
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 استمارة انجاز الخطة التدريسية لممادة
 

 هذي خانذ خضُر االسم

 huda.kh79@tu.edu.iq البريد االلكتروني

 انشبكاث االراػُت وانتهفسَىَُت اسم المادة

  مقرر الفصل

 اهداف المادة
 

واهًُتها فٍ  فضالً ػٍ تؼرَفهى باأللًار انصُاػُت ،تؼرَف انطهبت بانشبكاث االخبارَت انؼانًُت

 وتؼرَفهى بشبكاث انتىاصم االجتًاػٍ واَىاػها.، انشبكاث انذونُت

اَىاع انتمرَر االخبارٌ+ كتابت انتمرَر االخبارٌ+ بُاء انمصت فٍ انتمرَر  يفهىو انتمرَر االخبارٌ+ التفاصيل االساسية لممادة

 ػٍ.+ شبكاث انتىاصم االجتًاػٍ+ اَىاع شبكاث انتىاصم االجتًااالخبارٌ

 
 الكتب المنهجية

 

 
 المصادر الخارجية

 

 
 تقديرات الفصل

 االمتحان النهائي المشروع  االيتحاَاث انُىيُت  انًختبر  انفصم انذراسٍ 

 55فصم اول 

 55فصم ثاٍَ 

 55%  05% 

 التىجذ  معمومات اضافية

 
 
 
 

 

 
 

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 
 
 
 
 

 

 الجامعة : تكريت
 الكلية :االداب

 االعالمالقســم : 
 الثةالثالمرحلة : 

 هدى خالد خضير اسم المحاضر الثالثي :
 مدرس مساعداللقب العلمي : 

 ماجستير المؤهل العلمي :

 كهُت اِداب / لسى االػالومكان العمل  : 



 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 استمارة الخطة التدريسية لممادة
 

المادة  المادة النظرية يخالتار االسبوع
 العلمية

 المالحظات

   نًحت تارَخُت ػٍ تطىر االراػت وانتهفسَىٌ ػهً انًستىي انذونٍ  1

   سًاث االراػت وانتهفسَىٌ انذونٍُُ وخصائصها  5

   االَظًت االراػُت وانتهفسَىَُت فٍ انؼانى  3

   االراػاث انذونُت انًىجهت  4

   ذونُت وانشبكاث انتهفسَىَُت انذونُتانشبكاث االراػُت ان  5

   انُظى االراػُت انتٍ تستُذ انُها انشبكاث انذونُت  6

   انشبكاث وتىظُفها فٍ االزياث انذونُت  7

   تىظُف انتكُىنىجُا فٍ انشبكاث انذونُت  8

   االلًار انصُاػُت واهًُتها فٍ انشبكاث انذونُت  9

   ًباشرانشبكاث انذونُت وانبث ان  11

   انشبكاث االراػُت وانتهفسَىَُت االيرَكُت  11

   انشبكاث االراػُت وانتهفسَىَُت االوروبُت  15

   انشبكاث انؼربُت  13

   انًُظًاث انذونُت انخاصت بانبث انفضائٍ  14

   ايتحاٌ انفصم االول  15

16     

 انفصم انثاٍَ

   لرصُت انبرايج وانشبكاث وحمىق انًهكُت انفكرَت  17

   َظاو انحسو ) انبالاث انتهفسَىَُت فٍ انفضائُاث انؼربُت(  18

   َظاو انحسو) انبالاث انتهفسَىَُت فٍ انفضائُاث انذونُت(  19

   انبالاث انًشفرة اَىاػها وخىاصها  51

   انتشفُر فٍ انمُىاث انفضائُت انًتخصصت  51

   انًىالغ االنكتروَُت نهفضائُاث انؼربُت وانذونُت  55

   شبكاث انتىاصم االجتًاػٍ واالػالو االنكتروَُت  53

   اَىاع شبكاث انتىاصم االجتًاػٍ وًَارجها  54

   انتهفسَىٌ انتفاػهٍ  55

   انتهفسَىٌ انؼانًٍ وتذفك االخبار وانبرايج  56

   شبكاث انتهفسَىٌ انكُبهٍ  57

   وكاالث االَباء انؼانًُت انًصىرة  58

   االختالل االخبارٌ  59

   االػالو انذونٍ وانهىَت انثمافُت فٍ انشبكاث انؼانًُت  31

   ايتحاٌ انفصم انثاٍَ  31

35     

 تىلُغ انؼًُذ :      تىلُغ االستار : 

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 
 
 
 
 

 

 تكريت الجامعة :
 االدابالكلية :
 االعالم : القســم

 الثالثة المرحلة :
 هدى خالد خضيراسم المحاضر الثالثي :

 مدرس مساعد اللقب العلمي :
 ماجستيرالمؤهل العلمي :

 كهُت اِداب / لسى االػالو مكان العمل  :


