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 (21ًَىرج سقى )

 جايؼح: انًُىفُح

 كهُح: االقرصاد انًُضنٍ 

 قغى : اداسج انًُضل وانًؤعغاخ

 1229-1212 ذىصُف يقشس دساعٍ

 تُاَاخ انًقشس -2

      انفشقح / انًغرىي : انثاَُح  اعى انًقشس :  نغح اَجهُضَح N217انشيض انكىدي : 

 وانثاًَ انفصم انذساعً األول

 انرخصص :

 انرغزَح وػهىو األطؼًح

 

 ػذد انىحذاخ انذساعُح :  َظشي                 ػًهً         

 

 هذف انًقشس : -1

 

 

 

 

  

 

 التغذية مجاالت فى والمستهمكين لممجتمع خدمات يقدم  1-3
 بالمغة االنجميزية االطعمة وعموم

 بالغة االنجميزية  االخرين مع بفعالية يتصل  1-4

 بالغة النجميزوية فريق فى ويعمل يقود  1-6

فى المغة  قدراته وتنمية مهاراته وتنمية لمتعمم اسموب يتبنى 1-7
 الحياة مدي ذاتيا االنجميزية
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 انًغرهذف يٍ ذذسَظ انًقشس: -3

 انًؼهىياخ وانًفاهُى: - أ

 

 

 

 

 

 

 بتخصص المرتبطة العممية المصطمحات  يذكر 2-2-1 (1
 تطبيقات واساسيات بالمغة االنجميزية االطعمة وعموم التغذية

 الحاسوب

 المرتبطة التكنولوجية المصطمحات يوضح2-2-2 (2
 بالمغة االنجميزية االطعمة وعموم التغذية بتخصص
 الحاسوب تطبيقات واساسيات

  

. 
 انًهاساخ انزهُُح : - ب

 

 

 

  واالتصال بالتفكير المتعمقة العممياتيدمج  2-2-1-1 (1
  والمجتمع العمل بمحيطبالمغة االنجميزية 

بالمغة  االفراد بين المتبادلة العالقات يخطط2-2-3-2 (2
 التنجميزية

بالمغة  المعارف تميةتل منتجة تعميمية لبيئة يخطط 2-2-6 (3
  مةاالطع وعموم التغذية بمجال المرتبطة االنجميزية

انًهاساخ انًهُُح  -جـ

 انخاصح تانًقشس :
 

 التغذية مجال فى والمعارف الخبرات يطبق 2-3-3-1 (1
 بالمغة االنجميزية االطعمة وعموم
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 التغذية مجال فى االساسية المهارات يطبق 2-3-3-2 (2
 بالمغة االنجميزية االطعمة وعموم

 

 
  انًهاساخ انؼايح : - د

 فى جيد بشكل االجنبية المغات احدى يستخدم 2-4-3-2 (1
 االطعمة وعموم التغذية مجال

 فى   بالمغة االنجميزية العممى التطور يتابع 2-4-7-1 (2
 االطعمة وعموم التغذية مجال

 فى بالمغة االنجميزية  التكنولوجى التطور يتابع 2-4-7-2 (3
  االطعمة وعموم التغذية مجال

   

  
 يحرىي انًقشس:  -4

عدد الساعات ) نظري  الموضوع
 ( وعمل

 How to write a 

paragraph  

 Listening 

practice 

 Seaking 

1+2  
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activty 

 Practice with 

topic sentences 

 Phrases used in 

topic sentence 

to express the 

controlling idea 

 How to translate 

from Arabic 

nto Englih 

1+2  

 Choosing a 

House 

 Listening 

practice 

 How to use 

transitional 

words in writing 

a paragraph 

1+2  

 Translation 

from Arabic 

into English  

 Language 

exercise on how 

1+2  
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to express 

circumstantial 

necessity by 

using suitable 

forms of have to 

 Speaking 

activity 

 Clothing 

 Translation 

from Arabic 

into English & 

vice versa 

 Speaking 

activity 

1+2  

 Language 

exercise on the 

use of the 

present perfect 

and  present 

perfect 

continuous 

.tenses 

 Translation 

from English 

into Arabic 

1+2  
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 Listening 

practice 

 Reading 

comprehension 

passage entitled 

Bringing up 

Children (part 2) 

continued 

 

1+2  

  Translation 

from English 

into Arabic & 

vice versa. 

