
  
 بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  استمارة انجاز الخطة التدریسیة للمادة
  عدنان احمد رشید عباس٠م٠م     االسم 

  البرید االلكتروني
 www.m.m.adnan55@yahoo.com 

  المعجم العربي   اسم المادة

  الثاني  رر الفصلمق

  اھداف المادة
  

 . وأثرھا في اكتساب المعلومات وزیادة الخبرات  تعریف الطالب أھمیة المعاجم -

  شف عن معاني االلفاظ في المعجمات كطریقةالتعریف الطالب  -
     

  التفاصیل االساسیة للمادة
  الرسئل اللغویة وكتب النوادر ومعجمات االلفاظ والمعاني  

  الكتب المنھجیة
  ٠معجم لسان العرب/البالغة أساسمعجم /لغةمعجم جمھرة ال/كتاب العین  

  المصادر الخارجیة
  

نشأة المعاجم /مقدمة لدراسة التراث المعجمي العربي/المعجم العربي نشأتھ وتطوره
الجھود المعجمیة للدكتور إبراھیم )/معاجم األلفاظ –معاجم المعاني (وتطورھا العربیة 

   ٠السامرائي
  

  االمتحان النھائي  المشروع  االمتحانات الیومیة  المختبر  الفصل الدراسي  دیرات الفصلتق

 ٦٠            %٤٠%  

  معلومات اضافیة
  
  
  
  
  
  

 ٠دراسة تطبیقیة للمعجمات في مكتبة الكلیة -١
تعلیم الطلبة وتدریبھم على طریقة الكشف عن معاني االلفاظ  -٢

  ٠في الحاسوب االلكتروني في المعجمات
  

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

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

  األولى :المرحلة
  رشیدم عدنان احمد ٠م :يالمحاضر الثالثاسم 

  مدرس مساعد :اللقب العلمي
  ماجستیر :لميالمؤھل الع
 قسم اللغة العربیة: مكان العمل



 
 بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  استمارة الخطة التدریسیة للمادة                                                        
  المالحظات  المادة العملیة  المادة النظریة  التاریخ  األسبوع

      ٠معنى المعجم والقاموس  ٢٠١٥/ ٢/   ٢٢  ١
٢٠١٥/ ٢/ ٢٣  ٢  

٢٠١٥/  ١/٣  
  ٠فوائد المعجم واھمیتھ

    

      ٠أة المعجم العربينش  ٢٠١٥/  ٣/  ٢  ٣
٢٠١٥/  ٣/  ٨  ٤   

  ٠الرسائل اللغویة على الموضوعات    ٢٠١٥/  ٣/  ٩
    

٢٠١٥/  ٣/  ١٥  ٥  
٢٠١٥/  ٣/  ١٦   

  ٠معجمات االلفاظ -أ: تالمعجمیا أنواع
  ٠معجمات المعاني -ب                   

    

   ٢٠١٥م  ٣/  ٢٢  ٦
٢٠١٥/  ٣/  ٢٣   

   

في  األلفاظطریقة الكشف عن معاني 
  المعجمات 

  ٠)المدارس المعجمیة ( األلفاظمعجم  –أ 

    

٢٠١٥/  ٣/  ٢٩  ٧   
٢٠١٥/  ٣/  ٣٠   

٢٠١٥/  ٤/  ٥   

 :النظام الصوتي والتقلبات  -١
 كمالمح/ البارع / تھذیب اللغة -
صائص المدرسة وعیوبھا من خ -

خالل دراسة معجم العین 
  ٠والتطبیق علیھ

  

    

٢٠١٥/  ٤/  ٦  ٨   
٢٠١٥/  ٤/  ١٢   
٢٠١٥/  ٤/  ١٣   

  )الباب والفصل ( نظام القافیة  -٢
ج تا/ لسان العرب / الصحاح -

  ٠العباب / قاموس المحیط/ العروس
خصائص المدرسة وعیوبھا من خالل 

بیق دراسة معجم لسان العرب والتط
  ٠علیھ

    

٢٠١٥/  ٤/  ١٩  ٩   
٢٠١٥/  ٤ /٢٠  
٢٠١٥/  ٤/  ٢٦    

  المعجمات ذات الترتیب الھجائي -٣
  المعجم الوسیط/ البالغة  أساس -
خصائص المدرسة وعیوبھا من خالل دراسة -

  ٠معجم الوسیط والتطبیق علیھ

    

٢٠١٥/  ٤/  ٢٧  ١٠   
٢٠١٥/  ٥/  ٣   
٢٠١٥/  ٥/  ٤   

      ٠معجمات المعاني -ب

٢٠١٥/  ٥/  ١٠  ١٢   
٢٠١٥/  ٥/  ١١   
٢٠١٥/  ٥/  ١٧   

      ٠دراسة تطبیقیة للمخصص 

  
  

       عدنان أحمد رشید                                                                             توقیع العمید  -م-م: توقیع األستاذ 

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

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

  األولى :المرحلة
  عدنان احمد رشید - م-م :يالمحاضر الثالثاسم 

  مساعد مدرس :اللقب العلمي
  ماجستیر :المؤھل العلمي

 قسم اللغة العربیة: مكان العمل
 



  
 بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  استمارة انجاز الخطة التدریسیة للمادة
  عبطان قاسم دمحم اسود. د  االسم 

  www.dr.qasimm76@yahoo.com  البرید االلكتروني

 النحو     اسم المادة

  الثاني  مقرر الفصل

  اھداف المادة
  

  یخص موضوعات المرحلة الثانیةظبط قواعد النحو العربي فیما 

  التفاصیل االساسیة للمادة
  

 –المفعول فیھ  –المفعول الجلھ  –المفعول المطلق  –المفعول بھ (منصوبات االسماء 
  )التمییز  –االستثناء  –تعدي الفعل ولزومھ  –المفعول معھ 

  الكتب المنھجیة
  

  شرح ابن عقیل على الفیة ابن مالك 

  المصادر الخارجیة
  

 شرح قطر الندى وبل الصدى ، ألبن ھشام - ١

  النحو الوافي ، عباس حسن  - ٢

االمتحان   المشروع  االمتحانات الیومیة  المختبر  الفصل الدراسي  تقدیرات الفصل
  النھائي

٦٠           %٤٠%  

  معلومات اضافیة
  
  
  
  
  
  
  

  

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

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

  یةالثان :المرحلة
  قاسم دمحم اسود.د :اسم المحاضرالثالثي

  مدرس :اللقب العلمي
  الدكتوراه :المؤھل العلمي

 قسم اللغة العربیة: مكان العمل



 
 بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  استمارة الخطة التدریسیة للمادة                                                        
  المالحظات  المادة العملیة  المادة النظریة  التاریخ  االسبوع

      المفعول بھ  ٢٠١٥/  ٢/  ١٥  ١
      تعدي الفعل ولزومھ  ٢٢/٢/٢٠١٥  ٢
      التنازع في العمل  ٢٩/٢/٢٠١٥  ٣
      المفعول المطلق  ٥/٣/٢٠١٥  ٤
      ما ینوب عن المفعول المطلق  ١٢/٣/٢٠١٥  ٥
      حذف عامل المصدر  ١٩/٣/٢٠١٥  ٦
      المفعول ألجلھ  ٢٦/٣/٢٠١٥  ٧
     المفعول فیھ  ٣/٤/٢٠١٥  ٨
      الظروف المبنیة  ١٠/٤/٢٠١٥  ٩

      المفعول معھ  ١٧/٤/٢٠١٥  ١٠
      االستثناء  ٢٤/٤/٢٠١٥  ١١
      )إال(االستثناء بالفاظ بمعنى   ٣١/٤/٢٠١٥  ١٢
      الحال  ٧/٥/٢٠١٥  ١٣
      التمییز  ١٤/٥/٢٠١٥  ١٤
٢٠١٥/  ٦/  ٤  ١٥        
١٦          

  عطلـــــــة نصـــــف الســـــــــنة                                                                                  
١٧          
١٨          
١٩          
٢٠          
٢١          
٢٢          
٢٣          
٢٤          
٢٥          
٢٦          
٢٧          
٢٨          
٢٩          
٣٠          
٣١          
٣٢          

  
  

  :قیع العمیدقاسم دمحم اسود                                                                                                        تو.د:     توقیع االستاذ

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

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

  الثانیة :المرحلة
  قاسم دمحم اسود.د :اسم المحاضرالثالثي

  مدرس :اللقب العلمي
  الدكتوراه :المؤھل العلمي

 قسم اللغة العربیة: مكان العمل
 



 بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Flow up of implementation celli pass play  

 
dr.qasim.M.aswad  

  
Course Instructor 

www.dr.qasimm76@yahoo.com  E-mail 

gramer  Title 
second 

  
  

Course Coordinator  

Zbt Arabic grammar rules regarding topics Phase II  
  

Course Objective 

Mansobat names (object - the absolute effect - the effect for him - in 
effect it - force him - and for infringement action being necessary - the 
exception - Discrimination(  

Course Description 

Explain Ibn Aqil on Alfiya  Textbook  

Final Exam Project Quizzes Laboratory Term Tests Course Assessments 

As(40%)   As(10%) As(15%) As(35%) 

Type here general notes regarding the course 
  

General Notes  

  
  

  
 بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                     

 
 

University: diyala 
College: basic educacation 
Department: Arabic language 
Stage: second  
Lecturer 
name:dr.qasim.M.aswad 
Qualification: PH.D 
Place of work: department of 
arabic 

Republic of Iraq  
  

The Ministry Of Higher 
Education 

 
& Scientific Research  

 

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

  دیالى  :اسم الجامعة
  التربیة األساسیة: ةاسم الكلی

  اللغة العربیة :اسم القسم
  األولى :المرحلة

  مازن عبدالرسول سلمان.د :اسم المحاضرالثالثي
  أستاذ مساعد :اللقب العلمي

  الدكتوراه :المؤھل العلمي
 قسم اللغة العربیة: مكان العمل



 
 
 
 
 
 

  
  

  استمارة انجاز الخطة التدریسیة للمادة
  مازن عبد الرسول سلمان إبراھیم. د.م.أ     االسم 

 www.dr.mazin77@yahoo.com   البرید االلكتروني

ــوــــالنحــ     اسم المادة  

  الثانــــــــي  فصلمقرر ال

  اھداف المادة
  

  . ضبط قواعد النحو العربي فیما یخص موضوعات المرحلة األولى 

  التفاصیل االساسیة للمادة
  

  .النكرة ، والمعرفة 

  الكتب المنھجیة
  

  . شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك 

  المصادر الخارجیة
  

 .شرح قطر الندى وبل الصدى ، البن ھشام  - ١
  .وافي ، عباس حسن النحو ال - ٢

االمتحان   المشروع  االمتحانات الیومیة  المختبر  الفصل الدراسي  تقدیرات الفصل
  النھائي

 ٦٠      %١٠      %٣٠%  

  معلومات اضافیة
  
  
  
  
  
  
  

  

 
 بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                        

 
 

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

  دیالى  :اسم الجامعة
  التربیة األساسیة: اسم الكلیة
  بیةاللغة العر :اسم القسم

  األولى :المرحلة
  مازن عبدالرسول سلمان.د :اسم المحاضرالثالثي

  أستاذ مساعد :اللقب العلمي
  الدكتوراه :المؤھل العلمي

 قسم اللغة العربیة: مكان العمل
 



 
 
 
 
 
 
 

  استمارة الخطة التدریسیة للمادة                                                        
  المالحظات  المادة العملیة  المادة النظریة  التاریخ  االسبوع

      النكرة والمعرفة  ٢٠١٥/  ٢/  ١٥  ١
      الضمیر المتصل  ٢٠١٥/  ٢/  ٢٢  ٢
      الضمیر المنفصل  ٢٠١٥/  ٣/  ١  ٣
      نون الوقایة  ٢٠١٥/  ٣/  ٨  ٤
      العلـــــــم  ٢٠١٥/  ٣/  ١٥  ٥
      العلـــــــم  ٢٠١٥/  ٣/  ٢٢  ٦
      اسم االشارة   ٢٠١٥/  ٣/  ٢٩  ٧
     اسم االشارة  ٢٠١٥/  ٤/  ٥  ٨
      الحروف واالسماء الموصولة/ االسم الموصول   ٢٠١٥/  ٤/  ١٢  ٩

      جملة صلة الموصول   ٢٠١٥/  ٤/  ١٩  ١٠
      صفة أل وأحوال أي الموصولة   ٢٠١٥/  ٤/  ٢٦  ١١
      حذف العائد على الموصول  ٢٠١٥/  ٥/  ٣  ١٢
      جذف العائد على الموصول  ٢٠١٥/  ٥/  ١٠  ١٣
      المعرف بأداة التعریف  ٢٠١٥/  ٥/  ١٧  ١٤
      المعرف بأداة التعریف  ٢٠١٥/  ٥/  ٢٤  ١٥
١٦          

  عطلـــــــة نصـــــف الســـــــــنة                                                                                  
١٧          
١٨          
١٩          
٢٠          
٢١          
٢٢          
٢٣          
٢٤          
٢٥          
٢٦          
٢٧          
٢٨          
٢٩          
٣٠          
٣١          
٣٢          

  
  
  
  
  
  
  
  



  
  :توقیع العمید                                                                     مازن عبد الرسول سلمان             .د. م.أ: توقیع االستاذ
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Flow up of implementation celli pass play  

 
Assisstant professor : mazin Abdul rasoul salman  
   

Course Instructor 

 www.dr.mazin77@yahoo.com E-mail 

syntax Title 

 Second Stage    
 
  
  

Course Coordinator  

  
To control  the rules Arabic syntax of the Second Stage    

  

Course Objective 

Speech and its constituents  
  

Course Description 

Shareh Ibn Aqeel Ala Alfia Ibn Malik  ــ  
  Shareh Qater Al-nada Wa Bal-Alsada  to Ibn Hisham ــ 

Textbook  

Final Exam Project Quizzes Laboratory Term Tests Course Assessments 

As(60%)   As(10%)   As(30%) 

  
  

General Notes  

  
  
  
  
  

University: Diyala 
College: Basic Education 
Department: Arabic 
Stage: Second  
Lecturer name: mazin Abdul   
                            rasoul salman  
Qualification: Assisstant professor 
Place of work: Departmant of  
                          Arabic  

Republic of Iraq  
  

The Ministry Of 
Higher Education 

 
& Scientific Research  

 



  
 بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  استمارة انجاز الخطة التدریسیة للمادة
  م  وسام جعفر مھدي . م     االسم 

  البرید االلكتروني
 JAAFER . WISAM@ YAHOO.COM  

االدب الجاھلي     اسم المادة  

  الثاني   مقرر الفصل

  اھداف المادة
  

      تنمیة الذوق الجمالي و الفني لدى الطلبة
  تعریف الطلبة بتاریخ االدب الجاھلي و شخصیاتھ من الشعراء و الكتاب 

  التفاصیل االساسیة للمادة
  

االعشى  -٣زھیر ابن ابي سلمى  -٢امرؤء القیس   -١دراسة عدد من الشعراء   - أ
 النابغة الذبیاني  -٤

 ابرز شعرائھا  عنتر بن شداد :  الفروسیة  - ب
  وة ابن الورد ابرز شعرائھا  عر: الصعلكة  -جـ 

سIجع  -٣االمثال  مع مجموعة مIن االمثIال    -٢الخطابة    -١الشعر الجاھلي    -د
  الكھان  مع امثلة من السجع   

  الكتب المنھجیة
  سامي یوسف ابو زید  .د /  -االدب الجاھلي   –شوقي ضیف . د/ تاریخ االدب العربي   

  المصادر الخارجیة
    

  االمتحان النھائي  المشروع  االمتحانات الیومیة  المختبر  اسيالفصل الدر  تقدیرات الفصل

 ٦٠            %٤٠%  

  معلومات اضافیة
  
  
  
  
  

  

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

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

  األولى :المرحلة
  م وسام جعفر مھدي.م :اسم المحاضرالثالثي

  مدرس مساعد :للقب العلميا
  ماجستیر  :المؤھل العلمي

 قسم اللغة العربیة: مكان العمل



 
 بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  استمارة الخطة التدریسیة للمادة                                                        
  المالحظات  المادة العملیة  المادة النظریة  التاریخ  االسبوع

      )االعشى ( احد شعراء العصر الجاھلي   ١٢٠/٢/٢٠١٥  ١
النابغة ( احد شعراء العصر الجاھلي   ٢٧/٢/٢٠١٥  ٢

  )الذبیاني 
    

      الخطابة مع خطبة قیس بن ساعدة االیادي   ٥/٣/٢٠١٥  ٣
      امتحان الشھر االول   ١٢/٣/٢٠١٥  ٤
      )عنتر بن شداد ( الفروسیة ابرز شعرائھا   ١٩/٣/٢٠١٥  ٥
      امرؤء القیس احد شعراء العصر الجاھلي   ٢٦/٣/٢٠١٥  ٦
      االمثال مع مجموعة من االمثال   ٣/٤/٢٠١٥  ٧
      امتحان الشھر الثاني   ١٠/٤/٢٠١٥  ٨
٩          

١٠          
١١          
١٢          
١٣          
١٤          
١٥          
١٦          

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

  
  
  
  
  

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

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

  األولى :المرحلة
  م وسام جعفر ھادي .م :اسم المحاضرالثالثي

  مدرس مساعد  :اللقب العلمي
  تیر الماجس :المؤھل العلمي

 قسم اللغة العربیة: مكان العمل
 



  
  :لعمیدم وسام جعفر مھدي                                                                                                      توقیع ا. م :      توقیع االستاذ

  
 بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 

  لخطة التدریسیة للمادةاستمارة انجاز ا
  نادیھ ستار احمد  االسم 

 781790un@gmail.com  البرید االلكتروني

 علم نفس النمو  اسم المادة

  المرحلة االولى/ الفصل الدراسي الثاني   مقرر الفصل

  اھداف المادة
  

تالمیذ تزوید الطالب بالمعرفة العلمیة عن علم نفس النمو واھمیتھ للمعلم وكیفیة التعامل مع ال -١
 ودراسة النمو لالنسان 

 تزوید الطالب بقوانین النمو  -٢

 عرض جوانب النمو منھا الجسمي والعقلي واللغوي واالنفعالي واالجتماعي والخلقي للطفل  -٣

  تزوید الطالب بمعلومات عن مرحلة البلوغ ومظاھر السلوك االجتماعي   -٤
  التفاصیل االساسیة للمادة

  
 علم نفس النمو واھمیتھ 

 ین النمو قوان

 جوانب النمو منھا الجسمي والعقلي واللغوي واالنفعالي واالجتماعي والخلقي للطفل 

  مرحلة البلوغ ومظاھر السلوك االجتماعي  
  الكتب المنھجیة

  الیوجد كتاب منھجي  

  المصادر الخارجیة
  

علم نفس النمو من الجنین إلى الشیخوخة -١  
عادل االشول / ترجمة المؤلف :  

  عباس محمود عوض /خل الى علم نفس النموالمد -٢
  االمتحان النھائي  المشروع  االمتحانات الیومیة  المختبر  الفصل الدراسي  تقدیرات الفصل

 ٦٠            %٤٠%  

    معلومات اضافیة
  
  
  
  

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

  دیالى  :اسم الجامعة
  التربیة األساسیة: اسم الكلیة

  اللغة العربیة :م القسماس
  االولى :المرحلة

  م نادیھ ستار احمد٠م :اسم المحاضرالثالثي
  مدرس مساعد :اللقب العلمي

  ماجستیر: المؤھل العلمي
 قسم اللغة العربیة: مكان العمل



  
  

 
 یمبسم  هللا الرحمن الرح                                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 

  استمارة الخطة التدریسیة للمادة                                                        
  المالحظات  المادة العملیة  المادة النظریة  التاریخ  االسبوع

علم نفس النمو نشأتھ وتطوره ، تعریفھ ، اھمیة   ١٥/٢/٢٠١٥  ١
  دراسة معنى النمو ، النضج ، التطور 

    

      ) الوراثة والبیئة( العوامل المؤثرة في النمو   ٢٢/٢/٢٠١٥  ٢
      العوامل الوراثیة العوامل البیئیة   ١/٣/٢٠١٥  ٣
      الخصائص العامة للنمو   ٨/٣/٢٠١٥  ٤
      جوانب النمو النمو الجسمي والحركي   ١٥/٣/٢٠١٥  ٥
      امتحان الشھر االول   ٢٢/٣/٢٠١٥  ٦

      النمو العقلي   ٢٩/٣/٢٠١٥  ٧

      النمو اللغوي   ٥/٤/٢٠١٥  ٨
      النمو االنفعالي   ١٢/٤/٢٠١٥  ٩

      امتحان الشھر الثاني   ١٩/٤/٢٠١٥  ١٠
      النمو االجتماعي الخبرات االجتماعیة المبكرة واھمیتھا   ٢٦/٤/٢٠١٥  ١١
      النمو الخلقي   ٣/٥/٢٠١٥  ١٢
      مرحلة البلوغ والمراھقة   ١٠/٥/٢٠١٥  ١٣

المراھقة والتغیرات والمشكالت معنى البلوغ و  ١٧/٥/٢٠١٥  ١٤
  المصاحبة لھا ومظاھر السلوك االجتماعي 

    

      امتحان الشھر الثالث   ٢٤/٥/٢٠١٥  ١٥

١٦          

  
١٧          

١٨          

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

                                          م نادیھ ستار احمد ٠م:     توقیع االستاذ
 بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                     

 
 

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

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

  االولى :المرحلة
  م نادیھ ستار احمد ٠م: اضراسم المح

  مدرس مساعد :اللقب العلمي
  ماجستیر :المؤھل العلمي

 قسم اللغة العربیة: مكان العمل
 

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  والتقویم العلمي جھاز االشراف

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

  االولى :المرحلة
  ھیفاء حمید حسن  ٠د :اسم المحاضرالثالثي

  استاذ مساعد :اللقب العلمي
  دكتوراه: المؤھل العلمي

 قسم اللغة العربیة: مكان العمل



 
 
 
 
 
 

  استمارة انجاز الخطة التدریسیة للمادة
  ھیفاء حمید حسن ٠د٠م٠أ  االسم 

 Haifa-75@yahoo.com  البرید االلكتروني

 مبادئ التربیة   مادةاسم ال

  المرحلة االولى/ الفصل الدراسي الثاني   مقرر الفصل

  اھداف المادة
  

 العمل تحقیقا النسانمیة االنسان وتنمیة لشخصیتھ  -٥

 تكوین الخلق -٦

 التربیة العقلیة  -٧

 تنشئة المواطن الصالح -٨

  نقل التراث الثقافي وتعزیزه -٩
  التفاصیل االساسیة للمادة

  
شIIاملة ھIIدفھا االسIIاس بنIIاء الشخصIIیة االنسIIانیة بنIIاءا یتفIIق والتطIIورات  التربیIIة عملیIIة مسIIتمرة

الحاصIIلة فIIي مسIIیرة المجتمIIع وھIIي اھIIم الوسIIائل التIIي تعتمIIدھا المجتمعIIات فIIي عملیIIات البنIIاء 
والتطویر واالرتقاء الحضارري من خالل اعداد المواطنین اعدادا شمولیا في جوانب شخصیاتھم 

  المختلفة 
  الكتب المنھجیة

  الیوجد كتاب منھجي  

  المصادر الخارجیة
  

  كتاب اسس التربیة ، عباس مھدي واخرون - ١
  مبادئ التربیة ، احمد حقي الحلي  - ٢

  االمتحان النھائي  المشروع  االمتحانات الیومیة  المختبر  الفصل الدراسي  تقدیرات الفصل

 ٦٠            %٤٠%  

    معلومات اضافیة
  
  
  
  
  

 
 بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                        

 
 
 

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  لميجھاز االشراف والتقویم الع

  دیالى  :اسم الجامعة
  التربیة األساسیة: ةاسم الكلی

  اللغة العربیة :اسم القسم
  االولى :المرحلة

  ھیفاء حمید حسن  ٠د٠أم: اسم المحاضر
  استاذ مساعد :اللقب العلمي

  دكتوراه :المؤھل العلمي
 قسم اللغة العربیة: مكان العمل

 



 
 
 
 
 

  استمارة الخطة التدریسیة للمادة                                                        
  المالحظات  المادة العملیة  المادة النظریة  التاریخ  االسبوع

      )ا قدیما وحدیثا اھدافھ(معنى التربیة   ١٧/٢/٢٠١٥  ١

      النظریات التربویة   ٢٤/٢/٢٠١٥  ٢

      االساس التاریخي للتربیة  ٣/٣/٢٠١٥  ٣

التربیة في في وادي  –التربیة البدائیة   ١٠/٣/٢٠١٥  ٤
  الرافدین 

    

–اثینا (التربیة الیونانیة–التربیة الصینیة   ١٧/٣/٢٠١٥  ٥
  )اسبارطة

    

      ىالتربیة في القرون الوسط  ٢٤/٣/٢٠١٥  ٦

      التربیة العربیة االسالمیة  ٣١/٣/٢٠١٥  ٧

ابن –ابن خلدون (اعالم الفكر العربي االسالمي  ٧/٤/٢٠١٥  ٨
  ) الغزالي -سینا

    

      مقدمة في التربیة الحدیثة  ١٤/٤/٢٠١٥  ٩

–روسو (اعالم الفكر التربوي الغربي   ٢١/٤/٢٠١٥  ١٠
  ) جون دیوي-بستالوزي

    

      بالمجتمععالقة التربیة   ٢٨/٤/٢٠١٥  ١١

      التربیة وعالقتھا بالبیئة  ٥/٥/٢٠١٥  ١٢

      التربیة العائلیة اھمیة تكوین االسرة   ١٢/٥/٢٠١٥  ١٣

      التربیة بمنظور العولمة   ١٩/٥/٢٠١٥  ١٤

      مفھوم العولمة وابعادھا   ٢٦/٥/٢٠١٥  ١٥

      البعد السیاسي والثقافي واالجتماعي     ١٦

  
١٧          

١٨          

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

                                                                                                                                       ھیفاء حمید حسن ٠د٠م٠أ:     توقیع االستاذ



  
 بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 

  استمارة انجاز الخطة التدریسیة للمادة
  د قسمة مدحت حسین ٠م٠أ  االسم 

 com Dr.kismamidhat@gmail.  البرید االلكتروني

 االدب االموي   اسم المادة

  الفصل الدراسي الثاني المرحلة الثانیة   مقرر الفصل

  اھداف المادة
  

 ترسیخ فھم االدب شعرا ونثرا في نفوس الطلبة -١

 تزوید الطلبة بمزایا االدب االموي  -٢

  تعریف الطلبة بابرز االشعراء في ذلك العصر  -٣

  التفاصیل االساسیة للمادة
  

  االدب في عصر بني امیة 
  الشعر في عصر بني امیة 

  الكتب المنھجیة
  الیوجد كتاب منھجي   

  المصادر الخارجیة
  

  االمتحان النھائي  المشروع  االمتحانات الیومیة  المختبر  الفصل الدراسي  تقدیرات الفصل

 ٦٠            %٤٠%  

  معلومات اضافیة
  

 الدولة االمویة للشیخ دمحم الخضریبیك -١
 الفنون االدبیة في العصر االموي للدكتور سجیع الجبیلي  -٢
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

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

  الثانیة :المرحلة
  قسمة مدحت حسین ٠د :اسم المحاضرالثالثي

  مساعد استاذ :اللقب العلمي
  دكتوراه: العلميالمؤھل 

 قسم اللغة العربیة: مكان العمل



 
 بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 

  استمارة الخطة التدریسیة للمادة                                                        
  المالحظات  المادة العملیة  المادة النظریة  التاریخ  االسبوع

      االدب في عصر بني امیة  ١٥/٢/٢٠١٥  ١

      الشعر في عصر بني امیة   ١٧/٢/٢٠١٥  ٢

      اثر  االسالم في الشعر االموي  ٢٢/٢/٢٠١٥  ٣

      شعراء السیاسة   ٢٤/٢/٢٠١٥  ٤

      امتحان الشھر االول  ١/٣/٢٠١٥  ٥

      عدي بن الرقاع   ٣/٣/٢٠١٥  ٦

      الكمیت بن زید االسدي  ٨/٣/٢٠١٥  ٧

      عبید هللا بن قیس الرقیات   ١٠/٣/٢٠١٥  ٨

      عمران بن حطان  ١٥/٣/٢٠١٥  ٩

      النقائض وشعراؤھا   ١٧/٣/٢٠١٥  ١٠

      جریر   ٢٢/٣/٢٠١٥  ١١

      الفرزدق  ٢٤/٣/٢٠١٥  ١٢

      االخطل  ٢٩/٣/٢٠١٥  ١٣

      الغزل الصریح  –الغزل العذري   ٣١/٣/٢٠١٥  ١٤

      الفنون النثریة  ٢٠١٥/  ٥/٤  ١٥

٧/٤/٢٠١٥  ١٦        

  
١٧    

١٢/٤/٢٠١٥ 
      الخطابة واسالیبھا وتطورھا 

      خطبة زیاد بن ابیة في البصرة   ١٤/٤/٢٠١٥  ١٨
      الكتابة وتطورھا في فن الرسائل   ١٩/٤/٢٠١٥  
  ٢١/٤/٢٠١٥        
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

  :توقیع العمیدقسمة مدحت حسین                                                                               ٠د٠م٠أ:     توقیع االستاذ

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

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

  ثانیة ال :المرحلة
  قسمة مدحت حسین  ٠د٠م٠أ: اسم المحاضر
  استاذ مساعد :اللقب العلمي

  دكتوراه :المؤھل العلمي
 قسم اللغة العربیة: مكان العمل

 



  
 بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 

  استمارة انجاز الخطة التدریسیة للمادة
  م یاسمین احمد علي ٠م  االسم 

   البرید االلكتروني

 االدب االموي   اسم المادة

  الفصل الدراسي الثاني المرحلة الثانیة   مقرر الفصل

  اھداف المادة
  

 ترسیخ فھم االدب شعرا ونثرا في نفوس الطلبة -٤

 تزوید الطلبة بمزایا االدب االموي  -٥

  تعریف الطلبة بابرز االشعراء في ذلك العصر  -٦

  التفاصیل االساسیة للمادة
  

  االدب في عصر بني امیة 
  الشعر في عصر بني امیة 

  الكتب المنھجیة
  الیوجد كتاب منھجي   

  المصادر الخارجیة
  

 الدولة االمویة للشیخ دمحم الخضریبیك -٣
 الفنون االدبیة في العصر االموي للدكتور سجیع الجبیلي  -٤
   

  االمتحان النھائي  المشروع  االمتحانات الیومیة  المختبر  الفصل الدراسي  تقدیرات الفصل

 ٦٠            %٤٠%  

  معلومات اضافیة
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

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

  الثانیة :المرحلة
  م یاسمین احمد علي٠م :اسم المحاضرالثالثي

  مدرس مساعد :اللقب العلمي
  ماجستیر: المؤھل العلمي

 قسم اللغة العربیة: مكان العمل



 
 بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 

  استمارة الخطة التدریسیة للمادة                                                        
  المالحظات  المادة العملیة  المادة النظریة  التاریخ  االسبوع

      االدب في عصر بني امیة  ١٦/٢/٢٠١٥  ١

      الشعر في عصر بني امیة   ٢٣/٢/٢٠١٥  ٢

      اثر  االسالم في الشعر االموي  ٢/٣/٢٠١٥  ٣

      شعراء السیاسة   ٩/٣/٢٠١٥  ٤

      عدي بن الرقاع   ١٦/٣/٢٠١٥  ٥

      الكمیت بن زید االسدي  ٢٣/٣/٢٠١٥  ٦

      عبید هللا بن قیس الرقیات   ٣٠/٣/٢٠١٥  ٧

      عمران بن حطان  ٦/٤/٢٠١٥  ٨

      النقائض وشعراؤھا   ١٣/٤/٢٠١٥  ٩

      الفرزدق/ جریر   ٢٠/٤/٢٠١٥  ١٠

      االخطل  ٢٢٧/٤/٢٠١٥  ١١

      الغزل الصریح  –الغزل العذري   ٤/٥/٢٠١٥  ١٢

      الفنون النثریة  ١١/٥/٢٠١٥  ١٣

      الخطابة واسالیبھا وتطورھا  ١٨/٥/٢٠١٥  ١٤

      خطبة زیاد بن ابیة في البصرة   ٢٠١٥/  ٢٥/٥  ١٥

      الكتابة وتطورھا في فن الرسائل   ٧/٤/٢٠١٥  ١٦

  
١٧    

١٢/٤/٢٠١٥ 
      

١٤/٤/٢٠١٥  ١٨        
  ١٩/٤/٢٠١٥        
  ٢١/٤/٢٠١٥        
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 :توقیع العمیدم یاسمین احمد علي                                                                              ٠م:    توقیع االستاذ

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

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

  الثانیة  :المرحلة
  یاسمین احمد علي م ٠م:اسم المحاضر
  مدرس مساعد :اللقب العلمي

  ماجستیر :المؤھل العلمي
 قسم اللغة العربیة: مكان العمل

 



  
 بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 

  استمارة انجاز الخطة التدریسیة للمادة
  م سھام عبد غیدان مبارك ٠م  االسم 

   البرید االلكتروني

 االرشاد التربوي  اسم المادة

  الفصل الدراسي الثاني   مقرر الفصل

  اھداف المادة
  

 تزوید الطالب باالرشاد واھدافھ  -٧

 تزوید الطالب بالمعلومات االساسیة للعملیة االرشادیة  -٨

 تزوید الطالب ببعض المشكالت التي یواجھھا المرشد في المدارس االبتدائیة  -٩

  تزوید الطالب بطرق وانواع االرشاد  -١٠
  التفاصیل االساسیة للمادة

  
س>>مات / اخالقی>>ات العم>>ل االرش>>ادي /االس>>س العام>>ة لالرش>>اد النفس>>ي/مفھ>>وم ارش>>اد وانواع>>ھ  

  بعض نظریات االرشاد الذات السمات والعوامل / المعلومات وشروطھا 

  الكتب المنھجیة
  الیوجد كتاب منھجي   

  المصادر الخارجیة
  

  
 االرشاد التربوي -١
  االرشاد النفسي  -٢

  

  االمتحان النھائي  المشروع  االمتحانات الیومیة  المختبر  الدراسيالفصل   تقدیرات الفصل

  ٦٠            %٤٠%  

  معلومات اضافیة
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

  دیالى  :اسم الجامعة
  التربیة األساسیة: اسم الكلیة

  اللغة العربیة :القسماسم 
  الثانیة :المرحلة

  م سھام عبد غیدان مبارك٠م :اسم المحاضرالثالثي
  مدرس مساعد :اللقب العلمي

  ماجستیر: المؤھل العلمي
 قسم اللغة العربیة: مكان العمل



 
 بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 

  استمارة الخطة التدریسیة للمادة                                                        
  المالحظات  المادة العملیة  المادة النظریة  التاریخ  االسبوع

      مفھوم االرشاد وانواعھ  ١٥/٢/٢٠١٥  ١

      اھداف االرشاد  ١٧/٢/٢٠١٥  ٢

      االسس العامة لالرشادالنفسي  ٢٢/٢/٢٠١٥  ٣

      اخالقیات العمل االرشادي  ٢٤/٢/٢٠١٥  ٤

      المدرس المرشد  ١/٣/٢٠١٥  ٥

      المرشد النفسي المدرسي  ٣/٣/٢٠١٥  ٦

      الحاجة الى مرشد نفسي  ٨/٣/٢٠١٥  ٧

      الكفایات المھنیة للمرشد التربوي   ١٠/٣/٢٠١٥  ٨

      االدوار العامة للمرشد  ١٥/٣/٢٠١٥  ٩

      العالقة المھنیة االرشادیة   ١٧/٣/٢٠١٥  ١٠

      عالقة المرشد بالطالب والمرشد باالدارة   ٢٢/٣/٢٠١٥  ١١

      المعلومات االساسیة للعملیة االرشادیة  ٢٤/٣/٢٠١٥  ١٢

      اھمیة المعلومات ومصادرھا  ٢٩/٣/٢٠١٥  ١٣

      سمات المعلومات وشروطھا  ٣١/٣/٢٠١٥  ١٤

      الفردطرق اكتشاف معالم شخصیة   ٢٠١٥/  ٥/٤  ١٥

      نظریات االرشاد   ٧/٤/٢٠١٥  ١٦

  
١٧    

١٢/٤/٢٠١٥ 
      االرشاد الجماعي 

      بعض مشكالت التي تواجھ المرشد  ١٤/٤/٢٠١٥  ١٨
      امتحان شھري   ١٩/٤/٢٠١٥  
      امتحان شھري  ٢١/٤/٢٠١٥  
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 :توقیع العمیدم سھام عبد غیدان                                                                              ٠م:     توقیع االستاذ

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

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

  الثانیة  :المرحلة
  م سھام عبد غیدان ٠م: اسم المحاضر
  مدرس  مساعد :اللقب العلمي

  ماجستیر :المؤھل العلمي
 قسم اللغة العربیة: مكان العمل

 



  
  الرحمن الرحیمبسم  هللا                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  استمارة انجاز الخطة التدریسیة للمادة
  وجدان برھان بد الكریم. د.م     االسم 

  البرید االلكتروني
 www.dr.mohamad_wajdan@yahoo.com 

فالصر   اسم المادة  

  ثانيال  مقرر الفصل

  اھداف المادة
  

الكلمة مما لیس لھ عالقة باالعراب تعریف الطالب بأھمیة التغیرات التي تطرأ على بنیة 
  والبناء

  التفاصیل االساسیة للمادة
  

، المص>در الص>ریح، ف>رق ب>ین المص>در والفع>ل ال، ي اللغة االصطالح فھ فالمصدرتعری
اعم>>ال ،  اس>>م الم>>رة اس>>م الھی>>أة، اس>>م المص>>در، المص>>در المیم>>ي، المص>>در الم>>ؤول 

  . النسب، التصغیر ، المقصور المنقوص والممدود التثنیة والجمع ،  المصدر

  الكتب المنھجیة
  

  
  .فن الصرفي ف فشذا العر

  

  المصادر الخارجیة
  

وكتاب ، ، كتاب الصرف لحاتم صالح الضامن الواضح  لعبد الجبار النایلة فالصر
 .وكتاب علم الصرف لفخر الدین قباوة ، الصرف الوافي لھادي نھر 

  

  االمتحان النھائي  المشروع  االمتحانات الیومیة  المختبر  الفصل الدراسي  تقدیرات الفصل

 ٦٠            %٤٠%  

  معلومات اضافیة
  
  
  
  
  
  

  

 

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

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

  الثانیة :المرحلة
  وجدان برھان عبد الكریم.د :اسم المحاضرالثالثي

  مدرس :اللقب العلمي
  الدكتوراه :المؤھل العلمي

 قسم اللغة العربیة: مكان العمل



 الرحمن الرحیمبسم  هللا                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  استمارة الخطة التدریسیة للمادة                                                        
  المالحظات  المادة العملیة  المادة النظریة  التاریخ  االسبوع

١          
٢          
٣          
٤           
٥          
٦          
٧          
٨          
٩          

١٠          
١١          
١٢          
١٣          
١٤           
١٥          
١٦          

  عطلـــــــة نصـــــف الســـــــــنة                                                                                  
      ي اللغة االصطالح فھ فالمصدرتعری  ١٥/٢/٢٠١٥  ١٧

      فرق بین المصدر والفعلال  ٢٢/٢/٢٠١٥  ١٨

      المصدر الصریح  ١/٣/٢٠١٥  ١٩

      المصدر المؤول  ٨/٣/٢٠١٥  ٢٠

      المصدر المیمي  ١٥/٣/٢٠١٥  ٢١

      اسم المصدر  ٢٢/٣/٢٠١٥  ٢٢

      اسم المرة اسم الھیأة  ٢٩/٣/٢٠١٥  ٢٣

      اعمال المصدر  ٥/٤/٢٠١٥  ٢٤

      المقصور المنقوص والممدود  ١٢/٤/٢٠١٥  ٢٥

      التثنیة والجمع  ١٩/٤/٢٠١٥  ٢٦

      التصغیر  ٢٦/٤/٢٠١٥  ٢٧

      النسب  ٣/٥/٢٠١٥  ٢٨

٢٩          
٣٠          
٣١          
٣٢          

  
  :دوجدان برھان عبد الكریم                                                                                            توقیع العمی.د:     توقیع االستاذ

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

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

  األولى :المرحلة
  سلمانمازن عبدالرسول .د :اسم المحاضرالثالثي

  أستاذ مساعد :اللقب العلمي
  الدكتوراه :المؤھل العلمي

 قسم اللغة العربیة: مكان العمل
 



  
 بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  استمارة انجاز الخطة التدریسیة للمادة

  حلیمھ اسماعیل ردام  االسم

  Puneshamery@gmail .com  البرید االلكتروني

  عامھ انكلیزیة  اسم المادة

  ٣٠  مقرر الفصل

  أھداف المادة
  

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

  التفاصیل األساسیة للمادة
  

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

  الكتب المنھجیة
  

   لالكسندرتطویر المھارات 

  المصادر الخارجیة
  

  

  تقدیرات الفصل
  االمتحان النھائي  المشروع  االمتحانات الیومیة  المختبر  الفصل الدراسي

20%    20%    ٦٠%  

  معلومات اضافیة
  
  

  

 
  بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                            

 
 

  جمھوریة العراق
  
  

  والبحث العلميوزارة التعلیم العالي 
  
  

  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
  مدرس مساعد :اللقب العلمي

  مسرحیة/ماجستیر ادب انكلیزي :المؤھل العلمي
 بعقوبة  :مكان العمل

  جمھوریة العراق
  
  

  العالي والبحث العلميوزارة التعلیم 
  
  

  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
  مدرس مساعد :اللقب العلمي

  ماجستیر ادب انكلیزي :المؤھل العلمي
 بعقوبة :مكان العمل



 
 
 
 
 

                                                        

  استمارة الخطة التدریسیة للمادة
  المالحظات  المادة العملیة  المادة النظریة  التاریخ  األسبوع

    تطبیق  قسام الكالما  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
      القطعة الرابعة وحل تمارینھا   ٢٧/٥ – ٢٤/٥  ١٥
      امتحان   ٣/٦ – ٣١/٥  ١٦

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :توقیع العمید                       :                                                                                  توقیع األستاذ                 
  
  

  
  بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 

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 



 
  

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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        

 
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  

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 



    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 :                              
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  استمارة انجاز الخطة التدریسیة للمادة
  زیاد طارق لفتة فرحان.د.م     االسم 

       yahoo.com  .      zyad tariq 98@   البرید االلكتروني

 العروض     اسم المادة

  الثاني  مقرر الفصل

  اھداف المادة
  

جعل الطلبة قادرین على فھم واستیعاب مادة العروض ، فضال عن تقطیع النصوص 
  .الشعریة بكفاءة عالیة 

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

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

  الثانیة :المرحلة
  زیاد طارق لفتة.د :اسم المحاضرالثالثي

  مدرس :اللقب العلمي
  الدكتوراه :المؤھل العلمي

 قسم اللغة العربیة: مكان العمل



  التفاصیل االساسیة للمادة
  

نبذة عن حیاة الخلیل بن أحمد الفراھیدي ، البحور الشعریة وتفعیالتھا ، االبحر الكامل 
بحر الرمل ، البحر الوافر ، البحر السریع ، بحر الرجز ، البحر ، البحر الخفیف ، 

  .المتقارب ، المنسرح ،الھزج ، المقتضب ،المجتث ، المضارع ، المتدارك  ، القافیة 
  
  

  الكتب المنھجیة
  

  .میزان الذھب في صناعة شعر العرب ، السید أحمد الھاشمي 

  المصادر الخارجیة
  

  .صفاء خلوصي . ، د فن التقطیع الشعري والقافیة - ١
  .المتقن في علم العروض والقافیة ، غرید الشیخ   - ٢

االمتحان   المشروع  االمتحانات الیومیة  المختبر  الفصل الدراسي  تقدیرات الفصل
  النھائي

 ٦٠            %٤٠%  

  معلومات اضافیة
  
  
  
  
  
  
  

  

 
 بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  استمارة الخطة التدریسیة للمادة                                                        
  المالحظات  المادة العملیة  المادة النظریة  التاریخ  االسبوع

١          
٢          
٣          
٤          
٥          
٦          
٧          
٨         

٩          

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  والتقویم العلميجھاز االشراف 

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

الثانیة                                       :المرحلة
  زیاد طارق لفتة. د :اسم المحاضرالثالثي

  مدرس: اللقب العلمي
  الدكتوراه :المؤھل العلمي

 قسم اللغة العربیة: مكان العمل
 



١٠          
١١          
١٢          
١٣          
١٤          
١٥          
١٦          

  عطلـــــــة نصـــــف الســـــــــنة                                                                                  
      نبذة عن حیاة الخلیل مكتشف علم العروض  ٢٠١٥/  ٢/ ١٨  ١٧
      البحور الشعریة  ٢٠١٥/  ٢/ ١٩  ١٨
      البحر الكامل  ٢٠١٥/  ٢/  ٢٥  ١٩
      بحر الرجز  ٢٠١٥/  ٢/  ٢٦  ٢٠
      البحر الخفیف  ٢٠١٥/  ٣/  ٤  ٢١
      البحر الرمل   ٢٠١٥/  ٣/  ٥  ٢٢
      البحر المتقارب  ٢٠١٥/  ٣/  ١١  ٢٣
     البحر الوافر  ٢٠١٥ / ٣/  ١٢  ٢٤
      البحر السریع   ٢٠١٥/  ٣/ ١٨  ٢٥
      البحر المنسرح  ٢٠١٥/  ٣/ ١٩  ٢٦
      البحر الھزج  ٢٠١٥/ ٣/ ٢٤  ٢٧
      البحر المقتضب  ٢٠١٥/ ٣/ ٢٥  ٢٨
      البحر المجتث  ٢٠١٥/  ٣/  ٣١  ٢٩
      البحر المضارع  ٢٠١٥/  ٤/  ١  ٣٠
      البحر المتدارك  ٢٠١٥/  ٤/  ٧  ٣١
      القافیة  ٢٠١٥/  ٤ / ٨  ٣٢

  
:                                                                                                                          توقیع االستاذ

 بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 

  استمارة انجاز الخطة التدریسیة للمادة
  احمد خلیل حبیب   ٠م  االسم 

   البرید االلكتروني

 علم الصوت   اسم المادة

  الفصل الدراسي الثاني المرحلة الثانیة  مقرر الفصل

  اھداف المادة
  

 تزوید الطالب بمخارج نطق الحروف  بطریقة صحیحة  -١١

 تعلیم الطالب اركان العملیة الصوتیة -١٢

  تزوید الطالب بالجھود المبذولة في علم الصوت  -١٣

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

  دیالى  :الجامعةاسم 
  التربیة األساسیة: اسم الكلیة
  اللغة العربیة :اسم القسم

  الثانیة :المرحلة
  احمد خلیل حبیب  ٠م :اسم المحاضرالثالثي

  مدرس  :اللقب العلمي
  ماجستیر : المؤھل العلمي

 قسم اللغة العربیة: مكان العمل



  التفاصیل االساسیة للمادة
  علم الصوت وموضوعاتھ    

  الكتب المنھجیة
  الیوجد كتاب منھجي   

  المصادر الخارجیة
  

  اصوات الحروف العربیة -١
 مخارج االصوات العربیة  -٢

  االمتحان النھائي  المشروع  االمتحانات الیومیة  المختبر  الفصل الدراسي  تقدیرات الفصل

 ٦٠            %٤٠%  

  معلومات اضافیة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 

  استمارة الخطة التدریسیة للمادة                                                        
المادة   المادة النظریة  التاریخ  االسبوع

  العملیة
  المالحظات

      علم الصوت وموضوعاتھ  ١٩/٢/٢٠١٥  ١

      الصوت والحرف   ٢٦/٢/٢٠١٥  ٢

  اركان العملیة الصوتیة ووظیفة كل ركن  ٥/٣/٢٠١٥  ٣
  واھمیتھ 

    

      االصوات الصامتة واالصوات الصائتة   ١٢/٣/٢٠١٥  ٤

      تطور الصوت اللغوي عند الطفل والمؤثرات /انواع المقاطع  ١٩/٣/٢٠١٥  ٥

      االصواتمخارج   ٢٦/٣/٢٠١٥  ٦

      صفات االصوات  ٢/٤/٢٠١٥  ٧

      الظواھر الصوتیة  ٩/٤/٢٠١٥  ٨

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

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

  الثانیة :المرحلة
   احمد خلیل حبیب  ٠م:اسم المحاضر
  مدرس  :اللقب العلمي

  ماجستیر :المؤھل العلمي
 قسم اللغة العربیة: مكان العمل

 



      /االشمام –الھمز   ١٦/٤/٢٠١٥  ٩

      المد  - االختالس -النبر-روم  ٢٣/٤/٢٠١٥  ١٠

      التقاء الساكنین -الوقف–االمالة   ٣٠/٤/٢٠١٥  ١١

      صلة الصوت بنشاة اللغة والمعنى   ٧/٥/٢٠١٥  ١٢

      الدراسات الحدیثة في علم الصوت/ االصوات واللھجات العربیة  ١٤/٥/٢٠١٥  ١٣

      جھود العلماء العرب في علم الصوت   ٢١/٥/٢٠١٥  

      ابن جني -سیبویھ–الخلیل بن احمد الفراھیدي   ٢٨/٥/٢٠١٥  

      جھود علماء التجوید/ ابن سینا   ٤/٦/٢٠١٥  

  
         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 :احمد خلیل حبیب                                                                               توقیع العمید ٠م:    توقیع االستاذ

 



 
  بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

  استمارة انجاز الخطة التدریسیة للمادة
 م خولة ابراھیم احمد .م    االسم 

 Rosebud790@yahoo.com البرید االلكتروني

ادب العصور المتأخرة   اسم المادة  

 الثاني الفصل مقرر

  اھداف المادة
 

  . تعریف الطالب أھمیة اھمیة االدب في ھذه الحقبة الزمنیة -
 .ان یقف الطالب على مدى صحة تسمیة ھذه الفترة بالمظلمة -

    

  التفاصیل االساسیة للمادة
 .ادب العصور المتاخرة 

  الكتب المنھجیة
 . لیس ھناك كتاب منھجي  

  المصادر الخارجیة
 

  دكتور ناظم رشید، لعصور المتاخرة في ادب ا .١
 االدب العربي من االنحدار الى االزدھار للدكتور جودت الركابي .٢

 مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني للدكتوربكري شیخ جواد .٣

 االمتحان النھائي المشروع االمتحانات الیومیة المختبر الفصل الدراسي تقدیرات الفصل

 ٦٠        %٤٠% 

  ت اضافیةكمعلوما
  
  
  
  
  
 

 

  

 جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

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

  الثالثة: المرحلة
  م خولة ابراھیم احمد.م: ثياسم المحاضرالثال

  مدرس مساعد: اللقب العلمي
  الماجستیر: المؤھل العلمي

  قسم اللغة العربیة: مكان العمل



 
 بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                        

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 استمارة الخطة التدریسیة للمادة                                                        
 المالحظات لیةالمادة العم المادة النظریة التاریخ االسبوع

     

     

     

     

     

     

     

     

     
     
     
     
     
     
     
     

 عطلـــــــة نصـــــف الســـــــــنة                                                                                  
     
یخیة الى االحوال السیاسیة نظرة تار ١٧/٢/٢٠١٥ ١

 والثقافیة في عھد االحتالل المغولي

  

   اثر االحتالل في االدب ١٨/٢/٢٠١٥ ٢
   الفنون االدبیة ٢٤/٢/٢٠١٥ ٣
   )التقلیدیة(الفنون الشعریة  ٢٥/٢/٢٠١٥ ٤
ابرز االغراض الشعریة التقلیدیة ـ  ٣/٣/٢٠١٥ ٥

 الصناعة الشعریة

  

، الموشح ( عریة المستحدثة الفنون الش ٤/٣/٢٠١٥ ٦
 )الزجل

  

   الكان كان ، القوما  ١٠/٣/٢٠١٥ ٧
   البند، الموالیا  ١١/٣/٢٠١٥ ٨
ابن زیالق (حیاتھم وشعرھم : ابرز الشعراء  ١٧/٣/٢٠١٥ ٩

 )الموصلي
  

   شرف الدین البوصیري ٢٤/٣/٢٠١٥ ١٠
   ابن دانیال الموصلي ٣/٤/٢٠١٥ ١١
   م المدنيابن معصو ٤/٤/٢٠١٥ ١٢
   شھاب الدین محمود ١٠/٤/٢٠١٥ ١٣

 جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

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

  الثالثة: المرحلة
  م خولة ابراھیم احمد. م: اسم المحاضرالثالثي

  مدرس مساعد:اللقب العلمي
  الماجستیر: المؤھل العلمي

  قسم اللغة العربیة: مكان العمل
 



   عبد الغفار االخرس ١١/٤/٢٠١٤ ١٤
   النثر الفني: الفنون النثریة ١٧/٤/٢٠١٥ ١٥
   ابن حجة الحموي ١٨/٤/٢٠١٥ ١٦
   بھاء الدین االربلي ٢٤/٤/٢٠١٥ ١٧
   الخطبة والمقامة ٢٥/٤/٢٠١٥ ١٨

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  
  

  :م خولة ابراھیم احمد                                                                                 توقیع العمید.م :     توقیع االستاذ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
 بسم  هللا الرحمن الرحیم

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  ستمارة انجاز الخطة التدریسیة للمادةا
  حمود عبدالرزاق جاسم دمحم أرزوقيم. د.م.أ     االسم 

 w.ma38 @yahoo.com  البرید االلكتروني

 التفسیر  اسم المادة

  الفصل الدراسي السادس/ المرحلة الثالثة  مقرر الفصل

  اھداف المادة
  

، مع بیان المراد من كالم هللا تعالى في بعض جعل الطلبة قادرین على معرفة المراد بكلمة التفسیر

  .وغیر ذلك، بأسلوب علمي هادف السور واآلیات ودراستها من الناحیة اللغویة

  
  التفاصیل االساسیة للمادة

  
ومـا اشـتملت علیـه مـن أمـور لغویـة  بیان معـاني اآلیـات،في بیان معنى التفسیر في اللغة واالصطالح

 ،١١١-٩٥، و١٨-١األنبیـاء ،١٥٠-١٤٢البقـرة  -:كمـا یلـيذلك،و وأسباب نـزول وٕاعجـاز ومـا إلـى 

، الكهـف ٣٨-٢٣، اإلسـراء ٥١-٣٥، إبـراهیم ٣٥-٢٣، التوبة ١٠٦-٩٥، األنعام ٥٨-٥٠المائدة 

  .٢٢-١، المؤمنون ٥٩-٣٢

  الكتب المنھجیة
  . لیس ھناك كتاب منھجي  

  المصادر الخارجیة
  

، الطرح العلمي الموضوعي الھادف الكتب التي لھا عالقة بالموضوع والتي تلتزم
  .وأغلب كتب التفاسیر الخاصة بالقرآن الكریم، والتركیز على اللغویة منھا

  االمتحان النھائي  المشروع  االمتحانات الیومیة  المختبر  الفصل الدراسي  تقدیرات الفصل

 ٦٠          %٤٠%  

  معلومات اضافیة
  
  
  
  

  

 

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

  دیالى  :اسم الجامعة
  التربیة األساسیة: م الكلیةاس

  اللغة العربیة :اسم القسم
  األولى :المرحلة

محمود عبدالرزاق جاسم .د:اسم المحاضرالثالثي
  أستاذ مساعد :اللقب العلمي

  الدكتوراه :المؤھل العلمي
 قسم اللغة العربیة: مكان العمل



 
  بسم  هللا الرحمن الرحیم

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  استمارة الخطة التدریسیة للمادة
  المالحظات  المادة العملیة  المادة النظریة  التاریخ  االسبوع

      في بیان معنى التفسیر في اللغة واالصطالح  م١٨/٢/٢٠١٥  ١

      ١٥٠-١٤٢البقرة تفسیر آیات   م٢٥/٢/٢٠١٥  ٢

      ٥٨-٥٠المائدة تفسیر آیات   م٤/٣/٢٠١٥  ٣

      االمتحان األول  م١١/٣/٢٠١٥  ٤
      ١٠٦-٩٥تفسیر آیات األنعام   م١٨/٣/٢٠١٥  ٥
      ٣٥-٢٣تفسیر آیات التوبة   م٢٥/٣/٢٠١٥  ٦
      ٥١-٣٥تفسیر آیات إبراھیم   م١/٤/٢٠١٥  ٧
      االمتحان الثاني  م٨/٤/٢٠١٥  ٨
      ١٨-١األنبیاء تفسیر آیات   م١٥/٤/٢٠١٥  ٩

      ١١١-٩٥تفسیر آیات األنبیاء   م٢٢/٤/٢٠١٥  ١٠
      ٣٨-٢٣اإلسراء سیر آیات تف  م٢٩/٤/٢٠١٥  ١١

