
 نمىذج وصف المقسز

 

 2و1: اللغة االنكليزيةوصف المقسز

 

 عبيؼخ ثغذاد/ كهُخ انؼهىو نهجُبد انًؤطظخ انزؼهًُُخ -1

 ػهىو انؾُبح لظى انمظى انغبيؼٍ / انًزكش -2

 BEL2 111و Interchange/ Level 1   102 BEL1 اطى / ريش انًمزر -3

 َذخم فٍ عًُغ انجزايظ انزٍ رطىر انطهجخ ثبنهغخ اَْكهُشَخ. انجزايظ انزٍ َذخم فُهب -4

 ؽعىر فؼهٍ نهطبنجبد فٍ لبػخ انذرص وفٍ انًخزجز. أشكبل انؾعىر انًزبؽخ -5

 انًزؽهخ اْونً/ انكىرطٍُ اْول وانضبٍَ انظُخ انفصم / -6

 طبػخ ػًهٍ( 69طبػخ َظزٌ +  39طبػخ ) 99 )انكهٍ(ػذد انظبػبد انذراطُخ  -7

 15/2/2916 ربرَخ إػذاد هذا انىصف  -8

 أهذاف انًمزر -9
 اعداد طالبات قادزات على التكلم باللغة االنكليزية والتىاصل بها في حياتهن اليىمية مع اآلخسين، وكرلك 

 ( ومساعدتهن على Listening, Speaking, Reading, Writingتمكينهن من مهارات اللغة االنكليزية )

 وبحوث التخرج باللغة االنكليزية.السيطرة على مهارة الكتابة ليكن قادرات على كتابة التقارير العلمية 

 
 
 

 مساجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مساجعة البسنامج األكاديمي((

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

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

 البرنامج.



 
 

 

 يخزعبد انزؼهى وغزائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى -19

 انًؼزفخ وانفهى  -أ
 انزؼزف ػهً كُفُخ انزىاصم ثبطزخذاو انهغخ االَكهُشَخ.  -1أ

 انزؼزف ػهً كُفُخ اْصغبء كىَه انًظبػذ ػهً انزكهى ثبطزخذاو انهغخ اَْكهُشَخ. -2أ

 انزؼزف ػهً يهبرح انمزاءح يٍ خالل انُصىص انًخزهفخ. -3أ
 انزؼزف ػهً انًهبراد اْطبطُخ نهكزبثخ ثبنهغخ اَْكهُشَخ.-4أ
انزؼزف ػهً ثؼط لىاػذ انهغخ االَكهُشَخ انزٍ رظبػذ انطبنجخ ػهً انزؾذس وانكزبثخ ثصىرح  -5أ

 صؾُؾخ.
 فٍ انزىاص يغ اِخزٍَ. يؼزفخ يفزداد انهغخ االَكهُشَخ انزٍ رظبػذ انطبنجخ  -6أ
 انًهبراد انخبصخ ثبنًىظىع   -ة 

 Listening – 1ة
 Speaking - 2ة

 Reading - 3ة

 Writing    -4ة

 غزائك انزؼهُى وانزؼهى      

 

 

 غزائك انزمُُى      

 (.quizzesاْخزجبراد اْطجىػُخ  ) -
 رىعُه اْطئهخ نهطبنجبد اصُبء وثؼذ اكًبل انذرص ثشكم َىيٍ. -
 اخزجبراد انكزبثخ انشهزَخ. -
 اْخزجبراد انشهزَخ وانفصهُخ. -

 

 

 
 االهذاف انىعذاَُخ وانمًُُخ -ط

 غزػ يغًىػخ اطئهخ فكزَخ أصُبء انذرص. -1ط

 اطزؼًبل غزَمخ انؼًم انغًبػٍ نًظبػذح انطبنجبد ػهً رخطٍ ؽبعش انخغم. -2ط

 اػطبئهى لطؼخ لزائُخ يزجىػخ ثأطئهخ وكم يغًىػخ رغُت ػهً ػذد يؼٍُ يٍ اْطئهخ. -3ط

 اػطبئهى يىاظُغ اَشبئُخ رزطهت رزرُت انفكزح نؼزض انًىظىع ثصىرح عُذح.   -4ط

  

