
      ٢٠٢١- ٢٠٢٠التطبيق الفيزياء الصباحي 

 يوم التطبيق والتاريخ اسم المشرف التربوي اسم المشرف العلمي اسم الطالب ت

  ٧ /١١االحد  د.غازي كمال د.ستار عبود احمد عبد الكاظم مصحب شمير ١

  ٧ /١١االحد  د.غازي كمال د.ستار عبود اريام عزيز مخيلف زغير  ٢

  ٧ /١١االحد  د.غازي كمال د.ستار عبود هالمه حسيناسيا صباح  ٣

  ٧ /١١االحد  د.غازي كمال د.ستار عبود ايات عدنان حسين زامل ٤

  ٧ /١١االحد  د.غازي كمال د.ستار عبود ايمان احمد عبد الرضا صكب ٥

  ٧/  ١٢االثنين  د.فراس سليم م.م.يحيى منعم بنين حيدر شرهان عبود ٦

  ٧/  ١٢االثنين  د.فراس سليم م.م.يحيى منعم تكليف علي هادي شيتي  ٧

  ٧/  ١٢االثنين  د.فراس سليم م.م.يحيى منعم حبيب حسين رحيل مرير  ٨

  ٧/  ١٢االثنين  د.فراس سليم م.م.يحيى منعم حسن شمران موسى هالل ٩

  ٧/  ١٢االثنين  د.فراس سليم م.م.يحيى منعم حسن هادي مطر علي  ١٠

  ٧/  ١٣الثالثاء  م.م. حنين مهدي جابر  د.فاطمة نافع حمزه سالم عواد حمزه  ١١

  ٧/  ١٣الثالثاء  م.م. حنين مهدي جابر  د.فاطمة نافع خديجة محمد حسين دحام  ١٢

  ٧/  ١٣الثالثاء  م.م. حنين مهدي جابر  د.فاطمة نافع رسل سلطان سالم مساعد ١٣

  ٧/  ١٣الثالثاء  م.م. حنين مهدي جابر  د.فاطمة نافع كاظم مخلف يوسفزهراء  ١٤

  ٧/  ١٣الثالثاء  م.م. حنين مهدي جابر  د.فاطمة نافع زينب سعيد عبد االمير محمود ١٥

  ٧/  ١٣الثالثاء  د.ستار عبود د.غازي كمال زينب عماد خضير شبي ١٦

  ٧/  ١٣الثالثاء  عبود د.ستار د.غازي كمال سالم داود جمعة محمد ١٧

  ٧/  ١٣الثالثاء  د.ستار عبود د.غازي كمال صادق يوسف عبد فلي  ١٨

  ٧/  ١٣الثالثاء  د.ستار عبود د.غازي كمال طارق ياسين خضير حرز  ١٩



 

 يوم التطبيق والتاريخ اسم المشرف التربوي اسم المشرف العلمي اسم الطالب ت

  ٧/  ١٣الثالثاء  د.ستار عبود د.غازي كمال عبد االله احمد عبيد حميد ٢٠

  ٧/  ١٤االربعاء  د.فاطمة نافع م. انسام غازي نصيف  عبد الحسين كريم محسن خالوي ٢١

  ٧/  ١٤االربعاء  د.فاطمة نافع م. انسام غازي نصيف  عبد هللا حاكم سعد حسين  ٢٢

  ٧/  ١٤االربعاء  د.فاطمة نافع م. انسام غازي نصيف  علي حسين فريح عبيد ٢٣

  ٧/  ١٤االربعاء  د.فاطمة نافع م. انسام غازي نصيف  عمار عارف جبر ناصر              ٢٤

  ٧/  ١٤االربعاء  د.فاطمة نافع م. انسام غازي نصيف  فاتن عبد الكريم عزيز داود ٢٥

  ٧/  ١٥الخميس  م.م.يحيى منعم د.فراس سليم مجتبى خالد حسن عبيد ٢٦

  ٧/  ١٥الخميس  م.م.يحيى منعم د.فراس سليم محمد عبد الحسين كريش عسكر  ٢٧

  ٧/  ١٥الخميس  م.م.يحيى منعم د.فراس سليم مروه جاسم لعيبي يونس ٢٨

  ٧/  ١٥الخميس  م.م.يحيى منعم د.فراس سليم مصطفى علي كوين ثجيل  ٢٩

  ٧/  ١٥الخميس  منعم م.م.يحيى د.فراس سليم ميسلون عبد الرزاق دايش معيجل ٣٠

  ٧/  ١٥الخميس  م. انسام غازي نصيف  م.م. حنين مهدي جابر  محمد حيدر محمد سلمان ٣١

  ٧/  ١٥الخميس  م. انسام غازي نصيف  م.م. حنين مهدي جابر  نور الهدى علي عطوان كاظم  ٣٢

