
 

 

 

 

 

  

  األسبىعيجدول اندروس 

 

                                           و.و جيٍ ياسر حسيٍ: ذاألستا 

 انًادة انعهًيت انًادة اننظريت األسبىع

 

 انًالحظاث

 

   انفقّ انجُائً تعزٌفح ادنتّ 1

   يفٕٓو انجزًٌح ٔاقسايٓا  2

   انجزًٌح فً انقإٌَ انٕضعً  3

   يقارَح تٍٍ انجزًٌح فً انفقّ ٔانقإٌَ  4

   انعقٕتح تعزٌفٓا اقسايٓا تُفٍذْا  5

   ْذاف انعقٕتح ٔخصائصٓا ا 6

   انقاضً صفاتّ ٔشزائطّ  7

   االحكاو انجشائٍح ٔانحقٕقٍح 8

   انشٓاداخ تعزٌفٓا ادنتٓا  9

   احكاو انشٓادج ٔاقسايٓا 11

   انحذٔد تعزٌفٓا اسثاتٓا 11

   حذ انشَا يقذارِ ادنتّ 12

   حذ انسزقح شزٔطح ادنتّ  13

   فحذ شزب انخًز  ٔحذ انقذ  14

   حذ انًحارب 15

   ايتحاَاخ انفصم انذراسً االٔل 16

   انعطهح انزتٍعٍح 17

   انعطهح انزتٍعٍح 18

   انقصاص /انُفس ادنح انقصاص فٍٓا 19

   انقصاص فً االعضاء ٔيا دٌٔ انُفس 21

   انذٌح:تعزٌفٓا ٔيفٕٓيٓا اقسايٓا  21

   تطثٍق  22

   تطثٍق  23

   تطثٍق 24

   طثٍقت 25

   تطثٍق 26

   تطثٍق 27

   دٌح انقتم اقسايٓا يقذارْا 28

   دٌاخ االعضاءٔيقادٌزْا  29

   دٌاخ انًُافع ٔيقادٌزْا 31

   دٌح انجٍٍُ ٔيقذارْا 31

   االٔنٍاء ٔيزاتثٓى  32

   انكفاراخ ٔاحكايٓا كفارج انقتم انخطأ ٔانعًذ 33

   االيتحاَاخ انُٓائٍح 34

 جًهىريت انعراق

 وزارة انتعهيى انعاني وانبحث انعهًي

 قىيى انعهًيجهاز اإلشراف وانت

 ذي قاراسى انجايعت : 

 انتربيت بناثاسى انكهيت : 

 عهىو انقرآٌ وانتربيت االسالييت قسى : اسى ان

 انرابعتاسى انًرحهت : 

  جيٍ ياسر حسيٍ اسى انًحاضر انثالثي :

 يدرس يساعدانهقب انعهًي : 

 ياجستيرانًؤهم انعهًي : 

 كهيت انتربيت بناث/ انشطرة يكاٌ انعًم : 

 



 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  
 

  األسبىعيجدول اندروس 

 
 االسى 

 

 جٍٍ ٌاسزحسً

 انثزٌذ االنكتزًَٔ 

 

geenyasir@gmail.com  

 

 اسى انًادج 

 

 فقّ انجُاٌاخ

 يقزر انفصم 

 

 ٌاخ فقّ انجُا

 انًادج   أْذاف

 

 

 تعهٍى انطانة االحكاو انشعزٌح انًتعهقح تانجٍُاخ ٔانحذٔد ٔإَاعٓا ٔاقسايٓا

 نهًادج  األساسٍحانتفاصٍم 

 

 

 حذ انخًز –حذ انحزاتح  –حذ انسزقح  –حذ انقذف  –حذ انشَا 

 انكتة انًُٓجٍح

 

 

 انتشزٌع انجُائً اإلساليً يقارَاً تانقإٌَ انٕضعً

 انًؤنف: عثذ انقادر عٕدج

  انخارجٍحانًصادر 

 

 

 

يحًذ تٍ انحسٍ انحز  -يحًذ انحسًٍُ انشٍزاسي , انفقّ –انًحقق انحهً ,شزائع االسالو  

 اتٕ تكز انكاساًَ , تذائع انصُائع –انعايهً , ٔسائم انشٍعح 

 تقذٌزاخ انفصم

 

 

االيتحاَاخ  انًختثز انفصم انذراسً

 انٍٕيٍح

 حاٌ انُٓائًااليت انًشزٔع

 %51 ـــــــــ 11% --------- 41%

  إضافٍحيعهٕياخ 

 

 

 

انحُفً ٔ االيايٍح  انًقزر ٌتُأل اختالف انعهًاء فً ْذِ االحكاو عهى انًذاْة االرتعح 

  ٔانًانكً ٔانشافعً ٔانحُثهً 

 

 

 

 

 جًهىريت انعراق

 وزارة انتعهيى انعاني وانبحث انعهًي

 جهاز اإلشراف وانتقىيى انعهًي

 ذي قاراسى انجايعت : 

 انتربيت بناثاسى انكهيت : 

  وانتربيت االسالييت عهىو انقرآٌاسى انقسى : 

 انرابعتاسى انًرحهت : 

  جيٍ ياسر حسيٍ اسى انًحاضر انثالثي :

 يساعد يدرسانهقب انعهًي : 

 ياجستيرانًؤهم انعهًي : 

 كهيت انتربيت بناث/ انشطرة يكاٌ انعًم : 

/ 

 سى انكهيت : ا

 اسى انقسى : 

 اسى انًرحهت : 

 اسى انًحاضر انثالثي : 

 انهقب انعهًي : 

 انًؤهم انعهًي : 

 يكاٌ انعًم : 

 

 
 

mailto:geenyasir@gmail.com