      االمتحان الثالث  م٦/٥/٢٠١٥  ١٢
      .٥٩-٣٢الكهف تفسیر آیات   م١٣/٥/٢٠١٥  ١٣

      .٢٢-١المؤمنون تفسیر آیات   م٢٠/٥/٢٠١٥  ١٤

١٥          
١٦          
١٧          
١٨          
١٩          
٢٠          
٢١          
٢٢          
٢٣          
٢٤          
٢٥          
٢٦          
٢٧          

  
  
  
  
  

  محمود عبدالرزاق جاسم                                          .د.م.أ:     االستاذ توقیع
  

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

  دیالى  :اسم الجامعة
  التربیة األساسیة: اسم الكلیة
  ة العربیةاللغ :اسم القسم

  األولى :المرحلة
  محمود عبدالرزاق جاسم.د:اسم المحاضرالثالثي

  أستاذ مساعد :اللقب العلمي
  الدكتوراه :المؤھل العلمي

 قسم اللغة العربیة: مكان العمل
 



  

  
 بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  استمارة انجاز الخطة التدریسیة للمادة
  كاظمم ایمن عبد العزیز .م  االسم 

 Aeman-abid@yahoo.com   البرید االلكتروني

 القیاس والتقویم   اسم المادة

  لفصل الدراسي الثانيا  مقرر الفصل

  اھداف المادة
  

تعریAAف الطلبAAة اھمیAAة القیAAاس والتقAAویم فAAي العملیAAة التعلیمیAAة واثAAرة فAAي زیAAادة  -
 .التحصیل الدراسي

ة صیاغتھا وفائAدتھا فAي مجAال تعریف الطلبة بأھمیة االختبارات وانواعھا وكیفی -
 . التعلیم  

     
  التفاصیل االساسیة للمادة

  

 .مفھومة وانواعھ ، القیاس  -
 مفھومھ وانواعھ، التقویم  -
 .االختبارات وانواعھا -
  التحلیل االحصائي للفقرات -

  الكتب المنھجیة
  .  لیس ھناك كتاب منھجي  

  المصادر الخارجیة
  

جامعة الموصل ، ختبارات والمقایسس النفسیة اال، عبد الجلیل الزوبعي واخرون  -١
 .١٩٨١، دار الكتب للطباعة والنشر ، 

داراالبداع للنشر  ١ط،القیاس والتقویم التربوي أسس ومبادئ ، سلمى الناشف . د -٢
 .١٩٩١، االردن ، عمان ، والوزیع 

القیاس والتقویم في العملیة ، احسان علیوي الدلیمي وعدنان محمود المھداوي  -٣
  ٢٠٠٥، بغداد ،  ٢ط، علیمیة الت

  االمتحان النھائي  المشروع  االمتحانات الیومیة  المختبر  الفصل الدراسي  تقدیرات الفصل

 ٦٠            %٤٠%  

  معلومات اضافیة
  
  

  

  جمھوریة العراق
  
  

  ة التعلیم العالي والبحث العلميوزار
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

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

  الثالثة :المرحلة
  ایمن عبد العزیز كاظمم .م :اسم المحاضرالثالثي

  مدرس مساعد :اللقب العلمي
  ماجستیر  :المؤھل العلمي

 قسم اللغة العربیة: ملمكان الع



 
 بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  استمارة الخطة التدریسیة للمادة                                                        
  المالحظات  المادة العملیة  المادة النظریة  التاریخ  االسبوع

/ مفاھیم عامة عن القیاس والتقویم   ٢٠١٥/  ٢/  ١٨  ١
   التلمیذ/ المعلم / المنھج / التقویم القیاس 

    

/ أنواعھ / أھمیتھ / مفھومھ / التقویم   ٢٠١٥/  ٢/  ٢٥  ٢
  .مجاالتھ

عالقتھ بالتقویم / القیاس مفھومھ  -
  .خصائصھ خطواتھ/ 

    

انواع االختبارات والمقاییس التربویة   ٢٠١٥/  ٣/  ٤  ٣
  .والنفسیة واسس تطبیقھا

    

خطوات بناء اختبار تحصیلي من اعداد   ٢٠١٥/  ٣/ ١١  ٤
دید تح –التخطیط و االختبار ( المعلم 

  .االھداف السلوكیة 

    

 –وتوضیح من خالل ، .صیاغة الفقرات   ٢٠١٥/  ٣/  ١٨  ٥
خصائص ، انواع الفقرات ، تعریف الفقرة 

  .اسس صیاغتھا/ 

    

 اسس ترتیب الفقرات  -   ٢٠١٥/  ٣/  ٢٥  ٦

  مبادئ تطبیق االختبار -
    

      . امتحان الشھر االول  ٢٠١٥/  ٤/  ١  ٧
 –خصائصھ أنواعھ  –فة تعری/ الصدق  ٢٠١٥/  ٤/  ٨  ٨

  طرق استخراجھ
    

طرق  -خصائصة –تعریفة  –الثبات   ٢٠١٥/ ١٥/٤  ٩
الصور ، .االعادة التجزئة(  –استخراجة 

  )المتكافئة

    

، التحلیل االحصائي للفقرات الصعوبة   ٢٠١٥/ ٢٢/٤  ١٠
  .فعالیة البدائل، التمییز ، السھولة 

    

. زیع الدرجات التو، تصحیح االختبارات   ٢٠١٥/ ٢٩/٤  ١١
  المعاییر الدرجة المعیاریة 

    

  االختبارات   ٦/٥/٢٠١٥  ١٢
  االختبارت التحریریة-
  االختبارات الشفویة-
  االختبارات االداء-
  االختبارات الذكاء-

    

  مقاییس الشخصیة  والمیول واالتجاھات   ١٣/٥/٢٠١٥  ١٣
  ادوات القیاس الالختباریة-

    

      لثانيامتحان الشھر ا  ٢٠١٥/ ٢٠/٥  ١٤
١٥          
١٦          

  جمھوریة العراق
  
  

  زارة التعلیم العالي والبحث العلميو
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

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

  األولى :المرحلة
  م ایمن عبد العزیز كاظم.م :اسم المحاضرالثالثي

  مدرس مساعد :اللقب العلمي
  ماجستیر :المؤھل العلمي

 قسم اللغة العربیة: مكان العمل
 



  
١٧          
١٨          
١٩          
٢٠          
٢١          
٢٢          
٢٣          
٢٤          
٢٥          
٢٦          
٢٧          
٢٨          
٢٩          
٣٠          
٣١          
٣٢          

  
  

  م ایمن عبد العزیز كاظم                                         .م:    توقیع االستاذ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 

  استمارة انجاز الخطة التدریسیة للمادة
  ثائر فالح علي  ٠م  االسم 

   البرید االلكتروني

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

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

  الثالثة :المرحلة
  ثائر فالح علي  ٠م :ثياسم المحاضرالثال

  مدرس  :اللقب العلمي
  دكتوراه: المؤھل العلمي

 قسم اللغة العربیة: مكان العمل



 االدب العباسي   اسم المادة

  ثالثةالفصل الدراسي الثاني المرحلة ال  مقرر الفصل

  اھداف المادة
  

 ترسیخ فھم االدب شعرا ونثرا في نفوس الطلبة -١

 تزوید الطلبة بمزایا االدب العباسي  -٢

  تعریف الطلبة بابرز االشعراء في ذلك العصر  -٣

  التفاصیل االساسیة للمادة
  

  االدب في العصر العباسي 
  الشعر في العصر العباسي 

  الكتب المنھجیة
  الیوجد كتاب منھجي   

  ادر الخارجیةالمص
  

  تاریخ االدب العربي عمر فروخ  -١
   

  االمتحان النھائي  المشروع  االمتحانات الیومیة  المختبر  الفصل الدراسي  تقدیرات الفصل

 ٦٠            %٤٠%  

  معلومات اضافیة
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 هللا الرحمن الرحیمبسم                                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 

  استمارة الخطة التدریسیة للمادة                                                        
  المالحظات  المادة العملیة  المادة النظریة  التاریخ  االسبوع

      النثر واتجاھاتھ   ١٦/٢/٢٠١٥  ١

      اغراض النثر في العصر العباسي   ٢٣/٢/٢٠١٥  ٢

      امتحان الشھر االول   ٢/٣/٢٠١٥  ٣

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

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

  الثالثة :المرحلة
   ثائر فالح علي  ٠م:اسم المحاضر
  مدرس  :اللقب العلمي

  توراهدك :المؤھل العلمي
 قسم اللغة العربیة: مكان العمل

 



      الخطابة  ٩/٣/٢٠١٥  ٤

      فن الرسائل  ١٦/٣/٢٠١٥  ٥

      المقامات  ٢٣/٣/٢٠١٥  ٦

      امتحان الشھر الثاني   ٣٠/٣/٢٠١٥  ٧

      دراسة حیاة وادب االدباء في العصر العباسي  ٦/٤/٢٠١٥  ٨

      ابن المقفع  ١٣/٤/٢٠١٥  ٩

      امتحان الشھر الثالث  ٢٠/٤/٢٠١٥  ١٠

      الجاحظ  ٢٢٧/٤/٢٠١٥  ١١

      ابو حیان التوحیدي  ٤/٥/٢٠١٥  ١٢

      بدیع الزمان الھمذاني   ١١/٥/٢٠١٥  ١٣

          

          

          

  
         

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

                                                               ثائر فالح علي                ٠م:    توقیع االستاذ
  
  
  



 

 

  
 

 

  ))السنویة أستمارة الخطة التدریسیة ( (

 :التدریسي اسم  سامي عبد العزیز المعموري. د   

  :البرید االلكتروني  

 General English         اسم المادة: 

 :مقررالفصل 

  :ةالماد أھداف  

  :ةالتفاصیل االساسیھ للماد  

•  . Rapid Review of English Grammar by Praninskas, J. 
• Developing Skills by Alexander, L. G. 
• English Phonetics and Phonology by Roach, P. 
 

  :ةالكتب المنھجی

  :ةالمصادر الخارجی   

 الفصل الدراسي الفصل االول الفصل الثاني المختبرات االمتحان النھائي

  األول       
 الثاني

 

  :تقدیرات الفصل

  :ةمعلومات اضافی 

 
 
 

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

  سامي عبد العزیز المعموري : أسم المحاضر
  م.أ: اللقب العلمي

  دكتوراه : المؤھل العلمي
  : مكان العمل

 
 

        جمهورية العراقجمهورية العراقجمهورية العراقجمهورية العراق

        وزارة التعليم العالي و البحث العلميوزارة التعليم العالي و البحث العلميوزارة التعليم العالي و البحث العلميوزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 جهاز االشراف التقويم العلميجهاز االشراف التقويم العلميجهاز االشراف التقويم العلميجهاز االشراف التقويم العلمي



 

 

  
 

  
  دیالى  : لجامعةأسم ا

  التربیة االساسیة: أسم الكلیة
  اللغة االنكلیزیة:أسم القسم

  سامي عبد العزیز المعموري : أسم المحاضر
  م.أ: اللقب العلمي

  دكتوراه : المؤھل العلمي
  : مكان العمل

        جمهورية العراقجمهورية العراقجمهورية العراقجمهورية العراق 

        وزارة التعليم العالي و البحث العلميوزارة التعليم العالي و البحث العلميوزارة التعليم العالي و البحث العلميوزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 جهاز االشراف التقويم العلميجهاز االشراف التقويم العلميجهاز االشراف التقويم العلميجهاز االشراف التقويم العلمي

  الفصل الدراسي االول – روس االسبوعيجدول الد
 

ةالماده النظری  ةیلالماده العم المالحظات  التاریخ 

وع
سب

اال
 

  

1- Adjectives  
 االسبوع االول

١ 

  

1.1 Adjective Position  
 االسبوع الثاني

٢ 

  

1.2 Kinds of adjectives 
 االسبوع الثالث

٣ 

  

1.3 Comparison of adjectives. 
لرابعاالسبوع ا  

٤ 

  

2-Adverbs. 
 االسبوع الخامس

٥ 

  

2.1 Kinds of a Adverbs. 
 االسبوع السادس

٦ 

  2.2 Adverbs have the same form of their 
adjectives.  

 االسبوع السابع
٧ 

  

2.3 Position of Adverbs. 
 االسبوع الثامن

٨ 

  

2.4 Comparison of Adverbs. -  
 االسبوع الثاسع      

٩ 

  

2.5 Exception of adverbs. 
 االسبوع العاشر

١٠ 

  3- Passage no. one: The Double Life of 
Alfred , Comprehension , Vocabulary . 

 االسبوع الحادي عشر
١١ 

  4- Passage no. two : The Facts , 
Comprehension , Vocabulary . 

 االسبوع الثاني عشر
١٢ 

  5- Passage no. Three: Crazy, 
Comprehension , Vocabulary . 

 االسبوع الثالث عشر
١٣ 

  

6- Consonants.  
 االسبوع الرابع عشر

 
١٤ 

  

  
١٥ 

  

 
 ١٦ 

 عطلة نصف السنة
  



 

 

  
 

                                   
                                        

  دیالى  : أسم الجامعة
  ة االساسیةالتربی : أسم الكلیة
  اللغة االنكلیزیة:أسم القسم

  باسمة عبد الجبار كاظم : أسم المحاضر
  مدرس مساعد: اللقب العلمي

  ماجستیر : المؤھل العلمي
  : مكان العمل

        جمهورية العراقجمهورية العراقجمهورية العراقجمهورية العراق 

        وزارة التعليم العالي و البحث العلميوزارة التعليم العالي و البحث العلميوزارة التعليم العالي و البحث العلميوزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 جهاز االشراف التقويم العلميجهاز االشراف التقويم العلميجهاز االشراف التقويم العلميجهاز االشراف التقويم العلمي

  ))أستمارة الخطة التدریسیة السنویة (( 

 :التدریسي اسم  باسمة عبد الجبار كاظم . م.م   

  :البرید االلكتروني  

 Grammar اسم المادة: 

 :مقررالفصل  •

  :ةأھداف الماد  

  :ةالتفاصیل االساسیھ للماد  

•  . Practical English Grammar by Thomson and Martinet 
• Oxford English Grammar by John Eastwood 
 

  :ةالكتب المنھجی

  :ةالمصادر الخارجی   

 الفصل الدراسي الفصل االول الفصل الثاني المختبرات االمتحان النھائي

  األول       
 الثاني

 

  :تقدیرات الفصل

  :ةمعلومات اضافی 

 
 
 



 

 

  
 

  
  
  
  
  
  
  الفصل الدراسي االول – جدول الدروس االسبوعي
 

ةالماده النظری ةیلالماده العم المالحظات سب التاریخ 
اال

وع
 

  

1- Phrasal Constructions 
 االسبوع االول

١ 

  

1- Phrasal Constructions 
 الثاني

٢ 

  

1- Phrasal Constructions 
 الثالث

٣ 

  

a- Nominal phrases 
 الرابع

٤ 

  

a- Nominal phrases 
 الخامس

٥ 

  

a- Nominal phrases 
 السادس

٦ 

  

Exam 
 السابع

٧ 

  

a- Nominal phrases  
ثامنال  

٨ 

  

a- Nominal phrases 
 التاسع

٩ 

  

b- Verbal phrases 
 العاشر

١٠ 

  

b- Verbal phrases 
 الحادي عشر

١١ 

  

c- Adverbial phrases 
 الثاني عشر

١٢ 

    c- Adverbial phrases 
 الثالث عشر

١٣ 

     
3- Types of Questions and Negation in English 
Grammar. 

 الرابع عشر
١٤ 

     
3- Types of Questions and Negation in English 
Grammar. 

 الخامس عشر         
١٥ 

    Exam  ١٦ 

 عطلة نصف السنة
  

  :توقیع العمید:                                                              توقیع األستاذ



 

 

  
 

  
 بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                            

 
 
 

 
 
 
 
 

  

  ) اصول التربیة( استمارة انجاز الخطة التدریسیة للمادة

  جبار ثایر جبار حمید. م.م  االسم

 Jabarth91@yah00.com  البرید االلكتروني

  أصول التربیة   اسم المادة

  الثاني  مقرر الفصل

  أھداف المادة
  

  .بمعنى التربیة وأھداف التربیة  طلبةمعرفة ال
  .معرفة الطلبة في التربیة في الحضارات القدیمة

  . معرفة الطلبة بالتربیة العربیة االسالمیة 
  )الغربي –العربي (معرفة الطلبة باعالم الفكر التربوي 

  

  التفاصیل األساسیة للمادة
  

 –األساس التاریخي للتربیة  –التربویة النظریات  –أھداف التربیة  –معنى وتطور مفھوم التربیة 
التربیة في القرون  –الیونانیة  –الصین  –واد الرافدین (التربیة في الحضارات القدیمة  –التربیة البدائیة 

اعالم الفكر  - التربیة الحدیثة   –معاھد التعلیم في اإلسالم  –التربیة العربیة اإلسالمیة  –)  -الوسطى 
التربیة العائلیة واھمیة  –عالقة التربیة في المجتمع  –ساس االجتماعي للتربیة اال –التربوي الغربي 

  .  تكوین األسرة

  الكتب المنھجیة
  

  

  المصادر الخارجیة
  

 . ٢٠١٢ –اصول التربیة ومبادئھا ،دمحم سلمان الخزاعلھ  - ١
  .  ٢٠٠٧ –سعید اسماعیل علي  . اصول التربیة العامة ، د - ٢

  

  تقدیرات الفصل
  االمتحان النھائي  المشروع  االمتحانات الیومیة  المختبر  الدراسيالفصل 

٦٠  /  /  /  %٣٠%  

  معلومات اضافیة
  
  

  

 
 بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                            

 
 

  جمھوریة العراق
  

وزارة التعلیم العالي والبحث 
  العلمي
  

جھاز االشراف والتقویم 
  ميالعل

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

  جبار ثایر جبار حمید :اسم المحاضر 
  مدرس مساعد: اللقب العلمي

  ماجستیر: المؤھل العلمي
قسم اإلرشاد النفسي : مكان العمل

 والتوجیھ التربوي 

  جمھوریة العراق
  

وزارة التعلیم العالي 
  والبحث العلمي

  
جھاز االشراف 
  والتقویم العلمي

  دیالى : اسم الجامعة
  التربیة األساسیة : اسم الكلیة
  رشاد النفسي والتوجیھ التربوي اإل: اسم القسم

  األولى : المرحلة
  جبار ثایر جبار حمید :اسم المحاضر 

  مدرس مساعد: اللقب العلمي
  ماجستیر: المؤھل العلمي

 قسم اإلرشاد النفسي والتوجیھ التربوي: مكان العمل



 

 

  
 

 
 
 
 
 

                                                         
  

  )أصول التربیة( استمارة الخطة التدریسیة للمادة
  المالحظات  المادة العملیة  المادة النظریة  التاریخ  األسبوع

١          
٢         
٣         
٤         
٥         
٦         
٧         
٨         
٩         

١٠         
١١         
١٢         
١٣         
١٤          
١٥          
١٦          

  ـــــــنةعطلـــــــة نصـــــف الســ
      معنى وتطور مفھوم التربیة  ٢٤/٢/٢٠١٥  ١٧
      أھداف التربیة  ٣/٣/٢٠١٥  ١٨
      النظریات التربویة  ١٠/٣/٢٠١٥  ١٩
      التربیة البدائیة –األساس التاریخي للتربیة   ١٧/٣/٢٠١٥  ٢٠
      امتحان   ٢٤/٣/٢٠١٥  ٢١
      الصین –الرافدین  يواد(التربیة في الحضارات القدیمة    ٣١/٣/٢٠١٥  ٢٢
      التربیة في القرون الوسطى –الیونانیة   ٧/٤/٢٠١٥  ٢٣
      معاھد التعلیم في اإلسالم - التربیة العربیة اإلسالمیة   ١٤/٤/٢٠١٥  ٢٤
      امتحان    ٢١/٤/٢٠١٥  ٢٥
      التربیة الحدیثة  ٢٨/٤/٢٠١٥  ٢٦
      اعالم الفكر التربوي في العالم العربي   ٥/٥/٢٠١٥  ٢٧
      عالم الفكر التربوي الغربيا  ١٢/٥/٢٠١٥  ٢٨
      عالقة التربیة في المجتمع - االساس االجتماعي للتربیة   ١٩/٥/٢٠١٥  ٢٩
      التربیة العائلیة واھمیة تكوین االسرة  ٢٦/٥/٢٠١٥  ٣٠
٣١          
٣٢          
٣٣          
٣٤          

                   
  

  :توقیع العمید                                                                 :                                        توقیع األستاذ
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  استمارة انجاز الخطة التدریسیة للمادة

  عبدالرزاق جدوع دمحم. د .م.أ  االسم

 yahoo.comAbu.reem@15  البرید االلكتروني

  ارشاد تربوي   اسم المادة

  ٦٠  مقرر الفصل

  أھداف المادة
  

 . ان یتعرف الطالب على مفھوم االرشاد التربوي  -١
 . ان یتعرف الطالب على اھمیة االرشاد التربوي في التعلیم  -٢
 . ان یفھم الطلبة معنى انواع االرشاد  -٣
 . ان یعرف الطلبة نظریات االرشاد  -٤
  . لى بعض المشكالت السلوكیة المرتبطة بالتعلیم طلبة عان یطلع ال -٥

  التفاصیل األساسیة للمادة
  

مساعدة الطالب على ان یصبحوا مرشدین من خالل تدریبھم على االرشاد التربوي الفردي والجماعي 
   .  

  الكتب المنھجیة
  

  .  ٢٠٠٩ابو اسعد ، احمد عبداللطیف ، االرشاد المدرسي ، دار المسیرة ، عمان ، 

  المصادر الخارجیة
  

الزغبي ، أحمد دمحم ، االرشاد النفسي ، نظریاتھ ، اتجاھاتھ ، مجاالتھ ، دار زھران للنشر ، االردن ، 
٢٠٠٢  .  

  تقدیرات الفصل
  المشروع  االمتحانات الیومیة  المختبر  الفصل الدراسي

االمتحان 
  النھائي

٦٠    %١٠    %٣٠%  

  معلومات اضافیة
  
  

  

  
  بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                 

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

  جامعة دیالى  :اسم الجامعة
  التربیة االساسیة : الكلیة اسم

  اللغة االنكلیزیة  :اسم القسم
  الثانیة  :المرحلة

  عبدالرزاق جدوع دمحم. د .م.أ :ر اسم المحاض
  استاذ مساعد :اللقب العلمي

  دكتوراه بعلم االجتماع  :المؤھل العلمي
 بعقوبة  :مكان العمل



 
 
 
 
 
 
 

                                                        
  استمارة الخطة التدریسیة للمادة

  المالحظات  المادة العملیة  المادة النظریة  التاریخ  األسبوع
    تطبیق.                                                   وي في الفكر اإلسالمي مدخل االرشاد الترب  ٢٤/٢/٢٠١٥  ١
    .                             اإلرشاد المعاصر واألسس التي یستند إلیھا الفلسفة واألھداف   ٣/٣/٢٠١٥  ٢
                                           .                                           اخالقیات المرشد   ١٠/٣/٢٠١٥  ٣
    .                                      المعلم المرشد ، مھام كل منھما  –اإلرشاد في التعلیم   ١٧/٣/٢٠١٥  ٤
    .                                                     مرشد الصف والممارسات المطلوبة منھ   ٢٤/٣/٢٠١٥  ٥
    .                                                 وسائل وأدوات جمع المعلومات في اإلرشاد   ٣١/٣/٢٠١٥  ٦
    .                                                             الجماعي  –الفردي : أنواع اإلرشاد   ٧/٤/٢٠١٥  ٧
    .                                      لمباشر االنتقالي غیر ا –المباشرة : أسالیب اإلرشاد   ٢٨/٤/٢٠١٥  ٨

٢١/٤/٢٠١٥  ٩  
 –المجال  –السمات والعوامل  - السلوكیة  –الذات (بعض نظریات اإلرشاد 

  ) االصطفاء 
    

١٢/٥/٢٠١٥  ١٠  

  : مشكالت تالمیذ المرحلة االبتدائیة والمعلم 
) خریب ، الغیرةالكذب ، السرقة ، والعدوان ، الت(مشكالت سلوكیة 
التأخر الدراسي ، القراءة والكتابة ، الغیاب ، التسرب ، (مشكالت دراسیة 

.                                                                                        لجمیع الفروع باستثناء فرعي ریاض االطفال والتربیة الخاصة ) الغش

    

١٩/٥/٢٠١٥  ١١    
) خاص بفرع ریاض األطفال اإلرشادي(رشاد في مرحلة ریاض االطفال اإل

          .  
    

١٢  

٢٦/٥/٢٠١٥  
  
  
  
  
  
  

 –مفھومھ ) :  خاص بفرع التربیة الخاصة(إرشاد ذو الحاجات الخاصة 
إرشاد عالجي ، تربوي ، مھني ، اسري ، (عامة : خدماتھ  –الحاجة إلیھ 

  ) صحي
                                                                                                          

خدمات إرشادیة للمتفوقین ، بطیئو التعلم ، المعاقین عقلیاً ، المعاقین (
  جسدیاً ، ضعاف البصر والمبصرین ، 

    

      ) .                               الصم وضعاف السمع ، المضطربین سلوكیاً     
      االمتحان النھائي  ٩/٦/٢٠١٥  ١٣
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Flow up of implementation celli pass play  

O.m.d. Abdul Razak Mohammed Jadou Course instructor 

Abu.reem15@yahoo.com E – mail 

School counselor Title 

60 Course coordinator  

1. The student recognizes the concept of educational guidance. 
2. The student recognizes the importance of Educational Guidance in 
Education. 
3. The students understand the meaning of types of guidance. 
4. The student knows the theories of counseling. 
5. to brief the students on some of the behavioral problems associated 
with education. 

Course objective  

Help students to become mentors through training on educational 
guidance individual and collective. 

Course description  

Abu-Assad, Ahmed Latif, Coaching School, Dar march, Oman 0.2009. 
 

Textbook  

Zoghbi, Ahmed Mohammed, psychological counseling, theories, trends, 
fields, Zahran Publishing House, Jordan.2002. 

 
Foreign sources 
 

Final Exam Project Quizzes Laboratory Term tests 
Course Assessments  

60%  10%  30% 

 General Notes 

  
«¬®﷽  

 
 

University: Diyala 
College: Basic Education 
Department: English 
Stage : second 
Lecturer name: Abdul Razak 
Mohammed Jadou 
Qualification :Assest Prof/  PhD 
sociology 
Piece of work : Baquba  

Republic of Iraq 
The ministry of higher education 

& scientific research 

University: Diyala  
College: Basic Education  
Department: English 
Stage :  second 
Lecturer name: O.m.d. Abdul 
Razak Mohammed Jadou 
Qualification : D Ph sociology 
Piece of work : Baquba  

Republic of Iraq 
The ministry of higher education 

& scientific research 



 
 
 
 
 
 

                                                        
 

Course weekly outline  

Notes  
Lab. Experiment 

Assignments  
Topes Covered  Date  week  

    
entrance Educational Guidance in Islamic 
thought.  

24/2/2015 1  

   
contemporary extension and the grounds for 
which philosophy and goals.  

03/03/2015 2  

   ethics counselor.  10/3/2015 3  

   
Guidance in Education - Teacher Leader, their 
respective tasks.  

17/03/2015 4  

   grade required of it and practice guide.  24/03/2015 5  

   
means and tools to collect information in the 
guidance.  

31/3/2015 6  

   types of guidance: individual - collective.  07/04/2015 7  
   guidance methods: direct - indirect transition.  28/04/2015 8  

   
some guidance theories (self - Behavioral - 
features and factors - area - selection)  

21/4/2015 9  

   

primary school pupils and the teacher 
problems: 
Behavioral problems (lying, stealing, 
aggression, vandalism, jealousy) study 
problems (underachievement, reading and 
writing, absenteeism, dropout, fraud) for all 
branches except for sub-kindergarten and 
special education.  

12/5/2015 10  

   
guidance in kindergarten (special branch 
kindergarten indicative).  

19/05/2015 11  

  

guidance with special needs (special branch of 
Special Education):  
Concept - needed - services: General (guide 
therapeutic, educational, professional, a family, 
healthy) 
Private (counseling services for high achievers, 
Btiio learning, mentally disabled, physically 
handicapped, visually impaired and sighted, 
deaf and hearing impaired, behaviorally 
disturbed). 

26/05/2015 
 

 
 

02/06/2015   
 

12 
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  استمارة انجاز الخطة التدریسیة للمادة

  حلیمھ اسماعیل ردام  االسم

  Puneshamery@gmail .com  البرید االلكتروني

  انكلیزیة عامھ  اسم المادة

  ٣٠  مقرر الفصل

  أھداف المادة
  

 القدرة على القراءة والكتابة  واللفظ الصحیح للكلمات  - ٦
 صائص وانواع الصفات والظروف واالصواتمعرفة خ  - ٧
  القدرة على كتابة االنشاء   - ٨

  التفاصیل األساسیة للمادة
  

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

  الكتب المنھجیة
  

   لالكسندرویر المھارات تط

  المصادر الخارجیة
  

  

  تقدیرات الفصل
  االمتحان النھائي  المشروع  االمتحانات الیومیة  المختبر  الفصل الدراسي

20%    20%    ٦٠%  

  معلومات اضافیة
  
  

  

 
  الرحیمبسم  هللا الرحمن                                                                             

  جمھوریة العراق
  
  

  العلميوزارة التعلیم العالي والبحث 
  
  

  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
  مدرس مساعد :اللقب العلمي

  مسرحیة/ماجستیر ادب انكلیزي :المؤھل العلمي
 بعقوبة  :لمكان العم

  جمھوریة العراق
  
  

  لیم العالي والبحث العلميوزارة التع
  
  

  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
  مدرس مساعد :اللقب العلمي

  ماجستیر ادب انكلیزي :المؤھل العلمي
 بعقوبة :مكان العمل



 
 
 
 
 
 
 

                                                        

  استمارة الخطة التدریسیة للمادة
  المالحظات  المادة العملیة  المادة النظریة  التاریخ  األسبوع

    تطبیق  قسام الكالما  ١٨/٢ – ١٥/٢  ١
       القطعة االولى بالمنھاج  ٢٥/٢ – ٢٢/٢  ٢
      ة واعطاء المعن المغایر حل االسئل  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

       ٢ول القطعة حل كافة التمارین ح   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
      القطعة الرابعة وحل تمارینھا   ٢٧/٥ – ٢٤/٥  ١٥
      امتحان   ٣/٦ – ٣١/٥  ١٦

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :توقیع العمید:                                                                                                         ألستاذتوقیع ا                 
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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 



 
 
 
 
 
 

  
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  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 



 
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 :                             
           

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



                                                             
 بسم  هللا الرحمن الرحیم

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Flow up of implementation celli pass play  

Basima Abdul-Jabbar  Khadum Ali 
 

Course instructor 

alrubaiaj@yahoo.com 
  

E – mail 

Phonetics and phonology 
 

Title 

second 
 

Course coordinator  

1-To identify the meaning of the syllable, what  does it  mean , its nature 
, its structure and syllable  division . 
2- To have  an idea  about  strong  and weak  syllables. 
3- To know what is stress ? Its nature , levels and its  placement  within 
a word . 
4- To explain its  problems  ?  
5- To know intonations .Their types , form and function in intonation.          
6- To  have  some  practical  exercises  . 
                                                                           

Course objective  

Definition of  the syllable / weak  and strong syllables/stress in simple 
words / complex  word stress / problems in phonemic analysis / Aspects   
of connected  speech /  intonation  1  /  intonation   2  /  intonation  3 / 
Function  of  intonation  1   ,   2    ,    3  /  and  further  areas   of  study 
in  phonetics  and  phonology  . 
 

Course description  

    English  phonetics  and  phonology / A  practical  course    
                   By     Peter    Roach  . 

Textbook  

Final Exam Project Quizzes Laboratory Term tests 
Course Assessments  

60 == 10 == 30 

 General Notes 

University: Diyala 
College: Basic Education 
Department: English  Department   
Stage : second 
Lecturer name : Basima Abdul-
Jabbar  Khadum  Ali 
Qualification : Asst. Instructor 
Place of work : Baquba  

Republic of Iraq 
The ministry of higher education 

& scientific research 
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Course weekly outline  

Notes  
Lab. Experiment 

Assignments  
Topics Covered  Date  week  

    The nature of syllable 16-2- 2015 1  
   Strong and weak syllables 23-2-2015 2  
   stress in simple words 2-3-2015   3  
   The  nature  of  stress 9-3-2015 4  
   Complex  word  stress 16-3-2015 5  
    Weak  forms 23-3-2015 6  
    Monthly  exam 26-3-2015 7  

   
 problems in  phonemic 
analysis 

30-3-2015 8  

   Aspects of connected speech 6-4-2015 9  

   
Form and function in 
intonation. Intonation  1 

13-4-2015 10  

   The tone unit . Intonation 2 20-4-2015 11  
    Intonation  3    27-4-2014 12  
   Monthly exam 30-4-2015 13  
   Function  of intonation 1 4-5-2015 14  
    Function  of  intonation  2 11-5-2015 15  

    
Practical exercises and 
revision 

18-5-2015 16  

   
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
        

      INSTRUCTOR Signature :                                                                                            Dean Signature :               

University: Diyala  
College: Basic Education  
Department: English Department   
Stage : second 
Lecturer name : Basima Abdul-
Jabbar Khadum  Ali 
Qualification : Asst. instructor 
Piece of work : Baquba  

Republic of Iraq 
The ministry of higher education 

& scientific research 
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  استمارة انجاز الخطة التدریسیة للمادة

  اسوان جالل عباس  االسم

  gmail.comAsjalal@120  البرید االلكتروني

  النحو  اسم المادة

  الفصل الثاني  مقرر الفصل

  أھداف المادة
  

تعلیم .٢والتي تتضمن المبني للمجھول والمبني للمعلوم  Voiceنواع ال الضوء حول اسخدام ا القاء١
اعطاء فكرة عن بعض التراكیب .٣الطالب استخدام االشكال واالزمنة المستخدمة في المبني للمجھول 

اعطاء فكرة موجزة عن .٥تقدیم شرح حول موضوع الكالم المباشر وغیر المباشر .٤الخاصة 
  .  Conditionalsال

  اصیل األساسیة للمادةالتف
  

تتضمن المادة عدة مواضیع اساسیة من اھمھا المبني للمجھول والمبني للمعلوم والتي تحتوي عدة اشكال 
الكالم المباشر وغیر .٢.ایضا ھنالك تراكیب خاصة ) تام،مستمر،بسیط(فقد تكون مضارع او ماضي

ت الجملة في حالة المضارع والتي تحتوي عدة حاالت وھي اذا كان Conditionals.٣المباشر 
  .او في حالة الماضي التام،الماضي البسیط،البسیط

  الكتب المنھجیة
  

Oxford Practice Grammar by John Eastwood 
  

  المصادر الخارجیة
  

  الیوجد

  تقدیرات الفصل
  االمتحان النھائي  المشروع  االمتحانات الیومیة  المختبر  الفصل الدراسي

٦٠    ١٠    ٣٠  

  ات اضافیةمعلوم
  
  

  

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

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

  نیةالثا :المرحلة
  م اسوان جالل عباس.م:ر اسم المحاض
  مدرس مساعد :اللقب العلمي

  ماجستیر لغة انكلیزیة :المؤھل العلمي
 بعقوبة /دیالى  :مكان العمل



 
 بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                            

 
 
 
 
 
 
 

                                                        

  استمارة الخطة التدریسیة للمادة
  المالحظات  ةالمادة العملی  المادة النظریة  التاریخ  األسبوع

    تطبیق      ١
٢         
٣         
٤         
٥         
٦         
٧         
٨         
٩         

١٠         
١١         
١٢         
١٣         
١٤         
١٥          
١٦          

  عطلـــــــة نصـــــف الســـــــــنة
      المبني للمجھول والمبني للمعلوم  ٢٥,٢٣/٢  ١٧
      للمعلوم اشكال المبني للمجھول والمبني  ٤,٢/٣  ١٨
      تراكیب خاصة للمبني للمجھول  ١١,٩/٣  ١٩
      الكالم المباشر وغیر المباشر  ١٨,١٦/٣  ٢٠
      الكالم المباشر وغیر المباشر  ٢٥,٢٣/٣  ٢١
      امتحان الشھر االول  ٢/٤  ٢٢
      الكالم المباشر وغیر المباشر  ٨,٦/٤  ٢٣
١٥,١٣/٤  ٢٤  Conditionals     
٢٢,٢٠/٤  ٢٥  Conditionals      
٢٩,٢٧/٤  ٢٦  Conditionals      
      تمارین  ٦,٤/٥  ٢٧
      امتحان الشھر الثاني  ١٤/٥  ٢٨
      مراجعة  ٢٠,١٨/٥  ٢٩
٣٠          
٣١          
٣٢          

  :توقیع العمید     :                                                                                                    توقیع األستاذ                 
  

  

  جمھوریة العراق
  
  

  لعلميوزارة التعلیم العالي والبحث ا
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

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

  الثانیة :المرحلة
  م اسوان جالل عباس.م:ر اسم المحاض
  مدرس مساعد :اللقب العلمي

  ماجستیر لغة انكلیزیة :المؤھل العلمي
 بعقوبة/ دیالى:مكان العمل
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Flow up of implementation celli pass play  

Aswan Jalal Abbas 
 

Course instructor 

Asjalal 120@gmail.com E – mail 

Grammar 
 

Title 

Second Course 
 

Course coordinator  

1.Highlight about using voice kinds which include active&passive 
voice.2. Teaching the pupils about using of passive voice 
forms.3.giving an idea about some of special passive 
structures.4.introduce some explanation about direct and reported 
speech.5.highlight about conditionals. 

Course objective  

    This course includes many main topics such as1. Active&passive voice 
which contain passive verb forms i.e whether they are in case present or past 
(simple, continous,or perfect )also there are many special passive 
structures.2.Direct &reported speech.3.conditionals which contain many 
cases i.e  if the sentence was in the case of present simple,past simple,or 
past perfect.4.using some of relative words to relate the sentences. 

Course description  

Oxford Practice Grammar by John Eastwood 
 

Textbook  

Final Exam Project Quizzes Laboratory Term tests 
Course Assessments  

60  10  30 

 General Notes 

 

 
 
 
 

University: Diyala 
College: Basic Education 
Department: English   
Stage : Second 
Lecturer name :Aswan Jalal 
Qualification : Assist.Instructor 
Piece of work : Baquba  

Republic of Iraq 
The ministry of higher education 

& scientific research 

University: Diyala  
College: Basic Education  
Department: English   
Stage : Second 
Lecturer name :Aswan Jalal 
Qualification :Assist.Instructor 
Piece of work : Baquba  

Republic of Iraq 
The ministry of higher education 

& scientific research 



 
 
 
 

                                                         

 
Course weekly outline  

Notes  
Lab. Experiment 

Assignments  
Topes Covered  Date  Week 

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

Half – year break   
    Active &Passive Voice 23,25/2 1 
    Forms of passive voice 2,4/3 2 
    Special passive Structures 9,11/3 3 
    Direct &reported speech 16,18/3 4 
    Direct &reported speech 23,25/3 5 
    First Exam 2/4  6 
    Direct &reported speech 6,8/4 7 
    Conditionals 13,15/4 8 
    Conditionals 20,22/4 9 
    Conditionals 27,29/4 10 
    Exercises 4,6/5 11 
    Second Exam 14/5  12 
    Review                       18,20 /5 13 

INSTRUCTOR Signature :                                                                                  Dean Signature :      
 
 
 
 
 
 
 
 



  
   

 بسم  هللا الرحمن الرحیم
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Flow up of implementation celli pass play  

Basima Abdul-Jabbar  Khadum Ali 
 

Course instructor 

alrubaiaj@yahoo.com 
  

E – mail 

Phonetics and phonology 
 

Title 

second 
 

Course coordinator  

1-To identify the meaning of the syllable, what  does it  mean , its nature 
, its structure and syllable  division . 
2- To have  an idea  about  strong  and weak  syllables. 
3- To know what is stress ? Its nature , levels and its  placement  within 
a word . 
4- To explain its  problems  ?  
5- To know intonations .Their types , form and function in intonation.           
6- To  have  some  practical  exercises  . 
                                                                           

Course objective  

Definition of  the syllable / weak  and strong syllables/stress in simple 
words / complex  word stress / problems in phonemic analysis / Aspects   
of connected  speech /  intonation  1  /  intonation   2  /  intonation  3 / 
Function  of  intonation  1   ,   2    ,    3  /  and  further  areas   of  study 
in  phonetics  and  phonology  . 
 

Course description  

    English  phonetics  and  phonology / A  practical  course    
                   By     Peter    Roach  . 

Textbook  

Final Exam Project Quizzes Laboratory Term tests 
Course Assessments  

60 == 10 == 30 

University: Diyala 
College: Basic Education 
Department: English  Department   
Stage : second 
Lecturer name : Basima Abdul-
Jabbar  Khadum  Ali 
Qualification : Asst. Instructor 
Place of work : Baquba  

Republic of Iraq 
The ministry of higher education 

& scientific research 



 General Notes 

  
 
  

NOPQ﷽ 
 
 
 
 
 

                                                        

 
Course weekly outline  

Notes  
Lab. Experiment 

Assignments  
Topics Covered  Date  week  

    The nature of syllable 16-2- 2015 1  
   Strong and weak syllables 23-2-2015 2  
   stress in simple words 2-3-2015   3  
   The  nature  of  stress 9-3-2015 4  
   Complex  word  stress 16-3-2015 5  
    Weak  forms 23-3-2015 6  
    Monthly  exam 26-3-2015 7  

   
 problems in  phonemic 
analysis 

30-3-2015 8  

   Aspects of connected speech 6-4-2015 9  

   
Form and function in 
intonation. Intonation  1 

13-4-2015 10  

   The tone unit . Intonation 2 20-4-2015 11  
    Intonation  3    27-4-2014 12  
   Monthly exam 30-4-2015 13  
   Function  of intonation 1 4-5-2015 14  
    Function  of  intonation  2 11-5-2015 15  

    
Practical exercises and 
revision 

18-5-2015 16  

   
          
          
          
          
          
          
          
          

University: Diyala  
College: Basic Education  
Department: English Department   
Stage : second 
Lecturer name : Basima Abdul-
Jabbar Khadum  Ali 
Qualification : Asst. instructor 
Piece of work : Baquba  

Republic of Iraq 
The ministry of higher education 

& scientific research 



          
          
          
          
        

      INSTRUCTOR Signature :                                                                                            Dean Signature :             
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  استمارة انجاز الخطة التدریسیة للمادة

  دالیا حسین یحیى   االسم

 Abu.reem15@yahoo.com  البرید االلكتروني

  انشاء  اسم المادة

  ٣٠  مقرر الفصل

  أھداف المادة
  

 مركبة معقدة  -معقدة   –ة مركبة القدرة على الكتابة جملة بسیط - ٩
 معرفة خصائص الجملة الجیدة  -١٠
  القدرة على كتابة االنشاء الوصفي  والقصصي  واستخدام الترقیم  -١١

  التفاصیل األساسیة للمادة
  

 –فقرات االنشاء یجب ان تحتوي على المقدمة  ٤-٣ربط الجمل لكتابة انشاء من 
  االستنتاج   –الفكرة المطورة 

  نھجیةالكتب الم
  

  . ،انشاء الكلیة ، بغداد ١٩٨١حماش،خ،ا،

  المصادر الخارجیة
  

  

  تقدیرات الفصل
  االمتحان النھائي  المشروع  االمتحانات الیومیة  المختبر  الفصل الدراسي

٦٠    %١٠    %٣٠%  

  معلومات اضافیة
  
  

  

 

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

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

  الثانیة  :المرحلة
  دالیا حسین یحیى. م:ر اسم المحاض
  مدرس :اللقب العلمي

  ماجستیر طرائق تدریس :ؤھل العلميالم
 بعقوبة  :مكان العمل

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

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

  الثانیة   :المرحلة
  دالیا حسین یحیى . م:ر اسم المحاض
  مدرس :اللقب العلمي

  ماجستیر طرائق تدریس :المؤھل العلمي
 بعقوبة :مكان العمل



  بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                            
 
 
 
 
 
 
 

                                                        

  استمارة الخطة التدریسیة للمادة
  المالحظات  المادة العملیة  المادة النظریة  التاریخ  األسبوع

    تطبیق  الفقرة  ١٨/٢ – ١٥/٢  ١
      الوحدة  –خصائص الفقرة الجیدة   ٢٥/٢ – ٢٢/٢  ٢
      التماسك –خصائص الفقرة الجیدة   ٤/٣ – ١/٣  ٣
      االنتقال بین الجمل   ١٢/٣ – ٨/٣  ٤
      طول الفقرة والتمارین    ١٨/٣ – ١٥/٣  ٥
      امتحان   ٢٥/٣ – ٢٢/٣  ٦

١/٤ – ٢٩/٣  ٧  
عالمات الترقیم التي تأتي نھایة  –التنقیط 
 الجملة 

    

٧/٤ – ٦/٤  ٨  
ملة عالمات التنقیط التي تأتي وسط الج

  الفارزة  ) ١(
    

      القاطعة  –النقطتان  –الفارزة المنقوطة   ١٥/٤ – ١٢/٤  ٩

٢٢/٤ – ١٩/٤  ١٠  
عالمات الترقیم  –عالمات الترقیم المغلقة 
  التي تأتي وسط الكلمة 

    

      عالمات الترقیم التي تأتي وسط الكلمة   ٢٩/٤ – ٢٦/٤  ١١
     امتحان   ٦/٥ – ٣/٥  ١٢
      ف الكبیرة واالرقام  الحرو  ١٣/٥ – ١٠/٥  ١٣
      التمارین  –انقسام الكلمات داخل الكتابة   ٢٠/٥ – ١٧/٥  ١٤
      التمارین   ٢٧/٥ – ٢٤/٥  ١٥
      امتحان   ٣/٦ – ٣١/٥  ١٦

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :توقیع العمید                              :                                                                           توقیع األستاذ                 
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Flow up of implementation celli pass play  

Dalia Hussein Yahya Course instructor 

Abu.reem15@yahoo.com E – mail 

Composition  
 

Title 

30 Course coordinator  

3. The ability to write simple , compound , complex , compound – 
complex sentence .  

4. To know the qualities of a good sentence .  
      3-The ability to write a narrative or descriptive composition about 
80 words . 

  

Course objective  

Connecting the ideas to write a composition of about three or four 
paragraphs.  The composition should contain an Introduction , 
Development and conclusion 
 

Course description  

Al – Hamash , K . I . (1981)College Composition . Baghdad   Textbook  

Final Exam Project Quizzes Laboratory Term tests 
Course Assessments  

60%  10%  30% 

Type here general notes regarding the course General Notes 

 
 

 
 
 
 

University: Diyala 
College: Basic Education 
Department: English 
Stage : second 
Lecturer name: Dalia Hussein 
Yahya 
Qualification : instruction 
Piece of work : Baquba  

Republic of Iraq 
The ministry of higher education 

& scientific research 

University: Diyala  
College: Basic Education  
Department  of English 
Stage :Second 
Lecturer name : Dalia Hussein 
Yahya  
Qualification : Instructor 
Piece of work : Baquba  

Republic of Iraq 
The ministry of higher education 

& scientific research 



 
 
 
 

                                                        

 
Course weekly outline  

Notes  
Lab. Experiment 

Assignments  
Topic  Covered  Date  week  

    The Paragraph  15/2 – 18/2  1  
   The features of good Paragraphs Unity    22/2 – 25/2  2  

   
The features of good Paragraphs 
Coherence 

1/3 – 4/3  3  

   Transitions between sentences  8/3 – 11/3  4  
   Length of Paragraphs and Exercises  15/3 – 18/3  5  
   Examination 22/3 – 25/3  6  
   Punctuation and End Punctuation Marks  29/3 – 1/4 7  

   
Non – end Punctuation Marks (1) The 
Comma  

5/4 – 8/4  8  

   The Semicolon , The Colon , The Dash  12/4 – 15/4 9  

   
Enclosing Punctuation Marks , 
Punctuation Marks used within the word  

19/4 – 22/4  10  

   Punctuation Marks used within the word  26/4 – 29/4 11  
   Examination  3/5 – 6/5 12  
   Capital letters and Numbers  10/5 – 13/5  13  
   The division of words in writing Exercises   17/5 – 20/5  14  
    Exercises  24/5 – 27/5 15  
    Examination  31/5 – 3/6 16  

 
 
 
 
INSTRUCTOR Signature :                                                                                  Dean Signature :  
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  استمارة انجاز الخطة التدریسیة للمادة

  حلیمھ اسماعیل ردام  االسم

  Puneshamery@gmail .com  البرید االلكتروني

  انكلیزیة عامھ  ادةاسم الم

  ٣٠  مقرر الفصل

  أھداف المادة
  

 القدرة على القراءة والكتابة  واللفظ الصحیح للكلمات  -١٢
 معرفة خصائص وانواع الصفات والظروف واالصوات  -١٣
  القدرة على كتابة االنشاء   -١٤

  التفاصیل األساسیة للمادة
  

ومعرفة   من المنھج ض حل االسئلة والمرافات مع القواعد االساسیة للغة االنكلیزیة
  االستنتاج   –الفكرة المطورة  –فقرات االنشاء یجب ان تحتوي على المقدمة 

  الكتب المنھجیة
  

   لالكسندرتطویر المھارات 

  المصادر الخارجیة
  

  

  تقدیرات الفصل
  االمتحان النھائي  المشروع  االمتحانات الیومیة  المختبر  الفصل الدراسي

20%    20%    ٦٠%  

  اضافیة معلومات
  
  

  

 
  بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                            

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  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
  مدرس مساعد :اللقب العلمي

  مسرحیة/ماجستیر ادب انكلیزي :المؤھل العلمي
 بعقوبة  :مكان العمل

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  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

  مدرس مساعد :قب العلميالل
  ماجستیر ادب انكلیزي :المؤھل العلمي

 بعقوبة :مكان العمل



 
 
 
 
 
 
 

                                                        

  استمارة الخطة التدریسیة للمادة
  المالحظات  المادة العملیة  المادة النظریة  التاریخ  األسبوع

    تطبیق  قسام الكالما  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
     صفاتموقع ال  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
      القطعة الرابعة وحل تمارینھا   ٢٧/٥ – ٢٤/٥  ١٥
      امتحان   ٣/٦ – ٣١/٥  ١٦

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :توقیع العمید:                                                                                                         توقیع األستاذ                 
  
  

  
  بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                            

 
 
 

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 
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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  

5. The Facts (passage)  
6. 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  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 



 
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 :                             
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
  
  

  استمارة انجاز الخطة التدریسیة للمادة

  میساء رضا جواد  االسم

 Maysaa.diyala@gmail.com  البرید االلكتروني

 الترجمة  اسم المادة

 نيالفصل الثا  مقرر الفصل

  المادة أھداف
  

To enable the students learn the principles and basic techniques of translation 
from English to Arabic and vice versa. 

  للمادة األساسیةالتفاصیل 
  

Translation as a science, its principles, features and Types. 
Difficulties and problems faced by students in Translation 

  الكتب المنھجیة
  

Translation with Reference to English and Arabic: A Practical Guide by 
Fraghal and Shunnaq. 
Principles of Translation by Yule Aziz. 

  المصادر الخارجیة
  

  

  تقدیرات الفصل
          

          

  معلومات اضافیة
  
  

  

 
 بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                            

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

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

  الثالثة :رحلةالم
  م اسوان جالل عباس.م:ر اسم المحاض
  مدرس مساعد :اللقب العلمي

  لغة انكلیزیة ماجستیر :المؤھل العلمي
 بعقوبة /دیالى  :مكان العمل

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

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

  الثالثة :المرحلة
  عباس م اسوان جالل.م:ر اسم المحاض
  مدرس مساعد :اللقب العلمي

  ماجستیر لغة انكلیزیة :المؤھل العلمي
 بعقوبة/ دیالى:مكان العمل



 
 
 
 
 
 
 

                                                        

  استمارة الخطة التدریسیة للمادة
  المالحظات  المادة العملیة  المادة النظریة  التاریخ  األسبوع

    تطبیق      ١
٢         
٣         
٤         
٥         
٦         
٧         
٨         
٩         

١٠         
١١         
١٢         
١٣         
١٤         
١٥          
١٦          

  عطلـــــــة نصـــــف الســـــــــنة
٢_٢٣/٢٥/٢٦  ١٧  Predication     
      انواعھا:الظروف  ٣_٢/٤/٥  ١٨
      تشكیل ومواقع الظروف  ٣_٩/١١/١٢  ١٩
      انواعھا:االسماء   ٣_١٦/١٨/١٩  ٢٠
      الوظائف النحویة لالسماء  ٣- ٢٣/٢٥/٢٦  ٢١
      امتحان الشھر االول  ٢/٤  ٢٢
      الجنس،العدد :االسماء  ٤-٦/٨/٩  ٢٣
      االنواع:الصفات   ٤_١٣/١٥/١٦  ٢٤
      مواقع ومقارنة الصفات  ٤_٢٠/٢٢/٢٣  ٢٥
      تشكیل الصفات   ٤_٢٧/٢٩/٣٠  ٢٦
      عبارات الوصل  ٥_٤/٦/٧  ٢٧
      امتحان الشھر الثاني  ١٤/٥  ٢٨
      مراجعة  ٥_١٨/٢٠/٢١  ٢٩
٣٠          
٣١          
٣٢          

  :توقیع العمید                                                                                                         :األستاذتوقیع                  
  

  
  بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                            

University: Diyala 
College: Basic Education 
Department: English   
Stage : Third 
Lecturer name :Aswan Jalal 
Qualification : Assist.Instructor 
Piece of work : Baquba  

Republic of Iraq 
The ministry of higher education 

& scientific research 



 
 
 
 
 
 
  
  
 

Flow up of implementation celli pass play  
Aswan Jalal Abbas 
 

Course instructor 

Asjalal 120@gmail.com  E – mail 

Grammar 
 

Title 

Second Course 
 

Course coordinator  

1.Introduce an idea about predication 2.Introduce an idea about 
adverbs include the kinds,formation,and positions  of adverbs in the 
sentence 3.Introduce an idea about nouns includes the 
kinds,grammatical functions/in addition ,highlight about 
number,Gender 4.Explanation the kinds and positions of 
adjectives/teaching the pupils how to form comparison degree of 
adjectives and how to form them from nouns 5.highlight about using 
relative clauses. 

Course objective  

     This course contains many main topics like1.Predication 2.Adverbs 
which include many kinds such as(place,time,manner….)and how to form 
these adverbs from words/positions of adverbs in the sentence 3.nouns 
which include their  kinds and grammatical functions,in addition there is a 
Number which contains singular/plural and Gender which contains 
masculine and feminine 4.Adjectives:their kinds,positions,formation of 
comparison degrees 5.using the suitable relative clauses to relate the 
sentences. 

