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 استوارج اًجاز الخطح التذرٌسٍح للوادج
 هبجذ أْٗة هحوْد االصن 

 Majid_ayoub12@yahoo.com الجشٗذ االلكزشًّٖ

 ػلن ًفش الٌوْ اصن الوبدح

  همشس الفصل

 اُذاف الوبدح

 

 الزؼشف ػلٔ هفِْم  ػلن ًفش الٌوْ ّدالالرَ. 

 الزؼشف ػلٔ هفِْم الٌوْ ّجْاًجَ. 

 الزؼشف ػلٔ أُو٘خ دساصخ الٌوْ.

  الزؼشف ػلٔ الوٌِج الزجشٗجٖ فٖ ػلن ًفش الٌوْ.  

 الزؼشف ػلٔ الوٌِج الْصفٖ فٖ ػلن ًفش الٌوْ. 

 الزؼشف ػلٔ  الؼْاهل الوؤثشح فٖ الٌوْ. 

 زؼشف ػلٔ رأث٘ش الوؤصضبد االجزوبػ٘خ فٖ الٌوْ.ال 

 الزؼشف ػلٔ ًظشٗبد الٌوْ.  

 الزؼشف ػلٔ هطبلت الٌوْ لوشحلخ الطفْلخ. 

 الزؼشف ػلٔ هطبلت الٌوْ لوشحلخ الوشاُمخ.  

 الزؼشف ػلٔ  هطبلت الٌوْ لوشحلخ الششذ . 

 الزؼشف ػلٔ  هطبلت الٌوْ لوشحلخ الش٘خْخخ. 

 لوبدحالزفبص٘ل االصبص٘خ ل

 

دساصخ هفبُ٘ن الٌوْ ّػلن ًفش الٌوْ  ّجْاًت الٌوْ ّهٌبُج دساصزِْهشاحلَ ّهطبلت 

 الٌوْ فٖ كل هشحلخ

 الكزت الوٌِج٘خ

 

 ػلن ًفش الٌوْ: صبهٖ هحوذ هلحن: داس الفكش، ػوبى األسدى 

 

 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 لثالثً:اسن الوحاضر ا

 هذرس اللقة العلوً:

 دكتْراٍ الوؤُل العلوً:

جاهعح دٌالى /كلٍح الترتٍَ   : هكاى العول:

 الحاسثاخللعلْم الصرفَ /قسن 



 الوصبدس الخبسج٘خ

 

 ػلن ًفش الٌوْ :أحوذ هحوذ الزػجٖ/، صٌؼبء 

ػلٔ   pdfالطفْلخ الٔ الش٘خْخخ : فؤاد الجِٖ الض٘ذ: كزبة  األصش الٌفض٘خ للٌوْ هي

 الٌذ.

 االهزحبى الٌِبئٖ الوششّع االهزحبًبد الْ٘ه٘خ الوخزجش الفصل الذساصٖ رمذٗشاد الفصل

 04 ال ْٗجذ 04 ال ْٗجذ 04

 هؼلْهبد اضبف٘خ
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 استوارج الخطح التذرٌسٍح للوادج                                                        
 الوالحظاخ الوادج العولٍح الوادج الٌظرٌح التارٌخ االسثْع

هفِْم الٌوْ: رؼشٗف  الٌوْ، ّث٘بى  32/11/3116 1

 هظبُشٍ.

  

أُوَ٘ دساصخ الٌوْ:  أُو٘زَ الٌظشٗخ  21/11/3116  3

ّالزطج٘م٘خ  للوؼلن ، الْالذٗي، الوشث٘ي 

 الوجزوغ، الؼلوبء

  

أُذاف الجحث الؼلوٖ:  الزفض٘ش،      6/11/3116 2

الزٌجؤ، الزحكن  الوِبساد األصبص٘خ فٖ 

 الجحث الؼلوٖ   

  

رؼشٗفَ، الؼٌ٘بد  الوٌِج الزجشٗجٖ:      12/11/3116 4

 ػِب، الوزغ٘شاد ،رفض٘ش الزجبسة  ّاًْا

  

