
جدول الدروس االسبوعي

ضحى عادل محمود.د.م.أاالسم
hh_uu10@yahoo.comالبريد االلكتروني

قراءات تربوية باللغة االنكليزيةاسم المادة
سنويمقرر الفصل
ساعدة طالبات قسم رياض االطفال على التحدث وفهم مصطلحات نفسية وتربوية ماهداف المادة

كليزيةباللغة االن
مصطلحات لها عالقة بتعلم علم نفس الطفل وعلم النفس التربويالتفاصيل االساسية للمادة

الكتب المنهجية
التوجد

المصادر الخارجية
٢٠٠٢االستاذ خوسيه مورينا ) اللغة وقدرات عقلية اخرى, الذاكرة(كتاب .١
انترنت.٢

ت االمتحاناالمختبرالفصل الدراسي
اليومية

االمتحان النهائيالمشروع

تقديرات الفصل
٥٠-%١٥%٣٥%

معلومات اضافية

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

ز االشراف والتقویم العلميجھا

بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 

ریاض االطفال:القســم 
االول:المرحلة 

ضحى عادل محمود.د:اسم المحاضر الثالثي 
استاذ مساعد:اللقب العلمي 

دكتوراه:المؤھل العلمي 
قسم ریاض االطفال/التربیة للبنات:مكان العمل  



جدول الدروس 
االسبوعي

وع
سب

المالحظاتالمادة العلمیةالمادة النظریةالتاریخاال

معنى التربیة١٥/١٠/٢٠١١
تعریف التربیة٢١٢/١٠
تعریف السلوك٣١٩/١٠
تعریف الشخصیة٤٢٦/١٠
المفردات في جمل ٥٢/١١
تمارین٦٩/١١
امتحان٧١٦/١١
طبیعة عملیة التنشئة االجتماعیة٨٢٣/١١
ترجمة٩٣٠/١١

مھمات الطفولة البكرة١٠٧/١٢
المفردات في جمل١١١٤/١٢
الترجمة١٢٢١/١٢
تمارین١٣٢٨/١٢
االمتحان١٤٤/١
١٥
١٦

عطلة نصف السنةعطلة نصف السنة
الحاجات االساسیة لالطفال١٧٢٥/١/٢٠١٢
الحاجات االساسیة للطفل١٨١/٢
المفردات في جمل١٩٨/٢
تمارین٢٠١٥/٢
معلمة ریاض االطفال ھي معلمة حقیقیة٢١٢٢/٢
المفردات في جمل٢٢٢٩/٢
تمارین٢٣٧/٣
اللغة٢٤١٤/٣
المفردات في جمل٢٥٢١/٣
تمارین٢٦٢٨/٣
الذكاء٢٧٤/٤
المفردات في جمل٢٨١١/٤
تمارین٢٩١٨/٤
تخطیط المنھج٣٠٢٥/٤
المفردات في جمل٣١٢/٥
االمتحان٣٢٩/٥

:توقیع العمید :توقیع االستاذ 

ریة العراقجمھو
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 

ریاض االطفال:القســم 
االول:المرحلة 

ضحى عادل محمود.د:اسم المحاضر الثالثي 
استاذ مساعد:اللقب العلمي 

دكتوراه:المؤھل العلمي 
قسم ریاض االطفال/التربیة للبنات:ن العمل  مكا



Course Weekly Outline

Course Instructor professor assistant. D.Dhuha Adel Mahmoud
E_mail hh_uu10@yahoo.com
Title Educational reading in English language
Course Coordinator Annual

Course Objective
To help student to talk and understand the psychological and
educational terms

Course Description
Terms about learning child psychology , educational

Textbook None

References
1.memory, language and other brain abilities 2002-Gossa T
Molena
2.internet
Term Tests Laboratory Quizzes Project Final ExamCourse Assessment As (35%) 15% ---- 50%

General Notes none

University: Baghdad
College: Education for women
Department: kindergarten
Stage: first
Lecturer name: D.Dhuha Adel
Mahmoud
Academic Status: professor
assistant
Qualification: Ph.D in
Educational Psychology
Place of work: Education for
women/kindergarten .Dept.

