
 جمهىريت العراق          

 دٌانى اسى انجايؼت:                                                   وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 كهٍت انفٌُٕ انجًٍهت اسى انكهٍت  : والتقىيم العلمي                                                       اإلشرافجهاز   

 تشبٍت انفٍُتاسى انقسى  : ان                                                                                                               

 ٔنىاسى انًشحهت: اال                                                                                               

    أ.د.ػالء شاكش يحًٕداسى انًحاضش:                                                                                                     

                          : استار انهقب انؼهًً                                                                                               

انًؤْم انؼهًً:  دكتٕساِ                                                                                                

انفٌُٕ انجًٍهٍت كهٍت يكاٌ انؼًم :                                                                                                                 

 جدول الدروس االسبىعي
 أ.د.ػالء شاكش يحًٕد  االسى

 

 انبشٌذ االنكتشًَٔ
dr.aletby@gmail.com 

dean@colarts.uodiyala.edu.iq 

 

  ػُاصش انفٍ   اسى انًادة 

 سُٕي يقشس انفصم

 

 

 

 

 

 اْذاف انًادة 

 يٍ خالل: ػُاصشْاانفٌُٕ انبصشٌت ٔ بتسٕف ٌستكشف انطه ًادةخالل ْزِ ان

 فٍ. تحقٍق ٔتطبٍق ػُاصش ٔيبادئ ان1

 . تطٌٕش ػًهٍاث إبذاػٍت يتقاسبت ٔيتشؼبت2

 . تحقٍق ٔتطبٍق يختهف يٕاد انفٍ ٔانتصًٍى3

 ٔأسانٍب انفٍ ٔانتصًٍى انًختهفت. تحقٍق ٔتطبٍق ػًهٍاث 4

 . انتٕاصم يٍ خالل انًُٕرج5

 . إظٓاس انتأيم انزاتً ٔانتقٍٍى انتكًٌُٕ ٔانتفكٍش انُقذي6

 

 

 

 تٕصٍف انًادة 

انخظ ٔانشكم رنك ٌشًم ٔ. بصشٌتان فٌُٕ ػهى ػُاصش ٔيبادئ ان هبتؼّشف انطتٌ

ت انًٓاساث فً تُظٍى ْزِ انقًٍت ٔانًهًس ٔانحجى ٔانهٌٕ. ٌشًم أًٌضا تًٍُ ٔانفضاء

انؼُاصش ٔتطبٍق انًبادئ انبصشٌت نالَسجاو ٔانتُٕع ٔانتٕاصٌ ٔانتٕتش ٔاإلٌقاع ٔانُسبت 

 ٔانتكشاس ،ٔانتباٌٍ.

 

 انكتب انًُٓجٍت

 ال تٕجذ 

 

 انًصادس انخاسجٍت

 ػُاصش انفٍ بجضئٍّ االٔل ٔانثاًَ تانٍف فشج ػبٕ 

 

 

 

 

 تقذٌشاث انفصم

 انفصم انذساسً

 االٔل 

 

فصم ان   

 انذساسً انثاًَ 

االيتحاَاث 

 انٍٕيٍت

ٔانًشاسكت 

 انصفٍت 

 انًششٔع

 ٔانٕاجباث 

االيتحاٌ 

 انُٓائً

15 % 15% 11 % 11 % 51  % 

 

 يؼهٕياث اضافٍت

تخصص انُسبت 

اليتحاٌ شٓشي 

 ٔاحذ 

تخصص 

انُسبت اليتحاٌ 

 شٓشي ٔاحذ

   

   

 

           

 

 

 

 

 

mailto:dr.aletby@gmail.com
mailto:dr.aletby@gmail.com
mailto:dean@colarts.uodiyala.edu.iq
mailto:dean@colarts.uodiyala.edu.iq


 دٌانى اسى انجايؼت:                                                   جمهىريت العراق                   

 كهٍت انفٌُٕ انجًٍهت اسى انكهٍت  : وزارة التعليم العالي و البحث العلمي                                                 

 فٌُٕ انتشكٍهٍت اسى انقسى  : ان                                                               جهاز االشراف و التقىيم العلمي 

 شابؼت اسى انًشحهت: ان                                                                                               

أ.د.ػممالء شمماكش اسممى انًحاضممش انثال ممً:                                                                                                                 

 يحًٕد 

انهقب انؼهًً : استار                                                                                                                         

ساِانًؤْم انؼهًً:  دكتٕ                                                                                                 

                           انفٌُٕ انجًٍهت يكاٌ انؼًم : كهٍت                                                                                    
                                                   

جدول الدروس االسبىعي                                                                              

ع
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س
ال

ا
 

 

 

 انتاسٌخ
 

 

 

 انًادة انُظشٌت

 

 

 انًادة انؼًهٍت

 

 

 انًالحظاث

ػُاصش ٔيبادئ انفٍ   يقذيت ٔتًٍٓذ فً  1

  ٔتٕضٍح يششٔع كم طانب

  

  تًاسٌٍ انُقطت ٔانخظ  –انًفاٍْى ٔانًبادئ االساسٍت   2

  تًاسٌٍ تطبٍقاث نهُقطت ٔانخظ  3

   انخظ انًُحًُ ٔانضًًُ / انحشكت / انسشد  4

أٔل يثال ػهى يٕاد جًاػٍت  يًٓت انُٓذسًغٍش  انشكم ُٓذسً / انشكم ان  5

 انًششٔع انُٓائٍت انًستحقت

 

  تًاسٌٍ تطبٍقاث ػهى انشكم ٔانحجى  6

   انشكم / انٕحذة ٔانتُٕع انحٍٕي  7

   ايتحاٌ شٓشي   8

   انفضاء / ْٔى انؼًق / انتذاخم  9

   انفضاء / يُظٕس خطً  11

  ٌقذو انطهبت يششٔع ػًهً  انقًٍت كٕالج   11

  ٌقذو انطهبت يششٔع ػًهً  تٌ انتكًٍهٍانٕ/ اال انذائشة انهٍَٕت   12

   سانبت / انًٕجبت ٔان انًساحاثًُظ / ان/  انًهًس  13

    ال ٍت األنٕاٌ / انًهًس انفؼهًطت / اسخ  14

   يُاقشت يشاسٌغ انطهبت   15

 ػطهت َصف انسُت  
  تًاسٌٍ  انسٍادة انٕحذة ٔانتُٕع ٔ  1

   انتٕاصٌ   2

  تًاسٌٍ تطبٍقاث ػهى انتٕاصٌ   3

    االٌقاع ٔانحشكت   4

    تطبٍقاث ػهى االٌقاع ٔانحشكت   5

   انُسبت ٔانتُاسب   6

  تًاسٌٍ  تطبٍقاث ػهى انُسبت ٔانتُاسب   7

   ايتحاٌ شٓشي  8

    االَسجاو ٔانتباٌٍ   9

  تًاسٌٍ  تطبٍقاث ػهى االَسجاو ٔانتباٌٍ  11

    انتكٌٍٕ   11

  تًاسٌٍ   تطبٍقاث فً انتكٌٍٕ   12

  ٌقذو انطهبت يششٔع ػًهً نهتحهٍم  انًحاراة    13

     انًٕاقغ االنكتشٍَٔت صٌاسة انكتشٍَٔت نبؼض   14

   يُاقشت يشاسٌغ انطهبت    15

          

 

 

 

 :سئٍس انقسىتٕقٍغ                                             تٕقٍغ االستار:                                                                         