Course description  

Oxford Practice Grammar by John Eastwood 
University Grammar of English by Randolf Qurik 

Textbook  

Final Exam Project Quizzes Laboratory Term tests 
Course Assessments  

60  10  30 

 General Notes 



  
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        

 
Course weekly outline  

Notes  
Lab. Experiment 

Assignments  
Topes Covered  Date  Week  

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

Half – year break   
    Predication 23,25,26/2 1  
    Adverbs:The Kinds 2,4,5/3 2             
    Formation&position of adv. 9,11,12/3 3 
    Nouns:The Kinds 16,18,19/3 4 
    Grammatical functions of  N. 23,25,26/3 5 
    First Exam 2/4 6 
    Nouns:number,Gender 6,8,9/4 7 
    Adjectives:The kinds 13,15,16/4 8 
    Position &comparison of Adj. 20,22,23/4 9 
    Formation of adjectives 27,29,30/4 10 
    Relative clauses  4,6,7/5 11 

University: Diyala  
College: Basic Education  
Department: English   
Stage : Third 
Lecturer name :Aswan Jalal 
Qualification :Assist.Instructor 
Piece of work : Baquba  

Republic of Iraq 
The ministry of higher education 

& scientific research 



    Second Exam 14/5 12 
    Review                      18,20,21/5 13 

INSTRUCTOR Signature :                                                                                  Dean Signature :                             
           

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  
  بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
  
  

  استمارة انجاز الخطة التدریسیة للمادة

  ان جالل عباساسو  االسم

  gmail.comAsjalal@120  البرید االلكتروني

  النحو  اسم المادة

  الفصل الثاني  مقرر الفصل

  أھداف المادة
  

ومواقع ،تشكیل،تقدیم فكرة حول الظروف تتضمن انواع.٢  Predicationتقدیم فكرة حول ال.١ 
فكرة مفصلة عن االسماء تتضمن االنواع والوظائف النحویة لالسماء تقدیم .٣الظروف في الجملة 

اعطاء فكرة مفصلة عن انواع ومواقع .٤  number &Genderاضافة لذلك القاء نظرة حول 
كیفیة تشكیل الصفات من االسماء ،تشكیل درجات المقارنة بین الصفات،مقارنة الصفات،الصفات

  .ات الوصلیةتعریف الطالب كیفیة استخدام العبار.٥

  التفاصیل األساسیة للمادة
  

الظروف وتتضمن االنواع .٢ Predication. ١عدة مواضیع من اھمھا تتضمن المادة
االسماء وتتضمن االنواع .٣في الجملة ، وطریقة تشكیل الظروف....)الحال،الزمان،المكان(التالیة

ل المذكر والمؤنث الجنس ویشم،العدد الذي یشمل المفرد والجمع،والوظائف النحویة 
تشكیل الصفات من االسماء ،كیفیة تشكیل درجات المقارنة،مقارنة الصفات،مواقعھا،انواعھا:الصفات.٤
  .استخدام العبارات الوصلیة المناسبة في ربط الجمل.٥

  الكتب المنھجیة
  

Oxford Practice Grammar by John Eastwood 
University Grammar of English by Randolf Qurik 

  المصادر الخارجیة
  

  الیوجد

  تقدیرات الفصل
  االمتحان النھائي  المشروع  االمتحانات الیومیة  المختبر  الفصل الدراسي

٦٠    ١٠    ٣٠  

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

  دیالى :اسم الجامعة
  التربیة االساسیة: ةاسم الكلی

  اللغة االنكلیزیة :اسم القسم
  الثالثة :المرحلة

  م اسوان جالل عباس.م:ر اسم المحاض
  مدرس مساعد :اللقب العلمي

  ماجستیر لغة انكلیزیة :المؤھل العلمي
 بعقوبة /دیالى  :مكان العمل



  معلومات اضافیة
  
  

  

 
 بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                            

 
 
 
 
 
 
 

                                                        

  استمارة الخطة التدریسیة للمادة
  المالحظات  المادة العملیة  المادة النظریة  التاریخ  األسبوع

    تطبیق      ١
٢         
٣         
٤         
٥         
٦         
٧         
٨         
٩         

١٠         
١١         
١٢         
١٣         
١٤         
١٥          
١٦          

  عطلـــــــة نصـــــف الســـــــــنة
٢_٢٣/٢٥/٢٦  ١٧  Predication     
      انواعھا:الظروف  ٣_٢/٤/٥  ١٨
      تشكیل ومواقع الظروف  ٣_٩/١١/١٢  ١٩
      انواعھا:االسماء   ٣_١٦/١٨/١٩  ٢٠
      الوظائف النحویة لالسماء  ٣- ٢٣/٢٥/٢٦  ٢١
      امتحان الشھر االول  ٢/٤  ٢٢
      الجنس،العدد :االسماء  ٤-٦/٨/٩  ٢٣
      االنواع:الصفات   ٤_١٣/١٥/١٦  ٢٤
      مواقع ومقارنة الصفات  ٤_٢٠/٢٢/٢٣  ٢٥
      تشكیل الصفات   ٤_٢٧/٢٩/٣٠  ٢٦
      عبارات الوصل  ٥_٤/٦/٧  ٢٧
      امتحان الشھر الثاني  ١٤/٥  ٢٨

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

  دیالى :اسم الجامعة
   التربیة االساسیة:اسم الكلیة
  كلیزیةاللغة االن :اسم القسم

  الثالثة :المرحلة
  م اسوان جالل عباس.م:ر اسم المحاض
  مدرس مساعد :اللقب العلمي

  ماجستیر لغة انكلیزیة :المؤھل العلمي
 بعقوبة/ دیالى:مكان العمل



      مراجعة  ٥_١٨/٢٠/٢١  ٢٩
٣٠          
٣١          
٣٢          

  :توقیع العمید:                                                                                                         ع األستاذتوقی                 
  

  
  بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                            

 
 
 
 
 
 
  
  
 

Flow up of implementation celli pass play  
Aswan Jalal Abbas 
 

Course instructor 

Asjalal 120@gmail.com  E – mail 

Grammar 
 

Title 

Second Course 
 

Course coordinator  

1.Introduce an idea about predication 2.Introduce an idea about 
adverbs include the kinds,formation,and positions  of adverbs in the 
sentence 3.Introduce an idea about nouns includes the 
kinds,grammatical functions/in addition ,highlight about 
number,Gender 4.Explanation the kinds and positions of 
adjectives/teaching the pupils how to form comparison degree of 
adjectives and how to form them from nouns 5.highlight about using 
relative clauses. 

Course objective  

     This course contains many main topics like1.Predication 2.Adverbs 
which include many kinds such as(place,time,manner….)and how to form 
these adverbs from words/positions of adverbs in the sentence 3.nouns 
which include their  kinds and grammatical functions,in addition there is a 
Number which contains singular/plural and Gender which contains 
masculine and feminine 4.Adjectives:their kinds,positions,formation of 
comparison degrees 5.using the suitable relative clauses to relate the 
sentences. 

Course description  

Oxford Practice Grammar by John Eastwood 
University Grammar of English by Randolf Qurik 

Textbook  

University: Diyala 
College: Basic Education 
Department: English   
Stage : Third 
Lecturer name :Aswan Jalal 
Qualification : Assist.Instructor 
Piece of work : Baquba  

Republic of Iraq 
The ministry of higher education 

& scientific research 



Final Exam Project Quizzes Laboratory Term tests 
Course Assessments  

60  10  30 

 General Notes 

  
  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

                                                        

 
Course weekly outline  

Notes  
Lab. Experiment 

Assignments  
Topes Covered  Date  Week  

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

Half – year break   
    Predication 23,25,26/2 1  
    Adverbs:The Kinds 2,4,5/3 2             

University: Diyala  
College: Basic Education  
Department: English   
Stage : Third 
Lecturer name :Aswan Jalal 
Qualification :Assist.Instructor 
Piece of work : Baquba  

Republic of Iraq 
The ministry of higher education 

& scientific research 



    Formation&position of adv. 9,11,12/3 3 
    Nouns:The Kinds 16,18,19/3 4 
    Grammatical functions of  N. 23,25,26/3 5 
    First Exam 2/4 6 
    Nouns:number,Gender 6,8,9/4 7 
    Adjectives:The kinds 13,15,16/4 8 
    Position &comparison of Adj. 20,22,23/4 9 
    Formation of adjectives 27,29,30/4 10 
    Relative clauses  4,6,7/5 11 
    Second Exam 14/5 12 
    Review                      18,20,21/5 13 

INSTRUCTOR Signature :                                                                                  Dean Signature :                             
           

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
    دیالى :أسم الجامعة

  التربیة االساسیة : أسم الكلیة
  اللغة االنكلیزیة:أسم القسم

  لمى ابراھیم شاكر : أسم المحاضر
  أستاذ مساعد: اللقب العلمي

  ماجستیر : المؤھل العلمي
   : مكان العمل

        جمهورية العراقجمهورية العراقجمهورية العراقجمهورية العراق

        وزارة التعليم العالي و البحث العلميوزارة التعليم العالي و البحث العلميوزارة التعليم العالي و البحث العلميوزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 جهاز االشراف التقويم العلميجهاز االشراف التقويم العلميجهاز االشراف التقويم العلميجهاز االشراف التقويم العلمي

  ))طة التدریسیة السنویة أستمارة الخ(( 

 :التدریسي اسم  لمى ابراھیم شاكر.د   

  :البرید االلكتروني  

Essay اسم المادة: 

 
 
 

  :مقررالفصل

  :ةأھداف الماد  

  :ةالتفاصیل االساسیھ للماد  

•  . Essay and Letter Writing by L.G. Alexander 
• Macmillan English: Thinking and Writing Processes by Scribnner Laidlaw. 
 

  :ةالكتب المنھجی

  :ةالمصادر الخارجی   

 الفصل الدراسي الفصل االول الفصل الثاني المختبرات االمتحان النھائي

  األول       
 الثاني

 

  :تقدیرات الفصل

  :ةمعلومات اضافی 

 
 
 



  الفصل الدراسي االول – جدول الدروس االسبوعي
 

ةالماده النظری  ةیلمالماده الع المالحظات  التاریخ 

وع
سب

اال
 

  
1-     The essay, history of the essay, 
definition. 

 االسبوع االول
١ 

  
1-     The essay, history of the essay, 
definition. 

 الثاني
٢ 

  

1-1            the narrative essay. 
 الثالث

٣ 

  

1-1            the narrative essay. 
 الرابع

٤ 

  

Exam 
 الخامس

٥ 

  

1-2            The descriptive essay. 
 السادس

٦ 

  

1-2            The descriptive essay. 
 السابع

٧ 

  

1-2            The descriptive essay. 
 الثامن

٨ 

  
1-3            Narrative and descriptive (a 
hundred ideas). 

 التاسع
٩ 

  
1-3            Narrative and descriptive (a 
hundred ideas). 

 العاشر
١٠ 

  
1-3            Narrative and descriptive (a 
hundred ideas). 

 الحادي عشر
١١ 

  

Exam 
 الثاني عشر

١٢ 

  
2- sample essays from famous English 
essayists 

 الثالث عشر
١٣ 

  
2- sample essays from famous English 
essayists 

 الرابع عشر
١٤ 

  

Exam 
 الخامس عشر

١٥ 

  

Review 

 ١٦ السادس عشر

 عطلة نصف السنة
  

  
  :توقیع العمید:                                                              توقیع األستاذ



  
  

  
  بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 

  

  استمارة انجاز الخطة التدریسیة للمادة

  دالیا حسین یحیى  االسم

 Abu.reem15@yahoo.com  البرید االلكتروني

  االستیعاب  اسم المادة

  ٤٥  مقرر الفصل

  أھداف المادة
  

الطلبة الكبار وطالب المرحلة الثانویة الذین انھوا دراستھم المتوسطة  تزوید - ١
  بكورس االستیعاب  

  تزوید الطالب باالفكار وجعلھ متعود على اسالیب مختلفة من الكتابة - ٢
  تدریب الطالب على المھارات االربعة وھي االستیعاب والكالم والقراءة والكتابة  - ٣

  التفاصیل األساسیة للمادة
  

القدرة على فھم اللغة االنكلیزیة والتعامل مع كل المواضیع -١السمعیة الشفویة -أ
  والكالم بسرعة اعتیادیة 

  القدرة على قراءة القطعة بصوت عالي  -١القراءة  -ب
  القدرة على كتابة الجملة البسیطة المركبة والمعقدة  -١الكتابة  -ج
تطبیقات في استخدام االزمنة  وادوات یفترض وجود : القواعد  - ١االوامر اللغویة  -د

  التعریف والتنكیر وحروف الجر 

  الكتب المنھجیة
  

  . الطالقة في اللغة االنكلیزیة ، لونكمان ) ١٩٦٧(الكسندر ، ل،ج ، 

  المصادر الخارجیة
  

  

  تقدیرات الفصل
  االمتحان النھائي  المشروع  االمتحانات الیومیة  المختبر  الفصل الدراسي

٦٠    %١٠    %٣٠%  

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  شراف والتقویم العلميجھاز اال

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

  الثالثة :المرحلة
  دالیا حسین یحیى. م:ر اسم المحاض
  مدرس :اللقب العلمي

  ماجستیر طرائق تدریس :المؤھل العلمي
 بعقوبة :مكان العمل



  معلومات اضافیة
  
  

  

 
 
 
 
 

  بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                            
 
 
 
 
 
 
 

                                                        

  استمارة الخطة التدریسیة للمادة
  المالحظات  المادة العملیة  یةالمادة النظر  التاریخ  األسبوع

    تطبیق  التربیة   ١٧/٢ – ١٦/٢  ١
      قواعد   ٢٤/٢ – ٢٣/٢  ٢
      الغرابة في حیاة الحیوانات   ٣/٣ – ٢/٣  ٣
      قواعد    ١٠/٣ – ٩/٣  ٤
      األفكار المسلوبة    ١٧/٣ – ١٦/٣  ٥
      قواعد    ٢٤/٣ – ٢٣/٣  ٦
     امتحان  ٣١/٣ – ٣٠/٣  ٧
      في بریطانیا  الجواسیس   ٧/٤ – ٦/٤  ٨
      قواعد  ١٤/٤ – ١٣/٤  ٩

      لغة ھولیود    ٢١/٤ – ٢٠/٤  ١٠
      قواعد  ٢٨/٤ – ٢٧/٤  ١١
     امتحان   ٥/٥ – ٤/٥  ١٢
      التغیرات الشخصیة في أوكسفورد    ١٢/٥ – ١١/٥  ١٣
      قواعد    ١٩/٥ – ١٨/٥  ١٤
      الخوف من الموت عند كبار السن   ٢٦/٥ – ٢٥/٥  ١٥
      واعد ق  ٢/٦ – ١/٦  ١٦
          

  
  
  
  

  :توقیع العمید:                                                                                                         توقیع األستاذ                 

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

  دیالى  :اسم الجامعة
  لتربیة االساسیة ا: اسم الكلیة
  اللغة االنكلیزیة  :اسم القسم

  الثالثة   :المرحلة
  دالیا حسین یحیى :ر اسم المحاض
  مدرس :اللقب العلمي

  ماجستیر طرائق تدریس :المؤھل العلمي
 بعقوبة :مكان العمل



  

  
   الرحمن الرحیمبسم  هللا                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Flow up of implementation celli pass play  

Dalia Hussein Yahya Course instructor 

Abu.reem15@yahoo.com E – mail 

Comprehension Title 

45 Course coordinator  

1. To provide a comprehensive course for adult or secondary students who have 
completed an intermediate course .  

2. To introduce the student gradually to the world of ideas and to make him 
familiar with a wide range of different styles of writing .  
3-To continue the students' training in four skills :- understanding , speaking 
, reading and writing 

Course objective  

A- Aural / Oral  
1. The ability to understand English dealing with everyday subjects and spoken at 

normal speed .  
B- Reading :-  

1. The ability to read a passage of English aloud .  
C- Writing  

1. The ability to write simple , compound , and complex sentence .  
D- Command of Language  

1. Grammar (key structures) 
The course presupposes that the student has had a fair amount of practice in 
using tenses , articles  

and prepositions .       

Course description  

Alexander , L . G . (1967) Fluency in English . Longman Textbook  

Final Exam Project Quizzes Laboratory Term tests 
Course Assessments  

60%  10%  30% 

University: Diyala 
College: Basic Education 
Department: English 
Stage :third 
Lecturer name :Dalia Hussein 
Yahya  
Qualification : instruction 
Piece of work : Baquba  

Republic of Iraq 
The ministry of higher education 

& scientific research 



Type here general notes regarding the course General Notes 

  
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        

 
Course weekly outline  

Notes  
Lab. Experiment 

Assignments  
Topes Covered  Date  week  

    Education 16/2 – 17/2 1  

   Key Structures  23/2 – 24/2 2  
   Curiosities of Animal life  2/3 – 3/3 3  
   Key Structures  9/3 – 10/3 4  

   Thoughts in the wilderness  16/3 – 17/3 5  
   Key Structures 23/3 – 24/3 6  

   Examination 30/3 – 31/3 7  
   Spies in Britain  6/4 – 7/4 8  
   Key Structures 13/4 – 14/4 9  

   The Language of Hollywood  20/4 – 21/4 10  
   Key Structures 27/4 – 28/4 11  

   Examination 4/5 – 5/5 12  
   Thames Waters  11/5 – 12/5 13  
   Key Structures 18/5 – 19/5 14  

    
How to Grow old from 
Portraits from Memory  

23/5 – 26/5 15  

    Key Structures 1/6 – 2/6 16  
          

 
INSTRUCTOR Signature :                               

  

University: Diyala  
College: Basic Education  
Department: English 
Stage : :Third  
Lecturer name: Dalia Hussein 
Yahya 
Qualification : instruction 
Piece of work : Baquba  

Republic of Iraq 
The ministry of higher education 

& scientific research 



 
 بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  استمارة انجاز الخطة التدریسیة للمادة

  عمر نصرهللا خلف   االسم

 Omar.0083 yahoo.com  البرید االلكتروني

  منھج بحث  اسم المادة

 الفصل الثاني  مقرر الفصل

  أھداف المادة
  

   .تدریس الطلبة على طرق البحث التربوي و انواع البحث التربوي - ١
  تدریس الطلبة على كیفیة حل المشاكل التربویة من خالل البحث التربوي  - ٢

   

  التفاصیل األساسیة للمادة
  

  تدریس الطلبة انواع البحوث التربویة  - ١
  تدریس الطلبة خطوات المنھج التجریبي و أھمیتھ -٢    
یة من خالل تدریس الطلبة ماھي المشكلة التربویة و ایجاد الحلول للمشكلة التربو- ٣

  البحث التربوي 

  الكتب المنھجیة
  

  Verma G. and Ruth M:ماذا یعني البحث التربوي 

  المصادر الخارجیة
  

  ال یوجد 

  تقدیرات الفصل
  
  
  

  
  

  االمتحان النھائي  المشروع  االمتحانات الیومیة  المختبر  الفصل الدراسي

  ٦٠  ٥  ٥  ال یوجد  ٣٠

  جمھوریة العراق
  
  

  عالي والبحث العلميوزارة التعلیم ال
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

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

  الثالثة  :المرحلة
  م عمر نصرهللا خلف.م:ر اسم المحاض
  مدرس مساعد :اللقب العلمي

  ماجستیر  :المؤھل العلمي
 لیة التربیة االساسیةك/ جامعة دیالى :مكان العمل



 
  بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                            

 
 
 
 
 
 
 

                                                        
  طة التدریسیة للمادةاستمارة الخ

  المالحظات  المادة العملیة  المادة النظریة  التاریخ  األسبوع
    تطبیق      ١
٢         
٣         
٤         
٥         
٦         
٧         
٨         
٩         

١٠         
١١         
١٢         
١٣         
١٤         
١٥          
١٦          

  عطلـــــــة نصـــــف الســـــــــنة
١- ١٥  ١٧  What is a research ?     
١- ٢٢  ١٨  Types of research     
٢-١  ١٩  Education research     
٢-٨  ٢٠  Problem in Educational research     
٢- ١٠  ٢١  Experimental methods of research      
٢- ٢٢  ٢٢  First month exam     
٢- ٢٩  ٢٣  Steps in experimental design      
٣-٥  ٢٤  Terms Used in Experimental design      
٣- ١٢  ٢٥  Types of experimental design     
٣- ١٩  ٢٦  Quasi experimental design     
٣- ٢٧  ٢٧  Design with non-equivalent group     
٤-٣  ٢٨  Pure or basic research     
٤- ١١  ٢٩  Second month exam     
٣٠    revision     
٣١    revision     

  :توقیع األستاذ                 
  

  :توقیع العمید                                                                                                         
  

  

  جمھوریة العراق
  
  

  زارة التعلیم العالي والبحث العلميو
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

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

  الثالثة: المرحلة
  م عمر نصرهللا خلف.م:اسم المحاضر 

  مدرس مساعد: اللقب العلمي
  ماجستیر: المؤھل العلمي

 دیالى كلیة التربیة االساسیة :مكان العمل



 بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Flow up of implementation celli pass play  

Type your name here : Omar Nasrallah Khalaf 
 

Course instructor 

Omar.0083 yahoo.com E – mail 

Second  
 

Title 

Methods of Research  
 

Course coordinator  

1-Teaching Students the methods of educational research and its 
types.  

2-Teaching students  how to solve educational problem s           
  

Course objective  

1-Teaching students the educational research and its important  
2-teaching the students the steps of educational research 
3- teaching the students what is the educational problem and how to 
find the solution to it. 
 

Course description  

  Verma G. and Ruth M  Textbook:ماذا یعني البحث التربوي 

Final Exam Project Quizzes Laboratory Term tests 
Course Assessments  

60 5 5 --- 30 

Type here general notes regarding the course General Notes 

  
  
  
  

University: Diyala 
College: Basic Education 
Department: English   
Stage : third 
Lecturer name Omar Nasrallah 
Qualification : Ast. Instructor 
Piece of work : Baquba  

Republic of Iraq 
The ministry of higher education 

& scientific research 



 
 

 
 
 
 
 
 

                                                        

 
Course weekly outline  

Notes  
Lab. Experiment 

Assignments  
Topes Covered  Date  week  

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

Half – year break   
    What is a research ?     
    Types of research     
    Educational research          
    Problem in educational research     

    
Experimental methods of 

research  
    

    First month exam      
    Steps in experimental design      

    
Terms used in experimental 

design 
    

    Types of experimental design     
    Quasi experimental design     

    
Design with non-equivalent 

group 
    

    Pure or basic research     
    Second month exam      

INSTRUCTOR Signature :                                        

University: Diyala  
College: Basic Education  
Department: English   
Stage : third  
Lecturer name : Omar Nasrallah 
Qualification : AST. Instructor 
Piece of work : Baquba  

Republic of Iraq 
The ministry of higher education 

& scientific research 



  

  
 بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  استمارة انجاز الخطة التدریسیة للمادة

  نزار حسین ولي  االسم

 Nizar wali . com  البرید االلكتروني

  المشاھدة  اسم المادة

    مقرر الفصل

  أھداف المادة
  

 القدرة على ادارة الصف  - ١
 المعرفة الكاملة با لمادة العلمیة المرد تدریسھا  - ٢
  على افضل الطرق في التعلیم  التعرف  - ٣

  التفاصیل األساسیة للمادة
  

  مالحظات   حول المشاھدة عن التلمیذ والمعلم والمادة العلمیة

  الكتب المنھجیة
  

  محاضرات في المشاھدة التطبیقیة  

  المصادر الخارجیة
  

 ------------  

  تقدیرات الفصل
  االمتحان النھائي  عالمشرو  االمتحانات الیومیة  المختبر  الفصل الدراسي

          

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

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

  الثالتة  :المرحلة
 نزار حسین ولي. م:ر اسم المحاض

  مدرس  :لقب العلميال
  ماجستیر لغة انكلیزیة :المؤھل العلمي

 كلیة التربیة األساسیة :مكان العمل



  معلومات اضافیة
  
  

  

 
  بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                            

 
 
 
 
 
 
 

                                                        

  استمارة الخطة التدریسیة للمادة
  المالحظات  المادة العملیة  المادة النظریة  ریخالتا  األسبوع

      التعریف بالمشاھدة  ١٨/٢ – ١٥/٢  ١
       كیفیة القیام بالمشاھدة  ٢٥/٢ – ٢٢/٢  ٢
      مقومات المعلم   ٤/٣ – ١/٣  ٣
      ادارة الصف   ١٢/٣ – ٨/٣  ٤
      التالمیذ  ١٨/٣ – ١٥/٣  ٥
      المادة العلمیة  ٢٥/٣ – ٢٢/٣  ٦
     معلملغة ال  ١/٤ – ٢٩/٣  ٧
        شخصیة المعلم  ٧/٤ – ٦/٤  ٨
       طرق التعلم  ١٥/٤ – ١٢/٤  ٩

    زیارة المدارس میدانیا    ٢٢/٤ – ١٩/٤  ١٠
    زیارة المدارس     ٢٩/٤ – ٢٦/٤  ١١
    زیارة المدارس   ٦/٥ – ٣/٥  ١٢
    زیارة المدارس     ١٣/٥ – ١٠/٥  ١٣
    مناقشة المالحظات    ٢٠/٥ – ١٧/٥  ١٤
    وس تدریبیةدر    ٢٧/٥ – ٢٤/٥  ١٥
    دروس تدریبیة    ٣/٦ – ٣١/٥  ١٦

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

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

  الثالثة   :المرحلة
  نزار حسین ولي . م:ر اسم المحاض
  مدرس  :اللقب العلمي

  ستیر لغة انكلیزیةماج :المؤھل العلمي
  كلیة التربیة األساسیة: مكان العمل



  
  

  :توقیع العمید:                                                                                                         توقیع األستاذ                 
  
  

  
 بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Flow up of implementation celli pass play  

Halima Ismail Radam Course instructor 

Puneshamery@gmail.com E – mail 

General English 
 

Title 

30 Course coordinator  

3. The Facts (passage)  
4. 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% 

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 



Type here general notes regarding the course General Notes 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        

 
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 composition   1/3 – 4/3  3  
    Parts of speech   8/3 – 11/3  4  

   What is adjectives  and Exercises  15/3 – 18/3  5  
    Adjectives position with examples 22/3 – 25/3  6  

   Kinds of adjectives with examples  29/3 – 1/4 7  
    Examination 5/4 – 8/4  8  
    The second passage Thirteen equale one  12/4 – 15/4 9  

      Give solution of all passage tow   19/4 – 22/4  10  
    Phonetics with examples   26/4 – 29/4 11  

   The third passage unknown Goddess   3/5 – 6/5 12  
   Give comprehension and précis  10/5 – 13/5  13  
    What is 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 



 
 بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  استمارة انجاز الخطة التدریسیة للمادة

  مسلم مھدي جاسم  االسم

 --------------  البرید االلكتروني

  مسرحیة   المادةاسم 

 الفصل الثاني  مقرر الفصل

  أھداف المادة
  

  تدریس الطلبة انواع المسرحیة في اللغة االنكلیزیة  - ١
   

  التفاصیل األساسیة للمادة
  

 \تدریس الطلبة الثقافة االنكلیزیة من خالل المسرحیة  - ١
  التعرف على انواع المسرحیة في اللغة االنكلیزیة  - ٢

  الكتب المنھجیة
  

Clernth books , understanding Drama 
One act play, Mohammed Baqir 

  المصادر الخارجیة
  

  ال یوجد 

  تقدیرات الفصل
  
  
  

  
  

  االمتحان النھائي  المشروع  االمتحانات الیومیة  المختبر  الفصل الدراسي

٣٠  

  ال یوجد
  
  
  
  
  
  

  ٦٠  ال یوجد  ١٠

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

  دیالى  :اسم الجامعة
  التربیة االساسیة : اسم الكلیة

  اللغة االنكلیزیة  :م القسماس
  الثالثة  :المرحلة

  مسلم مھدي جاسم/ م.ا:ر اسم المحاض
  استاذ مساعد :اللقب العلمي

  ماجستیر  :المؤھل العلمي
 كلیة التربیة االساسیة/ جامعة دیالى :مكان العمل



 
  بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                            

 
 
 
 
 
 
 

                                                        
  طة التدریسیة للمادةاستمارة الخ

  المالحظات  المادة العملیة  المادة النظریة  التاریخ  األسبوع
    تطبیق      ١
٢         
٣         
٤         
٥         
٦         
٧         
٨         
٩         

١٠         
١١         
١٢         
١٣         
١٤         
١٥          
١٦          

  عطلـــــــة نصـــــف الســـــــــنة
١- ١٥  ١٧  Introduction to Drama     
١- ٢٢  ١٨  The Elements of Drama     
٢-١  ١٩  The Elements of Drama     
٢-٨  ٢٠  Types of Drama     
٢- ١٠  ٢١  Literary terms related to Drama     
٢- ٢٢  ٢٢  Literary terms related to Drama     
٢- ٢٩  ٢٣  Examination      
٣-٥  ٢٤  One act play      
٣- ١٢  ٢٥  One act play characteristics      
٣- ١٩  ٢٦  Factors behind one act play     

٣- ٢٧  ٢٧  
The difference between one act play 

the full length play 
    

٤-٣  ٢٨  Augest Strindberg's the stranger      
٤- ١١  ٢٩  The stronger : A critical Analysis     
٣٠    j-m-Synger's Rider to the sea.     
٣١    examination     

  :توقیع األستاذ                 
  

  :توقیع العمید                                                                                                         
  

  

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

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

  الثالثة: رحلةالم
  م مسلم  مھدي جاسم.ا:اسم المحاضر 

  استاذ مساعد: اللقب العلمي
  ماجستیر: المؤھل العلمي

 دیالى كلیة التربیة االساسیة :مكان العمل



 بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Flow up of implementation celli pass play  

Type your name here : Muslim Mahdi Jassim 
 

Course instructor 

------------------ E – mail 

Second  
 

Title 

Play 
 

Course coordinator  

2 – Teaching the students types of play in English language 
  

Course objective  

٣ - 1-Teaching the Iraqi Students the culture of British 
People through the play 

2- Teaching the students types of English play  
Course description  

  Verma G. and Ruth M  Textbook:ماذا یعني البحث التربوي 

Final Exam Project Quizzes Laboratory Term tests 
Course Assessments  

60  10 --- 30 

Type here general notes regarding the course General Notes 

  
  
  
  
 
 

University: Diyala 
College: Basic Education 
Department: English   
Stage : third 
Lecturer name Muslim Mahdi 
Qualification : Ast. Prof. 
Piece of work : Baquba  

Republic of Iraq 
The ministry of higher education 

& scientific research 



 
 
 
 
 
 

                                                        

 
Course weekly outline  

Notes  
Lab. Experiment 

Assignments  
Topes Covered  Date  week  

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

Half – year break   
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

INSTRUCTOR Signature :                                                                                  Dean Signature :                             
           

  
  

University: Diyala  
College: Basic Education  
Department: English   
Stage : third  
Lecturer name : Omar Nasrallah 
Qualification : AST. Instructor 
Piece of work : Baquba  

Republic of Iraq 
The ministry of higher education 

& scientific research 



  

 
 بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  استمارة انجاز الخطة التدریسیة للمادة

  مسلم مھدي جاسم  االسم

 --------------  البرید االلكتروني

  مسرحیة   اسم المادة

 الفصل الثاني  مقرر الفصل

  أھداف المادة
  

  تدریس الطلبة انواع المسرحیة في اللغة االنكلیزیة  - ٣
   

  التفاصیل األساسیة للمادة
  

 \تدریس الطلبة الثقافة االنكلیزیة من خالل المسرحیة  - ٤
  التعرف على انواع المسرحیة في اللغة االنكلیزیة  - ٥

  الكتب المنھجیة
  

Clernth books , understanding Drama 
One act play, Mohammed Baqir 

  المصادر الخارجیة
  

  ال یوجد 

  تقدیرات الفصل
  
  
  

  
  

  االمتحان النھائي  المشروع  االمتحانات الیومیة  المختبر  الفصل الدراسي

٣٠  

  ال یوجد
  
  
  
  
  

  ٦٠  ال یوجد  ١٠

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  قویم العلميجھاز االشراف والت

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

  الثالثة  :المرحلة
  مسلم مھدي جاسم/ م.ا:ر اسم المحاض
  استاذ مساعد :اللقب العلمي

  ماجستیر  :المؤھل العلمي
 كلیة التربیة االساسیة/ جامعة دیالى :مكان العمل



  

 
  بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                            

 
 
 
 
 
 
 

                                                        
  طة التدریسیة للمادةاستمارة الخ

  المالحظات  المادة العملیة  المادة النظریة  التاریخ  األسبوع
    تطبیق      ١
٢         
٣         
٤         
٥         
٦         
٧         
٨         
٩         

١٠         
١١         
١٢         
١٣         
١٤         
١٥          
١٦          

  عطلـــــــة نصـــــف الســـــــــنة
١- ١٥  ١٧  Introduction to Drama     
١- ٢٢  ١٨  The Elements of Drama     
٢-١  ١٩  The Elements of Drama     
٢-٨  ٢٠  Types of Drama     
٢- ١٠  ٢١  Literary terms related to Drama     
٢- ٢٢  ٢٢  Literary terms related to Drama     
٢- ٢٩  ٢٣  Examination      
٣-٥  ٢٤  One act play      
٣- ١٢  ٢٥  One act play characteristics      
٣- ١٩  ٢٦  Factors behind one act play     

٣- ٢٧  ٢٧  
The difference between one act play 

the full length play 
    

٤-٣  ٢٨  Augest Strindberg's the stranger      
٤- ١١  ٢٩  The stronger : A critical Analysis     
٣٠    j-m-Synger's Rider to the sea.     
٣١    examination     

  :توقیع األستاذ                 
  

  :توقیع العمید                                                                                                         

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

  الى دی: اسم الجامعة
  التربیة االساسیة: اسم الكلیة
  اللغة االنكلیزیة: اسم القسم

  الثالثة: المرحلة
  م مسلم  مھدي جاسم.ا:اسم المحاضر 

  استاذ مساعد: اللقب العلمي
  ماجستیر: المؤھل العلمي

 دیالى كلیة التربیة االساسیة :مكان العمل



  

  
 بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Flow up of implementation celli pass play  

Type your name here : Muslim Mahdi Jassim 
 

Course instructor 

------------------ E – mail 

Second  
 

Title 

Play 
 

Course coordinator  

2 – Teaching the students types of play in English language 
  

Course objective  

٦ - 1-Teaching the Iraqi Students the culture of British 
People through the play 

4- Teaching the students types of English play  
Course description  

  Verma G. and Ruth M  Textbook:ني البحث التربوي ماذا یع

Final Exam Project Quizzes Laboratory Term tests 
Course Assessments  

60  10 --- 30 

Type here general notes regarding the course General Notes 

  
  
  
  

University: Diyala 
College: Basic Education 
Department: English   
Stage : third 
Lecturer name Muslim Mahdi 
Qualification : Ast. Prof. 
Piece of work : Baquba  

Republic of Iraq 
The ministry of higher education 

& scientific research 



 
 

 
 
 
 
 
 

                                                        

 
Course weekly outline  

Notes  
Lab. Experiment 

Assignments  
Topes Covered  Date  week  

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

Half – year break   
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

INSTRUCTOR Signature :                                                                                  Dean Signature :                             
           

University: Diyala  
College: Basic Education  
Department: English   
Stage : third  
Lecturer name : Omar Nasrallah 
Qualification : AST. Instructor 
Piece of work : Baquba  

Republic of Iraq 
The ministry of higher education 

& scientific research 



  

  
 بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  استمارة انجاز الخطة التدریسیة للمادة

  نزار حسین ولي  االسم

 Nizar wali . com  البرید االلكتروني

  المشاھدة  اسم المادة

    مقرر الفصل

  أھداف المادة
  

 القدرة على ادارة الصف  - ٤
 ا لمادة العلمیة المرد تدریسھاالمعرفة الكاملة ب  - ٥
  التعرف على افضل الطرق في التعلیم   - ٦

  التفاصیل األساسیة للمادة
  

  مالحظات   حول المشاھدة عن التلمیذ والمعلم والمادة العلمیة

  الكتب المنھجیة
  

  محاضرات في المشاھدة التطبیقیة  

  المصادر الخارجیة
  

 ------------  

  تقدیرات الفصل
  االمتحان النھائي  المشروع  االمتحانات الیومیة  المختبر  اسيالفصل الدر

          

  ة العراقجمھوری
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

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

  الثالتة  :المرحلة
 نزار حسین ولي. م:ر اسم المحاض
  مدرس  :اللقب العلمي

  ة انكلیزیةماجستیر لغ :المؤھل العلمي
 كلیة التربیة األساسیة :مكان العمل



  معلومات اضافیة
  
  

  

 
  بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                            

 
 
 
 
 
 
 

                                                        

  ة الخطة التدریسیة للمادةاستمار
  المالحظات  المادة العملیة  المادة النظریة  التاریخ  األسبوع

      التعریف بالمشاھدة  ١٨/٢ – ١٥/٢  ١
       كیفیة القیام بالمشاھدة  ٢٥/٢ – ٢٢/٢  ٢
      مقومات المعلم   ٤/٣ – ١/٣  ٣
      ادارة الصف   ١٢/٣ – ٨/٣  ٤
      التالمیذ  ١٨/٣ – ١٥/٣  ٥
      المادة العلمیة  ٢٥/٣ – ٢٢/٣  ٦
     لغة المعلم  ١/٤ – ٢٩/٣  ٧
        شخصیة المعلم  ٧/٤ – ٦/٤  ٨
       طرق التعلم  ١٥/٤ – ١٢/٤  ٩

    زیارة المدارس میدانیا    ٢٢/٤ – ١٩/٤  ١٠
    زیارة المدارس     ٢٩/٤ – ٢٦/٤  ١١
    زیارة المدارس   ٦/٥ – ٣/٥  ١٢
    زیارة المدارس     ١٣/٥ – ١٠/٥  ١٣
    مناقشة المالحظات    ٢٠/٥ – ١٧/٥  ١٤
    دروس تدریبیة    ٢٧/٥ – ٢٤/٥  ١٥
    دروس تدریبیة    ٣/٦ – ٣١/٥  ١٦

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

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

  الثالثة   :المرحلة
  نزار حسین ولي . م:ر اسم المحاض
  مدرس  :اللقب العلمي

  ماجستیر لغة انكلیزیة :المؤھل العلمي
  األساسیةكلیة التربیة : مكان العمل



  
  

  :توقیع العمید:                                                                                                         توقیع األستاذ                 
  
  

  
 بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Flow up of implementation celli pass play  

Halima Ismail Radam Course instructor 

Puneshamery@gmail.com E – mail 

General English 
 

Title 

30 Course coordinator  

5. The Facts (passage)  
6. 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% 

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 



Type here general notes regarding the course General Notes 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        

 
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 composition   1/3 – 4/3  3  
    Parts of speech   8/3 – 11/3  4  

   What is adjectives  and Exercises  15/3 – 18/3  5  
    Adjectives position with examples 22/3 – 25/3  6  

   Kinds of adjectives with examples  29/3 – 1/4 7  
    Examination 5/4 – 8/4  8  
    The second passage Thirteen equale one  12/4 – 15/4 9  

      Give solution of all passage tow   19/4 – 22/4  10  
    Phonetics with examples   26/4 – 29/4 11  

   The third passage unknown Goddess   3/5 – 6/5 12  
   Give comprehension and précis  10/5 – 13/5  13  
    What is 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 
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 بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
  
 

  استمارة انجاز الخطة التدریسیة للمادة

   فاطمة أسماعیل محمود  االسم

 Fa-fatima-1970  البرید االلكتروني

  علم النفس النمو   اسم المادة

علم النفس النمو من المواد التربویة المقررة للمرحلة االولى لطلبة كلیة التربیة  مادة  مقرر الفصل
  .االساسیة لكافة االقسام الفصل الدراسي الثاني

  المادة أھداف
  

تھدف مادة علم النفس النمو الى تعریف الطلبة بما ھیھ العالقة  -:أھداف المادة
فة ابتداء من مرحلة الطفولة بین علم النمو و ونمو االنسان في مرحلھ المختل

فالمراھقة ثم الرشد ثم الشیخوخة واالسالیب العلمیة باتجاه كل مرحلة من 
   مراحل نمو االنسان 

  للمادة األساسیةالتفاصیل 
  

یتعرف الطالب في ھذه المادة على معنى النمو والتطور والنضج والسلوك وأیضا 
  .منھا في الحیاة الیومیة التعرف على القوانین العامة للنمو واالستفادة

  الكتب المنھجیة
  

  .  ال توجد

  المصادر الخارجیة
  

 –حنان عبد الحمید واخرون . دراسات في سیكولوجیة النمو  د -حامد عبد العزیز الفقي
  .سیكولوجیة النمو وطفل ما قبل المدرسة

  تقدیرات الفصل
  حان النھائياالمت  المشروع  االمتحانات الیومیة  المختبر  الفصل الدراسي

٦٠    %١٠    %٣٠%  

  معلومات اضافیة
  
  

  

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

  جامعة دیالى  :اسم الجامعة
  التربیة االساسیة : اسم الكلیة
   ریاضیات :اسم القسم

  االولى :المرحلة
  فاطمة أسماعیل محمود:ر اسم المحاض
  مدرس :اللقب العلمي

  ماجستیر طرائق تدریس :المؤھل العلمي
 االرشاد التربوي :مكان العمل



٢ 
 

 
  بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                            

 
 
 
 
 
 
 

                                                        

  استمارة الخطة التدریسیة للمادة
  المالحظات  المادة العملیة  المادة النظریة  تاریخال  األسبوع

١٨/٢ – ١٥/٢  ١  
تعریف الطالب بمفردات مادة علم النفس 

النمو ثم مقدمة عن ھذا العلم ونشأتھ 
  وتطوره

    تطبیق

٢٥/٢ – ٢٢/٢  ٢  

تعریف علم النفس النمو والمفاھیم 
التطور  –السلوك  –النمو ( المرتبطة بھ 

امل المؤثرة في العو) . التعلم  –النضج  –
  النمو 

    

٤/٣ – ١/٣  ٣  
القوانین العامة للنمو وخصائص نمو 

  الطفل من الوالدة 
    

١٢/٣ – ٨/٣  ٤  
مفھومھا وأھمتھا  –العظام  –الرضاعة 

  بالنسبة للطفل
    

١٨/٣ – ١٥/٣  ٥  
ممیزات وخصائص مرحلة الطفولة 

النمو . سنوات  ٥-٣المبكرة من 
  .الفسیولوجي والجسمي

    

      امتحان الشھر االول   ٢٥/٣ – ٢٢/٣  ٦

١/٤ – ٢٩/٣  ٧  
خصائص النمو الحسي واالنفعالي 

 واللغوي والعقلي واالجتماعي
    

٧/٤ – ٦/٤  ٨  
سنوات  ٨-٦الطفولة الوسطى من عمر 

خصائص النمو الحسي واللغوي 
  .واالجتماعي

    

١٥/٤ – ١٢/٤  ٩  
سنة  ١١-٩مرحلة الطفولة المتأخرة من 

ي والفسیولوجي النمو الجسمي والحرك
  واالنفعالي

    

      أمتحان الشھر الثاني  ٢٢/٤ – ١٩/٤  ١٠

٢٩/٤ – ٢٦/٤  ١١  
خصائصھا وأھمیتھ دراستھا  –المراھقة 

  االتجاھات المختلفة في تفسیر المراھقة
    

     مشكالت المراھقة   ٦/٥ – ٣/٥  ١٢

١٣/٥ – ١٠/٥  ١٣  
بیاجیة في النمو العقلي للثقة  –نظریة 

  .للغةومراحل ارتقاء ا
    

٢٠/٥ – ١٧/٥  ١٤        
٢٧/٥ – ٢٤/٥  ١٥         
٣/٦ – ٣١/٥  ١٦        

  
  

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

  دیالى  :اسم الجامعة
  التربیة االساسیة : اسم الكلیة
   ریاضیات :اسم القسم

   ىاالول :المرحلة
  فاطمة أسماعیل محمود:ر اسم المحاض
  مدرس :اللقب العلمي

  ماجستیر  :المؤھل العلمي
 االرشاد التربوي :مكان العمل



٣ 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :توقیع العمید                                                                                                         :األستاذتوقیع                  
  
  

  
 بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Flow up of implementation celli pass play  

Dalia Hussein Yahya Course instructor 

Abu.reem15@yahoo.com E – mail 

Composition  
 

Title 

30 Course coordinator  

1. The ability to write simple , compound , complex , compound – 
complex sentence .  

2. To know the qualities of a good sentence .  
      3-The ability to write a narrative or descriptive composition about 
80 words . 

  

Course objective  

Connecting the ideas to write a composition of about three or four 
paragraphs.  The composition should contain an Introduction , 
Development and conclusion 
 

Course description  

University: Diyala 
College: Basic Education 
Department: English 
Stage : second 
Lecturer name: Dalia Hussein 
Yahya 
Qualification : instruction 
Piece of work : Baquba  

Republic of Iraq 
The ministry of higher education 

& scientific research 



٤ 
 

Al – Hamash , K . I . (1981)College Composition . Baghdad   Textbook  

Final Exam Project Quizzes Laboratory Term tests 
Course Assessments  

60%  10%  30% 

Type here general notes regarding the course General Notes 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        

 
Course weekly outline  

Notes  
Lab. Experiment 

Assignments  
Topic  Covered  Date  week  

    The Paragraph  15/2 – 18/2  1  
   The features of good Paragraphs Unity    22/2 – 25/2  2  

   
The features of good Paragraphs 
Coherence 

1/3 – 4/3  3  

   Transitions between sentences  8/3 – 11/3  4  

   Length of Paragraphs and Exercises  15/3 – 18/3  5  
   Examination 22/3 – 25/3  6  
   Punctuation and End Punctuation Marks  29/3 – 1/4 7  

   
Non – end Punctuation Marks (1) The 
Comma  

5/4 – 8/4  8  

   The Semicolon , The Colon , The Dash  12/4 – 15/4 9  

   
Enclosing Punctuation Marks , 
Punctuation Marks used within the word  

19/4 – 22/4  10  

   Punctuation Marks used within the word  26/4 – 29/4 11  
   Examination  3/5 – 6/5 12  

University: Diyala  
College: Basic Education  
Department  of English 
Stage :Second 
Lecturer name : Dalia Hussein 
Yahya  
Qualification : Instructor 
Piece of work : Baquba  

Republic of Iraq 
The ministry of higher education 

& scientific research 



٥ 
 

   Capital letters and Numbers  10/5 – 13/5  13  

   The division of words in writing Exercises   17/5 – 20/5  14  
    Exercises  24/5 – 27/5 15  

    Examination  31/5 – 3/6 16  
 
 
 
 



٦ 
 

INSTRUCTOR Signature :                                                                                  Dean Signature :                             



٧ 
 

 
                                                                             بسم  هللا الرحمن الرحیم

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (اصول التربیة)  استمارة انجاز الخطة التدریسیة للمادة

 م.م. جبار ثایر جبار حمیداالسم 

 Jabarth91@yah00.comالبرید االلكتروني 

أصول التربیة  اسم المادة 

 الثانيمقرر الفصل 

أھداف المادة 
 

معرفة الطلبة بمعنى التربیة وأھداف التربیة . 
معرفة الطلبة في التربیة في الحضارات القدیمة. 

معرفة الطلبة بالتربیة العربیة االسالمیة .  
 الغربي) –معرفة الطلبة باعالم الفكر التربوي (العربي 

 

التفاصیل األساسیة للمادة 
 

 – األساس التاریخي للتربیة – النظریات التربویة – أھداف التربیة –معنى وتطور مفھوم التربیة 
 التربیة في القرون – الیونانیة – الصین – التربیة في الحضارات القدیمة (واد الرافدین –التربیة البدائیة 

 التربیة الحدیثة  - اعالم الفكر – معاھد التعلیم في اإلسالم – التربیة العربیة اإلسالمیة –الوسطى - ) 
 التربیة العائلیة واھمیة – عالقة التربیة في المجتمع – االساس االجتماعي للتربیة –التربوي الغربي 
 تكوین األسرة.  

الكتب المنھجیة 
 

 

المصادر الخارجیة 
 

  .2012 –اصول التربیة ومبادئھا ،محمد سلمان الخزاعلھ  - ١
 .  2007 –اصول التربیة العامة ، د. سعید اسماعیل علي   - ٢

 

تقدیرات الفصل 
االمتحان النھائي المشروع االمتحانات الیومیة المختبر الفصل الدراسي 

30 % / / /60 %

معلومات اضافیة 
 
 

 

جمھوریة العراق 
 

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 
 

جھاز االشراف والتقویم العلمي 

اسم الجامعة: دیالى  
اسم الكلیة: التربیة األساسیة  

اسم القسم: اإلرشاد النفسي والتوجیھ التربوي  
المرحلة: األولى  

 جبار ثایر جبار حمید :اسم المحاضر 
اللقب العلمي: مدرس مساعد 

المؤھل العلمي: ماجستیر 
 قسم اإلرشاد النفسي والتوجیھ التربوي مكان العمل: 
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                                                                             بسم  هللا الرحمن الرحیم

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (علم النفس النمو )  استمارة انجاز الخطة التدریسیة للمادة

 أ.د. بشرى عناد مبارك التمیمياالسم 

 Dr.bushra51@yah00.comالبرید االلكتروني 

علم النفس النمو اسم المادة 

 الثانيمقرر الفصل 

أھداف المادة 
 

 تعریف الطلبة باھم مراحل نمو وجوانبھ ، ومفھومھ . •
 تعریف الطلبة بخصائص النمو في مرحلة المراھقة والطفولة. •

 تعریف الطلبة باھم مشكالت المراھقة.  •

التفاصیل األساسیة للمادة 
 

علم النفس النمو / ناشئتھ وتطوره / تعریفھ / العوامل المؤثرة في النمو / الخصائص العامة للنمو / 
جوانب النمو الجسمي / العقلي / االنفعالي / االجتماعي / اللغوي / المراھقة (خصائصھا /مشكالتھا).      

الكتب المنھجیة 
 

/ 

المصادر الخارجیة 
 

) / العراق وزارة التعلیم 1988علم النفس النمو /موفق الحمداني ( •
 العالي والبحث العلمي . 

) / عمان / االردن   2008علم النفس النمو / نادیة قطامي واخرون ( •
 

تقدیرات الفصل 
االمتحان النھائي المشروع االمتحانات الیومیة المختبر الفصل الدراسي 

40 % / / /60 %

معلومات إضافیة 
 
 

 

جمھوریة العراق 
 

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 
 

جھاز االشراف والتقویم العلمي 

اسم الجامعة: دیالى  
اسم الكلیة: التربیة األساسیة  

اسم القسم: اإلرشاد النفسي والتوجیھ التربوي  
المرحلة: األولى  

 د. بشرى عناد مبارك التمیمي :اسم المحاضر 
اللقب العلمي: استاذ 

المؤھل العلمي: دكتوراه 
قسم اإلرشاد النفسي والتوجیھ مكان العمل: 

 التربوي 
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Flow up of implementation celli pass play  

 
                                                          Type Your name here            Course Instructor 

Type your mail as example mail @ yahoo . comeE-mail 

Type here course titleTitle 
 
Type here the name of course coordinator

Course Coordinator 

  
Type  here course  objectivs

 

Course Objective 

Type here course  descriptionCourse Description 

 Textbook 

Final ExamProject Quizzes Laboratory Term Tests Course Assessments

As(40%)  As(10%) As(15%) As(35%) 

 General Notes 

 

University: Dyiala 
College : Basic 
Department:Counseling Psychology  
Stage : Scoundry 
Lecturer name : Mauyyad  Saad 
  
Qualification:Assistant Lecturer  
Place of work:Baquba  

Republic of Iraq 
 

The Ministry Of Higher 
Education 

 
& Scientific Research 
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Flow up of implementation celli pass play  

 
                                                          Type Your name here            Course Instructor 

Type your mail as example mail @ yahoo . comeE-mail 

Type here course titleTitle 
 
Type here the name of course coordinator

Course Coordinator 

  
Type  here course  objectivs

 

Course Objective 

Type here course  descriptionCourse Description 

 Textbook 

Final ExamProject Quizzes Laboratory Term Tests Course Assessments

As(40%)  As(10%) As(15%) As(35%) 

 General Notes 

 

University: Dyiala 
College : Basic 
Department:Counseling Psychology  
Stage : Scoundry 
Lecturer name : Mauyyad  Saad 
  
Qualification:Assistant Lecturer  
Place of work:Baquba  

Republic of Iraq 
 

The Ministry Of Higher 
Education 

 
& Scientific Research 
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 بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  استمارة انجاز الخطة التدریسیة للمادة
  مؤید سعد شعیب محمود القیسي  االسم 

 Mauyyad – 888 @ Yahoo . com                         البرید االلكتروني

  الدیمقراطیة والحریات العامة  اسم المادة

  ) A C B(الثانیة  ساعتان اسبوعیا  الى المرحلة  مقرر الفصل

  اھداف المادة
  

تعریف الطالب الجامعي بماھیة حریات وحقوق / الھدف العام 
االنسان من وجھات نظر عالمیة وانسانیة وعلمیة ودینیة بشكل 

ھو السعي الحداث تغییر في سلوك / موضوعي اما الھدف الخاص 
الطالب یتوافق مع الھدف العام من خالل توجیھ االنتباه الى 

  مضامین الحقوقیة ضمن المواثیق الدولیة ال
  التفاصیل االساسیة للمادة

  
 –الحریات الفكریة  –مفاھیم الحریات العامة  –الحریات الشخصیة 

االعالن العالمي  –الحریات ذات المضمون االجتماعي واالقتصادي 
  المضامین االساسیة للدیمقراطیة  –لحقوق االنسان 

  الكتب المنھجیة
  

 –الراي العام وحقوق االنسان  –نسان والقانون الدولي حقوق اال
  االسالم وحقوق االنسان

  المصادر الخارجیة
  

( موریس د فرجیھ  –)علم االجتماع السیاسي ( –د صادق االسود 
  )االحزاب السیاسیة 

  االمتحان النھائي  المشروع  االمتحانات الیومیة  المختبر  الفصل الدراسي  تقدیرات الفصل

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

  دیالى:امعةاسم الج
  التربیة األساسیة: اسم الكلیة
  االرشاد النفسي والتوجیھ التربوي:اسم القسم

  الثانیة :المرحلة
  مؤید سعد شعیب :اسم المحاضر الثالثي

  مدرس مساعد :اللقب العلمي
  طالب دكتوراه حالیا/ ما ستر  :المؤھل العلمي

 كلیة التربیة األساسیة:مكان العمل
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  %٤٠مثالً     %١٠مثالً   بحث ٥  ٤٠

  معلومات إضافیة
  
  

  

 
 بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                ت            

 
 
 
 
 

 
 

  استمارة الخطة التدریسیة للمادة                                                        
  المالحظات  المادة العملیة  المادة النظریة  خالتاری  األسبوع

وشرح خصائص الدیمقراطیة –توضیح المفردات   ٢٠١٥-٢- ١٨  ١
   -وضمناتھا

  -  

  -    معنى الحریات والشروط الجوھریة لتوفر الحریة العامة  ٢- ٢٥  ٢
  -    االھداف االساسیة لتدریس مادة الحریات  ٣-٤  ٣
      ق االنسانالفروقات بین الحریات العامة وحقو  ٣- ١١  ٤
  -    تحدید مفھوم الحریات حسب وجھات النظر الفلسفیة   ٣- ١٨  ٥
      الحریات الشخصیة —تصنیف الحریات العامة  ٣- ٢٥  ٦
  -    حرمة المساكن في االسالم  ٤-١  ٧
      سریة المراسالت–حریة التنقل   ٤-٨  ٨
      حریة الراي  –حریة العقیدة  –الحریات الفكریة   ٤- ١٥  ٩

  -    حریة تكوین المجتمعات –الصحافة  حریة  ٤- ٢٢  ١٠
  -    موعد امتحان الشھر االول  ٤- ٢٩  ١١
  -    الحریات ذات المضمون االقتصادي واالجتماعي   ٥-٦  ١٢
  -    حریة التملك في االسالم   ٥- ١٣  ١٣
  -    حریة العمل في االسالم  ٥- ٢٠  ١٤
  -    حریة التجارة والصناعة   ٥- ٢٧  ١٥
      قوق االنسان وتطبیقاتھ االعالن العا لمي لح  ٦-٣  ١٦

  عطلـــــــة نصـــــف الســـــــــنة                                                                                  
١٧          
١٨          
١٩          
٢٠          
٢١          
٢٢          
٢٣          
٢٤          
٢٥          

  جمھوریة العراق
  
  

  رة التعلیم العالي والبحث العلميوزا
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

  دیالى :اسم الجامعة
  التربیة االساسیة: اسم الكلیة
  االرشاد النفسي والتوجیھ التربوي :اسم القسم

  الثانیة :المرحلة
  مؤید سعد شعیب:اسم المحاضر الثالثي

  مدرس مساعد:اللقب العلمي
  ب دكتوراه طال/ ماستر  :المؤھل العلمي

 التربیة االساسیة  :مكان العمل
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٢٦          
٢٧          

  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
    

  
  
  
  

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 

University:Diyala  
College: basic education 
Department : 
Stage : : 
Lecturer name 
Qualification :   
Place of work ; basic education 

Republic of Iraq               
 

The ministry of higher           
Education & scientific Research  
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        25 
        26 
        27 
        28 
        29 
        30  
        31 

INSTRUCTOR signature :                                                                                                       Dean signature: 

  
 بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                            

 
 
 
 
 
 
 

  )    المشاھدة              ( استمارة انجاز الخطة التدریسیة للمادة

  د معن لطیف كشكول سلمان الربیعي .م.ا  االسم

 Maan # yahoo.com  البرید االلكتروني

  المشاھدة  اسم المادة

  يالثان  مقرر الفصل

  أھداف المادة
  

تحلیل قدرات ومیول واستعدادات الطالب ومالحظة سلوكھ في المواقف الفردیة والجماعیة  لصقل        
شخصیتھ والتعرف على عوامل البیئیة والثقافیة ، والمشاھدة تسھم في جمع الحقائق والبیانات لتوجیھ 

  .                                        الطالب مھنیا 

  التفاصیل األساسیة للمادة
  

  مالحظة السجالت التي تخص االرشاد النفسي والتربوي : اوال 
  التعرف على السلوك االنساني وفھم الطبیعة البشریة : ثانیا 
السیرة الذاتیة من حیث تاریخھ االسري وتطور حیاتھ وفلسفتھ بالحیاة ومعلومات وافیة عن : ثالثا 

  الطالب 
ة وتجمیع البیانات وتنظیمھا اذ  بواسطتھا یستطیع المرشد ان یحصل على المعلومات دراسة الحال: رابعا

  والبیانات عن الطالب 

  الكتب المنھجیة
  

   ١٩٨٨دلیل المرشد النفسي والتربوي  ١-
   

  المصادر الخارجیة
  

  ١٩٩٨دمحم عبد السالم زھران ... االرشاد النفسي والتربوي  -١

  االمتحان النھائي  المشروع  االمتحانات الیومیة  المختبر  الفصل الدراسي  تقدیرات الفصل

  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
  :اسم المحاضر 

  : اللقب العلمي
  : المؤھل العلمي

 قسم اإلرشاد النفسي والتوجیھ التربوي: ن العملمكا
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/  /  /  /  ١٠٠%  

  معلومات إضافیة
  
  

  الیوجد
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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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  بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                            

 
 
 
 
 
 
 

                                                        

  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 
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  ) 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



٩ 
 

٣١          
٣٢          

  
  

  توقیع األستاذ                   
  توقیع العمید                                                                                                     
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  استمارة انجاز الخطة التدریسیة للمادة

  االسم
   اخالص  علي حسین  . د . م.أ
   

   Er_akh2013@yahoo.com  البرید االلكتروني

  مشاھدة   اسم المادة

   الثاني الفصل   مقرر الفصل

  أھداف المادة
  

 . لالطالع على طرائق التدریس واسالیبھ ) للطالب(امة الفرصة تا .١
 . تمكین الطالب من متابعة ما یتلقاه نظریاً من المادة وتطبیقھا عملیاً  .٢
 .لیمیة تعریف الطالب بأسلوب أدارة الصف ومعالجة المواقف التع .٣
  .یشاھدھاتنمیة مھارة تقویم األنشطة الصفیة التي  .٤
 . توجیھ الطالب إلى النواحي التي تھمھ في التطبیق  .٥
  . تعریف الطالب لعناصر البیئة المدرسیة ودورھا في العملیة التربویة  .٦

  التفاصیل األساسیة للمادة
  

یة التي یراھا في المعلمین الذین رصد الجوانب االیجابیة والسلبفي استفادة الطالب من المشاھدة 
  . كما یراقب سیر التفاعل الجاري بین المدارس والطلبة . یشاھدھم 

  الكتب المنھجیة
  

  .   ٢٠٠٧الموسوي ، دمحم علي ، دلیل التربیة العملیة ، دار الكتاب للطباعة ، 

  المصادر الخارجیة
  

  ٢٠٠٥مان األردن ، جابر ، ولید أحمد ، طرق التدریس العام ، دار الفكر ، ع

  تقدیرات الفصل
  المشروع  االمتحانات الیومیة  المختبر  الفصل الدراسي

االمتحان 
  النھائي

٦٠    %١٠    %٣٠%  

  معلومات اضافیة
  
  

  

 
 
 
 

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

  جامعة دیالى : اسم الجامعة
  االساسیة التربیة : اسم الكلیة
  االرشاد التربوي: اسم القسم

      لثة الثا: المرحلة
   اخالص علي حسین  . د . م.المحاضر أاسم 

  استاذ مساعد : اللقب العلمي
   التربويالنفس دكتوراه بعلم : المؤھل العلمي

 بعقوبة: مكان العمل
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  استمارة الخطة التدریسیة للمادة

  العملیة  المادة     األسبوع
 المادة 

  النظریة 
  المالحظات

١    

في االسبوع الثالث من شھر شباط یعطي مدرس المشاھدة توجیھات للطالب 
   - :داخل الكلیة وتتضمن ما یلي 

  التعریف بالمشاھدة 
  القیام بھا  كیفیة

  : كیفیة تسجیل المالحظات ونوع المالحظات التي یشاھدھا الطالب وتشمل على 
 طریقة تدریس المعلم  .١
 ضبط الصف  .٢
 مشاركة التالمیذ  .٣
 سالمة المادة العلمیة  .٤
  . الخ ..... سالمة لغة المعلم  .٥

    

٢  
ن یقوم الطلبة مع مدرس المشاھدة بزیارة المدارس التطبیقیة میدانیاً وتدوی 

مالحظاتھم في كل زیارة من خالل مسك سجالت خاضعة للتفتیش من قبل مدرس 
   .المادة

    

٣  

   -:یقوم مدرس المادة بتوضیح المفاھیم واالفكار اآلتیة في األسابیع التالیة  
  .آذاراألسبوع الثالث من شھر  .١
  .نیساناألسبوع الثالث من شھر  .٢
النھائیة لمادة  األسبوع الثاني من شھر مایس ویكرس للمناقشة .٣

 . المشاھدة 
المعلم ، المادة ، الطالب ، : عناصر المشاھدة ، عناصر الدرس ( المفاھیم ، 

  ) الطریقة 
   دروس تدریبیة 

    

  
  
  
  
  
  

  :توقیع العمید              :                                                                                           توقیع األستاذ                 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

  دیالى  :اسم الجامعة
  التربیة االساسیة : اسم الكلیة
    التربوي االرشاد :اسم القسم

  لثة الثا :المرحلة
   اخالص علي حسین . د.م . أ :رالمحاضاسم 

  استاذ مساعد  :اللقب العلمي
  النفس التربوي دكتوراه علم  :المؤھل العلمي

  بعقوبة :مكان العمل
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استمارة انجاز الخطة التدریسیة للمادة 

االسم 
 بلقیس عبد حسین    أ.م. 

