
المالحظاتعدد الطلبة المشتركين باالمتحانالمادة االمتحانيةالشهادةالتخصصالقسمتوقيت االمتحانالتاريخاليوماسم التشكيلالتسلسل

16امنية الشبكاتماجستيرعلوم الحاسباتالحاسباتAM 08/05/20229:00االحدكلية العلوم1

8التعلم العميقالدكتوراهعلوم الحاسباتالحاسباتAM 08/05/20229:00االحدكلية العلوم2

15انسجة حيوانية/ سموم مايكروبية ماجستير علوم الحياة علوم الحياةAM 08/05/20229:00االحدكلية العلوم3

12ميكانيك احصائيالماجستيرفيزياء الحالة الصلبةالفيزياءAM 08/05/20229:00االحدكلية العلوم4

3فيزياء الحالة الصلبة المتقدمةالدكتوراهالفيزياءالفيزياءAM 08/05/20229:00االحدكلية العلوم5

16تطبيق االطيافالماجستير الكيمياءالكيمياء AM 08/05/20229:00االحدكلية العلوم 6

16تبولوجيا المجموعاتماجستير علوم الرياضياتعلوم الرياضياتAM 08/05/20229:00االحدكلية العلوم7

7جيولوجيا النفطماجستيرعلم االرض/جيولوجياجيولوجيا النفط والمعادنAM 08/05/20229:00االحدكلية العلوم8

15بايولوجية سرطان/ فايروساتماجستير علوم الحياة علوم الحياةAM 10/05/20229:00الثالثاءكلية العلوم9

8لغة إنكليزيةالدكتوراهعلوم الحاسباتالحاسباتAM 11/5/20229:00األربعاءكلية العلوم10

15اللغة اإلنكليزيةماجستير علوم الحياة علوم الحياةAM 11/5/20229:00االربعاءكلية العلوم11

12اللغة االنكليزيةالماجستيرفيزياء الحالة الصلبةالفيزياءAM 11/5/20229:00االربعاءكلية العلوم12

3اللغة االنكليزيةالدكتوراهالفيزياءالفيزياءAM 11/5/20229:00االربعاءكلية العلوم13

16اللغة االنكليزية الماجستير الكيمياء الكيمياء AM 11/5/20229:00االربعاء كلية العلوم 14

16اللغة اإلنكليزيةماجستير علوم الرياضياتعلوم الرياضياتAM 11/5/20229:00االربعاءكلية العلوم15

7لغة انكليزيةماجستيرعلم االرض/جيولوجياجيولوجيا النفط والمعادنAM 11/5/20229:00االربعاءكلية العلوم16

16معالجة إشارة رقميةماجستيرعلوم الحاسباتالحاسباتAM 15/5/20229:00االحدكلية العلوم17

8االمن السبرانيالدكتوراهعلوم الحاسباتالحاسباتAM 15/5/20229:00االحدكلية العلوم18

15مناعةماجستير علوم الحياة علوم الحياةAM 15/5/20229:00االحدكلية العلوم19

12الفيزياء الصلبةالماجستيرفيزياء الحالة الصلبةالفيزياءAM 15/5/20229:00االحدكلية العلوم20

3فيزياء المواد المتقدمةالدكتوراهالفيزياءالفيزياءAM 15/5/20229:00االحدكلية العلوم21

كلية العلوم/ جامعة ديالى 

 2022-2021جدول االمتحانات النهائية لطلبة الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني من العام 

الدور األول



5كيمياء االيضالكيمياء الحياتية 

6كيمياء التآكل الكيمياء الفيزيائية 

3العضوية الفلزية الكيمياء العضوية 

2العضوية الفلزية الكيمياء الالعضوية 

18نظرية األعداد وتطبيقاتهاماجستير علوم الرياضيات علوم الرياضياتAM 15/5/20229:00االحدكلية العلوم23

7تحريات موقعية/ سحنات دقيقة متقدمماجستيرعلم االرض/جيولوجياجيولوجيا النفط والمعادنAM 15/5/20229:00االحدكلية العلوم24

16وسائط متعددةماجستيرعلوم الحاسباتالحاسباتAM 18/5/20229:00األربعاءكلية العلوم25

8المعلوماتية الحيويةالدكتوراهعلوم الحاسباتالحاسباتAM 18/5/20229:00األربعاءكلية العلوم26

15طفيليات/ بيئة احياء مجهريةماجستير علوم الحياة علوم الحياةAM 18/5/20229:00االربعاءكلية العلوم27

12اطيافالماجستيرفيزياء الحالة الصلبةالفيزياءAM 18/5/20229:00االربعاءكلية العلوم28

3اغشية رقيقةالدكتوراهالفيزياءالفيزياءAM 18/5/20229:00االربعاءكلية العلوم29

5الكيمياء السريريةالكيمياء الحياتية 

6الكيمياء الضوئية الكيمياء الفيزيائية 

3المركبات الحلقية غير المتجانسة الكيمياء العضوية 

2التماثلالكيمياء الالعضوية 

16تحليل داليماجستير علوم الرياضيات علوم الرياضياتAM 18/5/20229:00االربعاءكلية العلوم31

7ترسبات معدنيةماجستيرعلم االرض/جيولوجياجيولوجيا النفط والمعادنAM 18/5/20229:00االربعاءكلية العلوم32

16لغة إنكليزيةماجستيرعلوم الحاسباتالحاسباتAM 22/5/20229:00االحدكلية العلوم33

8الحوسبة السحابيةالدكتوراهعلوم الحاسباتالحاسباتAM 22/5/20229:00االحدكلية العلوم34

15بيئة حيوان/ بكتريا مرضيةماجستير علوم الحياة علوم الحياةAM 22/5/20229:00االحدكلية العلوم35

12(متراكبات+نانوتكنولوجي )موضوع خاص الماجستيرفيزياء الحالة الصلبةالفيزياءAM 22/5/20229:00االحدكلية العلوم36

3اشباه موصالتالدكتوراهالفيزياءالفيزياءAM 22/5/20229:00االحدكلية العلوم37

5حركية االنزيماتالكيمياء الحياتية 

6حركية االنزيماتالكيمياء الفيزيائية 

3نواتج طبيعيةالكيمياء العضوية 

الماجستير 38 الكيمياء  9:00 AM 22/5/2022 االحد كلية العلوم 

الماجستير  22

الماجستير الكيمياء AM 18/5/20229:00االربعاءكلية العلوم  30

الكيمياء AM 15/5/20229:00االحدكلية العلوم 



2االنتقاالت االلكترونيةالكيمياء الالعضوية 

17المعادالت التفاضلية الجزئيةماجستير علوم الرياضيات علوم الرياضياتAM 22/5/20229:00االحدكلية العلوم39

7جيوكيمياء متقدمماجستيرعلم االرض/جيولوجياجيولوجيا النفط والمعادنAM 22/5/20229:00االحدكلية العلوم40

16تنقيب بياناتماجستيرعلوم الحاسباتالحاسباتAM 26/5/20229:00الخميسكلية العلوم41

8ذكاء اصطناعي متقدمالدكتوراهعلوم الحاسباتالحاسباتAM 26/5/20229:00الخميسكلية العلوم42

12فيزياء المواد الماجستيرفيزياء الحالة الصلبةالفيزياءAM 26/5/20229:00الخميسكلية العلوم43

3اطيافالدكتوراهالفيزياءالفيزياءAM 26/5/20229:00الخميسكلية العلوم44

الماجستير 38 الكيمياء  9:00 AM 22/5/2022 االحد كلية العلوم 


