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 يس الجامعة التكنولوجيةرئالسيد كلمة 
 . التكنولوجية الجامعةرحاب  في بكم ارحب ان بداية يشرفني

 تحقيق شأنها من التي والمراكز الوحدات من العديد استحداث على جامعتنا العريقة دأبت لقد
 اللغة مركز إن .االنكليزية اللغة مركز ومنها والمجتمع الجامعة بين المستمر التفاعل

 في والطالب داريينواال يةالتدريس هيئةال اعضاء ىال التعليمية خدماته يقدم ال ليزيةكاإلن
 اسوار خارج المجتمعجميع شرائح  لتشمل خدماته تمتد بل فحسب تكنولوجيةال جامعةال

 وخارجها، جامعةال داخل متميز تعليمي كمركز هدعائم بترسيخ المركز قام ان وبعد. الجامعة
 تتميز حيث العراق مستوي علي التعليمية المراكز أفضل من واحداً  يصبح ان ىال يتطلع فإنه

 التدريسي والمناخ التعليمية الخبرات ومواكبة  بالحداثة يقدمها التي التعليمية الخدمات
 ويبذل. عليه القائمين أداء في تطورا ذلك يصاحب أن الطبيعي من فإنه ملحوظا تطورا وتطور المركز ازدهر كماو  .المتجدد
 خدمة في واضح إسهام ولهم الدراسية المناهج وأفضل التعليم اساليب أحدث لتقديم كبيرا جهدا بالمركز التدريس هيئة أعضاء
تحقيق اهدافكم االكاديمية مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح ... وهللا الموفق نتمنى ان نلقاكم دوما" على خير لنعينكم على . المجتمع

.... 
 

 أ. د. امين دواي ثامر                                                                                     
 رئيس الجامعة التكنولوجية                                                                                       

 
 رئيس مجلس ادارة المركز السيد كلمة

 الصافي معينال وهي المجتمع وتنمية تطوير في الكبير الدور التكنولوجية للجامعة ان
 والمعرفة العلم طلبة وهم اال المجتمع في حيويةو نشاطاً  االكثر الشريحة منه تنهل الذي
 . صنوفها بكل

ونظراً الهمية اتقان اللغة االنكليزية لكونها احد اهم لغات المصادر العالمية واللغة االكثر 
اعتماداً في الدراسة والتدريب فقد تم انشاء مركز اللغة االنكليزية في الجامعة التكنولوجية 

 .انسجاماً مع توجهاتها في تهيئة مستلزمات تطوير االنسان في مجتمعنا 
 االدارية والوحدات المركز ورسالة اهداف عن صورة يعطي ايديكم ينب الذي والدليل

 نفع موضع يكون ان آملين المجال بهذا للمهتمين مرجعاً  لتكون يقيمها التي والدورات
 .التوفيق ولي وهللا اعداده من المنشود الهدف يحقق وبما وفائدة

 
 

 عطية ألحسن عبد عالء. د.م.أ                                                                                   
 رئيس مجلس ادارة المركز                                                                                                    

                                                                                                                
 

 مدير المركز السيد كلمة
 اللغة بتعلم يرغبون ممن كنتم اذا اإلنجليزية اللغة مركز في بكم أرحب أن لي يطيب

 اللغة لتعلّم ممكنة تجربة أفضل لكم لنقدم هنا فنحن) العصر لغة( االنكليزية
 تحديد إن. المهني ومستقبلكم دراستكم في تساعدكم أن شأنها من والتي اإلنجليزية

 اللغة مركز في ونحن ، ملموس واقع إلى الفكرة تحويل في خطوة أول هو األهداف
 المعرفة لكم لنوفر جهداً  سنبذل أننا وهو أعيننا نصب هدفنا وضعنا قد اإلنجليزية

 لتشمل تمتد بل المحاضرات على فقط تقتصر ال وهي تحتاجونها، التي اللغوية
 أكاديمية مؤسسة من وكجزء ذلك، إلى وباإلضافة.  التعليمية والمواد اللغة مختبرات

 العام مدار على متخصصة إنجليزية لغة دورات اإلنجليزية اللغة مركز يعقد ، التكنولوجية كالجامعة النمو سريعة
 اللغة تعلّم أن اإلنجليزية اللغة مركز في نؤمن الختام، وفي.  واالختصاصات واالهتمامات المستويات جميع من لمجموعات

 الطرق بشتى ومثمرة ممتعة اإلنجليزية اللغة بتعلّم تجربتك نجعل بأن ملتزمون ونحن واالختبارات، التدريس على يقتصر ال
 .التوفيق ولي وهللا ممتعة تعلّم تجربة لكم نتمنى. المساعدة يد لمدّ  دائم استعداد على اإلنجليزية اللغة مركز كادر وان

 
 بان كاظم عبد .مم.                                                                                                             

 االنكليزية اللغة مركز مدير                                                                                                                   
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 :مركزال نشأة
 الجامعة بين المستمر التفاعل تحقيق شأنها من التي والمراكز الوحدات من العديد استحداث على التكنولوجية الجامعة دأبت

