
 

 

 جمهورية العراق

 

 انًعمم  اسم الجامعة:

 االداب  اسم الكلية: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  اإلَكهيزيحانهغح   اسم القسم: جهاز اإلشراف والتقويم العلمي

   االونً   المرحلة: 
 و.و. صارج فانح حضٍ انذتىَي الثالثي المحاضر اسم 

 يضاعذ يذرس اللقب العلمي 

  ياجضريز المؤهل العلمي: 

  اإلَكهيزيحلضى انهغح  ذذريضيح في مكان العمل 

 جدول الدروس األسبوعي

  االسم

 sarah.hasan@almaaqal.edu.iq البريد االلكتروني

 عهى انصىخ وانرهفظ اسم المادة

 Select Readings/Intermediate/ by Linda Lee مقرر الفصل

 
 أهداف المادة

 

نذي طهثح انًزحهح  عهى انصىخ وانرهفظ انً ذحضيٍ وذطىيز يهاراخ انرهفظ نًخارج اصىاخ وحزوف انهغح االَكهيزيحذهذف يادج 

تحضة انجًم وانُصىص لزاءج وكراتح انكهًاخ و. اضافح انً ذعهيًهى كيفيح االونً, صىاء اثُاء يًارصح يهارج انرحذز او انمزاءج

  األتجذيح انصىذيح.

 
 التفاصيل األساسية للمادة

 

 اطالع انطهثح عهً انرشزيح انفضهجي العضاء انُطك.-

 اطالعهى عهً انفزق انُىعي ياتيٍ انمائًح انصىذيح نهغح انعزتيح وانهغح االَكهيزيح.-

صم. اضافح انً كيفيح اصرخذاو هذِ االصىاخ ضًٍ ذعزيفهى عهً آنيح نفظ كم صىخ يٍ االصىاخ عهً حذج تشكم ذشزيحي يف-

 انكهًاخ.

 ذعهيًهى كيفيح انهفظ انصحيح نالصىاخ ضًٍ كهًاخ عٍ طزيك انرمطيع انًمطعي نها.-

 .ذعهيًهى اصش انمزاءج وانكراتح تحضة االتجذيح انصىذيح-

  

 
 الكتب المنهجية

 

Linda Lee & Erik Gundersen. “Selected Readings: Intermediate”. Oxford 
University Press. 

 
 المصادر الخارجية

 

-Peter Roach. “Phonetics” 
Websites: 
-Emma.mmm.English/ YouTube Channel 
-Easy English with Sarah Duboony/ YouTube Channel 
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 تقديرات الفصل

 

٠٢  ٠٢ ٠٢   

   َهايح انضُح  انفصم انثاَي األولانفصم 

 

 ت أضافيةمعلوما
 

     

 
 

 جمهورية العراق

 

 انًعمم اسم الجامعة:

 االداب اسم الكلية: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 اإلَكهيزيحانهغح  اسم القسم: جهاز اإلشراف والتقويم العلمي
  انثاَيح المرحلة: 

 و.و.صارج فانح انذتىَي اسم المحاضر الثالثي 

 يضاعذ يذرس اللقب العلمي 

  ياجضريز المؤهل العلمي: 
  اإلَكهيزيحلضى انهغح  ذذريضيح في  مكان العمل 

 جدول الدروس األسبوعي
 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ 

عهى انصىخ وانرهفظ يمذيح عايح عٍ يادج  األول األسبوع 1    

   ح انعزتيح وانهغح االَكهيزيحانفزق تيٍ َىعيح اصىاخ انهغ الثاوي  األسبوع 2

انجزء االول \انرشزيح انفضهجي ألعضاء انُطك انثشزيح الثالث  األسبوع 3    

انجزء انثاَي \انرشزيح انفضهجي ألعضاء انُطك انثشزيح الرابع  األسبوع 4    

   اخرثاراخ ذحزيزيح يىييح الخامس  األسبوع 5

   كهيزيحانصىايد وانصىائد االَ السادس األسبوع 6

   انصىايد السابع األسبوع 7

   صىايد االيماف الثامه األسبوع 8

   اخرثاراخ ذحزيزيح التاسع األسبوع 9

انجزء االول \انصىايد االحركاكيح واالنرمائيح العاشر األسبوع 11    



 

 

الحادي  األسبوع 11

 عشر

انجزء انثاَي  \انصىايد االحركاكيح    

   نصىايد االَفيحا الثاوي عشر األسبوع 12

الثالث عشر األسبوع 13    انصىايد االَرمانيح وانجاَثيح 

الرابع عشر  األسبوع 14    اخرثاراخ ذحزيزيح يىييح 

الخامس  األسبوع 15

 عشر

   يزاجعح عايح

السادس  األسبوع 16

 عشر

   االيرحاٌ

 عطهح َصف انضُح

السابع  األسبوع 17

 عشر

   انصىائد

مه الثا األسبوع 18

 عشر

   انصىائد انفزديح انمصيزج

التاسع  األسبوع 19

 عشر

   ذطثيماخ عًهيح واخرثاراخ ذحزيزيح يىييح

   انصىائد انفزديح انطىيهح العشرون األسبوع 21

الحادي  األسبوع 21

 والعشرون

   ذطثيماخ عًهيح واخرثاراخ ذحزيزيح يىييح

الثاوي و  األسبوع 22

 العشرون

   انجزء االول \انصىائد انًزدوجح

الثالث  األسبوع 23

 والعشرون

   ذطثيماخ عًهيح واخرثاراخ ذحزيزيح يىييح

الرابع  األسبوع 24

 والعشرون

ذطثيماخ عًهيح \انصىائد انثالثيح     

الخامس  األسبوع 25

 والعشرون

   انُضخ انصىذي \االتجذيح انصىذيح

السادس  األسبوع 26

 والعشرون

   ذطثيماخ عًهيح

السابع  ألسبوعا 27

 والعشرون

   انرمطيع انًمطعي نهًفزداخ



 

 

الثامه  األسبوع 28

 والعشرون

   ذطثيماخ عًهيح

التاسع  األسبوع 29

 والعشرون

   يزاجعح عايح وذطثيماخ عًهيح عايح

الثالثون األسبوع 31    يزاجعح عايح +االيرحاٌ 

31     
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