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 للسنت 

 الولا الفصلاالولً/
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 ٗٔٞمط ٕٝق أُووه

  ٕٝق أُووه

 

 جامعة تكريت أُإٍَخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ -1

 هزٖبك ٝاالهّبك اُيهاػ٢/ ٤ًِخ اُيهاػخاال    / أُوًي ؼ٢ِٔ اُوَْ اُ -2

 اٍب٤ٍبد االٗزبط اُؾ٤ٞا٢ٗ اٍْ / هٓي أُووه -3

 اٍجٞػ٢ أٌّبٍ اُؾٚٞه أُزبؽخ -4

 أُوؽِخ /اال٠ُٝ / فو٣ل٢ ك٢ِٖ اُلَٖ / اَُ٘خ -5

ػلك اَُبػبد اُلها٤ٍخ  -6

 )ا٢ٌُِ(
 ػ٢ِٔ ٍبػخ 45+ٗظو١ ٍبػخ 30

  18   /2018/12 ربه٣ـ ئػلاك ٛنا إُٞق  -7

 أُووهأٛلاف  -8

 .اال٤ٔٛخ االهزٖبك٣خ ُِضوٝح اُؾ٤ٞا٤ٗخ التعرف على -1

 .ر٤ٖ٘ق أُب٤ّخ التعرف على -2

 . اكاهرٜب ٝ هػب٣زٜب –اثوبه اُؾ٤ِت اُؼب٤ُٔخ  التعرف -3

 

 

 

 

الممرر هذا إٌجازاً ممتضٌاً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها  ٌوفر وصف

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص 

 البرنامج.
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 ٝٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٝاُزو٤٤ْ ٔووهٓقوعبد اُ -9

  ٛلاف أُؼوك٤خ األ - أ

 .برأ٤ٌٍ هط٤غ االؿ٘بّ ٝ أُبػي ٝ اكاهرٜ  ٣زؼوف اُطبُت  -1

 .  اُط٤ٞه اُلاع٘خ  ٣زؼوف اُطبُت -2        

 .    اُزـن٣خ ٝ االػالف -1

 .٣زؼوف اُطبُت  اُؼ٘ب٣خ اُٖؾ٤خ ثبُؾ٤ٞاٗبد اُيهاػ٤خ -4         

 ا٤ٔٛخ رْ٘ئخ اُؼغٍٞ ٝ اُؼغالد اُزؼوف ػ٠ِ-5

  

 ٔووهاُقبٕخ ثبُ ٤خارهأُٜباألٛلاف   -ة 

 .هاػخُؾوٍٞ ٤ًِخ اُي رؼ٤ِْ اُطبُت ػ٠ِ ٓلّٜٞ - 1

 .اُؼ٤ِٔبد اُؾو٤ِخ ك٢ ؽوٍٞ اُضوٝح اُؾ٤ٞا٤ٗخ  رؼ٤ِْ اُطبُت ػ٠ِ  - 2
 .ػ٤ِٔبد اُؾِترؼ٤ِْ اُطبُت ػ٠ِ   - 3

 اَُغالد ٝ اُزَغ٤َ رؼ٤ِْ اُطبُت ػ٠ِ -2

 

 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ      

 

 رؼ٤ِْ اُطِجخ ٤ًل٤خ اُو٤بّ ثطوائن اُزل٤ٌو ٝاُزؾ٤َِ أُٞٙٞػ٢.

 أُووه اُلها٢ٍ ٝأُٞاٙغ االٙبك٤خ . ري٣ٝل اُطِجخ ثأٍب٤ٍبد

 ٛوػ اٍئِخ كٌو٣خ.

 رو٤َْ اُطِجخ ػ٠ِ ٓغب٤ٓغ ك٢ اُلهًٝ اُؼ٤ِٔخ .

 

 
 ٛوائن اُزو٤٤ْ      

 

 (quizاالٓزؾبٗبد أُلبعئخ )
 االٓزؾبٗبد اُْٜو٣خ

 اُزوبه٣و 

 اُٞاعت اُج٤ز٢

 

 



 
  

 

6 

 

 

 األٛلاف اُٞعلا٤ٗخ ٝاُو٤ٔ٤خ  -ط

وان الهدف من هذه المهارة هو ان ٌعتمد الطالب بما هو ملموس مهارة التفكٌر حسب لدرة الطالب  -1

 متى وماذا وكٌف ٌجب ان ٌفكر وٌعمل على تحسٌن المدرة على التفكٌر بشكل معمول .

 المبلحظة واالدران.  -2

 التحلٌل والتفسٌر. -3

 االعداد والتموٌم. -4

 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ     

 شرح المحاضرة. -1

 المجامٌع الطبلبٌة. -2

 ائن اُزو٤٤ْ ٛو   

 

 االٓزؾبٗبد ا٤ٓٞ٤ُخ ٝاُْٜو٣خ ٝاُٜ٘بئ٤خ. -1

 اُزوبه٣و  -2

 اُٞاعت اُج٤ز٢ -3

 

 أُ٘وُٞخ ) أُٜبهاد األفوٟ أُزؼِوخ ثوبث٤ِخ اُزٞظ٤ق ٝاُزطٞه اُْق٢ٖ (.اُزأ٤ِ٤ٛخ أُٜبهاد اُؼبٓخ ٝ -ك 

 طِجخ .اٍزقلاّ اٍُٞبئَ اُز٤ٙٞؾ٤خ ٓضَ ّبّبد اُؼوٗ ٝاعٜيح اُؾبٍٞة ُي٣بك االٍز٤ؼبة ُِ - ة

 ىهع اُضوخ ػ٘ل اُطِجخ ك٢ اُزؼج٤و ػٖ اٗلَْٜ ثٞٙٞػ ٝصوخ ك٢ اٌُالّ ٝػ٘ل اُزؼج٤و ثبٌُزبثخ. - د
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 ٍبػخ( 3اُؼ٢ِٔ ) ٍبػخ( 2اُ٘ظو١   ) األٍجٞع

اال٤ٔٛخ االهزٖبك٣خ ُِضوٝح  االٍٝ

 اُؾ٤ٞا٤ٗخ
 ى٣بهح ُؾوٍٞ ٤ًِخ اُيهاػخ

 اُضب٢ٗ
 ر٤ٖ٘ق أُب٤ّخ

ُضوٝح اُؼ٤ِٔبد اُؾو٤ِخ ك٢ ؽوٍٞ ا

 اُؾ٤ٞا٤ٗخ

اكاهرٜب ٝ  –اثوبه اُؾ٤ِت اُؼب٤ُٔخ  اُضبُش

 هػب٣زٜب
 ػ٤ِٔبد اُؾِت

اكاهرٜب ٝ  –اثوبه اُِؾْ اُؼب٤ُٔخ  اُواثغ

 هػب٣زٜب
 هٙبػخ اُؼغٍٞ

االثوبه اُض٘بئ٤خ اُـوٗ ٝ  اُقبٌٓ

 اُغبًٓٞ
 اَُغالد ٝ اُزَغ٤َ

 اَُبكً
 االثوبه اُؼواه٤خ

ٍلوح ػ٤ِٔخ الؽل ْٓبه٣غ اُضوٝح 

 ُؾ٤ٞا٤ٗخا

اَُالالد اُؼب٤ُٔخ ُالؿ٘بّ ٝ  اَُبثغ

 أُبػي
 كَِغخ اُز٘بٍَ ٝ اُزِو٤ؼ اُٖ٘بػ٢

ٍالالد االؿ٘بّ ٝ أُبػي  اُضبٖٓ

 أُؾ٤ِخ

اُزلو٤ٌ ٝ افز٤به اُج٤٘ اُٖبُؼ 

 ُِزلو٤ٌ

رأ٤ٌٍ هط٤غ االؿ٘بّ ٝ أُبػي  اُزبٍغ

 ٝ اكاهرٜب
 أُٞاك اُؼِل٤خ ٝ ر٣ٌٖٞ اُؼالئن

 اُوػ٢ ٝ أُواػ٢ لاع٘خاُط٤ٞه اُ اُؼبّو

 َٓبًٖ اُؾ٤ٞاٗبد ٝ ٓٞإلبرٜب اُزـن٣خ ٝ االػالف اُؾبك١ ػْو

اُؼ٘ب٣خ اُٖؾ٤خ ثبُؾ٤ٞاٗبد  اُضب٢ٗ ػْو

 اُيهاػ٤خ

آواٗ اُؾ٤ٞاٗبد اُيهاػ٤خ ٝ ٛوم 

 اُٞهب٣خ ٜٓ٘ب ٝ اُؼالط

 اُضبُش ػْو
 ا٤ٔٛخ رْ٘ئخ اُؼغٍٞ ٝ اُؼغالد

رطج٤وبد ػبٓخ ك٢ اكاهح ٝ روث٤خ 

 اٗبد اُيهاػ٤خ االفوٟاُؾ٤ٞ

كَِغخ اُز٘بٍَ ٝ اُزِو٤ؼ  اُواثغ ػْو

 االٕط٘بػ٢
 اُزـن٣خ ٝ االػالف

 اُقبٌٓ ػْو

اُزؾ٤َٖ اُٞهاص٢ ك٢ اُلٝاعٖ 

اُؾ٤ٞاٗبد اُيهاػ٤خ االفوٟ ) االثَ 

االٍٔبى ( اكاهرٜب ٝ  –اُق٤ٍٞ  –

 روث٤زٜب

 اُؼ٘ب٣خ اُٖؾ٤خ ثبُؾ٤ٞاٗبد اُيهاػ٤خ

 اُؼغالدا٤ٔٛخ رْ٘ئخ اُؼغٍٞ ٝ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

8 

 

 اُج٤٘خ اُزؾز٤خ  - س

 اٗزبط ؽ٤ٞا٢ٗ  ٓلفَ ألٌٍ  ـ أُواعغ اُوئ٤َ٤خ )أُٖبكه(  2

اـ اٌُزت ٝأُواعغ اُز٢ ٠ٕٞ٣ 

أُغالد )  ثٜب                

 ( اُؼ٤ِٔخ , اُزوبه٣و ,.... 

 ج حيواين اٍب٤ٍبد اٗزبًزت 

ة ـ أُواعغ االٌُزو٤ٗٝخ, ٓٞاهغ 

 االٗزو٤ٗذ ....
 ٗزو٤ٗذاال

 
 فطخ رط٣ٞو أُووه اُلها٢ٍ  - ط

 ٝاألؽلاس. اُظوٝف ر٘بٍت عل٣لح ٓلوكاد اُؾل٣ضخ ٝ ئٙبكخ  ٝأُواعغ اٌُزت رٞك٤و.1

ا٣لبك اُطِجخ ٝفبٕخ االٝائَ ْٜٓ٘ ػ٠ِ اهَبْٜٓ اُؼ٤ِٔخ ا٠ُ فبهط اُؼوام ٝفبٕخ ك٢ اُلٍٝ أُزولٓخ  .2

االهزٖبك ٝاالهّبك  عٞكح ك٢ هَُْزط٣ٞو أُٜبهاد ًال ؽَت هؿجزٚ ٝثؾَت اُزقٖٖبد أُٞ

 .اُيهاػ٢

 اُزؼبٕٝ اُؼ٢ِٔ ٓغ اُغبٓؼبد اُؼب٤ُٔخ ٖٓ فالٍ رط٣ٞو أُالًبد اُزله٤َ٣خ ُالٛالع ػ٠ِ اُزطٞه ك٢ .3

 .ُِٔووه االفزٖبٓ ماد اُؼ٢ِٔ أُغبٍ

ؼِّٞ اُ. رط٣ٞو كٌوح االٍزبم اُيائو ُوكل اُغبٓؼبد اُلز٤خ ثبُقجواد ٝافو ٓب رَٕٞ ا٤ُٚ اُؼِْ ك٢ 4

 .االهزٖبك٣خ اُيهاػ٤خ
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 هخطط ههاراث الونهح

 َزخً وضع اشارة فٍ الوزبعاث الوقابلت لوخزخاث التعلن الفزدَت هن البزناهح الخاضعت للتقُُن

 هخزخاث التعلن الوطلىبت هن البزناهح 

السنت / 

 الوستىي
 أساسٍ اسن الوقزر رهش الوقزر

 أم اختُارٌ
 ُتالوهاراتاألهذاف  ت ُعزفالواألهذاف 

 بزناهح الخاصت بال

األهذاف الىخذانُت 

 والقُوُت 
والتأهُلُت الوهاراث العاهت 

الوهاراث األخزي  )الونقىلت

الوتعلقت بقابلُت التىظُف والتطىر 

 (الشخصٍ

ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

4 
 4د 3د 2د 1د

 الفصل الذراسٍ   االولً 

 َفٍ االول / الخز
                                 اساسٍ

 الفصل الذراسٍ  

 الثانٍ/ الزبُعٍ
                                 اساسٍ

 الفصل الذراسٍ   الثانُت 

 االول / الخزَفٍ
                                 اساسٍ

 الفصل الذراسٍ  

 الثانٍ/ الزبُعٍ
                                 اساسٍ

 الفصل الذراسٍ   الثالثت 

 االول / الخزَفٍ
                                 اساسٍ

 الفصل الذراسٍ  

 الثانٍ/ الزبُعٍ
                                 اساسٍ

 الفصل الذراسٍ   الزابعت 

 االول / الخزَفٍ
                                 اساسٍ

 اسٍ الفصل الذر 

 الثانٍ/ الزبُعٍ
                                 اساسٍ
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 ٔٞمط ٕٝق أُووهٗ

  

 ٕٝق أُووه

 

 

 جامعة تكريت أُإٍَخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ .1

 االهزٖبك ٝاالهّبك اُيهاػ٢/ ٤ًِخ اُيهاػخ    / أُوًي ؼ٢ِٔ اُوَْ اُ .2

 اٍب٤ٍبد ٓؾب٤َٕ ؽو٤ِخ  اٍْ / هٓي أُووه .3

 اٍجٞػ٢ أٌّبٍ اُؾٚٞه أُزبؽخ .4

 /أُوؽِخ /اال٠ُٝ / فو٣ل٢ك٢ِٖ اُلَٖ / اَُ٘خ .5

 ػ٢ِٔ ٍبػخ 45+ٗظو١ ٍبػخ 30 )ا٢ٌُِ(لك اَُبػبد اُلها٤ٍخ ػ .6

 2018/12/16 ربه٣ـ ئػلاك ٛنا إُٞق  .7

 أٛلاف أُووه .8

 اُزؼوف ػ٠ِ ثؼ٘ ثنٝه ٗجبربد االكؿبٍ اُٜبٓخ ك٢ اُؼوام .1

 ػ٤ِٔبد اػلاك االهٗ ُِيهاػخ ٝاعواء آزؾبٕ ك٢ِٖعلى التعرف  .2

 .َٕ ٝفيٗٚ ٝر٣َٞو٤ٚ.ا٤ٔٛخ رله٣ظ اُؾجٞة ٝرغل٤ق اُؾب التعرف على .3

الكؿبٍ ـ رؼو٣لٜب ـ ػٞآَ اٗزْبهٛب اُقَبئو اُز٢ رَججٜب ـ ٝٛوم أٌُبكؾخ ٓغ مًو  التعرف على .4

 .االكؿبٍ أُ٘زْوح ك٢ أُ٘طوخ .

اُجنٝه ٝاُؾجٞة ٝافزجبه االٗجبد ٝاُ٘وبٝح ٝاُْوٝٛ اُٞاعت رٞكوٛب ك٢ ثنٝه  التعرف على .5

 .كٌوح ػٖ أُؾب٤َٕ اُؾو٤ِخ أُؼلح ُِيهاػخ ٓغ

ٌوفر وصف الممرر هذا إٌجازاً ممتضٌاً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها 

والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف المتاحة. التعلم مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 ٝٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٝاُزو٤٤ْ ٔووهٓقوعبد اُ .9

  ٛلاف أُؼوك٤خ األ - أ

 أُؾب٤َٕ اُؾو٤ِخ ـ رؼو٣لٜب ـ ْٓ٘برٜب ـ رط٣ٞوٛب . إ ٣زؼوف اُطبُت ػ٠ِ اـ 

 

 إُٞق اُ٘جبر٢ الْٛ ػٞائَ أُؾب٤َٕ اُؾو٤ِخ ًبُ٘غ٤ِ٤خ ٝاُجو٤ُٞخ ٝؿ٤وٛب إ ٣زؼوف اُطبُت ػ٠ِ -2

 اُؼٞآَ اُج٤ئ٤خ ٝػالهزٜب ث٘ٔٞ أُؾب٤َٕ اُؾو٤ِخ : اُطبُت ػ٠ِإ ٣زؼوف  -3

 أُؾب٤َٕ 

 

 ػ٤ِٔبد اػلاك االهٗ ُِيهاػخ ٝاعواء آزؾبٕ ك٢ِٖ إ ٣زؼوف اُطبُت ػ٠ِ -4

اُجنٝه ٝاُؾجٞة ٝافزجبه االٗجبد ٝاُ٘وبٝح ٝاُْوٝٛ اُٞاعت رٞكوٛب ك٢ ثنٝه  إ ٣زؼوف اُطبُت ػ٠ِ - 5

اُؾبَٕ ٝفيٗٚ  ح ُِيهاػخ ٓغ كٌوح ػٖ ا٤ٔٛخ رله٣ظ اُؾجٞة ٝرغل٤قأُؾب٤َٕ اُؾو٤ِخ أُؼل

 ٝر٣َٞو٤ٚ.

 

 ٔووهاُقبٕخ ثبُ ٤خأُٜبهاراألٛلاف   -ة 

 .   ػ٤ِٔبد اػلاك االهٗ ُِيهاػخ ٝاعواء آزؾبٕ ك٢ِٖ رؼ٤ِْ اُطبُت ػ٠ِ ٓلب٤ْٛ - 1

َججٜب ـ ٝٛوم أٌُبكؾخ ٓغ مًو االكؿبٍ ـ رؼو٣لٜب ـ ػٞآَ اٗزْبهٛب اُقَبئو اُز٢ ر اُطبُترؼ٤ِْ   - 2

 .  االكؿبٍ أُ٘زْوح ك٢ أُ٘طوخ 
اُلٝهاد اُيهاػ٤خ ـ اُ٘وبٛ اُٞاعت ٓواػبرٜب ك٢ رو٤٤ْ اُلٝهح اُيهاػ٤خ ـ اٗٞاع  رؼ٤ِْ اُطبُت ػ٠ِ   - 3

 .  اُلٝهاد ٝكٞائلٛب ٓغ آضِخ ر٤ٙٞؾ٤خ ػٖ اُلٝهاد اُيهاػ٤خ .

 
 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ      

 

 اُطِجخ ٤ًل٤خ اُو٤بّ ثطوائن اُزل٤ٌو ٝاُزؾ٤َِ أُٞٙٞػ٢.رؼ٤ِْ 

 ري٣ٝل اُطِجخ ثأٍب٤ٍبد أُووه اُلها٢ٍ ٝأُٞاٙغ االٙبك٤خ .

 ٛوػ اٍئِخ كٌو٣خ.

 رو٤َْ اُطِجخ ػ٠ِ ٓغب٤ٓغ ك٢ اُلهًٝ اُؼ٤ِٔخ .

 

 
 ٛوائن اُزو٤٤ْ      

 

 (quizاالٓزؾبٗبد أُلبعئخ )
 االٓزؾبٗبد اُْٜو٣خ

 اُزوبه٣و 

 ُج٤ذاعت ااُٞ
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 األٛلاف اُٞعلا٤ٗخ ٝاُو٤ٔ٤خ  -ط

مهارة التفكٌر حسب لدرة الطالب وان الهدف من هذه المهارة هو ان ٌعتمد الطالب بما هو ملموس  -1

 متى وماذا وكٌف ٌجب ان ٌفكر وٌعمل على تحسٌن المدرة على التفكٌر بشكل معمول .

 المبلحظة واالدران.  -2

 التحلٌل والتفسٌر. -3

 ٌم.االعداد والتمو -4

 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ     

 شرح المحاضرة. .1
 المجامٌع الطبلبٌة. .2

 ٛوائن اُزو٤٤ْ    

 

 االٓزؾبٗبد ا٤ٓٞ٤ُخ ٝاُْٜو٣خ ٝاُٜ٘بئ٤خ. -1

 اُزوبه٣و  -2

 اُٞاعت اُج٤ز٢ -3

 

 
 

 أُ٘وُٞخ ) أُٜبهاد األفوٟ أُزؼِوخ ثوبث٤ِخ اُزٞظ٤ق ٝاُزطٞه اُْق٢ٖ (.اُزأ٤ِ٤ٛخ أُٜبهاد اُؼبٓخ ٝ -ك 

 ٍزقلاّ اٍُٞبئَ اُز٤ٙٞؾ٤خ ٓضَ ّبّبد اُؼوٗ ٝاعٜيح اُؾبٍٞة ُي٣بك االٍز٤ؼبة ُِطِجخ .ا -3

 ىهع اُضوخ ػ٘ل اُطِجخ ك٢ اُزؼج٤و ػٖ اٗلَْٜ ثٞٙٞػ ٝصوخ ك٢ اٌُالّ ٝػ٘ل اُزؼج٤و ثبٌُزبثخ. -4
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 ٍبػخ( 3اُؼ٢ِٔ ) ٍبػخ( 2اُ٘ظو١   ) األٍجٞع

 االٍٝ
 

ْبرٜب ـ اـ أُؾب٤َٕ اُؾو٤ِخ ـ رؼو٣لٜب ـ ٓ٘

 رط٣ٞوٛب .

ة ـ رو٤َْ أُؾب٤َٕ اُؾو٤ِخ ؽَت 

االٍزؼٔبٍ االهزٖبك١ أٍُْٞ اُيهاػ٢ , ٓلح 

ٌٓٞس أُؾٍٖٞ ك٢ االهٗ ـ االٍزؼٔبالد 

 االفوٟ .

 

 

ـ ْٓبٛلح ٝهٍْ ٗجبربد أُؾب٤َٕ اُْز٣ٞخ ًبُؾ٘طخ ٝاُْؼ٤و  1

ٝاُِْْ ٝاٌُزبٕ ٝاَُِغْ ٝاُؼٖلو ٝاُؼلً ٝاُؾٔٔ . أٝ 

ل٤خ ) ؽَت اُلَٖ اُن١ ٣ؼط٠ ك٤ٚ اُلهً ( أُؾب٤َٕ ا٤ُٖ

٢ٛٝ أََُْ ٝاُوطٖ ٝأُبُ ٝػجبك أٌُْ ٝاُنهح اُٖلواء 

 ٝاُج٤ٚبء ٝاُلفٖ ٝكٍٞ ا٣ُٖٞب .

ـ االٛالع ػ٠ِ األٍٔبء اُؼوث٤خ ٝاأل٤ٌِٗي٣خ ٓغ األٍٔبء  2

 اُؼ٤ِٔخ ٝاُؼٞائَ اُز٢ ر٘ز٢ٔ ا٤ُٜب ٛنٙ أُؾب٤َٕ .

 اُضب٢ٗ

أُؾب٤َٕ  إُٞق اُ٘جبر٢ الْٛ ػٞائَ

 اُؾو٤ِخ ًبُ٘غ٤ِ٤خ ٝاُجو٤ُٞخ ٝؿ٤وٛب

 

ـ هٍْ ر٤ٙٞؾ٢ ًبَٓ ُ٘جبد اُؼبئِخ اُ٘غ٤ِ٤خ ٝآفو ٖٓ اُؼبئِخ  3

 اُجو٤ُٞخ .

 ـ اُو٤بّ ثي٣بهح ُِؾوَ ٝػَٔ ٓغٔٞػخ ٗجبر٤خ . 4

اُؼٞآَ اُج٤ئ٤خ ٝػالهزٜب ث٘ٔٞ أُؾب٤َٕ  اُضبُش

 اُؾو٤ِخ :

ـ ا ـ اُؼٞآَ اُؾ٣ٞ٤خ ـ اُٚٞء ـ اُؾواهح 

اُوٛٞثخ    ة ـ ػٞآَ اُزوثخ ٖٓ رو٤ًجٜب 

ٝهٞآٜب ٝفٖٞثزٜب ٝرلبػَ ٓؾُِٜٞب اٗٞاع 

 أُؾب٤َٕ ؽَت رؾِٜٔب ُِِٔٞؽخ .

ط ـ ػالهخ أُبء ث٘ٔٞ أُؾب٤َٕ اُؾو٤ِخ   كـ 

 اُؼٞآَ اُؾ٣ٞ٤خ ًبٌُبئ٘بد اُله٤وخ

ر٤ٔي ثنٝه أُؾب٤َٕ اُؾو٤ِخ ثٖٞهح ػبٓخ ٓغ هٍّٞ ر٤ٙٞؾ٤خ 

 ُٜب .

 أُزجؼخ ك٢ ر٤ٔي أُؾب٤َٕ .ـ اُطوم  1

 أ ـ اُٖلبد أُٞهكُٞٞع٤خ   ة ـ اُزو٤ًت ا٤ٔ٤ٌُب١ٝ

ـ ٣وّٞ اُطِجخ ثزْق٤ٔ ٓٞإلبد اُجنٝه أُزٞكوح ٝرور٤جٜب  2

 ك٢ علاٍٝ ُل٣ْٜ .

 اُواثغ

ػ٤ِٔبد اػلاك االهٗ ُِيهاػخ ٝاعواء 

 آزؾبٕ ك٢ِٖ

 االٗجبد ك٢ ثنٝه أُؾبه٤َ اُؾ٤ِٖخ

 ُز٢ رإصو ػ٠ِ االٗجبدـ اُؼٞآَ اُج٤ئ٤خ ا 1

أ ـ اُؾواهح ــ رقزجو ثنٝه أُؾب٤َٕ ثلهعبد ؽواهح ٓقزِلخ ك٢ 

 أُ٘جزخ ٝفبهعٜب .

ة ـ اُوٛٞثخ ــ رقزجو رأص٤و َٓز٣ٞبد ٓقزِلخ ٖٓ اُوٛٞثخ ػ٠ِ 

 أٗجبد ثنٝه ثؼ٘ أُؾب٤َٕ .

 ط ـ االًَٝغ٤ٖ      ك ـ اُٚإ

 ـ أٗٞاع األٗجبد 2

 ٓضِخ ٌَُ ٗٞعأ ـ األٗجبد األه٢ٙ ــ ٓغ مًو أ

 ة ـ األٗجبد اُٜٞائ٢ ــ ٓغ مًو أٓضِخ ٌَُ ٗٞع

ـ ٣وّٞ اُطِجخ ثلهاٍخ أٗجبد ثنٝه صالصخ ٖٓ أُؾب٤َٕ ػ٠ِ  3

األهَ ُٔؼوكخ ٗٞع األٗجبد ك٤ٚ ٝهٍْ اُجبكهاد اُ٘برغخ ػٖ ػ٤ِٔخ 

األٗجبد , رٞٙغ ثنٝه ًَ ٓؾٍٖٞ ك٢ كهعبد ؽواهح ٓقزِلخ 

 ٝهٛٞثخ ٓقزِلخ .

اُؾجٞة ٝافزجبه االٗجبد ٝاُ٘وبٝح اُجنٝه ٝ اُقبٌٓ

ٝاُْوٝٛ اُٞاعت رٞكوٛب ك٢ ثنٝه 

أُؾب٤َٕ اُؾو٤ِخ أُؼلح ُِيهاػخ ٓغ كٌوح 

ػٖ ا٤ٔٛخ رله٣ظ اُؾجٞة ٝرغل٤لبُؾبَٕ 

 ٝفيٗٚ ٝر٣َٞو٤ٚ.

 ػ٤ِٔبد فلٓخ اُزوثخ

 

 

 اَُبكً

االكؿبٍ ـ رؼو٣لٜب ـ ػٞآَ اٗزْبهٛب اُقَبئو 

مًو اُز٢ رَججٜب ـ ٝٛوم أٌُبكؾخ ٓغ 

 االكؿبٍ أُ٘زْوح ك٢ أُ٘طوخ .

 ـ كٌوح ػٖ اُؾواصخ ٝاُز٘غ٤ْ ٝاُز٣َٞخ ٝاال٥د أُزؼِوخ ثٜب . 1

ـ أ٤ٔٛخ ٛنٙ ـ ػ٤ِٔبد األٗزبط ٝاألرغبٙ اُؾل٣ش ك٢ اُؼبُْ ك٢  2

روث٤خ إٔ٘بف ٓؾب٤َٕ رؼط٢ ؽبٕالً ػب٤ُبً ثلٕٝ ػ٤ِٔبد فلٓخ 

 ُألهٗ ًض٤وح .

ٝه٤بّ اُطِجخ ثأعواء  ـ ْٓبٛلح ٛنٙ اُؼ٤ِٔبد ك٢ اُؾوَ 3

 أفزجبهاد ٝاُؾواصخ ٝاُز٣َٞخ .

 ـ ػوٗ ثؼ٘ األكالّ ٝاَُال٣لاد أُزٞكوح . 4
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 اَُبثغ
اُلٝهاد اُيهاػ٤خ ـ اُ٘وبٛ اُٞاعت ٓواػبرٜب 

ك٢ رو٤٤ْ اُلٝهح اُيهاػ٤خ ـ اٗٞاع اُلٝهاد 

ٝكٞائلٛب ٓغ آضِخ ر٤ٙٞؾ٤خ ػٖ اُلٝهاد 

 اُيهاػ٤خ .

كٝه األٍٔلح ك٢ ٗٔٞ اُ٘جبربد ٝى٣بكح  ـ 2ـ أٗٞاع األٍٔلح      1

 اُؾبَٕ

ـ رطج٤وبد ؽَبث٤خ ػ٠ِ ٤ٕـخ  4ـ ٛوم أٙبكخ األٍٔلح      3

 أَُبك ٝاَُ٘جخ أَُبك٣خ

ـ االٛالع ػ٠ِ ثؼ٘ األٍٔلح أُزٞكوح ٝٗضوٛب ك٢ اُؾوَ ٖٓ  5

 هجَ اُطالة

 اُضبٖٓ

ٓولٓخ ٓٞعيح ػٖ ٛوم روث٤خ أُؾب٢ٕ 

 اُؾو٤ِخ

 : ػ٤ِٔبد فلٓخ أُؾٍٖٞ

أ ـ ٛوم اُيهاػخ أُقزِلخ اُيهاػخٗضوا" ػ٠ِ ٍطٞه ٝػ٠ِ 

ٓوٝى , رنًو اُؾبالد اُز٢ رَزؼَٔ ك٤ٜب ٛنٙ اُطوم ٓغ مًو 

٤ٔٓيارٜب ٝػ٤ٞثٜب ٓغ ٗجنح ٓقزٖوح ػٖ اُطو٣وخ اُغبكخ ٝأُجزِخ 

. 

ة ـ ٣وّٞ اُطِجخ ثيهاػخ ثؼ٘ أُؾب٤َٕ ك٢ اُؾوَ 

 بمهح .ثبُطوهبُٔنمًٞهح اػالٙ ْٝٓبٛلح اٍزؼٔبٍ اُج

ط ـ كهاٍخ ٓٞاػ٤ل ٝػٔن َٝٓبكبد اُيهاػخ ٤ًٔٝبد اُجناه اٝ 

 اٌُضبكخ اُ٘جبر٤خ ٝرأر٤و ػ٠ِ اُؾبَٕ اُ٘برظ .

 

 اُزبٍغ

 ٓواؽَ اٗزبط ٝاًضبه اُجنٝه أُؾَ٘خ

 اُو١ ٝاُٖوف

ا ـ ػ٤ِٔخ اُو١ ٝٓؼوكخ ؽبعخ أُؾٍٖٞ ُِو١    ة ـ أُوٖ٘ 

 أُبئ٢ ُجؼ٘ أُؾب٤َٕ ٝا٤ٔٛزٚ

 ُٖوف ٝاٗٞاع أُجبىٍعـ ـ أ٤ٔٛخ ا

كٌوح ػٖ اٗٞاع االكؿبٍ اُوئ٤َ٤خ ك٢ اُؾوٍٞ أُؾب٤َٕ اُْز٣ٞخ  

 ٝا٤ُٖل٤خ ك٢ اُؼوام .

 ة ـ ٛوم ٌٓبكؾخ االكؿبٍ

 ػ ـ اُزؼوف ػ٠ِ ثؼ٘ ثنٝه ٗجبربد االكؿبٍ اُٜبٓخ ك٢ اُؼوام

 اُؼبّو

اُؾبك١ 

 ػْو
اُضب٢ٗ 

 ػْو

اُضبُش 

 ػْو
اُي٣ز٤خ ك٢ كٌوح ٓٞعيح ػٖ اْٛ أُؾب٤َٕ 

 اُؼوام ػ٠ِ ٌَّ علاٍٝ ٓوًيح

اٍزؼٔبٍ ا٤ٔ٤ٌُب٣ٝبد ٌُٔبكؾخ االكؿبٍ ك٢ اُؾوَ ثبٍزؼٔبٍ 

اُزٞكٞهك١ ٝاٌُوإًَٓٞٞ ٝاالٛالع ػ٠ِ اْٛ ٗجبرِذ االكؿبٍ 

 أُزٞكوح ٝاعواء ثؼ٘ ػ٤ِٔبد اُزؼ٤ْت ا٤ٌُٔب٢ٌ٤ٗ

 

 

اُواثغ 

 ػْو

 

 اُقق ٝاُزوه٤غ

ربد أُؾب٤َٕ   ة ـ اـ أ٤ٔٛخ ػ٤ِٔبد اُقق ٝاُزوه٤غ ُ٘جب

 اُزؼ٤ْت ٝاُؼيم ٝفزجبه اُ٘ٚظ ٝاُؾٖبك ٝاُلهاً

ط ـ ٣وّٞ اُطِجخ ثبعواء ثؼ٘ اُزطج٤وبد أُزؼِوخ ثبُ٘وبٛ اػالٙ 

 ك٢ اُؾوَ

 

اُقبٌٓ 

 ػْو

 ٓواعؼخ 

 رله٣ظ اُؾجٞة

ا ـ ػِْ رله٣ظ اُؾجٞة , رؼو٣لٚ ا٤ٔٛخ    ة ـ اٌٍ ٝهٞاػل افن 

 اُؼ٤٘بد ٝهٞا٤ٖٗ اُزله٣ظ

ٝاد أَُزؼِٔخ ك٢ اُزله٣ظ  ك ـ رؼط٠ ٗٔبمط ٓ٘جنٝه ط ـ االك

 أُؾب٤َٕ ُِو٤بّ ثزله٣غٜب ٝافز٤به اٗجبرٜب ك٢

 أُقزجو

 

 

ى٣بكح ا٠ُ اُؾوَ ا٤ٌُِخ اٝ ٓؾطخ رغو٣ج٤خ ُالٛالع ػ٠ِ اُزغبهة 

 اُؾو٤ِخ أُزٞكوح .
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 اُج٤٘خ اُزؾز٤خ  .11

 اـ اٌُزت ٝأُواعغ اُز٢ ٠ٕٞ٣ ثٜب                

 ( أُغالد اُؼ٤ِٔخ , اُزوبه٣و ,.... ) 
 اٍب٤ٍبد ٓؾب٤َٕ ؽو٤ِخ  ًزت 

ة ـ أُواعغ االٌُزو٤ٗٝخ, ٓٞاهغ 

 االٗزو٤ٗذ ....
 االنًتنيت

 
 فطخ رط٣ٞو أُووه اُلها٢ٍ  .11

 ٝاألؽلاس. اُظوٝف ر٘بٍت عل٣لح ٓلوكاد اُؾل٣ضخ ٝ ئٙبكخ  ٝأُواعغ اٌُزت رٞك٤و.1

َ ْٜٓ٘ ػ٠ِ اهَبْٜٓ اُؼ٤ِٔخ ا٠ُ فبهط اُؼوام ٝفبٕخ ك٢ اُلٍٝ أُزولٓخ ُزط٣ٞو ا٣لبك اُطِجخ ٝفبٕخ االٝائ .2

 .االهزٖبك ٝاالهّبك اُيهاػ٢ أُٜبهاد ًال ؽَت هؿجزٚ ٝثؾَت اُزقٖٖبد أُٞعٞكح ك٢ هَْ

 أُغبٍ اُزؼبٕٝ اُؼ٢ِٔ ٓغ اُغبٓؼبد اُؼب٤ُٔخ ٖٓ فالٍ رط٣ٞو أُالًبد اُزله٤َ٣خ ُالٛالع ػ٠ِ اُزطٞه ك٢ .3

 .ُِٔووه االفزٖبٓ ماد اُؼ٢ِٔ

االهزٖبك٣خ ؼِّٞ اُ. رط٣ٞو كٌوح االٍزبم اُيائو ُوكل اُغبٓؼبد اُلز٤خ ثبُقجواد ٝافو ٓب رَٕٞ ا٤ُٚ اُؼِْ ك٢ 4

 .اُيهاػ٤خ
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 ٗٔٞمط ٕٝق أُووه

 ٕٝق أُووه

 

 جامعة تكريت أُإٍَخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ -11

 االهزٖبك ٝاالهّبك اُيهاػ٢/ ٤ًِخ اُيهاػخ    / أُوًي ؼ٢ِٔ اُوَْ اُ -11

 اهزٖبك ىهاػ٢ ٓجبكئ اٍْ / هٓي أُووه -12

 اٍجٞػ٢ أٌّبٍ اُؾٚٞه أُزبؽخ -13

 /أُوؽِخ /اال٠ُٝفو٣ل٢ ك٢ِٖ اُلَٖ / اَُ٘خ -14

ػلك اَُبػبد اُلها٤ٍخ  -15

 )ا٢ٌُِ(
 ػ٢ِٔ ٍبػخ 45+ٗظو١ ٍبػخ 30

  23  /2018/12 ربه٣ـ ئػلاك ٛنا إُٞق  -16

 أٛلاف أُووه -17

 مفهوم علم االلتصاد  التعرف على -4

و االستهبلن ، دالة تكالٌف فً المدى المصٌر والطوٌل ، طرق  ، االنتاج و التوزٌع التعرف على -5

 البحث فً الموضوعات االلتصادٌة   ، 

 ..المشكلة االلتصادٌة ، االلتصاد الجزئً و الكلً ، االنظمة االلتصادٌةعلى  التعرف -6

المتولعة من الطالب تحمٌمها ٌوفر وصف الممرر هذا إٌجازاً ممتضٌاً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص 

 البرنامج.

 ٝٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٝاُزو٢٤ ٔووهٓقوعبد اُ -18
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 ٛلاف أُؼوك٤خاأل - ػ

ٌ ٗظو٣خ اُؼوٗ , كاُخ اُؼوٗ , اُزـ٤و ك٢ ٓ٘ؾ٠٘ اُؼوٗ , ٓ٘ؾ٠٘ اٍ ٣زؼوف اُطبُت  -1

   اُؼوٗ

اٌٍ ٗظو٣خ ٍؼو اَُٞم , ٓب ٢ٛ اُؼٞآَ أُإصوح ػ٠ِ ٍؼو اَُٞم ,   اُطبُت  ٣زؼوف اُطبُت   -2

 . اُزـ٤و ك٢ ٓ٘ؾ٠٘ اُطِت ٝ اُؼوٗ 

 ., هٞا٤ٖٗ اُؼوٗ ٝ اُطِت٣زؼوف  -3

  

  

 هٔوواُقبٕخ ثبُ ٤خارهأُٜباألٛلاف   -ة 

ا٤َُطوح اَُؼو٣خ , اُٚو٣جخ , ثؼ٘ اُزطج٤وبد ك٢ ٗظو٣خ االٍؼبه , االٍؼبهٝ  رؼ٤ِْ اُطبُت ػ٠ِ  - 1

 . االعٞه , اُؾلٝك اُؼ٤ِب ُالٍؼبه أَُٔٞػ ثٜب 

 اُؾلٝك اُل٤ٗب ُالٍؼبه أَُٔٞػ ثٜب , روِجبد اَُؼو٣خ , ثوٗبٓظ اٍزوواء االٍؼبه رؼ٤ِْ اُطبُت   - 2

 . 
 .ٗظو٣خ ٍِٞى أَُزِٜي , فٜ ا٤ُٔيا٤ٗخ ,  ػ٠ِ رؼ٤ِْ اُطبُت   - 3

اُزـ٤و ك٢ اُلفَ , اُزـ٤و ك٢ اَُؼو , ػالهخ اَُؼو ثزٌب٤ُق اُلوٓ اُجل٣ِخ ,  ػ٠ِ   رؼ٤ِْ اُطبُت  -5

 اُزٚقْ ٝ االٌٗٔبُ

 

 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ      

 

 رؼ٤ِْ اُطِجخ ٤ًل٤خ اُو٤بّ ثطوائن اُزل٤ٌو ٝاُزؾ٤َِ أُٞٙٞػ٢.

 جخ ثأٍب٤ٍبد أُووه اُلها٢ٍ ٝأُٞاٙغ االٙبك٤خ .ري٣ٝل اُطِ

 ٛوػ اٍئِخ كٌو٣خ.

 رو٤َْ اُطِجخ ػ٠ِ ٓغب٤ٓغ ك٢ اُلهًٝ اُؼ٤ِٔخ .
 ٛوائن اُزو٤٤ْ      

 

 (quizاالٓزؾبٗبد أُلبعئخ )
 االٓزؾبٗبد اُْٜو٣خ

 اُزوبه٣و 

 اُٞاعت اُج٤ز٢
 األٛلاف اُٞعلا٤ٗخ ٝاُو٤ٔ٤خ  -ط

الطالب وان الهدف من هذه المهارة هو ان ٌعتمد الطالب بما هو ملموس مهارة التفكٌر حسب لدرة  -5

 متى وماذا وكٌف ٌجب ان ٌفكر وٌعمل على تحسٌن المدرة على التفكٌر بشكل معمول .

 المبلحظة واالدران.  -6

 التحلٌل والتفسٌر. -7

 االعداد والتموٌم. -8
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 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ     

 شرح المحاضرة. -3

 .المجامٌع الطبلبٌة -4

 ٛوائن اُزو٤٤ْ    

 

 االٓزؾبٗبد ا٤ٓٞ٤ُخ ٝاُْٜو٣خ ٝاُٜ٘بئ٤خ. -4

 اُزوبه٣و  -5

 اُٞاعت اُج٤ز٢ -6

 

 
 

 أُ٘وُٞخ ) أُٜبهاد األفوٟ أُزؼِوخ ثوبث٤ِخ اُزٞظ٤ق ٝاُزطٞه اُْق٢ٖ (.اُزأ٤ِ٤ٛخ أُٜبهاد اُؼبٓخ ٝ -ك 

 ٍز٤ؼبة ُِطِجخ .اٍزقلاّ اٍُٞبئَ اُز٤ٙٞؾ٤خ ٓضَ ّبّبد اُؼوٗ ٝاعٜيح اُؾبٍٞة ُي٣بك اال - ؿ

 ىهع اُضوخ ػ٘ل اُطِجخ ك٢ اُزؼج٤و ػٖ اٗلَْٜ ثٞٙٞػ ٝصوخ ك٢ اٌُالّ ٝػ٘ل اُزؼج٤و ثبٌُزبثخ. - ك
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 اُج٤٘خ اُزؾز٤خ  - م

  االهزٖبك اُيهاػ٢ ٓلفَ  ـ أُواعغ اُوئ٤َ٤خ )أُٖبكه(  2

 اـ اٌُزت ٝأُواعغ اُز٢ ٠ٕٞ٣ ثٜب                

 ( أُغالد اُؼ٤ِٔخ , اُزوبه٣و ,.... ) 
 االهزٖبك اُيهاػ٢ًزت 

ة ـ أُواعغ االٌُزو٤ٗٝخ, ٓٞاهغ 

 ٗزو٤ٗذ ....اال
 االٗزو٤ٗذ

 ٍبػخ( 3اُؼ٢ِٔ ) ٍبػخ( 2اُ٘ظو١   ) األٍجٞع

ٓلّٜٞ ػِْ االهزٖبك , االٗزبط ٝ اُزٞى٣غ ٝ االٍزٜالى  االٍٝ

, كاُخ رٌب٤ُق ك٢ أُلٟ اُو٤ٖو ٝاُط٣َٞ , ٛوم 

ش ك٢ أُٞٙٞػبد االهزٖبك٣خ   , أٌُِْخ اُجؾ

االهزٖبك٣خ , االهزٖبك اُغيئ٢ ٝ ا٢ٌُِ , االٗظٔخ 

 االهزٖبك٣خ

رطج٤ن ػ٠ِ عيء 

 اُ٘ظو١ 

 اُضب٢ٗ

اُ٘ظبّ اَُؼو١ , اُزـ٤و ك٢ اُطِت , اُزـ٤و ك٢  اُضبُش

اُؼوٗ , اُؼ٘بٕو االٍب٤ٍخ ُ٘ظو٣خ اُطِت , االٗلبم 

طِت ػ٠ِ اَُِغ ٝ االٍزٜال٢ً , كاُخ اُطِت , اُ

االٍؼبه , ٓ٘ؾ٠٘ ِٛت اَُٞم , اُزـ٤و ك٢ ٓ٘ؾ٠٘ 

 اُطِت , اُطِت ػ٠ِ اَُِؼخ ٝ اُلفَ

رطج٤ن ػ٠ِ عيء 

 اُ٘ظو١

 اُواثغ

اٌٍ ٗظو٣خ اُؼوٗ , كاُخ اُؼوٗ , اُزـ٤و ك٢  اُقبٌٓ

 ٓ٘ؾ٠٘ اُؼوٗ , ٓ٘ؾ٠٘ اُؼوٗ

رطج٤ن ػ٠ِ عيء 

 اَُبكً اُ٘ظو١
م , ٓب ٢ٛ اُؼٞآَ أُإصوح اٌٍ ٗظو٣خ ٍؼو اَُٞ اَُبثغ

ػ٠ِ ٍؼو اَُٞم , اُزـ٤و ك٢ ٓ٘ؾ٠٘ اُطِت ٝ اُؼوٗ 

 , هٞا٤ٖٗ اُؼوٗ ٝ اُطِت

رطج٤ن ػ٠ِ عيء 

 اُ٘ظو١
 اُضبٖٓ

ٓوٝٗخ اُؼوٗ ٝ اُطِت , ٓوٝٗخ اُطِت اَُؼو٣خ ,  اُزبٍغ

ٓوٝٗخ اُؼوٗ اَُؼو٣خ , أُوٝٗخ اُزوبٛؼ٤خ , ٓوٝٗخ 

 اُلفَاُزـ٤و ك٢ ؽغْ اال٣واك , ٓوٝٗخ 

رطج٤ن ػ٠ِ عيء 

 اُ٘ظو١
 اُؼبّو

ا٤َُطوح اَُؼو٣خ , اُٚو٣جخ , ثؼ٘ اُزطج٤وبد ك٢  اُؾبك١ ػْو

ٗظو٣خ االٍؼبه , االٍؼبهٝ االعٞه , اُؾلٝك اُؼ٤ِب 

ُالٍؼبه أَُٔٞػ ثٜب , اُؾلٝك اُل٤ٗب ُالٍؼبه 

أَُٔٞػ ثٜب , روِجبد اَُؼو٣خ , ثوٗبٓظ اٍزوواء 

 االٍؼبه

رطج٤ن ػ٠ِ عيء 

 ٘ظو١اُ

 اُضب٢ٗ ػْو

ٗظو٣خ ٍِٞى أَُزِٜي , فٜ ا٤ُٔيا٤ٗخ , اُزـ٤و ك٢  اُضبُش ػْو

اُلفَ , اُزـ٤و ك٢ اَُؼو , ػالهخ اَُؼو ثزٌب٤ُق 

 اُلوٓ اُجل٣ِخ , اُزٚقْ ٝ االٌٗٔبُ

رطج٤ن ػ٠ِ عيء 

 اُ٘ظو١
 اُواثغ ػْو

ر٘ظ٤ْ االٗزبط , ٜٗٔ ا٤ٌُِٔخ , رأص٤و اُزٌُ٘ٞٞع٤ب ,  اُقبٌٓ ػْو

 واؽَ االٗزبطٓ

رطج٤ن ػ٠ِ عيء 

  اُ٘ظو١
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 فطخ رط٣ٞو أُووه اُلها٢ٍ  - ه

 ٝاألؽلاس. اُظوٝف ر٘بٍت عل٣لح ٓلوكاد اُؾل٣ضخ ٝ ئٙبكخ  ٝأُواعغ اٌُزت رٞك٤و.1

ا٣لبك اُطِجخ ٝفبٕخ االٝائَ ْٜٓ٘ ػ٠ِ اهَبْٜٓ اُؼ٤ِٔخ ا٠ُ فبهط اُؼوام ٝفبٕخ ك٢ اُلٍٝ أُزولٓخ  .2

 .االهزٖبك ٝاالهّبك اُيهاػ٢ ت اُزقٖٖبد أُٞعٞكح ك٢ هَُْزط٣ٞو أُٜبهاد ًال ؽَت هؿجزٚ ٝثؾَ

 أُغبٍ اُزؼبٕٝ اُؼ٢ِٔ ٓغ اُغبٓؼبد اُؼب٤ُٔخ ٖٓ فالٍ رط٣ٞو أُالًبد اُزله٤َ٣خ ُالٛالع ػ٠ِ اُزطٞه ك٢ .3

 .ُِٔووه االفزٖبٓ ماد اُؼ٢ِٔ

االهزٖبك٣خ ؼِّٞ ا٤ُُٚ اُؼِْ ك٢ . رط٣ٞو كٌوح االٍزبم اُيائو ُوكل اُغبٓؼبد اُلز٤خ ثبُقجواد ٝافو ٓب رَٕٞ ا4

 .اُيهاػ٤خ
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 ٗٔٞمط ٕٝق أُووه

  

 ٕٝق أُووه

 

 

 جامعة تكريت أُإٍَخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ .12

 االهزٖبك ٝاالهّبك اُيهاػ٢/ ٤ًِخ اُيهاػخ    / أُوًي ؼ٢ِٔ اُوَْ اُ .13

 ه٣ب٤ٙبد   اٍْ / هٓي أُووه .14

 اٍجٞػ٢ أٌّبٍ اُؾٚٞه أُزبؽخ .15

 /أُوؽِخ /اال٠ُٝفو٣ل٢ ك٢ِٖ اُلَٖ / اَُ٘خ .16

  ٗظو١ ٍبػخ 30 )ا٢ٌُِ(د اُلها٤ٍخ ػلك اَُبػب .17

 2018/12/16 ربه٣ـ ئػلاك ٛنا إُٞق  .18

   أٛلاف أُووه .19
 

 .ٓلفَ ا٠ُ أُٖلٞكبدالتعرف على  .6

 . آضِخ ؽٍٞ أُٖلٞكبد –رؼو٣ق أُٖلٞكبد التعرف على  .7

 . آضِخ –كهعخ أُٖلٞكخ التعرف على  .8

 .آضِخ –ػٖ٘و أُٖلٞكخ التعرف على   .9

 . آضِخ –أُٖلٞكبد, اُغٔغ  عجوالتعرف على  .10

 

ٌوفر وصف الممرر هذا إٌجازاً ممتضٌاً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها 

احة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف المتالتعلم مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 ٝٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٝاُزو٤٤ْ ٔووهٓقوعبد اُ .21

  ٛلاف أُؼوك٤خ األ - ة

 .  آضِخ ؽٍٞ أُؾلكاد –أُؾلكاد   إ ٣زؼوف اُطبُت ػ٠ِ  -1

 .  آضِخ   –ؽَ أُؼبكالد اال٤ٗخ ثبٍِٞة أُٖلٞكبد  –أُٖلٞكخ أُواكوخ  رؾ٤َِ  -2

 .  آضِخ –أُٖلٞكخ  ٓؼًٌٞ اُزؼوف ػ٠ِ   -3      

 .   آضِخ –ؽَ أُؼبكالد اال٤ٗخ ثبٍِٞة أُؾلكاد    ٣زؼوف اُطبُت ػ٠ِ -4      

 

 ٔووهاُقبٕخ ثبُ ٤خأُٜبهاراألٛلاف   -ة 

 .  آضِخ ؽٍٞ أُؾلكاد –أُؾلكاد  رؼ٤ِْ اُطبُت ػ٠ِ  - 1

 .  آضِخ –أُٖلٞكخ أُواكوخ  ػ٠ِ رؼ٤ِْ اُطبُت   - 2
 .   آضِخ –ؽَ أُؼبكالد اال٤ٗخ ثبٍِٞة أُؾلكاد  اُطبُت ػ٠ِرؼ٤ِْ   - 3

 
 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ      

 

 رؼ٤ِْ اُطِجخ ٤ًل٤خ اُو٤بّ ثطوائن اُزل٤ٌو ٝاُزؾ٤َِ أُٞٙٞػ٢.

 ري٣ٝل اُطِجخ ثأٍب٤ٍبد أُووه اُلها٢ٍ ٝأُٞاٙغ االٙبك٤خ .

 ٛوػ اٍئِخ كٌو٣خ.

 ًٝ اُؼ٤ِٔخ .رو٤َْ اُطِجخ ػ٠ِ ٓغب٤ٓغ ك٢ اُله

 

 
 ٛوائن اُزو٤٤ْ      

 

 (quizاالٓزؾبٗبد أُلبعئخ )
 االٓزؾبٗبد اُْٜو٣خ

 اُزوبه٣و 

 اُٞاعت اُج٤ز٢

 

 
 األٛلاف اُٞعلا٤ٗخ ٝاُو٤ٔ٤خ  -ط

مهارة التفكٌر حسب لدرة الطالب وان الهدف من هذه المهارة هو ان ٌعتمد الطالب بما هو ملموس  -5

 وٌعمل على تحسٌن المدرة على التفكٌر بشكل معمول .متى وماذا وكٌف ٌجب ان ٌفكر 

 المبلحظة واالدران.  -6

 التحلٌل والتفسٌر. -7

 االعداد والتموٌم. -8
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 ٍبػخ( 2اُ٘ظو١   ) األٍجٞع
 ٓلفَ ا٠ُ أُٖلٞكبد االٍٝ

 آضِخ ؽٍٞ أُٖلٞكبد –رؼو٣ق أُٖلٞكبد  اُضب٢ٗ

 آضِخ –كهعخ أُٖلٞكخ  اُضبُش

 آضِخ –ػٖ٘و أُٖلٞكخ  اُواثغ

 آضِخ –عجو أُٖلٞكبد, اُغٔغ  اُقبٌٓ

 آضِخ –ٛوػ أُٖلٞكبد  اَُبكً

 ٖلٞكبد, هٞاػل ٙوة أُٖلٞكبدٙوة أُ اَُبثغ

 آضِخ ؽٍٞ ٙوة أُٖلٞكبد اُضبٖٓ

 آضِخ ؽٍٞ أُؾلكاد –أُؾلكاد  اُزبٍغ

 آضِخ –أُٖلٞكخ أُواكوخ  اُؼبّو

 آضِخ –ٓؼًٌٞ أُٖلٞكخ  اُؾبك١ ػْو

 آضِخ –ؽَ أُؼبكالد اال٤ٗخ ثبٍِٞة أُٖلٞكبد  اُضب٢ٗ ػْو

 آضِخ –ثبٍِٞة أُؾلكاد ؽَ أُؼبكالد اال٤ٗخ  اُضبُش ػْو

 اُواثغ ػْو
 ٓواعؼخ 

 اُقبٌٓ ػْو

 

 

 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ     

 شرح المحاضرة. .3

 المجامٌع الطبلبٌة. .4

 ٛوائن اُزو٤٤ْ    

 

 االٓزؾبٗبد ا٤ٓٞ٤ُخ ٝاُْٜو٣خ ٝاُٜ٘بئ٤خ. -4

 اُزوبه٣و  -5

 اُٞاعت اُج٤ز٢ -6

 

 
 

 أُ٘وُٞخ ) أُٜبهاد األفوٟ أُزؼِوخ ثوبث٤ِخ اُزٞظ٤ق ٝاُزطٞه اُْق٢ٖ (.اُزأ٤ِ٤ٛخ أُٜبهاد اُؼبٓخ ٝ -ك 

 اٍزقلاّ اٍُٞبئَ اُز٤ٙٞؾ٤خ ٓضَ ّبّبد اُؼوٗ ٝاعٜيح اُؾبٍٞة ُي٣بك االٍز٤ؼبة ُِطِجخ . -6

 ثبٌُزبثخ. ىهع اُضوخ ػ٘ل اُطِجخ ك٢ اُزؼج٤و ػٖ اٗلَْٜ ثٞٙٞػ ٝصوخ ك٢ اٌُالّ ٝػ٘ل اُزؼج٤و -7
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 اُج٤٘خ اُزؾز٤خ  .21

 اـ اٌُزت ٝأُواعغ اُز٢ ٠ٕٞ٣ ثٜب                

 ( أُغالد اُؼ٤ِٔخ , اُزوبه٣و ,.... ) 
 

 ه٣ب٤ٙبد  ًزت 

ـ أُواعغ االٌُزو٤ٗٝخ, ٓٞاهغ االٗزو٤ٗذ    

.... 
 االنًتنيت

 
 اُلها٢ٍ  فطخ رط٣ٞو أُووه .22

 ٝاألؽلاس. اُظوٝف ر٘بٍت عل٣لح ٓلوكاد اُؾل٣ضخ ٝ ئٙبكخ  ٝأُواعغ اٌُزت رٞك٤و.1

ا٣لبك اُطِجخ ٝفبٕخ االٝائَ ْٜٓ٘ ػ٠ِ اهَبْٜٓ اُؼ٤ِٔخ ا٠ُ فبهط اُؼوام ٝفبٕخ ك٢ اُلٍٝ أُزولٓخ  .2

 .هّبك اُيهاػ٢االهزٖبك ٝاال ُزط٣ٞو أُٜبهاد ًال ؽَت هؿجزٚ ٝثؾَت اُزقٖٖبد أُٞعٞكح ك٢ هَْ

 أُغبٍ اُزؼبٕٝ اُؼ٢ِٔ ٓغ اُغبٓؼبد اُؼب٤ُٔخ ٖٓ فالٍ رط٣ٞو أُالًبد اُزله٤َ٣خ ُالٛالع ػ٠ِ اُزطٞه ك٢ .3

 .ُِٔووه االفزٖبٓ ماد اُؼ٢ِٔ

االهزٖبك٣خ ؼِّٞ اُ. رط٣ٞو كٌوح االٍزبم اُيائو ُوكل اُغبٓؼبد اُلز٤خ ثبُقجواد ٝافو ٓب رَٕٞ ا٤ُٚ اُؼِْ ك٢ 4

 .اُيهاػ٤خ
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 ٗٔٞمط ٕٝق أُووه

  

 ٕٝق أُووه

 

 

 جامعة تكريت ٔإٍَخ اُزؼ٤ٔ٤ِخاُ .23

 االهزٖبك ٝاالهّبك اُيهاػ٢/ ٤ًِخ اُيهاػخ    / أُوًي ؼ٢ِٔ اُوَْ اُ .24

 ؽوٞم االَٗبٕ  اٍْ / هٓي أُووه .25

 اٍجٞػ٢ أٌّبٍ اُؾٚٞه أُزبؽخ .26

 /أُوؽِخ /اال٠ُٝفو٣ل٢ ك٢ِٖ اُلَٖ / اَُ٘خ .27

  ٗظو١ ٍبػخ 30 )ا٢ٌُِ(ػلك اَُبػبد اُلها٤ٍخ  .28

  2018/12/25 نا إُٞق ربه٣ـ ئػلاك ٛ .29

 أٛلاف أُووه .31
 
 

 . ْٗبح ٝ رطٞه ٓلّٜٞ ؽوٞم االَٗبٕ التعرف على-1

 ؽوٞم االَٗبٕ ك٢ االك٣بٕ أَُب٣ٝخالتعرف على -2

 ُٔؾخ ػٖ ؽوٞم االَٗبٕ ك٢ اُؾٚبهاد اُول٣ٔخ ) ؽٚبهح ٝاك١ اُواكل٣ٖ ٝٝاك١ ا٤َُ٘ ( التعرف على

 .  ػالهخ اُؾوٞم ثبُوبٕٗٞ التعرف على-3

 . ػالهخ اُؾوٞم ثبُٞاعجبدالتعرف على -4

 

ٌوفر وصف الممرر هذا إٌجازاً ممتضٌاً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 ٝٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٝاُزو٤٤ْ ٔووهٓقوعبد اُ .31

  ٛلاف أُؼوك٤خ األ - د

 اْٛ اُؾوٞم االٍب٤ٍخ ُالَٗبٕ إ ٣زؼوف٣زؼوف اُطبُت ػ٠ِ   -1

 ربص٤و اُؼُٞٔخ ػ٠ِ ؽوٞم االَٗبٕ  

 .ُؾوٞم االَٗبٕاْٛ االػالٗبد ٝ أُٞاص٤ن اُل٤ُٝخ ٣زؼوف اُطبُت ػ٠ِ   --2

 رؾ٤َِ  . 1948االػالٕ اُؼب٢ُٔ ُؾوٞم االَٗبٕ ٣زؼوف اُطبُت ػ٠ِ    - -3

  اُزؼوف  .  اػالٕ اُوبٛوح ػٖ ؽوٞم االَٗبٕ ك٢ االٍالّ -4

ؽوٞم االَٗبٕ ك٢ أُٞاص٤ن ٝ اُوٞا٤ٖٗ اُل٤ُٝخ ) اُؼٜل اُل٢ُٝ ُِؾوٞم أُل٤ٗخ ٝ  ٣زؼوف اُطبُت ػ٠ِ    -5      

 ا٤َُب٤ٍخ (

 ٔووهاُقبٕخ ثبُ ٤خأُٜبهارألٛلاف ا  -ة 

 .  اْٛ اُؾوٞم االٍب٤ٍخ ُالَٗبٕ رؼ٤ِْ اُطبُت ػ٠ِ  - 1

 .  ربص٤و اُؼُٞٔخ ػ٠ِ ؽوٞم االَٗبٕ رؼ٤ِْ اُطبُت   - 2
 .  اػالٕ اُوبٛوح ػٖ ؽوٞم االَٗبٕ ك٢ االٍالّ رؼ٤ِْ اُطبُت ػ٠ِ   - 3

 
 

 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ      

 

 خ اُو٤بّ ثطوائن اُزل٤ٌو ٝاُزؾ٤َِ أُٞٙٞػ٢.رؼ٤ِْ اُطِجخ ٤ًل٤

 ري٣ٝل اُطِجخ ثأٍب٤ٍبد أُووه اُلها٢ٍ ٝأُٞاٙغ االٙبك٤خ .

 ٛوػ اٍئِخ كٌو٣خ.

 رو٤َْ اُطِجخ ػ٠ِ ٓغب٤ٓغ ك٢ اُلهًٝ اُؼ٤ِٔخ .

 

 
 ٛوائن اُزو٤٤ْ      

 

 (quizاالٓزؾبٗبد أُلبعئخ )
 االٓزؾبٗبد اُْٜو٣خ

 اُزوبه٣و 

 اُٞاعت اُج٤ز٢
 األٛلاف اُٞعلا٤ٗخ ٝاُو٤ٔ٤خ  -ط

مهارة التفكٌر حسب لدرة الطالب وان الهدف من هذه المهارة هو ان ٌعتمد الطالب بما هو ملموس  -9

 متى وماذا وكٌف ٌجب ان ٌفكر وٌعمل على تحسٌن المدرة على التفكٌر بشكل معمول .

 المبلحظة واالدران.  -11

 التحلٌل والتفسٌر. -11

 االعداد والتموٌم. -12
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 وائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٛ    

 شرح المحاضرة. .5

 المجامٌع الطبلبٌة. .6

 ٛوائن اُزو٤٤ْ    

 

 االٓزؾبٗبد ا٤ٓٞ٤ُخ ٝاُْٜو٣خ ٝاُٜ٘بئ٤خ. -7

 اُزوبه٣و  -8

 اُٞاعت اُج٤ز٢ -9

 

 
 

 أُ٘وُٞخ ) أُٜبهاد األفوٟ أُزؼِوخ ثوبث٤ِخ اُزٞظ٤ق ٝاُزطٞه اُْق٢ٖ (.اُزأ٤ِ٤ٛخ أُٜبهاد اُؼبٓخ ٝ -ك 

 ٍبئَ اُز٤ٙٞؾ٤خ ٓضَ ّبّبد اُؼوٗ ٝاعٜيح اُؾبٍٞة ُي٣بك االٍز٤ؼبة ُِطِجخ .اٍزقلاّ اُٞ -8

 ىهع اُضوخ ػ٘ل اُطِجخ ك٢ اُزؼج٤و ػٖ اٗلَْٜ ثٞٙٞػ ٝصوخ ك٢ اٌُالّ ٝػ٘ل اُزؼج٤و ثبٌُزبثخ. -9
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 اُج٤٘خ اُزؾز٤خ  .32

 اـ اٌُزت ٝأُواعغ اُز٢ ٠ٕٞ٣ ثٜب                

 ( أُغالد اُؼ٤ِٔخ , اُزوبه٣و ,.... ) 
  ؽبٍجبد  ًزت 

ة ـ أُواعغ االٌُزو٤ٗٝخ, ٓٞاهغ 

 االٗزو٤ٗذ ....
 االنًتنيت

 
 ٣و أُووه اُلها٢ٍ فطخ رطٞ .33

 ٝاألؽلاس. اُظوٝف ر٘بٍت عل٣لح ٓلوكاد اُؾل٣ضخ ٝ ئٙبكخ  ٝأُواعغ اٌُزت رٞك٤و.1

ا٣لبك اُطِجخ ٝفبٕخ االٝائَ ْٜٓ٘ ػ٠ِ اهَبْٜٓ اُؼ٤ِٔخ ا٠ُ فبهط اُؼوام ٝفبٕخ ك٢ اُلٍٝ أُزولٓخ ُزط٣ٞو  .2

 .زٖبك ٝاالهّبك اُيهاػ٢االه أُٜبهاد ًال ؽَت هؿجزٚ ٝثؾَت اُزقٖٖبد أُٞعٞكح ك٢ هَْ

 أُغبٍ اُزؼبٕٝ اُؼ٢ِٔ ٓغ اُغبٓؼبد اُؼب٤ُٔخ ٖٓ فالٍ رط٣ٞو أُالًبد اُزله٤َ٣خ ُالٛالع ػ٠ِ اُزطٞه ك٢ .3

 .ُِٔووه االفزٖبٓ ماد اُؼ٢ِٔ

االهزٖبك٣خ ؼِّٞ اُ. رط٣ٞو كٌوح االٍزبم اُيائو ُوكل اُغبٓؼبد اُلز٤خ ثبُقجواد ٝافو ٓب رَٕٞ ا٤ُٚ اُؼِْ ك٢ 4

 .اُيهاػ٤خ

 
 

 ٍبػخ( 2اُ٘ظو١   ) األٍجٞع

 االٍٝ
 ْٗبح ٝ رطٞه ٓلّٜٞ ؽوٞم االَٗبٕ

 اُضب٢ٗ

االَٗبٕ ك٢ اُؾٚبهاد اُول٣ٔخ ) ؽٚبهح ٝاك١ اُواكل٣ٖ ٝٝاك١  ُٔؾخ ػٖ ؽوٞم اُضبُش

 اُواثغ ا٤َُ٘ (
 ؽوٞم االَٗبٕ ك٢ االك٣بٕ أَُب٣ٝخ اُقبٌٓ

 ؽوٞم االَٗبٕ ٝ ػالهزٜب ثٔزـ٤واد افوٟ اَُبكً

 ػالهخ اُؾوٞم ثبُوبٕٗٞ - أ

 ػالهخ اُؾوٞم ثبُٞاعجبد - ة
 اَُبثغ

 اْٛ اُؾوٞم االٍب٤ٍخ ُالَٗبٕ اُضبٖٓ

 ربص٤و اُؼُٞٔخ ػ٠ِ ؽوٞم االَٗبٕ غاُزبٍ

 اْٛ االػالٗبد ٝ أُٞاص٤ن اُل٤ُٝخ ُؾوٞم االَٗبٕ اُؼبّو

 1948االػالٕ اُؼب٢ُٔ ُؾوٞم االَٗبٕ  - أ

 اػالٕ اُوبٛوح ػٖ ؽوٞم االَٗبٕ ك٢ االٍالّ - ة
  اُؾبك١ ػْو

 اُضب٢ٗ ػْو
أُل٤ٗخ ٝ ؽوٞم االَٗبٕ ك٢ أُٞاص٤ن ٝ اُوٞا٤ٖٗ اُل٤ُٝخ ) اُؼٜل اُل٢ُٝ ُِؾوٞم 

 ا٤َُب٤ٍخ (
 اُضبُش ػْو

 اُواثغ ػْو

 ٓواعؼخ  اُقبٌٓ ػْو



 
  

 

30 

 

 
 ٗٔٞمط ٕٝق أُووه

  

 ٕٝق أُووه

 

 جامعة تكريت أُإٍَخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ .34

 االهزٖبك ٝاالهّبك اُيهاػ٢/ ٤ًِخ اُيهاػخ    / أُوًي ؼ٢ِٔ اُوَْ اُ .35

 ُـخ ا٤ٌِٗي٣خ    اٍْ / هٓي أُووه .36

 اٍجٞػ٢ أٌّبٍ اُؾٚٞه أُزبؽخ .37

 /أُوؽِخ /اال٠ُٝفو٣ل٢ ك٢ِٖ اُلَٖ / اَُ٘خ .38

  ٗظو١ ٍبػخ 30 )ا٢ٌُِ(ػلك اَُبػبد اُلها٤ٍخ  .39

 2018/12/16 ربه٣ـ ئػلاك ٛنا إُٞق  .41

 أٛلاف أُووه .41

 رؼوف اُطبُت ػ٠ِ ٓب٢ِ٣

1.   Unit(1) Hello 

2. Unit 2Your World 

3. Unit 3 Ali about You 

4. Unit 4  Family and Friends 

5. Unit 5 The Way I live 

ٌوفر وصف الممرر هذا إٌجازاً ممتضٌاً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص 

 ؛نامج.البر

 ٝٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٝاُزو٤٤ْ ٔووهٓقوعبد اُ .42
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  ٛلاف أُؼوك٤خ األ - س

 . Revesion Examing tim(1) إ ٣زؼوف    -5

 .  Unit 6 Every day    إ ٣زؼوف   -6

  .  Unit 7 My favourites  ,  qast اُزؼوف   -3      

 .    Unit 8, 9 Where I live  ٣زؼوف اُطبُت ػ٠ِ -4      

 .   Unit 10 We had agreat time   اُزؼوف ػ٠ِ -5      

 وهٔواُقبٕخ ثبُ ٤خأُٜبهاراألٛلاف   -ة 

 .   Unit 11      I  can do that  رؼ٤ِْ اُطبُت ػ٠ِ - 1

 .Unit 12 pleas and thank you رؼ٤ِْ اُطبُت    - 2
 .  Unit 12 pleas and thank you رؼ٤ِْ اُطبُت ػ٠ِ   - 3

 
 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ      

 

 رؼ٤ِْ اُطِجخ ٤ًل٤خ اُو٤بّ ثطوائن اُزل٤ٌو ٝاُزؾ٤َِ أُٞٙٞػ٢.

 ل اُطِجخ ثأٍب٤ٍبد أُووه اُلها٢ٍ ٝأُٞاٙغ االٙبك٤خ .ري٣ٝ

 ٛوػ اٍئِخ كٌو٣خ.

 رو٤َْ اُطِجخ ػ٠ِ ٓغب٤ٓغ ك٢ اُلهًٝ اُؼ٤ِٔخ .

 

 
 ٛوائن اُزو٤٤ْ      

 

 (quizاالٓزؾبٗبد أُلبعئخ )
 االٓزؾبٗبد اُْٜو٣خ

 اُزوبه٣و 

 اُٞاعت اُج٤ز٢
 األٛلاف اُٞعلا٤ٗخ ٝاُو٤ٔ٤خ  -ط

حسب لدرة الطالب وان الهدف من هذه المهارة هو ان ٌعتمد الطالب بما هو  مهارة التفكٌر -13

 ملموس متى وماذا وكٌف ٌجب ان ٌفكر وٌعمل على تحسٌن المدرة على التفكٌر بشكل معمول .

 المبلحظة واالدران.  -14

 التحلٌل والتفسٌر. -15

 االعداد والتموٌم. -16

 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ     

 شرح المحاضرة. .7
 الطبلبٌة. المجامٌع .8

9.  
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 ٍبػخ( 2اُ٘ظو١   ) األٍجٞع
 Unit(1) Hello االٍٝ

 Unit 2Your World اُضب٢ٗ

 Unit 3 Ali about You اُضبُش

 Unit 4  Family and Friends اُواثغ

 Unit 5 The Way I live ُقبٌٓا

 Revesion Examing tim(1) اَُبكً

 Unit 6 Every day اَُبثغ

 Unit 7 My favourites  ,  qast اُضبٖٓ

 Unit 8, 9 Where I live اُزبٍغ

 Unit 10 We had agreat time اُؼبّو

 Unit 11      I  can do that اُؾبك١ ػْو

 Unit 12 pleas and thank you اُضب٢ٗ ػْو

 Unit 12 pleas and thatk you اُضبُش ػْو

 Unit 13,14 it is time to go اُواثغ ػْو

 Examination 2 اُقبٌٓ ػْو

 

 

 

 

 ٛوائن اُزو٤٤ْ    

 

 االٓزؾبٗبد ا٤ٓٞ٤ُخ ٝاُْٜو٣خ ٝاُٜ٘بئ٤خ. -11

 اُزوبه٣و  -11

 اُٞاعت اُج٤ز٢ -12

 

 
 

 أُ٘وُٞخ ) أُٜبهاد األفوٟ أُزؼِوخ ثوبث٤ِخ اُزٞظ٤ق ٝاُزطٞه اُْق٢ٖ (.اُزأ٤ِ٤ٛخ أُٜبهاد اُؼبٓخ ٝ -ك 

 ة ُي٣بك االٍز٤ؼبة ُِطِجخ .اٍزقلاّ اٍُٞبئَ اُز٤ٙٞؾ٤خ ٓضَ ّبّبد اُؼوٗ ٝاعٜيح اُؾبٍٞ -11

 ىهع اُضوخ ػ٘ل اُطِجخ ك٢ اُزؼج٤و ػٖ اٗلَْٜ ثٞٙٞػ ٝصوخ ك٢ اٌُالّ ٝػ٘ل اُزؼج٤و ثبٌُزبثخ. -11
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 اُج٤٘خ اُزؾز٤خ  .43

 اـ اٌُزت ٝأُواعغ اُز٢ ٠ٕٞ٣ ثٜب                

 ( أُغالد اُؼ٤ِٔخ , اُزوبه٣و ,.... ) 
  اُِـخ اال٤ٌِٗي٣خ  ًزت 

أُواعغ االٌُزو٤ٗٝخ, ٓٞاهغ االٗزو٤ٗذ  ة ـ

.... 
 االنًتنيت

 
 فطخ رط٣ٞو أُووه اُلها٢ٍ  .44

 ٝاألؽلاس. اُظوٝف ر٘بٍت عل٣لح ٓلوكاد اُؾل٣ضخ ٝ ئٙبكخ  ٝأُواعغ اٌُزت رٞك٤و.1

ا٣لبك اُطِجخ ٝفبٕخ االٝائَ ْٜٓ٘ ػ٠ِ اهَبْٜٓ اُؼ٤ِٔخ ا٠ُ فبهط اُؼوام ٝفبٕخ ك٢ اُلٍٝ أُزولٓخ  .2

 .االهزٖبك ٝاالهّبك اُيهاػ٢ ٣ٞو أُٜبهاد ًال ؽَت هؿجزٚ ٝثؾَت اُزقٖٖبد أُٞعٞكح ك٢ هَُْزط

 أُغبٍ اُزؼبٕٝ اُؼ٢ِٔ ٓغ اُغبٓؼبد اُؼب٤ُٔخ ٖٓ فالٍ رط٣ٞو أُالًبد اُزله٤َ٣خ ُالٛالع ػ٠ِ اُزطٞه ك٢ .3

 .ُِٔووه االفزٖبٓ ماد اُؼ٢ِٔ

االهزٖبك٣خ ؼِّٞ اُاُلز٤خ ثبُقجواد ٝافو ٓب رَٕٞ ا٤ُٚ اُؼِْ ك٢  . رط٣ٞو كٌوح االٍزبم اُيائو ُوكل اُغبٓؼبد4

 .اُيهاػ٤خ
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 ٗٔٞمط ٕٝق أُووه

  

 ٕٝق أُووه

 

 

 جامعة تكريت أُإٍَخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ .45

 االهزٖبك ٝاالهّبك اُيهاػ٢/ ٤ًِخ اُيهاػخ    / أُوًي ؼ٢ِٔ اُوَْ اُ .46

 1ؽبٍٞة /  اٍْ / هٓي أُووه .47

 اٍجٞػ٢ أٌّبٍ اُؾٚٞه أُزبؽخ .48

 ؽِخ /اال٠ُٝ/أُوفو٣ل٢ ك٢ِٖ اُلَٖ / اَُ٘خ .49

 ػ٢ِٔ ٍبػخ 45+ٗظو١ ٍبػخ 30 )ا٢ٌُِ(ػلك اَُبػبد اُلها٤ٍخ  .51

 2018/12/16 ربه٣ـ ئػلاك ٛنا إُٞق  .51

 أٛلاف أُووه .52

 .  ممدمة تعرٌفٌة عن االكسل وفوائد البرنامج التعرف على .6

 .اشرطة التبوٌب ومكوناتها واجهة البرنامجالتعرف على  .7

 . ة ومجموعاتهاتبوٌب الصفحة الرئٌسٌالتعرف على  .8

 .  تبوٌب االدراج ومحتوٌاتها التعرف على .9

ٌوفر وصف الممرر هذا إٌجازاً ممتضٌاً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مصوى من فرص مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة ال

 ؛البرنامج.

 ٝٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٝاُزو٤٤ْ ٔووهٓقوعبد اُ .53
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  ٛلاف أُؼوك٤خ األ - ط

 تبوٌب الصٌغ )المعادالت ( ومجموعاتها إ ٣زؼوف   -7

 .كٌفٌة استخدام الدوال الجاهزة فً البرنامج    -8

 امجكٌفٌة ادراج دوال خارجٌة داخل البرن رؾ٤َِ  -9

 ٔووهاُقبٕخ ثبُ ٤خأُٜبهاراألٛلاف   -ة 

 . اشرطة التبوٌب ومكوناتها واجهة البرنامج  رؼ٤ِْ اُطبُت ػ٠ِ  - 1

 . تبوٌب الصٌغ )المعادالت ( ومجموعاتها  رؼ٤ِْ اُطبُت   - 2
 . كٌفٌة ادراج دوال خارجٌة داخل البرنامج  رؼ٤ِْ اُطبُت ػ٠ِ   - 3

 ْ ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِ     

 

 رؼ٤ِْ اُطِجخ ٤ًل٤خ اُو٤بّ ثطوائن اُزل٤ٌو ٝاُزؾ٤َِ أُٞٙٞػ٢.

 ري٣ٝل اُطِجخ ثأٍب٤ٍبد أُووه اُلها٢ٍ ٝأُٞاٙغ االٙبك٤خ .

 ٛوػ اٍئِخ كٌو٣خ.

 رو٤َْ اُطِجخ ػ٠ِ ٓغب٤ٓغ ك٢ اُلهًٝ اُؼ٤ِٔخ .

 

 
 ٛوائن اُزو٤٤ْ      

 

 (quizاالٓزؾبٗبد أُلبعئخ )
 االٓزؾبٗبد اُْٜو٣خ

 زوبه٣و اُ

 اُٞاعت اُج٤ز٢

 

 
 األٛلاف اُٞعلا٤ٗخ ٝاُو٤ٔ٤خ  -ط

مهارة التفكٌر حسب لدرة الطالب وان الهدف من هذه المهارة هو ان ٌعتمد الطالب بما هو  -17

 ملموس متى وماذا وكٌف ٌجب ان ٌفكر وٌعمل على تحسٌن المدرة على التفكٌر بشكل معمول .

 المبلحظة واالدران.  -18

 التحلٌل والتفسٌر. -19

 االعداد والتموٌم. -21

 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ     

 شرح المحاضرة. .10

 المجامٌع الطبلبٌة. .11
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 ٛوائن اُزو٤٤ْ    

 

 االٓزؾبٗبد ا٤ٓٞ٤ُخ ٝاُْٜو٣خ ٝاُٜ٘بئ٤خ. -13

 اُزوبه٣و  -14

 اُٞاعت اُج٤ز٢ -15

 

 
 

 ٞه اُْق٢ٖ (.أُ٘وُٞخ ) أُٜبهاد األفوٟ أُزؼِوخ ثوبث٤ِخ اُزٞظ٤ق ٝاُزطاُزأ٤ِ٤ٛخ أُٜبهاد اُؼبٓخ ٝ -ك 

 اٍزقلاّ اٍُٞبئَ اُز٤ٙٞؾ٤خ ٓضَ ّبّبد اُؼوٗ ٝاعٜيح اُؾبٍٞة ُي٣بك االٍز٤ؼبة ُِطِجخ . -12

 ىهع اُضوخ ػ٘ل اُطِجخ ك٢ اُزؼج٤و ػٖ اٗلَْٜ ثٞٙٞػ ٝصوخ ك٢ اٌُالّ ٝػ٘ل اُزؼج٤و ثبٌُزبثخ. -13
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 اُج٤٘خ اُزؾز٤خ  .54

 اـ اٌُزت ٝأُواعغ اُز٢ ٠ٕٞ٣ ثٜب                

 ( أُغالد اُؼ٤ِٔخ , اُزوبه٣و ,.... ) 
  ػ٠ِ اُؾبٍٞة ًزت 

 يتاالنًتن الٌُزو٤ٗٝخ, ٓٞاهغ االٗزو٤ٗذ ة ـ أُواعغ ا

 
 فطخ رط٣ٞو أُووه اُلها٢ٍ  .55

 ٝاألؽلاس. اُظوٝف ر٘بٍت عل٣لح ٓلوكاد اُؾل٣ضخ ٝ ئٙبكخ  ٝأُواعغ اٌُزت رٞك٤و.1

ا٣لبك اُطِجخ ٝفبٕخ االٝائَ ْٜٓ٘ ػ٠ِ اهَبْٜٓ اُؼ٤ِٔخ ا٠ُ فبهط اُؼوام ٝفبٕخ ك٢ اُلٍٝ أُزولٓخ  .2

 .االهزٖبك ٝاالهّبك اُيهاػ٢ ك٢ هَْ ُزط٣ٞو أُٜبهاد ًال ؽَت هؿجزٚ ٝثؾَت اُزقٖٖبد أُٞعٞكح

 أُغبٍ اُزؼبٕٝ اُؼ٢ِٔ ٓغ اُغبٓؼبد اُؼب٤ُٔخ ٖٓ فالٍ رط٣ٞو أُالًبد اُزله٤َ٣خ ُالٛالع ػ٠ِ اُزطٞه ك٢ .3

 .ُِٔووه االفزٖبٓ ماد اُؼ٢ِٔ

االهزٖبك٣خ  ؼِّٞاُ. رط٣ٞو كٌوح االٍزبم اُيائو ُوكل اُغبٓؼبد اُلز٤خ ثبُقجواد ٝافو ٓب رَٕٞ ا٤ُٚ اُؼِْ ك٢ 4

 .اُيهاػ٤خ

 

 ٍبػخ( 3اُؼ٢ِٔ ) ٍبػخ( 2اُ٘ظو١   ) األٍجٞع

سل وفوائد ممدمة تعرٌفٌة عن االك االٍٝ

 البرنامج

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١ 

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١ تطبٌك عملً  اُضب٢ٗ
اشرطة التبوٌب ومكوناتها واجهة  اُضبُش

 البرنامج 
 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١ تطبٌك عملً  اُواثغ
تبوٌب الصفحة الرئٌسٌة  اُقبٌٓ

 ومجموعاتها 
 د ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١رطج٤وب

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١ تطبٌك عملً  اَُبكً

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١ تبوٌب االدراج ومحتوٌاتها  اَُبثغ

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١ امتحان شهر األول  اُضبٖٓ

تبوٌب الصٌغ )المعادالت (  اُزبٍغ
 ومجموعاتها 

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١ ك عملً تطبٌ اُؼبّو
كٌفٌة استخدام الدوال الجاهزة فً  اُؾبك١ ػْو

 البرنامج 
 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١ تطبٌك عملً  اُضب٢ٗ ػْو

كٌفٌة ادراج دوال خارجٌة داخل  اُضبُش ػْو
 البرنامج 

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١ ملً تطبٌك ع اُواثغ ػْو

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١ امتحان شهر ثانً اُقبٌٓ ػْو
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للسنت 

الفصل االولً/

 لثانٍا
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 ٗٔٞمط ٕٝق أُووه

  

 ٕٝق أُووه

 

 

 جامعة تكريت أُإٍَخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ .56

 االهزٖبك ٝاالهّبك اُيهاػ٢/ ٤ًِخ اُيهاػخ    / أُوًي ؼ٢ِٔ اُوَْ اُ .57

 ػِْ االعزٔبع   اٍْ / هٓي أُووه .58

 اٍجٞػ٢ أٌّبٍ اُؾٚٞه أُزبؽخ .59

 ٠ُ/أُوؽِخ /االٝهث٤ؼ٢ ك٢ِٖ اُلَٖ / اَُ٘خ .61

 ػ٢ِٔ ٍبػخ 45+ٗظو١ ٍبػخ 30 )ا٢ٌُِ(ػلك اَُبػبد اُلها٤ٍخ  .61

  22   /2018/12 ربه٣ـ ئػلاك ٛنا إُٞق  .62

 أٛلاف أُووه .63

 . تعارٌف  فً علم النفس االجتماعً التعرف على .10

 .التنشئة االجتماعٌةالتعرف على  .11

 . مظاهر التنشئة االجتماعٌة  التعرف على .12

 .االجتماعٌةوسائل التنشئة التعرف على   .13

 .  الفرد والجماعة التعرف على .14

 

ٌوفر وصف الممرر هذا إٌجازاً ممتضٌاً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف تعلم المبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 ٝٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٝاُزو٤٤ْ ٔووهٓقوعبد اُ .64

  ٛلاف أُؼوك٤خ األ - ػ

 .   الشخصٌة إ ٣زؼوف   -11

 .العوامل الدٌنامٌكٌة رؾ٤َِ    -11

  .علم النفس ومشكالت األسرة  اُزؼوف     -3      

     

 

 ٔووهاُقبٕخ ثبُ ٤خأُٜبهاراألٛلاف   -ة 

 .  الفرد والجماعة رؼ٤ِْ اُطبُت ػ٠ِ   - 1

 .    الشخصية إ ٣زؼوف  رؼ٤ِْ اُطبُت   - 2

 . اُزؼوف    علم النفس ومشكالت األسرة رؼ٤ِْ اُطبُت ػ٠ِ   - 3

 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ      

 

 رؼ٤ِْ اُطِجخ ٤ًل٤خ اُو٤بّ ثطوائن اُزل٤ٌو ٝاُزؾ٤َِ أُٞٙٞػ٢.