  

 Babd0118@G MAIL .comالبرید االلكتروني 

مشاھدة  اسم المادة 

الفصل  الثاني  مقرر الفصل 

أھداف المادة 
 

 اتامة الفرصة (للطالب) لالطالع على طرائق التدریس واسالیبھ .  .١
 تمكین الطالب من متابعة ما یتلقاه نظریاً من المادة وتطبیقھا عملیاً .  .٢
 تعریف الطالب بأسلوب أدارة الصف ومعالجة المواقف التعلیمیة . .٣
 تنمیة مھارة تقویم األنشطة الصفیة التي یشاھدھا.  .٤
 توجیھ الطالب إلى النواحي التي تھمھ في التطبیق .  .٥
تعریف الطالب لعناصر البیئة المدرسیة ودورھا في العملیة التربویة .   .٦

التفاصیل األساسیة للمادة 
 

استفادة الطالب من المشاھدة في رصد الجوانب االیجابیة والسلبیة التي یراھا في المعلمین الذین 
یشاھدھم . كما یراقب سیر التفاعل الجاري بین المدارس والطلبة .  

الكتب المنھجیة 
 

 .   2007الموسوي ، محمد علي ، دلیل التربیة العملیة ، دار الكتاب للطباعة ، 

المصادر الخارجیة 
 

 2005جابر ، ولید أحمد ، طرق التدریس العام ، دار الفكر ، عمان األردن ، 

تقدیرات الفصل 
المشروع االمتحانات الیومیة المختبر الفصل الدراسي 

االمتحان 
النھائي 

30 % 10 % 60 %

معلومات اضافیة 
 
 

 

 
 
 
 

جمھوریة العراق 
 
 

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 
 
 

جھاز االشراف والتقویم العلمي 

اسم الجامعة: جامعة دیالى  
اسم الكلیة: التربیة االساسیة  
اسم القسم: االرشاد التربوي 

المرحلة: الثالثة      
 بلقیس عبد حسین    أ.م. اسم المحاضر 

اللقب العلمي: استاذ مساعد  
المؤھل العلمي: ماجستیر ریاض االطفال   

 مكان العمل: بعقوبة
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استمارة انجاز الخطة التدریسیة للمادة 

االسم 
أ.م. د . عبدالرزاق جدوع محمد  

  

 Abu.reem15@yahoo.comالبرید االلكتروني 

مشاھدة  اسم المادة 

الفصل  الثاني  مقرر الفصل 

أھداف المادة 
 

 اتامة الفرصة (للطالب) لالطالع على طرائق التدریس واسالیبھ .  .١
 تمكین الطالب من متابعة ما یتلقاه نظریاً من المادة وتطبیقھا عملیاً .  .٢
 تعریف الطالب بأسلوب أدارة الصف ومعالجة المواقف التعلیمیة . .٣
 تنمیة مھارة تقویم األنشطة الصفیة التي یشاھدھا.  .٤
 توجیھ الطالب إلى النواحي التي تھمھ في التطبیق .  .٥
تعریف الطالب لعناصر البیئة المدرسیة ودورھا في العملیة التربویة .   .٦

التفاصیل األساسیة للمادة 
 

استفادة الطالب من المشاھدة في رصد الجوانب االیجابیة والسلبیة التي یراھا في المعلمین الذین 
یشاھدھم . كما یراقب سیر التفاعل الجاري بین المدارس والطلبة .  

الكتب المنھجیة 
 

 .   2007الموسوي ، محمد علي ، دلیل التربیة العملیة ، دار الكتاب للطباعة ، 

المصادر الخارجیة 
 

 2005جابر ، ولید أحمد ، طرق التدریس العام ، دار الفكر ، عمان األردن ، 

تقدیرات الفصل 
المشروع االمتحانات الیومیة المختبر الفصل الدراسي 

االمتحان 
النھائي 

30 % 10 % 60 %

معلومات اضافیة 
 
 

 

 
 
 
 

جمھوریة العراق 
 
 

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 
 
 

جھاز االشراف والتقویم العلمي 

اسم الجامعة: جامعة دیالى  
اسم الكلیة: التربیة االساسیة  
اسم القسم: االرشاد التربوي 

المرحلة: الثالثة      
. د . عبدالرزاق جدوع محمد  ماسم المحاضر أ.

اللقب العلمي: استاذ مساعد  
المؤھل العلمي: دكتوراه بعلم االجتماع  

 مكان العمل: بعقوبة



٦ 
 

  (( أستمارة الخطة التدریسیة للمادة االرشاد الجمعي ))

  التدریسي:اسم   أ.د. علي إبراھیم محمد 

 Mohammed_alawsy2002@yahoo.com البرید االلكتروني :

 اسم المادة:  اإلرشاد الجماعي

 مقررالفصل: اليوجد

التعريف بأهم الطرق األساسية للرشاد الجمعي التي يستخدمها  
المرشد التربوي مع الطلبة المسترشدين لمساعدتهم على حل 

 مشكالتهم وأهميه تكوين المجموعات اإلرشادية
أھداف المادة: 

طبیعة اإلرشاد الجماعي . أنواع  اإلرشاد الجماعي . بناء المجموعات اإلرشادیة . أھداف  
اإلرشاد الجمعي .اإلرشاد الجمعي للطلبة . العالج الجماعي  عند روجرز . العالج 

الجماعي عند أدلر. اإلرشاد األسري . القیادة دور المرشدین باعتبارھم قادة في العملیة 
 اإلرشادیة                                                                                            

التفاصیل االساسیھ للمادة: 

الكتب المنھجیة:  التوجد. 

د. سعيد حسين العزة  اإلرشاد الجماعي   

 والعالجي
المصادر الخارجیة: 

 الفصل الدراسي الفصل االول الفصل الثاني المختبرات االمتحان النھائي

 60   20 األول  20   
 الثاني

 

تقدیرات الفصل: 

: معلومات اضافیة بحوث یكلف بھا الطلبة حول المادة
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 استمارة انجاز الخطة التدریسیة للمادة

      صاحب عبدهللا حمد االسم 

 SahibHamad2014@ gmail.Com البرید االلكتروني

 تقنیات االرشاد النفسي اسم المادة

 /  مقرر الفصل

 اھداف المادة

 

ان یتمكن الطالب من التعرفعلى معنى تقنیات االرشاد ـان یتعرف الطالب على تطور التقنیات الحدیثة 

- ان یتعرف الطالب على تقنیات المقابلة االرشادیةـ ان یتعرف الطالب على تقنیات االرشاد السلوكي ـ 

ان یتعرف الطالب على تقنیات االرشاد المعرفي -  ان یتعرف الطالب على تقنیات االرشاد السلوكي 

 ان یتعرف الطالب على التقنیات الحدیثة في –المعرفي- ان یتعرف الطالب على تقنیات السایكودراما

 .االرشاد التربوي

 التفاصیل االساسیة للمادة

 

معنى تقنیات االرشاد النفسیـ تطور التقنیات االرشادیة ـ تقنیات المقابلة االرشادیةـ تقنیات االرشاد 

السلوكي ـ تقنیات االرشاد المعرفیـ تقنیات االرشاد السلوكي المعرفیـ تقنیات السایكودراماـ اھمیة 

 التقنیات الحدیثة في االرشاد التربوي .

 ال یوجد الكتب المنھجیة

 المصادر الخارجیة

 

االرشاد النفسي في المدرسة/ صالح احمد الخطیب - علم النفس االرشادي / احمد عبد اللطیف ابواسعد-

 مبادىءالتوجیة واالرشاد النفسي / سامي محمد ملحم - االرشاد المدرسي ـ احمد عبد اللطیف ابو اسعد

 االمتحان النھائي المشروع االمتحانات الیومیة المختبر الفصل الدراسي تقدیرات الفصل

 %60مثالً   %5مثالً   %35مثالً 

 معلومات اضافیة

 

 / 

 جمھوریة العراق

 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي 

 اسم الجامعة:       دیالى

 اسم الكلیة:  كلیة التربیة االساسیة

 اسم القسم: االرشاد النفسي والتوجیھ التربوي

 المرحلة:الثالثة

 اسم المحاضر الثالثي: صاحب عبدهللا حمد
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Flow up of implementation celli pass play  

 Course instructor 

Er_akh2013@yahoo.com E – mail 

Show Title 

Chapter Third Course coordinator  

1. Show the establishment of the opportunity (for students) for 
the teaching methods and techniques. 
2. enable the student to follow it receives theory of matter and 
their application in practice. 
3. introduce students to the classroom management style and 
address the educational situations. 
4. skill calendar classroom activities watched by development. 
5. The student is directed to areas of interest to them in the 
application. 
6. introduce students to the elements of the school environment 
and their role in the educational process. 

Course objective  

Moussawi, Muhammad Ali, practical education guide, Dar book printing 
. 2007. 

Course description  

Jaber, Waleed Ahmed, general teaching methods, Dar thought, 
Amman, Jordan 0.2005 

Textbook  

Final Exam Project Quizzes Laboratory Term tests 
Course Assessments  

60%  10%  30% 

University: Diyala 
College: Basic Education 
Department: Computer 
Stage : : Third 
Lecturer name:Dr.Iklas Ali 
Hussein   
Qualification : : PhD psychology   
Piece of work : Baquba  

Republic of Iraq 
The ministry of higher education 

& scientific research 
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 General Notes 

  
  

INSTRUCTOR Signature :                                                                                  Dean Signature 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 

Course weekly outline  
Notes    Lab. Experiment Assignments  Date  week  

    

In the third week of February, gives the teacher viewing 
guidance for students within the College include the 
following: - 
Definition viewing 
How do 
How to take notes and type notes watched by the student 
and include: 
1. The method of teaching the teacher 
2. Adjust row 
3. Post pupils 
4. Safety scientific article 
5. Safety language teacher ..... etc. 

 
1  

  

   
Students with a teacher viewing Applied visit schools in the 
field and take their feedback on each visit by keeping 
records are subject to inspection by the subject teacher. 

 ٢  

   

The art teacher to clarify the following concepts and ideas in 
the weeks following: - 
1. the third week of March. 
2. the third week of April. 
3. the second week of the month of May is dedicated to the 
final discussion of the material seen. 
Concepts (elements viewing, Lesson: Teacher elements, 
material, the student, the way) 
Training courses 

 ٣  

:   
  
 
 

University: Diyala  
College: Basic Education  
Department  : 
Stage : : Third 
Lecturer name : Aklas Ali hussein   
Qualification: Assistant Professor 
Piece of work : Baquba  

Republic of Iraq 
The ministry of higher education 

& scientific research 
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  استمارة انجاز الخطة التدریسیة للمادة
  محمود عبدالرزاق جاسم دمحم أرزوقي. د.م.أ     االسم 

 w.ma38 @yahoo.com  البرید االلكتروني

 التربیة اإلسالمیة  اسم المادة

  الفصل الدراسي الثاني/ ولىالمرحلة األ  مقرر الفصل

  اھداف المادة
  

تعری++ف الطال++ب أھمی++ة م++ادة التربی++ة اإلس++المیة وأثرھ++ا ف++ي الحی++اة العام++ة، ومعن++ى النب++وة والرس++الة  -
ومھمتھما، والتعریف بالقرآن الكریم والكتب السماویة األخرى، ومعنى المعجزة وكیفیة وقوعھ+ا، وم+ا 

وم اآلخ++ر وم++ا ھ++ي ص++فات األنبی++اء، والمقص++ود ب++الوحي وكیفی++ة نزول++ھ، وحك++م التوب++ة، واإلیم++ان ب++الی
 . سیكون

تعری++ف الطال++ب كیفی++ة ال++رد عل++ى المنحرفین،والمغ++الین، والخ++ارجین ع++ن األص++ول العقدی++ة الس++لیمة،  -
  . بأسلوب علمي ھادف مبسط

  
  التفاصیل االساسیة للمادة

  
حاج+++ة العق+++ل اإلنس+++اني إل+++ى ھ+++دي النب+++وة، النب+++وة ومھمتھ+++ا، النب+++ي والرس+++ول ف+++ي اللغ+++و ف+++ي بی+++ان 

لنب++وة اص++طفاء واختی++ار، بش++ریة الرس++ل واألنبی++اء، فوائ++د وق++وع األع++راض البش++ریة واالص++طالح، ا
لألنبیاء، مھمة األنبیاء، القرآن الكریم والكتب السماویة األخرى، ص+فات األنبی+اء والرس+ل، ال+وحي ف+ي 
اللغ++و واالص++طالح، كیفی++ة ن++زول ال++وحي، المعج++زة ف++ي اللغ++ة واالص++طالح، ش++روط المعج++زة، معج++زة 

حكم اإلیمان بالیوم اآلخر، التوبة حكمھ+ا ش+روطھا، عل+م الس+اعة عن+د  -علیھ الصالة والسالم–الرسول 
  . هللا، النفخ في الصور، الجنة والنار ووصف أھلھما

  الكتب المنھجیة
  .لیس ھناك كتاب منھجي    

  المصادر الخارجیة
  )عبدالرحمنقحطان .د، رشدي علیان . د(أصول الدین اإلسالمي لــــ: كتاب  

االمتحانات   المختبر  الفصل الدراسي  تقدیرات الفصل
  الیومیة

االمتحان   المشروع
  النھائي

 ٦٠          %٤٠%  

  معلومات اضافیة
  

  

 

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

  دیالى  :اسم الجامعة
  التربیة األساسیة: اسم الكلیة
  التاریخ :اسم القسم

  األولى:المرحلة
حمود عبدالرزاق جاسم م.د:اسم المحاضرالثالثي

  أستاذ مساعد :اللقب العلمي
  الدكتوراه :المؤھل العلمي

 قسم اللغة العربیة: مكان العمل



 
  بسم  هللا الرحمن الرحیم

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  استمارة الخطة التدریسیة للمادة
  المالحظات  المادة العملیة  المادة النظریة  التاریخ  االسبوع

      حاجة العقل إلى ھدي النبوة، والنبة ومھمتھافي بیان   م١٧/٢/٢٠١٥  ١

      تعریف النبي والرسول في اللغة واالصطالح  م٢٤/٢/٢٠١٥  ٢
النبوة اصطفاء واختیار، بشریة الرسل واألنبیاء،   م٣/٣/٢٠١٥  ٣

  مھمة األنبیاء لبشریة لألنبیاء،فوائد وقوع األعراض ا
    

      االمتحان األول  م١٠/٣/٢٠١٥  ٤
      القرآن الكریم والكتب السماویة األخرى  م١٧/٣/٢٠١٥  ٥
      صفات األنبیاء والرسل  م٢٤/٣/٢٠١٥  ٦
      الوحي في اللغو واالصطالح، كیفیة نزول الوحي  م٣١/٣/٢٠١٥  ٧
      االمتحان الثاني  م٧/٤/٢٠١٥  ٨
      اللغة واالصطالح، شروط المعجزةالمعجزة في   م١٤/٤/٢٠١٥  ٩

      - علیھ الصالة والسالم–معجزة الرسول   م٢١/٤/٢٠١٥  ١٠
      حكم اإلیمان بالیوم اآلخر  م٢٨/٤/٢٠١٥  ١١
      االمتحان الثالث  م٥/٥/٢٠١٥  ١٢
      التوبة حكمھا شروطھا، علم الساعة عند هللا  م١٢/٥/٢٠١٥  ١٣
      والنار ووصف أھلھماالنفخ في الصور، الجنة   م١٩/٥/٢٠١٥  ١٤
١٥          
١٦          
١٧          
١٨          
١٩          
٢٠          
٢١          
٢٢          
٢٣          
٢٤          
٢٥          
٢٦          
٢٧          
٢٨          

  
  
  
  

  :جاسم                                                                                  توقیع العمید محمود عبدالرزاق.د.م.أ:     توقیع االستاذ
  

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

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

  األولى:المرحلة
  جاسم محمود عبدالرزاق.د:اسم المحاضرالثالثي

  أستاذ مساعد :اللقب العلمي
  الدكتوراه :المؤھل العلمي

 قسم اللغة العربیة: مكان العمل
 



 
 
 

   أسم الجامعة: دیالى
أسم الكلیة:  التربیة األساسیة 

أسم القسم: التاریخ 
المرحلة:االولى 

  أسم المحاضر: ازھار غازي مطر
اللقب العلمي: مدرس 

المؤھل العلمي: دكتوراه  
 قسم التاریخمكان العمل: 

 

 جمهورية العراقجمهورية العراقجمهورية العراقجمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي و البحث العلميوزارة التعليم العالي و البحث العلميوزارة التعليم العالي و البحث العلميوزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 جهاز االشراف التقويم العلميجهاز االشراف التقويم العلميجهاز االشراف التقويم العلميجهاز االشراف التقويم العلمي

 
 

 

 (( أستمارة الخطة التدریسیة السنویة ))

  التدریسي:اسم د.ازھار غازي مطر البھادلي   

azhaarkazy2@gmail.com 
Azharkazi@yahoocom 

: البرید االلكتروني

 اسم المادة:  تاريخ الشرق االدنى القديم(مصر وبالد الشام)     

المرحلة االولى/الفصل الدراسي الثاني            
 مقرر الفصل:                    

أھداف المادة:  تعریف الطلبة بأهم االحداث التاریخیة لمنطقة الشرق االدنى القدیم(مصر وبالد الشام) 

 تتناول المادة بیان الخلفیة الجغرافیة للمنطقة والعصور الحجریة والممالك واالسر التي 

  .                                               حكمت المنطقة في تلك الفترة التاریخیة
التفاصیل األساسیة  للمادة: 

  .                 مقدمة في تاریخ الحضارات القدیمة ،.طه باقر1       

 دراسات  في الشرق االدنى القدیم.                سامي سعید االحمد،.2       
الكتب المنھجیة: 

المصادر الخارجیة:    

 الفصل الدراسي الفصل االول الفصل الثاني المختبرات االمتحان النھائي

األول    40    60
 الثاني

 

تقدیرات الفصل: 

: معلومات اضافیة 

 
 
   

  



         
   أسم الجامعة: دیالى 

أسم الكلیة:  التربیة االساسیة 
أسم القسم: التاریخ 

المرحلة:االولى 
أسم المحاضر: علي نایف مجید  

اللقب العلمي: مدرس مساعد 
 ماجستیرالمؤھل العلمي:  

 مكان العمل: قسم التاریخ

 

جمهورية العراق  جمهورية العراق  جمهورية العراق  جمهورية العراق  

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي  وزارة التعليم العالي و البحث العلمي  وزارة التعليم العالي و البحث العلمي  وزارة التعليم العالي و البحث العلمي  

 جهاز االشراف التقويم العلميجهاز االشراف التقويم العلميجهاز االشراف التقويم العلميجهاز االشراف التقويم العلمي

 

                                              (( استمارة الخطة التدریسیة السنویة ))

  التدریسي:اسم  م.م. علي نایف مجید  

alinifmaged@gmail.com البرید االلكتروني :

  تاريخ العرب قبل اإلسالم وعصر الرسالة
 اسم المادة: 

 مقررالفصل:                                                الفصل الثاني/المرحلة االولى    

أھداف المادة:   جعل الطالب  ملما  بتاریخ العرب قبیل اإلسالم وعصر الرسالة.  

التعرف على مصادر تاریخ العرب فبل اإلسالم والدویالت العربیة قبل اإلسالم في جنوب 
واألحوال االجتماعیة  الجزیرة العربیة وبالد الشام والعراق وتناول مدن الحجاز

واالقتصادیة والدینیة عند العرب قبل اإلسالم ومعرفة مصادر عصر الرسالة ومولد 
الرسول (ص) وحیاتھ قبل البعثة، ونزول الوحي ومحاولة نشر اإلسالم في مكة والھجرة 

إلى الحبشة ومحاولة نشر اإلسالم في    والطائف وبیعة العقبة األولى والثانیة ولھجرة إلى 
 یثرب وتنظیمات الرسول في  المدینة  ومغازیھ  ووفاتھ.

التفاصیل األساسیة  للمادة: 

                                                                                                 
 دراسات في تاریخ العرب قبل االسالم/ د.رشید عبد هللا الجمیلي

الكتب المنھجیة: 

  الوسیط في تاریخ العرب قبل االسالم /ھاشم یحیى المالح  )- 1 (
)-تاریخ العرب قبل االسالم/منذر عبد الكریم البكر 2(

المصادر الخارجیة: 

االمتحان 
 النھائي

 الفصل االول الفصل الثاني المختبرات
الفصل 

 الدراسي
األول   40  60

 الثاني
 

تقدیرات الفصل: 

     المادة مطولة ومن الصعب تناولھا خالل كورس لذا اقترح فصل مادة عرب فبل 
االسالم وجعلھا لكورس واحد وعصر الرسالة لكورس اخر وبشكل مستقل لیسھل عملیة 

تدریسھا بشكل موسع                                                                                     
       

: معلومات اضافیة

 
   

  
  



 
 

 (( استمارة الخطة التدریسیة السنویة ))

أ.م.د.قحطان حمید كاظم العنبكي       التدریسي:اسم

drqahatanhamed@yahoocom. 
drqahatanhamed@gmail.com. 

 
: البرید االلكتروني

 اسم المادة: منھج البحث التاریخي

 مقررالفصل: الفصل الدراسي الثاني /المرحلة األولى

تعریف الطلبة بقواعد وأصول كتابة التاریخ والبحث في حقولھ المختلفة مع بیان تطور  
نشأة علم التاریخ وأھمیة العلوم المساعدة في دراسة التاریخ وكتابتھ والبحث فیھ وان 

نمكن الطلبة في نھایة الفصل الدراسي من كتابة بحث تتوافر فیــھ مقومات البحث 
التاریخي الجید. 

أھداف المادة: 

تتضمن تعریف معنى التاریخ لغة واصطالحاً وبیان أھم صــفات المؤرخ الناجح وتتبع  
تطور علم التاریخ عند العرب وتفصیل العلوم المساعدة في دراسة التاریخ وتعلیم الطلبة 

بأصول البحث التاریخي من اختیار الموضوع ووضع الخطة وجمع المعلومـــــات ونقد 
 المصادر وترابط الكتابة حتى الخطوات األخیرة النجاز كتابة البحث التاریخي.           . 

التفاصیل األساسیة  للمادة: 

).1980.طھ باقر ومحمد عبدالعزیز،طرق البحث التاریخي في التاریخ واآلثار،(بغداد،1   
  .1990.عبدالواحد ذنون طھ،أصول البحث التاریخي،الموصل،2
مرتضى النقیب،المؤرخ المبتدئ ومنھج البحث التاریخي. .3  

 
 

الكتب المنھجیة: 

.1976.حسن عثمان،منھج البحث التاریخي،دار المعارف،القاھرة،1  
.خلیل سعید،منھج البحث التاریخي .2  
  .1982،مكتبة النھضة،القاھرة،5.احمد شلبي،كیف تكتب بحثا أو رسالة،ط3
 .2001.صالح الدین الھواري،كیف تكتب بحثا أو رسالة،ة مكتبة الھالل ،بیروت،4
  .2007،بغداد،1.جمیل موسى النجار،فلسفة التاریخ مباحث نظریة،ط5
.1972.عبدهللا الفیاض،التاریخ فكرة ومنھجاً،مطبعة اسعد،بغداد،6  

المصادر الخارجیة: 

 الفصل الدراسي الفصل االول الفصل الثاني المختبرات االمتحان النھائي

األول     40   60
 الثاني

 

تقدیرات الفصل: 

  



١ 
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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
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  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  :مكان العمل
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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
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

  دیالى  :اسم الجامعة
  التربیة االساسیة : اسم الكلیة
  غة االنكلیزیة الل :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 

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 
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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 :                             
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   أسم الجامعة: دیالى
أسم الكلیة:  التربیة األساسیة 

أسم القسم: التاریخ 
المرحلة:الثانیة 

  أسم المحاضر: صباح نوري ھادي
اللقب العلمي: مدرس 

المؤھل العلمي: دكتوراه  
 قسم التاریخمكان العمل: 

 

 جمهورية العراقجمهورية العراقجمهورية العراقجمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي و البحث العلميوزارة التعليم العالي و البحث العلميوزارة التعليم العالي و البحث العلميوزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 جهاز االشراف التقويم العلميجهاز االشراف التقويم العلميجهاز االشراف التقويم العلميجهاز االشراف التقويم العلمي

 
 
 
 

 

 (( استمارة الخطة التدریسیة السنویة ))

  التدریسي:اسم    د.صباح نوري هادي

 Sabahnori79@yahoo.com 

sabahnori4@gmail.com 
: البرید االلكتروني

 اسم المادة:  تاریخ العراق الحدیث

/المرحلة الثانیةالفصل الثاني  مقررالفصل: 

 تعریف الطلبة بتاریخ العراق الحدیث وموجات االحتالل التي تعرض لها العراق والتعریف 

. االداریة والسیاسیة واالقتصادیةباألوضاع  
أھداف المادة: 

تتركز التفاصیل 1534- 1258العراق منذ الغزو المغولي حتى السیطرة العثمانیة 

قیام حكم الممالیك في  والعراق تحت الحكم العثمانياالساسیة للمادة حول دراسة تاریخ 

.)1908- 1831عودة السیطرة العثمانیة المباشرة للعراق ( و)1831 – 175العراق (   

التفاصیل األساسیة  للمادة: 

الكتب المنھجیة:  . 

   ستیفن هملسي لونكریك، أربعة قرون من تاریخ العراق الحدیث 

.شاكر علي شاكر ، العراق في العهد العثماني  
المصادر الخارجیة: 

االمتحان 

 النهائي
 الفصل الدراسي الفصل االول الفصل الثاني المختبرات

60    40 األول    

 الثاني
 

تقدیرات الفصل: 

  



 دیالى : أسم الجامعة
  التربیة االساسیة:  أسم الكلیة
  التاریخ: أسم القسم

  لثةالثا: المرحلة
  خالد تركي علیوي: أسم المحاضر
  مدرس مساعد: اللقب العلمي

  ماجستیر:  المؤھل العلمي
 قسم التاریخ: مكان العمل

 

 جمهورية العراقجمهورية العراقجمهورية العراقجمهورية العراق

        وزارة التعليم العالي و البحث العلميوزارة التعليم العالي و البحث العلميوزارة التعليم العالي و البحث العلميوزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 التقويم العلميالتقويم العلميالتقويم العلميالتقويم العلميجهاز االشراف  جهاز االشراف  جهاز االشراف  جهاز االشراف  

 

  
  ))استمارة الخطة التدریسیة السنویة (( 

 :التدریسي اسم  خالد تركي علیوي. م.م

Dr_sh_khaled@yahoo.com 

kaledtourky70@gmail.com 
  :البرید االلكتروني

تاریخ الدولةالعربیةاالسالمیةفي العصر العباسي     
 

 :اسم المادة

 :لمقررا لفص المرحلة الثانیة/ثانيالفصل ال

جعل الطالب ملما بتاریخ العرب في العهد العباسي ومعرفته بأهم اإلحداث في    
  .هذا العصر

  :أھداف المادة

ــــــو  ــــــورة العباســــــیة ، اب ــــــة الث ــــــدعوة العباســــــیة ، عروب دراســــــة التنظــــــیم السیاســــــي لل

العباس،والیة العهد ،ابوجعفر المنصور، بناء بغـداد ، الحركـات الفارسـیة  ،الـروم، 

ــــــــــــــي  المــــــــــــــأمونالمهــــــــــــــدي ، الرشــــــــــــــید، االمــــــــــــــین  ــــــــــــــوذ االجنب ــــــــــــــر (،النف ك، ااالت

، ظهــور المغــول،  هللا، فتــرة انتعــاش الخالفــة ،الناصــر لــدین )یون،الســالجقةالبویه

،ســــــــقوط الخالفــــــــة  بــــــــاF، المستعصــــــــم  بــــــــاF، المستنصــــــــر  بــــــــأمرهللالظــــــــاهر 

العباسیة،أســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبابها                                                              

             

 ألساسیةالتفاصیال
  :للمادة

فاروق العمر                                             . د/العباسیة الخالفة 

                                           
  :الكتب المنھجیة

  عبد العزیز الدوري /العصر العباسي االول - )١( 

  تحسین حمید                     .د/الخالفة العباسیة-)٢-( 
  :المصادر الخارجیة

االمتحان 
 النهائي

 المختبرات
الفصل 
 الثاني

 الفصل االول
الفصل 
 الدراسي

  :تقدیرات الفصل



  األول  ٤٠  ٦٠
 الثاني

 

  :معلومات اضافیة الیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو جد                                 

 
 

___________________________________________________________________________
________ 
 . )ms-word (تملئ االستمارة بواسطة برنامج  •
  pdf.تنشر االستمارة على موقع الجامعة االلكتروني على االنترنت بصیغة ملف  •

  
___________________________________________________________________________

________  
 .(   االستمارة متاحة على موقع جامعة دیالى االلكتروني على االنترنت: مالحظة              

www.diyalauniv.edu.iq(  
___________________________________________________________________________  

  
  

    

 المالحظات
المادة 
 العملیة

 التاریخ  المادة النظریة

وع
سب

األ
 

 

  
 

 ١  ٢٠١٥/ ٢٣/٢  التنظیم السیاسي،عروبة الدعوة العباسیة تمهید، 

أبو العباس السفاح أول خلفاء  بني العباس  ،مقتل    

 أبي سلمة الخالل
٣/٢٠١٥/ ٢ 

٢  

   

 
والیة العهد، أبو جعفر المنصور، التخلص من أبي 

 مسلم ،الخوارج ، 

  

٩/٣/٢٠١٥  

٣ 

الحركات الفارسیة، والشعوبیة، الروم ، بناء  بغداد   

   ،المهدي 
١٦/٣/٢٠١٥ 

٤  

   

  البرامكة،جهاد الرشیدالرشید، قضاء الرشید على 
٢٣/٣/٢٠١٥ 

٥  

  
  ٦ ٣٠/٣/٢٠١٥ األمین والمأمون ،  
  ٧ ٦/٤/٢٠١٥  امتحان الشهر األول  



العالقات ،تنشیط الحركة العلمیة في عهد المأمون   

 في العصر العباسي األولالعربیة البیزنطیة   
١٣/٤/٢٠١٥ 

٨  

   

  )األتراك (النفوذ  األجنبي،
٢٠/٤/٢٠١٥ 

٩  

  ١٠ ٢٧/٤/٢٠١٥  البویهیون    
  ١١ ٤/٥/٢٠١٥  السالجقة   

    

  فترة انتعاش الخالفة العباسیة  
١١/٥/٢٠١٥ 

١٢  

   

  امتحان الشهر الثاني+ الناصر لدین هللا 
١٨/٥/٢٠١٥ 

١٣  

   F١٤ ٢٥/٥/٢٠١٥  ظهور المغول الظاهر بأمر ،هللا المستنصر با  
المستعصم باF ،سقوط الخالفة العباسیة    

  ،اسبابها)هـ٦٥٦(
١/٦/٢٠١٥ 

١٥  

     ١٦  

 
  

  :توقیع العمید:                                                                                      توقیع األستاذ  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 أسم الجامعة: دیالى 
 أسم الكلیة:  التربیة االساسیة

 أسم القسم: التاریخ
 المرحلة:الثالثة

أسم المحاضر: محمود فیاض حمادي
 اللقب العلمي: أستاذ

 المؤھل العلمي:  دكتوراه
 مكان العمل: قسم التاریخ

 

 جمهورية العراقجمهورية العراقجمهورية العراقجمهورية العراق

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي  وزارة التعليم العالي و البحث العلمي  وزارة التعليم العالي و البحث العلمي  وزارة التعليم العالي و البحث العلمي  

 جهاز االشراف التقويم العلميجهاز االشراف التقويم العلميجهاز االشراف التقويم العلميجهاز االشراف التقويم العلمي

 

 

 (( استمارة الخطة التدریسیة السنویة ))
  التدریسي:اسم محمود فیاض حمادي

mahmoudfaal74@gmail.com البرید االلكتروني: 

ولةالعباسیة(العصور العباسیة المتأخرة)تاریخ الد  اسم المادة: 

 مقررالفصل: الفصل الدراسي الثاني /المرحلة الثالثة

 جعل الطالب ملماً بتاریخ الدولة اإلسالمیة في العھد العباسي المتأخر ومعرفة 
 أھم الخلفاء واالحداث التي واجھتھا خالل ھذه الفترة .

 أھداف المادة:

دراسة أوضاع الخالفة العباسیة  وإثرھا في سقوط الخالفة  العباسیة على ید 
ھـ)                                            656المغول سنة (  

التفاصیل األساسیة 
 للمادة:

تاریخ الدولة العربیة اإلسالمیة العصور العباسیة المتأخرة/د.رشید عبد هللا 
 ألجمیلي

 الكتب المنھجیة:

 دویالت المشرق والمغرب /د. خاشع المعاضیدي)_ 1(
 )_ الدویالت اإلسالمیة في العصر العباسي / احمد    السعید سلیمان2  (

 المصادر الخارجیة:

 الفصل الدراسي الفصل االول الفصل الثاني المختبرات االمتحان النھائي

 األول  40  60
 الثاني

 

 تقدیرات الفصل:

 :معلومات اضافیة الیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو جد                                 

 
 

  



  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جدول الدروس االسبوعي  
 

هناء إبراهیم محمد یوسف االسم 

 Hanaa .Ibrihem 70@yahoo.comالبرید االلكتروني 

القیاس والتقویم  اسم المادة 

هناء إبراهیم محمد مقرر الفصل 

أهداف المادة 
 

الهدف هو معرفة أهمیة القیاس والتقویم في العملیة التربویة والمفاهیم 

األساسیة في القیاس والتقویم التي تعد األساس لهذه المادة ومدى الحاجة 

الماسة للقیاس في حیاتنا الیومیة والعملیة والتعلیمیة  

التفاصیل األساسیة للمادة 
 

القیاس والتقویم ودورھا في العملیة التربویة، مفھوم القیاس والتقویم- إغراض القیاس 
 تقویم – تقویم تكویني –والتقویم، مجاالت القیاس والتقویم، أنواع التقویم التربوي 

–إغراضھا –الختامي، االختبارات التحصیلیة الصفیة، أنواع االختبارات التحصیلیة 
تفسیر نتائجھا. 

 
الكتب المنهجیة 

 

 
 محاضرات في القیاس والتقویم

 
 
 

 
المصادر الخارجیة 

 

 

 
تقدیرات الفصل 

االمتحانات المختبر الفصل الدراسي 

الیومیة 

االمتحان النهائي المشروع 

% 40مثالً - % 10مثالً مثال% % 30مثالً 

 
معلومات اضافیة 

 

 

 
 

مجهورية العراق 
وزא���א������א������وא�
	��א������

���ز�א���א��وא������א������

�

�

�

الجامعة : دیالى  
الكلیة :كلیة التربیة االساسیة 

القســم :تاریخ  
المرحلة :الثالثة 

اسم المحاضر الثالثي :ھناء ابراھیم محمد 
اللقب العلمي : مدرس 

المؤھل العلمي :ماجستیر 
 مكان العمل  :التربیة االساسیة



         
   أسم الجامعة: دیالى 

أسم الكلیة:  التربیة االساسیة 
أسم القسم: التاریخ 

المرحلة:الثالثة 
أسم المحاضر: خالد تركي علیوي  

اللقب العلمي: مدرس مساعد 
المؤھل العلمي:  ماجستیر 

 مكان العمل: قسم التاریخ

 

 جمهورية العراقجمهورية العراقجمهورية العراقجمهورية العراق

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي  وزارة التعليم العالي و البحث العلمي  وزارة التعليم العالي و البحث العلمي  وزارة التعليم العالي و البحث العلمي  

 جهاز االشراف التقويم العلميجهاز االشراف التقويم العلميجهاز االشراف التقويم العلميجهاز االشراف التقويم العلمي

 

 

 
  (( استمارة الخطة التدریسیة السنویة ))

  التدریسي:اسم  خالد تركي علیوي   

 Dr_sh_khaled@yahoo.com 
kaledtourky70@gmail.com 

: البرید االلكتروني

  تاريخ الدويالت اإلسالمية (المشرق اإلسالمي)
 

 اسم المادة:

 مقررالفصل:                                               الفصل الدراسي الثاني /المرحلة الثالثة    

 جعل الطالب ملماً بتاریخ الدولة اإلسالمیة في العھد العباسي المتأخر ومعرفة أھم الدویالت 
التي نشأت في تلك الفترة.  

أھداف المادة: 

                                                                                                                                                                     
دراسة أوضاع الخالفة العباسیة  وإثرھا في قیام اإلمارات والدویالت ،واعطاع نبذة 

تاریخیة  مختصرة عن بالد المشرق اإلسالمي ، ومن ثم  دراسة  الدویالت التي ظھرت  
ھناك  متبعین التسلسل التاریخي  في ایرادھا ، وھي اإلمارة الطاھریة والزیدیة والصفاریة 
والسامانیة والزیاریة  والغزنویة والغوریة والحمدانیة والعقیلیة والخوارزمیة                  
                            

التفاصیل االساسیھ للمادة: 

دویالت المشرق والمغرب /د. خاشع المعاضیدي .                                        )_ 1(  
)_ الدویالت اإلسالمیة في العصر العباسي / احمد    السعید سلیمان .                      2 (   

الكتب المنھجیة: 

تاریخ الدولة العربیة اإلسالمیة العصور العباسیة المتأخرة/د.رشید عبد هللا ألجمیلي     المصادر الخارجیة: 

 الفصل الدراسي الفصل االول الفصل الثاني المختبرات االمتحان النھائي

األول    40    60
 الثاني

 

تقدیرات الفصل: 

: معلومات اضافیة الیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو جد                                 

 



 
 
 
 
 
 

   أسم الجامعة: دیالى
أسم الكلیة:  التربیة األساسیة 

أسم القسم: التاریخ 
المرحلة:الثالثة 

  أسم المحاضر: سوسن عادل ناجي
اللقب العلمي: مدرس 

المؤھل العلمي: دكتوراه  
 قسم التاریخمكان العمل: 

 

 جمهورية العراقجمهورية العراقجمهورية العراقجمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي و البحث العلميوزارة التعليم العالي و البحث العلميوزارة التعليم العالي و البحث العلميوزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 جهاز االشراف التقويم العلميجهاز االشراف التقويم العلميجهاز االشراف التقويم العلميجهاز االشراف التقويم العلمي

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (( استمارة الخطة التدریسیة السنویة ))

  التدریسي:اسم   م.د. سوسن عادل ناجي 

 sawsanadel2@gmail.com البرید االلكتروني :

) 1975-1914تاریخ العالم المعاصر(  اسم المادة:

الفصل الدراسي الثاني/ المرحلة الثالثة   مقررالفصل:

.  توعیة الطلبة بأھمیة تاریخ العالم المعاصر واالحداث التي اثرت على مسیرتھ واھم مالمحھ الرئیسیة أھداف المادة: 

 تتناول المادة تاریخ العالم المعاصر عدة فصول اولھا االسباب المباشرة وغیر المباشرة للحرب العالمیة 
. االولى وتنتھي المادة باندالع الحرب  الباردة وسیاسة التكتالت واالحالف الدولیة

التفاصیل األساسیة  للمادة: 

موسى محمد ال طویرش، تاریخ العالم المعاصر منذ الحرب العالمیة االولى وحتى اندالع الحرب . 
1975-1914الباردة   

الكتب المنھجیة: 

المصادر الخارجیة:    

 الفصل الدراسي الفصل االول الفصل الثاني المختبرات االمتحان النھائي

األول    40   60 
 الثاني

 

تقدیرات الفصل: 

: معلومات اضافیة 

 



  

  

  

  

  

  

 

 ستمارة الخطة التدریسیة السنویة ))ا(( 

  التدریسي:اسم   د. سمیرة محمود حسین 

 sameramahmoud66@gmail.com البرید االلكتروني :

 اسم المادة: طرائق تدریس عامة  

 مقرر الفصل: الفصل الثاني/ المرحلة الثالثة

 یھدف ھذا المقرر الى اكساب الطلبة بعض جوانب التعلم المعرفیة والوجدانیة المرتبطة بالتدریس 
واسالیبھ . 

اكساب الطلبة اتجاھات ایجابیة نحو مھنة التدریس. 
تعریف الطلبة بماھیة التدریس ومراحلھ (التخطیط ، التنفیذ، التقویم). 

اكساب الطلبة بعض المعارف المرتبطة باألسئلة الصفیة الشفھیة من حیث الصیاغة ومستویاتھا وكیفیة 
توجیھھا. 

 اكساب الطلبة القدرة على المقارنة بین طرائق التدریس المختلفة ومعرفة ایجابیات وسلبیات كل منھا.

أھداف المادة: 

  مفھوم التدریس طبیعتھ والحاجھ الیھ
عناصر التدریس(المعلم، التالمیذ ، المحتویات التعلیمیة والتعلمیة). 

المقصود بالطریقة التدریسیة وبعض الطرائق  التدریسیة (المناقشة، االلقاء، االستجواب، االستكشاف) 
الوسائل التعلیمیة مواصفاتھا انواعھا ودورھا في العملیة التعلیمیة. 

المستحدثات المعاصرة في اسالیب التدریس وطرائقھ(تعلم الفریق، التعلیم المبرمج، التعلیم المصغر، 
 التعلیم بالمراسلة، التعلم الذاتي والحقائب التعلیمیة، والتعلم التعاوني).

التفاصیل األساسیة  للمادة: 

الكتب المنھجیة:      االستراتیجیات الحدیثة في التدریس الفعال    د.محسن علي عطیة

طرائق التدریس العامة     ا.د توفیق احمد مرعي  و  د. محمد محمود الحیلة  المصادر الخارجیة: 

 الفصل الدراسي الفصل االول الفصل الثاني المختبرات االمتحان النھائي
 60 األول    40   

 الثاني
 

تقدیرات الفصل: 

: معلومات اضافیة 

 
  



  
 بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                            

 
 
 
 

 
 
 
 

Completion of the teaching plan for material form  
Name  D.Israa .A.Ali                                                            

Email                              Drisraaakif@yahoo.com 

Article Name  Educational. foundations                                          

Chapter decision  Second  

Targets Article  Pedagogy students the meaning and importance of education and how 
this cncept has evolved over time   

Details of basic material  
  

The concept of education old and new the concept of education 
through the ages and different civilizations  

Textbooks  No systematic specific books  

Foreign sources  Not found   

  االمتحان النھائي  المشروع  االمتحانات الیومیة  المختبر  الفصل الدراسي  تقدیرات الفصل

٦٠  --   --   --   %٤٠%  

  معلومات اضافیة
  
  
  
  
  
  

  

 
 
 

Republic of Iraq 
  

The Ministry of Higher 
Education and Scientific 

Research 
  

Supervision and scientific 
Calendar device  

University: Diyala 
College: Basic Education Name 
Section Name: science  
Stage: The first 
Triple lecturer Name: Israa Akef Ali  
Academic Title: Teacher 
Qualifications;Dr. philosophy of 
education 
Workplace: Department of science  



 
 بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                            

 
 
 
 
 
 
 

                                 Completion of the teaching plan for material form  
                       

  المالحظات  المادة العملیة Article theory  التاریخ  األسبوع
١٨/٢/٢٠١٥  ١  The meaning of education and objectives      
٢٥/٢/٢٠١٥  ٢ The historical orgins of education primitive 

educationin Mesopotamia and in the Nile valley   
    

٤/٣/٢٠١٥  ٣ Chinese education ,education of greek, medieval  
education                                                                

    

١١/٣/٢٠١٥  ٤ Education before and after Islam     
١٨/٣/٢٠١٥  ٥  The first-test     
٢٥/٣/٢٠١٥  ٦  Broad cast the idea of educational arab and muslim 

ibn khaldun                                                                  
    

١/٤/٢٠١٥  ٧  Ibn sin's , alghazali                                                             
٨/٤/٢٠١٥  ٨ The broad cast the idea of western education and 

thought( jan jack roso , jon doi)                                 
    

١٥/٤/٢٠١٥  ٩  The broad cast the idea of Hellenic education 
thought(Socrates ,plato, aristole)                       

    

٢٢/٤/٢٠١٥  ١٠  Philosophical origins of  education                                    
٢٩/٤/٢٠١٥  ١١  Functions and sense of education                                      
٦/٥/٢٠١٥  ١٢  Types of education,philosophy,idealism education 

philosophy                                                                       
  

    

١٣/٥/٢٠١٥  ١٣   Realism education philosophy, and pragmatisim           
٢٠/٥/٢٠١٥  ١٤  Education foundation of school –and non school           
٢٧/٥/٢٠١٥  ١٥  The second test                                                                   
١٦          

  عطلـــــــة نصـــــف الســـــــــنة                                                                                  
١٧          
١٨          
١٩          
٢٠          
٢١          
٢٢          
٢٣          
٢٤          
٣٢          

 
  :توقیع العمید                                                                                                         :األستاذتوقیع                   

Dr. Israa Akif Ali  

Republic of Iraq 
  

The Ministry of Higher 
Education and Scientific 

Research 
Supervision and scientific 

Calendar device  

University: Diyala 
College: Basic Education Name 
Section Name: science  
Stage: The first 
Triple lecturer Name: Israa .A.Ali 
Academic Title: Teacher 
Qualifications: Dr 
Workplace: Department of science  

 



  
  

  
  
  
  
  

  جدول الدروس األسبوعي
  

  مثنى سعید علي  االسم

  Mothana_ali24@yahoo.com  البرید االلكتروني

  الجیولوجیا  اسم المادة

  الثانیة  مقرر الفصل

  أهداف المادة
  

  . إكساب الطلبة المعلومات والمهارات حول علم األرض وتركیب الصخور

  التفاصیل األساسیة للمادة
  

  .مفهوم علم األرض وعلم المعادن وعلم الصخور والجیولوجیا التاریخیة والتركیبیة

  
  الكتب المنهجیة

  

  
  .وٕانمامحاضرات من كتب مختارةال توجد كتاب منهجي للمادة 

  
  المصادر الخارجیة

  

 علم البلورات واالشعة السینیة - ١

 مبادئ علم الطبقات - ٢

٣ - petrology  
  
  

  
  تقدیرات الفصل

الفصل 
  الدراسي

االمتحانات   المختبر
  الیومیة

االمتحان   المشروع
  النهائي

  %٦٠مثالً   -  %٢٥ %١٥  %٤٠مثالً 
  



  
  

    
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بوعيجدول الدروس األس

سب  
األ

وع
  

  
  التاریخ

  
  المادة النظریة

  
  ھیلالمادة العم

  
  المالحظات

١٩/٢/٢٠١٥  ١  
١٩/٢/٢٠١٥  

دراسة نماذج من   مقدمة في علم األرض
  البلورات

  

٢٦/٢/٢٠١٥  ٢  
٢٦/٢/٢٠١٥  

دراسة نماذج من   علم البلورات
  البلورات

  

٥/٣/٢٠١٥  ٣  
٥/٣/٢٠١٥  

دراسة نماذج   علم المعادن
  من المعادن

  

١٢/٣/٢٠١٥  ٤  
١٢/٣/٢٠١٥  

دراسة نماذج   علم النفط
  من المعادن

  

١٩/٣/٢٠١٥  ٥  
١٩/٣/٢٠١٥  

دراسة نماذج   علم الجیوفیزیاء    
من الصخور 

  الرسوبیة

  

٢٦/٣/٢٠١٥  ٦  
٢٦/٣/٢٠١٥  

دراسة نماذج   علم الجیوكیمیاء
من الصخور 

  الرسوبیة

  

٢/٤/٢٠١٥  ٧  
٢/٤/٢٠١٥  

دراسة نماذج   االختبار األول
من الصخور 

  ناریةال

  

٩/٤/٢٠١٥  ٨  
٩/٤/٢٠١٥  

    االختبار األول  الجیولوجیا الحیویة
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  دیالى  :الجامعة 
  التربیة االساسیة  :الكلیة 

  العلوم  :القســم 
  االولى :المرحلة 

  مثنى سعید علي :اسم المحاضر الثالثي 
  مدرس مساعد  :اللقب العلمي 

  ماجستیر كیمیاء تحلیلیة :المؤھل العلمي 
 ومكلیة التربیة االساسیة قسم العل :مكان العمل  



١٦/٤/٢٠١٥  ٩  
١٦/٤/٢٠١٥  

دراسة نماذج   الھایدرولوجیا
من الصخور 

  الناریة

  

٢٣/٤/٢٠١٥  ١٠  
٢٣/٤/٢٠١٥  

دراسة نماذج   علم الصخور
من الصخور 

  المتحولة

  

٣٠/٤/٢٠١٥  ١١  
٣٠/٤/٢٠١٥  

دراسة نماذج   الصخور الرسوبیة
خور من الص

  المتحولة

  

٧/٥/٢٠١٥  ١٢  
٧/٥/٢٠١٥  

دراسة نماذج   الصخور الناریة    
  من الطباقیة

  

١٤/٥/٢٠١٥  ١٣  
١٤/٥/٢٠١٥  

دراسة نماذج   الصخور المتحولة
  من المتحجرات

  

٢١/٥/٢٠١٥  ١٤  
٢١/٥/٢٠١٥  

    االختبار الثاني  لجیولوجیا التركیبیةا

٢٨/٥/٢٠١٥  ١٥  
٢٨/٥/٢٠١٥  

ج دراسة نماذ  االختبار الثاني
  من المتحجرات

  

:                                                           توقیع األستاذ  
  مثنى سعید علي. م.م

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  

  
  
  

  
  

  

  وصفي محمد كاظم   االسم

 wasfi_ mohammad@yahoo.com  البرید االلكتروني

  فیزیاء عامة  اسم المادة

  الثاني   مقرر الفصل

  اهداف المادة
  

تعریف الطالب بمعنى الفیزیاء واهمیتا في الحیاة وتطبیقاتها في الحیاة الیومیة 
  .واالستفادة من علم الفیزیاء 

  التفاصیل االساسیة للمادة
  

االتجاهیة  وجمعها مفهوم الفیزیاء  الوحدات االساسیة للفیزیاء والكمیات العددیة و 
وظربها  والحركة والتعجیل والسرعة واستخداماتها في الحیاة وقوانین نیوتن في 
الحركة  وقانون الجذب العام وحركة االجسام والسطح المائل ومعامل االحتكاك 

  .والطاقة والشغل والقدرة

  
  الكتب المنهجیة

  

  
یات الفیزیاء ووخواص ال توجد كتب منهجیة للمادة وانما كتب مختاره مثل اساس

  .المادة

  
  المصادر الخارجیة

  

 كتاب المیكاتیك التحلیلي لطلبة الهندسة والعلوم - ١

 )حسن راشد نزال(اساسیات الفیزیاء   - ٢

  .خواص المادة  - ٣
  
  

  
  تقدیرات الفصل

الفصل 
  الدراسي

االمتحانات   المختبر
  الیومیة

االمتحان   المشروع
  النهائي

  %٦٠مثالً   -  -  -  %٤٠مثالً 



  
  

  
  
  
  
  
  
  

  جدول الدروس االسبوعي

  
اال

سب
وع

  

  
  التاریخ

  
  المادة النظریة

  
  ھیلالمادة العم

  
  المالحظات

النظام –القیاس الوحدات االساسیة والمشتقة   ١٥/٢/٢٠١٥  ١
  الدولي للوحدات

    

الكمیات االتجاھیة والعددیة جمعھا وطرحھا   ٢٢/٢/٢٠١٥  ٢
  وظربھا 

    

      المحصلة والمعادلة   ١/٣/٢٠١٥  ٣

      وتحلیل المتجھات  ٨/٣/٢٠١٥  ٤

      االختبار االول  ١٥/٣/٢٠١٥  ٥

دینامیكیة النقطة المادیة والجسم الساكن    ٢٢/٣/٢٠١٥  ٦
  والمطلق 

    

      والدورانیة  -دینامیكیة الحركة االنتقالیة  ٢٩/٣/٢٠١٥  ٧
قوانین نیوتن في الحركة  حركة االجسام في مجال   ٥/٤/٢٠١٥  ٨

