
                                                                             
  بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
  

  

  
  مدحت نوري جلیل  االسم 

  gmail.comMdhat@1959  البرید االلكتروني

  ربويتاالحصاء ال  اسم المادة

  الفصل الثاني  مقرر الفصل

  اھداف المادة
  

  االحصاءیتعرف المتعلم على مفھوم .١
  العینة، المجتمع یتعرف المتعلم على مفھوم .٢
  الرموز اإلحصائیةیتعرف المتعلم على .٣
  طرق عرض البیانات یتعرف المتعلم على .٤
  أنواع اإلحصاء یتعرف المتعلم على .٥
  مقاییس النزعة المركزیة یتعرف المتعلم على .٦
  مقاییس التشتتیتعرف المتعلم على  .٧
  مقاییس االرتباط یتعرف المتعلم على .٨
  االحصاء االستبداليیتعرف المتعلم على .٩

  اختبار الفرضیات االحصائیة یتعرف المتعلم على .١٠
  مادةالتفاصیل االساسیة لل

  
الرموز ، ةعینال،المجتمع،القیاس واالحصاء ،تعریف االحصاء،االحصاء . اوال

  االحصائیة 
  بیانات نوعیة  -٢بیانات كمیة -١، طرق عرض البیانات .ثانیا

  الدائرة البیانیة ،الخط  المھني التكراري ، المضلع التكراري،ا لمدرج التكراري 
  بدالياالحصاء االست-٢االحصاء الوصفي -١.ثالثا

 ،)الموزون(المرجحالوسط ،)المتوسط(الوسط الحسابي (مقایس النزعة المكزیة -
  المنوال ،الوسیط 

  انواع مقایس التشتت،مقایس التشتت.رابعا
  انواع معامالت االرتباط ،مقایس االرتباط -

  بیرسون معامل االرتباط 
  معامل االرتباط سبیرمان

  

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  لميجھاز االشراف والتقویم الع

  دیالى:اسم الجامعة
  التربیة األساسیة: اسم الكلیة
  الریاضیات:اسم القسم

  الثانیةالمرحلة
  مدحت نوري جلیل  :اسم المحاضر الثالثي

  ).م.م(مدرس مساعد  :اللقب العلمي
  ماجستیر :المؤھل العلمي

 األساسیةكلیة التربیة  :مكان العمل



الدرجة ،درجة الحریة ،تویات الداللة مس،االحصاء االستبدالي الفرضیات .خامسا
  ار الفرضیاتخطوات اختب،عیاریة مال

  الكتب المنھجیة
  

  

  المصادر الخارجیة
  

 خاشع محمود الراوي.د/ المدخل الى اإلحصاء      تالیف  .١
   

االمتحانات   المختبر  الفصل الدراسي  تقدیرات الفصل
  الیومیة

االمتحان   المشروع
  النھائي

    ٦٠       %١٠  /  %٣٠%  

  إضافیةمعلومات 
  
  

  
/  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
  بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                ت            

 
 
 
 
 

 
 

  استمارة الخطة التدریسیة للمادة                                                        
  المالحظات      لتاریخا  األسبوع