 أُووه اُلها٢ٍ ٝأُٞاٙغ االٙبك٤خ . ري٣ٝل اُطِجخ ثأٍب٤ٍبد

 ٛوػ اٍئِخ كٌو٣خ.

 رو٤َْ اُطِجخ ػ٠ِ ٓغب٤ٓغ ك٢ اُلهًٝ اُؼ٤ِٔخ .

 

 
 ٛوائن اُزو٤٤ْ      

 

 (quizاالٓزؾبٗبد أُلبعئخ )
 االٓزؾبٗبد اُْٜو٣خ

 اُزوبه٣و 

 اُٞاعت اُج٤ز٢

 

 
 األٛلاف اُٞعلا٤ٗخ ٝاُو٤ٔ٤خ  -ط

وان الهدف من هذه المهارة هو ان ٌعتمد الطالب بما هو مهارة التفكٌر حسب لدرة الطالب  -21

 ملموس متى وماذا وكٌف ٌجب ان ٌفكر وٌعمل على تحسٌن المدرة على التفكٌر بشكل معمول .

 المبلحظة واالدران.  -22

 التحلٌل والتفسٌر. -23

 االعداد والتموٌم. -24
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 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ     

 شرح المحاضرة. .12

 المجامٌع الطبلبٌة. .13

 ائن اُزو٤٤ْ ٛو   

 

 االٓزؾبٗبد ا٤ٓٞ٤ُخ ٝاُْٜو٣خ ٝاُٜ٘بئ٤خ. -16

 اُزوبه٣و  -17

 اُٞاعت اُج٤ز٢ -18

 

 
 

 أُ٘وُٞخ ) أُٜبهاد األفوٟ أُزؼِوخ ثوبث٤ِخ اُزٞظ٤ق ٝاُزطٞه اُْق٢ٖ (.اُزأ٤ِ٤ٛخ أُٜبهاد اُؼبٓخ ٝ -ك 

 ُِطِجخ .اٍزقلاّ اٍُٞبئَ اُز٤ٙٞؾ٤خ ٓضَ ّبّبد اُؼوٗ ٝاعٜيح اُؾبٍٞة ُي٣بك االٍز٤ؼبة  -14

 ىهع اُضوخ ػ٘ل اُطِجخ ك٢ اُزؼج٤و ػٖ اٗلَْٜ ثٞٙٞػ ٝصوخ ك٢ اٌُالّ ٝػ٘ل اُزؼج٤و ثبٌُزبثخ. -15
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 اُج٤٘خ اُزؾز٤خ  .65

 اـ اٌُزت ٝأُواعغ اُز٢ ٠ٕٞ٣ ثٜب                

 ( و ,.... أُغالد اُؼ٤ِٔخ , اُزوبه٣) 
 علم النفسًزت  

ة ـ أُواعغ االٌُزو٤ٗٝخ, ٓٞاهغ االٗزو٤ٗذ 

.... 
 االنًتنيت

 
 فطخ رط٣ٞو أُووه اُلها٢ٍ  .66

 ٝاألؽلاس. اُظوٝف ر٘بٍت عل٣لح ٓلوكاد اُؾل٣ضخ ٝ ئٙبكخ  ٝأُواعغ اٌُزت رٞك٤و.1

ام ٝفبٕخ ك٢ اُلٍٝ أُزولٓخ ُزط٣ٞو ا٣لبك اُطِجخ ٝفبٕخ االٝائَ ْٜٓ٘ ػ٠ِ اهَبْٜٓ اُؼ٤ِٔخ ا٠ُ فبهط اُؼو .2

 .االهزٖبك ٝاالهّبك اُيهاػ٢ أُٜبهاد ًال ؽَت هؿجزٚ ٝثؾَت اُزقٖٖبد أُٞعٞكح ك٢ هَْ

 أُغبٍ اُزؼبٕٝ اُؼ٢ِٔ ٓغ اُغبٓؼبد اُؼب٤ُٔخ ٖٓ فالٍ رط٣ٞو أُالًبد اُزله٤َ٣خ ُالٛالع ػ٠ِ اُزطٞه ك٢ .3

 .ُِٔووه االفزٖبٓ ماد اُؼ٢ِٔ

االهزٖبك٣خ ؼِّٞ اُح االٍزبم اُيائو ُوكل اُغبٓؼبد اُلز٤خ ثبُقجواد ٝافو ٓب رَٕٞ ا٤ُٚ اُؼِْ ك٢ . رط٣ٞو كٌو4

 .اُيهاػ٤خ

 

 ٍبػخ( 3اُؼ٢ِٔ ) ٍبػخ( 2اُ٘ظو١   ) األٍجٞع

مناقشة ادلفاىيم والعمليات اليت طرحت اعاله مع الطلبة , او  تعاريف  يف علم النفس االجتماعي االٍٝ
دوهنا من مصادر علمية حوذلا من اجل من خالل تقاريَت يع

 تعميق تفهمهم ذلا

 السلوك اُضب٢ٗ

 التنشئة االجتماعية اُضبُش

 مظاىر التنشئة االجتماعية اُواثغ

 وسائل التنشئة االجتماعية اُقبٌٓ

 الفرد واجلماعة اَُبكً

 مراجعة اَُبثغ

 إمتحان الشهر االول اُضبٖٓ

 الشخصية اُزبٍغ

 العوامل الديناميكية اُؼبّو

 احليل الدفاعية اُؾبك١ ػْو

 القيادة اُضب٢ٗ ػْو

 علم النفس ومشكالت األسرة اُضبُش ػْو

 مراجعة  اُواثغ ػْو

 إمتحان الشهر الثاين اُقبٌٓ ػْو
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 ٔٞمط ٕٝق أُووهٗ

  

 ٕٝق أُووه

 

 

 جامعة تكريت أُإٍَخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ .67

 االهزٖبك ٝاالهّبك اُيهاػ٢/ ٤ًِخ اُيهاػخ    / أُوًي ؼ٢ِٔ اُوَْ اُ .68

 اٍب٤ٍبد ثَز٘خ  اٍْ / هٓي أُووه .69

 اٍجٞػ٢ أٌّبٍ اُؾٚٞه أُزبؽخ .71

 هث٤ؼ٢ أُوؽِخ اال٠ُٝ  ك٢ِٖ ٘خاُلَٖ / اَُ .71

 ػ٢ِٔ ٍبػخ 45+ٗظو١ ٍبػخ 30 )ا٢ٌُِ(ػلك اَُبػبد اُلها٤ٍخ  .72

 2018/12/16 ربه٣ـ ئػلاك ٛنا إُٞق  .73

 أٛلاف أُووه .74

 .علم البستنة ، تارٌخ تطور علم البستنة ، االهمٌة االلتصادٌة و الغذائٌةالتعرف على  .15

 . تمسٌم النباتات البستنٌة التعرف على .16

العوامل البٌئٌة المبلئمة و اثرها على االنتاج للمحاصٌل البستنٌة ) الضوء ، الحرارة ، التعرف على  .17

 . الرطوبة ، التربة (

 .طرق تكاثر النباتات البستنٌة ) التكاثر الجنسً و الخضري و زراعة االنسجة (التعرف على   .18

، الخضر و نبات الزٌنة و الطبٌة و المشاتل ، انماط الزراعة الحملٌة ) الفاكهة التعرف على   .19

 .العطرٌة (

ٌوفر وصف الممرر هذا إٌجازاً ممتضٌاً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم االستفادة المصوى من فرص  مبرهناً عما إذا كان لد حمك

 ؛البرنامج.
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 ٝٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٝاُزو٤٤ْ ٔووهٓقوعبد اُ .75

  ٛلاف أُؼوك٤خ األ - ؿ

   اُؼ٤ِٔبد اُيهاػ٤خ ) اُو١ , اُز٤َٔل , اُزو٤ِْ , اُقق , ٓوبٝٓخ االكؿبٍ ٝ االكبد ( إ ٣زؼوف  -12

. 

 .اُيهاػخ رؾون ث٤ئبد ٤ٌٓلخ رؾ٤َِ    -13

  .اُغ٢٘ , اُوطٖ , اُز٣َٞن   ػ٠ِ  فاُزؼو  -3      

 .  اُقيٕ ٝ اُؾلع ٣زؼوف اُطبُت ػ٠ِ  -4      

 .   ٗجنح ػٖ روث٤خ ٝرؾ٤َٖ اُ٘جبربد اُجَز٤٘خ اُزؼوف ػ٠ِ  -5      

 ٔووهاُقبٕخ ثبُ ٤خأُٜبهاراألٛلاف   -ة 

 . اّغبه اُلبًٜخ ) ٓزَبهطخ , َٓزل٣ٔخ ( رؼ٤ِْ اُطبُت ػ٠ِ  - 1

 ػ٠ِ ٗجبربد اُي٣٘خ ٝ ٛ٘لٍخ اُؾلائن ) ؽ٤ُٞخ , ماد ؽ٤ُٖٞ , ٓؼٔوح ( طبُت  رؼ٤ِْ اُ  - 2

 . ٗجبربد اُقٚو ) أُؾب٤َٕ االٍزوار٤غ٤خ ( رؼ٤ِْ اُطبُت ػ٠ِ   - 3
 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ      

 

 رؼ٤ِْ اُطِجخ ٤ًل٤خ اُو٤بّ ثطوائن اُزل٤ٌو ٝاُزؾ٤َِ أُٞٙٞػ٢.

 ُلها٢ٍ ٝأُٞاٙغ االٙبك٤خ .ري٣ٝل اُطِجخ ثأٍب٤ٍبد أُووه ا

 ٛوػ اٍئِخ كٌو٣خ.

 رو٤َْ اُطِجخ ػ٠ِ ٓغب٤ٓغ ك٢ اُلهًٝ اُؼ٤ِٔخ .

 

 
 ٛوائن اُزو٤٤ْ      

 

 (quizاالٓزؾبٗبد أُلبعئخ )
 االٓزؾبٗبد اُْٜو٣خ

 اُزوبه٣و 

 اُٞاعت اُج٤ز٢
 األٛلاف اُٞعلا٤ٗخ ٝاُو٤ٔ٤خ  -ط

ن هذه المهارة هو ان ٌعتمد الطالب بما هو مهارة التفكٌر حسب لدرة الطالب وان الهدف م -25

 ملموس متى وماذا وكٌف ٌجب ان ٌفكر وٌعمل على تحسٌن المدرة على التفكٌر بشكل معمول .

 المبلحظة واالدران.  -26

 التحلٌل والتفسٌر. -27

 االعداد والتموٌم. -28

 



 
  

 

45 

 

 

 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ     

 شرح المحاضرة. .14

 المجامٌع الطبلبٌة. .15

 ْ ٛوائن اُزو٤٤   

 

 االٓزؾبٗبد ا٤ٓٞ٤ُخ ٝاُْٜو٣خ ٝاُٜ٘بئ٤خ. -19

 اُزوبه٣و  -21

 اُٞاعت اُج٤ز٢ -21

 

 
 

 أُ٘وُٞخ ) أُٜبهاد األفوٟ أُزؼِوخ ثوبث٤ِخ اُزٞظ٤ق ٝاُزطٞه اُْق٢ٖ (.اُزأ٤ِ٤ٛخ أُٜبهاد اُؼبٓخ ٝ -ك 

 اٍزقلاّ اٍُٞبئَ اُز٤ٙٞؾ٤خ ٓضَ ّبّبد اُؼوٗ ٝاعٜيح اُؾبٍٞة ُي٣بك االٍز٤ؼبة ُِطِجخ . -16

 هع اُضوخ ػ٘ل اُطِجخ ك٢ اُزؼج٤و ػٖ اٗلَْٜ ثٞٙٞػ ٝصوخ ك٢ اٌُالّ ٝػ٘ل اُزؼج٤و ثبٌُزبثخ.ى -17
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 ٍبػخ( 3اُؼ٢ِٔ ) ٍبػخ( 2اُ٘ظو١   ) األٍجٞع

علم البستنة , اتريخ تطور علم البستنة ,  االٍٝ
 االذنية االقتصادية و الغذائية

التعريف ابحلقول و ادلنشات البستنية ) احلدائق , 
 لبساتُت و احلقول و البيوت البالستيكية و الزجاجية (ا

 اُضب٢ٗ
اجراء شلارسة عمليات التكاثر اخلضري ) االقالم و  تقسيم النبااتت البستنية

 الًتقيد و التطعيم و الًتكيب (
العوامل البيئية ادلالئمة و اثرىا على االنتاج  اُضبُش

للمحاصيل البستنية ) الضوء , احلرارة , 
 بة , الًتبة (الرطو 

زراعة البذور ادلختلفة و اجراء عملية الشتل ) التكاثر 
 اجلنسي (

طرق تكاثر النبااتت البستنية ) التكاثر  اُواثغ
 اجلنسي و اخلضري و زراعة االنسجة (

اقامة ادلشاتل و زراعة النبااتت و رعايتها و ادارة 
 ادلشاتل

فاكهة , ادلشاتل , ادناط الزراعة احلقلية ) ال اُقبٌٓ
 اخلضر و نبات الزينة و الطبية و العطرية (

التعريف بطريقة الري و التسميد و اجراء ىذه 
 العمليات حقليا

العمليات الزراعية ) الري , التسميد , التقليم  اَُبكً
 , اخلف , مقاومة االدغال و االفات (

اجراء عمليات التقليم و الًتقيم و اخلف و مقارنة 
 عهااالفات على انوا

 اَُبثغ

 الزراعة حتقق بيئات مكيفة
العمليات اليت جتري يف البيوت البالستيكية و الزجاجية 
و طرق السيطرة على العوامل البيئية و تسخَتىا يف 

 انتاج احملاصيل يف غَت مومسها
 اُضبٖٓ

 اجلٍت , القطن , التسويق
شلارسة عملية اجلٍت و القطن و التعبئة و تداول 

 احملاصيل
 ٍغاُزب

 اخلزن و احلفظ
و كيفية معرفة اسس  –التعريف على ادلخازن ادلربده 

 احلفظ هبذه التقنية
 اُؼبّو

 نبذة عن تربية وحتسُت النبااتت البستنية
زايرة احلدائق و ادلتنزىات و البساتُت للتعرف ميدانيا 

 عليها
امثلة على اشجار الفاكهة ) متساقطة ,  اُؾبك١ ػْو

 مستدشنة (
زراعة النخيل و احلمضيات و زراعة  امثلة على

 التفاحيات و ذات النواة الصلبة
امثلة على نبااتت اخلضر ) احملاصيل  اُضب٢ٗ ػْو

 االسًتاتيجية (
 امثلة على انتاج احملاصيل لبعض العوائل

امثلة على نبااتت الزينة و ىندسة احلدائق )  اُضبُش ػْو
 م نبااتت الزينةامثلة على اى حولية , ذات حولُت , معمرة (

 امثلة على زراعة اىم النبااتت الطبية و العطرية امثلة على النبااتت الطبية و العطرية اُواثغ ػْو
 مراجعة  مراجعة  اُقبٌٓ ػْو
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 اُج٤٘خ اُزؾز٤خ  .76

 اـ اٌُزت ٝأُواعغ اُز٢ ٠ٕٞ٣ ثٜب                

 ( أُغالد اُؼ٤ِٔخ , اُزوبه٣و ,.... ) 
 ُجَز٘خ ٗجبربد اًزت  

 
 

ة ـ أُواعغ االٌُزو٤ٗٝخ, ٓٞاهغ االٗزو٤ٗذ 

.... 
 االنًتنيت

 
 فطخ رط٣ٞو أُووه اُلها٢ٍ  .77

 ٝاألؽلاس. اُظوٝف ر٘بٍت عل٣لح ٓلوكاد اُؾل٣ضخ ٝ ئٙبكخ  ٝأُواعغ اٌُزت رٞك٤و.1

ٍ أُزولٓخ ا٣لبك اُطِجخ ٝفبٕخ االٝائَ ْٜٓ٘ ػ٠ِ اهَبْٜٓ اُؼ٤ِٔخ ا٠ُ فبهط اُؼوام ٝفبٕخ ك٢ اُلٝ .2

 .االهزٖبك ٝاالهّبك اُيهاػ٢ ُزط٣ٞو أُٜبهاد ًال ؽَت هؿجزٚ ٝثؾَت اُزقٖٖبد أُٞعٞكح ك٢ هَْ

 أُغبٍ اُزؼبٕٝ اُؼ٢ِٔ ٓغ اُغبٓؼبد اُؼب٤ُٔخ ٖٓ فالٍ رط٣ٞو أُالًبد اُزله٤َ٣خ ُالٛالع ػ٠ِ اُزطٞه ك٢ .3

 .ُِٔووه االفزٖبٓ ماد اُؼ٢ِٔ

االهزٖبك٣خ ؼِّٞ اُُوكل اُغبٓؼبد اُلز٤خ ثبُقجواد ٝافو ٓب رَٕٞ ا٤ُٚ اُؼِْ ك٢  . رط٣ٞو كٌوح االٍزبم اُيائو4

 .اُيهاػ٤خ
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 ٗٔٞمط ٕٝق أُووه

  

 ٕٝق أُووه

 

 

 جامعة تكريت أُإٍَخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ .78

 االهزٖبك ٝاالهّبك اُيهاػ٢/ ٤ًِخ اُيهاػخ    / أُوًي ؼ٢ِٔ اُوَْ اُ .79

 ػِْ اُزوثخ  اٍْ / هٓي أُووه .81

 اٍجٞػ٢ أٌّبٍ اُؾٚٞه أُزبؽخ .81

 اال٠ُٝ/أُوؽِخ  /هث٤ؼ٢ ك٢ِٖ اُلَٖ / اَُ٘خ .82

 ػ٢ِٔ ٍبػخ 45+ٗظو١ ٍبػخ 30 )ا٢ٌُِ(ػلك اَُبػبد اُلها٤ٍخ  .83

 2018/12/16 ربه٣ـ ئػلاك ٛنا إُٞق  .84

 أٛلاف أُووه .85

 .تعارٌف و مفاهٌم عامةالتعرف على  .20

 . مكونات التربة الرئٌسٌة التعرف على .21

 . نشوء و تطور التربةالتعرف على  .22

 .ص الفٌزٌاوٌة للتربةالخواالتعرف على   .23

 .  ماء التربة )الحالة السائلة ( التعرف على .24

 

ٌوفر وصف الممرر هذا إٌجازاً ممتضٌاً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم ك االستفادة المصوى من فرص مبرهناً عما إذا كان لد حم

 ؛البرنامج.
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 ٝٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٝاُزو٤٤ْ ٔووهٓقوعبد اُ .86

  ٛلاف أُؼوك٤خ األ - ك

 .    الخواص الباٌولوجٌة للتربة إ ٣زؼوف  -14

 .   الغروٌات و خواص التربة الكٌمٌاوٌة رؾ٤َِ  -15

    المالحالًتبة ادلتاثرة اب اُزؼوف   -3      

 .  العناصر الغذائية للًتبة و عالقتها بنمو النبات ٣زؼوف اُطبُت ػ٠ِ   -4      

 .االمسدة و التسميد اُزؼوف ػ٠ِ    -5      

 

 ٔووهاُقبٕخ ثبُ ٤خأُٜبهاراألٛلاف   -ة 

 .  ترب العراق رؼ٤ِْ اُطبُت ػ٠ِ  - 1

 تعٌٌن نسبة الرطوبة فً التربة رؼ٤ِْ اُطبُت   - 2
 . 
 .  الكثافة الظاهرٌة و الحمٌمٌة فً التربة رؼ٤ِْ اُطبُت ػ٠ِ   - 3

 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ      

 

 رؼ٤ِْ اُطِجخ ٤ًل٤خ اُو٤بّ ثطوائن اُزل٤ٌو ٝاُزؾ٤َِ أُٞٙٞػ٢.

 ري٣ٝل اُطِجخ ثأٍب٤ٍبد أُووه اُلها٢ٍ ٝأُٞاٙغ االٙبك٤خ .

 ٛوػ اٍئِخ كٌو٣خ.

 اُلهًٝ اُؼ٤ِٔخ . رو٤َْ اُطِجخ ػ٠ِ ٓغب٤ٓغ ك٢

 

 
 ٛوائن اُزو٤٤ْ      

 

 (quizاالٓزؾبٗبد أُلبعئخ )
 االٓزؾبٗبد اُْٜو٣خ

 اُزوبه٣و 

 اُٞاعت اُج٤ز٢
 األٛلاف اُٞعلا٤ٗخ ٝاُو٤ٔ٤خ  -ط

مهارة التفكٌر حسب لدرة الطالب وان الهدف من هذه المهارة هو ان ٌعتمد الطالب بما هو  -29

 كر وٌعمل على تحسٌن المدرة على التفكٌر بشكل معمول .ملموس متى وماذا وكٌف ٌجب ان ٌف

 المبلحظة واالدران.  -31

 التحلٌل والتفسٌر. -31

 االعداد والتموٌم -32
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 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ     

 شرح المحاضرة. .16

 المجامٌع الطبلبٌة. .17

 ٛوائن اُزو٤٤ْ    

 

 االٓزؾبٗبد ا٤ٓٞ٤ُخ ٝاُْٜو٣خ ٝاُٜ٘بئ٤خ. -22

 اُزوبه٣و  -23

 اُٞاعت اُج٤ز٢ -24

 

 
 

 أُ٘وُٞخ ) أُٜبهاد األفوٟ أُزؼِوخ ثوبث٤ِخ اُزٞظ٤ق ٝاُزطٞه اُْق٢ٖ (.اُزأ٤ِ٤ٛخ أُٜبهاد اُؼبٓخ ٝ -ك 

 اٍزقلاّ اٍُٞبئَ اُز٤ٙٞؾ٤خ ٓضَ ّبّبد اُؼوٗ ٝاعٜيح اُؾبٍٞة ُي٣بك االٍز٤ؼبة ُِطِجخ . -18

 ٤و ثبٌُزبثخ.ىهع اُضوخ ػ٘ل اُطِجخ ك٢ اُزؼج٤و ػٖ اٗلَْٜ ثٞٙٞػ ٝصوخ ك٢ اٌُالّ ٝػ٘ل اُزؼج -19
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 اُج٤٘خ اُزؾز٤خ  .87

 اـ اٌُزت ٝأُواعغ اُز٢ ٠ٕٞ٣ ثٜب                

 ( أُغالد اُؼ٤ِٔخ , اُزوبه٣و ,.... ) 
 على علم الًتبة ًزت  

 االنًتنيت الٌُزو٤ٗٝخ, ٓٞاهغ االٗزو٤ٗذة ـ أُواعغ ا

 
 فطخ رط٣ٞو أُووه اُلها٢ٍ  .88

 ٝاألؽلاس. اُظوٝف ر٘بٍت عل٣لح ٓلوكاد اُؾل٣ضخ ٝ ئٙبكخ  ٝأُواعغ اٌُزت رٞك٤و.1

ا٣لبك اُطِجخ ٝفبٕخ االٝائَ ْٜٓ٘ ػ٠ِ اهَبْٜٓ اُؼ٤ِٔخ ا٠ُ فبهط اُؼوام ٝفبٕخ ك٢ اُلٍٝ أُزولٓخ  .2

 .االهزٖبك ٝاالهّبك اُيهاػ٢ ُزط٣ٞو أُٜبهاد ًال ؽَت هؿجزٚ ٝثؾَت اُزقٖٖبد أُٞعٞكح ك٢ هَْ

 أُغبٍ اُغبٓؼبد اُؼب٤ُٔخ ٖٓ فالٍ رط٣ٞو أُالًبد اُزله٤َ٣خ ُالٛالع ػ٠ِ اُزطٞه ك٢ اُزؼبٕٝ اُؼ٢ِٔ ٓغ .3

 .ُِٔووه االفزٖبٓ ماد اُؼ٢ِٔ

االهزٖبك٣خ ؼِّٞ اُ. رط٣ٞو كٌوح االٍزبم اُيائو ُوكل اُغبٓؼبد اُلز٤خ ثبُقجواد ٝافو ٓب رَٕٞ ا٤ُٚ اُؼِْ ك٢ 4

 .اُيهاػ٤خ

 ٍبػخ( 3اُؼ٢ِٔ ) ٍبػخ( 2اُ٘ظو١   ) األٍجٞع

 االٍٝ
 تعاريف و مفاىيم عامة

وصف مقد الًتبة و كيفية اخذ العينات من احلقل و 
 حتضَتىا للدراسات ادلختربية

 اُضب٢ٗ

 مكوانت الًتبة الرئيسية
الطريقة احلقلية للتوزيع احلجمي لدقائق الًتبة ) 

ي ( و الطريقة احلقلية لتحديد التحليل ادليكانيك
 نسجة الًتبة و تطبيقات على استخدام مثلث النسجة

 تعيُت نسبة الرطوبة يف الًتبة نشوء و تطور الًتبة اُضبُش
 الكثافة الظاىرية و احلقيقية يف الًتبة اخلواص الفيزايوية للًتبة اُواثغ

 ية للتشبعحساب النسبة ادلئو  ماء الًتبة )احلالة السائلة ( اُقبٌٓ
 قياس درجة تفاعل الًتبة و التوصيل الكهرابئي الغروايت و خواص الًتبة الكيمياوية اَُبكً
 دراسة عن الًتب ادللحية و الصودية الًتبة ادلتاثرة ابالمالح اَُبثغ
 اُضبٖٓ

تعيُت بعض االيوانت ادلوجبة و السالبة يف  
 مستخلصات الًتبة

 تقدير ادلادة العضوية يف الًتبة بةاخلواص البايولوجية للًت  اُزبٍغ
 تقدير كاربوانت الكالسيوم العناصر الغذائية للًتبة و عالقتها بنمو النبات اُؼبّو

 االمسدة و التسميد اُؾبك١ ػْو
التعرف على بعض االحياء اجملهرية ذات االذنية 

 االقتصادية يف الًتبة

 اُضب٢ٗ ػْو
 ترب العراق اُضبُش ػْو

 مراجعة  ْواُواثغ ػ
 اُقبٌٓ ػْو
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 ٗٔٞمط ٕٝق أُووه

  

 ٕٝق أُووه

 

 

 جامعة تكريت أُإٍَخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ .89

 االهزٖبك ٝاالهّبك اُيهاػ٢/ ٤ًِخ اُيهاػخ    ًي/ أُو ؼ٢ِٔ اُوَْ اُ .91

 اٍب٤ٍبد ٕ٘بػبد ؿنائ٤خ  اٍْ / هٓي أُووه .91

 اٍجٞػ٢ أٌّبٍ اُؾٚٞه أُزبؽخ .92

 هث٤ؼ٢ أُوؽِخ اال٠ُٝ ك٢ِٖ اُلَٖ / اَُ٘خ .93

 ػ٢ِٔ ٍبػخ 45+ٗظو١ ٍبػخ 30 )ا٢ٌُِ(ػلك اَُبػبد اُلها٤ٍخ  .94

 2018/12/16 ربه٣ـ ئػلاك ٛنا إُٞق  .95

 ُٔووهأٛلاف ا .96

 .اهمٌة الصناعات الغذائٌةالتعرف على  .25

 . صبلحٌة المواد االولٌة للتصنٌع الغذائً التعرف على .26

 . المجامٌع الغذائٌة، الفواكهالتعرف على  .27

 .  الخضراوات واللحوم التعرف على .28

 . الحبوبالتعرف على  .29

 

فر وصف الممرر هذا إٌجازاً ممتضٌاً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها ٌو

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 ٝٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٝاُزو٤٤ْ ٔووهٓقوعبد اُ .97

   ٛلاف أُؼوك٤خاأل -16

 .   البٌض ػ٠ِ إ ٣زؼوف   -17

 .الزٌوت والدهون رؾ٤َِ    -18

  .  الشاي والقهوة اُزؼوف   -3      

 .  انواع التلف الغذائي ٣زؼوف اُطبُت ػ٠ِ   -4      

 .   طرق حفظ االغذية اُزؼوف ػ٠ِ  -5      

 ٔووهاُقبٕخ ثبُ ٤خأُٜبهاراألٛلاف   -ة 

 .  ت الغذائٌةتطوٌر المنتجا رؼ٤ِْ اُطبُت ػ٠ِ  - 1

 .االغذية غَت التقليدية واجلاىزة رؼ٤ِْ اُطبُت    - 2

 .  العادات الغذائية رؼ٤ِْ اُطبُت ػ٠ِ   - 3

 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ      

 

 رؼ٤ِْ اُطِجخ ٤ًل٤خ اُو٤بّ ثطوائن اُزل٤ٌو ٝاُزؾ٤َِ أُٞٙٞػ٢.

 ري٣ٝل اُطِجخ ثأٍب٤ٍبد أُووه اُلها٢ٍ ٝأُٞاٙغ االٙبك٤خ .

 ٛوػ اٍئِخ كٌو٣خ.

 رو٤َْ اُطِجخ ػ٠ِ ٓغب٤ٓغ ك٢ اُلهًٝ اُؼ٤ِٔخ .

 

 
 ٛوائن اُزو٤٤ْ      

 

 (quizاالٓزؾبٗبد أُلبعئخ )
 االٓزؾبٗبد اُْٜو٣خ

 اُزوبه٣و 

 اُٞاعت اُج٤ز٢

 

 
 األٛلاف اُٞعلا٤ٗخ ٝاُو٤ٔ٤خ  -ط

د الطالب بما هو مهارة التفكٌر حسب لدرة الطالب وان الهدف من هذه المهارة هو ان ٌعتم -33

 ملموس متى وماذا وكٌف ٌجب ان ٌفكر وٌعمل على تحسٌن المدرة على التفكٌر بشكل معمول .

 المبلحظة واالدران.  -34

 التحلٌل والتفسٌر. -35

 االعداد والتموٌم. -36



 
  

 

54 

 

 

 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ     

 شرح المحاضرة. .18

 المجامٌع الطبلبٌة. .19

 ٛوائن اُزو٤٤ْ    

 

 اُْٜو٣خ ٝاُٜ٘بئ٤خ.االٓزؾبٗبد ا٤ٓٞ٤ُخ ٝ -25

 اُزوبه٣و  -26

 اُٞاعت اُج٤ز٢ -27

 

 
 

 أُ٘وُٞخ ) أُٜبهاد األفوٟ أُزؼِوخ ثوبث٤ِخ اُزٞظ٤ق ٝاُزطٞه اُْق٢ٖ (.اُزأ٤ِ٤ٛخ أُٜبهاد اُؼبٓخ ٝ -ك 

 اٍزقلاّ اٍُٞبئَ اُز٤ٙٞؾ٤خ ٓضَ ّبّبد اُؼوٗ ٝاعٜيح اُؾبٍٞة ُي٣بك االٍز٤ؼبة ُِطِجخ . -21

 زؼج٤و ػٖ اٗلَْٜ ثٞٙٞػ ٝصوخ ك٢ اٌُالّ ٝػ٘ل اُزؼج٤و ثبٌُزبثخ.ىهع اُضوخ ػ٘ل اُطِجخ ك٢ اُ -21

 

  



 
  

 

55 

 

 اُج٤٘خ اُزؾز٤خ  .98

 اـ اٌُزت ٝأُواعغ اُز٢ ٠ٕٞ٣ ثٜب                

 ( أُغالد اُؼ٤ِٔخ , اُزوبه٣و ,.... ) 
 ة صناعات غذائي ًزت 

ة ـ أُواعغ االٌُزو٤ٗٝخ, ٓٞاهغ االٗزو٤ٗذ 

.... 
 االنًتنيت

 
 فطخ رط٣ٞو أُووه اُلها٢ٍ  .99

 ٝاألؽلاس. اُظوٝف ر٘بٍت عل٣لح ٓلوكاد اُؾل٣ضخ ٝ ئٙبكخ  ٝأُواعغ اٌُزت رٞك٤و.1

لٓخ ا٣لبك اُطِجخ ٝفبٕخ االٝائَ ْٜٓ٘ ػ٠ِ اهَبْٜٓ اُؼ٤ِٔخ ا٠ُ فبهط اُؼوام ٝفبٕخ ك٢ اُلٍٝ أُزو .2

 .االهزٖبك ٝاالهّبك اُيهاػ٢ ُزط٣ٞو أُٜبهاد ًال ؽَت هؿجزٚ ٝثؾَت اُزقٖٖبد أُٞعٞكح ك٢ هَْ

 أُغبٍ اُزؼبٕٝ اُؼ٢ِٔ ٓغ اُغبٓؼبد اُؼب٤ُٔخ ٖٓ فالٍ رط٣ٞو أُالًبد اُزله٤َ٣خ ُالٛالع ػ٠ِ اُزطٞه ك٢ .3

 .ُِٔووه االفزٖبٓ ماد اُؼ٢ِٔ

االهزٖبك٣خ ؼِّٞ اُُغبٓؼبد اُلز٤خ ثبُقجواد ٝافو ٓب رَٕٞ ا٤ُٚ اُؼِْ ك٢ . رط٣ٞو كٌوح االٍزبم اُيائو ُوكل ا4

 .اُيهاػ٤خ

 

 ٍبػخ( 3اُؼ٢ِٔ ) ٍبػخ( 2اُ٘ظو١   ) األٍجٞع

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١  اذنية الصناعات الغذائية االٍٝ

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١ صالحية ادلواد االولية للتصنيع الغذائي اُضب٢ٗ

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١ ائية, الفواكواجملاميع الغذ اُضبُش

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١ اخلضراوات واللحوم اُواثغ

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١ احلبوب اُقبٌٓ

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١ البيض اَُبكً

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١ الزيوت والدىون اَُبثغ

 اُ٘ظو١ رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء الشاي والقهوة اُضبٖٓ

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١ انواع التلف الغذائي اُزبٍغ

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١ طرق حفظ االغذية اُؼبّو

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١ تطوير ادلنتجات الغذائية اُؾبك١ ػْو

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١ االغذية غَت التقليدية واجلاىزة اُضب٢ٗ ػْو

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١ ات الغذائيةالعاد اُضبُش ػْو

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١ مواد التعبئة والتغليف اُواثغ ػْو

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١  اُقبٌٓ ػْو
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 ٗٔٞمط ٕٝق أُووه

  

 ٕٝق أُووه

 

 

 جامعة تكريت أُإٍَخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ .111

 االهزٖبك ٝاالهّبك اُيهاػ٢/ ٤ًِخ اُيهاػخ    / أُوًي ؼ٢ِٔ اُوَْ اُ .111

 ٌٓبئٖ ٝاالد اُيهاػ٤خ  اٍْ / هٓي أُووه .112

 اٍجٞػ٢ أٌّبٍ اُؾٚٞه أُزبؽخ .113

 ُٔوؽِخ /اال٠ُٝ/هث٤ؼ٢ ا ك٢ِٖ اُلَٖ / اَُ٘خ .114

 ػ٢ِٔ ٍبػخ 45+ٗظو١ ٍبػخ 30 )ا٢ٌُِ(ػلك اَُبػبد اُلها٤ٍخ  .115

 2018/12/16 ربه٣ـ ئػلاك ٛنا إُٞق  .116

 أٛلاف أُووه .117

 التعرف على . .30

 ٕٝق ػبّ َُِبؽجبد اُيهاػ٤خ ٝ اعٜيرٜب أُقزِلخ التعرف على  .31

كٝهح ٓؾوًبد اُٚـٜ  –ُلاف٢ِ ٓؾوًبد اَُبؽجبد ) اٍب٤ٍبد ر٤ْٖٔ ٓؾوى االؽزوام ا  التعرف على .32

 ٝ اُْواهٙ ث٘ٞػ٤ٜب هثبػ٤خ ٝ ص٘بئ٤خ اُٚوثبد (

اْٛ اُطوم ٝ اٍُٞبئَ أُزجؼخ ك٢ ٗوَ ٝ رؾ٣َٞ اُؾوًخ ٝ اُطبهخ ك٢ أٌُبئٖ ٝ ا٥الد التعرف على  .32

 . اُيهاػ٤خ

ٝ ٕٝق ػبّ العٜيح ٓؾوًبد االؽزوام اُلاف٢ِ ٓغ اْٛ االٓٞه أُزؼِوخ ثبالكآٚ  التعرف على .33

 .    ا٤ُٖبٗٚ ٝ رَْٔ االعٜيح

ٌوفر وصف الممرر هذا إٌجازاً ممتضٌاً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم ص مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فر

 ؛البرنامج.
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 ٝٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٝاُزو٤٤ْ ٔووهٓقوعبد اُ .118

  ٛلاف أُؼوك٤خ األ - م

 –ٕ٘لٝم اَُوع  –كٌوح ػبٓخ ػٖ اعٜيح ٗوَ اُؾوًخ ك٢ اَُبؽجخ ) عٜبى اُلبَٕ   إ ٣زؼوف   -1

 عٜبى ٗوَ اُؾوًخ اُٜ٘بئ٢ ( –اُغٜبى اُلوه٢ 

 .٥الد اُيهاػ٤خاُزله٣ت ػ٠ِ ه٤بكح اَُبؽجخ ٝ هثٜ ا -19

 

 ٔووهاُقبٕخ ثبُ ٤خأُٜبهاراألٛلاف   -ة 

كلفة استخدام اآلالت  –كفاءة االداء  –كفاءة استخدام  الموة  –كفاءة المعدات    رؼ٤ِْ اُطبُت ػ٠ِ - 1

 .  و المكائن الزراعٌة

دلؤثرة يف اختيار ادلكائن و اآلالت العوامل ا –تقدير حاجة ادلزرعة من ادلكائن و ادلعدات الزراعية  رؼ٤ِْ اُطبُت    - 2
 .الزراعية

دراسة العمل و تطبيقاهتا يف رلال  –التعاون يف رلال استخدام ادلكائن و اآلالت الزراعية  رؼ٤ِْ اُطبُت ػ٠ِ   - 3
 .  ادلكائن و اآلالت الزراعية

 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ      

 

 ؾ٤َِ أُٞٙٞػ٢.رؼ٤ِْ اُطِجخ ٤ًل٤خ اُو٤بّ ثطوائن اُزل٤ٌو ٝاُز

 ري٣ٝل اُطِجخ ثأٍب٤ٍبد أُووه اُلها٢ٍ ٝأُٞاٙغ االٙبك٤خ .

 ٛوػ اٍئِخ كٌو٣خ.

 رو٤َْ اُطِجخ ػ٠ِ ٓغب٤ٓغ ك٢ اُلهًٝ اُؼ٤ِٔخ .

 

 
 ٛوائن اُزو٤٤ْ      

 

 (quizاالٓزؾبٗبد أُلبعئخ )
 االٓزؾبٗبد اُْٜو٣خ

 اُزوبه٣و 

 اُٞاعت اُج٤ز٢
 ٤خ األٛلاف اُٞعلا٤ٗخ ٝاُو٤ٔ -ط

مهارة التفكٌر حسب لدرة الطالب وان الهدف من هذه المهارة هو ان ٌعتمد الطالب بما هو  -37

 ملموس متى وماذا وكٌف ٌجب ان ٌفكر وٌعمل على تحسٌن المدرة على التفكٌر بشكل معمول .

 المبلحظة واالدران.  -38

 التحلٌل والتفسٌر. -39

 االعداد والتموٌم. -41
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 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ     

 لمحاضرة.شرح ا .20

 المجامٌع الطبلبٌة. .21

 ٛوائن اُزو٤٤ْ    

 

 االٓزؾبٗبد ا٤ٓٞ٤ُخ ٝاُْٜو٣خ ٝاُٜ٘بئ٤خ. -28

 اُزوبه٣و  -29

 اُٞاعت اُج٤ز٢ -31

 

 
 

 أُ٘وُٞخ ) أُٜبهاد األفوٟ أُزؼِوخ ثوبث٤ِخ اُزٞظ٤ق ٝاُزطٞه اُْق٢ٖ (.اُزأ٤ِ٤ٛخ أُٜبهاد اُؼبٓخ ٝ -ك 

 وٗ ٝاعٜيح اُؾبٍٞة ُي٣بك االٍز٤ؼبة ُِطِجخ .اٍزقلاّ اٍُٞبئَ اُز٤ٙٞؾ٤خ ٓضَ ّبّبد اُؼ -22

 ىهع اُضوخ ػ٘ل اُطِجخ ك٢ اُزؼج٤و ػٖ اٗلَْٜ ثٞٙٞػ ٝصوخ ك٢ اٌُالّ ٝػ٘ل اُزؼج٤و ثبٌُزبثخ. -23

 

  



 
  

 

59 

 

 ٤خ اُزؾز٤خ اُج٘ .119
 أُٖبكه : 

 رب٤ُق االٍزبم ُطل٢ ؽ٤َٖ دمحم ػ٢ِ ٝ ػجل اَُالّ دمحم ػيد . –اَُبؽجبد اُيهاػ٤خ  -1

 رب٤ُق االٍزبم ُطل٢ ؽ٤َٖ دمحم ػ٢ِ ٝػجل اَُالّ دمحم ػيد . –ٓؼلاد ٌٓ٘٘خ أُؾب٤َٕ اُؾو٤ِخ  -2

 ك . ًٔبٍ ٓؾَٖ ػ٢ِ   –اَُبؽجبد ٝ أُؼلاد اُيهاػ٤خ  -3

 

 

 عغ اُز٢ ٠ٕٞ٣ ثٜب                اـ اٌُزت ٝأُوا

 ( أُغالد اُؼ٤ِٔخ , اُزوبه٣و ,.... ) 
 ًزت  

ة ـ أُواعغ االٌُزو٤ٗٝخ, ٓٞاهغ االٗزو٤ٗذ 

.... 
 االنًتنيت

 

 ٍبػخ( 3اُؼ٢ِٔ ) ٍبػخ( 2اُ٘ظو١   ) األٍجٞع

 اآلالت الزراعية االٍٝ
فكرة عامة عن اىم معدات احلراثة و التنعيم و  -1

 ت التشغيلطرقها و تنظيما
 فكرة عامة عن اىم معدات البذار -2

 فكرة عامة عن اىم معدات التسميد -3

 فكرة عامة عن اىم معدات احلصاد -4

الطريقة الصحيحة يف خزن ادلكائن و ادلعدات  -5
 الزراعية

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١ 

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١ اُضب٢ٗ
 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١ اُضبُش
 ج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١رط اُواثغ

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١ اُقبٌٓ

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١ اَُبكً

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١ اَُبثغ

 اقتصاد ادلكائن و اآلالت الزراعية اُضبٖٓ
كفاءة   –كفاءة استخدام  القوة   –كفاءة ادلعدات  -1

 يةكلفة استخدام اآلالت و ادلكائن الزراع  –االداء 
تقدير حاجة ادلزرعة من ادلكائن و ادلعدات الزراعية  -2

العوامل ادلؤثرة يف اختيار ادلكائن و اآلالت  –
 الزراعية

التعاون يف رلال استخدام ادلكائن و اآلالت  -3
دراسة العمل و تطبيقاهتا يف رلال  –الزراعية 

 ادلكائن و اآلالت الزراعية

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١

 د ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١رطج٤وب اُزبٍغ

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١ اُؼبّو
 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١ اُؾبك١ ػْو
 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١ اُضب٢ٗ ػْو

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١ اُضبُش ػْو

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١ اُواثغ ػْو

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١ مراجعة  اُقبٌٓ ػْو
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 فطخ رط٣ٞو أُووه اُلها٢ٍ  .111

 ٝاألؽلاس. اُظوٝف ر٘بٍت عل٣لح ٓلوكاد اُؾل٣ضخ ٝ ئٙبكخ  ٝأُواعغ اٌُزت رٞك٤و.1

فبٕخ االٝائَ ْٜٓ٘ ػ٠ِ اهَبْٜٓ اُؼ٤ِٔخ ا٠ُ فبهط اُؼوام ٝفبٕخ ك٢ اُلٍٝ أُزولٓخ ا٣لبك اُطِجخ ٝ .2

 .االهزٖبك ٝاالهّبك اُيهاػ٢ ُزط٣ٞو أُٜبهاد ًال ؽَت هؿجزٚ ٝثؾَت اُزقٖٖبد أُٞعٞكح ك٢ هَْ

 أُغبٍ ك٢ اُزؼبٕٝ اُؼ٢ِٔ ٓغ اُغبٓؼبد اُؼب٤ُٔخ ٖٓ فالٍ رط٣ٞو أُالًبد اُزله٤َ٣خ ُالٛالع ػ٠ِ اُزطٞه .3

 .ُِٔووه االفزٖبٓ ماد اُؼ٢ِٔ

االهزٖبك٣خ ؼِّٞ اُ. رط٣ٞو كٌوح االٍزبم اُيائو ُوكل اُغبٓؼبد اُلز٤خ ثبُقجواد ٝافو ٓب رَٕٞ ا٤ُٚ اُؼِْ ك٢ 4

 .اُيهاػ٤خ
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 ٗٔٞمط ٕٝق أُووه

  

 ٕٝق أُووه

 

 

 جامعة تكريت أُإٍَخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ .111

 ػخاالهزٖبك ٝاالهّبك اُيهاػ٢/ ٤ًِخ اُيها    / أُوًي ؼ٢ِٔ اُوَْ اُ .112

 2تطبيقات يف احلاسوب/ اٍْ / هٓي أُووه .113

 اٍجٞػ٢ أٌّبٍ اُؾٚٞه أُزبؽخ .114

 هث٤ؼ٢ أُوؽِخ /اال٠ُٝ ك٢ِٖ اُلَٖ / اَُ٘خ .115

 ػ٢ِٔ ٍبػخ 45+ٗظو١ ٍبػخ 30 )ا٢ٌُِ(ػلك اَُبػبد اُلها٤ٍخ  .116

 2018/12/16 ربه٣ـ ئػلاك ٛنا إُٞق  .117

 أٛلاف أُووه .118

 .تعرٌف الحاسوب وانواعهالتعرف على  .34

 .أجٌال الحاسوبتعرف على ال .35

 .  أجٌال الحاسوب التعرف على .36

 . وحدات االدخال واإلخراج  فً الحاسوبالتعرف على  .37

 .اساسٌات نظام التشغٌل –أنظمة التشغٌل التعرف على   .38

ص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها ٌوفر وصف الممرر هذا إٌجازاً ممتضٌاً ألهم خصائ

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص 

 ؛البرنامج.



 
  

 

62 

 

 ٝٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٝاُزو٤٤ْ ٔووهٓقوعبد اُ .119

  ٛلاف أُؼوك٤خ األ - ه

 .  إدارة الطابعات وخصائصها إ ٣زؼوف    -21

 .مربع الحوار -  startلائمة  –شرٌط المهام  رؾ٤َِ    -21

    انشاء المجلدات وإعادة تسمٌة ملف او المجلد وخصائص العرض اُزؼوف  -3      

 

 ٔووهاُقبٕخ ثبُ ٤خأُٜبهاراألٛلاف   -ة 

 .  برنامج ورد وواجهة البرنامج واشرطة البرنامج رؼ٤ِْ اُطبُت ػ٠ِ  - 1

 .  حذف المعلومات والمجلدات واعادتها  رؼ٤ِْ اُطبُت  - 2
 .  تبوٌب الصفحة الرئٌسٌة ومجموعاتها رؼ٤ِْ اُطبُت ػ٠ِ   - 3

 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ      

 

 رؼ٤ِْ اُطِجخ ٤ًل٤خ اُو٤بّ ثطوائن اُزل٤ٌو ٝاُزؾ٤َِ أُٞٙٞػ٢.

 ري٣ٝل اُطِجخ ثأٍب٤ٍبد أُووه اُلها٢ٍ ٝأُٞاٙغ االٙبك٤خ .

 ٌو٣خ.ٛوػ اٍئِخ ك

 رو٤َْ اُطِجخ ػ٠ِ ٓغب٤ٓغ ك٢ اُلهًٝ اُؼ٤ِٔخ .

 
 ٛوائن اُزو٤٤ْ      

 

 (quizاالٓزؾبٗبد أُلبعئخ )
 االٓزؾبٗبد اُْٜو٣خ

 اُزوبه٣و 

 اُٞاعت اُج٤ز٢
 األٛلاف اُٞعلا٤ٗخ ٝاُو٤ٔ٤خ  -ط

 مهارة التفكٌر حسب لدرة الطالب وان الهدف من هذه المهارة هو ان ٌعتمد الطالب بما هو -41

 ملموس متى وماذا وكٌف ٌجب ان ٌفكر وٌعمل على تحسٌن المدرة على التفكٌر بشكل معمول .

 المبلحظة واالدران.  -42

 التحلٌل والتفسٌر. -43

 االعداد والتموٌم. -44

 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ     

 شرح المحاضرة. .22
 المجامٌع الطبلبٌة. .23
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 ٛوائن اُزو٤٤ْ    

 

 ئ٤خ.االٓزؾبٗبد ا٤ٓٞ٤ُخ ٝاُْٜو٣خ ٝاُٜ٘ب -31

 اُزوبه٣و  -32

 اُٞاعت اُج٤ز٢ -33

 

 
 

 أُ٘وُٞخ ) أُٜبهاد األفوٟ أُزؼِوخ ثوبث٤ِخ اُزٞظ٤ق ٝاُزطٞه اُْق٢ٖ (.اُزأ٤ِ٤ٛخ أُٜبهاد اُؼبٓخ ٝ -ك 

 اٍزقلاّ اٍُٞبئَ اُز٤ٙٞؾ٤خ ٓضَ ّبّبد اُؼوٗ ٝاعٜيح اُؾبٍٞة ُي٣بك االٍز٤ؼبة ُِطِجخ . -24

 ْ ثٞٙٞػ ٝصوخ ك٢ اٌُالّ ٝػ٘ل اُزؼج٤و ثبٌُزبثخ.ىهع اُضوخ ػ٘ل اُطِجخ ك٢ اُزؼج٤و ػٖ اٗلَٜ -25
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 اُج٤٘خ اُزؾز٤خ  .121

 اـ اٌُزت ٝأُواعغ اُز٢ ٠ٕٞ٣ ثٜب                

 ( أُغالد اُؼ٤ِٔخ , اُزوبه٣و ,.... ) 
 ًزت  

ة ـ أُواعغ االٌُزو٤ٗٝخ, ٓٞاهغ االٗزو٤ٗذ 

.... 
 االنًتنيت

 
 فطخ رط٣ٞو أُووه اُلها٢ٍ  .121

 ٝاألؽلاس. اُظوٝف ٍتر٘ب عل٣لح ٓلوكاد اُؾل٣ضخ ٝ ئٙبكخ  ٝأُواعغ اٌُزت رٞك٤و.1

ا٣لبك اُطِجخ ٝفبٕخ االٝائَ ْٜٓ٘ ػ٠ِ اهَبْٜٓ اُؼ٤ِٔخ ا٠ُ فبهط اُؼوام ٝفبٕخ ك٢ اُلٍٝ أُزولٓخ  .2

 .االهزٖبك ٝاالهّبك اُيهاػ٢ ُزط٣ٞو أُٜبهاد ًال ؽَت هؿجزٚ ٝثؾَت اُزقٖٖبد أُٞعٞكح ك٢ هَْ

 أُغبٍ أُالًبد اُزله٤َ٣خ ُالٛالع ػ٠ِ اُزطٞه ك٢اُزؼبٕٝ اُؼ٢ِٔ ٓغ اُغبٓؼبد اُؼب٤ُٔخ ٖٓ فالٍ رط٣ٞو  .3

 .ُِٔووه االفزٖبٓ ماد اُؼ٢ِٔ

االهزٖبك٣خ ؼِّٞ اُ. رط٣ٞو كٌوح االٍزبم اُيائو ُوكل اُغبٓؼبد اُلز٤خ ثبُقجواد ٝافو ٓب رَٕٞ ا٤ُٚ اُؼِْ ك٢ 4

 .اُيهاػ٤خ

 ٍبػخ( 3اُؼ٢ِٔ ) ٍبػخ( 2اُ٘ظو١   ) األٍجٞع

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١  تعرٌف الحاسوب وانواعه االٍٝ

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١ أجٌال الحاسوب اُضب٢ٗ
وحدات االدخال واإلخراج  فً  اُضبُش

 الحاسوب
 اُ٘ظو١ رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء

اساسٌات نظام  –أنظمة التشغٌل  اُواثغ
 التشغٌل

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١

مربع  -  startلائمة  –شرٌط المهام  اُقبٌٓ

 الحوار

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١

انشاء المجلدات وإعادة تسمٌة ملف او  اَُبكً
 المجلد وخصائص العرض

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١ لومات والمجلدات واعادتهاحذف المع اَُبثغ

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١ امتحان شهر األول اُضبٖٓ

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١ إدارة الطابعات وخصائصها اُزبٍغ
برنامج ورد وواجهة البرنامج واشرطة  اُؼبّو

 البرنامج

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١ تطبٌك عملً اُؾبك١ ػْو
 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١ تبوٌب الصفحة الرئٌسٌة ومجموعاتها اُضب٢ٗ ػْو

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١ تطبٌك عملً  اُضبُش ػْو

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١ تبوٌب االدراج ومجموعاتها اُواثغ ػْو

 و١رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظ امتحان شهر ثانً اُقبٌٓ ػْو
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الذراسُت للسنت 

الفصل الثانُت/

 الولا
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 ٞمط ٕٝق أُووهٗٔ

  

 ٕٝق أُووه

 

 

 عة تكريتجام أُإٍَخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ .122

 االهزٖبك ٝاالهّبك اُيهاػ٢/ ٤ًِخ اُيهاػخ    / أُوًي ؼ٢ِٔ اُوَْ اُ .123

 اساسيات  االرشاد الزراعي             -: اٍْ / هٓي أُووه .124

 اٍجٞػ٢ أٌّبٍ اُؾٚٞه أُزبؽخ .125

 / فو٣ل٢ / أُوؽِخ  / اُضب٤ٗخ ك٢ِٖ اُلَٖ / اَُ٘خ .126

 ػ٢ِٔ ٍبػخ 45+ٗظو١ ٍبػخ 30 )ا٢ٌُِ(ػلك اَُبػبد اُلها٤ٍخ  .127

 2018/12/16 ربه٣ـ ئػلاك ٛنا إُٞق  .128

 أٛلاف أُووه .129

 .نبذة تارٌخٌةالتعرف على  .39

 .الزراعً التعرٌف باالرشادالتعرف على  .40

 .اهمٌة االرشاد الزراعًالتعرف على   .41

 
 . ،   ب ـ ذكر المبادئ و اهمٌة كل منها .1

 . اهداف االرشاد الزراعًالتعرف على  .2

ٌوفر وصف الممرر هذا إٌجازاً ممتضٌاً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 ائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٝاُزو٤٤ْٝٛو ٔووهٓقوعبد اُ .131

  ٛلاف أُؼوك٤خ األ - ى

 .   مبادئ االرشاد الزراعًعلى    إ ٣زؼوف   -22

 .  المٌادة الرٌفٌة رؾ٤َِ   -23

  .تبٍت و انتشار ادلستجدات ) التقنيات ( الزراعية اُزؼوف    -3      

 .  ختطيط  الربامج االرشادية ٣زؼوف اُطبُت ػ٠ِ   -4      

 .   االتصال ف ػ٠ِ اُزؼو -5      

 

 ٔووهاُقبٕخ ثبُ ٤خأُٜبهاراألٛلاف   -ة 

التعرٌف بالتخطٌط واهمٌته و مبادئه، ب ـ مراحل عملٌة التخطٌط للبرنامج  رؼ٤ِْ اُطبُت ػ٠ِ  - 1

 .  االرشادي

 .اذنية وجود مبادئ للعمل االرشادي      رؼ٤ِْ اُطبُت    - 2

 .اعي يف العراق و مراحل تطورهاالرشاد الزر  رؼ٤ِْ اُطبُت ػ٠ِ    - 3

 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ      

 

 رؼ٤ِْ اُطِجخ ٤ًل٤خ اُو٤بّ ثطوائن اُزل٤ٌو ٝاُزؾ٤َِ أُٞٙٞػ٢.

 ري٣ٝل اُطِجخ ثأٍب٤ٍبد أُووه اُلها٢ٍ ٝأُٞاٙغ االٙبك٤خ .

 ٛوػ اٍئِخ كٌو٣خ.

 رو٤َْ اُطِجخ ػ٠ِ ٓغب٤ٓغ ك٢ اُلهًٝ اُؼ٤ِٔخ .

 

 
 ٤٤ْ ٛوائن اُزو     

 

 (quizاالٓزؾبٗبد أُلبعئخ )
 االٓزؾبٗبد اُْٜو٣خ

 اُزوبه٣و 

 اُٞاعت اُج٤ز٢
 األٛلاف اُٞعلا٤ٗخ ٝاُو٤ٔ٤خ  -ط

مهارة التفكٌر حسب لدرة الطالب وان الهدف من هذه المهارة هو ان ٌعتمد الطالب بما هو  -45

 ر بشكل معمول .ملموس متى وماذا وكٌف ٌجب ان ٌفكر وٌعمل على تحسٌن المدرة على التفكٌ

 المبلحظة واالدران.  -46

 التحلٌل والتفسٌر. -47

 االعداد والتموٌم. -48
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 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ     

 شرح المحاضرة. .24

 المجامٌع الطبلبٌة. .25

 ٛوائن اُزو٤٤ْ    

 

 االٓزؾبٗبد ا٤ٓٞ٤ُخ ٝاُْٜو٣خ ٝاُٜ٘بئ٤خ. -34

 اُزوبه٣و  -35

 اُٞاعت اُج٤ز٢ -36

 

 
 

 وُٞخ ) أُٜبهاد األفوٟ أُزؼِوخ ثوبث٤ِخ اُزٞظ٤ق ٝاُزطٞه اُْق٢ٖ (.أُ٘اُزأ٤ِ٤ٛخ أُٜبهاد اُؼبٓخ ٝ -ك 

 اٍزقلاّ اٍُٞبئَ اُز٤ٙٞؾ٤خ ٓضَ ّبّبد اُؼوٗ ٝاعٜيح اُؾبٍٞة ُي٣بك االٍز٤ؼبة ُِطِجخ . -26

 ىهع اُضوخ ػ٘ل اُطِجخ ك٢ اُزؼج٤و ػٖ اٗلَْٜ ثٞٙٞػ ٝصوخ ك٢ اٌُالّ ٝػ٘ل اُزؼج٤و ثبٌُزبثخ. -27
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 ٍبػخ( 3اُؼ٢ِٔ ) ٍبػخ( 2)اُ٘ظو١    األٍجٞع

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١  نبذة اترسنية االٍٝ

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١ التعريف ابالرشاد الزراعي اُضب٢ٗ

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١ اذنية االرشاد الزراعي اُضبُش

 مبادئ االرشاد الزراعي اُواثغ
ـ ذكر ادلبادئ و اذنية وجود مبادئ للعمل االرشادي     ,   ب 

 اذنية كل منها

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١

 اىداف االرشاد الزراعي اُقبٌٓ
 مستوايت االىداف      ب ـ خصائص االىداف

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١

   -التعريف ابلعملية   ب ـ عناصر العملية       ج  االتصال اَُبكً
 العوامل ادلؤثرة يف فاعلية االتصال

 ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١رطج٤وبد 

 القيادة الريفية اَُبثغ
اذنية      -التعريف ابلقيادة        ب ـ تصنيف القيادة الريفية     ج

 كل نوع من القيادة

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١

 تبٍت و انتشار ادلستجدات ) التقنيات ( الزراعية اُضبٖٓ
 التبٍت التعريف ابلتبٍت و االنتشار           ب ـ مراحل عملية

تصنيف فئات     -العوامل ادلؤثرة ابلتبٍت               د    -ج
 ادلتبنُت

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١

 ختطيط  الربامج االرشادية اُزبٍغ
التعريف ابلتخطيط واذنيتو و مبادئو, ب ـ مراحل عملية التخطيط 

 للربانمج االرشادي

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١

 شاد الزراعي و الوسائل االرشاديةطرائق االر  اُؼبّو

 تصنيف الطرائق و مزااي و زلددات استخدام كل نوع

 االعتبارات الواجب مراعاهتا يف اختيار الطريقة

الوسائل التعليمية , تصنيفها و االعتبارات الواجب مراعاهتا يف 
 استخدامها

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١

اُؾبك١ 

 ػْو
 تقومي الربامج االرشادية

 تعريف بتقومي الربانمج     ب ـ عناصر عملية التقوميال

رلاالت تقومي الربانمج     -مراحل عملية التقومي        د   -ج
 االرشادي

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١
 

 اُضب٢ٗ ػْو
 اُضبُش ػْو

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١ االرشاد الزراعي يف العراق و مراحل تطوره اُواثغ ػْو
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 ٤خ اُزؾز٤خ اُج٘ .131

 اـ اٌُزت ٝأُواعغ اُز٢ ٠ٕٞ٣ ثٜب                

 ( أُغالد اُؼ٤ِٔخ , اُزوبه٣و ,.... ) 
   االهّبك اُيهاػ٢  ًزت

ة ـ أُواعغ االٌُزو٤ٗٝخ, ٓٞاهغ االٗزو٤ٗذ 

.... 
 االنًتنيت

 
 فطخ رط٣ٞو أُووه اُلها٢ٍ  .132

 ٝاألؽلاس. اُظوٝف ر٘بٍت ل٣لحع ٓلوكاد اُؾل٣ضخ ٝ ئٙبكخ  ٝأُواعغ اٌُزت رٞك٤و.1

ا٣لبك اُطِجخ ٝفبٕخ االٝائَ ْٜٓ٘ ػ٠ِ اهَبْٜٓ اُؼ٤ِٔخ ا٠ُ فبهط اُؼوام ٝفبٕخ ك٢ اُلٍٝ أُزولٓخ  .2

 .االهزٖبك ٝاالهّبك اُيهاػ٢ ُزط٣ٞو أُٜبهاد ًال ؽَت هؿجزٚ ٝثؾَت اُزقٖٖبد أُٞعٞكح ك٢ هَْ

 أُغبٍ ٍ رط٣ٞو أُالًبد اُزله٤َ٣خ ُالٛالع ػ٠ِ اُزطٞه ك٢اُزؼبٕٝ اُؼ٢ِٔ ٓغ اُغبٓؼبد اُؼب٤ُٔخ ٖٓ فال .3

 .ُِٔووه االفزٖبٓ ماد اُؼ٢ِٔ

االهزٖبك٣خ ؼِّٞ اُ. رط٣ٞو كٌوح االٍزبم اُيائو ُوكل اُغبٓؼبد اُلز٤خ ثبُقجواد ٝافو ٓب رَٕٞ ا٤ُٚ اُؼِْ ك٢ 4

 .اُيهاػ٤خ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 

71 

 

 ٗٔٞمط ٕٝق أُووه

  

 ٕٝق أُووه

 

 

 جامعة تكريت أُإٍَخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ .133

 الهزٖبك ٝاالهّبك اُيهاػ٢/ ٤ًِخ اُيهاػخا    / أُوًي ؼ٢ِٔ اُوَْ اُ .134

   1نظرية اقتصادية /   اٍْ / هٓي أُووه .135

 اٍجٞػ٢ أٌّبٍ اُؾٚٞه أُزبؽخ .136

 فو٣ل٢ / أُوؽِخ  / اُضب٤ٗخ ك٢ِٖ اُلَٖ / اَُ٘خ .137

 ػ٢ِٔ ٍبػخ 45+ٗظو١ ٍبػخ 30 )ا٢ٌُِ(ػلك اَُبػبد اُلها٤ٍخ  .138

 2018/12/16 ربه٣ـ ئػلاك ٛنا إُٞق  .139

 ووهأٛلاف أُ .141

 . منحنى و لٌاس التكالٌف ، الكلفة و انواعها ، الكلفة واالٌجار و الربح التعرف على .3

 .اختٌار التكنلوجٌا فً االنتاج ، فترة االجل المصٌر ، فترة االجل الطوٌلالتعرف على  .4

 .المختلفةدالة الكلفة ، اختٌار السعة المناسبة ، دوال االنتاج المختلفة ، دوال التكالٌف التعرف على   .5

 . نظرٌة االسعار ، اسواق المنافسة ، االنتاج الكلً و المتوسط و االٌراد الحديالتعرف على  .6

-التوازن فً فترة االجل المصٌر ، فترة االجل الطوٌل و توازن المنشأة و الصناعة ، التعرف على   .7

 .االحجام االلتصادٌة

 

الممرر هذا إٌجازاً ممتضٌاً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها ٌوفر وصف 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 ٝٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٝاُزو٤٤ْ ٔووهٓقوعبد اُ .141

  ىداف ادلعرفية األ

 .   نظرية االحتكار التام , التوازن حتت االحتكار , ادلنشأة و الصناعة يف فًتة االجل القصَت و الطويل ان يتعرف  
 .  نظرية االحتكار التام , التوازن حتت االحتكار , ادلنشأة و الصناعة يف فًتة االجل القصَت و الطويل حتليل  

  .مايز السعري , ما ادلقصود ابلتمايز السعري , التأثَت االرنايب للتمايز السعريالت التعرف    -3      
 .   االحتكار و ادلنافسة و التاثَت يف ارتفاع الطلب , الضرائب , االسعار و االنتاج يتعرف الطالب على  -4      

 .   و زلدودية ادلوارد التوزيع , عوامل السعر و عوامل الدخل , نظرية التوزيع  التعرف على -5      

 ٔووهاُقبٕخ ثبُ ٤خأُٜبهاراألٛلاف   -ة 

الفائدة و العوائد على راس المال ، عرض المال و الطلب ، انواع الفوائد ،  رؼ٤ِْ اُطبُت ػ٠ِ  - 1

 .  كلفة راس المال ، االستثمار ، االدخار

 .ادات و التصدير , التغَتات الكمركيةالدخل القومي و التجارة و التبادل , االستَت  رؼ٤ِْ اُطبُت    - 2

 .  ادلال و البنوك و االسعار , النظام ادلصريف ,  االموال و ادلصارف التجارية , البنوك ادلركزية رؼ٤ِْ اُطبُت ػ٠ِ   - 3

 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ      

 

 رؼ٤ِْ اُطِجخ ٤ًل٤خ اُو٤بّ ثطوائن اُزل٤ٌو ٝاُزؾ٤َِ أُٞٙٞػ٢.

 ثأٍب٤ٍبد أُووه اُلها٢ٍ ٝأُٞاٙغ االٙبك٤خ . ري٣ٝل اُطِجخ

 ٛوػ اٍئِخ كٌو٣خ.

 رو٤َْ اُطِجخ ػ٠ِ ٓغب٤ٓغ ك٢ اُلهًٝ اُؼ٤ِٔخ .

 

 
 ٛوائن اُزو٤٤ْ      

 

 (quizاالٓزؾبٗبد أُلبعئخ )
 االٓزؾبٗبد اُْٜو٣خ

 اُزوبه٣و 

 اُٞاعت اُج٤ز٢

 

 
 األٛلاف اُٞعلا٤ٗخ ٝاُو٤ٔ٤خ  -ط

ة الطالب وان الهدف من هذه المهارة هو ان ٌعتمد الطالب بما هو مهارة التفكٌر حسب لدر -49

 ملموس متى وماذا وكٌف ٌجب ان ٌفكر وٌعمل على تحسٌن المدرة على التفكٌر بشكل معمول .

 المبلحظة واالدران.  -51

 التحلٌل والتفسٌر. -51

 االعداد والتموٌم. -52
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 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ     

 شرح المحاضرة. .26

 ة.المجامٌع الطبلبٌ .27

 ٛوائن اُزو٤٤ْ    

 

 االٓزؾبٗبد ا٤ٓٞ٤ُخ ٝاُْٜو٣خ ٝاُٜ٘بئ٤خ. -37

 اُزوبه٣و  -38

 اُٞاعت اُج٤ز٢ -39

 

 
 

 أُ٘وُٞخ ) أُٜبهاد األفوٟ أُزؼِوخ ثوبث٤ِخ اُزٞظ٤ق ٝاُزطٞه اُْق٢ٖ (.اُزأ٤ِ٤ٛخ أُٜبهاد اُؼبٓخ ٝ -ك 

 الٍز٤ؼبة ُِطِجخ .اٍزقلاّ اٍُٞبئَ اُز٤ٙٞؾ٤خ ٓضَ ّبّبد اُؼوٗ ٝاعٜيح اُؾبٍٞة ُي٣بك ا -28

 ىهع اُضوخ ػ٘ل اُطِجخ ك٢ اُزؼج٤و ػٖ اٗلَْٜ ثٞٙٞػ ٝصوخ ك٢ اٌُالّ ٝػ٘ل اُزؼج٤و ثبٌُزبثخ. -29
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 ٍبػخ( 3اُؼ٢ِٔ ) ٍبػخ( 2اُ٘ظو١   ) األٍجٞع

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١  منحٌت و قياس التكاليف , الكلفة و انواعها , الكلفة واالرنار و الربح االٍٝ

اختيار التكنلوجيا يف االنتاج , فًتة االجل القصَت , فًتة االجل الطويل  ٢ٗاُضب
, دالة الكلفة , اختيار السعة ادلناسبة , دوال االنتاج ادلختلفة , دوال 

 التكاليف ادلختلفة

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١

اد نظرية االسعار , اسواق ادلنافسة , االنتاج الكلي و ادلتوسط و االير  اُضبُش
احلدي , التوازن يف فًتة االجل القصَت , فًتة االجل الطويل و توازن 

 االحجام االقتصادية-ادلنشأة و الصناعة , 

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١

نظرية االحتكار التام , التوازن حتت االحتكار , ادلنشأة و الصناعة يف  اُواثغ
 فًتة االجل القصَت و الطويل

 ظو١رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘

التمايز السعري , ما ادلقصود ابلتمايز السعري , التأثَت االرنايب للتمايز  اُقبٌٓ
 السعري

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١

االحتكار و ادلنافسة و التاثَت يف ارتفاع الطلب , الضرائب , االسعار و  اَُبكً
 االنتاج

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١

عوامل الدخل , نظرية التوزيع و زلدودية التوزيع , عوامل السعر و  اَُبثغ
ادلوارد , مرونة عوامل االنتاج , عرض كلفة ادلوارد , لعنصر العمل و 

 راس ادلال

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١

الفائدة و العوائد على راس ادلال , عرض ادلال و الطلب , انواع الفوائد  اُضبٖٓ
 , كلفة راس ادلال , االستثمار , االدخار

 ٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١رطج

الدخل القومي , الناتج القومي االرتايل و الناتج القومي الصايف ,  اُزبٍغ
طرق قياس الدخل القومي , العالقة بُت الدخل القومي و الشخصي , 

 العوامل ادلؤثرة على مقًتح الدخل القومي

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١

ل , االستَتادات و التصدير , الدخل القومي و التجارة و التباد اُؼبّو
 التغَتات الكمركية

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١

اُؾبك١ 

 ػْو
ادلال و البنوك و االسعار , النظام ادلصريف ,  االموال و ادلصارف 

 التجارية , البنوك ادلركزية
 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١

اُضب٢ٗ 

 ػْو
الكلي , معدل  التطور االقتصادي و النمو , الطلب الكلي و العرض

النمو , اىداف سياسة النمو , تكاليف النمو , دنو ادلوارد , مشاكل 
 االستخدام

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١

اُضبُش 

 اقتصادايت الدول النامية ػْو
 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١
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 اُج٤٘خ اُزؾز٤خ  .142

 اـ اٌُزت ٝأُواعغ اُز٢ ٠ٕٞ٣ ثٜب                

 ( أُغالد اُؼ٤ِٔخ , اُزوبه٣و ,.... ) 
  1نظرية جزئية /ًزت  

ة ـ أُواعغ االٌُزو٤ٗٝخ, ٓٞاهغ االٗزو٤ٗذ 

.... 
 االنًتنيت

 
 فطخ رط٣ٞو أُووه اُلها٢ٍ  .143

 ٝاألؽلاس. اُظوٝف ر٘بٍت عل٣لح ادٓلوك اُؾل٣ضخ ٝ ئٙبكخ  ٝأُواعغ اٌُزت رٞك٤و.1

ا٣لبك اُطِجخ ٝفبٕخ االٝائَ ْٜٓ٘ ػ٠ِ اهَبْٜٓ اُؼ٤ِٔخ ا٠ُ فبهط اُؼوام ٝفبٕخ ك٢ اُلٍٝ أُزولٓخ  .2

 .االهزٖبك ٝاالهّبك اُيهاػ٢ ُزط٣ٞو أُٜبهاد ًال ؽَت هؿجزٚ ٝثؾَت اُزقٖٖبد أُٞعٞكح ك٢ هَْ

 أُغبٍ فالٍ رط٣ٞو أُالًبد اُزله٤َ٣خ ُالٛالع ػ٠ِ اُزطٞه ك٢ اُزؼبٕٝ اُؼ٢ِٔ ٓغ اُغبٓؼبد اُؼب٤ُٔخ ٖٓ .3

 .ُِٔووه االفزٖبٓ ماد اُؼ٢ِٔ

االهزٖبك٣خ ؼِّٞ اُ. رط٣ٞو كٌوح االٍزبم اُيائو ُوكل اُغبٓؼبد اُلز٤خ ثبُقجواد ٝافو ٓب رَٕٞ ا٤ُٚ اُؼِْ ك٢ 4

 .اُيهاػ٤خ
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 ٗٔٞمط ٕٝق أُووه

  

 ٕٝق أُووه

 

 جامعة تكريت أُإٍَخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ .144

 الهزٖبك ٝاالهّبك اُيهاػ٢/ ٤ًِخ اُيهاػخا    / أُوًي ؼ٢ِٔ اُوَْ اُ .145

 اساسيات  وقاية النبات اٍْ / هٓي أُووه .146

 اٍجٞػ٢ أٌّبٍ اُؾٚٞه أُزبؽخ .147

 فو٣ل٢ / أُوؽِخ  / اُضب٤ٗخ ك٢ِٖ اُلَٖ / اَُ٘خ .148

 ػ٢ِٔ ٍبػخ 45+ٗظو١ ٍبػخ 30 )ا٢ٌُِ(ػلك اَُبػبد اُلها٤ٍخ  .149

  18  /2018/12 ربه٣ـ ئػلاك ٛنا إُٞق  .151

 أُووهأٛلاف  .151

 .األهمٌة االلتصادٌة لآلفات الزراعٌةالتعرف على  .8

 . تعارٌف لمصطلحات امراض النبات التعرف على .9

 . مسببات امراض النبات الطفٌلٌةالتعرف على  .10

 . مسببات امراض النبات  غٌر الطفٌلٌةالتعرف على  .11

 . طرق انتشار مسببات امراض النبات الطفٌلٌةالتعرف على  .12

الممرر هذا إٌجازاً ممتضٌاً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها  ٌوفر وصف

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 ٝٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٝاُزو٤٤ْ وهٔوٓقوعبد اُ .152
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  ٛلاف أُؼوك٤خ األ -ً 

 .  طرق مماومة امراض النبات إ ٣زؼوف    -24

 .ممدمة عن علم الحشرات    رؾ٤َِ  -25

  .  اساليب تغذية احلشرات اُزؼوف   -3      

 .  العوامل اليت ساعدت احلشرات على البقاء ٣زؼوف اُطبُت ػ٠ِ   -4      

 .   طرق تكاثر احلشرات ٠ اُزؼوف ػِ -5      

 

 ٔووهاُقبٕخ ثبُ ٤خأُٜبهاراألٛلاف   -ة 

 .  العوامل البٌئٌة المؤثرة فً حٌاة ونشاط الحشرات رؼ٤ِْ اُطبُت ػ٠ِ  - 1

 .  طرق مقاومة احلشرات الضارة رؼ٤ِْ اُطبُت   - 2

 .صور تصنيع ادلبيدات الكيمياوية رؼ٤ِْ اُطبُت ػ٠ِ    - 3

 ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٛوائن اُزؼ     

 

 رؼ٤ِْ اُطِجخ ٤ًل٤خ اُو٤بّ ثطوائن اُزل٤ٌو ٝاُزؾ٤َِ أُٞٙٞػ٢.

 ري٣ٝل اُطِجخ ثأٍب٤ٍبد أُووه اُلها٢ٍ ٝأُٞاٙغ االٙبك٤خ .

 ٛوػ اٍئِخ كٌو٣خ.

 رو٤َْ اُطِجخ ػ٠ِ ٓغب٤ٓغ ك٢ اُلهًٝ اُؼ٤ِٔخ .
 ٛوائن اُزو٤٤ْ      

 

 (quizاالٓزؾبٗبد أُلبعئخ )
 ْٜو٣خاالٓزؾبٗبد اُ

 اُزوبه٣و 

 اُٞاعت اُج٤ز٢
 األٛلاف اُٞعلا٤ٗخ ٝاُو٤ٔ٤خ  -ط

مهارة التفكٌر حسب لدرة الطالب وان الهدف من هذه المهارة هو ان ٌعتمد الطالب بما هو  -53

 ملموس متى وماذا وكٌف ٌجب ان ٌفكر وٌعمل على تحسٌن المدرة على التفكٌر بشكل معمول .