  ٧/  ١٥الخميس  م. انسام غازي نصيف  م.م. حنين مهدي جابر  رباب محسن عليوي  ٣٣

  

  

  

  



  

  

 ٢٠٢٠ -٢٠١٩التطبيق احياء صباحي 
 يوم التطبيق والتاريخ اسم المشرف التربوي اسم المشرف العلمي اسم الطالب ت

  ٧ /١١االحد   م.م. سيف علي  د.زينة محمد أيات عبد هللا عوض جبر ١

  ٧ /١١االحد   م.م. سيف علي  د.زينة محمد بتول جبير حمزة  منصور  ٢

 ٧ /١١االحد   م.م. سيف علي  د.زينة محمد تماضر رضا فياض عبد الحسن ٣

 ٧ /١١االحد   م.م. سيف علي  د.زينة محمد حسن عبدهللا كاظم مشكور ٤

 ٧/١٢االثنين  م. عالء صباح  م. رعد سعد  حسن علي عبد العالي عبود ٥

 ٧/١٢االثنين  . علي سعد م.م م. رعد سعد  حسين ثامر حسين داود ٦

 ٧/١٢االثنين  م.م. علي سعد  م. عالء صباح  حنان عبد الخالق طاهر نوري ٧

 ٧/١٢االثنين  م.م. علي سعد  م. عالء صباح  حنين حسين ماهود طربوش ٨

 ٧/١٢االثنين  م.م. علي سعد  م. رعد سعد  حيدر فالح حسن صياح  ٩

 ٧/١٢االثنين  م.م. علي سعد  م. رعد سعد  ختام كمال عبيد بري ١٠

 ٧/١٢االثنين  م. عالء صباح  م. رعد سعد  رشا صادق حديد خابط ١١

 ٧/١٣الثالثاء  د.زينة محمد م.م. علي سعد  زهير زيدان هميم حسون  ١٢

 ٧/١٣الثالثاء  د.زينة محمد م.م. علي سعد  زينب عدنان عواد عباس ١٣

 ٧/١٣الثالثاء  د.زينة محمد . علي سعد م.م شروق عبد جعفر جياد ١٤

 ٧/١٣الثالثاء  د.زينة محمد م.م. علي سعد  شمس الضحى نعمان مهدي شالل ١٥

 ٧/١٣الثالثاء  د.زينة محمد م.م. علي سعد  صبا باسم محمد نوروز ١٦

 ٧/١٤االربعاء   م.م. نور صباح اكرم  م.م. سيف علي  صفا كاظم جواد عطية  ١٧



 ٧/١٤االربعاء   م.م. نور صباح اكرم  م.م. سيف علي  ضحى نعمه محمد حاصل  ١٨

 ٧/١٤االربعاء   م.م. نور صباح اكرم  م.م. سيف علي  عباس فاضل محمد ماجد ١٩

 ٧/١٤االربعاء   م.م. نور صباح اكرم  م. رعد سعد  عذراء قاسم محمد خالوي ٢٠

 ٧/١٤االربعاء   . نور صباح اكرم م.م م. رعد سعد  غفران شالكه حسين عبد  ٢١

 ٧/١٤االربعاء   م.م. نور صباح اكرم  م. رعد سعد  فاطمة صباح عبد المهدي هادي ٢٢

 ٧/١٥الخميس  م. عالء صباح  م.م. نور صباح اكرم  الرا صاحب نشمي خميس ٢٣

 ٧/١٥الخميس  م. عالء صباح  م.م. نور صباح اكرم  مروة طالب عبد الحسين ركي ٢٤

 ٧/١٥الخميس  م. عالء صباح  م.م. نور صباح اكرم  مريم عبد المطلب خضير راضي ٢٥

 ٧/١٥الخميس  م. عالء صباح  م.م. نور صباح اكرم  نبأ كريم منشد صحن  ٢٦

 ٧/١٥الخميس  م. عالء صباح  م.م. نور صباح اكرم  نجاة حسن راضي مرزوك ٢٧

 

 

 

 

 

   

  رئيس قسم العلوم

 أ.م.د. زينة محمد حمد


