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 ٔصاسح انتعهٛى انعبنٙ ٔانجحث انعهًٙ

 جبيعخ انكٕفخ

 

 ٔ انشٚبضٛبد كهٛخ عهٕو انحبسٕة
 

 
 

 انشٚبضٛبدلسى 

 

 انتذسٚت انعًهٙدنٛم 
 

1028- 1029 
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 انتدرية انؼًهي

انخبص نهجٓبد ٔ،ٚمظذ ثبنتذسٚت انعًهٙ انًًبسسخ انًٛذاَٛخ فٙ يٕالع انعًم نهمطبعٍٛ انعبو      

ٔسثظ يب ،ٚٓذف انتذسٚت إنٗ تعشٚف انطبنت ثًتطهجبد سٕق انعًم  ٔ، ٛبد راد انعاللخ ثبنشٚبض

 تعهًّ فٙ انًجبل األكبدًٚٙ ثبنجبَت انعًهٙ انتطجٛمٙ.

تتى خالل انفظم انظٛفٙ نهسُخ ،سبعبد ٕٚيٛب  6شٓش ٔاحذ عهٗ األلم ثٕالع  فتشح انتذسٚت:

 خطتّ انذساسٛخ.ٔحذح دساسٛخ يٍ  90انثبنثخ ثعذ اجتٛبص انطبنت يب ال ٚمم عٍ 

 دنٛم انتذسٚت انعًهٙ نطهجخ لسى انشٚبضٛبد 

ٚٓذف ْزا انذنٛم إنٗ تعشٚف انطبنت ثؤًْٛخ انتذسٚت انعًهٙ فٙ إعذاد انطبنت يُٓٛب إنٗ      

سٕق انعًم انًتخظض، يٍ خالل صجّ فٙ يٕالع انعًم راد انعاللخ فٙ يجبالد انشٚبضٛبد 

ًمشس يٍ األجٕاء األكبدًٚٛخ إنٗ األجٕاء انتطجٛمٛخ فٙ سٕق انًختهفخ . إر ٚتحٕل انطبنت فٙ ْزا ان

انعًم انًتخظض ، ٔٚتعبٚش يع اٜنٛبد انًتجعخ فٙ انسٕق نكٙ تتكبيم عُذِ انًجبالد انُظشٚخ 

 ،ٔانتطجٛمٛخ عهٗ حذ سٕاء.

ٚؤتٙ ْزا انذنٛم نتعشٚف انطبنت ثآنٛبد انتذسٚت انعًهٙ، ٔطشائك االستفبدح يُّ نتًُٛخ      

 بساد انعًهٛخ ،ٔانتطجٛمٛخ، ٔيعبٚشخ سٕق انعًم انًختض.انًٓ

 يجاالخ انتدرية

 تطجٛمبد حبسٕثٛخ -

 لٕاعذ انجٛبَبد  -

 ئٛخحظبطشق ا -

 تظًٛى يٕدٚم سٚبضٙ -

 تحهٛم احظبئٙ -

 اخشٖ -

 يراحم انتدرية

 .ٚتى اَجبص يتطهجبد انًجبششح ثبنتذسٚت انعًهٙ خالل انفظم انسبثك نهفتشح انًمشسح نهتذسٚت -2

ٚتٕنٗ انطبنت انًشًٕل ثبنتذسٚت انحظٕل عهٗ انًٕافمخ انخطٛخ يٍ انجٓبد راد انعاللخ  -1

تمذو انًٕافمخ إنٗ انمسى انًعُٙ حٛث تتٕنٗ نجُخ انتذسٚت انعًهٙ إر  ، انتٙ ٚشغت ثبنتذسٚت فٛٓب

 تمٛٛى جٓخ انتذسٚت ٔطالحٛتٓب.

هٗ انًٕافمخ انُٓبئٛخ ( نهحظٕل ع2ًَٕرج سلى )األيٍ خالل انتذسٚت  جٓختتى يفبتحخ  -3

 نهتذسٚت.

ٚتٕنٗ انمسى تسًٛخ يششف ٔاحذ نكم يجًٕعخ يٍ انطهجخ نًتبثعخ انتذسٚت يٍ خالل صٚبساد  -4

 انًٕلع

 انتذسٚت.ٗ انطبنت انًتذسة تمذٚى تمشٚشا عٍ تٕنٚ -5

 ٚطبنت انطبنت ثئعبدح انتذسٚت فٙ حبنخ عذو حظٕنّ عهٗ دسجخ انًستٕفٙ. -6

 هك انسُخ فٙ حبل عذو اكًبل انتذسٚت انظٛفٙ حست تعهًٛبد انٕصاسحٚعذ انطبنت ساسجبً فٙ ت -7



  انرياضياخ قسى  –وانرياضياخ ػهىو انحاسىب كهيح  –ايؼح انكىفح ج

 

 3                         8102-8102 انتدرية انؼًهيتؼهيًاخ                             
 

 

 
                        

 

 

 

 (0أًَىذج انتدرية انؼًهي رقى)

 

 

 انسٛذ..........................................انًحتشو.

