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 استًاسج اَجاص انخطح انتذسٌسٍح نهًادج

 و.د ياجذ إٌٔب يحًٕد االسى 

 Majid_ayoub12@yahoo.com انثشٌذ االنكتشًَٔ

 االسشاد انتشتٕي اسى انًادج

  انفصم يمشس

 اْذاف انًادج

 

أْذاف يؼشفٍح اسشادٌح تذٔس حٕل االطش انُظشٌح نؼًهٍح االسشاد انتشتٕي، ٔأْذاف 

يٓاساتٍح ػمهٍح تؼذ انطانة نهؼًم االسشادي ٔأْذاف ٔجذاٍَح تحأل اكساب انطهثح حة 

 االسشاد ٔانُصح ٔانتٕجٍّ.

 انتفاصٍم االساسٍح نهًادج

 

ٔيؼُى االسشاد انُفسً َٔظشٌاتّ،  يً ٔفً انفكش انحذٌ دساسح االسشاد فً انفكش االسال

ثى دساسح شخصٍح انًؼهى انًششذ ٔانكفاٌاخ االصيح ألداء يٓايّ، ٔإَٔاع االسشاد 

َٔظشٌاتّ ٔأساٌثّ، ثى انتطشق انى تؼض انًشاكم انتً ٌٕاجٓٓا انطهثح خصٕصا فً 

 انًشحهح االتتذائٍح.

 انكتة انًُٓجٍح

 

، داس صفاء نهُشش 1(، االتجاْاخ انُظشٌح فً اإلسشاد. ط0220ضًشِ ، جالل كاٌذ )

 ٔانتٕصٌغ، ػًاٌ األسدٌ .

 انًصادس انخاسجٍح

 

،داس انًسٍشج نهُشش  1(،  تطثٍماخ فً اإلششاف انتشتٕي ،ط0220ػاٌش أحًذ جًٍم )

(، انتٕجٍّ ٔاإلسشاد 1991انمزافً، سيضاٌ يحًذ) ٔانتٕصٌغ، ػًاٌ، األسدٌ .

 انجٍم، تٍشٔخ.، داس 1انُفسً، ط

(،انتٕجٍّ ٔاإلسشاد انُفسً، يشكض اإلسكُذسٌح نهكتاب، 0222أحًذ ، أ.د سٍٓش كايم )

 يصش .

(،سٍكٕنٕجٍح اإلسشاد انُفسً انًذسسً أسانٍثّ َٔظشٌاتّ 0220انذاْشي، صانح حسٍ )

 ، داس صفاء ، ػًاٌ .

 اٌ، االسدٌ.(،َظشٌاخ اإلسشاد ٔانؼالج انُفسً، داس انفكش، ػ0220ًفًًٓ ، َادس ) 

(، انًٓاساخ اإلسشادٌح ، داس انًسٍشج ،ػًاٌ، 0229صانح ، احًذ ػثذ انهطٍف ) 

 جوِْرٌح العراق

 

 

 ّزارج التعلٍن العالً ّالثحث العلوً

 

 

 جِاز االشراف ّالتقٌْن العلوً

 جاهعح دٌالىاسن الجاهعح:

 كلٍح الترتٍَ للعلْم الصرفَ اسن الكلٍح: 

 الحاسثاخقسن  اسن القسن:

 الثالثح  الورحلح:

 د. هاجذ أٌْب هحوْد  الثالثً: اسن الوحاضر

 هذرس  اللقة العلوً:

 دكتْراٍ  الوؤُل العلوً:

جاهعح دٌالى /كلٍح الترتٍَ   : هكاى العول:

 الحاسثاخللعلْم الصرفَ /قسن 



 األسدٌ.