 العالي التعليم وزارة قرار الى" استنادا ۲/۳/۲۰۱۰ بتاريخ التكنولوجية الجامعة في اإلنكليزية اللغة مركز ئأنش فقد ولهذا والمجتمع
 ودوائر الجامعة ومنتسبي لطالب المكثفة البرامج بتدريس حاليا المركز يقوم حيث ۲/٥/۲۰۰۹ في ۲٦۲٤/أ المرقم العلمي والبحث

 إحدى هي االنكليزية اللغة أن. التوفل اختبارات اجراء ومنها المتنوعة االنكليزية اللغة مواضيع فيوالقطاع الخاص  المختلفة الدولة
 في التدريس لغة حيث انها الرائدة، والعالمية العربية الجامعات من بغيرها أسوة جامعتنا، طالب يحتاجها التي الرئيسة المهارات

 جميع عن مسئول وهو المركز مدير ويرأسه الجامعة ةسارئب يرتبط مستقالً  كياناً  المركز يشكل. العالمية الجامعات واغلب جامعتنا
 يرأسه مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية و ادارة مجلس المركز ادارة على ويشرف .واإلدارية والتدريسية األكاديمية النواحي

 سيساهم الذي واالبتكار التجديد علىالتي تساعده  الفرص تدريسيوال لطالبتتيح ل تعليمية بيئة و جواً  لقالى خ المركز إدارة تطمح
  .المعطاء الوطن هذا بناء في بفاعلية تسهم صالحة ولبنة نموذجا الجامعي الطالب يجعل أن في تأكيد وبكل

 
 :رؤية المركز

 مفهوم وضع خالل من واالقليمي الوطني المستوى على ليزيةكنالا اللغة تعليم في الرائدة المراكز من واحداً  المركز يصبح أن
 .والمناهج التعليم في التميز معايير وتحديد األنشطة جميع في كأساس الجودة

 
 :رسالة المركز

ليزية من خالل مناهج عالمية تقوم بتزويد الطالب بكل المعارف والمهارات كنالمهمة المركز هي تقديم دورات مكثفة لتعليم اللغة ا
ليزية من خالل برامج كنالكما وأن المركز يقوم بدعم تعليم اللغة ا. مستواه في المجاالت األكاديمية والتخصصيةالتي من شأنها رفع 

 .يتم جدولتها بما يتوافق مع متطلبات الجامعة والمؤسسات التعليمية والخدمية في الدولة العراقية
 

 :اهداف المركز
 نذكر منها االتي:اسس هذا المركز لغرض انجاز مجموعة من االهداف 

 .المختلفة أقسامهم في اإلنكليزية للمناهج دراساتهم لمواصلة الطالب وإعداد اإلنكليزية اللغة تعلم تسهيل -۱
 .األجنبية المراجع استعمال من الطالب تمكين -۲
 .العلمية البحوث وكتابة البحث وسائل من االستفادة على الطالب مساعدة -۳
 .هناك الحياة ظروف مع التأقلم من ليتمكنوا الخارج في العليا دراساتهم إكمال في الراغبين والمحاضرين طلبةال تهيئة -٤
 .وأسهلها السبل بأيسر اإلنكليزية اللغة لتعلم فئاته بجميع المجتمع أفراد مساعدة -٥
 .كفائة اللغة للدراسات العلياوامتحان  اجراء دورات متنوعة في اللغة االنكليزية ودورات التهيئة المتحان التوفل -٦
 .(ETS)بالتعاون مع موسسة خدمات االختبار التربوية  التوفل ختباراجراء ا -۷
 
 
 
 التنظيمي للمركز:الهيكل  

 من داخل الجامعة يتالف من:من المهتمين باللغة االنكليزية يشرف على المركز كادر متخصص 
 (رئيس مجلس االدارة) عطية ألحسن عبد عالء. د.م.أ  -۱
 (نائب رئيس مجلس االدارة) عبد كاظم بان. م.م -۲
 (عضو) م.د.  مجيد نعمت محمد -۳
 م. م. ياسين مشحوت طاهر (عضو) -٤
 الخطيب (عضو)علي / عبد الحسين محمد االداري الخبير -٥
 عبد العزيز (عضو)ثامر / شذى المالي الخبير -٦
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 :اللغة االنكليزية  مركز  نجازاتا

 االنكليزية اللغة دوراتاجراء :  اوالً 
 الخاص والقطاع الدولة ودوائر مؤسسات من واسع قطاع بمشاركة االنكليزية اللغة تطوير دورات من اً متنوع  اً عدد المركز ينفذ

 حيث يبين الرسم التوضيحي ادناه الزيادة الحاصلة سنويا" في عدد الدورات.
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  ادناه قائمة بالدورات المنفذة في المركز:ندرج 
 ت اسم الدورة

 ۱ دورة التهئية المتحان التوفل
 ۲ دورة كفاءة اللغة االنكليزية للدراسات العليا

 ۳ /اساسيةنكليزيةالدورة في اللغة ا
 ٤ / متوسطةدورة في اللغة األنكليزية
 ٥ / متقدمةدورة في اللغة األنكليزية

 ٦ العامة باللغة االنكليزيةدورة المحادثة 
 ۷ المراسالت االحترافية و دورة اللغة األنكليزية

