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جامعة الموصل
الكلٌة  :العلوم
القسم  :علوم الحٌاة
المرحلة  :االولى
ت

اسم المادة

1

احياء عام

9
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كيمياء تحليلية وعضوية

7
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رياضيات واحصاء

4

حاسوب

6

4

عدد الوحدات

مفردات المادة
Cell energytics ,Anaeropic respiration,Photosynthesis , Molecular genetics ,Prokaryote and eukaryote ,Protein synthesis,Cell reproduction,Nutrition and digestion ,Respiration and gas exchanges ,Animal excreation ,Hormones and
kidney function,Circulation in animals ,Neurons , Type of muscle tissue , Animal hormones , Feedback mechanism , Structure of vascular plants ,Transport in vascular plants , Plant nutrition , Primary and secondary growth , Plant
hormones ,Auxins/ Gibberllins ,Reproduction flowring plants,Vegetative reproduction , Germination

مقدمة تصنٌف الطرق التحلٌلٌة  ,التحلٌل الحجمً ,مبادئ اولٌة  ,المحالٌل القٌاسٌة  ,المعاٌرة  ,نقطة االنتهاء  ,تفاعالت الترسٌب  ,تفاعالت االكسدة واالختزال ,التفاعالت المتعادلة والدالئل  ,التحلٌل الوزنً والعامل الوزنً  ,ذوبانٌة الراسب  ,تكوٌن الراسب .

االعداد الحقٌقٌة والدوال ,النهاٌات االستمرارٌة واالشتقاق  ,اشتقاق وتفاضل الدوال المتسامٌة  ,الدوال الزائدٌة ,المحددات وصفاتها ,المصفوفات وصفاتها وحجمها وضربها  ,حل جملة المعادلة بواسطة المصفوفات,طرق التكامل وتقرٌب التكامل بطرٌقتً شبة المنحرف وطرٌقة السمبسونٌة  .التكامالت الالنهائٌة  ,االحداثٌات
القطبٌة ,تقاري وتباعد المتسلسالت  ,متسلسالت تٌلروماكلورٌن وطرٌقة استعمالها  ,التفاضل الجزئً  ,التكامل الخطً .
تكنولوجٌا الحاسوب •
نظام الحاسوب
تكنولوجٌا المعلومات
أنواع الحواسٌب
)أجزاء الحاسوب الخارجٌة والخارجٌة(أجزاء الحاسوب
تمثٌل البٌانات فً الذاكرة
 Computer Performanceأداء الحاسوب
انظمة االعداد •
النظام العشري لألعداد
النظام الثنائً لألعداد
تحوٌل األعداد العشرٌة الصحٌحة إلى النظام الثنائً
التحوٌل من النظام الثنائً إلى العشري
الجمع الثنائً
النظام الثمانً لألعداد
التحوٌل من النظام الثمانً إلى العشري
التحوٌل من النظام العشري إلى الثمانً
تحوٌل من النظام الثمانً الى النظام الثنائٌوبالعكس
الجمع الثمانً
 Windowsxpنظام التشغٌل •
 Windows XPماهو الجدٌد فً
أجزاء نظام التشغٌل
 Desk Topسطح المكتب
سطح المكتب وخصائصها
وخصائصها My Computer
وماٌحتوٌه My Document
 Windowsماٌحتوٌه كل نافذة من نوافذ الـ
Recycle Bin
My network
Internet explorer

.الفصل االول  :تعرٌف الجٌولوجٌا,عالقة علم االرض بالعلوم االساسٌة االخرى ,علم االرض والمجتمع 1.
) قشرة االرض:القشرة القارٌة والقشرة المحٌطٌة  ,جبة االرض  ,لب االرض(فصل الثانً :االرض والمجموعة الشمسٌة ,نظرٌات تكون االرض  ,تقسٌمات بنٌة االرض 2. ,
,الفصل الثالث :المادة والمعادن (وجود العناصر فً القشرة االرضٌة ,المعادن ,االنظمة البلورٌة 3.
).صفات المعادن الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌةوانواع االمعادن
الفصل الرابع :الصخورالصخور النارٌة (تصنٌف الصخور النارٌة  :الصخورالنارٌة الجوفٌة,الصخور الوسطٌة ,البركانٌة) البراكٌن,الصخور الرسوبٌةل(تصنٌف الصخور الرسوبٌة  :الصخور الرسوبٌة الفتاتٌة,الصخور الرسوبٌة الكٌمٌائٌة ,الصخور الرسوبٌة العضوٌة)  ,الصخور المتحولة (التحول ,عوامل التحول ,انواع
)التحول :التماسً,االقلٌمً  ,الدٌنامٌكً  ,تصنٌف الصخور المتحولة :الرقائقٌة وغٌر الرقائقٌة
الفصل الخامس  :دورة الصخور فً الطبٌعة ,التعرٌة التجوٌة انواع التجوٌة الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة 4.
.وعوامله ( ,المٌاه السطحٌة :العمل الجٌولوجً لالنهار التعرٌة النقل الترسٌب ,البحاروالمحٌطات,البٌئات البحرٌة الترسٌبٌة) ,المٌاه الجوفٌة :مصادر المٌاه الجوفٌة ,انواع خزانات المٌاه الجوفٌة 5.
.الفصل السابع  :الجٌولوجٌا التارٌخٌة  :التعرٌف  ,المباديء االساسٌة فً الجٌولوجٌا التارٌخٌة  ,تصنٌف االحٌاء  ,المتحجرات  ,طرق التحجر ,اثار االحٌاء  ,واهمٌة واستعماالت المتحجرات تحدٌد عمر وتارٌخ االرض 6.
 .الفصل الثامن :السلم الزمنً الجٌولوجً,تطور الحٌاة فً ابد البرٌكامبري  ,الحٌاة فً دهر الحٌاة القدٌمة ,الحٌاة فً دهر الحٌاة المتوسطة  ,الحٌاة فً دهر الحٌاة الحدٌثة 7.
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علم االرض (ف)1

