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وصف المقرر:

يهدف هذا املقرر إىل إكساب الطالب "املستوى الثاين املتقدم" من مهارات اللغة اإلجنليزية اليت متكنه من حتسني مستوى إتقانه
للقراءة والكتابة واالستماع والتحدث واستيعاب املصطلحات واملفردات االساسية يف جمال التخصص ،ويتناول املقرر بشكل
مكثف "املستوى الثاين املتقدم" من القواعد واملهارات يف القراءة والكتابة والتحرير واالستماع والتحدث والنطق واملفردات ،واجلزء
الثاين من اجملموعات املتكاملة من املصطلحات واملفردات يف جمال التخصص ،وتدريبات مكثفة على قراءة املوضوعات اإلدارية
واالقتصادية واملالية األكثر صعوبة ،ابإلضافة اىل تدريبات على الكتابة املقالية املتقدمة يف موضوعات التخصص والكتابة املتقنة
للتقارير واملراسالت االدارية.
نواتج التعلم:

بنهاية املقرر جيب أن يكون الطالب قد اكتسب املعارف واملهارات والقدرات التالية:
✓ إتقان القواعد واملهارات اللغوية املتقدمة.
✓ القدرة على القراءة املتعمقة الستخالص واسرتجاع املعلومات ،االستماع والفهم واملناقشة والنطق بشكل أفضل.
✓ اكتساب حصيلة لغوية متقدمة من املصطلحات يف جمال التخصص.
✓ القدرة على قراءة املوضوعات االدارية واالقتصادية واملالية األكثر صعوبة.
✓ القدرة على الكتابة املقالية املتقدمة يف موضوعات التخصص والكتابة املتقنة للتقارير واملراسالت االدارية.
التقييم

اختبارات دورية

%30

اختبارات قصرية

%5

االختبار النهائي

%50

تكليفات ومهام فردية

%5

تكليفات مجاعية

%5

مشاركات شفوية

%5
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