
لغة إنجليزية عامة

لغة إنجليزية أكاديمية
 وتخصصية

7 وحدات دراسية (ساعات معتمدة)

3 وحدات دراسية (ساعات معتمدة)

     (ENGL101+ ENGL102)     •
     (ENGL101)    

(ENGL 102)
 (ENGL101)•
    (ENGL 102)     








الكتب الدراسية:
 ENGL 101•

التقييم (توزيع الدرجات):


توزيع ساعات االتصال للمسارات 
(الصحي و العلمي و الهندسي):

10%
15%
05%
10%
05%
05%
50%

100%

           
 

٣ وحدات دراسية (ساعات معتمدة) 

٣ وحدات دراسية (ساعات معتمدة) 

توزيع ساعات االتصال ا�سبوعية للمسار ا�نساني:

مقدمة:





أعزاءنا الطلبة:





          



رسالة قسم اللغة ا�نجليزية:

         
 
         



امتحان تحديد المستوى:
        •

––
•

•

أهداف برنامج اللغة ا�نجليزية:
 .1



2



3
         


          4



مقررات اللغة ا�نجليزية للمسارات (الصحي و العلمي و الهندسي)

المستوى

ت  عا لسا ا
الصفية

التعلم 
االلكتروني

الفصل الدراسي الثانيالفصل الدراسي ا�ول

المبتدئالمبتدئ المتوسطالمتوسط المتقدمالمتقدم

ENGL
101

18

ENGL
101

16

ENGL
101

ENGL
101

ENGL 102 12
12

ENGL
101

6

222

ENGL 102
6

ENGL 102
6

ENGL
101

6 10

االنجليزية  اللغة  لمقرر  مستوى  لكل  ساعتان 
العامة.

االكاديمية  االنجليزية  اللغة  لمقرر  بالنسبة  @اما 
االعمال  بجميع  الطلبة  فيقوم  والتخصصية 
الواجبات  وتسليم  الكترونيا  بها  المكلفين 
الدراسية خارج الفصل إو خالل العطلة ااأسبوعية . 

مقررات اللغة ا�نجليزية للمسار ا�نساني

Regular Class
Hours

ENGL 113
5

ENGL 104
5

يقوم الطالب بجميع االعمال المكلف بها الكترونيا 
و تسليم الواجبات الدراسية خارج الفصل.

 ساعات
 االتصال

الفصل الدراسي الثانيالفصل الدراسي ا�ول الدراسة

التعلم
االلكتروني 

الكتب المقررةالمسار

 المسار الصحي 

 المسار الهندسي 

 المسار العلمي 

 المسار ا�نساني 

 ENGL 101/104  مقرر اللغة ا�نجليزية العامة

ENGL 102/113  مقرر اللغة ا�نجليزية الخاصة

English for Specific Purposesجميع المسارات

االختبار ا�ول
االختبار الثاني

عرض المحادثة
ملف أعمال الكتابة
التعلم ا�لكتروني

المشاركة في الدروس 
االختبار النهائي

General English

االختبار ا�ول
االختبار الثاني

التعلم ا�لكتروني

ملف أعمال الكتابة
المشاركة في الدروس

االختبار النهائي
المجموع

المجموع

لغة إنجليزية (١)

لغة إنجليزية (٢)

10%
15%
10%
10%

05%
50%
100%

جميع المسارات

المبتدئ               المتوسط                  المتقدم

Q: Skills for Success
Books 2, 3, 4, and 5

Q: Skills for Success
Books 3, 4, and 5

Q: Skills for Success
Books 4 and 5

Q: Skills for Success
Books 1, 2, 3, and 4

Q: Skills for Success
Books 1, 2, 3, and 4

Q: Skills for Success Books 1 and 2

Q: Skills for Success
Books 2, 3, and 4

Q: Skills for Success
Books 2, 3, and 4

Q: Skills for Success
Books 3 and 4

Q: Skills for Success
Books 3 and 4

 English for Health Track

English for Engineering Professions

English for Science Professions

English for Humanities Professions



كليات المجتمع (الدمام – القطيف):
•

اجتياز مقررات اللغة ا�نجليزية:
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نشرة تعريفية
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ملف أعمال الكتابة:
           
           
 
     

WritingProcess-based
    Prewriting      1




Drafting2
          
         


Revising3
     


Editing4
          




     Submitting     5
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ا�عفاء من دراسة مقرر اللغة ا�نجليزية العامة:

ENGL 101 + ENGL 102 •
 10060

•
              • 
(101)


D
          • 
 (102)
            


          • 
101102101

102
(104)•
(113)


مركز دعم التعلم:



٤٥٠
٣٠٠



  


–

" مع تمنياتنا 
لكم بالتوفيق 

والنجاح "


