
 جًهىرٌح انؼراق

 دٌانىاسى انجايؼت:                                                   وزارج انتؼهٍى انؼانً و انثحث انؼهًً

  كهٍت انفُىٌ انجًٍهتاسى انكهٍت  :                                                         وانتمىٌى انؼهًً اإلشرافجهاز 

                                                 اسى انقسى  : انتربٍت انفًُ                                                                                      

 األونىاسى انًرحهت:                                                                            

 و.و. يحًذ خانص إبراهٍىاسى انًحاضر انثالثً:              

                                                                                                                يذرس يساػذانهقب انؼهًً : 

 ياجستٍرانًؤهم انؼهًً:  

 انجًهٍتانفُىٌ كهٍت يكاٌ انؼًم : 

 األضثىػًجذول انذروش 
 

 االسى

 و.و. يحًذ خانص إبراهٍى

 

 انبرٌذ االنكتروًَ
m.a.muhammed17@uodiyala.edu.iq  

 

 اسى انًادة

 صىث و إنقاء

 

 يقرر انفصم

 سُىي

 

 انًادة أهذاف

 . اإلنقاءأٌ ٌكىٌ قادر ػهى أٌ ٌؼرف يفهىو -1

 . انصىثٌؼرف أقساو  أٌػهى ر ٌكىٌ قاد أٌ -2
 حركت انًًثم.انصىث واإلنقاء يغ ٌتؼرف ػهى تُاغى  أٌٌ ٌكىٌ قادر ػهى أ -3
 انؼرض انًسرحً . انصىث واإلنقاء فًٌكىٌ قادرا أٌ ٌتؼرف ػهى أهًٍت ٌ أ -4
فً  اإلنقاءوانصىث ؤدٌها ٌٌتؼرف ػهى انتحىالث انتً  أٌٌكىٌ قادرا ػهى ٌ أ  -5

 انؼرض انًسرحً .

 

 

 

 

 تىصٍف انًادة

إكساااالطلبة الاااافلبةخااااالن لبةقلءاااافللفااااحلبةةااااالةلالانمل اااا لبة  اااال لبة اخ اااافلبةالخاااافل
ابةخقل لاااااااااافلا ساااااااااالة طلاااااااااااببلبةفااااااااااحلابساااااااااا قلبخل  للا ااااااااااان ف  للاساااااااااال  لإ ءاااااااااال ل

 بةخالن لاعالقفلج لزلبة نفسللفحلبةةالةلخعل نابعلبةةالةلالبة  ل الت.

 

 انكتب انًُهجٍت

 ال تىجذ

 

 انًصادر انخارجٍت
 محمد عبد الرحيم عدس. -فن اإللقاء -1

 ا.د سامي عبد الحميد -فن اإللقاء في اإلذاعة والتلفزيون -2

 .بذري حسىٌ فرٌذ ود. سايً ػبذ انحًٍذ  –فن اإللقاء  -3

 ستاَسالفسكً  -إػذاد انًًثم  -4

 يىرٌس فٍشًاٌ  -تذرٌب انًًثم  -5

 كارنسىٌ  يارفٍ -فٍ األداء -6

 د. ػبىد انًهُا و د. ػهً انحًذاًَ  -أسانٍب األداء انتًثٍهً -7

 

 تقذٌراث انفصم

انفصم 

 ولاأل انذراسً

 

فصم ان

انذراسً 

 انثاًَ

االيتحاَاث 

 انٍىيٍت

وانًشاركت 

 انصفٍت

االيتحاٌ  انًشروع

 انُهائً

22 % 22% 12 % 12 % 42  % 

 

 إضافٍتيؼهىياث 

تخصص 

انُسبت 

 ايتحاَاٌ

  اٌشهرٌ

تخصص 

انُسبت 

ايتحاَاٌ 

 شهرٌاٌ 

   

mailto:m.a.muhammed17@uodiyala.edu.iq
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 دٌانىاسى انجايؼت:                                                             جًهىرٌح انؼراق         

