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Flow up of implementation celli pass play   

O.m.d. Riad Adnan Mohammed  Course Instructor 
an55@gmail.comriyadadn  

  
E-mail 

Islamic Education  Title 
Introduce students to the importance of the tenets of the religion and 
faith in God and prove its existence and denying the deniers of the 
existence of God Almighty  

Course Coordinator  

  Introduce students to the importance of knowledge of the origins of 
the Islamic religion and the definition of this science and its causes, and 
the pillars of faith and evidence of the existence and attributes of God 
Almighty and the influence of faith in human life  

Course Objective 

The origins of the Islamic religion  Course Description 

١. Provisions in the origins of the martial Amdy 
٢. The assets of the Islamic religion, Dr. Rushdi Alian 

٣. The Perfect Guide to the Sciences of the Qur'an for the 
resettlement 

٤. Public assets of Comparative Jurisprudence Muhammad Taqi al-
Hakim 

٥. Tahhaawiyyah creed                                                                       
   .Alnsfih cree  

Textbook  

Final Exam Project Quizzes Laboratory Term Tests Course Assessments 

٤٠  % ٦٠ %  
 

 First  

  General Notes  

  

University: Dyiala 
College : : basic education 
Department: : English 
Stage: Riad Adnan Mohammed  

Lecturer name: Assistant Professor  
 Qualification: Doctorate  
Place of work: ; basic education  

Republic of Iraq  
  

The Ministry Of Higher 
Education 

 
& Scientific Research  

 



  
 بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  استمارة انجاز الخطة التدریسیة للمادة
  ریاض عدنان دمحم. د .م.أ  االسم 

  riyadadnan55@gmail.com  البرید االلكتروني
 

  التربیة اإلسالمیة  اسم المادة

  الفصل األول  مقرر الفصل

  اھداف المادة
  

تعریف الطالب بأھمیة اصول الدین واالیمان با` تعالى وأثبات وجوده وجحد المنكرین لوجود هللا 
  سبحانھ وتعالى 

  التفاصیل االساسیة للمادة
  

اصول الدین االسالمي والتعریف بھذا العلم واسبابھ واركان االیمان تعریف الطالب على اھمیة علم 
  وأدلة وجود هللا وصفاتھ سبحانھ وتعالى وتأثیر العقیدة في حیاة االنسان

  الكتب المنھجیة
  

  اصول الدین االسالمي 

  المصادر الخارجیة
  

 االحكام في اصول االحكام لالمدي  -١
 لیاناصول الدین االسالمي الدكتور رشدي ع   -٢
 االتقان في علوم القران للسیوطي -٣
 اصول العامة للفقھ المقارن دمحم تقي الحكیم -٤
 العقیدة الطحاویة  -٥
  العقیدة النسفیة -٦

  االمتحان النھائي  المشروع  االمتحانات الیومیة  المختبر  الفصل الدراسي  تقدیرات الفصل
  االول
  

  ٤٠ %  
  

  ٦٠ %  
  

 معلومات اضافیة
  

 
 

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

  دیالى:اسم الجامعة
  التربیة األساسیة: اسم الكلیة
  اللغة االنكلیزیة :اسم القسم

  االولى  :المرحلة
  ریاض عدنان دمحم  :اسم المحاضر الثالثي

  استاذ مساعد :اللقب العلمي
  دكتوراه :المؤھل العلمي

 األساسیةكلیة التربیة :مكان العمل



  

 بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                ت            
 
 
 
 
 

 
 

  استمارة الخطة التدریسیة للمادة                                                        
  المالحظات  المادة العملیة  المادة النظریة  التاریخ  األسبوع

  -    بعلم اصول الدین ، اسماء ھذا العلم واسبابھ التعریف  ١٦/١١/٢٠١٤  ١
  -    اركان االیمان عند جمھور المسلمین  ٢٣/١١/٢٠١٤  ٢
االلھیات ، وجود هللا سبحانھ وتعالى وادلة وجوده سبحانھ   ٣٠/١١/٢٠١٤  ٣

  وتعالى
  -  

      دلیل الحدوث ، دلیل العنایة واالختراع  ٧/١٢/٢٠١٤  ٤
لحاد ، الصفات االلھیة ، الصفة النفسیة خداع الحواس ، اال  ١٤/١٢/٢٠١٤  ٥

  )الوجود (
  -  

القدم ، البقاء ، مخالفة الحوادث ، القیام ( الصفات السلبیة   ٢١/١٢/٢٠١٤  ٦
  )بالنفس ، الوحدانیة 

    