3,5

)) مفردات مادة حقوق االنسان ((
الفصل االول  :جذور حقوق االنسان وتطوٌرها فً التارٌخ البشري
المبحث االول  :حقوق االنسان فً العصور القدٌمة والوسٌطة
المطلب االول  :حقوق االنسان فً الحضارات القدٌمة مع التركٌز على حضارة وادي الرافدٌن
المطلب الثانً  :حقوق االنسان فً الشرائع السماوٌة مع التركٌز على حقوق االنسان فً االسالم
المطلب الثالث  :حقوق االنسان فً العصور الوسطى
حقوق االنسان فً المذاهب والمدارس والنظرٌات السٌاسٌة 1.
) الوثائق االنكلٌزٌة  ,الثورة االمرٌكٌة  .الثورة الفرنسٌة  ,الثورة الروسٌة(حقوق االنسان فً المواثٌق واالعالنات والثورات والدساتٌر 2.
المبحث الثانً  :حقوق االنسان فً التارٌخ الحدٌث والمعاصر
) عصبة االمم  ,االمم المتحدة(المطلب االول  :االعتراف الدولً بحقوق االنسان منذ الحرب العالمٌة االولى
المطلب الثانً  :االعتراف االقلٌمً بحقوق االنسان
االتفاقٌة االوربٌة لحقوق االنسان 1. 1950
االتفاقٌة االمرٌكٌة لحقوق االنسان 2. 1969
المٌثاق االفرٌقً لحقوق االنسان 3. 1981
المٌثاق العربً لحقوق االنسان 4. 1994
) اللجنة الدولٌة للصلٌب االحمر  ,منظمة العفو الدولٌة  ,منظمة مراقبة حقوق االنسان  ,المنظمة العربٌة لحقوق االنسان  ,المنظمات الوطنٌة لحقوق االنسان(المطلب الثالث  :المنظمات غٌر الحكومٌة وحقوق االنسان
المطلب الرابع  :حقوق االنسان فً الدساتٌر العراقٌة بٌن النظرٌة والواقع

ثقافة جامعية (حقوق انسان
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ف)1
فيزياء (ف)2

ثقافة جامعية (صحية ف)2
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الفصل الثانً  :حقوق االنسان  :التحدٌد والتعرٌف والضمانات
المبحث االول  :العالقة بٌن حقوق االنسان والحرٌات العامة
المطلب االول  :فً االعالن العالمً لحقوق االنسان والمواثٌق الدولٌة
المطلب الثانً  :فً المواثٌق االقلٌمٌة والدساتٌر الوطنٌة
المبحث الثانً  :اشكال واصناف حقوق االنسان والترابط بٌنها
المطلب االول  :حقوق االنسان الفردٌة  ,وحقوق االنسان الجماعٌة
المطلب الثانً  :حقوق االنسان االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة  ,وحقوق االنسان المدنٌة والسٌاسٌة
 .المطلب الثالث  :حقوق االنسان الحدٌثة  :الحق فً التنمٌة  ,الحق فً البٌئة النظٌفة  ,الحق فً التضامن  ,الحق فً االسالم  ......الخ
المطلب الرابع  :الترابط بٌن حقوق االنسان كل ال ٌتجزأ
المبحث الثالث  :ضمانات احترام وحماٌة حقوق االنسان
المطلب االول  :ضمان احترام وحماٌة حقوق االنسان فً الشرٌعة االسالمٌة
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مقدمة فً التثقٌف الصحً /االسباب الحاجة الٌه  ,التواصل وانواعه فً التثقٌف الصحة الشخصٌة وعناصرها  ,صحة البٌئة /عناصر البٌئة االساسٌة
العالقة بٌن العمل والصحة  ,التعلٌمات الرسمٌة للوقاٌة فً المختبرات الباٌولوجٌة والكٌمٌائٌة  ,المخاطر المهنٌة وطرق الوقاٌة منها  /المٌكانٌكٌة  ,المخاطر الصحٌة والباٌولوجٌة  ,المخاطر النفسٌة واالجتماعٌة  ,المخاطر الفٌزٌاوٌة وانواعها
المخاطرالكٌمٌاوٌة/التعرض للغازات واالبخرة  ,التعرض للغبار واالدخنة
التعرض للمعادن والمركبات السامة  ,مخاطر الحرائق  ,مخاطر المواد المتفجرة
العولمة

