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  استمارة انجاز الخطة التدریسیة للمادة

  حلیمھ اسماعیل ردام  االسم

  Puneshamery@gmail .com  البرید االلكتروني

  نكلیزیة عامھا  اسم المادة

  ٣٠  مقرر الفصل

  المادة أھداف
  

  واللفظ الصحیح للكلمات الكتابة القراءة والقدرة على  - ١
 معرفة خصائص وانواع الصفات والظروف واالصوات  - ٢
   القدرة على كتابة االنشاء  - ٣

  للمادة األساسیةالتفاصیل 
  

 ومعرفة  ضمن المنھج  حل االسئلة والمرافات مع القواعد االساسیة للغة االنكلیزیة
  االستنتاج   –الفكرة المطورة  –على المقدمة  حتويتشاء یجب ان فقرات االن

  الكتب المنھجیة
  

   لالكسندرتطویر المھارات 

  المصادر الخارجیة
  

  

  تقدیرات الفصل
  االمتحان النھائي  المشروع  االمتحانات الیومیة  المختبر  الفصل الدراسي

20%    20%    ٦٠%  

  معلومات اضافیة
  
  

  

  جمھوریة العراق
  
  

  لبحث العلميوزارة التعلیم العالي وا
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

  جامعة دیالى  :اسم الجامعة
  التربیة االساسیة : اسم الكلیة
  اللغة االنكلیزیة  :اسم القسم

  الثانیة  :المرحلة
 حلیمھ اسماعیل ردام. م. م:ر اسم المحاض
  مساعد مدرس :اللقب العلمي

  مسرحیة/ماجستیر ادب انكلیزي :المؤھل العلمي
 بعقوبة  :العمل مكان
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  استمارة الخطة التدریسیة للمادة
  المالحظات  المادة العملیة  المادة النظریة  التاریخ  األسبوع

    تطبیق  م الكالمقساا  ١٨/٢ – ١٥/٢  ١
       القطعة االولى بالمنھاج  ٢٥/٢ – ٢٢/٢  ٢
      حل االسئلة واعطاء المعن المغایر   ٤/٣ – ١/٣  ٣
      كتابة االنشاء حول نفس الموضوع   ١٢/٣ – ٨/٣  ٤
      الصفات  ١٨/٣ – ١٥/٣  ٥
      انواع الصفات  ٢٥/٣ – ٢٢/٣  ٦
     موقع الصفات  ١/٤ – ٢٩/٣  ٧
        امتحان   ٧/٤ – ٦/٤  ٨
       القطعة الثانیة بالنھاج  ١٥/٤ – ١٢/٤  ٩

       ٢حل كافة التمارین حول القطعة    ٢٢/٤ – ١٩/٤  ١٠
       الظروف   ٢٩/٤ – ٢٦/٤  ١١
      نواع الظروف ا  ٦/٥ – ٣/٥  ١٢
        القطعة الثالثة بالمنھج   ١٣/٥ – ١٠/٥  ١٣
       االصوات  ٢٠/٥ – ١٧/٥  ١٤
      حل تمارینھاالقطعة الرابعة و   ٢٧/٥ – ٢٤/٥  ١٥
      امتحان   ٣/٦ – ٣١/٥  ١٦

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :توقیع العمید                                                                                                         :األستاذتوقیع                  
  
  

  

  جمھوریة العراق
  
  

  التعلیم العالي والبحث العلمي وزارة
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

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

   الثانیة  :المرحلة
   حلیمھ اسماعیل ردام. م. م:ر اسم المحاض
  مساعد مدرس :اللقب العلمي

  ماجستیر ادب انكلیزي :المؤھل العلمي
 بعقوبة :مكان العمل
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Flow up of implementation celli pass play  

Halima Ismail Radam Course instructor 

Puneshamery@gmail.com E – mail 

General English 
 

Title 

30 Course coordinator  

1. The Facts (passage)  
2. Give comprehension and précis  

      3-The ability to write   composition about 80 words . 
  

Course objective  

Connecting the ideas to write and read the passage  and   how to write 
the composition should contain an Introduction , Development and 
conclusion 
 

Course description  

Developing skills by Alexander .L.G Textbook  

Final Exam Project Quizzes Laboratory Term tests 
Course Assessments  

60%  20%  20% 

Type here general notes regarding the course General Notes 

  
  
  
 
 

University: Diyala 
College: Basic Education 
Department: English 
Stage : second 
Lecturer name:  Halima Ismail  
Qualification : instruction Assistant 

Piece of work : Baquba  

Republic of Iraq 
The ministry of higher education 

& scientific research 
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Course weekly outline  

Notes  
Lab. Experiment 

Assignments  
Topic  Covered  Date  week  

    The Paragraph first one the facts 15/2 – 18/2  1  
   Give solution of all questions first passage    22/2 – 25/2  2  
   How to write a  composition ?  1/3 – 4/3  3  

    Parts of speech   8/3 – 11/3  4  
   What are adjectives  ?   15/3 – 18/3  5  

    Adjectives position with examples 22/3 – 25/3  6  
   Kinds of adjectives    29/3 – 1/4 7  
    Examination 5/4 – 8/4  8  

