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 استوارة اًجاز الخطت التذريسيت للوادة
 َعسٍَ صثاز هاشى االظى 

 shh.nasreen@gmail.com انثسَد االنكرسوٍَ

 ذصُُف َثاخ ػًهٍ اظى انًادج

 اهداف انًادج

 

 جؼللم انلانللة  للادز ػهللً اٌ َكللىٌ يهًللا تللوهى يسارللم انرلللىز انرللازَ ٍ نؼهللى 

اضللا ح انللً ذؼسَللف انلانللة تللاهى ذصللُُف انُثللاخ وػ  رللل تللانؼهىو اال للسي 

االظط انًؼرًدج  ٍ ذصُُف انُثاذاخ وانى ىف ػهلً تؼلا انصل اخ االظاظلُح 

 نكم ػائهح َثاذُح

 انر اصُم االظاظُح نهًادج

 

صُُف انُثاخ  ٍ ػصل وذش ُص انؼىائم انُثاذُح يٍ   ل دوز واهًُح ػهى ذ

 انص اخ انًًُصج نكم ػائهح َثاذُح 

 انكرة انًُهجُح

 

 نهًؤنف َىظف يُصىز انكاذةذصُُف انُثاذاخ انثرزَح كراب  -

 ػهى ذصُُف انُثاخ نهًؤنف ػهٍ رعٍُ انًىظىٌ -

 انًصادز ان ازجُح

 

 اَ اٌ كُعد(   انًىظىػح انُثاذُح انؼسا ُح نهًؤنف )  -

يىا غ انكرسوَُح  ) وَكثُدَا  انًىظىػح انحسج  -

https://ar.wikipedia.org/wiki  يىظىػح انؼهىو انؼستُح  ،

http://www.arabsciencepedia.org/ ) 

ان صم  ذقدَساخ ان صم

 اندزاظٍ

االيرحاَاخ  انً رثس

 انُىيُح

االيرحاٌ  انًشسوع

 انُهائٍ

53% 53% 51%  01% 

 ياخ اضا ُحيؼهى

 

 

 

 جوهىريت العراق

 

 

 وزارة التعلين العالي والبحث العلوي

 

 

 هاز االشراف والتقىين العلويج

 جاهعت ديالىاسن الجاهعت:

 كليت التربيه للعلىم الصرفه اسن الكليت: 

 قسن علىم الحياة سن القسن:ا

 الثاًيت الورحلت:

 ًسريي صبار هاشن اسن الوحاضر الثالثي:

 هذرس هساعذ اللقب العلوي:

 هاجستير الوؤهل العلوي:

جاهعت ديالى /كليت التربيه   : هكاى العول:

 ػهىو انحُاجللعلىم الصرفه /قسن 



 
 بسن  هللا الرحوي الرحين

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 استوارة الخطت التذريسيت للوادة
 انً رظاخ انًادج انؼًهُح انًادج انُظسَح انرازَخ االظثىع

  يقديح  ػٍ ػهى ذصُُف انُثاخ،اهدا ل كًا وزد  ٍ انؼًهٍ  5

  ػ  ح انرصُُف تانؼهىو اال سي،االذجاهاخ =  2

  ذازَخ  ػهى انرصُُف،أَظًح انرصُُف =  5

  اظط ذصُُف انُثاخ، يصلهحاخ ػايح =  0

  االجصاء انُثاذُح ،انجرز ،اَىاع انجروز =  3

  انعاق ،اَىاػها،اشكانها،ذحىزاذها =  6

  االوزاق،أجصائها ،يهحقاذها،االذَُاخ =  7

  ق،ذسذُة االوزاق ػهً انعاقانرؼس =  8

  اشكال َصم انىز ح ،اشكال  ًح انىز ح =  9

  اشكال  اػدج انُصم،اشكال را ح انىز ح =  51

  انكعاء انعلحٍ،اَىاػل =  55

  انصهسج،اجصائها ،ذسذُة االجصاء انصهسَح =  52

  انرُاظس انصهسٌ،ذىشَغ االشهاز،اذحاد االػضاء =  55

  ،اهًُرل،ذحىزاذل،دًَىيرلانكاض =  50

  انرىَج،اَىاػل،انًهحقاخ،انرستُغ انصهسٌ =  53

  جهاش انرركُس،يكىَاذل =  56

 ػلهـــــــح َصـــــف انعـــــــــُح                                                                                   انركاثس  ٍ انحُىاَاخ   ػلهح َصف انعُح

  االذحاد انعدوٌ،ذثاٍَ االظدَح =  57

  انجهاش االَثىٌ،يكىَاذل،اشكال انرًشُى =  58

  يى غ انقهى يٍ انًثُا،يى غ انًثُا =  59

  انُىزاخ انصهسَح،اشكانها،انُىزاخ غُس انًحدودج =  21

  انُىزاخ انًحدودج،انُىزاخ ان اصح =  25

  اػ حانثًاز ،اَىػاها،تعُلح،يرجًؼح،يرض =  22

  انثروز،اجصائها،انصغس ح انعلحُح =  25

  انًؼادنح انصهسَح =  20

  انؼىائم انُثاذُح) ذواخ ان هقح واهى ص اذها( =  23

  انؼىائم انُثاذُح) ذواخ ان هقرٍُ واهى ص اذها( =  26
 

 جوهىريت العراق

 

 

 ة التعلين العالي والبحث العلويوزار

 

 

 جهاز االشراف والتقىين العلوي

 جاهعت ديالى  اسن الجاهعت:

 كليت التربيه للعلىم الصرفه اسن الكليت: 

 قسن  اسن القسن:

   الورحلت:

  اسن الوحاضر الثالثي:

  اللقب العلوي:

  الوؤهل العلوي:

جاهعت ديالى /كليت التربيه للعلىم   هكاى العول:

 الصرفه /قسن 


