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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 

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
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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
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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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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 

 

  


