
 

 

 جمهورية العراق

 

 نًعقما  اسم الجامعة:

 االداب  اسم الكلية: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  اإلَكهُشَحانهغح   اسم القسم: جهاز اإلشراف والتقويم العلمي

  األونً   المرحلة: 
 يصطفً َصز عثذ انكزَى و.د.  الثالثي المحاضر اسم 

 يذرص اللقب العلمي 

 دكتىراِ  لعلمي:هل االمؤ 

  اإلَكهُشَحح غقسى انهيقزر  مكان العمل 

 جدول الدروس األسبوعي

  االسم

 mustafa.abdulkareem@almaaqal.edu.iq رونيالبريد االلكت

 تاتح انك اسم المادة

  مقرر الفصل

 
 أهداف المادة

 

ىٌ كاتة داخم عهً تطىَز انطانة نُك األونًهثح انًزحهح ذف انًادج انذراسُح )انكتاتح( نطهت

 .وانتفكُز تانُصىص انًكتىتح انًجتًع االكادًٍَ يٍ خالل سَادج انىعٍ تانًًارسح

 كاٌنًم فٍ افعم وانفاعيعزفح ان انكتاتح يٍ َاحُحىاَة كثُزج تخص جش عهً تى انتزكُسُ

  أفكارِج عقذج يٍ تُاانطانة فٍ تزكُة جًهح يعصف انذهٍُ نذي سَادج ان وأَضا ،صحُح فٍ انجًهحان

 
 التفاصيل األساسية للمادة

 

 حتعهى كُفُح تكىٍَ انجًم انثسُط-

 انضعُفح وانقىَح  األساسُحيعزفح انجًم  -      

 خص، او حذث يعٍُ ، شاستخذاو انصفاخ نىصف يكاٌووصف انفقزاخ انكتاتُح  -       

 
 الكتب المنهجية

 

Dorothy E. Zemach, Carlos Islam - Writing in Paragraphs (2006, MACMILLAN 
EDUCATION) - libgen.lc 

 
 المصادر الخارجية

 

Fiderer Adele. - Paragraph Power 

 
 تقديرات الفصل

 

٠٢  ٠٢ ٠٢   

   َهاَح انسُح  انفصم انثاٍَ األولفصم ان

      

mailto:mustafa.abdulkareem@almaaqal.edu.iq


 

 

 معلومات أضافية
 

 
 

 جمهورية العراق

 

 انًعقم اسم الجامعة:

 االداب اسم الكلية: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 اإلَكهُشَحانهغح  اسم القسم: از اإلشراف والتقويم العلميجه
  األونً المرحلة: 

 يصطفً َصز عثذ انكزَى و.د.  اسم المحاضر الثالثي 
 يذرص اللقب العلمي 

 دكتىراِ  هل العلمي:المؤ 

  اإلَكهُشَحغح انهيقزر قسى  مكان العمل 

 جدول الدروس األسبوعي
 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ 
وانغزض يُها  ذيح عٍ انكتاتحيق  األول األسبوع 1  

 تعهق تانكتاتح تٍ تانص خصائانعايح وان األَىاع
  

   وانًىضىع انذٌ َخص انكتاتح  األساسُحج كزفتحذَذ ان الثاني  األسبوع 2

   تُح يٍ خالل انىصف تطىَز انفقزاخ انكتا  الثالث األسبوع 3

   زج يعُُح ثى كتاتتها ذهٍُ فٍ رسى فكخذاو انعصف اناست  رابعال األسبوع 4

   تفاصُم ويحتىَاخ انفقزاخ انكتاتُح   سخامال األسبوع 5

   ًساعذج اتح انجًم انفٍ كت واألفكار يثهحاألو استخذا سادسال األسبوع 6
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 السنة نصف عطلة
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