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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

 يادج يغرًشج

 انرخصص :

 انرغزَح وػهىو األطؼًح

 

 ػذد انىحذاخ انذساعُح :  َظشي                 ػًهً         

 

 هذف انًقشس : -1

 

 

 

 

باستخدام مهارات الكتابة والقراءة المتاحة الموارد يدير 1-1 .1
 واالسر  االفراد احتياجات لتمبية ةالترجمة  بالمغة االنجميزية 

  االطعمة وعموم التغذية بتخصص المرتبطة

 الئي يستخدم افراده المغة االنجميزية فريق فى ويعمل يقود  1-6

 مدي ذاتيا قدراتو وتنمية مهاراتو وتنمية لمتعمم اسموب يتبنى 1-7
فى القراءة والكتابة  من خالل استخدام المغة االنجميزية الحياة

 والترجمة
 

1 2 
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 انًغرهذف يٍ ذذسَظ انًقشس: -3

 انًؼهىياخ وانًفاهُى: - أ

 

 

 

 

 

 

   

 المرتبطة العممية المصطمحات  بالمغة االنجميزية يذكر 2-2-1
  التغذية بتخصص

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

. 
 انًهاساخ انزهُُح : - ب

 

 

 

   

الذين يتعاممون االفراد بين المتبادلة العالقات  يخطط2-2-3-2
 بالمغة االنجميزية

 

 

انًهاساخ انًهُُح  -جـ

 انخاصح تانًقشس :
   

 

 فىفى المغة االنجميزية   االساسية المهارات يطبق 2-3-3-2
 االطعمة وعموم التغذية مجال
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من خالل استخدام  المغة  السميمة االدارة اسس يطبق 2-3-8-2
 السوق احتياجات ضوء فى  المتاحة الموارد الستخدام االنجميزية

 العاممين ويقود  يحفز 1-4-2   انًهاساخ انؼايح : - د

 جيد بشكل المعمومات تكنولوجيا يستخدم 4-2-.2

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

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

االطعمة وعموم التغذية مجال فى التكنولوجى التطور يتابع 2-4-7-2  
 

 . 
 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 

1+2  
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exercise on how 

to express 

circumstantial 

necessity by 

using suitable 

forms of have to 

 Speaking 

activity 

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 
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 Discussing 

writing topics 

 The use of 

punctuation 

1+2  

 Pronouncing 

English correctly 
1+2  

 Test for 

evaluation 
1+2  

 

 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  
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 Language exercise 

on the use  

of will and shall to 

express promise, 

determination, 

decision and intension 

for the future 

 Translation from 

English into 

Arabic  

1+2  

 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 
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 Speaking activity 

 Translation from 

Arabic into  

English 

 Discussing 

writing topics 

1+2  

 Pronouncing 

English correctly 

 Speaking activity 

1+2  

 Test for 

evaluation 
1+2  

 Translation from 

English into 

Arabic & vice 

versa. 

1+2  

 Discussing writing 

topics 
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 Practicing 

speaking English 

through making 

dialogues in pairs  

1+2  

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

 يحاضشاخ ذطثُقُح -

 صَاساخ يُذاَُح  -

 تحىز وذقاسَش -

 انًُاقشح وانحىاس -

أعانُة انرؼهُى وانرؼهى  -6

نهطالب روي انقذساخ 

 انًحذودج

 الحقائب التعميمية       
 استراتيجيات التدريس االيجابى الفعال

 ذقىَى انطـــالب :   -7

 األعانُة انًغرخذيح - أ

 

 

تطبيقااااات م المهاااام البحليااااةم تكمياااا  اعماااال ساااانة  .1
الطالااب بكتابااة مقالااة عامااة لموضااوع ساابق دراسااتو 
ولكن باستخدام طرق الكتاباة اككاديمياة لتقيايم قادرة 

 الطالب عمى فهم المحتوى.

مناقشااات ومجموعااات عماال م تكمياا  اعمااال ساانة   .2
الطالب بترجمة نصوص مان االنجميزياة ىلاى العربياة 
لمتأكااد ماان المقاادرة عمااى التطبيااق اكملاال لمااا درس 

رة الطالاااب عماااى فهااام المحتاااوى النظااارى ولتقيااايم قاااد
 والعممى.

