
 قسم الكٌمٌاءجامعة بغداد/ كلٌة العلوم / 

 / الدور الثانً  / الفصل الدراسً االول والثانً  / االمتحانات النهائٌة لجدو

 0202-0202/ العام الدراسًوالدكتوراه لماجستٌرلطلبة ا       

الٌوم 
 والتأرٌخ

 اسم االستاذ الدكتوراه اسم االستاذ الماجستٌر

 االحد
5/9/0202 

 

 الفصل وطرق البروتٌنات كٌمٌاء -
 الحٌاتٌة االنظمة فً الفلزٌة االٌونات -

كُمُاء العناصر االنتقالُت والعناصر  -
 الممثلت ومركباته

 

 د. نمٌر ابراهٌم
 د. علٌاء خضر
 د. علٌاء خضر

تفاعالث تحضُرَت متضمنت اَىن الكاربان  -
( اضافت 3,4,5والحلقاث غُر المتجانست )

 االنتخابُت الكُمُائُت والتىجُهُتالً دراست 

  د.انتصار عبٌد

 
 

 االثنٌن
6/9/0202 

الىسُطاث الفعالت فٍ الكُمُاء  -
 العضىَت ، المُكانُكُت واالستقرارٌ

 

 سعاد محمذد.
 
 

- - 

 االربعاء
8/9/0202 

 د. شروق بدري اللغة االنكلٌزٌة - د. شروق بدري اللغة االنكلٌزٌة -

 الخمٌس
9/9/0202 

 الكٌمٌاء الحٌوٌة للدم -
 البىرون كُمُاء -

 د. شذى عبد الودود
 اسماء محمذد.

مٌكانٌك الكم والنظرٌات الحركٌة  -
 للتفاعالت المحفزة

 

 د. خلود عبد صالح
 

 االحد
20/9/0202 

 االغشُت الباَىلىجُت واالَض -
 الحُاتُت الكُمُاء فٍ مختارة مىاضُع -
 

 (أطروحت، رسالت، بحث) كتابت طرق -
 

 د. جوان عبد المحسن
 د. ٌاسر عبد الحسٌن

 
 د.وجدن شاكر

 

تطبٌق بعض التفاعالت فً التخلٌق  -
  الحٌوي للنواتج الطبٌعٌة

تحلٌل عضوي دقٌق والعناصر ومطٌافٌة  -
 الكتلة

 

 د. نعٌمة جبار
 

 د. بشرى بشٌر

 الثالثاء
21/9/0202 

كُمُاء الكم والذاَنمُت الحرارَت -
 المتقذمت

 

  د. اسراء محمد
 

 د. اسراء محمد الكم مٌكانٌك وفق الطٌفً التشخٌص-

 االربعاء
25/9/0202 

 اللغة االنكلٌزٌة -
 

 كٌمٌاء النانو المتقدمة - د. علً ولٌد 
 
 

د.عبد الكرٌم محمد 
 علً

 الخمٌس
26/9/0202 

التحالُل الحرارَت وتقنُاث فصل  -
 متقذمت

 الكُمُاء فٍ وتطبُقاتها االنزَماث -
 السرَرَت

 د.ٌحٌى كمال 
 

 جوان عبد المحسند.
 

 التحلُلُت الكُمُاء فٍ العضىَت الكىاشف -
 تطبُقاتها و

تحضٌر وتفاعالت الحلقات الملتحمة  -
)الخماسٌة والسداسٌة واالزوالت( غٌر 

 المتجانسة
 

 د. بشري بشُر
 

 د.انتصار عبُذ
 

 االحد
29/9/0202 

 
 

 
- 

 
- 

 
 للسطىح الحذَثت الكُمُاء الكهربائُت-

 

 
 د. خلود عبد صالح

 

 :مالحظات  

وٌرجى  االلتزام بالحضور قبل ربع ساعة من  بدأ االمتحان ٌكون فً تمام الساعة التاسعة صباحا -2
 موعد االمتحان 

 جلب هوٌة الطالب الداء االمتحان -0

 االلتزام بأجرارات الصحة والسالمة  وارتداء الكمامة  -3

  

 

 


