
 
 بسى  هللا انرحًٍ انرحٍى                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اسخًارة اَجاز انخطت انخذرٌسٍت نهًادة 
عهً خانذ خضٍر االسم  

 البريذ االلكتروني 

بريجت خطٍت  اسم المادة 

برَايج انخطً يفهىو المقرر الفصل 

المادة  اهذاف
 

.  ٌخعرف عهى يفهىو انبرَايج انخطً.1

.  نى حطبٍقاث انبريجٍتٌخعرف ع.2

   .ٌخعرف عهى َظرٌت انًبارٌاث.3
التفاصيل االساسيت للمادة 

 
. خىارزيٍاث نحم انبرايج .1

.  يشاكم انُقم ويعانجخها.2

. اٌجاد قٍى انًبارٌاث .3
الكتب المنهجيت 

 
. (1997)اٌ شًخسً عذٌ.د,يقذيت فً بحىد انعًهٍاث.1

. (2008)فخحً خهٍم.يقذيت فً بحىد انعًهٍاث د. 2

المصادر الخارجيت 

 
( 1985)يحًذ صبري .بحىد انعًهٍاث د.1

  (1987)هالل هادي .بحىد انعًهٍاث د.2

االمتحان النهائي المشروع االمتحاناث اليىميت المختبر الفصل الذراسي تقذيراث الفصل 

       60  % 10 %    30  %

جًهىرٌت انعراق 

 

 

وزارة انخعهٍى انعانً وانبحذ انعهًً 

 

 

جهاز االشراف وانخقىٌى انعهًً 

دٌانى :ايعتاسى انج

انخربٍت األساسٍت : اسى انكهٍت

انرٌاضٍاث :اسى انقسى

انرابعت  :انًرحهت

عهً خانذ خضٍر   :اسى انًحاضر انزالرً

( يذرس يساعذ .)و.و :انهقب انعهًً

ياجسخٍر  :انًؤهم انعهًً

 األساسيتكليت التربيت :يكاٌ انعًم



إضافيت معلىماث 
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اسخًارة انخطت انخذرٌسٍت نهًادة                                                         
انًالحظاث نًادة انعًهٍت اانًادة انُظرٌت انخارٌخ األسبىع 

- بعض انخطبٍقاث يفهىو انبرَايج انخطً   1/10/2014 1

- بعض انخطبٍقج انخىارزيٍاث  5/10/2014 2

- بعض انخطبٍقاث  انطرٌقت انبٍاٍَت وانطرٌقت انجبرٌت  12/10/2014 3

 =  يشاكم انُقم  19/10/2014 4

- = انًقبىل ,حم االيزم ال 26/10/2014 5

 = اقم كهفت ,طرٌقت انركٍ  2/11/2014 6

- بعض انخطبٍقاث انخايم انىهًً ,طرٌقت فىجٍم  9/11/2014 7

 = يقارَت بٍٍ انحم االيزم وانًقبىل  16/11/2014 8

 = اٌجاد انحهىل انًزهت  23/11/2014 9

- = َظرٌت انًبارٌاث  30/11/2014 10

- = قٍى َظرٌت انًبارٌاث  2014/ 12/ 7 11

- بعض انخطبٍقاث طرٌقت ادَى االقصى  14/12/2014 12

- = نطرٌقت انخحهٍهٍت ا 21/12/2014 13

- = انطرٌقت انبٍاٍَت  28/12/2014 14

- = طرٌقت انسًبهكس  4/1/2015 15

 بعض انخطبٍقاث  يقارَت بٍٍ بعض انطرق  11/1/2015 16
عطهـــــــت َصـــــف انســـــــــُت                                                                                   
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جًهىرٌت انعراق 

 

 

وزارة انخعهٍى انعانً وانبحذ انعهًً 

 

 

جهاز االشراف وانخقىٌى انعهًً 

دٌانى  :اسى انجايعت

انخربٍت االساسٍت : اسى انكهٍت

انرٌاضٍاث  :اسى انقسى

بريجت خطٍت /انرابعت :انًرحهت

عهً خانذ خضٍر :اسى انًحاضر انزالرً

و .و:انهقب انعهًً

ياجسخٍر  :انًؤهم انعهًً

 التربيت االساسيت  :يكاٌ انعًم



 
 تسى  هللا انشحًٍ انشحٍى                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استًاسج اَجاص انخطح انتذسٌسٍح نهًادج 
يحًذ ػهً يشاد االسم  

