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  االنكلٌزي/  األرضً:  الطابق   (              13)      رقم قاعة           1/9الخمٌس                االنكلٌزٌة اللغة قسم:  القاعة مكان

ك
شــــــبــــــــــــــــــــا

ال
 

 لروسٌةا اللغة قسم
  ولىاال المرحلة

 قسم اللغة العبرٌة 
 المرحلة الرابعة

 روسٌة ال اللغة قسم
 الثالثة المرحلة

 قسم اللغة العبرٌة  
 المرحلة الثانٌة

 الروسٌة اللغة قسم
 ولىاال المرحلة

  

افُاٌ عثدانذعٍٛ يذًد دُاٌ فائك عهٕاٌ دعٍٛ زفم عثدانذعٍٛ عثدانجثاز 

دعٍ 

  َجى عثدهللا دًاد٘يٛخى دعٍٛ لاظى دعٍٛ يذًد 

تدز عثد انعادج عثدهللا زأٚح اتساْٛى عهٙ يذًد  شٚد صادق يٓد٘ يذًد

 دعٍٛ

  اشْاز َصٛف َجٛة ادًد ٔئاو عطٛح َجى شرز

انعجاد يذًد عثد انسظا  تالل جعفس يذًد ادًد زداب ٚاظٍٛ جاظى فٛصم ظازج ادًد دعٍٛ جاظى 

نفتّ 

 

تثازن دًصِ عثاض  دعٍ عهٙ صادة دعٍٛ زشد٘ دًٛد عثد شاٚس ظٛف ظعد زاظٙ خُجس 

 َعًاٌ

 

دٛدز زٚاض عثاض   دنٛا عمٛم ْاشى ٚذٛٗشْساء ادًد دعٍ جثس شٓد جٕاد كاظى عثد 

 َاصس

 

خعس انٛاض عهٙ دعٍٛ   زٚاو لٛصس عثد عهٙ شٓابشٚاد غازق اتساْٛى خهف شًٛاء عثدانسدًٍ دًد عثد 

عهٙ 

 

شُٚة ْاد٘ يععٕد عثد فسداٌ يسٔاٌ يذًد فاظم 

انمادز 

  شُٚة عثدانذعٍٛ دعٍ زٚى عدَاٌ كايم عثد االيٛس 

شْساء دًٛد شسٚجٙ ظازج ظانى فاظم عثاض  يٙ ياجد صافٙ عثد انًجٛد

 ظدخاٌ

  غٛثح ٔنٛد خاند عثاض 
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 االنكلٌزي/ األرضً : الطابق   (             14)    قاعة رقم              1/9الخمٌس     قسم اللغة االنكلٌزٌة          : مكان القاعة 

ك
شــــــبــــــــــــــــــــا

ال
 

لعى انهغح انسٔظٛح 
 انًسدهح االٔنٗ 

 لعى انهغح انعثسٚح

  انًسدهح انساتعح

لعى انهغح انسٔظٛح 

 انًسدهح انخانخح

 لعى انهغح انعثسٚح

 دهح انخانخحانًس

لعى انهغح انسٔظٛح 
 انًسدهح االٔنٗ

 

ظازج ظايٙ صثس٘  شًٛاء عهٙ جاظى يذًدعهٙ حايس غّ ْالل 

 عثدانذًٛد

  اٚح عهٙ ظعد٘ عدا٘اَفال فاظم عثاض غهٕو 

دعاو عادل تسغٕث آٚح عايس دًٛد صانخ  شٓد شكٙ صفس ادًدعثد هللا َكٛم خٌٕٛ ظهطاٌ عهٙ دعٍٛ عثاض َجسض 

 عهٕٛ٘

 

دعٍٛ جثاز كسٚى  شٓد يذٛٙ ٚاظٍٛ جًعحَصٛف جاظى فادٚح ْاد٘ عهٙ دعٍٛ يذًد عهٙ 

دعَٕٙ 

 ظسيد زٚاض عٛاد ذٚاب 

يذًد دعٍٛ عالٔ٘ 

شُٕٛز 

عٕٓد خاند دٌُٕ فاظم حجٛم فانخ ظًاز٘ 

 يُصٕز

خطاب فائك شعثاٌ 

دعٍٛ 

ظًس َاْط دهثٕص 

كاظى 

 

عثدانمادز دعٍٛ عثد غعًح زشٛد دًٛد أدًد غدٚس يٓد٘ جداح تاَٙ كساز عهٙ ْاد٘ جٕاد يسٚى كاظى فٓد دًد 

 شٚداٌ

 

يصطفٗ خعٛس عثاض  َثساض عهٙ ادًد يذعٍ

ْاشى  

لٛط عثد انذًصج اتساْٛى 

 صانخ

يذًد ْالل خصعم شْساء ٔدٛد ادًد عثاض 

 خعٛس

 

َٕز عثد انسظٕل دًاد٘ اظتثسق خاند غاَى عثدهللا 

 جالب

يستعٗ عدا٘ يذًٕد 

عثاض 

ظجاد دعٍٛ خٕاف 

يسعة 

عثدانذعٍٛ اٚٓاب فالح 

 الشو

 

يصطفٗ خهٛم ادًد  اظًاء َجى عثد دعٍٛ 

نطٛف 

ظجاد دٛدز َٕز اندٍٚ 

ٚاظٍٛ 

  غٛثح نٛج ظعٛد جاظى
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االنكلٌزي / األرضً : الطابق (                 15)   قاعة رقم                 1/9الخمٌس   قسم اللغة االنكلٌزٌة           : مكان القاعة 

ك
شــــــبــــــــــــــــــــا

ال
 

لعى انهغح انسٔظٛح 
 انًسدهح االٔنٗ

 لعى انهغح انعثسٚح

 انًسدهح انخانخح

لعى انهغح انسٔظٛح 

انًسدهح انخانخح 

 لعى انهغح انعثسٚح

 انًسدهح االٔنٗ

لعى انهغح انسٔظٛح 
 انًسدهح االٔنٗ

 

