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 قسم علوم احلياة 

 هالدكتورا ماجستير الدبلوم الحبريخ / اليىم

 اللغة االنجليزية  احصبء امراض الكلى 35/4/4243  ث      السب

  دينبميكية مجحمع ............................ ............................ 36/4/4243         االحذ

 ............................ ............................ امراض الذم 38/4/4243      الثالثبء

 ............................ منهج بحث جحعيرات مجهرية 31/4/4243    الخميس 

 دينبميكية خلية ............................  42/4/4243     السبث 

 ............................ ............................ غفيليبت 43/4/4243       االحذ

 معبدات 46/4/4243    االربعبء
 دقيق اخحصبص

 بكحريب مرظية/ببيىلىجية خلية / بيئة محقذم
............................ 

 ببيىلىجي جزيئي ............................ اللغة االنجليزية 47/4/4243    الخميس

 ............................ ............................ كيميبء حيبجية 42/4/4243    السبث 

 ............................ كيميبء حيبجية ............................ 41/4/4243      االحذ

 ايط ومسبرات ............................ ............................ 4/5/4243    الثالثبء
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 قسم علوم الارض التطبيقية 

 الدكتوراه الماجستير الدبلوم العالي

 المادة االمتحانية التاريخ اليوم التخصص التاريخ اليوم المادة االمتحانية التاريخ اليوم

 الهندسية الرسوبيات الهيدروجيولوجي

 جيولوجيا العراق متقدم 21/0/0202 االحد هيدروجيولوجي جيولوجيا العراق هيدروجيولوجي 21/0/0202 االحد هيدروحيولوجي 21/0/0202 االحد

جيولوجيا  رسوبيات متقدم جيولوجيا هندسية 02/0/0202 االحد جيولوجيا هندسية 02/0/0202 االحد
 هندسية

 صخور رسوبية 02/0/0202 االحد

صخور رسوبية  02/0/0202 الثالثاء
 وطبقات

 هيدروجيولوجي 02/0/0202 الثالثاء تحليالت عددية معادن طينية تحليالت عددية 02/0/0202 الثالثاء

 لغة انكليزية 02/0/0202 الخميس لغة انكليزية لغة انكليزية لغة انكليزية 02/0/0202 الخميس لغة انكليزية 02/0/0202 الخميس

 جيولوجيا هندسية متقدم 0/2/0202 الثالثاء مواد بناء طبقات متقدم هيدروجيوفيزياء 0/2/0202 الثالثاء مواد بناء متقدم 0/2/0202 الثالثاء
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 قسم الفزيايء 

 كتوراهد اجستيرم التأريخ اليوم

  نظرية االشعاع 14/2/2221 االحد

 ميكانيك كالسيكي  15/2/2221 االثنين

   16/2/2221 الثالثاء

   17/2/2221 االربعاء

 فيزياء رياضية متقدمة ميكانيك الكم 11/2/2221 الخميس

 كهرومغناطيسية متقدم  21/2/2221 االحد

  االلكترونيات 22/2/2221 االثنين

   23/2/2221 الثالثاء

 تقنيات فيزياوية متقدمة  24/2/2221 االربعاء

 انكليزيةلغة  لغة انكليزية 25/2/2221 الخميس

   21/2/2221 االحد

 فيزياء الحالة الصلبة المتقدم فيزياء رياضية 2/3/2221 الثالثاء
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M.Sc. First Semester Examination will begin from February  13-2- 2021- Time Schedule 

  ماجستير Chemistry department قسم الكيمياء

Examination Hall Subject name Time Day & Date  

Chem. Dep., Master Hall Advanced Physical Chemistry  9:00 AM – 12:00 AM  13-2-2021 Saturday  

Chem. Dep., Master Hall Advanced Industrial Chemistry  9:00 AM – 12:00 AM 61-2-2026 Tuesday 

Chem. Dep., Master  Hall Advanced Biochemistry  9:00 AM – 12:00 AM 22-2-2026 Saturday  

Chem. Dep., Master  Hall Advanced organic Chemistry 9:00 AM – 12:00 AM 22-2-2026 Tuesday  

Chem. Dep., Master  Hall Advanced inorganic Chemistry 9:00 AM – 12:00 AM 22-2-2026 Thursday 

Chem. Dep., Master Hall Advanced Analytical Chemistry 9:00 AM – 12:00 AM 22-2-2026   Sunday    

Chem. Dep., Master Hall English 9:00 AM – 12:00 AM 2-2-2026 Tuesday 

 

  الدكتوراه chemistry  department قسم الكيمياء

Examination Hall Subject name Time Day & Date  

Chem. Dep., Doctorate Hall Adv. Organic metallic   9:00 AM – 12:00 AM  62-2-2026 Saturday  

Chem. Dep., Doctorate Hall Adv. Organic chemistry   9:00 AM – 12:00 AM 61-2-2026 Tuesday 

Chem. Dep., Doctorate Hall Adv. Industrial chemistry   9:00 AM – 12:00 AM 22-2-2026 Saturday  

Chem. Dep., Doctorate Hall Adv. Analysis chemistry     9:00 AM – 12:00 AM 22-2-2026 Tuesday  

Chem. Dep., Doctorate Hall English 9:00 AM – 12:00 AM 22-2-2026 Thursday 

Chem. Dep., Doctorate Hall Adv. Biochemistry   9:00 AM – 12:00 AM 22-2-2026   Sunday    

Chem. Dep., Doctorate Hall Adv. Physical chemistry   9:00 AM – 12:00 AM 2-2-2026 Tuesday 
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 االيتحاَاثتعهًٍاث هايت اثُاء 

 . لراءة انتعهًٍاث انًىجىدة فً انىاجهت انخهفٍت نهذفتر االيتحاًَ -

 ارتذاء انسي انرسًً. -

 األنتساو انتاو بانتعهًٍاث انصادرة يٍ انهجُت انعهٍا نهصحت وانساليت انىطٍُت. -

  ًٌُع ادخال انهاتف انُمال انى انماعت االيتحاٍَت . -

 .تكىٌ االجابت بمهى انجاف االزرق او االسىد حصرا   -

 ٌحك نًرالب انماعت تفتٍش انطهبت فً حال تطهب االير رنك . -

 . داخم انماعت االيتحاٍَت ستهسياث انمرطاسٍتاستعارة يباتا  ًٌُع يُعا   -

  


