
بسم هللا الرحمن الرحیم

Syllabus Form
Instructor Name Basaad Maher Mhayyal
E-mail basaadcom@yahoo.com

Course Title General English
Course Coordinator New Headway Plus (Beginner)

Course Objectives
To make the students able to speak English fluently and to
communicate with others. Also, to enable the students to
master the skills of English language (listening, speaking,
reading, writing)

Course Description
Using Headway will help the students to listen, talk, read
and write correctly using English Language. Also, helping
the students to watch videos of movies or plays to be able to
discuss them after watching.

Textbook
New Headway Plus (Beginner)
By John and Liz Soars
Oxford University Press, 4th Edition, 2015.

References

- English Grammar In Use/ Murphy/ Oxford University
Press/ 2012.

- Internet Reading passages.
- Internet Videos.

Course Assessments
Term Tests Laboratory Quizzes Project Final Exam

As(40%) As(60%)

General Notes Type here general notes regarding the course
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Course Weekly Outline

W
eek

Date Topes Covered Lab. Experiment
Assignments

Notes

1 22/10/2015 -Introducing self and
others
-Numbers plurals
-Reading

2 29/10/2015 -Greetings
-Countries
-How to write  a
composition

3 5/11/2015 -Personal
information: names,
and nationalities

4 12/11/2015 How do you spend
your day?

5 19/11/2015 First Monthly Exam
6 26/11/2015 -Negatives

- Giving personal
information

7 3/12/2015 -Family and friends
-Possessive
adjectives

8 10/12/2015 Second Monthly
Exam

9 17/12/2015 - The way I live
- Present Simple

10 24/12/2015 - What is the time?
-Adverbs of
frequency

11 31/12/2015 -My favorites
Pronouns

12 7/1/2016 -Places
-Adjectives

13 14/1/2016 Preposition of time
14 21/1/2016 Sentence Variety
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Department: Chemistry
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and composition
15 28/1/2016 Different Reading

Passages
16 4/2/2016 Revision

Half – year break
17
18
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23
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30
31

Instructor Signature: Dean Signature:

بسم هللا الرحمن الرحیم

ة للمادة س استمارة انجاز الخطة التدر

بسعاد ماهر حميل االسم
basaadcom@yahoo.comالربيد االلكرتوين

األنكليزية العامةاسم املادة
New Headway Plus (Beginner)مقرر الفصل

اعداد طالبات قادرات على التكلم باللغة االنكلیزیة والتواصل بھا في حیاتھن الیومیة مع ملادةاأهداف
,Listening, Speakingاآلخرین، وكذلك تمكینھن من مھارات اللغة االنكلیزیة ( Reading, Writing ومساعدتھن على السیطرة على مھارة الكتابة لیكن قادرات على (

میة وبحوث التخرج باللغة االنكلیزیة.كتابة التقاریر العل
ى الصادر من جامعة كامبرHeadwayاستعمال كتاب للمادةاألساسيةالتفاصيل  ج الذي ینمي لدى الطالبة القدرة عل

اقطع  دیوات كم األستماع والتكلم والقراءة والكتابة مع تمكین الطالبات من مشاھدة بعض الف
للغة االنكلیزیة بعد مشاھدتھا.من افالم او مسرحیات لیتواصلوا با

جامعة بغداداسم الجامعة:
كلیة العلوم للبناتاسم الكلیة:
الكیمیاءاسم القسم:

األولىالمرحلة:
بسعاد ماھر اسم المحاضر الثالثي:

محیل
مدرسي:اللقب العلم

ماجستیر لغة المؤھل العلمي:
انكلیزیة

كلیة العلوم للبناتمكان العمل:

جمھوریة العراق

وزارة التعلیم العالـي والبحـث العلمـي

جھاز االشراف والتقویم العلمي



New Headway Plus (Beginner)الكتب املنهجية

نصوص قرائیة من شبكات االنترنیت-املصادر اخلارجية
ة - ة باللغ دول المتكلم ة ال ى ثقاف رف عل وكذلك بعض الفدیوات التي تمكن الطالبات من التع

األنكلیزیة.
-English Grammar In Use

ت اليوميةاملختربالفصل الدراسيات الفصلتقدير  االمتحان النهائياملشروعاالمتحا
%60مثالً -%40مثالً 

معلومات اضافية

بسم هللا الرحمن الرحیم

ة للمادة س استمارة الخطة التدر

االسبوع

الحظاتالمالمادة العملیةالمادة النظریةالتاریخ

تقدیم النفس لالخرین-122/10/2015
األرقام والجمع-
قراءة-

التحیات-229/10/2015
البلدان-
كیفیة كتابة االنشاء-

معلومات شخصیة-35/11/2015
األسم، الجنسیة-

كیف تقضي یومك؟-412/11/2015
امتحان الشھر األول-519/11/2015
النفي-626/11/2015

اعطاء معلومات شخصیة-
العائلة واألصدقاء-73/12/2015

جامعة بغداداسم الجامعة:
العلوم للبناتاسم الكلیة:
الكیمیاءاسم القسم:

األولىالمرحلة:
بسعاد ماھر اسم المحاضر الثالثي:

محیل
مدرس اللقب العلمي:

ماجستیر لغة المؤھل العلمي:
انكلیزیة

كلیة العلوم للبنات مكان العمل:

جمھوریة العراق

وزارة التعلیم العالـي والبحـث العلمـي

جھاز االشراف والتقویم العلمي



صفات التملك-
امتحان الشھر الثاني-810/12/2015
طریقتي في الحیاة-917/12/2015

المضارع البسیط-
كم الوقت؟-1024/12/2015

ظروف التكرار-
مفضالتي-1131/12/2015

الضمائر-
األماكن-127/1/2016

الصفات-
ظروف الزمان-1314/1/2016
أنواع الجمل واألنشاء -1421/1/2016
قطع قرائیة مختلفة-1528/1/2016
مراجعة164/2/2016

عطلــــــــة نصــف الســـــنة
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:ٍتوقیع العمید:توقیع االستاذ


