
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 جدول الدروس االسبوعي
 

  دمحم ا.و ػجذ هللا كبظى االسم

 البريد االلكتروني
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 إداسح انجىدح انشبيهخ وانجٍئخ اسم المادة

 الثاني  قرر الفصلم

 الهدف العام للمقرر
 

هذف انًقشس انى رؼشٌف انطبنت ثًفهىو انجىدح واداسح انجىدح انشبيهخ ويشاحم ٌ

 9000و ٌضيجبدئهب ووظبئف اداسح انجىدح ثبالضبفخ إنى رحذٌذ يؼُى اال ىرطىسهب واهـ

بنت ثُظبو واجشاءح و ػالقزه ثبداسح انجىدح انشبيهخ كًب ٌهذف انًقشس إنى رؼشٌف انط

 اداسح انجٍُخظبو ٍخ واهًٍخ ٍَئاالداسح انج

14000 ISO  ورحذٌذ يؼُى انزهىس واَىاع انزهىس واَىاع اسزشارٍجٍبد يىاجهخ

  انجٍئخ

 األهداف الخاصة
 

ف انطبنت يفهىو انجىدح _ أٌ ٌغش2اٌ ٌؼشف انطبنت انًفهىو انؼبو نهجىدحورطىسهب .

اٌ -4ف انطبنت اهًٍخ انجىدح نهًُظًخ . اٌ ٌؼش -3يٍ وجهبد َظش سواد انجىدح . 

اٌ ٌؼشف انطبنت اَىاع كهف  – 5ٌؼشف انطبنت يؼُى كهف انجىجخ ويفهىيهب . 

اٌ ٌؼشف انطبنت أهذاف  – 7أٌ ٌؼشف انطبنت يؼُى حهقبد انجىدح .  – 6انجىدح . 

.اٌ ٌؼشف انطبنت 9اٌ ٌؼشف انطبنت يؼُى ضجظ انجىدح  – 8حهقبد انجىدح . 

 .اٌ ٌؼشف انطبنت انضجظ االحصبئً نهجىدح10نجىدح وضبئف ظجظ ا

 

 
 الكتب المنهجية

 

 الكتاب )الكتة ( الرئيسة المطلوتة:   – 1

إداسح انجىد انشبيهخ: يفبهٍى ورطجٍقبد. يحفىظ أحًذ جىدح. داس  -

  و.5002وائم نهطجبػخ وانُشش وانزىصٌغ. 

انجىدح انشبيهخ: انذنٍم انًزكبيم. ػجذانشحًٍ رىفٍق. يشكض  -

 و.5002نخجشاد انًهٍُخ نإلداسح. ا

انًُهجٍخ انًزكبيهخ إلداسح انجىدح انشبيهخ. ػًش وصفً ػقٍهً. داس  -

 و.5002وائم نهطجبػخ وانُشش وانزىصٌغ. 

ثالثٍخ إداسح انجىدح انشبيهخ. فشاَسٍس يبهىنً؛ كبسل جً يىس.  -

رشجًخ ػجذانحكٍى أحًذ انخضايً. داس انفجش نهُشش وانزىصٌغ. 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 كلية شط العرب الجامعة الجامعة :
 ط العرب الجامعةكلية ش الكلية :

 عمالإدارة األ القســم :
 الرابعةالمرحلة :

 عبد هللا كاظم دمحماسم المحاضر الثالثي :
 أستاذ مساعداللقب العلمي :

 ماجستيرالمؤهل العلمي :

 كلية شط العرب الجامعة مكان العمل  :

https://myaccount.google.com/?utm_source=OGB&tab=mk&utm_medium=act
https://myaccount.google.com/?utm_source=OGB&tab=mk&utm_medium=act


 و. 5000

 
 
  قديرات الفصلت

االمتحانات  المختبر الفصل الدراسي
 اليومية

 االمتحان النهائي المشروع

20% - 10% 10% 60% 
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 االهداف المادة العلمية المادة النظرية التاريخ

1 

27/2/2022 

 

يفهىو اداسح انجىدح 

 -رؼشٌف انجىدح  -انشبيهخ 

رؼشٌف اداسح  -انجىدح اثؼبد 

 .انجىدح انشبيهخ 

 

 

 اٌ ٌؼشف انطبنت يفهىو اداسح انجىدح .-1

اٌ ٌؼشف انطبنت اهًٍخ اداسح انجىدح  -2

 نهًُظًبد .

 

2 

6/3/2022 

يجبدئ  –يشاحم رطىس 

 -اداسح انجىدح انشبيهخ 

سٍبدي اداسح انجىدح 

 انشبيهخ

 
 اٌ ٌؼشف اطبنت يشاحم رطىس اداسح انجىدح .-1

 ٌؼشف انطبنت يجبدئ ادسح انجىدح انشبيهخ .اٌ -2

3 

13/3/2022 

ف اداسح انجىدح بئظو

انًزطهجبد  -انشبيهخ 

األسبسٍخ نُجبح رطجٍق 

 َظبو اداسح انجىدح انشبيهخ 

 
اٌ ٌؼشف انطبنت وانىظبئف االسبسٍخ  -

 الداسح انجىدح انشبيهخ .

4 

20/3/2022 

 -سواد انجىدح األوائم  

حىائش انجىدح انؼبنًٍخ 

 انىطٍُخ

 

اٌ ٌؼشف انطبنت سواد اداسح انجىدح  -1

 انشبيهخ .

اٌ ٌؼشف انطبنت جىائض انجىدح  -2

 واَىاػهب .

