
 

 

 

 

 

 

 

 

 جدول الدروس االسبوعي
 ال طه هند تحسين االسم

  البريد االلكتروني
 استيعاب اسم المادة
  مقرر الفصل

 
 

 اهداف المادة
 

 .المقروء . المسح السريع للعناوين والنقاط الرئيسية في النص1
  الفرعيةواالفكار  الفكرة الرئيسية للنص. فهم 2
 جابا  المناسبة لسأسئلة المطروحة.. قراءة النص بهدف تحديد اإل3
 إكساب الطالب مهارة القراءة الصامتة السريعة ..4
 والفهم في مطالعاتهم الحرة التي تستمر معهم مدى الحياة . إكساب الطالب عادة القراءة  .5
والكتابة الفعالة ، وذلك بالتعرف على األساليب المختلفة لخيص إكساب الطالب القدرة على الت .6
 ، واستعمال التراكيب اللغوية المتنوعة .تلخيص النص المقروء ي ف
 زيادة مفردا  القاموس اللغوي للطالب . .7
 اكساب الطالب القدرة على االستدالل و االستنتاج  .8

 التفاصيل االساسية للمادة
 

اب وتتضمن تشكل هذه المادة األساس لتطوير المهارا  واالستراتيجيا  الضرورية للقراءة واالستيع
تلك المهارا  التصفح أي القراءة بسرعة للوصول الى معلومة معينة أو القراءة المتأنية لمعرفة 

. وتتضمن االستراتيجيا  كذلك استخدام لغرض التلخيص التفاصيل وقراءة النصوص المختلفة 
ساس والتعرف المعنى العام للمفردا  الجديدة واستنباط المعاني من خالل السياق، وفهم الفكرة األ

 على المواضيع والجمل التي تشير الى ذلك، وايجاد التفاصيل وطرق تطوير الفقرة كوحدة نصية
 .المادة تركز على تعليم وتنمية مهارة كتابة الملخص ألي نص مقروء.
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 تقديرا  الفصل

االمتحانا   المختبر الفصل الدراسي
 اليومية

 االمتحان النهائي وعالمشر 
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 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 يالى الجامعة :
 التربية للعلوم االنسانية الكلية :

 اللغة االنكليزيةــم :القس
 الثانيةالمرحلة :

 ال طه هند تحسين اسم المحاضر الثالثي :
 مدرس  اللقب العلمي :

 ماجستير المؤهل العلمي :

 قسم الغة اإلنكليزية  مكان العمل  :
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 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ

  مقدمه عن  االستيعاب   1

 (1الجزء )
  

   االستيعاب و مهارات  ستراتيجيات تعليم ا   2

 فهم الفكرة الرئيسية للنص  3

 ستداللالتوقع واال

 نص للفهم االفكار الفرعية 

 

  قطعه مختارة

 المعنى  4

 والمعنى المرادف لها الكلمة

 معرفه المعنى من خالل سياق النص

  قطعة مختارة

 اعاله تطبيق عملي للمواضيع   5

 للقراءةمن خالل قطعه 

 تمارين الخاصة باالستيعابال شرح  

شرح وحل  لنماذج 

تمارين االستيعاب 

 قطع  من متعدد()اختيار 

2Passages1-  

 

 التلخيص  مهارات  شرح  6

 للقطع كتابة الملخص كيفية  

  مختاره  قطعه 

واالفكار  الرئيسية الفكرةتضمين شرح كيفيه    7

 الرئيسية  عند كتابة الملخص  الداعمة

  قطعة مختارة

 شرح كيفية ربط االفكار وتماسكها في الملخص   8

 

  قطعة مختارة

 استخدام ادوات الربط   9

 قواعد واستخدامات ادوات الربط

 

  امثلة وتمارين

لغرض كتابة   قطعه  تطبيق عملي   لكتابه  الملخص  10

  ملخص
 

11  Passage 3-5  حل التمارين/كتابة

 ملخص
 

12  Passage 10-15  حل التمارين/كتابة

 ملخص
 

13  Passage 20-24  حل تمارين /كتابة

 يوميامتحان ملخص +
 

14  Passage 25-30   حل  تمارين /كتابة

 ملخص 
 

   امتحان يومي +امتحان شهري  15

   امتحان يومي +امتحان شهري  16

 عطلة نصف السنة

 قمجهورية العرا
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 ديالى الجامعة :
 التربية للعلوم النسانيةالكلية :

 اللغة االنكليزيةالقســم :
 الثانية المرحلة :

 ال طههند تحسين  اسم المحاضر الثالثي :
 مدرس  اللقب العلمي :

 ماجستر المؤهل العلمي :

 قسم اللغة االنكليزية :  مكان العمل



   من المقرر الدراسي 2جزء عن طبيعة ال مقدمة   17

 اسئلة االستيعاب مقدمة عن طبيعة  
  

   صمستوى المتقدم للملخ تعليمات عن كتابه  18

حل تمارين +كتابة  ختارةمتطبيق عملي نماذج من قطع    19

 ملخص

 