١٢/ ٢٨  ٧ 
/٢٠١٤  

القدرة االرادة ، العلم ، الحیاة ، السمع ، ( صفات المعاني 
  )البصر ، الكالم 

  -  

ثیر عقیدة التوحید في الحیاة ، ما یستحیل في حقھ وما تأ  ٢٠١٤/ ١/ ٤  ٨
  یجوز في حقھ تعالى

    

٩          
١٠        -  
١١        -  
١٢        -  
١٣        -  
١٤        -  
١٥        -  
١٦          

  نةعطلـــــــة نصـــــف الســـــــــ                                                                                  
١٧          
١٨          
١٩          
٢٠          
٢١          
٢٢          
٢٣          
٢٤          
٢٥          
٢٦          

  جمھوریة العراق
  
  

  حث العلميوزارة التعلیم العالي والب
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

  دیالى :اسم الجامعة
  التربیة األساسیة: اسم الكلیة
  اللغة االنكلیزیة :اسم القسم

  االولى  :المرحلة
  ریاض عدنان دمحم  :اسم المحاضر الثالثي

  استاذ مساعد :اللقب العلمي
  دكتوراه :المؤھل العلمي

 كلیة التربیة األساسیة :مكان العمل
 



  
  
  
  

    
    

  
  
  
  

Course Weekly outline 
notes Lab. Experiment 

Assignment 
Topes covered [Data w
eek

 

    Definition of tenets of the religion, the names 
of this science, its causes ١٦/١١/٢٠١٤ 1 

    Pillars of Faith audience when Muslims ٢٣/١١/٢٠١٤ 2 
    Divinities, and the existence of God Almighty 

and evidence presence Almighty ٣٠/١١/٢٠١٤ 3 

    Occurrence guide, and invention Care Manual  ٧/١٢/٢٠١٤ 4 
    Fool the senses, atheism, the divine attributes, 

mental status (presence( ١٤/١٢/٢٠١٤ 5 

    Negative traits (foot, stay, breach incidents, do 
self, oneness(  ٢١/١٢/٢٠١٤ 6 

    Recipes meanings (ability will, science, life, 
hearing, sight, speech( ٢٠١٤/ ١٢/ ٢٨ 7 

  
  

The influence of the doctrine of uniformity in 
life, what is impossible in what may be right in 

his Almighty  
٢٠١٤/ ١/ ٤ 

8 

       9 
      10 

      11 

      12 

      13 

      14 

      15 

        16 

Half-year break 

        17 

        18 

        19 

        20 

        21 

        22 

        23 

        24 

        25 

        26 

        27 

        28 

INSTRUCTOR signature :                                                                                           Dean signature: 

University:Diyala  
College: basic education 
Department : English 
Stage : : Riad Adnan Mohammed 
Lecturer nameAssistant 
Professor 
Qualification : Doctorate  
Place of work ; basic education 

Republic of Iraq               
 

The ministry of higher           
Education & scientific Research  



 



 أسم الجامعة: ديالى 
 أسم الكلية: التربية االساسية 

 أسم القسم:التربية الفنية
 نورس حيدر محمودأسم المحاضر: 

 اللقب العلمي: مدرس مساعد
 المؤهل العلمي: ماجستير 

مكان العمل: كلية التربية  األساسية-جامعة 
 ديالى  

 

 جمهورية العراق
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي  

 جهاز االشراف التقويم العلمي

 

 

 
 

 .MS-Word*  تملئ االستمارة بواسطة برنامج 
 .PDF* تنشر االستمارة على موقع الجامعة االلكتروني على شبكة االنترنت بصيغة ملف 

 

 

 )www.diyalauniv-iq.net االستمارة متاحة على موقع جامعة ديالى االلكتروني على االنترنت (مالحظة:

 

 (( أستمارة الخطة التدريسية السنوية ))
  التدريسي:اسم   نورس حيدر محمود 

Nores1985gmali.com   
 :البريد االلكتروني

 اسم المادة: االدارة  واالشراف  التربوي  

 مقررالفصل: االول 

 الضبط  -الدقة  -  ايصال  المعلومة  الى  
ذهن الطالب بسهولة    أهداف المادة:

 نشأة  علم االدارة – االدارة التربوية – نظريات  االدارة التربوية –االدارة 
المدرسية – نظريات  القيادة التربوية –االشراف التربوي –انماط  االدارة 

 التربوية ---
 التفاصيل األساسية للمادة:

 الكتب المنهجية: كتب  االدارة  التربوية  

 المصادر الخارجية:  ال توجد 

 الفصل الدراسي الفصل االول الفصل الثاني المختبرات االمتحان النهائي

 60    20  
20 

 األول 
 الثاني

 

