
جدول الدروس االسبوعي

ردامكلثوم عبد عوناالسم
البريد االلكتروني

بايولوجية االنساناسم المادة
نويسمقرر الفصل
.وتطوره ومجاالته)البايولوجي(تعريف الطالبات بعلم حياة االنسان اهداف المادة

االنسجة والغدد وبعض التفاصيل عن اجهزة تتضمن تعريفات بالخلية والتفاصيل االساسية للمادة
.جسم االنسان

الكتب المنهجية
عبد الرحيم عبد. محمد سليم صالح  و د. د: تأليفحياة االنسان علم 

المصادر الخارجية
محيسن حسن عداي ، السيد فؤاد شمعون . د: علم الفسلجة    ترجمة-

حنا
عبدالعباس . دان  ورياض رشيد سليم. د: تأليفالهرمونات   -

عبدالرسول
االمتحانات المختبرالفصل الدراسي

اليومية
االمتحان النهائيالمشروع

تقديرات الفصل
%٤٠مثالً-%١٠مثالً%١٥مثال%٣٥مثالً

معلومات اضافية

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 

ریاض االطفال:القســم 
االولى:المرحلة 

كلثوم عبد عون ردام:اسم المحاضر الثالثي 
مدرس :اللقب العلمي 

ماجستیر ریاض اطفال:المؤھل العلمي 
قسم / كلیة التربیة للبنات/جامعة بعذاد:مكان العمل  

ریاض االطفال



جدول الدروس 
االسبوعي

وع
سب

ظاتالمالحالمادة العلمیةالمادة النظریةالتاریخاال

مكونات جسم االنسان ١٤/١٢/٢٠١١
تعریف الخلیة الحیوانیة٢١١/١٢/٢٠١١
انقسام الخالیا٣١٨/١٢/٢٠١١
انواع االنقسامات٤٢٥/١٢/٢٠١١
عطلة رسمیة٥١/١/٢٠١٢
االنسجة ٦٨/١/٢٠١٢
عطلة نصف السنة٧١٥/١/٢٠١٢
عطلة نصف السنة٨٢٢/١/٢٠١٢
االنسجة الرابطة٩٢٩/١/٢٠١٢

االنسجة العضلیة١٠٥/٢/٢٠١٢
االنسجة العصبیة١١١٢/٢/٢٠١٢
الخلیة العصبیة ثنائیة القطب١٢١٩/٢/٢٠١٢
الخلیة العصبیة١٣٢٦/٢/٢٠١٢
انزیمات الھضم الموجودة في جسم ١٤٤/٣/٢٠١٢

االنسان
طرق جمع الدم١٥١١/٣/٢٠١٢
الجھاز الھضمي١٦١٨/٣/٢٠١٢

الغدد والتراكیب الجلدیة١٧٢٥/٣/٢٠١٢
الجھاز التناسلي االنثوي١٨١/٤/٢٠١٢
الدورة الطمثیة١٩٨/٤/٢٠١٢
االخصا ب٢٠١٥/٤/٢٠١٢
الوالدة٢١٢٢/٤/٢٠١٢
التكوین الجنیني في االنسان٢٢٢٩/٤/٢٠١٢
ابتنظیم االسرة واالنج٢٣٦/٥/٢٠١٢
التغیرات الجسمیة بعد الوالدة ٢٤١٣/٥/٢٠١٢
اسباب االمراض الوراثیة٢٥٢٠/٥/٢٠١٢

:توقیع العمید ردامكلثوم عبد عون .  م : توقیع مدرس العملي 
وفاء حسن عیسى. م . م 

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 

اض االطفالری:اسم القســم 
االولى:المرحلة 

كلثوم عبد عون ردام:اسم المحاضر الثالثي 
مدرس:اللقب العلمي 

ماجستیر ریاض اطفال:المؤھل العلمي 
قسم /كلیة التربیة للبنات/جامعة بغداد:مكان العمل  

ریاض االطفال



Course Weekly Outline

Course Instructor Kalthoum Abdul Aoun Rdam
E_mail
Title Human Biology
Course Coordinator Yearly

Course Objective The defintion  of students with knowledge of human life
(biological) and its development and its fields .