الوٌِج الْصفٖ:  الوالحظخ الؼلو٘خ،    31/11/3116 5

  الطْل٘خ، الوضزؼشضخ 

 

  

   اهتحاى شِري 32/11/3116 6

:  الؼْاهل الوؤثشح فٖ الٌوْ     4/13/3116 2

 الؼْاهل الْساث٘خ

  

    الؼْاهل الوؤثشح فٖ الٌوْ:    11/13/3116 8

 ٘ئ٘خالؼْاهل الج

 رأث٘ش الغذد، الغزاء  ، الٌضج ّالزؼلن   

  

 جوِْرٌح العراق

 

 

 الً ّالثحث العلوًّزارج التعلٍن الع

 

 

 جِاز االشراف ّالتقٌْن العلوً

 جاهعح دٌالى  اسن الجاهعح:

 كلٍح الترتٍَ للعلْم الصرفَ لٍح: اسن الك

 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 



اثش الوؤصضبد االجزوبػ٘خ فٖ الٌوْ 18/13/3116 9

 رأث٘ش االصشح ّالوذسصخ 

  

   رأث٘ش ّدّس االػالم ّهجوْػخ الشفبق 35/13/3116 11

   اهتحاى شِري 3/1/3112 11

ّصف ػول٘خ  المْاً٘ي الؼبهخ للٌوْ: 8/1/3112 13

 الٌوْ كحبلخ ػبهخ

  

الٌظشٗبد الؼبهخ للٌوْ  ًظشٗخ الٌوْ  15/1/3112 12

 الٌفضٖ لفشّٗذ

  

ًظشٗخ الٌوْ الٌفضٖ االجزوبػٖ:                                                                   1/3112/  33                 14

 السٗكضْى  

  

   ًظشٗخ الٌوْ الوؼشفٖ : لجْى ث٘بجَ٘    39/1/3112 15

   اهتحاى شِري 5/3/3112 16

 التكاثر فً الحٍْاًاخ   عطلـــــــح ًصـــــف الســـــــــٌح

هشاحل ًوْ اإلًضبى :  دساصخ الوشاحل    31/3/3112 12

 االسثؼخ، ل٘بس ًضجخ الزكبء

  

طبلت الٌوْ لوشحلخ ث٘بى ه هطبلت الٌوْ:    36/3/3112 18

 الجٌ٘ي، هشاحل الٌوْ فٖ المشاى الكشٗن

  

   ث٘بى هطبلت الٌوْ لوشحلخ الوِذ ّ الطفْلخ   5/2/3112 19

الٌوْ االجزوبػٖ : الٌوْ ّالزطْس  13/2/3112 31

 ، االجزوبػٖ لذٓ لفزشح الطفْلخ

 

  

الٌوْ الجضوٖ ّالحشكٖ ّالؼملٖ ّاللغْٕ   19/2/3112 31

 ّاالًفؼبلٖ

  

   اهتحاى شِري 36/2/3112 33

      الٌوْ االجزوبػٖ للوشاُك 3/4/3112 32

الٌوْ الجضوٖ ّالحشكٖ ّالؼملٖ ّاللغْٕ   9/4/3112 34

 ّاالًفؼبلٖ

  

   الٌوْ االجزوبػٖ لوشحلخ الششذ 16/4/3112 35

: الٌوْ الجضوٖ ّالحشكٖ ّالؼملٖ ّاللغْٕ   32/4/3112 36

 ّاالًفؼبلٖ

  

   اهتحاى شِري 21/4/3112 32

   النمو االجتماعي  لمرحلة الشيخوخة 2/5/3112 38

النمو الجسمي والحركي والعقلي واللغوي   14/5/3112 39
 واالنفعالي

  

   مقارنة مطالب النمو  للمراحل كافة 31/5/3112 21

   اهتحاى شِري 38/5/3112 21

23     

 رْل٘غ الؼو٘ذ:                                                                                                           :                       األصزبررْل٘غ 

 

 



 


