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  استمارة انجاز الخطة التدریسیة للمادة

  حلیمھ اسماعیل ردام  االسم

  Puneshamery@gmail .com  البرید االلكتروني

  نكلیزیة عامھا  اسم المادة

  ٣٠  مقرر الفصل

  المادة أھداف
  

  واللفظ الصحیح للكلمات الكتابة القراءة والقدرة على  - ١
 معرفة خصائص وانواع الصفات والظروف واالصوات  - ٢
   القدرة على كتابة االنشاء  - ٣

  للمادة األساسیةالتفاصیل 
  

 ومعرفة  ضمن المنھج  حل االسئلة والمرافات مع القواعد االساسیة للغة االنكلیزیة
  االستنتاج   –الفكرة المطورة  –على المقدمة  حتويتشاء یجب ان فقرات االن

  الكتب المنھجیة
  

   لالكسندرتطویر المھارات 

  المصادر الخارجیة
  

  

  تقدیرات الفصل
  االمتحان النھائي  المشروع  االمتحانات الیومیة  المختبر  الفصل الدراسي

20%    20%    ٦٠%  

  معلومات اضافیة
  
  

  

  جمھوریة العراق
  
  

  والبحث العلميوزارة التعلیم العالي 
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

  جامعة دیالى  :اسم الجامعة
  التربیة االساسیة : اسم الكلیة
  اللغة االنكلیزیة  :اسم القسم

  الثانیة  :المرحلة
 حلیمھ اسماعیل ردام. م. م:ر اسم المحاض
  مساعد مدرس :اللقب العلمي

  مسرحیة/ماجستیر ادب انكلیزي :المؤھل العلمي
 بعقوبة  :ان العملمك
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  استمارة الخطة التدریسیة للمادة
  المالحظات  المادة العملیة  المادة النظریة  التاریخ  األسبوع

    تطبیق  م الكالمقساا  ١٨/٢ – ١٥/٢  ١
       القطعة االولى بالمنھاج  ٢٥/٢ – ٢٢/٢  ٢
      حل االسئلة واعطاء المعن المغایر   ٤/٣ – ١/٣  ٣
      كتابة االنشاء حول نفس الموضوع   ١٢/٣ – ٨/٣  ٤
      الصفات  ١٨/٣ – ١٥/٣  ٥
      انواع الصفات  ٢٥/٣ – ٢٢/٣  ٦
     موقع الصفات  ١/٤ – ٢٩/٣  ٧
        امتحان   ٧/٤ – ٦/٤  ٨
       القطعة الثانیة بالنھاج  ١٥/٤ – ١٢/٤  ٩

       ٢حل كافة التمارین حول القطعة    ٢٢/٤ – ١٩/٤  ١٠
       الظروف   ٢٩/٤ – ٢٦/٤  ١١
      نواع الظروف ا  ٦/٥ – ٣/٥  ١٢
        القطعة الثالثة بالمنھج   ١٣/٥ – ١٠/٥  ١٣
       االصوات  ٢٠/٥ – ١٧/٥  ١٤
      حل تمارینھاالقطعة الرابعة و   ٢٧/٥ – ٢٤/٥  ١٥
      امتحان   ٣/٦ – ٣١/٥  ١٦

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :توقیع العمید                                                                                                         :األستاذتوقیع                  
  
  

  

  جمھوریة العراق
  
  

  رة التعلیم العالي والبحث العلميوزا
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

  دیالى  :اسم الجامعة
  التربیة االساسیة : اسم الكلیة
  اللغة االنكلیزیة  :اسم القسم

   الثانیة  :المرحلة
   حلیمھ اسماعیل ردام. م. م:ر اسم المحاض
  مساعد مدرس :اللقب العلمي

  ماجستیر ادب انكلیزي :المؤھل العلمي
 بعقوبة :مكان العمل
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Flow up of implementation celli pass play  

Halima Ismail Radam Course instructor 

Puneshamery@gmail.com E – mail 

General English 
 

Title 

30 Course coordinator  

1. The Facts (passage)  
2. Give comprehension and précis  

      3-The ability to write   composition about 80 words . 
  

