
 Mu.Bas 01 Mu.Bas 02 Mu.Bas 05 Mu.Bas 06 Mu.Bas 101 Mu.Bas 102 Mu.Bas 103 Mu.Bas 104 Mu.Bas 105 Mu.Bas 106 Mu.Bas 107 اٌُىَ واٌزبرَخ

 االدذ

15\1\2023 

 رحٌم علً د.أ

 اٌرزاقعجذ  ادّذ.َ
 عّبر ِىضً .َ

 لؤي كرٌم د.م.أ

 ِبٌه ٌفزخ َ.َ

 َ ِبجذ عجذ اٌسهرح.أ

 رجبرن ضالَ َ.َ

 صىجبْثبئر  د.َ.أ

 اٌالف لطٌف م.م

 عجبش صبدق د.َ.أ

 فردوش ٔعُُ َ.َ

 خسعًٌؤٌ  د.أ

 ٔشبدٌُٕب  َ.َ

 ِطرعذٔبْ  د.أ

 دّذ عذي د.َ 

 

 اثراهُُ وبظُ د.أ

 اضبِخ دطُٓ د.َ.أ

 وىثر عجذ اٌصبدت د.َ.أ

 رَبض ردُُ   د.َ.أ

 

 ورود ضعذوْ د.َ.أ

 هبدٌاثهر  د.َ.ا

  

 د ِذّذ وادٌ.َ.أ

 عجُذعجبش َ .أ

 االثُٕٓ

16\1\2023 
 ِررضً ِذّذ  د.َ.أ

 دّذ عذي د.َ

 ردُُ عٍٍ  د.أ

 جُبدضهبد  َ.َ

 عجبش صبدق د.َ.أ

 دطُٕٓ جّهىر  د.َ

 اثهر هبدٌ  د.َ.ا

 أضبِخ دطُٓ د.َ.أ

 صىجبْثبئر  د.َ.أ

 ِىضً  عّبر.َ

 ردُُهذي  د.َ.أ

 عجُذَ عجبش .أ

 إثراهُُ وبظُ د.أ

 جٕبْ فبضً د.َ

 ٌؤٌ ورَُ د.َ.أ

 فردوش ٔعُُ َ.َ

 رضىيثبثذ  د.َ.أ

 ٌمبء عجذ اٌسهرح د.َ

 دطُٓ دضُرَٓ.َ.أ

 ٌطُفاَالف  َ.َ

 عجذ اٌصبدتوىثر  د.َ.أ

 رلُخ ٔبجخ َ.َ

 اٌثالثبء

17\1\2023 
 د دطُٕٓ جّهىر.َ

 ٔشبدٌُٕب  َ.َ

 عجبش صبدق د.َ .أ

 رلُخ ٔبجخ َ.َ

 م ماجد عبد الزهرة.أ

 ٌطُفاَالف  َ.َ

 اثهر هبدٌ  د.َ.ا

 عجذ اٌرزاق ادّذ.َ

 رجبرن ضالَ  َ.َ

 دطُٓ  دضُرَٓ.َ.أ

 ِبٌه ٌفزخَ .َ

 ضعذ إثراهُُ  د.َ.أ

 جٕبْ فبضً د.َ

 رَبض ردُُ   د.َ.أ

 ٌمبء عجذ اٌسهرح د.َ

 ججرد ٌؤٌ خسعً .أ

 زَٕت جبضُ . َ

 

