
 

 الرحمن الرحيم بسم هللا                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flow up of implementation celli pass play  

 
Hadeel sajid ibrahem Course Instructor 

78@gmail.comhadeel.sajid E-mail 

Teaching methods Title 

annual Course Coordinator  

Providing students with basic skills about methods Course Objective 

Science / curriculum / educational goals / ancient and modern teaching methods / 

teaching strategies 
Course Description 

Teaching Methods of Zeitoun, Saleh and Al-Masalha and other books on teaching 

methods 
Textbook 

Final Exam Project Quizzes Laboratory Term Tests Course Assessments 

 60      20  

 General Notes 

 

  Diyala University: 

College: Education for Pure Science 

Department: Biology  

Stage: third 

Lecturer name: Hadeel sajid ibrahem 

Qualification: Assistant Professor 

Place of work: university of 

Diyala/college of education for pure 

science/department of  bioylogy 

Republic of Iraq 

 

The Ministry of Higher 

Education 

 

& Scientific Research 
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 استمارة انجاز الخطة التدريسية للمادة
 هديل ساجد ابراهيم جاسم االسم 

 hadeel.sajid78@gmail.com  البريد االلكتروني

 
 طرائق التدريس اسم المادة

 سنوي الفصلمقرر 

 اهداف المادة

 
 اكساب الطلبة المهارات االساسية عن مادة الطرائق 

 التفاصيل االساسية للمادة

 
العلم / المنهج / االهداف التربوية / طرائق التدريس القديمة 

 والحديثة / استراتيجيات التدريس 

 الكتب المنهجية

 
لكتب التي طرائق التدريس لزيتون وصالح والمصالحة وغيرها من ا

 تخص طرائق التدريس

 المصادر الخارجية

 
 ال يوجد فقط االنترنت 

 االمتحان النهائي المشروع االمتحانات اليومية المختبر الفصل الدراسي تقديرات الفصل

20    60 

 معلومات اضافية

 

 

 ال يوجد

 

 

 رية العراقجمهو

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

 

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 ديالى امعة:اسم الج

  التربية للعلوم الصرفةاسم الكلية: 

 علوم الحياةقسم  اسم القسم:

 الثالثة المرحلة:

 هديل ساجد إبراهيم  اسم المحاضر الثالثي:

 أستاذ مساعد  اللقب العلمي:

 ماجستير المؤهل العلمي:

للعلوم  التربيةديالى /كلية  جامعة العمل:مكان 

 علوم الحياةقسم  الصرفه /
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 استمارة الخطة التدريسية للمادة                                                        
 المالحظات المادة العملية المادة النظرية التاريخ االسبوع

   العلم   1

   طبيعة العلم   2

   االهداف  3

   التربوية  4

   مةالعا  5

   الخاصة  6

   السلوكية   7

   امتحان الشهر االول  8

   المنهج   9

   القديم   10

   الحديث  11

   منظمات المنهج   12

   سلبيات وايجابيات المنهج   13

   امتحان   14

15     

16     

  عطلـــــــة نصـــــف الســـــــــنة                                                                                  
   طرائق التدريس القديمة   17

   المحاصرة   18

   المناقشة   19

   حل المشكالت  20

   امتحان  21

   طرائق التدريس الحديثة  22

   البيت الدائري  23

   القبعات الستة  24

   اخنالكرسي الس  25

   فجوة المعلومات   26

   امتحان  27

   استراتيجيات التدريس  28

   المصفوفة االبتكارية   29

   االيدي والعقول  30

   امتحان  31

32     

 توقيع العميد:                               :                                                                                                   األستاذتوقيع 

 جمهورية العراق

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

 

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 ديالى  اسم الجامعة:

  الصرفةللعلوم  التربيةاسم الكلية: 

 علوم الحياة اسم القسم:

 الثالثة  المرحلة:

 هديل ساجد ابراهيم اسم المحاضر الثالثي:

 أستاذ مساعد اللقب العلمي:

 ماجستير المؤهل العلمي:

للعلوم  التربيةديالى /كلية  جامعة العمل:مكان 

 علوم الحياةقسم  / الصرفة



 

 

  

  

 

 

 

 

Course Weekly outline 

notes Lab. Experiment 

Assignment 

Topes covered ]Data w
eek

 

  Science  1 

   The nature of science  2 

  Objectives  3 

  educational  4 

  the public  5 

  own  6 

  behavioral  7 

  first month exam  8 

  curriculum  9 

  the old  10 

  the talk  11 

  Curriculum organizations  12 

  The pros and cons of the curriculum  13 

  Exam  14 

  Science  15 

  The nature of science  16 

Half-year break 

  ancient teaching methods  17 

  besieged  18 

  Discussion  19 

  Problem Solving  20 

  Exam  21 

  modern teaching methods  22 

  round house  23 

  Six hats  24 

  hot chair  25 

  information gap  26 

  Exam  27 

  Teaching strategies  28 

  innovative matrix  29 

  hands and minds  30 

    31 
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