  -    القیاس واالحصاء،تعریف االحصاء،االحصاء   ١٥/٢  ١

  -    الرموز االحصائیة ، العینة،المجتمع  ٢٢/٢  ٢

بیانات  - ٢بیانات كمیة -١، طرق عرض البیانات   ١/٣  ٣
  نوعیة

  -  

      ا لمدرج التكراري  ٨/٣  ٤

  -    المضلع التكراري  ١٥/٣  ٥

      الدائرة البیانیة ،الخط  المھني التكراري   ٢٩/٣  ٦

      االحصاء االستبدالي-٢االحصاء الوصفي   ٢٢/٣  ٧

  -    )المتوسط،الوسط الحسابي (مقایس النزعة المكزیة   ٥/٤  ٨

      المنوال ،الوسیط ، )الموزون(الوسط المرجح  ١٢/٤  ٩

      انواع مقایس التشتت،مقایس التشتت  ١٩/٤  ١٠

  -    الرتباط انواع معامالت ا،مقایس االرتباط   ٢٦/٤  ١١

  -    معامل االرتباط  بیرسون  ٣/٥  ١٢

  -    معامل االرتباط سبیرمان  ١٠/٥  ١٣

  -    مستویات الداللة،االحصاء االستبدالي الفرضیات   ١٧/٥  ١٤

  -    الدرجة المعیاریة ،درجة الحریة   ٢٤/٥  ١٥

  -    خطوات اختبار الفرضیات  ٣١/٥  ١٦
  عطلـــــــة نصـــــف الســـــــــنة                                                                                  

١٧          
١٨          
١٩          
٢٠          
٢١          
٢٢          
٢٣          
٢٤          
٢٥          
٢٦          
٢٧          

  
  
 

  جمھوریة العراق
  
  

  حث العلميوزارة التعلیم العالي والب
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

  دیالى :اسم الجامعة
  التربیة االساسیة: اسم الكلیة
  الریاضیات :اسم القسم

  الثانیة :المرحلة
  مدحت نوري جلیل :اسم المحاضر الثالثي

  .)م.م( مدرس مساعد :اللقب العلمي
  ماجستیر :المؤھل العلمي

  التربیة االساسیة :مكان العمل



  
   الرحمن الرحیمبسم  هللا                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
  فالح عبد الحسن عوید  االسم 

 faleh.altaie@yahoo.com  البرید االلكتروني

  التربیة البیئیة والصحیة  اسم المادة

  الفصل الدراسي الثاني    مقرر الفصل

  اھداف المادة
  

 .الطالب على مفھوم الصحة العامة ومكوناتھا یتعرف .١
   . ت الصحة العامةالطالب على مجاالیتعرف .٢
  .یتعرف الطالب على اھداف التربیة الصحیة .٣
  .یتعرف الطالب على عناصر الغذاء. ٤
  .یتعرف الطالب على امراض سوء التغذیة.٥
  .یتعرف الطالب على  بعض العادات الضارة.٦

  التفاصیل االساسیة للمادة
  

 .مكوناتھا ،كیفیة تحلیلھا، مجاالتھا،مفھوم الصحة العامة -١
مجاالت التربیة ،مفھوم التربیة الصحیة،اھدافھا :تربیة الصحیةال -٢

 .الصحیة
 .عوامل ومسببات االمراض-٨. طرق واسالیب التربیة الصحیة -٣
 .بعض العادات الضارة- ٩.   الصحة المدرسیة -٤
 .االسعافات االولیة-١٠. اھداف التربیة الصحیة -٥
 .صیدلیة المنزل -١١.  عناصر الغذاء -٦
  .یةبعض امراض سوء التغذ -٧

  الكتب المنھجیة
  

  التوجد   

  المصادر الخارجیة
  

   

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

  دیالى:جامعةاسم ال
  التربیة األساسیة: اسم الكلیة
  الریاضیات:اسم القسم

  الثانیة :المرحلة
  فالح عبد الحسن عوید   :اسم المحاضر الثالثي

  استاذ مساعد :اللقب العلمي
  دكتوراه:المؤھل العلمي

 كلیة التربیة األساسیة :مكان العمل



  االمتحان النھائي  المشروع  االمتحانات الیومیة  المختبر  الفصل الدراسي  تقدیرات الفصل

   ٦٠           %١٠  /  %    ٣٠   %  

  معلومات إضافیة
  
  

  
/  

 
 بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                ت            

 
 
 
 
 

 
 

  استمارة الخطة التدریسیة للمادة                                                        
  المالحظات      التاریخ  األسبوع