 ورود ضعذوْ د.َ.أ

 جُبدضهبد  َ.َ

 عذٔبْ ِطر د .أ

 َ ِبجذ عجذ اٌسهرح.أ

 ردُُ عٍٍ  د.أ

 اٌىرَُعجذ دطُٓ .َ

 االرثعبء

18\1\2023 
 ثبثذ رضىي  د.َ.أ

 رجبرن ضالَ  َ.َ

 وىثر عجذ اٌصبدت د.َ.أ

 دطُٕٓ جّهىر  د.َ

 إثراهُُ وبظُ د.أ

 عجذ اٌىرَُ دطُٓ.َ

 هذي ردُُ هبشُ د.َ.أ

 صبدت عجذ اٌخضر َ.َ

 ِررضً ِذّذ  د.َ.أ

 ٌمبء عجذ اٌسهرح د.َ

 ضعذ إثراهُُ  د.َ.أ

 دّذ عذي د.َ

 صىجبْثبئر  د.َ.أ

 دطُٓأضبِخ  د.َ.أ

 جٕبْ فبضً د.َ

 ِبٌه ٌفزخ َ.َ

 وادٌِذّذ  د.َ.أ

 جبضُزَٕت . َ

 ردُُ عٍٍ  د.أ

 رلُخ ٔبجخ َ.َ

 د لؤي كرٌم.م.أ

 َ ضهبد جُبد.َ

 

 اٌخُّص

19\1\2023 

 ضعذوْد ورود .َ.أ

 اٌرزاق ادّذ عجذ. َ

 ٔشبدٌُٕب  َ.َ

 د ِذّذ وادٌ .َ.أ

 رَبض ردُُ  د .َ.أ

 رلُخ ٔبجخ َ.َ

 د ثبثذ رضىي.َ.أ

 دطُٓ دضُرَٓ .َ.أ

 عذٔبْ ِطر  د.أ

 ٌطُفاَالف  َ.َ

 سعد ابراهٌم د.م.أ

 حمد عدل د.م

 جُبدضهبد  َ.َ

 ٌؤٌ خسعً  د.أ

 جبضُزَٕت . َ

 عجبش صبدق د.َ.أ

 رجبرن ضالَ  َ.َ

 لؤي كرٌم  د.م.أ

 اٌىرَُ عجذ  دطُٓ.َ

 

 َ عجبش عجُذ داود.أ
 صبدت عجذ اٌخضر َ.َ

 هذي ردُُ  د.َ.أ

 اٌسهرح ِبجذ عجذ َ .أ 

 

 د ِررضً ِذّذ.َ.أ

 فردوس نعٌم م.م

 