 ۸ الترجمةدورة 
 ۹ لغة الصناعة والنفط في  دورة

 ۱۰ االتيكيت والسفر لغةفي  دورة 
 ۱۱ في مجال المؤتمرات والندوات دورة 
 ۱۲ والدراسات والمقابالت في التقديم للوظائف دورة 

 
 
 
 

 :فيها المشاركين وعدد الحافلة مسيرته من سنوات خمسال خالل المركز انجزها التي الدورات عدد بيني تفصيلي لوجد ليي ما وفي
 مالحظات عدد المشاركين عدد الدورات المنجزة السنة

۲۰۱۰ ۱۰ ۱۸۰  
۲۰۱۱ ۲۰ ٤۸٤  
۲۰۱۲ ۳۱ ٥۷۳  
۲۰۱۳ ٦٦ ٤٥۷  
۲۰۱٤ ٤۸ ٦۸٤  
۲۲/۱۰/۲۰۱٥لغاية  ۳۸۱ ٤۳ ۲۰۱٥  
  ۲۹٦۹ ۱۹۷ المجموع

 
 

 : اجراء اختبارات التوفلثانياً 
 والقطاع الخاص. الدولة ودوائر مؤسسات مختلفقطاع واسع من الطلبة من  اختبارات التوفل وبمشاركةمن  اً كبير اً عدد المركز نفذ

الممتازة التي  االختبارات نتيجة السمعةالجامعات العراقية في تنفيذ اكبر عدد من تصنيف االولى ضمن الجامعة ال تزال جامعتنا 
 من قبل كادر المركز. اللغة والتنظيم العالي لهذه االختبارات اتالوسائل الحديثة في مختبر تتمتع بها من جهة ونتيجة الستخدامها

العالمية من  SETكما انه من دواعي الفخر واالعتزاز االشارة هنا الى ان مركزنا قد حصل على كتاب شكر وتقدير باسم شركة 
 شركة بنر  لحصوله على التصنيف االول في العراق في مجال تنفيذ اختبارات التوفل.

 :فيها المشاركين وعدد سنوات الخمس خالل المركز انجزها التي اختبارات التوفل عدد بينتفصيلي ي لوجد ليي ما وفي
 

 المالحظات عدد المشاركين عدد اختبارات التوفل السنة
۲۰۱۰ ۹ ۷۸۸  
۲۰۱۱ ۲۰ ۱۰۰٦  
۲۰۱۲ ۲۷ ۷۳۲  
۲۰۱۳ ۲۱ ٥٥۲  
۲۰۱٤ ۲۰ ۳٦۷  

 ۲۲/۱۰/۲۰۱٥لغاية  ۷٥ ۸ ۲۰۱٥

  ۳۳۲٤ ۹۱ المجموع
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 ثالثاً : اجراء اختبار كفاءة اللغة االنكليزية
من قبل  هذا العام باجراء اختبار كفاءة اللغة االنكليزية الوزاري وعلى مدى ستة ايام ، وتم اجراء االختبار بكفاءة عالية المركز قام 

 طالباً . ٤۷۸مختبر اللغة االنكليزية الخاص بالمركز حيث بلغ عدد الممتحنين  كادر المركز في 
 

 جديدة واختبارات : استحداث دوراترابعاً 
 ومنها:وبما يتالئم مع حاجة مؤسسات الدولة من دورات اللغة االنكليزية  ةع جديدانواقام مركزنا هذا العام باستحداث 

 االعمال رجال لغة في دورة  -۱
 بخطوة خطوة المبسطة االنكليزية اللغة تعلم في دورة  -۲
 والنفط الصناعة لغة  في دورة  -۳
 واالعالم الصحافة ولغة والقانونية والتجارية العلمية النصوص ترجمة في دورة  -٤
 واالمنيين للعسكريين االنكليزية اللغة في والتواصل التعامل استراتيجية دورة  -٥
 اختبار تحديد المستوى -٦
 اختبار تجريبي الداء امتحان الكفاءة لطلبة الدراسات العليا  -۷
 
 لتطوير اللغة االنكليزية: المشاركة في اللجان الجامعية والوزارية خامساً  

 اتفي لجنة تطوير مناهج الدراسات االولية والعليا في اللغة االنكليزية وكذلك المشاركة في حضور االجتماع يشارك مركزنا
كفاءة ب الخاصانجاح االختبار الجديد تنفيذ ودور في  نالمركزاالنكليزية. كما ان  اللغةطوير االخرى التي لها عالقة بت ةالوزاري

حيث ان للمركز  كبديل عن اختبار التوفل التعليم العالي والبحث العلمي وزارةلجامعة التكنولوجية الذي اقرته اللغة االنكليزية في ا
 .دور اساسي في تهيئة اسئلة االختبار وتنفيذه في الجامعة باالضافة الى الدورات الخاصة به

 
بمشروع تطوير مهارات طلبة  ةة تنفيذ قرارات وزارة التعليم العالي الخاصلمتابعدائمية تشكيل لجنة جامعية كما سعى المركز ل

 .التي تجتمع وبشكل دوري النجاح هذا البرنامج الطموح الدراسات االولية والعليا في اللغة االنكليزية
 

 الجامعة في قسام الهندسية والعلمية الدعم ا : سادساً 
يقوم الكادر التدريسي للمركز  بالمشاركة في دعم االقسام العلمية والهندسية للجامعة التكنولوجية التي لديها نقص في الكادر 

 التدريسي الخاص بمادة اللغة االنكليزية من خالل تدريسهم لعدد من المراحل الدراسية االولية والعليا. 
 

