
 
 تسن  هللا الرحوي الرحٍن                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استوارج اًجاز الخطح التذرٌسٍح للوادج
 ياجذ إٌٔب يحًٕد االضى 

 Majid_ayoub12@yahoo.com انثرٌذ االنكترًَٔ

 أضص انترتٍح اضى انًادج

  يقرر انفصم

 اْذاف انًادج

 

 ٕر يعُاِ ٔدالالتّ.طانتعرف عهى يفٕٓو انترتٍح ٔت

 انتعرف عهى ٔظائف انترتٍح ٔأْذافٓا. 

 انتعرف عهى انًفٕٓو  انحذٌث نهترتٍح  

 انتعرف عهى األضص  انتارٌخٍح نهترتٍح 

 انتعرف عهى  االضص انعهًٍح نهترتٍح 

 انتعرف عهى االضص االقتصادٌح نهترتٍح 

 االضص  االجتًاعٍح نهترتٍحانتعرف عهى   

 انتعرف عهى  األضص انُفطٍح نهترتٍح 

 انتفاصٍم االضاضٍح نهًادج

 

دراضح االتعاد انًختهفح نهترتٍح ، ثى أضطٓا انتارٌخٍح ٔانعهًٍح ٔانثقافٍح ٔاالقتصادٌح 

 ٔانفهطفٍح ٔاالجتًاعٍح.

 انكتة انًُٓجٍح

 

 د. اتراٍْى َاصر -اضص انترتٍح

 

 ٍحانًصادر انخارج

 

 د. عثذ هللا عثذ انذائى  – عصٕرانترتٍح عثر ان

 د. فٓذ انعصٍثً -اصٕل انترتٍح االضاليٍح

 االيتحاٌ انُٓائً انًشرٔع االيتحاَاخ انٍٕيٍح انًختثر انفصم انذراضً تقذٌراخ انفصم

 04 --- 04 ٌٕجذ ال 04

 جوِْرٌح العراق

 

 

 ّزارج التعلٍن العالً ّالثحث العلوً

 

 

 جِاز االشراف ّالتقٌْن العلوً

 جاهعح دٌالىاسن الجاهعح:

 كلٍح الترتٍَ للعلْم الصرفَ اسن الكلٍح: 

 الحاسثاخقسن  اسن القسن:

 االّلى الورحلح:

  سن الوحاضر الثالثً:ا

 هذرس اللقة العلوً:

  الوؤُل العلوً:

جاهعح دٌالى /كلٍح الترتٍَ   : هكاى العول:

 الحاسثاخللعلْم الصرفَ /قسن 



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

1 32/11/3116 ------   

3  21/11/3116 ------   

2 6/11/3116  

 تعرٌف  انترتٍح، ٔتٍاٌ ٔظائفٓا 

 اْذاف انترتٍح، ٔدالالخ انًفٕٓو

  

 انترتٍح انًتٕازَح، انترتٍح انًتكايهح  12/11/3116 4

 تعرٌف األضص، أًٍْح دراضتٓا.
  

  

   دراضح تارٌخ انترتٍح   31/11/3116 5

   اهتحاى شِري 32/11/3116 6

تعرٌفٓا، ضًاتٓا ئٍح :انترتٍح انثذا  4/13/3116 2

 ٔيًٍساتٓا، أْذافٓا

  

انترتٍح فً حضارج تالد انرافذٌٍ:     11/13/3116 8

 ضًاتٓا، تارٌخٓا، اضانٍثٓا، أْذافٓا

  

 يعرفح انترتٍح فً حضارج ٔادي انٍُم:    18/13/3116 9

 ، أْذافٓاضًاتٓا، تارٌخٓا، اضانٍثٓا

  

ضًاتٓا،  ٍانترتٍح فً حضارج انصٍ    35/13/3116 11

 تارٌخٓا، اضانٍثٓا، أْذافٓا

  

   اهتحاى شِري 3/1/3112 11

 انترتٍح فً انحضارج  انٍَٕاٍَح:      8/1/3112 13

 ضًاتٓا، تارٌخٓا، اضانٍثٓا، أْذافٓا

  

  انترتٍح فً انعصٕر انٕضطى      15/1/3112 12

 ضًاتٓا، تارٌخٓا، اضانٍثٓا، أْذافٓا

  

ضًاتٓا، تارٌخٓا،  : انًطٍحٍح انترتٍح                                                                      1/3112/  33                 14

 اضانٍثٓا، أْذافٓا

  

 جوِْرٌح العراق

 

 

 علوًّزارج التعلٍن العالً ّالثحث ال

 

 

 جِاز االشراف ّالتقٌْن العلوً

 جاهعح دٌالى  اسن الجاهعح:

 رتٍَ للعلْم الصرفَ كلٍح التاسن الكلٍح: 

 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 



  انترتٍح عُذ انعرب قثم االضالو:       39/1/3112 15

 ضًاتٓا، تارٌخٓا، اضانٍثٓا، أْذافٓا

  

   اهتحاى شِري 5/3/3112 16

 التكاثر فً الحٍْاًاخ   عطلـــــــح ًصـــــف الســـــــــٌح

ضًاتٓا، تارٌخٓا،   انترتٍح اإلضاليٍح:       31/3/3112 12

 اضانٍثٓا، أْذافٓا

  

   أطٕارْا، ٔضائطٓا، ضًاتٓا.   36/3/3112 18

يعُى انثقافح، األضص انثقافٍح نهترتٍح :  5/2/3112 19

 ختالف انثقافاخانثقافح كأضاش نهترتٍح، ا

  

يعُى  األضص االقتصادٌح  نهترتٍح:  13/2/3112 31

االقتصاد، انترتٍح ٔاالقتصاد، انعائذ يٍ 

 انترتٍح.

  

يراعاج انًٍٕل األضص انُفطٍح نهترتٍح : 19/2/3112 31

ٔاالتجاْاخ ٔانقذراخ ٔانرغثاخ فً 

 انترتٍح 

  

   اهتحاى شِري 36/2/3112 33

تًثم انقٍى نفهطفٍح نهترتٍح: األضص ا 3/4/3112 32

 ٔانًثادئ ٔاالخالق ٔاالعراف انحطُح. 

  

اتٍ تعض اعالو انفكر انترتٕي انعرتً:  9/4/3112 34

 خهذٌٔ: ضٍرتّ، آرائّ انترتٌٕح 

  

   ضٍرتّ، آرائّ انترتٌٕح انغسانً:   16/4/3112 35

   ضٍرتّ، آرائّ انترتٌٕح   32/4/3112 36

   شِري اهتحاى 21/4/3112 32

جان بعض اعالم الفكر التربوي العالمي:  2/5/3112 38
 ، جون ديويجوك روسو

  

تعريفها، الفلسفات السائدة:  :فلسفة التربية 14/5/3112 39
 المثالية... 

  

   الواقعية، البراجماتية، االسالمية  31/5/3112 21

   يراجعح 38/5/3112 21

23     

 تٕقٍع انعًٍذ:                                                                                                                        :          األضتارتٕقٍع 

 

 

 


