
 املرحلة االوىل –اللغة االنكليزية  مقرروصف 
 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العايل )) مراجعة الربنامج االكادميي ((

ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم  يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضيا

ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من  المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهنا
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    المقرر بنية
 : الكورس االول أوال

 الكورس االول-اوال :

 

 

 

 الحوار  Thirteen equals one 2 الثالث
 التغذية

 الراجعة

 2 الرابع
Phonology (consonant 

sounds)  
 

 االلقاء

 ( المحاضرة)
 التغذية

 الراجعة

 2 اخلامس
Grammar (present 

simple) 
 

 االلقاء

 ( المحاضرة)
 التغذية

 الراجعة

 2 السادس
Thirteen equals one 

 
 االلقاء

 ( المحاضرة)
 التغذية

 الراجعة

 2 السابع
Grammar (Gender)  التعبير  الحوار

 بالوجوه

 2 الثامن
Grammar (types of 

Gender) 
التعبير  الحوار 

 بالوجوه

 2 التاسع
Comprehension   التعبير  المناقشة

 بالوجوه

 2 العاشر
Grammar (past simple 

tense ) 
التعبير  المناقشة 

 بالوجوه

 2 احلادي عشر
Grammar (future 

tense) 
التعبير  المناقشة 

 بالوجوه

 2 الثاين عشر
Types of present 

simple using 
التعبير  المناقشة 

 بالوجوه

 2 الثالث عشر
Types of past simple 

using 
التعبير  المناقشة 

 بالوجوه

 2 الرابع عشر
Types of future simple 

using 
التغذية  الحوار 

 الراجعة

 2 اخلامس عشر
 

 التحصيلي االختبار
 

 

 

 2 األول

 
English grammar (the 

 nouns)  
 نظريات

 الكلمة نشوء
 االلقاء

 ( المحاضرة)
 التغذية

 الراجعة

 2 الثاين
Grammar (types of 

nouns) 
 

  االلقاء

 ( المحاضرة)
 التغذية

 الراجعة

 الكورس الثاني -ثانيا :



 
 

 المطلوبة التعلم مخرجات الساعات األسبوع
/  الوحدة اسم

 أو المساق

 الموضوع
 التعليم طريقة

 طريقة

 التقييم

 2 األول
Grammar (present 
continues tense)  

 
االلقاء 

 )المحاضرة(
التغذية 

 الراجعة

 2 الثاني
Grammar (present 

perfect tense) 
االلقاء  

 )المحاضرة (
التغذية 

 الراجعة

 2 الثالث
The double life of 

Alfred Bloggs) 
التغذية  مناقشة 

 الراجعة

 2 الرابع
Phonology (Vowels  

phonemes)  
ناقشةم   التعبير 

 بالوجوه

 2 الخامس
phonology  التعبير المناقشة 

 بالوجوه

 2 السادس
Comprehension   التعبير الحوار 

 بالوجوه

 2 السابع
Grammar (past 

continuous tense) 
 التعبير المناقشة 

 بالوجوه

 2 الثامن
Grammar (future tense 

by using Will and 
Shall) 

 بيرالتع المناقشة 

 بالوجوه

 2 التاسع
Grammar (future tense 

by using  going to) 
 التعبير المناقشة 

 بالوجوه

 2 العاشر
The English pure 

vowel sounds 
 التعبير المناقشة 

 بالوجوه

 2 عشر الحادي
English Diphthongs  مناقشة  

 )محاضرة (
التغذية 

 الراجعة

 2 عشر الثاني
English Diphthongs   االلقاء

 )المحاضرة (
التغذية 

 الراجعة
 

 2 عشر الثالث
comprehension  مناقشة  

 )المحاضرة (
التغذية 

 الراجعة

 2 عشر الرابع
comprehension  التغذية  الحوار

 الراجعة

 

 2 عشر الخامس

 
 االختبار التحصيلي

 

 

  



 .البنية التحتية12
 القراءات املطلوبة

 النصوص األساسية 
 مقرركتب ال 

 اخرى 

 قواعد اللغة اإلنكليزية كتاب
 

متطلبات خاصة )وتشمل على سبيل املثال ورش 
العمل والدوريات والربجميات واملواقع 

 االلكرتونية(

البحث في المواقع االلكترونية عن المقاطع الفديوية التي تشرح عن قواعد اللغة  -أ
 االنكليزية

 إقامة ورشة عمل ميدانية عن اللغة االنكليزية -ب

 استخدام األمثلة العملية والتطبيقية  -ج

اخلدمات االجتماعية )وتشمل على سبيل املثال 
حماضرات الضيوف و التدريب املهين والدراسات 

 امليدانية(

 الزيارات امليدانية اىل :
 كلية التربية االساسية –مختبر الصوت  -

 احملاضرات العلمية:

 محاضرة نوعية في اللغة االنكليزية -
 

 

 لقبول.ا13
 خاص+ مركزي املتطلبات السابقة 
 30 اقل عدد من الطلبة

 50 اكرب عدد من الطلبة 
 