 يبات الدليل والمواقع االلكترونية: ترجمة العقود ومذكرات التفاهم وكتسابعاً 
في ترجمة عدد كبير من عقود الجامعة  ومذكرات التفاهم التي تبرمها مع مؤسسات الدولة  والجامعات  ةقام مركزنا بالمساهم

مركزنا وبشكل ر . كما يقوم كاد، باالضافة الى دليل الجامعةالجامعةوالهندسية في كتيبات الدليل لالقسام العلمية ترجمة العالمية و
 .بترجمة مواقعها االلكترونيةالجامعة  دوري بمساعدة اقسام

 
 : التقييم اللغوي لالطاريح والمجالت العلميةثامناً 

تقييم الالماجستير و اطاريح الدكتوراه القسام الجامعة المختلفة وكذلك رسائل في التقييم اللغوي للعديد من وفعال للمركز دور مهم 
 لمنشورة في بعض المجالت العلمية العراقية.لبحوث االلغوي ل

  
 في الجامعة والمجتمع نشر ثقافة اللغة االنكليزيةدعم : تاسعاً 

واقامة محاضرات تعريفية باهمية اللغة  ية في الجامعة من خالل نشر مطوياتيقوم مركزنا بدعم نشاط نشر ثقافة اللغة االنكليز
االنكليزية. كما يقوم مركزنا بنشر كل مايهم الطالب من معلومات حول اللغة االنكليزية على موقعه االلكتروني على االنترنيت 

 وموقع الفيسبوك.
 

 : دعم طلبة الدراسات العليا في الجامعةعاشراً 
 بخصوص المراسالت ورسائل التوصية وملء كبير من الطلبة ومساعدتهم باستقبال عدديث يقوم كادر المركز التدريسي ح

الذاتية ومقدمات البحوث  في كتابة السيرةاستمارات القبول وطريقة االتصال بالمشرفين وتعريفهم باختبارات التوفل ومساعدتهم 
  ت العليا. رات تعريفية لطلبة الدراسااضالدراسية. كما يقوم كادر المركز وبشكل دوري باعطاء مح

 
  اقامة الدورات المجانية: الحادي عشر

يقيم المركز عدد من الدورات المجانية لمنتسبي الجامعة حصراً  ويتم تحديد عدد الدورات ونوعيتها حسب حاجة الجامعة لتلك 
 الدورات.

 



۷ 
 

 الدليل السنوي للدورات
الجامعة والمؤسسات التعليمية في وزارة التعليم العالي والبحث ينظم مركز اللغة االنكليزية دوراته بعد االطالع على احتياجات 

كما ان من . يضم هذه الدورات" سنويا" العلمي ووزارة التربية والمؤسسات الصناعية والخدمية في مختلف الوزارات ويضع دليال
وكذلك اقامة اختبار  وبشكل دوري في جامعتنا (ITP-TOEFL)وفل ختبارات التالمهام االساسية لمركز اللغة االنكليزية هو اقامة ا

 كفاءة اللغة االنكليزية للتقديم للدراسات العليا المقر من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
روني عنواننا المثبت ادناه او االتصال بنا على البريد االلكت علىيمكنكم زيارتنا  توفل ختباروعند رغبتكم باالشتراك باي دورة او ا
 . او االستفسار على الجوال المثبت ادناه

 .على خدمة االنترنيت يمكنكم زيارته للتعرف على جميع نشاطات المركز كما نود ان ننوه ان للمركز موقعاً 
 عنوان المراسلة

 ، بغدادارع الصناعةجية، شالجامعة التكنولو، مركز اللغة االنكليزية
  elcofuot@yahoo.com - toefl@uotehnology.edu.iq    البريد االلكتروني:

 https://www.facebook.com/elcofuot  بوك: الفيس
 www.uotechnology.edu.iq/elc/index.htm    الموقع االلكتروني:

 اوقات الدوام الرسمي فقط)خالل (   ۰۷۸۱۰٦۸۰٦٦٦   الهاتف:
 

 دورات اللغة االنكليزية
عند السفر للدراسة او االستجمام.  السيماالجامعة وفي الحياة اليومية همية كبيرة داخل أمما الشك فيه ان اللغة االنكليزية تكتسب 

لذلك فعند اخذ هذه التطبيقات بنظر االعتبار ولجعل هذه اللغة العالمية سهلة االستعمال، البد من وضع خطة لتدريسها في جامعتنا 
بتداءا" لقد وضعت مستويات متعددة للمتحدث باالنكليزية ا .مستوياتهم العلميةصصاتهم ولطلبتنا وكذلك لمنتسبينا بجميع تخ

 الحترافي.الى المستوى ا ساسياالبالمستوى 
ساليب القراءة والفهم والتلفظ الصحيح فضال" عن أو والمفردات تتضمن الدورات المخصصة لكل مرحلة تدريس الطالب القواعد

ماتعلموه في  طويرتغلب طالبنا يحتاجون الى أوان  را" الكتابة الصحيحة بدون اخطاء.واخيوالمحادثة والتكلم االصغاء والفهم 
 .نفسها. اما باقي فروع اللغة فيتم اختيارها ومستواها اعتمادا"على المرحلة راحل الدراسية المختلفةالم