 Speaking 

activity 

1+2  

 Test for 

evaluation 
1+2  

 Writing 

practice. 

 Listening 

practice 

1+2  

 Discussing 

writing topics 

 The use of 

punctuation 

1+2  
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 Pronouncing 

English correctly 
1+2  

 Test for 

evaluation 
1+2  

 Textile  

 Language exercise 

on the use of 

simple and 

continuous past 

 Listening practice 

1+2  

 Reading 

comprehension 

passage entitled 

Etiquette   (part I) 

1+2  

 Reading 

comprehension 

passage entitled 

Etiquette   (part I) 

continued 

1+2  

 Language exercise 

on the use  

of will and shall to 

express promise, 

determination, 

decision and intension 

1+2  
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for the future 

 Translation from 

English into 

Arabic  

 Consumer 

Protection 

 Listening 

practice 

1+2  

 Translation from 

Arabic into  

English 

 Speaking activity 

1+2  

 Test for 

evaluation 
1+2  

 Pronouncing 

English correctly 

 Listening practice 

 Speaking activity 

1+2  

 Translation from 

Arabic into  

English 

 Discussing 

writing topics 

1+2  
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 Pronouncing 

English correctly 

 Speaking activity 

1+2  

 Test for 

evaluation 
1+2  

 Translation from 

English into 

Arabic & vice 

versa. 

1+2  

 Discussing writing 

topics 
1+2  

 Practicing 

speaking English 

through making 

dialogues in pairs  

1+2  

 
-انرؼهى انرؼاوًَ -انرؼهى ػٍ تؼذ -انرؼهى انُشط–يحاضشاخ َظشَح  - أعانُة انرؼهُى وانرؼهى -5

 انزاذًانرؼهى 

 يحاضشاخ ذطثُقُح -

 صَاساخ يُذاَُح  -

 تحىز وذقاسَش -

 انًُاقشح وانحىاس -

أعانُة انرؼهُى وانرؼهى  -6

نهطالب روي انقذساخ 

 انًحذودج

 الحقائب التعميمية       

 ذقىَى انطـــالب :   -7

 األعانُة انًغرخذيح - أ

 
تطبيقااات ا المهااام البح يااةا تكميااف الطالااب بكتابااة  .1
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عاماة لموضاوع سابق دراساته ولكان باساتخدام مقالة  
طاارق الكتابااة ايكاديميااة لتقياايم قاادرة الطالااب عمااى 

 فهم المحتوى.

مناقشات ومجموعات عمل ا تكميف الطالاب بترجماة  .2
نصاااوص مااان االنجميزياااة يلاااى العربياااة لمت كاااد مااان 
المقدرة عماى التطبياق ايم ال لماا درس ولتقيايم قادرة 

 ى والعممى.الطالب عمى فهم المحتوى النظر 

اختبار نهاية العام ويشتمل عمى أسئمة لتقييم المهارات ايساسية 
التى قام الطالب بالتدرب عميها من خالل دراسة المقرر من كتابة 
أكاديمية وفهم لقواعد المغة ومفرداتها ، واستيعاب لموضوعات فى 

 مجال التخصص، وترجمة من  المغة االنجميزية يلى العربية والعكس

 انرىقُد - ب

 888نف

 

التقييم 
 ايولا

فقرات وتراجم من العربية    قراءة
يلى اإلنجميزية لمت كد من صحة 
استخدام الطالب لمهارات الكتابة 

ايكاديمية والترجمة الصحيحة 
المضمون والشكل والت كيد عمى 

االستخدام الصحيح لمغة اإلنجميزية 
من تراكيب واستخدامات لغوية 

 وسياقية.

