
 

 

  
 

 

  ))السنویة أستمارة الخطة التدریسیة ( (

 :التدریسي اسم  سامي عبد العزیز المعموري. د   

  :البرید االلكتروني  

 General English         اسم المادة: 

 :مقررالفصل 

  :ةالماد أھداف  

  :ةالتفاصیل االساسیھ للماد  

•  . Rapid Review of English Grammar by Praninskas, J. 
• Developing Skills by Alexander, L. G. 
• English Phonetics and Phonology by Roach, P. 
 

  :ةالكتب المنھجی

  :ةالمصادر الخارجی   

 الفصل الدراسي الفصل االول الفصل الثاني المختبرات االمتحان النھائي

  األول       
 الثاني

 

  :تقدیرات الفصل

  :ةمعلومات اضافی 

 
 
 

  دیالى  : أسم الجامعة
  التربیة االساسیة: أسم الكلیة
  اللغة االنكلیزیة:أسم القسم

  سامي عبد العزیز المعموري : أسم المحاضر
  م.أ: اللقب العلمي

  دكتوراه : المؤھل العلمي
  : مكان العمل

 
 

        جمهورية العراقجمهورية العراقجمهورية العراقجمهورية العراق

        وزارة التعليم العالي و البحث العلميوزارة التعليم العالي و البحث العلميوزارة التعليم العالي و البحث العلميوزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 جهاز االشراف التقويم العلميجهاز االشراف التقويم العلميجهاز االشراف التقويم العلميجهاز االشراف التقويم العلمي



 

 

  
 

  
  دیالى  : لجامعةأسم ا

  التربیة االساسیة: أسم الكلیة
  اللغة االنكلیزیة:أسم القسم

  سامي عبد العزیز المعموري : أسم المحاضر
  م.أ: اللقب العلمي

  دكتوراه : المؤھل العلمي
  : مكان العمل

        جمهورية العراقجمهورية العراقجمهورية العراقجمهورية العراق 

        وزارة التعليم العالي و البحث العلميوزارة التعليم العالي و البحث العلميوزارة التعليم العالي و البحث العلميوزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 جهاز االشراف التقويم العلميجهاز االشراف التقويم العلميجهاز االشراف التقويم العلميجهاز االشراف التقويم العلمي

  الفصل الدراسي االول – روس االسبوعيجدول الد
 

ةالماده النظری  ةیلالماده العم المالحظات  التاریخ 

وع
سب

اال
 

  

1- Adjectives  
 االسبوع االول

١ 

  

1.1 Adjective Position  
 االسبوع الثاني

٢ 

  

1.2 Kinds of adjectives 
 االسبوع الثالث

٣ 

  

1.3 Comparison of adjectives. 
لرابعاالسبوع ا  

٤ 

  

2-Adverbs. 
 االسبوع الخامس

٥ 

  

2.1 Kinds of a Adverbs. 
 االسبوع السادس

٦ 

  2.2 Adverbs have the same form of their 
adjectives.  

 االسبوع السابع
٧ 

  

2.3 Position of Adverbs. 
 االسبوع الثامن

٨ 

  

2.4 Comparison of Adverbs. -  
 االسبوع الثاسع      

٩ 

  

2.5 Exception of adverbs. 
 االسبوع العاشر

١٠ 

  3- Passage no. one: The Double Life of 
Alfred , Comprehension , Vocabulary . 

 االسبوع الحادي عشر
١١ 

  4- Passage no. two : The Facts , 
Comprehension , Vocabulary . 

 االسبوع الثاني عشر
١٢ 

  5- Passage no. Three: Crazy, 
Comprehension , Vocabulary . 