  الجاذبیة االرضیة 
    

      نياالختبار الثا  ١٢/٤/٢٠١٥  ٩

      قانون الجذب العام والكتلة   ١٩/٤/٢٠١٥  ١٠

االحتكاك حركة االجسام والسقوط الحر    ٢٦/٤/٢٠١٥  ١١
  والمقذوفات السطح المائل 

    

      التصادم  –وحفظ الزخم –الزحم   ٣/٥/٢٠١٥  ١٢
      الشغل والقدرة   ١٠/٥/٢٠١٥  ١٣
      ھا الطاقة وانواع  ١٧/٥/٢٠١٥  ١٤
      االختبار الثالث  ٢٤/٥/٢٠١٥  ١٥

:                                                           توقیع االستاذ  
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  دیالى :الجامعة 
  التربیة االساسیة  :الكلیة 

  العلوم  :القســم 
  االولى :المرحلة 

  وصفي دمحم كاظم:اسم المحاضر الثالثي 
  مدرس  :اللقب العلمي 

  ریةدكتوراه فیزیاء ذ :المؤھل العلمي 
 كلیة التربیة االساسیة قسم العلوم :مكان العمل  



  وصفي محمد كاظم. د

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  
  

  جدول الدروس االسبوعي
  

  سعید حمید محمد. د  االسم

 Saeed.H_abidal@yahoo.com  البرید االلكتروني

  علم النبات العام   اسم المادة

  الثاني   مقرر الفصل

  اهداف المادة
  

تعریف الطالب بأهمیة علم النبات من الناحیة النظریة والتطبیقیة ومجاالته وأجزْا 
  النبات وتركیب الخلیة وأنواع االنقسام في الخالیا 

  التفاصیل االساسیة للمادة
  

طوره وأهمیته لإلنسان ومجاالته، مبتدئ علم التصنیف مقدمة عن علم النبات وت
وأسسه، النظام الحدیث للتصنیف، المكونات العضویة والغیر العضویة، الخلیة 
النباتیة، المكونات الحیة والغیر حیة في الخلیة، االنقسام وأنواعه في الخلیة، 

  .ر، علم بیئة النباتاألنسجة النباتیة وأنواعها، الجذر، الساق، الورقة، الزهرة، البذو 

  
  الكتب المنهجیة

  

  ... علم النبات العام 
  بدري عوید العاني  

  
  المصادر الخارجیة

  

An introduction to plant biology . T . Elliot weier C . Ralph 
stocking  

  
  

  
  تقدیرات الفصل

الفصل 
  الدراسي

االمتحانات   المختبر
  الیومیة

االمتحان   المشروع
  النهائي

  %٦٠مثالً   -  -  %١٥  %٢٥مثالً 
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جدول الدروس االسبوعي

  
اال

سب
وع

  

  
  التاریخ

  
  المادة النظریة

  
  ھیلالمادة العم

  
  المالحظات

مقدمة عن علم النبات وتطوره   ١٦/٢/٢٠١٥  ١
  ومجاالتھ

إرشادات عامة، 
المجھر وطریقة 

  استعمالھ

  

التصنیف النباتي والتسمیة   ٢٣/٢/٢٠١٥  ٢
  لمیة والتصنیف الحدیثالع

    الخلیة النباتیة 

المكونات الحیة والغیر حیة في   ٢/٣/٢٠١٥  ٣
  الخلیة النباتیة 

تحضیر عینات من 
خالیا بعض 

  النباتات وفحصھا

  

مراحل انقسام   االنقسام الخلوي وأنواع االنقسام   ٩/٣/٢٠١٥  ٤
  الخلیة 

  

فحص شرائح جاھزة   األنسجة النباتیة   ١٦/٣/٢٠١٥  ٥
  األنسجة عن 

  

تحضیر مقاطع   أنواع األنسجة النباتیة   ٢٣/٣/٢٠١٥  ٦
  نباتیة

  

فحص شرائح   الجذر وتشریح الجذر  ٣٠/٣/٢٠١٥  ٧
  جاھزة عن الجذر

  

فحص شرائح عن   الساق وتشریح الساق  ٦/٤/٢٠١٥  ٨
  الساق 

  

فحص شرائح عن   الورقة وتشریح الورقة  ١٣/٤/٢٠١٥  ٩
  الورقة 

  

دراسة نماذج حیة   كوناتھا الزھرة وم  ٢٠/٤/٢٠١٥  ١٠
  عن الزھرة 

  

التربیع الزھري والمصاریع   ٢٧/٤/٢٠١٥  ١١
  الزھریة

فحص نماذج حیة 
  تحت مجھر التشریح

  

دراسة نماذج حیة   البذرة ومكوناتھا  ٤/٥/٢٠١٥  ١٢
  عن البذور

  

  مجهورية العراق
�وزא���א������א������وא�
	��א����� �

����ز�א���א��وא������א����� �

� �

� �

� �

  دیالى :الجامعة 
  التربیة االساسیة  :الكلیة 

  العلوم  :القســم 
  األولى  :المرحلة 

  سعید حمید دمحم .د :اسم المحاضر الثالثي 
  مدرس  :اللقب العلمي 

  دكتوراه فسلجة الخلیة النباتیة  :المؤھل العلمي 
 كلیة التربیة االساسیة قسم العلوم :مكان العمل  



عینات عن النباتات   علم البیئة وتوزیع النبات   ١١/٥/٢٠١٥  ١٣
  الصحراویة والمائیة

  

    مراجعة عامة  مراجعة عامة   ١٨/٥/٢٠١٥  ١٤

:                                                           توقیع االستاذ  
  سعید حمید محمد. د



  
  

  

  

  

  جدول الدروس االسبوعي
  

  سعید حمید محمد. د  االسم

 Saeed.H_abidal@yahoo.com  البرید االلكتروني

  التربیة البیئیة والصحیة   اسم المادة

  الثاني  مقرر الفصل

  اهداف المادة
  

تعریف الطالب بأهمیة التربیة البیئیة والصحیة ومعرفة عناصر الغذاء وأمراض سوء 
  التغذیة وعوامل ومسببات المرض وكیفیة الوقایة منها ومعالجتها 

  التفاصیل االساسیة للمادة
  

مفهوم التربیة الصحیة، أهدافها ومجاالتها في المنزل والمدرسة والمجتمع، الصحة 
المدرسیة، عناصر الغذاء، بعض أمراض سوء التغذیة، عوامل ومسببات األمراض، 
التلقیح، األمراض االنتقالیة، األمراض التي تصیب األطفال، بعض العادات الضارة، 

  . ات، اإلسعافات األولیة، صیدلیة المنزلالتدخین والكحول والإدمان على المخدر 

  
  الكتب المنهجیة

  

التوجد كتب منهجیة محددة بل توجد محاضرات مشتقة من مجموعة من الكتب وهي 
  .محاضرات في التربیة الصحیة

  
  المصادر الخارجیة

  

  ال یوجد 
  

  
  تقدیرات الفصل

الفصل 
  الدراسي

االمتحانات   المختبر
  الیومیة

 االمتحان  المشروع
  النهائي

  %٦٠مثالً   -  -  -  %٤٠ مثالً 
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  دیالى  :الجامعة 
  التربیة االساسیة  :الكلیة 

  العلوم  :القســم 
  الثانیة:المرحلة 

  سعید حمید دمحم  :اسم المحاضر الثالثي 
  مدرس  :اللقب العلمي 

  دكتوراه  فسلجة الخلیة:المؤھل العلمي 
 كلیة التربیة االساسیة قسم العلوم  :مكان العمل  



  

  
  

  

  

  جدول الدروس االسبوعي

  
وع

سب
اال

  

  
  التاریخ

  
  المادة النظریة

  
  ھیلالمادة العم

  
  المالحظات

      التربیة الصحیة  ١٩/٢/٢٠١٥  ١
      أھداف ومجاالت التربیة الصحیة   ٢٦/٢/٢٠١٥  ٢
      طرق وأسالیب التربیة الصحیة  ٥/٣/٢٠١٥  ٣
      الصحة المدرسیة  ١٢/٣/٢٠١٥  ٤
      عناصر الغذاء  ١٩/٣/٢٠١٥  ٥
      بعض أمراض سوء التغذیة  ٢٦/٣/٢٠١٥  ٦
عوامل مسببات األمراض،   ٢/٤/٢٠١٥  ٧

  التلقیح واألمراض االنتقالیة
    

      تصیب األطفال األمراض التي  ٩/٤/٢٠١٥  ٨
      بعض العادات الضارة  ١٦/٤/٢٠١٥  ٩

      اإلسعافات األولیة  ٢٣/٤/٢٠١٥  ١٠
      الجروح، الكسور  ٣٠/٤/٢٠١٥  ١١
      الحروق ، النزف  ٧/٥/٢٠١٥  ١٢
      صیدلیة المنزل  ١٤/٥/٢٠١٥  ١٣
      مراجعة عامة  ٢١/٥/٢٠١٥  ١٤
      اختبار  ٢٨/٥/٢٠١٥  ١٥

  

:                                                           توقیع االستاذ  
سعید حمید محمد.د  
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  دیالى :الجامعة 
  التربیة االساسیة  :الكلیة 

  العلوم  :القســم 
  نیھ الثا :المرحلة 

  سعید حمید دمحم .د :اسم المحاضر الثالثي 
  مدرس  :اللقب العلمي 

  دكتوراه فسلجة الخلیة النباتیة  :المؤھل العلمي 
 كلیة التربیة االساسیة قسم العلوم :مكان العمل  



 

 

 

 

 

 

 

 

 جدول الدروس األسبوعي
 

 مثنى سعید علي االسم

 Mothana_ali24@yahoo.com البرید االلكتروني

 الكیمیاء العضویة اسم المادة

 الثانیة مقرر الفصل

 أهداف المادة
 

 إكساب الطلبة المعلومات والمهارات حول علم الكیمیاء العضویة ومركباته ومشتقاته. 

 التفاصیل األساسیة للمادة
 

مفهوم الكیمیاء العضویة وتسمیة المركبات العضویة والهیدروكربونات االلیفاتیة 
(الكانات،الكینات، الكاینات) والهیدروكربونات االروماتیة (البنزین، 

 الكحوالت،االیثرات،االسترات، االلدیهایدات، الكیتونات)

 
 الكتب المنهجیة

 

 
 ال توجد كتاب منهجي للمادة وٕانمامحاضرات من كتب مختارة.

 
 المصادر الخارجیة

 

 أسس الكیمیاء العضویة - ١

 الكیمیاء العضویة والحیاتیة - ٢

٣ - Organic chemistry 
 
 

 
 تقدیرات الفصل

الفصل 
 الدراسي

االمتحانات  المختبر
 الیومیة

االمتحان  المشروع
 النهائي

 %60مثالً  - %25 %15 %40مثالً 
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 الجامعة : دیالى 
 الكلیة : التربیة االساسیة 

 القســم : العلوم 
 المرحلة : الثانیة

 اسم المحاضر الثالثي : مثنى سعید علي
 اللقب العلمي : مدرس مساعد

 المؤھل العلمي : ماجستیر كیمیاء تحلیلیة
 مكان العمل  : كلیة التربیة االساسیة قسم العلوم 



 

 

 

 

 

 

 

 

 جدول الدروس االسبوعي
 

 د. سندس عادل ناجي االسم

  yahoo.comsundusadils@ البرید االلكتروني

 علم االجنة اسم المادة

 الثاني مقرر الفصل

 اهداف المادة
 

 تعریف الطالب بمعنى التشكل والمضاهر االساسیة للتكوین الجنیني  

 التفاصیل االساسیة للمادة
 

المظاهر الرئیسیة للتشكل ، نماذج من التفلج،تكون البالستوال ،تكون الكاستورال 
 ،تكون الطبقات الجرثومیة الثالثة،تكون االنسجة واالعضاء واالجهزة . 

 
 الكتب المنهجیة

 

 ال توجد كتب منهجیة محددة بل توجد محاضرات مشتقة من مجموعة من الكتب .

 
 المصادر الخارجیة

 

 2000علم االجنة للدكتورة كواكب عبد القادر،كلیة التربیة،جامعة بغداد،

 
 تقدیرات الفصل

الفصل 
 الدراسي

االمتحانات  المختبر
 الیومیة

االمتحان  المشروع
 النهائي

 %60مثالً  - - - %40مثًال 
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 الجامعة : دیالى 
 الكلیة : التربیة االساسیة 

 القســم : العلوم 
 المرحلة : الثانیة

 اسم المحاضر الثالثي : سندس عادل ناجي
 اللقب العلمي : مدرس 

 المؤھل العلمي : دكتوراه  وراثة احیاء مجھریة
 مكان العمل  : كلیة التربیة االساسیة قسم العلوم 



  

التربوي ورموزه وطرق عرض البیانات والمقاییس االحصائیة  
  ومعامالت االرتباط ومقدمة عن االحصاء االستداللي ومفاهیمه وفرضیاته 

، تعریف االحصاء ،القیاس واالحصاء ، المجتمع ،العینة ، الرموز 

،بیانات نوعیة ،االعمدة االحصائیة ،طرق عرض البیانات ،بیانات كمیة 

البیانیة ،المدرج التكراري ،المضلع التكراري ،الخط المنحني التكراري ،الدائرة 

البیانیة ،المقاییس االحصائیة ،االحصاء الوصفي ،االحصاء االستداللي 

،الوسط المرجح ) المتوسط(،مقایس النزعة المركزیة ،الوسط الحسابي 

التشتت ،انواع مقاییس التشتت،مقاییس 

االرتباط ،انواع معامالت االرتباط ،االحصاء االستداللیة ،الفرضیات 

  ،مستوى الداللة ،درجة الحریة ،الدرجة المعیاریة ،خطوات اختبار الفرضیات 

  عبد الجبار البیاتي

  خاشع محمود الراوي

  االمتحان النهائي  المشروعاالمتحانات 

  %٦٠مثالً   -

  دیالى  :الجامعة 
  التربیة االساسیة  :الكلیة 

  العلوم  :القســم 
  الثانیة :المرحلة 

  توفیق قدوري دمحم . د :اسم المحاضر الثالثي 
  مدرس  :اللقب العلمي 

  دكتوراه طرائق تدریس الفیزیاء  :المؤھل العلمي 
 كلیة التربیة االساسیة قسم العلوم  :مكان العمل  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  جدول الدروس االسبوعي
  

  توفیق قدوري محمد . د
Abod20132013@gmail.com 

  االحصاء التربوي 

  الثاني 
التربوي ورموزه وطرق عرض البیانات والمقاییس االحصائیة   اكساب الطلبة مفهوم االحصاء

ومعامالت االرتباط ومقدمة عن االحصاء االستداللي ومفاهیمه وفرضیاته 

، تعریف االحصاء ،القیاس واالحصاء ، المجتمع ،العینة ، الرموز االحصاء

االحصائیة ،طرق عرض البیانات ،بیانات كمیة 

البیانیة ،المدرج التكراري ،المضلع التكراري ،الخط المنحني التكراري ،الدائرة 

البیانیة ،المقاییس االحصائیة ،االحصاء الوصفي ،االحصاء االستداللي 

،مقایس النزعة المركزیة ،الوسط الحسابي 

التشتت ،انواع مقاییس التشتت،مقاییس  ،الوسیط،المنوال،مقایس) الموزون(

االرتباط ،انواع معامالت االرتباط ،االحصاء االستداللیة ،الفرضیات 

،مستوى الداللة ،درجة الحریة ،الدرجة المعیاریة ،خطوات اختبار الفرضیات 

عبد الجبار البیاتي.االحصاء في التربیة وعلم النفس د

خاشع محمود الراوي.المدخل الى االحصاء د

االمتحانات   المختبر  الفصل الدراسي

  الیومیة

  -  -  %٤٠مثالً 
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  االسم

  البرید االلكتروني

  اسم المادة

  مقرر الفصل

  اهداف المادة
  

  التفاصیل االساسیة للمادة
  

  
  الكتب المنهجیة

  

  
  الخارجیةالمصادر 

  

  
  تقدیرات الفصل
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   مقدمة عن االحصاء االستداللي واختبار الفرضیات

  
  المالحظات  المادة العلمیة

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
    
    
    
    
    

  دیالى  : الجامعة
  التربیة االساسیة  :الكلیة 

  العلوم  :القســم 
  الثانیة :المرحلة 

  توفیق قدوري دمحم . د :اسم المحاضر الثالثي 
  مدرس  :اللقب العلمي 

  دكتوراه طرائق تدریس الفیزیاء  :المؤھل العلمي 
 كلیة التربیة االساسیة قسم العلوم :مكان العمل  

مقدمة عن االحصاء االستداللي واختبار الفرضیاتاضافة لما سبق تتناول 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  جدول الدروس االسبوعي
  المادة النظریة

االحصاء،تعریفھ،ورموزه،وتعریف   ٢٠١
  العینة والمجتمع

  انواع البیانات وطرق عرضھا  ٢٠١
  انواع االحصاء  ٢٠١

  االحصاء الوصفي واالستاللي  ٢٠١
  المقاییس االحصائیة وانواعھا  ٢٠١
  الوسط الحسابي  ٢٠١
  الوسیط  ٢٠١
  المنوال  ٢٠١

  الوسط المرجح   ٢٠١
  مقاییس التشتت وانواعھا    ٢٠١
  التباین  ٢٠١
  االنحراف المعیاري  ٢٠١

  المدى  ٢٠١٥
  مقاییس االرتباط وانواعھا  ٢٠١٥
  معامل ارتباط بیرسون  ٢٠١٥
  معامل ارتباط سبیرمان  ٢٠١٥

  عطلة نصف السنة
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  معلومات اضافیة

  

سب  
اال

وع
  

  التاریخ

١٩/٢/٢٠١٥  ١

٢٦/٢/٢٠١٥  ٢
٥/٣/٢٠١٥  ٣
١٢/٣/٢٠١٥  ٤
١٩/٣/٢٠١٥  ٥
٢٦/٣/٢٠١٥  ٦
٢/٤/٢٠١٥  ٧
٩/٤/٢٠١٥  ٨
١٦/٤/٢٠١٥  ٩

٢٣/٤/٢٠١٥  ١٠
٣٠/٤/٢٠١٥  ١١
٧/٥/٢٠١٥  ١٢
١٤/٥/٢٠١٥  ١٣
٢١/٥/٢٠١٥  ١٤
٢٨/٥/٢٠١٥  ١٥
٤/٦/٢٠١٥  ١٦

١٧    
١٨    
١٩    
٢٠    
٢١    
٢٢    
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توقیع         

Course Weekly Outline

Course Instructor Taofeeq
E_mail Abod20132013
Title Educational Statistics
Course Coordinator  
 
Course Objective 
 

Acquistion
its symbols and ways to display data and metrics and statistical 
correlation coefficients and an introduction to inferential 
statistics and concepts and assumptions
 

 
Course Description 
 

Statistics, t
statistics, community, sample, statistical codes, data views, 
quantitative data, qualitative data, columns graphs, 
histograms, polygon Recurring, curved line Recurring, circle 
graphs, scales statistical, descrip
inferential, Measures of central tendency, the arithmetic mean 
(average), the weighted average (weighted), the mediator, vein, 
Mqais dispersion, types of measures of dispersion, correlation 
measurements, types of correlation coe
evidentiary, hypotheses, the level of significance, the degree of 
freedom, standard class, test steps Hypotheses

  

Republic of Iraq 
      The Ministry of Higher Education
               & Scientific Research 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      :توقیع االستاذ   
  :العمید 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

Course Weekly Outline 
  

Taofeeq .K.Mahommad  

20132013@gmail.com 

Educational Statistics 

Acquistion of students the concept of Educational Statistics and 
its symbols and ways to display data and metrics and statistical 
correlation coefficients and an introduction to inferential 
statistics and concepts and assumptions 

Statistics, the definition of statistics, measurement and 
statistics, community, sample, statistical codes, data views, 
quantitative data, qualitative data, columns graphs, 
histograms, polygon Recurring, curved line Recurring, circle 
graphs, scales statistical, descriptive statistics, statistics 
inferential, Measures of central tendency, the arithmetic mean 
(average), the weighted average (weighted), the mediator, vein, 
Mqais dispersion, types of measures of dispersion, correlation 
measurements, types of correlation coefficients, statistics 
evidentiary, hypotheses, the level of significance, the degree of 
freedom, standard class, test steps Hypotheses

University:
College:
Department:
Stage: Fourth
Lecturer name:
Taofeeq
Academic Status:
Qualification:
teaching physics Ph.D.
Place of work:
Education

The Ministry of Higher Education 

 

٢٣    
٢٤    
٢٥    
٢٦    
٢٧    
٢٨    
٢٩    
٣٠    
٣١    
٣٢    

of students the concept of Educational Statistics and 
its symbols and ways to display data and metrics and statistical 
correlation coefficients and an introduction to inferential 

he definition of statistics, measurement and 
statistics, community, sample, statistical codes, data views, 
quantitative data, qualitative data, columns graphs, 
histograms, polygon Recurring, curved line Recurring, circle 

tive statistics, statistics 
inferential, Measures of central tendency, the arithmetic mean 
(average), the weighted average (weighted), the mediator, vein, 
Mqais dispersion, types of measures of dispersion, correlation 

fficients, statistics 
evidentiary, hypotheses, the level of significance, the degree of 
freedom, standard class, test steps Hypotheses 

iversity: Diyala 
College: Basic Education 
Department: Science 

Fourth 
Lecturer name: 
aofeeq.K.Mahommad 

Academic Status: teacher 
Qualification: Methods of 
teaching physics Ph.D. 
Place of work: College of Basic 
Education 

� �



Textbook Statistics in Education and Psychology Dr. Abdul Jabbar al-
Bayati 

 
References 

 
 
Entrance to the Census D.khaha Mahmoud al-Rawi 

 

Course Assessment 
Term Tests Laboratory Quizzes Project Final Exam 

As (40%)  - ---- As (60%) 
 
 
General Notes 
 

 
Add to the above address Introduction to inferential statistics 
and hypothesis testing 

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  
  

Course  weekly Outline  
week Date Topics Covered Lab. Experiment 

Assignments 
Notes 

1 ١٩/٢/٢٠١٥  Statistics, definition, and its 
symbols, and the definition 

of the sample and the 
community 

  

2 ٢٦/٢/٢٠١٥  Data types and methods of 
presentation 

  

3 ٥/٣/٢٠١٥  Types of statistics   
4 ١٢/٣/٢٠١٥  Descriptive statistics and 

Alastelala 
  

5 ١٩/٣/٢٠١٥  Metrics and statistical kinds   
6 ٢٦/٣/٢٠١٥  Mean   
7 ٢/٤/٢٠١٥  Mediator   
8 ٩/٤/٢٠١٥  Loom   
9 ١٦/٤/٢٠١٥   The weighted average   
10 ٢٣/٤/٢٠١٥  Dispersion kinds metrics   
11 ٣٠/٤/٢٠١٥  Contrast   
12 ٧/٥/٢٠١٥  The standard deviation   
13 ١٤/٥/٢٠١٥  Term   

University: 
College: 
Department: 
Stage: 
Lecturer name: 
Academic Status: 
Qualification: 
Place of work: 

Republic of Iraq 
The Ministry of Higher Education 

& Scientific Research 
 

 



14 ٢١/٥/٢٠١٥  Link types and standards   
15 ٢٨/٥/٢٠١٥  Pearson correlation 

coefficient 
  

16 ٤/٦/٢٠١٥  Spearman correlation 
coefficient 

  

Half-year Break 
17     
18     
19     
20     
21     
22     
23     
24     
25     
26     
27     
28     
29     
30     
31     
32     

 Instructor Signature:  



  
  بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 

Completion of the teaching plan for material form  
Name  naji  adil sundus  

Email  @yahoo.com naji  adil sundus  

Article Name  embryology  

Chapter decision  Introduce students to the sense of morphology and Almdahir basic 
configuration embryonic  

Targets Article  The main features of the form, models of cleavage, be Albulastola, be 
Alcastorla, are the three germ layers, the tissues and organs and systems.  

Details of basic material  
  

          There are no books, but there is a specific methodology 
lectures derived from a collection of books.                                       

                       
Textbooks  No  

Foreign sources  Embryology planets Dr. Abdul Qadir, Faculty of Education, 
University of Baghdad 0.2000  

  االمتحان النھائي  المشروع  االمتحانات الیومیة  المختبر  الفصل الدراسي  تقدیرات الفصل

٦٠  --   --   --   %٤٠%  

  معلومات اضافیة
  
  
  
  
  
  

  

  
 
 

Republic of Iraq 
  

The Ministry of Higher 
Education and Scientific 

Research 
  

Supervision and scientific 
Calendar device  

University: Diyala 
College: Basic Education Name 

    immunology Section Name:       
Stage: The third 

                 Triple lecturer Name:  
sudus adil naji 
Academic Title: Teacher 
Qualifications: dr 
Workplace: Department of science  



 
  بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                            

 
 
 
 
 
 
 

                                 Completion of the teaching plan for material form  
                       

  المالحظات  المادة العملیة  Article theory  التاریخ  األسبوع
١٦/٢/٢٠١٥  ١      Conformation when man first and views him 

 
  

    

٢٣/٢/٢٠١٥  ٢  Manifestations of the main form 
  

    

٢/٣/٢٠١٥  ٣  Templates for cleavage cleavage 
  

    

٩/٣/٢٠١٥  ٤                           Cleavage radiographic 
  

    

١٦/٣/٢٠١٥  ٥  The first test 
  

    

٢٣/٣/٢٠١٥  ٦  Cleavage helix 
  

    

٣٠/٣/٢٠١٥  ٧  Cleavage in frogs 
  

    

٦/٤/٢٠١٥  ٨  Be Albulastola 
  

    

١٣/٤/٢٠١٥  ٩       . Be Alcastrula 
  

    

٢٠/٤/٢٠١٥  ١٠  Be the three original classes 
 

    

٢٧/٤/٢٠١٥  ١١  Be tissue, members, appliances 
 

    

٤/٥/٢٠١٥  ١٢  Factors affecting the morphology 
 

    

١١/٥/٢٠١٥  ١٣  Ilekanikih factors 
  

    

١٨/٥/٢٠١٥  ١٤  chemical agents Comparison that constitute 
different vertebrates 

  

    

٥/٢٠١٥/ ٢٥  ١٥  The second test      

١٦          
  :توقیع العمید                                                                                                         :األستاذتوقیع                   

       ijan  lida sudnus  .r d  
  

    

Republic of Iraq 
  

The Ministry of Higher 
Education and Scientific 

Research 
Supervision and scientific 

Calendar device  

University: Diyala 
College: Basic Education Name 
Section Name: science  
Stage: The                                              
donsec 
Triple lecturer Name:                                
ijan lida sduuns 
Academic Title: Teacher 

Qualifications  dr                                                 



 
                                                                            بسم  هللا الرحمن الرحیم 

 
 
 
 
 
 
 
 

Completion of the teaching plan for material form 
Name naji  adil sundus 

Email @yahoo.com naji  adil sundus 

Article Name embryology 

Chapter decision Introduce students to the sense of morphology and Almdahir basic 
configuration embryonic 

Targets Article The main features of the form, models of cleavage, be Albulastola, be 
Alcastorla, are the three germ layers, the tissues and organs and systems. 

Details of basic material 
 

          There are no books, but there is a specific methodology 
lectures derived from a collection of books.                                       

                      
Textbooks No 

Foreign sources Embryology planets Dr. Abdul Qadir, Faculty of Education, 
University of Baghdad 0.2000 

االمتحان النھائي المشروع االمتحانات الیومیة المختبر الفصل الدراسي  تقدیرات الفصل

40 % -- -- --60 %

معلومات اضافیة 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Republic of Iraq 
 

The Ministry of Higher 
Education and Scientific 

Research 
 

Supervision and scientific 
Calendar device 

University: Diyala 
College: Basic Education Name 

 immunology    Section Name:       
Stage: The third 

                 Triple lecturer Name:  
sudus adil naji 
Academic Title: Teacher 
Qualifications: dr 
Workplace: Department of science  



 
                                                                             بسم  هللا الرحمن الرحیم

 
 
 
 
 
 
 
 

Completion of the teaching plan for material form 
Name naji  adil sundus 

Email @yahoo.comnaji  adil sundus  

Article Name immunology 

Chapter decision Introduce students to the science of HIV and members of the immune 
and immune response, as well as certain immune diseases 

Targets Article Definition of Immunology, types of immunity, immune system, immune 
member 

Details of basic material 
 

          There are no books, but there is a specific methodology 
lectures derived from a collection of books.                                       

                      
Textbooks No 

Foreign sources Immunology, D.mha Raav Saad, national 1984.almketbh 

 االمتحان النھائي المشروع االمتحانات الیومیة المختبر الفصل الدراسي تقدیرات الفصل

25% 10 5 -- 60% 

 معلومات اضافیة
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Republic of Iraq 
 

The Ministry of Higher 
Education and Scientific 

Research 
 

Supervision and scientific 
Calendar device 

University: Diyala 
College: Basic Education Name 

 immunology    Section Name:       
Stage: The third 

                 Triple lecturer Name:  
sudus adil naji 
Academic Title: Teacher 
Qualifications: dr 
Workplace: Department of science  



 
                                                                             بسم  هللا الرحمن الرحیم

 
 
 
 
 
 
 

 
استمارة انجاز الخطة التدریسیة للمادة 

االسم 
 سماء ابراھیم عبدهللا     أ.م. 

  

  SSEMA9738@G MAIL.COMالبرید االلكتروني 

مشاھدة  اسم المادة 

الفصل  الثاني  مقرر الفصل 

أھداف المادة 
 

 اتامة الفرصة (للطالب) لالطالع على طرائق التدریس واسالیبھ .  .١
 تمكین الطالب من متابعة ما یتلقاه نظریاً من المادة وتطبیقھا عملیاً .  .٢
 تعریف الطالب بأسلوب أدارة الصف ومعالجة المواقف التعلیمیة . .٣
 تنمیة مھارة تقویم األنشطة الصفیة التي یشاھدھا.  .٤
 توجیھ الطالب إلى النواحي التي تھمھ في التطبیق .  .٥
تعریف الطالب لعناصر البیئة المدرسیة ودورھا في العملیة التربویة .   .٦

التفاصیل األساسیة للمادة 
 

استفادة الطالب من المشاھدة في رصد الجوانب االیجابیة والسلبیة التي یراھا في المعلمین الذین 
یشاھدھم . كما یراقب سیر التفاعل الجاري بین المدارس والطلبة .  

الكتب المنھجیة 
 

 .   2007الموسوي ، محمد علي ، دلیل التربیة العملیة ، دار الكتاب للطباعة ، 

المصادر الخارجیة 
 

 2005جابر ، ولید أحمد ، طرق التدریس العام ، دار الفكر ، عمان األردن ، 

تقدیرات الفصل 
المشروع االمتحانات الیومیة المختبر الفصل الدراسي 

االمتحان 
النھائي 

30 % 10 % 60 %

معلومات اضافیة 
 
 

 

 
 
 
 

جمھوریة العراق 
 
 

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 
 
 

جھاز االشراف والتقویم العلمي 

اسم الجامعة: جامعة دیالى  
اسم الكلیة: التربیة االساسیة  

اسم القسم: العلوم  
المرحلة: الثالثة      

 سماء ابراھیم عبدهللا     أ.م. اسم المحاضر 
اللقب العلمي: استاذ مساعد  

المؤھل العلمي: ماجستیر طرائق تدریس علوم    
 مكان العمل: بعقوبة



 
                                                                             بسم  هللا الرحمن الرحیم

 
 
 
 
 
 
 
 

 

استمارة انجاز الخطة التدریسیة للمادة التعلیم االساس  
 م . ھیام غائب حسین االسم  

 hiamalk hilani888.gimal .com البرید االلكتروني

 القیاس والتقویماسم المادة 
 –مادة القیاس من المواد المقررة للمرحلة الثالثة لطلبة كلیة التربیة االساسیة مقرر الفصل 

. ولكافة االقسام
اھداف المادة 

 
تھدف مادة القیاس والتقویم تعریف الطالب بمفھوم القیاس والتقویم والعالقة ، 

 بینھماوكذلك اغراضھما واھمیتھما في المجال التربوي .

التفاصیل االساسیة للمادة 
 

یتعرف الطالب في ھذه المادة على مفھوم القیاس والتقویم بشكل عام ومفھومھا 
في المجال التربوي بشكل خاص  ،وما ھي انواعھا وخصائصھا والعالقة 
 بینھما كما یتم التعرف على طریقة اعداد األختبارات التحصیلیة وانواعھا .

ال یوجد الكتب المنھجیة 
. 2002، 1ـ القیاس والتقویم في التربیة وعلم النفس ،سامي ملحم ، ط1المصادر الخارجیة 

. 2003، 2ـ القیاس والتقویم ،احسان علیوي الدلیمي ،عدنان المھداوي ،ط2
االمتحان النھائي المشروع االمتحانات الیومیة المختبر الفصل الدراسي تقدیرات الفصل 

40% 
 

 ----  --60 %

معلومات اضافیة 
 
 

 

 
                                                                            بسم  هللا الرحمن الرحیم 

 
 
 

جمھوریة العراق 
 
 

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 
 
 

جھاز االشراف والتقویم العلمي 

اسم الجامعة: دیالى 
اسم الكلیة: التربیة االساسیة 

اسم القسم:الحاسبات 
المرحلة:الثالثة 

اسم المحاضر الثالثي: ھیام غائب حسین  
اللقب العلمي: مدرس  

المؤھل العلمي: ماجستیر 
  العلوممكان العمل:

جمھوریة العراق 
 
 

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 
 
 

جھاز االشراف والتقویم العلمي 

اسم الجامعة:دیالى 
اسم الكلیة: كلیة التربیة االساسیة 

اسم القسم: العلوم 
المرحلة:االولى 

اسم المحاضر الثالثي: ھیام غائب حسین  
اللقب العلمي: مدرس 

المؤھل العلمي:ماجستیر 
 العلوممكان العمل:قسم 



 
 
 
 
 
 
 

 

 جدول الدروس االسبوعي
 

 د. إسراء عاكف علي  االسم

 Drisraaakif@yahoo.com البرید االلكتروني

 القیاس والتقویم  اسم المادة

 الثاني  مقرر الفصل

 اهداف المادة
 

تعریف الطالب بمعنى القیاس والتقویم واهمیته القیاس والتقویم وانواعهما وانواع 
 االختبارات واالدوات المستعملة بالقیاس .

 التفاصیل االساسیة للمادة
 

مفهوم القیاس والتقویم ودورها في العملیة التربیة ، االختبارات التحصیلیة ، خطوات 
 إعداد االختبارات الصفیة ، االختبارات الموضوعیة .

 
 الكتب المنهجیة

 

 
 ال توجد كتب منهجیة للمادة وانما محاضرات من اكثر من كتاب . 

 
 المصادر الخارجیة

 

 القیاس والتقویم في التربیة وعلم النفس. - ١

 القیاس والتقویم في العملیة التدریسیة . - ٢
 
 

 
 تقدیرات الفصل

الفصل 
 الدراسي

االمتحانات  المختبر
 الیومیة

االمتحان  المشروع
 النهائي

 %60مثالً  - - - %40مثالً 
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�وزא���א������א������وא�
	��א�����

����ز�א���א��وא������א�����

�

�

�

 الجامعة : دیالى 
 الكلیة : التربیة االساسیة 

 القســم : العلوم 
 المرحلة : الثالثة  

 اسم المحاضر الثالثي : إسراء عاكف علي 
 اللقب العلمي : مدرس 

 المؤھل العلمي : دكتوراه فلسفة التربیة
 مكان العمل  : كلیة التربیة االساسیة قسم العلوم 



 
 
 
 
 
 
 

 

 جدول الدروس االسبوعي
 

 د. سندس عادل ناجي االسم

  yahoo.comsundusadils@ البرید االلكتروني

 علم المناعة اسم المادة

 الثاني مقرر الفصل

 اهداف المادة
 

تعریف الطالب بعلم المناعة  واالعضاء المناعیة واالستجابة المناعیة وكذلك بعض 
 االمراض المناعیة

 التفاصیل االساسیة للمادة
 

 تعریف علم المناعة،انواع المناعة،الجهاز المناعي،االعضاء المناعیة 

 
 الكتب المنهجیة

 

 ال توجد كتب منهجیة محددة بل توجد محاضرات مشتقة من مجموعة من الكتب .

 
 المصادر الخارجیة

 

 .المكتبة الوطنیة1984علم المناعة،د.مها رؤؤف السعد،

 
 تقدیرات الفصل

الفصل 
 الدراسي

االمتحانات  المختبر
 الیومیة

االمتحان  المشروع
 النهائي

 %60مثالً  - 5 10 %25مثًال 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مجهورية العراق
�وزא���א������א������وא�
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�

�

�

 الجامعة : دیالى 
 الكلیة : التربیة االساسیة 

 القســم : العلوم 
 المرحلة : الثالثة

 اسم المحاضر الثالثي : سندس عادل ناجي
 اللقب العلمي : مدرس 

 المؤھل العلمي : دكتوراه  وراثة احیاء مجھریة
 مكان العمل  : كلیة التربیة االساسیة قسم العلوم 
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Na  

Email  

Article Name  ااااا
استمارة انجاز الخطة الدراسیة 

أ.د.علي مطني علي االسم 

 Eass22er                                                                                                 البرید االلكتروني 

طرائق تدریس العلوم العامة     اسم المادة 

الثاني مقرر الفصل 

.اكتساب التالمیذ معلومات علمیة عن معنى طریقة التدریس واھمیتھا في العملیة 1اھداف المادة 
.معرفة الطلبة معلومات نظریة عن 2التعلیمیة 

طریقة(االلقاء، االستجواب، المناقشة، المشروع، حل 
.اكتساب الطلبة المھارات االزمة 3المشكالت، الوحدة، االستكشافیة، االلغاز الصوریة)

لتدریس الطرق اعاله.  
االمتحان النھائي المشروع االمتحانات الیومیة  المختبرالفصل الدراسي  تقدیرات الفصل

40 % -- -- --60 %

 
المصادر  

 
 
 
 
 

.العدوان، زید سلیمان ومحمد فؤاد الحوامدة ، تصمیم التدریس بین النظریة والتطبیق، دار 1
.قطامي، یوسف، تصمیم التدریس، دار الفكر للطباعة 20112المسیرة للنشر، عمان، 

، عمان  2002والنشر، 
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  جدول الدروس االسبوعي
  

  خلف عمر عبدهللا. د  االسم

 Kh_alazawi@yahoo.com  البرید االلكتروني

  البشریة جغرافیاال  اسم المادة

  الثاني  مقرر الفصل

  اهداف المادة

  

، وجهة النظر حول اقسام الجغرافیا البشریة  النظر تيوجهوبیان   الجغرافیا البشریةالتعریف ب

تطور الجغرافیا البشریة ومیدان بحثها وانتشار االنسان والسالالت اساس  ة علىضعو : االولى

استغالل االنسان لبیئة الطبیعیة واستثماره وضعة على اساس : الثانیة جهة النظرو و ،  البشریة

  .لمواردها

  التفاصیل االساسیة للمادة

  

، عناصر البیئة الطبیعیة واالنسان االثر المتبادل بینر اظهوا ، االنسان وبیئته الطبیعیةهي دراسة 

البیئات الطبیعیة وتكیف االنسان لها، ونشاط االنسان وحرفه االقتصادیة من الذي یهتم بدراسة 

  . بیئة االقتصاد البدائي الى السمات الحضاریة للمجتمعات المتقدمة

  الكتب المنهجیة

  

                                 .٢٠١٥ محضرات –خلف العزاوي، جغرافیة قارة امریكا الجنوبیة . د -١

٢-  

  المصادر الخارجیة

  

   ١٩٩٦بیروت  –المجتمعات البشریة واالنماط الحیاتیة المعیشیة والسلوكیة / وهب، علي  -١

    ١٩٥٩دمشق   –الشعوب والبلدان، ترجمة غادة السمان / مید مارغاریت -٢

  

  تقدیرات الفصل

حانات االمت  المختبر  الفصل الدراسي

  الیومیة

  االمتحان النهائي  المشروع

٦٠  -  %١٠  -  %٣٠%  

  معلومات اضافیة

  

  محضرات اعداد استاذ المادةال

 
 
 
  
  
  
  

  مجهورية العراق
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  دیالى :الجامعة 
  التربیة االساسیة :الكلیة 

  رافیاالجغ :القســم 
  الولىا :المرحلة 

  خلف العزاوي :اسم المحاضر 
  د. م  :اللقب العلمي 

  دكتوراة :المؤھل العلمي 
 قسم الجغرافیا :مكان العمل  



    
  

    
  

      

  جدول الدروس االسبوعي

  
وع

سب
اال

  

  المالحظات  المادة العلمیة  المادة النظریة  التاریخ

      االنسان والبیئة الطبیعیة  ٢٠١٥-٠٢- ١٩  ١
طور الجغرافیة البشریة ومیدان ت  ٢٠١٥-٠٢- ٢٦  ٢

  بحثھا
    

االنسان وبیئتھ وتطور حیاتھ   ٢٠١٥-٠٣- ٠٥  ٣
  المعاشیة 

    

انتشار االنسان والعوامل التي اثرة   ٢٠١٥-٠٣- ١٢  ٤
  في انتشاره

    

      السالالت البشریة وتوزیعھا  ٢٠١٥-٠٣- ١٩  ٥
      اللغات واالدیان  ٢٠١٥-٠٣- ٢٦  ٦
      لمجتمعاتالسمات الحضاریة ل  ٢٠١٥-٠٤- ٠٢  ٧
      امتحان الشھر الثاني   ٢٠١٥-٠٤- ٠٩  ٨
من  استغالل االنسان لبیئتھ الطبیعة ٢٠١٥-٠٤- ١٦  ٩

  معادن وغیرھا
    

      مصادر وانتاج الطاقة واحتیاطاتھا ٢٠١٥-٠٤- ٢٣  ١٠
      النفط والغاز  ٢٠١٥-٠٤- ٣٠  ١١
      مصادر القوة المائیة  ٢٠١٥-٠٥- ٠٧  ١٢
      لثانيامتحان الشھر ا  ٢٠١٥-٠٥- ١٤  ١٣
اثر مصادر الطاقة في السیاسة   ٢٠١٥-٠٥- ٢١  ١٤

  العالمیة
    

      االقالیم السیاسیة ومكوناتھا  ٢٠١٥-٠٥- ٢٨  ١٥
١٦          
١٧          
١٨          
١٩          
٢٠          
٢١          
٢٢          
٢٣          
٢٤          
٢٥          
٢٦          
٢٧          
٢٨          
٢٩          

  توقیع العمید                    :توقیع االستاذ                    
  

  مجهورية العراق
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  دیالى :الجامعة 
  التربیة االساسیة  :الكلیة 
  الجغرافیا :لقســم اسم ا

  الثانیة :المرحلة 
  خلف العزاوي :اسم المحاضر 
  د. م  :اللقب العلمي 

  دكتوراة  :المؤھل العلمي 
 قسم الجغرافیا  :مكان العمل  



    
  
  

  
    

Course Weekly Outline 
  

Course Instructor Dr.KHALAF    O   ABDOLLAH 
E_mail Kh_alazawi@yahoo.com 
Title Human Geography 
Course Coordinator II 
 
Course Objective 
 

Definition of human geography and the statement of my views on 
sections of human geography, the first view: Put it on the basis of the 
evolution of human geography and field researched and spread of human 
and human strains, and the latter view: Put it on the basis of the 
exploitation of human and natural environment and invest resources. 

 
Course Description 
 

Is the study of the human and natural environment, and show mutual 
effect between the natural environment and human elements, which is 
interested in studying natural environments and adapt her rights, and 
human economic activity and craft primitive economy environment to 
cultural features of advanced societies. 

 
Textbook 

1-Dr. Khalaf al-Azzawi, a geographical continent of South 
America - 2015 preparations. 

 
References 

1. Wahab, Ali / human societies and patterns of life living and 
behavioral - Beirut 1996                                                                           
2. Margaret Mead / peoples and countries, translated by 
Ghada Samman - Damascus 1959 

 

Course Assessment 
Term Tests Laboratory Quizzes Project Final Exam 

As (30%) - As (10%) ---- As (60%) 
General Notes 

 
Preparations prepare professor Article 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

University: Diyala 
College: Basic Education 
Department: Geography 
Stage: Second 
Lecturer name: KHALAF 
ALAZZAWI 
Academic Status: Lacturer 
Qualification: PHD 
Place of work: Dep.Geography 

� �

Republic of Iraq 
      The Ministry of Higher Education 
               & Scientific Research 
 

 



  

  
  
  

  
      

Course  weekly Outline 
week Date Topics Covered Lab. Experiment 

Assignments 
Notes 

1 ٢٠١٥-٠٢- ١٩  The human and the natural 
environment 

  

2 ٢٠١٥-٠٢- ٢٦  Human geography and 
discussed the evolution of the 

field 

  

3 ٢٠١٥-٠٣- ٠٥  Man and his environment and 
the evolution of his pension 

  

4 ٢٠١٥-٠٣- ١٢  The spread of the human 
factors that impact on the 

spread 

  

5 ٢٠١٥-٠٣- ١٩  Human strains and distribution   
6 ٢٠١٥-٠٣- ٢٦  Languages and religions   
7 ٢٠١٥-٠٤- ٠٢  Cultural characteristics of the 

communities 
  

8 ٢٠١٥-٠٤- ٠٩  Examination of the second 
month 

  

9 ٢٠١٥-٠٤- ١٦ Exploit human nature of its 
environment and other metals 

  

10 ٢٠١٥-٠٤- ٢٣ Sources, energy production 
and reserves 

  

11 ٢٠١٥-٠٤- ٣٠  Oil and Gas   
12 ٢٠١٥-٠٥- ٠٧  Sources of water power   
13 ٢٠١٥-٠٥- ١٤  Examination of the second 

month 
  

14 ٢٠١٥-٠٥- ٢١  The impact of energy sources 
in world politics 

  

15 ٢٠١٥-٠٥- ٢٨  Political regions and 
components 

  

16     
17     
18     
19     
20     
21     

University: Diyala 
College: Basic Education 
Department: Geography 
Stage: Second 
Lecturer name: KHALAF 
ALAZZAWI 
Academic Status: Lacturer 
Qualification: PHD 

Republic of Iraq 
The Ministry of Higher Education 

& Scientific Research 
 

 



22     
23     
24     
25     
26     

27     
28     
29     
 Instructor Signature:     Dean Signature: 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 

  ))السنویة  أستمارة الخطة التدریسیة(( 

 :التدریسي اسم  باسم  علي مھدي    

 Basim7620012yahoo.com البرید االلكتروني:  

الديمقراطية    :اسم المادة 

 :مقررالفصل الثاني 

ھو تعریف الطالب الجامعي بماھیة حقوق اإلنس�ان م�ن وجھ�ات نظ�ر عالمی�ة وإنس�انیة وعلمی�ة ودینی�ة  
  السیاسیة والفكریة والمذھبیة وبشكل موضوعي بعیداً عن التأثیرات

  :ةأھداف الماد

وك�ذلك طبع�ة  الحكوم�ات   --تتحدث  المادة  عن  حقوق  االنسان  واستالم   الحكم   من  الشعب للشعب   وكل اربع سنوات    
  :ةالتفاصیل االساسیھ للماد الموجودة  في   الدول    العربیة  والغربیة                                                          

كتب حقوق  االنسان        :ةالكتب المنھجی 

ال يوجد                                   :ةالمصادر الخارجی 

 الفصل الدراسي الفصل االول الفصل الثاني المختبرات االمتحان النھائي

 ٦٠   األول    ٤٠  
 الثاني

 

  :تقدیرات الفصل

  :ةمعلومات اضافی 

 
 
 



  
  الفصل الدراسي الثاني – جدول الدروس األسبوعي                                  

 

ةالمادة النظری ةیلالمادة العم المالحظات  التاریخ 

وع
سب

األ
 

   
التطور  التاریخي  –تعریف  الدیمقراطیة 

 لمفھومھا
   26-2-2015  

١ 

الحضارة المصریة-- حضارة  وادي  الرافدین      
5-3-2015 

٢ 

   
 2015-3-12 الحضارة  االغریقیة

٣ 

   
 2015-3-19 الدیمقراطیة عند العرب قبل االسالم

٤ 

 امتحان  الشھر االول  
26-3-2015 

٥ 

 الدیمقراطیة في الفكر الغربي الحدیث  
2-4-2015 

٦ 

 اللیبرالیة والدیمقراطیة التقلیدیة  
9-4-2015 

٧ 

   
 2015-4-16 الدیمقراطیة التقلیدیة

٨ 

 التناوب على السلطة  
23-4-2015 

٩ 

 اشكال الحكومة  
 2015-4-30 ا

١٠ 

   
 2015-5-7 امتحان الشھر الثاني

١١ 

   
تقسیم الحكومات من حیث اشتراك الشعب   في  

 السلطة
 14-5-2015 

١٢ 

 خصائص النظام  الدیمقراطي  
21-5-2015  

١٣ 

   
 الدیمقراطیة المعاصرة

28-5-2015 
١٤ 

   
 مبادئ الدستور الدیمقراطي

5-6-2015 
١٥ 

      ١٦ 

  
  :توقیع العمید:                                                              توقیع األستاذ

 

 



  
 بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 

  نجاز الخطة التدریسیة للمادةاستمارة ا
  نادیھ ستار احمد  االسم 

 781790un@gmail.com  البرید االلكتروني

 علم نفس النمو  اسم المادة

  المرحلة االولى/ الفصل الدراسي الثاني   مقرر الفصل

  اھداف المادة
  

مع التالمیذ  تزوید الطالب بالمعرفة العلمیة عن علم نفس النمو واھمیتھ للمعلم وكیفیة التعامل -١
 ودراسة النمو لالنسان 

 تزوید الطالب بقوانین النمو  -٢

 عرض جوانب النمو منھا الجسمي والعقلي واللغوي واالنفعالي واالجتماعي والخلقي للطفل  -٣

  تزوید الطالب بمعلومات عن مرحلة البلوغ ومظاھر السلوك االجتماعي   -٤

  التفاصیل االساسیة للمادة
  

  علم نفس النمو واھمیتھ
 قوانین النمو 

 جوانب النمو منھا الجسمي والعقلي واللغوي واالنفعالي واالجتماعي والخلقي للطفل 

  مرحلة البلوغ ومظاھر السلوك االجتماعي  

  الكتب المنھجیة
  الیوجد كتاب منھجي  

  المصادر الخارجیة
  

علم نفس النمو من الجنین إلى الشیخوخة -١  
عادل االشول / ترجمة المؤلف :  

  عباس محمود عوض /المدخل الى علم نفس النمو -٢

  االمتحان النھائي  المشروع  االمتحانات الیومیة  المختبر  الفصل الدراسي  تقدیرات الفصل

 ٦٠            %٤٠%  

    معلومات اضافیة
  
  
  
  
  
  

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

  دیالى  :جامعةاسم ال
  التربیة األساسیة: اسم الكلیة
  اللغة العربیة :اسم القسم

  االولى :المرحلة
  م نادیھ ستار احمد٠م :اسم المحاضرالثالثي

  مدرس مساعد :اللقب العلمي
  ماجستیر: المؤھل العلمي

 قسم اللغة العربیة: مكان العمل



 
 ن الرحیمبسم  هللا الرحم                                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 

  استمارة الخطة التدریسیة للمادة                                                        
  المالحظات  المادة العملیة  المادة النظریة  التاریخ  االسبوع

علم نفس النمو نشأتھ وتطوره ، تعریفھ ، اھمیة   ١٥/٢/٢٠١٥  ١
  دراسة معنى النمو ، النضج ، التطور 

    

      ) الوراثة والبیئة( العوامل المؤثرة في النمو   ٢٢/٢/٢٠١٥  ٢
      العوامل الوراثیة العوامل البیئیة   ١/٣/٢٠١٥  ٣
      الخصائص العامة للنمو   ٨/٣/٢٠١٥  ٤
      جوانب النمو النمو الجسمي والحركي   ١٥/٣/٢٠١٥  ٥
      امتحان الشھر االول   ٢٢/٣/٢٠١٥  ٦

      النمو العقلي   ٢٩/٣/٢٠١٥  ٧

      النمو اللغوي   ٥/٤/٢٠١٥  ٨
      النمو االنفعالي   ١٢/٤/٢٠١٥  ٩

      امتحان الشھر الثاني   ١٩/٤/٢٠١٥  ١٠
النمو االجتماعي الخبرات االجتماعیة المبكرة   ٢٦/٤/٢٠١٥  ١١

  واھمیتھا 
    

      النمو الخلقي   ٣/٥/٢٠١٥  ١٢
      مرحلة البلوغ والمراھقة   ١٠/٥/٢٠١٥  ١٣

بلوغ والمراھقة والتغیرات والمشكالت معنى ال  ١٧/٥/٢٠١٥  ١٤
  المصاحبة لھا ومظاھر السلوك االجتماعي 

    

      امتحان الشھر الثالث   ٢٤/٥/٢٠١٥  ١٥

١٦          

  
١٧          

١٨          

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 :احمد                                                                                  توقیع العمید م نادیھ ستار٠م:     توقیع االستاذ
 

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

  دیالى  :اسم الجامعة
  التربیة األساسیة: اسم الكلیة

  اللغة العربیة :القسماسم 
  االولى :المرحلة

  م نادیھ ستار احمد ٠م: اسم المحاضر
  مدرس مساعد :اللقب العلمي

  ماجستیر :المؤھل العلمي
 قسم اللغة العربیة: مكان العمل

 



١ 
 

  
 بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  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
  
  

  والبحث العلميوزارة التعلیم العالي 
  
  

  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  :ان العملمك



٢ 
 

 
  بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                            

 
 
 
 
 
 
 

                                                        

  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
  
  

  رة التعلیم العالي والبحث العلميوزا
  
  

  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 

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 



٤ 
 

 
 
 
 
 

                                                        

 
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 :                               

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٥ 
 

  



٦ 
 

 

 
 
 

 
 

  

جدول الدروس االسبوعي 
 

 عمر إبراهیم حسین حمداالسم 

 Mohammad_ebr 75@ yahoo.comالبرید االلكتروني 

جغرافیة العراق اسم المادة 

الفصل الدراسي الثاني /المرحلة الثالثة  مقرر الفصل 

اهداف المادة 

 

التعرف على ماهیة جغرافیة العراق وعالقتها بالعلوم االخرى  

التفاصیل االساسیة للمادة 

 

أهمیة جغرافیة العراق وأهدافها ، مناهج بحثها، مصادر البایانات 

 

الكتب المنهجیة 

 

د .عباس فاضل السعدي ،جغرافیة العراق ،اطارها الطبیعي ،نشاطها االقتصادي ، 

جانبها البشري ، د.صالح حمید الجنابي، د. سعد علي خطاب، جغرافیة العراق 

االقلیمیه 

 

المصادر الخارجیة 

 

 التقاریر ، االنترنیت 

 

تقدیرات الفصل 

الفصل 

الدراسي الثاني  

االمتحانات المختبر 

الیومیة 

االمتحان المشروع 

النهائي 

30 %  -10 % -60 %

 

 معلومات اضافیة

 

 

 

مجهورية العراق 
وزא���א������א������وא�
	��א������

���ز�א���א��وא������א������

�

�

�

الجامعة :دیالى   
الكلیة : التربیة االساسیة  

القســم : الجغرافیة  
المرحلة : الثانیة 

اسم المحاضر الثالثي : عمر ابراھیم حسین   
اللقب العلمي : مدرس مساعد  

المؤھل العلمي : ماجستیر  
 مكان العمل  : قسم الجغرافیة 
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Flow up of implementation celli pass play  

 
Dr. Flayih Hassan Kadhim Course Instructor 

fhk1951@gmail.com E-mail 

Climate Geography and Applied climatology Title 
2 Course Coordinator 

  Concept the climate and it’s elementary distribution and application   
 

Course Objective 

Weather, Climate, Concept, Element and Type, Classification and 
Application   

Course Description 

1. Weather Geography. 
2. Applied climatology 

Textbook 

Final ExamProject Quizzes Laboratory Term Tests Course Assessments

As(40%)  As(10%) As(15%) As(35%) 

 General Notes 

 

University: Dyiala 
College : Basic Education 
Department: Geography 
Stage 2 
Lecturer name Flayih Hassan 
Kadhim  
Qualification: ph. D 
Place of work:  Basic Education 

Republic of Iraq 
 

The Ministry Of Higher 
Education 

 
& Scientific Research 

 



