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اضخًارة اَجاز انخطت انخذرٚطٛت نهًادة 
ػهٙ خانذ خضٛر االسم  

 البريذ االلكتروني 

حفكٛر رٚاضٙ   اسم المادة 

. يجاالث انخفكٛر انرٚاضٙ ,فكٛر إَاع انج, يفٕٓو انخفكٛر مقرر الفصل 

اهذاف المادة 
 

ٚخؼرف ػهٗ يؼُٗ انخفكٛر ٔحطبٛماحٓا انًخخهفت .1

. ٚخؼرف ػهٗ إَاع انخفكٛر ٔبؼض انخطبٛماث يغ االيثهت.2

   ٚخؼرف ػهٗ يجاالث انخفكٛر انرٚاضٙ ٔبؼض برايح حًُٛت .3
التفاصيل االساسيت للمادة 

 
( ػهى انُفص ,انًذخم انفهطفٙ ,االٚاث انمراَٛت ) انخفكٛر فٙ.1

إَاع انخفكٛر ٔاْذاف انخفكٛر انرٚاضٙ  .2

يجاالث انخفكٛر انرٚاضٙ ٔحطٕٚر انخفكٛر نذٖ االطفال   .3
الكتب المنهجيت 

 
لذحٙ ػبذ انرحًٍ .حانٛف د,يفاْٛى ٔحطبٛماث ,حؼهٛى انخفكٛر.1

( 1ط -1999)

( 1ط -2001)فاٚك لطايٙ .د,حؼهٛى انخفكٛر.2
الخارجيت  المصادر

 
( 1ط -1995)لطايٙ ٔاخرٌٔ َاٚف .حانٛف د,انخفكٛر االبذاػٙ .1

  (1999)ابراْٛى .حانٛف د,حؼهٛى انخفكٛر .2

االمتحان النهائي المشروع االمتحاناث اليىميت المختبر الفصل الذراسي تقذيراث الفصل 

       60  % 10 %    30  %

جًٕٓرٚت انؼراق 

 

 

ٔزارة انخؼهٛى انؼانٙ ٔانبحث انؼهًٙ 

 

 

جٓاز االشراف ٔانخمٕٚى انؼهًٙ 

دٚانٗ :اضى انجايؼت

انخربٛت األضاضٛت : اضى انكهٛت

انرٚاضٛاث :اضى انمطى

انثانثت  :انًرحهت

ػهٙ خانذ خضٛر   :اضى انًحاضر انثالثٙ

( يذرش يطاػذ .)و.و :انهمب انؼهًٙ

ٚر ياجطج :انًؤْم انؼهًٙ

 األساسيتكليت التربيت :يكاٌ انؼًم



إضافيت معلىماث 

 

 

 

 
 بطى  هللا انرحًٍ انرحٛى                                                                ث            

 

 

 

 

 

 

 

اضخًارة انخطت انخذرٚطٛت نهًادة                                                         
انًالحظاث انًادة انؼًهٛت انًادة انُظرٚت انخارٚخ األضبٕع 

-  ( انًذخم انفهطفٙ , االٚاث انمراَٛت ) ر فٙانخفكٙ 1/10/2014 1

-  يطخٕٚاث انخفكٛر ,يؼُٗ انخفكٛر فٙ ػهى انُفص  5/10/2014 2

- بؼض انخطبٛماث  انخفكٛر انًرحبظ بانًحخٕٖ   12/10/2014 3

  ( االضخمرائٙ ,انُالذ,انخايهٙ )انخفكٛر  19/10/2014 4

-  ( انًُاطمٙ,انًؼرفٙ ,انرٚاضٙ ) 26/10/2014 5

  ( انطبٛؼٙ ,االضخُباطٙ,انؼهًٙ ) 2/11/2014 6

- بؼض انخطبٛماث ( حؼرٚفّ –يؼُاِ )انخفكٛر انرٚاضٙ  9/11/2014 7

  اْذاف انخفكٛر انرٚاضٙ فٙ انًرحهت االضاضٛت  16/11/2014 8

  ( االضخُخاجٙ ,االضخمرائٙ )انخفكٛر 23/11/2014 9

-  ( ٘انؼالق,انريس٘ )انخفكٛر  30/11/2014 10

-  (. انشكهٙ, انًُطمٙ)انخفكٛر  2014/ 12/ 7 11

- بؼض انخطبٛماث حم انًطائم  , انبرْاٌ انرٚاضٙ  14/12/2014 12

-  اضانٛب انخطٕٚر انخفكٛر انرٚاضٙ  21/12/2014 13

-  حطٕٚر انخفكٛر نذٖ االطفال   28/12/2014 14

-  برايج حًُٛت انخفكٛر   4/1/2015 15

 بؼض انخطبٛماث  برايج حًُٛت انخفكٛر انرٚاضٙ   11/1/2015 16
ػطهـــــــت َصـــــف انطـــــــــُت                                                                                   
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جًٕٓرٚت انؼراق 