Course objective  

Connecting the ideas to write and read the passage  and   how to write 
the composition should contain an Introduction , Development and 
conclusion 
 

Course description  

Developing skills by Alexander .L.G Textbook  

Final Exam Project Quizzes Laboratory Term tests 
Course Assessments  

60%  20%  20% 

Type here general notes regarding the course General Notes 

 
 

 
 
 

University: Diyala 
College: Basic Education 
Department: English 
Stage : second 
Lecturer name:  Halima Ismail  
Qualification : instruction Assistant 

Piece of work : Baquba  

Republic of Iraq 
The ministry of higher education 

& scientific research 

University: Diyala  
College: Basic Education  
Department  of English 
Stage :Second 
Lecturer name : Halima Ismail 
Qualification : Instructor Assistant 
Piece of work : Baquba  

Republic of Iraq 
The ministry of higher education 

& scientific research 
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Course weekly outline  

Notes  
Lab. Experiment 

Assignments  
Topic  Covered  Date  week  

    The Paragraph first one the facts 15/2 – 18/2  1  

   Give solution of all questions first passage    22/2 – 25/2  2  
   How to write a  composition ?  1/3 – 4/3  3  
    Parts of speech   8/3 – 11/3  4  

   What are adjectives  ?   15/3 – 18/3  5  
    Adjectives position with examples 22/3 – 25/3  6  

   Kinds of adjectives    29/3 – 1/4 7  
    Examination 5/4 – 8/4  8  
    The second passage Thirteen equal one  12/4 – 15/4 9  

      Give solution of all passage two   19/4 – 22/4  10  
    Phonetics  26/4 – 29/4 11  

   The third passage an  unknown Goddess   3/5 – 6/5 12  
   Give a comprehension and précis  10/5 – 13/5  13  
      Adverb , kinds and position    17/5 – 20/5  14  

    The last passage The Double life of Alfred  24/5 – 27/5 15  
    Examination  31/5 – 3/6 16  

 
 
 
 
INSTRUCTOR Signature :                                                                                  Dean Signature :                               
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جدول الدروس االسبوعي 
 

 عمر إبراهیم حسین حمداالسم 

 Mohammad_ebr 75@ yahoo.comالبرید االلكتروني 

جغرافیة العراق اسم المادة 

الفصل الدراسي الثاني /المرحلة الثالثة  مقرر الفصل 

اهداف المادة 

 

التعرف على ماهیة جغرافیة العراق وعالقتها بالعلوم االخرى  

التفاصیل االساسیة للمادة 

 

أهمیة جغرافیة العراق وأهدافها ، مناهج بحثها، مصادر البایانات 

 

الكتب المنهجیة 

 

د .عباس فاضل السعدي ،جغرافیة العراق ،اطارها الطبیعي ،نشاطها االقتصادي ، 

جانبها البشري ، د.صالح حمید الجنابي، د. سعد علي خطاب، جغرافیة العراق 

االقلیمیه 

 

المصادر الخارجیة 

 

 التقاریر ، االنترنیت 

 

تقدیرات الفصل 

الفصل 

الدراسي الثاني  

االمتحانات المختبر 

الیومیة 

االمتحان المشروع 

النهائي 

30 %  -10 % -60 %

 

 معلومات اضافیة

 

 

 

مجهورية العراق 
وزא���א������א������وא�
	��א������

���ز�א���א��وא������א������

�

�

�

الجامعة :دیالى   
الكلیة : التربیة االساسیة  

القســم : الجغرافیة  
المرحلة : الثانیة 

اسم المحاضر الثالثي : عمر ابراھیم حسین   
اللقب العلمي : مدرس مساعد  

المؤھل العلمي : ماجستیر  
 مكان العمل  : قسم الجغرافیة 
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Flow up of implementation celli pass play  

 
Dr. Flayih Hassan Kadhim Course Instructor 

fhk1951@gmail.com E-mail 

Climate Geography and Applied climatology Title 
2 Course Coordinator 

  Concept the climate and it’s elementary distribution and application   
 

Course Objective 

Weather, Climate, Concept, Element and Type, Classification and 
Application   

Course Description 

1. Weather Geography. 
2. Applied climatology 

Textbook 

Final ExamProject Quizzes Laboratory Term Tests Course Assessments

As(40%)  As(10%) As(15%) As(35%) 

 General Notes 

 

University: Dyiala 
College : Basic Education 
Department: Geography 
Stage 2 
Lecturer name Flayih Hassan 
Kadhim  
Qualification: ph. D 
Place of work:  Basic Education 

Republic of Iraq 
 

The Ministry Of Higher 
Education 

 
& Scientific Research 

 


