــــا

ان
 

 قطى انهغح انفرَطٍح 

 انراتعحانًرحهح 

 قطى انهغح االنًاٍَح

 ثاٍَحانًرحهح ال

 قطى انهغح انفرَطٍح 

 انثاٍَح انًرحهح 

 قطى انهغح االنًاٍَح 

 انًرحهح االونى

 انهغح قطى/ انثــــــــــاب 

 انثاٍَح انًرحهح /انفرَطٍح 

 رغذج هادي حطٍٍ
 ٌاضر زٌاد عادل

 يحًذ طانة حٍذر
 فارش جىدج تراهاٌ

 يحًذ ضٍاء انذٌٍ

 انسهرج يشعميرتضى عثذ  يحًذ حطٍ جثار يصطفى حًٍذ فاضم  أضعذ ضايً نطٍف رٌاض هادي رعٍذ

 رٌهاو فخري شاكر
 جعفر حًٍذ عهً

 ايجذ عثذ انكرٌى حطٍٍ
 يحًذ قحطاٌ وهاب

 يقذاد ضهٍى َشعاٌ

 زٌُح عًاد عثذ انىهاب
 حٍذر صثحً جريظ

 جُاٌ يجٍذ فرج
 يصطفى يحًذ زغٍر

 َثا صالح يحً انذٌٍ

 ضارج عًاد انذٌٍ
 رفم نٍث عثذ انهطٍف

 دٌار احًذ شرٌف
 

 َىر كاظى جىاد

 صفا َافع يحًذ
 ضازاٌ أيٍر كرٌى

 رضم يحًذ رضىل
 

 هثح احًذ عثذ انًُعى

 غفرا ٌ يحًذ عثذ هللا
 ضجاد ياجذ عثذ انصاحة

 عهٍاء حكٍى عهً
 

 عثذ االيٍر ودٌع جىاد

 انًرحهح انثاٍَح
 عهً حاكى فالح

 كرار ضتار جثار
 

 

 ضجى يحً عثذ انرضا

 عهً عثذ هللا عثٍذ 
 عهً قاضى عثىد

 كرٌى حايذ تًُ
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 جايــعــــح تغــــــــــذاد

كهــــــــٍح انهغـــــــــــــــاخ  

 
 
 

 

 

 

  (   20)      رقــــــــــى  كثٍرج قاعـــــــح 

 تحاٍَح انًركسٌح وانهجُح اال
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 جايــعــــح تغــــــــــذاد

كهــــــــٍح انهغـــــــــــــــاخ  

 
 
 

 

 

 

 1/9/2015انخًٍص 

 

 

  (  21)      رقــــــــــى  كثٍرج قاعـــــــح 

 تذاٍَح انًركسٌح وانهجُح اال

 انًُصــــــــــــــــح

ك
شـــــثـــــــــــــــــــــــــــــا

ان
 

  انهغح انفرَطٍح قطى

 انثانثحانًردهح 

 قطى انهغح االنًاٍَح

 انًردهح االونى

 قطى انهغح انفرَطٍح 

 انًردهح انثانثح

 قطى انهغح االنًاٍَح 

 انًردهح االونى

 انهغح قطى /انثــــــــــاب 

 انًردهح انثانثح/انفرَطٍح 

 اضعذ طانة يذطٍ
 

 دانٍا عذاي ضتار
 

 هُذ قطرفح عثٍذ

 ٌاضًٍٍ دٍذر عثذ انجثار  رغذ خانذ صانخ  عادل رشٍذ ضهًٍاٌ

 يصطفى ادًذ عثذ انجثار
 

 زهراء عثذ انىهاب ردٍى
 

 يًذوح عثاشاضراء 

 يىضى عثذ قاضى
 

 زهراء ٌاضٍٍ طه
 

 اٌاخ يانك عثذ انردٍى

 ادًذ عثذ انكرٌى اتراهٍى
 

 ضًر فاضم عثاش
 

 روٌذ يذًذ اضًاعٍم

 اضراء يذًذ غازي
 

 شٍرٌٍ عثذ انىهاب دطٍٍ
 

 زهراء صثاح ضهر

 افراح يذًذ جاضى
 

 نثُى يذًذ ضعٍذ
 

 زٌذ عهً جاضى

 اٌاخ يذًذ طانة
 

 صاتر ادًذنٍهى 
 

 زٌُح فاضم عهٍىي

 تًارا ادطاٌ يذًٍ 
 

 يٍثى صانخ عثىد
 

 ضًا دًسج عهً
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 جايــعــــح تغــــــــــداد

كهــــــــيح انهغـــــــــــــــاخ  

 
 
 

 

 

 

 

 3/9/2016انسثد 

 