 
 :تعليمات المشاركة في دورات اللغة االنكليزية

بوقت مبكر ليتسنى للمركز معرفة عدد ضوابط المعلنة لل اوفق الدولة دوائر يتم ترشيح المشاركين من منتسبي الجامعة وموظفي -۱
 بفترة زمنية مناسبة.  ئهاالمشاركين والتهيئة للدورة قبل بد

  ل صك بمبلغ بدل االشتراك في الدورة مع كتاب الترشيح مقابل وصل قبض بالمبلغ او الصك.ارسا -۲
 يتفرغ المشارك تفرغا" تاما" خالل فترة التحاقه بالدورة. -۳
 .النهائي او عدم حضوره االختبار %۲۰ ي الدورة في حالة تجاوز غياباته" فيعد المشارك فاشال -٤
 .دورةلجدول المعلن لكل ل اوفق  يمات ومواعيد المحاضراتعلى جميع المشاركين االلتزام التام بالتعل -٥
 يمكن الي شخص االشتراك في اي دورة على حسابه الخاص عندما تتوفر فيه شروط الدورة. -٦
 . ظهراً  ۱۲صباحا ولغاية  ۹رات من الساعة ضوعد جميع المحايكون م -۷
 

 المستمسكات المطلوبة للتقديم:
 صورة حديثة ملونة. -۱
 نسخة من هوية االحوال المدنية او جواز السفر. -۲
 االنكليزية).مركز اللغة  -(نقدا" أو صك معنون الى/الجامعة التكنولوجيةالف دينار  ۱٥۰وصل تسديد بدل االشتراك البالغ  -۳
 .لترشيح لموظفي دوائر الدولةكتاب ا -٤
 
 :TOEFL)-(ITP التوفل ختبارا
 الواقع في بناية مركز تقنية المعلومات واالتصاالت)االنكليزية مختبر اللغة ( المركز قبل من المحدد الموقع في ختباراال يجري 

 الواجب من التي والخطوات، االجابة طريقة، ختباراال الية لتوضيح ختباراال بدء قبل العامة التعليمات تعطىو صباحاً  ۸الساعة 
 :االتية التعليمات الى االنتباه يجب كما اداءها، الممتحن على

 .المحدد الوقت في الوصول بهدف مناسبة فترة قبل االمتحاني المركز الى التوجه -۱
 .الف دينار) ۱۳۰(المستحصل بعد دفع كلفة االشتراك البالغة  التسجيل وصل اصطحاب -۲
 .وبدونها اليسمح للمشارك باالمتحان السفر جواز ويفضل المناسبة الهوية تحديد وثيقة اصطحاب -۳
 .ومبراة محاة م مع اسود #۲ نوع او HP  نوع من ۲ عدد رصاص قلم اصطحاب -٤
 يمنع منعا" باتا" ادخال الموبايل بجميع انواعه الى قاعة االختبار.  -٥
 .المنبهة الساعة استعمال يمنع ولكن االمتحان اثناء الوقت لتحديد تقليدية ساعة استعمال يمكنك -٦
 يمنع منعا باتا التاشير باي شكل من االشكال على دفتر االجابة المصاحب لالستمارة الملونة. -۷

mailto:elcofuot@yahoo.com%20-
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 الدوراتوصف منهاج 

 

 

 ت اسم الدورة منهاج الدورة

 دورة مكثفة تهيئ الطالب الداء اختبار التوفل وتدرس المنهاج االمريكي بارون ولونكمان
 .ويتم اجراء اختبار التوفل التجريبي للمشتركين في الدورة

 
/  دورة التهيئة المتحان التوفل

 مكثفة
۱ 

المقر من قبل  اللغة االنكليزية للدراسات العليادورة مكثفة تهيئ الطالب الداء اختبار كفاءة 
 ۲ دورة الكفاءة للدراسات العليا .الوزارة ويتم اجراء اختبار تجريبي

تعليم اساسيات اللغة من الصفر مع شمولها للمهارات االربعة ( القراءة والكتابة واالصغاء 
 . والتحدث ) لجعل المتدرب يتقن مهارات اللغة ويتعلمها خطوة بخطوة

 
 االنكليزية اللغة تعلم في دورة

 بخطوة خطوة المبسطة
 

 والكتابة القراءة وهي االربعة المهارات اساسيات وتشمل األنكليزية اللغة ســاسياتا  تعليم
 المعلومات ايصال في تساهم التي االلكترونية والمواقع االفالم هدةاومش والتحدث االصغاء و

 .سلسة بصورة
 /نكليزيةالدورة اللغة ا

 ۳ المستوى االساسي

دورة مكملة لدورة المستوى االساسي ويتضمن تطوير المهارات االربعة المشار اليها اعاله 
 .وممارسة الطالب لهذه المهارات باستخدام التكنولوجيا الحديثة

 

/ دورة اللغة األنكليزية
 المستوى المتوسط

 

٤ 

لتعلم المفردات، مهارات القراءة الفعالة، كيفية قواعد، التخطيط العام ال معلومات متقدمة في
 .التحدث بثقة، تحسين كفاءة التلفظ، مهارات األستماع  الفعالة، مهارات الكتابة الفعالة

 

/ دورة اللغة األنكليزية
 المستوى المتقدم

 

 
٥ 

رتباك، المفردات المقدمة في استراتيجية تعلم األنكليزية، كيفية التحدث بثقة وعدم ا
، كيفية ربط المصطلحات المستخدمة في المقابالت واللقاءات الرسمية وغير الرسمية
 وتكوين الجمل المبسطة والمعقدة.

