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قسم :العماره

أســـــم المقـــــــــرر:
لغة أوروبية حديثة (انجليزي)
دعدد السادعات الدراسيه:
 2سادعات

الفــــــــــــــــــرقه :اإلدعدادية
(الفصل الدراسى األول )
دعملى

نظرى

2

0

ٌهدف هذا المقرر الى إكساب الطالب معارف ومهارات خاصه بـــــــــ :

 .1هدف المقرر:

اللغة االجن ليزية مبا يؤهلهم الستخدامها يف القراءة والكتابة والتعامل مع أجهزة وبرامج الكمبيوتر  ،مع الرتكيز
على لغة التعامل و التخاطب  ،وتزويد الطالب مبفردات و مصطلحات إجنليزية معاصرة يف ختصصاهتم
املختلفة ،عالوة على ترمجة بعض النصوص البسيطة املتعلقة بالتخصص وذلك إلثراء الطالب معرفيا.

 .2المستهدف من تدريس المقرر:
فى نهاٌه هذا المقرر ٌجب أن ٌكون الطالب قادر على أن :

ا -المعرفة والفهم:

ب -المهارات الذهنيــه:
جـ -المهارات العملية
والمهنيــه:
د-

المهارات
العــــــــــامه:

 أ :19/االملام بكافة املصطلحات اهلندسية واملعمارية والفنية والتكنولوجية باللغة االجنليزية  ،وقادرا على التواصل
بكافة السبل والتعامل والعمل هبهذ اللغة.
 ب :1/دمج أشكال خمتلفة من املعرفة واألفكار واإلدراك لكل التخصصات األخرى والقدرة على إدارة اسرتجاع
املعلومات إلجياد حلول جديدة.
 ج :21/العمل بكفاءة باللغة العربية واالجنليزية  ،وملما بكافة املصطلحات الالزمة لهذلك.
 د/ا :التعاون بشكل فعال ضمن فريق متعدد التخصصات.

 القدرة على التواصل بصورة اجيابية مع املستفيدين من خالل مهارات االتصال والعرض والتعبري بأسلوب:3/ د
.موضوعي واضح
. واالندماج طول حياته املهنيه يف التعليم الهذايت،  القدرة على البحث وجتميع البيانات واملعلومات:7/ د
. االعتماد على املراجع العلمية ذات الصلة والتوثيق:9/د

المخرج التعلٌمى

الساعـــــــــــــــــات

المستهدف

إجمالى محاضره تطبٌق

, 21/ ج, 19/أ
3/د

-

2

2

الموضـــــــــــــــــــــــــــــــــوع
Writing: Planning, writing, and revising
a paragraph
Writing: Planning, writing, and revising a
paragraph

, 21/ ج, 19/أ
3/د

-

2

2

7/ د, 21/ج

-

2

2

7/ د, 21/ج

-

2

2

7/ د, 21/ج

-

2

2

7/ د, 21/ج

-

2

2

19/أ

-

2

2

امتحان حتريري

Grammar: Focus on parts of speech, e.g.:
Present tenses, Quantifiers, Passive and
Active voice
Grammar: Focus on parts of speech, e.g.:
Present tenses, Quantifiers, Passive and
Active voice
Grammar: Focus on parts of speech, e.g.:
Present tenses, Quantifiers, Passive and
Active voice
Grammar: Focus on parts of speech, e.g.:
Present tenses, Quantifiers, Passive and
Active voice

9/ د, 1/ د, 1/ب

-

2

2

Reading: a variety of Architectural and
constructional topics.

9/ د, 1/ د, 1/ب

-

2

2

Reading: a variety of Architectural and
constructional topics.

1/ د, 19/أ

-

2

2

مناقشة البحث اجلماعي

9/ د, 7/ د, 19/أ

-

2

2

9/ د, 7/ د, 19/أ

-

2

2

9/ د, 7/ د, 19/أ

-

2

2

Vocabulary: a variety of specific terms
related to architecture, construction,
sustainability, and project managment and
vocabulary of general language; e.g.,
Phrasal verbs, synonyms, suffixes, and
common English idioms.
Vocabulary: a variety of specific terms
related to architecture, construction,
sustainability, and project managment and
vocabulary of general language; e.g.,
Phrasal verbs, synonyms, suffixes, and
common English idioms.
Vocabulary: a variety of specific terms
related to architecture, construction,
sustainability, and project managment and
vocabulary of general language; e.g.,



االسابٌع
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

13

 محتوي المقرر- 4

.5أســـاليب التعليــــم
والتعلـــــم:
.6أساليب التعليم والتعلم
للطالب ذوى القدرات
المحدوده:

 :1/5المحاضرات النظرٌة.
 :2/5التدرٌبات الجماعٌة ( )Group workو التى تطبق من خاللها المادة العلمٌة.
 :3/5التقٌٌم المزدوج بٌن الطالب( )Peer evaluationو ذلك لتنمٌة القدرات التحلٌلٌة لدى الطالب
 :4/5أبحاث جماعٌة (عرض ومناقشة)
 :1/6ساعات مكتبٌه إضافٌه
 :2/6ساعات إضافٌه من الهٌئه المعاونه
 :3/6السماح بتسلٌم متأخر

.7تقويــــــــــــــــــــــــــم الطــــــــــــــــــــالب :




أ -األســـاليب
المستخدمه:

/7أ :/1/تمارٌن منزلٌة.
/7أ :/2/امتحان تحرٌري.
/7أ :3/بحث جماعً.
التقٌٌم

ب -التوقيـــــــــــــــت:

ج -توزيــــــع
الدرجـــــــــــــات :

/7ب :1/تمارٌن منزلٌة
/7ب :2/امتحان تحرٌري
/7ب :3/بحث جماعً
/7ب :4/االمتحان النهائى
 40درجه آلعمال السنه طبقا للنسب السابقه  60 +درجه
إلمتحان نهاٌه العام

%

االسبوع

%10
%20
%10
%60

11-8-3
7
10

 .3قائمه الكتب الدراسيه والمراجع :
أ – مذكرات

 مهذكرات املقرر.

ب -كتب ملزمه :
ج -كتب مقترحه :

)The Norton Anthology of English Prose (V. 1



)My first Britannica V.3 (Arts



Barron’s Essay
Cambridge-English Advanced Grammar in Use
Reading Comprehension 1995-2000





English Phrasal verbs in Use
Super Duper Publications: Vocabulary Builder
English Vocabulary in Use
English for Students of Art






د -دوريات دعلميه أو نشرات
هـ  -االحتياجات الخاصه
بتدريس المقرر:

قاعة حماضرات جمهزة جبهاز عرض  - data showجهاز حاسب آيل.

و -مواقع شبكه المعلومات
أستاذ المادة :
المنسق العام :
المراجع والمسئول عن البرنامج والجودة فً القسم:
رئٌس مجلس القسم :

حتريراً يف 2014/10/1 :

د .مروى منير
د .مروى منير
د .وائل أحمد شعبان
ا.د .أمال دعبده

