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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
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  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 
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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
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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
  
  
  
  
  
  
  
  