 المبلحظة واالدران.  -54

 فسٌر.التحلٌل والت -55

 االعداد والتموٌم. -56

 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ     

 شرح المحاضرة. .28

 المجامٌع الطبلبٌة. .29
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 ٛوائن اُزو٤٤ْ    

 

 االٓزؾبٗبد ا٤ٓٞ٤ُخ ٝاُْٜو٣خ ٝاُٜ٘بئ٤خ. -41

 اُزوبه٣و  -41

 اُٞاعت اُج٤ز٢ -42

 

 
 

 ٤ق ٝاُزطٞه اُْق٢ٖ (.أُ٘وُٞخ ) أُٜبهاد األفوٟ أُزؼِوخ ثوبث٤ِخ اُزٞظاُزأ٤ِ٤ٛخ أُٜبهاد اُؼبٓخ ٝ -ك 

 اٍزقلاّ اٍُٞبئَ اُز٤ٙٞؾ٤خ ٓضَ ّبّبد اُؼوٗ ٝاعٜيح اُؾبٍٞة ُي٣بك االٍز٤ؼبة ُِطِجخ . -31

 ىهع اُضوخ ػ٘ل اُطِجخ ك٢ اُزؼج٤و ػٖ اٗلَْٜ ثٞٙٞػ ٝصوخ ك٢ اٌُالّ ٝػ٘ل اُزؼج٤و ثبٌُزبثخ. -31
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 اُج٤٘خ اُزؾز٤خ  .153

 ٠ٕٞ٣ ثٜب                 اـ اٌُزت ٝأُواعغ اُز٢

 ( أُغالد اُؼ٤ِٔخ , اُزوبه٣و ,.... ) 
 وقاية نبات ًزت  

ة ـ أُواعغ االٌُزو٤ٗٝخ, ٓٞاهغ االٗزو٤ٗذ 

.... 
 االنًتنيت

 
 
 
 

 ٍبػخ( 3اُؼ٢ِٔ ) ٍبػخ( 2اُ٘ظو١   ) األٍجٞع

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١  صادية لآلفات الزراعيةاألذنية االقت االٍٝ

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١ تعاريف دلصطلحات امراض النبات اُضب٢ٗ

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١ مسببات امراض النبات الطفيلية اُضبُش

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١ مسببات امراض النبات  غَت الطفيلية اُواثغ

ر مسببات امراض النبات طرق انتشا اُقبٌٓ
 الطفيلية

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١ طرق مقاومة امراض النبات اَُبكً

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١ مقدمة عن علم احلشرات اَُبثغ

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١ اساليب تغذية احلشرات اُضبٖٓ

على العوامل اليت ساعدت احلشرات  اُزبٍغ
 البقاء

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١ طرق تكاثر احلشرات اُؼبّو

العوامل البيئية ادلؤثرة يف حياة ونشاط  اُؾبك١ ػْو
 احلشرات

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١ طرق مقاومة احلشرات الضارة اُضب٢ٗ ػْو

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١ دلبيدات الكيمياويةصور تصنيع ا اُضبُش ػْو

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١ التشريح  اخلارجي للحلم اُواثغ ػْو

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١ Acarinaالعوامل ادلهمة لرتبة احللم  اُقبٌٓ ػْو

 طبيعة حياة و اضرار القوارض الزراعية
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 فطخ رط٣ٞو أُووه اُلها٢ٍ  .154

 ٝاألؽلاس. اُظوٝف ر٘بٍت عل٣لح ٓلوكاد اُؾل٣ضخ ٝ ئٙبكخ  ٝأُواعغ اٌُزت رٞك٤و.1

ُطِجخ ٝفبٕخ االٝائَ ْٜٓ٘ ػ٠ِ اهَبْٜٓ اُؼ٤ِٔخ ا٠ُ فبهط اُؼوام ٝفبٕخ ك٢ اُلٍٝ أُزولٓخ ا٣لبك ا .2

 .االهزٖبك ٝاالهّبك اُيهاػ٢ ُزط٣ٞو أُٜبهاد ًال ؽَت هؿجزٚ ٝثؾَت اُزقٖٖبد أُٞعٞكح ك٢ هَْ

 أُغبٍ اُزطٞه ك٢ اُزؼبٕٝ اُؼ٢ِٔ ٓغ اُغبٓؼبد اُؼب٤ُٔخ ٖٓ فالٍ رط٣ٞو أُالًبد اُزله٤َ٣خ ُالٛالع ػ٠ِ .3

 .ُِٔووه االفزٖبٓ ماد اُؼ٢ِٔ

االهزٖبك٣خ ؼِّٞ اُ. رط٣ٞو كٌوح االٍزبم اُيائو ُوكل اُغبٓؼبد اُلز٤خ ثبُقجواد ٝافو ٓب رَٕٞ ا٤ُٚ اُؼِْ ك٢ 4

 .اُيهاػ٤خ
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 ٗٔٞمط ٕٝق أُووه

  

 ٕٝق أُووه

 

 

 جامعة تكريت أُإٍَخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ .155

 اُيهاػخ االهزٖبك ٝاالهّبك اُيهاػ٢/ ٤ًِخ    / أُوًي ؼ٢ِٔ اُوَْ اُ .156

 اساسيات احصاء  اٍْ / هٓي أُووه .157

 اٍجٞػ٢ أٌّبٍ اُؾٚٞه أُزبؽخ .158

 فو٣ل٢ / أُوؽِخ  / اُضب٤ٗخ ك٢ِٖ اُلَٖ / اَُ٘خ .159

 ػ٢ِٔ ٍبػخ 45+ٗظو١ ٍبػخ 30 )ا٢ٌُِ(ػلك اَُبػبد اُلها٤ٍخ  .161

 2018/12/16 ربه٣ـ ئػلاك ٛنا إُٞق  .161

 أٛلاف أُووه .162

 . أرٌخ موجز عن تطور علم االحصاءت –طبٌعة علم االحصاء  التعرف على .13

 .تمارٌن–الرموز االحصائٌة  –المجتمع والعٌنة  –طبٌعة البٌانات االحصائٌة   التعرف على .14

 –التربٌعً  –التوافمً  –الهندسً  –مماٌٌس التمركز او التوسط ) الوسط الحسابً  التعرف على .15

 .  تمارٌن –المنوال او الممة (  –الوسٌط 

 –جدول التوزٌع التكراري النسبً  –جدول التوزٌع التكراري  –لعرض الجدولً االتعرف على  .16

 . تمارٌن –انواع المنحنٌات التكرارٌة  –التمثٌل البٌانً  –امثلة محلولة  –التوزٌعات المتجمعة 

 –مماٌٌس التشتت النسبً  –مماٌٌس التشتت او االختبلف ) مماٌٌس التشتت المطلك التعرف على  .17

 . مٌاسٌة ( الدرجة ال

م خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها ٌوفر وصف الممرر هذا إٌجازاً ممتضٌاً أله

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 ٝٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٝاُزو٤٤ْ ٔووهٓقوعبد اُ .163

  ٛلاف أُؼوك٤خ األ -ُ 

 –لوانٌن االحتمال  –مصطلحات وتعارٌف  –مبادئ نظرٌة االحتمال )ممدمة  إ ٣زؼوف    -26

 . التوافٌك (  –التبادٌل 

لتوزٌعات ا –التوزٌعات االحتمالٌة المنفصلة  –التوزٌعات االحتمالٌة ) ممدمة  رؾ٤َِ    -27

 .االحتمالٌة المتصلة (

  . ادلساحة حتت ادلنحٌت الطبيعي (  –ادلنحٌت الطبيعي  –التوزيعات االحتمالية ادلتصلة ) مقدمة  اُزؼوف   -3      

 .  خطوات اختبار الفرضيات (  –اختبار الفرضيات ) مقدمة  ٣زؼوف اُطبُت ػ٠ِ  -4      

 اُزؼوف ػ٠ِ   . -5      

 

 ٔووهاُقبٕخ ثبُ ٤خأُٜبهارلاف األٛ  -ة 

 . ( Fاستعمال جداول  – Fطبٌعة توزٌع  –) ممدمة  Fتوزٌع  رؼ٤ِْ اُطبُت ػ٠ِ  - 1

 .تقدير معامل االحندار البسيط ( –االحندار اخلطي البسيط  –االحندار البسيط ) مقدمة  رؼ٤ِْ اُطبُت    - 2

 . تقدير معامل االرتباط البسيط (  –مفهوم االرتباط البسيط  –االرتباط البسيط ) مقدمة  رؼ٤ِْ اُطبُت ػ٠ِ   - 3

 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ      

 

 رؼ٤ِْ اُطِجخ ٤ًل٤خ اُو٤بّ ثطوائن اُزل٤ٌو ٝاُزؾ٤َِ أُٞٙٞػ٢.

 ري٣ٝل اُطِجخ ثأٍب٤ٍبد أُووه اُلها٢ٍ ٝأُٞاٙغ االٙبك٤خ .

 ٛوػ اٍئِخ كٌو٣خ.

 اُؼ٤ِٔخ .رو٤َْ اُطِجخ ػ٠ِ ٓغب٤ٓغ ك٢ اُلهًٝ 
 ٛوائن اُزو٤٤ْ      

 

 (quizاالٓزؾبٗبد أُلبعئخ )
 االٓزؾبٗبد اُْٜو٣خ

 اُزوبه٣و 

 اُٞاعت اُج٤ز٢
 األٛلاف اُٞعلا٤ٗخ ٝاُو٤ٔ٤خ  -ط

مهارة التفكٌر حسب لدرة الطالب وان الهدف من هذه المهارة هو ان ٌعتمد الطالب بما هو  -57

 لى تحسٌن المدرة على التفكٌر بشكل معمول .ملموس متى وماذا وكٌف ٌجب ان ٌفكر وٌعمل ع

 المبلحظة واالدران.  -58

 التحلٌل والتفسٌر. -59

 االعداد والتموٌم. -61
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 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ     

 شرح المحاضرة. .30

 المجامٌع الطبلبٌة. .31

 ٛوائن اُزو٤٤ْ    

 

 االٓزؾبٗبد ا٤ٓٞ٤ُخ ٝاُْٜو٣خ ٝاُٜ٘بئ٤خ. -43

 اُزوبه٣و  -44

 اُٞاعت اُج٤ز٢ -45

 

 
 

 أُ٘وُٞخ ) أُٜبهاد األفوٟ أُزؼِوخ ثوبث٤ِخ اُزٞظ٤ق ٝاُزطٞه اُْق٢ٖ (.اُزأ٤ِ٤ٛخ هاد اُؼبٓخ ٝأُٜب -ك 

 اٍزقلاّ اٍُٞبئَ اُز٤ٙٞؾ٤خ ٓضَ ّبّبد اُؼوٗ ٝاعٜيح اُؾبٍٞة ُي٣بك االٍز٤ؼبة ُِطِجخ . -32

 ثخ.ىهع اُضوخ ػ٘ل اُطِجخ ك٢ اُزؼج٤و ػٖ اٗلَْٜ ثٞٙٞػ ٝصوخ ك٢ اٌُالّ ٝػ٘ل اُزؼج٤و ثبٌُزب -33
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 ٍبػخ( 3اُؼ٢ِٔ ) ٍبػخ( 2اُ٘ظو١   ) األٍجٞع

أتريخ موجز عن تطور علم  –طبيعة علم االحصاء  االٍٝ
 االحصاء

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١ 
 

الرموز  –اجملتمع والعينة  –طبيعة البياانت االحصائية  اُضب٢ٗ
 دتارين–االحصائية 

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١

جدول التوزيع  –جدول التوزيع التكراري  –دويل العرض اجل اُضبُش
 –امثلة زللولة  –التوزيعات ادلتجمعة  –التكراري النسيب 
 دتارين –انواع ادلنحنيات التكرارية  –التمثيل البياين 

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١

 –اذلندسي  –مقاييس التمركز او التوسط ) الوسط احلسايب  اُواثغ
 –ادلنوال او القمة (  –الوسيط  – الًتبيعي –التوافقي 

 دتارين

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١

 –مقاييس التشتت او االختالف ) مقاييس التشتت ادلطلق  اُقبٌٓ
 دتارين –الدرجة القياسية (  –مقاييس التشتت النسيب 

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١

 –مصطلحات وتعاريف  –مبادئ نظرية االحتمال )مقدمة  اَُبكً
 دتارين –التوافيق (  –التباديل  –وانُت االحتمال ق

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١

التوزيعات االحتمالية  –التوزيعات االحتمالية ) مقدمة  اَُبثغ
 التوزيعات االحتمالية ادلتصلة ( –ادلنفصلة 

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١

 –لطبيعي ادلنحٌت ا –التوزيعات االحتمالية ادلتصلة ) مقدمة  اُضبٖٓ
 دتارين –ادلساحة حتت ادلنحٌت الطبيعي ( 

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١

خطوات اختبار الفرضيات (  –اختبار الفرضيات ) مقدمة  اُزبٍغ
 دتارين –

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١

مفهوم درجات  – tصفات توزيع  –) مقدمة  tتوزيع  اُؼبّو
(  tوزيع استخدامات ت – tاستعمال جداول  –احلرية 

 دتارين

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١
 اُؾبك١ ػْو  

 Fاستعمال جداول  – Fطبيعة توزيع  –) مقدمة  Fتوزيع  اُضب٢ٗ ػْو
 ( دتارين

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١

 –االحندار اخلطي البسيط  –االحندار البسيط ) مقدمة  اُضبُش ػْو
 تقدير معامل االحندار البسيط ( دتارين

 وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١رطج٤

 –مفهوم االرتباط البسيط  –االرتباط البسيط ) مقدمة  اُواثغ ػْو
 تقدير معامل االرتباط البسيط ( دتارين

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١ مراجعة  اُقبٌٓ ػْو
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 اُج٤٘خ اُزؾز٤خ  .164
 أُٖبكه:

 

 1976 -ٓطجؼخ إَُٔٞ  –وا١ٝ اُلًزٞه فبّغ اُ –أُلفَ ا٠ُ االؽٖبء  .1

عبٓؼخ إَُٔٞ  –ٓل٣و٣خ كاه اٌُزت ُِطجبػخ ٝاُْ٘و  -ك. ٗؼ٤ْ صب٢ٗ أُؾٔل ٝافوٕٝ -ٓجبكئ االؽٖبء  .2

- 1986  

 1961 -كاه ٓبًغو٤َٛٝ ُِْ٘و  –ك. ٓٞها١ ه. ّج٤غَ  –االؽٖبء  –ٍَِِخ ِٓقٖبد ّّٞ   .3

ٓل٣و٣خ كاه  –ظْ ٝدمحم ٓ٘بعل ػ٤لبٕ اُلًزٞه آٞه١ ٛبك١ ًب –ٓولٓخ ك٢ رؾ٤َِ االٗؾلاه اُقط٢  .4

 198 –عبٓؼخ إَُٔٞ  –اٌُزت ُِطجبػخ ٝاُْ٘و 

 

 

 اـ اٌُزت ٝأُواعغ اُز٢ ٠ٕٞ٣ ثٜب                

 ( أُغالد اُؼ٤ِٔخ , اُزوبه٣و ,.... ) 
 االؽٖبء ًزت  

ة ـ أُواعغ االٌُزو٤ٗٝخ, ٓٞاهغ االٗزو٤ٗذ 

.... 
 االنًتنيت

 
 ُلها٢ٍ فطخ رط٣ٞو أُووه ا .165

 ٝاألؽلاس. اُظوٝف ر٘بٍت عل٣لح ٓلوكاد اُؾل٣ضخ ٝ ئٙبكخ  ٝأُواعغ اٌُزت رٞك٤و.1

ا٣لبك اُطِجخ ٝفبٕخ االٝائَ ْٜٓ٘ ػ٠ِ اهَبْٜٓ اُؼ٤ِٔخ ا٠ُ فبهط اُؼوام ٝفبٕخ ك٢ اُلٍٝ أُزولٓخ  .2

 .بك اُيهاػ٢االهزٖبك ٝاالهّ ُزط٣ٞو أُٜبهاد ًال ؽَت هؿجزٚ ٝثؾَت اُزقٖٖبد أُٞعٞكح ك٢ هَْ

 أُغبٍ اُزؼبٕٝ اُؼ٢ِٔ ٓغ اُغبٓؼبد اُؼب٤ُٔخ ٖٓ فالٍ رط٣ٞو أُالًبد اُزله٤َ٣خ ُالٛالع ػ٠ِ اُزطٞه ك٢ .3

 .ُِٔووه االفزٖبٓ ماد اُؼ٢ِٔ

االهزٖبك٣خ ؼِّٞ اُ. رط٣ٞو كٌوح االٍزبم اُيائو ُوكل اُغبٓؼبد اُلز٤خ ثبُقجواد ٝافو ٓب رَٕٞ ا٤ُٚ اُؼِْ ك٢ 4

 .اُيهاػ٤خ
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 ٗٔٞمط ٕٝق أُووه

  

 ٕٝق أُووه

 

 

 جامعة تكريت اُزؼ٤ٔ٤ِخ أُإٍَخ .166

 االهزٖبك ٝاالهّبك اُيهاػ٢/ ٤ًِخ اُيهاػخ    / أُوًي ؼ٢ِٔ اُوَْ اُ .167

  3تطبيقات يف احلاسوب/  اٍْ / هٓي أُووه .168

 اٍجٞػ٢ أٌّبٍ اُؾٚٞه أُزبؽخ .169

 فو٣ل٢ / أُوؽِخ  / اُضب٤ٗخ ك٢ِٖ اُلَٖ / اَُ٘خ .171

 ػ٢ِٔ خٍبػ 45+ٗظو١ ٍبػخ 30 )ا٢ٌُِ(ػلك اَُبػبد اُلها٤ٍخ  .171

 2018/12/16 ربه٣ـ ئػلاك ٛنا إُٞق  .172

 أٛلاف أُووه .173

 . زر االوفٌس ومحتوٌاته –برنامج البور بوٌنت وواجهة البرنامج  التعرف على .18

 .اشرطة البرنامج وتبوٌب الصفحة الرئٌسٌة ومحتوٌاته وتبوٌب االدراج ومحتوٌاتهالتعرف على  .19

 .برنامج البور بوٌنتبعض  المفاهٌم المستخدمة فً الالتعرف على   .20

 . بعض  المفاهٌم المستخدمة فً البرنامج البور بوٌنتالتعرف على  .21

 .تبوٌب  عرض الشرٌحة وتبوٌب عرض التفاصٌل مع شرائح وطباعة الشرائحالتعرف على   .22

 

ٌوفر وصف الممرر هذا إٌجازاً ممتضٌاً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 ٝٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٝاُزو٤٤ْ ٔووهٓقوعبد اُ .174

  ٛلاف أُؼوك٤خ األ -ٓ 

 . فدٌو عن طرٌك بور بوٌنت  كٌفٌة تصمٌم مماطع إ ٣زؼوف    -28

 .  وكٌفٌة استخدامه   paint  رؾ٤َِ   -29

  .شرٌط التبوٌب وتنسٌك أدوات الرسم وتبوٌب ادراج ومجموعاتها وتبوٌب التصنٌف اُزؼوف    -3      

       

 ٔووهاُقبٕخ ثبُ ٤خأُٜبهاراألٛلاف   -ة 

وتبوٌب ادراج ومجموعاتها وتبوٌب  شرٌط التبوٌب وتنسٌك أدوات الرسم رؼ٤ِْ اُطبُت ػ٠ِ   - 1

 .التصنٌف

 .  المفاهٌم المستخدمة فً البرنامج البور بوٌنت رؼ٤ِْ اُطبُت   - 2
  
 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ      

 

 رؼ٤ِْ اُطِجخ ٤ًل٤خ اُو٤بّ ثطوائن اُزل٤ٌو ٝاُزؾ٤َِ أُٞٙٞػ٢.

 ري٣ٝل اُطِجخ ثأٍب٤ٍبد أُووه اُلها٢ٍ ٝأُٞاٙغ االٙبك٤خ .

 ٛوػ اٍئِخ كٌو٣خ.

 رو٤َْ اُطِجخ ػ٠ِ ٓغب٤ٓغ ك٢ اُلهًٝ اُؼ٤ِٔخ .

 

 
 ٛوائن اُزو٤٤ْ      

 

 (quizاالٓزؾبٗبد أُلبعئخ )
 االٓزؾبٗبد اُْٜو٣خ

 اُزوبه٣و 

 اُٞاعت اُج٤ز٢

 

 
 األٛلاف اُٞعلا٤ٗخ ٝاُو٤ٔ٤خ  -ط

الطالب بما هو  مهارة التفكٌر حسب لدرة الطالب وان الهدف من هذه المهارة هو ان ٌعتمد -61

 ملموس متى وماذا وكٌف ٌجب ان ٌفكر وٌعمل على تحسٌن المدرة على التفكٌر بشكل معمول .

 المبلحظة واالدران.  -62

 التحلٌل والتفسٌر. -63

 االعداد والتموٌم. -64
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 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ     

 شرح المحاضرة. .32

 المجامٌع الطبلبٌة. .33
 

 ٛوائن اُزو٤٤ْ    

 

 ٝاُْٜو٣خ ٝاُٜ٘بئ٤خ.االٓزؾبٗبد ا٤ٓٞ٤ُخ  -46

 اُزوبه٣و  -47

 اُٞاعت اُج٤ز٢ -48

 

 
 

 أُ٘وُٞخ ) أُٜبهاد األفوٟ أُزؼِوخ ثوبث٤ِخ اُزٞظ٤ق ٝاُزطٞه اُْق٢ٖ (.اُزأ٤ِ٤ٛخ أُٜبهاد اُؼبٓخ ٝ -ك 

 اٍزقلاّ اٍُٞبئَ اُز٤ٙٞؾ٤خ ٓضَ ّبّبد اُؼوٗ ٝاعٜيح اُؾبٍٞة ُي٣بك االٍز٤ؼبة ُِطِجخ . -34

 ُزؼج٤و ػٖ اٗلَْٜ ثٞٙٞػ ٝصوخ ك٢ اٌُالّ ٝػ٘ل اُزؼج٤و ثبٌُزبثخ.ىهع اُضوخ ػ٘ل اُطِجخ ك٢ ا -35
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 اُج٤٘خ اُزؾز٤خ  .175

 اـ اٌُزت ٝأُواعغ اُز٢ ٠ٕٞ٣ ثٜب                

 ( أُغالد اُؼ٤ِٔخ , اُزوبه٣و ,.... ) 
 حاسوب ًزت  

ة ـ أُواعغ االٌُزو٤ٗٝخ, ٓٞاهغ االٗزو٤ٗذ 

.... 
 االنًتنيت

 
  فطخ رط٣ٞو أُووه اُلها٢ٍ .176

 ٝاألؽلاس. اُظوٝف ر٘بٍت عل٣لح ٓلوكاد اُؾل٣ضخ ٝ ئٙبكخ  ٝأُواعغ اٌُزت رٞك٤و.1

ا٣لبك اُطِجخ ٝفبٕخ االٝائَ ْٜٓ٘ ػ٠ِ اهَبْٜٓ اُؼ٤ِٔخ ا٠ُ فبهط اُؼوام ٝفبٕخ ك٢ اُلٍٝ أُزولٓخ  .2

 .هاػ٢االهزٖبك ٝاالهّبك اُي ُزط٣ٞو أُٜبهاد ًال ؽَت هؿجزٚ ٝثؾَت اُزقٖٖبد أُٞعٞكح ك٢ هَْ

 أُغبٍ اُزؼبٕٝ اُؼ٢ِٔ ٓغ اُغبٓؼبد اُؼب٤ُٔخ ٖٓ فالٍ رط٣ٞو أُالًبد اُزله٤َ٣خ ُالٛالع ػ٠ِ اُزطٞه ك٢ .3

 .ُِٔووه االفزٖبٓ ماد اُؼ٢ِٔ

االهزٖبك٣خ ؼِّٞ اُ. رط٣ٞو كٌوح االٍزبم اُيائو ُوكل اُغبٓؼبد اُلز٤خ ثبُقجواد ٝافو ٓب رَٕٞ ا٤ُٚ اُؼِْ ك٢ 4

 .اُيهاػ٤خ

 ٍبػخ( 3اُؼ٢ِٔ ) ٍبػخ( 2اُ٘ظو١   ) األٍجٞع

زر  –برنامج البور بوٌنت وواجهة البرنامج  االٍٝ

 االوفٌس ومحتوٌاته 

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١ 
 

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١ تطبٌك عملً   اُضب٢ٗ

شرطة البرنامج وتبوٌب الصفحة الرئٌسٌة ا اُضبُش
 ومحتوٌاته وتبوٌب االدراج ومحتوٌاته 

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١ تطبٌك عملً   اُواثغ
بعض  المفاهٌم المستخدمة فً البرنامج البور  اُقبٌٓ

 بوٌنت 
 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١

 ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١رطج٤وبد ػ تطبٌك عملً   اَُبكً

تبوٌب  عرض الشرٌحة وتبوٌب عرض  اَُبثغ
 التفاصٌل مع شرائح وطباعة الشرائح

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١ امتحان شهر اول  اُضبٖٓ

كٌفٌة تصمٌم مماطع فدٌو عن طرٌك بور  اُزبٍغ
 بوٌنت 

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١ تطبٌك عملً   اُؼبّو
 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١ وكٌفٌة استخدامه    paintممدمة عن  اُؾبك١ ػْو

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١ تطبٌك عملً   اُضب٢ٗ ػْو

شرٌط التبوٌب وتنسٌك أدوات الرسم وتبوٌب  اُضبُش ػْو
 ادراج ومجموعاتها وتبوٌب التصنٌف 

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١

 تطبٌك عملً   اُواثغ ػْو
 امتحان شهر ثانً  اُقبٌٓ ػْو
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هفزداث الوناهح 

الذراسُت للسنت 

الفصل الثانُت/

 لثانٍا
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

91 

 

 

 ٗٔٞمط ٕٝق أُووه

  

 ٕٝق أُووه

 

 

 جامعة تكريت أُإٍَخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ .177

 االهزٖبك ٝاالهّبك اُيهاػ٢/ ٤ًِخ اُيهاػخ    / أُوًي ؼ٢ِٔ اُوَْ اُ .178

 تعليم كبار اٍْ / هٓي أُووه .179

 اٍجٞػ٢ أٌّبٍ اُؾٚٞه أُزبؽخ .181

 هث٤ؼ٢  / أُوؽِخ  / اُضب٤ٗخ ك٢ِٖ اُلَٖ / اَُ٘خ .181

 ػ٢ِٔ ٍبػخ 45+ٗظو١ ٍبػخ 30 )ا٢ٌُِ(د اُلها٤ٍخ ػلك اَُبػب .182

 2018/12/16 ربه٣ـ ئػلاك ٛنا إُٞق  .183

 أٛلاف أُووه .184

 .مفهوم الكبارالتعرف على  .23

 .مفهوم تعلٌم الكبارالتعرف على  .24

 . فلسفة ومبادئ واهداف تعلٌم الكبار واهمٌته ودواعً االهتمام بهذا العملٌةالتعرف على  .25

 . نظام التعلٌمً للكبارعناصر الالتعرف على  .26

 . مجاالت تعلٌم الكبارالتعرف على  .27

ٌوفر وصف الممرر هذا إٌجازاً ممتضٌاً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها 

بد من الربط بٌنها وبٌن وصف المتاحة. والالتعلم مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص 

 ؛البرنامج.



 
  

 

92 

 

 ٝٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٝاُزو٤٤ْ ٔووهٓقوعبد اُ .185

  ٛلاف أُؼوك٤خ األ -ٗ 

 . المؤسسات  المسؤولة عن تعلٌم الكبار    إ ٣زؼوف    -31

 . العوامل المؤثرة على الكبار ) النفسٌة واالجتماعٌة وااللتصادٌة  رؾ٤َِ   -31

  . اخلصائص النفسية والفسلجية للمتعلمُت الكبار  اُزؼوف   -3      

 . دوافع التعلم عند الكبار  ٣زؼوف اُطبُت ػ٠ِ   -4      

 . شروط التعلم عند الكبار  اُزؼوف ػ٠ِ   -5      

 

 

 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ      

 

 رؼ٤ِْ اُطِجخ ٤ًل٤خ اُو٤بّ ثطوائن اُزل٤ٌو ٝاُزؾ٤َِ أُٞٙٞػ٢.

 ي٣ٝل اُطِجخ ثأٍب٤ٍبد أُووه اُلها٢ٍ ٝأُٞاٙغ االٙبك٤خ .ر

 ٛوػ اٍئِخ كٌو٣خ.

 رو٤َْ اُطِجخ ػ٠ِ ٓغب٤ٓغ ك٢ اُلهًٝ اُؼ٤ِٔخ .

 

 
 ٛوائن اُزو٤٤ْ      

 

 (quizاالٓزؾبٗبد أُلبعئخ )
 االٓزؾبٗبد اُْٜو٣خ

 اُزوبه٣و 

 اُٞاعت اُج٤ز٢

 
 األٛلاف اُٞعلا٤ٗخ ٝاُو٤ٔ٤خ  -ط

كٌر حسب لدرة الطالب وان الهدف من هذه المهارة هو ان ٌعتمد الطالب بما هو مهارة التف -65

 ملموس متى وماذا وكٌف ٌجب ان ٌفكر وٌعمل على تحسٌن المدرة على التفكٌر بشكل معمول .

 المبلحظة واالدران.  -66

 التحلٌل والتفسٌر. -67

 االعداد والتموٌم. -68
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 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ     

 شرح المحاضرة. .34

 مٌع الطبلبٌة.المجا .35

 ٛوائن اُزو٤٤ْ    

 

 االٓزؾبٗبد ا٤ٓٞ٤ُخ ٝاُْٜو٣خ ٝاُٜ٘بئ٤خ. -49

 اُزوبه٣و  -51

 اُٞاعت اُج٤ز٢ -51

 

 
 

 أُ٘وُٞخ ) أُٜبهاد األفوٟ أُزؼِوخ ثوبث٤ِخ اُزٞظ٤ق ٝاُزطٞه اُْق٢ٖ (.اُزأ٤ِ٤ٛخ أُٜبهاد اُؼبٓخ ٝ -ك 

 ٍٞة ُي٣بك االٍز٤ؼبة ُِطِجخ .اٍزقلاّ اٍُٞبئَ اُز٤ٙٞؾ٤خ ٓضَ ّبّبد اُؼوٗ ٝاعٜيح اُؾب -36

 ىهع اُضوخ ػ٘ل اُطِجخ ك٢ اُزؼج٤و ػٖ اٗلَْٜ ثٞٙٞػ ٝصوخ ك٢ اٌُالّ ٝػ٘ل اُزؼج٤و ثبٌُزبثخ. -37
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 اُج٤٘خ اُزؾز٤خ  .186

 اـ اٌُزت ٝأُواعغ اُز٢ ٠ٕٞ٣ ثٜب                

 ( أُغالد اُؼ٤ِٔخ , اُزوبه٣و ,.... ) 
 تعليم كبار ًزت  

ة ـ أُواعغ االٌُزو٤ٗٝخ, ٓٞاهغ االٗزو٤ٗذ 

.... 
 االنًتنيت

 
 

 ٍبػخ( 3اُؼ٢ِٔ ) ٍبػخ( 2اُ٘ظو١   ) األٍجٞع

 مفهوم الكبار  مفهوم الكبار  االٍٝ
 مفهوم تعليم الكبار  مفهوم تعليم الكبار  اُضب٢ٗ
فة ومبادئ واىداف تعليم الكبار واذنيتو فلس اُضبُش

 ودواعي االىتمام هبذا العملية 
فلسفة ومبادئ واىداف تعليم الكبار واذنيتو ودواعي االىتمام 

 هبذا العملية 
 عناصر النظام التعليمي للكبار  عناصر النظام التعليمي للكبار  اُواثغ

 رلاالت تعليم الكبار  رلاالت تعليم الكبار  اُقبٌٓ
 ادلؤسسات  ادلسؤولة عن تعليم الكبار    ادلؤسسات  ادلسؤولة عن تعليم الكبار    اَُبكً
العوامل ادلؤثرة على الكبار ) النفسية  اَُبثغ

 واالجتماعية واالقتصادية ( 
العوامل ادلؤثرة على الكبار ) النفسية واالجتماعية واالقتصادية 

 ) 
لمتعلمُت اخلصائص النفسية والفسلجية ل اُضبٖٓ

 الكبار 
 اخلصائص النفسية والفسلجية للمتعلمُت الكبار 

 دوافع التعلم عند الكبار  دوافع التعلم عند الكبار  اُزبٍغ
 شروط التعلم عند الكبار  شروط التعلم عند الكبار  اُؼبّو

طرق  –مناىج تعليم الكبار ) التخطيط ذلا  اُؾبك١ ػْو
 تقوشنها (  –ووسائل تنفيدىا 

طرق ووسائل تنفيدىا  –اىج تعليم الكبار ) التخطيط ذلا من
 تقوشنها (  –

 معلم الكبار ) وظائفو وخصائصو (  اُضب٢ٗ ػْو
 اشكال تعليم الكبار وطرقو  اُضبُش ػْو
الكبار والتعليم الذايت / تقومي عملية تعليم  اُواثغ ػْو

الكبار / تدارب القطر يف رلال تعليم الكبار / 
 لتطوير تعليم الكبار يف العراق مقًتحات 

 مراجعة  اُقبٌٓ ػْو
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 ا٢ٍ فطخ رط٣ٞو أُووه اُله .187

 ٝاألؽلاس. اُظوٝف ر٘بٍت عل٣لح ٓلوكاد اُؾل٣ضخ ٝ ئٙبكخ  ٝأُواعغ اٌُزت رٞك٤و.1

ا٣لبك اُطِجخ ٝفبٕخ االٝائَ ْٜٓ٘ ػ٠ِ اهَبْٜٓ اُؼ٤ِٔخ ا٠ُ فبهط اُؼوام ٝفبٕخ ك٢ اُلٍٝ أُزولٓخ  .2

 .اُيهاػ٢االهزٖبك ٝاالهّبك  ُزط٣ٞو أُٜبهاد ًال ؽَت هؿجزٚ ٝثؾَت اُزقٖٖبد أُٞعٞكح ك٢ هَْ

 أُغبٍ اُزؼبٕٝ اُؼ٢ِٔ ٓغ اُغبٓؼبد اُؼب٤ُٔخ ٖٓ فالٍ رط٣ٞو أُالًبد اُزله٤َ٣خ ُالٛالع ػ٠ِ اُزطٞه ك٢ .3

 .ُِٔووه االفزٖبٓ ماد اُؼ٢ِٔ

االهزٖبك٣خ ؼِّٞ اُ. رط٣ٞو كٌوح االٍزبم اُيائو ُوكل اُغبٓؼبد اُلز٤خ ثبُقجواد ٝافو ٓب رَٕٞ ا٤ُٚ اُؼِْ ك٢ 4

 .اُيهاػ٤خ
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 ٗٔٞمط ٕٝق أُووه

  

 ٕٝق أُووه

 

 

 

 

 جامعة تكريت أُإٍَخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ .188

 االهزٖبك ٝاالهّبك اُيهاػ٢/ ٤ًِخ اُيهاػخ    / أُوًي ؼ٢ِٔ اُوَْ اُ .189

 التسويق الزراعي اٍْ / هٓي أُووه .191

 اٍجٞػ٢ أٌّبٍ اُؾٚٞه أُزبؽخ .191

 هث٤ؼ٢  / أُوؽِخ  / اُضب٤ٗخ ك٢ِٖ اُلَٖ / اَُ٘خ .192

 ػ٢ِٔ ٍبػخ 45+ٗظو١ ٍبػخ 30 )ا٢ٌُِ(ػلك اَُبػبد اُلها٤ٍخ  .193

 2018/12/16 ربه٣ـ ئػلاك ٛنا إُٞق  .194

 أٛلاف أُووه .195

 . تطور التسوٌك الزراعً التعرف على .28

 . اهمٌة التسوٌك الزراعً التعرف على .29

 .تعمٌدات و تكالٌف التسوٌك الزراعًالتعرف على   .30

 . تعرٌف علم التسوٌك الزراعًالتعرف على  .31

ٌوفر وصف الممرر هذا إٌجازاً ممتضٌاً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 ٝاُزو٤٤ْٝٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ  ٔووهٓقوعبد اُ .196

  ٛلاف أُؼوك٤خ األ -ٛ 

 .  مناىج البحث يف الدراسات التسويقية إ ٣زؼوف   -31 
 .دراسة الوسطاء و انواعهم و ادوارهم فً التسوٌك رؾ٤َِ    -32

  .  اذلوامش و التكاليف التسويقية اُزؼوف   -33      

   الكفاءة التسويقية ٣زؼوف اُطبُت ػ٠ِ   -34       

 ٔووهاُقبٕخ ثبُ ٤خٜبهارأُاألٛلاف   -ة 

 .نظرٌة المستهلن رؼ٤ِْ اُطبُت ػ٠ِ   - 1

 االسعار و حتديدىا  رؼ٤ِْ اُطبُت   - 2

 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ      

 

 رؼ٤ِْ اُطِجخ ٤ًل٤خ اُو٤بّ ثطوائن اُزل٤ٌو ٝاُزؾ٤َِ أُٞٙٞػ٢.

 ري٣ٝل اُطِجخ ثأٍب٤ٍبد أُووه اُلها٢ٍ ٝأُٞاٙغ االٙبك٤خ .

 خ كٌو٣خ.ٛوػ اٍئِ

 رو٤َْ اُطِجخ ػ٠ِ ٓغب٤ٓغ ك٢ اُلهًٝ اُؼ٤ِٔخ .

 

 
 ٛوائن اُزو٤٤ْ      

 

 (quizاالٓزؾبٗبد أُلبعئخ )
 االٓزؾبٗبد اُْٜو٣خ

 اُزوبه٣و 

 اُٞاعت اُج٤ز٢
 األٛلاف اُٞعلا٤ٗخ ٝاُو٤ٔ٤خ  -ط

ا هو مهارة التفكٌر حسب لدرة الطالب وان الهدف من هذه المهارة هو ان ٌعتمد الطالب بم -69

 ملموس متى وماذا وكٌف ٌجب ان ٌفكر وٌعمل على تحسٌن المدرة على التفكٌر بشكل معمول .

 المبلحظة واالدران.  -71

 التحلٌل والتفسٌر. -71

 االعداد والتموٌم. -72

 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ     

 شرح المحاضرة. .36

 المجامٌع الطبلبٌة. .37
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 ٛوائن اُزو٤٤ْ    

 

 ٜ٘بئ٤خ.االٓزؾبٗبد ا٤ٓٞ٤ُخ ٝاُْٜو٣خ ٝاُ -52

 اُزوبه٣و  -53

 اُٞاعت اُج٤ز٢ -54

 

 
 

 أُ٘وُٞخ ) أُٜبهاد األفوٟ أُزؼِوخ ثوبث٤ِخ اُزٞظ٤ق ٝاُزطٞه اُْق٢ٖ (.اُزأ٤ِ٤ٛخ أُٜبهاد اُؼبٓخ ٝ -ك 

 اٍزقلاّ اٍُٞبئَ اُز٤ٙٞؾ٤خ ٓضَ ّبّبد اُؼوٗ ٝاعٜيح اُؾبٍٞة ُي٣بك االٍز٤ؼبة ُِطِجخ . -38

 لَْٜ ثٞٙٞػ ٝصوخ ك٢ اٌُالّ ٝػ٘ل اُزؼج٤و ثبٌُزبثخ.ىهع اُضوخ ػ٘ل اُطِجخ ك٢ اُزؼج٤و ػٖ اٗ -39
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 ٍبػخ( 3اُؼ٢ِٔ ) ٍبػخ( 2اُ٘ظو١   ) األٍجٞع

 طبيعة و مفهوم التسويق الزراعي االٍٝ
 تطور التسويق الزراعي -

 اذنية التسويق الزراعي -

 تعقيدات و تكاليف التسويق الزراعي -

 تعريف علم التسويق الزراعي -

ملي للجزء النظري و اعطاء الطلبة اجلزء العملي  تطبيق ع
 اُضب٢ٗ امثلة رايضية و بياانت خاصة ابلدرس

 مناىج البحث يف الدراسات التسويقية اُضبُش
 ادلنهج الوظيفي -

 ادلنهج التنظيمي -

اجلزء العملي  تطبيق عملي للجزء النظري و اعطاء الطلبة 
 امثلة رايضية و بياانت خاصة ابلدرس

 لية للتسويقالوظائف الفع اُواثغ
 التجميع -

 اخلزن النقل -

 التعبئة التصنيع -

اجلزء العملي  تطبيق عملي للجزء النظري و اعطاء الطلبة 
 امثلة رايضية و بياانت خاصة ابلدرس

اجلزء العملي  تطبيق عملي للجزء النظري و اعطاء الطلبة 
 امثلة رايضية و بياانت خاصة ابلدرس

 اُقبٌٓ
 اَُبكً

 ف التسهيلية يف التسويقالوظائ اَُبثغ
 التصنيف و التدريج -

 التمويل -

 حتمل ادلخاطرة -

 ادلعلومات التسويقية -

اجلزء العملي  تطبيق عملي للجزء النظري و اعطاء الطلبة 
 اُضبٖٓ امثلة رايضية و بياانت خاصة ابلدرس

 اُزبٍغ
 دراسة الوسطاء و انواعهم و ادوارىم يف التسويق

ي للجزء النظري و اعطاء الطلبة اجلزء العملي  تطبيق عمل
 امثلة رايضية و بياانت خاصة ابلدرس

 اُؼبّو
 اذلوامش و التكاليف التسويقية

اجلزء العملي  تطبيق عملي للجزء النظري و اعطاء الطلبة 
 امثلة رايضية و بياانت خاصة ابلدرس

اُؾبك١ 

 الكفاءة التسويقية ػْو
 

و اعطاء الطلبة  اجلزء العملي  تطبيق عملي للجزء النظري
 امثلة رايضية و بياانت خاصة ابلدرس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اُضب٢ٗ 

 ػْو
اُضبُش 

 ػْو
 نظرية ادلستهلك

اُواثغ 

 االسعار و حتديدىا ػْو
الطلب على السلع الزراعية  –العرض على السلع الزراعية 

 انواع التقلبات السعرية –سعر التوازن   -

اُقبٌٓ 

 ػْو
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 اُج٤٘خ اُزؾز٤خ  .197

 اـ اٌُزت ٝأُواعغ اُز٢ ٠ٕٞ٣ ثٜب                

 ( أُغالد اُؼ٤ِٔخ , اُزوبه٣و ,.... ) 
 تسويق زراعي ًزت  

ة ـ أُواعغ االٌُزو٤ٗٝخ, ٓٞاهغ االٗزو٤ٗذ 

.... 
 االنًتنيت

 
 فطخ رط٣ٞو أُووه اُلها٢ٍ  .198

 ٝاألؽلاس. اُظوٝف ر٘بٍت عل٣لح ٓلوكاد اُؾل٣ضخ ٝ ئٙبكخ  ٝأُواعغ اٌُزت رٞك٤و.1

ا٣لبك اُطِجخ ٝفبٕخ االٝائَ ْٜٓ٘ ػ٠ِ اهَبْٜٓ اُؼ٤ِٔخ ا٠ُ فبهط اُؼوام ٝفبٕخ ك٢ اُلٍٝ أُزولٓخ  .2

 .االهزٖبك ٝاالهّبك اُيهاػ٢ ُزط٣ٞو أُٜبهاد ًال ؽَت هؿجزٚ ٝثؾَت اُزقٖٖبد أُٞعٞكح ك٢ هَْ

 أُغبٍ اُزله٤َ٣خ ُالٛالع ػ٠ِ اُزطٞه ك٢اُزؼبٕٝ اُؼ٢ِٔ ٓغ اُغبٓؼبد اُؼب٤ُٔخ ٖٓ فالٍ رط٣ٞو أُالًبد  .3

 .ُِٔووه االفزٖبٓ ماد اُؼ٢ِٔ

االهزٖبك٣خ ؼِّٞ اُ. رط٣ٞو كٌوح االٍزبم اُيائو ُوكل اُغبٓؼبد اُلز٤خ ثبُقجواد ٝافو ٓب رَٕٞ ا٤ُٚ اُؼِْ ك٢ 4

 .اُيهاػ٤خ
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 ٗٔٞمط ٕٝق أُووه

  

 ٕٝق أُووه

 

 

 جامعة تكريت أُإٍَخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ .199

 اُيهاػ٢/ ٤ًِخ اُيهاػخاالهزٖبك ٝاالهّبك     / أُوًي ؼ٢ِٔ اُوَْ اُ .211

 ري وبزل  اٍْ / هٓي أُووه .211

 اٍجٞػ٢ أٌّبٍ اُؾٚٞه أُزبؽخ .212

 هث٤ؼ٢  / أُوؽِخ  / اُضب٤ٗخ ك٢ِٖ اُلَٖ / اَُ٘خ .213

 ػ٢ِٔ ٍبػخ 45+ٗظو١ ٍبػخ 30 )ا٢ٌُِ(ػلك اَُبػبد اُلها٤ٍخ  .214

   20  /2018/12 ربه٣ـ ئػلاك ٛنا إُٞق  .215

 أٛلاف أُووه .216

 . ي ، مصادر الري ، نوعٌة مٌاه الريمفهوم الر التعرف على .32

 . خصائص التربة الفزٌائٌة المرتبطة بالري التعرف على .33

 . عبللة الماء بالتربة ، ثوابت رطوبة ، حركة الماء فً التربة ، غٌض الماءالتعرف على  .34

 . لٌاس الماءالتعرف على  .35

 .االستهبلن المائً للنباتالتعرف على   .36

ممتضٌاً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها  ٌوفر وصف الممرر هذا إٌجازاً 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٝاُزو٤٤ْٝٛوائن  ٔووهٓقوعبد اُ .217
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  ٛلاف أُؼوك٤خ األ - ظ

 .    االحتٌاجات المائٌة وجدولة الري إ ٣زؼوف  -33

 .  طرائك الري التملٌدٌة رؾ٤َِ   -34

  .  نقل وتوزيع مياه الري , حركة ادلاء يف االانبيب والقنوات ادلفتوحة اُزؼوف   -3      

 .   الري كفاية وكفاءة وتناسيق  ٣زؼوف اُطبُت ػ٠ِ  -4      

 .  طرائق الري احلديث اُزؼوف ػ٠ِ   -5      

  

 ٔووهاُقبٕخ ثبُ ٤خأُٜبهاراألٛلاف   -ة 

 .مفهوم البزل ، مصادر الماء الزائد . عبللة البزل بنمو وانتاجٌة النبات رؼ٤ِْ اُطبُت ػ٠ِ   - 1

 .يالبزل وملوحة الًتبة . متطلبات الغسل والتوان ادللح رؼ٤ِْ اُطبُت    - 2

 .  انواع ادلبازل : ادلبازل ادلفتوحة . ادلبازل ادلغطاة رؼ٤ِْ اُطبُت ػ٠ِ   - 3

 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ      

 

 رؼ٤ِْ اُطِجخ ٤ًل٤خ اُو٤بّ ثطوائن اُزل٤ٌو ٝاُزؾ٤َِ أُٞٙٞػ٢.

 ري٣ٝل اُطِجخ ثأٍب٤ٍبد أُووه اُلها٢ٍ ٝأُٞاٙغ االٙبك٤خ .

 ٛوػ اٍئِخ كٌو٣خ.

 خ ػ٠ِ ٓغب٤ٓغ ك٢ اُلهًٝ اُؼ٤ِٔخ .رو٤َْ اُطِج

 

 
 ٛوائن اُزو٤٤ْ      

 

 (quizاالٓزؾبٗبد أُلبعئخ )
 االٓزؾبٗبد اُْٜو٣خ

 اُزوبه٣و 

 اُٞاعت اُج٤ز٢
 األٛلاف اُٞعلا٤ٗخ ٝاُو٤ٔ٤خ  -ط

مهارة التفكٌر حسب لدرة الطالب وان الهدف من هذه المهارة هو ان ٌعتمد الطالب بما هو  -73

 وكٌف ٌجب ان ٌفكر وٌعمل على تحسٌن المدرة على التفكٌر بشكل معمول . ملموس متى وماذا

 المبلحظة واالدران.  -74

 التحلٌل والتفسٌر. -75

 االعداد والتموٌم. -76

 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ     

 شرح المحاضرة. .38
 المجامٌع الطبلبٌة. .39
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 ٛوائن اُزو٤٤ْ    

 

 االٓزؾبٗبد ا٤ٓٞ٤ُخ ٝاُْٜو٣خ ٝاُٜ٘بئ٤خ. -55

 اُزوبه٣و  -56

 ٞاعت اُج٤ز٢اُ -57

 

 
 

 أُ٘وُٞخ ) أُٜبهاد األفوٟ أُزؼِوخ ثوبث٤ِخ اُزٞظ٤ق ٝاُزطٞه اُْق٢ٖ (.اُزأ٤ِ٤ٛخ أُٜبهاد اُؼبٓخ ٝ -ك 

 اٍزقلاّ اٍُٞبئَ اُز٤ٙٞؾ٤خ ٓضَ ّبّبد اُؼوٗ ٝاعٜيح اُؾبٍٞة ُي٣بك االٍز٤ؼبة ُِطِجخ . -41

 ٌُالّ ٝػ٘ل اُزؼج٤و ثبٌُزبثخ.ىهع اُضوخ ػ٘ل اُطِجخ ك٢ اُزؼج٤و ػٖ اٗلَْٜ ثٞٙٞػ ٝصوخ ك٢ ا -41
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 اُج٤٘خ اُزؾز٤خ  .218
 1990ـ اُو١ اٍب٤ٍبرٚ ٝرطج٤وبرٚ : رب٤ُق  ك. ٗج٤َ اثوا٤ْٛ اُط٤لٞػٖبّ ف٤ٚو اُؾل٣ض٢ . 1أُٖبكه// 

 200ـ اُو١ ٝاُجيٍ : رأ٤ُق ك. ٤ُش ف٤َِ أٍبػ٤َ 2

 

 ٜب                اـ اٌُزت ٝأُواعغ اُز٢ ٠ٕٞ٣ ث

 ( أُغالد اُؼ٤ِٔخ , اُزوبه٣و ,.... ) 
   ه١ ٝثيٍ  ًزت

ة ـ أُواعغ االٌُزو٤ٗٝخ, ٓٞاهغ االٗزو٤ٗذ 

.... 
 االنًتنيت

 

 ٍبػخ( 3اُؼ٢ِٔ ) ٍبػخ( 2اُ٘ظو١   ) األٍجٞع

 مسح االرض ورسم خريطة كنتورية مفهوم الري , مصادر الري , نوعية مياه الري االٍٝ
 تصميم قناة ري وحساب كمية احلفر والردم خصائص الًتبة الفزايئية ادلرتبطة ابلري اُضب٢ٗ
ء ابلًتبة , ثوابت رطوبة , حركة ادلاء عالقة ادلا اُضبُش

 قياس رطوبة الًتبة يف الًتبة , غيض ادلاء

 قياس ادلاء بطرائق سلتلفة قياس ادلاء اُواثغ
 قياس غيض ادلاء االستهالك ادلائي للنبات اُقبٌٓ
 تطبيقات يف حساب االستهالك ادلائي االحتياجات ادلائية وجدولة الري اَُبكً
يع مياه الري , حركة ادلاء يف نقل وتوز  اَُبثغ

 تطبيقات يف حساب االحتياجات ادلائية للنبات االانبيب والقنوات ادلفتوحة

 تطبيقات يف حساب كمية ادلياه وفًتات الري كفاية وكفاءة وتناسيق الري اُضبٖٓ
 تطبيقات يف حساب كفاية وكفاءة وتناسق توزيع مياه الري طرائق الري التقليدية اُزبٍغ

 حساب قدرات ادلضخات . زايرة زلطة ارصاد جوية طرائق الري احلديث ؼبّواُ
مفهوم البزل , مصادر ادلاء الزائد . عالقة  اُؾبك١ ػْو

 البزل بنمو وانتاجية النبات
التحرايت ادلطلوبة النشاء ادلبازل , التحرايت االستكشافية 

 والتنفيذية
لغسل والتوان البزل وملوحة الًتبة . متطلبات ا اُضب٢ٗ ػْو

 ادللحي
قياس االيصالية ادلائية ادلشبعة يف احلقل فوق وحتت مستوى 

 ادلاء اجلويف
 اُضبُش ػْو

 انواع ادلبازل : ادلبازل ادلفتوحة . ادلبازل ادلغطاة
تطبيقات يف حساابت ادلسافة بُت ادلبازل , حتت ظروف 

 جراين مستقر
 زايرة ميدانية الحد مشاريع البزل انة ادلبازلادلسافة بُت ادلبازل احلقلية . صي اُواثغ ػْو

 مراجعة  اُقبٌٓ ػْو 
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 فطخ رط٣ٞو أُووه اُلها٢ٍ  .219

 ٝاألؽلاس. اُظوٝف ر٘بٍت عل٣لح ٓلوكاد اُؾل٣ضخ ٝ ئٙبكخ  ٝأُواعغ اٌُزت رٞك٤و.1

االٝائَ ْٜٓ٘ ػ٠ِ اهَبْٜٓ اُؼ٤ِٔخ ا٠ُ فبهط اُؼوام ٝفبٕخ ك٢ اُلٍٝ أُزولٓخ ا٣لبك اُطِجخ ٝفبٕخ  .2

 .االهزٖبك ٝاالهّبك اُيهاػ٢ ُزط٣ٞو أُٜبهاد ًال ؽَت هؿجزٚ ٝثؾَت اُزقٖٖبد أُٞعٞكح ك٢ هَْ

 ُٔغبٍا اُزؼبٕٝ اُؼ٢ِٔ ٓغ اُغبٓؼبد اُؼب٤ُٔخ ٖٓ فالٍ رط٣ٞو أُالًبد اُزله٤َ٣خ ُالٛالع ػ٠ِ اُزطٞه ك٢ .3

 .ُِٔووه االفزٖبٓ ماد اُؼ٢ِٔ

االهزٖبك٣خ ؼِّٞ اُ. رط٣ٞو كٌوح االٍزبم اُيائو ُوكل اُغبٓؼبد اُلز٤خ ثبُقجواد ٝافو ٓب رَٕٞ ا٤ُٚ اُؼِْ ك٢ 4

 .اُيهاػ٤خ
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 ٗٔٞمط ٕٝق أُووه

  

 ٕٝق أُووه

 

 

 جامعة تكريت أُإٍَخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ .211

 االهزٖبك ٝاالهّبك اُيهاػ٢/ ٤ًِخ اُيهاػخ    / أُوًي ؼ٢ِٔ اُوَْ اُ .211

 احلرية و الدشنقراطية ْ / هٓي أُووهاٍ .212

 اٍجٞػ٢ أٌّبٍ اُؾٚٞه أُزبؽخ .213

 هث٤ؼ٢  / أُوؽِخ  / اُضب٤ٗخ ك٢ِٖ اُلَٖ / اَُ٘خ .214

 ػ٢ِٔ ٍبػخ 45+ٗظو١ ٍبػخ 30 )ا٢ٌُِ(ػلك اَُبػبد اُلها٤ٍخ  .215

 2018/12/16 ربه٣ـ ئػلاك ٛنا إُٞق  .216

 أٛلاف أُووه .217

 .تعرٌف الحرٌة و معانٌهاالتعرف على  .37

 .التمٌٌز بٌن الحرٌة و الفوضوٌةلتعرف على ا .38

 . دراسة فً اهم الحرٌات المدنٌةالتعرف على  .39

 . دراسة فً اهم الحرٌات السٌاسٌةالتعرف على  .40

 . الممصود بالدٌممراطٌةالتعرف على  .41

رر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها ٌوفر وصف الممرر هذا إٌجازاً ممتضٌاً ألهم خصائص المم

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 ٝٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٝاُزو٤٤ْ ٔووهٓقوعبد اُ .218
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  ٛلاف أُؼوك٤خ األ - ع

 .  اطٌةاشكال الدٌممر إ ٣زؼوف    -35

 .  معاٌٌر الدولة الدٌممراطٌة رؾ٤َِ   -36

  .  الدستور الدشنقراطي اُزؼوف   -3      

 

 ٔووهاُقبٕخ ثبُ ٤خأُٜبهاراألٛلاف   -ة 

 .االنتخابات الدٌممراطٌة ) المفهوم ، الشروط ، المتطلبات ، المماصد ( رؼ٤ِْ اُطبُت ػ٠ِ   - 1

 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ      

 

 طِجخ ٤ًل٤خ اُو٤بّ ثطوائن اُزل٤ٌو ٝاُزؾ٤َِ أُٞٙٞػ٢.رؼ٤ِْ اُ

 ري٣ٝل اُطِجخ ثأٍب٤ٍبد أُووه اُلها٢ٍ ٝأُٞاٙغ االٙبك٤خ .

 ٛوػ اٍئِخ كٌو٣خ.

 رو٤َْ اُطِجخ ػ٠ِ ٓغب٤ٓغ ك٢ اُلهًٝ اُؼ٤ِٔخ .

 

 
 ٛوائن اُزو٤٤ْ      

 

 (quizاالٓزؾبٗبد أُلبعئخ )
 االٓزؾبٗبد اُْٜو٣خ

 اُزوبه٣و 

 ت اُج٤ز٢اُٞاع

 

 
 األٛلاف اُٞعلا٤ٗخ ٝاُو٤ٔ٤خ  -ط

مهارة التفكٌر حسب لدرة الطالب وان الهدف من هذه المهارة هو ان ٌعتمد الطالب بما هو  -77

 ملموس متى وماذا وكٌف ٌجب ان ٌفكر وٌعمل على تحسٌن المدرة على التفكٌر بشكل معمول .

 المبلحظة واالدران.  -78

 التحلٌل والتفسٌر. -79

 وٌم.االعداد والتم -81

 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ     

 شرح المحاضرة. .40

 المجامٌع الطبلبٌة. .41
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 ساعة  2النظري  االسبوع

 تعريف احلرية و معانيها االٍٝ
 اُضب٢ٗ

 احلرية و الفوضوية التمييز بُت اُضبُش
 اُواثغ دراسة يف اىم احلرايت ادلدنية

  اُقبٌٓ
 اَُبكً دراسة يف اىم احلرايت السياسية

 ادلقصود ابلدشنقراطية اَُبثغ
 اُضبٖٓ اشكال الدشنقراطية

 معايَت الدولة الدشنقراطية اُزبٍغ
 اُؼبّو

 الدستور الدشنقراطي اُؾبك١ ػْو
 ب٢ٗ ػْواُض الدولة و اشكاذلا

  اُضبُش ػْو
االنتخاابت الدشنقراطية ) ادلفهوم , الشروط , ادلتطلبات , 

 ادلقاصد (
 اُواثغ ػْو

 ٓواعؼخ  اُقبٌٓ ػْو

 
 

 ٛوائن اُزو٤٤ْ    

 

 االٓزؾبٗبد ا٤ٓٞ٤ُخ ٝاُْٜو٣خ ٝاُٜ٘بئ٤خ. -58

 اُزوبه٣و  -59

 اُٞاعت اُج٤ز٢ -61

 

 
 

 .أُ٘وُٞخ ) أُٜبهاد األفوٟ أُزؼِوخ ثوبث٤ِخ اُزٞظ٤ق ٝاُزطٞه اُْق٢ٖ (اُزأ٤ِ٤ٛخ أُٜبهاد اُؼبٓخ ٝ -ك 

 اٍزقلاّ اٍُٞبئَ اُز٤ٙٞؾ٤خ ٓضَ ّبّبد اُؼوٗ ٝاعٜيح اُؾبٍٞة ُي٣بك االٍز٤ؼبة ُِطِجخ . -42

 ىهع اُضوخ ػ٘ل اُطِجخ ك٢ اُزؼج٤و ػٖ اٗلَْٜ ثٞٙٞػ ٝصوخ ك٢ اٌُالّ ٝػ٘ل اُزؼج٤و ثبٌُزبثخ. -43
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 فطخ رط٣ٞو أُووه اُلها٢ٍ  .219

 ٝاألؽلاس. اُظوٝف ر٘بٍت عل٣لح ٓلوكاد اُؾل٣ضخ ٝ ئٙبكخ  ٝأُواعغ اٌُزت رٞك٤و.1

ْٜٓ٘ ػ٠ِ اهَبْٜٓ اُؼ٤ِٔخ ا٠ُ فبهط اُؼوام ٝفبٕخ ك٢ اُلٍٝ أُزولٓخ  ا٣لبك اُطِجخ ٝفبٕخ االٝائَ .2

 .االهزٖبك ٝاالهّبك اُيهاػ٢ ُزط٣ٞو أُٜبهاد ًال ؽَت هؿجزٚ ٝثؾَت اُزقٖٖبد أُٞعٞكح ك٢ هَْ

 أُغبٍ اُزؼبٕٝ اُؼ٢ِٔ ٓغ اُغبٓؼبد اُؼب٤ُٔخ ٖٓ فالٍ رط٣ٞو أُالًبد اُزله٤َ٣خ ُالٛالع ػ٠ِ اُزطٞه ك٢ .3

 .ُِٔووه االفزٖبٓ ماد ُؼ٢ِٔا

االهزٖبك٣خ ؼِّٞ اُ. رط٣ٞو كٌوح االٍزبم اُيائو ُوكل اُغبٓؼبد اُلز٤خ ثبُقجواد ٝافو ٓب رَٕٞ ا٤ُٚ اُؼِْ ك٢ 4

 .اُيهاػ٤خ
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 ٗٔٞمط ٕٝق أُووه

  

 ٕٝق أُووه

 

 

 جامعة تكريت أُإٍَخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ .221

 االهزٖبك ٝاالهّبك اُيهاػ٢/ ٤ًِخ اُيهاػخ    / أُوًي ؼ٢ِٔ اُوَْ اُ .221

 2لغة انكليزية   / ي أُووهاٍْ / هٓ .222

 اٍجٞػ٢ أٌّبٍ اُؾٚٞه أُزبؽخ .223

 هث٤ؼ٢  / أُوؽِخ  / اُضب٤ٗخ ك٢ِٖ اُلَٖ / اَُ٘خ .224

 ٗظو١ ٍبػخ 30 )ا٢ٌُِ(ػلك اَُبػبد اُلها٤ٍخ  .225

 2018/12/16 ربه٣ـ ئػلاك ٛنا إُٞق  .226

 أٛلاف أُووه .227

 .Unit(1)التعرف على  .42

 . Unit التعرف على .43

 .  Unit 3 Aliالتعرف على  .44

 .    Unit 4التعرف على  .45

 .  Unit 5التعرف على   .46

رجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها ٌوفر وصف الممرر هذا إٌجازاً ممتضٌاً ألهم خصائص الممرر ومخ

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 ٝٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٝاُزو٤٤ْ ٔووهٓقوعبد اُ .228

  ٛلاف أُؼوك٤خ األ - ؽ

 . Revesion Examing tim(1) إ ٣زؼوف    -37

 .   Unit 6 رؾ٤َِ   -38

  .   Unit 7 اُزؼوف   -3      

 .  ,Unit 8 ٣زؼوف اُطبُت ػ٠ِ   -4      

 .    Unit 10 اُزؼوف ػ٠ِ  -5      

 

 ٔووهاُقبٕخ ثبُ ٤خأُٜبهاراألٛلاف   -ة 

 . Unit  11 رؼ٤ِْ اُطبُت ػ٠ِ  - 1

 .   Unit 12 رؼ٤ِْ اُطبُت   - 2
 .   Unit 12 رؼ٤ِْ اُطبُت ػ٠ِ   - 3

 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ      

 

 رؼ٤ِْ اُطِجخ ٤ًل٤خ اُو٤بّ ثطوائن اُزل٤ٌو ٝاُزؾ٤َِ أُٞٙٞػ٢.

 ري٣ٝل اُطِجخ ثأٍب٤ٍبد أُووه اُلها٢ٍ ٝأُٞاٙغ االٙبك٤خ .

 ٛوػ اٍئِخ كٌو٣خ.

 رو٤َْ اُطِجخ ػ٠ِ ٓغب٤ٓغ ك٢ اُلهًٝ اُؼ٤ِٔخ .

 

 
 ٛوائن اُزو٤٤ْ      

 

 (quizاالٓزؾبٗبد أُلبعئخ )
 االٓزؾبٗبد اُْٜو٣خ

 اُزوبه٣و 

 اُٞاعت اُج٤ز٢

 

 
 األٛلاف اُٞعلا٤ٗخ ٝاُو٤ٔ٤خ  -ط

فكٌر حسب لدرة الطالب وان الهدف من هذه المهارة هو ان ٌعتمد الطالب بما هو مهارة الت -81

 ملموس متى وماذا وكٌف ٌجب ان ٌفكر وٌعمل على تحسٌن المدرة على التفكٌر بشكل معمول .

 المبلحظة واالدران.  -82

 التحلٌل والتفسٌر. -83

 االعداد والتموٌم. -84



 
  

 

112 

 

 ٍبػخ( 2اُ٘ظو١   ) األٍجٞع
   Unit(1) االٍٝ

   Unit اُضب٢ٗ

   Unit 3 Ali اُضبُش

    Unit 4 اُواثغ

   Unit 5 اُقبٌٓ

 Revesion Examing tim(1) اَُبكً

   Unit 6 اَُبثغ
   Unit 7 اُضبٖٓ

   ,Unit 8 اُزبٍغ

   Unit 10 اُؼبّو

 Unit  11 اُؾبك١ ػْو

   Unit 12 اُضب٢ٗ ػْو

   Unit 12 اُضبُش ػْو

  ,Unit 13 اُواثغ ػْو
 Examination 2 اُقبٌٓ ػْو

 

 

 

 

 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ     

 شرح المحاضرة. .42

 امٌع الطبلبٌة.المج .43

 ٛوائن اُزو٤٤ْ    

 

 االٓزؾبٗبد ا٤ٓٞ٤ُخ ٝاُْٜو٣خ ٝاُٜ٘بئ٤خ. -61

 اُزوبه٣و  -62

 اُٞاعت اُج٤ز٢ -63

 

 
 

 أُ٘وُٞخ ) أُٜبهاد األفوٟ أُزؼِوخ ثوبث٤ِخ اُزٞظ٤ق ٝاُزطٞه اُْق٢ٖ (.اُزأ٤ِ٤ٛخ أُٜبهاد اُؼبٓخ ٝ -ك 

 بٍٞة ُي٣بك االٍز٤ؼبة ُِطِجخ .اٍزقلاّ اٍُٞبئَ اُز٤ٙٞؾ٤خ ٓضَ ّبّبد اُؼوٗ ٝاعٜيح اُؾ -44

 ىهع اُضوخ ػ٘ل اُطِجخ ك٢ اُزؼج٤و ػٖ اٗلَْٜ ثٞٙٞػ ٝصوخ ك٢ اٌُالّ ٝػ٘ل اُزؼج٤و ثبٌُزبثخ. -45
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 اُج٤٘خ اُزؾز٤خ  .229

       اـ اٌُزت ٝأُواعغ اُز٢ ٠ٕٞ٣ ثٜب          

 ( أُغالد اُؼ٤ِٔخ , اُزوبه٣و ,.... ) 
 لغة انكليزية ًزت  

ة ـ أُواعغ االٌُزو٤ٗٝخ, ٓٞاهغ االٗزو٤ٗذ 

.... 
 االنًتنيت

 
 فطخ رط٣ٞو أُووه اُلها٢ٍ  .231

 ٝاألؽلاس. اُظوٝف ر٘بٍت عل٣لح ٓلوكاد اُؾل٣ضخ ٝ ئٙبكخ  ٝأُواعغ اٌُزت رٞك٤و.1

ْٜٓ٘ ػ٠ِ اهَبْٜٓ اُؼ٤ِٔخ ا٠ُ فبهط اُؼوام ٝفبٕخ ك٢ اُلٍٝ أُزولٓخ ا٣لبك اُطِجخ ٝفبٕخ االٝائَ  .2

 .االهزٖبك ٝاالهّبك اُيهاػ٢ ُزط٣ٞو أُٜبهاد ًال ؽَت هؿجزٚ ٝثؾَت اُزقٖٖبد أُٞعٞكح ك٢ هَْ

 أُغبٍ اُزؼبٕٝ اُؼ٢ِٔ ٓغ اُغبٓؼبد اُؼب٤ُٔخ ٖٓ فالٍ رط٣ٞو أُالًبد اُزله٤َ٣خ ُالٛالع ػ٠ِ اُزطٞه ك٢ .3

 .ُِٔووه االفزٖبٓ ماد ؼ٢ِٔاُ

االهزٖبك٣خ ؼِّٞ اُ. رط٣ٞو كٌوح االٍزبم اُيائو ُوكل اُغبٓؼبد اُلز٤خ ثبُقجواد ٝافو ٓب رَٕٞ ا٤ُٚ اُؼِْ ك٢ 4

 .اُيهاػ٤خ
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 ٗٔٞمط ٕٝق أُووه

  

 ٕٝق أُووه

 

 

 جامعة تكريت أُإٍَخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ .231

 االهزٖبك ٝاالهّبك اُيهاػ٢/ ٤ًِخ اُيهاػخ    / أُوًي ؼ٢ِٔ اُوَْ اُ .232

 4تطبيقات يف احلاسوب/    اٍْ / هٓي أُووه .233

 اٍجٞػ٢ أٌّبٍ اُؾٚٞه أُزبؽخ .234

 هث٤ؼ٢  / أُوؽِخ  / اُضب٤ٗخ ك٢ِٖ اُلَٖ / اَُ٘خ .235

 ػ٢ِٔ ٍبػخ 45+ٗظو١ ٍبػخ 30 )ا٢ٌُِ(ػلك اَُبػبد اُلها٤ٍخ  .236

 2018/12/16 ربه٣ـ ئػلاك ٛنا إُٞق  .237

 أٛلاف أُووه .238

 . شرٌط تبوٌب تنسٌك أدوات الرسم فً الورد التعرف على .47

 .شرٌط تبوٌب تنسٌك أدوات الرسم فً الوردالتعرف على  .48

 . تبوٌب التخطٌط الصفحة ومجموعاتهاالتعرف على  .49

 . تبوٌب مراجع ومجموعاتهاالتعرف على  .50

تبوٌب مراسبلت ومجموعاتها وتبوٌب عرض ومجموعاتها والتعامل مع الكائنات التعرف على   .51

 .المدرجة فً المستند

 

م المتولعة من الطالب تحمٌمها ٌوفر وصف الممرر هذا إٌجازاً ممتضٌاً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعل

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 وائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٝاُزو٤٤ْٝٛ ٔووهٓقوعبد اُ .239

  ٛلاف أُؼوك٤خ األ - ف

 .  شرٌط تبوٌب تنسٌك أدوات الصورة  إ ٣زؼوف   -39

 . شرٌط تبوٌب تصمٌم من أدوات المعادالت  رؾ٤َِ   -41

    

 ٔووهاُقبٕخ ثبُ ٤خأُٜبهاراألٛلاف   -ة 

 .تبوٌب مراجع ومجموعاتهاعلى  رؼ٤ِْ اُطبُت ػ٠ِ   - 1

 .  شرٌط تبوٌب تنسٌك أدوات الصورة  إ ٣زؼوف  رؼ٤ِْ اُطبُت    - 2
 

 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ      

 

 رؼ٤ِْ اُطِجخ ٤ًل٤خ اُو٤بّ ثطوائن اُزل٤ٌو ٝاُزؾ٤َِ أُٞٙٞػ٢.

 ري٣ٝل اُطِجخ ثأٍب٤ٍبد أُووه اُلها٢ٍ ٝأُٞاٙغ االٙبك٤خ .

 ٛوػ اٍئِخ كٌو٣خ.

 رو٤َْ اُطِجخ ػ٠ِ ٓغب٤ٓغ ك٢ اُلهًٝ اُؼ٤ِٔخ .

 

 
 ٛوائن اُزو٤٤ْ      

 

 (quizاالٓزؾبٗبد أُلبعئخ )
 االٓزؾبٗبد اُْٜو٣خ

 اُزوبه٣و 

 اُٞاعت اُج٤ز٢

 

 
 األٛلاف اُٞعلا٤ٗخ ٝاُو٤ٔ٤خ  -ط

مهارة التفكٌر حسب لدرة الطالب وان الهدف من هذه المهارة هو ان ٌعتمد الطالب بما هو  -85

 ن المدرة على التفكٌر بشكل معمول .ملموس متى وماذا وكٌف ٌجب ان ٌفكر وٌعمل على تحسٌ

 المبلحظة واالدران.  -86

 التحلٌل والتفسٌر. -87

 االعداد والتموٌم. -88

 



 
  

 

116 

 

 

 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ     

 شرح المحاضرة. .44

 المجامٌع الطبلبٌة. .45

 ٛوائن اُزو٤٤ْ    

 

 االٓزؾبٗبد ا٤ٓٞ٤ُخ ٝاُْٜو٣خ ٝاُٜ٘بئ٤خ. -64

 اُزوبه٣و  -65

 اُٞاعت اُج٤ز٢ -66

 

 
 

 أُ٘وُٞخ ) أُٜبهاد األفوٟ أُزؼِوخ ثوبث٤ِخ اُزٞظ٤ق ٝاُزطٞه اُْق٢ٖ (.اُزأ٤ِ٤ٛخ ؼبٓخ ٝأُٜبهاد اُ -ك 

 اٍزقلاّ اٍُٞبئَ اُز٤ٙٞؾ٤خ ٓضَ ّبّبد اُؼوٗ ٝاعٜيح اُؾبٍٞة ُي٣بك االٍز٤ؼبة ُِطِجخ . -46

 ىهع اُضوخ ػ٘ل اُطِجخ ك٢ اُزؼج٤و ػٖ اٗلَْٜ ثٞٙٞػ ٝصوخ ك٢ اٌُالّ ٝػ٘ل اُزؼج٤و ثبٌُزبثخ. -47
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 اُج٤٘خ اُزؾز٤خ  .241

 اـ اٌُزت ٝأُواعغ اُز٢ ٠ٕٞ٣ ثٜب                

 ( أُغالد اُؼ٤ِٔخ , اُزوبه٣و ,.... ) 
 ًزت  

الٗزو٤ٗذ ة ـ أُواعغ االٌُزو٤ٗٝخ, ٓٞاهغ ا

.... 
 االنًتنيت

 
 فطخ رط٣ٞو أُووه اُلها٢ٍ  .241

 ٝاألؽلاس. اُظوٝف ر٘بٍت عل٣لح ٓلوكاد اُؾل٣ضخ ٝ ئٙبكخ  ٝأُواعغ اٌُزت رٞك٤و.1

ا٣لبك اُطِجخ ٝفبٕخ االٝائَ ْٜٓ٘ ػ٠ِ اهَبْٜٓ اُؼ٤ِٔخ ا٠ُ فبهط اُؼوام ٝفبٕخ ك٢ اُلٍٝ أُزولٓخ  .2

 .االهزٖبك ٝاالهّبك اُيهاػ٢ ؾَت اُزقٖٖبد أُٞعٞكح ك٢ هَُْزط٣ٞو أُٜبهاد ًال ؽَت هؿجزٚ ٝث

 أُغبٍ اُزؼبٕٝ اُؼ٢ِٔ ٓغ اُغبٓؼبد اُؼب٤ُٔخ ٖٓ فالٍ رط٣ٞو أُالًبد اُزله٤َ٣خ ُالٛالع ػ٠ِ اُزطٞه ك٢ .3

 .ُِٔووه االفزٖبٓ ماد اُؼ٢ِٔ

االهزٖبك٣خ ؼِّٞ اُا٤ُٚ اُؼِْ ك٢  . رط٣ٞو كٌوح االٍزبم اُيائو ُوكل اُغبٓؼبد اُلز٤خ ثبُقجواد ٝافو ٓب ر4َٕٞ

 .اُيهاػ٤خ
 

 ٍبػخ( 3اُؼ٢ِٔ ) ٍبػخ( 2اُ٘ظو١   ) األٍجٞع

شرٌط تبوٌب تنسٌك أدوات الرسم  االٍٝ

 فً الورد

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١ 
 

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١ تطبٌك عملً  اُضب٢ٗ

تبوٌب التخطٌط الصفحة  اُضبُش
 ومجموعاتها 

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١

 ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١رطج٤وبد  تطبٌك عملً  اُواثغ
 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١ تبوٌب مراجع ومجموعاتها  اُقبٌٓ

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١ تطبٌك عملً  اَُبكً

تبوٌب مراسبلت ومجموعاتها  اَُبثغ
وتبوٌب عرض ومجموعاتها 

والتعامل مع الكائنات المدرجة فً 
 المستند 

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١ هر األول امتحان ش اُضبٖٓ

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١ شرٌط تبوٌب تنسٌك أدوات الصورة  اُزبٍغ

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١ تطبٌك عملً  اُؼبّو
شرٌط تبوٌب تصمٌم من أدوات  اُؾبك١ ػْو

 المعادالت 

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١

 غيء اُ٘ظو١رطج٤وبد ػ٠ِ اُ تطبٌك عملً  اُضب٢ٗ ػْو

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١ االنترنٌت  اُضبُش ػْو

 االنترنٌت  اُواثغ ػْو
 امتحان شهر ثانً اُقبٌٓ ػْو



 
  

 

118 

 

 
 
 
 

الثالثت فزع 

الفصل اقتصاد /

 الولا
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 ٗٔٞمط ٕٝق أُووه

  

 ٕٝق أُووه

 

 

 جامعة تكريت أُإٍَخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ .242

 االهزٖبك ٝاالهّبك اُيهاػ٢/ ٤ًِخ اُيهاػخ    / أُوًي ؼ٢ِٔ اُوَْ اُ .243

 1اهزٖبك ٢ًِ  اٍْ / هٓي أُووه .244

 اٍجٞػ٢ أٌّبٍ اُؾٚٞه أُزبؽخ .245

 اهزٖبك  –فو٣ل٢  / أُوؽِخ  / اُضبُضخ  ك٢ِٖ ٘خاُلَٖ / اَُ .246

 ػ٢ِٔ ٍبػخ 45+ٗظو١ ٍبػخ 30 )ا٢ٌُِ(ػلك اَُبػبد اُلها٤ٍخ  .247

 2018/12/16 ربه٣ـ ئػلاك ٛنا إُٞق  .248

 أٛلاف أُووه .249

 التعرف على عمل االلتصاد المومً بشكل كامل. .11

دي مثل الناتج المومً والدخل التعرف على المفاهٌم االلتصادٌة التً تفسر مستوى النشاط االلتصا .12

 المومً واالدخار واالستثمار.

 التعرف على العبللة بٌن التضخم والبطالة ومعرفة المستوى العام لؤلسعار. .13

 التعرف على السٌاسة المالٌة للدولة. .14

 التعرف على السٌاسة النمدٌة للدولة. .15

 

ٌوفر وصف الممرر هذا إٌجازاً ممتضٌاً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مك االستفادة المصوى من فرص مبرهناً عما إذا كان لد ح

 ؛البرنامج.
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 ٝٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٝاُزو٤٤ْ ٔووهٓقوعبد اُ .251

  ُٔؼوك٤خ ٛلاف ااأل - م

 إ ٣زؼوف اُطبُت ػ٠ِ أُلب٤ْٛ االهزٖبك٣خ ا٤ٌُِخ .  -41

 رؾ٤َِ أُلب٤ْٛ االهزٖبك٣خ ا٤ٌُِخ ٝرل٤َوٛب ٝهثطٜب ثبُ٘ظو٣خ االهزٖبك٣خ.  -42

 اُزؼوف ػ٠ِ ا٤َُبٍخ االهزٖبك٣خ ُِلُٝخ.  -3      

 .٣زؼوف اُطبُت ػ٠ِ  اُ٘ظو٣بد االهزٖبك٣خ -4      

 بك كُٝزٚ ثٌَْ ًبَٓ .اُزؼوف ػ٠ِ ٝاهغ اهزٖ -5      

 

 ٔووهاُقبٕخ ثبُ ٤خأُٜبهاراألٛلاف   -ة 

 رؼ٤ِْ اُطبُت ػ٠ِ ٓلب٤ْٛ اُطِت ا٢ٌُِ ٝاُؼوٗ ا٢ٌُِ. - 1

 رؼ٤ِْ اُطبُت ٛوم ؽَبة اُ٘برظ اُو٢ٓٞ االعٔب٢ُ.  - 2
 رؼ٤ِْ اُطبُت ػ٠ِ ٤ًل٤خ رؾل٣ل اُؼالهخ ث٤ٖ االكفبه ٝاالٍزضٔبه.  - 3

 زؼِْ ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُ     

 

 رؼ٤ِْ اُطِجخ ٤ًل٤خ اُو٤بّ ثطوائن اُزل٤ٌو ٝاُزؾ٤َِ أُٞٙٞػ٢.

 ري٣ٝل اُطِجخ ثأٍب٤ٍبد أُووه اُلها٢ٍ ٝأُٞاٙغ االٙبك٤خ .

 ٛوػ اٍئِخ كٌو٣خ.

 رو٤َْ اُطِجخ ػ٠ِ ٓغب٤ٓغ ك٢ اُلهًٝ اُؼ٤ِٔخ .

 

 
 ٛوائن اُزو٤٤ْ      

 

 (quizاالٓزؾبٗبد أُلبعئخ )
 االٓزؾبٗبد اُْٜو٣خ

 اُزوبه٣و 

 اُٞاعت اُج٤ز٢

 

 
 األٛلاف اُٞعلا٤ٗخ ٝاُو٤ٔ٤خ  -ط

مهارة التفكٌر حسب لدرة الطالب وان الهدف من هذه المهارة هو ان ٌعتمد الطالب بما هو  -89

 ملموس متى وماذا وكٌف ٌجب ان ٌفكر وٌعمل على تحسٌن المدرة على التفكٌر بشكل معمول .

 المبلحظة واالدران.  -91

 ر.التحلٌل والتفسٌ -91

 االعداد والتموٌم. -92
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 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ     

 شرح المحاضرة. .46

 المجامٌع الطبلبٌة. .47

 ٛوائن اُزو٤٤ْ    

 

 االٓزؾبٗبد ا٤ٓٞ٤ُخ ٝاُْٜو٣خ ٝاُٜ٘بئ٤خ. -67

 اُزوبه٣و  -68

 اُٞاعت اُج٤ز٢ -69

 

 
 

 ُزطٞه اُْق٢ٖ (.أُ٘وُٞخ ) أُٜبهاد األفوٟ أُزؼِوخ ثوبث٤ِخ اُزٞظ٤ق ٝااُزأ٤ِ٤ٛخ أُٜبهاد اُؼبٓخ ٝ -ك 

 اٍزقلاّ اٍُٞبئَ اُز٤ٙٞؾ٤خ ٓضَ ّبّبد اُؼوٗ ٝاعٜيح اُؾبٍٞة ُي٣بك االٍز٤ؼبة ُِطِجخ . -48

 ىهع اُضوخ ػ٘ل اُطِجخ ك٢ اُزؼج٤و ػٖ اٗلَْٜ ثٞٙٞػ ٝصوخ ك٢ اٌُالّ ٝػ٘ل اُزؼج٤و ثبٌُزبثخ. -49
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 ٍبػخ( 3اُؼ٢ِٔ ) ٍبػخ( 2اُ٘ظو١   ) األٍجٞع

ك٢ اُ٘ظو٣خ أُلب٤ْٛ االٍب٤ٍخ  االٍٝ

 االهزٖبك٣خ
رؾل٣ل كٝاٍ اُطِت ٝاُؼوٗ ٝاٗزوبٍ ٓ٘ؾ٠٘ اُطِت 

 ا٢ٌُِ
 ٛوم ؽَبة اُ٘برظ اُو٢ٓٞ االعٔب٢ُ ه٤بً أُزـ٤واد ا٤ٌُِخ االٍب٤ٍخ اُضب٢ٗ
٤ًل٤خ اؽزَبة اُوهْ اُو٤ب٢ٍ ٝٛوم ه٤بً ٝاٍزجؼبك  اُؼوٗ ا٢ٌُِ ٝاُطِت ا٢ٌُِ اُضبُش

 روِجبد االٍؼبه
ؼالهخ ث٤ٖ االكفبه اُزٞاىٕ ٝاُ اُواثغ

 ٝاالٍزضٔبه

 ٤ًل٤خ اؽزَبة اُطِت ا٢ٌُِ

اُؼوٗ  -اُ٘ظو٣خ اٌُال٤ٌ٤ٍخ اُقبٌٓ

 ا٢ٌُِ َٝٓزٟٞ اُزٞظق

 ؽبالد اُزٞاىٕ ث٤ٖ االكفبه ٝاالٍزضٔبه

اُ٘ظو٣خ ا٤ٌُٔخ ُِ٘وٞك ٝاُطِت  اَُبكً

 ا٢ٌُِ

 رطج٤وبد ٝهٍٞٓبد ُٔ٘ؾ٠٘ اُؼوٗ ا٢ٌُِ

االكفبه ٝاالٍزضٔبه ٍٝؼو  اَُبثغ

 ُلبئلحا

 ؽبُخ اُزٞظق اٌُبَٓ ٝاكزواٙبد هبٕٗٞ ٍب١

 

 

االٍزٜالى  -اُطِت االٍزٜال٢ً اُضبٖٓ

 ًلاُخ ك٢ اُلفَ

 Msv=PTرطج٤وبد ػ٤ِٔخ ٤ُٖبؿخ ك٤ْو 

 

 

٤ًل٤خ رؾل٣ل أَُزٟٞ اُزٞاى٢ٗ َُؼو اُلبئلح ٝكَْ  فٞآ كاُخ االٍزٜالى اُزبٍغ

 ضٔبهٍؼو اُلبئلح ك٢ رؾو٤ن اُزؼبكٍ ث٤ٖ االكفبه ٝاالٍز
االٍزضٔبه اُزِوبئ٢ ٝرؾل٣ل  اُؼبّو

 َٓزٟٞ اُزٞاىٕ ُِلفَ

٤ًل٤خ رؾل٣ل االٍزٜالى اُزِوبئ٢ ٖٝٓبكهٙ ٝاٌّبٍ 

 كاُخ االٍزٜالى

 
رؾل٣ل ا٤َُٔ اُؾل١ ُالٍزٜالى ٝا٤َُٔ أُزٍٜٞ  أُٚبػق ٝاٗٞاػٚ اُؾبك١ ػْو

 ُالٍزٜالى

 
ِلفَ ٝث٤بٕ اصو رـ٤و رؾل٣ل أَُزٟٞ اُزٞاى٢ٗ ُ اُطِت االٍزضٔبه١ اُضب٢ٗ ػْو

 االٍزضٔبه اُزِوبئ٢ ػ٠ِ اُلفَ

 

 اٌُلب٣خ اُؾل٣خ ُالٍزضٔبه اُضبُش ػْو

 

 

 رؾل٣ل اه٤بّ أُٚبػق ٝثٔقزِق ا٤ُٖؾ

كاُخ االٍزضٔبه ٝكاُخ االكفبه  اُواثغ ػْو

 ٝرؾل٣ل أَُزٟٞ اُزٞاى٢ٗ ُٜب

 اؽزَبة ه٤ٔخ اٌُلب٣خ اُؾل٣خ ُالٍزضٔبه 

 

 

رؾل٣ل كاُخ االٍزضٔبه ٝكاُخ االكفبه ٝأَُزٟٞ  َزٟٞ اُلفَاالٍزضٔبه ٝٓ اُقبٌٓ ػْو

 اُزٞاى٢ٗ ُِلفَ
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 اُج٤٘خ اُزؾز٤خ  .251

  1983, 2اُ٘ظو٣خ االهزٖبك٣خ ا٤ٌُِخ, ٕوو اؽٔل ٕوو,ٛ ـ اٌُزت أُووهح أُطِٞثخ 1

عبٓؼخ أُِي  4ٓجبكئ االهزٖبك ا٢ٌُِ, كب٣ي اثوا٤ْٛ اُؾج٤ت,ٛ

 2004ٍؼٞك,

اُ٘ظو٣خ االهزٖبك٣خ ا٤ٌُِخ ٍَِِخ ِٓقٖبد ّّٞ, اُطجؼخ اُؼوث٤خ  )أُٖبكه(   ـ أُواعغ اُوئ٤َ٤خ2

2004 

كاه اٌُزت  6ٓلفَ ألٌٍ االهزٖبك, ٤ٍق ٍؼ٤ل ا٣َُٞل١,ٛ

 2002اُوطو٣خ

االهزٖبك ا٢ٌُِ , ػجل اَُالّ ٣ب٤ٍٖ االكه٢َ٣ , عبٓؼخ اُجٖوح 

,1986 

 اـ اٌُزت ٝأُواعغ اُز٢ ٠ٕٞ٣ ثٜب                

 ( ٔغالد اُؼ٤ِٔخ , اُزوبه٣و ,.... اُ) 
 ًزت االهزٖبك ا٢ٌُِ

ة ـ أُواعغ االٌُزو٤ٗٝخ, ٓٞاهغ االٗزو٤ٗذ 

.... 
 االنًتنيت

 
 فطخ رط٣ٞو أُووه اُلها٢ٍ  .252

 ٝاألؽلاس. اُظوٝف ر٘بٍت عل٣لح ٓلوكاد اُؾل٣ضخ ٝ ئٙبكخ  ٝأُواعغ اٌُزت رٞك٤و.1

َبْٜٓ اُؼ٤ِٔخ ا٠ُ فبهط اُؼوام ٝفبٕخ ك٢ اُلٍٝ أُزولٓخ ا٣لبك اُطِجخ ٝفبٕخ االٝائَ ْٜٓ٘ ػ٠ِ اه .2

 .االهزٖبك ٝاالهّبك اُيهاػ٢ ُزط٣ٞو أُٜبهاد ًال ؽَت هؿجزٚ ٝثؾَت اُزقٖٖبد أُٞعٞكح ك٢ هَْ

 أُغبٍ اُزؼبٕٝ اُؼ٢ِٔ ٓغ اُغبٓؼبد اُؼب٤ُٔخ ٖٓ فالٍ رط٣ٞو أُالًبد اُزله٤َ٣خ ُالٛالع ػ٠ِ اُزطٞه ك٢ .3

 .ُِٔووه فزٖبٓاال ماد اُؼ٢ِٔ

االهزٖبك٣خ ؼِّٞ اُ. رط٣ٞو كٌوح االٍزبم اُيائو ُوكل اُغبٓؼبد اُلز٤خ ثبُقجواد ٝافو ٓب رَٕٞ ا٤ُٚ اُؼِْ ك٢ 4

 .اُيهاػ٤خ
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 ٗٔٞمط ٕٝق أُووه

 

 ٕٝق أُووه   

 

 

لطالب تحمٌمها ٌوفر وصف الممرر هذا إٌجازاً ممتضٌاً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من ا

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 ٝٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٝاُزو٤٤ْ ٔووهٓقوعبد اُ -1

  ٛلاف أُؼوك٤خ األ - ى

 إ ٣زؼوف اُطبُت ػ٠ِ ٤ًل٤خ اكاهح ٝر٘ظ٤ْ أُيهػخ . -1

 ٠ أُٞاهق اُز٢ رٞاعٚ ٓل٣و أُيهػخ ٤ًٝل٤خ ارقبم هواه ثؾِٜب .اُزؼوف ػِ -2

 اُزؼوف ػ٠ِ ٤ًل٤خ ه٤بً اٌُلبءح االهزٖبك٣خ ُِٔيهػخ .  -3

 . إ  ٣زؼوف اُطبُت ػ٠ِ اُطوم أُقزِلخ إلكاهح أُياهع -4

 اُزؼوف ػ٠ِ ٤ًل٤خ اكاهح ػ٘بٕو االٗزبط ك٢ أُيهػخ  ثٌلبءح ػب٤ُخ  . -5

 

 ٔووهاُقبٕخ ثبُ ٤خٜٔبهاراُاألٛلاف   -ة 

 رؼ٤ِْ اُطبُت ػ٠ِ ٓلّٜٞ ػِْ اكاهح أُياهع ٝٝظبئلٜب . - 1

 رؼ٤ِْ اُطبُت ٤ًل٤خ اكاهح ٓيهػزٚ ث٘غبػ .  - 2
 رؼ٤ِْ اُطبُت اُؾَبثبد االهزٖبك٣خ أُزؼلكح اُز٢ رقٔ أُيهػخ ٝٓلٟ ًلبءرٚ ك٢ رطج٤وٜب.  - 3

 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ      

 

 ٤ًل٤خ اُو٤بّ ثطوائن اُزل٤ٌو ٝاُزؾ٤َِ أُٞٙٞػ٢. رؼ٤ِْ اُطِجخ

 ري٣ٝل اُطِجخ ثأٍب٤ٍبد أُووه اُلها٢ٍ ٝأُٞاٙغ االٙبك٤خ .

