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 استوارج اًجاز الخطح التذرٌسٍح للوادج
 ياجذ إٌٔب يحًٕد االصى 

 Majid_ayoub12@yahoo.com انثشٌذ االنكتشًَٔ

 انًُاْج ٔغشائك انتذسٌش اصى انًادج

  شس انفصميم

 اْذاف انًادج

 

 انتؼشف  ػهى يفٕٓو انؼهى ٔيكَٕاتّ -1 

 انتؼشف ػهى ػًهٍاخ انؼهى  -2

 انتؼشف ػهى اصانٍة انؼهًاء فً انتفكٍش -3

 انتؼشف ػهى خصائص انؼهى -4

 انتؼشف ػهى اْذاف انؼهى  -5

 انتؼشف ػهى تؼط اًَاغ انتؼهى  -6

 انتؼشف ػهى يفٕٓو انًُٓج  -7

 هى إَٔاع انًُاْج انذساصٍح  غشائك انتذسٌشانتؼشف ػ  -8 

 انتؼشف ػهى أصش تُاء انًُٓج   -9

 انتؼشف ػهى ػُاصش انًُٓج -11

 انتؼشف ػهى ػًهٍح انتخطٍػ انتشتٕي -11

 انتًكٍ يٍ كتاتح انخطح انٍٕيٍح نهذسٔس -      12

 انتفاصٍم االصاصٍح نهًادج

 

 صش تُاءِ، ٔػُاصشِ، ػًهٍح انتخطٍػدساصح يفٕٓو انؼهى ٔػًهٍاتّ، يفٕٓو انًُٓج، ٔا

 انكتة انًُٓجٍح

 

   

 انًُاْج: د. انذيشداط  صشحاٌ، د. يٍُش كايم -

 اقجوِْرٌح العر

 

 

 ّزارج التعلٍن العالً ّالثحث العلوً

 

 

 جِاز االشراف ّالتقٌْن العلوً

 اهعح دٌالىجاسن الجاهعح:

 كلٍح الترتٍَ للعلْم الصرفَ اسن الكلٍح: 

 الحاسثاخقسن  اسن القسن:

 الثاًٍح الورحلح:

 د. هاجذ أٌْب هحوْد اسن الوحاضر الثالثً:

 هذرس اللقة العلوً:

 دكتْراٍ الوؤُل العلوً:

جاهعح دٌالى /كلٍح الترتٍَ   : هكاى العول:

 الحاسثاخللعلْم الصرفَ /قسن 



 انًصادس انخاسجٍح

 

 يُاْج انتشتٍح: د. ػهً أحًذ يذكٕس -  

 غشائك تذسٌش انؼهٕو: د. صؼذ ػثذ انْٕاب َادس -

 االيتحاٌ انُٓائً ًششٔعان االيتحاَاخ انٍٕيٍح انًختثش انفصم انذساصً تمذٌشاخ انفصم

 51 الٌٕجذ 11 الٌٕجذ 41

 يؼهٕياخ اظافٍح
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 ٍح للوادجاستوارج الخطح التذرٌس                                                        
 الوالحظاخ الوادج العولٍح الوادج الٌظرٌح التارٌخ االسثْع

تؼشٌف انؼهى ٔيكَٕاتّ : انًادج ، انطشٌمح،  32/11/3116 1

 االخاللٍاخ

  

تٍُح انؼهى :انحمائك، ٔانًثادئ،  21/11/3116  3

   ٔانُظشٌاخ، ٔانمٕاٍٍَ

  

االتصال  انًالحظح، انمٍاس، انتصٍُف،    6/11/3116 2

 ...، انتُثؤ ، االصتُتاج

  

فشض انفشٔض ،  ٍاَاخ ، تفضٍش انث   12/11/3116 4

 .....انتجشٌة.
  

  

انذلح، انشًٕنٍح، انتثذل، تصحٍح    31/11/3116 5

 انحمائك، يُشػ اَضاًَ ػانًً

  

   اهتحاى شِري 32/11/3116 6

انٕصف، انتفضٍش، انتُثؤ، انعثػ   4/13/3116 2

 ٔانتحكى

  

انتؼهى انزاتً، انتؼهى  تانًالحظح ،  11/13/3116 8

 تاالكتشاف، 

  

تؼشٌفّ، انًُٓج انمذٌى، انحذٌث، انفشق،   18/13/3116 9

 صهثٍاخ ٔاٌجاتٍاخ.

  

  يُٓج انًٕاد انذساصٍح ٔإَاػّ:   35/13/3116 11

 جوِْرٌح العراق

 

 

 ّزارج التعلٍن العالً ّالثحث العلوً

 

 

 جِاز االشراف ّالتقٌْن العلوً

 جاهعح دٌالى  اسن الجاهعح:

 كلٍح الترتٍَ للعلْم الصرفَ اسن الكلٍح: 

 الحاسثاخقسن  اسن القسن:

 االّلى  الورحلح:

 هاجذ اٌْب هحوْد  اسن الوحاضر الثالثً:

 هذرس اللقة العلوً:

 اٍدكتْر الوؤُل العلوً:

جاهعح دٌالى /كلٍح الترتٍَ للعلْم   هكاى العول:

 الحاسثاخالصرفَ /قسن 



 انًُفصهح، انًتصهح، انٕاصؼح
   اهتحاى شِري 3/1/3112 11

يُٓج انُشاغ، تؼشٌفّ، أًٍْتّ،  8/1/3112 13

 خصائصّ، يزاٌاِ ٔػٍٕتّ

  

   انًُٓج انشصًً ٔانًُٓج انخفً  15/1/3112 12

االصاس انًؼشفً،  اصش تُاء انًُٓج:                                                                 1/3112/  33                 14

 إَٔاع انًؼشفح، األصاس انفهضفً

  

   األصاس االجتًاػً، االصاس انُفضً  39/1/3112 15

   اهتحاى شِري 5/3/3112 16

 التكاثر فً الحٍْاًاخ   عطلـــــــح ًصـــــف الســـــــــٌح

األْذاف، تؼشٌفٓا، يصادس اشتمالٓا،   31/3/3112 12

 يضتٌٕاتٓا

  

ششٔغ انٓذف انضهٕكً، ٔصٍاغتّ  36/3/3112 18

 ،ٔتصٍُفاتّ 

  

تؼشٌفّ، لٕاػذ اختٍاسِ، ػُاصشِ، أصش  5/2/3112 19

 اختٍاسِ 

  

 انًحاظشج، انًُالشح  13/2/3112 31
 انتؼهى تاالكتشاف

  

   غشٌمح حم انًشكالخ ، انذسٔس انؼًهٍح 19/2/3112 31

   اهتحاى شِري 36/2/3112 33

   انتؼهى انثشايجً، انتؼهى تانحاصٕب  3/4/3112 32

   شٌفّ، خصائصّ، انفشق ػٍ انمٍاستؼ  9/4/3112 34

   تمٌٕى انًذسس، انتهًٍز، انًُٓج  16/4/3112 35

   انًثذئً، انثُائً، انتشخٍصً، انختايً   32/4/3112 36

   اهتحاى شِري 21/4/3112 32

   تعريفه، أهميته، أنواعه،   2/5/3112 38

   التخطيط للدروس، السنوي، اليومي  14/5/3112 39

   كتابة الخطة اليومية  31/5/3112 21

   اهتحاى شِري 38/5/3112 21

23     

 تٕلٍغ انؼًٍذ:      :                                                                                                                            األصتارتٕلٍغ 

 

 

 