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

               & Scientific Research



Course  weekly Outline
week Date Topics Covered Lab. Experiment

Assignments
Notes

1 5/10/2011 The meaning of education
2 12/10 Definition of education
3 19/10 Definition of behavior
4 26/10 Definition of personality
5 2/11 Vocabulary in sentences
6 9/11 Exercise
7 16/11 Examination
8 23/11 Nature of the socialization process
9 30/11 Definition of socialization

10 7/12 Translation
11 14/12 The task of early childhood
12 21/12 Vocabulary in sentences
13 28/12 Translation
14 4/1/2012 Exercise
15 examination
16

Half-year Break Half-year Break
17 25/1/2012 Fundamental needs of children
18 1/2 The child fundamental needs
19 8/2 Vocabulary in sentences
20 15/2 Exercise
21 22/2 The kindergarten teacher is a real teacher
22 29/2 Vocabulary in sentences
23 7/3 Exercise
24 14/3 Language
25 21/3 Vocabulary in sentences
26 28/3 Exercise
27 4/4 Intelligence
28 11/4 Vocabulary in sentences
29 18/4 Exercise
30 25/4 Curriculum planning
31 2/5 Vocabulary in sentences
32 9/5 examination

Instructor Signature: Dean Signature:

University: Baghdad
College: Education for women
Department: kindergarten
Stage: first
Lecturer name: D.Dhuha Adel
Mahmoud
Academic Status: professor assistant
Qualification: Ph.D in Educational
Psychology
Place of work: Education for
women/kindergarten .Dept.

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

& Scientific Research



جدول الدروس االسبوعي

ضحى عادل محمود.د.م.أاالسم
hh_uu10@yahoo.comالبريد االلكتروني

تربوية باللغة االنكليزيةمهاراتاسم المادة
سنويمقرر الفصل
مساعدة طالبات قسم رياض االطفال على التحدث وفهم مصطلحات نفسية وتربوية اهداف المادة

كليزيةباللغة االن
مصطلحات لها عالقة بتعلم علم نفس الطفل وعلم النفس التربويالتفاصيل االساسية للمادة

الكتب المنهجية
التوجد

المصادر الخارجية
٢٠٠٢االستاذ خوسيه مورينا ) اللغة وقدرات عقلية اخرى, الذاكرة(كتاب .١
انترنت.٢

ت االمتحاناالمختبرالفصل الدراسي
اليومية

االمتحان النهائيالمشروع

تقديرات الفصل
٥٠-%١٥%٣٥%

معلومات اضافية

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 

ریاض االطفال:القســم 
الثانیة:المرحلة 

ضحى عادل محمود.د:اسم المحاضر الثالثي 
استاذ مساعد:ي اللقب العلم

دكتوراه:المؤھل العلمي 
قسم ریاض االطفال/التربیة للبنات:مكان العمل  



جدول الدروس 
االسبوعي

وع
سب

المالحظاتالمادة العلمیةالمادة النظریةالتاریخاال

علم النفس١٣/١٠/٢٠١١
تعریف علم النفس٢١٠/١٠
المفردات في جمل ٣١٧/١٠
تمارین٤٢٤/١٠
امتحان٥٣١/١٠
الوراثة٦٧/١١
ترجمة٧١٤/١١
المفردات في جمل٨٢١/١١
تمارین٩٢٨/١١

امتحان١٠٥/١٢
البیئة١١١٢/١٢
ترجمة١٢١٩/١٢
المفردات في جمل١٣٢٦/١٢
تمارین١٤٢/١/٢٠١٢
امتحان١٥٩/١
١٦

