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 وصف اٌجشٔبِح األوبدًٌّ

Academic Program Specification 
 

 

 
 اعُ اٌجشٔبِح .1

Programme Title 
 انهغخ االَكهٛضٚخ جشَبيذ االكبدًٚٙ نمغى ان

 سِض اٌجشٔبِح .2

Programme Code 
 

 اٌّؤعغخ اٌتؼٍٍٍّخ .3

Teaching Institution 
 ٔصاسح انتؼهٛى انؼبنٙ ٔانجحج انؼهًٙ

 اٌىٍٍخ .4

College 
 االداة

 اٌمغُ .5

Department 
 انهغخ االَكهٛضٚخ 

 إٌظبَ اٌذساعً   .6

Attendance Type 

 

 ألٔنٛخ كٕسعبد نهذساعبد ا

 اٌفصً اٌذساعً .7

Academic Session 
 اعجٕع 55

 ػذد وزذاد اٌجشٔبِح .8

Credits 
   585انذساعبد األٔنٛخ  

 ٌشهبدح إٌّّىزخا .9

Final Award 
 ثكبنٕسٕٚط 

 اٌدهخ اٌّؼتّذح ٌٍجشٔبِح .10

Programme Accredited  
 لغى انزٕدح ٔاالػتًبد االكبدًٚٙ

 اعُ ِٕغك اٌجشٔبِح .11

Programme Coordinator 
 ا.و.د ضشغبو أثٕ كهم 

 تبسٌخ اػذاد اٌجشٔبِح .12

Date of Programme   
 يغتًش

 ةــــــوفـــــة الكــــــــعــجام
KUFA UNIVERSITY    
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 أهذاف اٌجشٔبِح األوبدًٌّ .13

Programme Aims          

ٌهُ اعجبة اٌتضود  تهًءِٓ شأٔهب اْ  ٌٍطٍجخ تىفٍش ثٍئخ تؼٍٍٍّخ -1

ٌٍىىٔىا  فً ػٍُ اٌٍغخ االٔىٍٍضٌخ  ثبٌؼٍُ واٌّؼشفخ وتطىٌش لذساتهُ

 . ػٍخ فً اٌّدتّغػٕبصش فب

تٕشٍظ اٌجسج اٌؼًٍّ ثّشبسوخ اػضبء اٌهٍئخ اٌتذسٌغٍخ واٌطٍجخ فً  -2

 اٌخبصخ ثبٌٍغخ . اخشاء اٌجسىث 

االعتّبع ِهبساد اٌٍغخ االٔىٍٍضٌخ االسثؼخ )تؼشف اٌطٍجه ػٍى  -3

اٌتً  واألِثٍخاٌىٍّبد  خاليورٌه ِٓ   ,اٌتسذث ,اٌمشاءح,اٌىتبثخ(

ٌتذسٌجبد اٌٍغىٌخ اٌتً تغتخذَ فً ٌتذسة اٌطبٌت ضّٓ اٌتّبسٌٓ وا

  .اٌّمشس

وٌذٌخ ِؼشفخ  خؼً اٌطبٌت ٌتؼٍُ اٌىثٍش ِٓ اٌتشاوٍت اٌٍغىٌخ واٌضٍِٕخ -4

ثبألدة واٌّغشذ االٔىٍٍضي ِٓ خالي دساعخ االدة واٌّغشذ ٌّختٍف 

 ػصىس تطىس اٌٍغخ االٔىٍٍضٌخ .

إػذاد وتذسٌت خشٌدٍٓ لبدسٌٓ ػٍى وتبثخ اٌجسىث اٌؼٍٍّخ   -5

 . ٍخ ثبٌٍغتٍٓ اإلٔدٍٍضٌخ واٌؼشثٍخواٌتطجٍم

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Intended Learning Outcomesِخشخبد اٌتؼٍُ اٌّغتهذفخ     .14

 

 Knoldge and Understanding   واٌفهُ  اٌّؼشفخ 14-1

 ٌّتٍه اٌطبٌت اٌمذسح ػٍى فهُ اٌٍغخ اإلٔدٍٍضٌخ واٌتسذث ثهب -1

 ٌفهُ اٌثمبفخ واٌّدتّغ اٌزي ٌؼىغه هزا األدةاٌمذسح ػٍى دساعخ األدة اإلٔدٍٍضي  -2

 اٌمذسح ػٍى تشخّخ إٌصىص اإلٔدٍٍضٌخ إٌى اٌؼشثٍخ واٌؼىظ -3

 اٌمذسح ػٍى وتبثخ أوساق ثسثٍخ وِمبالد فً ِىاضٍغ ِختٍفخ ثبٌٍغخ اإلٔدٍٍضٌخ -4

    Learning and Teaching Methods طشائك اٌتؼٍُ واٌتؼٍٍُ اٌّغتخذِخ فً تطىٌش اٌّؼشفخ واٌفهُ

 ِسبضشاد ٔظشٌخ ٌىٍِخ. .1

 .اٌّختجش ِسبضشاد ػٍٍّخ فً  .2

 ِشبسٌغ اٌتخشج ٌطٍجخ اٌّشزٍخ إٌّتهٍخ وِٕبلشتهب .3

     Assessment Methodsطشائك تمٍٍُ اٌّؼشفخ واٌفهُ اٌّىتغجخ 

 االِتسبْ اٌّجبشش ٌٍطبٌت-1

 االِتسبْ اٌشفهً ٌٍطبٌت واالِتسبٔبد اٌمصٍشح )اٌىىصاد(-2

 ثسثٍخ اػذاد اوساق ػًّ-3

 اٌدبٔت اٌؼًٍّ ٌجؼض اٌّىاد اٌذساعٍخ اٌتً تستبج اٌى رٌه-4
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 Intellectual Skillsِهبساد اٌتفىٍش   14-2

 .  اٌزهًٕ ِٓ خالي االعئٍخ اٌّجبششح اٌؼصفاعتخذاَ -1

 .  ثتاللر االفىبس ثٕهب وٌغبهُ اٌٍغخ اٌؼشثٍخ واالٔىٍٍضٌخ واٌفشٔغٍخ  ٌذسطاْ -2

 .  فخ أشطخ إٌّبلشخ واٌسىاس خالي اٌّسبضشاداْ ٌشبسن اٌطبٌت فً وب-3

 

 

     Assessment Methodsطشائك تمٍٍُ ِهبساد اٌتفىٍش 

 اعتخذاَ إٌّطك ٌتمٍٍُ االخبثخ .  -1

 تسذٌذ االخطبء وتمٍٍُ دلخ االخبثخ .  -2

 تمٍٍُ فؼبٌٍخ اٌطشق اٌّؼتّذح ٌسً اٌّشىٍخ .  -3

 دػُ اَساء ثبألدٌخ  -4

 Practical Skillsٌؼٍٍّخ  اٌّهبساد اٌّهٍٕخ و ا 14-3

 اْ ٌتمٓ اٌطبٌت االصغبء واٌتسذث  ثبٌٍغخ االٔىٍٍضٌخ . -1

 اْ ٌتمٓ اٌطبٌت اٌمشاءح واٌىتبثخ  ثبٌٍغخ االٔىٍٍضٌخ . -2

 

 Learning and Teaching Methods طشائك اٌتؼٍُ واٌتؼٍٍُ اٌّغتخذِخ فً تطىٌش اٌّهبساد اٌؼٍٍّخ 

 

 

 

 

     Assessment Methodsٍٍّخ طشائك تمٍٍُ اٌّهبساد اٌؼ

 ٌتُ تمٍٍُ اٌّهبساد اٌؼٍٍّخ ِٓ خالي اٌفشوق اٌفشدٌخ ثٍٓ اٌطٍجخ وٌىً ِبدح ػٍٍّخ ثبعبٌٍجهب اٌّختٍفخ

 

 Transferable and Generic Skills  وإٌّمىٌخ اٌّهبساد اٌؼبِخ 14-4

 

 تمٓ اٌطبٌت اعبعٍبد اٌّدتّغ اٌّذًٔ اْ ٌ-1

 اٌّشبسٌغ اٌجسثٍخاْ ٌتفهُ اٌطبٌت صٍبغخ -2

 

   Learning and Teaching Methods طشائك اٌتؼٍُ واٌتؼٍٍُ اٌّغتخذِخ فً تطىٌش اٌّهبساد اٌؼبِخ

 اعتخذاَ اٌشجىخ اٌؼبٌٍّخ ٌتطىٌش اٌّهبساد اٌؼبِخ-1

 اٌّغبػذحاالعبعٍخ واٌّصبدس و اٌىتت  اعتخذاَ-2

 اعتخذاَ اٌّىبتت االٌىتشؤٍخ . -3

 ذد اٌىعبئظ . اعتخذاَ اٌّختجش ِتؼ-4

 

     Assessment Methods  وإٌّمىٌخ طشائك تمٍٍُ اٌّهبساد اٌؼبِخ
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 ثٍٕخ اٌجشٔبِح  .15

Programme Structure  
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 اٌطٍجخ ُاالٔظّخ واٌٍىائر اٌخبصخ ثتمٍٍ .16

Regulation of Assessment 

 
 
 
 
 
 

 (اٌمغُ اٌؼًٍٍّمخ ثبالٌتسبق ثبٌىٍٍخ و األٔظّخ اٌّتؼ)ِؼٍبس اٌمجىي  .17

Criteria for Admission  

 - :  الكلية في القبوؿ شروط أوال

 ب وفق لوائح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي )القبوؿ المركزي(الللط القبوؿ شروط اعتماد -1
 .الجامعة كلية اوال القسم او مجلس يراىا شخصية مقابلة أو خاص اختبار أي بنجاح تجتاز أف -2

 .للتخصص المتقدـ اليو طبيا الئق كوفي أف -3

 - :العلمي  القسم في القبوؿ شروط ثانيا

 .األفضلية حسب مرتب رغبة من أكثررغبة الطالب من   اختيار -1

 .مع معدؿ مادة اللغة االنكليزية للمفاضلة  القبوؿ في الثانوية العامة معدؿ -2

 .الطالب بالدراسة فيو غبر ي الذي القسم مقرر معدؿ -3
 .للقسم العلمي االستيعابية الطاقة -4

 

 أهُ ِصبدس اٌّؼٍىِبد ػٓ اٌجشٔبِح .18

Key Sources of Information about the Programme 
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 دػُ ِصبدس اٌتؼٍُ .19

Support for Student Learning 

 
The department support of student learning by:- 

 1. All students have a senior tutor who will provide support including pastoral and 

welfare. 

2. The year directors and head of department are available to give help and advice. 

3. Students work in pairs on the projects, which are supervised by a member of 

academic staff. 

4. Most courses provide printed lectures notes, problems sheets and practical 

exercises and also can be obtained from the departmental office and website. 

5. Members of staff are happy to give help and advice. 

6. The department runs teaching laboratories and each laboratory has a coordinator 

who reports to senior academies.  

7. A member of quality assurance in university will visit the student during the 

course to ensure satisfactory program. 

8. There is library prevision and computer room within the department and at 

college level.  

9. In the final year, students will have a local project supervisor, with whom they 

will meet regularly and he will be responsible for their activities  

 

University Support for Student Learning: 

1. library services. 

2. computer workstations. 

3. Careers Advisory Service. 

4. Chaplaincy. 

5. disability coordinator. 

 

 -يقـو القسم بدعم تعلم الطالب من خالؿ: 
 . جميع الطالب لديهم مدرس كبير يقدـ الدعم بما في ذلك الرعوية والرعاية.1 
 شورة.. مديرو السنة ورئيس القسم متاحوف لتقديم المساعدة والم2
 . يعمل الطالب في مجاميع في المشاريع التي يشرؼ عليها أحد أعضاء ىيئة التدريس.3
. توفر معظم الدورات التدريبية مذكرات المحاضرات المطبوعة وأوراؽ المشكالت والتمارين العملية ، كما يمكن الحصوؿ 4

 عليها من مكتب القسم والموقع اإللكتروني.
 بتقديم المساعدة والمشورة. . يسعد أعضاء فريق العمل5
 . يدير القسم مختبرات تعليمية ولكل مختبر منسق يقدـ تقاريره إلى األكاديميات العليا.6
 . يقـو أحد أعضاء قسم ضماف الجودة بالجامعة بزيارة الطالب خالؿ الدورة للتأكد من رضاء البرنامج.7
 كلية.. توجد مكتبة وغرفة كمبيوتر داخل القسم وعلى مستوى ال8
 . في العاـ األخير ، سيكوف لدى الطالب مشرؼ محلي على المشروع ، سيلتقوف معو بانتظاـ وسيكوف مسؤواًل عن أنشطتهم9
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 دعم الجامعة لتعلم الطالب:

 . خدمات المكتبة.1
 الحاسوب.العمل بمختبرات . 2
 .اللغوية . خدمة االستشارات 3
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 طشائك اٌتؼٍُ واٌتؼٍٍُ اٌّغتخذِخ ِؼبٌٍشٍُ وتسغٍٓ طشائك تمٍ .20
Methods for Evaluating and Improving the standard of Learning and Teaching 

The quality of the programme : 

1- Students provide a feedback at the end of unit, which are used to review and 

improve the unit. 

2- The department management board and academic staff with students, which 

meets regularly, and provides a forum where any aspect of the teaching can be 

discussed.  

3- Student membership of the department and faculty management board. 

4- The discussions  of the students with personal tutors and the Directors of Studies 

for each year. 

 

Assuring and enhancing the quality of the programme: 

 

1- The programme is periodically reviewed by external examiners. 

2- Annual evaluation of each unit by the coordinator. 