 تقديرات الفصل:

 :معلومات اضافية 

 
 
 

  



 أسم الجامعة: ديالى 
 أسم الكلية: التربية االساسية 

 أسم القسم:التربية الفنية
 نورس حيدر محمودأسم المحاضر: 

 اللقب العلمي: مدرس مساعد
 المؤهل العلمي: ماجستير 

مكان العمل: كلية التربية  األساسية-جامعة 
 ديالى  

 

 جمهورية العراق
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي  

 جهاز االشراف التقويم العلمي

 

 

 
 

 .MS-Word*  تملئ االستمارة بواسطة برنامج 
 .PDF* تنشر االستمارة على موقع الجامعة االلكتروني على شبكة االنترنت بصيغة ملف 

 

 

 )www.diyalauniv-iq.net االستمارة متاحة على موقع جامعة ديالى االلكتروني على االنترنت (مالحظة:

  الفصل الدراسي االول–جدول الدروس األسبوعي
 

 التاريخ المادة النظرية يةلالمادة العم المالحظات

وع
سب

األ
 

   
–نشاة  علم االدارة مفهوم  االدارة وتطورها   

15-2-2012  
1 

 تعريف  االدارة    
22 -2-2012  2 

   
 مفهوم  وتطور  االدارة التربوية 

29- 2-2012  
3 

   
 االدارة المدرسية 

7-3-2012  
4 

 صفات  المدير الناجح – واجبات  مدير المدرسة    
14-3-2012  5 

2012-3-21 عطلة     6 

 امتحان   
28-3-2012  7 

   
  2012-4-4 معايير نظرية  االدارة التربوية 

8 

  2012-4-11 نظريات  االدارة التربوية    
9 

   
  2012-4-18 الوظائف  االدارة التربوية –انواع القرارات 

10 

   
نماط  االدارة التربوية   25-4-2012  

11 

   
لقيادة  مفهومها  وتطورها    2-5-2012  

12 

  2012-5-9 امتحان    
13 

   
ظريات  القيادة االدارية   16-5-2012  

14 

   
االشراف التربوي –انواعه    22-5-2012  

15 

    16 

 توقيع األستاذ:  نورس حيدر محمود                                                                                توقيع العميد:
 



 
                                                                      بسم  هللا الرحمن الرحيم

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

استمارة انجاز الخطة التدريسية للمادة 
  نورس حيدر محموداالسم  

   Nores1985gmali.comالبريد االلكتروني 

 الصحة النفسية اسم المادة 

األول مقرر الفصل 

اهداف المادة 
 

مساعدة الطلبة على فهم التوافق الفرد الدائم نسبياً مع نفسة وبيئته والشعور  -
 بالسعادة.

 استثمار قدرات الطلبة ومواجهة مطالب الحياة.  -
    

التفاصيل االساسية للمادة 
 

التوافق واالنسجام مع النفس والشعور بالسعادة مع النفس واالخرين وتحقيق الذات 
لمواجهة مطالب الحياة والعيش والمسالم  

الكتب المنهجية 
 ال يوجد كتاب منهجي لذا يتم االعتماد على المصادر الخارجية فقط  

المصادر الخارجية 
 

 االنترنيت  -۱
 

االمتحان النهائي المشروع االمتحانات اليومية المختبر الفصل الدراسي تقديرات الفصل 

 40 %       60 %

معلومات اضافية 
 
 
 
 
 
 

 

جمهورية العراق 
 
 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
 
 

جهاز االشراف والتقويم العلمي 

اسم الجامعة: ديالى  
اسم الكلية: التربية األساسية 

اسم القسم: التربية الفنية 
المرحلة: الثانية 

 اسم المحاضر الثالثي:  نورس حيدر محمود
اللقب العلمي: مدرس مساعد 
المؤهل العلمي: الماجستير  

 مكان العمل: كلية التربية االساسية 



 
                                                                         بسم  هللا الرحمن الرحيم

 
 
 
 
 
 
 
 
 

استمارة الخطة التدريسية للمادة                                                         
المالحظات المادة العملية المادة النظرية التاريخ االسبوع 

  الصحة النفسية واهميتها واالهداف  2014 / 10 / 13 1
خصائص الشخصية المتمتعة بالصحة  2014 / 10 / 20 2

النفسية 
  

  التوافق النفسي وأبعاده  2014 / 10 / 27 3
4     
  االليات الدفاع النفسي  2014 / 11 / 3 5
  السواء والشذوذ   2014 / 11 / 10 6
  مظاهر سلوكية المرتبطة بالتوافق النفسي  2014 / 11 / 17 7
  امتحان الشهر االول  2014 / 11 / 24 8
  الصراع  وأسبابه ونتائجه  1/12/2014 9