 Mindelawy66@yahoo.comالبريذ االلكتروني 

تىتىنىجً اسم المادة 

انفضاء , اتحاد وتقاطغ انًجًىػاخ انًفتىحح وانغهقح, جىاس انُقطح: ا االػذاد انحقٍقحتىتىنىجً مقرر الفصل 

انفضاء انًتشي وغطاء ,انُسثً,انًُفشد,انتثىنىجً انحقٍقً,اَىاع انتثىنىجً,انتىتىنىجً

  جثش انًتتاتؼاخ ,انًتتاتؼاخ انكىشٍح,يتتاتؼاخ االػذاد انحقٍقٍح,انًجًىػاخ

اهذاف المادة 

 
نثح انًفاهٍى االساسٍح فً انفضاء انتىتىنىجً  اكساب انظ

التفاصيل االساسيت للمادة 
 

ايثهح تىضٍحٍح وانتؼشف ػهى انًجايٍغ انًفتىحح وانًغهقح وركش نىجً يغ وف انفضاء انتىبيستغ

كزنم انتؼشف ػهى اَىاع انتثىنىجٍا وػطاء االيثهح . تؼض انُظشٌاخ وااليثم انخاصح تانًىضىع

سق انى انًتتاتؼاخ وجثشها انتىضٍحٍح وانتظ

الكتب المنهجيت 

 
ال تىجذ 

المصادر الخارجيت 
 

 ػطاهللا ثايش انؼاًَ. تشجًح د.تانٍف ونٍاو تٍشفٍ:اساسٍاخ انتىتىنىجٍا انؼايح*
 غفاس حسٍٍ يىسى. تأنٍف د:يقذيح فً انتثىنىجٍا انؼايح*

االمتحان النهائي روع المشاالمتحاناث اليىميت المختبر الفصل الذراسي تقذيراث الفصل 

30 % -----10 % -----60 %

إضافيت معلىماث 
 

 

 

 

جًهىسٌح انؼشاق 

 

 

وصاسج انتؼهٍى انؼانً وانثحث انؼهًً 

 

 

جهاص االششاف وانتقىٌى انؼهًً 

دٌانى :اسى انجايؼح

انتشتٍح األساسٍح : اسى انكهٍح

انشٌاضٍاخ  :اسى انقسى

انشاتؼح  :انًشحهح

يحًذ ػهً يشاد  :اسى انًحاضش انثالثً

اػذ استار يس :انهقة انؼهًً

ياجستٍش  :انًؤهم انؼهًً

 األساسيتكليت التربيت :يكاٌ انؼًم



 تسى  هللا انشحًٍ انشحٍى                                                                خ            

 

 

 

 

 

 

 

ٌح نهًادج استًاسج انخطح انتذسٌس                                                        
انًالحظاخ انًادج انؼًهٍح انًادج انُظشٌح انتاسٌخ األسثىع 

-  ايثهح تىضٍحٍح نىجً يغ وف انفضاء انتىبيستغ  2/10/2014 1

-  نتؼشف ػهى انًجايٍغ انًفتىحح وانًغهقح  7/10/2014 2

-  ايثهح ػهى انًجايٍغ انًفتىحح وانًغهقح  14/10/2014 3

  تؼض انُظشٌاخ ػهى انًجايٍغ انًفتىحح وانًغهقح  21/10/2014 4

-  ايتحاٌ انشهش االول  28/10/2014 5

  انًُفشد ,انحقٍقً:انتؼشف ػهى اَىاع انتثىنىجٍا  4/11/2014 6

-  انتثىنىجً انُسثً يغ ايثهح  11/11/2014 7

  انفضاءاخ انًتشاصح  18/11/2014 8

  انذوال انًستًشج  25/11/2014 9

-  ايتحاٌ انشهش انثاًَ  2/12/2014 10

-  انفضاء انًتشي وغطاء انًجًىػاخ  9/12/2014 11

-  يتتاتؼاخ االػذاد انحقٍقٍح  16/12/2014 12

-  انًتتاتؼاخ انكىشٍح    23/12/2014 13

-  جثش انًتتاتؼاخ  30/12/2014 14

-  ايتحاٌ انشهش انثانث  8/1/2015 15

َظاو  ٌح شايهح ايثهح تىضٍح 13/1/2015 16

انكىسساخ 

ػطهـــــــح َصـــــف انســـــــــُح                                                                                   
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جًهىسٌح انؼشاق 