حل تمارين +كتابة  32-31قطع   20

 ملخص
 

حل تمارين +كتابة  34--33قطع   21

 ملخص
 

حل تمارين +كتابة  36-35قطع   22

 ملخص
 

حل تمارين +كتابة  39-38قطع   23

 ملخص
 

حل تمارين +كتابة  41-40قطع   24

 ملخص
 

حل تمارين +كتابة  45-44قطع   25

 ملخص
 

حل تمارين +كتابة  50-49قطع   26

 ملخص
 

   امتحان +امتحان يومي  27

   55-45قطع   28

   امتحان  شهري+ امتحان يومي  29

 حل تمارين +كتابة 60-59قطع    30

 ملخص

 

   للمادة مراجعة   31

  

             
 العميد:توقيع                                         : االستاذتوقيع              
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Course Weekly Outline 
Course Instructor Hind Tahseen Al Taha 

E-mail  

Title Comprehension 

Course Coordinator  

 
Course Objective 
 

This course will help to  prepare students to become active, purposeful readers 
who think about the text before, during, and after reading. 
Student will  be able to : 
Reading 
1-Skim for main ideas. 

Scan for details. -2 
3-Relate the main idea to supporting details. 
4-Make predications &  inferences  
5-Answer RC questions about given passages 
Vocabulary 
 1 -Guessing word meaning from context  and use context to identify meaning of 
words     
2- Use emerging academic vocabulary with accurate spelling 
3-Identify the part of speech of an unfamiliar word by deducing to its function 
and position in the sentence. 

:Speed 
Read aloud at a rhythm and with an intonation pattern  
Writing: 
Write short summary of the main ideas of  given passages . 
the student will  learn how to draw and write summary of what he/she have  
read. 

 
Course Description 
 

This course develops and improves reading comprehension skills and strategies 
especially those for writing précis  ,that will enhance academic performance 
across the curriculum. Emphasis is on the transfer and application of 
comprehension, reading strategies , vocabulary, drawing  conclusions, 
summarize the selection or passage. 

 
Textbook 

writing for overseas students  -Sixty steps to précis: a new approach to summary
)London : Longman, (1969. L.G. Alexander  by  

 

 
 
References 

 Developing Skills  by  L.G. Alexander 

 Introductory Steps To Understanding  by L .A .Hill 

 Steps to Understanding  by  L .A .Hill 
 

 
Course Assessment 

Term Tests Laboratory Quizzes Project Final Exam 

15 / 5 / 20 

 
 
General Notes 
 

 

University: Diyala 

College: Education for Human 

Sciences 

Department: English Language 

Stage: Second  

Lecturer name: Hind Tahseen  al Taha 

Academic Status: Instructor 

Qualification: Master degree 

Place of work: English Department 
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      The Ministry of Higher Education 

               & Scientific Research 

 
 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

                            Course weekly Outline        
week Date Topics Covered Lab. Experiment 

Assignments 

Notes 

1  Introduction to  reading 

comprehension 

Introduction to Part 1 

  

2   Reading comprehension strategies 

and skills  

  

3  Inference &  predications skills 

Stated Main Ideas 

Supporting Ideas 

 

 Read a passage 

Multiple choice 

items exercises  

 

4  Vocabulary skills 

How to guess meaning from the 

context  

Read a passage 
Multiple choice 

items exercises 

 

5  Practical application for the above 

topics  

Multiple choice items  

Study and answer 

RC exercises for 

given passage 

 

6  Summary Skills 

Précis writing  

Selected passage  

7  Supporting Details Stated main 

ideas & 

 

Selected passage  

8  Use & Functions of Linking Words   

9  Draw draft of  Summary of a 

Sample Passage 

State major support sentences 

Connect ideas using linking words 

 

Draw summary of  

  selected passage  

 

10  Draw Summary of selected passage 

in the textbook 

Following given  instructions about 

summary 

 Selected from the 

textbook Passages 

(1-2) 

 

11  Read textbook selected  passages  

 Passages 3-5 

Answer Multiple 

choice items 

/Write Summary 

Exercises  

 

12  Read textbook selected  passages 

 Passages 10-15 

Answer Multiple 

choice 

 

University:Diyala  

College: Education for Human 
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Department: English Language 
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Academic Status: Instructor  

Qualification: Master degree 
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Republic of Iraq 

The Ministry of Higher 

Education 
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items/Write 

Summary 

exercises  

13  Read textbook selected  passages 

 Passages 20-22  

 

Answer Multiple 

choice 

items/Write 

Summary 

Exercises  

 

14  Read textbook selected  passages 

 Passages 25-30 

 

Answer Multiple 

choice 

items/Write 

Summary 

Exercises   

 

15  Exam+quiz monthly    

16   Monthly Exam+quiz   

Half-year break  

17  Introduction to Part 2 

Introduction to the nature of RC 

questions and exercises 

  

18  Introduction to an advanced level of 

summary techniques 
  

19  Selected  sample  passages   

 

  

Practice RC 

questions + Précis   

 

20  Passages 31-32 textbook  Exercise + précis   

21  Textbook passages33-34 Exercise + précis  

22  Textbook passages 35-36 Exercise + précis  

23  Textbook passages 38-39  Exercise + précis  

24  Textbook passages 40-41 Exercise + précis  

25  Textbook passages 44-45 Exercise + précis  

26  Textbook passages 49-50 Exercise + précis  

27  Exam  quiz  

28  Textbook passages 54-55  Exercise + précis  

29  Exam quiz  

30  Textbook passages 59-60 Exercise + précis  

31  Revision   

  

 
     Instructor Signature:                                  Dean Signature: 

      Hind Tahseen Al Taha 