شًٛاء عثد االيٛس دعٍ ادًد لاظى يذًد فسد 

خٛطاٌ 

ازكاٌ يذًٕد ٕٚظف 

 يجٛد

  َٕز يذًد يذًٕد عهٕاٌتكس عهٙ كاتة عًس 

دعٍ عثد هللا عثد انسظا ذز ظتاز جثاز عثد  اتٕعثاض شاٚس جاظى تٓهٕل تساء عثد عهٙ غعاٌ  

خهٛفح 

َٕز ْٛخى عثاض 

عثدانسشاق 

 

عثد انصانخ صانخ عثد دٛدز جاظى يذًد ايٛس 

جاظى 

  ْدٖ عهٙ دًٛد عثٛديجٛد دٛدز ياجد عٛداٌ تساء عهٙ دُعم يسٔد 

غفساٌ يذًد عثد هللا عهٙ عثدانسدًٍ نعٛثٙ 

 عهٕاٌ

  عثاض يذًد دعٍٛ كهش  تمٗ زٚاض كاظى عثاض

شْساء عالء صادق يسٚى عالء جاظى ظاٚع ٔائم خاند يذًد كاظى 

 ظعٛد

يصطفٗ أدًد أظعد 

ظًٍٛ 

  

ادًد عثدهللا ظهًاٌ 

يذٛعٍ 

  َٕز صاتس يددت يذًد جًعح دعٍٛ ظازج دٛدز ٚاظس يذًد ْاد٘ صانخ 

ظجٗ صثس يذٛعٍ  شْساء أدًد دعٍ جثس شٓد زائد ْالل جًٛم

عثاض 

ٔئاو يؤٚد ظٛد غُٙ 

يعسٔف 

  

   غٛف جاظى يذًد شالل  عهٙ حايس صانخ غسٔو 
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االنكلٌزي / األرضً : الطابق (                16)    قاعة رقم                1/9الخمٌس     قسم اللغة االنكلٌزٌة          : مكان القاعة 

ش
ال

ك
با

 

 قسم اللغة الروسٌة 
 المرحلة الثالثة     

 قسم اللغة الروسٌة  
 المرحلة الثالثة 

 قسم اللغة الروسٌة 
 المرحلة الثانٌة  

 

غٛداء خعٛس دًٛد   ْدٚم َاجٙ فٛصم عٕدج عثاض خهٛم فسداٌ فتاح 

 يذًد

 

يذًٕد عطا انهح يسعٙ  دازث تاظى خهف عصٔ  عهٙ َاجٙ جعفس داخم 

زٔظاٌ 

 

 ظٛف عهٙ دعٍٛ عهٙ  عهٙ فاظم ظٛد َعًح  غفساٌ خعٛس ٔزد٘ عهٕاٌ 

  ظًا زجة زاشد فُس ظسٖ عًاد عثٕد شاكس  غفساٌ غانة خهٛم غانة 

يذًد ايٍٛ ظٛسٔنٍ يذًد  يذًد عثٕد يذًٕد يذًد 

ايٍٛ 

   

يصطفٗ عادل يذعٍ  يٛعاد ظًٛس اتساْٛى دًٛد 

َاٚف 

   

ٔدق عثد االيٛس زاظٙ   َٕز عثد انعصٚص تدٕٚ٘ عصٚص

زدٚف 

   

   ادًد يذًٕد عثد خهف   ْثح صادق عثد انسظٕل عثد
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االنكلٌزي / األرضً : الطابق (                 17)    قاعة رقم                1/9قسم اللغة االنكلٌزٌة             الخمٌس : مكان القاعة 

ك
شــــــبــــــــــــــــــــا

ال
 

لعى انهغح انسٔظٛح  

انًسدهح انساتعح  

  

لعى انهغح انسٔظٛح    

 انًسدهح انساتعح 

لعى انهغح انسٔظٛح    

 انًسدهح انساتعح 

  

ْدٚم عادل عهٙ يٓد٘   اتساْٛى صالح كايم ظٓٛم

 

دُاٌ َاٚانٙ َجى يايح  

خاٌ 

 

عثد  تساء عهٙ دُظم

انكسٚى عُثس 

يصطفٗ يذًد صانخ   ادًد شاكس يذًٕد عثدهللا   

 تٕشزن

 

   ايجد جخٛس خاجٙ يشتت  دعٍٛ عهٙ عثاض عثد هللا 

   ظجاد يذًد زدٛى عهٙ     ِدعاء جًٛم دٛدز غ

   صدٚك عهٙ ظهًاٌ يذًد  شُٚة جاظى زاظٙ عثد 

   عهٙ يٓد٘ صانخ عثد هللا    شُٚة يذًد خستٕغ عهٙ 

   كساز دعٍٛ كسٚى دًاد٘    ظذٗ كًال صانخ ظهٛى 

   َجٕاٌ لٛط كاظى يذًد  كفاٚح لاظى جس٘ عثد عهٙ 
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  االنكلٌزي/  األرضً:  الطابق              (    13   )  رقم قاعة      3/9السبت                  االنكلٌزٌة اللغة قسم:  القاعة مكان

ك
شــــــبــــــــــــــــــــا

ال
 

 لروسٌةا اللغة قسم
  ولىاال المرحلة

 قسم اللغة العبرٌة 
 المرحلة الرابعة

 روسٌة ال اللغة قسم
 الثالثة المرحلة

 قسم اللغة العبرٌة 
 المرحلة الثانٌة

 الروسٌة اللغة قسم
 ولىاال المرحلة

  