 اٌطجذ

21\1\2023 

 حسٌن دسٌرٌن.م.أ

 مالك لفتة م.م

 د إبراهٌم كاظم.أ

 حسٌن عبد الكرٌم.م

محمد وادي  د.م.أ

 موسى عمار.م

 د مرتضى محمد.م.أ

 م ماجد عبد الزهرة.أ

 رحٌم د هدى .م.أ

 ابهر هادي  د.م.ا

 ورود سعدون د.م.أ

 حمد عدل د.م

 سعد إبراهٌم  د.م.أ

 أسامة حسٌن د.م.أ

 رسولد ثابت .م.أ

 د لقاء عبد الزهرة.م

 صكبانثائر  د.م.أ

 تبارك سالم  م.م

 علًد رحٌم .أ

 صاحب عبد الخضر م.م

 خزعلد لؤي .أ

 عبٌدم عباس .أ

 االدذ 

22\1\2023 

 سعد إبراهٌم  د.م.أ

 عبد الرزاق احمد.م

 لؤي كرٌم  د.م.أ

 ورود سعدون د.م.أ

 رٌاض رحٌم   د.م.أ

 تبارك سالم  م.م

 خزعللؤي  د.أ

 لقاء عبد الزهرة د.م

 عباس صادق د.م.أ

 فردوس نعٌم م.م

 حسٌن دسٌرٌن.م.أ

 عمار موسى . م

 أسامة حسٌن  د.م.أ

 رقٌة ناجح م.م

 ابهر هادي  د.م.ا

 نشاتلٌنا  م.م

 كوثر عبد الصاحب د.م.أ

صاحب عبد  م.م

 الخضر

 د عدنان مطر.أ

 لطٌفاٌالف  م.م

 محمد وادي  د.م.أ

 عبد الكرٌم حسٌن.م

 مالك لفتة م.م

 االثُٕٓ 

23\1\2023 

 صٌاحرحٌم علً  د.أ

 حسنٌن جمهور  د.م

 صكبانثائر  د.م.أ

 جنان فاضل د.م

 عباس صادق د.م.أ

 لقاء عبد الزهرة د.م

 لؤي كرٌم  د.م.أ

 صاحب عبد الخضر م.م

 إبراهٌم كاظم د.أ

 مالك لفتة م.م

 د محمد وادي.م .أ

 أسامة حسٌن د.م.أ

 رحٌمهدى  د.م.أ

 رقٌة ناجح م.م

 مرتضى محمد  د.أم

 فردوس نعٌم م.م

 حسٌن دسٌرٌن.م.أ

 موسى عمار.م

 رسولثابت  د.م.أ

 جٌادسهاد  م.م

 كوثر عبد الصاحب د.م.أ

 داودعباس عبٌد م .أ

 اٌثالثبء

24\1\2023 

 خزعللؤي  د.أ

 حمد عدل د.م

 ابهر هادي  د.م.ا

 رقٌة ناجح م.م

 سعد إبراهٌم  د.م.أ

 لطٌفاٌالف  م.م

 حسٌنأسامة  د.م.أ

 جٌادسهاد  م.م

 لقاء عبد الزهرة د.م

 حسنٌن جمهور  د.م

 ثابت رسول د.م.أ

 موسى عمار.م

 جنان فاضل د.م

 جاسمزٌنب . م

 كوثر عبد الصاحب د.م.أ

 صاحب عبد الخضر م.م

 ورود سعدون د.م.أ

 نشاتلٌنا  م.م

 عدنان مطر  د.أ

 م ماجد عبد الزهرة.أ

 رحٌمرٌاض  د.م.أ

   تبارك سالم  م.م

 االرثعبء

25\1\2023 

 رٌاض رحٌم   د.م.أ

 زهراء رزاق. م

 رحٌم علً  د.أ

 لطٌفاٌالف  م.م 

 

 إبراهٌم كاظم د.أ

 الكرٌمعبد  جسٌن.م

 م عباس عبٌد.أ

 الرزاقعبد  احمد.م

 سعد إبراهٌم  د.م.أ

 جنان فاضل د.م

 محمدمرتضى  د.م.

