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 ((السنوية )) أستمارة الخطة التدريسية 

 التدريسي: اسم شوقي خضير اسماعيل 

Shawqi983@yahoo.com البريد االلكتروني: 

 اسم المادة:  compositionاالنشاء

Essay and letter writing By L. G Alexander مقررالفصل: 

 ة:الماد أهداف وتعلم مبادئ االنشاء تهدف الى تعزيز مهارة الكتابة لدى  الطلبة 

 ة:للماد التفاصيل األساسية تعلم بيادئ و اساسيات االنشاء و انواعه

. College Composition. By F.A. Razzaky and Helen Al- Hassan ة:الكتب المنهجي 

How to write English essays (barrons) Internet 

essay samples 
 ة:المصادر الخارجي

 الفصل الدراسي الفصل االول الفصل الثاني المختبرات االمتحان النهائي

60%  20% 20%   

 

 :تقديرات الفصل

 :ةمعلومات اضافي 
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 الفصل الدراسي االول –جدول الدروس االسبوعي
 

ةالماده النظري ةيلالماده العم المالحظات  التاريخ 

ع
و
سب

ال
 ا

  

The parts of a paragraph 1-10-2014 1 

  
Unity, coherence, cohesion 8-10-2014 2 

  The clause , types of the clauses grammar 

review: 
15-10-2014 3 

  Writing a paragraph: considering 

audience, getting ideas 
22-10-2014 4 

  
Writing assignment 1 29-10-2014 5 

  
Exam 5-11-2014 6 

  
Narrative writing 12-11-2014 7 

  
The main point of narration 19-11-2014 8 

  
Giving background information 26-11-2014 9 

  
Organizing event by chronological order  3-12-2014 10 

  
Grammar review: past tenses for narration 10-12-2014 11 

  
Writing assignment 2 17-12-2014 12 

  
Exam  7-1-2015 13 

  
Descriptive writing 14-1-2015 14 

  
Giving dominant impression 21-1-2015 15 

  
Supporting with descriptive details 28-1-2015 16 

 عطلة نصف السنة

 

 توقيع العميد:                 :                                             األستاذتوقيع 



 ديالى أسم الجامعة: 

 للعلوم االنسانيةالتربية  أسم الكلية: 

 اللغة االنكليزيةأسم القسم:

 شوقي خضير اسماعيلأسم المحاضر: 

 مدرس مساعداللقب العلمي: 

 ماجستير لغة انكليزيةالمؤهل العلمي: 

  قسم اللغة االنكليزيةمكان العمل: 

 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 العلميجهاز االشراف التقويم  

 

 

 
 

 .MS-Wordبرنامج *  تملئ االستمارة بواسطة 

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

 

 (www.uodiyala.edu.iqاالستمارة متاحة على موقع جامعة ديالى االلكتروني على االنترنت ) مالحظة:

 الفصل الدراسي الثاني –األسبوعيجدول الدروس 

 

ةالمادة النظري ةيلالمادة العم المالحظات  التاريخ 

ع
و
سب

أل
 ا

  
Organizing by spatial arrangement  2-2-2015 17 

  Grammar review: consistency of 

verb tenses  
4-2-2015 18 

  
Writing assignment 3 11-2-2015 19 

  
Exam  18-2-2015 20 

  
Analytical writing 25-2-2015 21 

  
Analyzing reasons 3-3-2015 22 

  Supporting with details and 

examples 
10-3-2015 23 

  Distinguishing between 

generalization and support 
24-3-2015 24 

  
Scientific writing 31-3-2015 25 

  
Analyzing a process 7-4-2015 26 

  
Focusing with the main idea 14-4-2015 27 

  
Introducing the process  21-4-2015 28 

  
Classifying  28-4-2015 29 

  
Comparing and contrasting 5-5-2015 30 

  
Writing assignment 4 12-5-2015 31 

  
Exam  19-5-2015 32 

  
Final exam drill 26-5-2015  
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