تدر ػثد انطادج ػثدهللا رداب َاضٍُ جاضى فُصم رفم ػثدانذطٍُ ػثدانجثار 

دطٍُ 

انُاش ػهٍ دطٍُ خعر أكرو ػهٍ ػجُم راظٍ 

 ػهٍ

 

دطٍ ػهٍ صادة رشدٌ دًُد ػثد زاَر   ضارج ادًد دطٍُ جاضى

 دطٍُ

دطٍُ لاضى دطٍُ 

يذًد 

  ػهٍ ثاير غه هالل

ػهٍ كايم إضًاػُم دنُا ػمُم هاشى َذًُ زهراء ادًد دطٍ جثر شهد جىاد كاظى ػثد 

 يذاٌ

ػهٍ دطٍُ ػثاش 

َجرش 

 

شًُاء ػثدانردًٍ دًد 

ػثد 

رَى ػدَاٌ كايم ػثد اتراهُى خهف زَاد غارق 

االيُر 

ػهٍ يىفك ػثد انًُؼى 

يهدٌ 

  ػهٍ دطٍُ يذًد ػهٍ

زَُة هادٌ يطؼىد ػثد يرواٌ يذًد فاظم فرداٌ 

انمادر 

يذًد دطٍُ ػالوٌ كًال ادًد شثُة هساع  شهد زكٍ صفر ادًد

 شُُىر

 

ػهىد خاند دُىٌ ضارج ضانى فاظم ػثاش ازهار َصُف يجُد ادًد 

 يُصىر

 يرَى كاظى فهد دًد يرواٌ غانة دطٍ ادهاو 

انطجاد يذًد ػثد انرظا 

نفته 

لُص ػثد انذًسج اتراهُى شًُاء ػهٍ جاضى يذًد 

صانخ 

يهُد يذطٍ دروَش 

يطر 

  َثراش ػهٍ ادًد يذطٍ

يرتعً ػداٌ يذًىد ظذً كرَى جىاد ضهًاٌ  تثارن دًسج ػثاش َؼًاٌ

 ػثاش

يذًد هالل خسػم  

 خعُر
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 االنكلٌزي/  األرضً:  الطابق            (     1 4)     رقم قاعة        3/9السبت                االنكلٌزٌة اللغة قسم:  القاعة مكان

ك
شــــــبــــــــــــــــــــا

ال
 

لطى انهغح انروضُح 
 انًردهح االونً

 لطى انهغح انؼثرَح

 انًردهح انراتؼح

لطى انهغح انروضُح 

انثانثح انًردهح 

 لطى انهغح انؼثرَح

 انًردهح انثانثح

لطى انهغح انروضُح 
 انًردهح االونً

 

إضراء دطٍُ ػهُىٌ  اتى ذر ضتار جثار ػثدفادَح هادٌ َصُف جاضى اضتثرق خاند غاَى ػثدهللا 

كاظى 

  وائم خاند يذًد كاظى

ادًد ػثدهللا ضهًاٌ فاظم ػثاش غهىو اَفال  تراء ػهٍ دُظم يرودفاظم ثجُم فانخ ضًارٌ ضريد رَاض ػُال ذَاب 

 يذُطٍ

 

 شهد رائد هالل جًُم آَح ػاير دًُد صانخ  ػثاش خهُم فرداٌ فتاحكرار ػهٍ هادٌ جىاد ضًر َاهط دهثىص كاظى 

ػثدانمادر دطٍُ ػثد 

زَداٌ  

يصطفً خعُر ػثاش 

هاشى  

 ػهٍ ثاير صانخ غروو تدَم يُجد يذًد ػارف  ػهٍ َاجٍ جؼفر داخم

غمراٌ خعُر وردٌ  ادًد لاضى يذًد فرج 

ػهىاٌ 

دطٍُ جثار كرَى 

دطىٍَ 

اَهاب فالح ػثدانردًٍ 

 الزو

 

َىر ػثدانؼسَس تدَىٌ   تراء ػهٍ ػثد غؼاٌ

 ػسَس

خطاب فائك شؼثاٌ 

دطٍُ 

  غُثح نُث ضؼُد جاضى

انرضىل  هثح صادق ػثد دُدر جاضى يذًد ايُر 

ػثد 

  يذًىد ػهىاٌَىر يذًد رشُد دًُد أدًد غؼًح 

َىر هُثى ػثاش ػثد زهراء ودُد ادًد ػثاش ضري ػًاد ػثىد شاكر  ػهٍ ػثد انردًٍ نؼُثٍ 

انرزاق 
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 االنكلٌزي/  األرضً:  الطابق                (    1 5)      رقم قاعة             3/9السبت             االنكلٌزٌة اللغة قسم:  القاعة مكان

  
ك
شبا

ال
 

 لروسٌةا اللغة قسم
 لثانٌة ا المرحلة

قسم اللغة العبرٌة 
  المرحلة الثالثة

 الروسٌة اللغة قسم
 الثالثة المرحلة

 قسم اللغة العبرٌة
 المرحلة االولى

 لروسٌةا اللغة قسم
 نٌة الثا المرحلة

 

ضجاد دطٍُ خىاف  حمزة علً مهدي صالح

يرػة 

محمد امٌن سٌروان 

 حمٌد محمد امٌن

  نبٌل صالح مفتن محمد ػًر تكر ػهٍ كاتة 

امٌر طارق عبد االمٌر 

 توفٌق

ضجاد دُدر َىر اندٍَ 

َاضٍُ 

مصطفى عادل محسن 

 ناٌف

دطٍ ػثد هللا ػثد انرظا 

خهُفح 

نورس حمٌد كلش 

 ٌوسف 

 