 ٛوػ اٍئِخ كٌو٣خ.

 رو٤َْ اُطِجخ ػ٠ِ ٓغب٤ٓغ ك٢ اُلهًٝ اُؼ٤ِٔخ .
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 ٛوائن اُزو٤٤ْ      

 

 (quizاالٓزؾبٗبد أُلبعئخ )
 االٓزؾبٗبد اُْٜو٣خ

 اُزوبه٣و 

 ٤ز٢اُٞاعت اُج

 

 
 األٛلاف اُٞعلا٤ٗخ ٝاُو٤ٔ٤خ  -ط

مهارة التفكٌر حسب لدرة الطالب وان الهدف من هذه المهارة هو ان ٌعتمد الطالب بما هو ملموس  -2

 متى وماذا وكٌف ٌجب ان ٌفكر وٌعمل على تحسٌن المدرة على التفكٌر بشكل معمول .

 المبلحظة واالدران.  -3

 التحلٌل والتفسٌر. -4

 االعداد والتموٌم. -5

 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ     

 شرح المحاضرة. -6

 المجامٌع الطبلبٌة. -7

 ٛوائن اُزو٤٤ْ    

 

 االٓزؾبٗبد ا٤ٓٞ٤ُخ ٝاُْٜو٣خ ٝاُٜ٘بئ٤خ. -8

 رطج٤وبد ه٣ب٤ٙخ ٓز٘ٞػخ  -9

 اُٞاعت اُج٤ز٢ -11

 

 
 

 ْق٢ٖ (.أُ٘وُٞخ ) أُٜبهاد األفوٟ أُزؼِوخ ثوبث٤ِخ اُزٞظ٤ق ٝاُزطٞه اُاُزأ٤ِ٤ٛخ أُٜبهاد اُؼبٓخ ٝ -ك 

 اٍزقلاّ اٍُٞبئَ اُز٤ٙٞؾ٤خ ٓضَ ّبّبد اُؼوٗ ٝاعٜيح اُؾبٍٞة ُي٣بك االٍز٤ؼبة ُِطِجخ . -11

 ىهع اُضوخ ػ٘ل اُطِجخ ك٢ اُزؼج٤و ػٖ اٗلَْٜ ثٞٙٞػ ٝصوخ ك٢ اٌُالّ ٝػ٘ل اُزؼج٤و ثبٌُزبثخ. -12
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 ٍبػخ( 3اُؼ٢ِٔ ) ٍبػخ( 2اُ٘ظو١   ) األٍجٞع

ٓلب٤ْٛ ا٤ُٝخ ك٢ ػِْ اكاهح  االٍٝ

أُياهع , فٖبئٔ أُل٣و 

اُ٘بعؼ , ٝٙبئق ػِْ اكاهح 

 أُياهع

رطج٤وبد ػ٤ِٔخ ك٢ ٤ًل٤خ ٤ٕبؿخ اُوواهاد ك٢ 

 اكاهح أُيهػخ

رطج٤وبد ػ٤ِٔخ ػٖ هواه أُ٘زظ ك٢ ؽبُخ  رٌب٤ُق االٗزبط  اُضب٢ٗ

اُقَبهح أُزٞهؼخ ك٢ اُزٌب٤ُق اُضبثزخ ٝأُزـ٤وح 

 ك٢ االع٤ِٖ اُو٤ٖو ٝاُط٣َٞ 
َٓبئَ ه٣ب٤ٙخ ػٖ ٤ًل٤خ رؾل٣ل اؽَٖ َٓزٟٞ  لأ رؼ٤ٖ اؽَٖ َٓزٟٞ ُإلٗزبطٓج اُضبُش

 ُإلٗزبط 
رطج٤وبد ػ٤ِٔخ ٤ٌُل٤خ رؾل٣ل اُؼٞائل اُؾل٣خ  ٓجلأ اُؼٞائل اُؾل٣خ أُزَب٣ٝخ  اُواثغ

 أُزَب٣ٝخ 
رٔبه٣ٖ ه٣ب٤ٙخ رطج٤و٤خ ُٔجلأ االؽالٍ  ٓجلأ رٌب٤ُق اُلوٓ اُجل٣ِخ  اُقبٌٓ

 ٝاالٍزجلاٍ 

رٔبه٣ٖ ه٣ب٤ٙخ رطج٤و٤خ ُٔجلأ االؽالٍ  ٓجلأ االؽالٍ ٝاالٍزجلاٍ ًاَُبك

 ٝاالٍزجلاٍ

 َٓبئَ ه٣ب٤ٙخ ُ٘ظو٣خ اُزٌب٤ُق أُوبهٗخ  ٗظو٣خ اُزٌب٤ُق أُوبهٗخ  اَُبثغ

ٓوب٣ٌ اٌُلبءح االهزٖبك٣خ ك٢  اُضبٖٓ

 أُيهػخ 

رطج٤وبد ه٣ب٤ٙخ ُٔوب٤٣ٌ اٌُلبءح االهزٖبك٣خ 

 ٝأُوب٤٣ٌ االفوٟ

ؽغْ أُيهػخ , اُؼٞآَ اُز٢  اُزبٍغ

رإصو ك٢ ٓوٝٗخ ػوٗ االٗزبط 

 اُيهاػ٢ 

رطج٤وبد ه٣ب٤ٙخ ُٔوب٤٣ٌ اٌُلبءح االهزٖبك٣خ 

 ٝأُوب٤٣ٌ االفوٟ 

ٛو٣وخ أُيهػخ اُ٘ٔٞمع٤خ اٝ  اُؼبّو

اُو٤ب٤ٍخ , ا٤ُٔيا٤ٗخ اٌُبِٓخ 

 ٝا٤ُٔيا٤ٗخ اُغيئ٤خ 

 آضِخ ه٣ب٤ٙخ اكزوا٤ٙخ ػٖ ا٤ُٔيا٤ٗخ اُغيئ٤خ 

ٛو٣وخ أُوبهٗخ أُجبّوح , ٛو٣وخ  ك١ ػْواُؾب

اُزـ٤و اُغيئ٢ ,ٛو٣وخ االؽالٍ 

 ٝاالٍزجلاٍ 

رطج٤وبد ػ٤ِٔخ ُطو٣وز٢ االؽالٍ ٝاالٍزجلاٍ 

 ُِٝٔوبهٗخ أُجبّوح 

آضِخ ػ٤ِٔخ َُغالد أُب٤ُخ ٍٝغالد االؽٖبئ٤خ  ؽَبثبد أُيهػخ اُضب٢ٗ ػْو

 ٝاػلاك ا٤ُٔيا٤ٗخ اُؼ٤ٓٞٔخ ُِٔيهػخ 

 رطج٤وبد ٝؽٍِٞ ه٣ب٤ٙخ ُطوم ؽَبة االٗلصبه  االٗلصبه ٝٛوم ؽَبثٚ  ْواُضبُش ػ

اهزٖبك٣بد ّواء أُيهػخ  اُواثغ ػْو

ٝٛوم رو٤ْ االهٗ  ٝأُْ٘أح 

 اُؼوبه٣خ

 رطج٤وبد ٝؽٍِٞ ه٣ب٤ٙخ ُطوم ؽَبة االٗلصبه 

اكاهح اُؼَٔ ثبُٔيهػخ ثٌلبءح  اُقبٌٓ ػْو

,اكاهح هأً أُبٍ ثٌلبءح ك٢ 

 أُيهػخ

 رطج٤و٤خ ُطو٣وخ هٍِٔخ اُلفَ  َٓبئَ
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 اُج٤٘خ اُزؾز٤خ  -13

اكاهح اػٔبٍ أُيهػ٤خ , ك. ٛبّْ ػِٞإ اَُبٓوائ٢ , كاه اثٖ  ـ اٌُزت أُووهح أُطِٞثخ 1

 1990االص٤و ُِطجبػخ ٝاُْ٘و عبٓؼخ إَُٔٞ 

اكاهح االػٔبٍ أُيهػ٤خ , ك. ه٢ٖ هبٍْ ا٤ٌُِلاه , ك.ػجلهللا 

 2118 ,ثـلاك ؽٔل اُلثبُ
اكاهح االػٔبٍ أُيهػ٤خ , ك. ٛبّْ ػِٞإ اَُبٓوائ٢ , كاه اثٖ  ـ أُواعغ اُوئ٤َ٤خ )أُٖبكه(  2

 1990االص٤و ُِطجبػخ ٝاُْ٘و عبٓؼخ إَُٔٞ 

اكاهح االػٔبٍ أُيهػ٤خ , ػجلاُلزبػ اُوبظ٢ , ٝاؽٔل ٌّو١ 

 1996اُو٣ٔب١ٝ , االهكٕ ,

اه , ك.ػجلهللا اكاهح االػٔبٍ أُيهػ٤خ , ك. ه٢ٖ هبٍْ ا٤ٌُِل

  2018ؽٔل اُلثبُ  , ثـلاك 

 اـ اٌُزت ٝأُواعغ اُز٢ ٠ٕٞ٣ ثٜب                

 ( أُغالد اُؼ٤ِٔخ , اُزوبه٣و ,.... ) 
 اُو٣ٌٝ , عبٓؼخ أُِي كٜل اكاهح األػٔبٍ , ك. فبُل 

ة ـ أُواعغ االٌُزو٤ٗٝخ, ٓٞاهغ االٗزو٤ٗذ 

.... 
 االٗزو٤ٗذ

 
 لها٢ٍ فطخ رط٣ٞو أُووه اُ -14

 ٝاألؽلاس. اُظوٝف ر٘بٍت عل٣لح ٓلوكاد اُؾل٣ضخ ٝ ئٙبكخ  ٝأُواعغ اٌُزت رٞك٤و.1

ا٣لبك اُطِجخ ٝفبٕخ االٝائَ ْٜٓ٘ ػ٠ِ اهَبْٜٓ اُؼ٤ِٔخ ا٠ُ فبهط اُؼوام ٝفبٕخ ك٢ اُلٍٝ أُزولٓخ  .2

 .ك اُيهاػ٢االهزٖبك ٝاالهّب ُزط٣ٞو أُٜبهاد ًال ؽَت هؿجزٚ ٝثؾَت اُزقٖٖبد أُٞعٞكح ك٢ هَْ

 أُغبٍ اُزؼبٕٝ اُؼ٢ِٔ ٓغ اُغبٓؼبد اُؼب٤ُٔخ ٖٓ فالٍ رط٣ٞو أُالًبد اُزله٤َ٣خ ُالٛالع ػ٠ِ اُزطٞه ك٢ .3

 .ُِٔووه االفزٖبٓ ماد اُؼ٢ِٔ

االهزٖبك٣خ ؼِّٞ اُ. رط٣ٞو كٌوح االٍزبم اُيائو ُوكل اُغبٓؼبد اُلز٤خ ثبُقجواد ٝافو ٓب رَٕٞ ا٤ُٚ اُؼِْ ك٢ 4

 .اُيهاػ٤خ
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 ٗٔٞمط ٕٝق أُووه

  

 ٕٝق أُووه

 

 

 جامعة تكريت ُزؼ٤ٔ٤ِخأُإٍَخ ا .253

 االهزٖبك ٝاالهّبك اُيهاػ٢/ ٤ًِخ اُيهاػخ    / أُوًي ؼ٢ِٔ اُوَْ اُ .254

 االحصاء الزراعي                                                   اٍْ / هٓي أُووه .255

 اٍجٞػ٢ أٌّبٍ اُؾٚٞه أُزبؽخ .256

 كاهزٖب –فو٣ل٢  / أُوؽِخ  / اُضبُضخ  ك٢ِٖ اُلَٖ / اَُ٘خ .257

 ػ٢ِٔ ٍبػخ 45+ٗظو١ ٍبػخ 30 )ا٢ٌُِ(ػلك اَُبػبد اُلها٤ٍخ  .258

  12  /2018/12 ربه٣ـ ئػلاك ٛنا إُٞق  .259

 أٛلاف أُووه .261

 .عبللة االحصاء الزراعً بالعلوم االخرى –مفهوم االحصاء الزراعً التعرف على  .52

الواجب توفرها الشروط  –طرق التعداد الزراعً  –مفهوم واهمٌة التعداد الزراعً  التعرف على .53

 .فً

خطوات تنفٌذ التعداد  –مصادر االخطاء فً التعداد الزراعً  –التعداد الزراعً التعرف على  .54

 . الزراعً

 

 

ٌوفر وصف الممرر هذا إٌجازاً ممتضٌاً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 ٝٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٝاُزو٤٤ْ ٔووهٓقوعبد اُ .261

  ٛلاف أُؼوك٤خ األ -ٍ 

 .  عبللة االحصاء الزراعً بالعلوم االخرى –مفهوم االحصاء الزراعً  إ ٣زؼوف    -43

الطرٌمة  –الرلم المٌاسً باستخدام الصٌغ التجمٌعٌة، الطرٌمة التجمٌعٌة البسٌطة  رؾ٤َِ   -44

 . التجمٌعٌة المرجحة 

  . ادلوازين السلعية للمنتجات الغذائية  –مؤشرات االنتاج الزراعي  اُزؼوف   -3      

      

 ٔووهاُقبٕخ ثبُ ٤خأُٜبهاراألٛلاف   -ة 

 . تركٌب الٌد العاملة  –احصاءات العمل، عدد العمال   رؼ٤ِْ اُطبُت ػ٠ِ - 1

 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ      

 

 رؼ٤ِْ اُطِجخ ٤ًل٤خ اُو٤بّ ثطوائن اُزل٤ٌو ٝاُزؾ٤َِ أُٞٙٞػ٢.

 ري٣ٝل اُطِجخ ثأٍب٤ٍبد أُووه اُلها٢ٍ ٝأُٞاٙغ االٙبك٤خ .

 ٛوػ اٍئِخ كٌو٣خ.

 ٤خ .رو٤َْ اُطِجخ ػ٠ِ ٓغب٤ٓغ ك٢ اُلهًٝ اُؼِٔ

 

 
 ٛوائن اُزو٤٤ْ      

 

 (quizاالٓزؾبٗبد أُلبعئخ )
 االٓزؾبٗبد اُْٜو٣خ

 اُزوبه٣و 

 اُٞاعت اُج٤ز٢
 األٛلاف اُٞعلا٤ٗخ ٝاُو٤ٔ٤خ  -ط

مهارة التفكٌر حسب لدرة الطالب وان الهدف من هذه المهارة هو ان ٌعتمد الطالب بما هو  -93

 ى تحسٌن المدرة على التفكٌر بشكل معمول .ملموس متى وماذا وكٌف ٌجب ان ٌفكر وٌعمل عل

 المبلحظة واالدران.  -94

 التحلٌل والتفسٌر. -95

 االعداد والتموٌم. -96

 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ     

 شرح المحاضرة. .48
 المجامٌع الطبلبٌة. .49
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 ٛوائن اُزو٤٤ْ    

 

 االٓزؾبٗبد ا٤ٓٞ٤ُخ ٝاُْٜو٣خ ٝاُٜ٘بئ٤خ. -71

 اُزوبه٣و  -71

 اُٞاعت اُج٤ز٢ -72

 

 
 

 أُ٘وُٞخ ) أُٜبهاد األفوٟ أُزؼِوخ ثوبث٤ِخ اُزٞظ٤ق ٝاُزطٞه اُْق٢ٖ (.اُزأ٤ِ٤ٛخ اد اُؼبٓخ ٝأُٜبه -ك 

 اٍزقلاّ اٍُٞبئَ اُز٤ٙٞؾ٤خ ٓضَ ّبّبد اُؼوٗ ٝاعٜيح اُؾبٍٞة ُي٣بك االٍز٤ؼبة ُِطِجخ . -51

 خ.ىهع اُضوخ ػ٘ل اُطِجخ ك٢ اُزؼج٤و ػٖ اٗلَْٜ ثٞٙٞػ ٝصوخ ك٢ اٌُالّ ٝػ٘ل اُزؼج٤و ثبٌُزبث -51
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 ٍبػخ( 3اُؼ٢ِٔ ) ٍبػخ( 2اُ٘ظو١   ) األٍجٞع

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١  عالقة االحصاء الزراعي ابلعلوم االخرى –مفهوم االحصاء الزراعي  االٍٝ
 

الشروط الواجب  –طرق التعداد الزراعي  –مفهوم واذنية التعداد الزراعي  اُضب٢ٗ
خطوات  –خطاء يف التعداد الزراعي مصادر اال –توفرىا يف التعداد الزراعي 

 تنفيذ التعداد الزراعي

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١

دناذج حتليل  –حتليل السالسل الزمنية  –السالسل الزمنية, مقدمة وتعاريف  اُضبُش
 االدنوذج النسيب ( –السالسل الزمنية ) االدنوذج التجميعي 

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١

 –طريقة شبو ادلتوسطات  – االجتاه العام ) طريقة الرسم ابليد طرائق تعيُت اُواثغ
تغيَت معادالت  –طريقة ادلربعات الصغرى (  –طريقة ادلتوسطات ادلتحركة 

تغيَت معادالت من سنوية اىل شهرية او  –تغيَت سنة االساس  –االجتاه العام 
 دتارين –ربع سنوية 

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١

طريقة النسبة اىل  –اب التغَتات ادلومسية, طريقة ادلتوسطات طرق حس اُقبٌٓ
استخدام الدليل ادلومسي يف  –استبعاد االثر ادلومسي  –ادلتوسطات ادلتحركة 

 دتارين –التنبؤ 

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١

التغَتات غَت ادلنتظمة  –التغَتات الدورية وغَت ادلنتظمة, قياس التغَتات الدورية  اَُبكً
 دتارين –

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١

 –طرق تركيب االرقام القياسية  –االرقام القياسية, التعريف واالستخدام  اَُبثغ
 شليزات االرقام القياسية

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١

طريقة  –حساب االرقام القياسية, الرقم القياسي ابستخدام ادلناسيب  اُضبٖٓ
الوسط اذلندسي  –سايب للمناسيب الوسط احل –ادلناسيب البسيطة 

 دتارين –الوسط التوافقي للمناسيب  –للمناسيب 

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١

 –الرقم القياسي ابستخدام الصيغ التجميعية, الطريقة التجميعية البسيطة  اُزبٍغ
الرقم  –رقم مارشال  –رقم ابش  –رقم السبَت  –الطريقة التجميعية ادلرجحة 

تغيَت  –االرقام القياسية بطريقة السلسلة او االساس ادلتحرك  –شر االمثل لفي
 دتارين –سنة االساس 

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١

 –ميزان االرض  –احصاءات االرض, حجم وتركيب االرض االرتايل  اُؼبّو
االرقام القياسية  –التقييم االقتصادي لالرض  –االراضي ادلبذورة وادلغروسة 

 دتارين –رض النتاجية اال

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١

اُؾبك١ 

 ػْو
مؤشرات  –احصاءات االنتاج الزراعي, مفهوم االنتاج الزراعي واحصاءاتو 

التقدير النقدي  –ادلوازين السلعية للمنتجات الغذائية  –االنتاج الزراعي 
 دتارين –حتليل التغَت يف االنتاج الزراعي  –لالنتاج الزراعي 

 اُغيء اُ٘ظو١ رطج٤وبد ػ٠ِ
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 اُج٤٘خ اُزؾز٤خ  .262

 اـ اٌُزت ٝأُواعغ اُز٢ ٠ٕٞ٣ ثٜب                

 ( أُغالد اُؼ٤ِٔخ , اُزوبه٣و ,.... ) 
 ًزت  

ة ـ أُواعغ االٌُزو٤ٗٝخ, ٓٞاهغ االٗزو٤ٗذ 

.... 
 االنًتنيت

 
 ا٢ٍ فطخ رط٣ٞو أُووه اُله .263

 ٝاألؽلاس. اُظوٝف ر٘بٍت عل٣لح ٓلوكاد اُؾل٣ضخ ٝ ئٙبكخ  ٝأُواعغ اٌُزت رٞك٤و.1

ا٣لبك اُطِجخ ٝفبٕخ االٝائَ ْٜٓ٘ ػ٠ِ اهَبْٜٓ اُؼ٤ِٔخ ا٠ُ فبهط اُؼوام ٝفبٕخ ك٢ اُلٍٝ أُزولٓخ  .2

 .اُيهاػ٢االهزٖبك ٝاالهّبك  ُزط٣ٞو أُٜبهاد ًال ؽَت هؿجزٚ ٝثؾَت اُزقٖٖبد أُٞعٞكح ك٢ هَْ

 أُغبٍ اُزؼبٕٝ اُؼ٢ِٔ ٓغ اُغبٓؼبد اُؼب٤ُٔخ ٖٓ فالٍ رط٣ٞو أُالًبد اُزله٤َ٣خ ُالٛالع ػ٠ِ اُزطٞه ك٢ .3

 .ُِٔووه االفزٖبٓ ماد اُؼ٢ِٔ

االهزٖبك٣خ ؼِّٞ اُ. رط٣ٞو كٌوح االٍزبم اُيائو ُوكل اُغبٓؼبد اُلز٤خ ثبُقجواد ٝافو ٓب رَٕٞ ا٤ُٚ اُؼِْ ك٢ 4

 .اُيهاػ٤خ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اُضب٢ٗ 

 ػْو
 –حركة اليد العاملة  –تركيب اليد العاملة  –احصاءات العمل, عدد العمال 

 دتارين –االجور  –انتاجية العمل  –وقت العمل 
 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١

اُضبُش 

 ػْو
اىم  –االحصاءات الزراعية يف العراق, نشوء وتطور االحصاء الزراعي 

 ة يف العراقاالحصاءات الزراعي

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١

اُواثغ 

 ػْو

اُقبٌٓ 

 ػْو
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 ٗٔٞمط ٕٝق أُووه

  

 ٕٝق أُووه

 

 

 جامعة تكريت زؼ٤ٔ٤ِخأُإٍَخ اُ .264

 االهزٖبك ٝاالهّبك اُيهاػ٢/ ٤ًِخ اُيهاػخ    / أُوًي ؼ٢ِٔ اُوَْ اُ .265

 اساسيات زلاسبة اٍْ / هٓي أُووه .266

 اٍجٞػ٢ أٌّبٍ اُؾٚٞه أُزبؽخ .267

 اهزٖبك –فو٣ل٢  / أُوؽِخ  / اُضبُضخ  ك٢ِٖ اُلَٖ / اَُ٘خ .268

 ػ٢ِٔ ٍبػخ 45+ٗظو١ ٍبػخ 30 )ا٢ٌُِ(ػلك اَُبػبد اُلها٤ٍخ  .269

 2018/12/16 ربه٣ـ ئػلاك ٛنا إُٞق  .271

 أٛلاف أُووه .271

 .اغراض المحاسبة       –تعرٌف المحاسبة  –فروع المحاسبة  –تطور المحاسبة التعرف على  .55

 . اغراض المحاسبة       –تعرٌف المحاسبة  –فروع المحاسبة  –تطور المحاسبة  التعرف على .56

 د العمليات احلسابيةاالجراءات العلمية لقيالتعرف على  
 .اسلوب الحساب –اسلوب المٌزانٌة  .1

 –الترحٌل  –سجل االستاذ  –سجل الٌومٌة  –لٌد العملٌات فً السجبلت المحاسبٌة التعرف على  .2

 . لٌود االلفال –الترصٌد 

 .راس المال –العملٌات التحوٌلٌة  –المعالجة المحاسبٌة للعملٌات المالٌة التعرف على   .3

ٌوفر وصف الممرر هذا إٌجازاً ممتضٌاً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص 

 ؛البرنامج.



 
  

 

134 

 

 ٝٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٝاُزو٤٤ْ ٔووهُٓقوعبد ا .272

  ٛلاف أُؼوك٤خ األ -ّ 

 –المدفوعات  –الممبوضات  –معالجة العملٌات النمدٌة من الناحٌة المحاسبٌة  إ ٣زؼوف    -45

 .  الشٌكات

 .   االوراق التجارٌة رؾ٤َِ  -46

  .  اعداد احلساابت اخلتامية اُزؼوف   -3      

 .  زان ادلراجعة و تصحيح االخطاءمي ٣زؼوف اُطبُت ػ٠ِ   -4      

  

 ٔووهاُقبٕخ ثبُ ٤خأُٜبهاراألٛلاف   -ة 

 .  حساب المتاجرة رؼ٤ِْ اُطبُت ػ٠ِ  - 1

 .  حساب االرباح و الخسائر رؼ٤ِْ اُطبُت   - 2
 .  المٌزانٌة العمومٌة رؼ٤ِْ اُطبُت ػ٠ِ   - 3
  

 
 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ      

 

 اُو٤بّ ثطوائن اُزل٤ٌو ٝاُزؾ٤َِ أُٞٙٞػ٢.رؼ٤ِْ اُطِجخ ٤ًل٤خ 

 ري٣ٝل اُطِجخ ثأٍب٤ٍبد أُووه اُلها٢ٍ ٝأُٞاٙغ االٙبك٤خ .

 ٛوػ اٍئِخ كٌو٣خ.

 رو٤َْ اُطِجخ ػ٠ِ ٓغب٤ٓغ ك٢ اُلهًٝ اُؼ٤ِٔخ .

 

 
 ٛوائن اُزو٤٤ْ      

 

 (quizاالٓزؾبٗبد أُلبعئخ )
 االٓزؾبٗبد اُْٜو٣خ

 اُزوبه٣و 

 اُٞاعت اُج٤ز٢

 

 
 األٛلاف اُٞعلا٤ٗخ ٝاُو٤ٔ٤خ  -ط

مهارة التفكٌر حسب لدرة الطالب وان الهدف من هذه المهارة هو ان ٌعتمد الطالب بما هو  -97

 ملموس متى وماذا وكٌف ٌجب ان ٌفكر وٌعمل على تحسٌن المدرة على التفكٌر بشكل معمول .

 المبلحظة واالدران.  -98

 التحلٌل والتفسٌر. -99



 
  

 

135 

 

 

 االعداد والتموٌم. -111

 وائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٛ    

 شرح المحاضرة. .50
 المجامٌع الطبلبٌة. .51

 ٛوائن اُزو٤٤ْ    

 

 االٓزؾبٗبد ا٤ٓٞ٤ُخ ٝاُْٜو٣خ ٝاُٜ٘بئ٤خ. -73

 اُزوبه٣و  -74

 اُٞاعت اُج٤ز٢ -75

 

 
 

 أُ٘وُٞخ ) أُٜبهاد األفوٟ أُزؼِوخ ثوبث٤ِخ اُزٞظ٤ق ٝاُزطٞه اُْق٢ٖ (.اُزأ٤ِ٤ٛخ أُٜبهاد اُؼبٓخ ٝ -ك 

 ٍبئَ اُز٤ٙٞؾ٤خ ٓضَ ّبّبد اُؼوٗ ٝاعٜيح اُؾبٍٞة ُي٣بك االٍز٤ؼبة ُِطِجخ .اٍزقلاّ اُٞ -52

 ىهع اُضوخ ػ٘ل اُطِجخ ك٢ اُزؼج٤و ػٖ اٗلَْٜ ثٞٙٞػ ٝصوخ ك٢ اٌُالّ ٝػ٘ل اُزؼج٤و ثبٌُزبثخ. -53
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 ٍبػخ( 3اُؼ٢ِٔ ) ٍبػخ( 2اُ٘ظو١   ) األٍجٞع

تعريف  –فروع احملاسبة  –تطور احملاسبة  االٍٝ
 اغراض احملاسبة       –ة احملاسب

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١ 
 

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١  اُضب٢ٗ

 االجراءات العلمية لقيد العمليات احلسابية اُضبُش
 اسلوب احلساب –اسلوب ادليزانية 

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١
 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١ اُواثغ

سجل  –احملاسبية  قيد العمليات يف السجالت اُقبٌٓ
الًتصيد  –الًتحيل  –سجل االستاذ  –اليومية 

 قيود االقفال –

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١

العمليات  –ادلعاجلة احملاسبية للعمليات ادلالية  اَُبكً
العمليات  –القروض  –راس ادلال  –التحويلية 

 –العمليات االيرادية  –الرامسالية و االستثمارية 
 –مردودات ادلشًتايت  –ء عمليات الشرا

 –عمليات البيع  –مصروفات ادلشًتايت 
 –اخلصم  –السماحات  –مردودات ادلبيعات 
خصم  –اخلصم النقدي  –اخلصم االتجاري 

 –ادلصاريف االدارية ادلختلفة  –الكمية 
 ايرادات سلتلفة –مصاريف البيع و التوزيع 

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١

 اُغيء اُ٘ظو١ رطج٤وبد ػ٠ِ اَُبثغ

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١ اُضبٖٓ

 –معاجلة العمليات النقدية من الناحية احملاسبية  اُزبٍغ
 الشيكات –ادلدفوعات  –ادلقبوضات 

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١ االوراق التجارية اُؼبّو
 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١ اُؾبك١ ػْو

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١ ميزان ادلراجعة و تصحيح االخطاء ػْواُضب٢ٗ 

 اُضبُش ػْو

 اعداد احلساابت اخلتامية
 حساب ادلتاجرة -1

 حساب االرابح و اخلسائر -2

 ادليزانية العمومية -3

 

 

 

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١

 

 

 

 

 اُواثغ ػْو

 مراجعة 
 

 

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١

 

 اُقبٌٓ ػْو
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 ُزؾز٤خ اُج٤٘خ ا .273

 اـ اٌُزت ٝأُواعغ اُز٢ ٠ٕٞ٣ ثٜب                

 ( أُغالد اُؼ٤ِٔخ , اُزوبه٣و ,.... ) 
 زلاسب ًزت  

ة ـ أُواعغ االٌُزو٤ٗٝخ, ٓٞاهغ االٗزو٤ٗذ 

.... 
 االنًتنيت

 
 فطخ رط٣ٞو أُووه اُلها٢ٍ  .274

 ٝاألؽلاس. ٝفاُظو ر٘بٍت عل٣لح ٓلوكاد اُؾل٣ضخ ٝ ئٙبكخ  ٝأُواعغ اٌُزت رٞك٤و.1

ا٣لبك اُطِجخ ٝفبٕخ االٝائَ ْٜٓ٘ ػ٠ِ اهَبْٜٓ اُؼ٤ِٔخ ا٠ُ فبهط اُؼوام ٝفبٕخ ك٢ اُلٍٝ أُزولٓخ  .2

 .االهزٖبك ٝاالهّبك اُيهاػ٢ ُزط٣ٞو أُٜبهاد ًال ؽَت هؿجزٚ ٝثؾَت اُزقٖٖبد أُٞعٞكح ك٢ هَْ

 أُغبٍ د اُزله٤َ٣خ ُالٛالع ػ٠ِ اُزطٞه ك٢اُزؼبٕٝ اُؼ٢ِٔ ٓغ اُغبٓؼبد اُؼب٤ُٔخ ٖٓ فالٍ رط٣ٞو أُالًب .3

 .ُِٔووه االفزٖبٓ ماد اُؼ٢ِٔ

االهزٖبك٣خ ؼِّٞ اُ. رط٣ٞو كٌوح االٍزبم اُيائو ُوكل اُغبٓؼبد اُلز٤خ ثبُقجواد ٝافو ٓب رَٕٞ ا٤ُٚ اُؼِْ ك٢ 4

 .اُيهاػ٤خ
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 ٗٔٞمط ٕٝق أُووه

  

 ٕٝق أُووه

 

 

 جامعة تكريت أُإٍَخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ .275

 ك اُيهاػ٢/ ٤ًِخ اُيهاػخاالهزٖبك ٝاالهّب    / أُوًي ؼ٢ِٔ اُوَْ اُ .276

                        2النظرية االقتصادية اجلزئية/   اٍْ / هٓي أُووه .277

 اٍجٞػ٢ أٌّبٍ اُؾٚٞه أُزبؽخ .278

 اهزٖبك –فو٣ل٢  / أُوؽِخ  / اُضبُضخ  ك٢ِٖ اُلَٖ / اَُ٘خ .279

 ػ٢ِٔ ٍبػخ 45+ٗظو١ ٍبػخ 30 )ا٢ٌُِ(ػلك اَُبػبد اُلها٤ٍخ  .281

 2018/12/16 ُٕٞق ربه٣ـ ئػلاك ٛنا ا .281

 دوال التكاليف يف الفًتة الطويلة االجل أٛلاف أُووه .282

 .خٌار تعظٌم العائدالتعرف على  .4

 . تعظٌم الربح فً سوق المورد و فً سوق الناتج التعرف على .5

 . االٌراد الكلً و المتوسط و الحدي –اٌرادات المنشاة التعرف على  .6

 

زاً ممتضٌاً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها ٌوفر وصف الممرر هذا إٌجا

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 زؼِْ ٝاُزو٤٤ْٝٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُ ٔووهٓقوعبد اُ .283
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  ٛلاف أُؼوك٤خ األ -ٕ 

 .  منحنٌات التكالٌف الكلٌة و المتوسطة و الحدٌة طوٌلة االجل  –إ ٣زؼوف   -47

توازن المحتكر فً الفترة الطوٌلة  -توازن المحتكر فً الفترة المصٌرة االجل  رؾ٤َِ    -48

 .االجل

 ٔووهاُقبٕخ ثبُ ٤خأُٜبهاراألٛلاف   -ة 

 .مودٌل كورنت –االسعار فً ظل احتكار الملة و االحتكار الثنائً  رؼ٤ِْ اُطبُت ػ٠ِ   - 1

 .االسعار يف ظل التنظيمات االحتكارية ) الكارتل ( –موديل الطلب ادلنكسر  رؼ٤ِْ اُطبُت    - 2

 .االسعار يف ظل ادلنافسة االحتكارية يف فًتة االجل القصَت و االجل الطويل رؼ٤ِْ اُطبُت ػ٠ِ    - 3

 ئن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٛوا     

 

 رؼ٤ِْ اُطِجخ ٤ًل٤خ اُو٤بّ ثطوائن اُزل٤ٌو ٝاُزؾ٤َِ أُٞٙٞػ٢.

 ري٣ٝل اُطِجخ ثأٍب٤ٍبد أُووه اُلها٢ٍ ٝأُٞاٙغ االٙبك٤خ .

 ٛوػ اٍئِخ كٌو٣خ.

 رو٤َْ اُطِجخ ػ٠ِ ٓغب٤ٓغ ك٢ اُلهًٝ اُؼ٤ِٔخ .

 

 
 ٛوائن اُزو٤٤ْ      

 

 (quizاالٓزؾبٗبد أُلبعئخ )
 زؾبٗبد اُْٜو٣خاالٓ

 اُزوبه٣و 

 اُٞاعت اُج٤ز٢

 

 
 األٛلاف اُٞعلا٤ٗخ ٝاُو٤ٔ٤خ  -ط

مهارة التفكٌر حسب لدرة الطالب وان الهدف من هذه المهارة هو ان ٌعتمد الطالب بما هو  -111

 ملموس متى وماذا وكٌف ٌجب ان ٌفكر وٌعمل على تحسٌن المدرة على التفكٌر بشكل معمول .

 المبلحظة واالدران.  -112

 لتحلٌل والتفسٌر.ا -113

 االعداد والتموٌم. -114

 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ     

 شرح المحاضرة. .52
 المجامٌع الطبلبٌة. .53

 ٛوائن اُزو٤٤ْ    
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 االٓزؾبٗبد ا٤ٓٞ٤ُخ ٝاُْٜو٣خ ٝاُٜ٘بئ٤خ. -76

 اُزوبه٣و  -77

 اُٞاعت اُج٤ز٢ -78

 

 
 

 ٤ِخ اُزٞظ٤ق ٝاُزطٞه اُْق٢ٖ (.أُ٘وُٞخ ) أُٜبهاد األفوٟ أُزؼِوخ ثوبثاُزأ٤ِ٤ٛخ أُٜبهاد اُؼبٓخ ٝ -ك 

 اٍزقلاّ اٍُٞبئَ اُز٤ٙٞؾ٤خ ٓضَ ّبّبد اُؼوٗ ٝاعٜيح اُؾبٍٞة ُي٣بك االٍز٤ؼبة ُِطِجخ . -54

 ىهع اُضوخ ػ٘ل اُطِجخ ك٢ اُزؼج٤و ػٖ اٗلَْٜ ثٞٙٞػ ٝصوخ ك٢ اٌُالّ ٝػ٘ل اُزؼج٤و ثبٌُزبثخ. -55
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 ٍبػخ( 3اُؼ٢ِٔ ) ٍبػخ( 2اُ٘ظو١   ) األٍجٞع

تكاليف االنتاج ) الثابتة  –يف ادلنشاة و ايراداهتا تكال االٍٝ
 –متوسط التكاليف و التكاليف احلدية  –و ادلتغَتة ( 

منحنيات  –منحنيات التكاليف يف االجل القصَت 
العالقة بُت  –التكاليف ادلتوسطة و التكاليف احلدية 

 منحنيات الناتج و منحنيات التكاليف

لتكاليف اعطاء الطالب امثلة حول جدول ا
اليت تتحملها ادلنشاة و امثلة رايضية حول 
 مشتقات التكاليف من دالة التكاليف الكلية

منحنيات  –دوال التكاليف يف الفًتة الطويلة االجل  اُضب٢ٗ
 –التكاليف الكلية و ادلتوسطة و احلدية طويلة االجل 

اشتقاق منحٌت العرض  –منحنيات العرض السلعي 
ايرادات  –َت و الطويل السلعي يف االجل القص

تعظيم  –االيراد الكلي و ادلتوسط و احلدي  –ادلنشاة 
 الربح يف سوق ادلورد و يف سوق الناتج

اعطاء امثلة رايضية حول اشتقاق دالة 
العرض و منحٌت العرض من دالة التكاليف 

امثلة حول اشتقاق االيراد احلدي و  –
 –متوسط االيراد من دالة االيراد الكلي 

لة رايضية حول تعظيم الربح يف سوق امث
 ادلورد و سوق الناتج

 اُضبُش
 –دالة الطلب على ادلورد  –خيار تعظيم العائد 

اتثَتات تغَت السعر للمورد و تغَت سعر الناتج يف 
 الطلب على ادلورد

اعطاء امثلة حول اشتقاق دالة الطلب على 
ادلورد من منحٌت قيمة الناتج احلدي و 

غَت سعر ادلورد و سعر تطبيقات حول ت
 الناتج

طبيعة التوازن السوقي يف الصناعة و  –النظرية السعرية  اُواثغ
 –االسعار يف ظل ادلنافسة التامة  –الوحدة االنتاجية 

منحٌت الطلب يف ظل التنافس  –فروض التنافس التام 
منحٌت العرض  –التام ) الوحدة االنتاجية و السوق ( 

اجية و عرض الصناعة ( يف ظل ) السلعة للوحدة االنت
التوازن السوقي ) توازن ادلنتج و توازن  –التنافس التام 

 الصناعة ( يف ظل التنافس التام

 –اعطاء امثلة حول ظروف التنافس التام 
رسم منحنيات الطلب و العرض و حالة 

 التوازن بينهما

التوازن السوقي ) الوحدة االنتاجية و الصناعة ( يف  اُقبٌٓ
التوازن  –ًتة القصَتة يف سوق ادلنافسة التامة الف

التوجو االمثل للمورد  –السوقي يف فًتة الطويلة االجل 
التغَتات اليت تؤثر على التوازن يف ظل التنافس التام  –

تغَت تكاليف  –) تغَت الطلب على السلع ادلنتجة 
فرض ضرائب على السلع ادلنتجة (  –انتاج السلع 

سلع يف حالة ) الصناعة ذات تغَت الطلب على ال
 التكاليف الثابتة و ادلتزايدة و ادلتناقصة (

حل امثلة و توضيح الرسومات حول التوازن 
السوقي يف االجلُت القصَت و الطويل و 

 العوامل ادلؤثرة عليها

تطبيقات رايضية حول اثر فرض الضرائب )  –تغَت التكاليف االنتاجية ) زايدة التكاليف الثابتة  اَُبكً
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 اُج٤٘خ اُزؾز٤خ  .284

 ٠ٕٞ٣ ثٜب                 اـ اٌُزت ٝأُواعغ اُز٢

 ( أُغالد اُؼ٤ِٔخ , اُزوبه٣و ,.... ) 
   2ٗظو٣خ عيئ٤خ / ًزت

ة ـ أُواعغ االٌُزو٤ٗٝخ, ٓٞاهغ االٗزو٤ٗذ 

.... 
 االنًتنيت

الضرائب على السلع فرض  –زايدة التكاليف ادلتغَتة ( 
ضريبة على كل وحدة  –ادلنتجة ) ضرائب ارتالية 

 ضرائب على االرابح ( –منتجة 

على االرابح (  –على كل وحدة  –ارتالية 
 على التوازن يف سوق ادلنافسة التامة

طبيعة و عوامل  –االسعار يف ظل االحتكار التام  اَُبثغ
 التوازن السوقي يف ظل االحتكار التام –حتكار اال

حل امثلة حول االحتكار و اتثَتاتو و اسبابة 
 و اختالفو عن سوق التنافس التام

 اُضبٖٓ

توازن احملتكر  -توازن احملتكر يف الفًتة القصَتة االجل 
 يف الفًتة الطويلة االجل

شرح الرسوم ادلتعلقة بتوازن احملتكر يف 
و الطويل و توضيح االجلُت القصَت 

االشتقاقات اليت توضح العالقة بُت االيراد 
احلدي و سعر السلعة و مرونة الطلب 

 للسلعة
اتثَت تغَت الطلب على السلع ادلنتجة و تغَت التكاليف  اُزبٍغ

االنتاجية ) ادلتغَتة و الثابتة ( و فرض الضرائب على 
 السلع ادلنتجة على توازن احملتكر

اصة بتغَت الطلب على توضيح الرسوم اخل
السلعة و تغَت التكاليف االنتاجية و فرض 

 الضرائب على توازن احملتكر
 اُؼبّو

ادلنتج احملتكر ذو الوحدات االنتاجية ادلتعددة و 
العوامل  –التمييز االحتكاري  –شروط تعظيم الربح 

 احملددة للقوة االحتكارية للمنتج

اعطاء امثلة رايضية حول ادلنتج ذو 
دات االنتاجية ادلتعددة و تعظيم ارابحو الوح

اعطاء امثلة رايضية حول التمييز  –
 االحتكاري

اُؾبك١ 

 ػْو
 –االسعار يف ظل احتكار القلة و االحتكار الثنائي 

 موديل كورنت
 امثلة رايضية حول موديل كورنت

اُضب٢ٗ 

 ػْو
االسعار يف ظل التنظيمات  –موديل الطلب ادلنكسر 

 اعطاء امثلة حول موديل الطلب ادلنكسر ارتل (االحتكارية ) الك

اُضبُش 

 ػْو
االسعار يف ظل ادلنافسة االحتكارية يف فًتة االجل 

 القصَت و االجل الطويل
اعطاء امثلة و رسوم حول التوازن السوقي 

 يف ظل التنافس االحتكاري
اُواثغ 

 ػْو

اُقبٌٓ 

 ػْو
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 فطخ رط٣ٞو أُووه اُلها٢ٍ  .285

 ٝاألؽلاس. اُظوٝف ر٘بٍت عل٣لح ٓلوكاد اُؾل٣ضخ ٝ ئٙبكخ  ٝأُواعغ اٌُزت رٞك٤و.1

اُطِجخ ٝفبٕخ االٝائَ ْٜٓ٘ ػ٠ِ اهَبْٜٓ اُؼ٤ِٔخ ا٠ُ فبهط اُؼوام ٝفبٕخ ك٢ اُلٍٝ أُزولٓخ ا٣لبك  .2

 .االهزٖبك ٝاالهّبك اُيهاػ٢ ُزط٣ٞو أُٜبهاد ًال ؽَت هؿجزٚ ٝثؾَت اُزقٖٖبد أُٞعٞكح ك٢ هَْ

 أُغبٍ ٠ اُزطٞه ك٢اُزؼبٕٝ اُؼ٢ِٔ ٓغ اُغبٓؼبد اُؼب٤ُٔخ ٖٓ فالٍ رط٣ٞو أُالًبد اُزله٤َ٣خ ُالٛالع ػِ .3

 .ُِٔووه االفزٖبٓ ماد اُؼ٢ِٔ

االهزٖبك٣خ ؼِّٞ اُ. رط٣ٞو كٌوح االٍزبم اُيائو ُوكل اُغبٓؼبد اُلز٤خ ثبُقجواد ٝافو ٓب رَٕٞ ا٤ُٚ اُؼِْ ك٢ 4

 .اُيهاػ٤خ
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 ٗٔٞمط ٕٝق أُووه

  

 ٕٝق أُووه

 

 

 جامعة تكريت أُإٍَخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ .286

 خ اُيهاػخاالهزٖبك ٝاالهّبك اُيهاػ٢/ ٤ًِ    / أُوًي ؼ٢ِٔ اُوَْ اُ .287

 االقتصاد الرايضي                                            اٍْ / هٓي أُووه .288

 اٍجٞػ٢ أٌّبٍ اُؾٚٞه أُزبؽخ .289

 اهزٖبك –فو٣ل٢  / أُوؽِخ  / اُضبُضخ  ك٢ِٖ اُلَٖ / اَُ٘خ .291

 ٗظو١   ٍبػخ 30 )ا٢ٌُِ(ػلك اَُبػبد اُلها٤ٍخ  .291

 2018/12/16 ربه٣ـ ئػلاك ٛنا إُٞق  .292

 ٛلاف أُووهأ .293

نشأة االلتصاد الرٌاضً واهمٌته،العبللة بٌن االلتصاد الرٌاضً وااللتصاد  التعرف على .7

 . المٌاسً،النماذج االلتصادٌة

توازن السوق،النماذج الخطٌة،طلب السوق،عرض السوق،االنموذج الخطً لتوازن التعرف على  .8

حل االنموذج بٌانٌا"،حل االنموذج السوق،حل انموذج التوازن الجزئً فً سوق ذات سلعة واحدة،

 .رٌاضٌا"

التوازن فً سوق ذات سلعتٌن او اكثر،استخدام المصفوفات فً التوازن،طرٌمة الحذف التعرف على  .9

والتعوٌض،ضرائب االنتاج واثرها فً توازن السوق،انموذج السوق غٌر الخطً،انتمال منحنٌات 

 مات االنموذج،الطرٌمة البٌانٌة،الطرٌمة الرٌاضٌةالعرض والطلب،لٌاس اثر المتغٌرات المستملة لمعل

هم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها ٌوفر وصف الممرر هذا إٌجازاً ممتضٌاً أل

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص 

 ؛البرنامج.



 
  

 

145 

 

. 

،المٌل والمرونة فً الدوال الخطٌة،المٌل  المٌل والمرونة فً الدوال االلتصادٌةالتعرف على  .10

المرونات،مرونة الطلب السعرٌة،مرونة الطلب   مرونة النمطة، والمرونة فً الدوال غٌر الخطٌة،

 . نة العرض السعرٌة،منحنى الطلب ذي المرونة الثابتةالدخلٌة،مرونة الطلب التماطعٌة،مرو

 للدوال االلتصادٌة ذات المتغٌر الواحد،المشتمات من الدرجة االولى،  ٌةاالمثلالتعرف على   .11

،تدنٌة  ،مشتمات التطبٌمات االلتصادٌة ،المٌم العظمى والصغرى المشتمات من الدرجة الثانٌة

،مستوى االنتاج الذي ٌحمك تدنٌة الكلفة  دنٌة متوسط الكلفةالتكالٌف،مستوى االنتاج الذي ٌحمك ت

شروط تعظٌم الربح،تأثٌر الضرائب فً تعظٌم  ،تعظٌم الربح، الحدٌة،المرونة وتعظٌم االٌرادات

 .،توازن السوق وسعر الضرٌبة ،تعظٌم االٌرادات الضرٌبٌة ارباح المنشأة

 ٝٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٝاُزو٤٤ْ ٔووهٓقوعبد اُ .294

  ٛلاف أُؼوك٤خ األ -ٙ 

االمثلٌة للدوال االلتصادٌة ذات المتغٌرات المتعددة،المشتمات الجزئٌة من  إ ٣زؼوف    -49

 .  الدرجة االولى،المشتمات الجزئٌة من الدرجة الثانٌة،التفاضل الكلً

لناتج دوال االنتاج،انواع دوال االنتاج،مشتمة الدالة الخطٌة،دالة المستخدم المنتج،دالة ا رؾ٤َِ   -51

 .  المنكسر،دالة الناتج المحدب نحو نمطة االصل،دالة كوب دوكبلص،مشتمة دوال اخرى

توازن الدخل,مشتقة توازن الدخل يف ادنوذج اقتصادي مكون من قطاعُت,التحليل البياين دلستوى الدخل يف    اُزؼوف  -3      
       .ادنوذج ذي قطاعُت,مشتقة االدنوذج

 ٔووهاُقبٕخ ثبُ ٤خارأُٜبهاألٛلاف   -ة 

معادالت الفروق،طرق حل معادالت الفروق من الدرجة االولى،تطبٌمات  رؼ٤ِْ اُطبُت ػ٠ِ  - 1

 .  التصادٌة فً معادالت الفروق

 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ      

 

 رؼ٤ِْ اُطِجخ ٤ًل٤خ اُو٤بّ ثطوائن اُزل٤ٌو ٝاُزؾ٤َِ أُٞٙٞػ٢.

 لها٢ٍ ٝأُٞاٙغ االٙبك٤خ .ري٣ٝل اُطِجخ ثأٍب٤ٍبد أُووه اُ

 ٛوػ اٍئِخ كٌو٣خ.

 رو٤َْ اُطِجخ ػ٠ِ ٓغب٤ٓغ ك٢ اُلهًٝ اُؼ٤ِٔخ .

 ٛوائن اُزو٤٤ْ      

 

 (quizاالٓزؾبٗبد أُلبعئخ )
 االٓزؾبٗبد اُْٜو٣خ

 اُزوبه٣و 

 اُٞاعت اُج٤ز٢
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 األٛلاف اُٞعلا٤ٗخ ٝاُو٤ٔ٤خ  -ط

ذه المهارة هو ان ٌعتمد الطالب بما هو مهارة التفكٌر حسب لدرة الطالب وان الهدف من ه -115

 ملموس متى وماذا وكٌف ٌجب ان ٌفكر وٌعمل على تحسٌن المدرة على التفكٌر بشكل معمول .

 المبلحظة واالدران.  -116

 التحلٌل والتفسٌر. -117

 االعداد والتموٌم. -118

 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ     

 شرح المحاضرة. .54
 المجامٌع الطبلبٌة. .55

 ٛوائن اُزو٤٤ْ    

 

 االٓزؾبٗبد ا٤ٓٞ٤ُخ ٝاُْٜو٣خ ٝاُٜ٘بئ٤خ. -79

 اُزوبه٣و  -81

 اُٞاعت اُج٤ز٢ -81

 

 
 

 أُ٘وُٞخ ) أُٜبهاد األفوٟ أُزؼِوخ ثوبث٤ِخ اُزٞظ٤ق ٝاُزطٞه اُْق٢ٖ (.اُزأ٤ِ٤ٛخ أُٜبهاد اُؼبٓخ ٝ -ك 

 اٍزقلاّ اٍُٞبئَ اُز٤ٙٞؾ٤خ ٓضَ ّبّبد اُؼوٗ ٝاعٜيح اُؾبٍٞة ُي٣بك االٍز٤ؼبة ُِطِجخ . -56

 ُضوخ ػ٘ل اُطِجخ ك٢ اُزؼج٤و ػٖ اٗلَْٜ ثٞٙٞػ ٝصوخ ك٢ اٌُالّ ٝػ٘ل اُزؼج٤و ثبٌُزبثخ.ىهع ا -57
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 ساعة  2النظري  األٍجٞع

 نشأة االقتصاد الرايضي واذنيتو,العالقة بُت االقتصاد الرايضي واالقتصاد القياسي,النماذج االقتصادية االٍٝ
طية,طلب السوق,عرض السوق,االدنوذج اخلطي لتوازن السوق,حل ادنوذج توازن السوق,النماذج اخل اُضب٢ٗ

 التوازن اجلزئي يف سوق ذات سلعة واحدة,حل االدنوذج بيانيا",حل االدنوذج رايضيا"
التوازن يف سوق ذات سلعتُت او اكثر,استخدام ادلصفوفات يف التوازن,طريقة احلذف والتعويض,ضرائب  اُضبُش

توازن السوق,ادنوذج السوق غَت اخلطي,انتقال منحنيات العرض والطلب,قياس اثر االنتاج واثرىا يف 
 ادلتغَتات ادلستقلة دلعلمات االدنوذج,الطريقة البيانية,الطريقة الرايضية

ونة ادليل وادلرونة يف الدوال االقتصادية,ادليل وادلرونة يف الدوال اخلطية,ادليل وادلرونة يف الدوال غَت اخلطية,مر  اُواثغ
النقطة,انواع ادلروانت,مرونة الطلب السعرية,مرونة الطلب الدخلية,مرونة الطلب التقاطعية,مرونة العرض 

 السعرية,منحٌت الطلب ذي ادلرونة الثابتة
االمثلية للدوال االقتصادية ذات ادلتغَت الواحد,ادلشتقات من الدرجة االوىل,ادلشتقات من الدرجة  اُقبٌٓ

مى والصغرى,مشتقات التطبيقات االقتصادية,تدنية التكاليف,مستوى االنتاج الذي الثانية,القيم العظ
زنقق تدنية متوسط الكلفة,مستوى االنتاج الذي زنقق تدنية الكلفة احلدية,ادلرونة وتعظيم 

االيرادات,تعظيم الربح,شروط تعظيم الربح,أتثَت الضرائب يف تعظيم ارابح ادلنشأة,تعظيم االيرادات 
 ,توازن السوق وسعر الضريبةالضريبية

 اَُبكً

االمثلية للدوال االقتصادية ذات ادلتغَتات ادلتعددة,ادلشتقات اجلزئية من الدرجة االوىل,ادلشتقات اجلزئية  اَُبثغ
 اُضبٖٓ من الدرجة الثانية,التفاضل الكلي

دم ادلنتج,دالة الناتج ادلنكسر,دالة الناتج دوال االنتاج,انواع دوال االنتاج,مشتقة الدالة اخلطية,دالة ادلستخ اُزبٍغ
 احملدب حنو نقطة االصل,دالة كوب دوكالص,مشتقة دوال اخرى

 معادالت الفروق,طرق حل معادالت الفروق من الدرجة االوىل,تطبيقات اقتصادية يف معادالت الفروق

 اُؼبّو

اُؾبك١ 

 ػْو
ون من قطاعُت,التحليل البياين دلستوى الدخل توازن الدخل,مشتقة توازن الدخل يف ادنوذج اقتصادي مك

 يف ادنوذج ذي قطاعُت,مشتقة االدنوذج الرايضي دلستوى الدخل يف ادنوذج ذي قطاعُت
 

اُضب٢ٗ 

 ػْو
اُضبُش 

 ػْو
 
 
 
 

 مراجعة
 
 
 

 

اُواثغ 

 ػْو

اُقبٌٓ 

 ػْو
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 اُج٤٘خ اُزؾز٤خ  .295
 أُٖبكه : ـ

٢ِ ثق٤ذ ـ ٤ًِخ االكاهح ٝاالهزٖبك ـ ٓجبك١ء االهزٖبك اُو٣ب٢ٙ ـ اُلًزٞه ؽ٤َٖ ػ .1

 . 2000عبٓؼخ              ثـلاك 

اُو٣ب٤ٙبد االٍب٤ٍخ ُالهزٖبك٤٣ٖ ـ روعٔخ اُلًزٞه أٓٞه١ ٛبك١ ًبظْ ٝاُلًزٞه  .2

 . 1991اثوا٤ْٛ ٠ٍٞٓ اُٞهك . كاه اُؾٌٔخ ُِطجبػخ ٝاُْ٘و ـ 

اُو٣ب٤ٙبد ُالهزٖبك٤٣ٖ ـ اُلًزٞه ػلٗبٕ ّٔق٢ عبثو ـ كاه اٌُزت  .3

 . 1988ِطجبػخ ٝاُْ٘و ـ ُ

   

 اـ اٌُزت ٝأُواعغ اُز٢ ٠ٕٞ٣ ثٜب                

 ( أُغالد اُؼ٤ِٔخ , اُزوبه٣و ,.... ) 
 اقتصاد راضي ًزت  

ة ـ أُواعغ االٌُزو٤ٗٝخ, ٓٞاهغ 

 االٗزو٤ٗذ ....
 االنًتنيت

 
 فطخ رط٣ٞو أُووه اُلها٢ٍ  .296

 ٝاألؽلاس. اُظوٝف ر٘بٍت عل٣لح ٓلوكاد اُؾل٣ضخ ٝ ئٙبكخ  ٝأُواعغ اٌُزت رٞك٤و.1

ا٣لبك اُطِجخ ٝفبٕخ االٝائَ ْٜٓ٘ ػ٠ِ اهَبْٜٓ اُؼ٤ِٔخ ا٠ُ فبهط اُؼوام ٝفبٕخ ك٢ اُلٍٝ أُزولٓخ  .2

االهزٖبك ٝاالهّبك  ُزط٣ٞو أُٜبهاد ًال ؽَت هؿجزٚ ٝثؾَت اُزقٖٖبد أُٞعٞكح ك٢ هَْ

 .اُيهاػ٢

 ٤خ ٖٓ فالٍ رط٣ٞو أُالًبد اُزله٤َ٣خ ُالٛالع ػ٠ِ اُزطٞه ك٢اُزؼبٕٝ اُؼ٢ِٔ ٓغ اُغبٓؼبد اُؼبُٔ .3

 .ُِٔووه االفزٖبٓ ماد اُؼ٢ِٔ أُغبٍ

ؼِّٞ اُ. رط٣ٞو كٌوح االٍزبم اُيائو ُوكل اُغبٓؼبد اُلز٤خ ثبُقجواد ٝافو ٓب رَٕٞ ا٤ُٚ اُؼِْ ك٢ 4

 .االهزٖبك٣خ اُيهاػ٤خ
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 ٗٔٞمط ٕٝق أُووه

  

 ٕٝق أُووه

 

 

 جامعة تكريت أُإٍَخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ .297

 االهزٖبك ٝاالهّبك اُيهاػ٢/ ٤ًِخ اُيهاػخ    / أُوًي ؼ٢ِٔ اُوَْ اُ .298

 ٗوَ رو٤٘بد   اٍْ / هٓي أُووه .299

 اٍجٞػ٢ أٌّبٍ اُؾٚٞه أُزبؽخ .311

 اهزٖبك –فو٣ل٢  / أُوؽِخ  / اُضبُضخ  ك٢ِٖ اُلَٖ / اَُ٘خ .311

 ٗظو١ ٍبػخ 30 )ا٢ٌُِ(ػلك اَُبػبد اُلها٤ٍخ  .312

 2018/12/16 ربه٣ـ ئػلاك ٛنا إُٞق  .313

 أٛلاف أُووه .314

 .اهمٌة نمل التمنٌات الزراعٌة وتطورها التأرٌخًرف على التع .12

 .نمل التمنٌات الزراعٌة وتطورها التأرٌخًالتعرف على  .13

 .  أسالٌب نمل التمنٌات الزراعٌة التعرف على .14

 . التغٌٌر األجتماعًالتعرف على  .15

 . التنمٌة الزراعٌةالتعرف على  .16

صف الممرر هذا إٌجازاً ممتضٌاً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها ٌوفر و

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 ٤٤ْٝٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٝاُزو ٔووهٓقوعبد اُ .315
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  ٛلاف أُؼوك٤خ األ -ٝ 

 .   عملٌة اتخاذ المرار المتعلك بالتمنٌات الزراعٌة إ ٣زؼوف   -51

 .  العوامل المؤثرة فً تبنً المبتكرات الحدٌثة رؾ٤َِ   -52

  .لٌادة الرأي وتأثٌرها على نشر المبتكرات اُزؼوف    -3      

 .   اللتصادٌةدور المطاع الزراعً فً التنمٌة ا ٣زؼوف اُطبُت ػ٠ِ  -4      

       

 

 ٔووهاُقبٕخ ثبُ ٤خأُٜبهاراألٛلاف   -ة 

 .    األرشاد الزراعً ودوره فً التنمٌة الزراعٌة رؼ٤ِْ اُطبُت ػ٠ِ  - 1

 .  عامل التغٌٌر واألدوار المتعالبة له رؼ٤ِْ اُطبُت   - 2
 

 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ      

 

 ل٤ٌو ٝاُزؾ٤َِ أُٞٙٞػ٢.رؼ٤ِْ اُطِجخ ٤ًل٤خ اُو٤بّ ثطوائن اُز

 ري٣ٝل اُطِجخ ثأٍب٤ٍبد أُووه اُلها٢ٍ ٝأُٞاٙغ االٙبك٤خ .

 ٛوػ اٍئِخ كٌو٣خ.

 رو٤َْ اُطِجخ ػ٠ِ ٓغب٤ٓغ ك٢ اُلهًٝ اُؼ٤ِٔخ .

 

 
 ٛوائن اُزو٤٤ْ      

 

 (quizاالٓزؾبٗبد أُلبعئخ )
 االٓزؾبٗبد اُْٜو٣خ

 اُزوبه٣و 

 اُٞاعت اُج٤ز٢

 

 
 ا٤ٗخ ٝاُو٤ٔ٤خ األٛلاف اُٞعل -ط

مهارة التفكٌر حسب لدرة الطالب وان الهدف من هذه المهارة هو ان ٌعتمد الطالب بما هو  -119

 ملموس متى وماذا وكٌف ٌجب ان ٌفكر وٌعمل على تحسٌن المدرة على التفكٌر بشكل معمول .

 المبلحظة واالدران.  -111

 التحلٌل والتفسٌر. -111

 االعداد والتموٌم. -112

 ؼِْ ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُز    

 شرح المحاضرة. .56

 المجامٌع الطبلبٌة. .57
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المفردات باللغة  األسبوع ت
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 المفردات باللغة ألنكلٌزٌة

األسبوع  -1
 األول

اهمٌة نمل التمنٌات 
الزراعٌة 

رها وتطو
 التأرٌخً

Technologies transfer importance and its 
historical development   

األسبوع  -2
 الثانً

نمل التمنٌات 
الزراعٌة 
وتطورها 
 التأرٌخً

Agricultural and its historical development    

األسبوع  -3
 الثالث

أسالٌب نمل 
 التمنٌات الزراعٌة

Styles of the agricultural technologies 
transfer  

األسبوع  -4
 الرابع

  The social change التغٌٌر األجتماعً

األسبوع  -5
 الخامس

 The agricultural development التنمٌة الزراعٌة

األسبوع  -6
 السادس

األمتحان الشهري 
 األول

First monthly exam 

األسبٌوع  -7
 السابع

عملٌة اتخاذ المرار 
لتمنٌات المتعلك با

 الزراعٌة

Decision taking process that related in 
technologies   

األسبوع  -8
 الثامن

العوامل المؤثرة 
فً تبنً 

 المبتكرات الحدٌثة

The effected factors in clarification of the 
inventions  

 ٛوائن اُزو٤٤ْ    

 

 االٓزؾبٗبد ا٤ٓٞ٤ُخ ٝاُْٜو٣خ ٝاُٜ٘بئ٤خ. -82

 اُزوبه٣و  -83

 اُٞاعت اُج٤ز٢ -84

 

 
 

 أُ٘وُٞخ ) أُٜبهاد األفوٟ أُزؼِوخ ثوبث٤ِخ اُزٞظ٤ق ٝاُزطٞه اُْق٢ٖ (.اُزأ٤ِ٤ٛخ أُٜبهاد اُؼبٓخ ٝ -ك 

 َ ّبّبد اُؼوٗ ٝاعٜيح اُؾبٍٞة ُي٣بك االٍز٤ؼبة ُِطِجخ .اٍزقلاّ اٍُٞبئَ اُز٤ٙٞؾ٤خ ٓض -58

 ىهع اُضوخ ػ٘ل اُطِجخ ك٢ اُزؼج٤و ػٖ اٗلَْٜ ثٞٙٞػ ٝصوخ ك٢ اٌُالّ ٝػ٘ل اُزؼج٤و ثبٌُزبثخ. -59
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األسبوع  -9
 التاسع

لٌادة الرأي 
وتأثٌرها على نشر 

 المبتكرات

Opinion leadership and its effect on the 
invention spread  

األسبوع  -11
 العاشر

عامل التغٌٌر 
واألدوار المتعالبة 

 له

Change factor and the  roles that successive 
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األسبوع  -11
 الحادي عشر

دور المطاع 
الزراعً فً 

 التنمٌة االلتصادٌة

The agricultural sector role in the economic 
development  

األسبوع  -12
 الثانً عشر

األمتحان الشهري 
 الثانً

Second monthly exam  

األسبوع  -13
 الثالث عشر

والع المطاع 
الزراعً فً 

 العراق

Reality of the agricultural sector in Iraq  

األسبوع  -14
 الرابع عشر

األرشاد الزراعً 
ودوره فً التنمٌة 

 الزراعٌة

Agricultural extension and its role in the 
agricultural development    

األسبوع  -15
 الخامس عشر

  Revision مراجعة عامة

 اُج٤٘خ اُزؾز٤خ  .316

 اـ اٌُزت ٝأُواعغ اُز٢ ٠ٕٞ٣ ثٜب                

 ( أُغالد اُؼ٤ِٔخ , اُزوبه٣و ,.... ) 
 ًزت ٗوَ رو٤٘بد  

زو٤ٗٝخ, ٓٞاهغ االٗزو٤ٗذ ة ـ أُواعغ االٌُ

.... 
 االنًتنيت

 
 

 فطخ رط٣ٞو أُووه اُلها٢ٍ  .317

 ٝاألؽلاس. اُظوٝف ر٘بٍت عل٣لح ٓلوكاد اُؾل٣ضخ ٝ ئٙبكخ  ٝأُواعغ اٌُزت رٞك٤و.1

ا٣لبك اُطِجخ ٝفبٕخ االٝائَ ْٜٓ٘ ػ٠ِ اهَبْٜٓ اُؼ٤ِٔخ ا٠ُ فبهط اُؼوام ٝفبٕخ ك٢ اُلٍٝ أُزولٓخ  .2

 .االهزٖبك ٝاالهّبك اُيهاػ٢ ًال ؽَت هؿجزٚ ٝثؾَت اُزقٖٖبد أُٞعٞكح ك٢ هَُْزط٣ٞو أُٜبهاد 

 أُغبٍ اُزؼبٕٝ اُؼ٢ِٔ ٓغ اُغبٓؼبد اُؼب٤ُٔخ ٖٓ فالٍ رط٣ٞو أُالًبد اُزله٤َ٣خ ُالٛالع ػ٠ِ اُزطٞه ك٢ .3

 .ُِٔووه االفزٖبٓ ماد اُؼ٢ِٔ

االهزٖبك٣خ ؼِّٞ اُواد ٝافو ٓب رَٕٞ ا٤ُٚ اُؼِْ ك٢ . رط٣ٞو كٌوح االٍزبم اُيائو ُوكل اُغبٓؼبد اُلز٤خ ثبُقج4

 .اُيهاػ٤خ
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الذراسُت للسنت 

الثالثت فزع 

الفصل اقتصاد /

 لثانٍا
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 ٗٔٞمط ٕٝق أُووه

 

 ٕٝق أُووه

 

 

 جامعة تكريت أُإٍَخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ -19

 االهزٖبك ٝاالهّبك اُيهاػ٢/ ٤ًِخ اُيهاػخ    / أُوًي ؼ٢ِٔ اُوَْ اُ -21

 2اهزٖبك ٢ًِ  اٍْ / هٓي أُووه -21

 اٍجٞػ٢ ؽخأٌّبٍ اُؾٚٞه أُزب -22

 اهزٖبك –هث٤ؼ٢ / أُوؽِخ  / اُضبُضخ  ك٢ِٖ اُلَٖ / اَُ٘خ -23

ػلك اَُبػبد اُلها٤ٍخ  -24

 )ا٢ٌُِ(
 ػ٢ِٔ ٍبػخ 45+ٗظو١ ٍبػخ 30

 2018/12/16 ربه٣ـ ئػلاك ٛنا إُٞق  -25

 أٛلاف أُووه -26

 التعرف على اثر التجارة الخارجٌة على الدخل المومً. -7

 توازنً للدخل المومً .التعرف على كٌفٌة تحدٌد المستوى ال -8

 التعرف على وضائف النمود ودوافع الطلب علٌها وعرض النمود. -9

 التعرف على التوازن فً سوق السلع والخدمات والتوازن فً سوق النمود والتوازن الكلً . -11

 التعرف على مراحل الدورات االلتصادٌة والنمو االلتصادي وحاالت التضخم. -11

12-  

ٌوفر وصف الممرر هذا إٌجازاً ممتضٌاً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم رهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص مب

 ؛البرنامج.
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 زؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٝاُزو٤٤ْٝٛوائن اُ ٔووهٓقوعبد اُ -27

  ٛلاف أُؼوك٤خ األ - ى

 ٣زؼوف اُطبُت ػ٠ِ اصو اُزغبهح اُقبهع٤خ ػ٠ِ اُلفَ اُو٢ٓٞ .  -4

 ٣زؼوف اُطبُت ٤ًل٤خ رؾل٣ل أَُزٟٞ اُزٞاى٢ٗ ُِلفَ اُو٢ٓٞ . -2        

 اُزؼوف ػ٠ِ اٗٞاع اُٚوائت ٝاصوٛب ػ٠ِ االهزٖبك اُو٢ٓٞ .    -61

 .اُؼالهخ ث٤ٖ اٍؼبه اَُ٘لاد ٝاٍؼبه اُلبئلح ٣زؼوف اُطبُت ػ٠ِ   -4         

 اُزؼوف ػ٠ِ ٓواؽَ اُلٝهاد االهزٖبك٣خ ٝاُ٘ٔٞ االهزٖبك١ ٝؽبالد اُزٚقْ . -5

 

 ٔووهاُقبٕخ ثبُ ٤خارهأُٜباألٛلاف   -ة 

 رؼ٤ِْ اُطبُت ػ٠ِ ٓلّٜٞ االٗلبم اُؾ٢ٌٓٞ  ٝاصوٙ ػ٠ِ أَُزٟٞ اُزٞاى٢ٗ ُِلفَ . - 1

 ٤ًل٤خ اُزٞاىٕ ث٤ٖ ٍٞم اَُِغ ٝاُقلٓبد ٍٝٞم اُ٘وٞك . رؼ٤ِْ اُطبُت ػ٠ِ  - 2
 رؼ٤ِْ اُطبُت ػ٠ِ ٓلب٤ْٛ اُزٚقْ ٝرٚقْ اُطِت ٝرٚقْ اُ٘لوخ .  - 3

 رؼ٤ِْ اُطبُت ػ٠ِ ه٤بً اصو اُٚوائت ػ٠ِ االٍزٜالى . -61

 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ      

 

 رؼ٤ِْ اُطِجخ ٤ًل٤خ اُو٤بّ ثطوائن اُزل٤ٌو ٝاُزؾ٤َِ أُٞٙٞػ٢.

 ري٣ٝل اُطِجخ ثأٍب٤ٍبد أُووه اُلها٢ٍ ٝأُٞاٙغ االٙبك٤خ .

 ٛوػ اٍئِخ كٌو٣خ.

 رو٤َْ اُطِجخ ػ٠ِ ٓغب٤ٓغ ك٢ اُلهًٝ اُؼ٤ِٔخ .
 ٛوائن اُزو٤٤ْ      

 

 (quizاالٓزؾبٗبد أُلبعئخ )
 االٓزؾبٗبد اُْٜو٣خ

 اُزوبه٣و 

 اُٞاعت اُج٤ز٢
 األٛلاف اُٞعلا٤ٗخ ٝاُو٤ٔ٤خ  -ط

حسب لدرة الطالب وان الهدف من هذه المهارة هو ان ٌعتمد الطالب بما هو ملموس  مهارة التفكٌر -9

 متى وماذا وكٌف ٌجب ان ٌفكر وٌعمل على تحسٌن المدرة على التفكٌر بشكل معمول .

 المبلحظة واالدران.  -11

 التحلٌل والتفسٌر. -11

 االعداد والتموٌم. -12
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 رؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ن ٛوائ    

 شرح المحاضرة. -5

 الطبلبٌة. ع+المجامً -6

 ٛوائن اُزو٤٤ْ    

 

 االٓزؾبٗبد ا٤ٓٞ٤ُخ ٝاُْٜو٣خ ٝاُٜ٘بئ٤خ. -7

 اُزوبه٣و  -8

 اُٞاعت اُج٤ز٢ -9

 

 
 

 أُ٘وُٞخ ) أُٜبهاد األفوٟ أُزؼِوخ ثوبث٤ِخ اُزٞظ٤ق ٝاُزطٞه اُْق٢ٖ (.اُزأ٤ِ٤ٛخ أُٜبهاد اُؼبٓخ ٝ -ك 

 ُي٣بك االٍز٤ؼبة ُِطِجخ . اٍزقلاّ اٍُٞبئَ اُز٤ٙٞؾ٤خ ٓضَ ّبّبد اُؼوٗ ٝاعٜيح اُؾبٍٞة -ً 

 ىهع اُضوخ ػ٘ل اُطِجخ ك٢ اُزؼج٤و ػٖ اٗلَْٜ ثٞٙٞػ ٝصوخ ك٢ اٌُالّ ٝػ٘ل اُزؼج٤و ثبٌُزبثخ. -ُ 
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 اُج٤٘خ اُزؾز٤خ  -ٓ 

  1983, 2, ٕوو اؽٔل ٕوو,ٛاُ٘ظو٣خ االهزٖبك٣خ ا٤ٌُِخ ـ اٌُزت أُووهح أُطِٞثخ 1

عبٓؼخ أُِي  4ٓجبكئ االهزٖبك ا٢ٌُِ, كب٣ي اثوا٤ْٛ اُؾج٤ت,ٛ

 2004ٍؼٞك,

اُ٘ظو٣خ االهزٖبك٣خ ا٤ٌُِخ ٍَِِخ ِٓقٖبد ّّٞ, اُطجؼخ اُؼوث٤خ  ـ أُواعغ اُوئ٤َ٤خ )أُٖبكه(  2

2004 

كاه اٌُزت  6ٓلفَ ألٌٍ االهزٖبك, ٤ٍق ٍؼ٤ل ا٣َُٞل١,ٛ

 2002اُوطو٣خ

ٖبك ا٢ٌُِ , ػجل اَُالّ ٣ب٤ٍٖ االكه٢َ٣ , عبٓؼخ اُجٖوح االهز

1986 

 اـ اٌُزت ٝأُواعغ اُز٢ ٠ٕٞ٣ ثٜب                

 ( أُغالد اُؼ٤ِٔخ , اُزوبه٣و ,.... ) 
 ًزت االهزٖبك ا٢ٌُِ

 

 ٍبػخ( 3اُؼ٢ِٔ ) ٍبػخ( 2اُ٘ظو١   ) األٍجٞع

اُزغبهح اُقبهع٤خ ٝاُلفَ  االٍٝ

 اُو٢ٓٞ
كاُخ االٍز٤واك , ا٤َُٔ اُؾل١ ُالٍز٤واك , ا٤َُٔ أُزٍٜٞ 

 ز٤واك .ُالٍ
رؾل٣ل أَُزٟٞ اُزٞاى٢ٗ  اُضب٢ٗ

 ُِلفَ اُو٢ٓٞ 
 .اعٔب٢ُ اُزَوة =اعٔب٢ُ اُؾوٖ

 (S+M =I+E) 
االٗلبم اُؾ٢ٌٓٞ ٝأَُزٟٞ  اُضبُش

 اُزٞاى٢ٗ ُِلفَ 

كهاٍخ ؽغْ اُلغٞح ٝاعٔب٢ُ اُزَوة = اعٔب٢ُ اُؾوٖ 

(S+M+T=I+G+E)  

 ٤ُٔيا٤ٗخ أُزٞاىٗخ .ه٤بً ٙو٣جخ اُوأً ٝٓٚبػق ا اُٚوائت ٝاٗٞاػٜب  اُواثغ

كٝاكغ اُطِت   -ٝظبئق اُ٘وٞك  اُقبٌٓ

 ػ٠ِ اُ٘وٞك

ه٤بً اصو اُٚوائت )أُز٘بٍجخ ٓغ اُلفَ أٝ ؿ٤و ٓجبّوح( 

 ػ٠ِ االٍزٜالى .