 مالك لفتة م.م

 رحٌمهدى  د.م.أ

 رقٌة ناجح م.م

 جمهورحسنٌن  د.م

   فردوس نعٌم م.م

 صكبانثائر  د.م.أ

 لقاء عبد الزهرة د.م

 كوثر عبد الصاحب د.م.أ

 جاسمزٌنب . م

 رسولثابت  د.م.أ

 نشاتلٌنا  م.م

 اٌخُّص

26\1\2023 

 صادقعباس  د.م.أ

 حمد عدل د.م

 عبد الرزاق احمد.م

 رٌاض رحٌم  د.م.أ

 هدى رحٌم  د.م.أ

 عدنان مطر  د.أ

 رسولثابت  د.م.أ

 ورود سعدون د.م.أ

 ابهر هادي  د.م.ا

 مرتضى محمد د.م.أ

 زهراء رزاق. م

 د رحٌم علً .أ

 د حسنٌن جمهور .م

 حسٌن دسٌرٌن.م.أ

 تبارك سالم  م.م

 كرٌملؤي  د.م.أ

 نشاتلٌنا  م.م

 عباس عبٌد داودم 

 فردوس نعٌم م.م

 د محمد وادي .م.أ

 الخضرصاحب عبد  م.م

 د ثائر صكبان .م.أ

 الزهرةماجد عبد م .أ



 اٌطجذ 

28\1\2023 

 مرتضى محمد  د.م.أ

 م عباس عبٌد داود.أ

 صكبانثائر  د.م.أ

 حسٌنأسامة  د.م.أ

 ثابت رسول  د.م.أ

 مالك لفتة م.م

 علًرحٌم  د.أ

 عبد الرزاق احمد.م

 سعد إبراهٌم  د.م.أ

 جٌادسهاد  م.م

 د ابهر هادي .م.ا

 زهراء رزاق. م

 هدى رحٌم د.م.أ

 الكرٌمعبد  جسٌن.م

 إبراهٌم كاظم د.أ

 موسى عمار.م

 كوثر عبد الصاحب د.م.أ

 لطٌفاٌالف  م.م

 حسٌن دسٌرٌن.م.أ

 فاضلجنان  د.م

 مطرعدنان  د.أ

   زٌنب جاسم. م

 االدذ

29\1\2023 

 م ماجد عبد الزهرة.أ

 عبد الرزاق احمد.م

 خزعللؤي  د.أ

 رسولثابت  د.م.أ

 رٌاض رحٌم   د.م.أ

 تبارك سالم  م.م

 كرٌملؤي  د.م.أ

 جاسمزٌنب . م

 عدنان مطر  د.أ

 فردوس نعٌم م.م

 حسٌن دسٌرٌن.م.أ

 نشاتلٌنا  م.م

 د عباس صادق.م.أ

 م رقٌة ناجح.م

 د ورود سعدون.م.أ

 د حمد عدل.م

 الصاحبكوثر عبد  د.م.أ

 مالك لفتة م.م

 صاحب عبد الخضر م.م

 زهراء رزاق. م

 أسامة حسٌن د.م.أ

 الكرٌمعبد  جسٌن.م

 االثُٕٓ

30\1\2023 

 محمد وادي د.م.أ

 حسنٌن جمهور  د.م

 حسٌن دسٌرٌن.م.أ

 حمد عدل د.م

 كاظمإبراهٌم  د.أ

 أسامة حسٌن د.م.أ

 كرٌملؤي  د.م.أ

 موسى مندل عمار.م

 صكبانثائر  د.م.أ

 عبد الكرٌم حسٌن.م

 مرتضى د.م.أ

 فردوس نعٌم م.م

 رحٌمهدى  د.م.أ

 زهراء رزاق. م

 عباس صادق د.م.أ

 مالك لفتة م.م

 خزعللؤي  د.أ

 لقاء عبد الزهرة د.م

 عبٌدم عباس .أ

 لٌنا نشأت م.م

 جنان فاضل د.م

 م سهاد جٌاد .م

 اٌثالثبء

31\1\2023 

 د محمد وادي.م.أ

 ماجد عبد الزهرةم .أ

 د ابهر هادي .م.ا

 م رقٌة ناجح.م

 مرتضى محمد  د.م.أ

 لطٌفاٌالف  م.م

 جنان فاضل د.م

 تبارك سالم  م.م

 لقاء عبد الزهرة د.م

 جاسمزٌنب . م

 عباس صادق د.م.أ

 جٌادسهاد  م.م

 رٌاض رحٌم   د.م.أ

 حمد عدل د.م

 سعد إبراهٌم  د.م.أ

 عبد الخضرصاحب  م.م

 ورود سعدون د.م.أ

 عبد الرزاق احمد.م

 عدنان مطر  د.أ

 حسنٌن جمهور  د.م

 د لؤي خزعل جبر.أ

 زهراء رزاق. م

 االرثعبء

1\2\2023 

 رسولثابت  د.م.أ

 صاحب عبد الخضر م.م

 عدنان مطر  د.أ

 لطٌفاٌالف  م.م

 د سعد إبراهٌم .م.أ

 د لقاء عبد الزهرة.م

 كوثر عبد الصاحب د.م.أ

 عبد الكرٌم حسٌن.م

 محمدمرتضى  د.م.أ

 جنان فاضل د.م 

 رحٌمهدى د .م.أ

 م سهاد جٌاد .م

 رحٌم علً د.أ

 حسٌنأسامة  د.م.أ

 ابهر هادي  د.م.ا

 جاسمزٌنب . م

 محمد وادي  د.م.أ

 مالك لفتة م.م

 إبراهٌم كاظم د.أ

 زهراء رزاق. م

 جمهورحسنٌن  د.م

 م لٌنا نشأت.م

 اٌخُّص

2\2\2023 

 ورود سعدون د.م.أ

 عبد الرزاق احمد.م

 رٌاض رحٌم   د.م.أ

 رقٌة ناجح م.م

 د ثائر صكبان.م.أ

 سٌرٌن حسٌن د.م.أ

 علًرحٌم  د.أ

 حمد عدل د.م 

 