 

 

وصاسج انتؼهٍى انؼانً وانثحث انؼهًً 

 

 

جهاص االششاف وانتقىٌى انؼهًً 

دٌانى  :اسى انجايؼح

انتشتٍح االساسٍح : اسى انكهٍح

انشٌاضٍاخ  :اسى انقسى

انشاتؼح  :انًشحهح

ػهً يشاد يحًذ :اسى انًحاضش انثالثً

أستار يساػذ :انهقة انؼهًً

ياجستٍش  :انًؤهم انؼهًً

 التربيت االساسيت  :يكاٌ انؼًم



                                



 

ثؽى  هللا انطحًٍ انطحٍى                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flow up of implementation celli pass play  

 
Phd.dr. faiq fadhil ahmed Course Instructor 

faikfadil@yahoo.com E-mail 

Method of teaching math. Title 

seventh 

 
Course Coordinator  

Training student to teach math. In primary school   

 

 

Course Objective 

Teaching natural and rational numbers and the operations upon the 

issues related to them . teaching geometrical concepts . 

quadratics .angles types and their measurements .      

Course Description 

Math. text book of primary school .  

Written lectures prepared by the course teacher .  
Textbook 

Final Exam Project Quizzes Laboratory Term Tests Course Assessments 

 60  10  30 

 General Notes 

 

University: Dyiala 

College :Basic education 

Department: math.  

Stage fourth 

Lecturer name: f . f . ahmed 

  

Qualification: PhD. Teaching 

math.  

College of  basic education  

 

. 

  

Place of work:  

Republic of Iraq 

 

The Ministry Of Higher 

Education 

 

& Scientific Research 
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اؼتًبضح اَجبظ انرطخ انتسضٌؽٍخ نهًبزح 
األؼتبش انسكتٕض فبئك فبضم احًس االسم  

 Faikfadil@yahoo.comانبريذ االنكتروني 

ططائك تسضٌػ انطٌبضٍبد اسم انمادة 

انفصم انسضاؼً انؽبثغ مقرر انفصم 

اهذاف انمادة 

 

إػساز ٔتسضٌت أنطهجّ الٌ ٌمٕيٕا ثتؼهٍى يبزح انطٌبضٍبد فً انًساضغ االثتسائٍخ ػهى 

جًٕٓضٌخ انؼطاق / ٔفك يُٓج انطٌبضٍبد انًمط يٍ لجم ٔظاضح انتطثٍخ 

انتفاصيم االساسيت نهمادة 
 

ٔانؼًهٍبد  ٔانكؽٕض االػتٍبزٌخ ٔانؼشطٌخ تؼهٍى اإلػساز انطجٍؼٍخ ٔاإلػساز انُؽجٍخ

انُؽجخ ٔتطجٍمبتٓب ,ػهًٍٓب ٔحم انًؽبئم انًطتجطخ ثكم يُٓب  انؼٕايم ٔانًضبػفبد 

) األشكبل أنطثبػٍّ : تؼهٍى يفبٍْى ُْسؼٍّ , انتمطٌت ػهى اإلػساز ٔانكؽٕض انؼشطٌخ ,

  شجّ انًُحطف , يتٕاظي األضالع

انًتجبزنخ  , انًتُبظطح , انساذهٍخ ) ظٔاٌب إَٔاػٓب لٍبؼٓب ال( انًؼٍٍ , انًطثغ , انًؽتطٍم 

( انًتمبثهخ , 

انكتب انمنهجيت 

 

نهًطحهخ االثتسائٍخ انًمط تؼهًٍٓب فً جًٕٓضٌخ انؼطاق   دكتت انطٌبضٍب

.  يحبضطاد يكتٕثخ أػسْب يسضغ انًبزح ػهى ٔفك أنرطّ انؼهًٍخ انًؼسح يٍ انمطبػٍخ

.  ٔع كتبة نًسضغ انًبزحٔاٌ ْصِ انًحبضطاد تًثم يشط

انمصادر انخارجيت 

 

ز يحًس احًس انرطٍت   تأنٍفيُبْج انطٌبضٍبد أنحسٌثّ  

انسكتٕض ٔنٍى ػجٍس  األؼتبش تأنٍف األطفبلتؼهٍى انطٌبضٍبد نجًٍغ 

االمتحان اننهائي انمشروع االمتحاناث انيىميت انمختبر انفصم انذراسي تقذيراث انفصم 

30 % ---- 10 %  60 %

جًٕٓضٌخ انؼطاق 

 

