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 أمـــر اداري

 استنادا للصالحيات المخولة لنا تقرر:
 

المرحلة الثانية /الدراسات المسائية، وذلك لغيابهم جميعا -توجيه عقوبة التنبيــــــــه الى طلبة قسم الفيزياء   

 ووفقا للقائمة المرفقة طيا. 14/12/2016يوم االربعاء المصادف 

 المرفقات:   

 ( ياسر هيثم صكبان46( اثير علي غربي  وتنتهي بالتسلسل )1الطلبة الغائبين تبدا بالتسلسل ) قائمة بأسماء   

 

 ا.م.د. زيــــاد طـــــارق خضير                                                                  

 رئيس قســـم علوم الفيزياء                                                                 
                                                                             14   / 12  /2016  

                         
 نسخة منه:

 صادرة القسم -1

     ملفة الدراسات المسائية -2



 

 اسم الطالب ت  اسم الطالب ت

 محمد سالم يوسف بنون 34 اثير علي غربي جاسم  .1

 محمد عماد علي هاشم 35 احمد قصي عبد الرحمن محي  .2

 محمد فراس علي محمد 36 أسامة نجم عبود عباس  .3

 محمد مظلوم ابراهيم محمد 37 اسراء عبد الودود سلمان حسين  .4

 محمد ياسين ابراهيم قصب 38 اسعد سالم ياسين كركوز   .5

 مهيمن عباس جاسم محمد 39 اسماء عبد المنعم جاسم محمد  .6

 منير نزار سلمان احمد 40 اماني راسم محمد خلف  .7

 موج سلمان طعمة علي 41 آيات كريم كنوش عبود  .8

 ندى نايف عبد الرزاق علوان 42 ايات محمد ذياب محي  .9

 نورس حيدر عبد العزيز عبد الكريم 43 حسن صدام حسن عيدان  .10

 هدى محمود عبد حسين 44 حسين محمود حسين سكران  .11

 يحيى جياد يوسف عباس 45 حنين حميد عبد الحسين  .12

 ياسر هيثم صكبان كاظم 46 حيدر حسين عبد علي حسين  .13

   خليل اسماعيل خليل علي  .14

   رانيا ثائر مصطفى عباس  .15

   رنده حمادي سرهيد عواش  .16

   زينب مرتضى عدنان محمود  .17

   زينب مصطفى عبد العزيز جاسم  .18

   سارة اسماعيل خليل خليفة  .19

   شيماء حامد عبد الرحيم عباس  .20

   عذراء ياسين ثامر حسين  .21

   عال عاصم جواد ابراهيم  .22

   عبد هللا مهدي صالح  .23

   عبد العزيز سالم سلمان ريحان  .24

   علي كريم خليل  .25

   علي محمود حسين وادي  .26

   علي محمود فياض عذب  .27

   علي هيثم كاظم عزيز  .28

   فرح محمد اسماعيل محمد  .29

   كاليه عثمان عزيز رشيد  .30

   ماهر ثعبان ثاير عباس  .31

   مجدي حسين صالح جاسم  .32

   محمد سالم يوسف بنون  .33


