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جدول أختصاص 
 التحليلية

المادة الدراسية  اسم التدريسي
 للماجستير

 الكود

 6f7zskh التحاليل الحرارية د.زينا محمد كاظم 8:-08-03:8األحد 
 Mfu4lfm السمنار د. حميد جبار حزيران  03:8-03:8الثالثاء 
 biucykd األمتصاص الذري د. ليث سميرجاسم 083:8-03:8األربعاء 

 Xyw3 طرق الفصل د. بسام فرعون 033:8-8:-08األحد 
 gc4umpg تقنيات تحليلية متقدمة د. فائق فتح هللا كرم 033:8-083:8الثالثاء 
 Xyw3 الكيمياء الكهربائية د. بسام فرعون 033:8-083:8األثنين 
 mnuosxy التشخيص العضوي د. مقداد أرحيم كاظم 33:8-033:8الثالثاء 
 Hrax7wz اللغة األنكليزية عبد األميرسحر د.  03:8-03:8األثنين 

أختصاص جدول 
 الالعضوية

المادة الدراسية  اسم التدريسي
 للماجستير

 الكود

 K5wvcg2 العضوية حياتية د. حسن شمران 083:8-03:8األحد 
 ui2u735  كيمياء الليكاندات د. خالد العادلي 003:8-03:8األثنين 
 Mfu4lfm السمنار بار حزيراند. حميد ج 03:8-03:8الثالثاء 
 mnuosxy التشخيص العضوي د. مقداد أرحيم كاظم 33:8-033:8الثالثاء 

 033:8-083:8األحد 

 
 fecpfm2 كيمياء التماثل  د. حسن شمران

 gc4umpg تقنيات تحليلية متقدمة د. فائق فتح هللا كرم 033:8-083:8الثالثاء 
 Hrax7wz اللغة األنكليزية رعبد األميد. سحر  03:8-03:8األثنين 
 nclhpqh العضوية فلزية د. حيدر عبيد جامل 03:8-003:8األثنين 

جدول أختصاص 
 العضوية

 الكود المادة الدراسية للماجستير اسم التدريسي

 I3tpvxs التخليق العضوي د. مؤيد  نعمة 083:8-03:8األحد 
 umallye يةالنواتج الطبيع د. مؤيد نعمة 03030-08030األحد 

مركبات حلقية غير  د. شيماء عدنان بهجت 03:8-003:8األثنين 
 متجانسة

iot4rgi 

 Mfu4lfm السمنار د. حميد جبار حزيران 03:8-03:8الثالثاء 
 gc4umpg تقنيات تحليلية متقدمة د. فائق فتح هللا كرم 033:8-083:8الثالثاء 
 mnuosxy خيص العضويالتش د. مقداد أرحيم كاظم 33:8-033:8الثالثاء 
 h2f3d42ميكانيكية التفاعالت  د. نبيل عبد الرضا 003:8-03:8األثنين 
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 ا.م.د.زينا محمد كاظم

 مقرر الدراسات العليا

01 /3 /2121 

 العضوية
 fecpfm2 كيمياء التماثل  د. حسن شمران 

 Hrax7wz اللغة األنكليزية عبد األميرد. سحر  03:8-03:8األثنين 

جدول أختصاص 
 الحياتية

 الكود ستيرالمادة الدراسية للماج اسم التدريسي

 Jziw4x2 كيمياء الدنا د. فردوس جابر عباس  003:8-03:8األثنين 
 o5e7gr4 البايولوجي الجزيئي د. انوار جاسب ثعبان 033:8-003:8األثنين 
 Mfu4lfm السمنار د. حميد جبار حزيران 03:8-03:8الثالثاء 
 mnuosxy التشخيص العضوي د. مقداد أرحيم كاظم 33:8-033:8الثالثاء 
 Hrax7wz اللغة األنكليزية عبد األميرد. سحر  03:8-03:8األثنين 

 d2y6it6 الكيمياء الحياتية د. زينب نجم 083:8-03:8األربعاء 
 gc4umpg تقنيات تحليلية متقدمة د. فائق فتح هللا كرم 033:8-083:8الثالثاء 
 d2y6it6 األنزيمات د. زينب نجم 033:8-083:8األربعاء 

ل أختصاص جدو
 الفيزياوية

 الكود المادة الدراسية للماجستير اسم التدريسي

 gc4umpg تقنيات تحليلية متقدمة د. فائق فتح هللا كرم 033:8-083:8الثالثاء 
د. اوراس عدنان  033:8-083:8األربعاء 

 حاتم
 2del73k الكهربائية