  
 بسم  هللا الرحمن الرحیم

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  استمارة انجاز الخطة التدریسیة للمادة
  محمود عبدالرزاق جاسم دمحم أرزوقي. د.م.أ     االسم 

 w.ma38 @yahoo.com  البرید االلكتروني

 التربیة اإلسالمیة  اسم المادة

  الفصل الدراسي الثاني/ ولىالمرحلة األ  مقرر الفصل

  اھداف المادة
  

تعری++ف الطال++ب أھمی++ة م++ادة التربی++ة اإلس++المیة وأثرھ++ا ف++ي الحی++اة العام++ة، ومعن++ى النب++وة والرس++الة  -
ومھمتھما، والتعریف بالقرآن الكریم والكتب السماویة األخرى، ومعنى المعجزة وكیفیة وقوعھ+ا، وم+ا 

وم اآلخ++ر وم++ا ھ++ي ص++فات األنبی++اء، والمقص++ود ب++الوحي وكیفی++ة نزول++ھ، وحك++م التوب++ة، واإلیم++ان ب++الی
 . سیكون

تعری++ف الطال++ب كیفی++ة ال++رد عل++ى المنحرفین،والمغ++الین، والخ++ارجین ع++ن األص++ول العقدی++ة الس++لیمة،  -
  . بأسلوب علمي ھادف مبسط

  
  التفاصیل االساسیة للمادة

  
حاج+++ة العق+++ل اإلنس+++اني إل+++ى ھ+++دي النب+++وة، النب+++وة ومھمتھ+++ا، النب+++ي والرس+++ول ف+++ي اللغ+++و ف+++ي بی+++ان 

واالص++طالح، النب++وة اص++طفاء واختی++ار، بش++ریة الرس++ل واألنبی++اء، فوائ++د وق++وع األع++راض البش++ریة 
لألنبیاء، مھمة األنبیاء، القرآن الكریم والكتب السماویة األخرى، ص+فات األنبی+اء والرس+ل، ال+وحي ف+ي 

غ++و واالص++طالح، كیفی++ة ن++زول ال++وحي، المعج++زة ف++ي اللغ++ة واالص++طالح، ش++روط المعج++زة، معج++زة الل
حكم اإلیمان بالیوم اآلخر، التوبة حكمھ+ا ش+روطھا، عل+م الس+اعة عن+د  -علیھ الصالة والسالم–الرسول 

  . هللا، النفخ في الصور، الجنة والنار ووصف أھلھما
  الكتب المنھجیة

  .  لیس ھناك كتاب منھجي  

  المصادر الخارجیة
  )قحطان عبدالرحمن.د، رشدي علیان . د(أصول الدین اإلسالمي لــــ: كتاب  

االمتحانات   المختبر  الفصل الدراسي  تقدیرات الفصل
  الیومیة

االمتحان   المشروع
  النھائي

 ٦٠          %٤٠%  

  معلومات اضافیة
  

  

 

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

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

  األولى:المرحلة
حمود عبدالرزاق جاسم م.د:اسم المحاضرالثالثي

  أستاذ مساعد :اللقب العلمي
  الدكتوراه :العلميالمؤھل 

 قسم اللغة العربیة: مكان العمل



 
  بسم  هللا الرحمن الرحیم

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  استمارة الخطة التدریسیة للمادة
  المالحظات  المادة العملیة  المادة النظریة  التاریخ  االسبوع

      حاجة العقل إلى ھدي النبوة، والنبة ومھمتھافي بیان   م١٧/٢/٢٠١٥  ١

      تعریف النبي والرسول في اللغة واالصطالح  م٢٤/٢/٢٠١٥  ٢
النبوة اصطفاء واختیار، بشریة الرسل واألنبیاء،   م٣/٣/٢٠١٥  ٣

  لبشریة لألنبیاء، مھمة األنبیاءفوائد وقوع األعراض ا
    

      االمتحان األول  م١٠/٣/٢٠١٥  ٤
      القرآن الكریم والكتب السماویة األخرى  م١٧/٣/٢٠١٥  ٥
      صفات األنبیاء والرسل  م٢٤/٣/٢٠١٥  ٦
      اللغو واالصطالح، كیفیة نزول الوحيالوحي في   م٣١/٣/٢٠١٥  ٧
      االمتحان الثاني  م٧/٤/٢٠١٥  ٨
      المعجزة في اللغة واالصطالح، شروط المعجزة  م١٤/٤/٢٠١٥  ٩

      - علیھ الصالة والسالم–معجزة الرسول   م٢١/٤/٢٠١٥  ١٠
      حكم اإلیمان بالیوم اآلخر  م٢٨/٤/٢٠١٥  ١١
      االمتحان الثالث  م٥/٥/٢٠١٥  ١٢
      التوبة حكمھا شروطھا، علم الساعة عند هللا  م١٢/٥/٢٠١٥  ١٣
      النفخ في الصور، الجنة والنار ووصف أھلھما  م١٩/٥/٢٠١٥  ١٤
١٥          
١٦          
١٧          
١٨          
١٩          
٢٠          
٢١          
٢٢          
٢٣          
٢٤          
٢٥          
٢٦          
٢٧          
٢٨          

  
  
  
  

  :محمود عبدالرزاق جاسم                                                                                  توقیع العمید.د.م.أ:     توقیع االستاذ
  

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  العلميجھاز االشراف والتقویم 

  دیالى  :اسم الجامعة
  األساسیةالتربیة : اسم الكلیة
  اللغة العربیة :اسم القسم

  األولى:المرحلة
  محمود عبدالرزاق جاسم.د:اسم المحاضرالثالثي

  أستاذ مساعد :اللقب العلمي
  الدكتوراه :المؤھل العلمي

 قسم اللغة العربیة: مكان العمل
 



 
                                                                      بسم  هللا الرحمن الرحیم

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

استمارة انجاز الخطة التدریسیة للمادة 
  م.م. رائد حمید ھادي االسم  

 raid22137@gmail.comالبرید االلكتروني 

 علم النفس النمواسم المادة 

 أسبوعیا  3وحدات الثاني مقرر الفصل 

اھداف المادة 
 

تعریف الطالب بالمبادئ المھمھ في علم النفس النمو ومراحلھ المختلفة  - 
- تعریف الطالب باھمیھ علم النفس النمو واصولة وتداخلھ في مراحل التعلیم المختلفة  

التفاصیل االساسیة للمادة 
 

 علم النفس النمو نشاتة وتطورة، اھمیھ دراسھ معنى النمو النضج التطور  .١
 .الخصائص العامة للنمو(القوانین العامة للنمو)3العوامل المؤثرة في النمو .٢
 .النمو الغوي.النمو االنفعالي .النمو االجتماعي. النمو الخلقي.4
.اھم مشكالت المراھقین. 6.مرحلھ البلوغ والمراھقھ.5

 
الكتب المنھجیة 

 . لیس ھناك كتاب منھجي  

المصادر الخارجیة 
 

-علم نفس النمو الطفل(بطرس حافظ بطرس) 
-معالم من ساكولوجیة تاطفولة والفنون والشباب(ابراھیم كاظم الفطماوي) 

-تكوین المفاھیم والتعلم في مرحلة الطفولة المبكر(وزارة التعلیم العالي .مطبعة بغداد) 
-النمو المعرفي لطفل ماقبل المدرسة نظریاتھ وتطبیقاتھ(محمد عبد هللا العرضي) 

االمتحان النھائي المشروع االمتحانات الیومیة المختبر الفصل الدراسي تقدیرات الفصل 

 40 %       60 %

معلومات اضافیة 
 
 
 
 
 

 

جمھوریة العراق 
 
 

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 
 
 

جھاز االشراف والتقویم العلمي 

اسم الجامعة: دیالى  
اسم الكلیة: التربیة األساسیة 

اسم القسم: اللغة العربیة 
المرحلة: األولى 

 اسم المحاضرالثالثي:م.م.رائد حمید ھادي
اللقب العلمي: مدرس مساعد 

المؤھل العلمي: ماجستیر 
 مكان العمل: قسم اللغة العربیة



                                                                             بسم  هللا الرحمن الرحیم
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Flow up of implementation celli pass play  

 
Akeel Thamer Jawad

 
Course Instructor 

Akeelthm1@yahoo.com 
 

E-mail 

Microsoft office Title 
 
 

Course Coordinator  

Raise the efficiency of the student and make it able to use Microsoft office by efficient way and 

learn him more Skills through intensive lectures lab which help him to solve problems that you will 

face in the next stages of education . whether in printing programs or statistical programs and so 

the expansion of student perceptions through use of computer lab directly  

Course Objective 

Microsoft office consist of a package of programs and each of them has special function. The 

article platform includes only three programs is (Word, Power point, Excel) 

 

I will be dealing with a program (Microsoft word). first, through the definition and 

explanation of the components of the program. also, I will beginning explain and clarify all 

the menus of the (word)  program ( files menu,  view menu, insert menu, Format menu, Tools 

menu, tables, and windows ) 

I will be dealing with a program (Microsoft Excel) through the definition and explanation of 

the components of the program. I well beginning explain and clarify all the menus of the 

(Excel) program (worksheet, cells, files, tools, operations, , graphs) 

I will be dealing with a program (Microsoft power point), through the definition and 

explanation the components of the program. I well beginning explain and clarify all the 

menus of the (power point) program ( create the slide, choose a template, view menu, draw 

objects, files menu, tools, insert menu, hyperlink menu)  

Course Description 

Office 2010   ترجمة نبیل  كوراني Textbook 
Final Exam Project Quizzes Laboratory Term 

Tests 
Course Assessments 

(60%)   (10%) (30%) 

Type here general notes regarding the course 
 

General Notes 

 
 

University: 
College: 
Department: 
Stage: 
Lecturer name: 
Qualification: 
Place of work: 

Republic of Iraq 
 

The Ministry Of Higher 
Education 

 
& Scientific Research 
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Flow up of implementation celli pass play  

 
Inteasar Yassin KhudairCourse Instructor 

Inteasar_yassin @yahoo.comE-mail 

Structured  programmingTitle 

Second Course 
 

Course Coordinator 

Learn the Students the most important rules of Using Decision and 
Repeat Instruction , and how to use Arrays (one-D Arrays )(2-DArrays) 
and also learn using Procedure and Function .     

 

Course Objective 

( Sequence , Selection ( IF- Then – Else , Case – Of) And Repetitions ( 
While-Do)( Repeat- Until, For-Do)) Data Structures : ( Arrays , 
Procedure and Function ) 

Course Description 

Pascal and turbo-Pascal for Scientists and Engineers. Textbook 

Final ExamProject Quizzes Laboratory Term Tests Course Assessments

 (60%)  (10%) (10%) (20%) 

 General Notes 

 

University: Dyiala 
College :Basic Education 
Department: Computer Science  
Stage : First Stage 
Lecturer name : Lecturer  
Qualification: MSC Computer 
Scince   
Place of work: Basic Education  

Republic of Iraq 
 

The Ministry Of Higher 
Education 

 
& Scientific Research 

 

  



  

  

  

  

    

   الشمريدي مه علي طلب جعفر  االسم

 alitalab331@gmail.com  البرید االلكتروني

  )بین المنهجیة والتطبیق(لنقلا جغرافیة  اسم المادة

  ثانيالفصل الدراسي ال  مقرر الفصل

  اهداف المادة

  

  )بین المنهجیة والتطبیق(نقلال لبة وتعلیمهم بالجغرافیةتعریف الط

  التفاصیل االساسیة للمادة

  

النقل ، مناهج البحث في جغرافیة النقل ، وسائل  تطور مفهوم جغرافیة 

البحث في جغرافیة النقل ، مرتكزات جغرافیة النقل ، أنماط النقل ، دراسات 

   . تطبیقیة في جغرافیة النقل 

  

  الكتب المنهجیة

  

. محمد أزهر السماك ، أ. د.المنهجیة و التطبیق ، أ جغرافیة النقل بین

  . أحمد حامدالعبیدي، جامعة بغداد. د. محمد هاشم الحیالي ، أ.د

  

  المصادر الخارجیة

  

  االنترنیت، معلومات خاصة،  )بین المنهجیة و التطبیق(جغرافیة النقل

  

  تقدیرات الفصل

االمتحانات   المختبر  الفصل الدراسي

  الیومیة

  االمتحان النهائي  عالمشرو 

٤٠  -  %١٠  -  %٣٠%  

  

  معلومات اضافیة

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  مجهورية العراق
�وزא���א������א������وא�
	��א����� �

����ز�א���א��وא������א����� �

� �

� �

  دیالى  :الجامعة 
  التربیة االساسیة :الكلیة 

  الجغرافیة :القســم 
  الثالثة :المرحلة 

  فرعلي طلب جع :اسم المحاضر الثالثي 
  مدرس مساعد :اللقب العلمي 

  ماجستیر جغرافیة نقل :المؤھل العلمي 
 كلیة التربیة االساسیة :مكان العمل  



  

  

  

  

  

  

  جدول الدروس االسبوعي

  
وع

سب
اال

  

  المالحظات  المادة العلمیة  المادة النظریة  التاریخ

ت في محاضرا أربع    غرافیة النقلج: الفصل الثاني   ١٧/٢/٢٠١٥  ١
  االسبوع 

أربع محاضرات في       لنقلجغرافیة ا: الفصل الثاني  ٢٤/٢/٢٠١٥  ٢
 االسبوع

أربع محاضرات           جغرافیة النقل: الفصل الثاني  ٣/٣/٢٠١٥  ٣
 في االسبوع

أربع محاضرات في         جغرافیة النقل: الفصل الثاني  ١٠/٣/٢٠١٥  ٤
 االسبوع

أربع محاضرات في         جغرافیة النقل: الفصل الثاني  ١٧/٣/٢٠١٥  ٥
 االسبوع

أربع محاضرات في       جغرافیة النقل: الفصل الثاني  ٢٤/٣/٢٠١٥  ٦
 االسبوع

أربع محاضرات في        جغرافیة النقل: الفصل الثاني  ٣١/٣/٢٠١٥  ٧
 االسبوع

أربع محاضرات في          جغرافیة النقل: الفصل الثاني  ٧/٤/٢٠١٥  ٨
 االسبوع

 
 
 
 
 
 
 

  :توقیع العمید             :توقیع االستاذ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  مجهورية العراق
�وزא���א������א������وא�
	��א����� �

����ز�א���א��وא������א����� �

� �

� �

� �

  دیالى  :الجامعة 
  التربیة االساسیة :الكلیة 

  الجغرافیة :القســم 
  الثانیة :ة المرحل

  علي طلب جعفر :اسم المحاضر الثالثي 
  مدرس مساعد :اللقب العلمي 

  ماجستیر جغرافیة نقل :المؤھل العلمي 
 كلیة التربیة االساسیة :مكان العمل  
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 بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
  
 

  استمارة انجاز الخطة التدریسیة للمادة

   نورس حیدر محمود  االسم

 Nores1985@gmail.com  البرید االلكتروني

  االرشاد النفسي والتربوي   اسم المادة

لطلبة كلیة  الثانیةمن المواد التربویة المقررة للمرحلة  االرشاد النفسي والتربوي مادة   لفصلمقرر ا
  .التربیة االساسیة لكافة االقسام الفصل الدراسي الثاني

  المادة أھداف
  

االرشاد النفسي والتربوي الى تحقیق الصحة تھدف مادة  -:أھداف المادة
  .كل ایجابي النفسیة والقدرة على حل المشكالت بش

  للمادة األساسیةالتفاصیل 
  

تعمل على تحقیق التوافق الشخصي أي  یتعرف الطالب في ھذه المادة على معنى
السعادة مع النفس وتحقیق التوافق التربوي ومساعدة الفرد باالختیار انسب المواد 

  .الدراسة في ضوء قدراتھ ومیولة وتحقیق التوافق االجتماعي

  الكتب المنھجیة
  

  .  ال توجد

  المصادر الخارجیة
  

  .٢٠١٤، ٢ط .محاضرات في االرشاد التربوي ، عبد الحسن احمد الخفاجي 

  تقدیرات الفصل
  االمتحان النھائي  المشروع  االمتحانات الیومیة  المختبر  الفصل الدراسي

٦٠    %١٠    %٣٠%  

  معلومات اضافیة
  
  

  
  
  
  
  

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

  جامعة دیالى  :اسم الجامعة
  التربیة االساسیة : اسم الكلیة
  الحاسبات :اسم القسم

  الثانیة :المرحلة
  یدر محمودنورس ح :ر اسم المحاض
  مساعد مدرس :اللقب العلمي

  ماجستیر طرائق تدریس :المؤھل العلمي
 التربیة االساسیة :مكان العمل
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  استمارة الخطة التدریسیة للمادة
  المالحظات  المادة العملیة  المادة النظریة  التاریخ  األسبوع

١٨/٢ – ١٥/٢  ١  
مفھوم و تعریف الطالب بمفردات مادة 

  االرشاد وأنواعھ
    تطبیق

       اخالقیات العمل االرشادي  ٢٥/٢ – ٢٢/٢  ٢
       المعلم المرشد   ٤/٣ – ١/٣  ٣

١٢/٣ – ٨/٣  ٤  
وسائل وادوات جمع المعلومات في 

  االرشاد
    

      عملیة االرشاد النفسي   ١٨/٣ – ١٥/٣  ٥
      امتحان الشھر االول   ٢٥/٣ – ٢٢/٣  ٦
     الطالبیة ودور المرشد التربويالمشكالت   ١/٤ – ٢٩/٣  ٧
      نظریات االرشاد   ٧/٤ – ٦/٤  ٨
      طرق االرشاد وأسالیبھ  ١٥/٤ – ١٢/٤  ٩

      عملیة االرشاد النفسي   ٢٢/٤ – ١٩/٤  ١٠
      امتحان الشھر الثاني  ٢٩/٤ – ٢٦/٤  ١١
٦/٥ – ٣/٥  ١٢       
١٣/٥ – ١٠/٥  ١٣        
٢٠/٥ – ١٧/٥  ١٤        
٢٧/٥ – ٢٤/٥  ١٥         
٣/٦ – ٣١/٥  ١٦        

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :توقیع العمید                                                                                                         :األستاذتوقیع                  
  

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

  جامعة دیالى  :اسم الجامعة
  التربیة االساسیة : اسم الكلیة
  الحاسبات :اسم القسم

  الثانیة :المرحلة
  نورس حیدر محمود :ر اسم المحاض
  مدرس مساعد :اللقب العلمي

  ماجستیر طرائق تدریس :لعلميالمؤھل ا
 التربیة االساسیة :مكان العمل
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Course Weekly Outline 
 

Course Instructor Hamid Sadeq Mahdi 
E_mail hamid_alsultani@yahoo.com 
Title Prolog 
Course Coordinator  
 
Course Objective 
 

To introduce the basic principles ofProlog. Programming 
assignments are used to help clarifybasic concepts. Upon 
successful completion of the course, students willhave an 
understanding of the basic areas of Prolog programming. 

 
Course Description 
 

In which students will learn to use turbo prolog to program 
facts, rules, backtracking, cut, fail, lists, strings and files.  

 
Textbook 

 
 

 
References 

"Learn Prolog Now", Patrick Blackburn, Johan Bos and Kristina 
Striegnitz, 2001. 

 

Course Assessment 
Term Tests Laboratory Quizzes Project Final Exam 

As (30%) As (10%) ---- ---- As (60%) 
 
 
General Notes 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

University:University of Diyala 
Department:Computer Science 
Stage:Third Year 
Lecturer name:Hamid Sadeq Mahdi 
Academic Status:Assistant Lecturer 
Qualification:Master 
Place of work:Basic Education 
College 

Republic of Iraq 
The Ministry of Higher Education 

 Scientific Research 
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استمارة انجاز الخطة التدریسیة للمادة 

 حلیمھ اسماعیل رداماالسم 

 Puneshamery@gmail .comالبرید االلكتروني 

انكلیزیة عامھ اسم المادة 

 30مقرر الفصل 

أھداف المادة 
 

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

التفاصیل األساسیة للمادة 
 

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

الكتب المنھجیة 
 

  لالكسندرتطویر المھارات 

المصادر الخارجیة 
 

 

تقدیرات الفصل 
االمتحان النھائي المشروع االمتحانات الیومیة المختبر الفصل الدراسي 

20 % 20 % 60 %

معلومات اضافیة 
 
 

 

جمھوریة العراق 
 
 

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 
 
 

جھاز االشراف والتقویم العلمي 

اسم الجامعة: جامعة دیالى  
اسم الكلیة: التربیة االساسیة  

اسم القسم: اللغة االنكلیزیة  
المرحلة: الثانیة  

 م. م. حلیمھ اسماعیل ردام:اسم المحاضر 
اللقب العلمي: مدرس مساعد 

المؤھل العلمي: ماجستیر ادب انكلیزي/مسرحیة 
 مكان العمل: بعقوبة 
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Akeel Thamer Jawad

 
Course Instructor 

Akeelthm1@yahoo.com 
 

E-mail 

Microsoft office Title 
 
 

Course Coordinator  

Raise the efficiency of the student and make it able to use Microsoft office by efficient way and 

learn him more Skills through intensive lectures lab which help him to solve problems that you will 

face in the next stages of education . whether in printing programs or statistical programs and so 

the expansion of student perceptions through use of computer lab directly  

Course Objective 

Microsoft office consist of a package of programs and each of them has special function. The 

article platform includes only three programs is (Word, Power point, Excel) 

 

I will be dealing with a program (Microsoft word). first, through the definition and 

explanation of the components of the program. also, I will beginning explain and clarify all 

the menus of the (word)  program ( files menu,  view menu, insert menu, Format menu, Tools 

menu, tables, and windows ) 

I will be dealing with a program (Microsoft Excel) through the definition and explanation of 

the components of the program. I well beginning explain and clarify all the menus of the 

(Excel) program (worksheet, cells, files, tools, operations, , graphs) 

I will be dealing with a program (Microsoft power point), through the definition and 

explanation the components of the program. I well beginning explain and clarify all the 

menus of the (power point) program ( create the slide, choose a template, view menu, draw 

objects, files menu, tools, insert menu, hyperlink menu)  

Course Description 

Office 2010   ترجمة نبیل  كوراني Textbook 
Final Exam Project Quizzes Laboratory Term 

Tests 
Course Assessments 

(60%)   (10%) (30%) 

Type here general notes regarding the course 
 

General Notes 

 
 

University: 
College: 
Department: 
Stage: 
Lecturer name: 
Qualification: 
Place of work: 

Republic of Iraq 
 

The Ministry Of Higher 
Education 

 
& Scientific Research 
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  التعلیم االساس  استمارة انجاز الخطة التدریسیة للمادة
  ھیام غائب حسین . م   االسم 

 hiamalk hilani888.gimal .com  البرید االلكتروني

  یاس والتقویمقال  اسم المادة
 –لطلب'ة كلی'ة التربی'ة االساس'یة  من المواد المقررة للمرحلة الثالث'ة القیاسمادة   مقرر الفصل

  .ولكافة االقسام
  اھداف المادة

  
،  القیاس والتقویم تعریف الطالب بمفھ'وم القی'اس والتق'ویم والعالق'ةتھدف مادة 

  .ما في المجال التربوي واھمیتھبینھماوكذلك اغراضھما 

  التفاصیل االساسیة للمادة
  

بشكل عام ومفھومھا  مفھوم القیاس والتقویمیتعرف الطالب في ھذه المادة على 
وم''ا ھ''ي انواعھ''ا وخصائص''ھا والعالق''ة ، ف''ي المج''ال الترب''وي بش''كل خ''اص 

  .بینھما كما یتم التعرف على طریقة اعداد األختبارات التحصیلیة وانواعھا 
  ال یوجد  الكتب المنھجیة

  .٢٠٠٢، ١ـ القیاس والتقویم في التربیة وعلم النفس ،سامي ملحم ، ط١  لمصادر الخارجیةا
  .٢٠٠٣، ٢ـ القیاس والتقویم ،احسان علیوي الدلیمي ،عدنان المھداوي ،ط٢

  االمتحان النھائي  المشروع  االمتحانات الیومیة  المختبر  الفصل الدراسي  تقدیرات الفصل

40% 
  

 --  --   --  60%  

  اضافیة معلومات
  
 
 
 
 
 
  

  

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

  دیالى :اسم الجامعة
  التربیة االساسیة: اسم الكلیة
  الحاسبات:اسم القسم

  الثالثة:المرحلة
  ھیام غائب حسین  :الثالثياسم المحاضر 

  مدرس  :اللقب العلمي
  ماجستیر :المؤھل العلمي

 العلوم :مكان العمل
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  استمارة الخطة التدریسیة للمادة                                                       
  المالحظات  یةالمادة العمل  المادة النظریة  التاریخ  األسبوع

      )تعریف ـ انواعھ ـ خصائصھ ـ مجاالتھ ( التقویم   ٢٤/٢/٢٠١٥  ١
      )تعریف ـ انواع ـ اخطاء ـ خصائص (القیاس  ٣/٣/٢٠١٥  ٢
العالقة بین القیاس والتقویم في العلیة التربویة ، اغراض القیاس والتقویم ـ  ١٠/٣/٢٠١٥  ٣

  الفرق بین القیاس والتقویم 
    

      )تعریف ، انواع ( األختبارات  ١٧/٣/٢٠١٥  ٤
      امتحان الشھر األول ٢٤/٣/٢٠١٥  ٥
      )المقالیة ، الموضوعیة ( نواع األختبارات التحصیلیة ا ٣١/٣/٢٠١٥  ٦
اسئلة الصواب والخطأ ، اسئلة األختیار من ( نواع األختبارات الموضوعیة ا ٧/٤/٢٠١٥  ٧

  )متعدد ، اختبارات المطابقة 
    

      .اختبارات األسترجاع ، اھمیة األختبارات والمقاییس النفسیة في التربیة  ١٤/٤/٢٠١٥  ٨
تحدید األھداف التعلیمیة ، اعداد جدول ( بناء األختبارات التحصیلیة   ٢١/٤/٢٠١٥  ٩

  )المواصفات
    

      امتحان الشھر الثاني  ٢٨/٤/٢٠١٥  ١٠
      )ضوعیة ، الشمولیة الصدق ، الثبات ، المو( مواصفات األختبارالجید   ٥/٤/٢٠١٥  ١١
      )األستبانة ، المالحظة ، المقابلة ( الوسائل الال اختباریة   ١٢/٥/٢٠١٥  ١٢
١٣          
١٤          
١٥          
١٦          

  عطلـــــــة نصـــــف الســـــــــنة                                                                                  
١٧          
١٨          
١٩          
٢٠          
٢١          
٢٢          
٢٣          
٢٤          
٢٥          
٢٦          
٢٧          
٢٨          
٢٩          
٣٠          
٣١          
٣٢          

 
  :توقیع العمید                                                                                                         :األستاذتوقیع                   

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

  دیالى:اسم الجامعة
  كلیة التربیة االساسیة: اسم الكلیة
  العلوم :اسم القسم

  االولى:المرحلة
  ھیام غائب حسین  :اسم المحاضر الثالثي

  مدرس :اللقب العلمي
  ماجستیر:المؤھل العلمي

 العلومقسم :مكان العمل



  ھیام غائب حسین . م           



 
 

 

 
 
 

 

Course Weekly Outline 
 

Course Instructor Hamid Sadeq Mahdi 
E_mail hamid_alsultani@yahoo.com 
Title Prolog 
Course Coordinator  
 
Course Objective 
 

To introduce the basic principles ofProlog. Programming 
assignments are used to help clarifybasic concepts. Upon 
successful completion of the course, students willhave an 
understanding of the basic areas of Prolog programming. 

 
Course Description 
 

In which students will learn to use turbo prolog to program 
facts, rules, backtracking, cut, fail, lists, strings and files.  

 
Textbook 

 
 

 
References 

"Learn Prolog Now", Patrick Blackburn, Johan Bos and Kristina 
Striegnitz, 2001. 

 

Course Assessment 
Term Tests Laboratory Quizzes Project Final Exam 

As (30%) As (10%) ---- ---- As (60%) 
 
 
General Notes 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

University:University of Diyala 
Department:Computer Science 
Stage:Third Year 
Lecturer name:Hamid Sadeq Mahdi 
Academic Status:Assistant Lecturer 
Qualification:Master 
Place of work:Basic Education 
College 

Republic of Iraq 
The Ministry of Higher Education 

 Scientific Research 
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  استمارة انجاز الخطة التدریسیة للمادة
  دياحمد شاكر محمود العبی  االسم 

 ula.sama2015@gmail.com  البرید االلكتروني

  اللیاقة البدنیة  اسم المادة

  الفصل الدراسي الثاني  مقرر الفصل

  اھداف المادة
  

  

  التفاصیل االساسیة للمادة
  

  

  الكتب المنھجیة
  

  

  المصادر الخارجیة
  

  االكادیمیة الریاضیة العراقیة

  االمتحان النھائي  المشروع  متحانات الیومیةاال  المختبر  الفصل الدراسي  تقدیرات الفصل

  %٤٠مثالً     %١٠مثالً   %١٥مثالً   %٣٥مثالً 

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

  دیالى:اسم الجامعة
   التربیة االساسیة:اسم الكلیة
  التربیة الریاضیة:اسم القسم

  االولى:المرحلة
  احمد شاكر محمود:اسم المحاضر الثالثي

  استاذ مساعد:اللقب العلمي
  دكتوراه:المؤھل العلمي

 شعبة االنشطة الریاضیة:مكان العمل



  معلومات اضافیة
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  استمارة الخطة التدریسیة للمادة                                                        
  المالحظات  المادة العملیة  المادة النظریة  التاریخ  االسبوع

مقدمة عن اإلحماء وأنواعه   ١٥/٢/٢٠١٥  ١

  وفوائده 

    

  . مفهوم المرونة ، وأقسامها   ٢٢/٢/٢٠١٥  ٢

  مفهوم القوة ، وأوجهها 
  

    

  العضالت ، أنواعها وأقسامها   ٢/٣/٢٠١٥  ٣

  ) .نظري. (األلیاف العضلیة 
  

تمرینات متنوعة لتطویر القوة 

 .  
  

  

تمرینات متنوعة لتطویر   امتحان نظري  ٩/٣/٢٠١٥  ٤

. القوة + المرونة + المطاولة 

  ) .عملي(
  

  

أنواع االنقباض العضلي   ١٦/٣/٢٠١٥  ٥

  .وأقسامه

مفهوم التدریب باألثقال ورفع 

  .األثقال

أهمیة التركیز أثناء التدریب 

  ) .نظري. (باألثقال 

+ سرعة + تمرینات مرونة 

  ) .عملي. (رشاقة 
  

+ سرعة + تمرینات مرونة 

  ) .عملي. (رشاقة 
  

  

تحوطات األمان في للتدریب   ٢٣/٣/٢٠١٥  ٦

باألثقال واألجهزة واألدوات  ، 

وصف لمسكات األثقال 

وأنواعها، األجهزة واألدوات 

األساسیة للتدریب باألثقال 

ید الشدة التي شرح كیفیة تحد

یبدأ بها الالعب للتدریب 

  . باألثقال 

  قوة + تمرینات مرونة 

  

  

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  شراف والتقویم العلميجھاز اال

  دیالى:اسم الجامعة
   التربیة االساسیة:اسم الكلیة
  التربیة الریاضیة:اسم القسم

  االولى:المرحلة
  احمد شاكر محمود:اسم المحاضر الثالثي

  استاذ مساعد:اللقب العلمي
  دكتوراه:المؤھل العلمي

 شعبة االنشطة الریاضیة:مكان العمل



  
تمرینات الظهر األساسیة للتدریب   ٣٠/٣/٢٠١٥  ٧

  باألثقال 

محاضرة عملیة لتعریف 

الطالب كیفیة استخدام 

  األجهزة واألثقال عند التدریب 
  

  

التمرینات األساسیة للكتفین   ٦/٤/٢٠١٥  ٨

  والذراعین 
  

نات للكتفین والذراعین تمری

والصدر والظهر باستخدام 

  .األجهزة واألثقال 

  

  

تمرینات البطن األساسیة للتدریب   ١٣/٤/٢٠١٥  ٩

  )نظري. (باألثقال 

تمرینات للكتفین والذراعین باستخدام 

  . األجهزة واألثقال 

  

    امتحان عملي  امتحان نظري  ٢٠/٤/٢٠١٥  ١٠
سیة تمرینات الصدر األسا  ٢٧/٤/٢٠١٥  ١١

  للتدریب باألثقال 

    

تمرینات للكتفین والذراعین   . للتدریب باألثقال   ٤/٥/٢٠١٥  ١٢

والصدر والبطن باستخدام األجهزة 

  واألثقال 

  

تمرینات الرجلین األساسیة   ١١/٥/٢٠١٥  ١٣

  ) .نظري. (للتدریب باألثقال 

تمرینات للكتفین والذراعین 

والصدر والبطن والرجلین 

. ة واألثقال باستخدام األجهز 

  ) .عملي(

  

تحدید الشدة التي یبدأ بها كل طالب 

  للتدریب باألثقال واألجهزة واألدوات 

  

    امتحان عملي  امتحان نظري  ١٨/٥/٢٠١٥  ١٤
تمرینات للكتفین والذراعین والصدر       ١٥

  باستخدام األجهزة واألثقال 

  

      مراجعة عامة  ٢٥/٥/٢٠١٥  ١٦
  عطلـــــــة نصـــــف الســـــــــنة                                                                                  

١٧          
١٨          
١٩          
٢٠          
٢١          
٢٢          
٢٣          
٢٤          
٢٥          
٢٦          
٢٧          
٢٨          
٢٩          
٣٠          
٣١          
٣٢          

  :توقیع العمید                                                                                                            :                      توقیع االستاذ
  
  
  
  
  
  



    دیالى: أسم الجامعة
  التربیة االساسیة : أسم الكلیة
  الریاضة :أسم القسم

  شھاب احمد عكاب : أسم المحاضر
  مدرس : اللقب العلمي

  دكتوراه : علميالمؤھل ال
  كلیة التربیة االساسیة: مكان العمل

        جمهورية العراقجمهورية العراقجمهورية العراقجمهورية العراق 

        وزارة التعليم العالي و البحث العلميوزارة التعليم العالي و البحث العلميوزارة التعليم العالي و البحث العلميوزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 جهاز االشراف التقويم العلميجهاز االشراف التقويم العلميجهاز االشراف التقويم العلميجهاز االشراف التقويم العلمي

 

 

  ))أستمارة الخطة التدریسیة السنویة (( 

 :التدریسي اسم  شھاب أحمد عكاب. د.م

shihap19580@yahoo.com البرید االلكتروني:  

تربيةأصول ال   :اسم المادة 

 :مقررالفصل  الفصل الدراسي الثاني

 .وأھدافھا طلبة مفھوم التربیةلأن یعرف ا.١
 أن یمیز الطلبة بین التربیة القدیمة والحدیثة.٢
 .التربیة البدائیة أن یشرح الطلبة.٣
 .أن یوضح الطلبة المقصود من دراسة التربیة في وادي الرافدین.٤
 .التربیة الصینیةأن یتعرف الطلبة على أھم أھداف .٥
 .أن یفرق الطلبة بین التربیة في أثینا والتربیة في أسبرطة.٦
 .أن یبین الطلبة موقفھم من التربیة في القرون الوسطى.٧
 .أن یتعرف على التربیة االسالمیة.٨
 .أن یتعرف على أھم أعالم الفكر التربوي االسالمي.٩

  )ابن خلدون ، ابن سینا ، الغزالي(من مثل 
سXقراط ، أفالطXون ، (أھم أعالم الفكر التربوي االغریقي من مثXل أن یتعرف على .١٠

  )ارسطو
جان جاك روسو ، جون (من مثل .أن یتعرف على أھم أعالم الفكر التربوي الغربي.١١

  )دیوي ، بستالوتزي
 .أن یحلل الغایة من دراسة االصول الفلسفیة للتربیة.١٢
فھXوم فلسXفة التربیXة وأھXم م واع فلسXفة التربیXة بعXد التعXرف علXىأن یعطي رأیھ في أن.١٣

 .الوظائف التي تؤدیھا
 .أن یطبق الطلبة الفلسفة التي یتبناھا في حیاتھ العامة.١٤
 .أن یقوم الفلسفات التي تمت دراستھا.١٥
 .مدرسیة أن یعرف الفرق بین التربیة المدرسیة المقصودة والتربیة الال.١٦

 
 

  

  :ةأھداف الماد



 معنى التربیة وأھدافھا: اوالً 
  .االصول التاریخیة  للتربیة :ثانیاً 

 .التربیة البدائیة .١
 .التربیة في وادي الرافدین .٢
 .التربیة في وادي النیل .٣
 .التربیة الصینیة .٤
 .التربیة الیونانیة .٥
 .التربیة في القرون الوسطى .٦

  التربیة العربیة االسالمیة: ثالثاً 
 .التربیة قبل االسالم .١
 .التربیة االسالمیة .٢
  .بويأعالم الفكر التر: رابعا 

 )أبن سینا،ابن خلدون،الغزالي.(أعالم الفكر التربوي االسالمي .١
 )جان جاك روسو،جون دیوي.(أعالم الفكر التربوي الغربي .٢
 )سقراط ،أفالطون،ارسطو(أعالم الفكر التربوي االغریقي .٣
 ً   .االصول الفلسفیة للتربیة: خامسا
 .معنى فلسفة التربیة .١
 .وظائف فلسفة التربیة .٢
 .یةأنواع فلسفة الترب .٣

 .فلسفة التربیة المثالیة  . أ
 .فلسفة التربیة الواقعیة  . ب
 .فلسفة التربیة البرجماتیة  . ت

  )غیر المقصودة(والالمدرسیة) المقصودة(أصول التربیة المدرسیة: سادساً 

  :التفاصیل األساسیة للمادة

  :الكتب المنھجیة  - 

عبwwwwد هللا عبwwwwد ل الجwwwwامع فwwwwي التربیwwwwة العامwwwwة ،اصwwwwول التربیwwwwة للwwwwدكتور دمحم حسwwwwن العمwwwwایرة
 اصول التربیة العامة سعید اسماعیل علي،٢الدائم،ط

  :المصادر الخارجیة

 االمتحان االول یومي الفصل الثاني المختبرات االمتحان النھائي
%١٠  %١٥  ال یوجد   %٦٠   ١٥ % 

 

  :تقدیرات الفصل

 .تعتمد الكلیة النظام الفصلي  -
 .للمرحلة االولى یقدم ھذا المقرر في الفصل الدراسي الثاني -
 %٦٠االمتحان النھائي من  -

درجة باإلضافة إلى امتحانات الیومیة ١٥الطلبة مطالبون بأجراء أمتحانین خالل الفصل لكل امتحان   - 

  :ةمعلومات اضافی



  
    دیالى: أسم الجامعة

  التربیة االساسیة : أسم الكلیة
  الریاضة :أسم القسم

  شھاب احمد عكاب : أسم المحاضر
  مدرس : ب العلمياللق

  دكتوراه : المؤھل العلمي
  كلیة التربیة االساسیة: مكان العمل

        جمهورية العراقجمهورية العراقجمهورية العراقجمهورية العراق 

        وزارة التعليم العالي و البحث العلميوزارة التعليم العالي و البحث العلميوزارة التعليم العالي و البحث العلميوزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 جهاز االشراف التقويم العلميجهاز االشراف التقويم العلميجهاز االشراف التقويم العلميجهاز االشراف التقويم العلمي

  الفصل الدراسي الثاني – جدول الدروس االسبوعي
 

 المالحظات
الماده 

 ةیلالعم
 التاریخ الماده النظریة

 األسبوع

 معنى التربیة وأھدافھا   
٢\١٩  

١ 

  .االصول التاریخیة  للتربیة   
 .التربیة البدائیة -
 التربیة في وادي الرافدین -

٢\٢٦  
٢ 

  ٣\٤ .التربیة في وادي النیل -  
٣ 

  ٣\١١ .التربیة الصینیة -  
٤ 

 .التربیة الیونانیة -  
 

٣\١٨  
٥ 

  ٣\٢٥  .التربیة في القرون الوسطى  -  
٦ 

 ٧  ٤\١  ولاالختبار اال   
  التربیة العربیة االسالمیة  

 .التربیة قبل االسالم -
 التربیة االسالمیة -

٤\٨  
٨ 

  .أعالم الفكر التربوي  
 )أبن سینا،ابن خلدون،الغزالي.(أعالم الفكر التربوي االسالمي -

٤\١٥  
٩ 

  ٤\٢٢ )جان جاك روسو،جون دیوي.(أعالم الفكر التربوي الغربي  -  
١٠ 

  ٤\٢٩  )سقراط ،أفالطون،ارسطو(وي االغریقيأعالم الفكر الترب -  
١١ 

  ٥\٦ .معنى فلسفة التربیة -  
١٢ 

  ٥\١٣ .وظائف فلسفة التربیة   -  
١٣ 

 .فلسفة التربیة المثالیة -  
 .فلسفة التربیة الواقعیة -
 فلسفة التربیة البرجماتیة -

٥\٢٠  
١٤ 

  ٥\٢٧ االختبار الثاني    
١٥ 

غیwwwر ( والالمدرسwwwیة) لمقصwwwودةا(أصwwwول التربیwwwة المدرسwwwیة: سادسwwwاً     
)المقصودة  

١٦  ٦\٣ 

  
                                   :توقیع العمید:                                                              توقیع األستاذ



 الرحمن الرحیم بسم  هللا                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
  

  استمارة انجاز الخطة التدریسیة للمادة
  حسنین ناجي حسین دمحم  االسم 

 Dr.hasanainnaji@gmail.com  البرید االلكتروني

  الكرة الطائرة   اسم المادة

  الفصل الثاني  مقرر الفصل

  اھداف المادة
  

معرفة فلسفة تعلیم الطلبة كیفیة اداء التحكیم بلعبة الكرة الطائرة ، و
   القواعد والتحكیم 

  التفاصیل االساسیة للمادة
  

التجھیزات واالدوات واالبعاد الخاصة بالملعب ، المشاركون ، شكل اللعب ، 
حركات اللعب ، التوقفات ، فترات الراحة ، التاخیرات ، الالعب الحر ، 

   سلوك المشاركین ، الحكام 
  الكتب المنھجیة

  
  التكنیك والتكتیك الفردي بالكرة الطائرة )واخرون(عقیل الكاتب 

  المصادر الخارجیة
  

  موسوعة الكرة الطائرة / اكرم خطایبة 

  االمتحان النھائي  المشروع  االمتحانات الیومیة  المختبر  الفصل الدراسي  تقدیرات الفصل

٦٠      ٢٠  ٤٠  

  معلومات إضافیة
  
  

  

 
 
 
 

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

  دیالى  :اسم الجامعة
  التربیة االساسیة : اسم الكلیة
  ریاضیة التربیة ال :اسم القسم

  االولى  :المرحلة
  حسنین ناجي حسین :اسم المحاضر الثالثي

  مدرس دكتور  :اللقب العلمي
  دكتوراه :المؤھل العلمي

 كلیة التربیة االساسیة/ جامعة دیالى  :مكان العمل



 
 بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                            

 
 
 
 
 

 
 

  استمارة الخطة التدریسیة للمادة                                                        
  المالحظات  المادة العملیة  المادة النظریة  التاریخ  االسبوع

الخطوط على  –للعب مسطح ا –التعرف على ابعاد الملعب   ١٦/٢/٢٠١٥  ١
الشبكة وابعادھا –االضاءة  –المساحات والمناطق –اللعب 

 مقایس الكرات  –

    

قادة الفریق   –االدوات  –تكوین الفریق ومكان الفریق  الفرق  ٢٣/١٠/٢٠١٥  ٢
 مساعد المدرب  -المدرب  -

    

الفوز  –الفوز بالشوط  –لتسجیل نقطة –شكل اللعب   ٢/٣/٢٠١٥  ٣
 نظام اللعب  –بالمباراة 

    

٩/٣/٢٠١٥  ٤  
 حركات اللعب 

    

االوقات  –االوقات المستقطعة  –اللعب العادیة  التوقفات  ١٦/٣/٢٠١٥  ٥
 تاخیرات اللعب   - المستقطعة الفنیة 

    

    امتحان عملي  یومي نظري  امتحان   ٢٣/٣/٢٠١٥  ٦
     امتحان تظري الشھر االول   ٣٠/٣/٢٠١٥  ٧
٦/٤/٢٠١٥  ٨  

 الول عمليامتحان الشھر ا
امتحان الشھر 

   االول عملي
  

     الالعب الحر   ١٣/٤/٢٠١٥  ٩
سوء  –السلوك الریاضي  –سلوك المشاركین   ٢٠/٤/٢٠١٥  ١٠

 السلوك وجزاءاتھ 

    

    ھیئة التحكیم واالجراءات  –الحكام   ٢٧/٤/٢٠١٥  ١١
    مھام الحكم الثاني  –الحكم االول ومھامھ   ٤/٥/٢٠١٥  ١٢
 –مراقبو الخطوط  –مساعد المسجل  –ام المسجل مھ  ١١/٥/٢٠١٥  ١٣

 االشارات الرسمیة 
    

     امتحان نظري الشھر الثاني   ٢٠١٥/  ١٨/٥  ١٤
٢٥/٥/٢٠١٥  ١٥  

 

امتحان عملي 
+ الشھر الثاني 

امتحان عملي 
  نھائي

  

١٦         
  عطلـــــــة نصـــــف الســـــــــنة                                                                                  

١٧          
١٨          

١٩          
٢٠          

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

  دیالى :اسم الجامعة
  التربیة االساسیة: ةاسم الكلی

  التربیة الریاضیة :اسم القسم
  الثانیة  :  المرحلة

  حسنین ناجي حسین :اسم المحاضر الثالثي
  مدرس دكتور  :اللقب العلمي

  دكتوراه :المؤھل العلمي
كلیھ التربیة /جامعة دیالى  :مكان العمل

 األساسیة
 



٢١          
٢٢          
٢٣          
٢٤          
٢٥          
٢٦          
٢٧          
٢٨          
٢٩          
٣٠          
٣١          
٣٢          

  
  
  
  

        

  :   توقیع العمید                                           :                                                                 توقیع األستاذ
                                                                

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
  

  استمارة انجاز الخطة التدریسیة للمادة
  حسنین ناجي حسین دمحم  االسم 

 Dr.hasanainnaji@gmail.com  البرید االلكتروني

  علم النفس النمو  اسم المادة

  الفصل الثاني  مقرر الفصل

  اھداف المادة
  

  تعریف الطلبة بعلم النفس النمو واھمیتھ في العملیة التربویة 

  التفاصیل االساسیة للمادة
  

علم النفس النمو ، تعریفھ ، خصائصھ ، اھمیتھ العوامل المؤثرة فیھ 
الوراثة والبیئة ، النمو الجسمي والحركي ، نظریة بیاجیھ ، النمو العقلي ، 
النمو اللغوي ، النمو االنفعالي ، النمو االجتماعي ، النمو الخلقي ، مرحلة 

  البلوغ والمراھقة 
  المنھجیة الكتب

  
  

  المصادر الخارجیة
  

  ٢٠٠٥الدكتورة امل االحمد واخرون / علم نفس النمو 

  االمتحان النھائي  المشروع  االمتحانات الیومیة  المختبر  الفصل الدراسي  تقدیرات الفصل

٦٠    ١٠    ٣٠  

  معلومات اضافیة
  
  

  

 
 

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

  دیالى  :اسم الجامعة
  التربیة االساسیة : اسم الكلیة
  التربیة الریاضیة  :اسم القسم

  االولى  :المرحلة
  حسنین ناجي حسین :اسم المحاضر الثالثي

  مدرس دكتور  :علمياللقب ال
  دكتوراه :المؤھل العلمي

 كلیة التربیة االساسیة/ جامعة دیالى  :مكان العمل



 
 بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                            

 
 
 
 
 

 
 

  استمارة الخطة التدریسیة للمادة                                                        
  المالحظات  المادة العملیة  المادة النظریة  التاریخ  االسبوع

٢ – ١٨  ١  - 
٢٠١٥  

دراسة معنى علم النفس النمو ناشئتھ وتطوره ، تعریفھ، أھمیة 
  النمو، النضج ، التطور

    

٢ – ٢٥  ٢  - 
٢٠١٥  

الجینات ( معنى الوراثة ، كیف تعمل الوراثة : العوامل الوراثیة
 . والكر وموسومات ، الصفات التي تتأثر بالوراثة 

  

    

  العوامل البیئة   ٢٠١٥ -  ٣ – ٤  ٣
تغذیة إالم : بیئة ما قبل الوالدة المرحلة الجینیة وعواملھا  

تأثیر  - الحالة االنفعالیة  –الحالة الصحیة لالم الحامل  –امل الح
 .أمراض إالم الحامل –تأثیر اإلشعاع  –العقاقیر والمخدرات 

  

    

٣ – ١١  ٤  - 
٢٠١٥  

أثیر  –تأثیر المدرسة  –تأثیر األسرة : بیئة ما بعد الوالدة 
  .المجتمع وثقافتھ

  

    

٣ – ١٨  ٥  - 
٢٠١٥  

  )قوانین العامة للنموال( الخصائص العامة للنمو 
اختالف معدل سرعة النمو     -٢النمو عملیة مستمرة      -١
  اختالف معدالت النمو  -٣
  تغیر في معدل سرعة النمو أو تتابع المراحل  -٤
  النمو عملیة متفردة - ٦النمو عملیة معقدة     -٥

    

٣ – ٢٥  ٦  - 
٢٠١٥  

      شھر االولللنظري المتحان الا

      النمو الجسمي والحركي/جوانب النمو   ٢٠١٥ -  ٤ – ١  ٧
 ): نظریة بیاجیھ في النمو العقلي ومراحلھا(النمو العقلي   ٢٠١٥ -  ٤ – ٨  ٨

.  النمو الحركي  –مصادر المعرفة االستكشاف الحسي  -
 .وسئل االتصال والقراءة

 –حالة أعضاء الحس : العوامل المؤثرة في النمو العقلي  -
  .الجنس –الخبرة نوع  –فرص التعلم  –الذكاء 

  

    

٤ – ١٥  ٩  - 
٢٠١٥  

  النمو اللغوي 
 –أھمیة اللغة اإلنسانیة  –الكالم واللغة والفرق بینھما  -

 مراحل نمو اللغة 
 العوامل المؤثرة في النمو اللغوي  -

الصحة ، الذكاء ، جنس الفرد ، حجم األسرة ، الحرمان ، 
في  المستوى االقتصادي واالجتماعي ، دور األسرة والمدرسة

  .النمو اللغوي لألطفال

    

    كیف تنمو االنفعاالت ، دور النضج في النمو : النمو االنفعالي  -  ٤ – ٢٢  ١٠

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

  دیالى  :اسم الجامعة
  التربیة االساسیة : اسم الكلیة
  التربیة الریاضیة :اسم القسم

  االولى :المرحلة
  حسنین ناجي حسین :اسم المحاضر الثالثي

  مدرس دكتور :اللقب العلمي
  دكتوراه :لميالمؤھل الع
كلیة التربیة /جامعة دیالى  :مكان العمل



  االنفعالي  ، دور التعلم ، دور اآلباء والمعلمین  ٢٠١٥
  

٤ – ٢٩  ١١  - 
٢٠١٥  

  النمو االجتماعي 
  .الخبرات االجتماعیة المبكرة وأھمیتھا -
طفال من نھایة السنة الثانیة تطور نمو االجتماعي لدى اال -

  .وحتى الطفولة المتأخرة

    

  شھر الثانيللنظري المتحان الا  ٢٠١٥ -  ٥ – ٦  ١٢
  

    

٥ – ١٣  ١٣  - 
٢٠١٥  

  النمو الخلقي 
 معنى السلوك الخلقي -
تعلم  –تعلم السلوك الخلقي  –تطور النمو الخلقي  -

 المفاھیم الخلقیة 
  موجز لنظریة بیاجیھ وكوھلبرت

    

٥ – ٢٠  ١٤  - 
٢٠١٥  

  مرحلة البلوغ والمراھقة 
  معنى البلوغ والمراھقة  -
  .عقلیة –انفعالیة  –تغیرات جسمیة  –التغیرات المصاحبة  -
  أھم مشكالت المراھقین  -
 أھم مظاھر السلوك االجتماعي -
  

    

٥ – ٢٧  ١٥  - 
٢٠١٥  

      امتحان نظري شامل 

١٦          
  عطلـــــــة نصـــــف الســـــــــنة                                                                                  

١٧          
١٨          
١٩          
٢٠          
٢١          
٢٢          
٢٣          
٢٤          
٢٥          
٢٦          
٢٧          
٢٨          
٢٩          
٣٠          
٣١          
٣٢          

           :                                          توقیع األستاذ
  :توقیع العمید                                                                                                                                                       

  
  
  
  
  
  



                                                                             
  

 بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  استمارة انجاز الخطة التدریسیة للمادة
  نصیر حمید كریم   االسم 

 Nasersport99@yahoo.com  البرید االلكتروني

  كرة ید  اسم المادة

  الثاني  مقرر الفصل

  تعلیم الطلبة المھارات االساسیة بكرة الید  أھداف المادة

    التفاصیل األساسیة للمادة

    الكتب المنھجیة

    المصادر الخارجیة

  تقدیرات الفصل
  المختبر  الفصل الدراسي

االمتحانات 
  الیومیة

  المشروع
االمتحان 

  النھائي

٦٠      ٢٠  ٢٠  

  معلومات اضافیة
  
  

  

  

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

  دیالى :اسم الجامعة
  التربیة االساسیة: لیةاسم الك

  التربیة الریاضیة :اسم القسم
  االولى :المرحلة

  نصیر حمید كریم :اسم المحاضر الثالثي
  مدرس مساعد :اللقب العلمي

  ماجستیر :المؤھل العلمي
 كلیھ التربیة االساسیھ/جامعة دیالى  :مكان العمل

 



  
  
 

 بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                            
 
 
 
 
 

 
 

  استمارة الخطة التدریسیة للمادة                                                        
  المالحظات  المادة العملیة  المادة النظریة  التاریخ  االسبوع

١  
 

ة كرة الید ومھاراتھا محاضرة تعریفیة بلعب
 االساسیة

 نظري
  

   تطبیق عملي شرح مھارة مسك الكرة   ٢
   = )الواطئة-العالیة(مھارة أستالم الكرة شرح   ٣

٤  
 

مھارة التقاط الكرة الساكنة والمتدحرجة  شرح
 باتجاه معاكس التجاه حركة الالعب

= 
  

٥  
 

مھارة التقاط الكرة المتدحرجة باتجاه حركة  شرح
 والمتدحرجة من الجانبالالعب 

= 
  

   = مھارة التقاط الكرة شرح   ٦

   =  شرح مھارة التقاط الكرة   ٧
   أمتحان أمتحان              ٨
٩  

 
شرح مھارة التمریرة القصیرة 

 )والتسلیم،الدفع،المرتدة(
 تطبیق عملي

  

١٠  
 

من مستوى (شرح مھارة التمریرات المتوسطة
 )الكتف لالمام

= 
  

  = )من فوق الراس(التمریرات الطویلة شرح مھارة   ١١
   = )الخداع(شرح مھارة المحاورة   ١٢
١٣  

 
-التھدیف من القفز أماما(شرح مھارة التھدیف

)عالیا  
                      =  

  

    = )من الطیران+من السقوط(شرح مھارة التھدیف    ١٤
   أمتحان أمتحــــــان                      ١٥
١٦        
                                                                                    

١٧         
١٨         
١٩         
٢٠         
٢١         
٢٢         

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  ز االشراف والتقویم العلميجھا

  دیالى :اسم الجامعة
  التربیة االساسیة: اسم الكلیة
  التربیة الریاضیة :اسم القسم

  االولى :المرحلة
  نصیر حمید كریم :اسم المحاضر الثالثي

  مدرس مساعد :اللقب العلمي
  ماجستیر :المؤھل العلمي

 كلیھ التربیة االساسیھ/جامعة دیالى  :مكان العمل
 



٢٣         
٢٤         
٢٥         
٢٦         
٢٧         
٢٨         
٢٩         
٣٠         
٣١          
٣٢          

  :توقیع العمید                                                                                                             :                     توقیع األستاذ
  
  

    
    

  
  
  
  

Course Weekly outline  
notes Lab. Experiment 

Assignment 
Topes covered  

  
  

[Data w
eek

 

    Explain the skill of keeping the 
ball 

Theoretical 1 

    Explanation of skill receive the 
ball (high-low-lying) 

Praxis 2 

    Explain the skill of picking up 
the ball static and sliding in the 
opposite direction to the 
direction of movement of the 
player 

= 3 

    Explain the skill of picking the 
ball rolling toward the player 
movement and rolling from 
side 

= 4 

    Explain the skill of picking up 
the ball 

= 5 

    Explain the skill of picking up 
the ball 

= 6 

               Exam = 7 
    Explanation of skill short pass 

(feedbacks, payment, and 
delivery) 

Exam 8 

    Explanation of skill medium Praxis 9 

University: Diyala 
College: Basic Education 
Name 
Section Name: Physical 
Education 
Stage: The first 
Triple lecturer Name: Nasir 
Hamid cream 
Academic Title: Assistant 
Lecturer 
Qualifications: Master 

Republic of Iraq               
 

The ministry of higher           
Education & scientific Research  



passes (from shoulder level in 
front of) 

