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 (21نموذج رقم )

 جامعة / أكادٌمٌة : جامعة المنوفٌة

 كلٌة / معهد : كلٌة األقتصاد المنزلى   

 قسم :    مالبس ونسٌج 

 مقرر دراسً توصٌف
 

 بٌانات المقرر -1

 / الثانً الفرقة / المستوى : الثالثة         لغة أنجلٌزٌة اسم المقرر :  C327الرمز الكودى : 

 عملى            عدد الوحدات الدراسٌة :  نظرى                سٌج التخصص : مالبس ون

 

 هدف المقرر : -2
 
 

تنمٌة المهارات اللغوٌة للطالب من كتابة, وقراءة ,وتحدث واستماع  -2   
 باالنجلٌزٌة.

المقدرة على استٌعاب موضوعات فى مجال التخصص و تنمٌة قدرة الطالب  -2   
ع متخصصة باالنجلٌزٌة مما ٌساعده مستقبلٌا فى النواحى على قراءة كتب ومراج

 البحثٌة . 

استتتٌعاب الطالتتب لقواعتتد اللغتتة االنجلٌزٌتتة ,وتنتتاول بعتتم المقتتاالت العامتتة -3   
 والمتخصصة بالدراسة وتقدٌم المفردات التى تعٌنه على الفهم و الدراسة والحوار . 

من اللغة االنجلٌزٌتة للتى العربٌتة تنمٌة قدرة الطالب على الترجمة الصحٌحة  -4   
 والعكس , وتحرى مقتضٌات الشكل والمضمون ,وأسلوب المؤلف . 

التعتتترف علتتتى الثقافتتتات األختتترى متتتن ختتتالل دراستتتة العدٌتتتد متتتن النصتتتوص -5   
 المتنوعة , والتمكن من التحاور باالنجلٌزٌة ولحداث تبادل فكرى وثقافى. 

 

 المستهدف من تدرٌس المقرر: -3
                      

 

 المعلومات والمفاهٌم: - أ
 
3-5-15-16-34 

 ٌمٌز الهجاء باللغة االنجلٌزٌة. -1    

 ٌطبق التعبٌر عن المفاهٌم األساسٌة بصٌاغة انجلٌزٌة صحٌحة .-2    

ٌكتب موضوعا وٌستوعب الطالتب مهتارات كتابتة التفاصتٌل ولعطتاء األمثلتة -3   
 من موضوعات واقعٌة . 

 م أكبر قدر ممكن من قواعد اللغة اإلنجلٌزٌة . ٌستخد-4   

ٌطبق الطالب المحادثة فى مواقف متنوعة وكذلك االستتماع ولتقتان استتعمال  -5   
 اللغة االنجلٌزٌة.
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 المهارات الذهنٌة : - ب
11-14-15 
 

ٌمارس الطالب الكتابة اإلبداعٌة فى صورة مقالة ,بحٌتث ٌقتوم ببلتورة الفكترة -1   
حٌة , ثم  تطوٌر الفكرة للى أفكتار فرعٌتة كتل واحتدة تكتتب فتى فقترة فى جملة افتتا

 ,ثم اإلتٌان بتفاصٌل ولعطاء أمثلة تعطى الكتابة عمقا وجاذبٌة للقارىء. 

ٌتتدعم قتتدرة الطالتتب علتتى فهتتم نصتتوص لنجلٌزٌتتة ثقافٌتتة عامتتة ومتخصصتتة  -2   
 وترجمتها للى اللغة  العربٌة والعكس . 

ر النقدي والتحلٌلتى المطلوبتة فتى تفستٌر النصتوص وفهتم ٌدعم مهارات التفكٌ-3   
 التنوع الثقافى 

 

المهارات المهنٌة الخاصة  -جـ
 بالمقرر :

1-5-6 

ٌتعتتود  الطالتتب علتتى استتتٌعاب قواعتتد اللغتتة االنجلٌزٌتتة ومفرداتهتتا ولعتتداده  -1   
 للتدرٌس كمهنة.

 ابٌة .ٌتعود الطالب على الترجمة إلعداده لمهنة الترجمة الكت -2   

ٌتمكن من لعداد ملف ٌحتوى على مقاالت كتبهتا بنفسته , وترجمتات متنوعتة -3   
بتتٌن اللغتتتٌن االنجلٌزٌتتة والعربٌتتة ,وتقرٌتتر عتتن موضتتوع متخصتتص ٌتعتترم فٌتته 

 لقدراته التحلٌلٌة والنقدٌة .
 