عطلة نصف السنة
معنى اللعب١٧٣٠/١
تعریف اللعب١٨٦/٢
اسھامات اللعب في تطور االطفال١٩١٣/٢
المفردات في جمل٢٠٢٠/٢
تمارین٢١٢٧/٢
المفھوم٢٢٥/٣
معنى المفھوم٢٣١٢/٣
المفردات في جمل٢٤١٩/٣
تمارین٢٥٢٦/٣
التعلم٢٦٢/٤
نعریف التعلم٢٧٩/٤
المفردات في جمل٢٨١٦/٤
تمارین٢٩٢٣/٤
الدافعیة٣٠٣٠/٤
المفردات في جمل٣١٧/٥
االمتحان٣٢١٤/٥

:توقیع العمید :توقیع االستاذ 

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 

ریاض االطفال:القســم 
الثانیة:المرحلة 

ضحى عادل محمود.د:اسم المحاضر الثالثي 
استاذ مساعد:اللقب العلمي 

دكتوراه:المؤھل العلمي 
قسم ریاض االطفال/التربیة للبنات:مكان العمل  



Course Weekly Outline

Course Instructor professor assistant. D.Dhuha Adel Mahmoud
E_mail hh_uu10@yahoo.com
Title Educational skills in English language
Course Coordinator Annual

Course Objective
To help student to talk and understand the psychological and
educational terms

Course Description
Terms about learning child psychology , educational,heredity
and environment

Textbook None

References
1.memory, language and other brain abilities 2002-Gossa T
Molena
2.internet
Term Tests Laboratory Quizzes Project Final ExamCourse Assessment (35%) 15% ---- 50%

General Notes None

University: Baghdad
College: Education for women
Department: kindergarten
Stage: second
Lecturer name: D.Dhuha Adel
Mahmoud
Academic Status: professor
assistant
Qualification: Ph.D in Educational
Psychology
Place of work: Education for
women/kindergarten .Dept.

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

               & Scientific Research



Course  weekly Outline
week Date Topics Covered Lab. Experiment

Assignments
Notes

1 3/10/2011 Psychology
2 10/10 Definitional psychology
3 17/10 Vocabulary in sentences
4 24/10 Exercises
5 31/10 Examination
6 7/11 Heredity
7 14/11 Translation
8 21/11 Vocabulary in sentences
9 28/11 Exercises

10 5/12 Examination
11 12/12 Environment
12 19/12 Translation
13 26/12 Vocabulary in sentences
14 2/1/2012 Exercises
15 9/1 Examination
16

Half-year Break
17 30/1 Meaning of play
18 6/2 Definition of play
19 13/2 Contribution of play to children's

development
20 20/2 Vocabulary in sentences
21 27/2 Exercises
22 5/3 Concept
23 12/3 Definition of concept
24 19/3 Vocabulary in sentences
25 26/3 Exercise
26 2/4 Learning
27 9/4 Definition of learning
28 16/4 Vocabulary in sentences
29 23/4 Exercises
30 30/4 Motivation
31 7/5 Vocabulary in sentences
32 14/5 examination

Instructor Signature: Dean Signature:

University: Baghdad
College: Education for women
Department: kindergarten
Stage: second
Lecturer name: D.Dhuha Adel Mahmoud
Academic Status: professor assistant
Qualification: Ph.D in Educational
Psychology
Place of work: Education for
women/kindergarten .Dept.

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

& Scientific Research



جدول الدروس االسبوعي

ضحى عادل محمود.د.م.أاالسم
hh_uu10@yahoo.comالبريد االلكتروني

لغة انكليزيةاسم المادة
ماجستير علوم قرآن/ الكورس االول والكورس الثانيمقرر الفصل
يم والحديث تعلم وفهم وترجمة وحفظ مصطلحات اسالمية وسور من القرآن الكراهداف المادة

الشريف
سور قرآنية وحديث ومصطلحات دينيةالتفاصيل االساسية للمادة

الكتب المنهجية
التوجد

المصادر الخارجية
طاهر البياتي/ اللغة االنكليزية بطريقة مبسطة .١
القرآن باللغة االنكليزية.٢
انترنت.٣

