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 ((انسىىيت )) أستمارة انخطت انتذريسيت 

 

 انتذريسي: اسم سىسه ػبذ انمىؼم قاسم 

Sawsan.munem@yahoo,com انبريذ االنكترووي: 

First class/English :اسم انمادة 

 :مقررانفصم ساػت في االسبىع 

 الوكهيزيتبانهغت ا وتشجيؼه ػهى انقراءةتؼريف انطانب انقىاػذ االساسيت نهغت االوكهيزيت 

وتؼهيمه كيفيت كتابت انمقانتواطالػه ػهى مفرداث انهغت انمحاضرة داخم   

 

 

 ة:اهذاف انماد

 Reading of numerals and equations ,present simple tense ,past 

simple tense, future tense ,passive voice , some prefixes used in 

scientific English ,some texts for reading as the properties 

engineering materials , batteries , the tensile strength , electricity , 

transformers, 

انتفاصيم االساسيه 

 ة:نهماد

 ت:انكتب انمىهجي 

 A course in English for engineering and science studies ,First 

course in Technical English, English for engineers 
 ت:انمصادر انخارجي

االمتحان 

 انىهائي
 انفصم االول انفصم انثاوي انمختبراث

انفصم 

 انذراسي

 انذرجت  %20 %20 --- %60

 

 :تقذيراث انفصم

 :تمؼهىماث اضافي 
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 انفصم انذراسي االول – سبىػيجذول انذروس األ

 

نمالحظاثا تانىظرية انماد تيهانؼمة انماد  اريخانت   

ع
ى
سب

أل
 ا

 Doing exercises Reading of numerals 

and simple equations 
1/12/2014 

1 

 Doing exercises The present simple 

tense   
8/12/2014 

2 

 Reading The properties of s 

engineering materials 
15/12/2014 

3 

 Doing exercises Past simple tense 22/12/2014 4 

 Reading Electricity 29/1222014 5 

 Doing exercises some prefixes used in 

scientific English 
5/10/2015 

6 

 Reading Batteries 12/01/2015 7 

 Doing exercises Simple future tense 19/01/2015 8 

 Reading The Tensile strength 26/122015 9 

    10 

    11 

    12 

    13 

    14 

    15 

    16 
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 انفصم انذراسي انثاوي – األسبىػيجذول انذروس 

انىظريت ةانماد يتهانؼم ةانماد انمالحظاث  انتاريخ 

ع
ى
سب

أل
 ا

 Doing exercises Present perfect tense 15/222015 1 

 reading Semiconductors 22/222015 2 

 Doing exercises Passive voice /simple 

present 
1/3/2015 

3 

 Doing exercises Passive voice /past 

simple tense 
8/322015 

4 

 Doing exercises Passive voice /simple 

future tense and 

present perfect 

15/322015 

5 

 reading Photoelectric cell 22/322015 6 

 Doing exercises The position of 

adjectives 
29/322015 

7 

 Doing exercises The position of 

adverbs 
6/4/2015 

8 

 reading The electric motors  13/422015 9 

 Doing exercises Writing an essay  
20/422015 

10 

 Doing exercises The relative pronouns 

( which) and (that ) 
26/422015 

11 

 Doing exercises How to make 

questions 
2/5/2015 

12 

 Doing exercises  Joining sentences 

with conjunctions 
9/522015 

13 

    14 

    15 

    61 

 

 

 

 :                                                              تىقيغ انؼميذ:األستارتىقيغ 

 