  -    مفھوم الصحة العامة،مكوناتھا، كیفیة تحلیلھا، مجاالتھا  ١٥/٢  ١
  -    .التربیة الصحیة  ٢٢/٢  ٢
  -    طرق واسالیب التربیة الصحیة  ١/٣  ٣
      الصحة المدرسیة  ٨/٣  ٤
  -    اھداف الصحة المدرسیة  ١٥/٣  ٥
      عناصر الغذاء البروتینات الكربوھیدرات   ٢٢/٣  ٦
  -    الدھنیات واالمالح  الفیتامینات  ٢٩/٣  ٧
      امتحان  ٥/٤  ٨
      بعض امراض سو التغذیة  ١٢/٤  ٩

  -    عوامل ومسببات االمراض  ١٩/٤  ١٠
  -    االمراض التي تصیب االطفال  ٢٦/٤  ١١
  -    بعض العادات الضارة  ٣/٥  ١٢
  -    امتحان  ١٠/٥  ١٣
  -    االسعافات االولیة  ١٧/٥  ١٤
  -    صیدلیة المنزل   ٢٤/٥  ١٥
      صیدلیة المدرسة  ٣١/٥  ١٦

  عطلـــــــة نصـــــف الســـــــــنة                                                                                  
١٧          
١٨          
١٩          
٢٠          
٢١          
٢٢          
٢٣          
٢٤          

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

  دیالى :اسم الجامعة
  ربیة االساسیةالت: اسم الكلیة
  الریاضیات :اسم القسم

  الثانیة :المرحلة
  فالح عبد الحسن عوید :اسم المحاضر الثالثي

  استاذ مساعد :اللقب العلمي
  دكتوراه :المؤھل العلمي

 كلیة التربیة االساسیة :مكان العمل



٢٥          
٢٦          
٢٧          

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  مبسم  هللا الرحمن الرحی                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
  

  

  
  مدحت نوري جلیل  االسم 

  gmail.comMdhat@1959  البرید االلكتروني

  نظم الھندسة  اسم المادة

  الفصل الدراسي الثاني  مقرر الفصل

  اھداف المادة
  

  .األنظمة البدیھیة تعاریف وبدیھیات ومبرھناتیتعرف المتعلم على .١
  .خواص األنظمة البدیھیة المتعلم على یتعرف .٢
  .المتعلم على ھندسة اقلیدس ومكافئاتھا یتعرف.٣
 المتعلم على الھندسة الالاقلیدسة یتعرف .٤
  .المتعلم على نظام ھھلبرت یتعرف .٥
  .المتعلم على الھندسة الھذلولیة یتعرف. ٦
  .المتعلم على الھندسة االھلیجیة یتعرف - ٧

  لمادةالتفاصیل االساسیة ل
  

  )نظام فانو،نظام یونك،النظام التآلفي،النظام االسقاطي (النظام البدیھي  - ١
  .خواص النظام البدیھي - ٢
  .نظام اقلیدس - ٣
الحسن بن ،عمر الخیام،بروكلس،ھلبرت(-:مكافئات اقلیدس محاوالت كل من - ٤

  )اثیر الدین االبھري،نصیر الدین الطوسي،بطلیموس،داالس،الھیثم
  )الھندسة االھلیجیة،الھندسة الھذلولیة ،نظام ھلبرت (الاقلیدي النظام ال- ٥

  الكتب المنھجیة
  

  

  المصادر الخارجیة
  

   آمال المختار/ مقدمة في نظم الھندسة       تالیف  - ١

االمتحانات   المختبر  الفصل الدراسي  تقدیرات الفصل
  الیومیة

االمتحان   المشروع
  النھائي

٦٠       %١٠  /     %٣٠%  

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

  دیالى:اسم الجامعة
  التربیة األساسیة: اسم الكلیة
  الریاضیات:اسم القسم

  االثانیة :المرحلة
  مدحت نوري جلیل  :اسم المحاضر الثالثي

  .)م.م(مساعد  مدرس :اللقب العلمي
  ماجستیر :المؤھل العلمي

 كلیة التربیة األساسیة: مكان العمل



  ات إضافیةمعلوم
  
  

  
/  

 
  بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                ت            

 
 
 
 
 

 
 

  استمارة الخطة التدریسیة للمادة                                                        
الكامات ،الكلمات األولیة ، التعریف(األنظمة البدیھیة   التاریخ  األسبوع