 

ٔظاضح انتؼهٍى انؼبنً ٔانجحث انؼهًً 

 

 

ٔانتمٌٕى انؼهًً  جٓبظ االشطاف

زٌبنى :اؼى انجبيؼخ

انتطثٍخ األؼبؼٍخ : اؼى انكهٍخ

انطٌبضٍبد  :اؼى انمؽى

انثبنثخ  :انًطحهخ

فبئك فبضم احًس  :اؼى انًحبضط انثالثً

  اؼتبش  :انهمت انؼهًً

انطٌبضٍبد زكتٕضاِ تسضٌػ  :انًؤْم انؼهًً

 األساسيتكهيت انتربيت :يكبٌ انؼًم



إضافيت معهىماث 

 

 

 

 
ثؽى  هللا انطحًٍ انطحٍى                                                                 د            

 

 

 

 

 

 

 

اؼتًبضح انرطخ انتسضٌؽٍخ نهًبزح                                                         
انًالحظبد زح انؼًهٍخ انًبانًبزح انُظطٌخ انتبضٌد األؼجٕع 

انٕؼبئم انتؼهًٍٍخ شبئؼخ االؼتؼًبل , ػطض أنرطّ انؼهًٍخ  2014/ 10/ 6 1

, انًؼساز , ٔؼٍهخ زٌُع ) فً انتؼهٍى فً انًطحهخ االثتسائٍخ 

. االطالع ػهى كتت ضٌبضٍبد انًطحهخ االثتسائٍخ ( انجٍئخ 

  -

, ػهٍى انصفط د’ (  10 – 6) , (  5 – 1)  اإلػسازتؼهٍى  10/  13 2

, انؼشطاد , انؼسز انطتجً , ػبو لطاءح ٔكتبثّ ثشكم  اإلػساز

. انتمطٌت , انمًٍخ انًكبٍَخ نهؼسز , انًئبد 

  -

, ذٕاضظيٍخ انجًغ , حمبئك انجًغ , تؼهٍى يفٕٓو انجًغ   10/  20 3

يؽبئم يطتجطخ ثؼًهٍخ انجًغ  

  -

, ٔاضظيٍخ انططح خ’ حمبئك انططح , تؼهٍى يفٕٓو انططح   10/  27 4

.  يؽبئم يطتجطخ ثؼًهٍخ انططح 

  

ذٕاضظيٍخ انضطة , حمبئك انضطة , تؼهٍى يفٕٓو انضطة  11/  3 5

انحؽبة , انًٓبضاد انحؽبثٍخ , انؼٕايم ٔانًضبػفبد , 

. انتمطٌت ٔانترًٍٍ ٔانتمسٌط , انصًُْ 

  -

.  يخانمػذٕاضظيٍخ ,  انمؽًخحمبئك ,  انمؽًختؼهٍى يفٕٓو  11/  10 6

.  انمؽًخثؼًهٍخ  يطتجطخيؽبئم 

  

-  . ايتحبٌ  11/  17 7

, تكبفٕء انكؽٕض االػتٍبزٌخ , يفٕٓو انكؽط االػتٍبزي  11/  24 8

يؽبئم , جًغ ٔططح انكؽٕض االػتٍبزٌخ , يمبضَخ انكؽٕض 

.   انُؽجخ ٔتطجٍمبتٓب . يطتجطخ ثبنكؽٕض االػتٍبزٌخ

  

نكؽٕض االػتٍبزٌخ ٔيؽبئم تؼهٍى ػًهٍخ ضطة ٔلؽًخ ا 12/  1 9

يطتجطخ ثٓب  

  

