
  
  

  

  

  

  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:  


