
   

 بٛئت 15فٛسٚبء +  17تحهٛالث +  21كًٛٛبء +  22+ َببث(  13حٕٛاٌ+ 15يبٚكرٔ+ 31)عهٕو حٛبة  59= عذد انطهبت انًبجطتٛر             

 كًٛٛبء 22+ حٕٛاٌ(  15يبٚكرٔ+ 23)عهٕو حٛبة  38= عذد انطهبت انذكتٕراِ             

 194دكتٕراِ =  60يبجطتٛر +  134= انعذد انكهٙ            

 

 

 

 

 2021-2020 جذٔل ايتحبَبث انذراضبث انعهٛب عهٕو انحٛبة

 )جًٛع االيتحبَبث فٙ انقبعبث انكبرٖ(

 

 فرع انُببث فرع انحٕٛاٌ فرع االحٛبء انًجٓرٚت التاريخ ت

 
 الماجستير الذكتوراه الماجستير الذكتوراه الماجستير

تحضٛراث َطٛجٛت  بكترٚب - 25/7االحذ  1

 +غذد

 - فطهجّ

يضبداث /ضًٕو  فطرٚبث 27/7الثالثاء  2

 اختٛبرٚت

 تصُٛف َببث عهى انذو ببٚهٕجٙ جسٚئٙ

  ٔراحت    31/7السبت  

 َببتبث طبٛت فطهجّ يقبصت فطهجّ فطرٚبث بكترٚب يرضٛت 1/8االحذ  

/ احٛبء يجٓرٚت يصٕل - 3/8الثالثاء  4

 صُبعٛت اختٛبرٚت

 ٔراحت تحهٛالث -

 زراعت َطٛجت طفٛهٛبث يقبصت طفٛهٛبث ايراض فبٚرٔضبث 5/8خميس ال 5

 فطهجّ اَطجت عهى انذو فبٚرٔضبث تقُٛبث احٛبئٛت 8/8االحذ  6

 إَكهٛس٘ اَكهٛس٘ إَكهٛس٘ اَكهٛس٘ اَكهٛس٘ 10/8الثالثاء  7

 فصم حٕٛ٘ طفٛهٛبث تحهٛالث يرضٛت ٔراحت +ضًٕو اختٛبر٘تشخٛص 12/8الخميس  8



ثانيالكورس ال/  الدكتوراهالدراسات العليا  امتحاناتجدول   

0202- 0202كيمياء    

العضويه دكتوراه عضويةدكتوراه   فيزيائيةدكتوراه    ت التاريخ دكتوراه تحليلية دكتوراه حياتية 

Spectrometric 

Identification 

of Organic 

Compounds 

 د. كرٚى

Spectrometric 

Identification 

of Organic 

Compounds 

 د. كرٚى

Electrochemistry 

انجٛالٔ٘ د .نقبء   

Clinical 

biochemistry 

 د. حطٍٛ انحكٛى

Advanced 

Electroanalytical 

Methods 

 د. حطٍٛ جبضى

االحد    
 02/7  

1 

Mechanisms of 

inorganic 

reactions 

 د. ضعذ

Carbohydrate 

Chemistry 

 د .عسث

Nanomaterial 

and catalyst 

 د. ضبيٙ

Bio 

statistical 

يحًذ انحٛذر٘ د.  

 

Organic Reagent 

 د. ضبيٙ

الثالثاء  
 07/7  

2 

Organometallic 

 د. فٕز٘

Heterocyclic 

Chemistry 

رضّٛد.   

Nano chemistry 

 د. عقٛم

Hormones 

and 

Cytokines 

 د. ُْبء

Atomic Spectroscopy 

 د .َبصر

االحد    
 2/8  

3 

English 

كرار د.  

English 

 د. كرار

 

English 

 د. كرار

English 

 د. كرار

English 

 د. كرار

انخالحبء  

 3/8  
4 

N-heterocyclic 

carbine 

complexes 

 د. يحًذ

Medicinal 

Chemistry 

 د. يًٍٓٛ

Kinetic and 

Complexes 

 د. عبير

 

Genetic 

 د. احًذ جالل

Special topics in 

analytical chemistry 

يخُٗد.   