 

 

ٔزارة انخؼهٛى انؼانٙ ٔانبحث انؼهًٙ 

 

 

جٓاز االشراف ٔانخمٕٚى انؼهًٙ 

دٚانٗ  :اضى انجايؼت

انخربٛت االضاضٛت : اضى انكهٛت

انرٚاضٛاث  :اضى انمطى

حفكٛر رٚاضٙ /انثانثت :انًرحهت

ػهٙ خانذ خضٛر :اضى انًحاضر انثالثٙ

و .و:لب انؼهًٙانم

ياجطخٛر  :انًؤْم انؼهًٙ

 التربيت االساسيت  :يكاٌ انؼًم
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ثسى  هللا انرحًٍ انرحٍى                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اسزًبرح اَجبز انخطخ انزذرٌسٍخ نهًبدح 
 فبنح عجذانحسٍ عىٌذ االسم  

 Faleh-altaie@yahoo.comانبريذ االنكتروني 

انزمٍُبد انزرثىٌخ اسم انمادة 

انفصم انذراسً االول مقرر انفصم 

اهذاف انمادة 

 

اكسبة انًزعهًٍٍ يعهىيبد وخجراد حىل انزمٍُبد انزرثىٌخ وانىسبئم انزعهًٍٍخ  -

.  وفبئذح اسزخذايهب فً يجبل انزعهٍى

 رسوٌذ انطهجخ ثًهبراد وعًم انىسبئم وانزمٍُبد انزرثىٌخ -

ل االساسيت نهمادة انتفاصي

 

. اهًٍخ انىسبئم وانزمٍُبد انزرثىٌخويفهىيهب وفىائذهب:انجبَت انُظري

. رطىر يفهىو انىسبئم و انزمٍُبد انزرثىٌخ ودور َظرٌخ انزصبل فً رنك

انزمٍُبد .انىسبئم وانزمٍُبد انسًعٍخ:ثعط انىسبئم وانزمٍُبد انزرثىٌخ

. انزمٍُبد انسًعٍخ انجصرٌخ.انجصرٌخ

. ٌذ وااللًبر انصُبعٍخ    ،يهبراد رمٍُخ فً انزعهى وانزذرٌتاالَزرٌ

،  جهبز (انذارى شى)جهبز عرض انشرائح،جهبز عرض انجٍبَبد : انجبَت انعًهً

 .عرض االفالو، انفذٌى، يخزجر انهغخ،انذائرح انزهفسٌىٍَخ
انكتب انمنهجيت 

 

الٌىجذ كزبة يُهجً 

انمصادر انخارجيت 

 

. دار انمهى ،انكىٌذ 8سبئم انزصبل وانزكُهىجٍب فً انزعهٍى،ط،و(2001)انطىثجً،حسٍٍ  -

 .دار انًسٍرح،عًب2ٌانُظرٌخ وانزطجٍك،ط ،ركُهىجٍب انزعهٍى’(2008)انحٍهخ،يحًذ يحًىد -

 .،ركُهىجٍب انزعهٍى وانزعهى،دار انفكر انعرثً، انمبهرح(1999)انجغذادي،يحًذ رظب -

االمتحان اننهائي انمشروع ناث انيىميت االمتحاانمختبر انفصم انذراسي تقذيراث انفصم 

30 % ---- 10 %  60 %

جًهىرٌخ انعراق 

 

 

وزارح انزعهٍى انعبنً وانجحث انعهًً 

 

 

جهبز االشراف وانزمىٌى انعهًً 

دٌبنى :اسى انجبيعخ

انزرثٍخ األسبسٍخ : اسى انكهٍخ

انرٌبظٍبد  :انمسى اسى

انثبنثخ  :انًرحهخ

فبنح عجذ انحسٍ عىٌذ  :اسى انًحبظر انثالثً

اسزبر يسبعذ  :انهمت انعهًً

دكزىراِ رذرٌس انعهىو  :انًؤهم انعهًً

 األساسيتكهيت انتربيت :يكبٌ انعًم



إضافيت معهىماث 

 