    The second passage Thirteen equal one  12/4 – 15/4 9  
      Give solution of all passage two   19/4 – 22/4  10  

    Phonetics  26/4 – 29/4 11  
   The third passage an  unknown Goddess   3/5 – 6/5 12  
   Give a comprehension and précis  10/5 – 13/5  13  

      Adverb , kinds and position    17/5 – 20/5  14  
    The last passage The Double life of Alfred  24/5 – 27/5 15  

    Examination  31/5 – 3/6 16  
 
 
 
 
INSTRUCTOR Signature :                                                                                  Dean Signature :                               

  
  
  
  
  
  
  
  
  

University: Diyala  
College: Basic Education  
Department  of English 
Stage :Second 
Lecturer name : Halima Ismail 
Qualification : Instructor Assistant 
Piece of work : Baquba  

Republic of Iraq 
The ministry of higher education 

& scientific research 



٥ 
 

  
  

  
 بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 

  

  ) التوجیھ التربوي والمھني ( استمارة انجاز الخطة التدریسیة للمادة

  بار حمیدجبار ثایر ج. م.م  االسم

 Jabarth91@yah00.com  البرید االلكتروني

  التوجیھ التربوي والمھني   اسم المادة

  الثاني  مقرر الفصل

  أھداف المادة
  

  .معرفة الطلبة بمعنى التوجیھ التربوي 
  فلسفة التوجیھ التربوي  معرفة الطلبة

  للتوجیھ المھني  يبة بتطور التاریخمعرفة الطل
  .وخدمات التوجیھ التربوي معرفة الطلبة بأھداف 

  التفاصیل األساسیة للمادة
  

أھداف / التطور التاریخي للتوجیھ المھني / فلسفة التوجیھ التربوي / مفھوم التوجیھ / تعریف التوجیھ  
التوجیھ التربوي / إعداد المرشد للتوجیھ التربوي / الفروق الفردیة والتوجیھ / خدمات التوجیھ / التوجیھ 

    ).   والجماعيالفردي ( 

  الكتب المنھجیة
  

  

  المصادر الخارجیة
  

 اإلرشاد النفسي والتوجیھ التربوي   - ١
 یوسف مصطفى القاضي / د
 لطیف دمحم/د
  محمود عطا حسن .د

  

  تقدیرات الفصل

  االمتحان النھائي  المشروع  االمتحانات الیومیة  المختبر  الفصل الدراسي

٤٠%  /  /  /  

٦٠%  
  
  
  
  

  جمھوریة العراق
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

  دیالى  :اسم الجامعة
  التربیة األساسیة : اسم الكلیة
  اإلرشاد النفسي والتوجیھ التربوي  :اسم القسم

  األولى  :المرحلة
  جبار ثایر جبار حمید :ر اسم المحاض
  مدرس مساعد :اللقب العلمي

  ماجستیر :المؤھل العلمي
رشاد النفسي والتوجیھ قسم اإل :مكان العمل

 التربوي 
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  ) التوجیھ التربوي والمھني ( استمارة انجاز الخطة التدریسیة للمادة
  المالحظات  لعملیةالمادة ا  المادة النظریة  التاریخ  األسبوع

١          
٢         
٣         
٤         
٥         
٦         
٧         
٨         
٩         

١٠         
١١         
١٢         
١٣         
١٤          
١٥          
١٦          

  عطلـــــــة نصـــــف الســـــــــنة
      مفھوم التوجیھ/ تعریف التوجیھ    ١٥/٢/٢٠١٥  ١٧
      فلسفة التوجیھ التربوي  ٢٢/٢/٢٠١٥  ١٨
      التطور التاریخي للتوجیھ المھني  ١/٣/٢٠١٥  ١٩
      أھداف التوجیھ   ٨/٣/٢٠١٥  ٢٠
      امتحان الشھر األول   ١٥/٣/٢٠١٥  ٢١
      خدمات التوجیھ  ٢٢/٣/٢٠١٥  ٢٢
      الفروق الفردیة والتوجیھ  ٢٩/٣/٢٠١٥  ٢٣
      إعداد المرشد للتوجیھ التربوي  ٥/٤/٢٠١٥  ٢٤
      لثاني امتحان الشھر ا  ١٢/٤/٢٠١٥  ٢٥
        التوجیھ التربوي  الفردي     ١٩/٤/٢٠١٤  ٢٦
        التوجیھ التربوي الجماعي     ٢٦/٤/٢٠١٥  ٢٧
      مراجعة   ٣/٥/٢٠١٥  ٢٨
٢٩          
٣٠          
٣١          
٣٢          

  جمھوریة العراق
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

  دیالى : اسم الجامعة
  التربیة األساسیة : اسم الكلیة
  اإلرشاد النفسي والتوجیھ التربوي : اسم القسم

  األولى : المرحلة
  جبار ثایر جبار حمید :اسم المحاضر 

  مدرس مساعد: اللقب العلمي
  ماجستیر: المؤھل العلمي

 قسم اإلرشاد النفسي والتوجیھ التربوي: مكان العمل
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  استمارة انجاز الخطة التدریسیة للمادة
  دنیا جلیل إسماعیل  االسم 

