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 جمهىريت العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 رئاست جامعت بغداد

 قسم ضمان الجىدة واالداء الجامعي

 

 

 

 

 

 

 اللغاث: الكليت 

 اللغت الفرنسيت: الفرع/القسم 

االولى : المرحلت 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

التعبير الكتابي  اســــم المــــــــادة
   سنوي       فصمي   النظــام الــدراسـي

 اهــــداف المـــــادة
 

 مساعدة الطالب عمى كتابة جمل بسيطة و صحيحة من حيث المعنى و .
التركيب القواعدي لموصول به الى فهم و كتابة نصوص مبسطة و حسب 

 .المنهاج المقرر لمطمبة

 
 الكتب المنهجية

 

    
Alors? Niveau 1.  

 
 

 المصادر الخارجية
 

   

 ال يوجد

 الفصميتقديرات النظام 
(100)% 

 المختبر نظري
 عممي

االمتحانات 
 اليومية

 االمتحان النهائي المشروع

30  10  60 

 السنويتقديرات النظام 
(100)% 

 األمتحان النهائي المختبر الفصل الثاني نصف السنة الفصل األول 

     

 
 



 

 
 

جدول الدروس االسبوعي 
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الحظات ـالمادة العلمية ـالمادة النظرية ـالم

  مفهىو انجمهت و مكىوبتهب  1

  تشكيب جمم بسيطت  2

   قظيش  smsكتببت  3

  استخذاو انمظذس بذال مه انجمم   4

تظحيخ انىاجببث انيىميت نهتعشف عهى  5

االخطبء 

  

  استخذاو االمش نكتببت وض مبسط  6

  كتببت شعبساث مبسطت  7

  كيفيت مهئ االستمبساث  8

  تطبيقبث عمهيت  9

مقتشح كتببت اسمبء و عىبويه طحف  10

يىميت او اسبىعيت 

  

كتببت عىبويه اخببسيت : تمبسيه يىميت 11

مبسطت 

  

مزكشاث يىميت او انىشبطبث : كتببت بهىك 12

انيىميت 

  

  تظحيخ انىاجببث انيىميت  13

   تذسيببث طفيت  14

  تذسيببث طفيت  15

  امتحبن انفظم االول  16

  عطهت وظف انسىت  17

  مشاجعت   18

  كتببت بطبقبث تهىئت  19

  كتببت دعىة عبمت بسيطت  20

  انذعىاث انشسميت  21

  تذسيببث يىميت  22

   كتببت معبيذة  23

  كتببت معبيذة  24

  كتببت إعالوبث قظيشة  25

  كيفيت كتببت اميم  26

  تظحيخ انىاجببث انيىميت  27

  وطف االشخبص  28

  وطف مكبن  29

  كتببت اعالوبث متىىعت  30

  امتحبن انفظم انثبوي  31

32    
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