 االسبوع الثالث عشر
١٣ 

  

6- Consonants.  
 االسبوع الرابع عشر

 
١٤ 

  

  
١٥ 

  

 
 ١٦ 

 عطلة نصف السنة
  



 

 

  
 

                                   
                                        

  دیالى  : أسم الجامعة
  ة االساسیةالتربی : أسم الكلیة
  اللغة االنكلیزیة:أسم القسم

  باسمة عبد الجبار كاظم : أسم المحاضر
  مدرس مساعد: اللقب العلمي

  ماجستیر : المؤھل العلمي
  : مكان العمل

        جمهورية العراقجمهورية العراقجمهورية العراقجمهورية العراق 

        وزارة التعليم العالي و البحث العلميوزارة التعليم العالي و البحث العلميوزارة التعليم العالي و البحث العلميوزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 جهاز االشراف التقويم العلميجهاز االشراف التقويم العلميجهاز االشراف التقويم العلميجهاز االشراف التقويم العلمي

  ))أستمارة الخطة التدریسیة السنویة (( 

 :التدریسي اسم  باسمة عبد الجبار كاظم . م.م   

  :البرید االلكتروني  

 Grammar اسم المادة: 

 :مقررالفصل  •

  :ةأھداف الماد  

  :ةالتفاصیل االساسیھ للماد  

•  . Practical English Grammar by Thomson and Martinet 
• Oxford English Grammar by John Eastwood 
 

  :ةالكتب المنھجی

  :ةالمصادر الخارجی   

 الفصل الدراسي الفصل االول الفصل الثاني المختبرات االمتحان النھائي

  األول       
 الثاني

 

  :تقدیرات الفصل

  :ةمعلومات اضافی 

 
 
 



 

 

  
 

  
  
  
  
  
  
  الفصل الدراسي االول – جدول الدروس االسبوعي
 

ةالماده النظری ةیلالماده العم المالحظات سب التاریخ 
اال

وع
 

  

1- Phrasal Constructions 
 االسبوع االول

١ 

  

1- Phrasal Constructions 
 الثاني

٢ 

  

1- Phrasal Constructions 
 الثالث

٣ 

  

a- Nominal phrases 
 الرابع

٤ 

  

a- Nominal phrases 
 الخامس

٥ 

  

a- Nominal phrases 
 السادس

٦ 

  

Exam 
 السابع

٧ 

  

a- Nominal phrases  
ثامنال  

٨ 

  

a- Nominal phrases 
 التاسع

٩ 

  

b- Verbal phrases 
 العاشر

١٠ 

  

b- Verbal phrases 
 الحادي عشر

١١ 

  

c- Adverbial phrases 
 الثاني عشر

١٢ 

    c- Adverbial phrases 
 الثالث عشر

١٣ 

     
3- Types of Questions and Negation in English 
Grammar. 

 الرابع عشر
١٤ 

     
3- Types of Questions and Negation in English 
Grammar. 

 الخامس عشر         
١٥ 

    Exam  ١٦ 

 عطلة نصف السنة
  

  :توقیع العمید:                                                              توقیع األستاذ
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  ) اصول التربیة( استمارة انجاز الخطة التدریسیة للمادة

  جبار ثایر جبار حمید. م.م  االسم

 Jabarth91@yah00.com  البرید االلكتروني

  أصول التربیة   اسم المادة

  الثاني  مقرر الفصل

  أھداف المادة
  

  .بمعنى التربیة وأھداف التربیة  طلبةمعرفة ال
  .معرفة الطلبة في التربیة في الحضارات القدیمة

  . معرفة الطلبة بالتربیة العربیة االسالمیة 
  )الغربي –العربي (معرفة الطلبة باعالم الفكر التربوي 

  

  التفاصیل األساسیة للمادة
  

 –األساس التاریخي للتربیة  –التربویة النظریات  –أھداف التربیة  –معنى وتطور مفھوم التربیة 
التربیة في القرون  –الیونانیة  –الصین  –واد الرافدین (التربیة في الحضارات القدیمة  –التربیة البدائیة 

اعالم الفكر  - التربیة الحدیثة   –معاھد التعلیم في اإلسالم  –التربیة العربیة اإلسالمیة  –)  -الوسطى 
التربیة العائلیة واھمیة  –عالقة التربیة في المجتمع  –ساس االجتماعي للتربیة اال –التربوي الغربي 