, نهكؽط انؼشطي  انًكبٍَخ انمًٍخ, يفٕٓو انكؽط انؼشطي  12/  8 10

  .انؼشطٌخ تمطٌت انكؽٕض , انؼشطٌخيمبضَخ ٔتطتٍت انكؽٕض 

  -

-  . جًغ ٔططح انكؽٕض انؼشطٌخ ٔيؽبئم يطتجطخ ثٓب  12/  15 11

-  ؼبئم يطتجطخ ثٓب  ضطة ٔلؽًخ انكؽٕض انؼشطٌخ ٔو 12/  22 12

-  ايتحبٌ   12/  29 13

لطؼخ انًؽتمٍى , انًؽتمٍى , يفٕٓو انُمطخ : تؼهٍى انُٓسؼخ  2015/  1/  5 14

لٍبغ , إَٔاع انعٔاٌب , ضؼى انعٔاٌب , انعأٌخ , انشؼبع , 

. االزٔاح أنُٓسؼٍّ ٔاؼتؼًبنٓب , انعٔاٌب 

  -

جًٕٓضٌخ انؼطاق 

 

 

انتؼهٍى انؼبنً ٔانجحث انؼهًً  ٔظاضح

 

 

جٓبظ االشطاف ٔانتمٌٕى انؼهًً 

زٌبنى  :اؼى انجبيؼخ

األؼبؼٍخ انتطثٍخ : اؼى انكهٍخ

انطٌبضٍبد  :اؼى انمؽى

انطاثغ  :انًطحهخ

فبئك فبضم احًس :اؼى انًحبضط انثالثً

  أؼتبش :انهمت انؼهًً

انطٌبضٍبد -د-ط–زكتٕضاِ  :انًؤْم انؼهًً

 األساسيتتربيت ال  :يكبٌ انؼًم



, يتٕاظي األضالع : شكبل يحٍظ ٔيؽبحبد ٔذٕاص اال  2015/  1/  12 15

, انسائطح , انًؼٍٍ , انًطثغ , انًؽتطٍم , شجّ انًُحطف 

, انًتجبٔضح , انًتجبزنخ , انًتمبثهخ , انساذهٍخ : انعٔاٌب 

يؽبئم ػبيّ   , انًتُبظطح 

 
 -

. ايتحبٌ َٓبٌخ انفصم انسضاؼً انؽبثغ   16

  

  

ػطهـــــــخ َصـــــف انؽـــــــــُخ                                                                                   
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 استمارة اوجاز الخطت التذريسيت للمادة
 د مثنى علوان محمد الجشعمي.أ االسم 

   البريذ االلكتروني

 العربية العامة اسم المادة

 قسم اللغة انكليزية –لثاني ا مقرر الفصل

 اهذاف المادة

 

 .ترسيخ حب اللغة العربية في نفوس الطلبة -1

 .ضبط الحركات والسكنات -2

 .النطق السليم -3
    

 التفاصيل االساسيت للمادة
 . كتب اللغة العربيةالمكتبة العربية ،  

 الكتب المنهجيت

 .  كتاب منهجيليس هناك  

 المصادر الخارجيت

 

 .جامع الدروس العربية لمصطفى الغالييني -1

 .الكتب المنهجية للمرحلة االعدادية -2

 .االدب العربي االسالميكتاب  -3

 االمتحان النهائي المشروع االمتحاناث اليىميت المختبر الفصل الذراسي تقذيراث الفصل

 40%        60% 

 معلىماث اضافيت

 
 

 

 
 

 

 

 جمهىريت العراق

 

 

 التعليم العالي والبحث العلميوزارة 

 

 

 جهاز االشراف والتقىيم العلمي

 ديالى  :اسم الجامعت

 التربيت األساسيت: اسم الكليت

 اللغت العربيت :اسم القسم

 رياضياث-لرابعتا :المرحلت

مثىى علىان محمذ .د :اسم المحاضرالثالثي

 الجشعمي

 أستار  :اللقب العلمي

 الذكتىراي :المؤهل العلمي

 قسم اللغت العربيت: مكان العمل



 
 بسم  هللا الرحمه الرحيم                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استمارة الخطت التذريسيت للمادة                                                        
 المالحظاث المادة العمليت المادة الىظريت التاريخ االسبىع

   .المبتدا والخبر 2014/ 10/  14 1

   .الفاعل 2014/  10/  21 2

   .نائب الفاعل 2014/  10/  28 3

   . كان واخواتها 2014/  11/  4 4

   . ان واخواتها 2014/  11/  11 5

   .  امتحان  2014/  11/  18 6

   . الحياة االدبية في العصر االسالمي 2014/  11/  25 7

   . قصيدة البردى 2014/ 12/  6 8

   .حجت الىداع 13/12/2014 9

   .الحياة االدبيت في العصر االسالمي 20/12/2014 10

   .جرير والفرزدق 27/12/2014 11

   .االمالء 3/1/2015 12

13     

14     

15     

16     

 عطلـــــــت وصـــــف الســـــــــىت                                                                                  
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22     