3- Periodic programme reviews by academic staff. 

4- External check up by the Quality Assurance of college. 

5- The department external advisory panel, which includes representatives from 

students and industry and advisers on this course.  

6- All academic staff regularly undergo observation of their teaching by colleagues. 

 

 رٕدح انجشَبيذ:

 ٚمذو انطالة يالحظبد فٙ َٓبٚخ انٕحذح ، ٔانتٙ تغتخذو نًشارؼخ ٔتحغٍٛ انٕحذح. -5

يزهظ ئداسح انمغى ٔأػضبء ْٛئخ انتذسٚظ يغ انطالة ٚزتًؼٌٕ ثبَتظبو ٕٔٚفش يُتذٖ ًٚكٍ يُبلشخ أ٘  -2

 ربَت يٍ رٕاَت انتذسٚظ فّٛ.

 ػضٕٚخ انطالة فٙ يزهظ ئداسح انمغى ٔانكهٛخ. -3

 يُبلشبد انطالة يغ انًؼهًٍٛ انشخظٍٛٛ ٔيذٚش٘ انذساعبد نكم ػبو. -4

 
 ضًبٌ رٕدح انجشَبيذ ٔتحغُٛٓب:

 

 ٚتى يشارؼخ انجشَبيذ ثشكم دٔس٘ يٍ لجم يًتحٍُٛ خبسرٍٛٛ. -5

 انتمٛٛى انغُٕ٘ نكم ٔحذح يٍ لجم انًُغك. -2

 انًشارؼبد انذٔسٚخ نهجشَبيذ يٍ لجم أػضبء ْٛئخ انتذسٚظ. -3

 نفحض انخبسرٙ يٍ لجم ضًبٌ انزٕدح ثبنكهٛخ.ا -4

 انٓٛئخ االعتشبسٚخ انخبسرٛخ نهمغى ٔانتٙ تضى يًخهٍٛ ػٍ انطالة ٔانًغتشبسٍٚ فٙ ْزا انًمشس. -5

 ٚخضغ رًٛغ أػضبء ْٛئخ انتذسٚظ ثبَتظبو نًشالجخ صيالئٓى نتذسٚغٓى -6
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 انتؼهٛى ٔانتؼهى ٍدٍبداعتشات اعتخذاَ فً اٌتذسٌظ هٍئخ أػضبء ِهبساد تمٍٍُطشائك  .25

Methods for Evaluating the standard of Learning and Teaching of lecturer 

1- Evaluation of academic staff  member by the head of department according to 

form No. 1. 

2- Evaluation of academic staff  member by students according to form No. 2. 

3- Self-evaluation of academic staff member in accordance with the form No. 3. 

4- Evaluation of academic year units by students according to form No. 4 

5- The evaluation process are supervised by a head of quality assurance at 

college. 

 

 .5سلى  ًَٕرد ٔفك انمغى سئٛظ لجم يٍ ٕ ْٛئخ انتذسٚظػض تمٛٛى. 5

 .2سلى  ًَٕرد ٔفك انطالة لجم يٍ ػضٕ ْٛئخ انتذسٚظ تمٛٛى .2

 .3سلى  ًَٕرد نؼضٕ ْٛئخ انتذسٚظ ٔفك انزاتٙ انتمٛٛى. 3

 .4طالة ٔفك ًَٕرد سلى تمٛٛى يشحهخ دساعٛخ يٍ لجم ان .4

 .ٔثبششاف لغى انزٕدِ فٙ انزبيؼخ انكهٛخفٙ  حانزٕد شؼجخ تتى ػًهٛخ انتمٛٛى ثبنتُغٛك يغ. 5
 

 

 

  ِشاخؼتهو اٌجشٔبِح خىدح تمٍٍُك ائطش .22

Methods for Evaluating and review the Programme Structure  

 يٍ ػهّٛ ٚطشأ ٔيب  انشبيهخ انًشارؼخ ٔئرشاء يتبثؼخ انجشَبيذ فٙ انمغى انؼهًٙ يًٓتٓب نزبٌ . تشكٛم5

 .يغتزذاد

 .ٌ اساء انطهجخ ػُذ َٓبٚخ كم فظم دساعٙ حٕل انجشَبيذ انذساعٙ. اعتجٛب2

 انًمشساد نتطٕٚش انطشق أفضم حٕلػُذ َٓبٚخ كم فظم دساعٙ  تذسٚظ ْٛئخ أػضبءاعتجٛبٌ اساء  .3

 .تذسٚغٓب ٔطشق انذساعٛخ

 .انجشَبيذ االكبدًٚٙ فٙ انمغى تطجٛك نًتبثؼخ انزبيؼخ فٙ انكهٛخ ٔ انزٕدح شؼجخ يغ انتُغٛك .4

 عُٕاد اسثغ كم دٔس٘ ثشكم نهجشَبيذ شبيهخ يشارؼخ ئرشاء .5
 

 

 اٌتذسٌظ هٍئخ اختٍبس أػضبء .23

Selection of academic staff members 

 :انٗ ثبإلضبفخنششٔط ٔصاسح انتؼهٛى انؼبنٙ  ٔفمب اختٛبس اػضبء ْٛئخ انتذسٚظ ٔتؼُٛٓى 

 .انؼبنٛخ انؼهًٛخ ٔانكفبءح ٔانخجشحٔانتًٛض  االختظبص رٔ٘ يٍ انتذسٚظ ْٛئخ ػضٕ اختٛبس  -5

 .أكبدًٚٛب انًتًٛضحانًؼتشف ثٓب ٔ انزبيؼبد خشٚزٙ يٍ انتذسٚظ ْٛئخ ػضٕ اختٛبس  -2

َشش انجحٕث فٙ يزالد  انؼهًٛخ ٔ انتذسٚظ ٔفمب نًؼبٚٛش انزٕدح يٍ حٛج انذسرخ ْٛئخ ػضٕ اختٛبس -3

 . ٔٔسػ انؼًم انًإتًشاد فٙ ٔانًشبسكخ ضٚخاالَزهٛ انهغخ ٔئربدح ٔانًإنفبد راد يؼبيم تأحٛش ػبنًٛخ

 . ٕظٛفخان نشغم انًتمذو انتذسٚظ ْٛئخ كفبءح ػضٕ نتمٛٛى انشخظٛخ انًمبثالد ئرشاء -4

 لجم ٔرنك ٔانجحخٛخ األكبدًٚٛخ نًٓبيّ يًبسعتّ يٍ األٔنٗ انغُخ خالل انتذسٚظ ْٛئخ ػضٕ أداء تمٛٛى -5

 .تخجٛتّ
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  ًّاألوبدٌ اٌجشٔبِح إداسحِتطٍجبد  .24
Academic program management requirements 

 . ٔرٕد َششح تؼشٚفٛخ نهمغى تحتٕ٘ ػهٗ أْذاف انمغى ٔسؤٚتّ ٔسعبنتّ ٔيذٖ االنتضاو ثٓب.5 

. ٔرٕد سئٛظ لغى ر٘ خجشح أكبدًٚٛخ ٔئداسٚخ يُبعجخ لٙ يزبل انتخظض إلداسح انجشَبيذ االكبدًٚٙ ٔانمغى 2 

 ٔاالستمبء ثّ. 

 لغى ٔنزبٌ يغبَذح تزتًغ ثبَتظبو ٔتٕحك أػًبنٓب ٔتتبثغ لشاساتٓب. . ٔرٕد يزهظ3 

 انمشاس، ٔانحظٕل ػهٗ انتغزٚخ انشارؼخ يُٓى. ػًهٛخ طُغ. يشبسكخ انطهجخ فٙ 4 

 . تٕفش كبدس ئداس٘ كبٍف ٔيُبعت نضًبٌ حغٍ عٛش انؼًم فٙ انمغى.5 

 . تٕفش انكٕادس انفُٛخ انًإْهخ نخذيخ انجشَبيذ األكبدًٚٙ.6 

. تًُٛخ ٔتطٕٚش انًٓبساد ٔانمذساد انفُٛخ ٔانًُٓٛخ نهكٕادس انًغبَذح فٙ يزبل انتخظض نًٕاكجخ انتطٕساد 7 

 انحذٚخخ.

 . تٕفش أسشٛف يتكبيم نهمغى.8 

 . ٔرٕد ثشَبيذ تؼشٚفٙ ٔتٕرٛٓٙ نهطهجخ انزذد.9 

 . ٔرٕد دػى أكبدًٚٙ نهطالة خبسد َطبق انًحبضشاد.51 

 ًٙ ٔئداس٘ نتحمٛك أْذاف انمغى.. ٔرٕد اعتمالل أكبد55ٚ 
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1
st
 and 2

nd
 Semester, Academic Year 2011/2012 

 

Course Information 

Course Name: English Language                                 Course Code: 

Prerequisite:                                        Level:1                Credit Hours: 2 

 

Lecture Information 

Name: Saja Abdul Ameer Al-A'ssam       Academic rank: Asst. Lecturer     Office No.204 

 

aldurwahaj_saja @yahoo.com.Email  

 

Course Module Description 

The course tends to give the students a number of topics in English language. These include different topics on 

comprehension and translation. listening and readingEnglish grammar, conversation,  

 

Course Module Objectives 

This module aims to improve the first year students' knowledge of the English language. To achieve that, students 

will be introduced to different topics that cover part of English conversation in certain situations, and be equipped to 

some vocabularies including some that are mainly related to their major, reading and understandings English 

passages. Also the students will stand at some grammatical rules to produce well-formed sentences. So, at the end the 

students are supposed to recognize and be able not only to read English sentences but also to form some of them 

correctly. 

 

ntsModule Compone Course/ 

 Text Book (title, author, publisher, year of publication) 

1. English for science and Engineering, Ivor Williams, Christopher Wenger, Global ELT, 2007). 

2. In addition to a number of other selected resources. 

 

Teaching Methods 

Duration: 30 weeks, 60 hours in total 

Lectures: 2 per week. 

Lab: 4 per semester. 

 

Learning Outcomes: 

On successful completion of this model, it is expected that the students will be able to: 

Be familiarized with the basic grammatical information. 

Be outfitted with some English synonyms, antinomies, and derivations. 

Be able both to comprehend and read some of English passages. 

Be equipped with some situational dialogues. 

5.   Be conscious of how simple English sentences be well formed. 

Assignment Instruments 

 Quizzes: Two quizzes per semester, 5 marks total. 

 Homework and participation within the lectures, 5 marks. 

 Monthly Exams: two monthly exams per semester, 20 marks for each. 

 Final Exams: two final exams, 50 marks for each. 

 

 

 

Allocation of Marks (per semester) 
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Assessment Instruments 

 

Mark 

First Examination 20% 

Second Examination 20% 

Final Examination 50% 

Homework, participation within the lectures, regular attendance and 

quizzes. 

10% 

Total 

 

100% 

 

Course/Module Academic Calendar 

 

Week Basic and Supported 

Material to be covered 

Homework/reports 

and their due 

dates 

1 Introduction and sounds  

2 Reading Comprehension  

3 Grammar 1  

4 Grammar 2  

5 Reading Comprehension  

6 Listening Comprehension  

7 

First 

Exam 

  

10 Translation  

11 Listening comprehension  

12 Grammar 3  

13 Reading Comprehension  

14 

Second 

Exam 
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13 Derivations  

14 Conversation  

15 Grammar 4  

16 Final Exam  

 

Week Basic and Supported 

Material to be covered 

Homework/reports 

1 Introduction and sounds  

2 Reading Comprehension  

3 Grammar 1  

4 Grammar 2  

5 Reading Comprehension  

6 Listening Comprehension  

7 

First 

Exam 

  

10 Translation  

11 Listening comprehension  

12 Grammar 3  

13 Reading Comprehension  

14 

Second 

Exam 

  

13 Derivations  

14 Conversation  

15 Grammar 4  

16 Final Exam  
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Module Tile English Pronunciation 

 

Module Short Name  

Module SITS ID (if 

known) 

 

 

Module Provider (AOU)  Subject (3 

Letters) 

 

Level:  Number of 

Credits: 

 

Module Co-ordinator: Saja Abdul Ameer AL-Assam 

 

Module Availability: Semester 1 & 2 

 

Assessment Pattern 

Units of Assessment 

 

Weighting Towards 

Module Mark (%) 

Continuous assessment based on homework and participation within 

the lectures, students' regular attendance to the lectures and 

practical quizzes.  

20% 

Monthly exams 30% 

Final Exams 50% 

Qualifying Condition(s)  

 

Pre-requisite/Co-requisites 

  

 

  

This course introduces students to the study of organs of speech, and the technical terms required for 

describing English speech sounds. It provides students with the basic notions of phonetic and 

phonemic transcription and the set of symbols for transcribing English words. The main emphasis is 

on making the students able to pronounce and imitate English sounds correctly. Besides, making them 

able to recognize the differences between one sound and the other, identify common pronunciation 

problems, and to read and transcribe English words correctly. Then, the specific aim of the course is 
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Module Overview 

 

Module Aims 

This module aims to improve students' pronunciation of English sounds. To achieve that, students will 

be introduced to the different organs of speech and be equipped to their importance in producing 

speech sounds. Also the students will stand at the difference between consonant and vowels, how to 

describe them to be able to imitate their correct production. Students will practice that in addition to 

read and transcribe English words.   