 االحد
8\8  

5 

Electronic 

spectra and 

magnetic 

properties of 

transition metal 

complexes 

 د. رحٛى طّ

 

Protecting 

Groups in 

Organic 

Chemistry 

 د. احًذ حبير

 

Quantum 

chemistry 

 د. يحطٍ

 

Immunity 

Chemistry 

.حٕراء د  

Flow Injection 

 د   . يصطفٗ

 الخميس
20\8  

6 

00:  انطهبت انذكتٕراِ عذد  



ثاني/ الكورس الالماجستير الدراسات العليا  امتحاناتجدول   

0202 – 0202كيمياء     

هال عضوي ماجستير عضوية ماجستير  حياتية  ماجستير  تحليلية ماجستير   ت التاريخ 

Thermal analysis 

 د. ناصر

Identification of 

organic compounds

.كرٚى د                                           

Clinical Biochemistry 

 د. حطٍٛ انحكٛى 

Advanced Atomic 

Spectroscopy 

 د. حطٍٛ جبضى

االحد     
02/7  

1 

English 

 د. كرار

English 

 د. كرار

English 

 د. كرار

English 

 د. كرار

الثالثاء   
07/7  

2 

Spectrometric 

Identification of 

Organic 

Compounds 

وسامد.    

Stereochemistry  

 د.عسث

Advance of hormones 

and cytokines 

 د. ُْبء

Spectrometric Identification 

of Organic Compounds 

  د. ٔضبو 

االحد     
2/8  

3 

Organo metallic 

compound 

محمذ. د  

Organic 

Chemiluminescence 

compounds            

 د.يصطفٗ

Bio statistical 

 يحًذ انحٛذر٘ د.

Spectral studies 

 د .يصطفٗ

انخالحبء   

3/8  
4 

Reaction 

Mechanism 

فوزيد.    

Carbonyl compound   

 د.رضٛت

Genetics 

 د. ظبفر

 

Pharmaceutical analysis 

.يًٍٓٛ د   

 

 االحد  
8\8  

5 

Electronic 

spectra and 

magnetic 

properties of 

transition metal 

complexes 

 د. رحيم طاهر

Heterocyclic                

 د.اٚٓبة

Metabolism of 

biomolecules 

 د. رشب انفحبو

 

 

Organic Reagent 

 د. يحًذ خٌٕٛ

 الخميس
20\8  

6 

 



 22:عذد انطهبت انًبجطتٛر

  جدول االمتحانات النهائية الكورس الثاني / قسم الفيزياء

 2021-2020دراسات عليا / 

 ث ٔانتبرٚخ انٕٛو انًبدة

  .1 2021/7/25    االحذ  َٕٔٚت

  .2 2021/7/27 انخالحبء   فٛسٚبء احصبئٛت

  .3 2021/8/1     االحذ كى

  .4 2021/8/3   انخالحبء  بحج  يُٓج

  .5 2021/8/5 انخًٛص  2اختٛبر٘ 

  .6 2021/8/8      االحذ  1 اختٛبر٘



  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 21عذد انطهبت انًبجطتٛر =     

 

 قسم التحليالت / جذٔل ايتحبَبث انذراضبث  انعهٛب 



 0202-0202 انكٕرش انخبَٙ

 المادة  التاريخ ت

 امراض دم  55/7االحذ       .1

 57/7الثالثاء     .5

 امراض وبائية 

................. 

 وراثة بشرية 

 تشخيص ميكروبية  1/8االحذ       .3

 3/8الثالثاء     .4

 مضادات حياتية 

.................. 

 غدد صم 

 تقانة حيوية  5/8  الخميس   .5

 طفيليات طبية  8/8االحذ       .6

 لغة انكليزية   11/8الثالثاء     .7

         

 21عذد انطهبت انًبجطتٛر =     

 خبَٙانذراضبث  انعهٛب / انكٕرش ان ايتحبَبثجذٔل 



 2021-2020انبٛئت 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انطهبت  عذد     

 15انًبجطتٛر = 

 ث ٔانتبرٚخ انٕٛو انًبدة

  .1 2021/7/25    االحذ  يتقذو ٔضٛطرة تهٕث بٛئٙ

  .2 2021/7/27 انخالحبء   لغة انكليزية

  .3 2021/8/1     االحذ ٙ ٔضٛطرة يتقذوئتقٛٛى احر بٛ

  .4 2021/8/3   انخالحبء  ضًُبر

  .5 2021/8/5 انخًٛص  انبٛئت انحٕٛاَٛت انًتقذو

  .6 2021/8/8      االحذ اختٛبر٘