 المهارات العامة : - د
1-4-5-6 

 لغة فى مجال العمل المستقبلىالقدرة على االستفادة من ال 

 ٌع اكبر قدر من المصطلحات فى مجال التخصصتجم 

 اكتساب الثقة بالنفس عن طرٌق اتقان اللغة االجنبٌة 

 التوسع الثقافى والحضارى وفهم اخر 

 التواصل المعلوماتى المتطور كالنت 
 

 محتوى المقرر: -4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نظرى اإلسبوع

 االول

Giving the rules of how to write a 
paragarpf 
How to make a summery 
How to use the dictionery 

 الثانى

 
Raeding and explaning text one(shopping 
and spending summery of the text.home 
work.write an article on shopping and 
spending  

 

 لثالثا
Reading comprehension 
passage(etiquette)part II  

 

 الرابع
Analysis of(etiquette) ideas.vocabulary 
WH question on the passage missing  
word summary 



 الهيئة القىمية لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد

 

043 

 

 

 الخامس

Discussion topics(reading and answering 
the questions) 
Assignment:write brief written answers of 
the discussion topics 

 السادس

Explaning the conditional clauses(if-
unless) 

Language exercises on(if-unless) 
Translation from english to arbic 

 mid –term exam السابع

 explaning the write way of translation الثامن

 التاسع
Reading and explaning text two(meaning 

of education) 
Summary of text 

 العاشر

Translation from arabic into english  
Explaning the usage of the infintive and 

the gerund 
Language exercises :the use of gerunds to 
replace infintive 

 الحادى عشر

Language function:greeting and leave 
taking translation from english into arabic 

etiquette 
Assignment of regular and irregular verbs 

 الثانى عشر
General review 

Explaning the form of the final exam  

  الثالث عشر

  الرابع عشر

 

 أسالٌب التعلٌم والتعلم -5
 
 
 

 المحاضرة: الشرح من خالل المحاضرات (1
 استخدام القاموس (1
تشجٌع الطالب على تجمٌع المعلومات وكتابة وموضوعات تناقش   (3

 فى المحاضرة
 

أسالٌب التعلٌم والتعلم للطالب  -6
 ذوى القدرات المحدودة

 
 

 قراءة النصوص قراءة متأنٌة (2
 الشرح المستفٌم لمعانى الكلمات واألسالٌب اللغوٌة (2
 شرح القواعد النحوٌة وحل التمارٌن الخاصة بها (3

 

 تقوٌم الطـــالب :   -7
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 األسالٌب المستخدمة - أ
 
 
 

 دى استفادة الطالب من المنهجلقٌاس م اختبارات كتابٌة)اخر العام( -1

 لقٌاس مدى قدرة الطالب على الكتابة قراءة تقارٌر كتبها الطالب -1

حل األسئلة الموجودة بالكتاب تحرٌرٌا لقٌاس مدى رسوخ  -3
 المعلومات وثباتها لدى الطالب

4- 

 نهائى-تطبيقى  -4

 التوقٌت - ب
 

 يأوال : التقٌم النظر

 الدرجات نوع االمتحان  اإلسبوع م

  تحرٌرى السادس 2

 عشرة درجات  تحرٌرى التاسع 1
 

 توزٌع الدرجات -جـ
 
 
 
 
 

         
 33    ٌري تحر نهاٌة الفصل الدراسً

   23   سنةاعمال 
 23االمتحان العملً      

 

 قائمة الكتب الدراسٌة والمراجع : -8
 
 
 

 مذكرات - أ
 

 

 

1- English for  Home Economics (3) 

Edited by the department of English, Menoufia 
University. 

 

 

 كتب ملزمة - ب
 
 

Dolan, Ken and Daria. Smart Money: How To bis 
Your Own Financial Manager. Random Hse., 

2014. 

East, Marjorie. Home Economics: Past, Present, and 
Future. Allyn & Bacon,2012. 

Household Hints & Hints Tips. Reader's Digest, 1988. 

McCullough, Bonnie R. Bonnie's Household 
Organizer The Essential Guide for Getting Control 

        of Your Home. Rev. ed. St. Manin's, -2016.  

Weinstein, Grace W. Tlie Lifetime Book of 
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Mono/Management. Rev, ed. New American. Lib.,  
2017. 

 كتب مقترحة -جـ
 
 

 

A comprehensive English Grammar: For  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. 

 

دورٌات علمٌة أو نشرات ...  -د
 الخ

 
 

 

 1- Encyclopedia Americana. 

2- esl_lab.com 

3- Yahoo , Google  
 

 
 

 فى نورا محمد حنأ/ أستاذ المادة :
 
 
 

 رشدى عٌدا.د/  رئٌس مجلس القسم العلمى : 
 

 