 

 

Learning Outcomes 

On successful completion of this model, it is expected that the students will be able to: 

1. Identify speech organs and describe their functions 

2. Describe how vowels and consonants are produced in English 

3. Identify place and manner of articulation   

4. Define the technical terms required to describe speech. 

5. Recognize the symbols for transcribing English. 

6. Read and transcribe English words correctly.  

 

Module Content 

1. Problems in English pronunciation             5. Diphthongs, Vowel sequence 

2. How the speech organs work in English    6. Word groups and stress group 

3. The consonants of English                         7. Rhythm units  

4. The vowel sounds of English                     8. Intonation 

 

Methods of Teaching/Learning 

Teaching will be delivered in a combination of lectures. There will be opportunity for class discussion 

and teacher assessment to the students different tasks, such as participation within the lecture, 

answering questions, drawing diagrams, transcribing, giving examples or reading the sounds whether 

individually or chorally. In addition there will be more practice on transcription from dictation and 

transcription from a written text.   

 

 

Selected Texts/Journals 

to provide students with a solid foundation for the study of the sound patterns of English and to help 

them master the basic notions of phonetic and phonemic transcription. 
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1. Better English Pronunciation to J.D.O'cconer (the main source as set by the ministry of high 

education). 

2. A course in Phonetics: by Peter Ladefoged. 

3. In addition to some supplementary materials from websites. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Form of Conducting Syllabus Plan 2020-2020   

Course Instructor Hasan Hadi Mahdi AbuKrooz Al-Kaabi 

E-mail hassan.mahdi@uokufa.edu.iq 

Title Lect. Dr. 

Course 
Coordinator 

Asst. Prof. Ameer Ali & Lect. Dr. Hasan Hadi  

 
Course Objective 

Helping students in getting the basics of the Transformational 

Grammar theories and principles which are set by Chomsky.   

 Bruce Liles tries to introduce the major tents of the 
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Course 
Description 

transformational theory that is set by Noam Chomsky. 

 
Textbook 

An Introductory Transformational Grammar 

 

Additional Sources Webinars  
 

Course 
Assessments 

Term 

Tests 

Laboratory Quizzes Report Final 

Exam 

 (30%) -  (10%) (18%)  (42%) 

 
General Notes 
 

 

   

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Course Weekly Outline 2020-2021 

W
e

e
k
 

Date Items Covered Assignments Notes 

1 88-81-2020 Grammars of English :Introduction Report on Grammar schools  

2 18-12-2020 Traditional Grammar Comparing TG to SG  

3 -12-202025 Structural Grammar Comparing SG to TG  

4 8-1-2021 Transformational Grammar Answering Exercises A and B  

5 15-1-2021 The Structure of the Sentence 1 Answering Exercise A  

6 22-5-2021 The Structure of the Sentence 2 Answering Exercises B and C  

7 29-5-2021 The Auxiliary Answering Exercise A  

8 7-2-2021 The Auxiliary and Tense  Answering Exercises B and C  

9 53-2-2021 The Auxiliary Main Elements  Answering Exercises A,B and C  
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10 21-2-2021 Lexical Features  Answering Exercises A,B and C  

11 27-2-2021 Subject-Verb Restrictions  Answering Exercises A,B and C  

12 4-3-2021 Determiner and Noun Restrictions  Answering Exercises A,B and C  

13 55-35-2021 The Lexicon  Answering Exercises A,B and C  

17 58-3-2125 The Negative Transformation I Answering Exercise A  

18 25-3-2021 The Negative Transformation II Answering Exercise B   

16 2-4-2021 The Negative Transformation II Answering Exercise C  

 

17 9-4-2021 The Question Transformation I  Answering Exercises A,B, C and D  

18 56-4-2021 The Question Transformation II  Answering Exercises E, F,G and H   

19 25-4-2021 The Transformational Processes  Answering Exercise A  

20 28-4-2021 Adverbial Movement   Answering Exercise B   

21 5-5-2121 Indirect Objects & Imperatives   Answering Exercise C  

22 52-6-2121 The Passive Transformation   Answering Exercises A,B and C  

23 57-6-2121 Principles of TG  Answering Exercises A,B,C and D  

24 22-6-2121 Compounding, Deletion, and ProForms I Answering Exercises A,B and C  

25 27-6-2121 Compounding, Deletion, and ProForms II Answering Exercises A,B and C  

26 4-7-2121 Relative Constructions I Answering Exercises A, and B  

27 55-7-2121 Relative Constructions II Answering Exercises C and D  

28 57-7-2121 Sentences As Noun Phrases I  Answering Exercises A,B and C  

29 24-7-2121 Sentences As Noun Phrases II  Answering Exercises A,B and C  

30 2-8-2121 Exam --------------------------------------  

31 9-8-2121 Reviewing Topics  Some selected questions  

32  Final Exam   

 
 
Instructor Signature:        Dean 
Signature: 
 

 

 

 

 
 سوزاف عبد الهادي كاظم االسم

 Susan.hussein@uokufa.edu.iq البريد االلكتروني
 Essay اسم المادة

 ---------- مقرر الفصل
 المادة أىداؼ

 
 لطالب قادراً على:تهدؼ مادة المقالة في المرحلة الثالثة على أف يكوف ا

( وكذلك معرفة انواعهما المختلفة Sentenceأف يعرؼ الوحدة الكتابية او الجملة ) -
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ليتمكن بالتالي من معرفة البناء التركيبي للجملو في اللغة   والمواضيع المتعلقة بهما 
 االنكليزية.

، وفي ما يخص Form-Classes إتقاف أنواع أجزاء الجملة: في ما يخص الشكل -
، وفي ما يخص التركيب او Positional-Classes وقع او الموضعالم

 .Structure-Classesالقواعد
 تعزيز معرفتو بانواع ومشاكل الجمل والمواضيع المتعلقو بهما. -
معرفة أنماط الجمل االساسية في اللغة االنكليزية، وبتعبير آخر، "بنية الجملة في اللغة  -

 االنكليزية".
 ( ومستوياتو في اللغة االنكليزية.Modificationالمعنى ) زيادة الوعي في تقييد -

 للمادة األساسيةالتفاصيل 
 
 

 كتابة المقالةللمرحلة الثالثة بصورة عامة الى تطوير قابلية المتعلم في معرفة   مقالةتهدؼ مادة ال
يع المتعلقة في اللغة االنكليزية باالضافة الى االنطالؽ من بينية الكلمة الى بنية الجملة والمواض

 بهما.
 الكتب المنهجية

 
 

(4th  An introductory English grammarStageberg, N. C. (1981). 

ed.). New York: Rinchart and Winston. 

 المصادر الخارجية
 
 

- Aronoff, M., & Fudeman, K. (2005). What is morphology. Oxford: 

Blackwell. 

- Booij, G. (2007). The grammar of words: an introduction of 

morphology (2nd ed.). Oxford: Oxford University Press. 

- Crystal, D. (2005). The Cambridge encyclopedia of the English 

language. Cambridge: Cambridge University Press. 

- Haspelmath, M. (2002). Understanding morphology. London: 

Hodder. 

- Swan, M. (2003). Practical English Usage (2 nd). Oxford: Oxford 

University Press.  

- Greenbaum, S. & Quirk, R. (1990). A student’s grammar of the 

English language. Edinburgh: Longman. 

- Yule, G. (2006). The study of language (3rd ed.). Cambridge: 

Cambridge University Press. 
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 االمتحاف النهائي المشروع االمتحانات اليومية المختبر الفصل الدراسي تقديرات الفصل
40% ------ 10% ----- 50% 

 معلومات اضافية
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم                                      

 

 استمارة الخطة التدريسية لممادة

اال
سبوع

 المالحظات المادة العملية المادة النظرية التاريخ 

مقدمة عامة عن املنهج واهدافه واخلطة  01-2/10/2015 8
 التدريسية للفصلني الدراسيني.

  

املقالة يف اللغة االنكليزية: تعريف  12-16/10/2015 1
وحدة   مفهومه ومفهوم اصغر 

  sentenceكتابية

 
 

الل تطبيقات وحل التمارين من خ
 العمل مبجاميع

 

مفهوم االضافة باللغة االنكليزية وانواعها  19-23/10/2015 3
 واملواضيع املتعلقة هبا.

تطبيقات وحل التمارين من خالل 
 العمل مبجاميع

 

 اجزاء اجلمل 26-30/10/2015 4
 

تطبيقات وحل التمارين من خالل 
 العمل مبجاميع

 

ن من خالل تطبيقات وحل التماري  02-06/11/2015 5
 العمل مبجاميع

 

: مفهومها وانواعها واملواضيع اجلملة 09-13/11/2015 6
 املتعلقة هبا.

تطبيقات وحل التمارين من خالل 
 العمل مبجاميع

 

7 16-20/11/2015 
 
0 

Sentence fragment  تطبيقات وحل التمارين من خالل
 العمل مبجاميع

 

8 23-27/11/2015 Sentence fragment ان الشهر االول يف الفصل إمتح
 االول

 

9 01-04/12/2015 Sentence problems  تطبيقات وحل التمارين من خالل
 العمل مبجاميع

 

81 14-18/12/2015 Sentence problems  تطبيقات وحل التمارين من خالل
 العمل مبجاميع

 

88 21-25/12/2015 Sentence problems  تطبيقات وحل التمارين من خالل
لعمل مبجاميعا  

 

81 28-31/12/2015 Sentence problems  تطبيقات وحل التمارين من خالل
 العمل مبجاميع

 

تطبيقات وحل التمارين من خالل   04-08/01/2016 83
 العمل مبجاميع

 

 جامعة الكوفة اسم الجامعة:
 االداب اسم الكلية:
 اللغة االنكليزية اسم القسم:

 الثالثةالمرحلة:
سوزاف عبد الهادي   اسم المحاضر الثالثي:

 كاظم
 مدرس  اللقب العلمي:

 دكتوراه  المؤىل العلمي:
 االداب مكاف العمل:

   جمهورية العراؽ          
    وزارة التعليم العالػي والبحػث العلمػي

 جهاز االشراؼ والتقويم العلمي   
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 أجزاء الكالم: 11-15/01/2016 84
Structure – Classes: 
Qualifiers, 
Prepositions, 
Determiners  

وحل التمارين من خالل  تطبيقات
 العمل مبجاميع

 

 أجزاء الكالم: 18-22/01/2016 85
Structure – Classes: 
Auxiliaries  

إمتحان الشهر الثاين يف الفصل 
 االول

 

 أجزاء الكالم: 25-29/01/2016 86
Structure – Classes: 
Pronouns: Personal, 
Interrogative, Relative 

  مراجعة للفصل االول

 عطلػػػػػػػػة نصػػف السػػػػػنة
الرتكيب يف اللغة االنكليزية: العبارة  19-19/02/2016 87

 االمسية
تطبيقات وحل التمارين من خالل 

 العمل مبجاميع
 

 الرتكيب يف اللغة االنكليزية: 22-26/02/2016 88
العبارة الفعلية. -  
الفاعل والفعل. -  

تطبيقات وحل التمارين من خالل 
مبجاميعالعمل   

 

   مناذج بناء اجلملة يف اللغة االنكليزية 01-05/03/2016 89
   مناذج بناء اجلملة يف اللغة االنكليزية 08-12/03/2016 11
تطبيقات وحل التمارين من خالل  مناذج بناء اجلملة يف اللغة االنكليزية 15-19/03/2016 18

 العمل مبجاميع
 

 أجزاء الكالم: 22-26/03/2016 11
 Positional-Classes: 

Nominals, Verbals 

تطبيقات وحل التمارين من خالل 
 العمل مبجاميع

 

13 29-31/03/2016 
01-02/04/2016 

 أجزاء الكالم:
Positional-Classes: 
Adjectivals, Adverbials 

امتحان الشهر االول يف الفصل 
 الثاين

 

14 05-09/04/2016 Modification: 
Sentence Modifiers 
The NP: Prenominal 
Modifiers 
The NP: Postnominal 
Modifiers 

تطبيقات وحل التمارين من خالل 
 العمل مبجاميع

 

15 12-16/04/2020 Modification: 
Sentence Modifiers 
The NP: Prenominal 
Modifiers 
The NP: Postnominal 
Modifiers 

تطبيقات وحل التمارين من خالل 
اميعالعمل مبج  

 

16 19-23/04/2020 Modification: 
The VP: One-Word 
Adverbials 
The VP: Word-Group 
Adverbials 

  تطبيقات وحل التمارين 

17 26-30/04/2020 Levels of Modification  تطبيقات وحل التمارين من خالل 
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كروباتالعمل ب  
18 03-07/05/2020 Levels of Modification التمارين من خالل  تطبيقات وحل

 العمل بكروبات
 

19 10-14/05/2020 Some Syntactic 
Details 
Complements 
Subjunctive Forms of 
the Verbs 

تطبيقات وحل التمارين من خالل 
 العمل مبجاميع

 

31 17-21/05/2020 Some Syntactic 
Details 
Noun Subgroups 
The Expletive there 
The Expletive it 
The Tag Question 

امتحان الشهر الثاين يف الفصل 
 الثاين

 

    مراجعة عامة 24-28/05/2016 38
 

 
 

            :توقيع االستاذ

 د سوزاف عبد الهادي كاظمـ. 
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 استمارة انجاز الخطة التدريسية لممادة
 سماح محمد عباس  االسم

  samah.fadhili@gmail.com البريد االلكتروني

 

 القراءة اسم المادة
 المستوى المتوسط  –القراءة  مقرر الفصل

 المادة أىداؼ
 
 

تهدؼ المادة الى تعليم طلبة المرحلة الثانية في قسم اللغة اإلنكليزية مهارات القراءة وبناء 
 فكير والكتابة.المفردات باإلضافة الى المناقشات المحفزة للت

 للمادة األساسيةالتفاصيل 
 
 

تمثل نصوص القراءة مجموعة كبيرة من األنواع التي جمعت من مصادر موثوقة اعتمدىا 
المدرسوف ذوي الخبرة ومنها )مقاالت الصحف والمجالت والمقاالت الشخصية وفصوؿ الكتب 

 المنهجية ومقتطفات الكتب والمناقشات على االنترنت(.   
 ب المنهجيةالكت

 
 

 كتاب قراءات مختارة للمؤلفين لندا لي وايرؾ كاندرسن.