  (    14)      رقــــــــــى  كثيرج قاعـــــــح 

 انيح انًركزيح ذخوانهجنح اال

 انًنصــــــــــــــــح

ك
شـــــثـــــــــــــــــــــــــــــا

ان
 

  انهغح انفرنسيح قسى

 انثانيحانًردهح 

 قسى انهغح االنًانيح

 انراتعحانًردهح 

 قسى انهغح انفرنسيح 

 انثانيح انًردهح 

 قسى انهغح االنًانيح 

 انًردهح االونى

 انهغح قسى /انثــــــــــاب 

 انثانيح انًردهح /انفرنسيح 

 دعاء عثىد عثاس
 يريى نًير شاكر

 يذًد ضياء اندين شهاب
 

 

   يرذضى عثد انزهرج يشعم  سجى يذيي عثد انرضا

 عهي عثد هللا عثيد
 

 نثا صالح يذيي اندين
 

 

 يذًد طانة ديدر
 

 هانح ادًد فانخ
 

 

 يصطفى دًيد فاضم
 

 هثح ادًد عثد انًنعى
 

 

 ايجد عثدانكريى دسين
 

 عثد االيير وديع جىاد 
 

 

 ديار ادًد شريف
 

 
 

 

 رسم يذًد رسىل
 

 
 

 

 كريى دايد تني  
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 جايــعــــح تغــــــــــداد

كهــــــــُح انهغـــــــــــــــاخ  

 
 
 

 

 

 

 3/9/2016انسثد 

 

 

  (    19)      رلــــــــــى  كثُرج لاعـــــــح 

 ذحاَُح انًركسَح وانهجُح اال

 انًُصــــــــــــــــح

ن
شـــــثـــــــــــــــــــــــــــــا

ان
 

  انهغح انفرَسُح لسى

 انراتعحانًرحهح 

 لسى انهغح االنًاَُح

 انثاَُحانًرحهح 

 لسى انهغح انفرَسُح 

 انراتعح انًرحهح 

 لسى انهغح االنًاَُح 

 ثاَُحانًرحهح ال

 انهغح لسى /انثــــــــــاب 

 انراتعح انًرحهح /انفرَسُح 

  احًد ثاير عثد انكرَى

 أحًد حسٍُ جاسى
 عهٍ حًسج جثر أسعد سايٍ نطُف احًد لاسى يحًد

 انسهرجعهٍ يحسٍ عثد  حُدر صثحٍ جريط ترىل يهدٌ هادٌ رحُى حًداٌ عاشىر اَح سهًاٌ ياجد

 فرح طارق جُجاٌ رفم نُث عثد انهطُف تراق احًد اتراهُى عهٍ َعُى يسهر جىاد اسعد جىاد

 يحًد جىاد جًُم عهٍ حاكى فالح ذو انفمار عهٍ َاسر لرُثح سفُاٌ عثىد حىراء يشراق عثاش

 عهٍ لاسى عثىد رسم يحًد فاضم يروج عثد انكرَى غازٌ سارج عهٍ اتراهُى

 
 انحسٍ يروج فُصم عثد

 َهً خًاش َدي يحًد حسٍ جثار رَاض اتراهُى عثد هللا يًُ عهٍ حسٍُ شهد يحًد رشُد

 َىر سايٍ يطر يحًد لحطاٌ وهاب صادق عاير داود هالل راضٍ هالل لرُثح حايد يهدٌ

 صفاء رعد جاسى َاسر زَاد عادل واثك عداٌ عثُد
 فارش جىدج تراهاٌ

 َىر ضرغاو غانة

يحًد عثد انًهدٌ  ضحً عثاش فاضم جعفر حًُد عهٍ خهُموفاء عثد عهٍ  

 ذحًُم/هادٌ

 هدي عادل يسهر
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 جاهــعــــت بغــــــــــذاد

كلــــــــُت اللغـــــــــــــــاث  

 
 
 

 

 

 

 

 3/9/2016السبج 

 

  (    20)      رقــــــــــن  كبُرة قاعـــــــت 

 ححاًُت الوركسَت ماللجٌت اال

 الوٌصــــــــــــــــت

ك
شـــــبـــــــــــــــــــــــــــــا

ال
 

  اللغت الفرًسُت قسن

 الرابعتالورحلت 

 قسن اللغت االلواًُت

 الثتالثالورحلت 

 قسن اللغت الفرًسُت 

 الرابعت الورحلت 

 قسن اللغت االلواًُت 

 الرابعتالورحلت 

 اللغت قسن /البــــــــــاب 

 الرابعت الورحلت /الفرًسُت 

 احوذ حسي فلُح
 ضحً عبذالقادر

 ًجالء عباش جابر رًا رأفج راضٍ رَهام فخرٌ شاكر

 عوار كوال خلف اسراء قاسن هحوذ

 

 زبُذة علٍ ثروث زٌَت عواد عبذ الىهاب

 
 الورحلت االولً

 