  )الكلمات المنطقیة، التقنیة
  المالحظات  

  -    )مبرھناتھ، بدیھیاتھ (النظام االسقاطي   ١٥/٢  ١
  -    )مبرھناتھ، بدیھیاتھ (النظام التآلفي   ٢٢/٢  ٢
  -    .نظام فانو، نظام یونك  ١/٣  ٣
      )االتساق(خواص النظام البدیھي   ٨/٣  ٤
  -    خاصیة االستقالل  ١٥/٣  ٥
      خاصیة التمام  ٢٩/٣  ٦
      )بدیھیات ،تعاریف (ھندسة اقلیدس   ٢٢/٣  ٧
  -    ،فرضیات نظام اقلیدس  ٥/٤  ٨
      ،مكافئات البدیھیة الخامسة القلیدس  ١٢/٤  ٩

      )بروكلس،بلیفر(مكافئة  ١٩/٤  ١٠
  -    )داالس ،عمر الخیام(مكافئة   ٢٦/٤  ١١
  -    )ین االبھري اثیر الد،نصیر الدین الطوسي(مكافئة   ٣/٥  ١٢
  -    .نظام ھلبرت ومبرھناتھ  ١٠/٥  ١٣
  -    .الھندسة الھذلولیة ومبرھناتھ  ١٧/٥  ١٤
  -    .الھندسة االھلیجیة ومبرھناتھ  ٢٤/٥  ١٥
  -    .مقارنة بین الھندسة االقلیدیة والالاقلیدیة  ٣١/٥  ١٦

  عطلـــــــة نصـــــف الســـــــــنة                                                                                  
١٧          
١٨          
١٩          
٢٠          
٢١          
٢٢          
٢٣          
٢٤          
٢٥          
٢٦          
٢٧          

  

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

  دیالى :اسم الجامعة
  التربیة االساسیة: اسم الكلیة
  الریاضیات :اسم القسم

  الثانیة :المرحلة
  مدحت نوري جلیل :ثالثياسم المحاضر ال

  .)م.م(مدرس مساعد  :اللقب العلمي
  ماجستیر :المؤھل العلمي

  التربیة االساسیة :مكان العمل



  

  
 بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  استمارة انجاز الخطة التدریسیة للمادة

  حلیمھ اسماعیل ردام  االسم

  Puneshamery@gmail .com  البرید االلكتروني

  انكلیزیة عامھ  اسم المادة

  ٣٠  مقرر الفصل

  أھداف المادة
  

 القدرة على القراءة والكتابة  واللفظ الصحیح للكلمات  - ١
 معرفة خصائص وانواع الصفات والظروف واالصوات  - ٢
  القدرة على كتابة االنشاء   - ٣

  التفاصیل األساسیة للمادة
  

ومعرفة   ضمن المنھج  حل االسئلة والمرافات مع القواعد االساسیة للغة االنكلیزیة
  االستنتاج   –الفكرة المطورة  –فقرات االنشاء یجب ان تحتوي على المقدمة 

  الكتب المنھجیة
  

   لالكسندرتطویر المھارات 

  رجیةالمصادر الخا
  

  

  تقدیرات الفصل
  االمتحان النھائي  المشروع  االمتحانات الیومیة  المختبر  الفصل الدراسي

20%    20%    ٦٠%  

  
  
  

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

  جامعة دیالى  :اسم الجامعة
  التربیة االساسیة : اسم الكلیة
  اللغة االنكلیزیة  :ماسم القس
  الثانیة  :المرحلة

 حلیمھ اسماعیل ردام. م. م:ر اسم المحاض
  مدرس مساعد :اللقب العلمي

  مسرحیة/ماجستیر ادب انكلیزي :المؤھل العلمي
 بعقوبة  :مكان العمل



 
  بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                            

 
 
 
 
 
 
 

                                                        

  استمارة الخطة التدریسیة للمادة
  المالحظات  المادة العملیة  المادة النظریة  التاریخ  األسبوع