 المصادر الخارجية
 
 

- 

 االمتحاف النهائي المشروع االمتحانات اليومية المختبر الفصل الدراسي تقديرات الفصل
 %60 - %10 ال يوجد 30%

 إضافيةمعلومات 
 
 

     

 
 

 

 الكوفة اسم الجامعة: الرحيم بسم اهلل الرمحن                     
 اآلداب الكلية: اسم

 اللغة االنكليزية اسم القسم:
 الثانية المرحلة:

 سماح محمد عباس  اسم المحاضر الثالثي:
 مدرس مساعد اللقب العلمي:

 ماجستير لغة المؤىل العلمي:
اآلداب/قسم اللغة كلية   مكاف العمل:

 االنكليزية

 

   جمهورية العراؽ          
    علمػيوزارة التعليم العالػي والبحػث ال

 جهاز االشراؼ والتقويم العلمي   

mailto:samah.fadhili@gmail.com
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 استمارة الخطة التدريسية لممادة

األسبوع
 

 المالحظات المادة العملية المادة النظرية التاريخ

   استعماؿ السياؽ وفهم األفعاؿ المركبة 8-9/12/2020 8
   االستنتاج وفهم اللواحق 15-16/12/2020 1
القراءة السريعة والعميقة للنص وتعلم الكلمات  22-23/12/2020 3

 تجمعةالم
  

   التمييز بين الحقائق واآلراء وفهم كلمات الربط 29-30/12/2020 4
   استعماؿ قرائن السياؽ وتعلم المترادفات 5-6/1/2021 5
   إيجاد الموضوع والفكرة الرئيسية 12-13/1/2021 6
   تحديد األفكار الداعمة وتعلم اللواحق االسمية 19-20/1/2021 7
   يد إشارات الضمائر وفهم األسماء المركبةتحد 26-27/1/2021 8
   فهم العناوين المنظمة للنص 2-3/2/2021 9

   فهم اللغة المجازية وتعلم البادئات 9-10/2/2021 81
   اخذ المالحظات وفهم الكلمات الرابطة 16-17/2/2021 88
   التلخيص وتعلم اشكاؿ الكلمات 23-24/2/2021 81
   انتقاالت الفقرات وتعلم المتضادات تمييز 2-3/3/2021 83
   إعادة صياغة العبارة وفهم لواحق الصفات والظروؼ 9-10/3/2021 84
   اعادة لفقرات مهمة 16-17/3/2021 85
86  -   

 عطلػػػػػػػػة نصػػف السػػػػػنة
87     
88     
89     
11     
18     
11     
13     
14     
15     
16     
17     
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18     
19     
31     
38     
31     

  :ٍ توقيع العميد          :توقيع االستاذ
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم                     

 

 
Follow up of Teaching Plan Implementation  

Course Instructor Samah Mohammed Abbas 

 

E-mail samah.fadhili@gmail.com  

 

Title Reading 

 

Course Coordinator Reading-Intermediate Level  

 

 

Course Objective 

 

This course aims to teach the Second-year- students/ English 

Dept. reading skills and vocabulary building, as well as 

thought-provoking discussions and writing.  

 

 

Course Description 

The readings represent a wide range of genres (newspaper and 

magazine articles, personal essays, textbook chapters, book 

excerpts and online discussions) gathered from well-respected 

sources and approved by experienced teachers.   

 

 

Textbook 

Select Readings, 2011, Linda Lee and Erik Gundersen, 

Oxford, Oxford University Press.  

 
 

Course Assessments 
Term 

Tests 

Laboratory Quizzes Project Final 

Exam 

 (30%) None  (10%) -  (60%) 

  

Republic of Iraq 
The Ministry Of Higher Education 

& Scientific Research 

University: Kufa 

College: College of Arts  

Department: English 

Stage: Second   
Lecturer name:Samah Mohammed 

Qualification: M.A. in Linguistics   

Place of work: College of Arts            

 

mailto:samah.fadhili@gmail.com
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General Notes 

 

 

 

 

 

 

  

 

Course Weekly Outline 

W
eek

 

Date Topes Covered Lab. 

Experime

nt 

Assignme

nts 

Notes 

1 8-9/12/2020 Answering 6 Common Interview Questions 

Using context and understanding phrasal verbs 

  

2 15-16/12/2020 Young Women Changing the World 

-Making inferences and understanding suffixes   
  

3 22-23/12/2020 Achieving academic success through team work 

Skimming & scanning and learning collocations   

  

4 29-30/12/2020 How children learn languages  

Distinguishing facts from opinions and 

understanding connecting words 

  

5 5-6/1/2021 What you can see when you look at the moon 

Using context clues and learning synonyms  

  

6 12-13/1/2021 Adjusting to life in a foreign country 

Finding the topic and main idea 

  

7 19-20/1/2021 Having a special place to go to reflect on life 

Identifying supporting ideas and learning noun 

suffixes 

  

8 26-27/1/2021 Talents and abilities - Identifying pronoun 

references and understanding compound nouns 

  

9 2-3/2/2021 Preparing and making a good speech 

Understanding text organization headings  

  

10 9-10/2/2021 Different ways people converse 

Understanding figurative language and learning 

prefixes 

  

11 16-17/2/2021 Applying for a job 

Notetaking and understanding connecting words 

  

12 23-24/2/2021 The Siesta tradition 

Summarizing and learning word forms  

  

13 2-3/3/2021 Talking about the importance of science   

University: Kufa 

College: College of Arts  

Department: English 

Stage: Second   
Lecturer name:Samah Mohammed 

Qualification: M.A. in Linguistics   

Place of work: College of Arts     

 

Republic of Iraq 
The Ministry Of Higher Education 

& Scientific Research 
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Recognizing paragraph transitions and antonyms  

14 9-10/3/2021 Understanding how geniuses think  

Paraphrasing and understanding adjective and 

adverb suffixes  

  

15 16-17/3/2021 Reviewing Some Important Topics    

16 - -   

Half – year break 

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     

31     

32     

INSTRUCTOR Signature:        Dean 
Signature: 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم                     

 

 
 استمارة انجاز الخطة التدريسية لممادة

 سماح محمد عباس  االسم

  samah.fadhili@gmail.com البريد االلكتروني

 

 الكتابة االكاديمية اسم المادة
 اديمية للمستوى المتوسط الكتابة االك مقرر الفصل

 المادة أىداؼ
 
 

تهدؼ المادة الى تعليم طلبة المرحلة الثانية في قسم اللغة اإلنكليزية كيفية ترتيب وربط الفقرات 
مع بعضها لتكوين مقاالت متسقة ومترابطة وإلنشاء جميع أنواع الفقرات التي تم توظيفها في 

 الواجبات المكتوبة.   
 للمادة األساسيةالتفاصيل 

 
 

تتضمن المادة جانب عملي لتطبيق كيفية توليد األفكار وتنظيم المادة وكتابة المسودة ومراجعة 
 وتنقيح العمل المكتوب.

 الكتب المنهجية
 
 

 كتاب "الكتابة االكاديمية من الفقرة الى المقالة" للمؤلفين دوروثي زيماؾ وليزا رامسيك

 المصادر الخارجية
 
 

- 

 االمتحاف النهائي المشروع االمتحانات اليومية المختبر الفصل الدراسي تقديرات الفصل
 %60 - %10 ال يوجد 30%

 معلومات اضافية
 
 

     

 
 

 

 الكوفة اسم الجامعة:
 اآلداب اسم الكلية:
 اللغة االنكليزية اسم القسم:

 الثانية المرحلة:
 سماح محمد عباس اسم المحاضر الثالثي:

 مدرس مساعد اللقب العلمي:
 ماجستير في علم اللغة المؤىل العلمي:

 للغة االنكليزيةاآلداب/قسم اكلية   مكاف العمل:

   جمهورية العراؽ          
    وزارة التعليم العالػي والبحػث العلمػي

 جهاز االشراؼ والتقويم العلمي   

mailto:samah.fadhili@gmail.com
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم                     

 

 استمارة الخطة التدريسية لممادة

األسبوع
 المالحظات المادة العملية المادة النظرية التاريخ 

   مقدمة : فهم عملية الكتابة 13-14/4/2021 87
   الكتابة: االستعداد للكتابة لما قب 20-21/4/2021 88
   ىيكل الفقرة 27-28/4/2021 89
الفقرات الوصفية والتي تصف إجراءات  4-5/5/2021 11

 عملية
  

   الفقرات التي تبين اآلراء 11-12/5/2021 18
   نة واالختالؼفقرات المقار  18-19/5/2021 11
   فقرات المشكلة والحل 25-26/5/2021 13
   ىيكل المقالة 1-2/6/2021 14
   اعداد المقالة  8-9/6/2021 15
   المقدمة والخاتمة 15-16/6/2021 16
   الوحدة والتناسق 22-23/6/2021 17
   مقاالت لالختبار 29-30/6/2021 18
   مواد إضافية 6-7/7/2021 19
   إعادة لفقرات مهمة 13-14/7/2021 31
   إعادة لفقرات مهمة 20-21/7/2021 38
31 - -   

  :ٍ توقيع العميد          :توقيع االستاذ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الكوفة اسم الجامعة:
 اآلداب اسم الكلية:
 اللغة االنكليزية اسم القسم:

 الثانية المرحلة:
 سماح محمد عباس اسم المحاضر الثالثي:

 مساعد مدرس اللقب العلمي:
 ماجستير في علم اللغة المؤىل العلمي:

 اآلداب/قسم اللغة االنكليزيةكلية   مكاف العمل:

 

   جمهورية العراؽ          
    وزارة التعليم العالػي والبحػث العلمػي

 جهاز االشراؼ والتقويم العلمي   
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم                     

 

 
Follow up of Teaching Plan Implementation  

Course Instructor Samah Mohammed Abbas 

 

E-mail samah.fadhili@gmail.com  

 

Title Academic Writing 

 

Course Coordinator Academic Writing for intermediate level students 

 

 

Course Objective 

This course aims to teach the Second-year- students/ English 

Dept. how to order and link paragraphs into cohesive and 

coherent essays and to create the various paragraph types that 

are used in written assignments.  

 

 

Course Description 

Academic writing includes practical work on how to generate 

ideas, organize material, draft, review and revise written work.  

 

 

Textbook 

Academic Writing from Paragraph to Essay, 2005, Dorothy E 

Zemach and Liza A Rumisek, Macmillan publishers limited.   

 
 

Course Assessments 
Term 

Tests 

Laboratory Quizzes Project Final 

Exam 

 (30%) None  (10%) -  (60%) 

 

General Notes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republic of Iraq 
The Ministry Of Higher Education 

& Scientific Research 

University: Kufa 

College: College of Arts  

Department: English 

Stage: Second   
Lecturer name:Samah Mohammed 

Qualification: M.A.   

Place of work: College of Arts            
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Course Weekly Outline 
17 13-14/4/2021 Introduction: understanding process writing    

18 20-21/4/2021 Pre-writing : getting ready to write    

19 27-28/4/2021 The Structure of a Paragraph   

20 4-5/5/2021 Descriptive and Process Paragraphs   

21 11-12/5/2021 Opinion Paragraphs   

22 18-19/5/2021 Comparison/ Contrast Paragraphs   

23 25-26/5/2021 Problem/Solution Paragraphs   

24 1-2/6/2021 The Structure of an Essay   

25 8-9/6/2021 Outlining an Essay   

26 15-16/6/2021 Introductions and Conclusions   

27 22-23/6/2021 Unity and Coherence   

28 29-30/6/2021 Essays for Examinations   

29 6-7/7/2021 Additional Materials   

30 13-14/7/2021 Reviewing Some Important Topics    

31 20-21/7/2021 Reviewing Some Important Topics    

32 - -   

INSTRUCTOR Signature:        Dean  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

University: Kufa 

College: College of Arts  

Department: English 

Stage: Second   
Lecturer name:Samah Mohammed 

Qualification: M.A.   

Place of work: College of Arts           

 

           

 

Republic of Iraq 
The Ministry Of Higher Education 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم                     

 

 
 استمارة انجاز الخطة التدريسية لممادة

 سماح محمد عباس  االسم

  samah.fadhili@gmail.com البريد االلكتروني

 

 اللغة اإلنكليزية اسم المادة
 المستوى المتوسط  –اللغة االنكليزية  مقرر الفصل

 المادة أىداؼ
 
 

تهدؼ المادة الى تعليم طلبة المرحلة الثالثة في قسم الجغرافية مهارات اللغة االنكليزية التي 
 .تتضمن االستماع والتحدث والقراءة والكتابة

 للمادة األساسيةالتفاصيل 
 
 

يعد الكتاب منهجا معتمدا ومتكامال يضم مواضيع محفزة ومهاـ واضحة التركيز والكفاءة لتدريب 
 الطلبة على مختلف المهارات.

