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 أهداف المقرر .8

 

 ان يكون الطالب ملما بمعرفة قواعد اللغة االنكليزية -1

 وان يكون قادرا على التحدث وكتابة اللغة االنكليزية بشكل صحيح و واضح -2

 االنكليزية ضمن المنهج المحددالتركيز على مخرجات الحروف والنطق للغة  -3

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من 

المتاحة. والبد من التعلم الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛الربط بينها وبين وصف البرنامج.



 

 قدرتهم على االستماع بشكل كامل ومهارات االسماع الالزمة -4

 تحسين قدرة الطالب على الحديث باللغة االنكليزية -5

 كفاءة الطالب اللغوية باإلضافة الى لغته االم  -6

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .10

  هداف المعرفية األ -أ

 تمكين الطالب من معرفة قواعد اللغة االنكليزية-1أ

 . حث الطلبة على االستخدام الصحيح للقواعد ليتسنى لهم الكتابة بشكل صحيح  2

.  ربط المادة العلمية بمواد علمية خارجية ذات العالقة للوصول الى الهدف والغاية من 3

 الدرس 

 نة في القواعد .  اتقان استخدام مصطلحات معي4

.  تعريف الطالب على المبادئ االساسية لبناء الجملة باللغة االنكليزية, العبارات ,واشباه 5

 الجمل وغيرها 

 .  استخالص االفكار الناجمة عن العصف الذهني واالستشارة المتبادلة بين الطالب6

 

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 تنمية المهارات الذاتية القراءة لدى الطالب  – 1ب

 تدريب الطالب على االساليب واالليات المختلفة في القراءة – 2ب

   تمكين الطالب من تحديد المعلومات المهمة في المحادثة  – 3ب

.  

 طرائق التعليم والتعلم      

 التقرير االسبوعي. 3االختبارات اليومية    -2المحاضرات النظرية       -1

 طرائق التقييم      

 اليومي. االمتحان -



 

 المشاركة اليومية عبر الحوارات  -2

 الشهري االمتحان -3

 التقرير -4

 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 فهم استخدام القواعد في الكتابة والمحادثة  -1ج 

 والمحادثةتحسين كفاءتهم و دقتهم في اللغة االنكليزية  -2ج

 اغناء المعرفة السابقة الموجودة لدى الطالب  -3ج

 التعرف على طرق استخدام المعاجم اللغوية واختيار المعاني المناسبة للمفردات -4ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 اليومي. االمتحان -

 المشاركة اليومية عبر الحوارات -2

 الشهري االمتحان -3

 كتابة اللغة االنكليزية من خالل التقريرمعرفة امكانية  -4

 طرائق التقييم    

 

  

المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور التأهيلية المهارات العامة و -د 

 الشخصي (.

 

 . دراسة قواعد اللغة االنكليزية 1د

 . التحدث باللغة االنكليزية بطالقة وتحسين مهارات الطالب االساسية في الترجمة االنكليزية 2

 . معرفة ثقافات اخرى من خالل اللغة الثانوية غير لغة االم 3

 فهم العناصر التي تنظم استخدام االصوات االنكليزية الفصحى والمقارنة بين اللهجتين  -4



 

 

 لب البحثية تقوية قدرات ومهارات الطا -5

 يمكن الطالب من تطوير اتجاهاتهم النظرية تجاه اللغة االنكليزية -7



 

 بنية المقرر .11

األسبو

 ع

الساعا

 ت

اسم الوحدة /  مخرجات التعلم المطلوبة

 أو الموضوع

طريقة  طريقة التعليم

 التقييم

1 2 comparative and 

superlatives 

What do 

you want 

to do  

 االمتحان  المحاضرة والمناقشة 

2 2 Future forms What do 

you want 

to do 

 االمتحان المحاضرة والمناقشة

3 2 Verb patterns What do 

you want 

to do 

 االمتحان المحاضرة والمناقشة

4 2 Articles What do 

you want 

to do 

 االمتحان المحاضرة والمناقشة

5 2 Past tense What do 

you want 

to do 

 االمتحان المحاضرة والمناقشة

6 2 Present perfect 

continuous 

What do 

you want 

to do 

 االمتحان المحاضرة والمناقشة

7 2 Adverbs What do 

you want 

to do 

 االمتحان المحاضرة والمناقشة

8 2 Adjectives What do االمتحان المحاضرة والمناقشة 



 

 البنية التحتية  .12

 New Headway- Plus beginner ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

you want 

to do 

9 2 short answers What do 

you want 

to do 

 االمتحان المحاضرة والمناقشة

10 2 present perfect What do 

you want 

to do 

 االمتحان المحاضرة والمناقشة

11 2 Synonyms and 

Antonyms 

What do 

you want 

to do 

 االمتحان المحاضرة والمناقشة

12 2 Questions What do 

you want 

to do 

 االمتحان المحاضرة والمناقشة

13 2 Tenses What do 

you want 

to do 

 االمتحان المحاضرة والمناقشة

14 2 Present tense What do 

you want 

to do 

 االمتحان المحاضرة والمناقشة

15 2 Word formation What do 

you want 

to do 

 االمتحان المحاضرة والمناقشة



 

New Headway- Plus Pre-intermediate 

New Headway- Plus Intermediate  

New Headway- Plus Upper-intermediate 

  English language ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 

حسب مصادر الكلية التوأمة ومصادر وكتب الخاصة 

 بالمقرر

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 االنترنيت ....
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 اللغة االنكليزيةحصول الطالب على كتاب مقرر في مادة  - أ

 

 

 

 

 

 