    تطبیق  قسام الكالما  ١٨/٢ – ١٥/٢  ١
       القطعة االولى بالمنھاج  ٢٥/٢ – ٢٢/٢  ٢
      حل االسئلة واعطاء المعن المغایر   ٤/٣ – ١/٣  ٣
      ء حول نفس الموضوع كتابة االنشا  ١٢/٣ – ٨/٣  ٤
      الصفات  ١٨/٣ – ١٥/٣  ٥
      انواع الصفات  ٢٥/٣ – ٢٢/٣  ٦
     موقع الصفات  ١/٤ – ٢٩/٣  ٧
        امتحان   ٧/٤ – ٦/٤  ٨
       القطعة الثانیة بالنھاج  ١٥/٤ – ١٢/٤  ٩

       ٢حل كافة التمارین حول القطعة    ٢٢/٤ – ١٩/٤  ١٠
       الظروف   ٢٩/٤ – ٢٦/٤  ١١
      نواع الظروف ا  ٦/٥ – ٣/٥  ١٢
        القطعة الثالثة بالمنھج   ١٣/٥ – ١٠/٥  ١٣
       االصوات  ٢٠/٥ – ١٧/٥  ١٤
      القطعة الرابعة وحل تمارینھا   ٢٧/٥ – ٢٤/٥  ١٥
      امتحان   ٣/٦ – ٣١/٥  ١٦

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :توقیع العمید                                                            :                                             توقیع األستاذ                 
  
  

  

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

  دیالى  :اسم الجامعة
  التربیة االساسیة : اسم الكلیة
  اللغة االنكلیزیة  :اسم القسم

  انیة  الث :المرحلة
  حلیمھ اسماعیل ردام . م. م:ر اسم المحاض
  مدرس مساعد :اللقب العلمي

  ماجستیر ادب انكلیزي :المؤھل العلمي
 بعقوبة :مكان العمل



  بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Flow up of implementation celli pass play  

Halima Ismail Radam Course instructor 

Puneshamery@gmail.com E – mail 

General English 
 

Title 

30 Course coordinator  

1. The Facts (passage)  
2. Give comprehension and précis  

      3-The ability to write   composition about 80 words . 
  

Course objective  

Connecting the ideas to write and read the passage  and   how to write 
the composition should contain an Introduction , Development and 
conclusion 
 

Course description  

Developing skills by Alexander .L.G Textbook  

Final Exam Project Quizzes Laboratory Term tests 
Course Assessments  

60%  20%  20% 

Type here general notes regarding the course General Notes 

  
  
  
 
 

University: Diyala 
College: Basic Education 
Department: English 
Stage : second 
Lecturer name:  Halima Ismail  
Qualification : instruction Assistant 

Piece of work : Baquba  

Republic of Iraq 
The ministry of higher education 

& scientific research 



 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        

 
Course weekly outline  

Notes  
Lab. Experiment 

Assignments  
Topic  Covered  Date  week  

    The Paragraph first one the facts 15/2 – 18/2  1  
   Give solution of all questions first passage    22/2 – 25/2  2  
   How to write a  composition ?  1/3 – 4/3  3  

    Parts of speech   8/3 – 11/3  4  
   What are adjectives  ?   15/3 – 18/3  5  

    Adjectives position with examples 22/3 – 25/3  6  
   Kinds of adjectives    29/3 – 1/4 7  
    Examination 5/4 – 8/4  8  

    The second passage Thirteen equal one  12/4 – 15/4 9  
      Give solution of all passage two   19/4 – 22/4  10  

    Phonetics  26/4 – 29/4 11  
   The third passage an  unknown Goddess   3/5 – 6/5 12  
   Give a comprehension and précis  10/5 – 13/5  13  

      Adverb , kinds and position    17/5 – 20/5  14  
    The last passage The Double life of Alfred  24/5 – 27/5 15  

    Examination  31/5 – 3/6 16  
 
 
 
 

INSTRUCTOR Signature :                                                                                  Dean Signature :                             
   
