
  

 

 Class roomرمز   المرحلة نظري/عملي المادة اسم التدريسي 

 yyuqxuc الثانية نظري ١تحليل عددي أ.م.د. فاتن عزت محي الدين 1

 33bbimh الرابعة نظري فيزياء البالزما ا.م.د.بيداء محسن احمد 2

 tzcprcv اولى نظري حاسبات د.احالم مجيد كاظمأ.م. 3

 ce57stt الثالثة نظري ليزر عبد مازن علي أ.م.د. 4

 4m5q3gz الثانية نظري علم المواد د. رنده كامل حسينأ.م. 5

 Xyirptk الثانية نظري الكهربائية المتقدمة جاسم شمخي عليخان .د 6

 c55s5pq الثالثة نظري الفيزياء الرياضية د.رافد عباس علي 7

 b2c3mwy الرابعة نظري فيزياء الحالة الصلية اسامة عبدالعزيز داخلأ.م.د. 8

 5ab4ru2 الثالثة نظري الكترونيات د. خلدون ناجي عباس 9

 qggogt6 الثانية نظري متقدمكهرباء  د. اسعد مجبل عباس 10

 cgmx323 الثانية نظري فيزياء رياضية د. محمد يوسف كامل 11

 xrx4iur الثالثة نظري حاسبات متقدم د.حازم كاطع دواي 12

 rusgvx3 الثالثة نظري ذرية د. اسراء فاخر خلف 13

 nzkztua االولى نظري علوم الحاسبات د.حنان عوده نايف 14

 ddgkyke االولى نظري اللغة االنكليزية عوده نايفد.حنان  15

 ewvk6rx الثالثة نظري الكترونيات أ.م.د. عمـاد حـميـد حـسيـن 16

 2ceicy6 الثانية نظري علم المواد أ.م.د.انوار حسين علي 17

 r4g643z الثالثة نظري ذرية أ.م.د. وليد صالح عبد الوهاب 18

 t1617mn الرابعة نظري الكهرو ا.م.د. عبدالحليم خضير علي 19

 3tw72rb الثانية عملي فيجوال بيسك كاظم رغد عبدهللام. 20

بسعاد هادي حمزةد. 21  h3xg5cx الثالثة نظري ميكانيك تحليلي ثالث 

 7jhrsih الثالثة نظري بصريات هندسية د.شيماء حسين عبد مسلم 22

 nezxzx4 الرابعة نظري ميكانيك الكم مرتضى فائز سلطاند. 23

 ttq4wl7 الرابعة نظري فيزياء نووية د. وليد جبار مهنا 24

 mconlyn االولى نظري فيزياء عامه احسان صالح حسن عليد. 25

 ew2vhzs الثالثة نظري حاسبات فاتن ساجت مطرد. 26

 Mxk4ilx االولى عملي مختبر بصريات م.م منتظر جواد خضير 27

 Ve35mvv الرابعة نظري فيزياء البالزما ا.م.د. ماجدة حمدان خضر 28

 tefpg6 2 االولى نظري ميكانيك ا.م.د. اسيل مصطفى عبد المجيد 29

 bgpqvto الرابعة عملي فيزياء الحالة الصلبة روناك عبدالسالم عبدالكريم 30

 Fuftgow الرابعة نظري ١اطياف  د. نوره شمعون اوراها 31

 wwvh2xq االولى نظري عامةفيزياء  صفاء فرهود مدلولم.  32

 Jcqgdvu الثانية نظري اللغة اإلنكليزية د. نوره شمعون اوراها 33

يليميكانيك تحل د.سحر عيسى سعيد 34  654n2xn الثالثة نظري 

 sel4ns6 الرابعة عملي مختبر نوويه أ.م.  سناء رسول سالم 35

 d77e32p االولى نظري كهربائية ا. م. د محمد عودة داود 36

وال بيسكجمختبر حاسبات في م.حيدر عبدهللا كاظم حسين 37  3n6vujv االولى عملي 

 dcaouez الرابعة نظري اللغة اإلنكليزية د. حيدر جواد محمد 38

 bgajjcj الثانية عملي مختبر حاسبات م.   لقاء عبد الكريم حسين 39

٣ليزر متقدم ليزر  د. ربى طه سالم 40  sbjnwc7 الثالثة نظري 

 ufpodcb الثالثة عملي مختبر الكترونيات م.  علي محمد جبار 41

 qwcsqxw الثانية نظري فيزياء رياضية أ.م.د. مروة عبد المحسن حسن 43

 pyrb5or االولى نظري بصريات هندسية أ.م.د. فراس صبيح محمد 44

 4eus2ej الثانية عملي ذرية و حديثة رواء ياسين طه 45

شكر حميد الخداداحمد  46  y3ovqrc الثانية نظري فيزياء رياضية 

 فوف االلكترونية للدراسات االولية لطلبة قسم علوم الفيزياءالص