اُؼالهخ ث٤ٖ اٍؼبه اَُ٘لاد  اَُبكً

 ٝاٍؼبه اُلبئلح

٤ًل٤خ اؽزَبة ٓزٍٜٞ اُو٤ٕل اُ٘ول١ ٤ًٝل٤خ اؽزَبة اُو٤ٔخ 

 اَُٞه٤خ َُِ٘ل

٤ًل٤خ رؾل٣ل ٍؼو اُلبئلح ثٞاٍطخ اُطِت ػ٠ِ اُ٘وٞك ٝػوٗ  ػوٗ اُ٘وٞك ٝا٤َُبٍخ اُ٘ول٣خ َبثغاُ

 اُ٘وٞك ٝاؽزَبة ؽغْ اُٞكائغ

اُزٞاىٕ ك٢ ٍٞم اَُِغ  اُضبٖٓ

 ٝاُقلٓبد

   ISرطج٤وبد ٝهٍٞٓبد ُٔ٘ؾ٠٘ 

 LMرطج٤وبد ٝهٍٞٓبد ُٔ٘ؾ٠٘  اُزٞاىٕ ك٢ ٍٞم اُ٘وٞك  اُزبٍغ
ٝرؾل٣ل ٍؼو اُلبئلح َٝٓزٟٞ اُلفَ  LMٓغ ISروبٛغ ٓ٘ؾ٠٘  ٢ اُزٞاىٕ اٌُِ اُؼبّو

 اُؾو٤و٢ 

 آضِخ ػٖ اُزٚقْ اُياؽق ٝاُزٚقْ اُغبٓؼ  اُزٚقْ  اُؾبك١ ػْو
افز٤به اُوهْ اُو٤ب٢ٍ ُألٍؼبه اُن١ ٣َزقلّ ًٔؼ٤به ُِؾٌْ ػ٠ِ  رٚقْ اُطِت ٝرٚقْ اُ٘لوخ اُضب٢ٗ ػْو

 اُزٚقْ 

ٗظْ ٓ٘ؾ٠٘ ك٤ِ٤جٌ ٝٝهٛٚ  اُضبُش ػْو

 االهزٖبك أُقزِٜ

 أُواؽَ أُقزِلخ ُِلٝهح االهزٖبك٣خ 

 رطج٤وبد ػٖ اُ٘ٔٞ االهزٖبك١   اُلٝهاد االهزٖبك٣خ  اُواثغ ػْو

 رطج٤وبد ه٣ب٤ٙخ ػٖ ٗٔٞمع٢ كٝٓبه ٝٛبهٝك اُ٘ٔٞ االهزٖبك١  اُقبٌٓ ػْو
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 فطخ رط٣ٞو أُووه اُلها٢ٍ  -ٗ 

 ٝاألؽلاس. ٝفاُظو ر٘بٍت عل٣لح ٓلوكاد اُؾل٣ضخ ٝ ئٙبكخ  ٝأُواعغ اٌُزت رٞك٤و.1

ا٣لبك اُطِجخ ٝفبٕخ االٝائَ ْٜٓ٘ ػ٠ِ اهَبْٜٓ اُؼ٤ِٔخ ا٠ُ فبهط اُؼوام ٝفبٕخ ك٢ اُلٍٝ أُزولٓخ  .2

 .االهزٖبك ٝاالهّبك اُيهاػ٢ ُزط٣ٞو أُٜبهاد ًال ؽَت هؿجزٚ ٝثؾَت اُزقٖٖبد أُٞعٞكح ك٢ هَْ

 أُغبٍ د اُزله٤َ٣خ ُالٛالع ػ٠ِ اُزطٞه ك٢اُزؼبٕٝ اُؼ٢ِٔ ٓغ اُغبٓؼبد اُؼب٤ُٔخ ٖٓ فالٍ رط٣ٞو أُالًب .3

 .ُِٔووه االفزٖبٓ ماد اُؼ٢ِٔ

االهزٖبك٣خ ؼِّٞ اُ. رط٣ٞو كٌوح االٍزبم اُيائو ُوكل اُغبٓؼبد اُلز٤خ ثبُقجواد ٝافو ٓب رَٕٞ ا٤ُٚ اُؼِْ ك٢ 4

 .اُيهاػ٤خ
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 ٗٔٞمط ٕٝق أُووه

  

 ٕٝق أُووه

 

 جامعة تكريت أُإٍَخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ .318

 الهّبك اُيهاػ٢/ ٤ًِخ اُيهاػخاالهزٖبك ٝا    / أُوًي ؼ٢ِٔ اُوَْ اُ .319

 اقتصادايت االنتاج الزراعي             اٍْ / هٓي أُووه .311

 اٍجٞػ٢ أٌّبٍ اُؾٚٞه أُزبؽخ .311

 اهزٖبك –ك٢ِٖ هث٤ؼ٢ / أُوؽِخ  / اُضبُضخ   اُلَٖ / اَُ٘خ .312

 ػ٢ِٔ ٍبػخ 45+ٗظو١ ٍبػخ 30 )ا٢ٌُِ(ػلك اَُبػبد اُلها٤ٍخ  .313

  17  /2018/12 ربه٣ـ ئػلاك ٛنا إُٞق  .314

 أٛلاف أُووه .315

 . طبيعة ادلوارد االنتاجية –اىداف اقتصادايت االنتاج الزراعي  –مفهوم اقتصادايت االنتاج الزراعي  –التعرف على

 مبادئ اولية يف اقتصادايت االنتاج الزراعي التعرف على 

 . تعظيم ارابح ادلنتج – واحد حتديد احلجم االمثل من مورد االنتاج لدالة انتاج ذات مورد متغَتالتعرف على 

 . منحٌت الطلب لعنصر االنتاج ادلتغَت –التوازن يف ادلدى القصَت  –تعظيم االرابح بتحديد احلجم االمثل لالنتاج التعرف على 

 .منحنيات سواء االنتاج ) منحنيات االنتاج ادلتساوي ( –دالة االنتاج ذات ادلوردين التعرف على  
 
 
 
 

ا إٌجازاً ممتضٌاً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها ٌوفر وصف الممرر هذ

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 ٝٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٝاُزو٤٤ْ ووهٔٓقوعبد اُ .316

  ٛلاف أُؼوك٤خ األ - ١

 . تكالٌف االنتاج ، الممدمة ، المفهوم االلتصادي لتكالٌف االنتاج ،     إ ٣زؼوف  -53

دوال التكالٌف و الوحدة االنتاجٌة الزراعٌة ، الممدمة ، دوال التكالٌف و االرباح  رؾ٤َِ   -54

 . المصوى للمشروعات الزراعٌة 

 .  دوال التكاليف و اقل خسارة مبشروعات االنتاج الزراعي اُزؼوف   -3      

 ٔووهاُقبٕخ ثبُ ٤خأُٜبهاراألٛلاف   -ة 

التصادٌات الحجم ، الناتج فً المدى الطوٌل ، منحنٌات التكالٌف فً المدى  رؼ٤ِْ اُطبُت ػ٠ِ - 1

 .  الطوٌل 

  ائد السعة , ثبات عوائد السعة , تناقص عوائد السعة عوائد السعة , مقدمة , تزايد عو  رؼ٤ِْ اُطبُت   - 2

 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ      

 

 رؼ٤ِْ اُطِجخ ٤ًل٤خ اُو٤بّ ثطوائن اُزل٤ٌو ٝاُزؾ٤َِ أُٞٙٞػ٢.

 ري٣ٝل اُطِجخ ثأٍب٤ٍبد أُووه اُلها٢ٍ ٝأُٞاٙغ االٙبك٤خ .

 ٛوػ اٍئِخ كٌو٣خ.

 خ .رو٤َْ اُطِجخ ػ٠ِ ٓغب٤ٓغ ك٢ اُلهًٝ اُؼ٤ِٔ

 
 ٛوائن اُزو٤٤ْ      

 

 (quizاالٓزؾبٗبد أُلبعئخ )
 االٓزؾبٗبد اُْٜو٣خ

 اُزوبه٣و 

  اُٞاعت اُج٤ز٢
 األٛلاف اُٞعلا٤ٗخ ٝاُو٤ٔ٤خ  -ط

مهارة التفكٌر حسب لدرة الطالب وان الهدف من هذه المهارة هو ان ٌعتمد الطالب بما هو  -113

 حسٌن المدرة على التفكٌر بشكل معمول .ملموس متى وماذا وكٌف ٌجب ان ٌفكر وٌعمل على ت

 المبلحظة واالدران.  -114

 التحلٌل والتفسٌر. -115

 االعداد والتموٌم. -116

 حاضرة.شرح ال .58
 ع الطبلبٌة.المجام .59
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 ٛوائن اُزو٤٤ْ    

 

 االٓزؾبٗبد ا٤ٓٞ٤ُخ ٝاُْٜو٣خ ٝاُٜ٘بئ٤خ. -85

 اُزوبه٣و  -86

 اُٞاعت اُج٤ز٢ -87

 

 
 

 أُٜبهاد األفوٟ أُزؼِوخ ثوبث٤ِخ اُزٞظ٤ق ٝاُزطٞه اُْق٢ٖ (. أُ٘وُٞخ )اُزأ٤ِ٤ٛخ أُٜبهاد اُؼبٓخ ٝ -ك 

 اٍزقلاّ اٍُٞبئَ اُز٤ٙٞؾ٤خ ٓضَ ّبّبد اُؼوٗ ٝاعٜيح اُؾبٍٞة ُي٣بك االٍز٤ؼبة ُِطِجخ . -62

 ىهع اُضوخ ػ٘ل اُطِجخ ك٢ اُزؼج٤و ػٖ اٗلَْٜ ثٞٙٞػ ٝصوخ ك٢ اٌُالّ ٝػ٘ل اُزؼج٤و ثبٌُزبثخ. -63
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 ٍبػخ( 3اُؼ٢ِٔ ) خ(ٍبػ 2اُ٘ظو١   ) األٍجٞع

مفاىيم عامة  –مبادئ اولية يف اقتصادايت االنتاج الزراعي  االٍٝ
 –ادلدى القصَت و الطويل (  –) العنصر الثابت و ادلتغَت 

اىداف اقتصادايت  –مفهوم اقتصادايت االنتاج الزراعي 
 طبيعة ادلوارد االنتاجية –االنتاج الزراعي 

كٝاٍ  ٣ٚبف ا٠ُ مُي رٔبه٣ٖ ه٣ب٤ٙخ ػٖ

االٗزبط ٝ اُزٌب٤ُق ٝ ؽَبة أُوٝٗبد ٝ 

ٝ ع٤ٔغ  MRSاالؽالٍ ٝ االٍزجلاٍ 

االّزوبهبد اُو٣ب٤ٙخ ماد اُِٖخ ٌَُ 

 ٓٞٙٞع .

 
الدالة االنتاجية  –العالقات بُت ادلوارد و االنتاج الزراعي  اُضب٢ٗ

مبدا الغلة ادلتناقصة و  –و ادلبادئ االوىل لالختيار 
 –اشكال دوال االنتاج  –االنتاج دوال  –االنتاج الرشيد 

ادلشتقات االقتصادية لدوال االنتاج  –انواع دوال االنتاج 
- 

٣ٚبف ا٠ُ مُي رٔبه٣ٖ ه٣ب٤ٙخ ػٖ كٝاٍ 

االٗزبط ٝ اُزٌب٤ُق ٝ ؽَبة أُوٝٗبد ٝ 

ٝ ع٤ٔغ  MRSاالؽالٍ ٝ االٍزجلاٍ 

االّزوبهبد اُو٣ب٤ٙخ ماد اُِٖخ ٌَُ 

 ٓٞٙٞع .

 

مثل من مورد االنتاج لدالة انتاج ذات حتديد احلجم اال اُضبُش
تعظيم االرابح  –تعظيم ارابح ادلنتج  –مورد متغَت واحد 

تعظيم االرابح بتحديد  –بتحديد احلجم االمثل للموارد 
منحٌت  –التوازن يف ادلدى القصَت  –احلجم االمثل لالنتاج 

 الطلب لعنصر االنتاج ادلتغَت

اٍ ٣ٚبف ا٠ُ مُي رٔبه٣ٖ ه٣ب٤ٙخ ػٖ كٝ

االٗزبط ٝ اُزٌب٤ُق ٝ ؽَبة أُوٝٗبد ٝ 

ٝ ع٤ٔغ  MRSاالؽالٍ ٝ االٍزجلاٍ 

االّزوبهبد اُو٣ب٤ٙخ ماد اُِٖخ ٌَُ 

 ٓٞٙٞع .

 

منحنيات سواء االنتاج )  –دالة االنتاج ذات ادلوردين  اُواثغ
منحنيات االنتاج ادلتساوي ( , خصائص منحنيات سواء 

ج , مرونة احالل االنتاج , اشكال منحنيات سواء االنتا 
 ادلوارد

٣ٚبف ا٠ُ مُي رٔبه٣ٖ ه٣ب٤ٙخ ػٖ كٝاٍ 

االٗزبط ٝ اُزٌب٤ُق ٝ ؽَبة أُوٝٗبد ٝ 

ٝ ع٤ٔغ  MRSاالؽالٍ ٝ االٍزجلاٍ 

االّزوبهبد اُو٣ب٤ٙخ ماد اُِٖخ ٌَُ 

 ٓٞٙٞع .

 
العالقات السعرية و مؤشرات االختيار , ادلقدمة , النسب  اُقبٌٓ

القة بُت قيمة االنتاجية و حتقيق السعرية بُت ادلوارد , الع
االيرادات القصوى , معوقات حتقيق االيرادات القصوى 

 مبشاريع االنتاج الزراعي

٣ٚبف ا٠ُ مُي رٔبه٣ٖ ه٣ب٤ٙخ ػٖ كٝاٍ 

االٗزبط ٝ اُزٌب٤ُق ٝ ؽَبة أُوٝٗبد ٝ 

ٝ ع٤ٔغ  MRSاالؽالٍ ٝ االٍزجلاٍ 

االّزوبهبد اُو٣ب٤ٙخ ماد اُِٖخ ٌَُ 

 ٓٞٙٞع .

 

ادلزج االفضل لعناصر االنتاج , اسعار عناصر االنتاج و  كًاَُب
خطوط الكلفة ادلتساوية , تعظيم الناتج ابلنسبة دلقدار 
اثبت من الكلفة , الكلفة ابلنسبة دلستوى معُت من 

 االنتاج , االحالل بُت عناصر االنتاج

٣ٚبف ا٠ُ مُي رٔبه٣ٖ ه٣ب٤ٙخ ػٖ كٝاٍ 

ٗبد ٝ االٗزبط ٝ اُزٌب٤ُق ٝ ؽَبة أُوٝ

ٝ ع٤ٔغ  MRSاالؽالٍ ٝ االٍزجلاٍ 

االّزوبهبد اُو٣ب٤ٙخ ماد اُِٖخ ٌَُ 

 ٓٞٙٞع .

 

التوليفة ادلوردية ادلثلى و خفض التكاليف , ادلقدمة , يف  اَُبثغ
حالة ثبات ادلعدل احلدي لالستبدال , يف حالة تناقص 

٣ٚبف ا٠ُ مُي رٔبه٣ٖ ه٣ب٤ٙخ ػٖ كٝاٍ 

االٗزبط ٝ اُزٌب٤ُق ٝ ؽَبة أُوٝٗبد ٝ 

 االؽالٍ ٝ االٍزجلاٍ 
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ادلعدل احلدي لالستبدال , ادلسار التوسعي لالنتاج , اتثَت 
 ل ابلتوسع يف استخدام ادلوارداالستبدا

MRS  ع٤ٔغ االّزوبهبد اُو٣ب٤ٙخ ماد ٝ

 اُِٖخ ٌَُ ٓٞٙٞع .

 

توزيع ادلوارد بُت ادلشروعات االنتاجية ادلختلفة , مقدمة ,  اُضبٖٓ
يف االنتاج الزراعي , منحٌت  التنوع و التخصص

االمكانيات االنتاجية و االختيار بُت ادلنتجات الزراعية , 
السلع ادلتصلة , ادلتنافسة , السلع او ادلشاريع االضافية , 
ادلشاريع ادلتكاملة , اساليب حتديد توليفة النواتج ادلعظمة 

 الرابح ادلنشاة عندما تكون ادلوارد زلدوده

 

ه٣ٖ ه٣ب٤ٙخ ػٖ كٝاٍ ٣ٚبف ا٠ُ مُي رٔب

االٗزبط ٝ اُزٌب٤ُق ٝ ؽَبة أُوٝٗبد ٝ 

ٝ ع٤ٔغ  MRSاالؽالٍ ٝ االٍزجلاٍ 

االّزوبهبد اُو٣ب٤ٙخ ماد اُِٖخ ٌَُ 

 ٓٞٙٞع .

 

تكاليف االنتاج , ادلقدمة , ادلفهوم االقتصادي لتكاليف  اُزبٍغ
االنتاج , مبدا التكاليف البديلة , التكاليف ادلنظورة و 

ة , التكاليف من وجهة النظر الزمنية , غَت ادلنظور 
 التكاليف االنتاجية يف ادلدى القصَت و الطويل

٣ٚبف ا٠ُ مُي رٔبه٣ٖ ه٣ب٤ٙخ ػٖ كٝاٍ 

االٗزبط ٝ اُزٌب٤ُق ٝ ؽَبة أُوٝٗبد ٝ 

ٝ ع٤ٔغ  MRSاالؽالٍ ٝ االٍزجلاٍ 

االّزوبهبد اُو٣ب٤ٙخ ماد اُِٖخ ٌَُ 

 ٓٞٙٞع .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوال تكاليف االنتاج الزراعي , مقدمة , ادلشتقات  ؼبّواُ
االقتصادية لدوال تكاليف االنتاج الزراعي , العالقة بُت 

دوال االنتاج و دوال التكاليف يف ادلشاريع الزراعية , دوال 
 التكاليف يف كل من النظريتُت االنتاج التقليدي و ادلعدلة

اُؾبك١ 

 ػْو
نتاجية الزراعية , ادلقدمة , دوال التكاليف و الوحدة اال

دوال التكاليف و االرابح القصوى للمشروعات الزراعية , 
 دوال التكاليف و اقل خسارة مبشروعات االنتاج الزراعي

اُضب٢ٗ 

 ػْو
ادلقدمة , العالقات التناسبية و حجم ادلشروعات الزراعية 

 , عالقات القلة و حجم مشروع االنتاج الزراعي
اُضبُش 

 ػْو
قتصادايت احلجم , الناتج يف ادلدى الطويل , منحنيات ا

التكاليف يف ادلدى الطويل , العالقة بُت منحنيات 
التكاليف يف ادلدى القصَت و تكاليف ادلدى الطويل , 
 العالقة بُت التكاليف احلدية يف ادلدى الطويل و القصَت

اُواثغ 

 ػْو

ات عوائد عوائد السعة , مقدمة , تزايد عوائد السعة , ثب
السعة , تناقص عوائد السعة , قانون النسب ادلتغَتة , 

 التقدم التقٍت و دوال االنتاج
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 اُج٤٘خ اُزؾز٤خ  .317
 أُٖبكه : .318
 .  1982اهزٖبك٣بد االٗزبط اُيهاػ٢ ُِلًزٞه ٍبُْ رٞك٤ن اُ٘غل٢ , ٛجغ عبٓؼخ إَُٔٞ  .319
 .  2111ٓؼخ اُلبرؼ .اهزٖبك٣بد االٗزبط اُيهاػ٢ , ػبٓو اُل٤زٞه١ ٝ ٓواك ٠ٍٞٓ , عب .321
ٓؾبٙواد ك٢ اهزٖبك٣بد االٗزبط اُيهاػ٢ , ك . فبُل اُو٣ٌٝ , عبٓؼخ أُِي ٍؼٞك , ٤ًِخ اُٖ٘بػبد  .321

 اُـنائ٤خ , هَْ االهزٖبك اُيهاػ٢ .
322.  

 اـ اٌُزت ٝأُواعغ اُز٢ ٠ٕٞ٣ ثٜب                

 ( أُغالد اُؼ٤ِٔخ , اُزوبه٣و ,.... ) 
 اقتصادايت انتاج  ًزت  

ة ـ أُواعغ االٌُزو٤ٗٝخ, ٓٞاهغ االٗزو٤ٗذ 

.... 
 االنًتنيت

 
 فطخ رط٣ٞو أُووه اُلها٢ٍ  .323

 ٝاألؽلاس. اُظوٝف ر٘بٍت عل٣لح ٓلوكاد اُؾل٣ضخ ٝ ئٙبكخ  ٝأُواعغ اٌُزت رٞك٤و.1

ا٣لبك اُطِجخ ٝفبٕخ االٝائَ ْٜٓ٘ ػ٠ِ اهَبْٜٓ اُؼ٤ِٔخ ا٠ُ فبهط اُؼوام ٝفبٕخ ك٢ اُلٍٝ أُزولٓخ  .2

 .االهزٖبك ٝاالهّبك اُيهاػ٢ ُزط٣ٞو أُٜبهاد ًال ؽَت هؿجزٚ ٝثؾَت اُزقٖٖبد أُٞعٞكح ك٢ هَْ

 أُغبٍ اُزؼبٕٝ اُؼ٢ِٔ ٓغ اُغبٓؼبد اُؼب٤ُٔخ ٖٓ فالٍ رط٣ٞو أُالًبد اُزله٤َ٣خ ُالٛالع ػ٠ِ اُزطٞه ك٢ .3

 .ُِٔووه االفزٖبٓ ماد اُؼ٢ِٔ

االهزٖبك٣خ ؼِّٞ اُؼبد اُلز٤خ ثبُقجواد ٝافو ٓب رَٕٞ ا٤ُٚ اُؼِْ ك٢ . رط٣ٞو كٌوح االٍزبم اُيائو ُوكل اُغب4ٓ

 .اُيهاػ٤خ
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 ٗٔٞمط ٕٝق أُووه

  

 ٕٝق أُووه

 

 

 جامعة تكريت أُإٍَخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ .324

 االهزٖبك ٝاالهّبك اُيهاػ٢/ ٤ًِخ اُيهاػخ    / أُوًي ؼ٢ِٔ اُوَْ اُ .325

  زلاسبة التكاليف الزراعية  اٍْ / هٓي أُووه .326

 اٍجٞػ٢ أٌّبٍ اُؾٚٞه أُزبؽخ .327

 اهزٖبك –هث٤ؼ٢ / أُوؽِخ  / اُضبُضخ  ك٢ِٖ اُلَٖ / اَُ٘خ .328

 ػ٢ِٔ ٍبػخ 45+ٗظو١ ٍبػخ 30 )ا٢ٌُِ(ػلك اَُبػبد اُلها٤ٍخ  .329

 2018/12/16 ربه٣ـ ئػلاك ٛنا إُٞق  .331

 أٛلاف أُووه .331

 .ممٌزات النشاط  الزراعً–فوائدها  –تعرٌفها  –محاسبة التكالٌف الزراعٌة التعرف على  .17

 .سبة المالٌة و محاسبة التكالٌف الزراعٌةالفرق بٌن المحاالتعرف على  .18

 .طبٌعة العمل الزراعً و انعكاساته المحاسبٌةالتعرف على   .19

 .محاسبة المنشاة الزراعٌة الصغٌرةالتعرف على   .20

 . اعداد الحسابات الختامٌة و المٌزانٌة العمومٌةالتعرف على  .21

 

ٌوفر وصف الممرر هذا إٌجازاً ممتضٌاً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم صوى من فرص مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة الم

 ؛البرنامج.
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 ٝٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٝاُزو٤٤ْ ٔووهٓقوعبد اُ .332

  اف أُؼوك٤خ ٛلاأل - أ أ

 .  نظرٌات التكالٌف الفعلٌة إ ٣زؼوف    -55

 .  نظرٌة التكالٌف االجمالٌة رؾ٤َِ   -56

 مراجعة  نظرية التكاليف ادلباشرة اُزؼوف    -3      

 ٔووهاُقبٕخ ثبُ ٤خأُٜبهاراألٛلاف   -ة 

 . عناصر التكالٌف الزراعٌة المباشرة و الغٌر المباشرة  رؼ٤ِْ اُطبُت ػ٠ِ  - 1

 . زلاسبة منتجات احلقل  –زلاسبة ادلنتجات النباتية  رؼ٤ِْ اُطبُت   - 2

 

 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ      

 

 رؼ٤ِْ اُطِجخ ٤ًل٤خ اُو٤بّ ثطوائن اُزل٤ٌو ٝاُزؾ٤َِ أُٞٙٞػ٢.

 ري٣ٝل اُطِجخ ثأٍب٤ٍبد أُووه اُلها٢ٍ ٝأُٞاٙغ االٙبك٤خ .

 ٛوػ اٍئِخ كٌو٣خ.

 غ ك٢ اُلهًٝ اُؼ٤ِٔخ .رو٤َْ اُطِجخ ػ٠ِ ٓغب٤ٓ

 

 
 ٛوائن اُزو٤٤ْ      

 

 (quizاالٓزؾبٗبد أُلبعئخ )
 االٓزؾبٗبد اُْٜو٣خ

 اُزوبه٣و 

 اُٞاعت اُج٤ز٢

 

 
 األٛلاف اُٞعلا٤ٗخ ٝاُو٤ٔ٤خ  -ط

مهارة التفكٌر حسب لدرة الطالب وان الهدف من هذه المهارة هو ان ٌعتمد الطالب بما هو  -117

 ان ٌفكر وٌعمل على تحسٌن المدرة على التفكٌر بشكل معمول . ملموس متى وماذا وكٌف ٌجب

 المبلحظة واالدران.  -118

 التحلٌل والتفسٌر. -119

 االعداد والتموٌم. -121

121-  
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 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ     

 شرح المحاضرة. .60

 المجامٌع الطبلبٌة. .61

 ٛوائن اُزو٤٤ْ    

 

 االٓزؾبٗبد ا٤ٓٞ٤ُخ ٝاُْٜو٣خ ٝاُٜ٘بئ٤خ. -88

 اُزوبه٣و  -89

 ٤ز٢اُٞاعت اُج -91

 

 
 

 أُ٘وُٞخ ) أُٜبهاد األفوٟ أُزؼِوخ ثوبث٤ِخ اُزٞظ٤ق ٝاُزطٞه اُْق٢ٖ (.اُزأ٤ِ٤ٛخ أُٜبهاد اُؼبٓخ ٝ -ك 

 اٍزقلاّ اٍُٞبئَ اُز٤ٙٞؾ٤خ ٓضَ ّبّبد اُؼوٗ ٝاعٜيح اُؾبٍٞة ُي٣بك االٍز٤ؼبة ُِطِجخ . -64

 ٘ل اُزؼج٤و ثبٌُزبثخ.ىهع اُضوخ ػ٘ل اُطِجخ ك٢ اُزؼج٤و ػٖ اٗلَْٜ ثٞٙٞػ ٝصوخ ك٢ اٌُالّ ٝػ -65
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 ٍبػخ( 3اُؼ٢ِٔ ) ٍبػخ( 2اُ٘ظو١   ) األٍجٞع

شليزات –فوائدىا  –تعريفها  –زلاسبة التكاليف الزراعية  االٍٝ
الفرق بُت احملاسبة ادلالية و زلاسبة  –النشاط  الزراعي 
طبيعة العمل الزراعي و انعكاساتو  –التكاليف الزراعية 

السجالت و –نشاة الزراعية الصغَتة زلاسبة ادل –احملاسبية 
اعداد احلساابت اخلتامية و ادليزانية العمومية  –ادلستندات 

 –فروع النشاط الزراعي  –الشكل القانوين للمزرعة  –
 مسك احلساابت البسيطة و ادلختلفة

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١ 
 

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١ اُضب٢ٗ

 يء اُ٘ظو١رطج٤وبد ػ٠ِ اُغ اُضبُش

تكلفة  –عناصر التكاليف الزراعية ادلباشرة و الغَت ادلباشرة  اُواثغ
عنصر تكلفة  –عنصر تكلفة ادلواد  –عنصر العمل 

 اذتان التكلفة –ادلصاريف 

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١
 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١ اُقبٌٓ

 نظرايت التكاليف الفعلية -1 اَُبكً
 رتاليةنظرية التكاليف اال - أ

 نظرية التكاليف ادلباشرة - ب

 نظرية التكاليف ادلتغَتة -ج
 نظرية تكاليف الطاقة ادلستغلة -د

 نظرية التكاليف ادلعيارية ) اخلطية ( – 2
 نظرية التكاليف النقدية -3

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١ اَُبثغ

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١ اُضبٖٓ

 –زلاسبة منتجات احلقل  –زلاسبة ادلنتجات النباتية  غاُزبٍ
زلاسبة منتجات  –حساب احملاصيل  –حساب احلقل 

االدوار  –حساابت مشاتل الفاكهة  –احلدائق و البساتُت 
 –دور االنشاءو التكوين  –اليت دتر هبا حدائق الفاكهة 

 زلاسبة اخلضار –دور االضمحالل  –دور االذتار 

 غيء اُ٘ظو١رطج٤وبد ػ٠ِ اُ

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١ اُؼبّو
اُؾبك١ 

 ػْو
 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١

اُضب٢ٗ 

 ػْو
اذنية االنتاج احليواين يف  –زلاسبة ادلنتجات احليوانية 

 –طرائق معاجلة ادلواشي يف احلساابت  –اقتصاد ادلزرعة 
مواشي  –ماشية االابر  –ماشية التحميل  –ماشية الًتبية 

 صوافاال

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١

 

 

 

 

 

 

 

 

اُضبُش 

 ػْو

اُواثغ 

 ػْو

اُقبٌٓ 

 ػْو
  مراجعة 
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 اُج٤٘خ اُزؾز٤خ  .333

 اـ اٌُزت ٝأُواعغ اُز٢ ٠ٕٞ٣ ثٜب                

 ( أُغالد اُؼ٤ِٔخ , اُزوبه٣و ,.... ) 
 ٓؾبٍجخ رٌب٤ُق ىهاػ٤خ ًزت  

زو٤ٗذ ة ـ أُواعغ االٌُزو٤ٗٝخ, ٓٞاهغ االٗ

.... 
 االنًتنيت

 
 فطخ رط٣ٞو أُووه اُلها٢ٍ  .334

 ٝاألؽلاس. اُظوٝف ر٘بٍت عل٣لح ٓلوكاد اُؾل٣ضخ ٝ ئٙبكخ  ٝأُواعغ اٌُزت رٞك٤و.1

ا٣لبك اُطِجخ ٝفبٕخ االٝائَ ْٜٓ٘ ػ٠ِ اهَبْٜٓ اُؼ٤ِٔخ ا٠ُ فبهط اُؼوام ٝفبٕخ ك٢ اُلٍٝ أُزولٓخ  .2

 .االهزٖبك ٝاالهّبك اُيهاػ٢ اُزقٖٖبد أُٞعٞكح ك٢ هَْ ُزط٣ٞو أُٜبهاد ًال ؽَت هؿجزٚ ٝثؾَت

 أُغبٍ اُزؼبٕٝ اُؼ٢ِٔ ٓغ اُغبٓؼبد اُؼب٤ُٔخ ٖٓ فالٍ رط٣ٞو أُالًبد اُزله٤َ٣خ ُالٛالع ػ٠ِ اُزطٞه ك٢ .3

 .ُِٔووه االفزٖبٓ ماد اُؼ٢ِٔ

االهزٖبك٣خ ؼِّٞ ا٤ُٚ اُؼِْ ك٢ . رط٣ٞو كٌوح االٍزبم اُيائو ُوكل اُغبٓؼبد اُلز٤خ ثبُقجواد ٝافو ٓب رَٕٞ ا4ُ

 .اُيهاػ٤خ
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 ٗٔٞمط ٕٝق أُووه

 ٕٝق أُووه

 

 جامعة تكريت أُإٍَخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ .335

 االهزٖبك ٝاالهّبك اُيهاػ٢/ ٤ًِخ اُيهاػخ    / أُوًي ؼ٢ِٔ اُوَْ اُ .336

 اساسيات البان اٍْ / هٓي أُووه .337

 اٍجٞػ٢ أٌّبٍ اُؾٚٞه أُزبؽخ .338

 اهزٖبك –هث٤ؼ٢ / أُوؽِخ  / اُضبُضخ  ك٢ِٖ اُلَٖ / اَُ٘خ .339

 ػ٢ِٔ ٍبػخ 45+ٗظو١ ٍبػخ 30 )ا٢ٌُِ(اَُبػبد اُلها٤ٍخ  ػلك .341

 2018/12/16 ربه٣ـ ئػلاك ٛنا إُٞق  .341

 أٛلاف أُووه .342

 .التركٌب الكٌمٌاوي للحلٌبالتعرف على  .22

 .خواص الحلٌب الكٌمٌائٌة و الفٌزٌائٌةالتعرف على  .23

 .العوامل التً تؤثر فً تركٌب و خواص الحلٌبالتعرف على   .24

 . داول الحلٌبتالتعرف على  .25

 .  تاثٌر المعامبلت الحرارٌة على مكونات الحلٌب التعرف على .26

 

 

 

ٌوفر وصف الممرر هذا إٌجازاً ممتضٌاً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها 

من الربط بٌنها وبٌن وصف  المتاحة. والبدالتعلم مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 ٝٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٝاُزو٤٤ْ ٔووهٓقوعبد اُ .343

  ٛلاف أُؼوك٤خ األ - ة ة

 .  تاثٌر االحٌاء المجهرٌة فً فساد الحلٌب إ ٣زؼوف    -57

  استخدام االحٌاء المجهرٌة فً صناعة االلبان رؾ٤َِ   -58

 ٔووهاُقبٕخ ثبُ ٤خأُٜبهارٛلاف األ  -ة 

 .بعض صناعات االلبان رؼ٤ِْ اُطبُت ػ٠ِ   - 1

 ادلنتجات العرضية دلعامل االلبان رؼ٤ِْ اُطبُت    - 2

 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ      

 

 رؼ٤ِْ اُطِجخ ٤ًل٤خ اُو٤بّ ثطوائن اُزل٤ٌو ٝاُزؾ٤َِ أُٞٙٞػ٢.

 ُٔٞاٙغ االٙبك٤خ .ري٣ٝل اُطِجخ ثأٍب٤ٍبد أُووه اُلها٢ٍ ٝا

 ٛوػ اٍئِخ كٌو٣خ.

 رو٤َْ اُطِجخ ػ٠ِ ٓغب٤ٓغ ك٢ اُلهًٝ اُؼ٤ِٔخ .

 

 
 ٛوائن اُزو٤٤ْ      

 

 (quizاالٓزؾبٗبد أُلبعئخ )
 االٓزؾبٗبد اُْٜو٣خ

 اُزوبه٣و 

 اُٞاعت اُج٤ز٢

 
 األٛلاف اُٞعلا٤ٗخ ٝاُو٤ٔ٤خ  -ط

مهارة هو ان ٌعتمد الطالب بما هو مهارة التفكٌر حسب لدرة الطالب وان الهدف من هذه ال -122

 ملموس متى وماذا وكٌف ٌجب ان ٌفكر وٌعمل على تحسٌن المدرة على التفكٌر بشكل معمول .

 المبلحظة واالدران.  -123

 التحلٌل والتفسٌر. -124

 االعداد والتموٌم. -125
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 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ     

 شرح المحاضرة. .62

 المجامٌع الطبلبٌة. .63

 ٛوائن اُزو٤٤ْ    

 

 ٓزؾبٗبد ا٤ٓٞ٤ُخ ٝاُْٜو٣خ ٝاُٜ٘بئ٤خ.اال -91

 اُزوبه٣و  -92

 اُٞاعت اُج٤ز٢ -93

 

 
 

 أُ٘وُٞخ ) أُٜبهاد األفوٟ أُزؼِوخ ثوبث٤ِخ اُزٞظ٤ق ٝاُزطٞه اُْق٢ٖ (.اُزأ٤ِ٤ٛخ أُٜبهاد اُؼبٓخ ٝ -ك 

 اٍزقلاّ اٍُٞبئَ اُز٤ٙٞؾ٤خ ٓضَ ّبّبد اُؼوٗ ٝاعٜيح اُؾبٍٞة ُي٣بك االٍز٤ؼبة ُِطِجخ . -66

 خ ػ٘ل اُطِجخ ك٢ اُزؼج٤و ػٖ اٗلَْٜ ثٞٙٞػ ٝصوخ ك٢ اٌُالّ ٝػ٘ل اُزؼج٤و ثبٌُزبثخ.ىهع اُضو -67
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 اُج٤٘خ اُزؾز٤خ  .344

 اـ اٌُزت ٝأُواعغ اُز٢ ٠ٕٞ٣ ثٜب                

 ( أُغالد اُؼ٤ِٔخ , اُزوبه٣و ,.... ) 
 اللبان ًزت  

غ االٌُزو٤ٗٝخ, ٓٞاهغ االٗزو٤ٗذ ة ـ أُواع

.... 
 االنًتنيت

 
 فطخ رط٣ٞو أُووه اُلها٢ٍ  .345

 ٝاألؽلاس. اُظوٝف ر٘بٍت عل٣لح ٓلوكاد اُؾل٣ضخ ٝ ئٙبكخ  ٝأُواعغ اٌُزت رٞك٤و.1

ا٣لبك اُطِجخ ٝفبٕخ االٝائَ ْٜٓ٘ ػ٠ِ اهَبْٜٓ اُؼ٤ِٔخ ا٠ُ فبهط اُؼوام ٝفبٕخ ك٢ اُلٍٝ أُزولٓخ  .2

 .االهزٖبك ٝاالهّبك اُيهاػ٢ ٜبهاد ًال ؽَت هؿجزٚ ٝثؾَت اُزقٖٖبد أُٞعٞكح ك٢ هَُْزط٣ٞو أُ

 أُغبٍ اُزؼبٕٝ اُؼ٢ِٔ ٓغ اُغبٓؼبد اُؼب٤ُٔخ ٖٓ فالٍ رط٣ٞو أُالًبد اُزله٤َ٣خ ُالٛالع ػ٠ِ اُزطٞه ك٢ .3

 .ُِٔووه االفزٖبٓ ماد اُؼ٢ِٔ

االهزٖبك٣خ ؼِّٞ اُثبُقجواد ٝافو ٓب رَٕٞ ا٤ُٚ اُؼِْ ك٢  . رط٣ٞو كٌوح االٍزبم اُيائو ُوكل اُغبٓؼبد اُلز٤خ4

 .اُيهاػ٤خ

 
 

 ٍبػخ( 3اُؼ٢ِٔ ) ٍبػخ( 2اُ٘ظو١   ) األٍجٞع

 فحوصات احلليب الًتكيب الكيمياوي للحليب االٍٝ
 تصنيع منتجات االلبان خواص احلليب الكيميائية و الفيزايئية اُضب٢ٗ
 اُضبُش

تؤثر يف تركيب و خواص  العوامل اليت
 احلليب

 تصنيع اجلنب الطري
 تصنيع الزبد اُواثغ

 تصنيع القشطة اُقبٌٓ
 تصنيع اللنب تداول احلليب اَُبكً
 اَُبثغ

 اتثَت االحياء اجملهرية يف فساد احلليب

 تصنيع اآليس كرمي

 اُضبٖٓ
 اُزبٍغ

استخدام االحياء اجملهرية يف صناعة  اُؼبّو
 اُؾبك١ ػْو االلبان

 بعض صناعات االلبان اُضب٢ٗ ػْو
 اُضبُش ػْو

 ادلنتجات العرضية دلعامل االلبان اُواثغ ػْو
 مراجعة  اُقبٌٓ ػْو
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 ٗٔٞمط ٕٝق أُووه

  

 ٕٝق أُووه

 

 

 جامعة تكريت أُإٍَخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ .346

 االهزٖبك ٝاالهّبك اُيهاػ٢/ ٤ًِخ اُيهاػخ    / أُوًي ؼ٢ِٔ اُوَْ اُ .347

 حتليل االسعار الزراعية                           اٍْ / هٓي أُووه .348

 اٍجٞػ٢ أٌّبٍ اُؾٚٞه أُزبؽخ .349

 اهزٖبك –هث٤ؼ٢ / أُوؽِخ  / اُضبُضخ  ك٢ِٖ اُلَٖ / اَُ٘خ .351

 ٗظو١ ٍبػخ 30 )ا٢ٌُِ(ػلك اَُبػبد اُلها٤ٍخ  .351

 2018/12/16 ربه٣ـ ئػلاك ٛنا إُٞق  .352

 أٛلاف أُووه .353

 .مبادئ تحدٌد السعرالتعرف على  .27

 . الطلب على المنتجات الزراعٌة التعرف على .28

 .عرض المنتجات الزراعٌةالتعرف على   .29

 . لفرولات و التغٌرات السعرٌةاالتعرف على  .30

 .التغٌرات السعرٌة على مدى الزمنالتعرف على   .31

ٌوفر وصف الممرر هذا إٌجازاً ممتضٌاً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها 

احة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف المتالتعلم مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 ٝٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٝاُزو٤٤ْ ٔووهٓقوعبد اُ .354
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  ٛلاف أُؼوك٤خ األ - د د

 .سلون االسعار المزرعٌة الكلٌة إ ٣زؼوف     -59

 .  االسواق المستمبلٌة للسلع الزراعٌة رؾ٤َِ   -61

  .دولة يف تسعَت ادلنتجات ادلزرعيةتدخل ال اُزؼوف    -3      

       

 ٔووهاُقبٕخ ثبُ ٤خأُٜبهاراألٛلاف   -ة 

 .معامبلت الحماٌة للسلع الزراعٌة رؼ٤ِْ اُطبُت ػ٠ِ   - 1

 .التطبيق ادليداين لتحليل االسعار الزراعية رؼ٤ِْ اُطبُت    - 2

 .استعمال نتائج حتليل االسعار رؼ٤ِْ اُطبُت ػ٠ِ    - 3

 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ      

 

 رؼ٤ِْ اُطِجخ ٤ًل٤خ اُو٤بّ ثطوائن اُزل٤ٌو ٝاُزؾ٤َِ أُٞٙٞػ٢.

 ري٣ٝل اُطِجخ ثأٍب٤ٍبد أُووه اُلها٢ٍ ٝأُٞاٙغ االٙبك٤خ .

 ٛوػ اٍئِخ كٌو٣خ.

 رو٤َْ اُطِجخ ػ٠ِ ٓغب٤ٓغ ك٢ اُلهًٝ اُؼ٤ِٔخ .

 

 
 ٛوائن اُزو٤٤ْ      

 

 (quizاالٓزؾبٗبد أُلبعئخ )
 االٓزؾبٗبد اُْٜو٣خ

 اُزوبه٣و 

 اُٞاعت اُج٤ز٢

 

 
 األٛلاف اُٞعلا٤ٗخ ٝاُو٤ٔ٤خ  -ط

مهارة التفكٌر حسب لدرة الطالب وان الهدف من هذه المهارة هو ان ٌعتمد الطالب بما هو  -126

 ملموس متى وماذا وكٌف ٌجب ان ٌفكر وٌعمل على تحسٌن المدرة على التفكٌر بشكل معمول .

 ن.المبلحظة واالدرا  -127

 التحلٌل والتفسٌر. -128

 االعداد والتموٌم. -129

 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ     

 شرح المحاضرة. .64
 المجامٌع الطبلبٌة. .65
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 ٍبػخ( 2اُ٘ظو١   ) األٍجٞع
 عرمبادئ حتديد الس االٍٝ
 الطلب على ادلنتجات الزراعية اُضب٢ٗ
 عرض ادلنتجات الزراعية اُضبُش
 الفروقات و التغَتات السعرية اُواثغ

 التغَتات السعرية على مدى الزمن اُقبٌٓ
 سلوك االسعار ادلزرعية الكلية اَُبكً
 آلية اكتشاف او أتسيس االسعار ادلزرعية اَُبثغ
 سلع الزراعيةاالسواق ادلستقبلية لل اُضبٖٓ
 تدخل الدولة يف تسعَت ادلنتجات ادلزرعية اُزبٍغ
 معامالت احلماية للسلع الزراعية اُؼبّو

 معمالت ادليزة النسبية للسلع الزراعية اُؾبك١ ػْو
 التطبيق ادليداين لتحليل االسعار الزراعية اُضب٢ٗ ػْو
 استعمال نتائج حتليل االسعار اُضبُش ػْو
 جعة مرا اُواثغ ػْو

 اُقبٌٓ ػْو

 

 

 ٛوائن اُزو٤٤ْ    

 

 االٓزؾبٗبد ا٤ٓٞ٤ُخ ٝاُْٜو٣خ ٝاُٜ٘بئ٤خ. -94

 اُزوبه٣و  -95

 اُٞاعت اُج٤ز٢ -96

 

 
 

 ثوبث٤ِخ اُزٞظ٤ق ٝاُزطٞه اُْق٢ٖ (. أُ٘وُٞخ ) أُٜبهاد األفوٟ أُزؼِوخاُزأ٤ِ٤ٛخ أُٜبهاد اُؼبٓخ ٝ -ك 

 اٍزقلاّ اٍُٞبئَ اُز٤ٙٞؾ٤خ ٓضَ ّبّبد اُؼوٗ ٝاعٜيح اُؾبٍٞة ُي٣بك االٍز٤ؼبة ُِطِجخ . -68

 ىهع اُضوخ ػ٘ل اُطِجخ ك٢ اُزؼج٤و ػٖ اٗلَْٜ ثٞٙٞػ ٝصوخ ك٢ اٌُالّ ٝػ٘ل اُزؼج٤و ثبٌُزبثخ. -69
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 اُج٤٘خ اُزؾز٤خ  .355

 اـ اٌُزت ٝأُواعغ اُز٢ ٠ٕٞ٣ ثٜب                

 ( أُغالد اُؼ٤ِٔخ , اُزوبه٣و ,.... ) 
  رؾ٤َِ اٍؼبه ًزت 

ة ـ أُواعغ االٌُزو٤ٗٝخ, ٓٞاهغ االٗزو٤ٗذ 

.... 
 االنًتنيت

 
 فطخ رط٣ٞو أُووه اُلها٢ٍ  .356

 ٝاألؽلاس. اُظوٝف ر٘بٍت عل٣لح ٓلوكاد ل٣ضخ ٝ ئٙبكخاُؾ  ٝأُواعغ اٌُزت رٞك٤و.1

ا٣لبك اُطِجخ ٝفبٕخ االٝائَ ْٜٓ٘ ػ٠ِ اهَبْٜٓ اُؼ٤ِٔخ ا٠ُ فبهط اُؼوام ٝفبٕخ ك٢ اُلٍٝ أُزولٓخ  .2

 .االهزٖبك ٝاالهّبك اُيهاػ٢ ُزط٣ٞو أُٜبهاد ًال ؽَت هؿجزٚ ٝثؾَت اُزقٖٖبد أُٞعٞكح ك٢ هَْ

 أُغبٍ بٓؼبد اُؼب٤ُٔخ ٖٓ فالٍ رط٣ٞو أُالًبد اُزله٤َ٣خ ُالٛالع ػ٠ِ اُزطٞه ك٢اُزؼبٕٝ اُؼ٢ِٔ ٓغ اُغ .3

 .ُِٔووه االفزٖبٓ ماد اُؼ٢ِٔ

االهزٖبك٣خ ؼِّٞ اُ. رط٣ٞو كٌوح االٍزبم اُيائو ُوكل اُغبٓؼبد اُلز٤خ ثبُقجواد ٝافو ٓب رَٕٞ ا٤ُٚ اُؼِْ ك٢ 4

 .اُيهاػ٤خ
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 دنوذج وصف ادلقرر 
 
 
 

 

 ٕٝق أُووه

 

 

 جامعة تكريت أُإٍَخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ -15

 االهزٖبك ٝاالهّبك اُيهاػ٢/ ٤ًِخ اُيهاػخ    / أُوًي ؼ٢ِٔ َْ اُاُو -16

 ٤ٍبٍخ ٓب٤ُخ ٝٗول٣خ اٍْ / هٓي أُووه -17

 اٍجٞػ٢ أٌّبٍ اُؾٚٞه أُزبؽخ -18

 اهزٖبك –هث٤ؼ٢ / أُوؽِخ  / اُضبُضخ  ك٢ِٖ اُلَٖ / اَُ٘خ -19

 ٗظو١ ٍبػخ 45 )ا٢ٌُِ(ػلك اَُبػبد اُلها٤ٍخ  -21

 2018/12/16 ربه٣ـ ئػلاك ٛنا إُٞق  -21

 أٛلاف أُووه -22

 توضٌح مفهوم السٌاسة المالٌة للدولة واثرها على االلتصاد المومً للدولة  . -1

 توضٌح مفهوم السٌاسة النمدٌة واثرها على االلتصاد المومً للدولة  -2

 بٌان دور السٌاسة المالٌة فً حالتً الكساد والتضخم  -3

 خم بٌان دور السٌاسة النمدٌة فً حالتً الكساد والتض -4

ٌوفر وصف الممرر هذا إٌجازاً ممتضٌاً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 ٝٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٝاُزو٤٤ْ ٔووهٓقوعبد اُ -23

 ٛلاف أُؼوك٤خ األ  

 إ ٣زؼوف اُطبُت ػ٠ِ اصو ا٤َُبٍخ أُب٤ُخ  ك٢ اُْ٘بٛ االهزٖبك١ ُِلُٝخ .  -1

 إ ٣زؼوف اُطبُت ػ٠ِ اصو ا٤َُبٍخ اُ٘ول٣خ ك٢ اُْ٘بٛ االهزٖبك١ ُِلُٝخ .  -2

 اُزؼوف ػ٠ِ كٝه اُج٘ي أُوًي١ .  -3

 .ُت ػ٠ِ  ٤ٓيا٤ٗخ اُلُٝخ ٝؽبالرٜب٣زؼوف اُطب  -4

 اُزؼوف ػ٠ِ رو٤٤ْ ٝاهغ اكاء ا٤َُبٍبد أُب٤ُخ ٝاُ٘ول٣خ ك٢ اُؼوام.  -5

 ٔووهاُقبٕخ ثبُ ٤خأُٜبهاراألٛلاف   -ة 

 رؼ٤ِْ اُطبُت ػ٠ِ كٝه ا٤َُبٍخ أُب٤ُخ ك٢ ؽبُز٢ اٌَُبك ٝاُزٚقْ. – 1

 ُغخ االىٓبد أُب٤ُخ ٝاُ٘ول٣خ.رؼ٤ِْ اُطبُت ػ٠ِ كٝه ا٤َُبٍخ اُ٘ول٣خ ٤ًٝل٤خ ٓؼب  - 2
 رؼ٤ِْ اُطبُت ػ٠ِ كٝه اُج٘ي أُوًي١ ك٢ ػ٤ِٔخ فِن اُ٘وٞك.  - 3

 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ      

 

 رؼ٤ِْ اُطِجخ ٤ًل٤خ اُو٤بّ ثطوائن اُزل٤ٌو ٝاُزؾ٤َِ أُٞٙٞػ٢.

 ري٣ٝل اُطِجخ ثأٍب٤ٍبد أُووه اُلها٢ٍ ٝأُٞاٙغ االٙبك٤خ .

 ٛوػ اٍئِخ كٌو٣خ.

 رو٤َْ اُطِجخ ػ٠ِ ٓغب٤ٓغ ك٢ اُلهًٝ اُؼ٤ِٔخ .

 

 
 ٛوائن اُزو٤٤ْ      

 

 (quizاالٓزؾبٗبد أُلبعئخ )
 االٓزؾبٗبد اُْٜو٣خ

 اُزوبه٣و 

 اُٞاعت اُج٤ز٢

 

 
 األٛلاف اُٞعلا٤ٗخ ٝاُو٤ٔ٤خ  -ط

ًٔٞ ٓز٠ ٜٓبهح اُزل٤ٌو ؽَت هلهح اُطبُت ٝإ اُٜلف ٖٓ ٛنٙ أُٜبهح ٛٞ إ ٣ؼزول اُطبُت ثٔب ٛٞ ِٓ

 ٝٓبما ٤ًٝق ٣غت إ ٣لٌو ٣ٝؼَٔ ػ٠ِ رؾ٤َٖ اُولهح ػ٠ِ اُزل٤ٌو ثٌَْ ٓؼوٍٞ .

 أُالؽظخ ٝاالكهاى. 

 اُزؾ٤َِ ٝاُزل٤َو.

 االػلاك ٝاُزو٣ْٞ.
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 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ     

 شرح المحاضرة

 المجامٌع الطبلبٌة

 ٛوائن اُزو٤٤ْ    

 

 االٓزؾبٗبد ا٤ٓٞ٤ُخ ٝاُْٜو٣خ ٝاُٜ٘بئ٤خ.

 اُزوبه٣و 

 اُٞاعت اُج٤ز٢

 

 
 

 أُ٘وُٞخ ) أُٜبهاد األفوٟ أُزؼِوخ ثوبث٤ِخ اُزٞظ٤ق ٝاُزطٞه اُْق٢ٖ (.اُزأ٤ِ٤ٛخ أُٜبهاد اُؼبٓخ ٝ -ك 

 . اٍزقلاّ اٍُٞبئَ اُز٤ٙٞؾ٤خ ٓضَ ّبّبد اُؼوٗ ٝاعٜيح اُؾبٍٞة ُي٣بك االٍز٤ؼبة ُِطِجخ 

 ٞٙٞػ ٝصوخ ك٢ اٌُالّ ٝػ٘ل اُزؼج٤و ثبٌُزبثخ.ىهع اُضوخ ػ٘ل اُطِجخ ك٢ اُزؼج٤و ػٖ اٗلَْٜ ث 
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 اُج٤٘خ اُزؾز٤خ  -24

االهزٖبك, ٤ٍق ٍؼ٤ل ا٣َُٞل١, كاه اٌُزت  ألٌٍٓلفَ  ـ اٌُزت أُووهح أُطِٞثخ 1

 2002, 6اُوطو٣خ, ٛ

 
أَُزٖ٘و٣خ,  اُ٘ظو٣خ اُ٘ول٣خ, ٝكاك ٣ٌٞٗ ٣ؾ٠٤ , اُغبٓؼخ ـ أُواعغ اُوئ٤َ٤خ )أُٖبكه(  2

2001 

كهاٍبد ك٢ أُب٤ُخ اُؼبٓخ, ٛبٛو اُغ٘بث٢, اُغبٓؼخ 

 1990ٖو٣خ, ٘أَُز

 اـ اٌُزت ٝأُواعغ اُز٢ ٠ٕٞ٣ ثٜب                

 ( أُغالد اُؼ٤ِٔخ , اُزوبه٣و ,.... ) 
 ًزت ا٤َُبٍخ أُب٤ُخ ٝأُٖبهف

 بُ٘وٞكاُقبٕخ ثٌزت اُ

ٗزو٤ٗذ ة ـ أُواعغ االٌُزو٤ٗٝخ, ٓٞاهغ اال

.... 
 االنًتنيت

 
 فطخ رط٣ٞو أُووه اُلها٢ٍ  -25

 ٝاألؽلاس. اُظوٝف ر٘بٍت عل٣لح ٓلوكاد اُؾل٣ضخ ٝ ئٙبكخ  ٝأُواعغ اٌُزت رٞك٤و.1

ا٣لبك اُطِجخ ٝفبٕخ االٝائَ ْٜٓ٘ ػ٠ِ اهَبْٜٓ اُؼ٤ِٔخ ا٠ُ فبهط اُؼوام ٝفبٕخ ك٢ اُلٍٝ أُزولٓخ  .2

 .االهزٖبك ٝاالهّبك اُيهاػ٢ ت اُزقٖٖبد أُٞعٞكح ك٢ هَُْزط٣ٞو أُٜبهاد ًال ؽَت هؿجزٚ ٝثؾَ

 أُغبٍ اُزؼبٕٝ اُؼ٢ِٔ ٓغ اُغبٓؼبد اُؼب٤ُٔخ ٖٓ فالٍ رط٣ٞو أُالًبد اُزله٤َ٣خ ُالٛالع ػ٠ِ اُزطٞه ك٢ .3

 .ُِٔووه االفزٖبٓ ماد اُؼ٢ِٔ

االهزٖبك٣خ ؼِّٞ ا٤ُُٚ اُؼِْ ك٢ . رط٣ٞو كٌوح االٍزبم اُيائو ُوكل اُغبٓؼبد اُلز٤خ ثبُقجواد ٝافو ٓب رَٕٞ ا4

 .اُيهاػ٤خ

 ٍبػخ( 3اُ٘ظو١   ) األٍجٞع

 ٗظبّ أُوب٣ٚخ االٍٝ

 اُ٘وٞك, ٝٙبئق اُ٘وٞك, اٗٞاع اُ٘وٞك اُضب٢ٗ
 ػوٗ اُ٘ول ا٤ُٚن, ػوٗ اُ٘ول اُٞاٍغ اُضبُش

 ٝاالٍزضٔبها٤َُبٍخ اُ٘ول٣خ, اٛلاكٜب, ارغبٛبد ا٤َُبٍخ اُ٘ول٣خ ك٢ عبٗج٢ االكفبه  اُواثغ

 اكٝاد ٍٝٝبئَ ا٤َُبٍخ اُ٘ول٣خ اُقبٌٓ

 كؼب٤ُخ ا٤َُبٍخ اُ٘ول٣خ ٝاكٝاد اُوهبثخ اُ٘ٞػ٤خ اَُبكً

 اُؼٞآَ اُز٢ رؼزٔل ػ٤ِٜب كؼب٤ُخ ا٤َُبٍخ اُ٘ول٣خ اَُبثغ

 ا٤َُبٍخ أُب٤ُخ, ا٤ُٔيا٤ٗخ, ؽبالد ٤ٓيا٤ٗخ اُؾٌٞٓخ اُضبٖٓ

 اكٝاد ا٤َُبٍخ أُب٤ُخ اُزبٍغ

 ب٤ُخ ا٤َُبٍخ أُب٤ُخ ك٢ ؽبُز٢ اٌَُبك اٝ اُوًٞك, ك٢ ؽبُخ اُزٚقْكؼ اُؼبّو

 اٍؼبه اُٖوف اُؾبك١ ػْو

 ْٗأح ٝرطٞه اُ٘وٞك ٝأُٖبهف, ٝاعجبد اُج٘ي أُوًي١ اُضب٢ٗ ػْو

 ا٤َُبٍخ اُ٘ول٣خ ٝكٝهٛب ك٢ ا٤َُبٍخ االهزٖبك٣خ اُضبُش ػْو

 ٖبك٣خا٤َُبٍخ أُب٤ُخ ٝكٝهٛب ك٢ ا٤َُبٍخ االهز اُواثغ ػْو

 رو٤٤ْ ٝاهغ اكاء ا٤َُبٍخ أُب٤ُخ ٝاُ٘ول٣خ ك٢ اُؼوام اُقبٌٓ ػْو
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هفزداث الوناهح 

الذراسُت للسنت 

الثالثت فزع ارشاد 

الفصل سراعٍ/
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 ٗٔٞمط ٕٝق أُووه

  

 ٕٝق أُووه

 

 

 جامعة تكريت أُإٍَخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ .357

 االهزٖبك ٝاالهّبك اُيهاػ٢/ ٤ًِخ اُيهاػخ    / أُوًي ؼ٢ِٔ اُوَْ اُ .358

 طرائق ارشاد زراعي    اٍْ / هٓي أُووه .359

 اٍجٞػ٢ ه أُزبؽخأٌّبٍ اُؾٚٞ .361

 اهّبك  –فو٣ل٢ / أُوؽِخ  / اُضبُضخ  ك٢ِٖ اُلَٖ / اَُ٘خ .361

 ػ٢ِٔ ٍبػخ 45+ٗظو١ ٍبػخ 30 )ا٢ٌُِ(ػلك اَُبػبد اُلها٤ٍخ  .362

 2018/12/16 ربه٣ـ ئػلاك ٛنا إُٞق  .363
 

 أٛلاف أُووه .364

 . مفهوم الطرائك االرشادٌةالتعرف على  .32

 .إختٌار الطرائك االرشادٌةالتعرف على  .33

 . تصنٌف الطرائك االرشادٌةالتعرف على  .34

 .الطرائك االرشادٌة الفردٌةالتعرف على   .35

 . االجتماع االرشادي \طرائك االرشاد الجماعٌة التعرف على  .36

ٌوفر وصف الممرر هذا إٌجازاً ممتضٌاً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم هناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص مبر

 ؛البرنامج.
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 ٝٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٝاُزو٤٤ْ ٔووهٓقوعبد اُ .365

  ٛلاف أُؼوك٤خ األ - س س

 .   الندوة االرشادٌة ، االٌضاح الحملً إ ٣زؼوف   -61

 .  ٌوم الحمل ، الرحبلت االرشادٌة َ رؾ٤ِ  -62

  .   الربامج االذاعية \طرائق االتصال اجلماىَتية  اُزؼوف  -3      

 .  الربامج التلفزيونية , ادلطبوعات االرشادية ٣زؼوف اُطبُت ػ٠ِ   -4      

  

 

 ٔووهاُقبٕخ ثبُ ٤خأُٜبهاراألٛلاف   -ة 

 .ةالمعارض الزراعٌ رؼ٤ِْ اُطبُت ػ٠ِ   - 1

 .    الرحالت االرشادية رؼ٤ِْ اُطبُت  - 2

 

 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ      

 

 رؼ٤ِْ اُطِجخ ٤ًل٤خ اُو٤بّ ثطوائن اُزل٤ٌو ٝاُزؾ٤َِ أُٞٙٞػ٢.

 ري٣ٝل اُطِجخ ثأٍب٤ٍبد أُووه اُلها٢ٍ ٝأُٞاٙغ االٙبك٤خ .

 ٛوػ اٍئِخ كٌو٣خ.

 رو٤َْ اُطِجخ ػ٠ِ ٓغب٤ٓغ ك٢ اُلهًٝ اُؼ٤ِٔخ .

 

 
 ٛوائن اُزو٤٤ْ      

 

 (quizاالٓزؾبٗبد أُلبعئخ )
 االٓزؾبٗبد اُْٜو٣خ

 اُزوبه٣و 

 اُٞاعت اُج٤ز٢

 

 
 األٛلاف اُٞعلا٤ٗخ ٝاُو٤ٔ٤خ  -ط

مهارة التفكٌر حسب لدرة الطالب وان الهدف من هذه المهارة هو ان ٌعتمد الطالب بما هو  -131

 المدرة على التفكٌر بشكل معمول . ملموس متى وماذا وكٌف ٌجب ان ٌفكر وٌعمل على تحسٌن

 المبلحظة واالدران.  -131

 التحلٌل والتفسٌر. -132
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 االعداد والتموٌم. -133

 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ     

 شرح المحاضرة. .66
 المجامٌع الطبلبٌة. .67

 ٛوائن اُزو٤٤ْ    

 

 االٓزؾبٗبد ا٤ٓٞ٤ُخ ٝاُْٜو٣خ ٝاُٜ٘بئ٤خ. -97

 اُزوبه٣و  -98

 اُٞاعت اُج٤ز٢ -99

 

 
 

 أُ٘وُٞخ ) أُٜبهاد األفوٟ أُزؼِوخ ثوبث٤ِخ اُزٞظ٤ق ٝاُزطٞه اُْق٢ٖ (.اُزأ٤ِ٤ٛخ ٓخ ٝأُٜبهاد اُؼب -ك 

 اٍزقلاّ اٍُٞبئَ اُز٤ٙٞؾ٤خ ٓضَ ّبّبد اُؼوٗ ٝاعٜيح اُؾبٍٞة ُي٣بك االٍز٤ؼبة ُِطِجخ . -71

 ىهع اُضوخ ػ٘ل اُطِجخ ك٢ اُزؼج٤و ػٖ اٗلَْٜ ثٞٙٞػ ٝصوخ ك٢ اٌُالّ ٝػ٘ل اُزؼج٤و ثبٌُزبثخ. -71
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 اُج٤٘خ اُزؾز٤خ  .366

 اـ اٌُزت ٝأُواعغ اُز٢ ٠ٕٞ٣ ثٜب                

 ( أُغالد اُؼ٤ِٔخ , اُزوبه٣و ,.... ) 
 الطرائق االرشاديةًزت  

ذ ة ـ أُواعغ االٌُزو٤ٗٝخ, ٓٞاهغ االٗزو٤ٗ

.... 
 االنًتنيت

 
 فطخ رط٣ٞو أُووه اُلها٢ٍ  .367

 ٝاألؽلاس. اُظوٝف ر٘بٍت عل٣لح ٓلوكاد اُؾل٣ضخ ٝ ئٙبكخ  ٝأُواعغ اٌُزت رٞك٤و.1

ا٣لبك اُطِجخ ٝفبٕخ االٝائَ ْٜٓ٘ ػ٠ِ اهَبْٜٓ اُؼ٤ِٔخ ا٠ُ فبهط اُؼوام ٝفبٕخ ك٢ اُلٍٝ أُزولٓخ  .2

 .االهزٖبك ٝاالهّبك اُيهاػ٢ قٖٖبد أُٞعٞكح ك٢ هَُْزط٣ٞو أُٜبهاد ًال ؽَت هؿجزٚ ٝثؾَت اُز

 أُغبٍ اُزؼبٕٝ اُؼ٢ِٔ ٓغ اُغبٓؼبد اُؼب٤ُٔخ ٖٓ فالٍ رط٣ٞو أُالًبد اُزله٤َ٣خ ُالٛالع ػ٠ِ اُزطٞه ك٢ .3

 .ُِٔووه االفزٖبٓ ماد اُؼ٢ِٔ

االهزٖبك٣خ ؼِّٞ اُُؼِْ ك٢ . رط٣ٞو كٌوح االٍزبم اُيائو ُوكل اُغبٓؼبد اُلز٤خ ثبُقجواد ٝافو ٓب رَٕٞ ا٤ُٚ ا4

 .اُيهاػ٤خ

 ٍبػخ( 3اُؼ٢ِٔ ) ٍبػخ( 2اُ٘ظو١   ) األٍجٞع

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١  مفهوم الطرائق االرشادية االٍٝ
 

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١ إختيار الطرائق االرشادية اُضب٢ٗ

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١ تصنيف الطرائق االرشادية اُضبُش

 د ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١رطج٤وب الطرائق االرشادية الفردية اُواثغ

االجتماع  \طرائق االرشاد اجلماعية  اُقبٌٓ
 االرشادي

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١ الندوة االرشادية , االيضاح احلقلي اَُبكً

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١ يوم احلقل , الرحالت االرشادية اَُبثغ

 ء اُ٘ظو١رطج٤وبد ػ٠ِ اُغي مراجعة اُضبٖٓ

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١ إمتحان الشهر االول اُزبٍغ

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١ الربامج االذاعية \طرائق االتصال اجلماىَتية  اُؼبّو

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١ الربامج التلفزيونية , ادلطبوعات االرشادية اُؾبك١ ػْو

 ٠ اُغيء اُ٘ظو١رطج٤وبد ػِ ادلعارض الزراعية اُضب٢ٗ ػْو

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١ ٓواعؼخ  اُضبُش ػْو

 اُواثغ ػْو

 اُقبٌٓ ػْو



 
  

 

187 

 

 
 رنموذج وصف المقر 

 وصف المقرر

 

 كمية الزراعة المؤسسة التعميمية  .1
 االقتصاد واالرشاد الزراعيقسم  القسم العممي .2
 عٔبػبد ٝه٤بكاد اسم/ رمز المقرر .3
 بالزي الموحد /و اُيا٢ٓ المتاحةاشكال الحضور  .4
 –أُوؽِخ  / اُضبُضخ  /  2019-2018الخريفي/  الفصل/ السنة .5

 اهّبك
 ساعة  75 عدد الساعات الدراسية )الكمي( .6
 2018 تاريخ اعداد هذا الوصف .7

 اهداف المقرر
 ٝا٤ٔٛزٜب اُو٤بكح ٓب٤ٛخ مجال فً والمعلومات المعارف الطلبة اكساب-1
 ٝاٗٞاػٜب اُو٤بكح ث٘ظو٣بد اُقبٕخ أُؼبهف ثْٜاًَب فالٍ ٖٓ اُطِجخ هلهاد ر٤ٔ٘خ -2

 ٜبٝاٗٞاػ ٝثأ٤ٔٛزٜب اُو٣ل٤خ اُو٤بكح ػٖ ثٔؼِٞٓبد اُطِجخ ري٣ٝل -3

 ..اُغٔبػخ ك٣٘ب٤ٓخ ثٔٞٙٞع اُِٖخ ماد ٝاُؼِْ أُؼوكخ ػ٠ِ اُؾٍٖٞ اُطِجخ ر٤ٌٖٔ -4

 ٝٗظو٣برٜب ٝاٗٞاػٜب اُغٔبػخ ثل٣٘ب٤ٓخ اُطِجخ رؼو٣ق -6

 

 

 

 اُطبُت ٖٓ أُزٞهؼخ اُزؼِْ ٝٓقوعبد أُووه فٖبئٔ ألْٛ ٓوز٤ٚب ئ٣غبىاً  ٛنا أُووه ٕٝق ٣ٞكو

 رؾو٤وٜب
 ٕٝق ٤ٖٝث ث٤ٜ٘ب اُوثٜ ٖٓ ٝالثل .أُزبؽخ اُزؼِْ كوٓ ٖٓ اُوٖٟٞ االٍزلبكح ؽون هل ًبٕ ئما ػٔب ٛ٘بوٓج

 ؛.اُجوٗبٓظ
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 . مخرجات المقرر وطرائق التعميم والتعمم والتقييم10
 ةاألهداف المعرفي - أ

 ٝاٗٞاػٜب ٝا٤ٔٛزٜب اُو٤بكح  ثٔلّٜٞ أُزؼِوخ ٝأُؼِٞٓبد أُؼبهف اُطِجخ اًَبة -1 أ 
 ٝاٗٞاػٜب ٝا٤ٔٛزٜب ٓلٜٜٞٓب ؽ٤ش ُٖٓغٔبػخ ا ثٔغبٍ أُؼبهف اُطِجخ اًَبة -2 أ
 اٗٞاع اُوبكح اُو٣ل٤خ ٝٛوم اًزْبكٜب ٓغبٍ ك٢ أُزؼِوخ أُؼبهف اُطِجخ اًَبة -3 أ
ك٣٘ب٤ٌ٤ٓخ اُغٔبػبد ٝٛوم اُزلبػَ االعزٔبػ٢  ٌْٝٓالد  ثٔغبٍ أُزؼِوخ بهفأُؼ اُطِجخ اًَبة -4 أ

 اُغٔبػخ
 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر - ب

 اُيهاػ٢ االهّبك ػَٔ ك٢و٤بكح اُ ٗظو٣بد رطج٤ن ٤ًل٤خ ػ٠ِ اُطِجخ هلهاد ر٤ٔ٘خ 4-1 ة
 م ًزْبكٜباُزؼوف ػ٠ِ اُو٤بكح اُو٣ل٤خ ٝٛو ٤ًل٤خ ػ٠ِ اُطِجخ هلهاد ر٤ٔ٘خ -2 ة
 االعزٔبػ٤خ اُؼالهبد ُو٤بً اٍَُٞٞٓزو٣خ اُطو٣وخ اٍزقلاّ ػ٠ِ اُطِجخ رله٣ت 3-ب

 طرائق التعميم والتعمم
 ػ٤ِٔخ روبه٣و ثأعواء اُطِجخ ر٤ٌِق -4حمقات نقاشية. -3الدروس العممية  -2المحاضرات النظرية  -1

 لتعرف بعض المرى المرٌبة لىا مٌدانٌة بزٌارات المٌام - 5ثبُٔبكح اُقبٕخ أُلوكاد اؽل ؽٍٞ

 المٌادات والجماعات الرٌفٌة وطرائك اكتشافها  على
 طرائق التقييم

ويدخل في تحديد  %60%(.. االمتحان النهائي 15% وعممي 25% يتضمن )نظري 40امتحان فصمي 
 دةالما بمفردات عبللة ذات علمٌة تمارٌر تمدٌم -2 المحاضرة فً الطالب حضور-1درجة االمتحان 

 ومنالشتها
  األهداف الوجدانية والقيمية -ج
 المادة مدرس الى بانتباه الطالب ٌصغً ان -1 ط
  المادة نحو اهتماما الطالب ٌبدي ان -2 ط

 طرائق التعميم والتعمم
 حمقات نقاشية. --2 والعممية المحاضرات النظرية-1

 طرائق التقييم
ويدخل في تحديد  %60%(.. االمتحان النهائي 15% وعممي 25% يتضمن )نظري 40امتحان فصمي 
 مفردات حد حول العلمٌة التمارٌر اجراء الطلبة تكلٌف -2المحاضرة فً الطالب حضور-1 درجة االمتحان

 المادة
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 ) المهارات األخرى المتعمقة بقابمية التوظيف والتطور الشخصي(. المنقولة والتأهيميةالمهارات العامة  -د
 الرٌفً المجتمع تواجه التً المشكبلت لحل علمٌة بحوث اجراء على الطلبة تلدرا تنمٌة 1-ك
 الزراعً االرشادي العمل فً وتوظٌفها المادة مفردات من االستفادة كٌفٌة على الطلبة لدرات تنمٌة -2 د
و٣ل٤خ ّٞ اُغٔبػبد ٝاُوبكاد  اُثؼِ اُقبٕخ اُؼ٤ِٔخ أُٖبكه اٍزقلاّ ٤ًل٤خ ك٢ اُطِجخ هلهاد ر٤ٔ٘خ -3 ك

 ثٌَْ ٕؾ٤ؼ ٜٓ٘ب ٝاالهزجبً
 تشخٌص واكتشاف المادات والجماعات الرٌفٌة كٌفٌة على الطلبة لدرات تنمٌة -4 د

 

 . المقرر11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعمم 

 المطموبة
 اسم الوحدة/ او الموضوع

طريقة 
 التعميم

 طريقة التقييم

 3نظري+2 1
 عممي

 ،تحدٌد مفهوم الجماعة الجماعة
حلٌل التعرٌف الشامل وت

 ومكوناته للجماعة
 مشكالت الجماعة

1-
المحاضرات 

 -2النظرية 
الدروس 
 -3العممية 
حمقات 
 نقاشية.

امتحان فصمي 
% يتضمن 40

% 25)نظري 
%(.. 15وعممي 

االمتحان النهائي 
60% 

2 
 3نظري+2

 عممي

 3نظري+2 3
 عممي

تصنٌفات تمسم على  ادارة ارشادية
 أساسها الجماعات

4 
 3نظري+2

 عممي
 التفاعل االجتماعًٓلّٜٞ   =

مستوٌات التفاعل 
 االجتماعً

 3نظري+2 5
 عممي

= 
 إطار لدراسة الجماعة    

 داٌنامكٌة الجماعة

6 
 3نظري+2

 عممي
 = 
  

أسالٌب البحث فً 
 داٌنامكٌة الجماعة

 3نظري+2 7
 عممي

= 
 أهداف الجماعة

 3نظري+2 8
 عممي

أهم ووووو ااو دةمفهوووووقيا    ووووو   =

    وووووووو دةادوووووووو ا    وووووووو دا

ا  ز  ع ا
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9 
 3نظري+2

 عممي

نظ  ووووووووووووو  ا    وووووووووووووو دةا ا =

Theories of 

Leadership 

 

10 
 3نظري+2

 عممي

نظ  ووووووووووووو  ا    وووووووووووووو دةا ا =

Theories of 

Leadership 

 

11 
 3نظري+2

 عممي
=  
 

ط قاتحد داق كت  فا
     دةا    ف  نا  محل  ن

 3نظري+2 12
 عممي

 3نظري+2 13
 عممي

أنمووووووووووووووووو طا    ووووووووووووووووو دةا ا =

Leadership Styles 

أنق عا     دةاقد  ا ألسلقبا

ا  متبعاد ا     دة

 3نظري+2 14
 عممي

  اٗٞاع اُو٤بكاد اُو٣ل٤خ =
 انواع القادة الريفين المحمين

 
 
 

 
 

 

15 
 3نظري+2

 عممي
خص ئصاقصف  ا    ئدا 

     ف ا  محل 
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 البنية التحتية
ا  كتباد  امؤسس ,اق     دةا  جم ع  (ا.ا1891)اعب سا  حل ياعبد,اق ط  ب المقررة المطموبةالكت .1

   ع  ق,ا  مقصل,اق  ن  ا لطب ع 

األٍزبم اُلًزٞه ٍؾبة ػب٣ل اُؼغ٢ِ٤ , اُؾٔبػخ ٝاُو٤بكح اُو٣ل٤خ, - -

2116عبٓؼخ رٌو٣ذ, -٤ًِخ اُيهاػخ  

 
 المراجع الرئيسية  .2
 )المصادر( .3

(. القيادة اساسيات ونظريات ومفاهيم، دار 2004) صالح،  ماهر دمحم
 الكندي لمنشر والتوزيع ، عمان، األردن

(.ا    ووو دةاقم ووو قع  ا2114نوووق  ,االاحلمووو ,اعمووو  امختووو  ا   ووو دع ا)

 tempus)ادوووووو اأطوووووو  ام وووووو قعااأعوووووود  تنم وووووو ا    ف وووووو ,ا

programme/formder)ابتمق ووولامووونا  د  ةا  ع مووو ا لتعلووو يا,

اح دا الق قب ا.ق  ث  د اب الت

.Diffusion of Rogers, Everett ,M(2003)ا

,fifth Edition, New York.Innovations 

ا

 
الكتب والمراجع التي  .4

 يوصى بها 
)المجالت العممية، 

 التقارير....(

كٚال ػٖ ّجٌخ   االكاهحٍزقلاّ ًزت ٝٓغالد ػ٤ِٔخ ٓ٘ٞػخ ك٢ ٓغبٍ ػِْ 

 االٗزو٤ٗذ

المراجع االلكترونية،  .5
 ع االنترنيتمواق

 اٍزقلاّ ٓٞاهغ اٌُزو٤ٗٝخ ٓقزِلخ

 . خطة تطوير المقرر الدراسي13
 % سنويا. 30الى  20تطوير نوعية المحاضرات بنسبة   -1
 ٓغ اُؼ٤ِٔخ ُِٔبكح اُ٘ظو٣خ عٞاٗت ُوثٜأُغزٔغ اُو٣ل٢ أُؾ٢ِ ك٢ أُؾبكظخ  ا٠ُ ٤ٓلا٤ٗخ ثي٣بهاد اُو٤بّ -2

 الميداني اُٞاهغ

 أ.د.جدوع شهاب ازتد                                                                  أ.د.سحاب عايد يوسف 

 استاذ ادلادة                                                                                       رئيس القسم   
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 ٗٔٞمط ٕٝق أُووه

  

 

 ٕٝق أُووه

 

 

 جامعة تكريت أُإٍَخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ .368

 ُيهاػ٢/ ٤ًِخ اُيهاػخاالهزٖبك ٝاالهّبك ا    / أُوًي ؼ٢ِٔ اُوَْ اُ .369

                                                         تنمية اجملتمع الريفي                  اٍْ / هٓي أُووه .371

 اٍجٞػ٢ أٌّبٍ اُؾٚٞه أُزبؽخ .371

 اهّبك –فو٣ل٢ / أُوؽِخ  / اُضبُضخ  ك٢ِٖ اُلَٖ / اَُ٘خ .372

 ػ٢ِٔ ٍبػخ 45+ظو١ٗ ٍبػخ 30 )ا٢ٌُِ(ػلك اَُبػبد اُلها٤ٍخ  .373

 2018/12/16 ربه٣ـ ئػلاك ٛنا إُٞق  .374

 أٛلاف أُووه .375

 . تنمٌة المجتمع المحلً التعرف على .37

 .مفهوم التنمٌة                      التعرف على .38

 .مفهوم التخلف                     التعرف على  .39

 .تنمٌة المجتمع المحلًالتعرف على   .40

 .الرٌفً            تنمٌة المجتمعالتعرف على  .41

ممتضٌاً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها  ٌوفر وصف الممرر هذا إٌجازاً 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 ٝٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٝاُزو٤٤ْ ٔووهٓقوعبد اُ .376

  ٛلاف أُؼوك٤خ األ - ط ط

 .  مستوٌات تنمٌة المجتمع         إ ٣زؼوف   -63

 . خطوات تنمٌة المجتمع           رؾ٤َِ   -64

  . مراحل تنمية اجملتمع            اُزؼوف   -3      

    

 ٔووهبٕخ ثبُاُق ٤خأُٜبهاراألٛلاف   -ة 

 .  أنواع التخطٌط للتنمٌة            ػ٠ِ   رؼ٤ِْ اُطبُت ػ٠ِ  - 1

 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ      

 

 رؼ٤ِْ اُطِجخ ٤ًل٤خ اُو٤بّ ثطوائن اُزل٤ٌو ٝاُزؾ٤َِ أُٞٙٞػ٢.

 ري٣ٝل اُطِجخ ثأٍب٤ٍبد أُووه اُلها٢ٍ ٝأُٞاٙغ االٙبك٤خ .

 ٛوػ اٍئِخ كٌو٣خ.

 ٠ ٓغب٤ٓغ ك٢ اُلهًٝ اُؼ٤ِٔخ .رو٤َْ اُطِجخ ػِ
 ٛوائن اُزو٤٤ْ      

 

 (quizاالٓزؾبٗبد أُلبعئخ )
 االٓزؾبٗبد اُْٜو٣خ

 اُزوبه٣و 

 اُٞاعت اُج٤ز٢
 األٛلاف اُٞعلا٤ٗخ ٝاُو٤ٔ٤خ  -ط

مهارة التفكٌر حسب لدرة الطالب وان الهدف من هذه المهارة هو ان ٌعتمد الطالب بما هو  -134

 ٌجب ان ٌفكر وٌعمل على تحسٌن المدرة على التفكٌر بشكل معمول .ملموس متى وماذا وكٌف 

 المبلحظة واالدران.  -135

 التحلٌل والتفسٌر. -136

 االعداد والتموٌم. -137

 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ     

 

 
 شرح المحاضرة. .68
 المجامٌع الطبلبٌة. .69
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 ٛوائن اُزو٤٤ْ    

 

 االٓزؾبٗبد ا٤ٓٞ٤ُخ ٝاُْٜو٣خ ٝاُٜ٘بئ٤خ. -111

 اُزوبه٣و  -111

 اُج٤ز٢ اُٞاعت -112

 

 
 

 أُ٘وُٞخ ) أُٜبهاد األفوٟ أُزؼِوخ ثوبث٤ِخ اُزٞظ٤ق ٝاُزطٞه اُْق٢ٖ (.اُزأ٤ِ٤ٛخ أُٜبهاد اُؼبٓخ ٝ -ك 

 اٍزقلاّ اٍُٞبئَ اُز٤ٙٞؾ٤خ ٓضَ ّبّبد اُؼوٗ ٝاعٜيح اُؾبٍٞة ُي٣بك االٍز٤ؼبة ُِطِجخ . -72

 ّ ٝػ٘ل اُزؼج٤و ثبٌُزبثخ.ىهع اُضوخ ػ٘ل اُطِجخ ك٢ اُزؼج٤و ػٖ اٗلَْٜ ثٞٙٞػ ٝصوخ ك٢ اٌُال -73
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 اُج٤٘خ اُزؾز٤خ  .377

 اـ اٌُزت ٝأُواعغ اُز٢ ٠ٕٞ٣ ثٜب                

 ( أُغالد اُؼ٤ِٔخ , اُزوبه٣و ,.... ) 
 تنمية رلتمع ريفي ًزت  

ة ـ أُواعغ االٌُزو٤ٗٝخ, ٓٞاهغ االٗزو٤ٗذ 

.... 
 االنًتنيت

 
 فطخ رط٣ٞو أُووه اُلها٢ٍ  .378

 ٝاألؽلاس. اُظوٝف ر٘بٍت عل٣لح ٓلوكاد اُؾل٣ضخ ٝ ئٙبكخ  ٝأُواعغ اٌُزت رٞك٤و.1

ٝفبٕخ ك٢ اُلٍٝ أُزولٓخ  ا٣لبك اُطِجخ ٝفبٕخ االٝائَ ْٜٓ٘ ػ٠ِ اهَبْٜٓ اُؼ٤ِٔخ ا٠ُ فبهط اُؼوام .2

 .االهزٖبك ٝاالهّبك اُيهاػ٢ ُزط٣ٞو أُٜبهاد ًال ؽَت هؿجزٚ ٝثؾَت اُزقٖٖبد أُٞعٞكح ك٢ هَْ

 أُغبٍ اُزؼبٕٝ اُؼ٢ِٔ ٓغ اُغبٓؼبد اُؼب٤ُٔخ ٖٓ فالٍ رط٣ٞو أُالًبد اُزله٤َ٣خ ُالٛالع ػ٠ِ اُزطٞه ك٢ .3

 .ُِٔووه االفزٖبٓ ماد اُؼ٢ِٔ

االهزٖبك٣خ ؼِّٞ اُاالٍزبم اُيائو ُوكل اُغبٓؼبد اُلز٤خ ثبُقجواد ٝافو ٓب رَٕٞ ا٤ُٚ اُؼِْ ك٢ . رط٣ٞو كٌوح 4

 .اُيهاػ٤خ

 ٍبػخ( 3اُؼ٢ِٔ ) ٍبػخ( 2اُ٘ظو١   ) األٍجٞع

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١  مفهوم التنمية                      االٍٝ
 

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١ مفهوم التخلف                      اُضب٢ٗ

 ُ٘ظو١رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء ا تنمية اجملتمع احمللي اُضبُش

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١ تنمية اجملتمع الريفي            اُواثغ

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١ مبادئ التنمية الريفية             اُقبٌٓ

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١ قواعد تنمية اجملتمع الريفي     اَُبكً

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١ مراجعة اَُبثغ

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١ الشهر االول  إمتحان اُضبٖٓ

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١ مستوايت تنمية اجملتمع         اُزبٍغ

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١ خطوات تنمية اجملتمع           اُؼبّو

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١ مراحل تنمية اجملتمع            اُؾبك١ ػْو

 رطج٤وبد ػ٠ِ اُغيء اُ٘ظو١ مية اجملتمع        التخطيط لتن اُضب٢ٗ ػْو

 

 

 

 

 

 

 

 

 أنواع التخطيط للتنمية            اُضبُش ػْو

 مراجعة اُواثغ ػْو

 إمتحان الشهر الثاين اُقبٌٓ ػْو
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 ٗٔٞمط ٕٝق أُووه

  

 ٕٝق أُووه

 

 

 جامعة تكريت أُإٍَخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ .379

 االهزٖبك ٝاالهّبك اُيهاػ٢/ ٤ًِخ اُيهاػخ    / أُوًي ؼ٢ِٔ اُوَْ اُ .381

 ٗوَ رو٤٘بد   اٍْ / هٓي أُووه .381

 اٍجٞػ٢ أٌّبٍ اُؾٚٞه أُزبؽخ .382

 اهّبك –فو٣ل٢ / أُوؽِخ  / اُضبُضخ  ك٢ِٖ اُلَٖ / اَُ٘خ .383

 ػ٢ِٔ ٍبػخ 45+ٗظو١ ٍبػخ 30 )ا٢ٌُِ(ػلك اَُبػبد اُلها٤ٍخ  .384

 2018/12/16 ربه٣ـ ئػلاك ٛنا إُٞق  .385
 

 أٛلاف أُووه .386

 التعرف على اهمٌة نمل التمنٌات الزراعٌة وتطورها التأرٌخً. .42

 التعرف على نمل التمنٌات الزراعٌة وتطورها التأرٌخً. .43

 التعرف على أسالٌب نمل التمنٌات الزراعٌة  . .44

 التعرف على التغٌٌر األجتماعً . .45

 التعرف على التنمٌة الزراعٌة . .46

ٌوفر وصف الممرر هذا إٌجازاً ممتضٌاً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم االستفادة المصوى من فرص  مبرهناً عما إذا كان لد حمك

 ؛البرنامج.
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 ٝٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٝاُزو٤٤ْ ٔووهٓقوعبد اُ .387

  ٛلاف أُؼوك٤خ األ - ػ ػ

 .   عملٌة اتخاذ المرار المتعلك بالتمنٌات الزراعٌة إ ٣زؼوف   -65

 .  ؤثرة فً تبنً المبتكرات الحدٌثةالعوامل الم رؾ٤َِ   -66

  .لٌادة الرأي وتأثٌرها على نشر المبتكرات اُزؼوف    -3      

 .   دور المطاع الزراعً فً التنمٌة االلتصادٌة ٣زؼوف اُطبُت ػ٠ِ  -4      

       

 

 ٔووهاُقبٕخ ثبُ ٤خأُٜبهاراألٛلاف   -ة 

 .    ه فً التنمٌة الزراعٌةاألرشاد الزراعً ودور رؼ٤ِْ اُطبُت ػ٠ِ  - 1

 .  عامل التغٌٌر واألدوار المتعالبة له رؼ٤ِْ اُطبُت   - 2
 

 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ      

 

 رؼ٤ِْ اُطِجخ ٤ًل٤خ اُو٤بّ ثطوائن اُزل٤ٌو ٝاُزؾ٤َِ أُٞٙٞػ٢.

