
 

 

 العراق جمهورية

 

 انًعقم  :الجامعة اسم

 االداب  :الكلية اسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة

  اإلنكهيزية انهغة  :القسم اسم العلمي والتقويم اإلشراف جهاز

  انثانية   :المرحلة 

  هللا عبد بدر عانية .د.و.أ الثالثي المحاضر اسم 

  يساعد استاذ العلمي اللقب 

  دكتىراه :العلمي المؤهل 

  اإلنكهيزية انهغة قسى العمل مكان 

 األسبوعي الدروس جدول

  االسم

 alia.abdullah@almaaqal.edu.iq االلكتروني البريد

  اننحى المادة اسم

  الفصل مقرر

 
 المادة أهداف

توفر هذه المادة قواعد واستخدامات قواعد اللغة اإلنجليزية. يحسن االستخدام 

الصحيح لالستخدام الحديث للقواعد. تساعد القواعد وتمارين الوحدات المختلفة الطالب األجانب والذين 

 .ليست لغتهم اإلنجليزية هي لغتهم األولى في معرفة كيفية التمييز بين اللغتين
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 للمادة األساسية التفاصيل

 

 
 المنهجية الكتب

Oxford Practice Grammar 

 
 الخارجية المصادر

1. English Grammar by Betty Azar 

2. Essential Grammar in Use by Raymond Murphy 

3. Practical English Usage by Michael Swan 

 
 الفصل تقديرات
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    انسنة نهاية انثاني انفصم األول انفصم

 
 أضافية معلومات

     

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 العراق جمهورية

 

 انًعقم :الجامعة اسم

 االداب :الكلية اسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة

 اإلنكهيزية انهغة :القسم اسم العلمي والتقويم اإلشراف جهاز

  انثانية :المرحلة 

 المحاضر اسم 
 الثالثي

  هللا عبد بدر عانية .د.و.أ

 يساعد استاذ العلمي اللقب 

  دكتـــــــــىراه :العلمي المؤهل 

  اإلنكهيزية انهغة قسى العمل مكان 

 األسبوعي الدروس جدول

 المالحظات العلمية المادة النظرية المادة التاريخ 

    Sentences  األول األسبوع 1



 

 

    Sentences  الثاني األسبوع 2

    Tenses  الثالث األسبوع 3

    Tenses  الرابع األسبوع 4

    Tenses  الخامس األسبوع 5

   Adjectives and Adverbs السادس األسبوع 6

   Adjectives and Adverbs السابع األسبوع 7

    Tenses الثامن األسبوع 8

    Tenses التاسع األسبوع 9

    Tenses العاشر األسبوع 11

    Tenses عشر الحادي األسبوع 11

    Tenses عشر الثاني األسبوع 12

    Tenses عشر الثالث األسبوع 13

   Passive voice  عشر الرابع األسبوع 14



 

 

   Passive voice عشر الخامس األسبوع 15

   Passive voice عشر السادس االسبوع 

 

   Passive voice عشر السابع االسبوع 

   Passive voice عشر الثامن االسبوع 

   Passive voice عشر التاسع االسبوع 

   Passive voice العشرون االسبوع 

   Reported speech العشرون و الواحد االسبوع 

   Reported speech العشرون و الثاني االسبوع 

   Reported speech والعشرون الثالث االسبوع 

   Reported speech والعشرون الرابع االسبوع 

   Reported speech العشرون و الخامس االسبوع 

   Reported speech العشرون و السادس االسبوع 

   Conditionals العشرون و السابع االسبوع 

   Conditionals العشرون و الثامن االسبوع 

   Conditionals العشرون و التاسع االسبوع 

   Auxiliary verbs الثالثون االسبوع 



 

 

 