شًُاء ػثد االيُر دطٍ  حوراء محمد حلو حٌدر 

خُطاٌ 

  خالد عبد الجبار  هبة اللةدُدر ياجد ػُداٌ يجُد  احمد محمود عبود خلف

صفا جهاد الدٌن روٌح 

 حمود

  سٌف علً حسٌن علً ػثاش يذًد دطٍُ كهش  ػثاش زاَر جاضى تههىل 

ػثد انردًٍ ضًُر رَص  غٌداء خضٌر حمٌد محمد

َاَف 

  سما رجب راشد فنر  يذًد يددت صاتر َىر 

ػثد انصانخ صانخ ػثد  محمد خالدعبد هللا صالح

جاضى 

    

محمد عباس عبد الحمزة  

 عٌدان 

    ػهٍ يهدٌ جهُة ضؼُد 

محمود عطا هللا مرعً 

 رمضان

غفراٌ يذًد ػثد هللا 

ػهىاٌ 
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بغــــــــــداد جامــعــــة  

المركزٌة االمتحانٌة اللجنة/  اللغـــــــــــــــات كلــــــــٌة  

   

 

 

                                                                    

 

 

 االنكلٌزي/  األرضً:  الطابق(                  16)       رقم قاعة                  3/9السبت        االنكلٌزٌة اللغة قسم:  القاعة مكان

ك
شــــــبــــــــــــــــــــا

ال
 

 قسم اللغة الروسٌة  
 المرحلة الرابعة 

 العبرٌة اللغة قسم
 الثالثة المرحلة

 قسم اللغة الروسٌة  
 المرحلة االولى

   

 يرَى ػدَاٌ رفُك احمد شاكر محمود عبدهللا

يصطفً 

     هدى على حمٌد عبٌد

    يرَى ػالء جاضى ظاَغ  كرار حسٌن كرٌم حمادي 

    َاضر يذًد هادٌ صانخ  
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بغــــــــــداد جامــعــــة  

المركزية االمتحانية اللجنة/  اللغـــــــــــــــات كلــــــــية  

   

 

 

                                                                    

 

 

االنكليزي  / األرضي : الطابق      (                 13)  قاعة رقم        4/9 الحداة االنكليزية                  قسم اللغ: مكان القاعة 

ك 
شبا

ان

لطى انهغت انروضٍت 

انًردهت انرابعت 

 انعبرٌتلطى انهغت 

 انرابعت انًردهت

لطى انهغت انروضٍت 

انًردهت  انثانثت 

 لطى انهغت انعبرٌت

 انثاٍَتانًردهت 

لطى انهغت انروضٍت 

 انًردهت انرابعت

  

رٌى عدَاٌ كايم عبد  اضًاعٍم خاند ادًد رٌذاٌابراهٍى صالح كايم ضهٍم 

االيٍر  

ايجد عبد انسهرة طانب أكرو عهً عجٍم راضً 

 يغايص

 

عهً كايم إضًاعٍم  عهً َاجً جعفر داخمرشدي دًٍد عبد زاٌر   دطٍٍ عهً عباش عبد هللا

 يذاٌ

  ضجاد يذًد ردٍى عهً

يذًد ايٍٍ ضٍراواٌ زهراء ادًد دطٍ جبر دعاء جًٍم دٍدر طت  

دًٍد يذًد ايٍٍ  

عهً يىفك عبد انًُعى 

يهدي 

 صدٌك عهً ضهًاٌ يذًد 

يصطفى عادل يذطٍ ابراهٍى خهف زٌاد طارق زٌُب جاضى راضً عبد 

َاٌف 

عهً يهدي صانخ عبد  كًال ادًد شبٍب هساع

 هللا   

 

ودق عبد االيٍر راضً شًٍاء عهً جاضى يذًد ضذى كًال صانخ ضهٍى 

ردٌف 

  كرار دطٍٍ كرٌى دًادي 

 هاًَ صداو الزو يذٍم  ادًد يذًىد عبد خهف ضذى كرٌى جىاد ضهًاٌ كفاٌت لاضى جري عبد عهً 

دُاٌ َاٌانً َجى يايت   عبد هللا َكٍم خٍىٌ ضهطاٌ ادًد يذًد عبادي دطٍٍ 

 خاٌ

 

يصطفى يذًد صانخ   فادٌت هادي َصٍف جاضى ايجد جثٍر خاجً يشتت 

 بىزرك
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بغــــــــــداد جامــعــــة  

المركزية االمتحانية اللجنة/  اللغـــــــــــــــات كلــــــــية  

   

 

 

                                                                    

 

  

االنكليزي  / األرضي : الطابق           (        14)  قاعة رقم        4/9  حدقسم اللغة االنكليزية                      اال: مكان القاعة  

ك 
شبا

ان

 عبرٌتلطى انهغت ال

 رابعتانًردهت ال

 عبرٌتلطى انهغت ال 

 انًردهت  انثانثت

 عبرٌتلطى انهغت ال 

 ونىانًردهت اال

  

  يجٍد عٍداٌ ياجد دٍدر آٌت عاير دًٍد صانخ  فاضم ثجٍم فانخ ضًاري 

ضجاد دطٍٍ خىاف  كرار عهً هادي جىاد 

يرعب 

  يذًد يددت صابر َىر 

يصطفى خضٍر عباش 

هاشى  

ضجاد دٍدر َىر اندٌٍ  

ٌاضٍٍ 

   

عبد انردًٍ ضًٍر رٌص   

َاٌف 

   

عبد انصانخ صانخ عبد   

جاضى 
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بغــــــــــداد جامــعــــة  

المركزٌة االمتحانٌة اللجنة/  اللغـــــــــــــــات كلــــــــٌة  

   

 

 

                                                                    

 

 

  االنكلٌزي/  األرضً:  الطابق      (           13   )  رقم قاعة           5/9 ثنٌناال              االنكلٌزٌة اللغة قسم:  القاعة مكان