 

 

 
ثسى  هللا انرحًٍ انرحٍى                                                                 د            

 

 

 

 

 

 

 

نخطخ انزذرٌسٍخ نهًبدح اسزًبرح ا                                                        
انًالحظبد انًبدح انعًهٍخ انًبدح انُظرٌخ انزبرٌخ األسجىع 

-  انزعرٌف ثبنىسبئم انزعهًٍٍخ  6/10/2014 1

-  اهًٍخ انىسبئم وانزمٍُبد انزرثىٌخ ويفهىيهب وفىائذهب  13/10/2014 2

رطىر يفهىو انىسبئم وانزمٍُبد انزرثىٌخ ودور وسبئم  20/10/2014 3

َظرٌخ االرصبل فً رنك 

  -

االراعخ -انزسجٍالد انصىرٍخ–انىسبئم وانزمٍُبد انسًعٍخ  27/10/2014 4

انرادٌى -انًذرسٍخ يخزجراد انهغخ

  

-  االيزحبٌ االول  3/11/2014 5

–وراد انًص-انهىحبد انسجىراد-انزمٍُبد انجصرٌخ 10/11/2014 6

انشفبفٍبد -انشرائح–انًخططبد -انكرح االرظٍخ-انخرائط

  

انزهفسٌىٌ -االفالو ثبَىاعهب-انزمٍُبد انسًعٍخ انجصرٌخ 17/11/2014 7

االرصبل عٍ ثعذ -انسًٍُب انزعهًًٍ-انفذٌى–انزرثىي 

  -

  االلًبر انصُبعٍخ واالَزرٍَذ  24/11/2014 8

  رصًٍى انزعهٍى  -انزذرٌت ايهبراد رمٍُخ فً انزعهى و 1/12/2014 9

-  انًصطهحبد رعهٍى  -ة 8/12/2014 10

-  االيزحبٌ انثبًَ      15/12/2014 11

انجٍئخ انًحهٍخ واَخفبظهب ثبنىسبئم انزعهًٍٍخ وانًعبرض  22/12/2014 12

وانًزبحف وانزًثٍم وانًجسًبد واالنعبة انزعهًٍٍخ 

  -

رض انشرائح جهبز عرض جهبز عانجبَت انعًهً    29/12/2014 13

االفالو 

 -

-  حهبز عرض انجٍبَبد+ انفذٌى  2015/ 5/1 14

15 12/1 /2015  
يخزجر انهغخ  

 -

  ايزحبَبد َهبٌخ انفصم انذراسًٍ  2015/ 19/1 16

نســـــــــُخ عطهـــــــخ َصـــــف ا                                                                                  
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جًهىرٌخ انعراق 

 

 

وزارح انزعهٍى انعبنً وانجحث انعهًً 

 

 

جهبز االشراف وانزمىٌى انعهًً 

دٌبنى  :اسى انجبيعخ

انزرثٍخ االسبسٍخ : اسى انكهٍخ

انرٌبظٍبد  :اسى انمسى

انثبنثخ  :انًرحهخ

فبنح عجذ انحسٍ عىٌذ :اسى انًحبظر انثالثً

اسزبر يسبعذ  :انهمت انعهًً

د انعهىو .دكزىراِ ط :انًؤهم انعهًً

 األساسيتانتربيت   :يكبٌ انعًم
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اطتًارج اَجاس انخطح انتذرٚظٛح نهًادج 
 ايمان كاظم احمذاالصم  

 emankahdim@yahoo.comالثريذ االلكترووي 

مىهج تحج ترتىي اصم المادج 

الخامش مقرر الفصل 

اهذاف المادج 
 

االصاصيح للمادج مه تعاريف للمىهج اكضاب المتعلميه المفاهيم والمهاراخ 
واوىاعها وتصىيفاتها ومميزاخ وخصائص كل مىها 

التفاصيل االصاصيح للمادج 

 

علىماخ ادواخ جمع الم,خطىاخ اجراءكل مىها , اوىاع الثحىث,تعاريف

الكتة المىهجيح 

 
 

المصادر الخارجيح 
 

مىاهج الثحج الترتىي تاليف اوىر حضيه وىري واخرون 

االمتحان الىهائي الىهائي الحضىر اليىمي الشهري تقذيراخ الفصل 

% 100ممثًال  60 5 5 30

إضافيح معلىماخ 
 

 

 

جًٕٓرٚح انؼزاق 

 

 

ٔسارج انتؼهٛى انؼانٙ ٔانثحث انؼهًٙ 

 

