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 املادة  أهداف 
 
 

, حيث يتعلم ه لمادة اللكنه االنكليزيةالقواعد العام الدراسي الفصليتعلم الطالب خالل 
كيفية تركيب الجمل و انواعها و انواع االدواة التي تستخدم لربط الجمل. كما يتعلم 

 الطالب االفعال و انواعها و اسس استخدامها
 للمادة   األساسيةالتفاصيل  

 
 

Introduction :Part of Speech. Reading of Numerals and Simple 
Equations. Exercises. Reading Passages: Properties of engineering 
materials. Exercises. Electronic systems. Exercises. 
Telecommunication system components. Exercises. Microwave and 
radio frequency components. Exercises. Grammar Points: The 
Present Tense. The present continuous Tense. The present perfect. 
The future Tense. Passive voice. Some prefixes used in scientific 
English. The Position of adjectives. The Position of adverbs. The 
relative pronouns (which) and (that). Joining sentences with 
conjunctions. Notes on writing a laboratory reports . 

  الكتب املنهجية 
 مصادر متفرقة من االنرتنيت  املصادر اخلارجية 
الول  اسي االدر   تقديرات الفصل

 والثان  
 االمتحان النهائي  املشروع  ومية انت الياالمتحا املخترب    الفصل الدراسي

%30 % %10  %60 

 معلومات اضافية 
 
 

 

 

 

 جامعة ديالى   اسم الجامعة:
 لية الهندسةك اسم الكلية:
 االتصاالت اسم القسم:
 االولى  المرحلة:

 حيدر علي جاسم سم المحاضر الثالثي:ا
 مدرس  اللقب العلمي:

 دكتوراه ؤهل العلمي:الم
 قسم االتصاالت مكان العمل:

 جمهورية العراق           

  

وزارة التعليم العالـي والبحـث العلمـي 

     

 جهاز االشراف والتقويم العلمي   
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 المالحظات  المادة العملية  المادة النظرية  التاريخ 

1 
5/10/2022 General comments about the subjects  

  

2 
12/10/2022 Sentence structures  

  

3 
19/10/2022 Compound and complex sentences  

  

4 
         26/10/2022 Conjunctions  

  

5 
2/11/2022 Joining tools  

  

6 
9/11/2022 Subordinates  

  

7 
16/11/2022 Verb tens 

  

8 
23/11/2022 Simple tens 

  

9 
30/11/2022 Simple tens  

  

10 
7/12/2022 Past tens  

  

11 
14/12/2022 Past tens  

  

12 
21/12/2022 Future tens 

  

13 
28/12/2022 Future tens 

  

14 
4/1/2022 Reading  

  

15 

11/1/2022 

Exam  
  

 جمهورية العراق           
  

وزارة التعليم العالـي والبحـث العلمـي 
     

 جهاز االشراف والتقويم العلمي   

 جامعة ديالى   اسم الجامعة:
 كلية الهندسة ية:اسم الكل

 االتصاالت سم القسم:ا
 المرحلة:

  اسم المحاضر الثالثي:
 : العلمياللقب 

   المؤهل العلمي:
 قسم االتصاالت مكان العمل:



 
 

 االمتحان النهائي للفصل الدراسي االول 

 

 

  :  توقيع العميد          : توقيع االستاذ


