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قسم 
اللغة اإلنجليزية

كلمة رئيس القسم

بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحمـد هلل رب العالميـن وأصـِل وأسـلم على أشـرف األنبياء والمرسـلين نبينـا محمد عليه 

وعلـى آلـه أفضـل الصالة وأتـم التسـليم , أما بعد

فقـد مـر قسـم اللغـة االنجليزيـة بهيئتـه الحالية بعـدة مراحل بدأت بتأسـيس قسـم اللغة 

اإلنجليزيـة » قسـم الطالبـات » مروًرا بتأسـيس قسـم اللغـة اإلنجليزية   » قسـم الطالب« في 

كليـة العلـوم االداريـة واالنسـانية وانتهاًء بضم القسـمين ليصبح قسـمًا واحدًا بمسـمى  »قسـم اللغـة اإلنجليزية 

بكليـة التربيـة بالمجمعـة » حيـث يقدم القسـم خدماتـه حاليًا لكٍل مـن  الطـالب والطالبات.  

شـهد القسـم العديـد مـن التطـورات ,كان أبرزهـا مـا تحقـق للقسـم خـالل العـام الماضـي مـن اعتمـاد خط  

القسم المستحدثة من مجلس الجامعة ، كما شهد القسم استقطاب العديـــد مـــن الكفـــاءات المتميـــزة مـــن  

أعضـــاء هيئـــة تدريـــس ومعيديـــن ومحاضريـــن مـــن الجنسـين ، كما تم ابتعاث مجموعـة كبيرة من 

المعيديـن والمحاضريـن من الجنسـين إلـى الجامعـات العالميـة المرموقة.

 ولقـد شـهد القسـم تطـورًا كبيـرًا في البيئـة التعليمية حيث تم انشـاء سـبعة معامل بسـعة اجماليـة بلغت 207 

مقعـد ( معمـالن بقسـم الطالبـات بسـعة اجمالية 82 طالبة ، وخمسـة معامل بقسـم الطالب بسـعة اجماليـة 125 طالبًا ) 

وصممـت جميـع المعامل وفقـاً  ألحـدث المواصفات العالميـة لمعامل اللغـة اإلنجليزية .



7

كلية التربية بالمجمعة

الدليل التعريفي

كما  شـهد القسـم تطـورًا كبيرًا فـي البيئة األكاديمية بالقسـم بـدًء من إعتمـاد توصيف البرنامـج وتوصيف 

جميـع مقـررات القسـم وفقاً  للخطة الدراسـية المسـتحدثة للقسـم ، كمـــا شـــهد القســـم العديـــد مـــن 

األنشـــطة والبحــوث العلميـــة ومشــاركة القســم فـــي خدمة المجتمع.

ومـا كان ذلـك أن يتحقـق إال بعـد توفيـق اهلل عـز وجل ثـم الدعـم الغيرمحـدود من معالـي مديـر الجامعة 

وأصحاب السعادة وكالء الجامعـــة وعميـــد الكليـــة ، وكذلـــك شـــركاء العمــل واإلنجـــاز زمالئــي 

األعـــزاء أعضـــاء هيئـــة التدريــس فـــي أقســـام الطـــالب والطالبات لما قاموا به من جهد كبير وتحمل 

مسـؤولية وأمانـة علميـة دفعتهم لبـذل جميـع طاقاتهم لقيـادة القسـم للتميز.

 لقـد أصبـح القسـم مـن األقسـام القياديـة علـى مسـتوى الجامعـة ، مطبقـاً  لمعاييـر الجـودة في ممارسـاته، 

حيـث حقـق القسـم الترتيـب الثالـث علـى مسـتوى أقسـام الجامعـة في مسـابقة معالـي مديـر الجامعـة للبرامج 

األكثـر جاهزيـة لالعتمـاد األكاديمي ، ويسـعى القسـم حالًيا إلـى الحصول على اعتمـاد الهيئة الوطنيـة لإلعتماد 

االكاديمي.

ويسعدني أن أطلعكم على محتويات دليل قسم اللغة اإلنجليزية الذي بين أيديكم.

وآخر دعوانا أن الحمد هلل ّرب العالمين

رئيس قسم اللغة االنجليزية                   

خالد السالم          
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قسم 
اللغة اإلنجليزية

نشأة القسم وتطوره
نشــأ قســم اللغــة اإلنجليزيــة بعــد نشــأة كليــة التربيــة للبنــات عــام 1415 هــــ  و فــي العــام 1429 هــــ  حيث 

أعلنــت جامعــة الملــك ســعود عــن اســتحداث كليــة العلــوم اإلداريــة و اإلنســانية و التــي تضمنــت آن ذاك قســم 

اللغــة اإلنجليزيــة ( ذكــور ) ليتــم بعــد ذلــك إنشــاء جامعــة المجمعــة بنــاًء علــى موافقــة خــادم الحرميــن 

الشــريفين الملــك عبــداهلل بــن عبدالعزيــز آل ســعود رئيــس مجلــس الــوزراء , رحمــه اهلل - و ذلــك بتاريــخ 

3 رمضــان 1430 الموافــق 24 أغســطس 2009 حيــث تــم نقــل قســم اللغــة اإلنجليزيــة بكليــة العلــوم اإلداريــة و 

