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Headway beginner 

 

واقع االنترنت للتعرف على لفظ الكلمات واكتساب الطلبة معاني  االستفادة من م -

 جديدة

وفعاليات السبورة   power pointالتدريس باستخدام  أسلوب العرض    -

 )التفاعلية(الذكية. 

التواصل مع الكليات واالقسام العلمية المناظرة لالستفادة من خبراتها فيما   -

 يخص المقرر.

التعلي - وزارة  مع  وتوجهات  التواصل  مستجدات  أي  إلدراج  والجامعة  العالي  م 

 تربوية وتعليمية  مطبقة حديثا. 

 مجهورية العراق 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 جهاز االشراف والتقويم العلمي
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 المالحظات المادة العلمية  المادة النظرية  التاريخ
   unit one / Hello االسبوع االول  1

   Unit two /your world االسبوع الثاني 2

   Unit three/ all about you االسبوع الثالث  3

   Unit four/ family and friends االسبوع الرابع  4

   Unit five/ the way I live االسبوع الخامس 5

   Unit six/ every day االسبوع السادس 6

 امتحان شهري في المادة    االسبوع السابع  7

   Unit seven/ my favorites االسبوع الثامن  8

   Unit seven/ my favorites االسبوع التاسع  9

   Unit eight/ where I live االسبوع العاشر 10

   Unit eight/ where I live االسبوع الحادي عشر  11

   Unit nine/ time past االسبوع الثاني عشر 12

   Unit nine/ time past االسبوع الثالث عشر  13

   Unit nine/ time past ا السبوع الرابع عشر 14

 امتحان شهري في المادة    االسبوع الخامس عشر 15

  االسبوع السادس عشر 16

 عطلة نصف السنة

   Unit ten/ we had a great time االسبوع السابع عشر 17

   Unit ten/ we had a great time االسبوع الثامن عشر 18

   Unit eleven/ I can do that االسبوع التاسع عشر 19

   Unit eleven/ I can do that االسبوع العشرون  20

 مجهورية العراق 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 جهاز االشراف والتقويم العلمي
 
 
 

 



 Unit twelve/ please and االسبوع الواحد والعشرون   21

thank you 

“  

   Unit thirteen/ here and now االسبوع الثاني والعشرون  22

 امتحان شهري في المادة    االسبوع الثالث والعشرون  23

   Unit thirteen/ here and now االسبوع الرابع والعشرون 24

   Unit fourteen/ its time to go االسبوع الخامس والعشرون  25

   Unit fourteen/ its time to go االسبوع السادس والعشرون  26

   Grammar revision االسبوع السابع والعشرون  27

   Grammar revision االسبوع الثامن والعشرون 28

لمادة النظرية امتحان شهري في ا  االسبوع التاسع والعشرون  29  

 Grammar revision االسبوع الثالثون  30

  

 

 

 

 

 : توقيع رئيس القسم                                توقيع االستاذ : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