 غزائك انزؼهُى وانزؼهى     

انصتتبدر يتتٍ عبيؼتتخ كتتبيجزطة ثبالظتتبفخ انتتً َصتتىص لزائُتتخ يتتٍ شتتجكبد  Interchangeاطتتزؼًبل كزتتبة 

 Dataاالَززَُتذة وكتتذنس اطتزؼًبل انظتتجىرح نهزىظتتُؼ وشتزػ انمىاػتتذ وانًفتتزداد واشتزمبلبرهبة يتتغ اطتزؼًبل 
Show .نؼزض ثؼط انفذَىاد انزٍ رًكٍ انطبنجبد يٍ انزؼزف ػهً صمبفخ انذول انًزكهًخ ثبنهغخ اَْكهُشَخ 

 

 

 

 غزائك انزمُُى    

 (.quizzesاْخزجبراد اْطجىػُخ  ) -

 رىعُه اْطئهخ نهطبنجبد اصُبء وثؼذ اكًبل انذرص ثشكم َىيٍ. -

 اخزجبراد انكزبثخ انشهزَخ. -

 اْخزجبراد انشهزَخ وانفصهُخ. -

 

 
انزىظُف وانزطىر انشخصٍ انًُمىنخ ) انًهبراد اْخزي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزبهُهُخ انًهبراد  انؼبيخ و -د 

.) 

 يهبرح اْصغبء.  -1د

 يهبرح انزؾذس َبطزؼًبل انهغخ االَكهُشَخ. -2د

 يهبرح اْطزُؼبة انمزائٍ. -3د

 يهبرح انكزبثخ.   -4د



 

 ثُُخ انًمزر  -11

 انظبػبد اْطجىع
يخزعبد انزؼهى 

 انًطهىثخ
اطى انىؽذح / انًظبق أو 

 انًىظىع
 انزمُُىغزَمخ  غزَمخ انزؼهُى

1 
 /َظز1ٌ

 رمذَى انُفض نّخزٍَ / ػًه2ٍ
Introducing self 

and others 
انطزَمخ 

 انزىاصهُخ
اْخزجبراد 

 اْطجىػُخ

2 
 /َظز1ٌ

 / ػًه2ٍ
انزؾُبد واْطًبء 

 وانمىيُخ

Greetings, names, 
and nationalities 

انطزَمخ 

 انزىاصهُخ

اْخزجبراد 

 اْطجىػُخ

3 
 /َظز1ٌ

 رمعٍ ولزس؟كُف  / ػًه2ٍ
How do you spend 

your day? 
انطزَمخ 

 انزىاصهُخ
اْخزجبراد 

 اْطجىػُخ

4 
اْيزؾبٌ 

انشهزٌ 

 اْول

First Monthly 
Exam 

كم انىؽذاد انظبثمخ رذخم 

 فٍ االيزؾبٌ
انطزَمخ 

 انزؾزَزَخ

اْيزؾبٌ 

 انزؾزَزٌ

5 
 /َظز1ٌ

 ?How much is it انزظىق واْطؼبر / ػًه2ٍ
انطزَمخ 

 انزىاصهُخ
اْخزجبراد 

 اْطجىػُخ

6 
 /َظز1ٌ

 / ػًه2ٍ
انًالثض واْشُبء 

 انشخصُخ 

Clothing and 
personal items, 

colors and 
materials 

انطزَمخ 

 انزىاصهُخ

اْخزجبراد 

 اْطجىػُخ

7 
 /َظز1ٌ

 / ػًه2ٍ
انزظهُخ واَىاع 

 انًىطُمً واْفالو
Do you like rap? 

انطزَمخ 

 انزىاصهُخ
اْخزجبراد 

 اْطجىػُخ

8 
 /َظز1ٌ

 / ػًه2ٍ
انذػىح واْػزذار 

 وانًىاػُذ

Invitations and 
excuses; dates and 

times. 