 

جٓاس االشزاف ٔانتمٕٚى انؼهًٙ 

دٚانٗ :اطى انجايؼح

اطٛح انتزتٛح األص: اطى انكهٛح

انزٚاضٛاخ :اطى انمظى

انثانثح  :انًزحهح

اًٚاٌ كاظى احًذ  :اطى انًحاضز انثالثٙ

يذرص  :انهمة انؼهًٙ

دكتٕراِ  :انًؤْم انؼهًٙ

 األصاصيحكليح الترتيح :يكاٌ انؼًم



 
 تظى  هللا انزحًٍ انزحٛى                                                                خ            

 

 

 

 

 

 

 

اطتًارج انخطح انتذرٚظٛح نهًادج                                                         
انًالحظاخ انًادج انؼًهٛح انًادج انُظزٚح انتارٚخ األطثٕع 

, يفٕٓو انؼهى ٔاْذافّ ٔيفٕٓو انثحث انؼهًٙ ٔخصائصّ  2/10 1

خ كتاتح انثحث خطٕا

  -

-  شزٔطٓا ,إَاػٓا ,انؼُٛاخ  10/ 9 2

طزق ,إَاػّ,اػذادِ, االطتثٛاٌ,ادٔاخ انثحث انؼهًٙ  16/10 3

يشاٚاِ ,اجزاءِ

  -

  ػٕٛتٓا , يشاٚاْا ,إَاػٓا,لٕاػذْا, انًماتهح  23/10 4

-  ايتحاٌ شٓز٘  30/10 5

  تٓا ػٕٛ, يشاٚاْا ,اطانٛثٓا,إَاػٓا,انًالحظح  6/11 6

انًُٓج ,يُاْج انثحث ٔتصُٛفاتٓا  13/11 7

خطٕاخ انًُٓج ,اًْٛتّ,انتارٚخٙ

انؼهٕو انًظاػذج فٙ انًُٓج ,يصادرْا,انتارٚخٙ

صفاخ انثاحث انتارٚخٙ ,َمذ انًصادر,انتارٚخٙ

  -

اًَاط انًُٓج ,جًغ انثٛاَاخ,انًُٓج انٕصفٙ 20/11 8

إَاػٓا ,انذراطاخ انًظحٛح ,انٕصفٙ

  

دراطح انًمارَح ,دراطح انحانح ,دراطاخ انًتثادنحٔحاالتٓا 27/11 9

ٔيًٛشاخ ٔػٕٛب كم يُٓا ,ٔانؼاللاخ

  

صؼٕتح كم َٕع يٍ , إَاػٓا,تُفٛذْا,انذراطاخ االرتثاطٛح 4/12 10

, خطٕاخ تمٕٚى انًُٓج انٕصفٙ,إَاػٓا

  -

-  ايتحاٌ شٓز٘  11/12 11

-  ق يُّ طزق انتحك,خطٕاتّ,انًُٓج انتجزٚثٙ  18/12 12

-  , طزق ضثط انًتغٛزاخ,ضثط انًتغٛزاخ  25/12 13

-  ػطهح راص انظُح  1/1/2015 14

-  إَاع انتصايٛى انتجزٚثٛحٔلٕاػذ كم يُٓا  8/1 15

  االيتحاَاخ انُٓائٛح   16

ـح َصـــــف انظـــــــــُح ػطهــــــ                                                                                  
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جًٕٓرٚح انؼزاق 

 

 

ٔسارج انتؼهٛى انؼانٙ ٔانثحث انؼهًٙ 

 

 

جٓاس االشزاف ٔانتمٕٚى انؼهًٙ 

ٖ دٚال :اطى انجايؼح

انتزتٛح االطاطٛح : اطى انكهٛح

انزٚاضٛاخ  :اطى انمظى

انثانثح  :انًزحهح

اًٚاٌ كاظى احًذ :اطى انًحاضز انثالثٙ

يذرص :انهمة انؼهًٙ

دكتٕراِ  :انًؤْم انؼهًٙ

 الترتيح االصاصيح  :يكاٌ انؼًم



:  
 تظى  هللا انزحًٍ انزحٛى                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نًادج اطتًارج اَجاس انخطح انتذرٚظٛح ل
 ايمان كاظم احمذاالصم  

 emankahdim@yahoo.comالثريذ االلكترووي 

االختثاراخ والمقاييش اصم المادج 

الخامش مقرر الفصل 

اهذاف المادج 

 