االمتحانات المختبرالفصل الدراسي
اليومية

االمتحان النهائيالمشروع

تقديرات الفصل
٧٠-%٣٠%

معلومات اضافية

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 

ریاض االطفال:القســم 
علوم قرآن/ ماجستیر :المرحلة 

ضحى عادل محمود.د:اسم المحاضر الثالثي 
استاذ مساعد:اللقب العلمي 

دكتوراه:علمي المؤھل ال
قسم ریاض االطفال/التربیة للبنات:مكان العمل  



جدول الدروس 
االسبوعي

وع
سب

المالحظاتالمادة العلمیةالمادة النظریةالتاریخاال

حروف الجر١١٧/١١/٢٠١١
ازمنة الفعل٢٢٤/١١
doفعل العمل ٣١/١٢
نفطارحفظ سورة اال٤٨/١٢
حفظ سورة القدر٥١٥/١٢
حفظ سورة قریش٦٢٢/١٢
حفظ سورة الناس٧٢٩/١٢
حفظ آیات من سورة آل عمران٨٥/١/٢٠١٢
ترجمة مقطع من حیاة آمنة بنت وھب٩١٢/١

ترجمة مقطع من حیاة النبي محمد١٠١٩/١
ترجمة مقطع من حیاة ابو بكر الصدیق١١٢٦/١
ترجمة مقطع من حیاة علي بن ابي طالب١٢٢/٢
ترجمة مقطع من حیاة رمیثة بنت ملحان١٣٩/٢
ترجمة مقطع من الصوم في رمضان١٤١٦/٢
الكورسامتحان١٥٢٣/٢
١٦

عطلة نصف السنة
كیف تصوغ سؤاال١٧٨/٣
المبني للمجھول١٨١٥/٣
ifالشرطیة ١٩٢٢/٣
الزكاة٢٠٢٩/٣
)ص(شخصیة الرسول محمد٢١٥/٤
دخول خدیجة في االسالم٢٢١٢/٤
حلیمة٢٣١٩/٤
مقدمة عن االحادیث النبویة٢٤٢٦/٤
شرح وحفظ حدیث عن الرحمة٢٥٣/٥
النھي عن االنانیةشرح وحفظ حدیث عن ٢٦١٠/٥
الصدقةشرح وحفظ حدیث عن ٢٧١٧/٥
النھي عن الغشوحفظ حدیث عن شرح٢٨٢٤/٥
حول الظنشرح وحفظ حدیث ٢٩٣١/٥
النظافةشرح وحفظ حدیث عن ٣٠٧/٦
االمتحان٣١١٤/٦
٣٢

:توقیع العمید :توقیع االستاذ 

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 

ریاض االطفال:القســم 
علوم قرآن/ ماجستیر :المرحلة 

ضحى عادل محمود.د:لثالثي اسم المحاضر ا
استاذ مساعد:اللقب العلمي 

دكتوراه:المؤھل العلمي 
قسم ریاض االطفال/التربیة للبنات:مكان العمل  



Course Weekly Outline

Course Instructor professor assistant. D.Dhuha Adel Mahmoud
E_mail hh_uu10@yahoo.com
Title English language
Course Coordinator First course and second course

Course Objective
Learning,understand,translation and memorize the Islamic
terms and sorahs from Holy  Quran and tradition

Course Description Quran sorahs , traditions and Islamic terms

Textbook none

References
1.English in a simplified way /Tahir Al-Bayati
2.the Holy Quran in English  3.internet

Term Tests Laboratory Quizzes Project Final ExamCourse Assessment 30% ---- 70%

General Notes none

University: Baghdad
College: Education for women
Department: sience of Quran
Stage: master in sience of Quran
Lecturer name: D.Dhuha Adel Mahmoud
Academic Status: professor assistant
Qualification: Ph.D in Educational
Psychology
Place of work: Education for
women/kindergarten .Dept.

