
                                                                                                                         

 الخطة الدراسية لدورة لغة انجليزية ثالثة أشهر
  

 عدد الساعات / االسابيع المحتوى الدراسي 

 

 

HOURS / WEEKS COURSE CONTENT 

 FIRST MONTH الشهر االول 

 Hours / Week Alphabets & Numbers 10 ساعات / اسبوع  10 الحروف واالرقام 

 Hours / Week Sounds of Letters Through Videos & Audios 10 ساعات / اسبوع  10 اصوات الحروف مع عرض فيديوهات وتسجيالت صوتية

 Hours / Week Simple Words & Phrases 10 ساعات / اسبوع  10 كلمات وعبارات بسيطة 

 Hours / Week Simple Sentences & Conversations 10 ساعات / اسبوع  10 تراكيب جمل ومحادثات بسيطة 

 SECOND MONTH الشهر الثاني 

 الفصل االول: قراءة 
 قراءة نصوص بسيطة تدعم حصيلة الكلمات لدى المتدرب وطرق نطقها واستخدامها  بشكل جيد 

 
 اسبوع ساعات /  10

 

10 Hours / Week 

CHAPTER ONE: READING 

Reading a Simple Texts to support the trainee's vocabularies 

and enhance  using them well with  their  right  pronunciation. 

 

 الفصل االول: كتابة
 كتابة جمل بسيطة وعبارات بالتركيز على أسس وقواعد الكتابة الصحيحة

 
 ساعات / اسبوع  10

 

10 Hours / Week 

CHAPTER ONE: WRITING 

Writing  simple sentences & phrase focusing on the correct   

principles and  rules of writing 

 الفصل االول: استماع ومحادثة
ا من قبل  االستماع الى بعض المحادثات البسيطة كالسالم ومقابلة الناس لبعضهم ومن ثم ترديده

المتدربين، اضافة الى تقديم المتدرب نفسه موضحاً معلوماته الشخصية وغير ذلك من اساسيات  
 التواصل 

 Hours / Week 10 ساعات / اسبوع  10

CHAPTER ONE: LISTENING & SPEAKING : 

Listening to simple conversations  such as greeting or meeting  

conversations with repeating of  trainees  , in addition to make 

the trainees able to introduce themselves  and giving their 

personal information. 

 الفصل االول: القواعد 
 استخدامات الفعل يكون والضمائر

 
 ساعات / اسبوع  10

 

10 Hours / Week 

 

CHAPTER ONE: GRAMMAR 

Using the verb( to be )& Pronouns 

 THIRD MONTH الشهر الثالث 

 الفصل الثاني: قراءة 
حصيلة الكلمات والتركيز عبرها على قدرته على في ايجاد   قراءة نصوص بسيطة تعزز من  

 االجوبة الصحيحة والتعليق 
 

 ساعات / اسبوع  10

 

10 Hours / Week 
 

CHAPTER TWO: READING 

Reading a Simple Texts to support the trainees’ vocabularies  

and their abilities to find correct answers & comments 

 الفصل الثاني: كتابة
 كتابة فقرات بسيطة والتعابير اللغوية 

 
 ساعات / اسبوع  10

 

10 Hours / Week 

 

CHAPTER TWO: WRITING 

Writing simple paragraphs & expressions 

 

 ستماع ومحادثةالفصل الثاني: ا
االستماع الى بعض المحادثات والنصوص وترسيخ النطق السليم لدى المتدربين، وخلق مواضيع  

 بسيطة للنقاش والتحدث عنها

 
 ساعات / اسبوع  10

 
 

10 Hours / Week 

 

CHAPTER TWO: LISTENING & SPEAKING 

Listening  to some conversations and texts, in order to  have 

the trainees able to speak fluently, and to  create simple topics 

for discussions 

 

 الفصل الثاني: القواعد 
 اسئلة نعم وال 
 ضمائر الملكية

 المضارع المستمر 

 Hours / Week 10 ساعات / اسبوع  10

CHAPTER TWO: GRAMMAR 

Yes / No Questions 

Possessive pronouns 

Present continuous 

 
           ADMISSION AND REGISTRATION DEPARTMENT                                                                                                                       قسم القبول والتسجيل

                                                
       