 م ماجد عبد الزهرة.أ

 جٌادسهاد  م.م

 خزعللؤي  د.أ

 عبد الصاحبكوثر  د.م.أ

 عباس صادق د.م.أ

 تبارك سالم  م.م

 واديمحمد  د.م.أ

 فردوس نعٌم م.م

 عبٌدم عباس .أ

 صاحب عبد الخضر د.م

 كرٌملؤي  د.م.أ

 سعد إبراهٌم  د.م.أ

 د إبراهٌم كاظم.أ

 جنان فاضل د.م

 السبت

4\2\2023 
 د محمد وادي.م.أ

 مالك لفتة م.م

 هدى رحٌم  د.م.أ

 تبارك سالم  م.م

 إبراهٌمد سعد .م.أ

 د ابهر هادي .م.ا 

 د مرتضى محمد .م.أ

 زهراء رزاق. م
 د ورود سعدون.م.أ
 عبد الخضرصاحب  م.م

 د إبراهٌم كاظم.أ

 م فردوس نعٌم.م

 د عدنان مطر.أ

 حمد عدلد .م

 لطٌفاٌالف  م.م

 ثابت رسول  د.م.أ

 حسنٌن جمهور  د.م

 صكبانثائر  د.م.أ

 عبٌدعباس م .أ

 رٌاض رحٌم   د.م.أ

 سٌرٌن حسٌن د.م.أ

 د لؤي خزعل.أ

 حسٌن عبد الكرٌم.م



 :ةــــــــــات مهمـــــــــــمالحظ

 . االِزذبُٔخلجً رثع ضبعخ ِٓ ثذء االِزذبْ ِٓ اٌٍجٕخ  االِزذبُٔخواٌذفبرر األضئٍخ  إضزال1َ.

 .وزبثخ اٌزمرَر اٌُىٍِ عٓ ضُر االِزذبْ داخً اٌمبعخ 2.

 .رطجًُ دضىر وغُبة اٌطٍجخ داخً اٌمبعخ 3.

 .ثذخىي اٌطٍجخ ثعذ رىزَع االضئٍخ  الَطّخ4.

 .ثبٌسٌ اٌّىدذ أو عذَ جٍت اٌهىَخ  إٌزساِهعذَ اٌطّبح ٌٍطبٌت ثأداء االِزذبْ فٍ دبٌخ عذَ 5.

 .ثذءاالِزذبْلجً ٔصف ضبعخ ِٓ  االِزذبُٔخٌٍطٍجخ ثبٌخروج ِٓ اٌمبعخ  الَطّخ6.

 .ثّذرش اٌّبدح ضىي رصذُخ االخطبء اٌّطجعُخ او غُر اٌىاضذخ ٌٍطجبعخ الَطّخ7.

 .االِزذبٍِٔطبثمخ دفزر اٌطبٌت ِع هىَزه عٕذ اضزالَ اٌذفزر 8.

 .ٌٍّرالجُٓ ثبٌخروج او اٌجٍىش داخً اٌمبعخ الَطّخ9.

 .َذبفع عًٍ هذوء اٌمبعخ وِٕع االدبدَث اٌجبٔجُخ10.

 .رٌهورذلُك  االِزذبٍٔاالضُ اٌرثبعٍ واٌّبدح اٌذراضُخ وثبلٍ اٌجُبٔبد عًٍ اٌذفزر ىزبثخ ثاٌزأوُذ عًٍ اٌطٍجخ 11.

 

 


