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 المقرر الدراسيأسم 

 (باللغة العربیة واإلنجلیزیة) 
 I - English Language Iاللغة اإلنجلیزیة 

 EL011 المقرر رمز 2

 لجنة توحید المرحلة العامة  اسم منسق المقرر  3

 العلوم التطبیقیة كلیات  الكلیات ذات العالقة بالبرنامج  4

5 
 الرصید الكلي للمقرر

 أسبوع) /ساعة  -(بالوحدة 
 أسبوع /ساعة  2 -وحدة 2  

 اللغة االنجلیزیة  اللغة المستخدمة في تدریس المقرر 6

7 
 السنة الدراسیة/ الفصل الدراسي 

 (ربیع/ خریف) 
 خریف -األول الفصل الدراسي

8 
 تاریخ وجھة اعتماد المقرر

 (مجلس القسم/ الكلیة/ الجامعة/ غیرھا)  
 

 

 ردات ـــــــــــــــــــالمف وع األسب
الساعات  
 النظریة 

الساعات  
 التدریبیة 

 مالحظات

   Course overview: course outline, resources and policies 2 األول 

 الثاني 

Unit 1: Student Life 
Reading: How do you read?

Writing: Describing people
Vocabulary: Dictionary work 

2   

 الثالث 

Unit 2: Daily routines 
Reading: Work and stress

Writing: Routines and procedures
Vocabulary: Words that go together 

2   

 الرابع

Unit 3: People and the environment 
Reading: Weather 
Writing: Describing our lives 
Vocabulary: Finding information. Drawings and diagrams 

2   

 الخامس

Unit 4: Architecture 
Reading: Famous buildings 
Writing: Describing buildings 
Vocabulary: Dictionary work 

2   
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 ردات ـــــــــــــــــــالمف وع األسب
الساعات  
 النظریة 

الساعات  
 التدریبیة 

 مالحظات

 السادس

Unit 5: Education 
Reading: Universities 
Writing: Formal letters and emails 
Vocabulary: Spelling. Notes 

2   

 السابع 

Unit 6: Technology 
Reading: Inventions 
Writing: Describing things 
Vocabulary: Spelling. Websites 

2   

   1:30 النصفي  االمتحان الثامن 

  التاسع
 والعاشر 

 

Unit 7: Food, drink and culture 
Reading: Food from other countries 
Writing: Describing food and drink 
Vocabulary: Prefixes and their meanings 

4   

  عشر الحادي
 عشر  والثاني

 

Unit 8: Cities of the world 
Reading: City life 
Writing: Comparing data 
Vocabulary: Research a city. New words 

4   

 الثالث عشر 
 عشر   والرابع

Unit 9: Brain power 
Reading: A healthy brain 
Writing: Notes and summaries 
Vocabulary: Books 

4   

عشر  الخامس

Unit 10: Staying alive 
Reading: Dangerous diseases of our time 
Writing: describing statistics 
Vocabulary: numbers in texts 

2   

   2 النھائي  االمتحان السادس عشر
 

 

  