  المحادثة العامة
٦ 

تعليم الطالب كتابة السير الذاتية والرسائل بانواعها والتقارير واستخدام اللغة بطريقة 
 .احترافية

 

 /  اللغة األنكليزية دورة
 والمراسالتاالحترافية 

 
۷ 

مع تطبيقات الترجمة في مختلف المجاالت العلمية تعليم الطالب مبادئ الترجمة الصحيحة 
 . وبالعكسمن اللغة االنكليزية الى اللغة العربية والتجارية ... الخ ، مع اخذ امثلة لترجمتها 

 

 النصوص ترجمة في دورة
 والقانونية والتجارية العلمية
 واالعالم الصحافة ولغة

 

۸ 

ودون  متعالصحيح مع االجانب باسلوب سهل وم تدريب الطالب على لغة السفر والتعامل
 .في كافة االماكن مثل المطارات والفنادق واالسواق .... الخ الحاجة الى مترجم

 
 لغة السفر واالتيكيت

 
۹ 

تدريبهم على لغة التخاطب بمواضيع لالنفط  ات الصناعية ووزارةوزاراللغة خاصة بمنتسبي 
 ۱۰ والنفط الصناعة لغة بصورة عملية. مفرداتها واستخدام والنفطالصناعة 

والتواصل مع االجواء تدريب الطالب على لغة التخاطب المستخدمة في الندوات والمؤتمرات 
 المحيطة به في هكذا اماكن.

 
 لغة الندوات والمؤتمرات

 
۱۱ 

ورجال االعمال لتدريبهم على لغة التخاطب في المكاتب واالجتماعات  دورة خاصة لالداريين
وكيفية التعامل والتواصل وتحديد المواعيد وادارة الجلسات وكيفية االجابة على االتصاالت 

 الهاتفية .... الخ.
 ۱۲ االعمال رجال لغة

التوظيف دورة تطويرية مهمة لتعليم المشارك كيفية التقديم للوظائف وملئ استمارات 
والمخاطبات  وكذلك طرق المراسالت للحصول على قبوالت الدراسات العليا واي متطلبات 

 اخرى
 للوظائف التقديم لغة 

 ۱۳ والدراسات والمقابالت

عرض المفردات والمصطلحات المتعلقة بالسياق العسكري واالمني وكيفية التواصل عن 
 ع العسكري واالمني.طريق الكتابة والمحادثة مع الموسسات ذات الطاب

 
 التعامل استراتيجية دورة

 االنكليزية اللغة في والتواصل
 للوزارات االمنية

 

۱٤ 



۹ 
 

  ۲۰۱٦  للعام المركز دورات مواعيد جدول
 تفاصيل الدورات

 1 مكثفة/ دورة التهيئة المتحان التوفل 14/1 – 3/1 اسبوع 9pm-12pm 2 1 دينار الف 150
 2 االساسي المستوى/االنكليزية اللغة دورة 14/1 – 3/1 اسبوع 9am-12pm 2 1 دينار الف 150

تعلم اللغة االنكليزية المبسطة دورة  14/1 – 3/1 اسبوع 9am-12pm 2 2 دينار الف 150
 3 خطوة بخطوة

 4 دورة المحادثة العامة 28/1 – 17/1 اسبوع 9am-12pm 2 3 دينار الف 150
 5 متوسطالمستوى اللغة االنكليزية/ دورة ال 28/1 – 17/1 اسبوع 9pm-12pm 2 1 دينار الف 150
 6 متقدمالمستوى الاالنكليزيه/ اللغة دورة 11/2 – 31/1 اسبوع 9am-12pm 2 1 دينار الف 150

 االحترافية/  األنكليزية اللغة دورة 11/2 – 31/1 اسبوع 9am-12pm 2 2 دينار الف 150
 7 والمراسالت

النصوص العلمية واتجارية  دورة ترجمة 25/2 – 14/2 اسبوع 9am-12pm 2 3 دينار الف 150
 8 والقانونية ولغة الصحافة واالعالم

لغة التقديم للوظائف والمقابالت دورة  25/2 –14/2 اسبوع 9pm-12pm 2 1 دينار الف 150
 9 والدراسات

 10 العامةدورة المحادثة  10/3 – 28/2 اسبوع 9am-12pm 2 1 دينار الف 150
 11 االساسي /المستوىاالنكليزيه اللغة دورة 10/3 – 28/2 اسبوع 9am-12pm 2 2 دينار الف 150
 12 لغة رجال االعمال دورة 24/3– 13/3 اسبوع 9am-12pm 2 3 دينار الف 150
 13 في لغة السفر واالتكيتدورة  24/3 – 13/3 اسبوع9pm-12pm 2 1 دينار الف 150
 14 متوسطال المستوىاالنكليزيه/ اللغة دورة 7/4 – 27/3 اسبوع 9am-12pm 2 1 دينار الف 150
 15 في لغة الصناعة والنفطدورة  7/4 – 27/3 اسبوع 9am-12pm 2 2 دينار الف 150
 16 متقدمال المستوىاالنكليزيه/ اللغة دورة 21/4 – 10/4 اسبوع 9am-12pm 2 3 دينار الف 150