انطزَمخ 

 انزىاصهُخ

اْخزجبراد 

 اْطجىػُخ

9 
 /َظز1ٌ

 انزكهى ػٍ انؼبئهخ / ػًه2ٍ
Tell me about your 

family 
انطزَمخ 

 انزىاصهُخ
اْخزجبراد 

 اْطجىػُخ

10 
اْيزؾبٌ 

انشهزٌ 

 انضبٍَ

Second 
Monthly Exam   

كم انىؽذاد انظبثمخ رذخم 

 فٍ االيزؾبٌ
انطزَمخ 

 انزؾزَزَخ

اْيزؾبٌ 

 انزؾزَزٌ

11 
 /َظز1ٌ

 يًبرطخ انزَبظخ / ػًه2ٍ
How often do you 

exercise? 
انطزَمخ 

 انزىاصهُخ
اْخزجبراد 

 اْطجىػُخ

12 
 /َظز1ٌ

 / ػًه2ٍ
فؼبنُبد انزشبلخ 

 وانزورٍُ انُىيٍ
Fitness activities 

and routines  
انطزَمخ 

 انزىاصهُخ
اْخزجبراد 

 اْطجىػُخ

13 
 /َظز1ٌ

 / ػًه2ٍ
انىاعجبد انجُزُخ 

 وانؼطم

Chores and 
vacations   

انطزَمخ 

 انزىاصهُخ

اْخزجبراد 

 اْطجىػُخ

14 
 /َظز1ٌ

 انشؼىة واْسَبء / ػًه2ٍ
People and 

clothing styles 
انطزَمخ 

 انزىاصهُخ

اْخزجبراد 

 اْطجىػُخ

15 

اْيزؾبٌ 

انشهزٌ 

 انضبنش

Third Monthly 
Exam   

كم انىؽذاد انظبثمخ رذخم 

 فٍ االيزؾبٌ
انطزَمخ 

 انزؾزَزَخ

اْيزؾبٌ 

 انزؾزَزٌ



 

 انجُُخ انزؾزُخ  -1

 

 انكزت انًمزرح وانًطهىثخ: -1

      

 Interchange/ Level 1الكتاب المقرر    -
 

 

انكىرص 

 1انضبٍَ 
 /َظز1ٌ

 / ػًه2ٍ

اْطزًزبع ثىلذ 

انفزاؽ وفؼبنُبد آخز 

 اْطجىع

We Had a Great 
Time! 

انطزَمخ 

 انزىاصهُخ

اْخزجبراد 

 اْطجىػُخ

 

2 
 /َظز1ٌ

 / ػًه2ٍ
اْيبكٍ وانًؾالد 

 وانشمك وانجُىد

What’s your 
neighborhood 

like? 

انطزَمخ 

 انزىاصهُخ

اْخزجبراد 

 اْطجىػُخ

3 
 /َظز1ٌ

 / ػًه2ٍ
انًظبهز وانًالثض 

 وكُفُخ انىصف
What does she 

look like? 
انطزَمخ 

 انزىاصهُخ

اْخزجبراد 

 اْطجىػُخ

4 
 /َظز1ٌ

 / ػًه2ٍ
First Monthly 

Exam 
كم انىؽذاد انظبثمخ 

 رذخم فٍ اْيزؾبٌ

انطزَمخ 

 ؾزَزَخانز

اْيزؾبٌ 

 انزؾزَزٌ

5 
 /َظز1ٌ

 / ػًه2ٍ

انزغبرة انظبثمخ 

وانفؼبنُبد غُز 

 اْػزُبدَخ

Have you ever 
ridden a camel? 

