
 ديانىجايؼت  جايؼو: أسى ان

 كهيت انخربيت نهؼهٌو انصرفت أسى انكهيو: //

 انكيًياءأسى انقسى: 

 أقبال سهًاٌ يحًذ د.أسى انًحاضر:

 يذرسانهقب انؼهًي: 

 دكخٌراهانًؤىم انؼهًي: 

قسى -كهيت انخرييى نهؼهٌو انصرفتيكاٌ انؼًم: 

 انكيًياء

 

 جمهورية العراق
 علميوزارة التعليم العالي و البحث ال

 جهاز االشراف التقويم العلمي

 

 

 
 

 .MS-Wordبرنايج حًهئ االسخًارة بٌاسطت *  

 .PDFاالنخرنج بصيغت يهف  شبكت حنشر االسخًارة ػهى يٌقغ انجايؼت االنكخرًني ػهى  *
 

 

 (www.diyalauniv-iq.netاالنكخرًني ػهى االنخرنج )جايؼت ديانى  االسخًارة يخاحت ػهى يٌقغ يالحظت:

 

 ((انسنٌيت )) أسخًارة انخطت انخذريسيت 
 

قبال سهًاٌ يحًذا  انخذريسي: اسى 

Ikbalsalman76@yahoo.com انبريذ االنكخرًني: 

انمشحهخ انشاثؼخ-انزحهٍم انكٍمٍبئً االنً  اسى انًادة: 

 :يقررانفصم 

ثبالجٍضح َانزمىٍبد انمغزخذمخ فً انزحهٍم انكٍمٍبئً رؼشٌف انطبنت  

ه حٍش اخزصبسي نهُلذ َانذلخ َانحغبعٍخ انؼبنٍخ انزً مه َاٌمٍزٍب م

 انصؼت انحصُل ػهٍٍب ثبنطشق انكٍمٍبئٍخ انزمهٍذٌخ
 ة:اىذاف انًاد

-انطٍف انكٍشَمغىبطٍغً َرذاخالرً مغ انمبدح،مؼبدنخ المجشد

انفُق  ثٍش،اجٍضح انمٍبط انطٍفً،رطجٍمبد لٍبعبد امزصبص نمىطمزً

برحذ انحمشاء،طشائك انزحهٍم انجىفغجٍخ َانمشئٍخ،مىطمخ م

انكٍشَكٍمٍبئً،الطبة االوزمبء االٌُوً،مطٍبفٍخ االمزصبص َاالوجؼبس 

 انزسي

 ة:انخفاصيم االساسيو نهًاد

ػثذانمحسه انحٍذري وجماػحه-انححهٍم انكٍمٍائً االنً-1  

ػثذانمحسه انحٍذري وجماػحه-طرائك انححهٍم االنً-2  

 
 ت:انكخب انًنيجي

فزحً احمذ-االنًاعظ انزحهٍم -1  ت:انًصادر انخارجي 

 انفصم انذراسي انفصم االًل انفصم انثاني انًخخبراث االيخحاٌ اننيائي

 االًل 25 25 - 50

 انثاني
 

 :حقذيراث انفصم

 :تيؼهٌياث اضافي 

 

 

 انفصم انذراسي االًل – ذًل انذرًس االسبٌػيج
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تانًاده اننظري تيهانًاده انؼً انًالحظاث  انخاريخ 

ع
ٌ
سب

ال
 ا

طرائق الخحليل االلي،حداخل   

الطاقت االشؼاػيت مغ 

،النظرياث الخي فسرث المادة

طبيؼت االشؼاع،الطيف 

الكهرومغناطيسي،طاقت االشؼاع 

الكهرومغناطيسي،الخاثير 

الهروضىئي،االنكسار ومؼامل 

االنكسار 

والخشخج،االنؼكاس،اسخقطاب 

الضىء والفؼاليت 

البصريت،الدوران 

طبيقاث الؼمليت في النىػي،الخ

الخحليل،امخصاص 

 االشؼاع،الفلىرة والفسفرة

12/10/2015 

1 

ثُاعطخ امزصبص  نزحهٍم انكمًا  

االشؼخ 

انكٍشَمغىبطٍغٍخ،انزطجٍمبد 

-انؼمهٍخ نمبوُن المجشد

ثٍش ػهى -ثٍش،رطجٍك لبوُن المجشد

االوظمخ مزؼذدح 

انمكُوبد،انزحذٌذاد فً رطجٍك 

ف المجشد َاالوحشا-لبوُن ثٍش

ػىٍب،انؼُامم انمغججخنالوحشاف 

المجشد-ػه لبوُن ثٍش  

19/10/2015 

2 

اجٍضح الٍبط انطٍفً   

َمكُوبرً،رشكٍت َمكُوبد اجٍضح 

انمٍبط انطٍفً،مصبدسانطبلً 

االشؼبػٍخ،اوُاع مصبدس 

مغٍطشاد انطُل انطبلخ،

انمُجً،اوُاع مغٍطشاد انطُل 

 انمُجً

2/11/2015 

3 

ت،حاوٌات انمحسزات،ممٍسات انمحسزا  

انىمارج،انمكشافات،اوىاع انمكشفات،االواتٍة انضىئٍة 
انمضاػفة،انخهٍة انضىئٍة انفىنحائٍة،خالٌا انمىصالت 

انضىئٍة،مكشافات ماجحث انحمراء،مكشاف انمسدوج 

 انحراري،انثىنىمٍحر،انمسجم او انماريء

9/11/2015 

4 

جطثٍمات لٍاسات امحصاص نمىطمحً انفىق انثىفسجٍة   
انفصائم انماصة نالشؼاع،انفصائم انحاوٌة ئٍة،وانمر