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

               & Scientific Research



Course  weekly Outline
week Date Topics Covered Lab.

Exper
iment
Assig
nment

s

Notes

1 17/11/2011 preposition
2 24/11 Verb tenses in English
3 1/12 Verb to do
4 8/12 Memorize the Al-anfetar surah
5 15/12 Memorize the Al-Qadr surah
6 22/12 Memorize the Qoriesh surah
7 29/12 Memorize Ayat from Al the Al-nass surah
8 5/1/2012 Memorize Ayat from Al Aumran
9 12/1 Translation the paragraph of Amnah bint Wahab life
10 19/1 Translation the paragraph of  the prophet Mohommed life
11 26/1 Translation the paragraph of Abu Bakr Al-Siddeeq life
12 2/2 Translation the paragraph of Ali Bin Ibi Talib life
13 9/2 Translation the paragraph of Rumaysa bint Milhan life
14 16/2 Translation the paragraph of fast in Ramadan
15 23/2 The course exam
16

Half-year Break
17 8/3 How to make a question
18 15/3 Passive voice
19 22/3 If clauses
20 29/3 Almsgiving
21 5/4 Personal messenger of Allah
22 12/4 Khadija becomes a muslim
23 19/4 Halima
24 26/4 An introduction to the tradition(hadeeth)
25 3/5 Explanation and memorize about mercy
26 10/5 Explanation and memorize about forbidding selfishness
27 17/5 Explanation and memorize about charity
28 24/5 Explanation and memorize about forbidding cheating
29 31/5 Explanation and memorize about suspicion
30 7/6 Explanation and memorize cleaness
31 14/6 examination
32

Instructor Signature: Dean Signature:

University: Baghdad
College: Education for women
Department: sience of Quran
Stage: master in sience of Quran
Lecturer name: D.Dhuha Adel
Mahmoud
Academic Status: professor assistant
Qualification: Ph.D in Educational
Psychology
Place of work: Education for
women/kindergarten .Dept.

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

& Scientific Research



جدول الدروس االسبوعي

ضحى عادل محمود.د.م.أاالسم
hh_uu10@yahoo.comالبريد االلكتروني

لغة انكليزيةاسم المادة
الكورس االول والكورس الثانيمقرر الفصل
تعلم وفهم وترجمة مصطلحات نفسية وتربوية باللغة االنكليزية اهداف المادة

مصطلحات لها عالقة بعلم نفس الطفل وعلم النفس التربويللمادةالتفاصيل االساسية

الكتب المنهجية
التوجد

المصادر الخارجية
طاهر البياتي/ اللغة االنكليزية بطريقة مبسطة .١
صخر الحاج حسين/ موسوعة اللغة االنكليزية االصلية والمحكية .٢
ذ خوسيه تي مولينا االستا, اللغة وقدرات عقلية اخرى , الذاكرة كتاب.٣

االمتحانات المختبرالفصل الدراسي
اليومية

االمتحان النهائيالمشروع

تقديرات الفصل
٦٠-%٣٠%

معلومات اضافية

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 

ریاض االطفال:القســم 
ریاض االطفال/ دكتوراه :المرحلة 

ضحى عادل محمود.د:اسم المحاضر الثالثي 
استاذ مساعد:اللقب العلمي 

دكتوراه:المؤھل العلمي 
قسم ریاض االطفال/التربیة للبنات:مكان العمل  



جدول الدروس 
االسبوعي

وع
سب

المالحظاتالمادة العلمیةالمادة النظریةالتاریخاال

حروف الجر١١٤/١١/٢٠١١
ازمنة  الفعل٢٢١/١١
doفعل العمل ٣٢٨/١١
علم النفس٤٥/١٢
المفردات في جمل٥١٢/١٢
السلوك٦١٩/١٢
المفردات في جمل٧٢٦/١٢
اتربیة٨٢/١/٢٠١٢
المفردات في جمل٩٩/١

