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المادة إلى مراجعة الطالب لبعض االزمنة تهدف 

واستخداماتها باألضافة إلى التعرف على بعض 
 المصطلحات المستخدمة في علم البايولوجي .
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 جهاز االشراف والتقويم العلمي
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Course Weekly Outline 
 

Course Instructor Anwar Jawad Kadhim 
E_mail goodelt@ymail.com 
Title Type here course title 
Course Coordinator Yearly system  
 
Course Objective 
 

This article make students review tenses, with some Biology 
pargraphs and scientific defintions 
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المادة  المادة النظرية التاريخ
 يةعملال

 المالحظات

 ية ساعة دراس  زمن المضارع البسيط  52/00/5302 0

 ساعة دراسية   زمن المضارع المستمر 05/5302/ 5 5

 ساعة دراسية   تركيب الخلية  9/05/5302 0

دراسية  ساعة  ومرادفات القطعة مناقشة بعض االسئلة المتعلقة بتركيب الخلية 06/05/5302 2

 واحدة

 ساعة دراسية   مع بعض التمارينمراجعة  50/05/5302 2

 ساعة دراسية   االمتحان        03/05/5302 6

 ساعة دراسية   وظائف الخلية 6/0/5302 7

 ساعة واحدة   مناقشة االسئلة والمرادفات 00/0/5302 8

 ساعة دراسية   علوم الحياةبعض التعريفات المهمة مع ميادين دراسة  53/0/5302 9

 ساعة دراسية  مراجعة مع بعض التمارين  57/0/5302 03

 ساعة دراسية   االمتحان       0/5/5302 00

 ساعة دراسية  زمن المضارع التام  03/5/5302 05

 ساعة دراسية  بعض تصاريف االفعال مع بعض المصطلحات العلمية 07/5/5302 00

 ساعة واحدة  القطعة  52/5/5302 02

 ساعة واحدة  مناقشة التمارين والمرادفات 0/0/5302 02

 ساعة واحدة  االمتحان  03/0/5302 06

 عطلة نصف السنة

 ساعة دراسية   زمن الماضي البسيط مع بعض المصطلحات 07/0/5302 07

 ساعة دراسية  زمن الماضي المستمر مع بعض المصطلحات 52/0/5302 08

 ساعة دراسية   مراجعة مع بعض التمارين  00/0/5302 09

 ساعة واحدة   زمن المستقبل  7/2/5302 53

 ساعة واحدة   ع بعض المصطلحات العلميةمزمن المستقبل  02/2/5302 50

 ساعة واحدة   المبني للمجهول 50/2/5302 55

 واحدةساعة   تكملة المبني للمجهول مع بعض التمارين 58/2/5302 50

 ساعة واحدة  االمتحان  2/2/5302 52

 ساعة  واحدة   بعض المصطلحات العلمية مع بعض التعريفات 05/2/5302  52

 ساعة واحدة   مع بعض المصطلحات العلمية Canاستخدامات الفعل  09/2/5302  56

 ساعة واحدة  الصفات والظروف  56/2/5302  57

 ساعة واحدة   االمتحان    5/6/5302  58

 ساعة واحدة  جمع االسماء  9/6/5302 59

 ساعة واحدة   استخدام ادوات التعريف والتنكير 06/6/5302 03

 ساعة واحدة   مراجعة     50/6/5302 00

 ساعة واحدة   االمتحان  03/6/5306  05

 توقيع العميد :      توقيع االستاذ : 

 

 

 جمهورية العراق

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

 

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

التربية  -جامعة ديالى  اسم الجامعة:
 للعلوم الصرفة

 علوم الحياة اسم القسم:

 االولىالمرحلة:

 انوار جواد كاظماسم المحاضر الثالثي:

 مدرس مساعدالعلمي:اللقب 

 لغة انكليزيةالمؤهل العلمي:

كلية التربية -جامعة ديالى:مكان العمل
 الصرفة للعلوم



 

 

 
   

 

 

 

  

 

Course  weekly Outline 
week Date Topics Covered Lab. Experiment 

Assignments 

Notes 

1  Present simple tense.  1 hour 

2  Present continuous   

3  Cell structure   

4  Discussion some questions and vocabulary   

5  Review some exercises   

6  Examination   

7  Functions of Cell   

8  Discuss some exercises and vocabulary.   

9  Some defintion in Biology   

10  Review exercises   

11  Examination   

12  Present perfect tense.   

13  Regular and irregular verbs with scientific 

terms 

  

14  Pargraph   

15  Discuss of exrcises   

16   Examination   

Half-year Break 

17   Past tense and some scientific terms   

18  Past continuous tense.   

19  Review  with some exercises   

20  Future tense   

21  Future tense with some scientific terms   

22  Passive voice   

23  Passive voice with some exercises   

24   Examination   

25  Some exercises and definitions   

26  Uses of (can)with some scientific terms   

27  Adjective and adverbs.   

28   Examination   

29  Plural  nouns   

30  Definite and  indefinite articles.   

31  Review   

32  Examination   

 Instructor Signature:     Dean Signat 

Republic of Iraq               

 

The ministry of higher           

Education & scientific 

Research  

University:Diyala University- 

college of pure science 

Department :Biology 

department 

Stage :one 

Lecturer name:Anwar Jawad 

Khadim 

Qualification :M.A in English 

Place of work ;Diyala 

University 