االصاصيح للمادج مه تعاريف واوىاع كل اكضاب المتعلميه المفاهيم والمهاراخ 

وتصىيفاتها ومميزاخ وخصائص كل مىها مىها 

التفاصيل االصاصيح للمادج 
 

الخصائص , تىاء االختثاراخخطىاخ  القياس واوىاع التقىيماوىاع ,تعاريف
الضايكى متريح 

الكتة المىهجيح 

 
 

المصادر الخارجيح 

 

القياس والتقىيم تاليف احمذ صليمان عىدج 

االمتحان الىهائي الىهائي الحضىر اليىمي الشهري تقذيراخ الفصل 

% 100ممثًال  60 5 5 30

معلىماخ إضافيح 

 
 

 

جًٕٓرٚح انؼزاق 

 

 

ٔسارج انتؼهٛى انؼانٙ ٔانثحث انؼهًٙ 

 

 

جٓاس االشزاف ٔانتمٕٚى انؼهًٙ 

دٚانٗ :اطى انجايؼح

انتزتٛح األطاطٛح : اطى انكهٛح

انزٚاضٛاخ :اطى انمظى

انثانثح  :انًزحهح

اًٚاٌ كاظى احًذ  :اطى انًحاضز انثالثٙ

يذرص  :انهمة انؼهًٙ

دكتٕراِ  :يٙانًؤْم انؼم

 كليح الترتيح األصاصيح:يكاٌ انؼًم



 
 تظى  هللا انزحًٍ انزحٛى                                                                خ            

 

 

 

 

 

 

 

ٚح نهًادج اطتًارج انخطح انتذرٚض                                                        
انًالحظاخ انًادج انؼًهٛح انًادج انُظزٚح انتارٚخ األطثٕع 

-  يفٕٓو انمٛاص ٔانتمٕٚى ٔانتمٛٛى ٔاالختثار ٔإَاع كم يُٓا  1/10 1

-  اْذاف ٔاطض انتمٕٚى   10/ 8 2

-  يفٕٓو ٔيجاالخ انتمٕٚى انتزتٕ٘  15/10 3

, نتخطٛطخطٕاخ تُاء االختثاراخ انتحصٛهٛح يٍ حٛث ا 22/10 4

تُاء انخارطح االختثارٚح , االْذاف انظهٕكٛح 

  

-  انفمزاخ انًمانٛح ٔإَاػٓا يغ يًٛشاخ ٔخصائص كم يُٓا  29/10 5

  ايتحاٌ شٓز٘  5/11 6

انفمزاخ انًٕضٕػٛح ٔإَاػٓا يغ يًٛشاخ ٔخصائص كم  12/11 7

يُٓا 

  -

  انصذق ٔإَاػّ  ٔكٛفٛح اجزاء كم يُٓا  19/11 8

  انثثاخ ٔطزق اطتخزاجّ ٔخصائصّ  26/11 9

يؼايال انصؼٕتح ٔانظٕٓنح , خصائص االختثار انجٛذ  3/12 10

ٔانتًٛٛش ٔكٛفٛح اطتخزاجٓا 

  -

-  انًالحظح فٕائذْا , ٔطائم ٔادٔاخ انتمٕٚى  10/12 11

-  ايتحاٌ شٓز٘  117/12 12

 اطانٛثٓا,يزاحهٓا ,ٔاًْٛتٓا,يفٕو انًماتهح انفزدٚح  24/12 13

تزٔتٕكاالتٓا 

  -

-  ايتحاٌ شٓز٘  31/12 14

اْى انخطٕاخ انؼًهٛح انتٙ ٚظتخذيٓا يذرص انزٚاضٛا  7/1 15

نتحظٍٛ اختثاراتّ 

  -

  االيتحاَاخ انُٓائٛح   16
ـــــُح ػطهـــــــح َصـــــف انظــــ                                                                                  

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

: 

 

جًٕٓرٚح انؼزاق 

 

 

ٔسارج انتؼهٛى انؼانٙ ٔانثحث انؼهًٙ 

 

 

جٓاس االشزاف ٔانتمٕٚى انؼهًٙ 

دٚانٗ  :اطى انجايؼح

انتزتٛح االطاطٛح : اطى انكهٛح

انزٚاضٛاخ  :اطى انمظى

نثانثح ا :انًزحهح

اًٚاٌ كاظى احًذ :اطى انًحاضز انثالثٙ

يذرص :انهمة انؼهًٙ

دكتٕراِ  :انًؤْم انؼهًٙ

 الترتيح االصاصيح  :يكاٌ انؼًم