Course Description
Include defintions of the cell, tissue, glands and some details
about the human body organs.

Textbook Science of human life , Authorship  D.Mohammed Salim Saleh
and D.Abdul Rahim Abdul.

References
-  Aware of physiology:     translation  D Muheisen  Hassan  Aday

, Mr. Chamoun Fouad Hanna

- Hormones , Authorship D.Riad Suleiman Rashid   and D.Abdul-
Abbas Abdul Rasul

Term Tests Laboratory Quizzes Project Final ExamCourse Assessment
As (٣٥٪) As (١٥٪) As (١٠٪) ---- As (٤٠٪)

General Notes

University:Baghdad
College:of education for women
Department:kindargarden
Stage:First
Lecturer name: Kalthoum Abdul
Aoun Rdam
Academic Status:Teacher
Qualification:Master
Place of work: University of
Baghdad/ College of education for
women/ Department kindargarden

Republic of Iraq
      The Ministry of Higher Education
               & Scientific Research



Course  weekly Outline
week Date Topics Covered Lab. Experiment

Assignments
Notes

١ ٤/١٢/٢٠١١ Human body parts

٢ ١١/١٢/٢٠١١ Installation of the
animal cell

٣ ١٨/١٢/٢٠١١ Cell division

٤ ٢٥/١٢/٢٠١١ Types of divisions

٥ ١/١/٢٠١٢ Official holiday

٦ ٨/١/٢٠١٢ Tissue

٧ ١٥/١/٢٠١٢ Half-year Break

٨ ٢٢/١/٢٠١٢ Half-year Break

٩ ٢٩/١/٢٠١٢ Connective tissue

١٠ ٥/٢/٢٠١٢ Muscle tissue

١١ ١٢/٢/٢٠١٢ Neural tissue

١٢ ١٩/٢/٢٠١٢ Bipolar neuron

١٣ ٢٦/٢/٢٠١٢ Nerve cell

١٤ ٤/٣/٢٠١٢ Digestive enzymes in
the human body

١٥ ١١/٣/٢٠١٢ Methods of blood
collection

١٦ ١٨/٣/٢٠١٢ The digestive system

١٧ ٢٥/٣/٢٠١٢ Glands and skin
structures

١٨ ١/٤/٢٠١٢ Female reproductive
system

١٩ ٨/٤/٢٠١٢ The menstrual cycle

٢٠ ١٥/٤/٢٠١٢ Fertilization

٢١ ٢٢/٤/٢٠١٢ Birth

University:Baghdad
College:of education for women
Department:kindargarden
Stage:First
Lecturer name: Kalthoum
Abdul Aoun Rdam
Academic Status:Teacher
Qualification:Master

Place of work: University of
Baghdad/ College of education

for

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

& Scientific Research



٢٢ ٢٩/٤/٢٠١٢ Configuration in the
human fetal

٢٣ ٦/٥/٢٠١٢ Family planning
and reproduction

٢٤ ١٣/٥/٢٠١٢ Physical changes
after childbirth

٢٥ ٢٠/٥/٢٠١٢ Causes of genetic
disease

Instructor Signature: M. Kalthoum Abdul Aoun Rdam
M. M. Wafaa Hassan Issa

Dean Signature:



جدول الدروس االسبوعي

ردامكلثوم عبد عوناالسم
البريد االلكتروني

سيكولوجية اللعب في مرحلة الطفولة  اسم المادة
نويسمقرر الفصل
.اهمية اللعب ودوره في حياة الطفل في السنوات االولىتعريف الطالبات باهداف المادة

.مفهوم اللعب والنظريات الفلسفية وانواع العاب الطفولةتضمنتالتفاصيل االساسية للمادة