ك
شــــــبــــــــــــــــــــا

ال
 

 لروسٌةا اللغة قسم
  ولىاال المرحلة

 قسم اللغة العبرٌة
  المرحلة الرابعة

 روسٌة ال اللغة قسم
 الثالثة المرحلة

 قسم اللغة العبرٌة 
  المرحلة الثانٌة

 الروسٌة اللغة قسم
 ولىاال المرحلة

  

تدر عثدالسادج عثدهللا  دٌاى فائك علْاى دس٘ي سٗد صادق هِدٕ هذود

 دس٘ي

علٖ دس٘ي ال٘اص  خضزأكزم علٖ عج٘ل راضٖ 

علٖ 

 

دسي علٖ صادة سُزاء ادود دسي جثز س٘ف سعد راضٖ خٌجز 

دس٘ي 

 علٖ ثاهز طَ ُالل  سٌٗة عوار هذوْد طَ

سٌٗة ُادٕ هسعْد عثد عثد  ش٘واء عثدالزدوي دود

المادر 

 رٗن عدًاى كاهل عثد

االه٘ز 

علٖ هْفك عثد الوٌعن 

هِدٕ 

علٖ دس٘ي عثاص 

ًجزص 

 

سُزاء دو٘د شزٗجٖ سارج سالن فاضل عثاص هزّاى هذود فاضل فزداى 

 سدخاى

 علٖ  علٖ دس٘ي هذود كوال ادود شث٘ة ُشاع

هذود دس٘ي عالّٕ  ّئام عط٘ح ًجن شذر شِد سكٖ صفز ادودش٘واء علٖ جاسن هذود  هٖ هاجد صافٖ عثد الوج٘د

شٌْ٘ر 

 

هزتضٔ عدإ هذوْد ضذٔ كزٗن جْاد سلواى  اسُار ًص٘ف ًج٘ة ادود

عثاص 

  ًثزاص علٖ ادود هذسي 

الزضا  عثد السجاد هذود

لفتَ 

هصطفٔ خل٘ل ادود فاضل ثج٘ل فالخ سوارٕ 

لط٘ف 

استثزق خالد غاًن  

عثدهللا 

 

هصطفٔ خض٘ز عثاص  تثارن دوشٍ عثاص ًعواى

 ُاشن

ْٗسف اركاى هذوْد 

 هج٘د

  اٗح علٖ سعدٕ عدإ 
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بغــــــــــداد جامــعــــة  

المركزٌة االمتحانٌة اللجنة/  اللغـــــــــــــــات كلــــــــٌة  

   

 

 

                                                                    

 

 

 االنكلٌزي/  األرضً:  الطابق    (              14   )   رقم قاعة             5/9 ثنٌناال            االنكلٌزٌة اللغة قسم:  القاعة مكان

ك
شــــــبــــــــــــــــــــا

ال
 

لسن اللغح الزّس٘ح 
 الوزدلح االّلٔ 

  لسن اللغح العثزٗح

 الوزدلح الزاتعح

لسن اللغح الزّس٘ح 

الوزدلح الثالثح 

 لسن اللغح العثزٗح

 الثالثحالوزدلح 

لسن اللغح الزّس٘ح 
 الوزدلح االّلٔ

 

ًْر عثد الزسْل دوادٕ سوز ًاُض دلثْص كاظن 

 جالب

سُزاء عالء صادق 

 سع٘د

ادود عثدهللا سلواى  اًفال فاضل عثاص غلْم

هذ٘سي 

 

عثدالمادر دس٘ي عثد 

 سٗداى

خطاب فائك شعثاى ط٘ف جاسن هذود شالل  

دس٘ي 

  شِد رائد ُالل جو٘ل

عثاص خل٘ل فزداى    ُالل خشعل خض٘زهذود 

 فتاح

سجاد دس٘ي خْاف 

هزعة 

 علٖ ثاهز صالخ طزّم 

سجاد د٘در ًْر الدٗي  علٖ ًاجٖ جعفز داخل ادود لاسن هذود فزج 

ٗاس٘ي 

اِٗاب فالح عثدالذس٘ي 

 السم

 

هذود عثْد هذوْد  تزاء عثد علٖ طعاى  

هذود 

  ط٘ثح ل٘ث سع٘د جاسن عثاص ساٗز جاسن تِلْل 

ه٘عاد سو٘ز اتزاُ٘ن  د٘در جاسن هذود اه٘ز 

 دو٘د

عثد الصالخ صالخ عثد 

جاسن 

  ًْر هذود هذوْد علْاى

ًْر عثد العشٗش تدْٕٗ  علٖ عثدالزدوي لع٘ثٖ 

عشٗش  

ًْر ُ٘ثن عثاص هزٗن عالء جاسن ضاٗع 

عثدالزساق 

 

  ُدٓ علٖ دو٘د عث٘د شاكز   سزٓ عواد عثْد ّائل خالد هذود كاظن 
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بغــــــــــداد جامــعــــة  

المركزٌة االمتحانٌة اللجنة/  اللغـــــــــــــــات كلــــــــٌة  

   

 

 

                                                                    

 

 

االنكلٌزي / األرضً : الطابق (                15   ) قاعة رقم                 5/9 ثنٌنقسم اللغة االنكلٌزٌة           اال: مكان القاعة 

ك
شــــــبــــــــــــــــــــا

ال
 

لسن اللغح الزّس٘ح 
 ثاً٘حالوزدلح ال

 لسن اللغح العثزٗح

  الوزدلح االّلٔ

لسن اللغح الزّس٘ح 

الوزدلح الثالثح 

لسن اللغح الزّس٘ح  
 الثاً٘ح  الوزدلح

 

هذود اه٘ي س٘زّلي  هج٘د ع٘داى هاجد د٘دردوشج علٖ هِدٕ صالخ 

هذود اه٘ي  

هذود خالد عثد اللح  

 صالخ

 

