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  جدول الدروس االسبوعي
 

 األسبوع
 

 
 التاريخ

 
 المادة النظرية

 
 المادة العملية

 
 المالحظات

   Review of tenses, introducing yourself األسبوع األول  .1

   Expressions with reflexives الثاني األسبوع  .2

   Adverbs and adjectives الثالث األسبوع  .3

   Expressions with words الرابع األسبوع  .4

   Phrasal verbs الخامس األسبوع  .5

   Verb patterns السادس األسبوع  .6

   Narrative writing السابع األسبوع  .7

   Modal auxiliary verbs األسبوع الثامن  .8

   Report writing األسبوع التاسع  .9

   Writing a formal email األسبوع العاشر  .10

   Modal verbs األسبوع الحادي عشر  .11

   Vocabulary from context األسبوع الثاني عشر  .12

   Describing similarities and differences األسبوع الثالث عشر  .13

   Ways to avoid repetition األسبوع الرابع عشر  .14

   Writing for talking األسبوع الخامس عشر  .15

 
   Ways of adding emphasis عشر دساألسبوع السا   .16

 Negative inversion, nouns formed from عشر سابعاألسبوع ال  .17
phrasal verbs 

  

   Real and unreal usage عشر ثامناألسبوع ال  .18

   Informal writing التاسع عشر األسبوع  .19

 Relatives and participles, guess the األسبوع العشرون  .20
meaning 

  

   Discourse makers األسبوع الحادي والعشرون  .21

   Giving an informal opinion األسبوع الثاني والعشرون  .22

   Distancing the facts األسبوع الثالث والعشرون  .23

   Debating an issue األسبوع الرابع والعشرون  .24

   The future األسبوع الخامس والعشرون  .25

   Describing and evaluating األسبوع السادس والعشرون  .26

   Connecting ideas األسبوع السابع والعشرون  .27

   Linking devices األسبوع الثامن والعشرون  .28

   Verb phrases األسبوع التاسع والعشرون  .29

   Writing a biography األسبوع الثالثون  .30
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 اسم المادة
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 اهداف المادة
 

  ى تطوير مهاراتهم في اللغةلمساعدتهم عل لالزمنة المختلفة االساسية تزويد الطلبة بالقواعد.1
من استخدام هذه المهارات  في مجال عملهم المستقبلي اضافة الى مجاالت  .تمكين الطلبة2

 المجتمع وتطوير واقع التعليم فيهفي خدمة البحث العلمي والتجارب العملية بما يسهم 

 التفاصيل االساسية للمادة
 

 

 الكتب المنهجية
 

New headway Plus / Adanced Student's Book by John and Liz Soars, 

2012  

 المصادر الخارجية
 

 

 تقديرات الفصل
 
 

 الفصل 
 الدراسي

 االول 

الفصل 
الدراسي 

 الثاني

 النهائياالمتحان   السعي النهائي
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 معلومات اضافية
 
 

 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