اللغة االنكليزية / االحترافية  دورة 21/4 –10/4 اسبوع 9pm-12pm 2 1 دينار الف 150
 17 والمراسالت

 18 االساسي المستوىدورة اللغة االنكليزية/ 5/5–24/4 اسبوع 9pm-12pm 2 1 دينار الف 150

استراتيجية التعامل والتواصل في  دورة 5/5– 24/4 اسبوع 9am-12pm 2 1 دينار الف 150
 19 االنكليزية للعسكريين واالمنييناللغة 

 20 متوسطال المستوىلغة االنكليزية/دورة ال 19/5 – 8/5 اسبوع 9am-12pm 2 2 دينار الف 150
 21 دورة المحادثة العامة 19/5 – 8/5 اسبوع 9am-12pm 2 3 دينار الف 150
 22 والنفطدورة لغة الصناعة  2/6 – 22/5 اسبوع 9am-12pm 2 3 دينار الف 150

النصوص العلمية واتجارية  دورة ترجمة 2/6 - 5 /22 اسبوع 9pm-12pm 2 1 دينار الف 150
 23 والقانونية ولغة الصحافة واالعالم

 24 متقدمال المستوى دورة اللغة االنكليزية/ 16/6- 5/6 اسبوع 9pm-12pm 2 1 دينار الف 150

 االحترافية/  األنكليزية اللغة دورة 16/6– 5/6 اسبوع 9am-12pm 2 1 دينار الف 150
 25 والمراسالت

كفاءة اللغة االنكليزية للمتقدمين دورة  30/6– 19/6 اسبوع 9am-12pm 2 2 دينار الف 150
 26 للدراسات العليا

 27 المستوى االساسي االنكليزيه/ اللغة دورة 30/6 – 19/6 اسبوع 9am-12pm 2 3 دينار الف 150

تعلم اللغة االنكليزية المبسطة دورة  30/6 – 19/6 اسبوع 9am-12pm 2 3 الف دينار 150
 28 خطوة بخطوة

 92 دورة المحادثة العامة 14/7 – 3/7 اسبوع 9am-12pm 2 2 دينار الف 150
 30 المستوى المتوسطلغة االنكليزية/ دورة ال 28/7 – 17/7 اسبوع 9am-12pm 2 1 دينار الف 150

كفاءة اللغة االنكليزية للمتقدمين دورة  11/8 – 31/7 اسبوع 9am-12pm 2 1 الف دينار 150
 31 للدراسات العليا

 32 المستوى المتقدماالنكليزيه/ اللغة دورة 11/8 – 31/7 اسبوع 9am-12pm 2 2 دينار الف 150

 االحترافية/  األنكليزية اللغة دورة 25/8 – 14/8 اسبوع 9am-12pm 2 3 دينار الف 150
 33 والمراسالت

النصوص العلمية واتجارية  دورة ترجمة 8/9 – 28/8 اسبوع 9am-12pm 2 2 دينار الف 150
 34 والقانونية ولغة الصحافة واالعالم

لغة التقديم للوظائف والمقابالت دورة  8/9 –28/8 اسبوع 9am-12pm 2 1 دينار الف 150
 35 والدراسات

 36 دورة المحادثة العامة 22/9 - 11/9 اسبوع 9pm-12pm 2 1 دينار الف 150
 37 المستوى االساسي االنكليزيه/ اللغة دورة 22/9 - 11/9 اسبوع 9pm-12pm 2 2 دينار الف 150
 38 لغة رجال االعمال دورة 6/10 – 25/9 اسبوع 9am-12pm 2 1 دينار الف 150



۱۰ 
 

 
 :۲۰۱٦جدول مواعيد اختبارات التوفل للعام 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مالحظة مهمة:
ان الجدول اعاله قابل للتغيير واالضافة عند وجود حاجة الجراء اختبارات التوفل في حالة حصول اي تقديم 

 لدراسات البعثات والزماالت والمنح الخاصة بمجلس الوزراء الموقر.
 

 التوفل: معلومات مهمة يجب معرفتها عن اختبار
 العلمي والبحث العالي التعليم وزارة اعمام بموجب وذلك النتيجة اعالن تاريخ من سنتين لمدة نافذة التوفل اختبار شهادة أن -۱

 .۲٥/۷/۲۰۱۱ في ٦٦۱٥/ ۳ت ب المرقم
 محددا" عددا" يقبل االمتحاني المركز الن رسمي بشكل االختبار في المسبق لالشتراك التسجيل على من يرغب باداء االختبار -۲

 .)ا"مشارك ٤۰وجبة (اليتجاوز  كل في الممتحنين من
 تنوي التي الكلية او للجامعة النتيجة اسبوعين لتبليغ بحوالي المطلوب الموعد قبل ادائه وقت يكون بحيث االختبار تاريخ أختيار  -۳