هصطفٔ عادل هذسي  سجاد صثاح ًاصز ستْى 

ًاٗف  

هذود عثاص عثد الذوشج  

 ع٘داى 

 

ّدق عثد االه٘ز راضٖ  الف طارق دو٘د عثْد 

ردٗف  

غ٘داء عطا هللا هزعٖ  

 رهضاى

 

طارق عثد االه٘ز  اه٘ز

تْف٘ك 

 ُثح اللح خالد عثد الجثار   ادود هذوْد عثد خلف   

  اهجد جث٘ز خاجٖ هشتت   سُزاء طالة شو٘ل علٖ 

صفا جِاد الدٗي رّٗخ 

دوْد 

  سوا رجة راشد فٌز    

      ط٘ثح هذوْد ردوي ادود

      غٌداء خضٌر حمٌد محمد
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بغــــــــــداد جامــعــــة  

المركزٌة االمتحانٌة اللجنة/  اللغـــــــــــــــات كلــــــــٌة  

   

 

 

                                                                    

 

 

االنكلٌزي / األرضً : الطابق (                 16)    قاعة رقم                5/9 الثنٌنللغة االنكلٌزٌة           اقسم ا: مكان القاعة 

ك
شبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ال
 

 قسم اللغة الروسٌة
 المرحلة الرابعة

       

      علً مهدي صالح عبد هللا

      كرار حسٌن كرٌم حمادي 

      مصطفى محمد صالح بوزرك
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بغــــــــــداد جامــعــــة  

المركزٌة االمتحانٌة اللجنة/  اللغـــــــــــــــات كلــــــــٌة  

   

 

 

                                                                    

 

 

  االنكلٌزي/  األرضً:  الطابق     (               13)      رقم قاعة           6/9 الثالثاء              االنكلٌزٌة اللغة قسم:  القاعة مكان

ك
شــــــبــــــــــــــــــــا

ال
 

 لروسٌةا اللغة قسم
  ولىاال المرحلة

 قسم اللغة العبرٌة
  المرحلة الرابعة

 روسٌة ال اللغة قسم
 الثالثة المرحلة

 قسم اللغة العبرٌة
  المرحلة الثالثة

 الروسٌة اللغة قسم
 ولىاال المرحلة

  

اضًاعٛم خاند ادًد رفم عثدانذطٍٛ عثدانجثار 

 رٚذاٌ

افُاٌ عثدانذطٍٛ يذًد 

دطٍ 

  يٛخى َجى عثدهللا دًاد٘غهٕو اَفال فاظم عثاش 

دطٍ عهٙ صادة رشد٘ دًٛد عثد زاٚر  زٚد صادق يٓد٘ يذًد

دطٍٛ 

  ازْار َصٛف َجٛة ادًدآٚح عاير دًٛد صانخ 

زُٚة ْاد٘ يطعٕد عثد ضارج ادًد دطٍٛ جاضى 

انمادر 

 رٚى عدَاٌ كايم عثد

االيٛر 

خطاب فائك شعثاٌ 

دطٍٛ 

انطجاد يذًدعثدانرظا 

نفتّ 

 

زْراء دًٛد شرٚجٙ ضارج ضانى فاظم عثاش ضعد راظٙ خُجر ضٛف 

 ضدخاٌ

تثارن دًسِ عثاش زْراء ٔدٛد ادًد عثاش 

 َعًاٌ

 

عثد هللا َكٛم خٌٕٛ شٓد جٕاد كاظى عثد 

ضهطاٌ 

ضارج ضايٙ صثر٘ 

 عثدانذًٛد

ضجاد دطٍٛ خٕاف 

يرعة 

دٛدر رٚاض عثاش 

 َاصر

 

فادٚح ْاد٘ َصٛف شًٛاء عثدانردًٍ دًدعثد 

جاضى 

عثد انصانخ صانخ عثد  شٓد زكٙ صفر ادًد

جاضى 

انٛاش عهٙ دطٍٛ  خعر

عهٙ 

 

انذًسج اتراْٛى  لٛص عثدفاظم حجٛم فانخ ضًار٘ يرٔاٌ يذًد فاظم فرداٌ 

 صانخ

  زُٚة عثدانذطٍٛ دطٍعهٙ يٓد٘ جهٛة ضعٛد 

يرتعٗ عدا٘ يذًٕد كرار عهٙ ْاد٘ جٕاد  يٙ ياجد صافٙ عثد انًجٛد

عثاش 

  ٔنٛد خاند عثاشغٛثح  
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بغــــــــــداد جامــعــــة  

المركزٌة االمتحانٌة اللجنة/  اللغـــــــــــــــات كلــــــــٌة  

   

 

 

                                                                    

 

 

  االنكلٌزي/  األرضً:  الطابق     (              14)     رقم قاعة           6/9الثالثاء               االنكلٌزٌة اللغة قسم:  القاعة مكان

ك
شــــــبــــــــــــــــــــا

ال
 

لطى انهغح انرٔضٛح 
 انًردهح االٔنٗ 

لطى انهغح انرٔضٛح   

انخانخح انًردهح 

لطى انهغح انرٔضٛح  
 انًردهح االٔنٗ

 

  اٚح عهٙ ضعد٘ عدا٘ اتٕذر ضتار جثار عثد  عهٙ حاير غّ ْالل 

دطاو عادل ترغٕث   تمٗ رٚاض كاظى عثاش عهٙ دطٍٛ عثاش َجرش 

 عهٕٛ٘

 

دٚاَا عثد انذطٍٛ  عهٙ دطٍٛ يذًدعهٙ 

 يٓأ٘ عثد عهٙ

 ضريد رٚاض عٛاد ذٚاب  

عالٔ٘ يذًد دطٍٛ 

شُٕٛر 

زْراء عالء صادق  

 ضعٛد

ضًر َاْط دهثٕص  

كاظى 

 