 انفُىٌ انجًٍهتكهٍت اسى انكهٍت  :                                                   انثحث انؼهًًوزارج انتؼهٍى انؼانً و

 انتربٍت انفٍُتاسى انقسى  :                                                                و انتمىٌى انؼهًً اإلشرافجهاز 

 نىألواسى انًرحهت: ا                                                                                                        

 يحًذ خانص إبراهٍى.و.واسى انًحاضر انثالثً:  

                                                                                                                                             يذرس يساػذانهقب انؼهًً :                                                                                 

 ياجستٍرانًؤهم انؼهًً:  

 انفُىٌ انجًٍهتيكاٌ انؼًم : كهٍت 
 

 األضثىػًجذول انذروش 

ع
بى

س
أل

ا
 

 

 

 انتارٌخ
 

 

 

 انًادة انُظرٌت

 

 

 انًادة انؼًهٍت

 

 

 انًالحظاث

  األهًٍح -انفىائذ-انًفهىو يفهىو فٍ اإلنماء ووظٍفته  1

أهًٍح ترتٍح انصىخ وفٍ اإلنماء تانُطثح   2

 نإلَطاٌ انحضاري انًؼاصر

  تمذٌى ًَارج يختصرج ػثر انتارٌخ

  اضتؼراض انخطىاخ خطىاخ فٍ اإلنماء  3

  تذرٌة ػًهً لراءج انُص ودراضته  4

  أألضانٍةاضتؼراض  تحذٌذ األضهىب  5

  تذرٌة ػًهً وضائم إٌصال انًؼاًَ  6

  تذرٌة ػًهً انتىضٍح  7

  ٌمذو انطهثح يشروع ػًهً نهتحهٍم ايتحاٌ شهري فً انًادج انُظرٌح+ ايتحاٌ ػًهً  8

  تىضٍح انتمطٍغ انتمطٍغ  9

  تذرٌة ػًهً انُثر  12

  تذرٌة ػًهً انتركٍس  11

  تذرٌة ػًهً انًماطغ انصىتٍح   12

  تذرٌة ػًهً االضترخاء   13

  ػًهًتذرٌة  اػتذال انمىاو  14

  ٌمذو انطهثح يشروع ػًهً نهتحهٍم  ايتحاٌ شهري فً انًادج انُظرٌح+ ايتحاٌ ػًهً  15

 ػطهت َصف انسُت
  تىضٍح دورها وانٍح ػًهها آنٍح انتُفص وػاللتها تفٍ اإلنماء  1

  تذرٌة ػًهً يراحم تكىٌٍ انكهًح  2

  تذرٌة ػًهً اإلنماء انًفتىح واإلنماء انًغهك  3

  تذرٌة ػًهً اإلنماء انخطاتً  4

  تذرٌة ػًهً اإلنماء انتًثٍهً  5

  تذرٌة ػًهً اإلنماء انشؼري  6

  ٌمذو انطهثح يشروع ػًهً نهتحهٍم  امتحان شهري في المادة النظرية+ امتحان عملي  7

  تذرٌة ػًهً اإلنماء فً انًطرح   8

  تذرٌة ػًهً ػاللح انصىخ واإلنماء تأداء انًًثم  9

  تذرٌة ػًهً انتهىٌٍ انصىتً ػُذ انًًثم  12

  تذرٌة ػًهً صىخ ػُذ انًًثم   11

  تذرٌة ػًهً انتُاغى تٍٍ انصىخ وانحركح ػُذ انًًثم  12

انًىضٍمى وانًؤثراخ انصىتٍح وأثرها ػهى   13

 صىخ انًًثم

  تذرٌة ػًهً

  يشروع ػًهً نهتحهٍم ٌمذو انطهثح امتحان شهري في المادة النظرية+ امتحان عملي  14

   يراجؼح انًحاضراخ انطاتمح / َظري  15

 

 

 :تىلٍغ رئٍص انمطى                                                                                                 :              األضتارتىلٍغ 


