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مادة نظرية على وفق النظام الدنهي يتخللها فرلين دراسين بهاقع ساعتين )وحدة 
 درجة. 50درجة واالمتحان النهائي من  25حدة( لكل فرل دراسية وا

 الكتب المنهجية
 

 اليهجد

 
 المرادر الخارجية

 

، اسانيب انبحذ انؼهًي في انؼهىو االَساَيت 2009انًغشبي، كايم دمحم،-1

 واالجخًاػيت، داس انزقافت نهُشش وانخىصيغ ،ػًاٌ

 كانت انًطبىػاث ، انكىيج، اصىل انبحذ انؼهًي ويُاهجه، و1973بذس، احًذ، - 2

 
 تقديرات الفرل

 االمتحانات الفرل الدراسي
 اليهمية

االمتحانات 
 الذهرية

 االمتحان النهائي بحث مذروع

25 5 10 10 50% 
 معلهمات اضافية

 
تلخيص رسالة ماجدتير في االختراص وكتابة تقرير  يؤدي الطالب اثنين من االمتحانات كما يتم 

، ويطلب في الفرل الثاني كتابة تقرير في االختراص مدتعمال خطهات ( درجات5عنها من )
 البحث 

 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي
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 جدول الدروس االسبهعي

 

ت
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   انذساساث انسابقت وكيفيت كخابخها في انبحذ االسبىع انزايٍ ػشش 18
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