 ري٣ٝل اُطِجخ ثأٍب٤ٍبد أُووه اُلها٢ٍ ٝأُٞاٙغ االٙبك٤خ .

 ٛوػ اٍئِخ كٌو٣خ.

 اُطِجخ ػ٠ِ ٓغب٤ٓغ ك٢ اُلهًٝ اُؼ٤ِٔخ .رو٤َْ 

 

 
 ٛوائن اُزو٤٤ْ      

 

 (quizاالٓزؾبٗبد أُلبعئخ )
 االٓزؾبٗبد اُْٜو٣خ

 اُزوبه٣و 

 اُٞاعت اُج٤ز٢

 

 
 األٛلاف اُٞعلا٤ٗخ ٝاُو٤ٔ٤خ  -ط

مهارة التفكٌر حسب لدرة الطالب وان الهدف من هذه المهارة هو ان ٌعتمد الطالب بما هو  -138

 ى وماذا وكٌف ٌجب ان ٌفكر وٌعمل على تحسٌن المدرة على التفكٌر بشكل معمول .ملموس مت

 المبلحظة واالدران.  -139

 التحلٌل والتفسٌر. -141

 االعداد والتموٌم. -141
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المفردات باللغة  األسبوع ت
 العربٌة

 المفردات باللغة ألنكلٌزٌة

األسبوع  -1
 األول

اهمٌة نمل التمنٌات 
الزراعٌة 
وتطورها 
 التأرٌخً

Technologies transfer importance and its 
historical development   

األسبوع  -2
 الثانً

لتمنٌات نمل ا
الزراعٌة 
وتطورها 
 التأرٌخً

Agricultural and its historical development    

األسبوع  -3
 الثالث

أسالٌب نمل 
 التمنٌات الزراعٌة

Styles of the agricultural technologies 
transfer  

األسبوع  -4
 الرابع

  The social change التغٌٌر األجتماعً

األسبوع  -5
 الخامس

 The agricultural development تنمٌة الزراعٌةال

األسبوع  -6
 السادس

األمتحان الشهري 
 األول

First monthly exam 

األسبٌوع  -7
 السابع

عملٌة اتخاذ المرار 
المتعلك بالتمنٌات 

 الزراعٌة

Decision taking process that related in 
technologies   

 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ     

 شرح المحاضرة. .70
 المجامٌع الطبلبٌة. .71

 ٛوائن اُزو٤٤ْ    

 

 االٓزؾبٗبد ا٤ٓٞ٤ُخ ٝاُْٜو٣خ ٝاُٜ٘بئ٤خ. -113

 به٣و اُزو -114

 اُٞاعت اُج٤ز٢ -115

 

 
 

 أُ٘وُٞخ ) أُٜبهاد األفوٟ أُزؼِوخ ثوبث٤ِخ اُزٞظ٤ق ٝاُزطٞه اُْق٢ٖ (.اُزأ٤ِ٤ٛخ أُٜبهاد اُؼبٓخ ٝ -ك 

 اٍزقلاّ اٍُٞبئَ اُز٤ٙٞؾ٤خ ٓضَ ّبّبد اُؼوٗ ٝاعٜيح اُؾبٍٞة ُي٣بك االٍز٤ؼبة ُِطِجخ . -74

 صوخ ك٢ اٌُالّ ٝػ٘ل اُزؼج٤و ثبٌُزبثخ.ىهع اُضوخ ػ٘ل اُطِجخ ك٢ اُزؼج٤و ػٖ اٗلَْٜ ثٞٙٞػ ٝ -75
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األسبوع  -8
 الثامن

ثرة العوامل المؤ
فً تبنً 

 المبتكرات الحدٌثة

The effected factors in clarification of the 
inventions  

األسبوع  -9
 التاسع

لٌادة الرأي 
وتأثٌرها على نشر 

 المبتكرات

Opinion leadership and its effect on the 
invention spread  

األسبوع  -11
 العاشر

عامل التغٌٌر 
واألدوار المتعالبة 

 له

Change factor and the  roles that successive 
on it 

األسبوع  -11
 الحادي عشر

دور المطاع 
الزراعً فً 

 التنمٌة االلتصادٌة

The agricultural sector role in the economic 
development  

األسبوع  -12
 الثانً عشر

األمتحان الشهري 
 الثانً

Second monthly exam  

ع األسبو -13
 الثالث عشر

والع المطاع 
الزراعً فً 

 العراق

Reality of the agricultural sector in Iraq  

األسبوع  -14
 الرابع عشر

األرشاد الزراعً 
ودوره فً التنمٌة 

 الزراعٌة

Agricultural extension and its role in the 
agricultural development    

األسبوع  -15
 الخامس عشر

  Revision امةمراجعة ع

 اُج٤٘خ اُزؾز٤خ  .388

 اـ اٌُزت ٝأُواعغ اُز٢ ٠ٕٞ٣ ثٜب                

 ( أُغالد اُؼ٤ِٔخ , اُزوبه٣و ,.... ) 
 ًزت ٗوَ رو٤٘بد  

ة ـ أُواعغ االٌُزو٤ٗٝخ, ٓٞاهغ االٗزو٤ٗذ 

.... 
 االنًتنيت

 
 

 فطخ رط٣ٞو أُووه اُلها٢ٍ  .389

 ٝاألؽلاس. اُظوٝف ر٘بٍت عل٣لح ٓلوكاد ئٙبكخاُؾل٣ضخ ٝ   ٝأُواعغ اٌُزت رٞك٤و.1

ا٣لبك اُطِجخ ٝفبٕخ االٝائَ ْٜٓ٘ ػ٠ِ اهَبْٜٓ اُؼ٤ِٔخ ا٠ُ فبهط اُؼوام ٝفبٕخ ك٢ اُلٍٝ أُزولٓخ  .2

 .االهزٖبك ٝاالهّبك اُيهاػ٢ ُزط٣ٞو أُٜبهاد ًال ؽَت هؿجزٚ ٝثؾَت اُزقٖٖبد أُٞعٞكح ك٢ هَْ

 أُغبٍ ُؼب٤ُٔخ ٖٓ فالٍ رط٣ٞو أُالًبد اُزله٤َ٣خ ُالٛالع ػ٠ِ اُزطٞه ك٢اُزؼبٕٝ اُؼ٢ِٔ ٓغ اُغبٓؼبد ا .3

 .ُِٔووه االفزٖبٓ ماد اُؼ٢ِٔ

االهزٖبك٣خ ؼِّٞ اُ. رط٣ٞو كٌوح االٍزبم اُيائو ُوكل اُغبٓؼبد اُلز٤خ ثبُقجواد ٝافو ٓب رَٕٞ ا٤ُٚ اُؼِْ ك٢ 4

 .اُيهاػ٤خ
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الثالثت فزع 

ارشاد سراعٍ 

 الثانٍ  الفصل /
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 ٗٔٞمط ٕٝق أُووه

 ٕٝق أُووه

 

 

 جامعة تكريت أُإٍَخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ .391

 االهزٖبك ٝاالهّبك اُيهاػ٢/ ٤ًِخ اُيهاػخ    / أُوًي ؼ٢ِٔ اُوَْ اُ .391

    وسائل ومعينات ارشادية     اٍْ / هٓي أُووه .392

 اٍجٞػ٢ أٌّبٍ اُؾٚٞه أُزبؽخ .393

 اهّبك –هث٤ؼ٢ / أُوؽِخ  / اُضبُضخ  ك٢ِٖ اُلَٖ / اَُ٘خ .394

 ػ٢ِٔ ٍبػخ 45+ٗظو١ ٍبػخ 30 ()ا٢ٌُِػلك اَُبػبد اُلها٤ٍخ  .395

 2018/12/16 ربه٣ـ ئػلاك ٛنا إُٞق  .396

 تعريف الوسائل التعليمية أٛلاف أُووه .397

 . تطور مفهوم الوسائل التعلٌمٌة التعرف على .47

 

 . دور الوسائل التعلٌمٌة فً تحسٌن التعلم التعرف على .48

 . مراحل إستخدام الوسائل التعلٌمٌةالتعرف على  .49

 . همٌة  الوسائل التعلٌمٌة االرشادٌةأالتعرف على  .50

 .معاٌٌر إختٌارالوسائل التعلٌمٌة  االرشادٌةالتعرف على   .51

 

 

ٌوفر وصف الممرر هذا إٌجازاً ممتضٌاً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 ٝٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٝاُزو٤٤ْ ٔووهٓقوعبد اُ .398

  ٛلاف أُؼوك٤خ األ - ؿ ؿ

 .   تصنٌف الوسائل التعلٌمٌة  حسب الحواس إ ٣زؼوف   -67

 . الوسائل التعلٌمٌة البصرٌة  رؾ٤َِ   -68

  الوسائل التعليمية السمعية اُزؼوف   -3      

 ٔووهاُقبٕخ ثبُ ٤خأُٜبهاراألٛلاف   -ة 

 .  الوسائل التعلٌمٌة السمعٌة البصرٌة رؼ٤ِْ اُطبُت ػ٠ِ  - 1

 .  الوسائل التعليمية البصرية  رؾ٤َِ  رؼ٤ِْ اُطبُت   - 2

  

 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ      

 

 ائن اُزل٤ٌو ٝاُزؾ٤َِ أُٞٙٞػ٢.رؼ٤ِْ اُطِجخ ٤ًل٤خ اُو٤بّ ثطو

 ري٣ٝل اُطِجخ ثأٍب٤ٍبد أُووه اُلها٢ٍ ٝأُٞاٙغ االٙبك٤خ .

 ٛوػ اٍئِخ كٌو٣خ.

 رو٤َْ اُطِجخ ػ٠ِ ٓغب٤ٓغ ك٢ اُلهًٝ اُؼ٤ِٔخ .

 
 ٛوائن اُزو٤٤ْ      

 

 (quizاالٓزؾبٗبد أُلبعئخ )
 االٓزؾبٗبد اُْٜو٣خ

 اُزوبه٣و 

 اُٞاعت اُج٤ز٢
 ُٞعلا٤ٗخ ٝاُو٤ٔ٤خ األٛلاف ا -ط

مهارة التفكٌر حسب لدرة الطالب وان الهدف من هذه المهارة هو ان ٌعتمد الطالب بما هو  -142

 ملموس متى وماذا وكٌف ٌجب ان ٌفكر وٌعمل على تحسٌن المدرة على التفكٌر بشكل معمول .

 المبلحظة واالدران.  -143

 التحلٌل والتفسٌر. -144

 االعداد والتموٌم. -145

 ٝاُزؼِْ ٛوائن اُزؼ٤ِْ     

 شرح المحاضرة. .72
 المجامٌع الطبلبٌة. .73
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 ٛوائن اُزو٤٤ْ    

 

 االٓزؾبٗبد ا٤ٓٞ٤ُخ ٝاُْٜو٣خ ٝاُٜ٘بئ٤خ. -116

 اُزوبه٣و  -117

 اُٞاعت اُج٤ز٢ -118

 

 
 

 أُ٘وُٞخ ) أُٜبهاد األفوٟ أُزؼِوخ ثوبث٤ِخ اُزٞظ٤ق ٝاُزطٞه اُْق٢ٖ (.اُزأ٤ِ٤ٛخ أُٜبهاد اُؼبٓخ ٝ -ك 

 ٤خ ٓضَ ّبّبد اُؼوٗ ٝاعٜيح اُؾبٍٞة ُي٣بك االٍز٤ؼبة ُِطِجخ .اٍزقلاّ اٍُٞبئَ اُز٤ٙٞؾ -76

 ىهع اُضوخ ػ٘ل اُطِجخ ك٢ اُزؼج٤و ػٖ اٗلَْٜ ثٞٙٞػ ٝصوخ ك٢ اٌُالّ ٝػ٘ل اُزؼج٤و ثبٌُزبثخ. -77
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 اُج٤٘خ اُزؾز٤خ  .399

 ـ اٌُزت ٝأُواعغ اُز٢ ٠ٕٞ٣ ثٜب                ا

 ( أُغالد اُؼ٤ِٔخ , اُزوبه٣و ,.... ) 
 وسائل ومعينات ًزت  

ة ـ أُواعغ االٌُزو٤ٗٝخ, ٓٞاهغ االٗزو٤ٗذ 

.... 
 االنًتنيت

 
 فطخ رط٣ٞو أُووه اُلها٢ٍ  .411

 ٝاألؽلاس. اُظوٝف ر٘بٍت عل٣لح ٓلوكاد اُؾل٣ضخ ٝ ئٙبكخ  ٝأُواعغ اٌُزت رٞك٤و.1

ا٣لبك اُطِجخ ٝفبٕخ االٝائَ ْٜٓ٘ ػ٠ِ اهَبْٜٓ اُؼ٤ِٔخ ا٠ُ فبهط اُؼوام ٝفبٕخ ك٢ اُلٍٝ أُزولٓخ  .2

 .االهزٖبك ٝاالهّبك اُيهاػ٢ ُزط٣ٞو أُٜبهاد ًال ؽَت هؿجزٚ ٝثؾَت اُزقٖٖبد أُٞعٞكح ك٢ هَْ

 أُغبٍ اُزله٤َ٣خ ُالٛالع ػ٠ِ اُزطٞه ك٢اُزؼبٕٝ اُؼ٢ِٔ ٓغ اُغبٓؼبد اُؼب٤ُٔخ ٖٓ فالٍ رط٣ٞو أُالًبد  .3

 .ُِٔووه االفزٖبٓ ماد اُؼ٢ِٔ

االهزٖبك٣خ ؼِّٞ اُ. رط٣ٞو كٌوح االٍزبم اُيائو ُوكل اُغبٓؼبد اُلز٤خ ثبُقجواد ٝافو ٓب رَٕٞ ا٤ُٚ اُؼِْ ك٢ 4

 .اُيهاػ٤خ

 ٍبػخ( 3اُؼ٢ِٔ ) ٍبػخ( 2اُ٘ظو١   ) األٍجٞع

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري تعريف الوسائل التعليمية  االٍٝ

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري تطور مفهوم الوسائل التعليمية اُضب٢ٗ

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري دور الوسائل التعليمية يف حتسُت التعلم اُضبُش

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري مراحل إستخدام الوسائل التعليمية اُواثغ

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري شاديةأذنية  الوسائل التعليمية االر  اُقبٌٓ

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري معايَت إختيارالوسائل التعليمية  االرشادية اَُبكً

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري تصنيف الوسائل التعليمية حسب اخلربات  اَُبثغ

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري مراجعة اُضبٖٓ

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري ان الشهر االولإمتح اُزبٍغ

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري تصنيف الوسائل التعليمية  حسب احلواس اُؼبّو

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري الوسائل التعليمية البصرية  اُؾبك١ ػْو

 النظري دتارين تطبيقية على اجلزء الوسائل التعليمية السمعية اُضب٢ٗ ػْو

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري الوسائل التعليمية السمعية البصرية اُضبُش ػْو

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري مراجعة اُواثغ ػْو

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري إمتحان الشهر الثاين اُقبٌٓ ػْو

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري 
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 ٗٔٞمط ٕٝق أُووه

  

 ٕٝق أُووه

 

 

 جامعة تكريت أُإٍَخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ .411

 اػخاالهزٖبك ٝاالهّبك اُيهاػ٢/ ٤ًِخ اُيه    / أُوًي ؼ٢ِٔ اُوَْ اُ .412

 اساليب اتصال ارشادي    اٍْ / هٓي أُووه .413

 اٍجٞػ٢ أٌّبٍ اُؾٚٞه أُزبؽخ .414

 اهّبك –هث٤ؼ٢ / أُوؽِخ  / اُضبُضخ  ك٢ِٖ اُلَٖ / اَُ٘خ .415

 ػ٢ِٔ ٍبػخ 45+ٗظو١ ٍبػخ 30 )ا٢ٌُِ(ػلك اَُبػبد اُلها٤ٍخ  .416

 2018/12/16 ربه٣ـ ئػلاك ٛنا إُٞق  .417

 مفهوم االتصال أٛلاف أُووه .418

 .عناصر عملٌة االتصالعلى التعرف  .52

 .مفهوم االتصالالتعرف على  .53

 أنواع االتصال التعرف على  . .54

 . االتصال اللفظًالتعرف على  .55

 . االتصال غٌر اللفظًالتعرف على  .56

 

ئص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها ٌوفر وصف الممرر هذا إٌجازاً ممتضٌاً ألهم خصا

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 ٝٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٝاُزو٤٤ْ ٔووهٓقوعبد اُ .419

 االتصال الفعال  ٛلاف أُؼوك٤خ األ - ك ك

 .   االتصال الممنع إ ٣زؼوف   -69

 .  الصفات االتصالٌة للمرشدٌن الزراعٌٌن رؾ٤َِ   -71

  اُزؼوف  .  االتصال االرشادي  -3      

 .معوقات االتصال االرشادي ٣زؼوف اُطبُت ػ٠ِ    -4      

 ٔووهاُقبٕخ ثبُ ٤خأُٜبهاراألٛلاف   -ة 

 .  مداخل الخدمة االرشادٌة رؼ٤ِْ اُطبُت ػ٠ِ  - 1

  ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ     

 

 رؼ٤ِْ اُطِجخ ٤ًل٤خ اُو٤بّ ثطوائن اُزل٤ٌو ٝاُزؾ٤َِ أُٞٙٞػ٢.

 ري٣ٝل اُطِجخ ثأٍب٤ٍبد أُووه اُلها٢ٍ ٝأُٞاٙغ االٙبك٤خ .

 ٛوػ اٍئِخ كٌو٣خ.

 رو٤َْ اُطِجخ ػ٠ِ ٓغب٤ٓغ ك٢ اُلهًٝ اُؼ٤ِٔخ .
 ٛوائن اُزو٤٤ْ      

 

 (quizاالٓزؾبٗبد أُلبعئخ )
 االٓزؾبٗبد اُْٜو٣خ

 ه٣و اُزوب

 اُٞاعت اُج٤ز٢
 األٛلاف اُٞعلا٤ٗخ ٝاُو٤ٔ٤خ  -ط

مهارة التفكٌر حسب لدرة الطالب وان الهدف من هذه المهارة هو ان ٌعتمد الطالب بما هو  -146

 ملموس متى وماذا وكٌف ٌجب ان ٌفكر وٌعمل على تحسٌن المدرة على التفكٌر بشكل معمول .

 المبلحظة واالدران.  -147

 التحلٌل والتفسٌر. -148

 اد والتموٌم.االعد -149

 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ     

 شرح المحاضرة. .74
 المجامٌع الطبلبٌة. .75
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 ٛوائن اُزو٤٤ْ    

 

 االٓزؾبٗبد ا٤ٓٞ٤ُخ ٝاُْٜو٣خ ٝاُٜ٘بئ٤خ. -119

 اُزوبه٣و  -111

 اُٞاعت اُج٤ز٢ -111

 

 
 

 اُْق٢ٖ (.أُ٘وُٞخ ) أُٜبهاد األفوٟ أُزؼِوخ ثوبث٤ِخ اُزٞظ٤ق ٝاُزطٞه اُزأ٤ِ٤ٛخ أُٜبهاد اُؼبٓخ ٝ -ك 

 اٍزقلاّ اٍُٞبئَ اُز٤ٙٞؾ٤خ ٓضَ ّبّبد اُؼوٗ ٝاعٜيح اُؾبٍٞة ُي٣بك االٍز٤ؼبة ُِطِجخ . -78

 ىهع اُضوخ ػ٘ل اُطِجخ ك٢ اُزؼج٤و ػٖ اٗلَْٜ ثٞٙٞػ ٝصوخ ك٢ اٌُالّ ٝػ٘ل اُزؼج٤و ثبٌُزبثخ. -79

 

  

 ٍبػخ( 3اُؼ٢ِٔ ) ٍبػخ( 2اُ٘ظو١   ) األٍجٞع

 يقية على اجلزء النظريدتارين تطب مفهوم االتصال االٍٝ

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري عناصر عملية االتصال اُضب٢ٗ

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري أنواع االتصال اُضبُش

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري االتصال اللفظي اُواثغ

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري االتصال غَت اللفظي اُقبٌٓ

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري االتصال الفعال ًاَُبك

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري االتصال ادلقنع اَُبثغ

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري مراجعة اُضبٖٓ

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري إمتحان الشهر االول اُزبٍغ

 ارين تطبيقية على اجلزء النظريدت الصفات االتصالية للمرشدين الزراعيُت اُؼبّو

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري االتصال االرشادي اُؾبك١ ػْو

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري معوقات االتصال االرشادي اُضب٢ٗ ػْو

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري مداخل اخلدمة االرشادية اُضبُش ػْو

 قية على اجلزء النظريدتارين تطبي مراجعة اُواثغ ػْو

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري إمتحان الشهر الثاين اُقبٌٓ ػْو
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 اُج٤٘خ اُزؾز٤خ  .411

 اـ اٌُزت ٝأُواعغ اُز٢ ٠ٕٞ٣ ثٜب                

 ( أُغالد اُؼ٤ِٔخ , اُزوبه٣و ,.... ) 
 وسائل ومعينات ًزت  

ة ـ أُواعغ االٌُزو٤ٗٝخ, ٓٞاهغ االٗزو٤ٗذ 

.... 
 االنًتنيت

 
 فطخ رط٣ٞو أُووه اُلها٢ٍ  .411

 ٝاألؽلاس. اُظوٝف ر٘بٍت عل٣لح ٓلوكاد اُؾل٣ضخ ٝ ئٙبكخ  ٝأُواعغ اٌُزت رٞك٤و.1

ا٣لبك اُطِجخ ٝفبٕخ االٝائَ ْٜٓ٘ ػ٠ِ اهَبْٜٓ اُؼ٤ِٔخ ا٠ُ فبهط اُؼوام ٝفبٕخ ك٢ اُلٍٝ أُزولٓخ  .2

 .االهزٖبك ٝاالهّبك اُيهاػ٢ أُٞعٞكح ك٢ هَْ ُزط٣ٞو أُٜبهاد ًال ؽَت هؿجزٚ ٝثؾَت اُزقٖٖبد

 أُغبٍ اُزؼبٕٝ اُؼ٢ِٔ ٓغ اُغبٓؼبد اُؼب٤ُٔخ ٖٓ فالٍ رط٣ٞو أُالًبد اُزله٤َ٣خ ُالٛالع ػ٠ِ اُزطٞه ك٢ .3

 .ُِٔووه االفزٖبٓ ماد اُؼ٢ِٔ

االهزٖبك٣خ ؼِّٞ اُك٢ . رط٣ٞو كٌوح االٍزبم اُيائو ُوكل اُغبٓؼبد اُلز٤خ ثبُقجواد ٝافو ٓب رَٕٞ ا٤ُٚ اُؼِْ 4

 .اُيهاػ٤خ
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 ٗٔٞمط ٕٝق أُووه

 

 ٕٝق أُووه   

 

 جامعة تكريت أُإٍَخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ -26

 االهزٖبك ٝاالهّبك اُيهاػ٢/ ٤ًِخ اُيهاػخ    / أُوًي ؼ٢ِٔ اُوَْ اُ -27

 اكاهح أُياهع  اٍْ / هٓي أُووه -28

 اٍجٞػ٢ أٌّبٍ اُؾٚٞه أُزبؽخ -29

 اهّبك –هث٤ؼ٢ / أُوؽِخ  / اُضبُضخ  ك٢ِٖ اُلَٖ / اَُ٘خ -31

 ػ٢ِٔ ٍبػخ 45+ٗظو١ ٍبػخ 30 )ا٢ٌُِ(اَُبػبد اُلها٤ٍخ ػلك  -31

 2018/12/16 ربه٣ـ ئػلاك ٛنا إُٞق  -32
 
 

 أٛلاف أُووه -33

 التعرف على كٌفٌة ادارة المزرعة بكفاءة التصادٌة عالٌة . -34

 التعرف على كٌفٌة تعٌن احسن مستوى لئلنتاج فً المزرعة. -35

 التعرف على طرق ادارة المزارع . -36

 مفهوم االندثار وطرق احتسابه .التعرف على  -37

 التعرف على طرق ادارة عناصر االنتاج بكفاءة . -38

ٌوفر وصف الممرر هذا إٌجازاً ممتضٌاً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها 

من الربط بٌنها وبٌن وصف المتاحة. والبد التعلم مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 ٝٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٝاُزو٤٤ْ ٔووهٓقوعبد اُ -39
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  ٛلاف أُؼوك٤خ األ - م م

 إ ٣زؼوف اُطبُت ػ٠ِ ٤ًل٤خ اكاهح ٝر٘ظ٤ْ أُيهػخ . -1

 اه ثؾِٜب .اُزؼوف ػ٠ِ أُٞاهق اُز٢ رٞاعٚ ٓل٣و أُيهػخ ٤ًٝل٤خ ارقبم هو -2

 اُزؼوف ػ٠ِ ٤ًل٤خ ه٤بً اٌُلبءح االهزٖبك٣خ ُِٔيهػخ .  -3

 . إ  ٣زؼوف اُطبُت ػ٠ِ اُطوم أُقزِلخ إلكاهح أُياهع -4

 اُزؼوف ػ٠ِ ٤ًل٤خ اكاهح ػ٘بٕو االٗزبط ك٢ أُيهػخ  ثٌلبءح ػب٤ُخ  . -5

 

 ٔووهاُقبٕخ ثبُ ٤خأُٜبهاراألٛلاف   -ة 

 ّ ػِْ اكاهح أُياهع ٝٝظبئلٜب .رؼ٤ِْ اُطبُت ػ٠ِ ٓلٜٞ - 1

 رؼ٤ِْ اُطبُت ٤ًل٤خ اكاهح ٓيهػزٚ ث٘غبػ .  - 2
 رؼ٤ِْ اُطبُت اُؾَبثبد االهزٖبك٣خ أُزؼلكح اُز٢ رقٔ أُيهػخ ٝٓلٟ ًلبءرٚ ك٢ رطج٤وٜب.  - 3

 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ      

 

 رؼ٤ِْ اُطِجخ ٤ًل٤خ اُو٤بّ ثطوائن اُزل٤ٌو ٝاُزؾ٤َِ أُٞٙٞػ٢.

 ي٣ٝل اُطِجخ ثأٍب٤ٍبد أُووه اُلها٢ٍ ٝأُٞاٙغ االٙبك٤خ .ر

 ٛوػ اٍئِخ كٌو٣خ.

 رو٤َْ اُطِجخ ػ٠ِ ٓغب٤ٓغ ك٢ اُلهًٝ اُؼ٤ِٔخ .

 ٛوائن اُزو٤٤ْ      

 

 (quizاالٓزؾبٗبد أُلبعئخ )
 االٓزؾبٗبد اُْٜو٣خ

 اُزوبه٣و 

 اُٞاعت اُج٤ز٢
 األٛلاف اُٞعلا٤ٗخ ٝاُو٤ٔ٤خ  -ط

حسب لدرة الطالب وان الهدف من هذه المهارة هو ان ٌعتمد الطالب بما هو مهارة التفكٌر  -41

 ملموس متى وماذا وكٌف ٌجب ان ٌفكر وٌعمل على تحسٌن المدرة على التفكٌر بشكل معمول .

 المبلحظة واالدران.  -41

 التحلٌل والتفسٌر. -42

 االعداد والتموٌم. -43

 
 

 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ     

 شرح المحاضرة. -44

 ع الطبلبٌة.المجامٌ -45
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 ٛوائن اُزو٤٤ْ    

 

 االٓزؾبٗبد ا٤ٓٞ٤ُخ ٝاُْٜو٣خ ٝاُٜ٘بئ٤خ. -46

 رطج٤وبد ه٣ب٤ٙخ ٓز٘ٞػخ  -47

 اُٞاعت اُج٤ز٢ -48

 

 
 

 أُ٘وُٞخ ) أُٜبهاد األفوٟ أُزؼِوخ ثوبث٤ِخ اُزٞظ٤ق ٝاُزطٞه اُْق٢ٖ (.اُزأ٤ِ٤ٛخ أُٜبهاد اُؼبٓخ ٝ -ك 

 ٝاعٜيح اُؾبٍٞة ُي٣بك االٍز٤ؼبة ُِطِجخ .اٍزقلاّ اٍُٞبئَ اُز٤ٙٞؾ٤خ ٓضَ ّبّبد اُؼوٗ  -49

 ىهع اُضوخ ػ٘ل اُطِجخ ك٢ اُزؼج٤و ػٖ اٗلَْٜ ثٞٙٞػ ٝصوخ ك٢ اٌُالّ ٝػ٘ل اُزؼج٤و ثبٌُزبثخ. -51
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 ٗٔٞمط ٕٝق أُووه

 

 ٕٝق أُووه

 

 جامعة تكريت أُإٍَخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ .412

 االهزٖبك  ٝاالهّبك اُيهاػ٢  / ٤ًِخ اُيهاػخ    / أُوًي ؼ٢ِٔ اُوَْ اُ .413

 االعزٔبػ٢ ؾشاُج ٛوائن اٍْ / هٓي أُووه .414

 اٍجٞػ٢/ اُيا٢ٓ أٌّبٍ اُؾٚٞه أُزبؽخ .415

 اهّبك –/ هث٤ؼ٢ / أُوؽِخ  / اُضبُضخ ك٢ِٖ اُلَٖ / اَُ٘خ .416

 ػ٢ِٔ ٍبػخ 45 +ٗظو١ ٍبػخ 30 )ا٢ٌُِ(ػلك اَُبػبد اُلها٤ٍخ  .417

 2018 ربه٣ـ ئػلاك ٛنا إُٞق  .418

 أٛلاف أُووه .419

 اُؼ٢ِٔ اُجؾش اعواء ثقطٞاد اُطِجخ رؼو٣ق .16

 اُزقوط ثؾش ْٓوٝع \ اُجؾش ر٤ْٖٔ ٜٓبهح طِجخاُ اًزَبة .17

 اُجؾش روو٣و ًزبثخ ػ٤ِٔخ اُطِجخ رؼو٣ق .18

 اُؼ٢ِٔ اُجؾش فطٞاد رطج٤ن اُطِجخ رؼو٣ق .19

من الطالب تحمٌمها  ٌوفر وصف الممرر هذا إٌجازاً ممتضٌاً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 ٝٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٝاُزو٤٤ْ ٔووهٓقوعبد اُ .11
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  ٛلاف أُؼوك٤خ األ -أ

 اُؼ٢ِٔ اُجؾش اعواء فطٞاد اُطِجخ رؼو٣ق -1أ

 االهّبك١ ُجؾشا ر٤ْٖٔ اُطِجخ رؼو٣ق -2أ

 اُؼ٢ِٔ اُجؾش فطٞاد رطج٤ن ٤ًل٤خ اُطِجخ رؼو٣ق  -3أ

 ٝأُوب٤٣ٌ االفزجبهاد اٍزقلاّ ٤ًل٤خ اُطِجخ ٤ًل٤خ اُطِجخ رؼو٣ق  -4أ
 اُج٤بٗبد ٝرؾ٤َِ االؽٖبئ٤خ االٍب٤ُت اٍزقلاّ ٤ًل٤خ اُطِجخ رؼو٣ق  -5أ
 .   -6أ

 

 

 

  ٔووه.اُقبٕخ ثبُ ٤خأُٜبهاراألٛلاف   -ة 

 .اُج٤بٗبد عٔغ ٜٓبهح اُطِجخ َبةاً - 1ة

 أُغٔؼخ ُِج٤بٗبد االؽٖبئ٢ اُزؾ٤َِ اٍزقلاّ ٜٓبهح اُطِجخ اًَبة  - 2ة
 رؼ٤ِْ اُطبُت ػ٠ِ رطج٤وبد اُجؾش اُؼ٢ِٔ  - 3ة
     -4ة
 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ      

 

 رؼ٤ِْ اُطِجخ ٤ًل٤خ اُو٤بّ ثطوائن اُزل٤ٌو ٝاُزؾ٤َِ أُٞٙٞػ٢.

 ٍب٤ٍبد أُووه اُلها٢ٍ ٝأُٞاٙغ االٙبك٤خ  ػٖ ٛو٣ن أُؾبٙواد.ري٣ٝل اُطِجخ ثأ

 ٛوػ اٍئِخ كٌو٣خ.

 رو٤َْ اُطِجخ ػ٠ِ ٓغب٤ٓغ ك٢ اُلهًٝ اُؼ٤ِٔخ .

 

 
 ٛوائن اُزو٤٤ْ      

 

 االٓزؾبٗبد

 اُزوبه٣و 

 اُٞاعت اُج٤ز٢

 

 

 
 األٛلاف اُٞعلا٤ٗخ ٝاُو٤ٔ٤خ  -ط

هدف من هذه المهارة هو ان ٌعتمد الطالب بما هو ملموس متى مهارة التفكٌر حسب لدرة الطالب وان ال -1ط

 وماذا وكٌف ٌجب ان ٌفكر وٌعمل على تحسٌن المدرة على التفكٌر بشكل معمول .
 المبلحظة واالدران. -2ط 

 التحلٌل والتفسٌر. -3ط

 اُؼ٢ِٔ اُجؾش ٗؾٞ اال٣غبث٤خ االرغبٛبد اُطِجخ اًَبة   -4ط
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 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ     

 شرح المحاضرة. .76

 المجامٌع الطبلبٌة. .77
 التجارب المعملٌة فً المٌدان. .78
 الزٌارات المٌدانٌة. .79

 ٛوائن اُزو٤٤ْ    

 

 االٓزؾبٗبد ا٤ٓٞ٤ُخ ٝاُْٜو٣خ ٝاُٜ٘بئ٤خ.

 اُزوبه٣و 

 اُٞاعت اُج٤ز٢

 

 
 ُزطٞه اُْق٢ٖ (.أُ٘وُٞخ ) أُٜبهاد األفوٟ أُزؼِوخ ثوبث٤ِخ اُزٞظ٤ق ٝااُزأ٤ِ٤ٛخ أُٜبهاد اُؼبٓخ ٝ -ك 

 اٍزقلاّ اٍُٞبئَ اُز٤ٙٞؾ٤خ ٓضَ ّبّبد اُؼوٗ ٝاعٜيح اُؾبٍٞة ُي٣بك االٍز٤ؼبة ُِطِجخ .-1ك

 اُيهاػ٢ االهّبك ٓغبٍ ك٢ االعزٔبػ٢ اُجؾش اعواء ٖٓ اُطِجخ ٣زٌٖٔ -2ك
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 ث٤٘خ أُووه .11

ٓقوعبد اُزؼِْ  اَُبػبد األٍجٞع

 أُطِٞثخ
اٍْ اُٞؽلح / أٝ 

 أُٞٙٞع
 ٛو٣وخ اُزو٤٤ْ زؼ٤ِْٛو٣وخ اُ

ٗظو١ + 2 االٍٝ

 ػ3٢ِٔ
ٓلّٜٞ اُؼِْ ٝأُٜ٘ظ 

 اُؼ٢ِٔ ك٢ اُجؾش 
 ٛوائن اُجؾش

 االعزٔبػ٢
ػ اُْو

 ٝػوٗ

 ٝ اُ٘ٔٞمط

 أُؾبٙوح

 االٓزؾبٕ

ٗظو١ + 2 اُضب٢ٗ

 ػ3٢ِٔ
فطٞاد ر٘ل٤ن اُجؾش 

 اُؼ٢ِٔ 
ٛوائن اُجؾش 

 االعزٔبػ٢
ػ اُْو

 ٝػوٗ

 ٝ اُ٘ٔٞمط

 أُؾبٙوح

 االٓزؾبٕ

ٗظو١ + 2 اُضبُش

 ػ3٢ِٔ

اٗٞاع اُجؾٞس 

 االعزٔبػ٤خ
ٛوائن اُجؾش 

 االعزٔبػ٢
ػ اُْو

 ٝػوٗ

 ٝ اُ٘ٔٞمط

 أُؾبٙوح

 االٓزؾبٕ

ٗظو١ + 2 اُواثغ

 ػ3٢ِٔ

اُؼ٤٘بد اٗٞاػٜب ٛوم 

 افز٤بهٛب
ٛوائن اُجؾش 

 االعزٔبػ٢
ػ اُْو

 ٝػوٗ

 ٝ اُ٘ٔٞمط

 أُؾبٙوح

 االٓزؾبٕ

ٗظو١ + 2 اُقبٌٓ

 ػ3٢ِٔ

ٛوم عٔغ أُؼِٞٓبد 

بٗبد ٝكؾٔ ٝاُج٤

 اُٖلم ٝاُضجبد

ٛوائن اُجؾش 

 االعزٔبػ٢
ػ اُْو

 ٝػوٗ

 ٝ اُ٘ٔٞمط

 أُؾبٙوح

 االٓزؾبٕ

ٗظو١ + 2 اَُبكً

 ػ3٢ِٔ

اكٝاد عٔغ اُج٤بٗبد 

 ٝر٤ْٖٔ االٍزج٤بٕ

 أُٖبكه ٝاَُغالد

ٛوائن اُجؾش 

 االعزٔبػ٢
ػ اُْو

 ٝػوٗ

 ٝ اُ٘ٔٞمط

 أُؾبٙوح

 االٓزؾبٕ

ٗظو١ + 2 اَُبثغ

 ػ3٢ِٔ

 اُج٤بٗبدرج٣ٞت ٝرؾ٤َِ 

ٓوب٣ٌ اُ٘يػخ 

 أُوًي٣خ ٝا٤ٔٛزٜب

 ٓوب٣ٌ اُزْزذ

ٛوائن اُجؾش 

 االعزٔبػ٢
ػ اُْو

 ٝػوٗ

 ٝ اُ٘ٔٞمط

 أُؾبٙوح

 االٓزؾبٕ

ٗظو١ + 2 اُضبٖٓ

 ػ3٢ِٔ

 ٝٓوب٣ٌ االهرجبٛ

 افزجبه ٓوثغ ًب١ 

 رل٤َو اُج٤بٗبد

ٛوائن اُجؾش 

 االعزٔبػ٢
ػ اُْو

 ٝػوٗ

 ٝ اُ٘ٔٞمط

 أُؾبٙوح

 االٓزؾبٕ

و١ + ٗظ2 اُزبٍغ

 ػ3٢ِٔ

 ًزبثخ روو٣و اُجؾش

 اُ٘زبئظ ٝٓ٘بهْزٜب

ر٣ٌٖٞ اُغلاٍٝ 

 ٝاٍزقلآٜب

ٛوائن اُجؾش 

 االعزٔبػ٢
ػ اُْو

 ٝػوٗ

 ٝ اُ٘ٔٞمط

 أُؾبٙوح

 االٓزؾبٕ

ٗظو١ + 2 اُؼبّو

 ػ3٢ِٔ

 اٍزقلاّ اُٜٞآِ

٤ًٝل٤خ ًزبثخ ٖٓبكه 

ٛوائن اُجؾش 

 االعزٔبػ٢ 
ػ اُْو

 ٝػوٗ

 ؾبٕاالٓز
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 اُج٤٘خ اُزؾز٤خ  .12

كتاب طرق البحث االجتماعي . قسم االرشاد الزراعي ,كلية الزراعة. جامعة  ـ اٌُزت أُووهح أُطِٞثخ 1
  1992ادلوصل أتليف الدكتور جرب رليد زتيد العتايب 

ورة فريد كامل ابو زينة  مناىج البحث العلمي طرق البحث النوعي .أتليف الدكت ـ أُواعغ اُوئ٤َ٤خ )أُٖبكه(  2
 2117ود. عامر قنديلجي وعبد الرزتن عدس,دار ادلسَتة, عمان.

اساليب البحث العلمي والتحليل االحصائي يف العلوم السلوكية, أتليف 
 2118د.عامل فاضل العباسي,دار نون, ادلوصل 

 اـ اٌُزت ٝأُواعغ اُز٢ ٠ٕٞ٣ ثٜب                

 ( زوبه٣و ,.... أُغالد اُؼ٤ِٔخ , اُ) 
 اُؼواه٤خ االًبك٤ٔ٣خ اُؼ٤ِٔخ أُغالد

ة ـ أُواعغ االٌُزو٤ٗٝخ, ٓٞاهغ االٗزو٤ٗذ 

.... 
 االنًتنيت

 
 فطخ رط٣ٞو أُووه اُلها٢ٍ  .13

 .ٝاألؽلاس اُظوٝف ر٘بٍت عل٣لح ٓلوكاد ئٙبكخاُؾل٣ضخ ٝ   ٝأُواعغ اٌُزت .رٞك٤و1

امهم العممية الى خارج العراق وخاصة في الدول المتقدمة ايفاد الطمبة وخاصة االوائل منهم عمى أقس .2
 لتطوير المهارات كال حسب رغبته وبحسب التخصصات الموجودة في القسم العممي .

 أُغبٍ ك٢اُزؼبٕٝ اُؼ٢ِٔ ٓغ اُغبٓؼبد اُؼب٤ُٔخ ٖٓ فالٍ رط٣ٞو أُالًبد اُزله٤َ٣خ ُالٛالع ػ٠ِ اُزطٞه  .3

 .ُِٔووه االفزٖبٓ ماد اُؼ٢ِٔ

رط٣ٞو كٌوح االٍزبم اُيائو ُوكل اُغبٓؼبد اُلز٤خ ثبُقجواد ٝافو ٓب رَٕٞ ا٤ُٚ اُؼِْ ك٢ ػِّٞ االهّبك  .4

 اُيهاػ٢

 اُؾل٣ضخ اُزو٤٘بد اؽلس ػ٠ِ ٝاُزؼوف اُؾل٣ضخ طوائن ٝاالٍب٤ُت االهّبك٣خاُ ٓغ ا٤ٌُِخ ٝ اُغبٓؼخ رلبػَ .5

 ٝاالٍزلبكح ٜٓ٘ب  ك٢ رط٣ٞو أُٜ٘ظ اُلها٢ٍ.

 

 عايد يوسف                                                                    أ.د.جدوع شهاب ازتد أ.د.سحاب

 استاذ ادلادة                                                                                        رئيس القسم 

 ٝ اُ٘ٔٞمط اُجؾش  

 أُؾبٙوح
اُؾبك١ 

 ػْو
ٗظو١ + 2

 ػ3٢ِٔ

 اُجؾش االعوائ٢

 ٓب٤ٛخ اُجؾش االعوائ٢

فطٞاد اُجؾش 

 االعوائ٢

ٛوائن اُجؾش 

 االعزٔبػ٢
ػ اُْو

 ٝػوٗ

 ٝ اُ٘ٔٞمط

 أُؾبٙوح

 االٓزؾبٕ

ٗظو١ + 2 اُضب٢ٗ ػْو

 ػ3٢ِٔ

ٓواعؼخ ػبٓخ ٌُبكخ 

 ٓٞٙٞػبد أُووه

ٛوائن اُجؾش 

 االعزٔبػ٢
ػ اُْو

 ٝػوٗ

 ٝ اُ٘ٔٞمط

 وحأُؾبٙ

 االٓزؾبٕ



 
  

 

217 

 

 
 ٗٔٞمط ٕٝق أُووه

  

 ٕٝق أُووه

 

 جامعة تكريت أُإٍَخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ .421

 ٝاالهّبك اُيهاػ٢/ ٤ًِخ اُيهاػخاالهزٖبك     / أُوًي ؼ٢ِٔ اُوَْ اُ .421

 اساسيات البان اٍْ / هٓي أُووه .422

 اٍجٞػ٢ أٌّبٍ اُؾٚٞه أُزبؽخ .423

 اهّبك –هث٤ؼ٢ / أُوؽِخ  / اُضبُضخ  ك٢ِٖ اُلَٖ / اَُ٘خ .424

 ػ٢ِٔ ٍبػخ 45+ٗظو١ ٍبػخ 30 )ا٢ٌُِ(ػلك اَُبػبد اُلها٤ٍخ  .425

 2018/12/16 ربه٣ـ ئػلاك ٛنا إُٞق  .426

 أٛلاف أُووه .427

 .التركٌب الكٌمٌاوي للحلٌبعرف على الت .57

 .خواص الحلٌب الكٌمٌائٌة و الفٌزٌائٌةالتعرف على  .58

 .العوامل التً تؤثر فً تركٌب و خواص الحلٌبالتعرف على   .59

 . تداول الحلٌبالتعرف على  .60

 .  تاثٌر المعامبلت الحرارٌة على مكونات الحلٌب التعرف على .61

 

 

هذا إٌجازاً ممتضٌاً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها ٌوفر وصف الممرر 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 ٝاُزؼِْ ٝاُزو٤٤ْٝٛوائن اُزؼ٤ِْ  ٔووهٓقوعبد اُ .428

  ٛلاف أُؼوك٤خ األ - ه ه

 .  تاثٌر االحٌاء المجهرٌة فً فساد الحلٌب إ ٣زؼوف    -71

  استخدام االحٌاء المجهرٌة فً صناعة االلبان رؾ٤َِ   -72

 ٔووهاُقبٕخ ثبُ ٤خأُٜبهاراألٛلاف   -ة 

 .بعض صناعات االلبان رؼ٤ِْ اُطبُت ػ٠ِ   - 1

 رضية دلعامل االلبانادلنتجات الع رؼ٤ِْ اُطبُت    - 2

 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ      

 

 رؼ٤ِْ اُطِجخ ٤ًل٤خ اُو٤بّ ثطوائن اُزل٤ٌو ٝاُزؾ٤َِ أُٞٙٞػ٢.

 ري٣ٝل اُطِجخ ثأٍب٤ٍبد أُووه اُلها٢ٍ ٝأُٞاٙغ االٙبك٤خ .

 ٛوػ اٍئِخ كٌو٣خ.

 رو٤َْ اُطِجخ ػ٠ِ ٓغب٤ٓغ ك٢ اُلهًٝ اُؼ٤ِٔخ .

 

 
 ٛوائن اُزو٤٤ْ      

 

 (quizٓزؾبٗبد أُلبعئخ )اال
 االٓزؾبٗبد اُْٜو٣خ

 اُزوبه٣و 

 اُٞاعت اُج٤ز٢
 األٛلاف اُٞعلا٤ٗخ ٝاُو٤ٔ٤خ  -ط

مهارة التفكٌر حسب لدرة الطالب وان الهدف من هذه المهارة هو ان ٌعتمد الطالب بما هو  -151

 مول .ملموس متى وماذا وكٌف ٌجب ان ٌفكر وٌعمل على تحسٌن المدرة على التفكٌر بشكل مع

 المبلحظة واالدران.  -151

 التحلٌل والتفسٌر. -152

 االعداد والتموٌم. -153

 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ     

 شرح المحاضرة. .80
 المجامٌع الطبلبٌة. .81
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 ٛوائن اُزو٤٤ْ    

 

 االٓزؾبٗبد ا٤ٓٞ٤ُخ ٝاُْٜو٣خ ٝاُٜ٘بئ٤خ. -112

 اُزوبه٣و  -113

 اُٞاعت اُج٤ز٢ -114

 

 
 

 ٜٔبهاد األفوٟ أُزؼِوخ ثوبث٤ِخ اُزٞظ٤ق ٝاُزطٞه اُْق٢ٖ (.أُ٘وُٞخ ) اُاُزأ٤ِ٤ٛخ أُٜبهاد اُؼبٓخ ٝ -ك 

 اٍزقلاّ اٍُٞبئَ اُز٤ٙٞؾ٤خ ٓضَ ّبّبد اُؼوٗ ٝاعٜيح اُؾبٍٞة ُي٣بك االٍز٤ؼبة ُِطِجخ . -81

 ىهع اُضوخ ػ٘ل اُطِجخ ك٢ اُزؼج٤و ػٖ اٗلَْٜ ثٞٙٞػ ٝصوخ ك٢ اٌُالّ ٝػ٘ل اُزؼج٤و ثبٌُزبثخ. -81

 

  

 ٍبػخ( 3اُؼ٢ِٔ ) ٍبػخ( 2اُ٘ظو١   ) األٍجٞع

 فحوصات احلليب الًتكيب الكيمياوي للحليب االٍٝ
 تصنيع منتجات االلبان خواص احلليب الكيميائية و الفيزايئية اُضب٢ٗ
 اُضبُش

العوامل اليت تؤثر يف تركيب و خواص 
 احلليب

 تصنيع اجلنب الطري
 تصنيع الزبد اُواثغ

 تصنيع القشطة اُقبٌٓ
 تصنيع اللنب يبتداول احلل اَُبكً
 اَُبثغ

 اتثَت االحياء اجملهرية يف فساد احلليب

 تصنيع اآليس كرمي

 اُضبٖٓ
 اُزبٍغ

استخدام االحياء اجملهرية يف صناعة  اُؼبّو
 اُؾبك١ ػْو االلبان

 بعض صناعات االلبان اُضب٢ٗ ػْو
 اُضبُش ػْو

 ادلنتجات العرضية دلعامل االلبان اُواثغ ػْو
 مراجعة  ُقبٌٓ ػْوا
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 اُج٤٘خ اُزؾز٤خ  .429

 اـ اٌُزت ٝأُواعغ اُز٢ ٠ٕٞ٣ ثٜب                

 ( أُغالد اُؼ٤ِٔخ , اُزوبه٣و ,.... ) 
 اللبان ًزت  

ة ـ أُواعغ االٌُزو٤ٗٝخ, ٓٞاهغ االٗزو٤ٗذ 

.... 
 االنًتنيت

 
 فطخ رط٣ٞو أُووه اُلها٢ٍ  .431

 ٝاألؽلاس. اُظوٝف ر٘بٍت عل٣لح ٓلوكاد ئٙبكخ اُؾل٣ضخ ٝ  ٝأُواعغ اٌُزت رٞك٤و.1

ا٣لبك اُطِجخ ٝفبٕخ االٝائَ ْٜٓ٘ ػ٠ِ اهَبْٜٓ اُؼ٤ِٔخ ا٠ُ فبهط اُؼوام ٝفبٕخ ك٢ اُلٍٝ أُزولٓخ  .2

 .االهزٖبك ٝاالهّبك اُيهاػ٢ ُزط٣ٞو أُٜبهاد ًال ؽَت هؿجزٚ ٝثؾَت اُزقٖٖبد أُٞعٞكح ك٢ هَْ

 أُغبٍ اُؼب٤ُٔخ ٖٓ فالٍ رط٣ٞو أُالًبد اُزله٤َ٣خ ُالٛالع ػ٠ِ اُزطٞه ك٢اُزؼبٕٝ اُؼ٢ِٔ ٓغ اُغبٓؼبد  .3

 .ُِٔووه االفزٖبٓ ماد اُؼ٢ِٔ

االهزٖبك٣خ ؼِّٞ اُ. رط٣ٞو كٌوح االٍزبم اُيائو ُوكل اُغبٓؼبد اُلز٤خ ثبُقجواد ٝافو ٓب رَٕٞ ا٤ُٚ اُؼِْ ك٢ 4

 .اُيهاػ٤خ
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الزابعت فزع 

ارشاد 

  الفصل سراعٍ/

 االول  
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 رموذج وصف المقر ن

 

 كمية الزراعة المؤسسة التعميمية  .8
 االقتصاد واالرشاد الزراعيقسم  القسم العممي .9
 اهّبك٣خ اكاهح اسم/ رمز المقرر .10
 بالزي الموحد /و اُيا٢ٓ المتاحةاشكال الحضور  .11
 اهّبك –/ أُوؽِخ  / اُواثؼخ    2019-2018الخريفي/  الفصل/ السنة .12
 ساعة  75 ة )الكمي(عدد الساعات الدراسي .13
 2018 تاريخ اعداد هذا الوصف .14

 اهداف المقرر
 واهمٌتها ووظائفها االدارة مفاهٌم حٌث من االرشادٌة االدارة مجال فً والمعلومات المعارف الطلبة اكساب-1

 ونظرٌاتها وانواعها
 اُٖق ك٢ االكاه٣خ اُؼ٤ِٔبد ثؼ٘ اعواء فالٍ ٖٓ اُطِجخ هلهاد ر٤ٔ٘خ -2

 اُيهاػخ ُٞىاهح اُزبثؼخ االهّبك٣خ اُٞؽلاد اكاهح ك٢ اُزقوط ثؼل اٌُبك٤خ اُولهح ُل٣ْٜ ِٛجخ اػلاك -3

 . أُبكح ٛنٙ ك٢ ػب٤ُخ كهعبد ػ٠ِ ُِؾٍٖٞ اُطِجخ ث٤ٖ أُ٘بكَخ هٝػ ى٣بكح -4

 . مخرجات المقرر وطرائق التعميم والتعمم والتقييم10
 األهداف المعرفية - ت

 ٝاٗٞاػٜب ٝا٤ٔٛزٜب االكاهح  ثٔلّٜٞ أُزؼِوخ أُؼِٞٓبدٝ أُؼبهف اُطِجخ اًَبة -1 أ 
 ٝاٗٞاػٜب ٝا٤ٔٛزٜب ٓلٜٜٞٓب ؽ٤ش ٖٓ اُز٘ظ٤ْ ثٔغبٍ أُؼبهف اُطِجخ اًَبة -2 أ
 ٝاُز٤ًَٞ االهّبك١ االّواف ٓغبٍ ك٢ أُزؼِوخ أُؼبهف اُطِجخ اًَبة -3 أ
 اُؼبٓخ اُؼالهبد ثٔغبٍ أُزؼِوخ أُؼبهف اُطِجخ اًَبة -4 أ
 اُجْو٣خ أُٞاهك ٝاكاهح أُب٤ُخ االكاهح ثٔغبٍ أُزؼِوخ أُؼبهف اُطِجخ اًَبة -5 أ

 رؾو٤وٜب اُطبُت ٖٓ أُزٞهؼخ اُزؼِْ ٝٓقوعبد أُووه فٖبئٔ ألْٛ ٓوز٤ٚب ئ٣غبىاً  ٛنا أُووه ٕٝق ٣ٞكو
 ٕٝق ٝث٤ٖ ث٤ٜ٘ب اُوثٜ ٖٓ ٝالثل .أُزبؽخ اُزؼِْ كوٓ ٖٓ اُوٖٟٞ االٍزلبكح ؽون هل ًبٕ ئما ػٔب ٛ٘بوٓج

 ؛.اُجوٗبٓظ
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 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر - ث
 اُيهاػ٢ االهّبك عٜبى ك٢ االكاهح ٗظو٣بد رطج٤ن ٤ًل٤خ ػ٠ِ اُطِجخ هلهاد ر٤ٔ٘خ 4-1 ة
 ع٤ل اهّبك١ ر٘ظ٤ْ اػلاك ٤ًل٤خ ػ٠ِ اُطِجخ هلهاد ر٤ٔ٘خ -2 ة
 اُيهاػ٢ االهّبك عٜبى اكاهح ك٢ االكاهح ٝظبئق رطج٤ن ٤ًل٤خ ك٢ اُطِجخ هلهاد ٤خر٘ٔ 3-ب

 طرائق التعميم والتعمم
 ػ٤ِٔخ روبه٣و ثأعواء اُطِجخ ر٤ٌِق -4حمقات نقاشية. -3الدروس العممية  -2المحاضرات النظرية  -2

 على لتعرف االرشادٌة تالمؤسسا الى مٌدانٌة بزٌارات المٌام - 5ثبُٔبكح اُقبٕخ أُلوكاد اؽل ؽٍٞ

 فٌها التنظٌمً الهٌكل

 طرائق التقييم
ويدخل في تحديد درجة  %60%(.. االمتحان النهائي 15% وعممي 25% يتضمن )نظري 40امتحان فصمي 

 ومنالشتها المادة بمفردات عبللة ذات علمٌة تمارٌر تمدٌم -2 المحاضرة فً الطالب حضور-1االمتحان 
  ية والقيميةاألهداف الوجدان -ج
 المادة مدرس الى بانتباه الطالب ٌصغً ان -1 ط
 المادة نحو اهتماما الطالب ٌبدي ان -2 ط

 طرائق التعميم والتعمم

 حمقات نقاشية. --2 والعممية المحاضرات النظرية-1
 طرائق التقييم

ي تحديد درجة ويدخل ف %60%(.. االمتحان النهائي 15% وعممي 25% يتضمن )نظري 40امتحان فصمي 
 المادة مفردات حد حول العلمٌة التمارٌر اجراء الطلبة تكلٌف -2المحاضرة فً الطالب حضور-1 االمتحان
 

 المهارات العامة والتاهيمية المنفولة ) المهارات األخرى المتعمقة بقابمية التوظيف والتطور الشخصي(. -د
 الرٌفً المجتمع تواجه التً المشكبلت لحل علمٌة بحوث اجراء على الطلبة لدرات تنمٌة 1-ك
 الزراعً االرشادي العمل فً وتوظٌفها المادة مفردات من االستفادة كٌفٌة على الطلبة لدرات تنمٌة -2 د
ثٌَْ  ٜٓ٘ب ٝاالهزجبً كاهح االهّبك٣خاال ثؼِْ اُقبٕخ اُؼ٤ِٔخ أُٖبكه اٍزقلاّ ٤ًل٤خ ك٢ اُطِجخ هلهاد ر٤ٔ٘خ -3 ك

 ٕؾ٤ؼ
 للعمل فً ممارسات ادارٌة تسم فً تطوٌر مهاراتهم االدارٌة والتنظٌمٌة كٌفٌة على الطلبة راتلد تنمٌة -4 د

 الزراعً االرشاد جهاز
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 . المقرر11

 الساعات األسبوع
مخرجات 
التعمم 

 المطموبة
 اسم الوحدة/ او الموضوع

طريقة 
 طريقة التقييم التعميم

 3نظري+2 1
 عممي

ادارة 
 , ا٤ٔٛزٜب , اٗٞاػٜب , االكاهح ٓلّٜٞ ارشادية

 ُإلكاهح اُزبه٣ق٢ ُزطٞها

1-
المحاض
رات 

النظرية 
2- 

الدروس 
العممية 

3- 
حمقات 
 نقاشية.

امتحان 
% 40فصمي 
يتضمن 
% 25)نظري 
وعممي 
15 ..)%

االمتحان 
 %60النهائي 

2 
 3نظري+2

 عممي

 3نظري+2 3
 عممي

ادارة 
 ارشادية

 ُإلكاهح اُزو٤ِل٣خ اُ٘ظو٣بد

4 
 3نظري+2

 عممي
=  

 ُالكاهح اُؾل٣ضخ اُ٘ظو٣بد

5 
 3نظري+2

 عممي
= 

 ٓجبكئٜب , اٗٞاػٜب , ٓلٜٜٞٓب : اُز٘ظ٤ْ

6 
 3نظري+2

 عممي
 = 
  

ٛوم ث٘بء أُ٘ظٔبد ٝر٤ْٖٔ ا٤ٌَُٜ 

 اُز٘ظ٢ٔ٤

7 
 3نظري+2

 عممي
= 

 اُز٤ًَٞ , اٗٞاػٜب , ٓلٜٜٞٓب : اَُِطخ
 ػ٘بٕوٛب , ٓلٜٜٞٓب

8 
 3نظري+2

 عممي
=  

االّواف ٝٓٞهغ أُْوف االهّبك١ ٗطبم 

 ك٢ اُز٘ظ٤ْ

 3نظري+2 9
 عممي

= 
 .ٝٓواؽِٚ ٓلٜٞٓٚ اُزقط٤ٜ

10 
 3نظري+2

 عممي
رؾل٣ل  ,,ٓلٜٞٓٚ : اُجْو٣خ أُٞاهك اكاهح =

 اٝ اُزؾ٤ْل اُزغ٤٘ل ,اُؼبِٓخ اُوٟٞ ٖٓ اُؾبعخ

 ٝأُجبّوح اُزؼ٤٤ٖ,

 3نظري+2 11
 عممي

ثؼل  ُجْو٣خا أُٞاهك اكاهح ػ٤ِٔبد ثؼ٘  =

 ,اُؾٞاكي , اُزوك٤غ ,اُزوه٤خ ٝرَْٔ اُزؼ٤٤ٖ

 اُزوبػل ,اُزله٣ت

 3نظري+2 12
 عممي

 االهّبك ك٢ ُِؼب٤ِٖٓ اُٞظ٤ل٢ اُز٤ٕٞق =
 الزراعي

 أُب٤ُخ االكاهح = 3نظري+2 13
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 عممي

14 
 3نظري+2

 عممي
= 

  اُؼبٓخ اُؼالهبد

15 
 3نظري+2

 عممي
 تقويم التنظيم االرشادي =

 

 البنية التحتية
التوجد       - الكتب المقررة المطموبة .6  

 محاظرات من مصادر مختمفة -

المراجع الرئيسية  .7
 )المصادر(

(ا.انظ   ا2111   م ع,ااخل لالاحسن,اقخض  اك ضيامحمقدا)

   منظم ,اد  ا  مس  ةا لن  اق  طب ع ,اعم ن,ا أل دن

(.ا2002)اعزموو الاسووه  ,ا  طنووقب اعموو ال,امصووطف اصووب  ,ااصوو   

ام كوووز,ا ألق ووو ا  طبعووو ,اقتطب   تووو ا س سووو  ت ا  ز  عووو ا ال  ووو د

 .امص ,ا لكت با  سكند   

 

الكتب والمراجع التي  .8
 يوصى بها 

)المجالت العممية، 
 التقارير....(

كٚال ػٖ ّجٌخ   االكاهحٍزقلاّ ًزت ٝٓغالد ػ٤ِٔخ ٓ٘ٞػخ ك٢ ٓغبٍ ػِْ 

 االٗزو٤ٗذ

 المراجع االلكترونية، .9
 مواقع االنترنيت

 اٍزقلاّ ٓٞاهغ اٌُزو٤ٗٝخ ٓقزِلخ

 . خطة تطوير المقرر الدراسي13
 % سنويا. 30الى  20تطوير نوعية المحاضرات بنسبة   -3
 اُٞاهغ ٓغ اُؼ٤ِٔخ ُِٔبكح اُ٘ظو٣خ عٞاٗت ُوثٜ اُز٘ظ٤ٔبد االهّبك٣خ ك٢ أُ٘طوخ ا٠ُ ٤ٓلا٤ٗخ ثي٣بهاد اُو٤بّ -4

 الميداني
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 ٗٔٞمط ٕٝق أُووه

 ٕٝق أُووه

 

 جامعة تكريت أُإٍَخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ .431

 االهزٖبك ٝاالهّبك اُيهاػ٢/ ٤ًِخ اُيهاػخ    / أُوًي ؼ٢ِٔ اُوَْ اُ .432

 ث٤ئخ اهّبك ىهاػ٢  اٍْ / هٓي أُووه .433

 اٍجٞػ٢ أٌّبٍ اُؾٚٞه أُزبؽخ .434

 اهّبك –فو٣ل٢ / أُوؽِخ  / اُواثؼخ  ك٢ِٖ اُلَٖ / اَُ٘خ .435

 ػ٢ِٔ ٍبػخ 45+ٗظو١ ٍبػخ 30 )ا٢ٌُِ(ػلك اَُبػبد اُلها٤ٍخ  .436

 2018/12/16  ربه٣ـ ئػلاك ٛنا إُٞق .437

 مفهوم البيئة وتعريفها أٛلاف أُووه .438

 .عناصر البٌئةالتعرف على  .62

 .مفهوم البٌئة وتعرٌفهاالتعرف على  .63

 .عناصر البٌئةالتعرف على   .64

 . اهمٌة دراسة البٌئة االرشادٌةالتعرف على  .65

 . البٌئة الداخلٌة للمنظمة وعواملهاالتعرف على  .66

 

 

 

ٌوفر وصف الممرر هذا إٌجازاً ممتضٌاً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 ؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٝاُزو٤٤ْٝٛوائن اُز ٔووهٓقوعبد اُ .439

 تصنٌف البٌئة الخارجٌة  ٛلاف أُؼوك٤خ األ - ى ى

 .  للعناصر البٌئٌة  Daft إ ٣زؼوف   -73

 .Eemeryand Tristتصنٌف  رؾ٤َِ    -74

  .   Kats and kahnتصنيف  اُزؼوف  -3      

 .  دراسات بَتن وستولكر  ٣زؼوف اُطبُت ػ٠ِ  -4      

 . حتماالت البيئية مواجهة اال اُزؼوف ػ٠ِ   -5      

 

 ٔووهاُقبٕخ ثبُ ٤خأُٜبهاراألٛلاف   -ة 

 . رسائل لثومٌسون  رؼ٤ِْ اُطبُت ػ٠ِ  - 1

 . اسًتاتيجيات التعامل مع البيئة  رؼ٤ِْ اُطبُت   - 2

 

 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ      

 

 رؼ٤ِْ اُطِجخ ٤ًل٤خ اُو٤بّ ثطوائن اُزل٤ٌو ٝاُزؾ٤َِ أُٞٙٞػ٢.

 خ ثأٍب٤ٍبد أُووه اُلها٢ٍ ٝأُٞاٙغ االٙبك٤خ .ري٣ٝل اُطِج

 ٛوػ اٍئِخ كٌو٣خ.

 رو٤َْ اُطِجخ ػ٠ِ ٓغب٤ٓغ ك٢ اُلهًٝ اُؼ٤ِٔخ .

 

 
 ٛوائن اُزو٤٤ْ      

 

 (quizاالٓزؾبٗبد أُلبعئخ )
 االٓزؾبٗبد اُْٜو٣خ

 اُزوبه٣و 

 اُٞاعت اُج٤ز٢

 

 
 األٛلاف اُٞعلا٤ٗخ ٝاُو٤ٔ٤خ  -ط

رة الطالب وان الهدف من هذه المهارة هو ان ٌعتمد الطالب بما هو مهارة التفكٌر حسب لد -154

 ملموس متى وماذا وكٌف ٌجب ان ٌفكر وٌعمل على تحسٌن المدرة على التفكٌر بشكل معمول .

 المبلحظة واالدران.  -155

 التحلٌل والتفسٌر. -156
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 االعداد والتموٌم. -157

 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ     

 شرح المحاضرة. .82
 ٌة.المجامٌع الطبلب .83

 ٛوائن اُزو٤٤ْ    

 

 االٓزؾبٗبد ا٤ٓٞ٤ُخ ٝاُْٜو٣خ ٝاُٜ٘بئ٤خ. -115

 اُزوبه٣و  -116

 اُٞاعت اُج٤ز٢ -117

 

 
 

 أُ٘وُٞخ ) أُٜبهاد األفوٟ أُزؼِوخ ثوبث٤ِخ اُزٞظ٤ق ٝاُزطٞه اُْق٢ٖ (.اُزأ٤ِ٤ٛخ أُٜبهاد اُؼبٓخ ٝ -ك 

 االٍز٤ؼبة ُِطِجخ .اٍزقلاّ اٍُٞبئَ اُز٤ٙٞؾ٤خ ٓضَ ّبّبد اُؼوٗ ٝاعٜيح اُؾبٍٞة ُي٣بك  -82

 ىهع اُضوخ ػ٘ل اُطِجخ ك٢ اُزؼج٤و ػٖ اٗلَْٜ ثٞٙٞػ ٝصوخ ك٢ اٌُالّ ٝػ٘ل اُزؼج٤و ثبٌُزبثخ. -83
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 اُج٤٘خ اُزؾز٤خ  .441

 اـ اٌُزت ٝأُواعغ اُز٢ ٠ٕٞ٣ ثٜب                

 ( أُغالد اُؼ٤ِٔخ , اُزوبه٣و ,.... ) 
 بيئة ارشادية ًزت  

ٞاهغ االٗزو٤ٗذ ة ـ أُواعغ االٌُزو٤ٗٝخ, ٓ

.... 
 االنًتنيت

 
 فطخ رط٣ٞو أُووه اُلها٢ٍ  .441

 ٝاألؽلاس. اُظوٝف ر٘بٍت عل٣لح ٓلوكاد اُؾل٣ضخ ٝ ئٙبكخ  ٝأُواعغ اٌُزت رٞك٤و.1

ا٣لبك اُطِجخ ٝفبٕخ االٝائَ ْٜٓ٘ ػ٠ِ اهَبْٜٓ اُؼ٤ِٔخ ا٠ُ فبهط اُؼوام ٝفبٕخ ك٢ اُلٍٝ أُزولٓخ  .2

 .االهزٖبك ٝاالهّبك اُيهاػ٢ جزٚ ٝثؾَت اُزقٖٖبد أُٞعٞكح ك٢ هَُْزط٣ٞو أُٜبهاد ًال ؽَت هؿ

 أُغبٍ اُزؼبٕٝ اُؼ٢ِٔ ٓغ اُغبٓؼبد اُؼب٤ُٔخ ٖٓ فالٍ رط٣ٞو أُالًبد اُزله٤َ٣خ ُالٛالع ػ٠ِ اُزطٞه ك٢ .3

 .ُِٔووه االفزٖبٓ ماد اُؼ٢ِٔ

االهزٖبك٣خ ؼِّٞ اُب رَٕٞ ا٤ُٚ اُؼِْ ك٢ . رط٣ٞو كٌوح االٍزبم اُيائو ُوكل اُغبٓؼبد اُلز٤خ ثبُقجواد ٝافو 4ٓ

 .اُيهاػ٤خ

 

 ٍبػخ( 3اُؼ٢ِٔ ) ٍبػخ( 2اُ٘ظو١   ) األٍجٞع

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري مفهوم البيئة وتعريفها  االٍٝ

 جلزء النظريدتارين تطبيقية على ا عناصر البيئة  اُضب٢ٗ

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري اذنية دراسة البيئة االرشادية  اُضبُش

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري البيئة الداخلية للمنظمة وعواملها  اُواثغ

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري اتبيئة اخلارجية وعواملها  اُقبٌٓ

 رين تطبيقية على اجلزء النظريدتا تصنيف البيئة اخلارجية  اَُبكً

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري امتحان الشهر االول  اَُبثغ

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري للعناصر البيئية  Daftتصنيف  اُضبٖٓ

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري  Eemeryand Tristتصنيف  اُزبٍغ

 تطبيقية على اجلزء النظريدتارين   Kats and kahnتصنيف  اُؼبّو

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري دراسات بَتن وستولكر  اُؾبك١ ػْو

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري مواجهة االحتماالت البيئية  اُضب٢ٗ ػْو

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري رسائل لثوميسون  اُضبُش ػْو

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري البيئة اسًتاتيجيات التعامل مع  اُواثغ ػْو

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري امتحات الشهر الثاين  اُقبٌٓ ػْو
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 ٗٔٞمط ٕٝق أُووه

  

 ٕٝق أُووه

 

 

 جامعة تكريت أُإٍَخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ .442

 االهزٖبك ٝاالهّبك اُيهاػ٢/ ٤ًِخ اُيهاػخ    / أُوًي ؼ٢ِٔ اُوَْ اُ .443

 التدرٌب األرشادي الزراعً اٍْ / هٓي أُووه .444

 اٍجٞػ٢ أٌّبٍ اُؾٚٞه أُزبؽخ .445

 اهّبك –فو٣ل٢ / أُوؽِخ  / اُواثؼخ  ك٢ِٖ اُلَٖ / اَُ٘خ .446

 ػ٢ِٔ ٍبػخ 45+ٗظو١ ٍبػخ 30 )ا٢ٌُِ(ػلك اَُبػبد اُلها٤ٍخ  .447

    11         /2018/12 ربه٣ـ ئػلاك ٛنا إُٞق  .448

 أٛلاف أُووه .449

 . دور وأهمٌة التدرٌب األرشادي الزراعً التعرف على .67

 . مبادىء واهداف وانواع التدرٌب التعرف على .68

 .طرق تحدٌد األحتٌاجات التدرٌبةالتعرف على   .69

 .تصمٌم البرامج التدرٌبٌةلتعرف على  ا .70

 . اسالٌب التدرٌبالتعرف على  .71

 

ٌوفر وصف الممرر هذا إٌجازاً ممتضٌاً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها 

بط بٌنها وبٌن وصف المتاحة. والبد من الرالتعلم مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 ٝٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٝاُزو٤٤ْ ٔووهٓقوعبد اُ .451

  ٛلاف أُؼوك٤خ األ -ً ً 

 .  اساسٌات تصمٌم برامج تدرٌب المرشدٌن الزراعٌٌن  إ ٣زؼوف   -75

 .تموٌم التدرٌب رؾ٤َِ    -76

  اُزؼوف  .  زارعٌناساسٌات تدرٌب الفبلحٌن والم  -3      

 

 ٔووهاُقبٕخ ثبُ ٤خأُٜبهاراألٛلاف   -ة 

 .  تأثٌر التدرٌب فً العمل الزراعً والحٌاة االجتماعٌة رؼ٤ِْ اُطبُت ػ٠ِ  - 1

 المدرب وواجبات رؼ٤ِْ اُطبُت    - 2

 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ      

 

 ٞػ٢.رؼ٤ِْ اُطِجخ ٤ًل٤خ اُو٤بّ ثطوائن اُزل٤ٌو ٝاُزؾ٤َِ أُٞٙ

 ري٣ٝل اُطِجخ ثأٍب٤ٍبد أُووه اُلها٢ٍ ٝأُٞاٙغ االٙبك٤خ .

 ٛوػ اٍئِخ كٌو٣خ.

 رو٤َْ اُطِجخ ػ٠ِ ٓغب٤ٓغ ك٢ اُلهًٝ اُؼ٤ِٔخ .
 ٛوائن اُزو٤٤ْ      

 

 (quizاالٓزؾبٗبد أُلبعئخ )
 االٓزؾبٗبد اُْٜو٣خ

 اُزوبه٣و 

 اُٞاعت اُج٤ز٢

 

 
 األٛلاف اُٞعلا٤ٗخ ٝاُو٤ٔ٤خ  -ط

التفكٌر حسب لدرة الطالب وان الهدف من هذه المهارة هو ان ٌعتمد الطالب بما هو مهارة  -158

 ملموس متى وماذا وكٌف ٌجب ان ٌفكر وٌعمل على تحسٌن المدرة على التفكٌر بشكل معمول .

 المبلحظة واالدران.  -159

 التحلٌل والتفسٌر. -161

 االعداد والتموٌم. -161

 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ     

 شرح المحاضرة. .84
 لمجامٌع الطبلبٌة.ا .85
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 ٛوائن اُزو٤٤ْ    

 

 االٓزؾبٗبد ا٤ٓٞ٤ُخ ٝاُْٜو٣خ ٝاُٜ٘بئ٤خ. -118

 اُزوبه٣و  -119

 اُٞاعت اُج٤ز٢ -121

 

 
 

 أُ٘وُٞخ ) أُٜبهاد األفوٟ أُزؼِوخ ثوبث٤ِخ اُزٞظ٤ق ٝاُزطٞه اُْق٢ٖ (.اُزأ٤ِ٤ٛخ أُٜبهاد اُؼبٓخ ٝ -ك 

 اُؾبٍٞة ُي٣بك االٍز٤ؼبة ُِطِجخ .اٍزقلاّ اٍُٞبئَ اُز٤ٙٞؾ٤خ ٓضَ ّبّبد اُؼوٗ ٝاعٜيح  -84

 ىهع اُضوخ ػ٘ل اُطِجخ ك٢ اُزؼج٤و ػٖ اٗلَْٜ ثٞٙٞػ ٝصوخ ك٢ اٌُالّ ٝػ٘ل اُزؼج٤و ثبٌُزبثخ. -85
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 اُج٤٘خ اُزؾز٤خ  .451

 واعغ اُز٢ ٠ٕٞ٣ ثٜب                اـ اٌُزت ٝأُ

 ( أُغالد اُؼ٤ِٔخ , اُزوبه٣و ,.... ) 

   رله٣ت اهّبك١  ًزت

ة ـ أُواعغ االٌُزو٤ٗٝخ, ٓٞاهغ االٗزو٤ٗذ 

.... 
 االنًتنيت

 
 فطخ رط٣ٞو أُووه اُلها٢ٍ  .452

 ٝاألؽلاس. اُظوٝف ر٘بٍت عل٣لح ٓلوكاد اُؾل٣ضخ ٝ ئٙبكخ  ٝأُواعغ اٌُزت رٞك٤و.1

ا٣لبك اُطِجخ ٝفبٕخ االٝائَ ْٜٓ٘ ػ٠ِ اهَبْٜٓ اُؼ٤ِٔخ ا٠ُ فبهط اُؼوام ٝفبٕخ ك٢ اُلٍٝ أُزولٓخ  .2

 .االهزٖبك ٝاالهّبك اُيهاػ٢ ُزط٣ٞو أُٜبهاد ًال ؽَت هؿجزٚ ٝثؾَت اُزقٖٖبد أُٞعٞكح ك٢ هَْ

 أُغبٍ ٛالع ػ٠ِ اُزطٞه ك٢اُزؼبٕٝ اُؼ٢ِٔ ٓغ اُغبٓؼبد اُؼب٤ُٔخ ٖٓ فالٍ رط٣ٞو أُالًبد اُزله٤َ٣خ ُال .3

 .ُِٔووه االفزٖبٓ ماد اُؼ٢ِٔ

االهزٖبك٣خ ؼِّٞ اُ. رط٣ٞو كٌوح االٍزبم اُيائو ُوكل اُغبٓؼبد اُلز٤خ ثبُقجواد ٝافو ٓب رَٕٞ ا٤ُٚ اُؼِْ ك٢ 4

 .اُيهاػ٤خ

   األٍجٞع
 المفردات باللغةالعربٌة 

  
 المفردات باللغة األنكلٌزٌة 

  Training concept مفهوم التدرٌب االٍٝ

رشادي دور وأهمٌة التدرٌب األ اُضب٢ٗ
 الزراعً

Role and importance of the 
agricultural extensional training  

 Principles , aims and types of the مبادىء واهداف وانواع التدرٌب اُضبُش
training   

 Specification ways of the طرق تحدٌد األحتٌاجات التدرٌبة  اُواثغ
experiential needs 

 First monthly exam تحان الشهري األول األم اُقبٌٓ

  Design of experiential programs تصمٌم البرامج التدرٌبٌة اَُبكً
  Training styles اسالٌب التدرٌب اَُبثغ
  Training evaluation تموٌم التدرٌب اُضبٖٓ

الطرائك المستخدمة فً تموٌم  اُزبٍغ
 التدرٌب

The used ways in training evaluation  

اساسٌات تصمٌم برامج تدرٌب  اُؼبّو
 المرشدٌن الزراعٌٌن 

Training programs design 
fundamentals for agricultural guide   

اساسٌات تدرٌب الفبلحٌن  اُؾبك١ ػْو
 والمزارعٌن

Training fundamentals for farmers 
and planters   

  Second monthly exam ً األمتحان الشهري الثان اُضب٢ٗ ػْو
تأثٌر التدرٌب فً العمل الزراعً  اُضبُش ػْو

 والحٌاة االجتماعٌة
Training effect in agricultural work 

and social life 
  The trainer and his duties المدرب وواجباته اُواثغ ػْو

  Revision مراجعة اُقبٌٓ ػْو
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 ٓٞمط ٕٝق أُووه

  

 ٕٝق أُووه

 

 

 جامعة تكريت أُإٍَخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ .453

 االهزٖبك ٝاالهّبك اُيهاػ٢/ ٤ًِخ اُيهاػخ    / أُوًي ؼ٢ِٔ اُوَْ اُ .454

 رقط٤ٜ ثوآظ  ي أُووهاٍْ / هٓ .455

 اٍجٞػ٢ أٌّبٍ اُؾٚٞه أُزبؽخ .456

 اهّبك –فو٣ل٢ / أُوؽِخ  / اُواثؼخ  ك٢ِٖ اُلَٖ / اَُ٘خ .457

 ػ٢ِٔ ٍبػخ 45+ٗظو١ ٍبػخ 30 )ا٢ٌُِ(ػلك اَُبػبد اُلها٤ٍخ  .458

 2018/12/16 ربه٣ـ ئػلاك ٛنا إُٞق  .459

 أٛلاف أُووه .461

 .مفهوم التخطٌط ، مبادئه ، أهدافهالتعرف على  .72

 .مفهوم عملٌة التخطٌط االرشاديالتعرف على  .73

 .العوامل المؤثرة على جماعة التخطٌطالتعرف على   .74

 . إستمارة جمع المعلوماتالتعرف على  .75

 .مرحلة التخطٌطالتعرف على   .76

 

رجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها ٌوفر وصف الممرر هذا إٌجازاً ممتضٌاً ألهم خصائص الممرر ومخ

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 ٝٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٝاُزو٤٤ْ ٔووهٓقوعبد اُ .461

  ٛلاف أُؼوك٤خ األ -ُ ُ 

 .  مرحلة التنفٌذ إ ٣زؼوف    -77

 .مرحلة التموٌم ٤َ  رؾِ  -78

  .  دور العاملُت يف اجلهاز االرشادي اُزؼوف   -3      

 .  ختطيط الربامج االرشادية يف العراق ٣زؼوف اُطبُت ػ٠ِ   -4      

 .  دناذج ختطيط الربدلج االرشادية اُزؼوف ػ٠ِ   -5      

 

 ٔووهاُقبٕخ ثبُ ٤خأُٜبهاراألٛلاف   -ة 

 .  نماذج تخطٌط البرلمج االرشادٌة رؼ٤ِْ اُطبُت ػ٠ِ  - 1

 دور العاملُت يف اجلهاز االرشادي رؼ٤ِْ اُطبُت    - 2

 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ      

 

 رؼ٤ِْ اُطِجخ ٤ًل٤خ اُو٤بّ ثطوائن اُزل٤ٌو ٝاُزؾ٤َِ أُٞٙٞػ٢.

 ري٣ٝل اُطِجخ ثأٍب٤ٍبد أُووه اُلها٢ٍ ٝأُٞاٙغ االٙبك٤خ .

 ٛوػ اٍئِخ كٌو٣خ.