عثدانمادر دطٍٛ عثد  عثاش خهٛم فرداٌ فتاح  يرٚى كاظى فٓد دًد 

 زٚداٌ

 

يذًد ْالل خسعم  عهٙ َاجٙ جعفر داخم    َثراش عهٙ ادًد يذطٍ

 خعٛر

 

يذًد عثٕد يذًٕد  اضتثرق خاند غاَى عثدهللا 

يذًد 

عثدانذطٍٛ اٚٓاب فالح  

 الزو

 

يٛعاد ضًٛر اتراْٛى  اضًاء َجى عثد دطٍٛ 

دًٛد  

  غٛثح نٛج ضعٛد جاضى  
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بغــــــــــداد جامــعــــة  

المركزٌة االمتحانٌة اللجنة/  اللغـــــــــــــــات كلــــــــٌة  

   

 

 

                                                                    

 

 

  االنكلٌزي/  األرضً:  الطابق     (              15)     رقم قاعة           6/9الثالثاء               االنكلٌزٌة اللغة قسم:  القاعة مكان

ك
شــــــبــــــــــــــــــــا

ال
 

لطى انهغح انرٔضٛح 
 انًردهح االٔنٗ 

لطى انهغح انرٔضٛح   

انًردهح انخانخح 

لطى انهغح انرٔضٛح  
 انًردهح االٔنٗ

 

ْثح صادق عثد انرضٕل  ادًد لاضى يذًد فرد 

 عثد

  َٕر يذًد يذًٕد عهٕاٌ 

يذًد ايٍٛ ضٛرٔنٍ  تراء عثد عهٙ غعاٌ  

يذًد ايٍٛ  

َٕر ْٛخى عثاش  

عثدانرزاق 

 

يصطفٗ عادل يذطٍ  دٛدر جاضى يذًد ايٛر 

َاٚف  

  ْدٖ عهٙ دًٛد عثٛد 

ادًد يذًٕد عثد  عهٙ عثدانردًٍ نعٛثٙ 

خهف  

   

     ٔائم خاند يذًد كاظى 

ادًد عثدهللا ضهًاٌ 

يذٛطٍ 

     

      شٓد رائد ْالل جًٛم

     عهٙ حاير صانخ غرٔو 
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بغــــــــــداد جامــعــــة  

المركزٌة االمتحانٌة اللجنة/  اللغـــــــــــــــات كلــــــــٌة  

   

 

 

                                                                    

 

 

االنكلٌزي  / األرضً : الطابق (                   16)    قاعة رقم            6/9قسم اللغة االنكلٌزٌة                الثالثاء : مكان القاعة 

ش
ال

ك
با

 

 قسم اللغة الروسٌة
 المرحلة الرابعة

 قسم اللغة الروسٌة  
 الثانٌةالمرحلة 

 قسم اللغة الروسٌة 
 الرابعة المرحلة 

 

ْدٚم عادل عهٙ يٓد٘   ضجاد صثاح َاصر زتٌٕ  تاٌ َجاح ذٚثاٌ يٓد٘ 

 

  

تراء عهٙ دُظم عثد انكرٚى 

عُثر 

ايٛر غارق عثد االيٛر  

تٕفٛك 

  ادًد شاكر يذًٕد عثدهللا   

 ادًد يذًد عثاد٘ دطٍٛ  صفا جٓاد اندٍٚ رٔٚخ دًٕد  دطٍٛ عهٙ عثاش عثد هللا 

 ايجد جخٛر خاجٙ يشتت  خعٛر خًٛد يذًد غٛداء  دعاء جًٛم دٛدر غح  

ايجد عثد انسْرج غانة  يذًد خاند عثد انهح صانخ  زُٚة جاضى راظٙ عثد 

يغايص 

  

يذًد عثاش عثد انذًسج   ظذٗ كًال صانخ ضهٛى 

عٛداٌ  

  ضجاد يذًد ردٛى عهٙ   

يذًٕد عطا انهح يرعٙ  كفاٚح لاضى جر٘ عثد عهٙ 

رٔظاٌ  

 يذًد صدٚك عهٙ ضهًاٌ  

 عهٙ يٓد٘ صانخ عثد هللا    َثٛم صانخ يفتٍ يذًد  ْدٖ عثاش عجًٙ عثاش 
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بغــــــــــداد جامــعــــة  

المركزٌة االمتحانٌة اللجنة/  اللغـــــــــــــــات كلــــــــٌة  

   

 

 

                                                                    

 

 

  االنكلٌزي/  األرضً:  الطابق     (               17)    رقم قاعة           6/9الثالثاء               االنكلٌزٌة اللغة قسم:  القاعة مكان

ك
شــــــبــــــــــــــــــــا

ال
 

لطى انهغح انرٔضٛح  

انًردهح انراتعح  

  

لطى انهغح انرٔضٛح    

 انخاَٛحانًردهح

لطى انهغح انرٔضٛح    

 انًردهح انراتعح 

  

   َٕرش ردٛى كهش ٕٚضف  كرار دطٍٛ كرٚى دًاد٘  

   ْثح انهح خاند عثد انجثار   يرتعٗ دايد يجٛد ضهًاٌ  

   اكٕ يذًد عهٙ يذًد  َجٕاٌ لٛص كاظى يذًد 

   ضٛف عهٙ دطٍٛ عهٙ   ْاَٙ صداو الزو يذٛم 

    ضًا رجة راشد فُر  اتراْٛى عًاد شاكر دًاد٘ 

     دُاٌ َاٚانٙ َجى يايح خاٌ 

يصطفٗ يذًد صانخ 

 تٕزرن
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بغــــــــــداد جامــعــــة  

المركزٌة االمتحانٌة اللجنة/  اللغـــــــــــــــات كلــــــــٌة  

   

 

 

                                                                    

 

 