 زهراء علٍ رشُذ  علٍ حسُي عالوٌ سارة عواد الذَي هحوىد احوذ هجُذ هٌذ اًىار احوذ حوُذ

 ساهر هحوذ علٍ كرار هحوذ سعُذ اَت حسي هحوذ
 شهذ هحوذ جبر

 ًىر الهذي عباش جاسن

 الورحلت الرابعت اَالف عبذ هللا حسُي

 هصطفً عبذ هللا رسي

 

 َاسر عذًاى علٍ الىالحذعلٍ َحًُ عبذ  صفا ًافع هحوذ

 حبارك قاسن اسواعُل عوار َاسر حسُي علٍ جىاد ًاجٍ هلىك غساى حوادٌ حوُذ سرحاى حوادٌ

 علٍ فهذ فرهىد هرواى عذًاى عباش غفراى هحوذ عبذ هللا هُا حوُذ ضاحٍ رسل هاجذ حوُذ

  والء ولُذ عبذ الحسُي هروة كاطع سذ خاى جعفر سعذ خُىى رغذة هادٌ حسُي

  صفا ًصُف جاسن ههً سعُذ حسُي دالُا أَاد عبذ الرحوي رَاض هادٌ رعُذ 
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  (    21)      رقــــــــــى  كثٍرج قاعـــــــح 

 ذذاٍَح انًركسٌح وانهجُح اال

 انًُصــــــــــــــــح

ك
شـــــثـــــــــــــــــــــــــــــا

ان
 

  انهغح انفرَسٍح قسى

 انثانثحانًردهح 

 قسى انهغح االنًاٍَح

 انراتعحانًردهح 

 قسى انهغح انفرَسٍح 

 انًردهح انثانثح

 قسى انهغح االنًاٍَح 

 راتعحانًردهح ال

 انهغح قسى /انثــــــــــاب 

 انًردهح انثانثح/انفرَسٍح 

 اسعد طانة يذسٍ
 نٍث طه عثد انذسٍٍ

 زهراء صثاح سهر أرٌاٌ دسٍٍ عهً زهراء عثد انىهاب ردٍى

 جاسىزٌد عهً  أسراء داود سانى زهراء ٌاسٍٍ طه رسم صالح هادي يصطفى ادًد عثد انجثار

 سًا دًسج عهً أسراء عثاش كاظى شٍرٌٍ عثد انىهاب دسٍٍ رسم عثد انسرار هاشى اسراء يذًد غازي

 آالء عثد انذسٍٍ نٍهى صاتر ادًد رغد عثد انكرٌى َعًح يىسى عثد قاسى

 عثد االيٍر
 شًٍاء رٌاض غازي

 صاترٌٍ يىسى تالسى آٌح أٌاد فؤاد هثه خاند عثد هللا صفاء أدًد كرٌى افراح يذًد جاسى

 عهً عًاد فاهى آٌح ياهر أتراهٍى ٌاسًٍٍ دٍدر عثد هللا غفراٌ عثد انىادد كاظى اٌاخ يذًد طانة

 عهً َاظى يذًد  أًٌاٌ جثار يذًد اسراء يًدوح عثاش فاذٍ دسٍ كاظى ذًارا ادساٌ يذًٍ

 فرح عهً يذًد كاظىذثارك َسار  اٌاخ يانك عثد انردٍى نٍث يذًد دسٍ دانٍا عداي سرار 

 كرار زٌداٌ خهٍف دسٍٍ رضا دسٍ روٌدج يذًد اسًاعٍم يروج عٍداٌ يذسٍ رغد خاند صانخ 

 هانح عهً يذًىد



 
University  of  Baghdad    

College  of  Languages 
 

 

 جايــعــــح تغــــــــــداد

كهــــــــُح انهغـــــــــــــــاخ  

 
 
 

 

 

 

 2016-9-4االحد 

 

 

