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 )) أستمارة الخطة التدريسية السنوية (( 
 

Swsan A.Almuneam التدريسي: اسم 

 :البريد االلكتروني 

Technical English  :اسم المادة 

32 hours for 32 weeks مقررالفصل: 

1-to train students how to: read and comprehend well. 

2-distinguish between grammatical and non- grammatical 

sentences. 

3-write paragraphs and translate them. 

 ة:اهداف الماد

1-Reading of Numerals & simple equations.  

2-Some reading passages. 

3-Some grammatical points. 

4- Writing essays. 

5-Translation. 

 ة:التفاصيل االساسيه للماد

Shams EL-Dean, E.J. (1985) A Course in English For Engineering and Scientific 

Students. 
 ة:الكتب المنهجي

1-Swan, M & Walter, C. (1997) How English works 

.Oxford: Oxford University Press. 

2-Alexander, L.G. (1988) Longman English Grammar 

.Longman: Longman Group Limited. 

3-Philips,D.(2001) Longman Complete Course for the 

TOEFL-Test Longman: Longman Inc.  

 ة:المصادر الخارجي

 الفصل الدراسي الفصل االول الفصل الثاني المختبرات االمتحان النهائي

 االول    

 الثاني
 

 :تقديرات الفصل

 :ةمعلومات اضافي 
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 االولالفصل الدراسي  – جدول الدروس االسبوعي
 

ةالماده النظري ةيلالماده العم المالحظات  التاريخ 

ع
و
سب

ال
 ا

  Reading of Numerals. 
6\10\2011 

1 

  Reading of Equations.  
13\10\2011 

2 

  Reading Comprehension: 

1-The Jet Engine.   20\10\2011 
3 

  2-Levers. 
27\10\2011 

4 

  3-Friction and Lubrication. 
3\11\2011 

5 

  Grammar points: 

1-Parts of speech.   10\11\2011 
6 

  2-Simple present 

tense.  17\11\2011 
7 

  3- Present Continuous 

tense. 24\11\2011 
8 

  4- Present Perfect 

tense.   1\12\2011 
9 

  5- Passive Voice.  
8\12\2011 

11 

  6-If clauses. 
15\12\2011 

11 

  7-Modal verbs. 
22\12\2011 

12 

  8-Make +noun (or 

pronoun) +infinitive. 31\12\2011 
13 

  9-Verbs Followed by v.+ing 

form. 29\12\2011 
14 

  10-The position of Adverb. 
5\1\2012 

15 

  11- The position of Adjective. 12\1\2012 16 

 عطلة نصف السنة

 

 

 توقيع األستاذ:                                                              توقيع العميد:



 ديالىجامعة  أسم الجامعه: 

 أسم الكليه: الهندسة

 الميكانيكأسم القسم: 

  سوسن عبد المنعم  أسم المحاضر:

 مدرس اللقب العلمي:

 ماجستيرالمؤهل العلمي: 

 كلية الهندسة –جامعة ديالى مكان العمل: 

 جمهورية العراق 
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 هاز االشراف التقويم العلميج

 

 

 
 

 .MS-Wordبرنامج *  تملئ االستمارة بواسطة 

 .PDF*  تنشر االستمارة على موقع الجامعة االلكتروني على شبكة االنترنت بصيغة ملف 
 

 

 (www.diyalauniv-iq.netاالستمارة متاحة على موقع جامعة ديالى االلكتروني على االنترنت ) مالحظة:

 الفصل الدراسي الثاني – جدول الدروس االسبوعي

 

ةالماده النظري ةيلالماده العم المالحظات  التاريخ 

ع
و
سب

ال
 ا

  12-Nouns acting as 

adjectives. 2\3\2012 
1 

  13-Comparative& & 

Superlative 

Degrees of Adjectives.  
9\3\2012 

2 

  14-Irreguler 

Comparative structure. 16\3\2012 
3 

  15-Present Participle as 

adjectives. 23\3\2012 
4 

  16- Past Participle as adjectives. 
30\3\2012 

5 

  17-Similarity. 
6\4\2012 

6 

  18-So….that, 

such….that. 13\4\2012 
7 

  19-Relative Pronouns. 
20\4\2012 

8 

  20-How to make 

questions. 27\4\2012 
9 

  21-Conjunctions. 
4\5\2012 

11 

  Some Prefixes used in scientific 

English. 11\5\2012 
11 

  Greek letters used in Technical 

English. 18\5\2012 
12 

  Notes on writing      

a Laboratory Report. 2\5\2012 
13 

  Writing Essays. 
1\6\2012 

14 

  Translation: into Arabic. 
8\6\2012 

15 

  Translation: into English. 15\6\2012 16 

 

 يع العميد:توقيع االستاذ:                                                              توق


