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

 مجهورية العراق
�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�
	��א�����

����ز�א���א��وא������א�����

�

�

�

 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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