23     
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25     
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29     
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31     

32     

 

 

 :تىقيع العميذ                                                                                  مثنى علىان محمذ الجشعمي.د:     االستارتىقيع 

 جمهىريت العراق

 

 

 والبحث العلمي وزارة التعليم العالي

 

 

 جهاز االشراف والتقىيم العلمي

 ديالى  :اسم الجامعت

 التربيت األساسيت: اسم الكليت

 اللغت العربيت :اسم القسم

 الرابعت :المرحلت

مثىى علىان محمذ .د :اسم المحاضرالثالثي

 الجشعمي

 أستار :اللقب العلمي

 الذكتىراي :المؤهل العلمي

 قسم اللغت العربيت: مكان العمل
 



 
 بسى  هللا انشحًٍ انشحٍى                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اسخًاسة اَجاص انخطت انخذسٌسٍت نهًادة 
سُاء حسٍٍ خهف االسى  

 Sanaq381@gamail.comانثشٌذ االنكتشوًَ 

اإلداسج انتشتىٌح اسى انًادج 

ساعح أسثىعٍا  2أسثىع  فً  15ساعح نـ  30يقشس انفصم 

اهذاف انًادج 
 

 .انتشتىٌح اإلداسجانتعشف عهى يفهىو 
. انتعشف عهى َظشٌاخ اإلداسج

. انتعشف عهى وظائف اإلداسج

. انتعشف عهى أًَاط اإلداسج انتشتىٌح
. انتعشف عهى يفهىو اإلداسج انصفٍح

. انتعشف عهى يفهىو اإلششاف انتشتىي

 .اخ انتقىٌى فً اإلششاف انتشتىيانتعشف عهى عًهً
 

انتفاصٍم االساسٍح نهًادج 

 

اإلداسج ,اإلداسج انتشتىٌح وانتطىس,يفهىو اإلداسج وتطىسها:اإلداسج انتشتىٌح

. انًذسسٍح
اإلداسج , اإلداسج كعًهٍح اتخار قشاس,اإلداسج كُظشٌح اجتًاعٍح: َظشٌاخ اإلداسج

. كىظائف ويكىَاخ

انتُظٍى ,االتصال اإلداسي,انتخطٍط,قشاساتخار ال: وظائف اإلداسج 
. انتقىٌى,وانتُسٍق

. انتىسهً-انذكتاتىسي-انذًٌقشاطً:أًَاط اإلداسج انتشتىٌح

 -َظشٌح انشجم انعظٍى -َظشٌاخ انقٍادج اإلداسٌح -تطىسها -يفهىيها: انقٍادج
. انُظشٌح انفاعهٍح -انُظشٌح انًىقفٍح –َظشٌح انسًاخ 

اإلداسج  -ًَىرج انشثكح اإلداسٌح:انسهىك انقٍاديتعض ًَارج :انسهىك انقٍادي

جًهىسٌت انعشاق 

 

 

وصاسة انخعهٍى انعانً وانبحث انعهًً 

 

 

يً جهاص االششاف وانخمىٌى انعم

دٌانى :اسى انجايعت

انخشبٍت األساسٍت : اسى انكهٍت

انشٌاضٍاث :اسى انمسى

انشابعت  :انًشحهت

سُاء حسٍٍ خهف  :اسى انًحاضش انثالثً

يذسس يساعذ  :انهمب انعهًً

ياجسخٍش  :انًؤهم انعهًً

 األساسٍحكهٍح انتشتٍح :يكاٌ انعًم



. أَىاعها, يفهىيها : انصفٍح

أسانٍة ,أَىاع اإلششاف انتشتىي,تطىس اإلششاف انتشتىي: اإلششاف انتشتىي

. اإلششاف انتشتىي
(. تقىٌى انتاليٍز-تقىٌى انًعهى -تقىٌى انًذٌش)انتقىٌى فً اإلششاف انتشتىي  

 

انكتة انًُهجٍح 
 

 -

دس انخاسجٍح انًصا

 