    Explain the skill of long passes 
(over the head) 

= 10 

    Explain the skill of 
conversation (deception) 

= 11 

    Explanation of skill scoring 
(scoring from jumping 
Amama-high) 

= 12 

    Explain the skill of scoring 
(from falling + of Aviation) 

                       = 13 

                      ExamExplain the 
skill of keeping the ball 

= 14 

    Exam Exam 15 
        16 

Half-year break 
        17 
        18 
        19 
        20 
        21 
        22 
        23 
        24 
        25 
        26 
        27 
        28 
        29 
        30  
        31 

INSTRUCTOR sig  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 االالل
 بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Flow up of implementation celli pass play   

 
Nasir Hamid cream Course Instructor 

 
Nasersport99@yahoo.com 
 

E-mail 

Athletic Training Title 
Two Course Coordinator  

Explanation of sports training vocabulary Course Objective 

Athletic Training Course Description 

 Textbook  

Final Exam Project Quizzes Laboratory Term Tests Course Assessments 

٢٠ ٢٠    ٦٠  

 
  

General Notes  

  

University: Diyala 
College: Basic Education Name 
Section Name: Physical 
Education 
Stage: Second 
Triple lecturer Name: Nasir 
Hamid cream 
Academic Title: Assistant 
Lecturer 

Qualifications: Master 
Workplace: Diyala / College of 
Basic Education University  

Republic of Iraq  
  

The Ministry Of Higher 
Education 

 
& Scientific Research  

 



  
 بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  استمارة انجاز الخطة التدریسیة للمادة
  نصیر حمید كریم   االسم 

 Nasersport99@yahoo.com  البرید االلكتروني

  التدریب الریاضي  اسم المادة

  الثاني  مقرر الفصل

  شرح مفردات التدریب الریاضي  المادة أھداف

    للمادة األساسیةالتفاصیل 

    كتب المنھجیةال

  كتاب أتجاھات مستقبلیة في التدریب الریاضي  المصادر الخارجیة

  تقدیرات الفصل
  المختبر  الفصل الدراسي

االمتحانات 
  الیومیة

  المشروع
االمتحان 

  النھائي

٦٠      ٢٠  ٢٠  

  معلومات اضافیة
  
  

  

  
  

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

  دیالى :اسم الجامعة
  التربیة االساسیة: اسم الكلیة
  التربیة الریاضیة :اسم القسم

  الثانیة :المرحلة
  نصیر حمید كریم :اسم المحاضر الثالثي

  مدرس مساعد :اللقب العلمي
  ماجستیر :المؤھل العلمي

 كلیھ التربیة االساسیھ/جامعة دیالى  :مكان العمل
 



  
 

 بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                            
 
 
 
 
 

 
 

  استمارة الخطة التدریسیة للمادة                                                        
  المالحظات  المادة العملیة  المادة النظریة  التاریخ  االسبوع

١  

 
شرح مفھوم التدریب الریاضي واھداف 

وواجبات ومكونات ومجاالت وأسس 
 تدریب الریاضيال

 نظري

  

   نظري شرح مفھوم الفورمة الریاضیة   ٢
٣  

 
شرح مفھوم حمل التدریب وأنواع حمل التدریب 

 ومكونات حمل التدریب الخارجي 
=  

  

٤  
 

  التحكم بدرجات حمل التدریب والحمل الزائد
 النبض  كموشر لدرجة شدة الحمل والزمن 

 كمؤشر لمستوى الحمل
= 

  

٥  
 

أھداف ، خصائص مدرب الناشئین،تدریب الناشئین
 مدرب الناشئین

=  
  

   أمتحان أمتــــحان                ٦
٧  

 
  مفھوم االعداد البدني وانواعھ
  االعداد البدني العام والخاص

  نظري
  

٨  
 

مفھوم القوة العضلیة العوامل المؤثرة في انتاج 
القوة العضلیة أنواع القوة العضلیة تنمیة القوة 

 ت القوة العضلیةالعضلیة تمرینا
=  

  

٩  
 

تمرینات ،تنمیتھا ،أنواعھا(المطاولة والسرعة 
 )تنمیتھا

 
  

١٠  
 

العوامل ، أنواعھا(والمرونة مفھوم الرشاقة
 )طرق تنمیتھا،المؤثرة فیھا 

 
  

١١  
 

القوة االنفجاریة واالقوة الممیزة بالسرعة 
 )مفھومھا  واھمیتھا وطرق تنمیتھا(

=  
١٢  

 
ومطاولة السرعة طرق  مفھوم مطاولة القوة

  تنمیتھما تمرینات مطاولة القوة والسرعة
=   

مكونات التوافق ،مفھوم التوافق وأھمیتھ    ١٣     

    = تنمیة التوافق وتمرینات التوافق للناشئین   ١٤
    أمتحان أمتحان    ١٥
١٦        

                                                                                    

١٧         
١٨         

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

  دیالى :اسم الجامعة
  التربیة االساسیة: اسم الكلیة
  التربیة الریاضیة :اسم القسم

  الثانیة :المرحلة
  نصیر حمید كریم :اسم المحاضر الثالثي

  مساعد مدرس :اللقب العلمي
  جستیرما :المؤھل العلمي

 كلیھ التربیة االساسیھ/جامعة دیالى  :مكان العمل
 



١٩         
٢٠         
٢١         
٢٢         
٢٣         
٢٤         
٢٥         
٢٦         
٢٧         
٢٨         
٢٩         
٣٠         
٣١          
٣٢          

  :توقیع العمید                                         :                                                                                         األستاذتوقیع 
  
  

    
    

  
  
  
  

Course Weekly outline  
Notes Lab. Experiment 

Assignment 
Topes covered  [Data w

eek
 

    Explain the concept of sports 
training and goals, duties and 
components and areas and the 
foundations of sports training  

Theoretical  1 

    Explain the concept of sports 
Alforma  

Theoretical  2 

    Explain the concept of training 
load and the types of training 
load and components carry 
external training  

Theoretical  3 

    Varying training load and 
Overload Control  
Pulse Kmhoshr to severity of 
pregnancy and time as an 
indicator of the level of 
pregnancy  

Theoretical  4 

    Youth training, junior coach 
characteristics, the objectives 

Theoretical  5 

University: Diyala 
College: Basic Education 
Name 
Section Name: Physical 
Education 
Stage: Second 
Triple lecturer Name: Nasir 
Hamid cream 
Academic Title: Assistant 
Lecturer 

Republic of Iraq               
 

The ministry of higher           
Education & scientific Research  



of the junior coach 
    Exam    6 
    The concept of physical 

preparation and types 
General physical and Setup  

Theoretical  7 

    The concept of muscle strength 
factors affecting the production 
of muscle strength types of 
muscle strength development 
of muscular strength exercises 
muscle strength  

Theoretical  8 

    The concept of muscle strength 
factors affecting the production 
of muscle strength types of 
muscle strength development 
of muscular strength exercises 
muscle strength  

Theoretical  9 

    The concept of agility and 
flexibility (types, factors 
affecting them, paths of 
development(  

Theoretical  10 

    Explosive power and 
distinctive Aalqoh speed 
(concept and importance and 
paths of development(  

Theoretical  11 

    Mtaulp concept of power and 
speed Mtaulp ways their 
development exercises Mtaulp 
power and speed  

Theoretical  12 

    The concept and importance of 
compatibility, compatibility 
components  

Theoretical  13 

    Consensus development and 
exercises compatibility for 

juniors  

Theoretical  14 

    Exam    15 
        16 

Half-year break 
        17 
        18 
        19 
        20 
        21 
        22 
        23 
        24 
        25 



        26 
        27 
        28 
        29 
        30  
        31 

INSTRUCTOR signature :                                                                                                       Dean signature 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Flow up of implementation celli pass play  

 
 

Forat jbar saad  
Course Instructor 

  E-mail 

Badminton - Table Tennis  Title 
Second semester - Phase II   

  
Course Coordinator  

  
Learn what Badminton 
Learn what tennis Altault 
Learn the skills of the game and how to teach  

Course Objective 

History of the game - the game law 
Definition pitch and tools 
Motor skills of the game   

Course Description 

Badminton Mohamed Larbi Shimon 2002 
Badminton training and the application of the Order of Salah  

  

Textbook  

Final Exam Project Quizzes Laboratory Term Tests Course Assessments 

As(60%)   As(10%)  As(30%) 

Type here general notes regarding the course 
  

General Notes  

  

University: 
College: 

Department: 
Stage:  

Lecturer name: 
Qualification: 
Place of work: 

Republic of Iraq  
  

The Ministry Of Higher 
Education 

 
& Scientific Research  

 



  
 بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  استمارة انجاز الخطة التدریسیة للمادة
  فرات جبار سعد هللا  االسم 

   البرید االلكتروني

  تنس الطاولة  –الریشة الطائرة   اسم المادة

  المرحلة الثانیة –الفصل الدراسي الثاني   مقرر الفصل

  اھداف المادة
  

  تعلم ماھیة الریشة الطائرة 
  تعلم ماھیة تنس الطاولط 

  تعلم مھارات اللعبة وكیفیة تعلیمھا

  التفاصیل االساسیة للمادة
  

  قانون اللعبة  -تاریخ اللعبة                                     
  التعریف بالملعب واالدوات 

   المھارات الحركیھ للعبة

  الكتب المنھجیة
  

  ٢٠٠٢الریشة الطائرة دمحم العربي شمعون 
  الریشة الطائرة تدریب وتطبیق  وسام صالح

  المصادر الخارجیة
  

  شبكة المعلومات الدولیة

  االمتحان النھائي  المشروع  االمتحانات الیومیة  المختبر  الفصل الدراسي  تقدیرات الفصل

  %٦٠مثالً     %١٠مثالً     %٣٠مثالً 

  ات اضافیةمعلوم
  
  

  

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

  دیالى:اسم الجامعة
  التربیة االساسیة : اسم الكلیة
  التربیة الریاضیة :اسم القسم

  الثانیة :المرحلة
  رات جبار سعد هللاف :اسم المحاضر الثالثي

  مدرس:اللقب العلمي
  دكتوراه:المؤھل العلمي

 كلیة التربیة االساسیة:مكان العمل



 
 بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  استمارة الخطة التدریسیة للمادة                                                        
  المالحظات  لیةالمادة العم  المادة النظریة  التاریخ  االسبوع

تاریخ اللعبة شرح الملعب   ٢٠١٥-٢- ١٦  ١
  المسكات المضرب

    تطبیق المسكات

الضربیة االمامیة والمادة   ٢- ٢٣  ٢
  من القانون ٥- ٤-٢ -١

    تعلم اداء الضربة االمامیة 

الضربة الخلفیة والمادة   ٣-٢  ٣
٩-٨-٧-٦  

    تعلم اداء الضربة الخلفیة 

    لم اداء الضربة الخلفیةتع  ١٣-١٢-١١-١٠المادة   ٣-٩  ٤
    تعلم اداء االرسال  ١٥ - ١٤االرسال   ٣- ١٦  ٥
    اداء االرسال  ١٧-١٦المادة   ٣- ٢٣  ٦
      اعادة لشرح القانون  ٣- ٣٠  ٧
    اداء المھارات    ٤-٦  ٨
      امتحان نظري عملي  ٤- ١٣  ٩

تاریخ اللعبةمسكات تنس   ٤- ٢٠  ١٠
  الطاولة

    تطبیق المسكات

    تطبیق الحركات عملیا  والقدمین  حركة الذراعین  ٤- ٢٧  ١١
    تعلم الضربة االمامیة  الضربة االمامیة   ٥-٤  ١٢
    تعلم اداء الضربة الخلفیة  الضربیة الخلفیة   ٥- ١١  ١٣
    تعلم اداء االرسال  االرسال  ٥- ١٨  ١٤
      امتحان نظري عملي  ٥- ٢٥  ١٥
      مراجعة شاملة للمادة    ١٦

  عطلـــــــة نصـــــف الســـــــــنة                                                                                  
٢٨          
٢٩          
٣٠          
٣١          
٣٢          

  :توقیع العمید              :                                                                                                                    توقیع االستاذ
  
  
  
  
  
  

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

  دیالى:اسم الجامعة
  التربیة االساسیة : اسم الكلیة
  التربیة الریاضیة :اسم القسم

  الثانیة :حلةالمر
  فرات جبار سعد هللا :اسم المحاضر الثالثي

  مدرس:اللقب العلمي
  دكتوراه:المؤھل العلمي

 كلیة التربیة االساسیة:مكان العمل



  
 

 بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                             
  

   
 
 
 
 
 
  

  استمارة انجاز الخطة التدریسیة للمادة
  حسنین ناجي حسین دمحم  االسم 

 Dr.hasanainnaji@gmail.com  البرید االلكتروني

  الكرة الطائرة   اسم المادة

  الفصل الثاني  مقرر الفصل

  اھداف المادة
  

تعلیم الطلبة كیفیة اداء التحكیم بلعبة الكرة الطائرة ، ومعرفة فلسفة 
   القواعد والتحكیم 

  التفاصیل االساسیة للمادة
  

التجھیزات واالدوات واالبعاد الخاصة بالملعب ، المشاركون ، شكل اللعب ، 
ات اللعب ، التوقفات ، فترات الراحة ، التاخیرات ، الالعب الحر ، حرك

   سلوك المشاركین ، الحكام 
  الكتب المنھجیة

  
  التكنیك والتكتیك الفردي بالكرة الطائرة )واخرون(عقیل الكاتب 

  المصادر الخارجیة
  

  موسوعة الكرة الطائرة / اكرم خطایبة 

  االمتحان النھائي  المشروع  االمتحانات الیومیة  رالمختب  الفصل الدراسي  تقدیرات الفصل

٦٠      ٢٠  ٤٠  

  معلومات إضافیة
  
  

  

 
 

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

  دیالى  :اسم الجامعة
  التربیة االساسیة : اسم الكلیة
  التربیة الریاضیة  :اسم القسم

  االولى  :المرحلة
  حسنین ناجي حسین :اسم المحاضر الثالثي

  مدرس دكتور  :اللقب العلمي
  دكتوراه :المؤھل العلمي

 كلیة التربیة االساسیة/ جامعة دیالى  :مكان العمل



 
 
 

 بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                            
 
 
 
 
 

 
 

  ة الخطة التدریسیة للمادةاستمار                                                        
  المالحظات  المادة العملیة  المادة النظریة  التاریخ  االسبوع

الخطوط على  –مسطح اللعب  –التعرف على ابعاد الملعب   ١٦/٢/٢٠١٥  ١
الشبكة وابعادھا –االضاءة  –المساحات والمناطق –اللعب 

 مقایس الكرات  –

    

قادة الفریق   –االدوات  –ریق تكوین الفریق ومكان الف الفرق  ٢٣/١٠/٢٠١٥  ٢
 مساعد المدرب  -المدرب  -

    

الفوز  –الفوز بالشوط  –لتسجیل نقطة –شكل اللعب   ٢/٣/٢٠١٥  ٣
 نظام اللعب  –بالمباراة 

    

٩/٣/٢٠١٥  ٤  
 حركات اللعب 

    

االوقات  –االوقات المستقطعة  –اللعب العادیة  التوقفات  ١٦/٣/٢٠١٥  ٥
 یرات اللعب تاخ  - المستقطعة الفنیة 

    

    امتحان عملي  یومي نظري  امتحان   ٢٣/٣/٢٠١٥  ٦
     امتحان تظري الشھر االول   ٣٠/٣/٢٠١٥  ٧
٦/٤/٢٠١٥  ٨  

 امتحان الشھر االول عملي
امتحان الشھر 

   االول عملي
  

     الالعب الحر   ١٣/٤/٢٠١٥  ٩
سوء  –السلوك الریاضي  –سلوك المشاركین   ٢٠/٤/٢٠١٥  ١٠

 ھ السلوك وجزاءات

    

    ھیئة التحكیم واالجراءات  –الحكام   ٢٧/٤/٢٠١٥  ١١
    مھام الحكم الثاني  –الحكم االول ومھامھ   ٤/٥/٢٠١٥  ١٢
 –مراقبو الخطوط  –مساعد المسجل  –مھام المسجل   ١١/٥/٢٠١٥  ١٣

 االشارات الرسمیة 
    

     امتحان نظري الشھر الثاني   ٢٠١٥/  ١٨/٥  ١٤
٢٥/٥/٢٠١٥  ١٥  

 

ملي امتحان ع
+ الشھر الثاني 

امتحان عملي 
  نھائي

  

١٦         
  عطلـــــــة نصـــــف الســـــــــنة                                                                                  

١٧          

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

  دیالى :اسم الجامعة
  التربیة االساسیة: اسم الكلیة
  التربیة الریاضیة :اسم القسم

  الثانیة  :  المرحلة
  سینحسنین ناجي ح :اسم المحاضر الثالثي

  مدرس دكتور  :اللقب العلمي
  دكتوراه :المؤھل العلمي

كلیھ التربیة /جامعة دیالى  :مكان العمل
 األساسیة

 



١٨          

١٩          
٢٠          
٢١          
٢٢          
٢٣          
٢٤          
٢٥          
٢٦          
٢٧          
٢٨          
٢٩          
٣٠          
٣١          
٣٢          

  
  
  
  

        

  :   توقیع العمید:                                                                                                            توقیع األستاذ
                                                                

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

                                                                            
   
 بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Flow up of implementation celli pass play   

 
Hasanain naji Hussein 

  
Course Instructor 

dr.hasanainnaji@gmail.com 
  

E-mail 

Volleyball  Title 
Second course Course Coordinator  

Teach students how to arbitration a game of volleyball - performance and 
knowledge of the philosophy of the rules and arbitration   

Course Objective 

Equipment, tools and dimensions of pitch-Almcharkon- form of play - Play 
movements -altoagafat - rest periods - delays - the player free - the behavior of the 
participants - the referees -  

Course Description 

  
Akram rhetorical, Encyclopedia volleyball  

Textbook  

Final Exam Project Quizzes Laboratory Term Tests Course 
Assessments 

٦٠    20 40 

University: Diyala  
College Name: Basic Education   
Section Name: Physical 
Education 
Stage: The first 
Triple lecturer Name: Hasanain 
Naji Hussein   
Academic Title: Teacher Doctor 
Qualifications: Ph.D. 
Workplace: Diyala University / 
College of Basic Education 

Republic of Iraq  
  

The Ministry Of Higher 
Education 

 
& Scientific Research  

 



  General Notes  

 
 
  
  
  
  
  
  

    
    

  
  
  
  

Course Weekly outline 
notes Lab. Experiment 

Assignment 
Topes covered [Data w

eek
 

    To identify the dimensions of the 
pitch - flat play - lines to play -
almessahat areas - lighting -
Network and dimensions -mqaas 
balls  

16/2/2015  1 

    The difference team composition 
and location of the team - tools - 
team leaders -almadrb - assistant 
coach  

23/10/2015  2 

    Form -ltsgel point play - to win the 
set - to win the match - play 
system  

2/3/2015  3 

    Playing movements  9/3/2015  4 
    Stops playing regular - The Times 

withheld - Technical withheld 
times - delays play  

16/3/2015  5 

  Practical exam  On a theoretical exam  23/3/2015  6 

    Tzera exam the first month  30/3/2015  7 

  The first month practical 
exam  

The first month practical exam  6/4/2015  8 

    Player free  13/4/2015  9 

Republic of Iraq               
 

The ministry of higher           
Education & scientific Research  

University: Diyala 
College Name: Basic Education   
Section Name: Physical Education 
Stage: Second stage 
Triple lecturer Name: Hasanain 
Naji Hussein   
Academic Title: Teacher Doctor 
Qualifications: Ph.D. 
Workplace: Diyala University / 
College of Basic Education 



    The behavior of the participants - 
Sports behavior - misconduct and 
its sanctions   

20/4/2015  10 

    Referees - Arbitration proceedings 
body  

27/4/2015  11 

    The first rule and functions - 
functions of the second sentence  

4/5/2015  12 

    Registrar - Assistant Registrar - 
tasks watchers lines - official 
signals  

11/5/2015  13 

    Theoretical exam the second 
month  

18/5  /2015  14 

  Practical exam the second 
month + practical final 
exam  

  25/5/2015  15 

        16 
Half-year break 

        17 
        18 
        19 
        20 
        21 
        22 
        23 
        24 
        25 
        26 
        27 
        28 
        29 
        30  
        31 

INSTRUCTOR signature :                                                                                                       Dean signature: 
                                                                       Dean signature: 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  



  
  

  
 بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  استمارة انجاز الخطة التدریسیة للمادة

  حلیمھ اسماعیل ردام  االسم

  Puneshamery@gmail .com  البرید االلكتروني

  انكلیزیة عامھ  اسم المادة

  ٣٠  مقرر الفصل

  أھداف المادة
  

 القدرة على القراءة والكتابة  واللفظ الصحیح للكلمات  - ١
 صائص وانواع الصفات والظروف واالصواتمعرفة خ  - ٢
  القدرة على كتابة االنشاء   - ٣

  التفاصیل األساسیة للمادة
  

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

  الكتب المنھجیة
  

   لالكسندرویر المھارات تط

  المصادر الخارجیة
  

  

  تقدیرات الفصل
  االمتحان النھائي  المشروع  االمتحانات الیومیة  المختبر  الفصل الدراسي

20%    20%    ٦٠%  

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

  جامعة دیالى  :سم الجامعةا
  التربیة االساسیة : اسم الكلیة
  اللغة االنكلیزیة  :اسم القسم

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

  مسرحیة/ماجستیر ادب انكلیزي :المؤھل العلمي
 بعقوبة  :مكان العمل



  معلومات اضافیة
  
  

  

 
  الرحیمبسم  هللا الرحمن                                                                             

 
 
 
 
 
 
 

                                                        

  استمارة الخطة التدریسیة للمادة
  المالحظات  المادة العملیة  المادة النظریة  التاریخ  األسبوع

    تطبیق  قسام الكالما  ١٨/٢ – ١٥/٢  ١
       القطعة االولى بالمنھاج  ٢٥/٢ – ٢٢/٢  ٢
      ة واعطاء المعن المغایر حل االسئل  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

       ٢ول القطعة حل كافة التمارین ح   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
      القطعة الرابعة وحل تمارینھا   ٢٧/٥ – ٢٤/٥  ١٥
      امتحان   ٣/٦ – ٣١/٥  ١٦

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  والتقویم العلميجھاز االشراف 

  دیالى  :اسم الجامعة
  التربیة االساسیة : یةاسم الكل

  اللغة االنكلیزیة  :اسم القسم
  الثانیة   :المرحلة

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

  ماجستیر ادب انكلیزي :المؤھل العلمي
 بعقوبة :مكان العمل



  
  

  :توقیع العمید:                                                                                                         ألستاذتوقیع ا                 
  
  

  
  بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
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% 

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 



Type here general notes regarding the course General Notes 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        

 
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 
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Flow up of implementation celli pass play  

 
 

Mohammed Majid Salal  
Course Instructor 

Salall79@yahoo.com  E-mail 

Badminton - Table Tennis  Title 
Second semester - Phase II   

  
Course Coordinator  

  
Learn what Badminton 
Learn what tennis Altault 
Learn the skills of the game and how to teach  

Course Objective 

History of the game - the game law 
Definition pitch and tools 
Motor skills of the game   

Course Description 

Badminton Mohamed Larbi Shimon 2002 
Badminton training and the application of the Order of Salah  

  

Textbook  

Final Exam Project Quizzes Laboratory Term Tests Course Assessments 

As(60%)   As(10%)  As(30%) 

Type here general notes regarding the course 
  

General Notes  

  

University: 
College: 
Department: 
Stage:  
Lecturer name: 
Qualification: 
Place of work: 

Republic of Iraq  
  

The Ministry Of Higher 
Education 

 
& Scientific Research  

 



  
 بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  استمارة انجاز الخطة التدریسیة للمادة
  دمحم مجید صالل  االسم 

 Salall79@yahoo.com  البرید االلكتروني

  تنس الطاولة  –الریشة الطائرة   اسم المادة

  المرحلة الثانیة –الفصل الدراسي الثاني   رر الفصلمق

  اھداف المادة
  

  تعلم ماھیة الریشة الطائرة 
  تعلم ماھیة تنس الطاولط 

  تعلم مھارات اللعبة وكیفیة تعلیمھا

  التفاصیل االساسیة للمادة
  

  قانون اللعبة  -تاریخ اللعبة                                     
  واالدوات التعریف بالملعب 

  المھارات الحركیھ للعبة 

  الكتب المنھجیة
  

  ٢٠٠٢الریشة الطائرة دمحم العربي شمعون 
  الریشة الطائرة تدریب وتطبیق  وسام صالح

  المصادر الخارجیة
  

  شبكة المعلومات الدولیة

  االمتحان النھائي  المشروع  االمتحانات الیومیة  المختبر  الفصل الدراسي  تقدیرات الفصل

  %٦٠مثالً     %١٠مثالً     %٣٠مثالً 

  معلومات اضافیة
  
  

  

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

  دیالى:اسم الجامعة
  التربیة االساسیة : اسم الكلیة
  التربیة الریاضیة :اسم القسم

  الثانیة :المرحلة
  دمحم مجید صالل :اسم المحاضر الثالثي

  مدرس:اللقب العلمي
  دكتوراه:المؤھل العلمي

 كلیة التربیة االساسیة:مكان العمل



 
 بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  استمارة الخطة التدریسیة للمادة                                                        
  المالحظات  المادة العملیة  المادة النظریة  تاریخال  االسبوع

یخ اللعبة شرح الملعب تار  ٢٠١٥-٢- ١٦  ١
  المسكات المضرب

    تطبیق المسكات

الضربیة االمامیة والمادة   ٢- ٢٣  ٢
  من القانون ٥- ٤-٢ -١

    تعلم اداء الضربة االمامیة 

الضربة الخلفیة والمادة   ٣-٢  ٣
٩-٨-٧-٦  

    ة تعلم اداء الضربة الخلفی

    تعلم اداء الضربة الخلفیة  ١٣-١٢-١١-١٠المادة   ٣-٩  ٤
    تعلم اداء االرسال  ١٥ - ١٤االرسال   ٣- ١٦  ٥
    اداء االرسال  ١٧-١٦المادة   ٣- ٢٣  ٦
      اعادة لشرح القانون  ٣- ٣٠  ٧
    اداء المھارات    ٤-٦  ٨
      امتحان نظري عملي  ٤- ١٣  ٩

تاریخ اللعبةمسكات تنس   ٤- ٢٠  ١٠
  الطاولة

    المسكات تطبیق

    تطبیق الحركات عملیا  حركة الذراعین والقدمین   ٤- ٢٧  ١١
    تعلم الضربة االمامیة  الضربة االمامیة   ٥-٤  ١٢
    تعلم اداء الضربة الخلفیة  الضربیة الخلفیة   ٥- ١١  ١٣
    تعلم اداء االرسال  االرسال  ٥- ١٨  ١٤
      امتحان نظري عملي  ٥- ٢٥  ١٥
      مراجعة شاملة للمادة    ١٦

  عطلـــــــة نصـــــف الســـــــــنة                                                                                  
١٧          
١٨          
١٩          
٢٠          
٢١          
٢٢          
٢٣          
٢٤          
٢٥          
٢٦          
٢٧          

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  اف والتقویم العلميجھاز االشر

  دیالى:اسم الجامعة
  التربیة االساسیة : اسم الكلیة
  التربیة الریاضیة :اسم القسم

  الثانیة :المرحلة
  دمحم مجید صالل :اسم المحاضر الثالثي

  مدرس:اللقب العلمي
  دكتوراه:المؤھل العلمي

 كلیة التربیة االساسیة:مكان العمل



٢٨          
٢٩          
٣٠          
٣١          
٣٢          

:                                                                                                        تاذتوقیع االس
  
  
  
  
  
  
  
  



  
                                                                            ���﷽�  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
  فائق فاضل احمداألستاذ الدكتور   االسم 

 faikfadil@yahoo.com  البرید االلكتروني

  اتجاھات وطرائق تدریس الریاضیات  اسم المادة

  رحلة الثالثةالم/ السادس  مقرر الفصل

  اھداف المادة
  

  :معرفة الطالب األھداف االتیة
 اھداف تدریس الریاضیات في المرحلة االبتدائیة  - ١
 االتجاھات الحدیثة في ذلكالخاصة وكیفیة صیاغتھا وتصنیف األھداف  - ٢
 )المتمركزالحلزوني و(عرض الموضوعات الریاضیة وتنسیقھا أسالیب  - ٣
 .الموضوعات الریاضیةتنسیق االتجاھات الحدیثة في عرض و - ٤
 .عالجھافاض تحصیل الطلبة في الریاضیات وأسباب انخ - ٥
حلة االبتدائیة أسالیب عالجیة لبعض مشكالت تعلیم الریاضیات في المر - ٦

 .عالجھاو
 .التخطیط لتدریس الریاضیات - ٧
 .االتجاھات الحدیثة في ذلكالتدریس المختلفة في الریاضیات وطرائق  - ٨
 .لھندسیةاتعلیم المفاھیم الحسابیة و - ٩

 .نموذج دینز في األلعاب - ١٠
 .تعلم الریاضیاتنموذج بیاجیة و - ١١
یجري تخصیص حصص للمشاھدة المیدانیة في المدارس لمشاھدة تعلیم  •

  .مناقشتھاریاضیات في المرحلة االبتدائیة وال
تطبیقات فردیة حیث یقوم طلبة  إلجراءیجري تخصیص حصص  •

رحلة االبتدائیة و المرحلة بتقدیم حصص لتعلیم الریاضیات في الم
  .مناقشتھا

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

  دیالى :اسم الجامعة
  ساسیةالتربیة األ: اسم الكلیة
  الریاضیات :اسم القسم

  الثالثة :المرحلة
    فائق فاضل احمد :اسم المحاضر الثالثي

  استاذ :اللقب العلمي
  دكتوراه :المؤھل العلمي

 األساسیةكلیة التربیة  :مكان العمل



  التفاصیل االساسیة للمادة
  

ة تجري مناقشة وعرض العناوین الفرعیة االتیة لتحقیق اھداف تدریس الماد
  :وفقا لترتیباتھاالمذكورة على وفق االتي وكل ھدف من األھداف بالمرتبطة و

العناوین : اھداف تدریس الریاضیات في المرحلة االبتدائیة )١(الھدف 
  :الفرعیة
 .ابرز سمات الریاضیات المعاصرة •
 .أھمیة تحدید اھداف تدریس الریاضیات •
 .اھداف تدریس الریاضیات •
المعرفیة، االنفعالیة، (اھداف تدریس الریاضیات في المرحلة االبتدائیة  •

 )المھاریة
تصنیف األھداف الخاصة و كیفیة صیاغتھا و االتجاھات الحدیثة  )٢(الھدف 
  الفرعیة المرتبطة العناوین في ذلك
المعرفیة و مستویاتھا و صیاغتھا، الوجدانیة : تصنیف األھداف الفرعیة •

  .و مراحلھا) المھاریة(و مستویاتھا ، النفس حركیة 
 .اتجاھات حدیثة في اھداف تدریس الریاضیات المدرسیة •

  :تنسیقھاعرض الموضوعات الریاضیة وأسالیب  )٣(الھدف 
 األسلوب المتمركز •
 لحلزونياألسلوب ا •
یجري المرحلة االبتدائیة وینتخب عینة من منھج الریاضیات في  •

 .الحلزونيمع االسلوبین المتمركز ومقارنتھ و مناقشتھ
  :تنسیق الموضوعات الریاضیةاالتجاھات الحدیثة في عرض و )٤(الھدف 
تنسیق ھا لالتجاھات التي ظھرت في عرض وعرض بعض •

 الموضوعات الریاضیة
االھتمام بالمفاھیم، الریاضیات مادة متجددة،  ة،االتجاھات الموحد •

 االتجاه الذي یعني بتحفیز الطلبة
العناوین : أسباب انخفاض تحصیل الطلبة في الریاضیات و عالجھا )٥(الھدف 

  :المرتبطة 
 أسباب تتعلق بالمدرسة  •
 أسباب تتعلق بالمعلم  •
 أسباب تتعلق بالطالب •
 أسباب تتعلق بالمنھج •
 التقویم لیببأساأسباب تتعلق  •

  مناقشتھاالتحصیل في الریاضیات و بعض األسالیب لعالج تدني
أسالیب عالجیة لبعض مشكالت تعلیم الریاضیات في المرحلة ) ٦(الھدف 

  : االبتدائیة و عالجھا



  :العناوین الفرعیة المرتبطة
 تطویر البیئة المدرسیة  •
 توفیر مستلزمات التعلیم •
 الخدمةاثناء اعداد المعلم قبل الخدمة و •
 العائلةتنمیة العالقة بین المدرسة و •
 دوام االھتمام بكتاب الریاضیات المدرسي  •
 توفیر كتاب دلیل المعلم •
 االنتقال بالتعلیم من التعلیم الى التعلم •

  :اعداد كل من: التخطیط لتدریس الریاضیات )٧(الھدف 
 الخطة السنویة  •
 الخطة الفصلیة •
 الخطة الیومیة •

االتجاھات التدریس المختلفة في الریاضیات وت استراتیجیا )٨(الھدف 
  :الحدیثة
 معنى االستراتیجیة في التدریس  •
مركزھا  المعلم،مركزھا (طرائق : اختیار استراتیجیة التدریس المناسبة •

التعلم التعاوني، حل المشكالت، تعلیم الھندسة على وفق فان ) المتعلم
االتجاه البیئي، (: حدیثة في طرائق تدریس الریاضیات ھل، اتجاھات

غیر و بالمألوفالتوجھ االستقرائي، االھتمام بالباعثیة، االھتمام 
 )، االھتمام بالفروق الفردیةالمألوف

  الھندسیةتعلیم المفاھیم الحسابیة و )٩(الھدف 
 تعریف المفھوم •
 استعماالت المفھوم •
 تصنیف المفاھیم •
 تحركات تعلیم المفاھیم •
 الریاضیة استراتیجیات في تعلیم المفاھیم •

  نموذج دینز في األلعاب )١٠(الھدف 
 أنواع األلعاب •
 المبادئ األساسیة عند دینز •
 المفھوم الریاضي خطوات دینز األساسیة لتعلیم •

  :تعلم الریاضیاتبیاجیة و )١١(الھدف 
 المراحل األساسیة لتطور التفكیر عند بیاجیة  •
 م الریاضیةتطبیقات تربویة منبثقة من نظریة بیاجیة لتعلیم المفاھی •
 نموذج دورة التعلم عند بیاجیة •



  تخطیط تدریس الریاضیات على وفق نموذج دورة التعلم لبیاجیة •

  الكتب المنھجیة
  

  ٦الى  ١للصفوف من االبتدائیة النافذة في العراق و كتب ریاضیات المرحلة

  المصادر الخارجیة
  

  الصفار دعبد الحمی: طرائق تدریس ریاضیات
  فرید كامل أبو زینة: تعلیمھاضیات المدرسیة وطویر مناھج الریات

  المختبر  الفصل الدراسي   تقدیرات الفصل
  تطبیق فردي

االمتحانات 
  الیومیة 

  المشروع
امتحان 
  فصلي

االمتحان 
  النھائي

٦٠  %١٥  %٥  %١٠ %٤٠%  

  إضافیةمعلومات 
  
  

یجري االعتماد على خبرة مدرس المادة في اعداد المحاضرات الیومیة إضافة 
  للمصادر الخارجیة
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  استمارة الخطة التدریسیة للمادة                                                        
  حظاتالمال      التاریخ  األسبوع

  -    اھداف تدریس الریاضیات في المرحلة االبتدائیة   ١٥/٢/٢٠١٥  ١
تصنیف األھداف الخاصة و كیفیة صیاغتھا و االتجاھات   ٢٢/٢  ٢

  الحدیثة في ذلك
  -  

  -    أسالیب عرض الموضوعات الریاضیة و تنسیقھا  ١/٣  ٣
االتجاھات الحدیثة في عرض و تنسیق الموضوعات   ٨/٣  ٤

  الریاضیة
    

  -    أسباب انخفاض تحصیل الطلبة في الریاضیات و عالجھا  ١٥/٣  ٥
أسالیب عالجیة لبعض مشكالت تعلیم الریاضیات في   ٢٢/٣  ٦

  المرحلة االبتدائیة و عالجھا
    

  -    امتحان شھري  ٢٩/٣  ٧
      التخطیط لتدریس الریاضیات  ٥/٤  ٨
طرائق التدریس المختلفة في الریاضیات و االتجاھات   ١٢/٤  ٩

  ثة في ذلكالحدی
    

  -    تعلیم المفاھیم الحسابیة و الھندسیة  ١٩/٤  ١٠
  -    نموذج دینز في األلعاب  ٢٦/٤  ١١
  -    نموذج بیاجیة و تعلیم الریاضیات  ٣/٥  ١٢
  -    امتحان شھري  ١٠/٥  ١٣
  -    مشاھدة و تطبیق فردي لما تبقى من الفصل الدراسي  ١٧/٥  ١٤

        -  
          

  عطلـــــــة نصـــــف الســـــــــنة                                                                                  
١٧          
١٨          
١٩          
٢٠          
٢١          
٢٢          
٢٣          
٢٤          
٢٥          
٢٦          
٢٧          

  
  
  
  

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

  دیالى :اسم الجامعة
  التربیة االساسیة: اسم الكلیة
  الریاضیات :اسم القسم

  الثالثة :المرحلة
  فائق فاضل احمد :اسم المحاضر الثالثي

  استاذ :اللقب العلمي
  دكتوراه :المؤھل العلمي

 التربیة االساسیة كلیة :مكان العمل



  
  بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
  كمال اسماعیل غفور  االسم 

   البرید االلكتروني

  تحلیل ریاضي  اسم المادة

مفھوم ، خاصیة الكمال والتراجي ، مسلمات الترتیب ، العداد الحقیقیة ا   مقرر الفصل
متسلسالت ، متتابعات الدوال ، االستمراریة المنتظمة ، االستمراریة ، الغایة 
،  االشتقاق ، الفضاءات المتریة،التقاربات المنتظمة ، التقاربات ، الدوال 

  .نظریة لیبك في التكامل ، نظریة القیاس، نظریة ریمان في التكامل 
  اھداف المادة

  
یتعرف المتعلم على االعداد الحقیقیة وترتیبھا وكمالھا وعالقتھا باالعداد .١

 .النسبیة 
   . على المتتابعات والمتسلسالت للدوال وتقاربھاالمتعلم  یتعرف.٢
  یتعرف المتعلم على مفھوم الغایة واالستمراریة والفضاءات المتریة.٣
  .یتعرف المتعلم على نظریات القیاس وریمان ولیبك في التكامل  ٤

  التفاصیل االساسیة للمادة
  

ت وتقاربھا المتسلسال، المتتابعات وتقاربھا ونظریاتھا ، االعداد الحقیقیة 
تعریف ، االستمراریة وعالقتھا بالتقارب ، ونظریاتھا وبعض التعاریف 

  .  تعریف نظریة لیبك في التكامل ، نظریة ریمان في التكامل 
  الكتب المنھجیة

  
  االستاذ الدكتور عادل غسان نعوم ،  مقدمة في التحلیل الریاضي 

  المصادر الخارجیة
  

  سلیم اسماعیل الغرابي . د، مقدمة في التحلیل الریاضي 
  لحسن عبداللة باشیوة. د، مقدمة في التحلیل الریاضي 

  االمتحان النھائي  المشروع  االمتحانات الیومیة  المختبر  الفصل الدراسي  تقدیرات الفصل

  %   ١٠٠        %٦٠  %٤٠  /  الثاني        

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  
  التقویم العلميجھاز االشراف و

  دیالى:اسم الجامعة
  التربیة األساسیة: اسم الكلیة
  الریاضیات:اسم القسم

  الثالثة :المرحلة
  كمال اسماعیل غفور   :اسم المحاضر الثالثي

  )م(مدرس  :اللقب العلمي
  ماجستیر :المؤھل العلمي

 كلیة التربیة األساسیة :مكان العمل
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  استمارة الخطة التدریسیة للمادة                                                        
  المالحظات      التاریخ  األسبوع

  -    االعداد الحقیقیة والكمال واالعداد النسبیة   ١٥/٢  ١
  -    قیدة والكوشیة المتتابعات المتقاربة والم  ٢٢/٢  ٢
المتسلسالت الالنھائیة واالختبارات والتقارب المطلق   ١/٣  ٣

  والمشروط
  -  

      )تعاریف ونظریات (الفضاءات المتریة   ٨/٣  ٤
  -    التقارب في الفضاءات المتریة  ١٥/٣  ٥
      الفضاءات المتریة الكاملة   ٢٢/٣  ٦
  -    الفضاءات المتریة المرصوصة  ٢٩/٣  ٧
      )تعاریف ومبرھنات(راریة االستم  ٥/٤  ٨
      )تعاریف ومبرھنات(االستمراریة   ١٢/٤  ٩

  -    )تعاریف(االشتقاق   ١٩/٤  ١٠
  -    )قوانین وخواص(االشتقاق   ٢٦/٤  ١١
  -    )تعاریف (تكامل ریمان  ٣/٥  ١٢
  -    )مبرھنات(تكمل ریمان   ١٠/٥  ١٣
  -    نظریة القیاس  ١٧/٥  ١٤
  -    )تعاریف(تكامل لیبك   ٢٤/٥  ١٥
      )مبرھنات( تكامل لیبك   ٣١/٥  ١٦

  عطلـــــــة نصـــــف الســـــــــنة                                                                                  
١٧          
١٨          
١٩          
٢٠          
٢١          
٢٢          
٢٣          
٢٤          
٢٥          
٢٦          
٢٧          

 
 
 

    
  

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

  دیالى :اسم الجامعة
  التربیة االساسیة: اسم الكلیة
  الریاضیات :اسم القسم

  )نظریة االعداد (االولى  :المرحلة
  علي خالد خضیر  :اسم المحاضر الثالثي

  .)م.م(مدرس مساعد  :اللقب العلمي
  ماجستیر :يالمؤھل العلم
 كلیة التربیة االساسیة :مكان العمل



  
  
  

    دیالى: معةأسم الجا
  التربیة االساسیة : أسم الكلیة
  الریاضیات :أسم القسم

  سناء حسین خلف : أسم المحاضر
  مدرس مساعد: اللقب العلمي

  ماجستیر : المؤھل العلمي
  كلیة التربیة االساسیة: مكان العمل

        جمهورية العراقجمهورية العراقجمهورية العراقجمهورية العراق 

        وزارة التعليم العالي و البحث العلميوزارة التعليم العالي و البحث العلميوزارة التعليم العالي و البحث العلميوزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 جهاز االشراف التقويم العلميجهاز االشراف التقويم العلميجهاز االشراف التقويم العلميجهاز االشراف التقويم العلمي

  ))أستمارة الخطة التدریسیة السنویة ((  

 :التدریسي اسم  سناء حسین خلف

Sanaq381@gamail.com البرید االلكتروني:  

طرائق تدريس عامة   :اسم المادة 

 :مقررالفصل  اسبوعیاً ) ٣(الفصل الدراسي الثاني عدد الوحدات

 .نظریات التدریس وأھمیتھاطلبة مفھوم لأن یعرف ا.١
 .العالقة بین نظریة التدریس ونظریة التعلمة أن یمیز الطلب.٢
 .یعطي نماذج في نظریات التدریسأن .٣
 .یعرف مصطلحات التدریسأن .٤
 .مھارات التدریسأن یتعرف الطلبة على أھم .٥
 .یعرف الطلبة التدریس الفعال والتدریس المبدعأن .٦
 .استراتیجیات التدریسأن یبین الطلبة .٧
 .نویع التدریس ت تیبین الطلبة أھم استراتیجیاأن .٨
 .طرائق التدریس الشائعةأن یتعرف على أھم أ.٩

 .أن یتعرف على أھم طرائق التدریس التي تقوم على البحث في المعرفة وتنظیمھا.١٠
  طریقتا التعلم التعاوني والفرديأن یتعرف على .١١

 .أن یحلل طرائق التدریس للتمكن واإلبداع.١٢
  

  :ةأھداف الماد

نمvvاذج مvvن -العالقvvة بvvین نظریvvة التvvدریس ونظریvvة الvvتعلم -أھمیتھvvا-مھvvامفھو(نظریvvات التvvدریس : اوالً 
 )نظریات التدریس

 )نماذج التدریس،استراتیجیات التدریس،اسالیب التدریس،طرائق التدریس(مصطلحات التدریس: ثانیاً 
 )عناصرھا،مفھومھا(مھارات التدریس: ثالثاً 

 التدریس المبدع -التدریس الفعال: رابعا 
 ً   .استراتیجیات تنویع التدریس  -أسسھ ومبادئھ  –مبرراتھ  –فھوم تنویع التدریس م: خامسا

  ).االستقراء والقیاس -المناقشة -االستجواب -المحاضرة(طرائق تدریسیة شائعة االستخدام: سادساً 
 ً  -الوحvدات -حvل المشvكالت -االستقصvاء( تدریسیة تقوم على البحث فvي المعرفvة وتنظیمھvاطرائق :سابعا

  ).التعیینات-المشروع
 ً   .طریقتا التعلم التعاوني والتعلم الفردي: ثامنا

 ً  ).العصف الذھني،لعب األدوار،طریقة التعلم من اجل التمكن (طرائق تدریسیة للتمكن واإلبداع: تاسعا
  

  :للمادةالتفاصیل األساسیة 



  :الكتب المنھجیة  - 

التصمیم التعلیمي للدكتور دمحم محمود ،، ٢٠٠٩عفت مصطفى الطناوي لدكتورالتدریس الفعال ل
طرائق تدریس عامة ،٢٠٠٩المنھج وتحلیل كتاب للدكتور عواد جاسم التمیمي ،١٩٩٩الحیلة 

   ٢٠١٠للدكتور عواد جاسم التمیمي
 

  :المصادر الخارجیة

ئياالمتحان النھا  االمتحان االول یومي الفصل الثاني المختبرات 
%١٠  %١٥  ال یوجد   %٦٠   ١٥ % 

 

  :تقدیرات الفصل

 .تعتمد الكلیة النظام الفصلي  -
 .یقدم ھذا المقرر في الفصل الدراسي الثاني للمرحلة االولى -
 %٦٠االمتحان النھائي من  -

درجة باإلضافة إلى امتحانات الیومیة ١٥الطلبة مطالبون بأجراء أمتحانین خالل الفصل لكل امتحان   - 

  :ةمعلومات اضافی



 
    دیالى: أسم الجامعة

  التربیة االساسیة : أسم الكلیة
  الریاضیات :أسم القسم

  سناء حسین خلف : أسم المحاضر
  مدرس مساعد: اللقب العلمي

  ماجستیر : المؤھل العلمي
  كلیة التربیة االساسیة: مكان العمل

        ققققجمهورية العراجمهورية العراجمهورية العراجمهورية العرا 

        وزارة التعليم العالي و البحث العلميوزارة التعليم العالي و البحث العلميوزارة التعليم العالي و البحث العلميوزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 جهاز االشراف التقويم العلميجهاز االشراف التقويم العلميجهاز االشراف التقويم العلميجهاز االشراف التقويم العلمي

  الفصل الدراسي الثاني – جدول الدروس االسبوعي
 

 المالحظات
الماده 

 ةیلالعم
 التاریخ الماده النظریة

 األسبوع

العالقة بvین نظریvة التvدریس  -أھمیتھا-مفھومھا(نظریات التدریس : اوالً   
 )ونظریة التعلم

 
٢\١٩  

١ 

  ٢\٢٦ نماذج من نظریات التدریس- -  
٢ 

اسالیب ،طرائق التدریس(مصطلحات التدریس -  
 )نماذج التدریس،استراتیجیات التدریس،التدریس

٣\٤  
٣ 

 )عناصرھا،مفھومھا(مھارات التدریس  
-  

٣\١١  
٤ 

  ٣\١٨  التدریس الفعال  
٥ 

  ٣\٢٥  المبدع التدریس  
٦ 

 ٧  ٤\١  اختبار   
  ٤\٨  استراتیجیاتھ -أسسھ ومبادئھ  –مبرراتھ  –تدریس مفھوم تنویع ال  

٨ 

  ٤\١٥  )االستجواب -المحاضرة(طرائق تدریسیة شائعة االستخدام  
٩ 

  ).االستقراء والقیاس -المناقشة(طرائق تدریسیة شائعة االستخدام   
-  

٤\٢٢  
١٠ 

 -االستقصvvاء( طرائvvق تدریسvvیة تقvvوم علvvى البحvvث فvvي المعرفvvة وتنظیمھvvا  
  ).شكالتحل الم

٤\٢٩  
١١ 

 -الوحvvدات(طرائvvق تدریسvvیة تقvvوم علvvى البحvvث فvvي المعرفvvة وتنظیمھvvا  
 ).التعیینات-المشروع

٥\٦  
١٢ 

  ٥\١٣ اختبار  
١٣ 

  ٥\٢٠ .طریقتا التعلم التعاوني والتعلم الفردي  
١٤ 

  ٥\٢٧ ).،طریقة التعلم من اجل التمكن (طرائق تدریسیة للتمكن واإلبداع  
١٥ 

).العصف الذھني،لعب األدوار(یسیة للتمكن واإلبداعطرائق تدر    ١٦  ٦\٣ 

  
  

                                   :توقیع العمید:                                                              توقیع األستاذ
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  مدحت نوري جلیل  االسم 

  gmail.comMdhat@1959  البرید االلكتروني

  البیاناتنظریة   اسم المادة

  الفصل الدراسي الثاني   مقرر الفصل

  اھداف المادة
  

 .البیاناتیتعرف المتعلم على مفھوم .١
   . أنواع البیانات وخصائصھاوعناصرھاتعرف المتعلم على ی.٢
  .یتمكن من رسم البیانات.٣
  .یتعرف المتعلم على مفھوم الدارات   -٤
  .یتعرف على مفھوم األشجار البیانیة  -٥
  .یتعرف على المبرھنات لجمیع أنواع البیانات  -٦
  

  التفاصیل االساسیة للمادة
  

. البیانات الموجھة،تعریف الرؤوس والحافات، درجة البیان ،تعریف البیان -
  .البیانات الجزئیة،البیانات الغیرالموجھة

مصفوفة الوقوع ، مصفوفة الوقوع للرؤوس، مصفوفة الوقوع للحافات  -
  .نظریة التصافح،للبیانات 

األشجار ،البیانات الھملتونیة،االنقطاع،االتصال،الدروب والدارات -
  .وممیزاتھا 

  .مبرھنة األلوان األربعة وتطبیقاتھا،اتوجسر كرنكتكوین البیان -
  الكتب المنھجیة

  
  

  جمھوریة العراق
  
  

  الي والبحث العلميوزارة التعلیم الع
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

  دیالى:اسم الجامعة
  التربیة األساسیة: اسم الكلیة
  الریاضیات:اسم القسم

  الثالثة :المرحلة
  مدحت نوري جلیل   :اسم المحاضر الثالثي

  .)م.م(مدرس مساعد  :اللقب العلمي
  ماجستیر :المؤھل العلمي

 اسیةكلیة التربیة األس :مكان العمل



  المصادر الخارجیة
  

  علي عزیز. د/ نظریة البیانات          تالیف  -  ١
  عصام الصفار/ ھیاكل البیانات            تالیف  -٢

  نھائياالمتحان ال  المشروع  االمتحانات الیومیة  المختبر  الفصل الدراسي  تقدیرات الفصل

٦٠          %١٠  /  %٣٠   %  

  معلومات إضافیة
  
  

  
/  
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  طة التدریسیة للمادةاستمارة الخ                                                        
  المالحظات      التاریخ  األسبوع

  -    .تعریف الرؤوس والحافات،درجة البیان،تعریف البیان  ١٥/٢  ١
  -    .البیانات الغیر الموجھة  ٢٢/٢  ٢
  -    .البیانات الموجھة  ١/٣  ٣
      .البیانات الجزئیة  ٨/٣  ٤
  -    .مصفوفة الوقوع للحافات  والرؤوس   ١٥/٣  ٥
      .الوقوع للبیانات مصفوفة   ٢٢/٣  ٦
  -    .نظریة التصافح   ٢٩/٣  ٧
      .الدروب والدارات  ٥/٤  ٨
      .االتصال واالنقطاع  ١٢/٤  ٩

  -    .البیانات الھملتونیة  ١٩/٤  ١٠
  -    .األشجار وممیزاتھا  ٢٦/٤  ١١
  -    .األشجار الثنائیة  ٣/٥  ١٢
  -    المعاییر الحسابیة لالشجار  ١٠/٥  ١٣
  -    . تلوین البیانات  ١٧/٥  ١٤
  -    .جسر كرنك  ٢٤/٥  ١٥
      .مبرھنة األلوان األربعة وتطبیقاتھا  ٣١/٥  ١٦

  عطلـــــــة نصـــــف الســـــــــنة                                                                                  
١٧          
١٨          
١٩          
٢٠          
٢١          

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

  دیالى :اسم الجامعة
  التربیة االساسیة: اسم الكلیة
  الریاضیات :اسم القسم

  الثالثة :المرحلة
  مدحت نوري جلیل  :اسم المحاضر الثالثي

  .)م.م(مدرس مساعد  :اللقب العلمي
  ماجستیر :ميالمؤھل العل
 كلیة التربیة االساسیة :مكان العمل
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  علي خالد خضیر  االسم 

   البرید االلكتروني

  نظریة الحلقات  اسم المادة

  المثالیات، حلقات القسمة ، الحلقة الجزئیة ، مفھوم الحلق   مقرر الفصل

  اھداف المادة
  

  یتعرف المتعلم على مفھوم الحلقة وبعض النظریات.١
  یتعرف المتعلم على مفھوم المثالیات مع االمثلة الریاضیة.٢
 یتعرف المتعلم على بعض تطبیقات الخاصة بمفھوم حلقات القسمة.٣
   

  التفاصیل االساسیة للمادة
  

امثلة ،تعریف (مفھوم الحلقة الجزئیة ،)امثلة ،تعریف ریاضي (مفھوم الحلقة 
  )امثلة،تعریف (حلقات القسمة )انواع،امثلة ،تعریف (المثالیات،)

  الكتب المنھجیة
  

  .عادل غسان نعوم. تألیف   د،مقدمة في الجبر المجرد .١
 ھادي جابر. تألیف     د، الجبر المجرد .٢
  

  المصادر الخارجیة
  

  نادر جورج . تألیف  د،نظریات في الزمر والحلقات .١
  سیمور   ترجمة  . تألیف    د، الجبر المجرد مقدمة في .٢
 عادل غسان. د
   

االمتحانات   المختبر  الفصل الدراسي  تقدیرات الفصل
  الیومیة

االمتحان   المشروع
  النھائي

    ٦٠       %١٠  /  %٣٠%  

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

  دیالى:اسم الجامعة
  التربیة األساسیة: اسم الكلیة
  الریاضیات:اسم القسم

  االولى :المرحلة
  علي خالد خضیر  :اسم المحاضر الثالثي

  .)م.م(مدرس مساعد  :العلمياللقب 
  ماجستیر :المؤھل العلمي

 كلیة التربیة األساسیة: مكان العمل



  معلومات إضافیة
  
  

  
/  
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  استمارة الخطة التدریسیة للمادة                                                        
  المالحظات      التاریخ  األسبوع

  -    مقدمة بسیطة عن نظریة الزمر  ١٥/٢  ١
  -    )مبرھنات،امثلة ، تعریف (مفھوم الحلقة   ٢٢/٢  ٢
  -    )مبرھنات، امثلة ، تعریف (الجزئیة  الحلقة  ١/٣  ٣
      تطبیقات ریاضیة حول الحلقات   ٨/٣  ٤
  -    )مبرھنات، امثلة ، تعریف (المثالیات   ١٥/٣  ٥
      تطبیقات ریاضیة حول المثالیات  ٢٩/٣  ٦
      بعض انواع المثالیات االساسیة   ٢٢/٣  ٧
  -    )مبرھنات،امثلة ، تعریف (حلقات القسمة   ٥/٤  ٨
      بعض انواع حلقات القسمة االساسیة   ١٢/٤  ٩

      تطبیقات ریاضیة حول حلقات القسمة  ١٩/٤  ١٠
  -    )مبرھنات ، تعریف (المثالیات االعظمیة   ٢٦/٤  ١١
  -    بعض انواع المثالیات االعظمیة  ٣/٥  ١٢
  -    تطبیقات ریاضیة حول المثالیات االعظمیة   ١٠/٥  ١٣
  -    )مبرھنات ، تعریف (المثالیات االولیة   ١٧/٥  ١٤
  -    بعض انواع المثالیات االولیة  ٢٤/٥  ١٥
  -    تطبیقات ریاضیة حول المثالیات االولیة   ٣١/٥  ١٦

  عطلـــــــة نصـــــف الســـــــــنة                                                                                  
١٧          
١٨          
١٩          
٢٠          
٢١          
٢٢          
٢٣          
٢٤          
٢٥          
٢٦          
٢٧          

  

