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 استوارج اًجاز الخطح التذرٌسٍح للوادج
 يبجذ أَىة يحًىد االضى 

 Majid_ayoub12@yahoo.com انجرَذ االنكتروٍَ

 انمُبش وانتمىَى اضى انًبدح

  ميمرر انفص

 اهذاف انًبدح

 

 انتؼرف  ػهً يؼًُ  انمُبش وانتمىَى، غبَخ انمُبش، وأَىاػه ، وطجُؼته-1 

 

 انتؼرف ػهً يفهىو االختجبر -2

 انتؼرف ػهً أَىاع انتمىَى -3

 انتًُُس ثٍُ انتمىَى انتمهُذٌ وانتمىَى انحذَث -1

 انتؼرف ػهً خطىاد ثُبء االختجبراد انتحصُهُخ -2

 صبئص االحصبئُخ نالختجبرادانتؼرف ػهً انخ -3

 اختجبرَخ انتؼرف ػهً انىضبئم اال -4

 انتؼرف ػهً شروط االختجبر انجُذ  -5

 انتؼرف ػهً تطجُك صذق االختجبء  -6

 انتؼرف ػهً حطبة يؼبيم انطهىنخ وانصؼىثخ -7

 انتؼرف ػهً حطبة يؼبيم انتًُُس -8

 

 انتفبصُم االضبضُخ نهًبدح

 

تمىَى واالختجبر واَىاع كم يُهب وكُفُخ وضغ االختجبر دراضخ يفبهُى انمُبش وان

 انتحصُهٍ ودراضخ يىاصفبته انجُذح

 انكتت انًُهجُخ

 

انمُبش وانتمىَى انترثىٌ وانُفطٍ/ د. صالح انذٍَ يحًىد ػالو/دار انفكر/   

 2222انمبهرح/

 

 جوِْرٌح العراق

 

 

 ّزارج التعلٍن العالً ّالثحث العلوً

 

 

 جِاز االشراف ّالتقٌْن العلوً

 جاهعح دٌالىاسن الجاهعح:

 كلٍح الترتٍَ للعلْم الصرفَ اسن الكلٍح: 

 الحاسثاخقسن  اسن القسن:

 الثاًٍح الورحلح:

 د. هاجذ أٌْب هحوْد حاضر الثالثً:اسن الو

 هذرس اللقة العلوً:

 دكتْراٍ الوؤُل العلوً:

جاهعح دٌالى /كلٍح الترتٍَ   : هكاى العول:

 الحاسثاخللعلْم الصرفَ /قسن 



 انًصبدر انخبرجُخ

 

 ٍانمُبش انُفطٍ_ انُظرَخ وانتطجُك / د .ضؼذ ػجذ انرحً  

 انمُبش وانتمىَى فٍ ػهى انُفص /د. ػجذ انمبدر كراجخ

 االيتحبٌ انُهبئٍ انًشروع االيتحبَبد انُىيُخ انًختجر انفصم انذراضٍ تمذَراد انفصم

 52 ال َىجذ 12 ال َىجذ 42

 يؼهىيبد اضبفُخ
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 استوارج الخطح التذرٌسٍح للوادج                                                        
 الوالحظاخ الوادج العولٍح الوادج الٌظرٌح التارٌخ االسثْع

تؼرَف انمُبش، نىازو انمُبش، أَىاع  32/11/3116 1

 انًمبَُص

  

 لىائى انتمذَر:ر، أضبنُجه ،انتمذَ فتؼرَ 21/11/3116  3

 ضالنى انتمذَر، 

  

انتمىَى، انتمىَى ثًفهىيه انمذَى، انتمىَى     6/11/3116 2

 ثًفهىيه انحذَث
 انفرق ثٍُ انمُبش وانتمىَى

  

 يجبالد انتمىَى، صؼىثبد انتمىَى 12/11/3116 4
 أدواد انتمىَى

  

  

5 31/11/3116    

 انًجذئٍأَىاع انتمىَى: انتمىَى 

 انتمىَى انتكىٍَُ، انتمىَى انختبيٍ

  

   اهتحاى شِري 32/11/3116 6

 أغراض انمُبش وانتمىَى 4/13/3116 2
 أثؼبد ػًهُخ انتمىَى

  

أهًُتهب،  االختجبراد انتحصُهُخ: 11/13/3116 8

 أغراضهب

  

   [ ـ االختجبراد انشفىَخ1] 18/13/3116 9

 جوِْرٌح العراق

 

 

 ٍن العالً ّالثحث العلوًّزارج التعل

 

 

 جِاز االشراف ّالتقٌْن العلوً

 جاهعح دٌالى  اسن الجاهعح:

 كلٍح الترتٍَ للعلْم الصرفَ سن الكلٍح: ا

 الحاسثاخقسن  اسن القسن:

 االّلى  الورحلح:

 هاجذ اٌْب هحوْد  اسن الوحاضر الثالثً:

 هذرس اللقة العلوً:

 دكتْراٍ الوؤُل العلوً:

جاهعح دٌالى /كلٍح الترتٍَ للعلْم   هكاى العول:

 الحاسثاخالصرفَ /قسن 



د يًُساتهب، ػُىثهب، تخطٍُ االختجبرا

 انشفهُخ
 االختجبراد انًمبنُخ -[ 2] 35/13/3116 11

 يًُساتهب: ػُىثهب: كُفُخ تحطُُهب
 األضص انًتجؼخ فٍ األضئهخ انًمبنُخ
 ػُىة االختُبر فٍ األضئهخ انًمبنُخ

  

   اهتحاى شِري 3/1/3112 11

 [ ـ االختجبراد انًىضىػُخ : 3] 8/1/3112 13

 أَىاػهب: يًُساتهب وخصبئصهب: ػُىثهب

  

،يساَبهب،  أضئهخ انصىاة وانخطأ -( 1)  15/1/3112 12

 ضهجُبتهب

  

   ، انًساَب، انطهجُبد( ـ أضئهخ انتكًُم2)                                                                 1/3112/  33                 14

أضئهخ انًطبنؼخ أو  انًمبثهخ أو  ( ـ 3) 39/1/3112 15

 انًساوجخ

  

   اهتحاى شِري 5/3/3112 16

 التكاثر فً الحٍْاًاخ   عطلـــــــح ًصـــــف الســـــــــٌح

   ( أضئهخ االختُبر يٍ يتؼذد4) 31/3/3112 12

االختجبراد يحكُخ انًرجغ ويؼُبرَخ  36/3/3112 18

 انًرجغ

  

ختجبر انتحصُهٍ: تحذَذ خطىاد وضغ اال 5/2/3112 19

 غرض االختجبر

  

   إػذاد جذول انًىاصفبد 13/2/3112 31

   حطبة وزٌ انًحتىي 19/2/3112 31

   اهتحاى شِري 36/2/3112 33

   تحذَذ األهذاف انطهىكُخ 3/4/3112 32

صفبد االختجبر انجُذ: انصذق، انثجبد،  9/4/3112 34

 انًىضىػُخ

  

   صذقأَىاع ان 16/4/3112 35

   طرق حطبة يؼبيم انثجبد 32/4/3112 36

   اهتحاى شِري 21/4/3112 32

   االختبار صالحية من التأكد وسائل 2/5/3112 38

   والصعوبة السهولة معامل 14/5/3112 39

   التمييز معامل 31/5/3112 21

   اهتحاى شِري 38/5/3112 21

23     

 تىلُغ انؼًُذ:                                                                                                                 :                 األضتبرتىلُغ 

 

 

 