  .  تكوین األسرة

  الكتب المنھجیة
  

  

  المصادر الخارجیة
  

 . ٢٠١٢ –اصول التربیة ومبادئھا ،دمحم سلمان الخزاعلھ  - ١
  .  ٢٠٠٧ –سعید اسماعیل علي  . اصول التربیة العامة ، د - ٢

  

  تقدیرات الفصل
  االمتحان النھائي  المشروع  االمتحانات الیومیة  المختبر  الدراسيالفصل 

٦٠  /  /  /  %٣٠%  

  معلومات اضافیة
  
  

  

 
 بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                            

 
 

  جمھوریة العراق
  

وزارة التعلیم العالي والبحث 
  العلمي
  

جھاز االشراف والتقویم 
  ميالعل

  دیالى : اسم الجامعة
  التربیة األساسیة : اسم الكلیة
اإلرشاد النفسي والتوجیھ : اسم القسم
  التربوي 
  األولى : المرحلة

  جبار ثایر جبار حمید :اسم المحاضر 
  مدرس مساعد: اللقب العلمي

  ماجستیر: المؤھل العلمي
قسم اإلرشاد النفسي : مكان العمل

 والتوجیھ التربوي 

  جمھوریة العراق
  

وزارة التعلیم العالي 
  والبحث العلمي

  
جھاز االشراف 
  والتقویم العلمي

  دیالى : اسم الجامعة
  التربیة األساسیة : اسم الكلیة
  رشاد النفسي والتوجیھ التربوي اإل: اسم القسم

  األولى : المرحلة
  جبار ثایر جبار حمید :اسم المحاضر 

  مدرس مساعد: اللقب العلمي
  ماجستیر: المؤھل العلمي

 قسم اإلرشاد النفسي والتوجیھ التربوي: مكان العمل



 

 

  
 

 
 
 
 
 

                                                         
  

  )أصول التربیة( استمارة الخطة التدریسیة للمادة
  المالحظات  المادة العملیة  المادة النظریة  التاریخ  األسبوع

١          
٢         
٣         
٤         
٥         
٦         
٧         
٨         
٩         

١٠         
١١         
١٢         
١٣         
١٤          
١٥          
١٦          

  ـــــــنةعطلـــــــة نصـــــف الســ
      معنى وتطور مفھوم التربیة  ٢٤/٢/٢٠١٥  ١٧
      أھداف التربیة  ٣/٣/٢٠١٥  ١٨
      النظریات التربویة  ١٠/٣/٢٠١٥  ١٩
      التربیة البدائیة –األساس التاریخي للتربیة   ١٧/٣/٢٠١٥  ٢٠
      امتحان   ٢٤/٣/٢٠١٥  ٢١
      الصین –الرافدین  يواد(التربیة في الحضارات القدیمة    ٣١/٣/٢٠١٥  ٢٢
      التربیة في القرون الوسطى –الیونانیة   ٧/٤/٢٠١٥  ٢٣
      معاھد التعلیم في اإلسالم - التربیة العربیة اإلسالمیة   ١٤/٤/٢٠١٥  ٢٤
      امتحان    ٢١/٤/٢٠١٥  ٢٥
      التربیة الحدیثة  ٢٨/٤/٢٠١٥  ٢٦
      اعالم الفكر التربوي في العالم العربي   ٥/٥/٢٠١٥  ٢٧
      عالم الفكر التربوي الغربيا  ١٢/٥/٢٠١٥  ٢٨
      عالقة التربیة في المجتمع - االساس االجتماعي للتربیة   ١٩/٥/٢٠١٥  ٢٩
      التربیة العائلیة واھمیة تكوین االسرة  ٢٦/٥/٢٠١٥  ٣٠
٣١          
٣٢          
٣٣          
٣٤          

                   
  

  :توقیع العمید                                                                 :                                        توقیع األستاذ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
 

  
  


