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 االكاديًيح راتح انك اسم المادة

  مقرر الفصل

 
 ف المادةداأه

 

َظٕص اكاديًيح سٕاءا كاَد ٔطف أ عذج  ّ انطهثح نكيفيح كراتحذٓذف ْذِ انًادج انى ذٕجي

قيقي كي يحأل انطانة انُض ٔكاَّ ح في ذظٕر ٔذخيمذُْي ُيح انعظف انذقَح يع اسرخذاو أ يقار يشاكم

 اسرخذاو انًفزداخ انًُاسثح نٓكذا َض.

 
 التفاصيل األساسية للمادة

 

 ط يخذاو انرُقكيفيح اسرعقذج ٔانًيح ذكٕيٍ انجًم كيف ذعهى-

 ضعيفح ٔانقٕيح ٔانجًم انًساعذج ٔانخراييح نفقزاخ ان، اانضعيفح ٔانقٕيح األساسيحيعزفح انجًم  -      

 خض، أ حذز يعيٍ ، شاسرخذاو انظفاخ نٕطف يكأٌٔطف انفقزاخ انكراتيح  -       

 الخرالفٔانحقائق، انًقارَح ٔا األفكارخض انًشاكم ٔانحهٕل، يح كراتح انجًم انري ذكيف -       

 كراتح انًقانح -       

 كيثٓا اسياخ كراتح انًقانح ٔكيفيح ذزاس -       
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 تقديرات الفصل

 

٠٢  ٠٢ ٠٢   

   َٓايح انسُح  انفظم انثاَي األٔلفظم ان

 
 معلومات أضافية

 

     

 
 

 جمهورية العراق

 

 انًعقم اسم الجامعة:

 االداب اسم الكلية: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 اإلَكهيزيحانهغح  اسم القسم: ياز اإلشراف والتقويم العلمجه
  انثاَيح المرحلة: 

 يظطفى َظز عثذ انكزيى و.د.  اسم المحاضر الثالثي 

 يذرس اللقب العلمي 

 دكرٕراِ  هل العلمي:المؤ 
  اإلَكهيزيحغح انهيقزر قسى  مكان العمل 

 جدول الدروس األسبوعي
 ظاتالحالم المادة العلمية المادة النظرية التاريخ 

   ٔدقيقاخ انكراتح تشكم عاو فٓى عًهي  األول األسبوع 1

   ٔدقيقفٓى عًهياخ انكراتح تشكم عاو  الثاوي  األسبوع 2

   ٔدقيقفٓى عًهياخ انكراتح تشكم عاو   الثالث األسبوع 3

   اخ انكراتيح ٔاجزائٓانفقزف تاعزيانر  رابعال األسبوع 4

   اخ انكراتيح ٔاجزائٓانفقزف تاعزيانر  سخامال األسبوع 5

   ذطٕيز انفقزاخ انكراتيح ٔانجًم انخراييح سادسال األسبوع 6

   ذطٕيز انفقزاخ انكراتيح ٔانجًم انخراييح السابع األسبوع 7

   ذطٕيز انفقزاخ انكراتيح ٔانجًم انخراييح ثامهال األسبوع 8

   اييحذطٕيز انفقزاخ انكراتيح ٔانجًم انخر تاسعال األسبوع 9

كراتح انفقزاخ انكراتيح انٕطفيح أسثاب عاشرال األسبوع 11  

 خذاو كهًاخ خاطحراس
  

كراتح انفقزاخ انكراتيح انٕطفيح  أسثابحادي ال األسبوع 11  

 اسرخذاو كهًاخ خاطح
  



 

 

 عشر
كراتح انفقزاخ انكراتيح انٕطفيح  أسثاب لثاوي عشرا األسبوع 12  

 اسرخذاو كهًاخ خاطح

  

ثالث عشرال بوعاألس 13    و انرٕطياخ انرًييز تيٍ انفكزج ٔانحقيقح ٔاسرخذا 

رابع عشر ال األسبوع 14    و انرٕطياخ انرًييز تيٍ انفكزج ٔانحقيقح ٔاسرخذا 

الخامس  األسبوع 15

 عشر

   و انرٕطياخ انرًييز تيٍ انفكزج ٔانحقيقح ٔاسرخذا

 سادسال األسبوع 16

 عشر

   ثايٍقغ ٔانريعيُح في انرُاط كهًاخ رت

 السىة وصف عطلة
سابع ال األسبوع 17

 شرع

   ثايٍيعيُح في انرُاقغ ٔانرط كهًاخ رت

ثامه ال األسبوع 18

 عشر

   ثايٍيعيُح في انرُاقغ ٔانرط كهًاخ رت

تاسع ال األسبوع 19

 عشر

قح تانًشاكم زذيٍ ٔانًقارَح في يايخض انفقزاخ انري نٓا عالتح فقكرا

 ل ٔانحهٕ
  

 قح تانًشاكمزذيٍ ٔانًقارَح في يايخض انفقزاخ انري نٓا عالتح فقكرا عشرونال سبوعاأل 21

 ل ٔانحهٕ
  

حادي ال األسبوع 21

 والعشرون

قح تانًشاكم زذيٍ ٔانًقارَح في يايخض انفقزاخ انري نٓا عالتح فقكرا

 ل ٔانحهٕ
  

و ي ثاوال األسبوع 22

 العشرون

   ف تانًقانح ٔكيفيح كراترٓا انرعزي

ثالث ال األسبوع 23

 والعشرون

   ف تانًقانح ٔكيفيح كراترٓا انرعزي

رابع ال األسبوع 24

 والعشرون

   ٔكيفيح كراترٓا ف تانًقانح انرعزي

س خامال األسبوع 25

 والعشرون

   ف تانًقانح ٔكيفيح كراترٓا انرعزي

 سادسال األسبوع 26

 والعشرون

   انغزع يٍ كراتح انًخطط

   انغزع يٍ كراتح انًخططبع اسال األسبوع 27



 

 

 شرونوالع
ثامه ال األسبوع 28

 والعشرون

 انغزع يٍ انًقذيح

حالسرزاذيجياخ في كراتح انًقذيتعغ ا  

حانغزع يٍ كراتح انخاذً  

 ذًحيفيح كراتح انخاك

  

تاسع ال األسبوع 29

ونوالعشر  

انرًاسك في كراتح انًقانح  أًْيح  

 انرٕحيذ في انًقانح أًْيح
  

ثونثالال سبوعاأل 31 انرًاسك في كراتح انًقانح  أًْيح   

 انرٕحيذ في انًقانح أًْيح
  

31     

32     
 