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

  دیالى :اسم الجامعة
  التربیة االساسیة: اسم الكلیة
  الریاضیات :اسم القسم

  )ظریة الحلقاتن(الثالثة  :المرحلة
  علي خالد خضیر :اسم المحاضر الثالثي

  .)م.م(مدرس مساعد  :اللقب العلمي
  ماجستیر :المؤھل العلمي

  التربیة االساسیة :مكان العمل
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Flow up of implementation celli pass play   

 
  Course Instructor 

  E-mail 

  Title 
  
  

Course Coordinator  

   
  
  

Course Objective 

  Course Description 

  Textbook  

Final Exam Project Quizzes Laboratory Term Tests Course Assessments 

As(40%)   As(10%) As(15%) As(35%) 

  General Notes  

  

University: Dyiala 
College : 
Department:  
Stage  
Lecturer name 
   
Qualification:  
Place of work:   

Republic of Iraq  
  

The Ministry Of Higher 
Education 

 
& Scientific Research  
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  دمحم علي مراد  م االس

 Mindelawy66@yahoo.com  البرید االلكتروني
  اسس الریاضیات  اسم المادة

  الفصل الدراسي الثاني    مقرر الفصل

  اھداف المادة
  

 .التطبیقالطالب على مفھوم  یتعرف .١
   . انواع التطبیقالطالب على یتعرف .٢
  . تركیب التطبیقعلى  الطالبیتعرف .٣
  .نظام بیانو لالعداد الطبیعیةعلى یتعرف الطالب . ٤
  .المجموعات الغیر منتھیة یتعرف الطالب على .٥
  .مفھوم النظام الریاضيیتعرف الطالب على  .٦
  یتعرف الطالب على مفھوم الزمرة. ٧

  التفاصیل االساسیة للمادة
  

) المتقابلة، الشاملة ، المتباینة (انواع التطبیق، مفھوم التطبیق،التطبیق .١
  .تركیب التطبیق، )الثابت،الذاتي(قات معینةتطبی

المجموعات القابلة ،المجموعات الغیر منتھیة،نظام بیانو ،العداد الطبیعیة.٢
  .للعد

انواع العملیة ،مفھوم العملیة الثنائیة ، العملیات الثنائیة والنظام الریاضي. ٣
  مفھوم الزمرة، النظام الریاضي، الثنائیة

  الكتب المنھجیة
  

  دال یوج

  المصادر الخارجیة
  

  اخرونریاض شاكر نعوم و. تألیف د. اسس الریاضیات .١ 
  ھادي جابر واخرون. تألیف د ٢اسس الریاضیات ج. ٢

  االمتحان النھائي  المشروع  االمتحانات الیومیة  المختبر  الفصل الدراسي  تقدیرات الفصل

   ٦٠           %١٠  /      %٣٠%     

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

  دیالى:اسم الجامعة
  التربیة األساسیة: اسم الكلیة
  الریاضیات:اسم القسم

  االولى :المرحلة
   دمحم علي مراد  :اسم المحاضر الثالثي

  ذ مساعداستا :اللقب العلمي
  ماجستیر:المؤھل العلمي

 األساسیةكلیة التربیة  :مكان العمل



  إضافیةمعلومات 
  
  

  
/  
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  استمارة الخطة التدریسیة للمادة                                                        
  المالحظات      التاریخ  األسبوع

  -    مفھوم التطبیق  ١٨/٢    ١
  -    امثلة توضیحیة حول مفھوم التطبیق  ٢٥/٢  ٢
  -    انوع التطبیق  ٤/٣  ٣
      امثلة توضیحیة حول انواع التطبیق  ١١/٣  ٤
  -    تركیب النتطبیق مع امثلة   ١٨/٣  ٥
      بعض المبرھنات حول التطبیق  ٢٥/٣  ٦
  -    نظام بیانو لالعداد الطبیعیة  ١/٤  ٧
      المجموعات غیر المنتھیة  ٨/٤  ٨
      مجموعات القابلة للعدال  ١٥/٤  ٩

  -    بعض النظریات حول االعداد الطبیعیة  ٢٢/٤  ١٠
  -    العملیة الثنائیة  ٢٩/٤  ١١
  -    انواع العملیة الثنائیة  ٦/٥  ١٢
  -    النظام الریاضي  ١٣/٥  ١٣
  -    مفھوم الزمرة  ٢٠/٥  ١٤
  -    امثلة توضیحیة حول الزمرة  ٢٧/٥  ١٥
١٦          

  عطلـــــــة نصـــــف الســـــــــنة                                                                                  
١٧          
١٨          
١٩          
٢٠          
٢١          
٢٢          
٢٣          
٢٤          
٢٥          
٢٦          
٢٧          

  
  

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

  دیالى :اسم الجامعة
  التربیة االساسیة: اسم الكلیة
  الریاضیات :اسم القسم

  االولى  :المرحلة
   دمحم علي مراد :اسم المحاضر الثالثي

  استاذ مساعد :اللقب العلمي
  ماجستیر :المؤھل العلمي

 التربیة االساسیة كلیة :مكان العمل
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  فراس محمود ھادي  االسم 

 firas_1962@yahoo.com   البرید االلكتروني

  التكامل وتطبیقاتھ  اسم المادة

  الفصل الدراسي الثاني  مقرر الفصل

  اھداف المادة
  

  .التكامل غیر المحدد والتكامل المحددعلى مفھوم  الطالبیتعرف .١
  .طرق حل التكامالت المتنوعة والمختلفة وصیغھاعلى لطالب ایتعرف .٢
      التكامل الیجاد المساحة بین منحني ومحور  على بعض تطبیقات  الطالبیتعرف .٣
 .وایجاد المساحة بین منحنیین   

   
  التفاصیل االساسیة للمادة

  
، اسیة للتكاملالنظریة األس، تعریفھ –التكامل المحدد ، تعریفھ - التكامل غیر المحدد

تطبیقات التكامل إلیجاد ، طرق حل التكامل المختلفة والمتنوعة ، خواص التكامل 
  .منحنیین  المساحة المغلقة بین منحني ومحور وبین

  
  الكتب المنھجیة

  
 CALCULUS AND ANALYTIC GEOMETRY  

By :  G.B.THOMAS                     
 4th Edition 1974                                                                     

  
  المصادر الخارجیة

  
CALCULUS  

By : H.ANTON   and others 
7th Edition 
2002 USA  

  
 الفصل الدراسي  تقدیرات الفصل

  الثاني
  االمتحان النھائي  السعي  االمتحانات الیومیة  

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

  دیالى:اسم الجامعة
  التربیة األساسیة: اسم الكلیة
  الریاضیات:اسم القسم

  االولى :المرحلة
  فراس محمود ھادي  :ثياسم المحاضر الثال

  أستاذ مساعد :اللقب العلمي
 كلیة التربیة األساسیة: مكان العمل



    30%       10 %         40%     60%  

  التوجد  افیةمعلومات اض
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  استمارة الخطة التدریسیة للمادة
  المالحظات    التاریخ  األسبوع

  -  .تعریفھ وبعض صیغ التكامل مع امثلة متنوعة محلولة –التكامل غیر المحدد   ١٥/٢/٢٠١٥  ١
  -  .خواص التكامل مع أمثلة متنوعة محلولة  ٢٢/٢  ٢
  -  .طرق التكامل ومنھا الطریقة المباشرة مع أمثلة متنوعة محلولة  ١/٣  ٣
    .طریقة التعویض وتبدیل المتغیرات مع أمثلة متنوعة محلولة  ٨/٣  ٤
  -  .مع أمثلة متنوعة محلولة ةتكامالت الدوال المثلثیة واللوغاریتمی  ١٥/٣  ٥
    .التكامل بالقسمة الطویلة مع أمثلة متنوعة محلولة  ٢٩/٣  ٦
    .تكامالت الدوال المثلثیة العكسیة مع أمثلة متنوعة محلولة  ٢٢/٣  ٧
  -  .تكامالت الدوال الزائدیة مع أمثلة متنوعة محلولة  ٥/٤  ٨
    .لتكامل بالتجزئة مع أمثلة متنوعة محلولةا  ١٢/٤  ٩

    .التكامل باستبدال الدوال المثلثیة بالكسور النسبیة مع أمثلة متنوعة محلولة  ١٩/٤  ١٠
  -  .تعریفھ والنظریة األساسیة للتكامل المحدد  - التكامل الحدد   ٢٦/٤  ١١
  -  .التكامل المحدد مع أمثلة متنوعة محلولة  ٣/٥  ١٢
  -  . ات التكامل الھندسیة المتنوعة تطبیق  ١٠/٥  ١٣
  -  .مع أمثلة محلولة) تقاطع منحني مع محور معین( حساب مساحات المناطق المستویة المغلقة   ١٧/٥  ١٤
  -  .حساب المساحة بین منحنیین مع أمثلة متنوعة محلولة  ٢٤/٥  ١٥
  -  .أمثلة متنوعة محلولة شاملة للمراجعة  ٣١/٥  ١٦

  
١٧        
١٨        

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

  دیالى :اسم الجامعة
  التربیة االساسیة: اسم الكلیة
  الریاضیات :اسم القسم

  األولى :المرحلة
  فراس محمود ھادي :لمحاضر الثالثياسم ا

  أستاذ مساعد :اللقب العلمي
  التربیة االساسیة كلیة :مكان العمل



١٩        
٢٠        
٢١      
٢٢        
٢٣        
٢٤        
٢٥        
٢٦        
٢٧        
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 بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                            

      
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  
  ایمان كاظم احمد  االسم 

 emankahdim@Yahoo.com  البرید االلكتروني

  المصفوفات  اسم المادة

  الثاني  مقرر الفصل

  اھداف المادة
  

 اكساب المتعلمین مفھوم المصفوفة وانواعھا باالضافة الى العملیات 
  على المصفوفات واستخدامھا في حل انظمة المعادالت الخطیة  

  التفاصیل االساسیة للمادة
  

خصائص المحدد ،محددھا،منقول المصفوفة،لمصفوفة وانواعھاا
استخدام المصفوفات في حل ،طرق ایجاده معكوسھا وطرق ایجاده 

 .النظمة الخطیة 
   

  الكتب المنھجیة
  

 
  

  المصادر الخارجیة
  

 
   

  االمتحان النھائي  المشروع  االمتحانات الیومیة  المختبر  الفصل الدراسي  تقدیرات الفصل

                    

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

  دیالى:اسم الجامعة
  التربیة األساسیة: اسم الكلیة
  الریاضیات:اسم القسم

  ولىاال :المرحلة
  ایمان كاظم احمد  :اسم المحاضر الثالثي

  مدرس دكتور :اللقب العلمي
  دكتوراه :المؤھل العلمي

 كلیة التربیة األساسیة:مكان العمل



  معلومات إضافیة
  
  

  

 
 بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                ت            

 
 
 
 
 

 
 

  استمارة الخطة التدریسیة للمادة                                                        
  المالحظات      التاریخ  األسبوع

  -    انواعھا،تعریف المصفوفة   ١٦/٢/٢٠١٥  ١
  -    ،)الضرب العددي،جمعھا (العملیات على المصفوفة  ٢٣/٢/٢٠١٥  ٢
  -    )،خواص الضرب ،ضرب المصفوفات  ٣٠/٢/٢٠١٥  ٣
طرح ،اثر المصفوفة، خواص المنقول ، منقول المصفوفة   ٧/٣/٢٠١٥  ٤

  )المصفوفات
    

  -    المحدد طرق ایجاد، محدد المصفوفة   ١٤/٣/٢٠١٥  ٥
      Aالمصفوفة المالزمھ الى   ٢١/٣/٢٠١٥  ٦
  -    امتحان الشھر االول  ٢٨/٣/٢٠١٥  ٧
      معكوس المصفوفة وطرق ایجاده  ٤/٣/٢٠١٥  ٨
      استخدام المصفوفة في حل انظمة المعادالت الخطیة  ١١/٣/٢٠١٥  ٩

  -    طریقة المعكوس  ١٨/٣/٢٠١٥  ١٠
  -    طریقة كرامر  ٢٥/٣/٢٠١٥  ١١
  -    امتحان الشھر الثاني  ٢/٤/٢٠١٥  ١٢
  -    النظم الخطیة المتجانسة  ٩/٤/٢٠١٥  ١٣
  -    طریقة كاوس جوردن  ١٦/٤/٢٠١٥  ١٤
  -    ایجاد المعكوس باستخدام النظیر،نظیر المصفوفة  ٢٣/٤/٢٠١٥  ١٥
      امتحان الشھر الثالث  ٣٠/٤/٢٠١٥  ١٦

  عطلـــــــة نصـــــف الســـــــــنة                                                                                  
١٧          
١٨          
١٩          
٢٠          
٢١          
٢٢          
٢٣          
٢٤          
٢٥          
٢٦          
٢٧          

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

  دیالى :اسم الجامعة
  التربیة االساسیة: اسم الكلیة
  الریاضیات :اسم القسم

  االولى :المرحلة
  ایمان كاظم احمد:اسم المحاضر الثالثي

  مدرس دكتور:اللقب العلمي
  دكتوراه :المؤھل العلمي

 التربیة االساسیة  :مكان العمل



 

  
  بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
  علي خالد خضیر  االسم 

   البرید االلكتروني

  نظریة االعداد  اسم المادة

  النظریة، االعداد الصحیحة ،االعداد الطبیعیة ،االنظمة العددیة    مقرر الفصل
  .بعض الخوارزمیات  القسمة، االساسیة في الحساب 

  اھداف المادة
  

 .قاتھا باالعداد الطبیعیةیتعرف المتعلم على مفھوم االنظمة العددیة وعال.١
   .یتعرف المتعلم على مھارات حساب االعداد .٢
  .یتعرف المتعلم على مفھوم النظریة االساسیة في الحساب وتطبیقاتھا .٣

  التفاصیل االساسیة للمادة
  

 ،الترتیب الحر،خواص ترتیب االعداد الصحیحة، مفھوم االستقراء الریاضي 
 التحلیل الى العوامل، ضاعف المشترك االصغرالم، القاسم المشترك االعظم  

  .بعض االعداد الخاصة، االولیة 
  الكتب المنھجیة

  
 .ھادي جابر. تالیف  د،اسس الریاضیات .١
  .نادر جورج . د  تالیف، نظریة االعداد .٢

  المصادر الخارجیة
  

 .ھادي جابر . تالیف  د، الجبر المجرد .١
  عبد الزین اسماعیل. ف  دنظریة االعداد وتطبیقاتھا تالی.٢ 

  االمتحان النھائي  المشروع  االمتحانات الیومیة  المختبر  الفصل الدراسي  تقدیرات الفصل

  ٦٠          %١٠  /  %٣٠   %  

  
  
  

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

  دیالى:اسم الجامعة
  التربیة األساسیة: م الكلیةاس

  الریاضیات:اسم القسم
  الثالثة :المرحلة

  علي خالد خضیر   :اسم المحاضر الثالثي
  .)م.م(مدرس مساعد  :اللقب العلمي

  ماجستیر :المؤھل العلمي
 كلیة التربیة األساسیة :مكان العمل
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  استمارة الخطة التدریسیة للمادة                                                        
  المالحظات      التاریخ  األسبوع

  -    االنظمة العددیة القدیمة   ١٥/٢  ١
  -    االعداد الطبیعیة وبدیھیات بیانو  ٢٢/٢  ٢
  -    االستقراء الریاضي  ١/٣  ٣
      )ة تعریفھا مع االمثل(االعداد الصحیحة   ٨/٣  ٤
  -    خواص ترتیب االعداد الصحیحة  ١٥/٣  ٥
      )تعریف مع بعض المبرھنات (الترتیب الحر   ٢٢/٣  ٦
  -    )االعداد االولیة مع بعض مبرھناتھا   ٢٩/٣  ٧
      بعض خوارزمیات قابلة القسمة  ٥/٤  ٨
      القاسم المشترك االصغر مع بعض المبرھنات   ١٢/٤  ٩

  -    مع بعض المبرھنات  المضاعف المشترك االصغر  ١٩/٤  ١٠
  -    االعداد االولیة وطرق تحلیلھا   ٢٦/٤  ١١
  -    التحلیل الى العوامل االولیة مع مبرھناتھا  ٣/٥  ١٢
  -    النظریة االساسیة في الحساب مع االمثلة   ١٠/٥  ١٣
  -    بعض التطبیقات االساسیة في الحساب   ١٧/٥  ١٤
  -    ) انواعھا مع االمثلة(االعداد الخاصة   ٢٤/٥  ١٥
      بعض التطبیقات االساسیة لألعداد الخاصة   ٣١/٥  ١٦

  عطلـــــــة نصـــــف الســـــــــنة                                                                                  
١٧          
١٨          
١٩          
٢٠          
٢١          
٢٢          
٢٣          
٢٤          
٢٥          
٢٦          
٢٧          

  
  
  
  
  
  

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  ف والتقویم العلميجھاز االشرا

  دیالى :اسم الجامعة
  التربیة االساسیة: اسم الكلیة
  الریاضیات :اسم القسم

  )نظریة االعداد (االولى  :المرحلة
  علي خالد خضیر  :اسم المحاضر الثالثي

  .)م.م(مدرس مساعد  :اللقب العلمي
  ماجستیر :المؤھل العلمي

 كلیة التربیة االساسیة :مكان العمل



    دیالى: أسم الجامعة
  التربیة االساسیة : أسم الكلیة
  الریاضیات :أسم القسم

  سناء حسین خلف : أسم المحاضر
  مدرس مساعد: اللقب العلمي

  ماجستیر : المؤھل العلمي
  كلیة التربیة االساسیة: مكان العمل

        جمهورية العراقجمهورية العراقجمهورية العراقجمهورية العراق 

        وزارة التعليم العالي و البحث العلميوزارة التعليم العالي و البحث العلميوزارة التعليم العالي و البحث العلميوزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 الشراف التقويم العلميالشراف التقويم العلميالشراف التقويم العلميالشراف التقويم العلميجهاز اجهاز اجهاز اجهاز ا

  ))أستمارة الخطة التدریسیة السنویة ((  

 :التدریسي اسم  سناء حسین خلف

Sanaq381@gamail.com البرید االلكتروني:  

أصول التربية   :اسم المادة 

 :مقررالفصل  الفصل الدراسي الثاني

 .وأھدافھا طلبة مفھوم التربیةلأن یعرف ا.١
 القدیمة والحدیثة أن یمیز الطلبة بین التربیة.٢
 .التربیة البدائیة أن یشرح الطلبة.٣
 .أن یوضح الطلبة المقصود من دراسة التربیة في وادي الرافدین.٤
 .أن یتعرف الطلبة على أھم أھداف التربیة الصینیة.٥
 .أن یفرق الطلبة بین التربیة في أثینا والتربیة في أسبرطة.٦
 .لوسطىأن یبین الطلبة موقفھم من التربیة في القرون ا.٧
 .أن یتعرف على التربیة االسالمیة.٨
 .أن یتعرف على أھم أعالم الفكر التربوي االسالمي.٩

  )ابن خلدون ، ابن سینا ، الغزالي(من مثل 
س�قراط ، أفالط�ون ، (أن یتعرف على أھم أعالم الفكر التربوي االغریقي من مث�ل .١٠

  )ارسطو
جان جاك روسو ، جون (من مثل .أن یتعرف على أھم أعالم الفكر التربوي الغربي.١١

  )دیوي ، بستالوتزي
 .أن یحلل الغایة من دراسة االصول الفلسفیة للتربیة.١٢
مفھ�وم فلس�فة التربی�ة وأھ�م  واع فلس�فة التربی�ة بع�د التع�رف عل�ىأن یعطي رأیھ في أن.١٣

 .الوظائف التي تؤدیھا
 .أن یطبق الطلبة الفلسفة التي یتبناھا في حیاتھ العامة.١٤
 .تي تمت دراستھاأن یقوم الفلسفات ال.١٥
 .مدرسیة أن یعرف الفرق بین التربیة المدرسیة المقصودة والتربیة الال.١٦

 
 

  

  :ةأھداف الماد



 معنى التربیة وأھدافھا: اوالً 
  .االصول التاریخیة  للتربیة: ثانیاً 

 .التربیة البدائیة .١
 .التربیة في وادي الرافدین .٢
 .التربیة في وادي النیل .٣
 .التربیة الصینیة .٤
 .یة الیونانیةالترب .٥
 .التربیة في القرون الوسطى .٦

  التربیة العربیة االسالمیة: ثالثاً 
 .التربیة قبل االسالم .١
 .التربیة االسالمیة .٢
  .أعالم الفكر التربوي: رابعا 

 )أبن سینا،ابن خلدون،الغزالي.(أعالم الفكر التربوي االسالمي .١
 )جان جاك روسو،جون دیوي.(أعالم الفكر التربوي الغربي .٢
 )سقراط ،أفالطون،ارسطو(م الفكر التربوي االغریقيأعال .٣
 ً   .االصول الفلسفیة للتربیة: خامسا
 .معنى فلسفة التربیة .١
 .وظائف فلسفة التربیة .٢
 .أنواع فلسفة التربیة .٣

 .فلسفة التربیة المثالیة  . أ
 .فلسفة التربیة الواقعیة  . ب
 .فلسفة التربیة البرجماتیة  . ت

  )غیر المقصودة(والالمدرسیة) المقصودة(أصول التربیة المدرسیة: سادساً 

  :التفاصیل األساسیة للمادة

  :الكتب المنھجیة  - 

عب····د هللا عب····د الج····امع ف····ي التربی····ة العام····ة ل ،اص····ول التربی····ة لل····دكتور دمحم حس····ن العم····ایرة
 اصول التربیة العامة سعید اسماعیل علي،٢الدائم،ط

  :المصادر الخارجیة

انيالفصل الث المختبرات االمتحان النھائي  االمتحان االول یومي 
%١٠  %١٥  ال یوجد   %٦٠   ١٥ % 

 

  :تقدیرات الفصل

 .تعتمد الكلیة النظام الفصلي  -
 .یقدم ھذا المقرر في الفصل الدراسي الثاني للمرحلة االولى -
 %٦٠االمتحان النھائي من  -

تحانات الیومیةدرجة باإلضافة إلى ام ١٥الطلبة مطالبون بأجراء أمتحانین خالل الفصل لكل امتحان   - 

  :ةمعلومات اضافی



  
    دیالى: أسم الجامعة

  التربیة االساسیة : أسم الكلیة
  الریاضیات :أسم القسم

  سناء حسین خلف : أسم المحاضر
  مدرس مساعد: اللقب العلمي

  ماجستیر : المؤھل العلمي
  كلیة التربیة االساسیة: مكان العمل

        جمهورية العراقجمهورية العراقجمهورية العراقجمهورية العراق 

        و البحث العلميو البحث العلميو البحث العلميو البحث العلمي        وزارة التعليم العاليوزارة التعليم العاليوزارة التعليم العاليوزارة التعليم العالي

 جهاز االشراف التقويم العلميجهاز االشراف التقويم العلميجهاز االشراف التقويم العلميجهاز االشراف التقويم العلمي

  الفصل الدراسي الثاني – جدول الدروس االسبوعي
 

 المالحظات
الماده 

 ةیلالعم
 التاریخ الماده النظریة

 األسبوع

 معنى التربیة وأھدافھا   
٢\١٩  

١ 

  .االصول التاریخیة  للتربیة   
 .التربیة البدائیة -
 التربیة في وادي الرافدین -

٢\٢٦  
٢ 

  ٣\٤ .التربیة في وادي النیل -  
٣ 

 .التربیة الصینیة -  
٣\١١  

٤ 

 .التربیة الیونانیة -  
 

٣\١٨  
٥ 

  ٣\٢٥  .التربیة في القرون الوسطى  -  
٦ 

 ٧  ٤\١  االختبار االول   
  التربیة العربیة االسالمیة  

 .التربیة قبل االسالم -
 التربیة االسالمیة -

٤\٨  
٨ 

  .أعالم الفكر التربوي  
 )أبن سینا،ابن خلدون،الغزالي.(م الفكر التربوي االسالميأعال -

٤\١٥  
٩ 

  ٤\٢٢ )جان جاك روسو،جون دیوي.(أعالم الفكر التربوي الغربي  -  
١٠ 

  )سقراط ،أفالطون،ارسطو(أعالم الفكر التربوي االغریقي -  
٤\٢٩  

١١ 

  ٥\٦ .معنى فلسفة التربیة -  
١٢ 

 .وظائف فلسفة التربیة   -  
٥\١٣  

١٣ 

 .سفة التربیة المثالیةفل -  
 .فلسفة التربیة الواقعیة -
 فلسفة التربیة البرجماتیة -

٥\٢٠  
١٤ 

  ٥\٢٧ االختبار الثاني    
١٥ 

غی···ر ( والالمدرس···یة) المقص···ودة(أص···ول التربی···ة المدرس···یة: سادس···اً     
)المقصودة  

١٦  ٦\٣ 
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Completion of the teaching plan for material form  
Name  D.Israa .A.Ali                                                            

Email                              Drisraaakif@yahoo.com 

Article Name  Educational. foundations                                          

Chapter decision  Second  

Targets Article  Pedagogy students the meaning and importance of education and how 
this cncept has evolved over time   

Details of basic material  
  

The concept of education old and new the concept of education 
through the ages and different civilizations  

Textbooks  No systematic specific books  

Foreign sources  Not found   

  االمتحان النھائي  المشروع  االمتحانات الیومیة  المختبر  الفصل الدراسي  تقدیرات الفصل
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                                 Completion of the teaching plan for material form  
                       

  المالحظات  المادة العملیة Article theory  التاریخ  األسبوع
١٨/٢/٢٠١٥  ١  The meaning of education and objectives      
٢٥/٢/٢٠١٥  ٢ The historical orgins of education primitive 

educationin Mesopotamia and in the Nile valley   
    

٤/٣/٢٠١٥  ٣ Chinese education ,education of greek, medieval  
education                                                                

    

١١/٣/٢٠١٥  ٤ Education before and after Islam     
١٨/٣/٢٠١٥  ٥  The first-test     
٢٥/٣/٢٠١٥  ٦  Broad cast the idea of educational arab and muslim 

ibn khaldun                                                                  
    

١/٤/٢٠١٥  ٧  Ibn sin's , alghazali                                                             
٨/٤/٢٠١٥  ٨ The broad cast the idea of western education and 

thought( jan jack roso , jon doi)                                 
    

١٥/٤/٢٠١٥  ٩  The broad cast the idea of Hellenic education 
thought(Socrates ,plato, aristole)                       

    

٢٢/٤/٢٠١٥  ١٠  Philosophical origins of  education                                    
٢٩/٤/٢٠١٥  ١١  Functions and sense of education                                      
٦/٥/٢٠١٥  ١٢  Types of education,philosophy,idealism education 

philosophy                                                                       
  

    

١٣/٥/٢٠١٥  ١٣   Realism education philosophy, and pragmatisim           
٢٠/٥/٢٠١٥  ١٤  Education foundation of school –and non school           
٢٧/٥/٢٠١٥  ١٥  The second test                                                                   
١٦          

  عطلـــــــة نصـــــف الســـــــــنة                                                                                  
١٧          
١٨          
١٩          
٢٠          
٢١          
٢٢          
٢٣          
٢٤          
٣٢          
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  جدول الدروس األسبوعي
  

  مثنى سعید علي  االسم

  Mothana_ali24@yahoo.com  البرید االلكتروني

  الجیولوجیا  اسم المادة

  الثانیة  مقرر الفصل

  أهداف المادة
  

  . إكساب الطلبة المعلومات والمهارات حول علم األرض وتركیب الصخور

  التفاصیل األساسیة للمادة
  

  .مفهوم علم األرض وعلم المعادن وعلم الصخور والجیولوجیا التاریخیة والتركیبیة

  
  الكتب المنهجیة

  

  
  .وٕانمامحاضرات من كتب مختارةال توجد كتاب منهجي للمادة 

  
  المصادر الخارجیة

  

 علم البلورات واالشعة السینیة - ١

 مبادئ علم الطبقات - ٢

٣ - petrology  
  
  

  
  تقدیرات الفصل

الفصل 
  الدراسي

االمتحانات   المختبر
  الیومیة

االمتحان   المشروع
  النهائي

  %٦٠مثالً   -  %٢٥ %١٥  %٤٠مثالً 
  



  
  

    
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بوعيجدول الدروس األس

سب  
األ

وع
  

  
  التاریخ

  
  المادة النظریة

  
  ھیلالمادة العم

  
  المالحظات

١٩/٢/٢٠١٥  ١  
١٩/٢/٢٠١٥  

دراسة نماذج من   مقدمة في علم األرض
  البلورات

  

٢٦/٢/٢٠١٥  ٢  
٢٦/٢/٢٠١٥  

دراسة نماذج من   علم البلورات
  البلورات

  

٥/٣/٢٠١٥  ٣  
٥/٣/٢٠١٥  

دراسة نماذج   علم المعادن
  من المعادن

  

١٢/٣/٢٠١٥  ٤  
١٢/٣/٢٠١٥  

دراسة نماذج   علم النفط
  من المعادن

  

١٩/٣/٢٠١٥  ٥  
١٩/٣/٢٠١٥  

دراسة نماذج   علم الجیوفیزیاء    
من الصخور 

  الرسوبیة

  

٢٦/٣/٢٠١٥  ٦  
٢٦/٣/٢٠١٥  

دراسة نماذج   علم الجیوكیمیاء
من الصخور 

  الرسوبیة

  

٢/٤/٢٠١٥  ٧  
٢/٤/٢٠١٥  

دراسة نماذج   االختبار األول
من الصخور 

  ناریةال

  

٩/٤/٢٠١٥  ٨  
٩/٤/٢٠١٥  

    االختبار األول  الجیولوجیا الحیویة

  مجهورية العراق
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  دیالى  :الجامعة 
  التربیة االساسیة  :الكلیة 

  العلوم  :القســم 
  االولى :المرحلة 

  مثنى سعید علي :اسم المحاضر الثالثي 
  مدرس مساعد  :اللقب العلمي 

  ماجستیر كیمیاء تحلیلیة :المؤھل العلمي 
 ومكلیة التربیة االساسیة قسم العل :مكان العمل  



١٦/٤/٢٠١٥  ٩  
١٦/٤/٢٠١٥  

دراسة نماذج   الھایدرولوجیا
من الصخور 

  الناریة

  

٢٣/٤/٢٠١٥  ١٠  
٢٣/٤/٢٠١٥  

دراسة نماذج   علم الصخور
من الصخور 

  المتحولة

  

٣٠/٤/٢٠١٥  ١١  
٣٠/٤/٢٠١٥  

دراسة نماذج   الصخور الرسوبیة
خور من الص

  المتحولة

  

٧/٥/٢٠١٥  ١٢  
٧/٥/٢٠١٥  

دراسة نماذج   الصخور الناریة    
  من الطباقیة

  

١٤/٥/٢٠١٥  ١٣  
١٤/٥/٢٠١٥  

دراسة نماذج   الصخور المتحولة
  من المتحجرات

  

٢١/٥/٢٠١٥  ١٤  
٢١/٥/٢٠١٥  

    االختبار الثاني  لجیولوجیا التركیبیةا

٢٨/٥/٢٠١٥  ١٥  
٢٨/٥/٢٠١٥  

ج دراسة نماذ  االختبار الثاني
  من المتحجرات

  

:                                                           توقیع األستاذ  
  مثنى سعید علي. م.م

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  

  
  
  

  
  

  

  وصفي محمد كاظم   االسم

 wasfi_ mohammad@yahoo.com  البرید االلكتروني

  فیزیاء عامة  اسم المادة

  الثاني   مقرر الفصل

  اهداف المادة
  

تعریف الطالب بمعنى الفیزیاء واهمیتا في الحیاة وتطبیقاتها في الحیاة الیومیة 
  .واالستفادة من علم الفیزیاء 

  التفاصیل االساسیة للمادة
  

االتجاهیة  وجمعها مفهوم الفیزیاء  الوحدات االساسیة للفیزیاء والكمیات العددیة و 
وظربها  والحركة والتعجیل والسرعة واستخداماتها في الحیاة وقوانین نیوتن في 
الحركة  وقانون الجذب العام وحركة االجسام والسطح المائل ومعامل االحتكاك 

  .والطاقة والشغل والقدرة

  
  الكتب المنهجیة

  

  
یات الفیزیاء ووخواص ال توجد كتب منهجیة للمادة وانما كتب مختاره مثل اساس

  .المادة

  
  المصادر الخارجیة

  

 كتاب المیكاتیك التحلیلي لطلبة الهندسة والعلوم - ١

 )حسن راشد نزال(اساسیات الفیزیاء   - ٢

  .خواص المادة  - ٣
  
  

  
  تقدیرات الفصل

الفصل 
  الدراسي

االمتحانات   المختبر
  الیومیة

االمتحان   المشروع
  النهائي

  %٦٠مثالً   -  -  -  %٤٠مثالً 



  
  

  
  
  
  
  
  
  

  جدول الدروس االسبوعي

  
اال

سب
وع

  

  
  التاریخ

  
  المادة النظریة

  
  ھیلالمادة العم

  
  المالحظات

النظام –القیاس الوحدات االساسیة والمشتقة   ١٥/٢/٢٠١٥  ١
  الدولي للوحدات

    

الكمیات االتجاھیة والعددیة جمعھا وطرحھا   ٢٢/٢/٢٠١٥  ٢
  وظربھا 

    

      المحصلة والمعادلة   ١/٣/٢٠١٥  ٣

      وتحلیل المتجھات  ٨/٣/٢٠١٥  ٤

      االختبار االول  ١٥/٣/٢٠١٥  ٥

دینامیكیة النقطة المادیة والجسم الساكن    ٢٢/٣/٢٠١٥  ٦
  والمطلق 

    

      والدورانیة  -دینامیكیة الحركة االنتقالیة  ٢٩/٣/٢٠١٥  ٧
قوانین نیوتن في الحركة  حركة االجسام في مجال   ٥/٤/٢٠١٥  ٨

  الجاذبیة االرضیة 
    

      نياالختبار الثا  ١٢/٤/٢٠١٥  ٩

      قانون الجذب العام والكتلة   ١٩/٤/٢٠١٥  ١٠

االحتكاك حركة االجسام والسقوط الحر    ٢٦/٤/٢٠١٥  ١١
  والمقذوفات السطح المائل 

    

      التصادم  –وحفظ الزخم –الزحم   ٣/٥/٢٠١٥  ١٢
      الشغل والقدرة   ١٠/٥/٢٠١٥  ١٣
      ھا الطاقة وانواع  ١٧/٥/٢٠١٥  ١٤
      االختبار الثالث  ٢٤/٥/٢٠١٥  ١٥

:                                                           توقیع االستاذ  
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  دیالى :الجامعة 
  التربیة االساسیة  :الكلیة 

  العلوم  :القســم 
  االولى :المرحلة 

  وصفي دمحم كاظم:اسم المحاضر الثالثي 
  مدرس  :اللقب العلمي 

  ریةدكتوراه فیزیاء ذ :المؤھل العلمي 
 كلیة التربیة االساسیة قسم العلوم :مكان العمل  



  وصفي محمد كاظم. د

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  
  

  جدول الدروس االسبوعي
  

  سعید حمید محمد. د  االسم

 Saeed.H_abidal@yahoo.com  البرید االلكتروني

  علم النبات العام   اسم المادة

  الثاني   مقرر الفصل

  اهداف المادة
  

تعریف الطالب بأهمیة علم النبات من الناحیة النظریة والتطبیقیة ومجاالته وأجزْا 
  النبات وتركیب الخلیة وأنواع االنقسام في الخالیا 

  التفاصیل االساسیة للمادة
  

طوره وأهمیته لإلنسان ومجاالته، مبتدئ علم التصنیف مقدمة عن علم النبات وت
وأسسه، النظام الحدیث للتصنیف، المكونات العضویة والغیر العضویة، الخلیة 
النباتیة، المكونات الحیة والغیر حیة في الخلیة، االنقسام وأنواعه في الخلیة، 

  .ر، علم بیئة النباتاألنسجة النباتیة وأنواعها، الجذر، الساق، الورقة، الزهرة، البذو 

  
  الكتب المنهجیة

  

  ... علم النبات العام 
  بدري عوید العاني  

  
  المصادر الخارجیة

  

An introduction to plant biology . T . Elliot weier C . Ralph 
stocking  

  
  

  
  تقدیرات الفصل

الفصل 
  الدراسي

االمتحانات   المختبر
  الیومیة

االمتحان   المشروع
  النهائي

  %٦٠مثالً   -  -  %١٥  %٢٥مثالً 
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جدول الدروس االسبوعي

  
اال

سب
وع

  

  
  التاریخ

  
  المادة النظریة

  
  ھیلالمادة العم

  
  المالحظات

مقدمة عن علم النبات وتطوره   ١٦/٢/٢٠١٥  ١
  ومجاالتھ

إرشادات عامة، 
المجھر وطریقة 

  استعمالھ

  

التصنیف النباتي والتسمیة   ٢٣/٢/٢٠١٥  ٢
  لمیة والتصنیف الحدیثالع

    الخلیة النباتیة 

المكونات الحیة والغیر حیة في   ٢/٣/٢٠١٥  ٣
  الخلیة النباتیة 

تحضیر عینات من 
خالیا بعض 

  النباتات وفحصھا

  

مراحل انقسام   االنقسام الخلوي وأنواع االنقسام   ٩/٣/٢٠١٥  ٤
  الخلیة 

  

فحص شرائح جاھزة   األنسجة النباتیة   ١٦/٣/٢٠١٥  ٥
  األنسجة عن 

  

تحضیر مقاطع   أنواع األنسجة النباتیة   ٢٣/٣/٢٠١٥  ٦
  نباتیة

  

فحص شرائح   الجذر وتشریح الجذر  ٣٠/٣/٢٠١٥  ٧
  جاھزة عن الجذر

  

فحص شرائح عن   الساق وتشریح الساق  ٦/٤/٢٠١٥  ٨
  الساق 

  

فحص شرائح عن   الورقة وتشریح الورقة  ١٣/٤/٢٠١٥  ٩
  الورقة 

  

دراسة نماذج حیة   كوناتھا الزھرة وم  ٢٠/٤/٢٠١٥  ١٠
  عن الزھرة 

  

التربیع الزھري والمصاریع   ٢٧/٤/٢٠١٥  ١١
  الزھریة

فحص نماذج حیة 
  تحت مجھر التشریح

  

دراسة نماذج حیة   البذرة ومكوناتھا  ٤/٥/٢٠١٥  ١٢
  عن البذور
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  دیالى :الجامعة 
  التربیة االساسیة  :الكلیة 

  العلوم  :القســم 
  األولى  :المرحلة 

  سعید حمید دمحم .د :اسم المحاضر الثالثي 
  مدرس  :اللقب العلمي 

  دكتوراه فسلجة الخلیة النباتیة  :المؤھل العلمي 
 كلیة التربیة االساسیة قسم العلوم :مكان العمل  



عینات عن النباتات   علم البیئة وتوزیع النبات   ١١/٥/٢٠١٥  ١٣
  الصحراویة والمائیة

  

    مراجعة عامة  مراجعة عامة   ١٨/٥/٢٠١٥  ١٤

:                                                           توقیع االستاذ  
  سعید حمید محمد. د



  
  

  

  

  

  جدول الدروس االسبوعي
  

  سعید حمید محمد. د  االسم

 Saeed.H_abidal@yahoo.com  البرید االلكتروني

  التربیة البیئیة والصحیة   اسم المادة

  الثاني  مقرر الفصل

  اهداف المادة
  

تعریف الطالب بأهمیة التربیة البیئیة والصحیة ومعرفة عناصر الغذاء وأمراض سوء 
  التغذیة وعوامل ومسببات المرض وكیفیة الوقایة منها ومعالجتها 

  التفاصیل االساسیة للمادة
  

مفهوم التربیة الصحیة، أهدافها ومجاالتها في المنزل والمدرسة والمجتمع، الصحة 
المدرسیة، عناصر الغذاء، بعض أمراض سوء التغذیة، عوامل ومسببات األمراض، 
التلقیح، األمراض االنتقالیة، األمراض التي تصیب األطفال، بعض العادات الضارة، 

  . ات، اإلسعافات األولیة، صیدلیة المنزلالتدخین والكحول والإدمان على المخدر 

  
  الكتب المنهجیة

  

التوجد كتب منهجیة محددة بل توجد محاضرات مشتقة من مجموعة من الكتب وهي 
  .محاضرات في التربیة الصحیة

  
  المصادر الخارجیة

  

  ال یوجد 
  

  
  تقدیرات الفصل

الفصل 
  الدراسي

االمتحانات   المختبر
  الیومیة

 االمتحان  المشروع
  النهائي

  %٦٠مثالً   -  -  -  %٤٠ مثالً 
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  دیالى  :الجامعة 
  التربیة االساسیة  :الكلیة 

  العلوم  :القســم 
  الثانیة:المرحلة 

  سعید حمید دمحم  :اسم المحاضر الثالثي 
  مدرس  :اللقب العلمي 

  دكتوراه  فسلجة الخلیة:المؤھل العلمي 
 كلیة التربیة االساسیة قسم العلوم  :مكان العمل  



  

  
  

  

  

  جدول الدروس االسبوعي

  
وع

سب
اال

  

  
  التاریخ

  
  المادة النظریة

  
  ھیلالمادة العم

  
  المالحظات

      التربیة الصحیة  ١٩/٢/٢٠١٥  ١
      أھداف ومجاالت التربیة الصحیة   ٢٦/٢/٢٠١٥  ٢
      طرق وأسالیب التربیة الصحیة  ٥/٣/٢٠١٥  ٣
      الصحة المدرسیة  ١٢/٣/٢٠١٥  ٤
      عناصر الغذاء  ١٩/٣/٢٠١٥  ٥
      بعض أمراض سوء التغذیة  ٢٦/٣/٢٠١٥  ٦
عوامل مسببات األمراض،   ٢/٤/٢٠١٥  ٧

  التلقیح واألمراض االنتقالیة
    

      تصیب األطفال األمراض التي  ٩/٤/٢٠١٥  ٨
      بعض العادات الضارة  ١٦/٤/٢٠١٥  ٩

      اإلسعافات األولیة  ٢٣/٤/٢٠١٥  ١٠
      الجروح، الكسور  ٣٠/٤/٢٠١٥  ١١
      الحروق ، النزف  ٧/٥/٢٠١٥  ١٢
      صیدلیة المنزل  ١٤/٥/٢٠١٥  ١٣
      مراجعة عامة  ٢١/٥/٢٠١٥  ١٤
      اختبار  ٢٨/٥/٢٠١٥  ١٥

  

:                                                           توقیع االستاذ  
سعید حمید محمد.د  
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  دیالى :الجامعة 
  التربیة االساسیة  :الكلیة 

  العلوم  :القســم 
  نیھ الثا :المرحلة 

  سعید حمید دمحم .د :اسم المحاضر الثالثي 
  مدرس  :اللقب العلمي 

  دكتوراه فسلجة الخلیة النباتیة  :المؤھل العلمي 
 كلیة التربیة االساسیة قسم العلوم :مكان العمل  



 

 

 

 

 

 

 

 

 جدول الدروس األسبوعي
 

 مثنى سعید علي االسم

 Mothana_ali24@yahoo.com البرید االلكتروني

 الكیمیاء العضویة اسم المادة

 الثانیة مقرر الفصل

 أهداف المادة
 

 إكساب الطلبة المعلومات والمهارات حول علم الكیمیاء العضویة ومركباته ومشتقاته. 

 التفاصیل األساسیة للمادة
 

مفهوم الكیمیاء العضویة وتسمیة المركبات العضویة والهیدروكربونات االلیفاتیة 
(الكانات،الكینات، الكاینات) والهیدروكربونات االروماتیة (البنزین، 

 الكحوالت،االیثرات،االسترات، االلدیهایدات، الكیتونات)

 
 الكتب المنهجیة

 

 
 ال توجد كتاب منهجي للمادة وٕانمامحاضرات من كتب مختارة.

 
 المصادر الخارجیة

 

 أسس الكیمیاء العضویة - ١

 الكیمیاء العضویة والحیاتیة - ٢

٣ - Organic chemistry 
 
 

 
 تقدیرات الفصل

الفصل 
 الدراسي

االمتحانات  المختبر
 الیومیة

االمتحان  المشروع
 النهائي

 %60مثالً  - %25 %15 %40مثالً 
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 الجامعة : دیالى 
 الكلیة : التربیة االساسیة 

 القســم : العلوم 
 المرحلة : الثانیة

 اسم المحاضر الثالثي : مثنى سعید علي
 اللقب العلمي : مدرس مساعد

 المؤھل العلمي : ماجستیر كیمیاء تحلیلیة
 مكان العمل  : كلیة التربیة االساسیة قسم العلوم 



 

 

 

 

 

 

 

 

 جدول الدروس االسبوعي
 

 د. سندس عادل ناجي االسم

  yahoo.comsundusadils@ البرید االلكتروني

 علم االجنة اسم المادة

 الثاني مقرر الفصل

 اهداف المادة
 

 تعریف الطالب بمعنى التشكل والمضاهر االساسیة للتكوین الجنیني  

 التفاصیل االساسیة للمادة
 

المظاهر الرئیسیة للتشكل ، نماذج من التفلج،تكون البالستوال ،تكون الكاستورال 
 ،تكون الطبقات الجرثومیة الثالثة،تكون االنسجة واالعضاء واالجهزة . 

 
 الكتب المنهجیة

 

 ال توجد كتب منهجیة محددة بل توجد محاضرات مشتقة من مجموعة من الكتب .

 
 المصادر الخارجیة

 

 2000علم االجنة للدكتورة كواكب عبد القادر،كلیة التربیة،جامعة بغداد،

 
 تقدیرات الفصل

الفصل 
 الدراسي

االمتحانات  المختبر
 الیومیة

االمتحان  المشروع
 النهائي

 %60مثالً  - - - %40مثًال 
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 الجامعة : دیالى 
 الكلیة : التربیة االساسیة 

 القســم : العلوم 
 المرحلة : الثانیة

 اسم المحاضر الثالثي : سندس عادل ناجي
 اللقب العلمي : مدرس 

 المؤھل العلمي : دكتوراه  وراثة احیاء مجھریة
 مكان العمل  : كلیة التربیة االساسیة قسم العلوم 



  

التربوي ورموزه وطرق عرض البیانات والمقاییس االحصائیة  
  ومعامالت االرتباط ومقدمة عن االحصاء االستداللي ومفاهیمه وفرضیاته 

، تعریف االحصاء ،القیاس واالحصاء ، المجتمع ،العینة ، الرموز 

،بیانات نوعیة ،االعمدة االحصائیة ،طرق عرض البیانات ،بیانات كمیة 

البیانیة ،المدرج التكراري ،المضلع التكراري ،الخط المنحني التكراري ،الدائرة 

البیانیة ،المقاییس االحصائیة ،االحصاء الوصفي ،االحصاء االستداللي 

،الوسط المرجح ) المتوسط(،مقایس النزعة المركزیة ،الوسط الحسابي 

التشتت ،انواع مقاییس التشتت،مقاییس 

االرتباط ،انواع معامالت االرتباط ،االحصاء االستداللیة ،الفرضیات 

  ،مستوى الداللة ،درجة الحریة ،الدرجة المعیاریة ،خطوات اختبار الفرضیات 

  عبد الجبار البیاتي

  خاشع محمود الراوي

  االمتحان النهائي  المشروعاالمتحانات 

  %٦٠مثالً   -

  دیالى  :الجامعة 
  التربیة االساسیة  :الكلیة 

  العلوم  :القســم 
  الثانیة :المرحلة 

  توفیق قدوري دمحم . د :اسم المحاضر الثالثي 
  مدرس  :اللقب العلمي 

  دكتوراه طرائق تدریس الفیزیاء  :المؤھل العلمي 
 كلیة التربیة االساسیة قسم العلوم  :مكان العمل  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  جدول الدروس االسبوعي
  

  توفیق قدوري محمد . د
Abod20132013@gmail.com 

  االحصاء التربوي 

  الثاني 
التربوي ورموزه وطرق عرض البیانات والمقاییس االحصائیة   اكساب الطلبة مفهوم االحصاء

ومعامالت االرتباط ومقدمة عن االحصاء االستداللي ومفاهیمه وفرضیاته 

، تعریف االحصاء ،القیاس واالحصاء ، المجتمع ،العینة ، الرموز االحصاء

االحصائیة ،طرق عرض البیانات ،بیانات كمیة 

البیانیة ،المدرج التكراري ،المضلع التكراري ،الخط المنحني التكراري ،الدائرة 

البیانیة ،المقاییس االحصائیة ،االحصاء الوصفي ،االحصاء االستداللي 

،مقایس النزعة المركزیة ،الوسط الحسابي 

التشتت ،انواع مقاییس التشتت،مقاییس  ،الوسیط،المنوال،مقایس) الموزون(

االرتباط ،انواع معامالت االرتباط ،االحصاء االستداللیة ،الفرضیات 

،مستوى الداللة ،درجة الحریة ،الدرجة المعیاریة ،خطوات اختبار الفرضیات 

عبد الجبار البیاتي.االحصاء في التربیة وعلم النفس د

خاشع محمود الراوي.المدخل الى االحصاء د

االمتحانات   المختبر  الفصل الدراسي

  الیومیة

  -  -  %٤٠مثالً 
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  االسم

  البرید االلكتروني

  اسم المادة

  مقرر الفصل

  اهداف المادة
  

  التفاصیل االساسیة للمادة
  

  
  الكتب المنهجیة

  

  
  الخارجیةالمصادر 

  

  
  تقدیرات الفصل

مجهورية العراق
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   مقدمة عن االحصاء االستداللي واختبار الفرضیات

  
  المالحظات  المادة العلمیة

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
    
    
    
    
    

  دیالى  : الجامعة
  التربیة االساسیة  :الكلیة 

  العلوم  :القســم 
  الثانیة :المرحلة 

  توفیق قدوري دمحم . د :اسم المحاضر الثالثي 
  مدرس  :اللقب العلمي 

  دكتوراه طرائق تدریس الفیزیاء  :المؤھل العلمي 
 كلیة التربیة االساسیة قسم العلوم :مكان العمل  

مقدمة عن االحصاء االستداللي واختبار الفرضیاتاضافة لما سبق تتناول 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  جدول الدروس االسبوعي
  المادة النظریة

االحصاء،تعریفھ،ورموزه،وتعریف   ٢٠١
  العینة والمجتمع

  انواع البیانات وطرق عرضھا  ٢٠١
  انواع االحصاء  ٢٠١

  االحصاء الوصفي واالستاللي  ٢٠١
  المقاییس االحصائیة وانواعھا  ٢٠١
  الوسط الحسابي  ٢٠١
  الوسیط  ٢٠١
  المنوال  ٢٠١

  الوسط المرجح   ٢٠١
  مقاییس التشتت وانواعھا    ٢٠١
  التباین  ٢٠١
  االنحراف المعیاري  ٢٠١

  المدى  ٢٠١٥
  مقاییس االرتباط وانواعھا  ٢٠١٥
  معامل ارتباط بیرسون  ٢٠١٥
  معامل ارتباط سبیرمان  ٢٠١٥

  عطلة نصف السنة
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  معلومات اضافیة

  

سب  
اال

وع
  

  التاریخ

١٩/٢/٢٠١٥  ١

٢٦/٢/٢٠١٥  ٢
٥/٣/٢٠١٥  ٣
١٢/٣/٢٠١٥  ٤
١٩/٣/٢٠١٥  ٥
٢٦/٣/٢٠١٥  ٦
٢/٤/٢٠١٥  ٧
٩/٤/٢٠١٥  ٨
١٦/٤/٢٠١٥  ٩

٢٣/٤/٢٠١٥  ١٠
٣٠/٤/٢٠١٥  ١١
٧/٥/٢٠١٥  ١٢
١٤/٥/٢٠١٥  ١٣
٢١/٥/٢٠١٥  ١٤
٢٨/٥/٢٠١٥  ١٥
٤/٦/٢٠١٥  ١٦

١٧    
١٨    
١٩    
٢٠    
٢١    
٢٢    
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توقیع         

Course Weekly Outline

Course Instructor Taofeeq
E_mail Abod20132013
Title Educational Statistics
Course Coordinator  
 
Course Objective 
 

Acquistion
its symbols and ways to display data and metrics and statistical 
correlation coefficients and an introduction to inferential 
statistics and concepts and assumptions
 

 
Course Description 
 

Statistics, t
statistics, community, sample, statistical codes, data views, 
quantitative data, qualitative data, columns graphs, 
histograms, polygon Recurring, curved line Recurring, circle 
graphs, scales statistical, descrip
inferential, Measures of central tendency, the arithmetic mean 
(average), the weighted average (weighted), the mediator, vein, 
Mqais dispersion, types of measures of dispersion, correlation 
measurements, types of correlation coe
evidentiary, hypotheses, the level of significance, the degree of 
freedom, standard class, test steps Hypotheses

  

Republic of Iraq 
      The Ministry of Higher Education
               & Scientific Research 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      :توقیع االستاذ   
  :العمید 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

Course Weekly Outline 
  

Taofeeq .K.Mahommad  

20132013@gmail.com 

Educational Statistics 

Acquistion of students the concept of Educational Statistics and 
its symbols and ways to display data and metrics and statistical 
correlation coefficients and an introduction to inferential 
statistics and concepts and assumptions 

Statistics, the definition of statistics, measurement and 
statistics, community, sample, statistical codes, data views, 
quantitative data, qualitative data, columns graphs, 
histograms, polygon Recurring, curved line Recurring, circle 
graphs, scales statistical, descriptive statistics, statistics 
inferential, Measures of central tendency, the arithmetic mean 
(average), the weighted average (weighted), the mediator, vein, 
Mqais dispersion, types of measures of dispersion, correlation 
measurements, types of correlation coefficients, statistics 
evidentiary, hypotheses, the level of significance, the degree of 
freedom, standard class, test steps Hypotheses

University:
College:
Department:
Stage: Fourth
Lecturer name:
Taofeeq
Academic Status:
Qualification:
teaching physics Ph.D.
Place of work:
Education

The Ministry of Higher Education 

 

٢٣    
٢٤    
٢٥    
٢٦    
٢٧    
٢٨    
٢٩    
٣٠    
٣١    
٣٢    

of students the concept of Educational Statistics and 
its symbols and ways to display data and metrics and statistical 
correlation coefficients and an introduction to inferential 

he definition of statistics, measurement and 
statistics, community, sample, statistical codes, data views, 
quantitative data, qualitative data, columns graphs, 
histograms, polygon Recurring, curved line Recurring, circle 

tive statistics, statistics 
inferential, Measures of central tendency, the arithmetic mean 
(average), the weighted average (weighted), the mediator, vein, 
Mqais dispersion, types of measures of dispersion, correlation 

fficients, statistics 
evidentiary, hypotheses, the level of significance, the degree of 
freedom, standard class, test steps Hypotheses 

iversity: Diyala 
College: Basic Education 
Department: Science 

Fourth 
Lecturer name: 
aofeeq.K.Mahommad 

Academic Status: teacher 
Qualification: Methods of 
teaching physics Ph.D. 
Place of work: College of Basic 
Education 

� �



Textbook Statistics in Education and Psychology Dr. Abdul Jabbar al-
Bayati 

 
References 

 
 
Entrance to the Census D.khaha Mahmoud al-Rawi 

 

Course Assessment 
Term Tests Laboratory Quizzes Project Final Exam 

As (40%)  - ---- As (60%) 
 
 
General Notes 
 

 
Add to the above address Introduction to inferential statistics 
and hypothesis testing 

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  
  

Course  weekly Outline  
week Date Topics Covered Lab. Experiment 

Assignments 
Notes 

1 ١٩/٢/٢٠١٥  Statistics, definition, and its 
symbols, and the definition 

of the sample and the 
community 

  

2 ٢٦/٢/٢٠١٥  Data types and methods of 
presentation 

  

3 ٥/٣/٢٠١٥  Types of statistics   
4 ١٢/٣/٢٠١٥  Descriptive statistics and 

Alastelala 
  

5 ١٩/٣/٢٠١٥  Metrics and statistical kinds   
6 ٢٦/٣/٢٠١٥  Mean   
7 ٢/٤/٢٠١٥  Mediator   
8 ٩/٤/٢٠١٥  Loom   
9 ١٦/٤/٢٠١٥   The weighted average   
10 ٢٣/٤/٢٠١٥  Dispersion kinds metrics   
11 ٣٠/٤/٢٠١٥  Contrast   
12 ٧/٥/٢٠١٥  The standard deviation   
13 ١٤/٥/٢٠١٥  Term   
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14 ٢١/٥/٢٠١٥  Link types and standards   
15 ٢٨/٥/٢٠١٥  Pearson correlation 

coefficient 
  

16 ٤/٦/٢٠١٥  Spearman correlation 
coefficient 

  

Half-year Break 
17     
18     
19     
20     
21     
22     
23     
24     
25     
26     
27     
28     
29     
30     
31     
32     

 Instructor Signature:  