 Dunya alhashim@yohoo.Com  البرید االلكتروني

  مجاالت اإلرشاد النفسي   اسم المادة

  /    مقرر الفصل

  أھداف المادة
  

اإلرشاد  أن یتعرف الطالب على -أن یتمكن الطالب من التعرف على معنى اإلرشاد النفسي ومجاالتھ
أن یتعرف الطالب على اإلرشاد التربوي ـ أن یتعرف الطالب على اإلرشاد المھني ـ أن  -العالجي

أن  -أن یتعرف الطالب على اإلرشاد األسري وإرشاد األطفال   -یتعرف الطالب على اإلرشاد الزواجي 
  .إرشاد الكبار وإرشاد الشواذ أن یتعرف الطالب على –یتعرف الطالب على إرشاد الشباب

  التفاصیل األساسیة للمادة
  

اإلرشاد  - اإلرشاد المھني -اإلرشاد التربوي -اإلرشاد العالجي -مجاالت اإلرشاد-معنى اإلرشاد النفسي
  .إرشاد الشواذ -إرشاد الكبار -إرشاد الشباب -إرشاد األطفال -اإلرشاد األسري -الزواجي

   دال یوج    الكتب المنھجیة

  المصادر الخارجیة
  

   ٢٠١٣/ لیث كریم حمد .د.ا/ اإلرشاد النفسي في التربیة والتعلیم 

  االمتحان النھائي  المشروع  االمتحانات الیومیة  المختبر  الفصل الدراسي  تقدیرات الفصل

  %٦٠مثالً     %٥مثالً     %٣٥مثالً 

  معلومات إضافیة
  
  

  /  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  جمھوریة العراق
  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

  قویم العلميوالت اإلشرافجھاز         

  دیالى       :اسم الجامعة
  كلیة التربیة األساسیة : اسم الكلیة
  اإلرشاد النفسي والتوجیھ التربوي :اسم القسم

  الثانیة  :المرحلة
  دنیا جلیل إسماعیل: التدریسي الثالثياسم 

  مدرس مساعد :اللقب العلمي
  ماجستیر ارشاد نفسي وتوجیة تربوي:المؤھل العلمي

 كلیة التربیة االساسیة :مكان العمل
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  استمارة الخطة التدریسیة للمادة
  
  
  
  

  المالحظات  المادة العملیة  المادة النظریة  التاریخ  األسبوع
النفسي  اإلرشاد معنى  ٢٠١٥/ ٢/ ١  ١

  ومجاالتھ
    

      معنى اإلرشاد العالجي  ٢٠١٥/ ٢/ ٨  ٢
      خدمات اإلرشاد العالجي  ٢٠١٥/ ٢ /١٥  ٣
      معنى اإلرشاد التربوي  ٢٠١٥/ ٢/ ٢٢  ٤
      المشكالت التربویة  ٢٠١٥/ ٣/ ١  ٥
      معنى اإلرشاد المھني  ٢٠١٥/ ٣/ ٨  ٦
      المشكالت المھنیة  ٢٠١٥/ ٣/ ١٥  ٧
      معنى اإلرشاد الزواجي  ٢٠١٥/ ٣/ ٢٢  ٨
      امتحــــــان        ٢٠١٥/ ٣/ ٢٩  ٩

      خدمات اإلرشاد الزواجي  ٢٠١٥/ ٤/ ٥  ١٠
معنى اإلرشاد األسري   ٢٠١٥/ ٤/ ١٢  ١١

  وأھدافھ
    

معنى إرشاد األطفال   ٢٠١٥/ ٤/ ١٩  ١٢
  وخدماتھ

    

معنى إرشاد الكبار   ٢٠١٥/ ٤/ ٢٦  ١٣
  ومشكالت الشیخوخة

    

      امتحــــــــــــان       ٢٠١٥/ ٥/ ٣  ١٤
      معنى إرشاد الشواذ   ٢٠١٥/ ٥/ ١٠  ١٥
مشكالت الشواذ وخدمات   ٢٠١٥/ ٥/ ١٧  ١٦

  إرشاد الشواذ
    

  العطلة الصیفیة                                                                                  
١٧          
١٨          
١٩          
٢٠          
٢١          
٢٢          
٢٣          
٢٤          
٢٥          
٢٦          
٢٧          
٢٨          
٢٩          
٣٠          

  جمھوریة العراق
  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

  جھاز اإلشراف والتقویم العلمي        

  دیالى    :اسم الجامعة
  كلیة التربیة األساسیة  : اسم الكلیة
  اإلرشاد النفسي والتوجیھ التربوي :اسم القسم

  الثانیة    :المرحلة
  دنیا جلیل إسماعیل: التدریسي الثالثي اسم 

  مدرس مساعد :اللقب العلمي
  يماجستیر ارشاد نفسي وتوجیة تربو :المؤھل العلمي

 كلیة التربیة االساسیة   :مكان العمل
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٣١          
٣٢          

  
  

  توقیع األستاذ                   
  توقیع العمید                                                                                                     

 
 

  
  
  