5 

27/3/2022 

 - 150 9000الٌضو 

رؼشٌف األٌشو ػالقخ اداسح 

 وانجىدح انشبيهخ ثبالثش

ثٍٍ إداسح انجىدح  يقبسَخ

اء ضاج -و ضانشبيهخ واالٌ

 ISO 9000|  واالٌض

 

 ورفشػبره   9000اٌ ٌؼشف يؼُى االٌضو -1

اٌ ٌقبسٌ انطبنت ثٍٍ اداسح انجىدح انشبيهخ -2

 واجضاء االٌضو .

6 

3/4/2022 

االسبسٍخ نًصبدسا

اهًٍخ رطجٍق  -نهًىاصفبد 

-اٌضوسهسهخ انًىاصفخ 

, انصؼىثبد انزً 9000

رىاحخ رطجٍق َظبو إداسح 

انجىدح انشبيهخ ػهى شهبدح 

 

اٌ ٌؼشف انطبنت انًصبدس االسبسٍخ  -1

وانصؼىثبد انزً رىاجه  9000نالٌضو 

 رطجٍقبره .

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 لعلميجهاز االشراف والتقويم ا

 

 

 

 

 

 كلية شط العرب الجامعة الجامعة :
 كلية شط العرب الجامعةالكلية :

 إدارة االعمالاسم القســم :
 الرابعة  المرحلة :

 عبد هللا كاظم دمحماسم المحاضر الثالثي :
 أستاذ مساعداللقب العلمي :

 ماجستيرالمؤهل العلمي :

 كلية شط العرب الجامعة مكان العمل  :



ضجظ حهقبد - 9000االثشس 

رؼشٌف حهفبد  -انجىدح 

 -ضجظ انجىدح 

7 

10/4/2022 

فىائذ حهقبد ضجظ انجىدح 

 ثشايج-انؼصف انزهًُ  –

 –يخطظ -انسٍُبد انخًسخ 

 یثىکبثىک - یکبثش-ثبسٌزى 

فً انىقذ انًُبست.  -

 ٍخ انكهٍخ انصٍبَخ اإلَزبج

 

اٌ ٌؼشف انطبنت يفهىو ويؼُى حهقبد انجىدح -1

 واهى فىائذهب .

 اٌ ٌؼشف انطبنت يبنًقصىد ثبنؼصف انزهًُ .-2

انخًسخ  ٍُبداٌ ٌؼشف انطبنت يبنًقصىد ثبنس-3

 .ويخطظ ثبسٌزى 

اٌ ٌؼشف انطبنت يبنًقصىد ثبنصٍبَه -4

 االَزبجٍخ انكهٍخ .

8  

17/4/2022 
   ايزحبٌ 

9 24/4/2022 

 
  انضجظ االحصبئً نهجىدح.

اٌ ٌحم انطبنت يسبئم كًٍخ رزؼهق ثبنضجظ 

 االحصبئً نهجىدح .

10 

1/5/2022 

انًقبسَخ  –كهف انجىدح 

 -انًشجؼٍخ 

 

 

 اٌ ٌؼشف انطبنت يبنًقصىد ثكهف انجىدح .-1

اٌ ٌؼشف انطبنت يبنًقصىد ثبنًقبسَخ -2

 انًشجؼٍخ واهًٍزهب .

11 

8/5/2022 

نجٍئخ يفهىو انجٍئخ. رؼشٌف ا

أَىاع –انُظبو انجٍئً 

األَظًخ, َظى إداسح انجٍئخ 

 - 14000وسهسهخ االٌضو 

 
اٌ ٌؼشف انطبنت يبنًقصىد ثبنجٍئخ 

 وانُظبو انجٍئً .

12 

 

15/5/2022 

َظى إداسح  جبدٌاسجبة ا

َشبح َظبو إداسح  -انجٍُخ 

 انجٍئخ

 

 -َظى اداسح انجٍئخ  اَىاع

 4000اهًٍخ َظبو انجٍئخ | 

ىقغ َظبو اداسح ي 150

انجٍئخ فً انهٍكم انزُظًًٍ 

 نهًُظًخ

 

اٌ ٌؼشف انطبنت َشبح ورطىس َظبو 

 اداسح انجٍئخ .

 

13  

22/5/2022 
  انزهىس رؼشٌفه واَىاػه

اٌ ٌؼشف انطبنت يؼُى انزهىس واَىاع انزهىس 

 انجٍئً 

14 

29/5/2022 

 

 

انجٍئٍخ انزً رؤثش ػهى 

 اداسح انجىدح انشبيهخ

 

 سٍبسٍخانؼىايم ان-1

 

 انؼىايم االجزًبػٍخ   -2

 اانؼىايم إلَزبجٍخ - 3

 انؼىايم انزكُىنىجً - 4

 

اٌ ٌؼشف انطبنت انؼىايم ) انسٍبسٍخ , اجزًبػٍخ 

, انزكُبنىجٍخ ( واَىاع االسزشارٍجٍبد فً يىاجهخ 

 انزهىس انجٍئً .

15 
5/6/2022 

اسزشارٍجٍبد يىاجهخ 

 انجٍئخ
 

جخ انزهىس اٌ ٌؼشف انطبنت سزشارٍجٍبد نًىا

 انجٍئً واَىاػخ 

 

 

 

 

 

 : رىقٍغ سئٍس انقسى        رىقٍغ االسزبر :    
 أ . د . دمحم عثود طاهر أ.م. عثدهللا كاظن دمحم