ايسبوع 
 الخامس

ايسبوع ال الث  اختبار نصف العام التقييم 
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لمت كد من ألمام الطالب بإتقان  ال انىا
استخدام المغة اإلنجميزية واستيعاب 

 ما درس حتى حينه

 عشر

التقييم 
 ال الثا

قراءة ومراجعة مقالة عن موضوع 
عام وترجمة من اإلنجميزية يلى 

العربية والعكس لمت كيد عمى مقدرة 
عمى الكتابة االبداعية فى الطالب 

مقالى، والتمكن من  صورة موضوع
ترجمة جيدة خالية من ايخطاء 
وذات أسموب جيد والت كيد عمى 

استخدام التركيبات المغوية 
 الصحيحة.

ايسبوع ال الث 
 والعشرون

التقييم 
 الرابع

أسبوع   ا اختبار نهاية العام
التاسع 

 والعشرون
 

 

 

مستمرة يتم توزيع الدرجات فى الالءحة خالل الفصل  مادة ذىصَغ انذسجاخ -جـ
 الدراسى ال انى

 قائًح انكرة انذساعُح وانًشاجغ : -8
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 English for  Home Economics (3)2017 -1 يزكشاخ - أ

 Edited by the department of English, Menoufia كرة يهضيح - ب

University.2015 

  A comprehensive English Grammar: For كرة يقرشحح -جـ

foreign students by C.E. Eckersly and J.M. 

Eckersly 1984. Longman, England. 

2- The Holt Handbook by Laurie G. Kirszner 

and Stephen R. Mandell 1986 by CBS college 

publishing. 
3- Common Mistakes in English by T. J. 

Fitikides (Fifth Edition) 1963. Longman, 

England. 

4- English Grammar in use: A self-study 

reference and practice book for intermediate 

students (With Answer Edition) by Raymond 

Murphy Seventeenth edition 1992. Cambridge 

University press. 

 

أو َششاخ دوسَاخ ػهًُح  -د

 ... انخ
Encyclopedia Americana. 

2- esl_lab.com 

3- Yahoo , Google  

 

سئُظ انفغى  ا.د َىعف حغاٍَُ                 يُغق انًقشس ا.د َىعف حغاٍَُ 
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                                                 جايؼح: انًُىفُح

 كهُح: االقرصاد انًُضنٍ . 

 قغى : اداسج انًُضل وانًؤعغاخ .

 

                                   

 (أ22) سقى ًَىرج                         

 )أ(يصفىفح انًؼاسف وانًهاساخ انًغرهذفح 

 

أعثىع  انًحرىَاخ نهًقشس

 انذساعح

انًؼاسف 

 انشئُغح

يهاساخ 

 رهُُح

يهاساخ 

 يهُُح

يهاساخ 

 ػايح

 How to write a paragraph  

 Listening practice 

Speaking activity 
 Practice with topic sentences 

 Phrases used in topic 

sentence 

to express the controlling idea 

How to translate from Arabic into 

English . 

 Listening practice 

How to use transitional words in writing 

a paragraph 

انثاٍَ  -االول

 انثانس –

-، أ2-أ

1 

 2-د 1-ج -----

 Translation from Arabic 

into English  

 Language exercise on how to 

express circumstantial 

necessity by using suitable 

forms of have to 

Speaking activit 
 y Clothing 

 Translation from Arabic 

into English & vice versa 

-انشاتغ

-انخايظ

 انغادط

-، د1-د 1-ج ----- 1-أ

3 

يغًً 

 انًقشس

نغح 

 اَجهُضَح

كىد 

 انًقشس
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Speaking activity 
 Language exercise on the 

use of the present perfect and  

present perfect continuous 

.tenses 

Translation from English into Arabic 

 Listening practice 

 Reading comprehension 

passage entitled Bringing 

up Children (part 2) 

continued 

  Translation from English 

into Arabic & vice versa. 

 Speaking activity  

-انغاتغ

 انراعغ-انثايٍ

-، د3-د 1-ج 2-ب 4-أ

4 

 Test for evaluation 

 Writing practice. 