التفكیر١٠١٦/١
المفردات في جمل١١٢٣/١
االنتباه١٢٣٠/١
الذاكرة١٣٦/٢
االبداع١٤١٣/٢
االمتحان١٥٢٠/٢
١٦

عطلة نصف السنة
كیف تصوغ سؤاال١٧٥/٣
المبني للمجھول١٨١٢/٣
١٩١٩/٣Ifالشرطیة
الشخصیة٢٠٢٦/٣
المفردات في جمل ٢١٢/٤
التنشئة االجتماعیة٢٢٩/٤
المفردات في جمل٢٣١٦/٤
اللغة٢٤٢٣/٤
المفردات في جمل٢٥٣٠/٤
نظریة االحالم٢٦٧/٥
المفردات في جمل٢٧١٤/٥
معنى الحیاة٢٨٢١/٥
المفردات في جمل٢٩٢٨/٥
معنى االلوان٣٠٤/٦
االمتحان٣١١١/٦
٣٢

:توقیع العمید :توقیع االستاذ 

جمھوریة العراق
لعلميوزارة التعلیم العالي والبحث ا

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 

ریاض االطفال:القســم 
ریاض االطفال/ دكتوراه :المرحلة 

ضحى عادل محمود.د:اسم المحاضر الثالثي 
استاذ مساعد:اللقب العلمي 

دكتوراه:المؤھل العلمي 
قسم ریاض االطفال/بیة للبناتالتر:مكان العمل  



Course Weekly Outline

Course Instructor professor assistant. D.Dhuha Adel Mahmoud
E_mail hh_uu10@yahoo.com
Title English language
Course Coordinator First course and second course

Course Objective To learn , understand and to translation the psychological and
educational terms

Course Description Terms about child psychology and educational psychology

Textbook None

References
1.English in a simplified way /Tahir Al-Bayati
2. encyclopedia for original English language and sakher alhaj
hussien
3.memory, language and other brain abilities 2002-Gossa T
Molena  4.internet
Term Tests Laboratory Quizzes Project Final ExamCourse Assessment 30 ---- 60

General Notes None

University: Baghdad
College: Education for women
Department: kindergarten
Stage: Ph.D. in kindergarten
Lecturer name: D.Dhuha Adel
Mahmoud
Academic Status: professor assistant
Qualification: Ph.D in Educational
Psychology
Place of work: Education for
women/kindergarten .Dept.

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

               & Scientific Research



Course  weekly Outline
week Date Topics Covered Lab. Experiment

Assignments
Notes

1 14/11/2011 preposition
2 21/11 Verb tenses in English
3 28/11 Verb to do
4 5/12 psychology
5 12/12 Vocabulary in sentences
6 19/12 Behavior
7 26/12 Vocabulary in sentences
8 2/1/2012 Education
9 9/1 Vocabulary in sentences

10 16/1 Thinking
11 23/1 Vocabulary in sentences
12 30/1 Attention
13 6/2 Memory
14 13/2 Creativity
15 20/2 examination
16

Half-year Break
17 5/3 How to make a question
18 12/3 Passive voice
19 19/3 If clauses
20 26/3 Personality
21 2/4 Vocabulary
22 9/4 Socialization
23 16/4 Vocabulary in sentences
24 23/4 Language
25 30/4 Vocabulary in sentences
26 7/5 Theory of dreams
27 14/5 Vocabulary in sentences
28 21/5 The meaning of life
29 28/5 Vocabulary in sentences
30 4/6 The meaning of colours
31 11/6 examinstion
32

Instructor Signature: Dean Signature:

University: Baghdad
College: Education for women
Department: kindergarten
Stage: Ph.D. in kindergarten
Lecturer name: D.Dhuha Adel
Mahmoud
Academic Status: professor assistant
Qualification: Ph.D in Educational
Psychology
Place of work: Education for
women/kindergarten .Dept.

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

& Scientific Research
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