
  
  
  
  
  
  

  جدول الدروس االسبوعي
  

  هشام عدنان جاسم المعمار  االسم
 hushama.jasim@uokufa.edu.iq  البرید االلكتروني

  اللغة االنكلیزیة  اسم المادة
  سنوي  مقرر الفصل
  اهداف المادة

  
اكتساب الطالب المفردات والمصطلحات الخاصة بالتخطیط اضافة الى علم 

  النحوومهارات في المحادثة والتواصل مع االخرین 
  التفاصیل االساسیة للمادة

  
  القراءة االستیعابیة، النحو، الصرف، المحادثة، مصطلحات بعلم التخطیط

  
  الكتب المنهجیة

  

  An English Course for Postgraduate Students Urban & 
Regional Planning / Fatima S. AlShiraia/ Center of Urban 
&Regional Planning/ University of Baghdad/ Baghdad/1989 

  
  المصادر الخارجیة

  

  ال توجد 

  
  تقدیرات الفصل

االمتحانات   المختبر  الفصل الدراسي
  الیومیة

  االمتحان النهائي  المشروع

40 %  -   ١٠%  -       50%  
  

  معلومات اضافیة
  

                                                                                                
            ___________________  

  
  
  
  

ة العراق هوري   مج
 
 

 
 
 

  الكوفة :الجامعة 
  التخطیط العمراني :الكلیة 

  التخطیط البیئي :القســم 
  االولى :المرحلة 

  ھشام عدنان المعمار :اسم المحاضر الثالثي 
  مدرس مساعد :اللقب العلمي 

  تدریسي :العلمي المؤھل 
 كلیة التخطیط العمراني :مكان العمل  

mailto:hushama.jasim@uokufa.edu.iq


  
  
  
  
  
  
  

  جدول الدروس االسبوعي

  
وع

سب
اال

  

  المالحظات  المادة العلمیة  المادة النظریة  التاریخ

      ما ھو التخطیط؟: الوحدة االولى  16/10/2014  ١
      مصطلحات تخطیط-محادثة - االسماء واشتقاقاتھا 23/10/2014  ٢
      المدن: الوحدة الثانیة 30/10/2014  ٣
      مصطلحات -في المطعم:محادثة –االفعال القیاسیة  6/11/2014  ٤
      الطرق: الوحدة الثالثة 13/11/2014  ٥
      مصطلحات في التخطیط  –محادثة  - )have(الفعل 20/11/2014  ٦
      االسكان: الوحدة الخامسة  27/11/2014  ٧
      مصطلحات  -في الفندق: محادثة -التناقض 4/12/2014  ٨
      دراسات سكانیة: الوحدة السابعة  11/12/2014  ٩
      مصطلحات في التخطیط –محادثة  - حروف الجر 18/12/2014  ١٠
      التطور الصناعي: الوحدة الثامنة  25/12/2014  ١١
      مصطلحات –اتصال ھاتفي : محادثة  –جمع االسماء  8/1/2015  ١٢
      دراسات اقتصادیة: الوحدة التاسعة  29/1/2015  ١٣
      مصطلحات في التخطیط –التحیة : محادثة  –االدوات  5/2/2015  ١٤
      الحواسیب: الوحدة العاشرة  12/2/2015  ١٥
      مصطلحات في التخطیط –التقدیم : محادثة  –الفعل  19/2/2015  ١٦

  عطلة نصف السنة
      تخطیط استعمال االرض: الوحدة الحادیة عشر 26/2/2015  ١٧
      كتابة الرسالة  - مفاھیم ووظائف 4/3/2015  ١٨
      ماھو الحي: الوحدة الثانیة عشر  11/3/2015  ١٩
      كیفیة تلخیص مقالة: مھارات دراسیة  -االقتراحات 18/3/2015  ٢٠
      المنطقة بین الریف والمدینة: الوحدة الثالثة عشر  25/3/2015  ٢١
      نقل المعلومات -التعبیر عن الرأي 1/4/2015  ٢٢
      للنقلعملیة التخطیط : الوحدة الرابعة عشر  8/4/2015  ٢٣
      كیفیة تدوین المالحظات –التصنیف  15/4/2015  ٢٤
      طرق التخطیط االقلیمي: الوحدة الخامسة عشر  22/4/2015  ٢٥
      )٢(كیفیة تلخیص مقالة  –الطلبات المؤدبة  29/4/2015  ٢٦
      دراسات احصائیة: الوحدة السابعة عشر 6/5/2015  ٢٧
      كتابة التقاریر –التشابھ  13/5/2015  ٢٨
      نماذج حسابیة: الوحدة التاسعة عشر 20/5/2015  ٢٩
      كتابة التقاریر الموجھة –السبب والنتیجة  27/5/2015  ٣٠

  :توقیع العمید             :توقیع االستاذ   
  

  

ة العراق هوري   مج
 
 

 
 
 

  الكوفة :الجامعة 
  البتخطیط العمراني :الكلیة 

  التخطیط البیئي :اسم القســم 
  االولى :المرحلة 

  ھشام عدنان المعمار :اسم المحاضر الثالثي 
  مدرس مساعد :اللقب العلمي 

  تدریسي  :المؤھل العلمي 
 كلیة التخطیط العمراني :مكان العمل  


