
 

 

 جمهورية العراق

 

 انًعقم  اسم الجامعة:

 االداب  اسم الكلية: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  اإلَكهيزيحانهغح   اسم القسم: جهاز اإلشراف والتقويم العلمي

   األونً   المرحلة: 
  وسـٍ فتحي انظَكزو.د.  الثالثي المحاضر اسم 

 يذرس اللقب العلمي 

 دكتىراِ  العلمي:المؤهل  

  اإلَكهيزيحقسى انهغح  مكان العمل 

 جدول الدروس األسبوعي

  االسم

 wasan.jasim@almaaqal.edu.iq البريد االلكتروني

 االستيعاب اسم المادة

  مقرر الفصل

 
 أهداف المادة

 

 ٍ انُض و َىع انُضانتعزف عهً االفكار انزئيسيح نهُض, انتفاطيم انًساَذج, غزع انكاتة ي •

 تُاء انًفزداخ وانتعزف عهً تزاكيسة انكهًاخ وانعالقح تيٍ انكهًاخ واشتقاقاتها  •

 اٌ يكتسة انطانة يهارج تكىيٍ جًم تسيطح •

 انًتىسطح انًستىي. انتًكٍ يٍ قزاءج انُظىص االَكهيزيح •

 ح يع تجُة انخطأواالستيعاتيح تاَسياتيح وسزعح طثيعي اٌ يكتسة انطانة يهارج انقزاءج انشفىيح •

 اٌ يكتسة انطانة انًهارج في انسيطزج عهً اختالف انتهفظ نهكهًاخ وانتزاكية انهغىيح. •

 

 
 التفاصيل األساسية للمادة

 

  وطحيح.  اَسياتيانقذرج عهً قزاءج انُظىص االَكهيزيح تشكم 

  فيهاتحهيم انُظىص واالفكار انًتضًُح 

 اتقاٌ يهاراخ انقزاءج االساسيح 

 وضًٍ سياق انُظىص ذج يفزداخ تشكم تذريجيتكىيٍ قاع 

  .انقذرج عهً انتعثيز عٍ يا يفهًىٌ يٍ انُظىص في نغتهى انخاطح  

 
 الكتب المنهجية

 

       Select Reading by Linda Lee  
 

 
 المصادر الخارجية

Reading Power by Linda Jesffries  
Reading & Comprehension by Ian Gordon 



 

 

 Reliable authentic internet online sources.      
 
 

 
 تقديرات الفصل

 

٠٢  ٠٢ ٠٢   

   َهايح انسُح  انفظم انثاَي األولانفظم 

 
 معلومات أضافية
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 انًعقم اسم الجامعة:

 االداب اسم الكلية: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 اإلَكهيزيحانهغح  اسم القسم: لعلميجهاز اإلشراف والتقويم ا
  انثاَيح المرحلة: 

  وســٍ فتحيو.د.  اسم المحاضر الثالثي 

 يذرس اللقب العلمي 

 دكتىراِ  المؤهل العلمي: 

  اإلَكهيزيحقسى انهغح  مكان العمل 

 جدول الدروس األسبوعي
 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ 

 انعظف انذهُي( 1)انُض    األول األسبوع 1

 قزاءج انُض
  

 االفكار انزئيسيح  الثاوي  األسبوع 2

 انتفاطيم 

  

 انًفزداخ  الثالث  األسبوع 3

 انتًاريٍ

  

 ( انعظف انذهُي2)انُض   الرابع  األسبوع 4

 قزاءج انُض
  

 االفكار انزئيسيح  الخامس  األسبوع 5

 انتفاطيم 

  

   انًفزداخ  لسادسا األسبوع 6



 

 

 انتًاريٍ

 ( انعظف انذهُي3)انُض   السابع األسبوع 7

 قزاءج انُض
  

 االفكار انزئيسيح  الثامه األسبوع 8

 انتفاطيم 

  

 انًفزداخ  التاسع األسبوع 9

 انتًاريٍ

  

 ( انعظف انذهُي4)انُض   العاشر األسبوع 11

 قزاءج انُض
  

الحادي  األسبوع 11

 عشر

 زئيسيح االفكار ان

 انتفاطيم 

  

 انًفزداخ  الثاوي عشر األسبوع 12

 انتًاريٍ

  

الثالث عشر األسبوع 13  ( انعظف انذهُي5)انُض   

 قزاءج انُض
  

الرابع عشر  األسبوع 14  االفكار انزئيسيح  

 انتفاطيم 

  

الخامس  األسبوع 15

 عشر

 انًفزداخ 

 انتًاريٍ

  

السادس  األسبوع 16

 عشر

   يزاجعح

 السىة وصف لةعط
السابع  األسبوع 17

 عشر

 ( انعظف انذهُي6)انُض  

 قزاءج انُض
  

الثامه  األسبوع 18

 عشر

 االفكار انزئيسيح 

 انتفاطيم 

  

التاسع  األسبوع 19

 عشر

 انًفزداخ 

 انتًاريٍ

  

 ( انعظف انذهُي7)انُض   العشرون األسبوع 21

 قزاءج انُض
  

الحادي  األسبوع 21

 والعشرون

 فكار انزئيسيح اال

 انتفاطيم 

  

   انًفزداخ الثاوي و  األسبوع 22



 

 

 انتًاريٍ العشرون

الثالث  األسبوع 23

 والعشرون

 ( انعظف انذهُي8)انُض  

 قزاءج انُض
  

الرابع  األسبوع 24

 والعشرون

 االفكار انزئيسيح 

 انتفاطيم 

  

الخامس  األسبوع 25

 والعشرون

 انًفزداخ 

 انتًاريٍ

  

السادس  بوعاألس 26

 والعشرون

 ( انعظف انذهُي9)انُض  

 قزاءج انُض
  

السابع  األسبوع 27

 والعشرون

 االفكار انزئيسيح 

 انتفاطيم 

  

الثامه  األسبوع 28

 والعشرون

 انًفزداخ 

 انتًاريٍ

  

التاسع  األسبوع 29

 والعشرون

 ( انعظف انذهُي9)انُض 

 قزاءج انُض
  

الثالثون األسبوع 31    يزاجعح  

31     

32     
 