تاي وسٍكما،االوسٌاح االزرق ػهى انكحرووات  
16/11/2015 

5 

 fوd جاثٍر االوكسىكروو،دراسة انفصائم انحاوٌة ػهى  
،امحصاص فصائم اوحمال انشحىة،االسحخذامات 

انححهٍهٍة نمٍاسات االمحصاص نمىطمة مافىق انثىفسجٍة 

  ؼمذات طٍفٍا،دراسة انموانمرئٍة

23/11/2015 

6 

مىطمخ مبرحذ انحمشاء مه   

انطٍف انكٍشَمغىبطٍغً،وظشٌخ 

امزصبص اشؼبػبد مبرحذ 

انحمشاء،اوُاع انحشكبد 

انززثزثٍخ نهجضٌئخ،حغبٌبد 

انطبلخ نهحشكبد االٌزضاصٌخ 

االمزصبصٍخ،لُاػذاالوزمبء 

َاالٌزضاص انزُافمً،رمىٍبد 

انزؼبمم مغ انىمبرج،مؼبٌشح 

خ مبرحذ انحمشاءمطٍبفٍ  

 

30/11/2015 

7 
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 امزحبن انشٍش االَل  

7/12/2014 
8 

طشائك انزحهٍم   

انكٍُكٍمٍبئً،انخهٍخ 

انكٍشَكٍمٍبئٍخ،اوُاع انخالٌب 

انكٍشَكٍمٍبئٍخ،ثؼض اوُاع 

اوصبف انخالٌب،لٍبعبد انجٍُد 

الوصبف انخالٌب َااللطبة،رمثٍم 

 انخالٌب،

7/12/2015 

9 

جاثٍر انحركٍس ػهى جهىد االلطاب ومؼادنة   

جٍروسث،جهذ انمطة انمٍاسً،انخالٌا االوؼكاسٍة وغٍر 
 االوؼكاسٍة،اوصاف انخالٌا االوؼكاسٍة،

14/12/2015 
11 

 لطة انكانىمٍم انمٍاسً ،لطة انهٍذروجٍه انمٍاسً  

21/12/2015 
11 

انمٍاسات انجهذٌة،انحسحٍحات  -،خهٍة وٌسحىن انمٍاسٍة  
نجهذٌة،لٍاش انذانة انحامضٍةا  28/12/2015 

2 

-كهىرٌذ انفضة-انفضة-لطاب انمرجؼٍة)انكانىمٍم   

مفهىو -انمٍاسات انجهذٌة-انهٍذروجٍه(خهٍة وٌسحىن

 انمٍاش انجهذي
4/1/2016 

13 

-انمطة انذنٍم-وظاو انمٍاش انجهذي)انمطة انمرجغ  

االسحخذمات انححهٍهٍة انشائؼة)انمٍاش -انمجهاد(

انحسحٍحات انجهذٌة انحامضٍة انما-ثاشر نهحركٍسانم  
11/1/2016 

14 

 امححان انشهر انثاوً  
81/1/2016 

15 

    16 

 ػطهت نصف انسنت
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 انفصم انذراسي انثاني – جذًل انذرًس االسبٌػي

 

تانًاده اننظري تيهانًاده انؼً انًالحظاث  انخاريخ 

ع
ٌ
سب

ال
 ا

    Jرطجٍك انطهجخ فً انمذاسط  
51/2/2016 

 

1 

  = 
22/2/2016 

2 

  =  
1/3/2016 

3 

  = 
8/3/2016 

4 

  = 
15/3/2016 

5 

  = 
22/3/2016 

6 

  = 

29/3/2016 
7 

لٍبعبد انذانخ انحبمضٍخ   

-َممٍبط انذانخ انحبمضٍخ

ه الطبة االوزمبء االٌُوً فكشحػ

 انضجبجً َانصهجخ َانغبئهخ

4/4/2016 

8 

امزصبص -انمطٍبفٍخ انزسٌخ  

-انزساد نهطبلخ االشؼبػٍخ

مطٍبف -مؼبدنخ ثُنزضمبن

االمزصبص انزسي)انمصبدس 

-انمغزؼمهخ ثبوُاػٍب(  

11/4/2016 

9 

-انمُالذ َانمشرراد ثبوُاػٍب  

مُحذاد -انمزسٌبد ػذٌمخ انهٍت

مكشبفبد(ان-انهُن  
18/4/2016 

11 

غبصاد انُلُد َانغبصاد   

انزطجٍمبد -انمؤكغذح

مىحىٍبد -انزحهٍهٍخ انكمٍخ

طشٌمخ االضبفبد -انمؼبٌشح

االعزخذاو نهؼىبصش غٍش -انمٍبط

 انفهضٌخ

21/4/2016 

11 

-انمفٍُو-انزشعٍت انكٍشثبئً  

-لُاوٍه انزحهم انكٍشثبئً

انزحهم -انزفبػالد ػىذ االلطبة

ػىذ انجٍذ انمغٍطش  انكٍشثبئً

 ػهًٍ

2/5/2016 

12 

-انمفهىو-انحطثٍمات انفىنحامحرٌه وانثىالروغرافٍة  

انمىجة انثىالروغرافٍة -االسحمطاب وجٍار االوحشار
-انححهم انكمً ومؼادنة انكىفٍحش-واهمٍحها انححهٍهٍة

طرائك انحؼٍٍه انثىالروغرافٍة واهمٍحها انححهٍهٍة 

جهاز -انسئثك انمحماطرلطة  انمطة انذلٍك -انىصفٍة
انححهٍم -انىىاحً انحمىٍة -انثىالروغراف

 TG-DTG-DSC-DTAانحراري:

9/5/2016 

13 
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 أمححان انشهر انثاوً  

16/5/2016 
14 

   

 
15 

    16 
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