الكتب المنهجية
)في مرحلة الطفولة المبكرة(سيكولوجية اللعب

.١٩٩١نجم الدين علي مردان،مطبعة جامعة الموصل .د:تأليف

المصادر الخارجية

االمتحانات المختبرالفصل الدراسي
اليومية

االمتحان النهائيالمشروع

تقديرات الفصل
%٤٠مثالً-%١٠مثالً%١٥مثال%٣٥مثالً

معلومات اضافية

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 

ریاض االطفال:القســم 
الثانیة:المرحلة 

كلثوم عبد عون ردام:اسم المحاضر الثالثي 
مدرس :اللقب العلمي 

ماجستیر ریاض اطفال:المؤھل العلمي 
قسم / كلیة التربیة للبنات/جامعة بعذاد:مكان العمل  

ریاض االطفال



جدول الدروس االسبوعي

وع
سب

المالحظاتالمادة العلمیةالمادة النظریةالتاریخاال

الطفولة في السنوات االولى١٤/١٠/٢٠١١
تعریف اللعب٢١١/١٠/٢٠١١
ة نصف السنة عطل٣١٨/١٠/٢٠١١
اللعب ودوره في حیاة الطفل في السنوات االولى ٤٢٥/١٠/٢٠١١
تطوراالھتمامات بألعاب الطفولة٥١/١١/٢٠١١
النظریات الفلسفیة والعملیة في تفسیر العاب الطفولة٦٨/١١/٢٠١١
النظریات العربیة االسالمیة في العاب الطفولة٧١٥/١١/٢٠١١
سایكولوجیة التعلم في مرحلة الطفولة المبكرة٨٢٢/١١/٢٠١١
االسس النفسیة اللعاب الطفولة ٩٢٩/١١/٢٠١١

العاب الطفولة ١٠٦/١٢/٢٠١١
العاب الطفولة في مرحلة الرضاعة وانواعھا١١١٣/١٢/٢٠١١
العاب الطفولة في دور الحضانة وانواعھا١٢٢٠/١٢/٢٠١١
لعاب الطفولة في ریاض االطفالا١٣٢٧/١٢/٢٠١١
العاب القوى والنشاطات الجسمیة والحركیة١٤٣/١/٢٠١٢
االلعاب الحسیة والحركیة١٥١٠/١/٢٠١٢
االلعاب التخلیة والبیتیة١٦١٧/١/٢٠١٢

العاب الحل والتركیب والبناء١٧٣١/١/٢٠١٢
بة تكوین االستعداد للقراءة والكتا١٨٧/٢/٢٠١٢
تصنیف وتجمیع وترتیب ومقابلة االشیاء١٩١٤/٢/٢٠١٢
تمییز وتشخیص االشكال والحجوم واالطوال واالوزان ٢٠٢١/٢/٢٠١٢
فھم االعداد واالرقام ٢١٢٨/٢/٢٠١٢
تمییز االلوان وتنسیقھا٢٢٦/٣/٢٠١٢
سنةالساعة،الیوم،االسبوع،الشھر،ال/فھم نظام الوقت٢٣١٣/٣/٢٠١٢
٢٤٢٠/٣/٢٠١٢:

والثقافیةالصحیة،والتربویة،
العاب الدمى المتحركة ودورھا في العاب الطفولة٢٥٢٧/٣/٢٠١٢
االلوان ودورھا في ادوات العاب الطفولة٢٦٣/٤/٢٠١٢
الخامات االولیة ودورھا في العاب الطفولة٢٧١٠/٤/٢٠١٢
اختیارادوات العاب الطفل٢٨١٧/٤/٢٠١٢
صنع بعض ادوات العاب الطفل٢٩٢٤/٤/٢٠١٢
تشجیع الطفل على صنع العابھ٣٠١/٥/٢٠١٢
المشاركة والتنظیم في العاب الطفولة٣١٨/٥/٢٠١٢
المشاركة والتنظیم في العاب الطفولة٣٢١٥/٥/٢٠١٢

:توقیع العمید ردامون كلثوم عبد ع.  م : توقیع مدرس النظري

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 

ریاض االطفال:اسم القســم 
الثانیة:المرحلة 
كلثوم عبد عون ردام:حاضر الثالثي اسم الم

مدرس:اللقب العلمي 
ماجستیر ریاض اطفال:المؤھل العلمي 

قسم /كلیة التربیة للبنات/جامعة بغداد:مكان العمل  
ریاض االطفال



Course Weekly Outline

Course Instructor Kalthoum Abdul Aoun Rdam
E_mail
Title The psychology of play in childhood

Course Coordinator Yearly

Course Objective Definition of female students of the importance of play and its role in the
life of the child in the early years.