 الكتب المنهجية
 
 

 المستوى المتوسط للمؤلفين ليز وجوف سورز. –كتاب التقدـ في اللغة 

 المصادر الخارجية
 
 

- 

 االمتحاف النهائي المشروع االمتحانات اليومية المختبر الفصل الدراسي لفصلتقديرات ا
 %60 - %10 ال يوجد 30%

 إضافيةمعلومات 
 
 

     

 
 

 

 

 الكوفة اسم الجامعة:
 اآلداب اسم الكلية:
 اللغة االنكليزية اسم القسم:

 الثالثة لة:المرح
 سماح محمد عباس  اسم المحاضر الثالثي:

 مدرس مساعد اللقب العلمي:
 ماجستير لغة المؤىل العلمي:

 اآلداب/قسم اللغة االنكليزيةكلية   مكاف العمل:

   جمهورية العراؽ          
    وزارة التعليم العالػي والبحػث العلمػي

 جهاز االشراؼ والتقويم العلمي   

mailto:samah.fadhili@gmail.com
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم                     

 

 استمارة الخطة التدريسية لممادة

األسبوع
 تالمالحظا المادة العملية المادة النظرية التاريخ 

   األفعاؿ المساعدة، اقساـ الكالـ 7/12/2020 8
   تعابير اجتماعية، قراءة نص  14/12/2020 1
األزمنة المضارعة، الرياضة ونشاطات وقت  21/12/2020 3

 الفراغ
  

   األرقاـ والتواريخ، قراءة نص 28/12/2020 4
   األزمنة الماضية، الفن واالدب 4/1/2021 5
   ء اآلراء، قراءة نصإعطا 11/1/2021 6
   األفعاؿ الناقصة، كلمات القومية 18/1/2021 7
   تعابير الطلب والعرض، قراءة نص 25/1/2021 8
   صيغ المستقبل، الطقس 1/2/2021 9

   تعابير السفر، قراءة نص 8/2/2021 81
، وصف الطعاـ  likeاألسئلة باستخداـ  15/2/2021 88

 والمدف
  

   العالمات واالصوات، قراءة نص 22/2/2021 81
   التحدث عن الطعاـ الشائع وأماكن وجوده 3/3/2021 83
   اعادة لفقرات مهمة 8/3/2021 84
   مراجعة شاملة 15/3/2021 85
86  -   

 عطلػػػػػػػػة نصػػف السػػػػػنة
   األزمنة التامة، األفعاؿ المركبة 12/4/2021 87
   الهاتف، قراءة نص تعابير على 19/4/2021 88
   الشرطية، الصفات األساسية  26/4/2021 89
   عمل االقتراحات، قراءة نص 3/5/2021 11
   ، صفات الشخصية1األفعاؿ الناقصة  10/5/2021 18
   الموافقة والرفض، قراءة نص 17/5/2021 11
   المضارع التاـ المستمر، األسماء المركبة 24/5/2021 13
   التعبير عن الكمية، قراءة نص 31/5/2021 14

 الكوفة معة:اسم الجا
 اآلداب اسم الكلية:
 اللغة االنكليزية اسم القسم:

 الثالثة المرحلة:
 سماح محمد عباس  اسم المحاضر الثالثي:

 مدرس مساعد اللقب العلمي:
 ماجستير لغة المؤىل العلمي:

 اآلداب/قسم اللغة االنكليزيةكلية   مكاف العمل:

 

   جمهورية العراؽ          
    الػي والبحػث العلمػيوزارة التعليم الع

 جهاز االشراؼ والتقويم العلمي   
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األسئلة غير المباشرة، الكلمات التي تأتي  7/6/2021 15
 معا

  

   اإلنكليزية الغير رسمية 14/6/2021 16
   الكالـ الغير مباشر 21/6/2021 17
   تعابير الوالدة، الزواج والموت 28/6/2021 18
   االعتذار، قراءة نص 5/7/2021 19
   اعادة لفقرات مهمة 12/7/2021 31
   مراجعة شاملة 19/7/2021 38
31 - -   

 :ٍ توقيع العميد          :توقيع االستاذ
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم                     

 

 
Follow up of Teaching Plan Implementation  

Course Instructor Samah Mohammed Abbas 

 

E-mail samah.fadhili@gmail.com  

 

Title English Course 

 

Course Coordinator English-Intermediate Level  

 

 

Course Objective 

 

This course aims to teach the Third-year- students/ Geography 

Dept. English language skills: listening, speaking, reading and 

writing.  

 

Course Description 

New Headway Plus is an authoritative integrated syllabus with 

motivating topics and clearly focused tasks.  

 

 

Textbook 

New Headway Plus- Intermediate Level, 2010, Liz and John 

Soars, Oxford, Oxford University Press.  

 
 

Course Assessments 
Term 

Tests 

Laboratory Quizzes Project Final 

Exam 

 (30%) None  (10%) -  (60%) 

 

General Notes 
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The Ministry Of Higher Education 
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University: Kufa 
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Stage: Third   
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Place of work: College of Arts            
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Course Weekly Outline 

W
eek

 

Date Topes Covered Lab. 

Experime

nt 

Assignme

nts 

Notes 

1 7/12/2020 Auxiliary verbs, parts of speech    

2 14/12/2020 Social expressions, Reading: ‘Wonders of the 

modern world’ 

  

3 21/12/2020 Present tenses, sport and leisure   

4 28/12/2020 Numbers and dates, Reading: ‘The clown doctor’   

5 4/1/2021 Past tenses, art and literature   

6 11/1/2021 Giving opinions, Reading: ‘The painter and the 

writer’ 

  

7 18/1/2021 Modal verbs, nationality words   

8 25/1/2021 Requests and offers, Reading: ‘A world guide to 

good manners’ 

  

9 1/2/2021 Future forms, the weather   

10 8/2/2021 Travelling around, Reading: ‘My kind of holiday’   

11 15/2/2021 Questions with like, describing food and cities   

12 22/2/2021 Signs and Sounds, Reading: ‘Global Pizza’    

13 3/3/2021 Talking about popular food and popular places to 

eat 

  

14 8/3/2021 Reviewing Some Important Topics    

15 15/3/2021 Reviewing Some Important Topics    

16 - -   

Half – year break 

17 12/4/2021 Present perfect, phrasal verbs    

18 19/4/2021 On the phone, Reading: ‘Dream jobs’   

19 26/4/2021 Conditionals, base and strong adjectives   

20 3/5/2021 Making suggestions, Reading: ‘who wants to be a 

millionaire’  

  

21 10/5/2021 Modal verbs 2, character adjectives   

22 17/5/2021 Agreeing and disagreeing, R: ‘The man who 

planted trees’ 

  

23 24/5/2021 Present perfect continuous, compound nouns   

24 31/5/2021 Expressing quantity, R: ‘Famous for not being 

famous’  

  

25 7/6/2021 Indirect Questions, Collocations   

26 14/6/2021 Informal English   

University: Kufa 

College: College of Arts  

Department: English 

Stage: Third   
Lecturer name:Samah Mohammed 

Qualification: M.A. in Linguistics   

Place of work: College of Arts     
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27 21/6/2021 Reported Speech   

28 28/6/2021 Birth , marriage and death   

29 5/7/2021 Saying sorry, Reading: ‘David Copperfield’   

30 12/7/2021 Reviewing Some Important Topics    

31 19/7/2021 Reviewing Some Important Topics    

32 -    

INSTRUCTOR Signature:        Dean 
Signature: 
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 استمارة الخطة الدراسية
 

 شميم ناظم رحيم السالمي االسم
 Shameemn.alsalami@uokufa.edu.iq البريد االلكتروني

 لغة انكميزية عامة اسم المادة
  مقرر الفصل
 اهداف المادة

 
 كالتالي:االهداف المرجوة من تدريس هذه المادة هي 

 تمكين الطالب من التعرف الى االنواع االساسية لمجمل. -1

 تمكين الطالب من التعرف الى تراكيب تمك لمجمل. -2

 معرفة كيفية صياغة الجمل. -3

 معرفة االزمنة المختمفة لمجمل والفرق بين تمك االزمنة بالتركيب واالستخدام. -4

 لمتعدي الى مفعولين.التعرف الى انواع االفعال الالزم والمتعدي الى مفعول وا -5

 تشجيع الطالب عمى استخدام االفعال المركبة ومعنى كل فعل. -6

 تمكين الطالب من تركيب الجمل الخبرية والمنفية واالستفهامية.  -7
 التفاصيل االساسية لممادة

 
تراكيب الجمل وانواع الجمل وانواع االفعال واالزمنة المختمفة ومعمومات اخرى متنوعة تتعمق بأدوات 

 لتنقيط والمفظ الصحيح لبعض المصطمحات التي يشاع استخدامها بشكل خاطئ.    ا
 

 الكتب المنهجية
 

 

 
 المصادر الخارجية

 

 

 
 تقديرات الفصل

االمتحانات  المختبر الفصل الدراسي
 اليومية

 االمتحان النهائي المشروع

10%  10% - 80% 
 

 معمومات اضافية
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Course Outline 
 

Course Instructor Shameem N. Alsalami 
 

E-mail Shameemn.alsalami@uokufa.edu.iq 
Title General English 
Course Coordinator  
 
Course Objective 
 

The course is aimed to improve the grammatical skills of the 
students to reach mastery of grammatical rules. 

 
Course Description 
 

Sentence types, sentence patterns, structure of questions, 
negative sentences, tools for joining complex and compound 
sentences, verb types, object types. 

 
Textbook 

 

 
References 

 
 

 

Course Assessment 
Term Tests Laboratory Quizzes Project Final Exam 

10%  10% ---- 80% 
 
 
General Notes 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Shameemn.alsalami@uokufa.edu.iq
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 استمارة انجاز الخطة التدريسية لممادة

 محمد قاسم ظاىر  االسم
 Mohammedq.dhahir@uokufa.edu.iq البريد االلكتروني

 الحاسوب  اسم المادة
 السنة االولى مقرر الفصل

 المادة أىداؼ
 
 

التعرؼ على كيفية التعامل مع الحاسب اآللي ونظاـ التشغيل ويندوز. كما يشتمل البرنامج على 
  Wordالجوانب المتعلقة بمعالجة النصوص باستخداـ برنامج 

 األىداؼ التفصيلية للبرنامج
 معرفة المكونات المادية للحاسب اآللي

 نواع تطبيقات الحاسب اآلليالتعرؼ على أ
  Windowsمعرفة الخصائص الرئيسية لػ 
  Windowsستخداـ البرامج الملحقة لػ 

 واالستخدامات الرئيسية لو Wordالتعامل مع 
 للمادة األساسيةالتفاصيل 

 
 

 المكونات المادية للحاسب اآللي
  Windowsاستكشاؼ 

 استخداـ اإلطارات واألزرار واألشرطة
 Windows Pطبيقات استخداـ ت

 My Computerالتعرؼ على برنامج 
 Control Panelوالعمل مع  Windowsتخصيص 

   MS Wordمعالجة النصوص باستخداـ 
 التحرير وأساسيات التنسيق

 إنشاء وتنسيق الجداوؿ
  الكتب المنهجية

 المصادر الخارجية
 
 

 . مقدمة في الحاسب اآللي1
 آللي. نظم التشغيل وصيانة الحاسب ا2
 . استخداـ الحاسب اآللي في األعماؿ المكتبية3
 wordبرنامج معالجة النصوص  .4
 . تعلم الحاسوب في الكليات االنسانية /د.محمد كاظم البكاء5

االمتحاف النهائي  االمتحانات اليومية المختبر الفصل الدراسي تقديرات الفصل
 العملي

 االمتحاف النهائي

30% 10% 0% 10% 50% 
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 لومات اضافيةمع
 
 

     

 

 

 استمارة الخطة التدريسية لممادة

االسبوع
 المالحظات المادة العملية المادة النظرية التاريخ 

مقدمة في الحاسب اآللي وكيفية   8
 عملو

  تطبيق مادة النظري

  == مكونات الحاسب اآللي  1
  == التغذية الكهربائية للحاسب ومشاكلها  3
  == المركزيةوحدة المعالجة   4
  == اللوحة األـ وصناديق الحاسب  5
  == محركات األقراص المرنة والصلبة  6
  == Windows XPاستكشاؼ   7
  == استخداـ اإلطارات واألزرار واألشرطة  8
9  Exam Exam  

 Windowsاستخداـ تطبيقات   81

XP 
==  

 Myالتعرؼ على برنامج   88

Computer 
==  

 Windows XPتخصيص   81
 Control Panelوالعمل مع 

  

 MSمعالجة النصوص باستخداـ   83

Word XP 
==  

  == التحرير وأساسيات التنسيق  84
  == إنشاء وتنسيق الجداوؿ  85
86  Exam Exam  

 عطلػػػػػػػػة نصػػف السػػػػػنة
القدرة على إدراج الجداوؿ للنصوص   87

 جداوؿوالتعامل مع التنسيق لل
==  

القدرة على إنشاء النصوص   88
 والخطابات وحفظها على النظاـ

==  

التعرؼ على برنامج معالجة الكلمات   89
 وكيفية التعامل معو

==  
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التعرؼ على أنواع وأنماط الخطوط   11
 وطرؽ التنسيق المختلفة

==  

التعامل مع صفحة وورد من حيث   18
اإلعداد وضبط الهوامش واتجاه 

 لورقةا

==  

كيفية إدراج الجداوؿ والتعامل معها   11
 من حيث التنسيق والتنقل بين الخاليا

==  

التعامل مع الرسـو والصور ومربعات   13
 النص وكيفية إنشائهم وحذفهم

==  

14  Exam Exam  
برنامج البريد اإللكتروني   15

Outlook 
==  

  == إنشاء الرسائل والخطابات  16
نة الرسائل باستخداـ قائمة عنو   17

 العناوين
==  

  == تنسيق الرسائل  18
  == إعدادات الرسائل وخيارات التسليم  19
  == إضافة التوقيع البريدي  31
  == حفظ الرسائل كمسودة  38
31  Exam Exam  