 Listening practie 

 Discussing writing topics 

 The use of punctuation 
 

-انؼاشش

انحادي 

انثاًَ -ػشش

 ػشش

 ------ 2-ج ------ 2-أ

 Pronouncing English correctly 

 Test for evaluation 

 Textile  

 Language exercise on the use of 

simple and continuous past 

 Listening practice  

-انثانس ػشش

-انشاتغ ػشش

انخايظ 

 ػشش

 5-د ----- 1-ب 2-أ

 Reading comprehension 

passage entitled Etiquette   (part 

انغادط 

انغاتغ -ػشش

انثايٍ -ػشش

 5-د 2-ج 1-ب 3-أ
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I) 

 Reading comprehension 

passage entitled Etiquette   (part 

I) continued 

 Language exercise on the use  

of will and shall to express promise, 

determination, decision and 

intension for the future 

 Arabic   

 ػشش

 Consumer Protection 

 Listening practice 

 Translation from Arabic into  

English 

 Speaking activity 

 Test for evaluation  

-انثاعغ ػشش

-انؼششوٌ

انحادي 

 وانؼششوٌ

 5-د 2-ج ------- 4-أ

 Pronouncing English correctly 

 Listening practice 

 Speaking activity 

 Translation from Arabic into  

English 

 Discussing writing topics 

 Pronouncing English correctly 

 Speaking activity 

 Test for evaluation 

 

انثاًَ 

-وانؼششوٌ

انثانس 

-وانؼششوٌ

انشاتغ 

-وانؼششوٌ

انخايظ 

 وانؼششوٌ

-، أ2-أ

1 

 2-د 1-ج ------
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 و

 Translation from English into 

Arabic & vice versa. 

 Discussing writing topics 

 Practicing speaking English 

through making dilogues in 

pairs   

انغادط 

-وانؼششوٌ

انغاتغ 

-وانؼششوٌ

انثايٍ 

 وانؼششوٌ

 5-د 2-ج ------ 4-أ

  

                   َىعف ػثذ انؼضَض انحغاٍَُأ.د/  رئيس القسما         يُغق انًقشس : أ/فاطًح انُجاس           
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 جايؼح : انًُىفُح                                

 كهُح: االقرصاد انًُضنٍ

 قغى : اداسج انًُضل وانًؤعغاخ

 

                                  

 (أ22) سقى ًَىرج                                     

 )ب(يصفىفح اعانُة انرؼهى       

 

 يهاساخ ػايح يهاساخ يهُُح يهاساخ رهُُح انًؼاسف انشئُغح اعانُة انرؼهى

يحاضشاخ 

 َظشَح

  4-، د 2-د 2-ج 1-ب 1-أ

-، د 1-، د 2-د 2-ج 3-ب 4-أ ذطثُقاخ ػًهُح 

  4-، د 3

-، د 1-، د 2-د 1-، ج 2-ج 2-ب 4-أ واجثاخ يُضنُح

 ،  4-، د 3

-، د 1-، د 2-د 1-، ج 2-ج 1-،ب3-ب 3-أ تحىز وذقاسَش

  4-، د 3

انًُاقشح 

 وانحىاس

-، د 1-، د 2-د 2-ج 1-ب 1-أ

  4-، د 3

 ػثذ انؼضَض انحغاٍَُ َىعفأ.د/   رئيس القسما      يُغق انًقشس : أ/فاطًح انُجاس      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نغح  يغًً انًقشس

 اَجهُضَح

 كىد انًقشس
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 جايؼح: انًُىفُح                                           

 كهُح : االقرصاد انًُضنٍ

 قغى : اداسج انًُضل وانًؤعغاخ

 

                                                

 (أ22) سقى ًَىرج         

 )ج( يصفىفح اعانُة انرقُُى

 

 يهاساخ ػايح يهاساخ يهُُح يهاساخ رهُُح انًؼاسف انشئُغح اعانُة انرقُُى

األَشطح خالل 

 انًحاضشاخ

-، د 1-، د 2-د 1-ج 2-ب 1-أ

  4-، د 3

ايرحاٌ أػًال 

 انغُح 

 1-،د2-د 2-ج 2-ب 1-أ

 االيرحاٌ انُظشٌ

 انُهائً

 1-د 2-ج 1-ب 2-أ

                   َىعف ػثذ انؼضَض انحغاٍَُأ.د/  رئيس القسما          يُغق انًقشس : أ/فاطًح انُجاس        
  
 
 

 نغح اَجهُضَح يغًً انًقشس

 كىد انًقشس
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