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 يٓبزاد انتٕاصم اسم المادة

  مقرر الفصل

 
 ف المادةداأه

 

تمبٌ انًٓبزاد انتبنٍخ  ٌٓدف ْرا انًمسز إل  

غخيٍ يًبزصخ انه َت انعًهًجبان -  

ٍ يًبزصخ انهغخ ضً اإلَكهٍزيلٕاعد انُحٕ تطجٍك  -  

خاإلَكهٍزٌداد ٔانًصطهحبد انًفس -  
انُطك انضهٍى -  
انتطجٍمبد انهغٌٕخ -  

 

 
 التفاصيل األساسية للمادة

 

 بعهًتطجٍمً تف خالل صٍبق Person to Personخ انتً ٌمديٓب كتبة انًُٕذجٍ ٔ االصئهخ األجٕثخيًبزصخ -

 ثهخ ٔالعٍختجسثخ ٔايأخٕذح يٍ خ يايثهثتطجٍك عهً انتفبطجٍمً انتيًبزصخ انضٍبق -

 .طهجخانري ٌجت أٌ ًٌبزصّ انٕع هًٕضٍخ نأيثهخ ًَٕذج  يحبدثبد ًَٕذجٍخ -

 .طهجخًٌبزصٓب اننكً ، انًحبدثبد فًْرا انمضى ٌعهى انُمبط انهغٌٕخ  تجسثخ  -

 هتٕصع فً تعهى انًٕاد انتً ٌتى تدزٌضٓب.ٍخ أٔ جًبعٍخ نأَشطخ عًم ثُبئ  يحبدثخ -

انًةبدح ًكةٍ اصةتادايٓب فةً تةً ٌد انيجًٕعةخ يتُٕعةخ يةٍ انًفةسدا طهجةخانتسكٍز عهى انًفسداد  ًٌُح ْرا انمضى ان

 يةٍ هجخانط تدزٌضً، ٔ كرنكفسْب انٕح انٕالعٍخ. ٌ؛ انًزٌد يٍ انكهًبد الصتادايٓب فً صٍُبزٌْٕبد انحٍبانًدزٔصخ

 رًُْ.ل انعص  انخال

ثطسٌمةةخ ، فكةةسح َحٌٕةةخ يًٓةةخ تتعهةةك ثبنًٕضةةٕع يشةةبزكخ  ضةةًخ ل )َحةةٕ عهةةى لةةدز انمٕاعةةد انُحٌٕةةخ انصةةغٍسح -



 

 

 لضًخ دز ى لهيحدٔدح )ع

 .دثنتحبيٓبو اصتًبع ٔالعٍخ تضبعد فً يساجعخ فٓى نغخ ا ْرا انجبَت  ٌمدو االصتًبع -

 ثطسٌمخ يًتعخ. انهغخنًًبزصخ  طهجخ، ًْٔ فسصخ نهانٕحداد األنعبة  ْرِ ًْ انًسحهخ األخٍسح يٍ تدزٌش -

 ٍخ.ٔغٍس زصً ٔدٌخدثخ يٍ خالل يُصخ يحب نًًبزصخ انهغخانُشبط اناليُٓجً  َبدي يحبدثخ يصًى  -

 

  

 
 الكتب المنهجية

 

Person to Person: Communicative Speaking and Listening Skills- Level 2. 3rd edition/ by 
Jack C. Richards, David Bycina, and Ingrid Wisniewska. Oxford University Press 2005.  

 

 
 المصادر الخارجية

 

 سٍَٔخ ثًٕاضٍع انًمسز. مبالد انكتي

 
 

 
 تقديرات الفصل

 

٠٢  ٠٢ ٠٢   

   َٓبٌخ انضُخ  انفصم انثبًَ األٔلفصم ان

 
 معلومات أضافية
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 ظاتالحالم المادة العلمية المادة النظرية التاريخ 

   Introductory Lecture  األول األسبوع 1

   ?Haven’t we met before الثاوي  األسبوع 2

   I’ve heard a lot about you  الثالث األسبوع 3

   ?Where can I get this cleaned  رابعال األسبوع 4

   ?Where can I find a clothing store  سخامال األسبوع 5

   ?Could I please speak to Jo سادسال األسبوع 6

   I’m sorry. Her line is busy right now السابع األسبوع 7

   Review: Units 1-2-3 ثامهال األسبوع 8

   ?What can we do عتاسال األسبوع 9

    ?What would you do عاشرال عاألسبو 11

حادي ال األسبوع 11

 عشر

Haven’t you heard yet?    

    ?Wait a minute. Was she hurt لثاوي عشرا األسبوع 12

ثالث عشرال بوعاألس 13  I feel terrible    

رابع عشر ال األسبوع 14  What do you think I should take?   

الخامس  األسبوع 15

 عشر

Review: Units 4-5-6    

 سادسال األسبوع 16

 عشر

General Review    

 السىة وصف عطلة
ابع سال األسبوع 17

 شرع

What’s this thing?    

ثامه ال األسبوع 18

 عشر

What else do I need?    

تاسع ال األسبوع 19

 عشر

We’d like to book a hotel   

    We’d like to check in, please عشرونال سبوعاأل 21

حادي ال األسبوع 21

 والعشرون

If you like shopping…   



 

 

و ي ثاوال األسبوع 22

 العشرون

How do I get there?   

ثالث ال األسبوع 23

 والعشرون

Review: Unit 7-8-9   

رابع ال األسبوع 24

 والعشرون

Who’s that guy?   

س خامال ألسبوعا 25

 والعشرون

What’s she like?   

 سادسال األسبوع 26

 والعشرون

Have you ever tried it?   

بع اسال األسبوع 27

 شرونوالع

I’ll never forget the time I…   

ثامه ال بوعاألس 28

 والعشرون

What did you think of it?   

تاسع ال األسبوع 29

ونوالعشر  

If you ask me…    

ثونثالال سبوعاأل 31  Review: Units 10-11-12    

31     

32     
 