  القلق أنواعه ونتائجه  8/12/2014 10
  االمراض النفسية ( العصاب)  15/12/2014 11
  الوسواس المتسلطة وأسبابه وأعراضه   22/12/2014 12
  امتحان شهر الثاني  29/12/2014 13
14 4/1  /   
15 11/1    
16     

عطلـــــــة نصـــــف الســـــــــنة                                                                                   
17     
18     
19     
20     
21     
22     
23     
24     
25     
26     
27     
28     
29     
30     
31     
32     

 
 توقيع االستاذ:                                                                                                                                    توقيع العميد:

جمهورية العراق 
 
 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
 
 

جهاز االشراف والتقويم العلمي 

اسم الجامعة: ديالى  
اسم الكلية: التربية األساسية 

اسم القسم: التربية الفنية 
المرحلة: الثانية 

 اسم المحاضر الثالثي:  نورس حيدر محمود
اللقب العلمي: مدرس مساعد 
المؤهل العلمي: الماجستير  

 مكان العمل: كلية التربية االساسية 
 



 
                                                                             بسم  هللا الرحمن الرحيم

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Flow up of implementation celli pass play  

 
m.m. Ahmed Adnan Ali Course Instructor 
Abosafaa_65@yahoo.com E-mail 
Methods of Teaching Art Education Title 

1 .enrich human knowledge through specialized in the area of curriculum and teaching 
methods of Educational Studies 

2 .Work on development of educational awareness and specialized teaching methods 
contribution to the development of society in accordance with the scientific, educational 

and social contemporary guidance 
3 .Work on creating a generation of researchers, educators in curriculum and teaching 

methods is able to study and address the educational, social, economic and scientific 
problems facing the community through various curriculum specialized scientific study so 
as to contribute to reach the appropriate solutions to meet the needs of the community and 

in the field 
 

Course Coordinator  

 
Introduce students to the importance of teaching methods and teaching 
methods used by the teaching within the classroom 

 

Course Objective 

Methods of Teaching Art Education Course Description 

1 .d. Majid Nafaa Kanani and Firas Ali Kanani, methods of teaching art education, 
Baghdad, Iraq, 2012 

Textbook 

Final Exam Project Quizzes Laboratory Term Tests Course Assessments 
60 %  40 %  First 

 General Notes 

University: Dyiala 
College : Basic Education  
Department: Art Education  
Stage: Fourth 
Lecturer name :  Assistant 
Lecturer 
Qualification: Master 
Place of work: College of Basic 
Education  

 

Republic of Iraq 
 

The Ministry Of Higher 
Education 

 
& Scientific Research 

 



 
 

                                                                             بسم  هللا الرحمن الرحيم
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

استمارة انجاز الخطة التدريسية للمادة 
 م.م. احمد عدنان علي االسم  

 Abosafaa_65@yahoo.comالبريد االلكتروني 
 طرائق تدريس التربية الفنية اسم المادة 

 الفصل األول مقرر الفصل 
اهداف المادة 

 
. إثراء المعرفة اإلنسانية عن طريق الدراسات التربوية المتخصصة في مجال المناهج وطرق التدريس 1

. العمل على إنماء الوعي التربوي المتخصص وطرق التدريس إسهاماً في تطوير المجتمع وفقا للتوجيهات 2
العلمية والتربوية واالجتماعية المعاصرة 

. العمل على خلق جيل من الباحثين التربويين في المناهج وطرق التدريس قادر على دراسة ومعالجة 3
المشكالت التربوية واالجتماعية واالقتصادية والعلمية التي تواجه المجتمع عبر المناهج الدراسية المختلفة 

 دراسة علمية متخصصة بما يسهم في التوصل للحلول المالئمة وتلبية احتياجات المجتمع والميدان
التفاصيل االساسية للمادة 

 
تعريف الطالب على أهمية طرائق التدريس و أساليب التدريس التي 

 يستخدمها التدريسي داخل الحجرة الدراسية 

الكتب المنهجية 
 

 طرائق تدريس التربية الفنية 

المصادر الخارجية 
 

د. ماجد نافع الكناني و فراس علي الكناني ، طرائق تدريس التربية الفنية ، بغداد ،  .۱
 2012العراق 

 االمتحان النهائي المشروع االمتحانات اليومية المختبر الفصل الدراسيتقديرات الفصل 
 %60  %40  األول 

معلومات إضافية 
 
 

 

جمهورية العراق 
 
 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
 
 