 االيتحاٌ انُٓائً انًششٔع االيتحاَاخ انٍٕيٍح انًختثش انفصم انذساسً تمذٌشاخ انفصم

02 --- 12 ---- 02 

 يؼهٕياخ اضافٍح
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 استوارج الخطح التذرٌسٍح للوادج                                                        
 الوالحظاخ الوادج العولٍح الوادج الٌظرٌح التارٌخ االسثْع

  الٌْجذ ّ، تؼشٌفاإلسشاد فً انفكش اإلساليً 9/11/6116 1

   األسس انتً ٌمٕو ػهٍٓا 16/11/6116 6

   االسشاد انُفسً ، تؼشٌفّ ، أًٍْتّ 63/11/6116 3

   أْذاف اإلسشاد ٔغاٌاتّ  31/11/6116 4

األسس انؼايح انتً ٌستُذ إنٍٓا انتٕجٍّ  6/11/6116 5

 ٔاإلسشاد انًؼاصش
  

   اهتحاى شِري 13/11/6116 6

اإلسشاد انُفسً ٔيؼاٌٍشِ  أخاللٍاخ 61/11/6116 7

 انًٍُٓح
  

   ، أًٍْتّ، يٓايّانًؼهى انًششذ 67/11/6116 8

   انكفاٌاخ انًٍُٓح نهًششذ انتشتٕي 4/16/6116 9

   اهتحاى شِري 11/16/6116 11

   انؼاللح انًٍُٓح اإلسشادٌح 18/16/6116 11

   انًؼهٕياخ األساسٍح نهؼًهٍح اإلسشادٌح 65/16/6116 16

   ٔسائم جًغ انًؼهٕياخ 6/1/6117 13

انصؼٕتاخ انتً تٕاجّ انًششذ  8/1/6117 14

 انًذسسً فً دسسح انحانح
  

   اهتحاى شِري 15/1/6117 15

16 66/1/6117    

 التكاثر فً الحٍْاًاخ   ــٌحعطلـــــــح ًصـــــف الســـــــ                                                                                  

  تؼض َظشٌاخ انتؼهى فً اإلسشاد  15/6/6117 17

 جوِْرٌح العراق

 

 

 التعلٍن العالً ّالثحث العلوًّزارج 

 

 

 جِاز االشراف ّالتقٌْن العلوً

 جاهعح دٌالى  اسن الجاهعح:

 كلٍح الترتٍَ للعلْم الصرفَ ن الكلٍح: اس

 الحاسثاخقسن  اسن القسن:

 الثالثح  الورحلح:

 م.د هاجذ أٌْب هحوْد اسن الوحاضر الثالثً:

 هذرس  اللقة العلوً:

 دكتْراٍ  الوؤُل العلوً:

جاهعح دٌالى /كلٍح الترتٍَ للعلْم   هكاى العول:

 الحاسثاخالصرفَ /قسن 



 أٔالً َظشٌح انسًاخ: انتشتٕي

   ثاٍَا/ َظشٌح انزاخ 61/6/6117 18

انتطثٍماخ انتشتٌٕح نًفٕٓو انزاخ فً  1/3/6117 19

 اإلسشاد انتشتٕي
  

   اهتحاى شِري 6/3/6117 61

   االَتماء)االصطفاء(ثانثا/ َظشٌح  13/3/6117 61

   اإلسشاد انًثاشش: طشائك اإلسشاد 19/3/6117 66

اإلسشاد ، اإلسشاد غٍش انًثاشش 66/3/6117 63

 انخٍاسي
  

، إَٔاع اإلسشاد انُفسً انًذسسً 3/4/6117 64

 اإلسشاد انفشدي
  

   اهتحاى شِري 11/4/6117 65

   اإلسشاد انجًاػً 17/4/6117 66

نًشكالخ انتً ٌؼاًَ يُٓا انتهًٍز فً ا 64/4/6117 67

ٔآثاسْا انتشتٌٕح: ، انًشحهح االتتذائٍح

 انكزب

  

   انغش فً االيتحاَاخ 1/5/6117 68

   انسهٕن انؼذٔاًَ 8/5/6117 69

   اهتحاى شِري 15/5/6117 31

31     

36     

 تٕلٍغ انؼًٍذ:                                                                               :                                                   األستارتٕلٍغ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