 اختبار نهاية العام  نظري
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  اختبار نهائى تطبيقى

 انرىقُد - ب

 
التقييم 
 اكولم

فقرات  اعمال سنة   قراءة ومرا
وتراجم من العربية ىلى اإلنجميزية 
لمتأكد من صحة استخدام الطالب 

لمهارات الكتابة اككاديمية والترجمة 
الصحيحة المضمون والشكل 

والتأكيد عمى االستخدام الصحيح 
لمغة اإلنجميزية من تراكيب 
 واستخدامات لغوية وسياقية.

اكسبوع 
 الخامس

التقييم 
 اللانىم

بار نص  العام اختاعمال سنة    

لمتأكد من ألمام الطالب بإتقان 
استخدام المغة اإلنجميزية واستيعاب 

 ما درس حتى حينو

اكسبوع اللالث 
 عشر

التقييم 
 اللالثم

قراءة ومراجعة مقالة اعمال سنة  
عن موضوع عام وترجمة من 
اإلنجميزية ىلى العربية والعكس 
لمتأكيد عمى مقدرة الطالب عمى 

داعية فى صورة الكتابة االب

اكسبوع اللالث 
 والعشرون
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مقالى، والتمكن من ترجمة  موضوع
جيدة خالية من اكخطاء وذات 

أسموب جيد والتأكيد عمى استخدام 
 التركيبات المغوية الصحيحة.

التقييم 
 الرابع

تطبيقى اختبار نهاية العام  

 اختبار تحريري

أسبوع   ا
التاسع 

 والعشرون
 

 

 

 ذىصَغ انذسجاخ -جـ
   اختبااااار نصاااا  العااااام الدراسااااي اعمااااال ساااانة

 درجات 11  

 درجة 31اختبار نهاية العام الدراسي  

 درجة 11   اختبار  تطبيقى  
 درجة 51    المجموع 

 قائًح انكرة انذساعُح وانًشاجغ : -8

 English for  Home Economics (3)2018 -1 يزكشاخ - أ

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

University. 

  A comprehensive English Grammar: For كرة يقرشحح -جـ

foreign students by C.E. Eckersly and J.M. 
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Eckersly 2016. Longman, England. 

2- The Holt Handbook by Laurie G. Kirszner 

and Stephen R. Mandell 2017 by CBS college 

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

Fitikides (Fifth Edition) 2015. 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 2016. Cambridge 

University press. 

 

دوسَاخ ػهًُح أو َششاخ  -د

 ... انخ
Encyclopedia Americana. 

2- esl_lab.com 

3- Yahoo , Google  

 

 يُغق انًقشس 

 ا.د َىعف حغاٍَُ                                                        سئُظ انقغى

ا.د َىعف ػثذ انؼضَض حغاٍَُ                                                                              
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                                                 جايؼح: انًُىفُح

 كهُح: االقرصاد انًُضنٍ . 

 انًُضل وانًؤعغاخ .قغى : اداسج 

 

                                   

 (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 

-انشاتغ

-انخايظ

 انغادط

-، د1-د 1-ج ----- 1-أ

3 

يغًً 

 انًقشس

نغح 

 اَجهُضَح

كىد 

 انًقشس
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into English & vice versa 

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
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 Reading comprehension 

passage entitled Etiquette   (part 

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   

انغادط 

انغاتغ -ػشش

انثايٍ -ػشش

 ػشش

 5-د 2-ج 1-ب 3-أ

 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 

انثاًَ 

-وانؼششوٌ

انثانس 

-وانؼششوٌ

انشاتغ 

-وانؼششوٌ

انخايظ 

 وانؼششوٌ

-، أ2-أ

1 

 2-د 1-ج ------
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 Test for evaluation 

 
 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 القسمم         يُغق انًقشس : أ/فاطًح انُجاس           
 

 



 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد
 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد  

 

  

 وحدة ضمان الجودة
 تمت المراجعة والتصحيح بمعرفة مدير وحدة ضمان الجودة

 

 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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نغح  يغًً انًقشس

 اَجهُضَح

 انًقشسكىد 
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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 القسمم          يُغق انًقشس : أ/فاطًح انُجاس        
  
 
 

 نغح اَجهُضَح يغًً انًقشس

 كىد انًقشس
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