 
 
 
 
 
 
 
 

  :ٍ توقيع العميد          :توقيع االستاذ             
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 جاز الخطة التدريسية لممادةاستمارة ان
 محمد قاسم ظاىر  االسم

 Mohammedq.dhahir@uokufa.edu.iq البريد االلكتروني
 الحاسوب  اسم المادة

 السنة الثانية مقرر الفصل
 المادة أىداؼ

 
 

 powerالمهارات األساسية في التعامل مع برنامج العروض التقديمية  طالبكساب الإ
point 

مهارات التعامل مع برنامج الجداوؿ  طالبوؿ االلكترونية إلى إكساب اللجدايهدؼ برنامج ا
 Excelااللكترونية 
 استخداـ اإلنترنت في التعليماالنترنيت و عامل مع مهارات الت طالبإكساب ال

 للمادة األساسيةالتفاصيل 
 
 

  power point األىداؼ التفصيلية للبرنامج
 عروض التقديميةالقدرة على تعلم مهارات إنشاء ال

 القدرة علي التعرؼ علي كيفية تشغيل البرنامج
 القدرة علي استكشاؼ الواجهة الرئيسية للبرنامج

 القدرة علي إنشاء العروض التقديمية باستخداـ مؤثرات الحركة والصوت
 Excel  األىداؼ التفصيلية للبرنامج

 واالستخدامات الرئيسية لو Excelالقدرة على التعامل مع 
 قدرة على التعرؼ على كيفية تشغيل البرنامجال

 القدرة على استكشاؼ الواجهة الرئيسية للبرنامج
 Excelالقدرة على إنشاء الجداوؿ االلكترونية باستخداـ برنامج 

 القدرة على إعداد الصيغ الرئيسية البسيطة
 القدرة على إعداد الدواؿ المحاسبية المعقدة

 :اإلنترنت في التعليم ومنها األىداؼ التفصيلية على استخداـ
 معالجة البعدين الزماني والمكاني

 توفير الوقت والجهد في الحصوؿ على المعلومات
 إمكانية نشر أكثر من طريقة تعليمية عبر الشبكة

 سهولة الحصوؿ على أحدث المعلومات والدراسات والبحوث من خالؿ الشبكة
 الكتب المنهجية

 
 

 

 power point + Excelتعليم  كتاب المصادر الخارجية
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 تعلم الحاسوب للكليات االنسانية /المؤلف أ.د.محمد كاظم البكاء

االمتحاف النهائي  االمتحانات اليومية المختبر الفصل الدراسي تقديرات الفصل
 العملي

 االمتحاف النهائي

30% 10% 0% 10% 50% 
 معلومات اضافية

 
 

     

 

 مادةاستمارة الخطة التدريسية لم

االسبوع
 المالحظات المادة العملية المادة النظرية التاريخ 

  تطبيق مادة النظري تشغيل العرض التقديمي  8
  == إنشاء شريحة العنواف  1
  == تنسيق الفقرة والخط  3
إضافة شريحة جديدة والتنقل بين   4

 الشرائح
==  

  == تغيير نوع الشريحة وتأثيرات الحركة  5
  == رين على التوقيتالتم  6
  == طريقة تصميم شريحة بوربوينت  7
عمل خلفية متحركة باستخداـ   8

 البوربوينت
==  

9  Exam Exam  
أساسيات تشغيل ميكروسوفت   81

 إكسل
==  

  == طرؽ فتح ورقة عمل جديدة  88
أساليب إدخاؿ البيانات في ورقة   81

 العمل
==  

  == طرؽ إدراج صفوؼ وأعمدة  83
طرؽ إعداد المعادالت الرياضية   84

 والدواؿ المحاسبية
==  

  == طرؽ إنشاء تخطيط بسيط  85
86  Exam Exam  

 عطلػػػػػػػػة نصػػف السػػػػػنة
  == تعريف شبكة االنترنت  87
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  == طرؽ االتصاؿ باالنترنت  88
  == أىمية االنترنت في التعليم  89
ت كأداة خصائص شبكة االنترن  11

 تعليمية
==  

نواع تكنولوجيا المعلومات ا  18
 المستخدمة في التعليم الجامعي

==  

استخداـ االنترنت في التعليم   11
 الجامعي

==  

إرشادات الستخداـ االنترنت بطريقة   13
 فعالة في التعليم

==  

14  Exam Exam  
  == طريقة حفظ صفحات االنترنت  15
 طريقة استخداـ محرؾ البحث قوقل  16

google 
==  

 تعريف محركات البحث مثل  17

Google  و Yahoo 
==  

  == تصفح االنترنيت  18
  == طرؽ االرساؿ واالستالـ المعلومات  19
  == طرؽ التحميل المعلومات  31
  == رؽ حفظ المعلومات ط  38
31  Exam Exam  

 
 
 
 
 
 
 
 

  :ٍ توقيع العميد          :توقيع االستاذ             
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Flow up of implementation celli pass play    

Course Instructor Khalid Jaber Oudah Alogaili 

E-mail Khalid.alogaili@uokufa.edu.iq 

Title Asst. Professor  

Course Coordinator Type here the name of course coordinator 

 

 

Course Objective 

 Fourth year  students will be familiar with all types of 

narration. Theiy will enhance their vocabulay via various novel 

texts. 

 

Course Description 

 

The course will help students to develop their knowledge and 

cognition of  English literature in general.  

 

Textbook 

 Oxford World’s Classics, D.H. Lawrence  Sons and 

Lovers  (1995). 

 
 

Course 

Assessments 

Term 

Tests 

Electronic  Quizzes Repoet Final 

Exam 

As(20%) As(10%) As(10%)  - As(60%) 

 

General Notes 

 

 

Eventully, the students will have been enriched with wide 

knowledge of miscellaneous literary texts. 

 

 

 

 

Course Weekly Outline 
W

eek
 

Date Topes Covered Lab. 

Experiment 

Assignments 

Notes 

1 13-14/10/2019 General introduction 
about the text 

  

2 20-21/10/2019 Types of narration   

3 27-28/10/2019 The writer’ biography   

4 3-4/11/2019 Setting    

5 10-11/11/2019 The first two chapters   

6 17-18/11/2019 Son mother’s relation   

7 24-28/11/2019 Free discussion   

8 2-3/12/2019  First Monthly test.   

mailto:Khalid.alogaili@uokufa.edu.iq
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9 9-10/12/2019 Third and fourth chapters    

10 16-17/12/2019 William’s death   

11 23/12/2019  Fifth chapter   

12 27/12/2019 Paul’s Job   

13 30/12/2019 Paul’s love attempt   

14 2/1 / 2020 Mr. Morel accident    

15 6- 12/1/2020 Sixth chapter   

16 12-20/2/2020 Second month test   

Half – year break 

17 13-14/2/2020 Discussing the second 
have of the novel 

  

18 20-21/2/2020 Chapter seven   

19 27-28/2/2020 Paul and Clara’s first 
meeting 

  

20 4-5/3/2020 Chapter eight   

21 11-12/3/2020 Annies wedding   

22 18-19/3/2020 First Monthly test.   

23 25-26/3/2020 Chapter nine   

24 1-9/4/2020 Oral test   

25 12-20/4/2020 Chapter ten   

26 22-29/4/2020 Chapter twelve   

27 3-7/5/2020 Free discussion   

28 9-15/5/2020 Second Monthly test   

29 17-27/5/2020 Chapter fourteen, Mrs. 
Morel’s death 

  

30 1-6/6/2020 The last chapter    

31 7-15/6/2020 Oveall review   

INSTRUCTOR Signature:        Dean 
Signature: 
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Flow up of implementation celli pass play    

Course Instructor Ali A bdulilah Gheni 

E-mail ali.english @yahoo.com. 

Title Asst. Professor  

Course Coordinator Type here the name of course coordinator 

 

 

Course Objective 

In general, learners of the third year grammar will be able to: 

- Define morphemes, affixes and list their various types. 

- Demonstrate consistent and appropriate understanding of 

the marginal related topics of the morphemes and 

affixes. 

- Master the parts of speech: form-classes, positional-

classes, and structure-classes. 

- Enhance their knowledge of the syntax of noun and verb 

phrases. 

- Learn and practice the basic sentence patterns of the 

English language.   

- Increase awareness of the modification in English 

sentence structure and its levels. 

 

Course Description 

 

The course will help students to develop their knowledge of the 

morphology and syntax of the English language at the 

advanced level. Therefore, they can understand and 

communicate better in social and academic situations 

 

Textbook 

 

Stageberg, N. C. (1981). An introductory English 

grammar                     (4th ed.). 

 
 

Course 

Assessments 

Term 

Tests 

Electronic  Quizzes Repoet Final 

Exam 

As(3%) As(20%) As(10%) 18- As(42%) 

 

General Notes 

 

 

Type here general notes regarding the course 
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Course Weekly Outline 

W
eek

 

Date Topes Covered Lab. 

Experiment 

Assignments 

Notes 

1 13-14/1/2020 General introduction 
about the main levels of 
grammar 

  

2 20-21/1/2020 What is Morphology and 
morpheme and its types? 

  

3 27-28/1/2020 Free and Bound 
Morpheme 

  

4 3-4/2/2020 Affixes and their types   

5 10-11/2/2020 Inflectional affixes and 
Derivational suffixes  

  

6 17-18/2/2020 First Monthly Exam.   

7 24-25/2/2020 Suffixal Homophones   

8 2-3/3/2020 Noun Feminine Forms   

9 9-10/3.2020 Noun Diminutive Forms   

10 16-17/3/2020 Immediate Constituents   

11 23/3/2020 Allomorphs and 
Phonological and 
Morphological 
conditioning 

  

12 24/1/3/2020 Replacive Allomrphs   

13 30/3/2020 Second Monthly Exam.   

14 31/3 / 2020 Homophones   

15 6/4/2020 Phonesthemes   

16 7/4/2020 Revision with more 
exercises  

  

Half – year break 

17 13-14/4/2020 Definition of Words. The 
main Types of words 

  

18 20-21/4/2020 Process of Word 
formation 

  

19 27-28/4/2020 completion of the 
previous subject with 
exercises 

  

20 4-5/5/2020 Inflectional Paradigm   

21 11-12/5/2020 Noun, Verb and 
Comparable Paradigm 

  

22 18-19/5/2020 First Monthly Exam.   

23 25-26/5/20205 Parts of Speech: Form-
Classes 

  

24 1-2/6/2020 Nouns, verbs, Adjective, 
Adverbs and Uninflected 
Words 
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25 8-9/6/2020 Parts of Speech: 
Structure Classes. 
Qualifiers and 
Prepositions 

  

26 15/6/2020 Determiners and 
Pronouns 

  

27 16/6/2020 Noun and Verb Phrases   

28 22/6/2020 Second Monthly Exam   

29 23/6/2020 Basic Sentence Patterns   

30 29/6/2020 completion of the 
previous subject with 
exercises 

  

31 30/6/2020 Revision to the whole 
Topic 

  

INSTRUCTOR Signature:        Dean 
Signature: 
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 انجاز الخطة التدريسية لممادة
9102-9191 

 شبر عبد العادؿ موسى االسم
 shubbar.alhamadani@uokufa.edu.iq البريد االلكتروني

shubbar1973@yahoo.com 
 الثالثة المرحلة  االنكليزي الشعر اسم المادة

 النيوكالسيكي الرومانسيالشعر االنكليزي  مقرر الفصل
 المادة أىداؼ

 
 

 تهدؼ مادة الشعر في المرحلة الثالثة على أف يكوف الطالب قادراً على:
 اللغة االنكليزية. اهاته مبا خيدم تطوير لغته االدبيةالشعر االنكليزي واهم التج أف يعرؼ -
 تنمية الذوؽ االدبي واالحساس بالشعر . -
 تعزيز معرفتو بباالساليب االدبية والمواضيع المتعلقو بهما. -
معرفة أنماط اللغة االساسية في القصيدة ا االنكليزية، وبتعبير آخر، "بنية الجملة  -

 الشعرية في اللغة االنكليزية".
( ومستوياتو في (Meta poetryادة الوعي في تقييد المعنى الما وراء الشعري زي -

 اللغة االنكليزية من خالؿ االساليب الرمزيو.
 تطوير مهارتو الكتابيو باسلوب ادبي مبدع. -
 تعزيز ثقة الطالب بنفسو من خالؿ اشركو بحلقات  نقاشيو وعرض افكاره اماـ الطالب. -

 للمادة األساسيةالتفاصيل 
 
 

الشعر ولغتو بصورة عامة الى تطوير قابلية المتعلم في معرفة تهدؼ مادة الشعر في المرحلة الثالثة 
 .بهذه اللغة لتطوير مهاراتوفي اللغة االنكليزية باالضافة الى االنطالؽ  االدبيو

 الكتب المنهجية
 
 

The neoclassical and romantic poetry 
 

 المصادر الخارجية
 
 

The Norton Anthology to the English Literature volume  2                                                
- The Pelican Guide to English Literature  

- M . H. Abrams Dictionary of Literary Terms 

 ائياالمتحاف النه المشروع االمتحانات اليومية المختبر الفصل الدراسي تقديرات الفصل
30% ------ 10% ----- 60% 

      معلومات اضافية
 

mailto:shubbar1973@yahoo.com
mailto:shubbar1973@yahoo.com
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم                                      

 

