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 نمىرج وصف انمقرر

 وصف انمقرر

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

مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف 

 البرنامج.

 

 ح تغذاد / كهْح انرزتْح  انثذنْح ًػهٌو انزّاضحجايؼ انًؤصضح انرؼهًْْح .1

  فزع انؼهٌو اننظزّح انقضى انؼهًِ: / انًزكز انؼهًِانقضى  .2

 EL  105   االنكهْزّحانهغح  اصى / ريز انًقزر .3

 انذضٌر انٌْيِ ػهَ ًفق جذًل انًذاضزاخ أشكال انذضٌر انًرادح .4

 اننظاو انضنٌُ انفظم / انضنح .5

 صاػح 60 ح )انكهِ(ػذد انضاػاخ انذراصْ .6

 13/10/2020 ذارّخ إػذاد ىذا انٌطف  .7

 أىذاف انًقزر .8

  .اللغة االنكليزية وتطير قابليتهم اللغوية فيما يخص المصطلحات الرياضيةتواصل الطلبة مع 

 .باللغة االنكليزية بالقراءة والكتابة الصحيحة عريف الطلبةت

 .زيةباللفظ الصحيح للكلمات االنكليتعريف الطلبة 

 يخزجاخ انرؼهى ًطزائق انرؼهْى ًانرؼهى ًانرقْْى .9
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     االىذاف انًؼزفْح -أ

 .                 حتقٌاػذ انهغح االنكهْزّذًكْن انطهثح ين انذظٌل ػهَ انًؼزفح ًانًذخم  1أ  

 .ًأنٌاػياانكالو ًانجًم ًيا ّرأنف ينيا  أطٌلذًكْن انطهثح ين انذظٌل ػهَ انًؼزفح فِ  -2أ  

تانهفع انظذْخ نهًفزداخ االنكهْزّح ًخاطح انزّاضْح ذًكْن انطهثح ين انذظٌل ػهَ انًؼزفح  -3أ

 ينيا

  االىذاف انًياراذْح  انخاطح  تانًقزر  -ب 

 . انؼايح تانهغح االنكهْزّحنًؼزفح ااكرضاب انطهثح  – 1ب 

 انهغح. أطٌلانقاتهْح ػهَ انرذذز انضهْى ًيا ّرالئى يغ انطهثح اكرضاب  – 2ب 

 . نألدزف ًانًفزداخ ًخاطح انزّاضْح ينياانقاتهْح ػهَ اننطق انضهْى انطهثح اكرضاب  – 3ب 

 .     األخطاءػذد يًكن ين  ًتأقمإكضاب انطهثح ييارج كراتح انجًم تظٌرج طذْذح   - 4ب 

 طزائق انرؼهْى ًانرؼهى      

 

 هْزّح اصرؼًال انشزح ين قثم يذرس انًادج ًتانهغح االنك – 1

 اصرؼًال ًصائم انؼزع انظٌرّح ًانفْذٌّّح ًانظٌذْح. – 2

 

 طزائق انرقْْى      

 االيرذاناخ انشفيْح        -4االيرذاناخ انضنٌّح          -3االيرذاناخ انفظهْح     -2االيرذاناخ انٌْيْح     -1

 اننشاطاخ انالطفْح -6انرقارّز ًانثذٌز                    -5 

 الىذاف انٌجذانْح ًانقًْْح.ا-ج

 ذذاكِ انًٌاد اننظزّح شؼٌر انطهثح تاإلنًاو تاننٌادِ انًؼزفْح ًكْفْح ذطثْقيا ػًهْا -1ج         

 رفغ انقْى انًؼزفْح نهًٌاد انذراصْح ين خالل انرطثْق انؼًهِ -2ج

 انرطثْقرفغ كفاءج انطهثح ًقاتهْاذيى انرذرّضْح فِ درًس انرزتْح انزّاضْح اثناء  -3ج

  اذجاه االخزّن. حرفغ اننٌادِ انٌجذانْح نهطهثح ين خالل اقايح انًنافضاخ انزّاضْح ًانشؼٌر تانًضؤًنْ -4ج   