  (    19)      رقــــــــــى  كثُرج قاعـــــــح 

 تحاَُح انًركزَح وانهجُح اال

 انًُصــــــــــــــــح

ك
شـــــثـــــــــــــــــــــــــــــا

ان
 

  انهغح انفرَسُح قسى

 انراتعحانًرحهح 

 قسى انهغح االنًاَُح

 انًرحهح االونً

 قسى انهغح انفرَسُح 

 انراتعح انًرحهح 

 قسى انهغح االنًاَُح 

 انًرحهح االونً

 انهغح قسى /انثــــــــــاب 

 انراتعح انًرحهح /انفرَسُح 

 ساير يحًد عهٍ كاظى احًد كاظى َهً خًاس َدي تثارك عثاس داخم احًد ثاير عثد انكرَى

 انًرحهح انثاَُح َىر ضرغاو غانة يحًد جًُم عثد انُثٍ جىاد اسعد جىاد

  عهٍ َعُى يزهر
 صفا َافع يحًد

 عهٍ جىاد َاجٍ قتُثح سفُاٌ عثىد اسراء قاسى يحًد يحًد حُدر فاضم سارج عهٍ اتراهُى

 عهٍ عثىد حًزج يًُ عهٍ حسٍُ اَح حسٍ يحًد يروج شاكر يحًد قتُثح حايد يهدٌ

  جعفر حًُد عهٍ حًُد سرحاٌ حًادٌ يها عدَاٌ صادق احًد قاسى يحًد

  عهٍ حاكى فالح رسم ياجد حًُد اتراهُى نُثيُُا  تتىل يهدٌ هادٌ

  فارس جىدج تراهاٌ رغدج هادٌ حسٍُ َىرهاٌ يظفر جثار ذو انفقار عهٍ َاسر

  فاطًح أحساٌ عثد انحسٍُ رَاض هادٌ رعُد  عائشح ونُد عهٍ ضحً عثاس فاضم

 سارج عًاد اندٍَ يرواٌ حايد رياح يروج فُصم عثد انحسٍ 
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  (     20)      رقــــــــــى  كثٍرج قاعـــــــح 

 انًُصــــــــــــــــح

ك
شـــــثـــــــــــــــــــــــــــــا

ان
 

  انهغح انفرَسٍح قسى

 انثانثحانًردهح 

 قسى انهغح االنًاٍَح

 ثاٍَحانًردهح ال

 قسى انهغح انفرَسٍح 

 انًردهح انثانثح

 قسى انهغح االنًاٍَح 

 راتعحانًردهح ال

 انهغح قسى /انثــــــــــاب 

 انًردهح انثانثح/انفرَسٍح 

 صاترٌٍ يىسى تالسى أرٌاٌ دسٍٍ عهً  سًر فاضم عثاش زيٍ طارق يذًد اسعد طانة يذسٍ

 آٌح أٌاد فؤاد شٍرٌٍ عثد انىهاب دسٍٍ يذًد عثدانًهدي هادي عادل رشٍد سهًٍاٌ

 أتراهٍىآٌح ياهر 
 عهً عًاد فاهى

 فرح عهً يذًد  نثُى يذًد سعٍد  يصطفى ادًد عثد انجثار

 كرار زٌداٌ خهٍف رسم صالح هادي نٍهى صاتر ادًد ادًد يجٍد هُد يىسى عثد قاسى

 هانح عهً يذًىد يرواٌ عدَاٌ دسٍٍ يٍثى صانخ عثىد راٍَا صثٍخ عثٍد ادًد عثد انكرٌى اتراهٍى

 غازياسراء يذًد 
 رسم شاكر كرٌى

  صفا نصيف جاسم ٌاسًٍٍ دٍدر عثد انجثار

 انًردهح انثانثح افراح يذًد جاسى

 ضذى عثد انقادر يذسٍ
  نداء عبد الواحد زرزور اسراء يًدوح عثاش

 سًا دًسج عهً عثاش دسٍٍ جىاد تًارا ادساٌ يذًٍ
 

 

 عًار كًال خهف رغد خاند صاح 

 
 شًٍاء رٌاض غازي

 
 

  يذًد سعٍدكرار   
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 تذاٍَح انًركسٌح وانهجُح اال
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 جاهــعــــت بغــــــــــداد

كلــــــــُت اللغـــــــــــــــاث  
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  (    21)      رقــــــــــن  كبُرة قاعـــــــت 

 تحانُت الوركسَت ماللجنت اال

 الونصــــــــــــــــت

ك
شـــــبـــــــــــــــــــــــــــــا

ال
 

  اللغت الفرنسُت قسن

 نُتالثاالورحلت 

 قسن اللغت االلوانُت

 الورحلت االولً

 قسن اللغت الفرنسُت 

 االولًالورحلت 

 قسن اللغت االلوانُت 

 الورحلت االولً

 اللغت قسن /البــــــــــاب 

 الثانُتالورحلت /الفرنسُت 

 سجً هحٍُ عبد الرضا
 

 زهراء علٍ راشد
 

 

   غفراى هحود ههدٌ  هصطفً حوُد فاضل

 دَار احود شرَف
 

 نىر الهدي عباش جاسن
 

 

 رسل هحود رسىل
 

 َاسر عدناى علٍ
 

 

 كرَن حاهد بنٍ
 

 بشري نشاث عبىد
 

 

 هرتضً عبد السهرة هشعل
 

 تبارك قاسن اسواعُل
 

 

 هقداد سلُن نشعاى
 

 علٍ فهد فرهىد
 

 

 عبد االهُر ودَع جىاد
 

 هاشن هحود نعُوت
 

 

  
 

 
 

 