 استمارة الخطة التدريسية لممادة

االسبوع
 المالحظات المادة العملية المادة النظرية التاريخ 

   تارخييه خلفية  10/ 1 8
   وكالسيكيالني الشعر خصائص 10/ 58 1
   الفطنةوالطبيعة تعاريف 15/10 3
   الشعر خصلة اغتصاب بوب الكسندر 10\ 22 4
01ظ  95 5    تكملة 
6 3 \ 00    درايدن جون 
7 01 \ 00    زمريي 
8 03 \00    املواسم ثومسن 
9 92 \00    القصيدة تكملة 

   االول للفصل االول امتحان 12\ 1 81
88 4\09    للشعر انالفرس مدرسة 
81 01 \09    تكملة 
83 99 \09    املرثية 
84 95\09    الريف كنيسة مقربة اىل مرثية كري توماس 
   تكملة  85
86 01-05\ 0    االول للفصل الثاين امتحان 

 عطلػػػػػػػػة نصػػف السػػػػػنة عطلػػػػػػػػة نصػػف السػػػػػنة
87 05-93 \9    تعاريف خاصة بالرومانسية 
88 92\9 – 9\3    خصائص الرومانسيه 
89 1-5 \3    الشاعر وليم وردز ورث 
11 09-02 \3  I treavelled Among the 

Unknown men 
  

   امتحان الشهر الثاين  3\05-93 18
11 92-31 \3  Strange Fits of Passion Have I 

Known 
  

13 9-2 \2  The Solitary Reaper   
14 5-03 \2  She Dwelt Among the 

Unknown Ways 
  

15 02 -91 \2    الشاعر شاموئيل كولوردج 
16 93-93 \2    صقيع يف منصف الليل 
17 31 \2 -2\1  Kubla Khan   
18 3- 00 \1    تكمله 
19 02-03 \1    امتحان الشهر الثاين 
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31 90-92 \1    الفروقات بني النيوكالسيكيه والرومانسيه 
38 94- 30 \1 جعه عامهمرا     

 

  :ٍ توقيع العميد          :توقيع االستاذ
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 استمارة انجاز الخطة التدريسية لممادة

 رائد داخل كريم االسم
  rdakhilkareem@gmail.com البريد االلكتروني

 Literary & Scientific Translation اسم المادة
 ---------- مقرر الفصل

 المادة أىداؼ
 
 

 تهدؼ مادة الترجمة االدبية والعلمية في المرحلة الربعة الى أف يكوف الطالب قادراً على:
 أف يعرؼ مفردات اللغة والنحو المستخدـ في النصوص المترجمة. -
 .اعادة تشكيل وبناء النص االصل بطريقة تحاكي اللغة الهدؼ -
 اتقاف اسلوب النص االصل ومجاراتو. -
 اعادة بناء ثقافة النص وسياقو وعوالمو الخارجية والداخلية. -
 زيادة الوعي بانواع االخطاء في الترجمة وضياع المعاني المنشودة. -
 ايصاؿ الزماف والمكاف واالنساؽ الثقافية والبيئة لكاتب النص االصل. -
 تحليل واستيعاب وفهم ونقد النص االصل. -

 للمادة األساسيةالتفاصيل 
 
 

تهدؼ مادة الترجمة االدبية والعلمية للمرحلة الرابعة بصورة عامة الى تطوير قابلية المتعلم في 
 معرفة مبادئ الترجمة االدبية والعلمية والعمل بهما واتقانهما قدر المستطاع.

               لنجف: مكتبة الدار العربية.(. الرتمجة األدبية. ا1891عزيز، يوئيل يوسف وآخرون) الكتب المنهجية
 (. الرتمجة العلمية, الطبعة الثانية. املوصل: دار الكتب للطباعة والنشر.0222الواسطي, سلمان داوود وآخرون)

Al-Manna, Ali (2017). Literary Translation. London: Longman. 

 
 المصادر الخارجية

 
 .ٌٍىتبة اٌؼبِخ اٌّصشٌخ اٌهٍئخ: اٌمبهشح. اٌتشخّخ فٓ(. 1986)صفبء,  خٍىصً -

- Ghazala, H. (2006). Translation as Problems and Solutions , 

(7th. Edition). Beirut: Dar  wa Maktabat Al-Hilal                       

                   

 % 60النهائي  % 40 الفصل الدراسي 

 تقديرات الفصل
 

 االمتحاف النهائي التقرير االمتحانات اليومية التفاعل اختبارات
30 % 05 % 05 % 11 % 42 % 

mailto:rdakhilkareem@gmail.com
mailto:rdakhilkareem@gmail.com
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 استمارة الخطة التدريسية لممادة

االسبوع
 المالحظات المادة العملية المادة النظرية التاريخ 

 الفصل الدراسي االوؿ
1 10/10/2021 Introductory Lecture 

 
Text, context, 
translation skills for 
novice translators 

 

2 17/10/2021 Translation  skills Guidelines for 
practice over these 
skills 

Workshop 

3 24/10/2021 Translation strategies Methods      and 
procedures    

Workshop 

4 31/10/2021 Translation problems in     
literary texts 

Linguistic and 
cultural problems 

 workshop   

5 7/11/20212 Poetry translated texts issues of metres and 
feet(English and 
Arabic),etc. 

Workshop 

6 14/11/2021 Translating poems(English) prosodic features and 
phonological 
problems 

Assignment  

7 21/11/2021 Translating poems(English) connotations, cultural 
aspects, 
untranslatability 

Assignment 

8 28/11/2021 Translating poems(Arabic)  stylistic aspects, 
cohesion, coherence 

Assignment 

9 5/12/20212 Translating poems(Arabic) meaning, shift, 
synthesis 

1st  
Monthly 
Exam 

11 12/12/2021 Prose translated texts the moving or fixed 
text 

Assignment 

11 19/12/2021 Translating fiction(English) narrative and 
descriptive styles 

Assignment 

12 26/12/2021  Translating fiction(Arabic) narrative and 
descriptive styles, 
lexical relations 

Assignment 

13 2/01/20212 Translating drama(English) monologue and 
dialogue 

Assignment 

 جامعة الكوفة اسم الجامعة:
 االداب اسم الكلية:
 اللغة االنكليزية اسم القسم:

 الثالثة المرحلة:
 اسم المادة: اللغة

 رائد داخل كريم اسم المحاضر:
 استاذ مساعد  اللقب العلمي:

 دكتوراه  المؤىل العلمي:
 االداب مكاف العمل:
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14 09/01/2022 Translating drama(Arabic) sequence of tenses 
and actions 
readership 

Assignment 

15 16/01/2022 Revision ----------------------------- Assignment 
16 23/01/2022 Revision ----------------------------- 2nd 

Monthly 
Exam 

17 30/01/2022 Final Exams Final Exams  

 الفصل الدراسي الثاني
1 06/03/2022 Sensitive(sacred) texts 

 
features, Quran verses 
and paraphrase 

 workshop   

2 13/03/2022 Prophetic traditions and 
Imams sayings 

bias, discourse, 
effective and 
rhetorical styles 

 workshop   

3 20/03/2022 Translating (non)literary 
letters 

emotions, politeness  workshop   

4 27/03/2022 Scientific "text" and "context" features, world of the 
text in context  

workshop   

5 03/04/2022 Science and literature 
languages 

the translator's work, 
guidelines to scientific 
translation 

Assignment 

6 10/04/2022 Affixation guide to meaning of 
scientific texts 

1st Monthly 
Exam 

7 17/04/2022  Translating computer 
languages 

collocation and 
computer metaphor 

Assignment 

8 24/04/2022 

 
Translating chemistry and 
physics texts 

Abbreviations Assignment 

9 01/05/2022 Translating geology and 
astronomy texts 

 proper names, 
abstract nouns 

Assignment 

11 08/05/2022 Translating engineering and 
math. texts 

 figures, equations, 
etc. 

Assignment 

11 15/05/2022 Translating industry texts actions and processes Assignment 
12 22/05/2022 

 
Translating medicine texts long and complex vs. 

Short sentences 
Assignment 

13 29/05/2022 Revision ------------------------------ 2nd 
Monthly 
Exam 

14 05/06/2022 Revision ------------------------------  

15 12/06/2022 
 

Revision ------------------------------  

16 19/06/2022  2nd Monthly Exam  
 

 ٍ  :اٌؼٍّذ تىلٍغ          :االعتبر تىلٍغ
  ٌُوش داخً سائذ. د.َ.أ
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم        

 

 
 استمارة انجاز الخطة التدريسية لممادة

 رائد داخل كريم االسم
  rdakhilkareem@gmail.com البريد االلكتروني

 Introduction to Linguistics اسم المادة
 ---------- مقرر الفصل

 المادة ؼأىدا
 
 

 تهدؼ مادة )مقدمة في علم اللغة( في المرحلة )الثالثة( الى أف يكوف الطالب قادراً على:
 أف يعرؼ مفاىيم اللغة بشكلها االساس. -
 اف يتعرؼ بشكل علمي على فروع علم اللغة. -
 اتقاف التفكير اللغوي. -
 اعادة بناء ثقافة الطالب اللغوية. -
 دة وخصائصها وميزات التخاطب اللفظي والكتابي.زيادة الوعي بانواع اللغات الموجو  -

 للمادة األساسيةالتفاصيل 
 
 

مبادئ علم اللغة والعمل بهما بصورة عامة الى تطوير قابلية المتعلم في معرفة تهدؼ ىذه المادة 
 .واتقانهما قدر المستطاع وفهم التفكير اللغوي والمنطقي بشكل علمي

 .Aitchison, Jean (2012). Linguistics Made Easy. London: Longman الكتب المنهجية

 
 المصادر الخارجية

 
Aitchison, Jean (1999). Introduction to Linguistics. London: 
Longman. 
Crystal, David (2010). Dictionary of Linguistics. London: Longman. 

 % 60النهائي  % 40 الفصل الدراسي 

 تقديرات الفصل
 
 

 االمتحاف النهائي التقرير االمتحانات اليومية التفاعل اختبارات
30 % 05 % 05 % 11 % 42 % 

mailto:rdakhilkareem@gmail.com
mailto:rdakhilkareem@gmail.com
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 استمارة الخطة التدريسية لممادة

االسبوع
 المالحظات المادة العملية المادة النظرية التاريخ 

 الفصل الدراسي االوؿ
1 12/10/2021 What is Linguistics?  Assignment  

2 19/10/2021 Definitions and Scope  Assignment 

3 26/10/2021 Linguist and his Job  Assignment 

4 2/11/20212 Modern Linguistics and Traditional 
Grammar 

 Assignment 

5 9/11/20212 Other Aspects Workshop  

6 16/11/2021 What is Language?   Assignment  

7 23/11/2021 Design Features   Assignment 

8 30/11/2021 Design Features   Assignment 

9 7/12/20212 The Role of Language   Assignment 

11 14/12/2021 Other Questions 1st  
Monthly 
Exam 

 

11 21/12/2021 The Study of Language   Assignment 

12 28/12/2021 Directions of Linguistics - 19th. Century  Assignment 

13 04/01/2021 Early to Mid-20th. Century  Assignment 

14 11/01/2022 Mid to Late 20th. Century  Assignment 

15 18/01/2022 21st. Century - Future Trends Workshop Assignment 

16 25/01/2022  2nd 
Monthly 
Exam 

 

17 01/02/2022 Final Exams Final 
Exams 

 

 الفصل الدراسي الثاني
1 1/03/20222 Meaning in Language   Assignment 

2 08/03/2022 Word Meaning   Assignment 

3 15/03/2022 Semantic Fields   Assignment 

4 22/03/2022 Synonyms and Opposites  Assignment 

5 29/03/2022 Classification (Inclusion)  Assignment 

6 5/04/20222 Fuzziness and Family Resemblances  Assignment 

7 12/04/2022 Making Sense of the World Workshop  

 جامعة الكوفة اسم الجامعة:
 االداب اسم الكلية:
 اللغة االنكليزية اسم القسم:

 الثالثة المرحلة:
 اسم المادة: اللغة

 رائد داخل كريم اسم المحاضر:
 استاذ مساعد  اللقب العلمي:

 دكتوراه  المؤىل العلمي:
 االداب :مكاف العمل

   جمهورية العراؽ          
    م العالػي والبحػث العلمػيوزارة التعلي

 جهاز االشراؼ والتقويم العلمي   
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8 19/04/2022 

 
 1st 

Monthly 
Exam 

 

9 23/04/2022 Using Language   Assignment 

11 3/05/20222 Pragmatics  Assignment 

11 10/05/2022 The Cooperative Principle  Assignment 

12 17/05/2022 

 
Speech Acts  Assignment 

13 24/05/2022 Taking it in Turns  Assignment 

14 31/05/2022 Repairs   

15 1/06/20222 
 

Politeness Workshop  

16 07/06/2022  2nd 
Monthly 
Exam 

 

 

 ٍ  :اٌؼٍّذ تىلٍغ          :االعتبر تىلٍغ
  وشٌُ داخً سائذ. د.َ.أ
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 استمارة انجاز الخطة التدريسية لممادة
 علي خالد حسن االسم

 ali.almaslwai@uokuf.edu.iq البريد االلكتروني
 Renaissance Drama اسم المادة

 ---------- مقرر الفصل
 المادة أىداؼ

 
 

 :مسرح عصر النهضة الىتهدؼ مادة 
 .الطالب عصر النهضة واىم الحركات الفكرية و الفلسفية التي سادة العصرعرؼ أف ي -
 .التعرؼ على انواع المسرح في عصر النهضة واىم رواده -
 .دراسة المسرح التراجيدي والكوميدي -
 

 للمادة األساسيةالتفاصيل 
 
 

 المسرح معرفة بصورة عامة الى تطوير قابلية المتعلم في  ثانيةللمرحلة ال المسرحتهدؼ مادة 