 طزائق انرؼهْى ًانرؼهى     

 ين خالل انرذرّش اننظزُ ين قثم يذرس انًادج.  – 1       

 انًؼارع. إقايحين خالل  -2       

 . ين خالل انًشاركح فِ انذرًس ًانرذذز تانهغح االنكهْزّح – 2       

 ين خالل ذقذّى اننراجاخ انفكزّح نهطهثح فِ انًؼارع انًقايح. - 3  

 طزائق انرقْْى    

  .ين خالل االيرذاناخ اننظزّح ًانشفيْح -1

 .انًيزجاناخذقْْى أداء انطهثح خالل  -2
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  ٌنح ) انًياراخ األخزٍ انًرؼهقح تقاتهْح انرٌظْف ًانرطٌر انشخظِ (.انًنقانرأىْهْح انًياراخ  انؼايح ً -د 

 .االنكهْزّحفِ انهغح  انؼايحإكضاب انطهثح انًؼزفح   -1د

االنكهْزّح ًانرذذز تيا ًخاطح تًا ّخض ذطثْق يا اكرضثو انطهثح ين يؼزفح فِ انهغح  -2د

 .انًظطهذاخ انزّاضْح

 
 

 بنيت انمقرر .11

 رجاث انتعهم انمطهىبتمخ انساعاث األسبىع
اسم انىحذة / 

 انمساق أو انمىضىع
 طريقت انتقييم طريقت انتعهيم

1.  2 Introduction   االنكهيزيتانهغت 

شرح انمحاضراث 

اننظريت من قبم 

تذريسي انمادة 

باستعمال وسائم 

انتذريس وانعرض 

 انحذيثت

 االمتحاناث انيىميت

تقييم مشاركت انطهبت 

 انيىمي

 صهيتاالمتحاناث انف

 االمتحاناث اننهائيت

 اننشاطاث انطالبيت

2.  2 English for special 

purposes  
   

3.  2 Sports     

4.  2 Body parts     

5.  2 Soccer     

6.  2 Clothes     

7.  2 Boxing     

8.  2 Daily routine     

9.  2 Weightlifting     

11.  2 Family     

11.  2 Athletics     

12.  2 Feelings     

13.  2 Swimming     

14.  2 Weather     

15.  2 Basketball     

16.  2 Daily problem     

17.  2 Fencing     

18.  2 College    

19.  2 Volleyball     
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21.  2 Travelling    

21.  2 Gymnastics     

22.  2 Food     

23.  2 Wrestling     

24.  2 Home    

25.  2 Handball     

26.  2 Animal    

27.  2 Tennis     

28.  2 Jobs    

29.  2 Physical fitness     

31.  2 Health    

 
 
 

 
 

  انثنْح انرذرْح .11

 كرة ينيجْح / انكرة انًضاػذج انكرة انًقزرج انًطهٌتح -1

 نظٌص اصاصْح يؼذج ين قثم يذرس انًادج انًزاجغ انزئْضْح )انًظادر( -2

انكرة ًانًزاجغ انرِ ٌّطِ تيا  ( أ

 )انًجالخ انؼهًْح ، انرقارّز،....(
 نذًرّاخ ًانًجالخ انؼهًْحا –انرقارّز 

انًزاجغ االنكرزًنْح ، يٌاقغ  ( ب

 االنرزنْد ، ........
 شثكح انًؼهٌياخ انذًنْح ) االنرزند (

 خطح ذطٌّز انًقزر انذراصِ .12

االطالع على اخر املصادر احلديثة والرتمجات احلديثة / االعتماد على امهات الكتب احلديثة والكتب التخصصية / استخدم 
 رض وشرح مفردات املادة التعليمية / اختيار املنصات االلكرتونية االكثر مالئمة واالسهل تعامال.وسائل ع


