
 

 

                                                                                         

 جامعة الكوفة 

 الرتبية للبنات/كلية 

 دبلوم عال/برنامج ماجستري / دكتوراه

 :نبذة عن الربنامج -1

الدراسات العليا الى اعداد حملة شهادات الماجستير والدكتوراه في مجاالت الكيمياء كافة العملية يهدف برنامج      

والنظرية، ويكون الخريج قادر على اعداد ونشر البحوث وخدمة المجتمع سواء مؤسسات التعليم العالي او وزارة 

الكيمياء يعد من االختصاصات الحيوية التي  الصناعة او النفط او التربية ويكونون قادرين على اإلنتاج كون اختصاص

 تدخل في كافة المجاالت الزراعة والصناعة والبيئة والصحة الخ.

 

 :هلدف من الربنامجا -2

برنامج الماجستير يكون بواقع سنتين سنه تحضيرية )عبارة عن فصلين دراسيين( وسنة بحثية تطالب الباحثة خاللها 

متطلبات الدراسة، اما بالنسبة لبرنامج الدكتوراه فيكون بواقع ثالث سنوات سنة بنشر بحثين على االقل كونها من 

تحضيرية )عبارة عن فصلين دراسيين( وبعد اجتياز الطالبة لالمتحان الشامل تصبح مؤهلة للسنة البحثية، كذلك تطالب 

 الباحثة خاللها بنشر بحثين على االقل كونها من متطلبات الدراسة.

 االقتصادية  األهمية -3

مشاريع  تكمن األهمية االقتصادية في توفير خريجين من حملة الشهادات العليا للعمل في الوزارات المختلفة لتوفير

 وفرص عمل سواء في الصناعات الغذائية او مختبرات الصحة او مصافي النفط واالستفادة من خبراتهم لدعم االقتصاد.



 

 

 معلومات عن الربنامج -4

 ة للبناتالتربي الكلية 

 الكيمياء القسم

 الماجستير اسم البرنامج

 ماجستير كيمياء الدرجة العلمية

 الماجستير –تزويد المجتمع بحملة الشهادات العليا  أهداف البرنامج

 59 عدد الساعات المعتمدة في البرنامج

 

 التربية للبنات الكلية 

 الكيمياء القسم

 الدكتوراه اسم البرنامج

 دكتوراه كيمياء العلميةالدرجة 

 الدكتوراه –تزويد المجتمع بحملة الشهادات العليا  أهداف البرنامج

 54 عدد الساعات المعتمدة في البرنامج

 

 :شروط القبول -5

تربية او علوم كيمياء. اما المتقدمة لدراسة  بكالوريوسالمتقدمة لدراسة الماجستير يجب ان تكون حاصلة على شهادة      

 الدكتوراه فيجب ان تكون حاصلة على شهادة ماجستير تربية او علوم كيمياء.

 

 االكادميية:املتطلبات  -6

 او الماجستير باختصاص تربية او علوم كيمياء. البكالوريوسان يكون المتقدم حاصل على شهادة 

 

 

 

 

 



 

 

 طة الدراسية اخل -7

Table core courses of Master 

Credit 

hours 
Pre-requites course Course title 

Course 

code 

2 InOrganic Chemistry principle 
for undergraduate 

Advanced InOrganic 
Chemistry 

CHE501 

2 Analytical Chemistry  
principle for undergraduate 

Advanced Analytical 
Chemistry 

CHE502 

2 Organic Chemistry principle 
for undergraduate 

Advanced Organic Chemistry CHE503 

2 Physical Chemistry 
principle for undergraduate 

Advanced Physical 
Chemistry 

CHE504 

2 BioChemistry  
principle for undergraduate 

Advanced BioChemistry CHE505 

2 - English ENGL505 

0 - Computer COM503 

2 - 
Research techniques 

CHE510 

2 - Organic Identification CHE509 

1 - Seminar CHE506 

1 - Lecture Survey CHE507 

2 - Lecture Methods PYSG506 

0 - Scientific Research CHE508 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Table Selective courses of Master 

Credit 

hours 

Pre-requites 

course 

Course title Course code 

2 - Advanced Quantum chemistry CHE5041 

2 - Surface chemistry CHE5042 

2 - nanomaterial synthesis and 

characterization 

CHE5043 

2 - Flow Injection CHE5021 

2 - Analytical Statistics CHE5022 

2 - Separation methods CHE5023 

2 - Mechanism of organic reaction CHE5031 

2 - Carbonyl compounds  CHE5032 

2 - Heterocyclic compounds  CHE5033 

2 - Hormones CHE5051 

2 - Metabolism CHE5052 

2 - Body fluids CHE5053 

2 - Transition Metals Compounds CHE5011 

2 - Spectra of Transition Complexes CHE5012 

2 - Ligands chemistry CHE5013 

 

13 Unite numbers of first term for Ms.C 

13 Unite numbers of Second term for Ms.C 

26 Total Units for two terms 

10 Units for Thesis 

36 Total Unites 

 

 

 

 



 

 

Table core courses of Ph.D 

Credit 

hours 
Pre-requites course Course title 

Course 

code 

2 InOrganic Chemistry 

principle for undergraduate 

and Master 

Advanced Organic 

Chemistry 

CHE601 

2 Analytical Chemistry  

principle for undergraduate 

and Master 

Advanced InOrganic 

Chemistry 

CHE602 

2 Organic Chemistry principle 

for undergraduate and 

Master 

Advanced Physical 

Chemistry 

CHE603 

2 Physical Chemistry 

principle for undergraduate 

and Master 

Advanced Analytical 

Chemistry 

CHE604 

2 BioChemistry  

principle for undergraduate 

and Master 

Advanced BioChemistry CHE605 

2 - Separation Methods CHE606 

2 - English ENGL605 

0 - Computer COM603 

2 - Physiology PYSG607 

1 - Seminar CHE607 

1 - Lecture Survey CHE608 

2 - Lecture Methods PYSG508 

0 - Scientific Research and 

Plagiarism 

CHE609 

2 - Spectra CHE610 

 

 



 

 

Table Selective courses of Ph.D 

 

Credit 

hours 

Pre-requites 

course 

Course title Course code 

2 - Biopolymer CHE6111 

2 - Nano polymers and drug delivery 

systems 

CHE6112 

2 - Advanced polymers chemistry    CHE6113 

2 - Alternative organic reactions CHE6011 

2 - Organic synthesis CHE6012 

2 - Selective Reaction  CHE6013 

2 - Clinical Biochemistry CHE6051 

2 - Techniques of Biochemistry  CHE6052 

2 - Molecular biology CHE6053 

2 - Electronic Spectrum  CHE6021 

2 - Organometallic chemistry  CHE6022 

2 - Spectroscopic Techniques for 

Inorganic compounds 

CHE6023 

 

12 Unite numbers of first term for Ph.D 

13 Unite numbers of Second term for Ph.D 

25 Total Units for two terms 

40 Units for Thesis 

65 Total unites 

 


