
 قسم الكٌمٌاء كلٌة العلوم / / معة بغدادجا

 الدور االول //  االمتحانات النهائٌة / الفصل الدراسً الثانً  لجدو

 2022-2021لطلبة الدكتوراه/ العام الدراسً

 الٌوم والتأرٌخ
 

 اختصاص الفٌزٌاوٌة اختصاص التحلٌلٌة اختصاص العضوٌة

 االحد
8/5/2022 

 

 الملوثات تحلٌل فً حدٌثة أتجاهات
 البٌئٌة

 ) د. محمد كاظم (

 الكٌمٌاء فً العضوٌة الكواشف
 تطبٌقاتها و التحلٌلٌة

 ) د. بشرى بشٌر(
 

 كٌمٌاء النانو المتقدمة
 (د. سمٌر حكٌم)

 

 االربعاء
11/5/2022 

 الجزٌئٌة الطبعة بولٌمرات تكنولوجٌا -
 وتطبٌقاتها

 )د.ٌحٌى كمال (
 

 فٍ وجطبُقاجها الوجوىعة ًظزَة

 الكُوُاء

 ) د. اسزاء هذوذ (

 االحد 
15/5/2022 

كُوُاء االَواَذات واالَسىاَواَذات 

 الذلقُة

 ) د. ادالم هعزوف (

 

 

- - 

 االثنٌن 
16/5/2022 

 (أطزودة, رسالة, بذد) كحابة طزق

 ) د.وجذاى شاكز(

 (أطزودة, رسالة, بذد) كحابة طزق

 ) د.وجذاى شاكز(

 

 (أطزودة, رسالة, بذد) كحابة طزق

 ) د.وجذاى شاكز(

 الخمٌس
19/5/2022 

تطبٌق بعض التفاعالت فً التخلٌق 
  الحٌوي للنواتج الطبٌعٌة

 ) د. نعٌمة جبار(

هطُافُة بالسها الذد الوقحزى 

بوطُافُة االًبعاخ الذرٌ  واالدصاء 

 فٍ الكُوُاء الحذلُلُة
 ) د. نغم شاكر (

هطُافُة بالسها الذد الوقحزى 

بوطُافُة االًبعاخ الذرٌ  واالدصاء 

 الحذلُلُةفٍ الكُوُاء 

 ) د. ًغن شاكز (
 االحد

22/5/2022 
 

مٌكانٌكٌة التفاعالت فً الكٌمٌاء 
 العضوٌة

 ) د. محمد رفعت(
 

مٌكانٌكٌة التفاعالت فً الكٌمٌاء 
 العضوٌة

 ) د. محمد رفعت(

 مٌكانٌك وفق الطٌفً التشخٌص
 الكم

 ) د.وضاح ناجً ( 

 الثالثاء
24/5/2022 

 

 اللغة االًكلُشَة 

 ( ولُذعلٍ ) د.

 

 

 اللغة االًكلُشَة 

 ( علٍ ولُذ) د.

 

 اللغة االًكلُشَة 

 ) د.علٍ ولُذ (

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 قسم الكٌمٌاء كلٌة العلوم / / معة بغدادجا

 الدور االول / /  الثانً االمتحانات النهائٌة / الفصل الدراسً  لجدو

 2022-2021/ العام الدراسًلماجستٌرلطلبة ا

الٌوم 
 والتأرٌخ

اختصاص  اختصاص العضوٌة
 عضوٌةالال

 الحٌاتٌةاختصاص  اختصاص التحلٌلٌة اختصاص الفٌزٌاوٌة 

 االحد
8/5/2022 

 

 الوزكبات جشخُص

 بالطزق العضىَة

 الطُفُة

 (سعاد هذوذ دسُي) د.

 البورون كٌمٌاء
 (اسماء محمد) د.

 

 النانوي الكشف تقانات
 ) د. سمٌر حكٌم (

 

 

 بالحقن التحلٌل
 المتقدم الجرٌانً

 ) د.بشرى بشٌر ( 

 وطرق البروتٌنات كٌمٌاء
 الفصل

 ) د. نمٌر ابراهٌم (
 

 االربعاء
11/5/2022 

  الكبزَث كُوُاء

 ) د. محمد رفعت(
 

 االلكترونٌة األطٌاف
 الالعضوٌة للمركبات

 ) د. ندى مطٌر (

ظواهر السطح والعوامل 
  المحفزة غٌر المتجانسة 

 ) أ. دنٌا عٌدان(

 أحصاء و مبادئ
 األنتقائٌة االقطاب

 االٌونٌة
 )د.ٌحٌى كمال(

 الحٌوٌة المعلوماتٌة
 )م.د. سداد عامر داٌل ( 

   

 االحد 
15/5/2022 

 الفزاغُة الكُوُاء

 ) د.لوً ساهٍ (

 

 فً الفلزٌة االٌونات
 الحٌاتٌة االنظمة

 ) د. علٌاء خضر (

  كُوُاء الحآكل الوحقذهة

) د. خلىد عبذ صالخ(

   

 

 فً متقدمة طرق
  العناصر تحلٌل

 ( ) د. اشرف سعد
 

 الكُوُاء الذُىَة للذم

  ) د. شذي عبذ الىدود( 

 االثنٌن 
16/5/2022 

, بذد) كحابة طزق

 (أطزودة, رسالة

 ) د.وجذاى شاكز(

, بحث) كتابة طرق
 (أطروحة, رسالة

 ) د.وجدان شاكر(
 

, بذد) كحابة طزق

 (أطزودة, رسالة

 ) د.وجذاى شاكز(

, بحث) كتابة طرق
 (أطروحة, رسالة

 (شاكر وجدان.د) 
 

, بذد) كحابة طزق

 (أطزودة, رسالة

 ) د.وجذاى شاكز(

 الخمٌس
19/5/2022 

 الطبٌعٌة النواتج كٌمٌاء
 ) د. نعٌمة جبار(

 التاجٌة االٌثرات
 اٌونات مع ومعقداتها
 االنتقالٌة الفلزات

 ) د. باسم ابراهٌم(
 

 الضىئُة الكُوُاء

  الوحقذهة 

 ) د.وضاح ًاجٍ (

 

 الضىئُة الكُوُاء

  الوحقذهة 

 ) د.وضاح ًاجٍ (

 

 

 فٍ وجطبُقاجها االًشَوات

 السزَزَة الكُوُاء

 (جىاى عبذ الوذسي) د.

 

  
 االحد

22/5/2022 
 

 التفاعالت التكبٌرٌة
 ) د. نغم شاكر (

 

 التفاعالت التكبٌرٌة
 ) د. نغم شاكر (

 
 

 التفاعالت التكبٌرٌة
 ) د. نغم شاكر (

 

 التفاعالت التكبٌرٌة
 ) د. نغم شاكر (

 

 التفاعالت التكبٌرٌة
 ) د. نغم شاكر (

 

 الثالثاء
24/5/2022 

 

 اللغة االنكلٌزٌة 
 ) د.نادٌةعبد الكرٌم (

 اللغة االنكلٌزٌة 
 ) د.نادٌةعبد الكرٌم (

 

 اللغة االنكلٌزٌة 
 ) د.نادٌةعبد الكرٌم (

 اللغة االنكلٌزٌة 
 ) د.نادٌةعبد الكرٌم (

 اللغة االنكلٌزٌة 
 ( ) د.نادٌةعبد الكرٌم

 