  االنكلٌزي/  األرضً:  الطابق(                 13)     رقم قاعة              7/9االربعاء              االنكلٌزٌة اللغة قسم:  القاعة مكان

ك
شــــــبــــــــــــــــــــا

ال
 

 لروسٌةا اللغة قسم
  ولىاال المرحلة

 قسم اللغة العبرٌة
  المرحلة الرابعة

 روسٌة ال اللغة قسم
 الثالثة المرحلة

 قسم اللغة العبرٌة
  المرحلة الثانٌة

 الروسٌة اللغة قسم
 ولىاال المرحلة

  

زَُة هادٌ يطعىد عثد ضُف ضعد راضٍ خُجر 

 انمادر

زهراء دًُد شرَجٍ 

 ضدخاٌ

عهٍ يىفك عثد انًُعى 

يهدٌ 

فالح عثدانذطٍُ  اَهاب

 الزو

 

يصطفً خضُر عثاش ادًد لاضى يذًد فرج 

هاشى 

  طُثح نُث ضعُد جاضى عًر يذًد ضهًاٌ يطر  شهد زكٍ صفر ادًد

عثد هللا َكُم خُىٌ تراء عثد عهٍ طعاٌ  

ضهطاٌ 

لُص عثدانذًسج اتراهُى 

 صانخ

  َىر يذًد يذًىد عهىاٌكًال ادًد شثُة هساع 

يصطفً خهُم ادًد  ايُر دُدر جاضى يذًد 

نطُف 

يهُد يذطٍ دروَش 

 يطر

َىر هُثى عثاش 

عثدانرزاق 

 

  هدي عهٍ دًُد عثُد اتىذر ضتار جثار عثد  عهٍ عثدانردًٍ نعُثٍ 

دَاَا عثد انذطٍُ  وائم خاند يذًد كاظى 

 يهاوٌ عثد عهٍ

   

   طُف جاضى دطٍ شالل  ادًد عثدهللا ضهًاٌ يذُطٍ 

    عثاش خهُم فرداٌ فتاح عهٍ ثاير صانخ طروو  
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بغــــــــــداد جامــعــــة  

المركزٌة االمتحانٌة اللجنة/  اللغـــــــــــــــات كلــــــــٌة  

   

 

 

                                                                    

 

 

 االنكلٌزي/  األرضً:  الطابق(               14  ) رقم قاعة             7/9االربعاء                  االنكلٌزٌة اللغة قسم:  القاعة مكان

ك
شــــــبــــــــــــــــــــا

ال
 

لطى انهغح انروضُح 

  انثاَُح انًردهح 

 لطى انهغح انعثرَح 

 انًردهح انثانثح

لطى انهغح انروضُح 

انًردهح انثانثح 

لطى انهغح انروضُح  

 انراتعح انًردهح

 

ضجاد دطٍُ خىاف ضًا رجة راشد فُر  

 يرعة

ادًد شاكر يذًىد عثد   يذًد عثىد يذًىد يذًد

 هللا

 

    هثح صادق عثد انرضىل عثدشًُاء عهٍ جاضى يذًد  

يذًد ايٍُ ضُرونٍ يذًد   

ايٍُ  

   

   يصطفً عادل يذطٍ َاَف    

   ودق عثد االيُر راضٍ ردَف    

   ادًد يذًىد عثد خهف    
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بغــــــــــداد جامــعــــة  

المركزٌة االمتحانٌة اللجنة/  اللغـــــــــــــــات كلــــــــٌة  

   

 

 

                                                                    

 

 

  االنكلٌزي/  األرضً:  الطابق    (              13)     رقم قاعة           8/9الخمٌس               االنكلٌزٌة اللغة قسم:  القاعة مكان  

ك
شــــــبــــــــــــــــــــا

ال
 

 لروسٌةا اللغة قسم
  ولىاال المرحلة

 قسم اللغة العبرٌة
  المرحلة الثانٌة

 روسٌة ال اللغة قسم
 الرابعة  المرحلة

 الروسٌة اللغة قسم  
 ولىاال المرحلة

  

اًفال فاضل عثاس السجاد هذودعثدالرضا لفته 

 غلىم

  شهد رائد هالل جوُل دعاء جوُل دُدر طة  

زهراء ودُد ادود استثرق خالد غاًن عثدهللا 

 عثاس 

 علٍ ثاهر صالخ طروم   ضذً كوال صالخ سلُن 

ادود هذود عثادٌ  ادود قاسن هذود فرج 

 دسُي

اَهاب فالح عثدالذسُي  

 الزم

 

علٍ ههدٌ صالخ عثد  تراء عثد علٍ طعاى  

هللا  

  طُثة لُث سعُد جاسن  

  هذوىد علىاى ًىر هذود كرار دسُي كرَن دوادٌ   دُدر جاسن هذود اهُر 

هصطفً هذود صالخ  علٍ عثدالردوي لعُثٍ 

تىزرك 

ًىر هُثن عثاس  

عثدالرزاق 

 

  هدي علٍ دوُد عثُد   وائل خالد هذود كاظن 

     ادود عثدهللا سلواى هذُسي 
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بغــــــــــداد جامــعــــة  

المركزٌة االمتحانٌة اللجنة/  اللغـــــــــــــــات كلــــــــٌة  

   

 

 

                                                                    

 

 

 

 االنكلٌزي/  األرضً:  الطابق(             14)     رقم قاعة             8/9الخمٌس               االنكلٌزٌة اللغة قسم:  القاعة مكان

ك
شــــــبــــــــــــــــــــا

ال
 

قسن اللغة الروسُة 
 الثاًُة الوردلة 

قسن اللغة الروسُة   

الوردلة الثالثة 

    

    ادود هذوىد عثد خلف  سوا رجة راشد فٌر 

      

      

      

      

      

      

      

 

 

  

 