 .الوقت المحدد في بها االلتحاق
 .االسم تسلسل او الحروف تغيير والتحاول سفرك جواز في الموجودة االسم صيغة نفس دائما" اكتب -٤
 عن طريق زيارة موقع المركز االلكتروني او موقع الفيس بوك.  يمكن معرفة النتيجة -٥
 

 39 السفر واالتكيتفي لغة دورة  6/10 – 25/9 اسبوع 9pm-12pm 2 1 دينار الف 150
 40 المستوى المتوسط االنكليزيه/ اللغة دورة 20/10– 9/10 اسبوع 9am-12pm 2 1 دينار الف 150
 41 في لغة الصناعة والنفطدورة  20/10 – 9/10 اسبوع 9am-12pm 2 2 دينار الف 150
 42 المستوى المتقدم االنكليزيه/ اللغة دورة 3/11 – 23/10 اسبوع 9am-12pm 2 3 دينار الف 150

اللغة االنكليزية / االحترافية  دورة 3/11 - 23/10 اسبوع 9pm-12pm 2 1 دينار الف 150
 43 والمراسالت

 44 المستوى الساسيدورة اللغة االنكليزية/  17/11 –6/11 اسبوع 9am-12pm 2 1 دينار الف 150

استراتيجية التعامل والتواصل في  دورة 17/11 – 6/11 اسبوع 9am-12pm 2 2 دينار الف 150
 45 اللغة االنكليزية للعسكريين واالمنيين

 46 المستوى المتوسطلغة االنكليزية/ دورة ال 1/12 – 20/11 اسبوع 9am-12pm 2 3 دينار الف 150
 47 دورة المحادثة العامة 1/21 – 20/11 اسبوع 9pm-12pm 2 1 دينار الف 150
 48 دورة لغة الصناعة والنفط 15/12- 4/21 اسبوع 9am-12pm 2 1 دينار الف 150

تجارية الالنصوص العلمية و دورة ترجمة 15/21 – 4/21 اسبوع 9am-12pm 2 2 دينار الف 150
 49 والقانونية ولغة الصحافة واالعالم

 50 المستوى المتقدمدورة اللغة االنكليزية/  29/21 – 18/21 اسبوع 9am-12pm 2 3 دينار الف 150

 االحترافية/  األنكليزية اللغة دورة 29/12 – 18/12 اسبوع 9pm-12pm 2 1 دينار الف 150
 51 والمراسالت

 ت تسلسل الوجبة وقت االختبار يوم االختبار تاريخ االختبار
 ۱ االولى اً ظهر ۱۲  – صباحاً ۸  الخميس ۷/۱/۲۰۱٦ 
 ۲ الثانية اً ظهر ۱۲  – صباحاً  ۸ الخميس ۱۱/۲/۲۰۱٦
 ۳ الثالثة اً ظهر ۱۲  – صباحاً ۸  الخميس ۱۰/۳/۲۰۱٦
 ٤ الرابعة اً ظهر ۱۲  – صباحاً ۸  الخميس ۲۰۱٦/٤/٤

 ٥ الخامسة اً ظهر ۱۲  – صباحاً ۸  الخميس ۲۰۱٦/٥/۱۹ 
 ٦ السادسة اً ظهر ۱۲  – صباحاً ۸  الخميس ۲۰۱٦/۱٦/٦ 
 ۷ السابعة اً ظهر ۱۲  – صباحاً ۸  الخميس ۲۱/۷/۲۰۱٦
 ۸ الثامنة اً ظهر ۱۲  – صباحاً ۸  الخميس ۸/۸/۲۰۱٦ 

 ۹ التاسعة اً ظهر ۱۲  – صباحاً ۸  الخميس ۹/۲۰۱٦/۱٥ 
 ۱۰ العاشرة اً ظهر ۱۲  – صباحاً ۸  الخميس ۲۰/۱۰/۲۰۱٦
 ۱۱ الحادية عشر اً ظهر ۱۲  – صباحاً ۸  الخميس ۱۷/۱۱/۲۰۱٦
 ۱۲ الثانية عشر اً ظهر ۱۲  – صباحاً ۸  الخميس ۲۲/۱۲/۲۰۱٦



۱۱ 
 

 
 البوم المركز:

 

 
 اجتماع السيد رئيس الجامعة مع كادر المركز

 
 

 
 اعضاء مجلس االدارة مع كادر المركز
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 اختبار كفاءة اللغة االنكليزية للتقديم للدراسات العليااستخدام مختبر الوسائط المتعددة في 

 
 

 
 معرض المركز في يوم العلم
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 مبادئ الترجمةاللغة االنكليزية / دورة 

 
 
 

 
 لغة السفر واالتكيتدورة اللغة االنكليزية / 
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 العنوان
 جيةالجامعة التكنولو

 اللغة االنكليزيةمركز 
 ارع الصناعةش

 بغداد
 elcofuot@yahoo.com                                :البريد االلكتروني

english@uotechnology.edu.iq                                                     
 https://www.facebook.com/elcofuot                 :الفيس بوك

 www.uotechnology.edu.iq/elc/index.htm      :الموقع االلكتروني
 ۰۷۸۱۰٦۸۰٦٦٦                                             :الهاتف
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