جهاز االشراف والتقويم العلمي 

 اسم الجامعة:ديالى
 اسم الكلية: التربية األساسية

 اسم القسم: التربية الفنية 
 المرحلة: الرابعة 

 اسم المحاضر الثالثي: احمد عدنان علي 
 اللقب العلمي: مدرس مساعد 

 المؤهل العلمي: ماجستير 
 كلية التربية األساسيةمكان العمل:



 
             ت                                                                بسم  هللا الرحمن الرحيم

 
 
 
 
 

 
 

استمارة الخطة التدريسية للمادة                                                         
المالحظات المادة العملية المادة النظرية التاريخ األسبوع 

1     -
2     -
3     -
4     
5     -
6     
7     -
8     
9     

10     -
11     -
12     -
13     -
14     -
15     -
16     

عطلـــــــة نصـــــف الســـــــــنة                                                                                   
17     
18     
19     
20     
21     
22     
23     
24     
25     
26     
27     

 
 
 
 
 
 

جمهورية العراق 
 
 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
 
 

جهاز االشراف والتقويم العلمي 

 اسم الجامعة:ديالى
 اسم الكلية: التربية األساسية

 اسم القسم: التربية الفنية 
 المرحلة: الرابعة 

 اسم المحاضر الثالثي: احمد عدنان علي 
 اللقب العلمي: مدرس مساعد 

 المؤهل العلمي: ماجستير 
 كلية التربية األساسيةمكان العمل:

 



 
 
 
  
  
 
 
 
 

Course Weekly outline 
notes Lab. Experiment 

Assignment 
Topes covered [Data w

eek
 

    1 
    2 
    3 
    4 
    5 
    6 
    7 
    8 
    9 
    10 
    11 
    12 
    13 
    14 
    15 
    16 

Half-year break 
    17 
    18 
    19 
    20 
    21 
    22 
    23 
    24 
    25 
    26 
    27 
    28 
    29 
    30 
    31 
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استمارة انجاز الخطة التدريسية للمادة 
  م.م هبة مظهر عبداالسم  

 البريد االلكتروني 

 طرائق تدريس الفنوناسم المادة 

الفصل االول مقرر الفصل 

اهداف المادة 
تعريف الطالب بطرق التدريس واساليبة وتمكنة من استخدام الطريقة المناسبة .   

التفاصيل االساسية للمادة 
 

تعريف الطالب بأهمية طرائق التدريس واسس اختيار الطريقة المناسبة لتدريس التربية 
الفنية في المدارس. 

الكتب المنهجية 
 طرائق تدريس الفنون 

المصادر الخارجية 
 

 طرق تدريس الفنون / خميس حمدي -۱
 طرق تدريس التربية الفنية ومناهج / منذر ساوح العتوم -۲
االهداف التربوية تصنيف وتحديدها السلوكي/ علم الدين عبد الرحمن الخطيب.  -۳

االمتحان النهائي المشروع االمتحانات اليومية المختبر الفصل الدراسي تقديرات الفصل 

 40 %       60 %

معلومات اضافية 
 
 
 
 
 
 
 

 

جمهورية العراق 
 
 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
 
 

جهاز االشراف والتقويم العلمي 

اسم الجامعة: ديالى  
اسم الكلية: التربية األساسية 

اسم القسم:  
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اللقب العلمي: مدرس مساعد 

المؤهل العلمي: ماجستير 
 مكان العمل: كلية التربية االساسية
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استمارة الخطة التدريسية للمادة                                                         
المالحظات المادة العملية المادة النظرية التاريخ االسبوع 

التعريف بطرائق تدريس الفنون تعريف  2014 / 10 / 13 1
التربية الفنية 

  

مشكالت التي تفرض تحقيق اهداف  2014 / 10 / 20 2
التربية الفنية 

  

  المعرض الفنية والوسائل التعليمية  2014 / 10 / 27 3
4     
ماهي االهداف التعليمية وماهي مستويات  2014 / 11 / 3 5

االهداف 
  

  مجاالت االهداف السلوكية   2014 / 11 / 10 6
اسس اختبار الطريقة الناجحة في ادارة  2014 / 11 / 17 7

التربية الفنية  
  

اهم الطرق التدريس التي يمكن استحداث  2014 / 11 / 24 8
في مادة التربية الفنية 

  

  التخطيط الدروس التربية الفنية  1/12/2014 9
10 8/12/2014    
11 15/12/2014    
12 22/12/2014    
13 29/12/2014    
14     
15     
16     

عطلـــــــة نصـــــف الســـــــــنة                                                                                   
17     
18     
19     
20     
21     
22     
23     
24     
25     
26     
27     
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