 اُطِجخ ػ٠ِ ٓغب٤ٓغ ك٢ اُلهًٝ اُؼ٤ِٔخ . رو٤َْ

 

 
 ٛوائن اُزو٤٤ْ      

 

 (quizاالٓزؾبٗبد أُلبعئخ )
 االٓزؾبٗبد اُْٜو٣خ

 اُزوبه٣و 

 اُٞاعت اُج٤ز٢

 

 
 األٛلاف اُٞعلا٤ٗخ ٝاُو٤ٔ٤خ  -ط

مهارة التفكٌر حسب لدرة الطالب وان الهدف من هذه المهارة هو ان ٌعتمد الطالب بما هو  -162

 تى وماذا وكٌف ٌجب ان ٌفكر وٌعمل على تحسٌن المدرة على التفكٌر بشكل معمول .ملموس م

 المبلحظة واالدران.  -163

 التحلٌل والتفسٌر. -164
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 االعداد والتموٌم. -165

 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ     

 شرح المحاضرة. .86
 المجامٌع الطبلبٌة. .87

 ٛوائن اُزو٤٤ْ    

 

 االٓزؾبٗبد ا٤ٓٞ٤ُخ ٝاُْٜو٣خ ٝاُٜ٘بئ٤خ. -121

 به٣و اُزو -122

 اُٞاعت اُج٤ز٢ -123

 

 
 

 أُ٘وُٞخ ) أُٜبهاد األفوٟ أُزؼِوخ ثوبث٤ِخ اُزٞظ٤ق ٝاُزطٞه اُْق٢ٖ (.اُزأ٤ِ٤ٛخ أُٜبهاد اُؼبٓخ ٝ -ك 

 اٍزقلاّ اٍُٞبئَ اُز٤ٙٞؾ٤خ ٓضَ ّبّبد اُؼوٗ ٝاعٜيح اُؾبٍٞة ُي٣بك االٍز٤ؼبة ُِطِجخ . -86

 صوخ ك٢ اٌُالّ ٝػ٘ل اُزؼج٤و ثبٌُزبثخ.ىهع اُضوخ ػ٘ل اُطِجخ ك٢ اُزؼج٤و ػٖ اٗلَْٜ ثٞٙٞػ ٝ -87
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 اُج٤٘خ اُزؾز٤خ  .462

 اـ اٌُزت ٝأُواعغ اُز٢ ٠ٕٞ٣ ثٜب                

 ( أُغالد اُؼ٤ِٔخ , اُزوبه٣و ,.... ) 
 ختطيط برامج ًزت  

ة ـ أُواعغ االٌُزو٤ٗٝخ, ٓٞاهغ االٗزو٤ٗذ 

.... 
 االنًتنيت

 
 فطخ رط٣ٞو أُووه اُلها٢ٍ  .463

 ٝاألؽلاس. اُظوٝف ر٘بٍت عل٣لح ٓلوكاد اُؾل٣ضخ ٝ ئٙبكخ  ٝأُواعغ اٌُزت ورٞك٤.1

ا٣لبك اُطِجخ ٝفبٕخ االٝائَ ْٜٓ٘ ػ٠ِ اهَبْٜٓ اُؼ٤ِٔخ ا٠ُ فبهط اُؼوام ٝفبٕخ ك٢ اُلٍٝ أُزولٓخ  .2

 .االهزٖبك ٝاالهّبك اُيهاػ٢ ُزط٣ٞو أُٜبهاد ًال ؽَت هؿجزٚ ٝثؾَت اُزقٖٖبد أُٞعٞكح ك٢ هَْ

 أُغبٍ اُزؼبٕٝ اُؼ٢ِٔ ٓغ اُغبٓؼبد اُؼب٤ُٔخ ٖٓ فالٍ رط٣ٞو أُالًبد اُزله٤َ٣خ ُالٛالع ػ٠ِ اُزطٞه ك٢ .3

 .ُِٔووه االفزٖبٓ ماد اُؼ٢ِٔ

االهزٖبك٣خ ؼِّٞ اُ. رط٣ٞو كٌوح االٍزبم اُيائو ُوكل اُغبٓؼبد اُلز٤خ ثبُقجواد ٝافو ٓب رَٕٞ ا٤ُٚ اُؼِْ ك٢ 4

 .اُيهاػ٤خ

 ٍبػخ( 3اُؼ٢ِٔ ) ٍبػخ( 2اُ٘ظو١   ) األٍجٞع

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري مفهوم التخطيط , مبادئو , أىدافو االٍٝ

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري مفهوم عملية التخطيط االرشادي  اُضب٢ٗ

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري عة التخطيطالعوامل ادلؤثرة على رتا اُضبُش

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري إستمارة رتع ادلعلومات اُواثغ

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري ادلرحلة التمهيدية اُقبٌٓ

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري مرحلة التخطيط اَُبكً

 النظري دتارين تطبيقية على اجلزء مراجعة اَُبثغ

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري إمتحان الشهر االول اُضبٖٓ

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري مرحلة التنفيذ اُزبٍغ

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري مرحلة التقومي اُؼبّو

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري دور العاملُت يف اجلهاز االرشادي اُؾبك١ ػْو

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري ختطيط الربامج االرشادية يف العراق ٢ٗ ػْواُضب

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري دناذج ختطيط الربدلج االرشادية اُضبُش ػْو

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري مراجعة اُواثغ ػْو

 لنظريدتارين تطبيقية على اجلزء ا إمتحان الشهر الثاين اُقبٌٓ ػْو

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري  
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 وهٗٔٞمط ٕٝق أُو

  

 ٕٝق أُووه

 

 

 جامعة تكريت أُإٍَخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ .464

 االهزٖبك ٝاالهّبك اُيهاػ٢/ ٤ًِخ اُيهاػخ    / أُوًي ؼ٢ِٔ وَْ اُاُ .465

    نظرايت تغيَت اجتماعي  اٍْ / هٓي أُووه .466

 اٍجٞػ٢ أٌّبٍ اُؾٚٞه أُزبؽخ .467

 اهّبك –فو٣ل٢ / أُوؽِخ  / اُواثؼخ  ك٢ِٖ اُلَٖ / اَُ٘خ .468

 ػ٢ِٔ ٍبػخ 45+ٗظو١ ٍبػخ 30 )ا٢ٌُِ(ػلك اَُبػبد اُلها٤ٍخ  .469

  11           /2018/12 لاك ٛنا إُٞق ربه٣ـ ئػ .471

 مفهوم وتعريف التغَت االجتماعي أٛلاف أُووه .471

 صفات واشكال التغٌر االجتماعً التعرف على . .77

 .الٌات التغٌر االجتماعً وتعرٌفهاالتعرف على  .78

 .اتجاهات التغٌر االجتماعًالتعرف على   .79

 .التفٌر االجتماعً فً مفهوم ممارنًالتعرف على   .80

 .اسباب التغٌر االجتماعًالتعرف على   .81

 

ٌوفر وصف الممرر هذا إٌجازاً ممتضٌاً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 ٝٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٝاُزو٤٤ْ ٔووهٓقوعبد اُ .472

  ٛلاف أُؼوك٤خ األ -ٓ ٓ 

 . مستوٌات التغٌر االجتماعً  إ ٣زؼوف    -79

 نظرٌات التغٌر االجتماعً رؾ٤َِ  .  -81

  . النظرية العقلية وفالسفتها  اُزؼوف   -3      

 نظرية االكشار ومصادرىا . ٣زؼوف اُطبُت ػ٠ِ   -4      

 

 ٔووهاُقبٕخ ثبُ ٤خأُٜبهاراألٛلاف   -ة 

 .نظرٌة المصادر المختلفة رؼ٤ِْ اُطبُت ػ٠ِ   - 1

 التغَت االجتماعي يف مفهوم م رؼ٤ِْ اُطبُت    - 2

 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ      

 

 رؼ٤ِْ اُطِجخ ٤ًل٤خ اُو٤بّ ثطوائن اُزل٤ٌو ٝاُزؾ٤َِ أُٞٙٞػ٢.

 ٣ل اُطِجخ ثأٍب٤ٍبد أُووه اُلها٢ٍ ٝأُٞاٙغ االٙبك٤خ .ريٝ

 ٛوػ اٍئِخ كٌو٣خ.

 رو٤َْ اُطِجخ ػ٠ِ ٓغب٤ٓغ ك٢ اُلهًٝ اُؼ٤ِٔخ .

 

 
 ٛوائن اُزو٤٤ْ      

 

 (quizاالٓزؾبٗبد أُلبعئخ )
 االٓزؾبٗبد اُْٜو٣خ

 اُزوبه٣و 

 اُٞاعت اُج٤ز٢

 

 
 األٛلاف اُٞعلا٤ٗخ ٝاُو٤ٔ٤خ  -ط

ر حسب لدرة الطالب وان الهدف من هذه المهارة هو ان ٌعتمد الطالب بما هو مهارة التفكٌ -166

 ملموس متى وماذا وكٌف ٌجب ان ٌفكر وٌعمل على تحسٌن المدرة على التفكٌر بشكل معمول .

 المبلحظة واالدران.  -167

 التحلٌل والتفسٌر. -168

 االعداد والتموٌم. -169



 
  

 

240 

 

 

 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ     

 شرح المحاضرة. .88

 ع الطبلبٌة.المجامٌ .89

 ٛوائن اُزو٤٤ْ    

 

 االٓزؾبٗبد ا٤ٓٞ٤ُخ ٝاُْٜو٣خ ٝاُٜ٘بئ٤خ. -124

 اُزوبه٣و  -125

 اُٞاعت اُج٤ز٢ -126

 

 
 

 أُ٘وُٞخ ) أُٜبهاد األفوٟ أُزؼِوخ ثوبث٤ِخ اُزٞظ٤ق ٝاُزطٞه اُْق٢ٖ (.اُزأ٤ِ٤ٛخ أُٜبهاد اُؼبٓخ ٝ -ك 

 ة ُي٣بك االٍز٤ؼبة ُِطِجخ .اٍزقلاّ اٍُٞبئَ اُز٤ٙٞؾ٤خ ٓضَ ّبّبد اُؼوٗ ٝاعٜيح اُؾبٍٞ -88

 ىهع اُضوخ ػ٘ل اُطِجخ ك٢ اُزؼج٤و ػٖ اٗلَْٜ ثٞٙٞػ ٝصوخ ك٢ اٌُالّ ٝػ٘ل اُزؼج٤و ثبٌُزبثخ. -89
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 اُج٤٘خ اُزؾز٤خ  .473

 اـ اٌُزت ٝأُواعغ اُز٢ ٠ٕٞ٣ ثٜب                

 ( ٣و ,.... أُغالد اُؼ٤ِٔخ , اُزوبه) 
 نظرايت تغيَت اجتماعي ًزت  

ة ـ أُواعغ االٌُزو٤ٗٝخ, ٓٞاهغ االٗزو٤ٗذ 

.... 
 االنًتنيت

 
 فطخ رط٣ٞو أُووه اُلها٢ٍ  .474

 ٝاألؽلاس. اُظوٝف ر٘بٍت عل٣لح ٓلوكاد اُؾل٣ضخ ٝ ئٙبكخ  ٝأُواعغ اٌُزت رٞك٤و.1

ا٠ُ فبهط اُؼوام ٝفبٕخ ك٢ اُلٍٝ أُزولٓخ ا٣لبك اُطِجخ ٝفبٕخ االٝائَ ْٜٓ٘ ػ٠ِ اهَبْٜٓ اُؼ٤ِٔخ  .2

 .االهزٖبك ٝاالهّبك اُيهاػ٢ ُزط٣ٞو أُٜبهاد ًال ؽَت هؿجزٚ ٝثؾَت اُزقٖٖبد أُٞعٞكح ك٢ هَْ

 أُغبٍ اُزؼبٕٝ اُؼ٢ِٔ ٓغ اُغبٓؼبد اُؼب٤ُٔخ ٖٓ فالٍ رط٣ٞو أُالًبد اُزله٤َ٣خ ُالٛالع ػ٠ِ اُزطٞه ك٢ .3

 .ُِٔووه االفزٖبٓ ماد اُؼ٢ِٔ

االهزٖبك٣خ ؼِّٞ اُ. رط٣ٞو كٌوح االٍزبم اُيائو ُوكل اُغبٓؼبد اُلز٤خ ثبُقجواد ٝافو ٓب رَٕٞ ا٤ُٚ اُؼِْ ك٢ 4

 .اُيهاػ٤خ

 ٍبػخ( 3اُؼ٢ِٔ ) ٍبػخ( 2اُ٘ظو١   ) األٍجٞع

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري مفهوم وتعريف التغَت االجتماعي  االٍٝ

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري  االجتماعيمفهوم وتعريف التغَت اُضب٢ٗ

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري صفات واشكال التغَت االجتماعي  اُضبُش

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري اليات التغَت االجتماعي وتعريفها  اُواثغ

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري اجتاىات التغَت االجتماعي اُقبٌٓ

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري التفَت االجتماعي يف مفهوم مقارين  بكًاَُ

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري امتحان الشهر االول  اَُبثغ

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري اسباب التغَت االجتماعي  اُضبٖٓ

 ظريدتارين تطبيقية على اجلزء الن مستوايت التغَت االجتماعي  اُزبٍغ

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري نظرايت التغَت االجتماعي  اُؼبّو

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري النظرية العقلية وفالسفتها  اُؾبك١ ػْو

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري نظرية االكشار ومصادرىا  اُضب٢ٗ ػْو

 ية على اجلزء النظريدتارين تطبيق نظرية ادلصادر ادلختلفة  اُضبُش ػْو

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري التغَت االجتماعي يف مفهوم مقارين  اُواثغ ػْو

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري امتحان الشهر الثاين  اُقبٌٓ ػْو
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   الزابعت فزع 

ارشاد 

   الفصل اعٍ/سر

 الثانٍ
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 ٗٔٞمط ٕٝق أُووه

  

 ٕٝق أُووه

 

 

 جامعة تكريت أُإٍَخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ .475

 اػخاالهزٖبك ٝاالهّبك اُيهاػ٢/ ٤ًِخ اُيه    / أُوًي ؼ٢ِٔ اُوَْ اُ .476

    علم النفس الًتبوي   اٍْ / هٓي أُووه .477

 اٍجٞػ٢ أٌّبٍ اُؾٚٞه أُزبؽخ .478

 اهّبك –هث٤ؼ٢ / أُوؽِخ  / اُواثؼخ  ك٢ِٖ اُلَٖ / اَُ٘خ .479

 ػ٢ِٔ ٍبػخ 45+ٗظو١ ٍبػخ 30 )ا٢ٌُِ(ػلك اَُبػبد اُلها٤ٍخ  .481

 2018/12/16 ربه٣ـ ئػلاك ٛنا إُٞق  .481

 أٛلاف أُووه .482

 لنفس التربويفً علم ا التعرف على . .82

 . الدافعٌة فً التعلم التعرف على .83

 نظرٌات الدافعٌة فً التعلم التعرف على  . .84

 الفروق الفردٌة التعرف على  . .85

 .الذاكرة التعرف على   .86

 

ئص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها ٌوفر وصف الممرر هذا إٌجازاً ممتضٌاً ألهم خصا

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 ٝٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٝاُزو٤٤ْ ٔووهٓقوعبد اُ .483

  ٛلاف أُؼوك٤خ األ -ٗ ٗ 

 . ٌن نظرٌة األختٌار والربط     ) ثورندا إ ٣زؼوف    -81

 .نظرٌة االشتراط الكبلسٌكً )  بافلوف ( رؾ٤َِ    -82

  . نظرية االشًتاط االجرائي   )   سكنر   اُزؼوف   -3      

  

 

 ٔووهاُقبٕخ ثبُ ٤خأُٜبهاراألٛلاف   -ة 

 .نظرٌة االستبصار             )  كوهلر  ( رؼ٤ِْ اُطبُت ػ٠ِ   - 1

 نظرية اجملال رؼ٤ِْ اُطبُت  .  - 2

 

 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ      

 

 رؼ٤ِْ اُطِجخ ٤ًل٤خ اُو٤بّ ثطوائن اُزل٤ٌو ٝاُزؾ٤َِ أُٞٙٞػ٢.

 ري٣ٝل اُطِجخ ثأٍب٤ٍبد أُووه اُلها٢ٍ ٝأُٞاٙغ االٙبك٤خ .

 ٛوػ اٍئِخ كٌو٣خ.

 رو٤َْ اُطِجخ ػ٠ِ ٓغب٤ٓغ ك٢ اُلهًٝ اُؼ٤ِٔخ .

 

 
 ٛوائن اُزو٤٤ْ      

 

 (quizاالٓزؾبٗبد أُلبعئخ )
 االٓزؾبٗبد اُْٜو٣خ

 اُزوبه٣و 

 اُٞاعت اُج٤ز٢

 

 
 األٛلاف اُٞعلا٤ٗخ ٝاُو٤ٔ٤خ  -ط

مهارة التفكٌر حسب لدرة الطالب وان الهدف من هذه المهارة هو ان ٌعتمد الطالب بما هو  -171

 ملموس متى وماذا وكٌف ٌجب ان ٌفكر وٌعمل على تحسٌن المدرة على التفكٌر بشكل معمول .

 ران.المبلحظة واالد  -171

 التحلٌل والتفسٌر. -172

 االعداد والتموٌم. -173
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 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ     

 شرح المحاضرة. .90

 المجامٌع الطبلبٌة. .91

 ٛوائن اُزو٤٤ْ    

 

 االٓزؾبٗبد ا٤ٓٞ٤ُخ ٝاُْٜو٣خ ٝاُٜ٘بئ٤خ. -127

 اُزوبه٣و  -128

 اُٞاعت اُج٤ز٢ -129

 

 
 

 وخ ثوبث٤ِخ اُزٞظ٤ق ٝاُزطٞه اُْق٢ٖ (.أُ٘وُٞخ ) أُٜبهاد األفوٟ أُزؼِاُزأ٤ِ٤ٛخ أُٜبهاد اُؼبٓخ ٝ -ك 

 اٍزقلاّ اٍُٞبئَ اُز٤ٙٞؾ٤خ ٓضَ ّبّبد اُؼوٗ ٝاعٜيح اُؾبٍٞة ُي٣بك االٍز٤ؼبة ُِطِجخ . -91

 ىهع اُضوخ ػ٘ل اُطِجخ ك٢ اُزؼج٤و ػٖ اٗلَْٜ ثٞٙٞػ ٝصوخ ك٢ اٌُالّ ٝػ٘ل اُزؼج٤و ثبٌُزبثخ. -91
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 اُج٤٘خ اُزؾز٤خ  .484

 اـ اٌُزت ٝأُواعغ اُز٢ ٠ٕٞ٣ ثٜب                

 ( , اُزوبه٣و ,....  أُغالد اُؼ٤ِٔخ) 
  ػِْ اُ٘لٌ  ًزت 

ة ـ أُواعغ االٌُزو٤ٗٝخ, ٓٞاهغ االٗزو٤ٗذ 

.... 
 االنًتنيت

 
 فطخ رط٣ٞو أُووه اُلها٢ٍ  .485

 ٝاألؽلاس. اُظوٝف ر٘بٍت عل٣لح ٓلوكاد اُؾل٣ضخ ٝ ئٙبكخ  ٝأُواعغ اٌُزت رٞك٤و.1

٠ُ فبهط اُؼوام ٝفبٕخ ك٢ اُلٍٝ أُزولٓخ ُزط٣ٞو ا٣لبك اُطِجخ ٝفبٕخ االٝائَ ْٜٓ٘ ػ٠ِ اهَبْٜٓ اُؼ٤ِٔخ ا .2

 .االهزٖبك ٝاالهّبك اُيهاػ٢ أُٜبهاد ًال ؽَت هؿجزٚ ٝثؾَت اُزقٖٖبد أُٞعٞكح ك٢ هَْ

 أُغبٍ اُزؼبٕٝ اُؼ٢ِٔ ٓغ اُغبٓؼبد اُؼب٤ُٔخ ٖٓ فالٍ رط٣ٞو أُالًبد اُزله٤َ٣خ ُالٛالع ػ٠ِ اُزطٞه ك٢ .3

 .ُِٔووه االفزٖبٓ ماد اُؼ٢ِٔ

االهزٖبك٣خ ؼِّٞ اُ. رط٣ٞو كٌوح االٍزبم اُيائو ُوكل اُغبٓؼبد اُلز٤خ ثبُقجواد ٝافو ٓب رَٕٞ ا٤ُٚ اُؼِْ ك٢ 4

 .اُيهاػ٤خ

 

 ٍبػخ( 3اُؼ٢ِٔ ) ٍبػخ( 2اُ٘ظو١   ) األٍجٞع

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري مقدمة  يف علم النفس الًتبوي ٍٝاال

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري الدافعية يف التعلم اُضب٢ٗ

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري نظرايت الدافعية يف التعلم اُضبُش

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري الفروق الفردية اُواثغ

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري رةالذاك اُقبٌٓ

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري النسيان اَُبكً

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري مراجعة اَُبثغ

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري إمتحان الشهر االول اُضبٖٓ

 جلزء النظريدتارين تطبيقية على ا نظرية األختيار والربط     ) ثورندايك ( اُزبٍغ

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري نظرية االشًتاط الكالسيكي )  ابفلوف ( اُؼبّو

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري نظرية االشًتاط االجرائي   )   سكنر  ( اُؾبك١ ػْو

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري نظرية االستبصار             )  كوىلر  ( اُضب٢ٗ ػْو

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري نظرية اجملال اُضبُش ػْو

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري مراجعة  اُواثغ ػْو

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري إمتحان الشهر الثاين اُقبٌٓ ػْو
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 ٗٔٞمط ٕٝق أُووه

  

 ٕٝق أُووه

 

 

 جامعة تكريت أُإٍَخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ .486

 االهزٖبك ٝاالهّبك اُيهاػ٢/ ٤ًِخ اُيهاػخ    / أُوًي ؼ٢ِٔ اُوَْ اُ .487

 اهّبك ٓوأح ْٝٗئ ه٣ل٢       اٍْ / هٓي أُووه .488

 اٍجٞػ٢ زبؽخأٌّبٍ اُؾٚٞه أُ .489

 اهّبك –هث٤ؼ٢ / أُوؽِخ  / اُواثؼخ  ك٢ِٖ اُلَٖ / اَُ٘خ .491

 ػ٢ِٔ ٍبػخ 45+ٗظو١ ٍبػخ 30 )ا٢ٌُِ(ػلك اَُبػبد اُلها٤ٍخ  .491

  2018/12/11 ربه٣ـ ئػلاك ٛنا إُٞق  .492

   أٛلاف أُووه .493

  مفهموم ارشاد المرأة وتعرٌفه التعرف على . .87

 المرأة الرٌفٌة العوامل المؤثرة على عمل . التعرف على  .88

 دور المرأة الرٌفٌة فً االنتاج الزراعًالتعرف على   .89

  مجاالت عمل المرأة الرٌفٌةالتعرف على  .90

 متطلبات النهوض بوالع المرأة الرٌفٌةالتعرف على  .91

 

 

ٌوفر وصف الممرر هذا إٌجازاً ممتضٌاً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم ا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص مبرهناً عما إذ

 ؛البرنامج.
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 ٝٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٝاُزو٤٤ْ ٔووهٓقوعبد اُ .494

  ٛلاف أُؼوك٤خ األ -ٛ ٛ 

 .  مؤسسات تنمٌة المرأة الرٌفٌة   ٌفً واهدافها مشارٌع الشباب الر  إ ٣زؼوف    -83

   .نوادي الشباب الرٌفً واهدافها رؾ٤َِ    -84

  .   اليات تفعيل دورادلراة الريفية   اُزؼوف   -3      

   .  معوقات تفعيل دور ادلرأة الريفية ٣زؼوف اُطبُت ػ٠ِ   -4      

 

 ٔووهاُقبٕخ ثبُ ٤خأُٜبهاراألٛلاف   -ة 

 . مفهوم ارشاد الشباب الرٌفً وتعرٌفه   ٤ْ اُطبُت ػ٠ِ  رؼِ - 1

     ادلواجبات اليت تقوم هبا ادلرأة الريفية رؼ٤ِْ اُطبُت   - 2

 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ      

 

 رؼ٤ِْ اُطِجخ ٤ًل٤خ اُو٤بّ ثطوائن اُزل٤ٌو ٝاُزؾ٤َِ أُٞٙٞػ٢.

 ٙبك٤خ .ري٣ٝل اُطِجخ ثأٍب٤ٍبد أُووه اُلها٢ٍ ٝأُٞاٙغ اال

 ٛوػ اٍئِخ كٌو٣خ.

 رو٤َْ اُطِجخ ػ٠ِ ٓغب٤ٓغ ك٢ اُلهًٝ اُؼ٤ِٔخ .

 

 

 

 

 
 ٛوائن اُزو٤٤ْ      

 

 (quizاالٓزؾبٗبد أُلبعئخ )
 االٓزؾبٗبد اُْٜو٣خ

 اُزوبه٣و 

 اُٞاعت اُج٤ز٢
 األٛلاف اُٞعلا٤ٗخ ٝاُو٤ٔ٤خ  -ط

ان ٌعتمد الطالب بما هو  مهارة التفكٌر حسب لدرة الطالب وان الهدف من هذه المهارة هو -174

 ملموس متى وماذا وكٌف ٌجب ان ٌفكر وٌعمل على تحسٌن المدرة على التفكٌر بشكل معمول .

 المبلحظة واالدران.  -175

 التحلٌل والتفسٌر. -176
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 االعداد والتموٌم. -177

 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ     

 شرح المحاضرة. .92
 المجامٌع الطبلبٌة. .93

 ٛوائن اُزو٤٤ْ    

 

 ٤ٓٞ٤ُخ ٝاُْٜو٣خ ٝاُٜ٘بئ٤خ.االٓزؾبٗبد ا -131

 اُزوبه٣و  -131

 اُٞاعت اُج٤ز٢ -132

 

 
 

 أُ٘وُٞخ ) أُٜبهاد األفوٟ أُزؼِوخ ثوبث٤ِخ اُزٞظ٤ق ٝاُزطٞه اُْق٢ٖ (.اُزأ٤ِ٤ٛخ أُٜبهاد اُؼبٓخ ٝ -ك 

 اٍزقلاّ اٍُٞبئَ اُز٤ٙٞؾ٤خ ٓضَ ّبّبد اُؼوٗ ٝاعٜيح اُؾبٍٞة ُي٣بك االٍز٤ؼبة ُِطِجخ . -92

 جخ ك٢ اُزؼج٤و ػٖ اٗلَْٜ ثٞٙٞػ ٝصوخ ك٢ اٌُالّ ٝػ٘ل اُزؼج٤و ثبٌُزبثخ.ىهع اُضوخ ػ٘ل اُطِ -93

 

  



 
  

 

250 

 

 اُج٤٘خ اُزؾز٤خ  .495

 اـ اٌُزت ٝأُواعغ اُز٢ ٠ٕٞ٣ ثٜب                

 ( .. أُغالد اُؼ٤ِٔخ , اُزوبه٣و ,..) 
 ارشاد مرأة  ًزت

ة ـ أُواعغ االٌُزو٤ٗٝخ, ٓٞاهغ االٗزو٤ٗذ 

.... 
 االنًتنيت

 
 فطخ رط٣ٞو أُووه اُلها٢ٍ  .496

 ٝاألؽلاس. اُظوٝف ر٘بٍت عل٣لح ٓلوكاد اُؾل٣ضخ ٝ ئٙبكخ  ٝأُواعغ اٌُزت رٞك٤و.1

فبٕخ ك٢ اُلٍٝ أُزولٓخ ا٣لبك اُطِجخ ٝفبٕخ االٝائَ ْٜٓ٘ ػ٠ِ اهَبْٜٓ اُؼ٤ِٔخ ا٠ُ فبهط اُؼوام ٝ .2

 .االهزٖبك ٝاالهّبك اُيهاػ٢ ُزط٣ٞو أُٜبهاد ًال ؽَت هؿجزٚ ٝثؾَت اُزقٖٖبد أُٞعٞكح ك٢ هَْ

 أُغبٍ اُزؼبٕٝ اُؼ٢ِٔ ٓغ اُغبٓؼبد اُؼب٤ُٔخ ٖٓ فالٍ رط٣ٞو أُالًبد اُزله٤َ٣خ ُالٛالع ػ٠ِ اُزطٞه ك٢ .3

 .ُِٔووه االفزٖبٓ ماد اُؼ٢ِٔ

االهزٖبك٣خ ؼِّٞ اٍُزبم اُيائو ُوكل اُغبٓؼبد اُلز٤خ ثبُقجواد ٝافو ٓب رَٕٞ ا٤ُٚ اُؼِْ ك٢ . رط٣ٞو كٌوح اال4

 .اُيهاػ٤خ

 

 ٍبػخ( 3اُؼ٢ِٔ ) ٍبػخ( 2اُ٘ظو١   ) األٍجٞع

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري مفهموم ارشاد ادلرأة وتعريفو االٍٝ

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري رلاالت عمل ادلرأة الريفية اُضب٢ٗ

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري دور ادلرأة الريفية يف االنتاج الزراعي اُضبُش

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري العوامل ادلؤثرة على عمل ادلرأة الريفية اُواثغ

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري متطلبات النهوض بواقع ادلرأة الريفية اُقبٌٓ

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري يفيةمؤسسات تنمية ادلرأة الر  اَُبكً

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري امتحان الشهر االول اَُبثغ

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري ادلواجبات اليت تقوم هبا ادلرأة الريفية اُضبٖٓ

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري اليات تفعيل دورادلراة الريفية اُزبٍغ

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري قات تفعيل دور ادلرأة الريفيةمعو  اُؼبّو

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري مفهوم ارشاد الشباب الريفي وتعريفو اُؾبك١ ػْو

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري نوادي الشباب الريفي واىدافها اُضب٢ٗ ػْو

 ارين تطبيقية على اجلزء النظريدت مشاريع الشباب الريفي واىدافها اُضبُش ػْو

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري مراجعة عامة للمادة اُواثغ ػْو

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري إمتحان الشهر الثاين اُقبٌٓ ػْو
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 رنموذج وصف المقر 

 وصف المقرر

 كمية الزراعة المؤسسة التعميمية  .15
 االقتصاد واالرشاد الزراعيقسم  القسم العممي .16
 ػالهبد ػبٓخ اسم/ رمز المقرر .17
 بالزي الموحد /و اُيا٢ٓ المتاحةاشكال الحضور  .18
 اهّبك –/ أُوؽِخ  / اُواثؼخ  2019-2018/ لربيعيا الفصل/ السنة .19
 ساعة  75 عدد الساعات الدراسية )الكمي( .20

 2018 تاريخ اعداد هذا الوصف .21
 اهداف المقرر

 . مخرجات المقرر وطرائق التعميم والتعمم والتقييم10
 األهداف المعرفية - ج

 وطبٌعة العبللات العامة ثٔلّٜٞ أُزؼِوخ ٝأُؼِٞٓبد ٔؼبهفاُ اُطِجخ اًَبة -1 أ 
 دوافع االهتمام بالعبللات العامة ثٔغبٍ أُؼبهف اُطِجخ اًَبة -2 أ
   اإلشكال التنظٌمٌة للعبللات العامة ك٢ أُزؼِوخ أُؼبهف اُطِجخ اًَبة -3 أ
 نظٌمات اإلرشاد الزراعًبعملٌة العبللات العامة فً ت أُزؼِوخ أُؼبهف اُطِجخ اًَبة -4 أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر - ح
 االهّبك ػَٔ ك٢ مفهوم وطبٌعة العبللات العامة رطج٤ن ٤ًل٤خ ػ٠ِ اُطِجخ هلهاد ر٤ٔ٘خ 4-1 ة

 اُيهاػ٢
 االهتمام بالعبللات العامة ٤ًل٤خ ػ٠ِ اُطِجخ كٝاكغ ر٤ٔ٘خ -2 ة
  ٘ظ٤ٔ٤خ أُ٘بٍجخ ك٢ ر٘ظْ االهّبك اُيهاػ٢ر٤ٔ٘خ  هلهاد اُطِجخ ػ٠ِ رطج٤ن االٌّبٍ اُز 3-ب
 
 
 

 رؾو٤وٜب اُطبُت ٖٓ أُزٞهؼخ اُزؼِْ ٝٓقوعبد أُووه فٖبئٔ ألْٛ ٓوز٤ٚب ئ٣غبىاً  ٛنا أُووه ٕٝق ٣ٞكو
 ٕٝق ٝث٤ٖ ث٤ٜ٘ب اُوثٜ ٖٓ ٝالثل .أُزبؽخ اُزؼِْ كوٓ ٖٓ اُوٖٟٞ االٍزلبكح ؽون هل ًبٕ ئما ػٔب ٛ٘بوٓج

 ؛.اُجوٗبٓظ
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 طرائق التعميم والتعمم
 ػ٤ِٔخ روبه٣و ثأعواء اُطِجخ ر٤ٌِق -4حمقات نقاشية. -3الدروس العممية  -2المحاضرات النظرية  -3

 لتعرف بعض المؤسسات االرشادٌة الى مٌدانٌة بزٌارات المٌام - 5ثبُٔبكح اُقبٕخ أُلوكاد اؽل ؽٍٞ

 عملٌة العبللات العامة  تنظٌم على
 طرائق التقييم

ويدخل في تحديد درجة  %60%(.. االمتحان النهائي 15% وعممي 25% يتضمن )نظري 40امتحان فصمي 
 ومنالشتها المادة بمفردات عبللة ذات علمٌة تمارٌر تمدٌم -2 المحاضرة فً الطالب حضور-1االمتحان 

  األهداف الوجدانية والقيمية -ج
 المادة مدرس الى بانتباه الطالب ٌصغً نا -1 ط
 المادة نحو اهتماما الطالب ٌبدي ان -2 ط

  
 طرائق التعميم والتعمم

 حمقات نقاشية. --2 والعممية المحاضرات النظرية-1
 طرائق التقييم

ويدخل في تحديد درجة  %60%(.. االمتحان النهائي 15% وعممي 25% يتضمن )نظري 40امتحان فصمي 
 المادة مفردات حد حول العلمٌة التمارٌر اجراء الطلبة تكلٌف -2المحاضرة فً الطالب حضور-1 تحاناالم

 

 ) المهارات األخرى المتعمقة بقابمية التوظيف والتطور الشخصي(. المنقولة والتأهيميةالمهارات العامة  -د
 الرٌفً المجتمع جهتوا التً المشكبلت لحل علمٌة بحوث اجراء على الطلبة لدرات تنمٌة 1-ك
 الزراعً االرشادي العمل فً وتوظٌفها المادة مفردات من االستفادة كٌفٌة على الطلبة لدرات تنمٌة -2 د
  ثؼِْ االكاهح ٝػ٤ِٔخ اُؼالهبد اُؼبٓخ اُقبٕخ اُؼ٤ِٔخ أُٖبكه اٍزقلاّ ٤ًل٤خ ك٢ اُطِجخ هلهاد ر٤ٔ٘خ -3 ك
 نظٌم العبللات العامة فً منظمات االرشاد الزراعًتطبٌك ت كٌفٌة على الطلبة لدرات تنمٌة -4 د
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 . المقرر11

 الساعات األسبوع
مخرجات 
التعمم 

 المطموبة
 اسم الوحدة/ او الموضوع

طريقة 
 طريقة التقييم التعميم

 3نظري+2 1
 عممي

 عالقات عامة
مفهوم العبللة العامة وتارٌخها 

الفرق بٌن العبللات العامة 
والدعاٌة  واإلعبلم واالعبلن

 ،عناصر العبللات العامة 

1-
المحاضرا

ت النظرية 
2- 

الدروس 
 -3العممية 
حمقات 
 نقاشية.

امتحان فصمي 
% يتضمن 40

% 25)نظري 
%(.. 15وعممي 

االمتحان النهائي 
60% 

2 
 3نظري+2

 عممي

 3نظري+2 3
 عممي

دوافع االهتمام بالعبللات  =
 العامة

4 
 3نظري+2

 عممي
=  

 اعل االجتماعًالتفٓلّٜٞ 
 مستوٌات التفاعل االجتماعً

5 
 3نظري+2

 عممي
= 

 العبللات العامة وظائف
 وجمهورها 

6 
 3نظري+2

 عممي
 = 
 تخطٌط عملٌة العبللات العامة  

7 
 3نظري+2

 عممي
= 

اإلشكال التنظٌمٌة للعبللات 
 العامة

8 
 3نظري+2

 عممي
=  

 اخصائٌو العبللات العامة 

 3نظري+2 9
 عممي

دور اإلدارة العلٌا فً مجال  ن =
 العبللات العامة  

ا

 

10 
 3نظري+2

 عممي
 ةتصمٌم برامج العبللات العام =

 

 3نظري+2 11
 عممي

=  
 العبللات العامة نفٌذ برنامجتت 

 وتقويمه ومتابعته
 3نظري+2 12
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 عممي

13 
 3نظري+2

 عممي
اأنواع برامج العبللات العامة =

14 
 3ي+نظر 2

 عممي
= 

مراحل عملٌة العبللات العامة 
فً تنظٌمات اإلرشاد 

 15 الزراعً
 3نظري+2

 عممي
 

 البنية التحتية
األٍزبم اُلًزٞه ٍؾبة ػب٣ل اُؼغ٢ِ٤ اُؼالهبد اُؼبٓخ, ٤ًِخ  الكتب المقررة المطموبة-13

2016عبٓؼخ رٌو٣ذ, -اُيهاػخ  
 

 المراجع الرئيسية  .10
 )المصادر(

,ا  منهوولا,اةالعبللااات العاماا لزيييدي، مبيياد رؤوف حسييين ا

ا2114  كق  ا,

 
الكتب والمراجع التي  .11

 يوصى بها 
 )المجالت العممية، التقارير....(

العبللات اٍزقلاّ ًزت ٝٓغالد ػ٤ِٔخ ٓ٘ٞػخ ك٢ ٓغبٍ 
كٚال ػٖ ّجٌخ  االٗزو٤ٗذ ةالعام  

المراجع االلكترونية،  .12
 مواقع االنترنيت

ٓقزِلخ اٍزقلاّ ٓٞاهغ اٌُزو٤ٗٝخ  

 . خطة تطوير المقرر الدراسي13
 % سنويا. 30الى  20تطوير نوعية المحاضرات بنسبة   -5
 ُِٔبكح اُ٘ظو٣خ عٞاٗت ُوثٜأُغزٔغ اُو٣ل٢ أُؾ٢ِ ك٢ أُؾبكظخ  ا٠ُ ٤ٓلا٤ٗخ ثي٣بهاد اُو٤بّ -6

 الميداني اُٞاهغ ٓغ اُؼ٤ِٔخ

 أ.د.جدوع شهاب ازتد                                   أ.د.سحاب عايد يوسف                                    

 استاذ ادلادة                                                                                         رئيس القسم
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 ٗٔٞمط ٕٝق أُووه

  

 ٕٝق أُووه

 

 

 جامعة تكريت أُإٍَخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ .497

 االهزٖبك ٝاالهّبك اُيهاػ٢/ ٤ًِخ اُيهاػخ    / أُوًي ؼ٢ِٔ اُوَْ اُ .498

 مناهج ارشاد زراعً أُووه اٍْ / هٓي .499

 اٍجٞػ٢ أٌّبٍ اُؾٚٞه أُزبؽخ .511

 اهّبك –هث٤ؼ٢ / أُوؽِخ  / اُواثؼخ  ك٢ِٖ اُلَٖ / اَُ٘خ .511

 ػ٢ِٔ ٍبػخ 45+ٗظو١ ٍبػخ 30 )ا٢ٌُِ(ػلك اَُبػبد اُلها٤ٍخ  .512

  2018/12/11 ربه٣ـ ئػلاك ٛنا إُٞق  .513

   أٛلاف أُووه .514

   عمل األرشاديتعرٌف واهمٌة األرشاد وال التعرف على . .92

 . الطرق والمعٌنات األرشادٌةالتعرف على  .93

 منهج األرشاد الزراعً العامالتعرف على   .94

  المنهج السلعًالتعرف على  .95

 منهج التدرٌب والزٌارالتعرف على  .96

 

جات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها ٌوفر وصف الممرر هذا إٌجازاً ممتضٌاً ألهم خصائص الممرر ومخر

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 ٝٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٝاُزو٤٤ْ ٔووهٓقوعبد اُ .515

  ٛلاف أُؼوك٤خ األ - ظ ظ

 .   منهج المشروع   إ ٣زؼوف    -85

   .منهج األنظمة الزراعٌة رؾ٤َِ    -86

  .  منهج المساهمة فً التكالٌف    اُزؼوف   -3      

   .منهج المؤسسات التعلٌمٌة ٣زؼوف اُطبُت ػ٠ِ    -4      

 

 ٔووهاُقبٕخ ثبُ ٤خأُٜبهاراألٛلاف   -ة 

 .   دور األرشاد الزراعً فً المجتمع الرٌفً  رؼ٤ِْ اُطبُت ػ٠ِ  - 1

    دور األرشاد الزراعً فً نمل التمنٌات ٤ْ اُطبُت  رؼِ  - 2

 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ      

 

 رؼ٤ِْ اُطِجخ ٤ًل٤خ اُو٤بّ ثطوائن اُزل٤ٌو ٝاُزؾ٤َِ أُٞٙٞػ٢.

 ري٣ٝل اُطِجخ ثأٍب٤ٍبد أُووه اُلها٢ٍ ٝأُٞاٙغ االٙبك٤خ .

 ٛوػ اٍئِخ كٌو٣خ.

 خ .رو٤َْ اُطِجخ ػ٠ِ ٓغب٤ٓغ ك٢ اُلهًٝ اُؼ٤ِٔ
 ٛوائن اُزو٤٤ْ      

 

 (quizاالٓزؾبٗبد أُلبعئخ )
 االٓزؾبٗبد اُْٜو٣خ

 اُزوبه٣و 

 اُٞاعت اُج٤ز٢
 األٛلاف اُٞعلا٤ٗخ ٝاُو٤ٔ٤خ  -ط

مهارة التفكٌر حسب لدرة الطالب وان الهدف من هذه المهارة هو ان ٌعتمد الطالب بما هو  -178

 ٌن المدرة على التفكٌر بشكل معمول .ملموس متى وماذا وكٌف ٌجب ان ٌفكر وٌعمل على تحس

 المبلحظة واالدران.  -179

 التحلٌل والتفسٌر. -181

 االعداد والتموٌم. -181

182-  

 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ     

 شرح المحاضرة. .94
 المجامٌع الطبلبٌة. .95
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 ٛوائن اُزو٤٤ْ    

 

 االٓزؾبٗبد ا٤ٓٞ٤ُخ ٝاُْٜو٣خ ٝاُٜ٘بئ٤خ. -133

 اُزوبه٣و  -134

 اُٞاعت اُج٤ز٢ -135

 

 
 

 أُ٘وُٞخ ) أُٜبهاد األفوٟ أُزؼِوخ ثوبث٤ِخ اُزٞظ٤ق ٝاُزطٞه اُْق٢ٖ (.اُزأ٤ِ٤ٛخ ُؼبٓخ ٝأُٜبهاد ا -ك 

 اٍزقلاّ اٍُٞبئَ اُز٤ٙٞؾ٤خ ٓضَ ّبّبد اُؼوٗ ٝاعٜيح اُؾبٍٞة ُي٣بك االٍز٤ؼبة ُِطِجخ . -94

 ىهع اُضوخ ػ٘ل اُطِجخ ك٢ اُزؼج٤و ػٖ اٗلَْٜ ثٞٙٞػ ٝصوخ ك٢ اٌُالّ ٝػ٘ل اُزؼج٤و ثبٌُزبثخ. -95
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 اُج٤٘خ اُزؾز٤خ  .516

 اـ اٌُزت ٝأُواعغ اُز٢ ٠ٕٞ٣ ثٜب                

 ( أُغالد اُؼ٤ِٔخ , اُزوبه٣و ,.... ) 
 مناهج ارشاد زراعً ًزت

ة ـ أُواعغ االٌُزو٤ٗٝخ, ٓٞاهغ االٗزو٤ٗذ 

.... 
 االنًتنيت

 
 فطخ رط٣ٞو أُووه اُلها٢ٍ  .517

 ٝاألؽلاس. اُظوٝف ر٘بٍت عل٣لح ٓلوكاد ل٣ضخ ٝ ئٙبكخاُؾ  ٝأُواعغ اٌُزت رٞك٤و.1

ا٣لبك اُطِجخ ٝفبٕخ االٝائَ ْٜٓ٘ ػ٠ِ اهَبْٜٓ اُؼ٤ِٔخ ا٠ُ فبهط اُؼوام ٝفبٕخ ك٢ اُلٍٝ أُزولٓخ  .2

 .االهزٖبك ٝاالهّبك اُيهاػ٢ ُزط٣ٞو أُٜبهاد ًال ؽَت هؿجزٚ ٝثؾَت اُزقٖٖبد أُٞعٞكح ك٢ هَْ

 أُغبٍ بٓؼبد اُؼب٤ُٔخ ٖٓ فالٍ رط٣ٞو أُالًبد اُزله٤َ٣خ ُالٛالع ػ٠ِ اُزطٞه ك٢اُزؼبٕٝ اُؼ٢ِٔ ٓغ اُغ .3

 .ُِٔووه االفزٖبٓ ماد اُؼ٢ِٔ

االهزٖبك٣خ ؼِّٞ اُ. رط٣ٞو كٌوح االٍزبم اُيائو ُوكل اُغبٓؼبد اُلز٤خ ثبُقجواد ٝافو ٓب رَٕٞ ا٤ُٚ اُؼِْ ك٢ 4

 .اُيهاػ٤خ

 ٍبػخ( 3اُؼ٢ِٔ ) ٍبػخ( 2اُ٘ظو١   ) األٍجٞع

تعرٌف واهمٌة األرشاد والعمل  االٍٝ
 األرشادي

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري الطرق والمعٌنات األرشادٌة  اُضب٢ٗ

 ريدتارين تطبيقية على اجلزء النظ الممدمة والمناهج تعرٌف وتمهٌد اُضبُش

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري منهج األرشاد الزراعً العام اُواثغ

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري المنهج السلعً  اُقبٌٓ

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري األمتحان الشهري األول اَُبكً

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري منهج التدرٌب والزٌارة اَُبثغ

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري منهج المشروع  اُضبٖٓ

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري منهج األنظمة الزراعٌة  اُزبٍغ

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري منهج المساهمة فً التكالٌف  اُؼبّو

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري منهج المؤسسات التعلٌمٌة  اُؾبك١ ػْو

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري االمتحان الشهري الثانً  واُضب٢ٗ ػْ

دور األرشاد الزراعً فً المجتمع  اُضبُش ػْو
 الرٌفً 

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري

دور األرشاد الزراعً فً نمل  اُواثغ ػْو
 التمنٌات

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري

 لى اجلزء النظريدتارين تطبيقية ع مراجعة اُقبٌٓ ػْو
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                                                  Seminarؽِوبد كها٤ٍخ    -اٍْ أُبكح :

 

 

                                             

 ػلك اُٞؽلاد

 ػلك اَُبػبد

 ػ٢ِٔ ٗظو١

1 0 2 

 

 

 

 ٣طبُت اُطبُت ثزول٣ْ  ثؾش ٝٓ٘بهْخ روبه٣و ٝ ٣٘بهِ فالٍ اُلَٖ . 
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ٓلوكاد أُ٘بٛظ 

َِ٘خ اُلها٤ٍخ ُ

اُواثؼخ كوع 

اُلَٖ اهزٖبك /

 الٍٝا
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 ٞمط ٕٝق أُووهٗٔ

  

 ٕٝق أُووه

 

 

 جامعة تكريت أُإٍَخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ .518

 االهزٖبك ٝاالهّبك اُيهاػ٢/ ٤ًِخ اُيهاػخ    / أُوًي ؼ٢ِٔ اُوَْ اُ .519

 1االهزٖبك اُو٤ب٢ٍ/ اٍْ / هٓي أُووه .511

 اٍجٞػ٢ أٌّبٍ اُؾٚٞه أُزبؽخ .511

 اقتصاد –خريفي / ادلرحلة  / الرابعة  فصلي اُلَٖ / اَُ٘خ .512

 ػ٢ِٔ ٍبػخ 45+ٗظو١ ٍبػخ 30 )ا٢ٌُِ(اَُبػبد اُلها٤ٍخ  ػلك .513

  2018/12/11 ربه٣ـ ئػلاك ٛنا إُٞق  .514

   أٛلاف أُووه .515

 –افتراضات نموذج االنحدار الخطً البسٌط  –نموذج االنحدار الخطً البسٌط  التعرف على . .97

  تمدٌر معامبلت –اشتماق المعادالت الطبٌعٌة 

 عبللته بالعلوم االخرى –اهدافه وفروعه  –مجاله  –صاد المٌاسً تعرٌف االلت . التعرف على  .98

 تمدٌر التباٌن والخطأ المعٌاري للمٌم الممدرة لمعامبلت االنحدار الخطًالتعرف على   .99

 –العكسٌة  –االسٌة  –الصٌغ الرٌاضٌة لنماذج االنحدار، الصٌغة الخطٌة التعرف على   .100

 النصف لوغارتمٌة المعكوسة –النصف لوغارتمٌة  –اللوغارتمٌة المزدوجة  –التربٌعٌة 

 منهجٌة البحث فً االلتصاد المٌاسًالتعرف على  .101

ٌوفر وصف الممرر هذا إٌجازاً ممتضٌاً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها 

ربط بٌنها وبٌن وصف المتاحة. والبد من الالتعلم مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 ٝٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٝاُزو٤٤ْ ٔووهٓقوعبد اُ .516

  ٛلاف أُؼوك٤خ األ - ع ع

 .    Rتمدٌر معامل االرتباط البسٌط  –البسٌط –االنحدار الخطً البسٌط   إ ٣زؼوف    -87

لٌاس معامل االرتباط  –االرتباط الخطً البسٌط )معامل بٌرسون(  لٌاس معامل رؾ٤َِ  .  -88

   النوعً او الرتب )معامل سبٌرمان(

 ٔووهاُقبٕخ ثبُ ٤خأُٜبهاراألٛلاف   -ة 

اختبار  s.e,z,tاالختبارات االحصائٌة، اختبارات الدرجة االولى )اختبار  رؼ٤ِْ اُطبُت ػ٠ِ   - 1

 .  الخطأ المعٌاري 

  خصائص العينات الكبَتة  –خصائص تقديرات ادلربعات الصغرى, خصائص العينات الصغَتة   ُطبُت  رؼ٤ِْ ا  - 2

 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ      

 

 رؼ٤ِْ اُطِجخ ٤ًل٤خ اُو٤بّ ثطوائن اُزل٤ٌو ٝاُزؾ٤َِ أُٞٙٞػ٢.

 ري٣ٝل اُطِجخ ثأٍب٤ٍبد أُووه اُلها٢ٍ ٝأُٞاٙغ االٙبك٤خ .

 ٛوػ اٍئِخ كٌو٣خ.

 ٤ْ اُطِجخ ػ٠ِ ٓغب٤ٓغ ك٢ اُلهًٝ اُؼ٤ِٔخ .روَ

 

 
 ٛوائن اُزو٤٤ْ      

 

 (quizاالٓزؾبٗبد أُلبعئخ )
 االٓزؾبٗبد اُْٜو٣خ

 اُزوبه٣و 

 اُٞاعت اُج٤ز٢

 

 
 األٛلاف اُٞعلا٤ٗخ ٝاُو٤ٔ٤خ  -ط

مهارة التفكٌر حسب لدرة الطالب وان الهدف من هذه المهارة هو ان ٌعتمد الطالب بما هو  -183

 متى وماذا وكٌف ٌجب ان ٌفكر وٌعمل على تحسٌن المدرة على التفكٌر بشكل معمول . ملموس

 المبلحظة واالدران.  -184

 التحلٌل والتفسٌر. -185

 االعداد والتموٌم. -186
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 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ     

 شرح المحاضرة. .96
 المجامٌع الطبلبٌة. .97

 ٛوائن اُزو٤٤ْ    

 

 االٓزؾبٗبد ا٤ٓٞ٤ُخ ٝاُْٜو٣خ ٝاُٜ٘بئ٤خ. -136

 اُزوبه٣و  -137

 اُٞاعت اُج٤ز٢ -138

 

 
 

 أُ٘وُٞخ ) أُٜبهاد األفوٟ أُزؼِوخ ثوبث٤ِخ اُزٞظ٤ق ٝاُزطٞه اُْق٢ٖ (.اُزأ٤ِ٤ٛخ أُٜبهاد اُؼبٓخ ٝ -ك 

 اٍزقلاّ اٍُٞبئَ اُز٤ٙٞؾ٤خ ٓضَ ّبّبد اُؼوٗ ٝاعٜيح اُؾبٍٞة ُي٣بك االٍز٤ؼبة ُِطِجخ . -96

 ٞػ ٝصوخ ك٢ اٌُالّ ٝػ٘ل اُزؼج٤و ثبٌُزبثخ.ىهع اُضوخ ػ٘ل اُطِجخ ك٢ اُزؼج٤و ػٖ اٗلَْٜ ثٞٙ -97
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 اُج٤٘خ اُزؾز٤خ  .517

 زت ٝأُواعغ اُز٢ ٠ٕٞ٣ ثٜب                اـ اٌُ

 ( أُغالد اُؼ٤ِٔخ , اُزوبه٣و ,.... ) 
  اقتصاد قياسي  ًزت

ة ـ أُواعغ االٌُزو٤ٗٝخ, ٓٞاهغ االٗزو٤ٗذ 

.... 
 االنًتنيت

 
 
 

 

 ٍبػخ( 3اُؼ٢ِٔ ) ٍبػخ( 2اُ٘ظو١   ) األٍجٞع

 –اىدافو وفروعو  –رلالو  –تعريف االقتصاد القياسي  االٍٝ
 عالقتو ابلعلوم االخرى

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري اُضب٢ٗ

 اُضبُش
 بحث يف االقتصاد القياسيمنهجية ال

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري اُواثغ

 –الصيغ الرايضية لنماذج االحندار, الصيغة اخلطية  اُقبٌٓ
 –اللوغاردتية ادلزدوجة  –الًتبيعية  –العكسية  –االسية 

 النصف لوغاردتية ادلعكوسة –النصف لوغاردتية 

 تطبيقية على اجلزء النظري دتارين

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري اَُبكً

افًتاضات دنوذج  –دنوذج االحندار اخلطي البسيط  اَُبثغ
 –اشتقاق ادلعادالت الطبيعية  –االحندار اخلطي البسيط 

تقدير التباين  –تقدير معامالت االحندار اخلطي البسيط 
عامالت االحندار اخلطي واخلطأ ادلعياري للقيم ادلقدرة دل

 Rتقدير معامل االرتباط البسيط  –البسيط 

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري اُضبٖٓ

 –قياس معامل االرتباط اخلطي البسيط )معامل بَتسون(  اُزبٍغ
 قياس معامل االرتباط النوعي او الرتب )معامل سبَتمان(

 ية على اجلزء النظريدتارين تطبيق

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري اُؼبّو

االختبارات االحصائية, اختبارات الدرجة االوىل )اختبار  اُؾبك١ ػْو
s.e,z,t )اختبار اخلطأ ادلعياري 

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري اُضب٢ٗ ػْو

رات ادلربعات الصغرى, خصائص العينات خصائص تقدي اُضبُش ػْو
 خصائص العينات الكبَتة –الصغَتة 

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري

 اُواثغ ػْو
 مراجعة 

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري اُقبٌٓ ػْو

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري  
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 فطخ رط٣ٞو أُووه اُلها٢ٍ  .518

 ألؽلاس.ٝا اُظوٝف ر٘بٍت عل٣لح ٓلوكاد اُؾل٣ضخ ٝ ئٙبكخ  ٝأُواعغ اٌُزت رٞك٤و.1

ا٣لبك اُطِجخ ٝفبٕخ االٝائَ ْٜٓ٘ ػ٠ِ اهَبْٜٓ اُؼ٤ِٔخ ا٠ُ فبهط اُؼوام ٝفبٕخ ك٢ اُلٍٝ أُزولٓخ  .2

 .االهزٖبك ٝاالهّبك اُيهاػ٢ ُزط٣ٞو أُٜبهاد ًال ؽَت هؿجزٚ ٝثؾَت اُزقٖٖبد أُٞعٞكح ك٢ هَْ

 أُغبٍ له٤َ٣خ ُالٛالع ػ٠ِ اُزطٞه ك٢اُزؼبٕٝ اُؼ٢ِٔ ٓغ اُغبٓؼبد اُؼب٤ُٔخ ٖٓ فالٍ رط٣ٞو أُالًبد اُز .3

 .ُِٔووه االفزٖبٓ ماد اُؼ٢ِٔ

االهزٖبك٣خ ؼِّٞ اُ. رط٣ٞو كٌوح االٍزبم اُيائو ُوكل اُغبٓؼبد اُلز٤خ ثبُقجواد ٝافو ٓب رَٕٞ ا٤ُٚ اُؼِْ ك٢ 4

 .اُيهاػ٤خ
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 ٔٞمط ٕٝق أُووهٗ

  

 ٕٝق أُووه

 

 جامعة تكريت أُإٍَخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ .519

 هّبك اُيهاػ٢/ ٤ًِخ اُيهاػخاالهزٖبك ٝاال    / أُوًي ؼ٢ِٔ اُوَْ اُ .521

 اساسيات زلاصيل حقلية اٍْ / هٓي أُووه .521

 اٍجٞػ٢ أٌّبٍ اُؾٚٞه أُزبؽخ .522

 اقتصاد –خريفي / ادلرحلة  / الرابعة  ك٢ِٖ اُلَٖ / اَُ٘خ .523

 ػ٢ِٔ ٍبػخ 45+ٗظو١ ٍبػخ 30 )ا٢ٌُِ(ػلك اَُبػبد اُلها٤ٍخ  .524

  2018/12/11 ربه٣ـ ئػلاك ٛنا إُٞق  .525

   أٛلاف أُووه .526

   التعرف على . .102

ب ـ تقسيم احملاصيل احلقلية حسب االستعمال االقتصادي ادلوسم الزراعي , مدة مكوث احملصول يف االرض ـ  . التعرف على 
 االستعماالت االخرى .

االدغال ـ تعرٌفها ـ عوامل انتشارها الخسائر التً تسببها ـ وطرق المكافحة مع التعرف على  .103

  ة فً المنطمة .ذكر االدغال المنتشر

الدورات الزراعٌة ـ النماط الواجب مراعاتها فً تمٌٌم الدورة الزراعٌة ـ انواع التعرف على   .104

 الدورات

 عملٌات اعداد االرض للزراعة واجراء امتحان فصلًالتعرف على  .105

إٌجازاً ممتضٌاً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها ٌوفر وصف الممرر هذا 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 ٝٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٝاُزو٤٤ْ ٔووهٓقوعبد اُ .527

عوائل المحاصٌل الحملٌة كالنجٌلٌة والبمولٌة  الوصف النباتً الهم  ٛلاف أُؼوك٤خ األ - ؽ ؽ

 وغٌرها

 اُؼٞآَ اُج٤ئ٤خ ٝػالهزٜب ث٘ٔٞ أُؾب٤َٕ اُؾوَ رؾ٤َِ  .  إ ٣زؼوف    -89

 

 ٔووهاُقبٕخ ثبُ ٤خأُٜبهاراألٛلاف   -ة 

 .  عملٌات اعداد االرض للزراعة واجراء امتحان فصلً  رؼ٤ِْ اُطبُت ػ٠ِ   - 1

   ة موجزة عن طرق تربية احملاصي احلقلية مقدم رؼ٤ِْ اُطبُت    - 2

 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ      

 

 رؼ٤ِْ اُطِجخ ٤ًل٤خ اُو٤بّ ثطوائن اُزل٤ٌو ٝاُزؾ٤َِ أُٞٙٞػ٢.

 ري٣ٝل اُطِجخ ثأٍب٤ٍبد أُووه اُلها٢ٍ ٝأُٞاٙغ االٙبك٤خ .

 ٛوػ اٍئِخ كٌو٣خ.

 رو٤َْ اُطِجخ ػ٠ِ ٓغب٤ٓغ ك٢ اُلهًٝ اُؼ٤ِٔخ .
 وائن اُزو٤٤ْ ٛ     

 

 (quizاالٓزؾبٗبد أُلبعئخ )
 االٓزؾبٗبد اُْٜو٣خ

 اُزوبه٣و 

 اُٞاعت اُج٤ز٢
 األٛلاف اُٞعلا٤ٗخ ٝاُو٤ٔ٤خ  -ط

مهارة التفكٌر حسب لدرة الطالب وان الهدف من هذه المهارة هو ان ٌعتمد الطالب بما هو  -187

 لى التفكٌر بشكل معمول .ملموس متى وماذا وكٌف ٌجب ان ٌفكر وٌعمل على تحسٌن المدرة ع

 المبلحظة واالدران.  -188

 التحلٌل والتفسٌر. -189

 االعداد والتموٌم. -191

 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ     

 

 
 شرح المحاضرة. .98
 المجامٌع الطبلبٌة. .99
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 ٛوائن اُزو٤٤ْ    

 

 االٓزؾبٗبد ا٤ٓٞ٤ُخ ٝاُْٜو٣خ ٝاُٜ٘بئ٤خ. -139

 اُزوبه٣و  -141

 اُٞاعت اُج٤ز٢ -141

 

 
 

 أُ٘وُٞخ ) أُٜبهاد األفوٟ أُزؼِوخ ثوبث٤ِخ اُزٞظ٤ق ٝاُزطٞه اُْق٢ٖ (.أ٤ِ٤ٛخ اُزأُٜبهاد اُؼبٓخ ٝ -ك 

 اٍزقلاّ اٍُٞبئَ اُز٤ٙٞؾ٤خ ٓضَ ّبّبد اُؼوٗ ٝاعٜيح اُؾبٍٞة ُي٣بك االٍز٤ؼبة ُِطِجخ . -98

 ىهع اُضوخ ػ٘ل اُطِجخ ك٢ اُزؼج٤و ػٖ اٗلَْٜ ثٞٙٞػ ٝصوخ ك٢ اٌُالّ ٝػ٘ل اُزؼج٤و ثبٌُزبثخ. -99
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 ٍبػخ( 3اُؼ٢ِٔ ) ٍبػخ( 2اُ٘ظو١   ) عاألٍجٞ

اـ احملاصيل احلقلية ـ تعريفها ـ منشاهتا ـ تطويرىا  االٍٝ
. 

ب ـ تقسيم احملاصيل احلقلية حسب 
االستعمال االقتصادي ادلوسم الزراعي , مدة 
مكوث احملصول يف االرض ـ االستعماالت 

 االخرى .
 
 

حلنطة والشعَت ـ مشاىدة ورسم نبااتت احملاصيل الشتوية كا 1
والشلم والكتان والسلجم والعصفر والعدس واحلمص . أو 

احملاصيل الصيفية ) حسب الفصل الذي يعطى فيو الدرس ( 
وىي السمسم والقطن وادلاش وعباد الشمس والذرة الصفراء 

 والبيضاء والدخن وفول الصواي .
ـ االطالع على األمساء العربية واألنكليزية مع األمساء  2

 مية والعوائل اليت تنتمي اليها ىذه احملاصيل .العل

 اُضب٢ٗ

الوصف النبايت الىم عوائل احملاصيل احلقلية 
 كالنجيلية والبقولية وغَتىا

 
ـ رسم توضيحي كامل لنبات العائلة النجيلية وآخر من  3

 العائلة البقولية .
 ـ القيام بزايرة للحقل وعمل رلموعة نباتية . 4

بيئية وعالقتها بنمو احملاصيل احلقلية العوامل ال اُضبُش
: 

ا ـ العوامل احليوية ـ الضوء ـ احلرارة ـ الرطوبة    
ب ـ عوامل الًتبة من تركيبها وقوامها 

وخصوبتها وتفاعل زللوذلا انواع احملاصيل 
 حسب حتملها للملوحة .

ج ـ عالقة ادلاء بنمو احملاصيل احلقلية   دـ 
 لدقيقةالعوامل احليوية كالكائنات ا

دتيز بذور احملاصيل احلقلية بصورة عامة مع رسوم توضيحية ذلا 
. 

 ـ الطرق ادلتبعة يف دتيز احملاصيل . 1
 أ ـ الصفات ادلورفولوجية   ب ـ الًتكيب الكيمياوي

ـ يقوم الطلبة بتشخيص مواصفات البذور ادلتوفرة وترتيبها  2
 يف جداول لديهم .

 اُواثغ

اعة واجراء امتحان عمليات اعداد االرض للزر 
 فصلي

 االنبات يف بذور احملاقيل احلصلية
 ـ العوامل البيئية اليت تؤثر على االنبات 1

أ ـ احلرارة ــ ختترب بذور احملاصيل بدرجات حرارة سلتلفة يف 
 ادلنبتة وخارجها .

ب ـ الرطوبة ــ ختترب أتثَت مستوايت سلتلفة من الرطوبة على 
 أنبات بذور بعض احملاصيل .
 ج ـ االوكسجُت      د ـ الضؤ

 ـ أنواع األنبات 2
 أ ـ األنبات األرضي ــ مع ذكر أمثلة لكل نوع
 ب ـ األنبات اذلوائي ــ مع ذكر أمثلة لكل نوع

ـ يقوم الطلبة بدراسة أنبات بذور ثالثة من احملاصيل على  3



 
  

 

270 

 

األقل دلعرفة نوع األنبات فيو ورسم البادرات الناجتة عن عملية 
ت , توضع بذور كل زلصول يف درجات حرارة سلتلفة األنبا

 ورطوبة سلتلفة .
البذور واحلبوب واختبار االنبات والنقاوة  اُقبٌٓ

والشروط الواجب توفرىا يف بذور احملاصيل 
احلقلية ادلعدة للزراعة مع فكرة عن اذنية 
تدريج احلبوب وجتفيفاحلاصل وخزنو 

 وتسويقيو.

 عمليات خدمة الًتبة
 
 

 كًاَُب

االدغال ـ تعريفها ـ عوامل انتشارىا اخلسائر 
اليت تسببها ـ وطرق ادلكافحة مع ذكر 

 االدغال ادلنتشرة يف ادلنطقة .

 ـ فكرة عن احلراثة والتنجيم والتسوية واالآلت ادلتعلقة هبا . 1
ـ أذنية ىذه ـ عمليات األنتاج واألجتاه احلديث يف العامل يف  2

حاصاًل عالياً بدون عمليات تربية أصناف زلاصيل تعطي 
 خدمة لؤلرض كثَتة .

ـ مشاىدة ىذه العمليات يف احلقل وقيام الطلبة أبجراء  3
 أختبارات واحلراثة والتسوية .

 ـ عرض بعض األفالم والساليدات ادلتوفرة . 4
 اَُبثغ

الدورات الزراعية ـ النقاط الواجب مراعاهتا يف 
رات وفوائدىا تقييم الدورة الزراعية ـ انواع الدو 

 مع امثلة توضيحية عن الدورات الزراعية .

ـ دور األمسدة يف دنو النبااتت وزايدة  2ـ أنواع األمسدة      1
 احلاصل

ـ تطبيقات حسابية على صيغة  4ـ طرق أضافة األمسدة      3
 السماد والنسبة السمادية

ـ االطالع على بعض األمسدة ادلتوفرة ونثرىا يف احلقل من  5
 ل الطالبقب

 اُضبٖٓ

 مقدمة موجزة عن طرق تربية احملاصي احلقلية

 عمليات خدمة احملصول :
أ ـ طرق الزراعة ادلختلفة الزراعةنثرا" على سطور وعلى مروز , 
تذكر احلاالت اليت تستعمل فيها ىذه الطرق مع ذكر شليزاهتا 

 وعيوهبا مع نبذة سلتصرة عن الطريقة اجلافة وادلبتلة .
الطلبة بزراعة بعض احملاصيل يف احلقل ب ـ يقوم 

 ابلطرقادلذذكورة اعاله ومشاىدة استعمال الباذرة .
ج ـ دراسة مواعيد وعمق ومسافات الزراعة وكميات البذار او 

 الكثافة النباتية وأتتَت على احلاصل الناتج .
 
 
 

 اُزبٍغ
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 اُج٤٘خ اُزؾز٤خ  .528

 
 الري والصرف  اُؼبّو

ي    ب ـ ادلقنن ا ـ عملية الري ومعرفة حاجة احملصول للر 
 ادلائي لبعض احملاصيل واذنيتو

 جـ ـ أذنية الصرف وانواع ادلبازل

 اُؾبك١ ػْو

 مراحل انتاج واكثار البذور احملسنة

 اُضب٢ٗ ػْو

 

فكرة عن انواع االدغال الرئيسية يف احلقول احملاصيل الشتوية  
 والصيفية يف العراق .

 ب ـ طرق مكافحة االدغال
 عض بذور نبااتت االدغال اذلامة يف العراقح ـ التعرف على ب

 اُضبُش ػْو

فكرة موجزة عن اىم احملاصيل الزيتية يف العراق 
 على شكل جداول مركزة

استعمال الكيمياوايت دلكافحة االدغال يف احلقل ابستعمال 
التوفوردي والكراموكسون واالطالع على اىم نباتلت االدغال 

 عشيب ادليكانيكيادلتوفرة واجراء بعض عمليات الت
 

 اُواثغ ػْو

 

 اخلف والًتقيع
اـ أذنية عمليات اخلف والًتقيع لنبااتت احملاصيل   ب ـ 

 التعشيب والعزق وختبار النضج واحلصاد والدراس
ج ـ يقوم الطلبة ابجراء بعض التطبيقات ادلتعلقة ابلنقاط اعاله 

 يف احلقل
 

 اُقبٌٓ ػْو

 مراجعة 

 تدريج احلبوب
ج احلبوب , تعريفو اذنية    ب ـ اسس وقواعد ا ـ علم تدري

 اخذ العينات وقوانُت التدريج
ج ـ االدوات ادلستعملة يف التدريج  د ـ تعطى دناذج منبذور 

 احملاصيل للقيام بتدررنها واختيار انباهتا يف
  

 ادلخترب
زايدة اىل احلقل الكلية او زلطة جتريبية لالطالع على التجارب 

 . احلقلية ادلتوفرة
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 اـ اٌُزت ٝأُواعغ اُز٢ ٠ٕٞ٣ ثٜب                

 ( أُغالد اُؼ٤ِٔخ , اُزوبه٣و ,.... ) 
 زلاصيل حقلية   ًزت

ة ـ أُواعغ االٌُزو٤ٗٝخ, ٓٞاهغ االٗزو٤ٗذ 

.... 
 االنًتنيت

 فطخ رط٣ٞو أُووه اُلها٢ٍ  .529

 ٝاألؽلاس. اُظوٝف ر٘بٍت عل٣لح ٓلوكاد بكخاُؾل٣ضخ ٝ ئٙ  ٝأُواعغ اٌُزت رٞك٤و.1

ا٣لبك اُطِجخ ٝفبٕخ االٝائَ ْٜٓ٘ ػ٠ِ اهَبْٜٓ اُؼ٤ِٔخ ا٠ُ فبهط اُؼوام ٝفبٕخ ك٢ اُلٍٝ أُزولٓخ ُزط٣ٞو  .2

 .االهزٖبك ٝاالهّبك اُيهاػ٢ أُٜبهاد ًال ؽَت هؿجزٚ ٝثؾَت اُزقٖٖبد أُٞعٞكح ك٢ هَْ

 أُغبٍ ب٤ُٔخ ٖٓ فالٍ رط٣ٞو أُالًبد اُزله٤َ٣خ ُالٛالع ػ٠ِ اُزطٞه ك٢اُزؼبٕٝ اُؼ٢ِٔ ٓغ اُغبٓؼبد اُؼ .3

 .ُِٔووه االفزٖبٓ ماد اُؼ٢ِٔ

االهزٖبك٣خ ؼِّٞ اُ. رط٣ٞو كٌوح االٍزبم اُيائو ُوكل اُغبٓؼبد اُلز٤خ ثبُقجواد ٝافو ٓب رَٕٞ ا٤ُٚ اُؼِْ ك٢ 4

 .اُيهاػ٤خ
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 ٗٔٞمط ٕٝق أُووه 

 

  

 وهٕٝق أُو

 

 

 جامعة تكريت أُإٍَخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ .531

 االهزٖبك ٝاالهّبك اُيهاػ٢/ ٤ًِخ اُيهاػخ    أُوًي / ؼ٢ِٔ اُوَْ اُ .531

 اقتصادايت ادلوارد الطبيعية   اٍْ / هٓي أُووه .532

 اٍجٞػ٢ أٌّبٍ اُؾٚٞه أُزبؽخ .533

 اقتصاد –خريفي / ادلرحلة  / الرابعة  ك٢ِٖ اُلَٖ / اَُ٘خ .534

 ػ٢ِٔ ٍبػخ 45+ٗظو١ ٍبػخ 30 )ا٢ٌُِ(ػلك اَُبػبد اُلها٤ٍخ  .535

  2018/12/11 إُٞق ربه٣ـ ئػلاك ٛنا  .536

   أٛلاف أُووه .537

تصنٌف الموارد  –اهمٌة الموارد الطبٌعٌة  –تعرٌف علم الموارد الطبٌعٌة  التعرف على . .106

  الضوابط االلتصادٌة الستمبلل الموارد الطبٌعٌة –الطبٌعٌة 

 .وظائف االرض –مفاهٌم االرض  –التصادٌات الموارد االرضٌة  التعرف على  .107

  لتاثٌر المتبادل بٌن كل من الموارد االرضٌة و الحضارة و المشاكل الرئٌسٌةاالتعرف على  .108

 الكثافة االستمالٌة لبلرض و العوامل المؤثرة على الكثافة االستمالٌة لبلرضالتعرف على   .109

 العوامل المؤثرة على الطلب على االراضً –الطلب على االرض التعرف على  .110

ٌوفر وصف الممرر هذا إٌجازاً ممتضٌاً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 ٝاُزؼِْ ٝاُزو٤٤ْٝٛوائن اُزؼ٤ِْ  ٔووهٓقوعبد اُ .538

  ٛلاف أُؼوك٤خ األ - ف ف

 .   مفهوم العرض للموارد االرضٌة  –عرض الموارد االرضٌة   إ ٣زؼوف    -91

   .الطلب على الموارد المائٌة –عرض الموارد المائٌة  –الموارد المائٌة  رؾ٤َِ    -91

  .  عراق عرض ادلوارد ادلائية يف ال –ادلوارد ادلائية يف العراق    اُزؼوف   -3      

   .اُطبُت ػ٠ِ    حجم السكان  –ادلوارد البشرية  ٣زؼوف -4      

 

 ٔووهاُقبٕخ ثبُ ٤خأُٜبهاراألٛلاف   -ة 

 . كثافة و نمو السكان  –التركٌب االلتصادي للسكان  –حجم الموى العاملة   رؼ٤ِْ اُطبُت ػ٠ِ   - 1

  م صيانة ادلوارد الطبيعية مفهو  –صيانة ادلوارد الطبيعية   رؼ٤ِْ اُطبُت    - 2

 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ      

 

 رؼ٤ِْ اُطِجخ ٤ًل٤خ اُو٤بّ ثطوائن اُزل٤ٌو ٝاُزؾ٤َِ أُٞٙٞػ٢.

 ري٣ٝل اُطِجخ ثأٍب٤ٍبد أُووه اُلها٢ٍ ٝأُٞاٙغ االٙبك٤خ .

 ٛوػ اٍئِخ كٌو٣خ.

 رو٤َْ اُطِجخ ػ٠ِ ٓغب٤ٓغ ك٢ اُلهًٝ اُؼ٤ِٔخ .

 

 
 ْ ٛوائن اُزو٤٤     

 

 (quizاالٓزؾبٗبد أُلبعئخ )
 االٓزؾبٗبد اُْٜو٣خ

 اُزوبه٣و 

 اُٞاعت اُج٤ز٢

 

 
 األٛلاف اُٞعلا٤ٗخ ٝاُو٤ٔ٤خ  -ط

مهارة التفكٌر حسب لدرة الطالب وان الهدف من هذه المهارة هو ان ٌعتمد الطالب بما هو  -191

 ر بشكل معمول .ملموس متى وماذا وكٌف ٌجب ان ٌفكر وٌعمل على تحسٌن المدرة على التفكٌ

 المبلحظة واالدران.  -192

 التحلٌل والتفسٌر. -193

 االعداد والتموٌم. -194
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 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ     

 شرح المحاضرة. .100

 المجامٌع الطبلبٌة. .101

 ٛوائن اُزو٤٤ْ    

 

 االٓزؾبٗبد ا٤ٓٞ٤ُخ ٝاُْٜو٣خ ٝاُٜ٘بئ٤خ. -142

 اُزوبه٣و  -143

 اُٞاعت اُج٤ز٢ -144

 

 
 

 وُٞخ ) أُٜبهاد األفوٟ أُزؼِوخ ثوبث٤ِخ اُزٞظ٤ق ٝاُزطٞه اُْق٢ٖ (.أُ٘اُزأ٤ِ٤ٛخ أُٜبهاد اُؼبٓخ ٝ -ك 

 اٍزقلاّ اٍُٞبئَ اُز٤ٙٞؾ٤خ ٓضَ ّبّبد اُؼوٗ ٝاعٜيح اُؾبٍٞة ُي٣بك االٍز٤ؼبة ُِطِجخ . -111

 ىهع اُضوخ ػ٘ل اُطِجخ ك٢ اُزؼج٤و ػٖ اٗلَْٜ ثٞٙٞػ ٝصوخ ك٢ اٌُالّ ٝػ٘ل اُزؼج٤و ثبٌُزبثخ. -111
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 ٍبػخ( 3اُؼ٢ِٔ ) ٍبػخ( 2)اُ٘ظو١    األٍجٞع

تصنيف  –اذنية ادلوارد الطبيعية  –تعريف علم ادلوارد الطبيعية  االٍٝ
الضوابط االقتصادية الستقالل ادلوارد  –ادلوارد الطبيعية 

 الطبيعية

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري

وظائف  –مفاىيم االرض  –اقتصادايت ادلوارد االرضية  اُضب٢ٗ
اثَت ادلتبادل بُت كل من ادلوارد االرضية و الت –االرض 

احلضارة و ادلشاكل الرئيسية القتصاد االرض و السياسات 
 ادلتعلقة هبا

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري

العوامل ادلؤثرة على الطلب على  –الطلب على االرض  اُضبُش
القدرة و استقاللية  –استعماالت االراضي  –االراضي 

 تعمال االحسن و االفضل لالرضاالس –االرض 

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري

الكثافة االستقالية لالرض و العوامل ادلؤثرة على الكثافة  اُواثغ
 –الزراعة اخلفيفة  –الزراعة الكثيفة  –االستقالية لالرض 

 احلد الكثيف و احلد اخلفيف يف االستعمال الزراعي لالرض

 النظريدتارين تطبيقية على اجلزء 

 –مفهوم العرض للموارد االرضية  –عرض ادلوارد االرضية  اُقبٌٓ
امكانية زايدة  –العرض االقتصادي  –العرض التطبيقي 

 العرض االقتصادي للموارد االرضية

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري

النظرية الكالسيكية  –نظرايت الريع  –مفهوم الريع  –الريع  اَُبكً
) نظرية ريكاردو ( االنتقادات                     يف الريع    

النظرية احلديثة يف  –اليت وجهت اىل نظرية ريكاردو يف الريع 
 –العوامل ادلؤدية اىل ارتفاع ريع االراضي الزراعية  –الريع 

شبو  –االذنية االجتماعية للريع  –االذنية االقتصادية للريع 
 الريع و تكاليف الفرص البديلة

 ين تطبيقية على اجلزء النظريدتار 

اتجَت االراضي حبصة من  –أتجَت و تقسيم االراضي الزراعية  اَُبثغ
افضلية اتجَت االراضي الزراعية بنقد او  –الناتج الزراعي 

اىداف  –تقسيم او تصنيف االراضي الزراعية  –مقطوعة 
 تصنيف االراضي

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري

طرق –مستلزمات التقومي  –دلوارد االرضية الزراعية تقومي ا اُضبٖٓ
العوامل  -اختيار الطريقة ادلناسبة للتقومي –تقومي االراضي 

 اغراض تقومي االراضي–ادلؤثرة على قيم االراضي الزراعية 

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري

 –انواع احليازة –مفهوم احليازة الزراعية  –احليازة الزراعية  اُزبٍغ
احليازة  –بعض نظم احليازة الزراعية  –خصائص احليازة 

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري
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 اُج٤٘خ اُزؾز٤خ  .539

 اـ اٌُزت ٝأُواعغ اُز٢ ٠ٕٞ٣ ثٜب                

 ( أُغالد اُؼ٤ِٔخ , اُزوبه٣و ,.... ) 
 اقتصادايت موارد    ًزت

االٌُزو٤ٗٝخ, ٓٞاهغ االٗزو٤ٗذ  ة ـ أُواعغ

.... 
 تاالنًتني

 
 

 
 فطخ رط٣ٞو أُووه اُلها٢ٍ  .541

 ٝاألؽلاس. اُظوٝف ر٘بٍت عل٣لح ٓلوكاد اُؾل٣ضخ ٝ ئٙبكخ  ٝأُواعغ اٌُزت رٞك٤و.1

ا٣لبك اُطِجخ ٝفبٕخ االٝائَ ْٜٓ٘ ػ٠ِ اهَبْٜٓ اُؼ٤ِٔخ ا٠ُ فبهط اُؼوام ٝفبٕخ ك٢ اُلٍٝ أُزولٓخ  .2

 .االهزٖبك ٝاالهّبك اُيهاػ٢ ُٜٔبهاد ًال ؽَت هؿجزٚ ٝثؾَت اُزقٖٖبد أُٞعٞكح ك٢ هَُْزط٣ٞو ا

 أُغبٍ اُزؼبٕٝ اُؼ٢ِٔ ٓغ اُغبٓؼبد اُؼب٤ُٔخ ٖٓ فالٍ رط٣ٞو أُالًبد اُزله٤َ٣خ ُالٛالع ػ٠ِ اُزطٞه ك٢ .3

 .ُِٔووه االفزٖبٓ ماد اُؼ٢ِٔ

االهزٖبك٣خ ؼِّٞ ا٤ُخ ثبُقجواد ٝافو ٓب رَٕٞ ا٤ُٚ اُؼِْ ك٢ . رط٣ٞو كٌوح االٍزبم اُيائو ُوكل اُغبٓؼبد اُلز4

 .اُيهاػ٤خ

 الزراعية يف العراق
ادلوارد االرضية الزراعية يف  –واقع ادلوارد االرضية يف العراق  اُؼبّو

 ادلشاكل اليت تعاين منها الًتب العراقية–العراق 
 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري

الطلب على ادلوارد  –عرض ادلوارد ادلائية  –ادلوارد ادلائية  بك١ ػْواُؾ
عرض ادلوارد ادلائية يف  –ادلوارد ادلائية يف العراق  –ادلائية 

 الطلب على ادلوارد ادلائية يف العراق –العراق 

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري

 –العاملة  حجم القوى –حجم السكان  –ادلوارد البشرية  اُضب٢ٗ ػْو
 –كثافة و دنو السكان   –الًتكيب االقتصادي للسكان 

احلجم االمثل  –العالقة بُت ادلوارد البشرية و ادلوارد االرضية 
ادلوارد  –اساليب حتقيق احلجم االمثل للسكان  –للسكان 

 البشرية يف العراق

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري

 زء النظريدتارين تطبيقية على اجل اُضبُش ػْو

 –مفهوم صيانة ادلوارد الطبيعية  –صيانة ادلوارد الطبيعية  اُواثغ ػْو
حفظ  –العوامل ادلؤثرة على حفظ و صيانة ادلوارد الطبيعية 

حفظ و صيانة موارد  –و صيانة ادلوارد الطبيعية يف العراق 
حفظ و صيانة ادلوارد  –حفظ و صيانة موارد ادلياه  –الًتبة 

 البشرية

 رين تطبيقية على اجلزء النظريدتا

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري  اُقبٌٓ ػْو

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري مراجعة  
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 ٕٝق ٗٔٞمط أُووه

  

 ٕٝق أُووه

 

 

 جامعة تكريت أُإٍَخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ .541

 االهزٖبك ٝاالهّبك اُيهاػ٢/ ٤ًِخ اُيهاػخ    / أُوًي ؼ٢ِٔ اُوَْ اُ .542

 ر٤ٔ٘خ ىهاػ٤خ  اٍْ / هٓي أُووه .543

 اٍجٞػ٢ أٌّبٍ اُؾٚٞه أُزبؽخ .544

 اقتصاد –/ ادلرحلة  / الرابعة  خريفي ك٢ِٖ اُلَٖ / اَُ٘خ .545

 ػ٢ِٔ ٍبػخ 45+ٗظو١ ٍبػخ 30 )ا٢ٌُِ(ػلك اَُبػبد اُلها٤ٍخ  .546

  2018/12/11 ربه٣ـ ئػلاك ٛنا إُٞق  .547

   أٛلاف أُووه .548

والع التخلف و اثرها على  –المؤشرات الرئٌسٌة للتخلف  –ماهٌة التخلف  التعرف على . .111

  المجتمع

 دور الزراعة فً التنمٌة االلتصادٌة –االلتصادٌة  ماهٌة التنمٌة . التعرف على  .112

  خصائص و سمات التخلف االلتصادي الزراعًالتعرف على  .113

 دور الزراعة فً التنمٌة االلتصادٌة –ماهٌة التنمٌة االلتصادٌة التعرف على   .114

 عدم كفاٌة راس المال و انخفاض تراكمه –المشكلة السكانٌة التعرف على  .115

ٌوفر وصف الممرر هذا إٌجازاً ممتضٌاً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم لمصوى من فرص مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة ا

 ؛البرنامج.

 ٝٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٝاُزو٤٤ْ ٔووهٓقوعبد اُ .549
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  ٛلاف أُؼوك٤خ األ - م م

 معوقات التنمية االقتصادية الزراعية إ ٣زؼوف   
92-     . 

   المعاٌٌر االساسٌة فً تحدٌد و اختٌار برامج التنمٌة الزراعٌة  رؾ٤َِ  .  -93

  .  الزراعية دتويل التنمية االقتصادية    اُزؼوف   -3      

   .   ادلعايَت االساسية يف حتديد و اختيار برامج التنمية الزراعية ت ػ٠ِ ٣زؼوف اُطبُ -4      

 

 ٔووهاُقبٕخ ثبُ ٤خأُٜبهاراألٛلاف   -ة 

 ادلعايَت االساسية يف حتديد و اختيار برامج التنمية الزراعية  رؼ٤ِْ اُطبُت ػ٠ِ   - 1
 . 

 سلوب االنتاجياختيار اال –معدل االستثمار الزراعي    رؼ٤ِْ اُطبُت    - 2

 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ      

 

 رؼ٤ِْ اُطِجخ ٤ًل٤خ اُو٤بّ ثطوائن اُزل٤ٌو ٝاُزؾ٤َِ أُٞٙٞػ٢.

 ري٣ٝل اُطِجخ ثأٍب٤ٍبد أُووه اُلها٢ٍ ٝأُٞاٙغ االٙبك٤خ .

 ٛوػ اٍئِخ كٌو٣خ.

 رو٤َْ اُطِجخ ػ٠ِ ٓغب٤ٓغ ك٢ اُلهًٝ اُؼ٤ِٔخ .

 

 
 ٛوائن اُزو٤٤ْ      

 

 (quizبد أُلبعئخ )االٓزؾبٗ
 االٓزؾبٗبد اُْٜو٣خ

 اُزوبه٣و 

 اُٞاعت اُج٤ز٢
 األٛلاف اُٞعلا٤ٗخ ٝاُو٤ٔ٤خ  -ط

مهارة التفكٌر حسب لدرة الطالب وان الهدف من هذه المهارة هو ان ٌعتمد الطالب بما هو  -195

 .ملموس متى وماذا وكٌف ٌجب ان ٌفكر وٌعمل على تحسٌن المدرة على التفكٌر بشكل معمول 

 المبلحظة واالدران.  -196

 التحلٌل والتفسٌر. -197

 االعداد والتموٌم. -198

 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ     

 شرح المحاضرة. .102
 المجامٌع الطبلبٌة. .103
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 ٛوائن اُزو٤٤ْ    

 

 االٓزؾبٗبد ا٤ٓٞ٤ُخ ٝاُْٜو٣خ ٝاُٜ٘بئ٤خ. -145

 اُزوبه٣و  -146

 اُٞاعت اُج٤ز٢ -147

 

 
 

 اد األفوٟ أُزؼِوخ ثوبث٤ِخ اُزٞظ٤ق ٝاُزطٞه اُْق٢ٖ (.أُ٘وُٞخ ) أُٜبهاُزأ٤ِ٤ٛخ أُٜبهاد اُؼبٓخ ٝ -ك 

 اٍزقلاّ اٍُٞبئَ اُز٤ٙٞؾ٤خ ٓضَ ّبّبد اُؼوٗ ٝاعٜيح اُؾبٍٞة ُي٣بك االٍز٤ؼبة ُِطِجخ . -112

 ىهع اُضوخ ػ٘ل اُطِجخ ك٢ اُزؼج٤و ػٖ اٗلَْٜ ثٞٙٞػ ٝصوخ ك٢ اٌُالّ ٝػ٘ل اُزؼج٤و ثبٌُزبثخ. -113
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 ٍبػخ( ٢ِ3 )اُؼٔ ٍبػخ( 2اُ٘ظو١   ) األٍجٞع

 التخلف االٍٝ
واقع التخلف و  –ادلؤشرات الرئيسية للتخلف  –ماىية التخلف 

 اثرىا على اجملتمع

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري

 التنمية االقتصادية اُضب٢ٗ
 دور الزراعة يف التنمية االقتصادية –ماىية التنمية االقتصادية 

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري بُشاُض

 خصائص و مسات التخلف االقتصادي الزراعي اُواثغ
 –عدم كفاية راس ادلال و اخنفاض تراكمو  –ادلشكلة السكانية 

 –البطالة البنيانية ادلقنعة اختالف البنية اذليكلية للتجارة اخلارجية 
 ختلف البنيان االجتماعي و الثقايف

 على اجلزء النظريدتارين تطبيقية 

 معوقات التنمية االقتصادية الزراعية اُقبٌٓ
ضيق السوق و اخنفاض الدوافع  –قصور الوسائل االدخارية 

حلقة الفقر  –البنية االساسية و اذلياكل االنتاجية  –االستثمارية 
 التجارة اخلارجية و العالقات االقتصادية الدولية–

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري اَُبكً

 اىداف التنمية االقتصادية الزراعية اَُبثغ
 الظروف ادلالئمة للتنمية االقتصادية الزراعية

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري اُضبٖٓ

 عناصر التنمية االقتصادية الزراعية اُزبٍغ
الدفعة القوية الالزمة لبدء  –االقتصادية الزراعية تغَتات التنمية 
 االسًتاتيجية ادلالئمة الستمرار عملية التنمية –عملية التنمية 

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري  اُؼبّو

اُؾبك١ 

 دتويل التنمية االقتصادية الزراعية ػْو
 در التمويل اخلارجيمصا –مصادر التمويل الداخلي 

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري

اُضب٢ٗ 

 ػْو
 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري

اُضبُش 

 ػْو
 ادلعايَت االساسية يف حتديد و اختيار برامج التنمية الزراعية

اختيار  –اختيار االسلوب االنتاجي  –معدل االستثمار الزراعي 
 عار الزراعيةسياسة االس –ادلشروعات الزراعية 

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري

اُواثغ 

 نظرايت التنمية االقتصادية ػْو
النموذج  –نظرية النمو الغَت متوازنة  –نظرية النمو ادلتوازنة 

 –النموذج ادلاركسي يف التنمية االقتصادية  –الكالسيكي للتنمية 
 نظرية الدفعة القوية –نظرية مراحل النمو لروستو 

 ن تطبيقية على اجلزء النظريدتاري
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 اُج٤٘خ اُزؾز٤خ  .551

 اـ اٌُزت ٝأُواعغ اُز٢ ٠ٕٞ٣ ثٜب                

 ( أُغالد اُؼ٤ِٔخ , اُزوبه٣و ,.... ) 
 تنمية زراعية  ًزت

ة ـ أُواعغ االٌُزو٤ٗٝخ, ٓٞاهغ االٗزو٤ٗذ 

.... 
 االنًتنيت

 
 فطخ رط٣ٞو أُووه اُلها٢ٍ  .551

 ٝاألؽلاس. اُظوٝف ر٘بٍت عل٣لح ٓلوكاد اُؾل٣ضخ ٝ ئٙبكخ  أُواعغٝ اٌُزت رٞك٤و.1

ا٣لبك اُطِجخ ٝفبٕخ االٝائَ ْٜٓ٘ ػ٠ِ اهَبْٜٓ اُؼ٤ِٔخ ا٠ُ فبهط اُؼوام ٝفبٕخ ك٢ اُلٍٝ أُزولٓخ  .2

 .االهزٖبك ٝاالهّبك اُيهاػ٢ ُزط٣ٞو أُٜبهاد ًال ؽَت هؿجزٚ ٝثؾَت اُزقٖٖبد أُٞعٞكح ك٢ هَْ

 أُغبٍ ُؼ٢ِٔ ٓغ اُغبٓؼبد اُؼب٤ُٔخ ٖٓ فالٍ رط٣ٞو أُالًبد اُزله٤َ٣خ ُالٛالع ػ٠ِ اُزطٞه ك٢اُزؼبٕٝ ا .3

 .ُِٔووه االفزٖبٓ ماد اُؼ٢ِٔ

االهزٖبك٣خ ؼِّٞ اُ. رط٣ٞو كٌوح االٍزبم اُيائو ُوكل اُغبٓؼبد اُلز٤خ ثبُقجواد ٝافو ٓب رَٕٞ ا٤ُٚ اُؼِْ ك٢ 4

 .اُيهاػ٤خ
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 أُووهٗٔٞمط ٕٝق 

  

 ٕٝق أُووه

 

 

 جامعة تكريت أُإٍَخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ .552

 االهزٖبك ٝاالهّبك اُيهاػ٢/ ٤ًِخ اُيهاػخ    / أُوًي ؼ٢ِٔ اُوَْ اُ .553

 ٤ٍبٍخ ىهاػ٤خ  اٍْ / هٓي أُووه .554

 اٍجٞػ٢ أٌّبٍ اُؾٚٞه أُزبؽخ .555

 اقتصاد –خريفي / ادلرحلة  / الرابعة  ك٢ِٖ اُلَٖ / اَُ٘خ .556

 ػ٢ِٔ ٍبػخ 45+ٗظو١ ٍبػخ 30 )ا٢ٌُِ(ػلك اَُبػبد اُلها٤ٍخ  .557

  2018/12/11 ا إُٞق ربه٣ـ ئػلاك ٛن .558

   أٛلاف أُووه .559

  فروع السٌاسة العامة –السٌاسة العامة  التعرف على . .116

 االتجاهات المختلفة فً السٌاسات االلتصادٌة –السٌاسة االلتصادٌة  . التعرف على  .117

   االصبلح الزراعً –اهداف السٌاسات االلتصادٌة  التعرف على .118

طرق و اشكال االصبلح الزراعً فً  -ح الزراعً طرق و اشكال االصبلالتعرف على   .119

 الدول النامٌة

العناصر و المؤشرات التً تستند الٌها السٌاسة  –مستلزمات السٌاسة الزراعً التعرف على  .120

 الزراعٌة

ٌوفر وصف الممرر هذا إٌجازاً ممتضٌاً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 ٝٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٝاُزو٤٤ْ ٔووهٓقوعبد اُ .561

 

  القتصادية مفهوم السياسة ا –شروط السياسة الزراعية  ٛلاف أُؼوك٤خ األ

 .  تاثٌر تحرٌر التجارة العالمٌة على الدول النامٌة    إ ٣زؼوف    -94

   .االثار االلتصادٌة للعولمة على الدول النامٌة رؾ٤َِ    -95

  .   تقييم نتائج السياسة الزراعية   اُزؼوف   -3      

   و العودلة االقتصادية   .  التكاليف االنتاجية و السياسة الزراعية ٣زؼوف اُطبُت ػ٠ِ   -4      

 

 ٔووهاُقبٕخ ثبُ ٤خأُٜبهاراألٛلاف   -ة 

 . التكالٌف االنتاجٌة  –السٌاسة الزراعٌة و مفهوم النظرٌة االلتصادٌة   رؼ٤ِْ اُطبُت ػ٠ِ   - 1

  ختطيط السياسة الزراعية   رؼ٤ِْ اُطبُت    - 2

 
 

 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ      

 

 اُو٤بّ ثطوائن اُزل٤ٌو ٝاُزؾ٤َِ أُٞٙٞػ٢.رؼ٤ِْ اُطِجخ ٤ًل٤خ 

 ري٣ٝل اُطِجخ ثأٍب٤ٍبد أُووه اُلها٢ٍ ٝأُٞاٙغ االٙبك٤خ .

 ٛوػ اٍئِخ كٌو٣خ.

 رو٤َْ اُطِجخ ػ٠ِ ٓغب٤ٓغ ك٢ اُلهًٝ اُؼ٤ِٔخ .

 

 
 ٛوائن اُزو٤٤ْ      

 

 (quizاالٓزؾبٗبد أُلبعئخ )
 االٓزؾبٗبد اُْٜو٣خ

 اُزوبه٣و 

 اُٞاعت اُج٤ز٢
 األٛلاف اُٞعلا٤ٗخ ٝاُو٤ٔ٤خ  -ط

مهارة التفكٌر حسب لدرة الطالب وان الهدف من هذه المهارة هو ان ٌعتمد الطالب بما هو  -199

 ملموس متى وماذا وكٌف ٌجب ان ٌفكر وٌعمل على تحسٌن المدرة على التفكٌر بشكل معمول .

 المبلحظة واالدران.  -211

 التحلٌل والتفسٌر. -211

 االعداد والتموٌم. -212
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 ئن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٛوا    

 شرح المحاضرة. .104

 المجامٌع الطبلبٌة. .105

 ٛوائن اُزو٤٤ْ    

 

 االٓزؾبٗبد ا٤ٓٞ٤ُخ ٝاُْٜو٣خ ٝاُٜ٘بئ٤خ. -148

 اُزوبه٣و  -149

 اُٞاعت اُج٤ز٢ -151

 

 
 

 أُ٘وُٞخ ) أُٜبهاد األفوٟ أُزؼِوخ ثوبث٤ِخ اُزٞظ٤ق ٝاُزطٞه اُْق٢ٖ (.اُزأ٤ِ٤ٛخ أُٜبهاد اُؼبٓخ ٝ -ك 

 ئَ اُز٤ٙٞؾ٤خ ٓضَ ّبّبد اُؼوٗ ٝاعٜيح اُؾبٍٞة ُي٣بك االٍز٤ؼبة ُِطِجخ .اٍزقلاّ اٍُٞب -114

 ىهع اُضوخ ػ٘ل اُطِجخ ك٢ اُزؼج٤و ػٖ اٗلَْٜ ثٞٙٞػ ٝصوخ ك٢ اٌُالّ ٝػ٘ل اُزؼج٤و ثبٌُزبثخ. -115
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 اُج٤٘خ اُزؾز٤خ  .561
 أُٖبكه: .562
563.  
اُيهاػ٤خ ك. ٍبُْ رٞك٤ن اُ٘غل٢ ٝ ك. ػجل اُوىام ػجل اُؾ٤ٔل ّو٣ق ا٤َُبٍخ االهزٖبك٣خ  .564

 . 1991اُغٜٔٞه٣خ اُؼواه٤خ 
 . ٤ٍ1981بٍخ اُز٤ٔ٘خ اُيهاػ٤خ , ػي٣ي ّبٛٞ أٍبػ٤َ   .565
 . 1984اُزقط٤ٜ ٝ ا٤َُبٍخ اُيهاػ٤خ , ك. ٍبُْ رٞك٤ن اُ٘غل٢ ٝ ك . ثل٣غ ع٤َٔ اُولٝ ,   .566
 

               اـ اٌُزت ٝأُواعغ اُز٢ ٠ٕٞ٣ ثٜب  

 ( أُغالد اُؼ٤ِٔخ , اُزوبه٣و ,.... ) 
 سياسة زراعية  ًزت

ة ـ أُواعغ االٌُزو٤ٗٝخ, ٓٞاهغ االٗزو٤ٗذ 

.... 
 االنًتنيت

 

 ٍبػخ( 2اُ٘ظو١   ) األٍجٞع

 فروع السياسة العامة –السياسة العامة  االٍٝ
 االجتاىات ادلختلفة يف السياسات االقتصادية – السياسة االقتصادية اُضب٢ٗ
 االصالح الزراعي –اىداف السياسات االقتصادية  اُضبُش
طرق و اشكال االصالح الزراعي يف الدول  -طرق و اشكال االصالح الزراعي  اُواثغ

 النامية
  اُقبٌٓ
يها السياسة العناصر و ادلؤشرات اليت تستند ال –مستلزمات السياسة الزراعي  اَُبكً

 الزراعية
 مفهوم السياسة االقتصادية الزراعية –شروط السياسة الزراعية  اَُبثغ
التكاليف االنتاجية و السياسة  –السياسة الزراعية و مفهوم النظرية االقتصادية  اُضبٖٓ

 الزراعية
 ختطيط السياسة الزراعية اُزبٍغ
 اُؼبّو

 ةالعرب و العودلة االقتصادي اُؾبك١ ػْو
 االاثر االقتصادية للعودلة على الدول النامية اُضب٢ٗ ػْو
 اتثَت حترير التجارة العادلية على الدول النامية اُضبُش ػْو
 تقييم نتائج السياسة الزراعية اُواثغ ػْو

 التكاليف االنتاجية و السياسة الزراعية اُقبٌٓ ػْو
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 فطخ رط٣ٞو أُووه اُلها٢ٍ  .567

 ٝاألؽلاس. اُظوٝف ر٘بٍت عل٣لح ٓلوكاد اُؾل٣ضخ ٝ ئٙبكخ  ٝأُواعغ اٌُزت رٞك٤و.1

الٝائَ ْٜٓ٘ ػ٠ِ اهَبْٜٓ اُؼ٤ِٔخ ا٠ُ فبهط اُؼوام ٝفبٕخ ك٢ اُلٍٝ أُزولٓخ ا٣لبك اُطِجخ ٝفبٕخ ا .2

 .االهزٖبك ٝاالهّبك اُيهاػ٢ ُزط٣ٞو أُٜبهاد ًال ؽَت هؿجزٚ ٝثؾَت اُزقٖٖبد أُٞعٞكح ك٢ هَْ

 ٔغبٍاُ اُزؼبٕٝ اُؼ٢ِٔ ٓغ اُغبٓؼبد اُؼب٤ُٔخ ٖٓ فالٍ رط٣ٞو أُالًبد اُزله٤َ٣خ ُالٛالع ػ٠ِ اُزطٞه ك٢ .3

 .ُِٔووه االفزٖبٓ ماد اُؼ٢ِٔ

االهزٖبك٣خ ؼِّٞ اُ. رط٣ٞو كٌوح االٍزبم اُيائو ُوكل اُغبٓؼبد اُلز٤خ ثبُقجواد ٝافو ٓب رَٕٞ ا٤ُٚ اُؼِْ ك٢ 4

 .اُيهاػ٤خ
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 ٗٔٞمط أُووهٕق ٝ

 

 ٕٝق أُووه

 

 

 جامعة تكريت أُإٍَخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ .568

 االهزٖبك ٝاالهّبك اُيهاػ٢/ ٤ًِخ اُيهاػخ    / أُوًي ؼ٢ِٔ اُوَْ اُ .569

 طرائق حبث  -: ٔووهاٍْ / هٓي اُ .571

 اٍجٞػ٢ أٌّبٍ اُؾٚٞه أُزبؽخ .571

 اقتصاد –خريفي / ادلرحلة  / الرابعة  ك٢ِٖ اُلَٖ / اَُ٘خ .572

 ػ٢ِٔ ٍبػخ 45+ٗظو١ ٍبػخ 30 )ا٢ٌُِ(ػلك اَُبػبد اُلها٤ٍخ  .573

  2018/12/11 ربه٣ـ ئػلاك ٛنا إُٞق  .574

   أٛلاف أُووه .575

   التفكٌر العلمً منهج حضاري التعرف على . .121

 .الطرٌمة العلمٌة و الطرٌمة العملٌة ، سمات التفكٌر العلمً لتعرف على ا .122

مفهوم العلم ، اهداف العلم ، تصنٌف العلوم ، الفرق بٌن العلم و الثمافة ، مفهوم التعرف على   .123

 المعرفة

 لمفاهٌم منهج البحث العلمًالتعرف على   .124

 م ، التعارٌف ، المتغٌراتمعطٌات العلم و البحث التجرٌبً ، المفاهٌالتعرف على  .125

 

التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها  ٌوفر وصف الممرر هذا إٌجازاً ممتضٌاً ألهم خصائص الممرر ومخرجات

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 ٝٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٝاُزو٤٤ْ ٔووهٓقوعبد اُ .576

  ٛلاف أُؼوك٤خ األ - ى ى

 .      لواعد منهج البحث العلمً ، تطور المعرفة و ظهور البحث العلمً إ ٣زؼوف   -96

اللتباس و النصوص ، انواع االلتباس و لواعده ، الحاشٌة ، تثبٌت المصادر و  رؾ٤َِ    -97

   .جعالمرا

 ادلقاييس و ادوات القياس  اُزؼوف   -3      
   .  

      

 

 ٔووهاُقبٕخ ثبُ ٤خأُٜبهاراألٛلاف   -ة 

 . مفهوم علم االحصاء و مجاالته و مراحل المنهاج االحصائً   رؼ٤ِْ اُطبُت ػ٠ِ   - 1

   االقتباس و النصوص , انواع االقتباس و قواعده , احلاشية  رؼ٤ِْ اُطبُت    - 2

 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ      

 

 رؼ٤ِْ اُطِجخ ٤ًل٤خ اُو٤بّ ثطوائن اُزل٤ٌو ٝاُزؾ٤َِ أُٞٙٞػ٢.

 ري٣ٝل اُطِجخ ثأٍب٤ٍبد أُووه اُلها٢ٍ ٝأُٞاٙغ االٙبك٤خ .

 ٛوػ اٍئِخ كٌو٣خ.

 رو٤َْ اُطِجخ ػ٠ِ ٓغب٤ٓغ ك٢ اُلهًٝ اُؼ٤ِٔخ .

 

 
 ٛوائن اُزو٤٤ْ      

 

 (quiz) االٓزؾبٗبد أُلبعئخ
 االٓزؾبٗبد اُْٜو٣خ

 اُزوبه٣و 

 اُٞاعت اُج٤ز٢

 
 األٛلاف اُٞعلا٤ٗخ ٝاُو٤ٔ٤خ  -ط

مهارة التفكٌر حسب لدرة الطالب وان الهدف من هذه المهارة هو ان ٌعتمد الطالب بما هو  -213

 ملموس متى وماذا وكٌف ٌجب ان ٌفكر وٌعمل على تحسٌن المدرة على التفكٌر بشكل معمول .

 واالدران.المبلحظة   -214

 التحلٌل والتفسٌر. -215

 االعداد والتموٌم. -216
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 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ     

 شرح المحاضرة. .106

 المجامٌع الطبلبٌة. .107

 ٛوائن اُزو٤٤ْ    

 

 االٓزؾبٗبد ا٤ٓٞ٤ُخ ٝاُْٜو٣خ ٝاُٜ٘بئ٤خ. -151

 اُزوبه٣و  -152

 اُٞاعت اُج٤ز٢ -153

 

 
 

 ٔزؼِوخ ثوبث٤ِخ اُزٞظ٤ق ٝاُزطٞه اُْق٢ٖ (.أُ٘وُٞخ ) أُٜبهاد األفوٟ اُاُزأ٤ِ٤ٛخ أُٜبهاد اُؼبٓخ ٝ -ك 

 اٍزقلاّ اٍُٞبئَ اُز٤ٙٞؾ٤خ ٓضَ ّبّبد اُؼوٗ ٝاعٜيح اُؾبٍٞة ُي٣بك االٍز٤ؼبة ُِطِجخ . -116

 ىهع اُضوخ ػ٘ل اُطِجخ ك٢ اُزؼج٤و ػٖ اٗلَْٜ ثٞٙٞػ ٝصوخ ك٢ اٌُالّ ٝػ٘ل اُزؼج٤و ثبٌُزبثخ. -117
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 ٍبػخ( 2اُ٘ظو١   ) األٍجٞع

 لعلمي منهج حضاريالتفكَت ا االٍٝ
 الطريقة العلمية و الطريقة العقلية , مسات التفكَت العلمي -

 مدخل دلفاىيم منهج البحث العلمي اُضب٢ٗ
مفهوم العلم , اىداف العلم , تصنيف العلوم , الفرق بُت العلم و الثقافة ,  -

 مفهوم ادلعرفة
 , ادلتغَتات معطيات العلم و البحث التجرييب , ادلفاىيم , التعاريف اُضبُش
 قواعد منهج البحث العلمي , تطور ادلعرفة و ظهور البحث العلمي اُواثغ

 منهجية البحث العلمي , اركان البحث ادلنظم اُقبٌٓ
 البحث و مناىجو اَُبكً

انواع البحوث , ادناط البحوث , اشكال البحوث , الفرق بُت البحث و  -
 التقرير

 مراحل اعداد البحث اَُبثغ
 رتع البياانت و ادواهتا اُضبٖٓ

 مصادر رتع البياانت , حتليل البياانت و استنباط النتائج -
 االستمارة االستبيانية اُزبٍغ

خطوات تصميم االستفتاء , مكوانت االستمارة , شروط االستبانة اجليدة ,  -
 طرق اختبار صحة االستمارة او االستبانة , مزااي و عيوب االستبيان

 ادوات القياس ادلقاييس و اُؼبّو
 مفهوم القياس , انواع ادلقاييس , الثقة و ادلقياس , الصدق و الثبات -

 االساليب االحصائية و تقنيات حتليل البياانت اُؾبك١ ػْو
مفهوم علم االحصاء و رلاالتو و مراحل ادلنهاج االحصائي , اساليب عرض البياانت و  اُضب٢ٗ ػْو

 حتليلها
 قواعد و ضوابط اُضبُش ػْو

 االقتباس و النصوص , انواع االقتباس و قواعده , احلاشية , تثبيت ادلصادر  -

-  

و ادلراجع , ادلالحق , فهرس احملتوايت , عالمات الًتقيم , طرق الًتقيم يف  -
 اذلامش

 اُواثغ ػْو

 

 

 مراجعة 
 

 
 

 اُقبٌٓ ػْو
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 اُج٤٘خ اُزؾز٤خ  .577
 أُٖبكه : .578
 . 2119ٍبُْ دمحم ػجٞك عبٓؼخ ثـلاك  االرغبٛبد اُؾل٣ضخ ك٢ إٍٞ اُجؾش اُؼ٢ِٔ ك. .579
  1993اُجؾش اُؼ٢ِٔ ٝ اٍزقلاّ ٖٓبكه أُؼِٞٓبد ػبٓو اثوا٤ْٛ ه٘لثِؾ٢ اُغبٓؼخ أَُزٖ٘و٣خ  .581
581.  
582.  

 اـ اٌُزت ٝأُواعغ اُز٢ ٠ٕٞ٣ ثٜب                

 ( أُغالد اُؼ٤ِٔخ , اُزوبه٣و ,.... ) 
  طرق حبث  ًزت

الٗزو٤ٗذ ة ـ أُواعغ االٌُزو٤ٗٝخ, ٓٞاهغ ا

.... 
 االنًتنيت

 
 فطخ رط٣ٞو أُووه اُلها٢ٍ  .583

 ٝاألؽلاس. اُظوٝف ر٘بٍت عل٣لح ٓلوكاد اُؾل٣ضخ ٝ ئٙبكخ  ٝأُواعغ اٌُزت رٞك٤و.1

ا٣لبك اُطِجخ ٝفبٕخ االٝائَ ْٜٓ٘ ػ٠ِ اهَبْٜٓ اُؼ٤ِٔخ ا٠ُ فبهط اُؼوام ٝفبٕخ ك٢ اُلٍٝ أُزولٓخ  .2

 .االهزٖبك ٝاالهّبك اُيهاػ٢ ؾَت اُزقٖٖبد أُٞعٞكح ك٢ هَُْزط٣ٞو أُٜبهاد ًال ؽَت هؿجزٚ ٝث

 أُغبٍ اُزؼبٕٝ اُؼ٢ِٔ ٓغ اُغبٓؼبد اُؼب٤ُٔخ ٖٓ فالٍ رط٣ٞو أُالًبد اُزله٤َ٣خ ُالٛالع ػ٠ِ اُزطٞه ك٢ .3

 .ُِٔووه االفزٖبٓ ماد اُؼ٢ِٔ

االهزٖبك٣خ ؼِّٞ اُا٤ُٚ اُؼِْ ك٢  . رط٣ٞو كٌوح االٍزبم اُيائو ُوكل اُغبٓؼبد اُلز٤خ ثبُقجواد ٝافو ٓب ر4َٕٞ

 .اُيهاػ٤خ

 
 

 

 

                                                  Seminarؽِوبد كها٤ٍخ    -اٍْ أُبكح :

 

 

 

 

 

                                             

 ػلك اُٞؽلاد

 ػلك اَُبػبد

 ػ٢ِٔ ٗظو١

1 0 2 

 

 

 

 ٖٓ اُجؾش  ٝ ٣٘بهِ فالٍ اُلَٖ .٣طبُت اُطبُت ثزول٣ْ عيء  
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هفزداث الوناهح 

الذراسُت للسنت 

فزع  الزابعت

الفصل اقتصاد /

 لثانٍا
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 ٗٔٞمط ٕٝق أُووه

  

 ٕٝق أُووه

 

 

 جامعة تكريت أُإٍَخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ .584

 االهزٖبك ٝاالهّبك اُيهاػ٢/ ٤ًِخ اُيهاػخ    / أُوًي ؼ٢ِٔ اُوَْ اُ .585

                                                       2االقتصاد القياسي/  اٍْ / هٓي أُووه .586

 اٍجٞػ٢ أٌّبٍ اُؾٚٞه أُزبؽخ .587

 اقتصاد –ربيعي / ادلرحلة  / الرابعة / ك٢ِٖ اُلَٖ / اَُ٘خ .588

 ػ٢ِٔ ٍبػخ 45+ٗظو١ ٍبػخ 30 )ا٢ٌُِ(ػلك اَُبػبد اُلها٤ٍخ  .589

  2018/12/11 ربه٣ـ ئػلاك ٛنا إُٞق  .591

   أٛلاف أُووه .591
 ددتحلٌل االنحدار المتع التعرف على . .126

 

 تحلٌل التباٌن . التعرف على  .127

 

 منالشة المروضالتعرف على   .128

 مشاكل الدرجة الثانٌةالتعرف على   .129

 

 

ٌوفر وصف الممرر هذا إٌجازاً ممتضٌاً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص مبرهناً عما إذا 

 ؛البرنامج.
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 ٝٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٝاُزو٤٤ْ ٔووهٓقوعبد اُ .592

  ٛلاف أُؼوك٤خ األ -ٍ ٍ 

 .   االرتباط الذاتً من الدرجة االولى   إ ٣زؼوف    -98

   المتغٌرات الصماء )الصورٌة  رؾ٤َِ  .  -99

    .   االزدواج اخلطي من ادلتغَتات التوضيحية   اُزؼوف   -3      

 

 ٔووهاُقبٕخ ثبُ ٤خأُٜبهاراألٛلاف   -ة 

 . التنبؤ العادي  –استخدام نماذج االنحدار الممدرة فً التنبؤ، التنبؤ المنظم   رؼ٤ِْ اُطبُت ػ٠ِ   - 1

   باط تقدير قيمة روىات من احصائية االرت رؼ٤ِْ اُطبُت    - 2

 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ      

 

 رؼ٤ِْ اُطِجخ ٤ًل٤خ اُو٤بّ ثطوائن اُزل٤ٌو ٝاُزؾ٤َِ أُٞٙٞػ٢.

 ري٣ٝل اُطِجخ ثأٍب٤ٍبد أُووه اُلها٢ٍ ٝأُٞاٙغ االٙبك٤خ .

 ٛوػ اٍئِخ كٌو٣خ.

 رو٤َْ اُطِجخ ػ٠ِ ٓغب٤ٓغ ك٢ اُلهًٝ اُؼ٤ِٔخ .

 

 
 ٛوائن اُزو٤٤ْ      

 

 (quizبعئخ )االٓزؾبٗبد أُل
 االٓزؾبٗبد اُْٜو٣خ

 اُزوبه٣و 

 اُٞاعت اُج٤ز٢

 

 
 األٛلاف اُٞعلا٤ٗخ ٝاُو٤ٔ٤خ  -ط

مهارة التفكٌر حسب لدرة الطالب وان الهدف من هذه المهارة هو ان ٌعتمد الطالب بما هو  -217

 ملموس متى وماذا وكٌف ٌجب ان ٌفكر وٌعمل على تحسٌن المدرة على التفكٌر بشكل معمول .

 حظة واالدران.المبل  -218

 التحلٌل والتفسٌر. -219

 االعداد والتموٌم. -211
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 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ     

 شرح المحاضرة. .108

 المجامٌع الطبلبٌة. .109

 ٛوائن اُزو٤٤ْ    

 

 االٓزؾبٗبد ا٤ٓٞ٤ُخ ٝاُْٜو٣خ ٝاُٜ٘بئ٤خ. -154

 اُزوبه٣و  -155

 اُٞاعت اُج٤ز٢ -156

 

 
 

 فوٟ أُزؼِوخ ثوبث٤ِخ اُزٞظ٤ق ٝاُزطٞه اُْق٢ٖ (.أُ٘وُٞخ ) أُٜبهاد األاُزأ٤ِ٤ٛخ أُٜبهاد اُؼبٓخ ٝ -ك 

 اٍزقلاّ اٍُٞبئَ اُز٤ٙٞؾ٤خ ٓضَ ّبّبد اُؼوٗ ٝاعٜيح اُؾبٍٞة ُي٣بك االٍز٤ؼبة ُِطِجخ . -118

 ىهع اُضوخ ػ٘ل اُطِجخ ك٢ اُزؼج٤و ػٖ اٗلَْٜ ثٞٙٞػ ٝصوخ ك٢ اٌُالّ ٝػ٘ل اُزؼج٤و ثبٌُزبثخ. -119
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 ٍبػخ( 3اُؼ٢ِٔ ) ٍبػخ( 2اُ٘ظو١   ) األٍجٞع

 االٍٝ
 حتليل االحندار ادلتعدد

دتارين تطبيقية على اجلزء 
 النظري

 اُضب٢ٗ
دتارين تطبيقية على اجلزء  حتليل التباين

 النظري

 اُضبُش
 مناقشة القروض

دتارين تطبيقية على اجلزء 
 النظري

 اُواثغ
 مشاكل الدرجة الثانية

دتارين تطبيقية على اجلزء 
 النظري

 اُقبٌٓ

 انس التباينعدم ثبات جت

دتارين تطبيقية على اجلزء 
 النظري

دتارين تطبيقية على اجلزء  اَُبكً
 النظري

حتديد دنوذج االرتباط  –االرتباط الذايت من الدرجة االوىل  اَُبثغ
 –ااثر االرتباط الذايت  –اسباب االرتباط الذايت  –الذايت 

 –اكتشاف االرتباط الذايت من خالل اختبار دربن واتسن 
تقدير قيمة روىات من احصائية  –تقدير احصائية االرتباط 

 dاالرتباط 

دتارين تطبيقية على اجلزء 
 النظري

دتارين تطبيقية على اجلزء  اُضبٖٓ
 النظري

اسباب االزدواج  –االزدواج اخلطي من ادلتغَتات التوضيحية  اُزبٍغ
اكتشاف االزدواج اخلطي من  –ااثر االزدواج اخلطي  –اخلطي 
 امثلة تطبيقية –ختبار )كيلن,فرار وكلوبر,فرش( ا

دتارين تطبيقية على اجلزء 
 النظري

 اُؼبّو
دتارين تطبيقية على اجلزء  

 النظري

طبيعة ادلتغَتات الصورية يف  –ادلتغَتات الصماء )الصورية(  اُؾبك١ ػْو
 امثلة تطبيقية –دنوذج االحندار اخلطي ادلتعدد 

دتارين تطبيقية على اجلزء 
 النظري

 اُضب٢ٗ ػْو

التنبؤ  –استخدام دناذج االحندار ادلقدرة يف التنبؤ, التنبؤ ادلنظم 
 العادي

دتارين تطبيقية على اجلزء 
 النظري

دتارين تطبيقية على اجلزء  اُضبُش ػْو
 النظري
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 اُج٤٘خ اُزؾز٤خ  .593

 اـ اٌُزت ٝأُواعغ اُز٢ ٠ٕٞ٣ ثٜب                

 ( , اُزوبه٣و ,.... أُغالد اُؼ٤ِٔخ ) 
 اقتصاد قياسي   ًزت

ة ـ أُواعغ االٌُزو٤ٗٝخ, ٓٞاهغ االٗزو٤ٗذ 

.... 
 االنًتنيت

 
 فطخ رط٣ٞو أُووه اُلها٢ٍ  .594

 ٝاألؽلاس. اُظوٝف ر٘بٍت عل٣لح ٓلوكاد اُؾل٣ضخ ٝ ئٙبكخ  ٝأُواعغ اٌُزت رٞك٤و.1

ا٠ُ فبهط اُؼوام ٝفبٕخ ك٢ اُلٍٝ أُزولٓخ ا٣لبك اُطِجخ ٝفبٕخ االٝائَ ْٜٓ٘ ػ٠ِ اهَبْٜٓ اُؼ٤ِٔخ  .2

 .االهزٖبك ٝاالهّبك اُيهاػ٢ ُزط٣ٞو أُٜبهاد ًال ؽَت هؿجزٚ ٝثؾَت اُزقٖٖبد أُٞعٞكح ك٢ هَْ

 أُغبٍ اُزؼبٕٝ اُؼ٢ِٔ ٓغ اُغبٓؼبد اُؼب٤ُٔخ ٖٓ فالٍ رط٣ٞو أُالًبد اُزله٤َ٣خ ُالٛالع ػ٠ِ اُزطٞه ك٢ .3

 .ُِٔووه االفزٖبٓ ماد اُؼ٢ِٔ

االهزٖبك٣خ ؼِّٞ اُ. رط٣ٞو كٌوح االٍزبم اُيائو ُوكل اُغبٓؼبد اُلز٤خ ثبُقجواد ٝافو ٓب رَٕٞ ا٤ُٚ اُؼِْ ك٢ 4

 .اُيهاػ٤خ
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 دنوذج وصف ادلقرر

 وصف ادلقرر

 

 جامعة تكريت أُإٍَخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ .595

 االهزٖبك ٝاالهّبك اُيهاػ٢/ ٤ًِخ اُيهاػخ    / أُوًي ؼ٢ِٔ اُوَْ اُ .596

                 تقييم ادلشاريع  الزراعية          اٍْ / هٓي أُووه .597

 اٍجٞػ٢ أٌّبٍ اُؾٚٞه أُزبؽخ .598

 اقتصاد –ربيعي / ادلرحلة  / الرابعة /ك٢ِٖ اُلَٖ / اَُ٘خ .599

 ػ٢ِٔ ٍبػخ 45+ٗظو١ ٍبػخ 30 )ا٢ٌُِ(ػلك اَُبػبد اُلها٤ٍخ  .611

 2018/12/11 ربه٣ـ ئػلاك ٛنا إُٞق  .611

 
   أٛلاف أُووه .612

 ريع الزراعيةادلفاىيم االساسية يف تقييم ادلشا التعرف على .
130.   

 .الجدوى الفنٌة للمشروع –دورة المشروع  –التمٌٌم  –المشروع  التعرف على  .131

 الجدوى االلتصادٌة للمشروعالتعرف على   .132

 الضرائب –لرار االستثمار  ––التعرف على   .133

 التكالٌف المضمورة –و االعفاءات الراسمالٌة التعرف على  .134

 

 

ٌوفر وصف الممرر هذا إٌجازاً ممتضٌاً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم رهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص مب

 ؛البرنامج.
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 ُزؼِْ ٝاُزو٤٤ْٝٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝا ٔووهٓقوعبد اُ .613

  ٛلاف أُؼوك٤خ األ -ّ ّ 

 .    انواع الفوائد المٌمة المستمبلٌة للتدفك النمدي لبلٌرادات المتساوٌة  –الفوائد  إ ٣زؼوف    -111

   .–المٌمة المتبمٌة  –المٌمة الدفترٌة  –المٌمة و االندثار  رؾ٤َِ    -111

  .  ادلملوك و راس ادلال ادلقًتض    اُزؼوف   -3      

   االسهم  –.٣زؼوف اُطبُت ػ٠ِ    -4      

 

 ٔووهاُقبٕخ ثبُ ٤خأُٜبهاراألٛلاف   -ة 

 . المؤسسات المساهمة  –ملكٌة المشارٌع   رؼ٤ِْ اُطبُت ػ٠ِ   - 1

  القواعد االساسية لالختالف بُت راس ادلال  –دتويل راس ادلال و ادليزانية   رؼ٤ِْ اُطبُت    - 2

 ِْ ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼ     

 

 رؼ٤ِْ اُطِجخ ٤ًل٤خ اُو٤بّ ثطوائن اُزل٤ٌو ٝاُزؾ٤َِ أُٞٙٞػ٢.

 ري٣ٝل اُطِجخ ثأٍب٤ٍبد أُووه اُلها٢ٍ ٝأُٞاٙغ االٙبك٤خ .

 ٛوػ اٍئِخ كٌو٣خ.

 رو٤َْ اُطِجخ ػ٠ِ ٓغب٤ٓغ ك٢ اُلهًٝ اُؼ٤ِٔخ .

 

 
 ٛوائن اُزو٤٤ْ      

 

 (quizاالٓزؾبٗبد أُلبعئخ )
 االٓزؾبٗبد اُْٜو٣خ

 ُزوبه٣و ا

 اُٞاعت اُج٤ز٢

 

 
 األٛلاف اُٞعلا٤ٗخ ٝاُو٤ٔ٤خ  -ط

مهارة التفكٌر حسب لدرة الطالب وان الهدف من هذه المهارة هو ان ٌعتمد الطالب بما هو  -211

 ملموس متى وماذا وكٌف ٌجب ان ٌفكر وٌعمل على تحسٌن المدرة على التفكٌر بشكل معمول .

 المبلحظة واالدران.  -212

 التحلٌل والتفسٌر. -213

 االعداد والتموٌم. -214
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 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ     

 شرح المحاضرة. .110

 المجامٌع الطبلبٌة. .111

 ٛوائن اُزو٤٤ْ    

 

 االٓزؾبٗبد ا٤ٓٞ٤ُخ ٝاُْٜو٣خ ٝاُٜ٘بئ٤خ. -157

 اُزوبه٣و  -158

 اُٞاعت اُج٤ز٢ -159

 

 
 

 طٞه اُْق٢ٖ (.أُ٘وُٞخ ) أُٜبهاد األفوٟ أُزؼِوخ ثوبث٤ِخ اُزٞظ٤ق ٝاُزاُزأ٤ِ٤ٛخ أُٜبهاد اُؼبٓخ ٝ -ك 

 اٍزقلاّ اٍُٞبئَ اُز٤ٙٞؾ٤خ ٓضَ ّبّبد اُؼوٗ ٝاعٜيح اُؾبٍٞة ُي٣بك االٍز٤ؼبة ُِطِجخ . -111

 ىهع اُضوخ ػ٘ل اُطِجخ ك٢ اُزؼج٤و ػٖ اٗلَْٜ ثٞٙٞػ ٝصوخ ك٢ اٌُالّ ٝػ٘ل اُزؼج٤و ثبٌُزبثخ. -111
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 ٍبػخ( 3اُؼ٢ِٔ ) ٍبػخ( 2اُ٘ظو١   ) األٍجٞع

 تقييم ادلشاريع الزراعية ادلفاىيم االساسية يف االٍٝ
 –اجلدوى الفنية للمشروع  –دورة ادلشروع  –التقييم  –ادلشروع 

الضرائب و  –قرار االستثمار  –اجلدوى االقتصادية للمشروع 
 –التدفق النقدي  –التكاليف ادلضمورة  –االعفاءات الرامسالية 

 قيمة االنقاض

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري

 ة االقتصاديةالبيئ اُضب٢ٗ
قياس القيمة االقتصادية  –االستهالك  –سلع االنتاج و اخلدمات 

 –انواع السلع ادلنافسة  –مرونة الطلب السعرية و الدخلية  –
قانون تناقص  –العرض و الطلب  –العالقة بُت احلجم و الكلفة 

 نقطة التعادل –دالة التكاليف  –العوائد 

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري

 القيمة الزمنية للنقود اُضبُش
انواع الفوائد القيمة ادلستقبلية للتدفق النقدي لاليرادات  –الفوائد 
القيمة  –القيمة ادلستقبلية للتدفق النقدي غَت ادلتساوي  –ادلتساوية 

عوائد رأس  –احلاضرة للتدفقات النقدية ادلتساوية و الغَت متساوية 
 –الفائدة البسيطة  –جية رأس ادلال انتا –الربح و الفائدة  –ادلال 

 الفائدة ادلركبة

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري

مشروعات  –مكوانت ادلشروع  –ادلشروع االستثماري الزراعي  اُواثغ
مشروعات االنتاج  –مشروعات االنتاج النبايت  –ادلوارد الزراعية 

ق مشروعات التسوي –مشروعات التصنيع الزراعي  –احليواين 
دراسة الفرص  –ادلشروعات البيئية االساسية الزراعية  –الزراعي 

النواحي الفنية و اذلندسية  –دراسة ادلناخ االستثماري  –االستثمارية 
 التكاليف االنشائية –اذليكل االداري  –للمشروع 

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري

قيمة مادة  –مة ادلتبقية القي –القيمة الدفًتية  –القيمة و االنداثر  اُقبٌٓ
العمر  –انواع االنداثر  –اذلدف من االنداثر  –االنداثر  –البيع 

 ادلقارنة بُت انواع سلتلفة من طرق االنداثر –االقتصادي 

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري

القواعد االساسية لالختالف بُت راس  –دتويل راس ادلال و ادليزانية  اَُبكً
ادلؤسسات  –ملكية ادلشاريع  –ك و راس ادلال ادلقًتض ادلال ادلملو 
دنو  –متوسط كلفة راس ادلال  –االسهم و السندات  –ادلساذنة 

  –قياس دنو راس ادلال ادلملوك  –الرافعة ادلالية  –راس ادلال ادلملوك 
 ادلتوسط ادلوزون للكلفة –كلفة راس ادلال ادلقًتض 

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظريفًتة االسًتداد  –اساليب التقييم اليت ال اتخذ القيمة الزمنية للنقود  َُبثغا



 
  

 

303 

 

 اُج٤٘خ اُزؾز٤خ  .614

 اـ اٌُزت ٝأُواعغ اُز٢ ٠ٕٞ٣ ثٜب                

 ( ٣و ,.... أُغالد اُؼ٤ِٔخ , اُزوبه) 
 تقييم مشاريع   ًزت

ة ـ أُواعغ االٌُزو٤ٗٝخ, ٓٞاهغ االٗزو٤ٗذ 

.... 
 االنًتنيت

 
 فطخ رط٣ٞو أُووه اُلها٢ٍ  .615

 ٝاألؽلاس. اُظوٝف ر٘بٍت عل٣لح ٓلوكاد اُؾل٣ضخ ٝ ئٙبكخ  ٝأُواعغ اٌُزت رٞك٤و.1

اُؼوام ٝفبٕخ ك٢ اُلٍٝ أُزولٓخ  ا٣لبك اُطِجخ ٝفبٕخ االٝائَ ْٜٓ٘ ػ٠ِ اهَبْٜٓ اُؼ٤ِٔخ ا٠ُ فبهط .2

 .االهزٖبك ٝاالهّبك اُيهاػ٢ ُزط٣ٞو أُٜبهاد ًال ؽَت هؿجزٚ ٝثؾَت اُزقٖٖبد أُٞعٞكح ك٢ هَْ

 أُغبٍ اُزؼبٕٝ اُؼ٢ِٔ ٓغ اُغبٓؼبد اُؼب٤ُٔخ ٖٓ فالٍ رط٣ٞو أُالًبد اُزله٤َ٣خ ُالٛالع ػ٠ِ اُزطٞه ك٢ .3

 .ُِٔووه االفزٖبٓ ماد اُؼ٢ِٔ

االهزٖبك٣خ ؼِّٞ اُو كٌوح االٍزبم اُيائو ُوكل اُغبٓؼبد اُلز٤خ ثبُقجواد ٝافو ٓب رَٕٞ ا٤ُٚ اُؼِْ ك٢ . رط4٣ٞ

 .اُيهاػ٤خ

 

 

 

 

 

 

دليل االرحبية غَت  –معدل ادلتوسط احلسايب  –ادلعدل البسيط  –
 ادلخصوم

معدل  –صايف القيمة احلاضرة  –معايَت التفضيل الزمٍت للنقود  اُضبٖٓ
 سبة العائد اىل التكاليف ادلخصومةن –العائد الداخلي 

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري

 –دراسة اثر التغَتات يف االسعار  –حتليل حساسية ادلشروع  اُزبٍغ
التغَتات يف  –االنتاج و التكاليف على معدالت العوائد الداخلية 

 مواعيد تنفيذ ادلشروع

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري

الكلفة السنوية  –معدل العائد  –لة بُت اخليارات و البدائل ادلفاض اُؼبّو
 –االختالف يف االعمار االقتصادية  –القيمة احلاضرة  –

 االختالف يف االيرادات

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري
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 ٗٔٞمط ٕٝق أُووه

  

 ٕٝق أُووه

 

 

 جامعة تكريت أُإٍَخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ .616

 االهزٖبك ٝاالهّبك اُيهاػ٢/ ٤ًِخ اُيهاػخ    / أُوًي ؼ٢ِٔ اُوَْ اُ .617

 التمويل والتسليف الزراعي اٍْ / هٓي أُووه .618

 اٍجٞػ٢ أٌّبٍ اُؾٚٞه أُزبؽخ .619

 اقتصاد –ربيعي / ادلرحلة  / الرابعة /ك٢ِٖ اُلَٖ / اَُ٘خ .611

 ػ٢ِٔ ٍبػخ 45+ٗظو١ ٍبػخ 30 )ا٢ٌُِ(ػلك اَُبػبد اُلها٤ٍخ  .611

  2018/12/11 ربه٣ـ ئػلاك ٛنا إُٞق  .612

ٌوفر وصف الممرر هذا إٌجازاً ممتضٌاً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص مبرهناً عما إذا 

 ؛البرنامج.

 ٝٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٝاُزو٤٤ْ ٔووهٓقوعبد اُ .613

  ٛلاف أُؼوك٤خ األ -ٕ ٕ 

 .    والع التسلٌف الزراعً فً العراق  –لعراق التموٌل الزراعً فً ا إ ٣زؼوف    -112

   .مفهوم و اهمٌة التامٌن الزراعً –التامٌن الزراعً  رؾ٤َِ    -113

  .  –مصادر التسليف الزراعي يف العراق  –   اُزؼوف   -3      

   التمويل الزراعي التعاوين يف العراق  .٣زؼوف اُطبُت ػ٠ِ    -4      
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 ٔووهاُقبٕخ ثبُ ٤خأُٜبهاراألٛلاف   -ة 

 .  تموٌم برامج التسلٌف الزراعً فً العراق  رؼ٤ِْ اُطبُت ػ٠ِ   - 1

    ضماانت القروض الزراعية  –على االئتمان الزراعي  رؼ٤ِْ اُطبُت   - 2

 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ      

 

 رؼ٤ِْ اُطِجخ ٤ًل٤خ اُو٤بّ ثطوائن اُزل٤ٌو ٝاُزؾ٤َِ أُٞٙٞػ٢.

 ثأٍب٤ٍبد أُووه اُلها٢ٍ ٝأُٞاٙغ االٙبك٤خ .ري٣ٝل اُطِجخ 

 ٛوػ اٍئِخ كٌو٣خ.

 رو٤َْ اُطِجخ ػ٠ِ ٓغب٤ٓغ ك٢ اُلهًٝ اُؼ٤ِٔخ .

 

 
 ٛوائن اُزو٤٤ْ      

 

 (quizاالٓزؾبٗبد أُلبعئخ )
 االٓزؾبٗبد اُْٜو٣خ

 اُزوبه٣و 

 اُٞاعت اُج٤ز٢

 

 
 األٛلاف اُٞعلا٤ٗخ ٝاُو٤ٔ٤خ  -ط

الطالب وان الهدف من هذه المهارة هو ان ٌعتمد الطالب بما هو  مهارة التفكٌر حسب لدرة -215

 ملموس متى وماذا وكٌف ٌجب ان ٌفكر وٌعمل على تحسٌن المدرة على التفكٌر بشكل معمول .

 المبلحظة واالدران.  -216

 التحلٌل والتفسٌر. -217

 االعداد والتموٌم. -218

 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ     

 شرح المحاضرة. .112

 .المجامٌع الطبلبٌة .113

 ٛوائن اُزو٤٤ْ    

 

 االٓزؾبٗبد ا٤ٓٞ٤ُخ ٝاُْٜو٣خ ٝاُٜ٘بئ٤خ. -161

 اُزوبه٣و  -161

 اُٞاعت اُج٤ز٢ -162
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 أُ٘وُٞخ ) أُٜبهاد األفوٟ أُزؼِوخ ثوبث٤ِخ اُزٞظ٤ق ٝاُزطٞه اُْق٢ٖ (.اُزأ٤ِ٤ٛخ أُٜبهاد اُؼبٓخ ٝ -ك 

 ٍز٤ؼبة ُِطِجخ .اٍزقلاّ اٍُٞبئَ اُز٤ٙٞؾ٤خ ٓضَ ّبّبد اُؼوٗ ٝاعٜيح اُؾبٍٞة ُي٣بك اال -112

 ىهع اُضوخ ػ٘ل اُطِجخ ك٢ اُزؼج٤و ػٖ اٗلَْٜ ثٞٙٞػ ٝصوخ ك٢ اٌُالّ ٝػ٘ل اُزؼج٤و ثبٌُزبثخ. -113
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 ٍبػخ( 3اُؼ٢ِٔ ) ٍبػخ( 2اُ٘ظو١   ) األٍجٞع

اساليب البحث يف دراسة  –معٌت و اذنية التمويل الزراعي  االٍٝ
 مصادر التمويل الزراعي –التمويل الزراعي 

 تطبيقية على اجلزء النظري دتارين

مصادر  –اذنية االئتمان الزراعي  –االئتمان الزراعي  اُضب٢ٗ
ادوات  –عناصر االئتمان الزراعي  –االئتمان الزراعي 
اسس و  –ضماانت االئتمان الزراعي  –االئتمان الزراعي 

العوامل اليت ادت اىل اتساع  –مبادئ االئتمان الزراعي 
 يف السلف الزراعيةتصن –نطاق االئتمان 

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري

الكفاءة احلدية لراس ادلال  –مفهوم راس ادلال  –رأس ادلال  اُضبُش
 –العناصر ادلؤثرة على الكفاءة احلدية لراس ادلال  –

 –الفائدة على راس ادلال  –االستخدام االمثل لراس ادلال 
انواع الفائدة  –ال العوامل ادلؤثرة على الفائدة على راس ادل

الصيغ االسالمية البديلة و االسعار و  –على راس ادلال 
 الفائدة يف االقراض الزراعي

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري

العوامل ادلؤثرة على الطلب  –الطلب على القروض الزراعية  اُواثغ
العوامل  –عرض القروض الزراعية  –على القروض الزراعية 

 القروض الزراعية ادلؤثرة على

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري

السمات  –االاثر االقتصادية لعملية التسليف الزراعي  اُقبٌٓ
خصائص  –الزراعية اليت ذلا عالقة ابلتسليف الزراعي 

اذنية التدخل احلكومي يف  –التسليف يف الدول النامية 
 االئتمان الزراعي

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري

طرق  –تسديد القروض الزراعية  –ختطيط االئتمان الزراعي  اَُبكً
التوقيت ادلناسب يف اسًتجاع  و  –تسديد القروض الزراعية 

 اتجيل القرض و اسباهبا

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري

مفهوم و اذنية التسليف الزراعي  –التسليف الزراعي التعاوين  اَُبثغ
ماىية  –التسليف الزراعي التعاوين  نشاة و تطور –التعاوين 

مزااي التسليف الزراعي  –و اذنية التسليف الزراعي التعاوين 
 التعاوين

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري

 –التسليف الزراعي ادلوجو او حتت االشراف ) ادلراقب (  اُضبٖٓ
 التسليف الزراعي العيٍت –قواعد التسليف الزراعي ادلوجو 

 يقية على اجلزء النظريدتارين تطب

مبادئ  –مفهوم و اذنية التامُت الزراعي  –التامُت الزراعي  اُزبٍغ
 عقد التامُت وحساب القيمة –التامُت الزراعي 

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري
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 اُج٤٘خ اُزؾز٤خ  .614

 اـ اٌُزت ٝأُواعغ اُز٢ ٠ٕٞ٣ ثٜب                

 ( , اُزوبه٣و ,.... أُغالد اُؼ٤ِٔخ ) 
  دتويل وتسليف ًزت

ة ـ أُواعغ االٌُزو٤ٗٝخ, ٓٞاهغ االٗزو٤ٗذ 

.... 
 االنًتنيت

 
 فطخ رط٣ٞو أُووه اُلها٢ٍ  .615

 ٝاألؽلاس. اُظوٝف ر٘بٍت عل٣لح ٓلوكاد اُؾل٣ضخ ٝ ئٙبكخ  ٝأُواعغ اٌُزت رٞك٤و.1

٠ُ فبهط اُؼوام ٝفبٕخ ك٢ اُلٍٝ أُزولٓخ ا٣لبك اُطِجخ ٝفبٕخ االٝائَ ْٜٓ٘ ػ٠ِ اهَبْٜٓ اُؼ٤ِٔخ ا .2

 .االهزٖبك ٝاالهّبك اُيهاػ٢ ُزط٣ٞو أُٜبهاد ًال ؽَت هؿجزٚ ٝثؾَت اُزقٖٖبد أُٞعٞكح ك٢ هَْ

 أُغبٍ اُزؼبٕٝ اُؼ٢ِٔ ٓغ اُغبٓؼبد اُؼب٤ُٔخ ٖٓ فالٍ رط٣ٞو أُالًبد اُزله٤َ٣خ ُالٛالع ػ٠ِ اُزطٞه ك٢ .3

 .ُِٔووه االفزٖبٓ ماد اُؼ٢ِٔ

االهزٖبك٣خ ؼِّٞ اُ. رط٣ٞو كٌوح االٍزبم اُيائو ُوكل اُغبٓؼبد اُلز٤خ ثبُقجواد ٝافو ٓب رَٕٞ ا٤ُٚ اُؼِْ ك٢ 4

 .اُيهاػ٤خ

 

واقع التسليف الزراعي يف  –التمويل الزراعي يف العراق  اُؼبّو
ادلصادر  –لعراق مصادر التسليف الزراعي يف ا –العراق 

ادلصادر  –ادلصادر العامة يف العراق  –اخلاصة يف العراق 
ضماانت القروض الزراعية يف العراق  –التعاونية يف العراق 

 اسعار الفائدة على القرض الزراعي يف العراق –

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري

زراعي ادلصرف ال –مصادر التسليف الزراعي يف العراق  اُؾبك١ ػْو
راس مال ادلرص الزراعي التعاوين و  –التعاوين يف العراق 

 –اىداف ادلصرف الزراعي التعاوين يف العراق  –تطوره 
 تطور نشاط االقراض يف ادلصرف الزراعي التعاوين يف العراق

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري

ويل مصادر التم –التمويل الزراعي التعاوين يف العراق  اُضب٢ٗ ػْو
نشاة و تطور االقراض الزراعي التعاوين  –التعاوين يف العراق 

 مشاكل االئتمان الزراعي يف العراق –يف العراق 

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري

برامج التسليف  –تقومي برامج التسليف الزراعي يف العراق  اُضبُش ػْو
زراعي مشول االئتمان ال –كفاية االئتمان الزراعي   –الزراعي 

سعر الفائدة على  –تسديد القروض الزراعية  –يف العراق 
حجم  –ضماانت القروض الزراعية  –االئتمان الزراعي 

 القروض ادلقدمة و اوجو التصرف هبا

 دتارين تطبيقية على اجلزء النظري
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 ٗٔٞمط ٕٝق أُووه

  

 ٕٝق أُووه

 

 

 جامعة تكريت أُإٍَخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ .616

 االهزٖبك ٝاالهّبك اُيهاػ٢/ ٤ًِخ اُيهاػخ    / أُوًي ؼ٢ِٔ اُوَْ اُ .617

 رقط٤ٜ ىهاػ٢  اٍْ / هٓي أُووه .618

 اٍجٞػ٢ أٌّبٍ اُؾٚٞه أُزبؽخ .619

 اقتصاد –ربيعي / ادلرحلة  / الرابعة /ك٢ِٖ اُلَٖ / اَُ٘خ .621

 ٗظو١ ٍبػخ 30 )ا٢ٌُِ(ػلك اَُبػبد اُلها٤ٍخ  .621

  2018/12/11 ربه٣ـ ئػلاك ٛنا إُٞق  .622

   أٛلاف أُووه .623

  مفهوم التخطٌط االلتصادي التعرف على . .135

 المفهوم التنموي للتخطٌط ـ المفهوم االلتصادي للتخطٌط . التعرف على  .136

 المفهوم االداري للتخطٌط ـ الخطة والٌة السوق ـ التخطٌط والبرمجة الخطٌةالتعرف على   .137

 معنى الخطة وانواعها ـ التخطٌط وتدخل الدولة ـ اسباب تدخل الدولةالتعرف على   .138

 اهداف تدخل الدولة ـ ادارة التخطٌط ـ مركزي التخطٌط والتنمٌةالتعرف على  .139

 

ٌوفر وصف الممرر هذا إٌجازاً ممتضٌاً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم ذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص مبرهناً عما إ

 ؛البرنامج.
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 زؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٝاُزو٤٤ْٝٛوائن اُ ٔووهٓقوعبد اُ .624

  ٛلاف أُؼوك٤خ األ -ٙ ٙ 

المركزٌة التخطٌط والتنفٌذ ـ مركزي التخطٌط وال مركزي التنفٌذ ـ المفهوم  إ ٣زؼوف    -114

 .    المستدٌم للتخطٌط 

دواعً االخذ باسلوب التخطٌط فً البلدان النامٌة ـ تخطٌط الناتج المومً والدخل  رؾ٤َِ  .  -115

   مناطك المومً ـ التخطٌط حسب ال

  .  التخطيط حسب االنشطة ـ التخطيط ادلركزي ـ التخطيط اجلزئي    اُزؼوف   -3      

 التخطيط الشامل ـ  .٣زؼوف اُطبُت ػ٠ِ    -4      

 

 ٔووهاُقبٕخ ثبُ ٤خأُٜبهاراألٛلاف   -ة 

 االستشراق ادلستقبل التخطيط لزايدة االنتاج ـ التخطيط زلل ادلشكالت ـ التخطيط رؼ٤ِْ اُطبُت ػ٠ِ   - 1
   

    التخطيط الزراعي ـ مفهوم التخطيط الزراعي    رؼ٤ِْ اُطبُت   - 2

 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ      

 

 رؼ٤ِْ اُطِجخ ٤ًل٤خ اُو٤بّ ثطوائن اُزل٤ٌو ٝاُزؾ٤َِ أُٞٙٞػ٢.

 ري٣ٝل اُطِجخ ثأٍب٤ٍبد أُووه اُلها٢ٍ ٝأُٞاٙغ االٙبك٤خ .

 ٛوػ اٍئِخ كٌو٣خ.

 ٤ْ اُطِجخ ػ٠ِ ٓغب٤ٓغ ك٢ اُلهًٝ اُؼ٤ِٔخ .روَ

 

 
 ٛوائن اُزو٤٤ْ      

 

 (quizاالٓزؾبٗبد أُلبعئخ )
 االٓزؾبٗبد اُْٜو٣خ

 اُزوبه٣و 

 اُٞاعت اُج٤ز٢
 األٛلاف اُٞعلا٤ٗخ ٝاُو٤ٔ٤خ  -ط

مهارة التفكٌر حسب لدرة الطالب وان الهدف من هذه المهارة هو ان ٌعتمد الطالب بما هو  -219

 تى وماذا وكٌف ٌجب ان ٌفكر وٌعمل على تحسٌن المدرة على التفكٌر بشكل معمول .ملموس م

 المبلحظة واالدران.  -221

 التحلٌل والتفسٌر. -221

 االعداد والتموٌم. -222
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 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ     

 شرح المحاضرة. .114

 المجامٌع الطبلبٌة. .115

 ٛوائن اُزو٤٤ْ    

 

 االٓزؾبٗبد ا٤ٓٞ٤ُخ ٝاُْٜو٣خ ٝاُٜ٘بئ٤خ. -163

 به٣و اُزو -164

 اُٞاعت اُج٤ز٢ -165

 

 
 

 أُ٘وُٞخ ) أُٜبهاد األفوٟ أُزؼِوخ ثوبث٤ِخ اُزٞظ٤ق ٝاُزطٞه اُْق٢ٖ (.اُزأ٤ِ٤ٛخ أُٜبهاد اُؼبٓخ ٝ -ك 

 اٍزقلاّ اٍُٞبئَ اُز٤ٙٞؾ٤خ ٓضَ ّبّبد اُؼوٗ ٝاعٜيح اُؾبٍٞة ُي٣بك االٍز٤ؼبة ُِطِجخ . -114

 صوخ ك٢ اٌُالّ ٝػ٘ل اُزؼج٤و ثبٌُزبثخ.ىهع اُضوخ ػ٘ل اُطِجخ ك٢ اُزؼج٤و ػٖ اٗلَْٜ ثٞٙٞػ ٝ -115

 

  



 
  

 

312 

 

 اُج٤٘خ اُزؾز٤خ  .625

 اـ اٌُزت ٝأُواعغ اُز٢ ٠ٕٞ٣ ثٜب                

 ( أُغالد اُؼ٤ِٔخ , اُزوبه٣و ,.... ) 
 ختطيط زراعي    ًزت

غ االٗزو٤ٗذ ة ـ أُواعغ االٌُزو٤ٗٝخ, ٓٞاه

.... 
 االنًتنيت

 
 فطخ رط٣ٞو أُووه اُلها٢ٍ  .626

 ٝاألؽلاس. اُظوٝف ر٘بٍت عل٣لح ٓلوكاد اُؾل٣ضخ ٝ ئٙبكخ  ٝأُواعغ اٌُزت رٞك٤و.1

ا٣لبك اُطِجخ ٝفبٕخ االٝائَ ْٜٓ٘ ػ٠ِ اهَبْٜٓ اُؼ٤ِٔخ ا٠ُ فبهط اُؼوام ٝفبٕخ ك٢ اُلٍٝ أُزولٓخ  .2

 .االهزٖبك ٝاالهّبك اُيهاػ٢ ٝثؾَت اُزقٖٖبد أُٞعٞكح ك٢ هَْ ُزط٣ٞو أُٜبهاد ًال ؽَت هؿجزٚ

 أُغبٍ اُزؼبٕٝ اُؼ٢ِٔ ٓغ اُغبٓؼبد اُؼب٤ُٔخ ٖٓ فالٍ رط٣ٞو أُالًبد اُزله٤َ٣خ ُالٛالع ػ٠ِ اُزطٞه ك٢ .3

 .ُِٔووه االفزٖبٓ ماد اُؼ٢ِٔ

االهزٖبك٣خ ؼِّٞ إَُٞ ا٤ُٚ اُؼِْ ك٢ . رط٣ٞو كٌوح االٍزبم اُيائو ُوكل اُغبٓؼبد اُلز٤خ ثبُقجواد ٝافو ٓب ر4

 .اُيهاػ٤خ

 

 ٍبػخ( 2اُ٘ظو١   ) األٍجٞع

 ادلفهوم التنموي للتخطيط ـ ادلفهوم االقتصادي للتخطيط –مفهوم التخطيط االقتصادي  االٍٝ
 ادلفهوم االداري للتخطيط ـ اخلطة والية السوق ـ التخطيط والربرلة اخلطية اُضب٢ٗ
 ها ـ التخطيط وتدخل الدولة ـ اسباب تدخل الدولةمعٌت اخلطة وانواع اُضبُش

 اُواثغ اىداف تدخل الدولة ـ ادارة التخطيط ـ مركزي التخطيط والتنمية
 اُقبٌٓ
 المركزية التخطيط والتنفيذ ـ مركزي التخطيط وال مركزي التنفيذ ـ ادلفهوم ادلستدمي للتخطيط اَُبكً
 اَُبثغ

 ج ـ التخطيط زلل ادلشكالت ـ التخطيط االستشراق ادلستقبلالتخطيط لزايدة االنتا  اُضبٖٓ
 اُزبٍغ 

دواعي االخذ ابسلوب التخطيط يف البلدان النامية ـ ختطيط الناتج القومي والدخل القومي ـ التخطيط  اُؼبّو
 حسب ادلناطق

 اُؾبك١ ػْو
 اُضب٢ٗ ػْو التخطيط حسب االنشطة ـ التخطيط ادلركزي ـ التخطيط اجلزئي

 اُضبُش ػْو

 التخطيط الشامل ـ التخطيط الزراعي ـ مفهوم التخطيط الزراعي اُواثغ ػْو
 مراجعة  اُقبٌٓ ػْو
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 ٗٔٞمط ٕٝق أُووه

 

 ٕٝق أُووه

 

 

 جامعة تكريت أُإٍَخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ -51

 االهزٖبك ٝاالهّبك اُيهاػ٢/ ٤ًِخ اُيهاػخ    / أُوًي ؼ٢ِٔ اُوَْ اُ -52

 رغبهح فبهع٤خ  اٍْ / هٓي أُووه -53

 اٍجٞػ٢ أٌّبٍ اُؾٚٞه أُزبؽخ -54

 اقتصاد –ربيعي / ادلرحلة  / الرابعة /ك٢ِٖ اُلَٖ / اَُ٘خ -55

 ٗظو١ ٍبػخ 45 )ا٢ٌُِ(اُلها٤ٍخ ػلك اَُبػبد  -56

 2018/12/16 ربه٣ـ ئػلاك ٛنا إُٞق  -57

 أٛلاف أُووه -58

 توضٌح مفهوم التبادل التجاري او الدولً بٌن دول العالم   . -5

 توضٌح مفهوم تبادل السلع الزراعٌة بٌن دول العالم   -6

امها والمشاكل دراسة حجم العبللات االلتصادٌة الدولٌة عامه والزراعٌة خاصة واسباب لٌ -7

 المرتبطة بٌها   

معرفة االمكانات التكاملٌة لبللتصادات النامٌة ومنها العربٌة  وتدنٌة اضرار تحرٌر التجارة  -8

 الخارجٌة 

ٌوفر وصف الممرر هذا إٌجازاً ممتضٌاً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها 

بٌنها وبٌن وصف المتاحة. والبد من الربط التعلم مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 ٝٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٝاُزو٤٤ْ ٔووهٓقوعبد اُ -59

 ٛلاف أُؼوك٤خ األ  

 ً االٓٞاٍ .ٓؼوكخ االٍجبة االهزٖبك٣خ ُؾوًخ ٝاٗزوبٍ اَُِغ ٝاُقلٓبد ٝهؤٝ  -7

 ٓؼوكخ اٍجبة ه٤بّ اُزغبهح اُقبهع٤خ اُل٤ُٝخ  .  -8

 ٓؼوكخ اٍجبة ْٗٞء اُزغبهح اُقبهع٤خ اُيهاػ٤خ ٝٓ٘بكؼٜب  .  -9

 ٗظو٣بد اُزغبهح اُقبهع٤خ . اُزؼوف ػ٠ِ  -11

 اُزؼوف ػ٠ِ آٌبٗبد اُزٌبَٓ االهزٖبك١ اُؼوث٢ ٝأُؼٞهبد اُز٢ رؾٍٞ كٕٝ أهبٓزٚ . -11

 ٔووهقبٕخ ثبُاُ ٤خأُٜبهاراألٛلاف   -ة 

 رؼ٤ِْ اُطبُت ػ٠ِ ٓؼوكخ االٍجبة االهزٖبك٣خ ألهبٓٚ اُزجبكٍ اُزغبه١ اُل٢ُٝ. – 1

 رؼ٤ِْ اُطبُت اصو اُزغبهح اُقبهع٤خ ػٔٞٓبً ٝ اُيهاػ٤خ فٖٕٞبً ػ٠ِ اُجِلإ اُ٘ب٤ٓخ  - 2
 لٍٝ رؼ٤ِْ اُطبُت ػ٠ِ فٖبئٔ اُ٘ظبّ اُ٘ول١ اُل٢ُٝ ْٝٓبًِٚ ٤ًٝل٤خ إالؽٚ ٝػالهزٚ ثبُ  - 3

 اُ٘ب٤ٓخ .      
 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ      

 

 رؼ٤ِْ اُطِجخ ٤ًل٤خ اُو٤بّ ثطوائن اُزل٤ٌو ٝاُزؾ٤َِ أُٞٙٞػ٢.

 ري٣ٝل اُطِجخ ثأٍب٤ٍبد أُووه اُلها٢ٍ ٝأُٞاٙغ االٙبك٤خ .

 ٛوػ اٍئِخ كٌو٣خ.

 رو٤َْ اُطِجخ ػ٠ِ ٓغب٤ٓغ ك٢ اُلهًٝ اُؼ٤ِٔخ .

 

 
 ٛوائن اُزو٤٤ْ      

 

 (quizالٓزؾبٗبد أُلبعئخ )ا
 االٓزؾبٗبد اُْٜو٣خ

 اُزوبه٣و 

 اُٞاعت اُج٤ز٢
 األٛلاف اُٞعلا٤ٗخ ٝاُو٤ٔ٤خ  -ط

مهارة التفكَت حسب قدرة الطالب وان اذلدف من ىذه ادلهارة ىو ان يعتقد الطالب مبا ىو ملموس مىت وماذا وكيف رنب ان 
 عقول .يفكر ويعمل على حتسُت القدرة على التفكَت بشكل م

 ادلالحظة واالدراك. 

 التحليل والتفسَت.

 االعداد والتقومي.
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 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ     

 شرح المحاضرة

 المجامٌع الطبلبٌة

 

 

 

 ٛوائن اُزو٤٤ْ    

 

 االٓزؾبٗبد ا٤ٓٞ٤ُخ ٝاُْٜو٣خ ٝاُٜ٘بئ٤خ.

 اُزوبه٣و 

 اُٞاعت اُج٤ز٢

 

 
 

 أُٜبهاد األفوٟ أُزؼِوخ ثوبث٤ِخ اُزٞظ٤ق ٝاُزطٞه اُْق٢ٖ (.أُ٘وُٞخ ) اُزأ٤ِ٤ٛخ أُٜبهاد اُؼبٓخ ٝ -ك 

 . اٍزقلاّ اٍُٞبئَ اُز٤ٙٞؾ٤خ ٓضَ ّبّبد اُؼوٗ ٝاعٜيح اُؾبٍٞة ُي٣بك االٍز٤ؼبة ُِطِجخ 

 .ىهع اُضوخ ػ٘ل اُطِجخ ك٢ اُزؼج٤و ػٖ اٗلَْٜ ثٞٙٞػ ٝصوخ ك٢ اٌُالّ ٝػ٘ل اُزؼج٤و ثبٌُزبثخ 
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 أُووه ٗٔٞمط ٕٝق

  

 ٕٝق أُووه

 

 

 تجامعة تكري أُإٍَخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ .627

 االهزٖبك ٝاالهّبك اُيهاػ٢/ ٤ًِخ اُيهاػخ    / أُوًي ؼ٢ِٔ اُوَْ اُ .628

 كٌو ٝٗظْ  اٍْ / هٓي أُووه .629

 اٍجٞػ٢ أٌّبٍ اُؾٚٞه أُزبؽخ .631

 اقتصاد –ربيعي / ادلرحلة  / الرابعة /ك٢ِٖ اُلَٖ / اَُ٘خ .631

 ٗظو١ ٍبػخ 30 )ا٢ٌُِ(ػلك اَُبػبد اُلها٤ٍخ  .632

  2018/12/11 ربه٣ـ ئػلاك ٛنا إُٞق  .633

   أٛلاف أُووه .634

   الفكر االكبلسٌكً التعرف على . .140

 .المدارس االكبلسٌكٌة التعرف على  .141

   المحدثٌن التعرف على .142

 

 

 

ٌوفر وصف الممرر هذا إٌجازاً ممتضٌاً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 ٝٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٝاُزو٤٤ْ ٔووهٓقوعبد اُ .635

  ٛلاف أُؼوك٤خ األ -ٝ ٝ 

 .   الفكر الماركسً االشتراكً   إ ٣زؼوف    -116

   . العولمة االلتصادٌة  رؾ٤َِ   -117

 

 ٔووهاُقبٕخ ثبُ ٤خأُٜبهاراألٛلاف   -ة 

 . فكر الرأسمالً   رؼ٤ِْ اُطبُت ػ٠ِ   - 1

  الفكر الرأمسايل احلديث   رؼ٤ِْ اُطبُت    - 2

 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ      

 

 رؼ٤ِْ اُطِجخ ٤ًل٤خ اُو٤بّ ثطوائن اُزل٤ٌو ٝاُزؾ٤َِ أُٞٙٞػ٢.

 ٝأُٞاٙغ االٙبك٤خ . ري٣ٝل اُطِجخ ثأٍب٤ٍبد أُووه اُلها٢ٍ

 ٛوػ اٍئِخ كٌو٣خ.

 رو٤َْ اُطِجخ ػ٠ِ ٓغب٤ٓغ ك٢ اُلهًٝ اُؼ٤ِٔخ .

 

 
 ٛوائن اُزو٤٤ْ      

 

 (quizاالٓزؾبٗبد أُلبعئخ )
 االٓزؾبٗبد اُْٜو٣خ

 اُزوبه٣و 

 اُٞاعت اُج٤ز٢

 

 
 األٛلاف اُٞعلا٤ٗخ ٝاُو٤ٔ٤خ  -ط

ه المهارة هو ان ٌعتمد الطالب بما هو مهارة التفكٌر حسب لدرة الطالب وان الهدف من هذ -223

 ملموس متى وماذا وكٌف ٌجب ان ٌفكر وٌعمل على تحسٌن المدرة على التفكٌر بشكل معمول .

 المبلحظة واالدران.  -224

 التحلٌل والتفسٌر. -225

 االعداد والتموٌم. -226
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 ٛوائن اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ     

 شرح المحاضرة. .116

 المجامٌع الطبلبٌة. .117

 ٛوائن اُزو٤٤ْ    

 

 االٓزؾبٗبد ا٤ٓٞ٤ُخ ٝاُْٜو٣خ ٝاُٜ٘بئ٤خ. -166

 اُزوبه٣و  -167

 اُٞاعت اُج٤ز٢ -168

 

 
 

 أُ٘وُٞخ ) أُٜبهاد األفوٟ أُزؼِوخ ثوبث٤ِخ اُزٞظ٤ق ٝاُزطٞه اُْق٢ٖ (.اُزأ٤ِ٤ٛخ أُٜبهاد اُؼبٓخ ٝ -ك 

 اٍزقلاّ اٍُٞبئَ اُز٤ٙٞؾ٤خ ٓضَ ّبّبد اُؼوٗ ٝاعٜيح اُؾبٍٞة ُي٣بك االٍز٤ؼبة ُِطِجخ . -116

 ُضوخ ػ٘ل اُطِجخ ك٢ اُزؼج٤و ػٖ اٗلَْٜ ثٞٙٞػ ٝصوخ ك٢ اٌُالّ ٝػ٘ل اُزؼج٤و ثبٌُزبثخ.ىهع ا -117
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 ٍبػخ 2اُ٘ظو١   ) االسبوع

1 
 الفكر االكالسيكي 

2 

3 
 ادلدارس االكالسيكية 

4 

5 
 احملدثُت 

6 

7 
 الفكر ادلاركسي االشًتاكي 

8 

9 
 فكر الرأمسايل 

10 

11 
 ر االسالمي الفك

12 

13 
 الفكر الرأمسايل احلديث 

 العودلة االقتصادية 
14 

15 
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 اُج٤٘خ اُزؾز٤خ  .636

 اـ اٌُزت ٝأُواعغ اُز٢ ٠ٕٞ٣ ثٜب                

 ( أُغالد اُؼ٤ِٔخ , اُزوبه٣و ,.... ) 
 فكر ونظم   ًزت

ة ـ أُواعغ االٌُزو٤ٗٝخ, ٓٞاهغ االٗزو٤ٗذ 

.... 
 االنًتنيت

 
 طخ رط٣ٞو أُووه اُلها٢ٍ ف .637

 ٝاألؽلاس. اُظوٝف ر٘بٍت عل٣لح ٓلوكاد اُؾل٣ضخ ٝ ئٙبكخ  ٝأُواعغ اٌُزت رٞك٤و.1

ا٣لبك اُطِجخ ٝفبٕخ االٝائَ ْٜٓ٘ ػ٠ِ اهَبْٜٓ اُؼ٤ِٔخ ا٠ُ فبهط اُؼوام ٝفبٕخ ك٢ اُلٍٝ أُزولٓخ  .2

 .االهزٖبك ٝاالهّبك اُيهاػ٢ ُْزط٣ٞو أُٜبهاد ًال ؽَت هؿجزٚ ٝثؾَت اُزقٖٖبد أُٞعٞكح ك٢ هَ

 أُغبٍ اُزؼبٕٝ اُؼ٢ِٔ ٓغ اُغبٓؼبد اُؼب٤ُٔخ ٖٓ فالٍ رط٣ٞو أُالًبد اُزله٤َ٣خ ُالٛالع ػ٠ِ اُزطٞه ك٢ .3

 .ُِٔووه االفزٖبٓ ماد اُؼ٢ِٔ

ٖبك٣خ االهزؼِّٞ اُ. رط٣ٞو كٌوح االٍزبم اُيائو ُوكل اُغبٓؼبد اُلز٤خ ثبُقجواد ٝافو ٓب رَٕٞ ا٤ُٚ اُؼِْ ك٢ 4

 .اُيهاػ٤خ
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 ٗٔٞمط ٕٝق أُووه

  

 ٕٝق أُووه

  
 

 

 

                                                  Seminarؽِوبد كها٤ٍخ    -اٍْ أُبكح :

 

 

 

 

 

                                             

 ػلك اُٞؽلاد

 ػلك اَُبػبد

 ػ٢ِٔ ٗظو١

1 0 2 

 

 

 

 هِ فالٍ اُلَٖ .٣طبُت اُطبُت ثزول٣ْ  ثؾش ٝٓ٘بهْخ روبه٣و ٝ ٣٘ب 

 

 
 

 

 

 

ٌوفر وصف الممرر هذا إٌجازاً ممتضٌاً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها 

وبٌن وصف  المتاحة. والبد من الربط بٌنهاالتعلم مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص 

 ؛البرنامج.