Course Description
Include the concept of play and philosophical theories and types of
childhood games.

Textbook Psychology of Play (Early Childhood)
Written by: d. Najm al-Din Ali Mardan, Mosul University Press ١٩٩١.

References

Term Tests Laboratory Quizzes Project Final ExamCourse Assessment
As (٣٥٪) As (١٥٪) As (١٠٪) ---- As (٤٠٪)

General Notes

University:Baghdad
College:of education for women
Department:kindargarden
Stage:Second
Lecturer name: Kalthoum Abdul
Aoun Rdam
Academic Status:Teacher
Qualification:Master
Place of work: University of
Baghdad/ College of education for
women/ Department kindargarden

Republic of Iraq
      The Ministry of Higher Education
               & Scientific Research



Course  weekly Outline
week Date Topics Covered Lab. Experiment

Assignments
Notes

١ ٤/١٠/٢٠١١ Childhood in the early years

٢ ١١/١٠/٢٠١١ Definition of play

٣ ١٨/١٠/٢٠١١ Mid-year holiday

٤ ٢٥/١٠/٢٠١١ Play and its role in the life of the child
in the early years

٥ ١/١١/٢٠١١ Ttoralahtmamat childhood games

٦ ٨/١١/٢٠١١ Philosophical theories and practical in
the interpretation of Childhood Games

٧ ١٥/١١/٢٠١١ Arab-Islamic theories in childhood
games

٨ ٢٢/١١/٢٠١١ Psychology of learning in early
childhood

٩ ٢٩/١١/٢٠١١ Psychological foundations of
Childhood Games

١٠ ٦/١٢/٢٠١١ Childhood Games

١١ ١٣/١٢/٢٠١١ Childhood Games in infancy and
types

١٢ ٢٠/١٢/٢٠١١ Childhood Games in nurseries and
types

١٣ ٢٧/١٢/٢٠١١ Childhood Games in kindergarten

١٤ ٣/١/٢٠١٢ Athletics and activities, physical and
kinetic

١٥ ١٠/١/٢٠١٢ Games sensory and motor

١٦ ١٧/١/٢٠١٢ Games and household vacuum

١٧ ٣١/١/٢٠١٢ Games solution, installation and
construction

١٨ ٧/٢/٢٠١٢ Formation to prepare for reading and
writing

١٩ ١٤/٢/٢٠١٢ Classification and collection,
arrangement and interview stuff

٢٠ ٢١/٢/٢٠١٢ Discrimination and diagnosis of
shapes and sizes and lengths and
weights

University:Baghdad
College:of education for women
Department:kindargarden
Stage: Second
Lecturer name: Kalthoum
Abdul Aoun Rdam
Academic Status:Teacher
Qualification:Master

Place of work: University of
Baghdad/ College of education

for

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

& Scientific Research



٢١ ٢٨/٢/٢٠١٢ Understanding of numbers and figures

٢٢ ٦/٣/٢٠١٢ Distinguish colors and formatting

٢٣ ١٣/٣/٢٠١٢ Understand the system time / hour,
day, week, month, year

٢٤ ٢٠/٣/٢٠١٢ Understand the work of others: health
services, educational, and cultural

٢٥ ٢٧/٣/٢٠١٢ Games puppets and their role in
childhood games

٢٦ ٣/٤/٢٠١٢ Colors and their role in childhood
athletics

٢٧ ١٠/٤/٢٠١٢ Raw materials and its role in
childhood games

٢٨ ١٧/٤/٢٠١٢ Achtaaradoat Games Child

٢٩ ٢٤/٤/٢٠١٢ Making some tools Games Child

٣٠ ١/٥/٢٠١٢ Encourage the child to make his toys

٣١ ٨/٥/٢٠١٢ Participation and organization in
childhood games

٣٢ ١٥/٥/٢٠١٢ Participation and organization in
childhood games

Instructor Signature: M. Kalthoum Abdul Aoun Rdam
Dean Signature:
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