عثاس عثذ .ود,عثذ هللا انعشفً.د,انتشتىٌح اإلداسج إنىيذخم  -

 .نٍثٍا,1996,يهذي

عانى ,1975,يحًذ يٍُش يشسً. د, هٍة سًعاٌ .د,انًذسسٍح اإلداسج -
 .انقاهشج, انكتة 

 .نُذٌ,داس واسط,1985,يحًذ حسٍ عثذ انهادي,اإلداسٌحانقٍادج  -

عثاس عثذ . د,حسٍ يصاب. د,انتشتىي واإلششاف اإلداسج -
. تغذاد,وصاسج انتشتٍح,1990,جًٍم عهىاٌ يحًىد,يهذي

ايتحاَاخ تقذٌشاخ انفصم 

شهشٌح 

االيتحاَاخ انًختثش 

انٍىيٍح 

االيتحاٌ انُهائً انًششوع 

% 60يمالًال - % 10يمالًال - % 30يمالًال 

إضافٍح يعهىياخ 

 
 

َظاو انكىسساخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 بسى  هللا انشحًٍ انشحٍى                                                                ث            

 

 

 

 

 

 

 

اسخًاسة انخطت انخذسٌسٍت نهًادة                                                         
انًالحظاث انًادة انعًهٍت انًادة انُظشٌت انخاسٌخ األسبىع 

 اإلداسة,يفهىو اإلداسة وحطىسها:اإلداسة انخشبىٌت 6/10/2014 1

. انخشبىٌت وانخطىس

- ال ٌىجذ 

صفاث انًذٌش انُاجح فً اإلداسة ,اإلداسة انًذسسٍت 13/10/2014 2

انىاجباث وانًهًاث اإلداسٌت وانخُظًٍٍت ,انًذسسٍت

. نًذٌش انًذسست

-  ال ٌىجذ

اإلداسة ,ياعٍتاإلداسة كُظشٌت اجج: َظشٌاث اإلداسة 20/10/2014 3

. اإلداسة كىظائف ويكىَاث, كعًهٍت احخار لشاس

-  ال ٌىجذ

  ال ٌىجذايخحاٌ  27/10/2014 4

- ال ٌىجذ ,  انخخطٍط,احخار انمشاس: وظائف اإلداسة  3/11/2014 5

انخُظٍى ,االحصال اإلداسي :وظائف اإلداسة 10/11/2014 6

. انخمىٌى,وانخُسٍك

 

 ال ٌىجذ 

-انذكخاحىسي-انذًٌمشاطً:ياط اإلداسة انخشبىٌتأٌ 17/11/2014 7

. انخىسهً

- ال ٌىجذ 

  ال ٌىجذايخحاٌ  24/11/2014 8

َظشٌاث انمٍادة  -حطىسها -يفهىيها: انمٍادة 1/12/2014 9

 –َظشٌت انسًاث  -َظشٌت انشجم انعظٍى -اإلداسٌت

. انُظشٌت انفاعهٍت -انُظشٌت انًىلفٍت

 

  ال ٌىجذ

بعض ًَارج انسهىن :ن انمٍاديانسهى 8/12/2014 10

: اإلداسة انصفٍت -ًَىرج انشبكت اإلداسٌت:انمٍادي

. أَىاعها, يفهىيها 

 

-  ال ٌىجذ

أَىاع ,حطىس اإلششاف انخشبىي: اإلششاف انخشبىي 15/12/2014 11

. اإلششاف انخشبىي

- ال ٌىجذ  

- ال ٌىجذ  .أسانٍب اإلششاف انخشبىي, 22/12/2014 12

-  ايخحاٌ  29/12/2014 13

حمىٌى  -حمىٌى انًذٌش)انخمىٌى فً اإلششاف انخشبىي 5/1/2015 14

(. حمىٌى انخاليٍز-انًعهى

- ال ٌىجذ 

َظاو انكىسساث  ايخحاَاث َهائٍت -  15

جًهىسٌت انعشاق 

 

 

وصاسة انخعهٍى انعانً وانبحث انعهًً 

 

 

جهاص االششاف وانخمىٌى انعهًً 

دٌانى  :اسى انجايعت

األساسٍت انخشبٍت : اسى انكهٍت

انشٌاضٍاث  :اسى انمسى

  انشابعت:انًشحهت

سُاء حسٍٍ خهف :اسى انًحاضش انثالثً

يذسس يساعذ :انهمب انعهًً

ياجسخٍش  :انًؤهم انعهًً

 األساسٍحانتشتٍح   :يكاٌ انعًم



َظاو انكىسساث  اث َهائٍت ايخحاٌ  16
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