 
 
 
 
 
 
 
 

University: Diyala  
College: Basic Education  
Department  of English 
Stage :Second 
Lecturer name : Halima Ismail 
Qualification : Instructor Assistant 
Piece of work : Baquba  

Republic of Iraq 
The ministry of higher education 

& scientific research 



 
 
 
 

     
  

 
 
 
 
 

  
  
  
  

  ایمان كاظم احمد االسم 

 Emankahdim@ yahoo.com البرید االلكتروني
 

  االحصاء المتقدم اسم المادة
 الثاني مقرر الفصل

  اھداف المادة
 

اكساب المتعلمین مھارات االحصاء وقدرتھم على تطبیق مبادئھ في الحیا 
 الیومیة

  التفاصیل االساسیة للمادة
 

اختبار الفرضیات ،وتصامیم العینات،نظریة المعاینھ ،التوزیعات االحتمالیة 
  اختبار كاي،Fاختبار ،Tاختبار،Zاختبار ،وخطواتھا

  الكتب المنھجیة
 

 المؤلف خاشع الراوي، المدخل الى االحصاء 

  المصادر الخارجیة
 

 

 االمتحان النھائي المشروع االمتحانات الیومیة المختبر الفصل الدراسي تقدیرات الفصل

   ٦٠        %١٠ / %    ٣٠   % 

  معلومات إضافیة
  
 

  
/ 

 جمھوریة العراق
  
  

  العالي والبحث العلميوزارة التعلیم 
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

 دیالى: اسم الجامعة
  التربیة االساسیة: اسم الكلیة
  الریاضیات: اسم القسم

  الثانیة: المرحلة
  ایمان كاظم احمد: اسم المحاضر الثالثي

  مدرس دكتور: اللقب العلمي
  دكتوراه: المؤھل العلمي

  كلیة التربیة االساسیة:مكان العمل



  
             

 
 

 
 
 

 
 

 استمارة الخطة التدریسیة للمادة                                             
 المالحظات   التاریخ األسبوع

 -  المتغیرات وانواعھا، التوزیع االحتمالي  ١٧/٢ ١
 -  توزیع ذي الحدین وتوزیع بواسون ٢٤/٢ ٢
توزیع الطبیعي المنحنى الطبیعي والمساحات والعالقة بین ال ٣/٣ ٣

 وتوزیع ذي الحدین
 - 

   نظریة المعاینھ وتصامیم العینات ١٠/٢ ٤
 -  توزیع المعاینة لمتوسط عینة لمجتمع طبیعي ١٧/٣ ٥
   امتحان شھر اول ٢٤/٣ ٦
 -  الفرق بین منوسطین حسابین ٣١/٣ ٧
   اختبار النسبة لعینة واحدة ٨/٤ ٨
   ینة مسحوبة لمجتمعاختبار الفرق بین نسبتین لع ١٥/٤ ٩

 -  اختبار الفرضیات وخطوات اختبارھا ٢٢/٤ ١٠
 -  اختبار یتعلق بالمتوسطات ٢٩/٤ ١١
 -  اختبار یتعلق بالنسب ٦/٥ ١٢
 -  امتحان شھر ثاني ١٣/٥ ١٣
 -  اختبار زائي واختبار تائي ٢٠/٥ ١٤
 -  توزیع مربع كاي ٢٧/٥ ١٥
   اختبار فائي  ١٦

 صـــــف الســـــــــنةعطلـــــــة ن
١٧     
١٨     
١٩     
٢٠     
٢١     
٢٢     
٢٣     
٢٤     
٢٥     
٢٦     
٢٧     

  
  
  
  
 

 دیالى: اسم الجامعة
  التربیة االساسیة: اسم الكلیة
  ضیاتالریا: اسم القسم

  الثانیة: المرحلة
  ایمان كاظم احمد: اسم المحاضر الثالثي

  مدرس دكتور: اللقب العلمي
  دكتوراه: المؤھل العلمي

  كلیة التربیة االساسیة:مكان العمل

 جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي



         