 The Historical Tragedy of Dr. Faustus by: Christopher Marlowe الكتب المنهجية
Twelfth Night bu: William Shakespeare 

 المصادر الخارجية
 

Introduction to Drama by: Kippling Martin 

London: Oxford Press 1988  

 % 60النهائي  % 40 الفصل الدراسي 

 يرات الفصلتقد
 

 االمتحاف النهائي التقرير االمتحانات اليومية التفاعل اختبارات
30 % 05 % 05 % 11 % 42 % 
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 استمارة الخطة التدريسية لممادة

االسبوع
 المالحظات المادة العملية المادة النظرية التاريخ 

 الفصل الدراسي االوؿ
1 10/10/2021 Introductory Lecture 

 
Introduction to drama  

2 17/10/2021 Introductory Lecture 
 

Introduction to drama  

3 24/10/2021 Introduction to Dr. Faustus Introduction  

4 31/10/2021 Act 1 scene 1 Act 1 scene 1  
5 7/11/20212 Act 1 scene 2 Act 1 scene 2  

6 14/11/2021 Act 1 scene 3 Act 1 scene 3  
7 21/11/2021 Act 1 scene 4 Act 1 scene 4  

8 28/11/2021  Act 1 scene 5  Act 1 scene 5  
9 5/12/20212   1st  

Monthly 
Exam 

11 12/12/2021 Act 2 scene 1 Act 2 scene 1  

11 19/12/2021 Act 2scene 2 Act 2 scene 2  

12 26/12/2021 Act 2 scene 3 Act 2 scene 3  
13 2/01/20212 Act 2 scene 4 Act 2 scene 4  

14 09/01/2022  Act 2 scene 5  Act 2 scene 5  
15 16/01/2022 Revision -----------------------------  

16 23/01/2022 Revision ----------------------------- 2nd 
Monthly 
Exam 

17 30/01/2022 Final Exams Final Exams  

 الفصل الدراسي الثاني
1 06/03/2022 Introduction to Comedy Introduction to 

Comedy 
 

2 13/03/2022 Act 1 scene 1 Act 1 scene 1  

3 20/03/2022 Act 1 scene 2 Act 1 scene 2  
4 27/03/2022 Act 1 scene 3 Act 1 scene 3  
5 03/04/2022 Act 1 scene 4 Act 1 scene 4  

6 10/04/2022  Act 1 scene 5  Act 1 scene 5  
7 17/04/2022   1st 

 جامعة الكوفة اسم الجامعة:
 االداب اسم الكلية:
 اللغة االنكليزية اسم القسم:

 الثالثة المرحلة:
 اسم المادة: اللغة

 رائد داخل كريم اسم المحاضر:
  ستاذ مساعدا اللقب العلمي:

  دكتوراه المؤىل العلمي:
 االداب مكاف العمل:

   جمهورية العراؽ          
    وزارة التعليم العالػي والبحػث العلمػي

 جهاز االشراؼ والتقويم العلمي   
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Monthly 
Exam 

8 24/04/2022 

 
Act 2 scene 1 Act 2 scene 1  

9 01/05/2022 Act 2scene 2 Act 2 scene 2  
11 08/05/2022 Act 2 scene 3 Act 2 scene 3  
11 15/05/2022 Act 2 scene 4 Act 2 scene 4  

12 22/05/2022 

 
 Act 2 scene 5  Act 2 scene 5  

13 29/05/2022 Revision ------------------------------ 2nd 
Monthly 
Exam 

14 05/06/2022  ------------------------------  
15 12/06/2022 

 
 ------------------------------  

16 19/06/2022  2nd Monthly Exam  
 

 ٍ  :اٌؼٍّذ تىلٍغ          :تبراالع تىلٍغ
  اٌّختبس خبٌذ ػًٍ. َ
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 الخطة التدريسية لممادة
 علي خالد حسن المختار االسم

  rdakhilkareem@gmail.com البريد االلكتروني
 Literary Criticism اسم المادة

 ---------- مقرر الفصل
 المادة أىداؼ

 
 

 أف يكوف الطالب قادراً على: الى (الرابعة)في المرحلة  (النقد االدبي)تهدؼ مادة 
 .معرفة ماىية النقد االدبي -
 .اىم المدارس النقدية القديمة والحديثةاف يتعرؼ بشكل علمي  -
 .النقدياتقاف التفكير  -
 .الدبيةب اة الطالاعادة بناء ثقاف -
 

 مادةلل األساسيةالتفاصيل 
 
 

 النقد االدبي.مبادئ بصورة عامة الى تطوير قابلية المتعلم في معرفة تهدؼ ىذه المادة 

 Literary Criticism An Introduction to Theory and Practice fifth الكتب المنهجية
edition 

By: Charles E. Bressler 
Longman Press 1999 

 
 المصادر الخارجية

 
 

 % 60النهائي  % 40 الفصل الدراسي 

 تقديرات الفصل
 
 

 االمتحاف النهائي التقرير االمتحانات اليومية التفاعل اختبارات
30 % 05 % 05 % 11 % 42 % 

mailto:rdakhilkareem@gmail.com
mailto:rdakhilkareem@gmail.com
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 استمارة الخطة التدريسية لممادة

االسبوع
 المالحظات المادة العملية المادة النظرية التاريخ 

 الفصل الدراسي االوؿ
1 12/10/2021 What is literary criticism?  Assignment  

2 19/10/2021 What is literary theory?  Assignment 

3 26/10/2021 Types of criticism  Assignment 

4 2/11/20212 What is aesthetics?  Assignment 

5 9/11/20212 Other Aspects   

6 16/11/2021 Plato   Assignment  

7 23/11/2021 Aristotle    Assignment 

8 30/11/2021 Longinus    Assignment 

9 7/12/20212 Alexander Pope  Assignment 

11 14/12/2021  1st  
Monthly 
Exam 

 

11 21/12/2021 William Wordsworth  Assignment 

12 28/12/2021 Bakhtin  Assignment 

13 04/01/2021 Henry James  Assignment 

14 11/01/2022 Russian Formalism  Assignment 

15 18/01/2022 Revision Workshop Assignment 

16 25/01/2022  2nd 
Monthly 
Exam 

 

17 01/02/2022 Final Exams Final 
Exams 

 

 الفصل الدراسي الثاني
1 1/03/20222 Modernity   Assignment 

2 08/03/2022 Schools of Modernity   Assignment 

3 15/03/2022 Post modernism   Assignment 

4 22/03/2022 Reader Response Criticism  Assignment 

5 29/03/2022 Feminism  Assignment 

6 5/04/20222 Marxism  Assignment 

7 12/04/2022 Revision Workshop  

8 19/04/2022  1st  

 جامعة الكوفة اسم الجامعة:
 االداب اسم الكلية:
 اللغة االنكليزية اسم القسم:

 الثالثة المرحلة:
 اسم المادة: اللغة

 رائد داخل كريم اسم المحاضر:
  استاذ مساعد اللقب العلمي:

  دكتوراه المؤىل العلمي:
 االداب مكاف العمل:

   جمهورية العراؽ          
    لعالػي والبحػث العلمػيوزارة التعليم ا

 جهاز االشراؼ والتقويم العلمي   
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 Monthly 
Exam 

9 23/04/2022 General Schools of 20th  criticism  Assignment 

11 3/05/20222 New historicity  Assignment 

11 10/05/2022 Eco criticism  Assignment 

12 17/05/2022 

 
Readings on criticism  Assignment 

13 24/05/2022 revision  Assignment 

14 31/05/2022 revision   

15 1/06/20222 
 

revision   

16 07/06/2022  2nd 
Monthly 
Exam 

 

 

 ٍ  :اٌؼٍّذ تىلٍغ          :االعتبر تىلٍغ
  اٌّختبس زغٓ خبٌذ ػًٍ .َ
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Follow up of Teaching Plan Implementation  

Course Instructor Hasan Hadi Mahdi 

 

E-mail Muhannedalsultani.r@yahoo.com 

 

Title Drama 

 

Course Coordinator english theater 

 

Course Objective 

 

The course aims to teach students of the fourth stage in the 

Department of English the basics and principles of text 

analysis in general and focus on the important characters. 

 

 

Course Description 

The playbook by William Shakespeare 

 

Textbook 

Critical books in general that talk about text analysis and 

dramatic value 
 

Course Assessments 
Term 

Tests 

Laboratory Quizzes Project Final 

Exam 

 (30%) None  (10%) -  (60%) 

 

General Notes 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

Course Weekly Outline 

University: Kufa 

College: College of Arts  

Department: English 

Stage: fourth  
Lecturer name:Muhanned Rehaif  

Qualification: Master 

Place of work: College of Arts            

 

           

 

Republic of Iraq 
The Ministry Of Higher Education 

& Scientific Research 

mailto:Muhannedalsultani.r@yahoo.com
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W
eek

 

Date Topes Covered Lab. 

Experime

nt 

Assignme

nts 

Notes 

1 2/10/2020 Definition of literature   

2 8-9/10/2020 Historical background   

3 15-16/10/2020 Types of literature   

4 22-23/10/2020 general information   

5 29/10/2020 Distribution of information within the text   

6 5-6/11/2020 About the author   

7 19-20/11/2020 Read and analyze text   

8 26-27/11/2020 Analytics of personality   

9 3-4/12/2020 main themes   

10 10-11/12/2020 Symbols   

11 17-18/12/2020 Text criticism   

Half – year break 

12 18-19/2/2021 The second play 
 

  

13 25-26/2/2021 Historical background    

14 4-5/3/2021 types of literature   

15 11-12/3/2021 general information   

16 18-19/3/2021 Distribution of information within the text   

17 25-26/3/2021 About the author   

18 1-2/4/2017 Read and analyze the text   
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بسم اهلل الرحمن الرحيم                       

 
 
 استمارة انجاز الخطة التدريسية للمادة

 مهند رىيف خورشيد االسم
 Muhannedalsultani.r@yahoo.com البريد االلكتروني

 المسرحية اسم المادة
 المسرح االنكليزي  مقرر الفصل

المادة أىداؼ  
 
 

تهدؼ المادة الى تعليم طلبة المرحلة الرابعة في قسم اللغة األنكليزية اساسيات ومباديء تحليل النص بشكل 
 عاـ والتركيز على الشخوص المهمة

للمادة األساسيةالتفاصيل   
 
 

اده من مسرحيتين االولى تدرس في الفصل االوؿ والثانية في الفصل الثانيتتكوف الم  

 الكتب المنهجية
 
 

 كتاب المسرحيو للكاتب وليم شكسبير 

 المصادر الخارجية
 
 

 الكتب النقدية بشكل عاـ التي تتحدث عن تحليل النص والقيمو الدرامية

وميةاالمتحانات الي المختبر الفصل الدراسي تقديرات الفصل  االمتحاف النهائي المشروع 
31% %81 ال يوجد   - 61%  

 معلومات اضافية
 
 

     

 
 
 

بسم اهلل الرحمن الرحيم                       

 الكوفةاسم الجامعة:
 اآلداب اسم الكلية:
 اللغة االنكليزية اسم القسم:

 الرابعة المرحلة:
مهند رىيف  اسم المحاضر الثالثي:

 خورشيد
 مدرس  :اللقب العلمي

 ماجستير المؤىل العلمي:
اآلداب/قسم اللغة كلية   مكاف العمل:

 االنكليزية

   جمهورية العراؽ          
    وزارة التعليم العالػي والبحػث العلمػي

 جهاز االشراؼ والتقويم العلمي   

 الكوفةاسم الجامعة:
 اآلداب اسم الكلية:
 اللغة االنكليزية اسم القسم:

 ابعةالر  المرحلة:
مهند رىيف  اسم المحاضر الثالثي:

 خورشيد
 مدرس  اللقب العلمي:

 ماجستير المؤىل العلمي:

   جمهورية العراؽ          
    وزارة التعليم العالػي والبحػث العلمػي

 جهاز االشراؼ والتقويم العلمي   
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 االسبوع استمارة الخطة التدريسية للمادة

 المالحظات المادة العملية المادة النظرية التاريخ

8 1/81/1111    تعريف االدب  
1 8-9/81/1111    لمحة تاريخية  
3 85-86/81/1111    انواع االدب  
4 11-13/81/1111    معلومات عامة 
5 19/81/1111    توزيع المعلومات داخل النص 
6 5-6/88/1111    حوؿ الكاتب  
7 89-

11/88/11117  
   قراءة وتحليل النص

8 16-17/88/1111    تحليل الشخصيات  
9 3-4/81/1111 يةالثيمات الرئيس     
81 81-88/81/1111    الرمزية 
88 87-88/81/1111    نقد النص 

 عطلػػػػػػػػة نصػػف السػػػػػنة
81 88-89/1/1118    المسرحيو الثانية  
83 15-16/1/1118    لمحة تاريخية  
84 4-5/3/1111    انواع االدب  
85 88-81/3/1118    معلومات عامة 
86 88-89/3/1118    توزيع المعلومات داخل النص 
87 15-16/3/1118    حوؿ الكاتب  
88 8-1/4/1118    قراءة وتحليل النص 
89 8-9/4/1118    تحليل الشخصيات  
11 85-86/4/1118    الثيمات الرئيسية 
18 11-13/4/1118    الرمزية 
11 19-31/4/1118    نقد النص 
13 83-84/5/1118 الكتاب نظرة عامة و استنتاجات     
14 11-18/5/1118    اعادة لفقرات مهمة  
15 17/5/1118    اعادة لفقرات مهمة  

:توقيع االستاذ :ٍ توقيع العميد             
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