 

جبيعخ انكٕفخ أٌ تعجش عٍ ٔافش شكشْب  / عهٕو انحبسٕة ٔانشٚبضٛبدتٕد كهٛخ 

َٕٔد أٌ تتفضهٕا ثتعجئخ ،ٔدائشتكى ،شْب نهتعبٌٔ انجبد ٔانًتًٛض ثٍٛ كهٛتُب ٔتمذٚ

 ٔإعبدتّ إنُٛب .،فك إًَرج انًشاأل

 يع انتمذٚش

 

 استًارج انتقييى انُهائي نهطانة خالل يدج انتدرية انصيفي

 8102-8102نؼاو 

 

  اسى انطانة انًتدرب

  انتدريثي انًىقغ

  تاريخ انًثاشرج

  كاكتاريخ االَف

  انغياب اياو ػدد

       

 يؼايير انتقييى

  خ

 انتفاصيم

 انًالحظاخ انؼًهي درجح انًشرف

  05 سهىك انطانة اثُاء انتدرية 0

  05 يستىي االتقاٌ واندقح في انؼًم  8

  01 انًثادراخ  3

  05 اَجاز انًهاو وانىاجثاخ انًطهىتح  4

 ٔصاسح انتعهٛى انعبنٙ ٔانجحث انعهًٙ

 جايؼـــــــــــح انكىفح         

 انشٚبضٛبدٔ  كهٛخ عهٕو انحبسٕة

 انش ٚبضٛبد لسى         
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  81 االنتساو تًىاػيد وساػاخ انؼًم  5

  انؼهًي انًشرف درجح 

  85 انتقريرػٍ انتدرية  6

  011 انًجًىع  

   

 انُتيجح انُهائيح 

  غير يستىف  يستىف  اندرجح انُهائيح

 

 تىقيغ انًشرف انؼًهي :                              تىقيغ انًشرف انؼهًي :

 انؼهًي :اسى انًشرف انؼًهي :                                اسى انًشرف 

 انؼُىاٌ انىظيفي :                                     انؼُىاٌ انىظيفي :

  

 

 

 

 

 ختى جهح انتدرية :

 

 

 :اسى وتىقيغ يدير اندائرج

 

 انثريد االنكتروَي:

 

 

 يقرر انقسى                                                             رئيس انقسى 
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 (1ًَٕرج سلى )

 تمٛٛى انطبنت انًتذسة

 اسى انطبنت:................................

 اسى جٓخ انتذسٚت:.........................

 انعُٕاٌ:.....................................

 فتشح انتذسٚت:..............................

 

 %200تمٛٛى انطبنت  نفتشح يٍ   انٗا انًذسة يجبل انتذسٚت د

2     

1     

3     

4     

5     

6     

7     

 

 َشبطبد انًتذسة نذعى عًم انًؤسسخ )تعجؤ يٍ لجم جٓخ انتذسٚت(:

 

 

 

 يالحظبد ٔسأ٘ انًذسة:

 

 

 اسى ٔتٕلٛع انًسؤٔل انًجبشش                 اسى ٔتٕلٛع انًذسة                           

 

 

 

 ٔصاسح انتعهٛى انعبنٙ ٔانجحث انعهًٙ

 جايؼـــــــــــح انكىفح         

 بدانشٚبضٛٔ  كهٛخ عهٕو انحبسٕة

 لسى انشٚبضٛبد         
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السياضياث لطلبت كسم  الخدزيب العمليدليل   

يهدف هرا الدليل إلى حعسيف الطالب بأهميت الخدزيب العملي في إعداد الطالب مهنيا      

إلى سىق العمل املخخصص، من خالل شجه في مىاكع العمل ذاث العالكت في مجاالث 

جىا  لاااديميت إلى لاجىا  السياضياث املخخلفت . إذ يخحىل الطالب في هرا امللسز من لاأ

الخطبيليت في سىق العمل املخخصص ، ويخعايش مع آلالياث املخبعت في السىق لكي جخكامل 

 عنده املجاالث النظسيت ،والخطبيليت على حد سىا .

يأحي هرا الدليل لخعسيف الطالب بآلياث الخدزيب العملي، وطسائم الاسخفادة منه      

أيت ،والخطبيليت، ومعايشت سىق العمل املخخص.لخنميت املهازاث العمل

 

 

 
 

 جامعت الكىفت/ اليت السياضياث وعلىم الحاسىب/ كسم السياضياث

12ص.ب.  –الكىفت  –النجف الاشسف  –جمهىزيت العساق   

 املىكع الالكتروني

www.mathcomp.uokufa.edu.iq/  

يد الالكترونيالبرأ  

mathcomp@uokufa.edu.iq 

 

 

 

 

http://www.mathcomp.uokufa.edu.iq/
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