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 ((السنوية )) أستمارة الخطة التدريسية 
 

 التدريسي: اسم م.م. باسم الماس عيسى

 :البريد االلكتروني 

 اسم المادة: اللغة االنكليزية

خريفيال  :مقررالفصل 

 ة:اهداف الماد 

 ة:التفاصيل االساسيه للماد 

 ة:الكتب المنهجي 

  

 
 ة:المصادر الخارجي

تالمختبرا االمتحان النهائي  الفصل الدراسي نظري عملي 

 االول    

 الثاني
 

 :تقديرات الفصل

 :ةمعلومات اضافي 
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 1 -اللغة االنكليزية  المقرر الدراسي :

 الفصل الدراسي الوحدات عدد الساعات العملية عدد الساعات النظرية

 الخريفي 1 ـــ 1
 

 
ع
و
سب

أل
ا

 

 حظاتالمال المادة العلمية المادة النظرية التاريخ

 Animalقراءة قطعة مع معاني كلمات    1
husbandry 

  

    an , a , theقواعد      2

 Foodقراءة قطعة مع معاني كلمات    3

requirements 

  

   singular  and pluralقواعد     4

التعلم على كيفية استخدام القواميس ذات   5
 االختصاص و البحث فيها .

  

 Feedingمعاني كلمات  و تمارين قراءة قطعة مع   6

stuff  

  

   Degree and Comparisonقواعد     7

قراءة قطعة مع معاني كلمات  و تمارين   8
Reproduction 

  

   number  ,  date  ,  weightقواعد    9

   Breedingقراءة قطعة مع معاني كلمات    10

   الماضي ، المضارع  –قواعد  االزمنة   11

   Physiologyقراءة قطعة مع معاني كلمات    12

   المستقبل  –قواعد  االزمنة   13

 Poultryقراءة قطعة مع معاني كلمات    14
Production 

  

الماضي المستمر ، المضارع  –قواعد  االزمنة   15
 المستمر

  

 
 


