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  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
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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
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  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
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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