انطزَمخ 

 انزىاصهُخ

اْخزجبراد 

 اْطجىػُخ

6 
 /َظز1ٌ

 / ػًه2ٍ
انكالو ػٍ انجهذاٌ 

 وانًذٌ
It’s a very 

exciting place! 
انطزَمخ 

 انزىاصهُخ

اْخزجبراد 

 اْطجىػُخ

7 
 /َظز1ٌ

 / ػًه2ٍ

انًشبكم انصؾُخ 

وانؼالط وانًُزغبد 

 انطجُخ
It really works! 

انطزَمخ 

 انزىاصهُخ

اْخزجبراد 

 اْطجىػُخ

8 
 /َظز1ٌ

 انطؼبو وانًطبػى / ػًه2ٍ
May I take your 

order? 
انطزَمخ 

 انزىاصهُخ

اْخزجبراد 

 اْطجىػُخ

9 
 /َظز1ٌ

 / ػًه2ٍ
 Second 

Monthly Exam 
كم انىؽذاد انظبثمخ 

 رذخم فٍ اْيزؾبٌ

انطزَمخ 

 ؾزَزَخانز

اْيزؾبٌ 

 انزؾزَزٌ

19 
 /َظز1ٌ

 / ػًه2ٍ
عغزافُخ وؽمبئك 

 ػبنًُخ

The biggest and 
the best 

انطزَمخ 

 انزىاصهُخ

اْخزجبراد 

 اْطجىػُخ

11 
 /َظز1ٌ

 انذػىح واالػزذار / ػًه2ٍ
I’m going to a 
soccer match! 

انطزَمخ 

 انزىاصهُخ

اْخزجبراد 

 اْطجىػُخ

12 
 /َظز1ٌ

 / ػًه2ٍ
فؼبنُبد نمعبء ولزب 

 يًزؼب
Leisure time 

activities 
انطزَمخ 

 انزىاصهُخ

اْخزجبراد 

 اْطجىػُخ

13 
 /َظز1ٌ

 / ػًه2ٍ
انزغُُز َؾى يظزمجم 

 أفعم
A change for the 

future 
انطزَمخ 

 انزىاصهُخ

اْخزجبراد 

 اْطجىػُخ

14 
 /َظز1ٌ

 خطػ وآيبل يظزمجهُخ / ػًه2ٍ
Plans and hopes 

for the future 
انطزَمخ 

 انزىاصهُخ

اْخزجبراد 

 اْطجىػُخ

15 
 /َظز1ٌ

 / ػًه2ٍ
Third Monthly 

Exam 
انىؽذاد انظبثمخ كم 

 رذخم فٍ اْيزؾبٌ

انطزَمخ 

 انزىاصهُخ

اْيزؾبٌ 

 انزؾزَزٌ



 انًزاعغ انزئُظُخ )انًصبدر( -1
 نصوص قرائية من األنرتنت 

 

انكزت وانًزاعغ انزٍ َىصً ثهب  -2

 انؼهًُخ ة انزمبرَزة....()انًغالد 

 فديو من األنرتنت  
تدريب الطالبات يف خمترب الصوت على األصغاء والتواصل مع اآلخرين بطريقة 

 حديثة.

انًزاعغ االنكززوَُخ ةيىالغ  -3

 االَززَُذ....
   املواقع األلكرتونية اليت تطور قابلية الطالبة يف استعمال اللغة األنكليزية.    

 

 

 

 انًمزر انذراطٍ خطخ رطىَز -11

  انًزطهجبد انظبثمخ

 غبنجخ 14 ألم ػذد يٍ انطهجخ 

 غبنجخ 29 أكجز ػذد يٍ انطهجخ 

 

 

 استبانة التقويم االكاديمي
 %كال %نعم العبارات ت
 15 55 يعتمد أساليب متنوعة يف تقيم املستوى العلمي -1
 15 55 املادة العلمية مع الطلبة قدرته على أدارة الصف وتعزيز اجلانب التفاعلي على مستوى -2
 28 58 قدرته على وضع أسئلة امتحانيه شاملة ومتنوعة تقيس املستوى العلمي للطلبة -3
 18 08 التفاعل مع الطلبة وغرس القيم واألعراف اجلامعية من خالل اإلرشاد والتوجيه -4
 