اإلنســانية )طــالب( إلــى كليــة التربيــة و أصبــح قســم اللغــة اإلنجليزيــة بكليــة التربيــة )طــالب و طالبــات (.
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كلية التربية بالمجمعة

الدليل التعريفي

رسالة البرنامج

أهداف البرنامج:

مجاالت عمل الخريجين

ــة  ــم برامــج تعليمي ــق تقدي ــاً  ، عــن طري ــاً  ومهني ــاً  وتربوي ــة علمي ــة اإلنجليزي ــل معلمــي اللغ إعــداد وتأهي
متطورة ، في إطار يســــعى إلــى التنافــس والتميــز فــــي التربيــة والتعليــم والبحــث العلمــي وخدمــة 

المجتمــــع فــي مجــال اللغــة اإلنجليزيــة وعلومهــا.

1. اإلعـداد العلمـي والتربـوي والمهنـي لمعلمـي ومعلمـات اللغة اإلنجليزيـة ،وفقـًا لمعايير الجـودة واالعتماد 
االكاديمي. 

2. تقديم منظومة برامج تعليمية وتربوية رائدة ومتطورة ومنافسة في مجال اللغة اإلنجليزية وعلومها. 
3. إجراء البحوث والدراسات العلمية في مجال اللغة اإلنجليزية وعلومها ، بما يساهم في تحقيق مجتمع 

    المعرفة. 
4. تقديـم الخدمـات االستشـارية والتدريبيـة والتربويـة والبحثية للمؤسسـات المجتمعية وأفـراد المجتمع في 

مجـال اللغة اإلنجليزيـة وعلومها. 

الوظيفــة االساســية التــي يؤهــل لهــا الطلبــة هــي تدريــس اللغــة اإلنجليزيــة فــي مــدارس ومؤسســات التعليــم 
العــام.
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قسم 
اللغة اإلنجليزية

الهيكل التنظيمي للقسم

مجلس القسم 

رئيس القسم 

لجنة 
الخطط 
الدراسية 

لجنة إدارة 
الجودة

جودة 
التعليم 
والتعلم

لجنة دعم 
تعليم 
الطلبة

سكرتارية القسم 

منسقة  القسم 

لجنة البنية 
التحتية 
المساندة 

لجنة خدمة 
المجتمع

منسق 
الجودة 

لجنة 
اإلرشاد 

األكاديمي 

لجنة 
المعادالت 

لجنة 
الجداول 
الدراسية 

واالختبارات 

لجنة 
األنشطة 
الطالبية 

لجنة دعم 
الطالب 

لجنة القياس 
والتقويم

لجنة 
الخريجين 
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كلية التربية بالمجمعة

الدليل التعريفي

نظام الدراسة
أ. شروط القبول في كلية التربية بالمجمعة:

1- أن تكون حاصاًل على شهادة الثانوية العامة أوما يعادلها من داخل المملكة أو من خارجها.

2- أال تكون قد مضى على حصوله على الثانوية العامة أو ما يعادلها مدة تزيد عن خمس سنوات.

3- أن تكون حسن السيرة والسلوك

4- أن يجتاز بنجاح أي اختبار أو مقابلة شخصية تحددها الجامعة أو الكلية.

5- أن يجتاز بنجاح أي اختبار أو مقابلة شخصية تحددها الجامعة أو الكلية أو القسم.

6- أن تكون الئقًا طبيًا .

7- أن يستوفي أي شروط أخرى يحددها مجلس الجامعة وتعلن وقت التقديم.

8- أال تكون حاصاًل على درجة البكالوريس أو ما يعادله

9- أال تكون مفصواًل من جامعة أخرى ألسباب تأديبية أو تعليمية.

10- أال تكون مسجاًل للدراسة في الجامعة أو في غيرها من الجامعات.

ب. شروط التسجيل لدراسة مقرر التربية الميدانية:

1. إكمال جميع المقررات الدراسية النظرية من المستوى األول حتى المستوى السابع بنجاح.
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قسم 
اللغة اإلنجليزية

جـ. شروط التخرج في الكلية: 

1.  تتخرج الطلبة بعد إنهاء متطلبات التخرج بنجاح حسب الخطة الدراسية، بحيث ال يقل معدله 

    التراكمي عن المعدل الذي يحدده مجلس الجامعة لكل تخصص ، وال يقل في كل األحوال   

    عن تقدير مقبول.

2.  يجــوز لمجلــس الكليــة بنــاًء علــى توصيــة مجلــس القســم , تحديــد مقــررات مناســبة 

   يدرســها الطلبة لرفــع معدلـهم التراكمــي ، وذلــك فــي حالــة نجاحــه فــي المقــررات 

   ورســوبهم  فــي المعــدل التراكمــي.  

نظام وإجراءات اإلرشاد األكاديمي بقسم اللغة اإلنجليزية

•أ -  توعية أعضاء هيئة التدريس بماهية خدمات اإلرشاد بعدد من المحاضرات والورش. 

ب - •توزيع دليل اإلرشاد على الطاب الجدد. 

جـ - توزيع الطلبة على المرشدين األكاديميين من أعضاء هيئة التدريس. 

د - •إدراج قوائم اإلرشاد على نظام البوابة اإللكترونية. 

هـ - وضع قوائم اإلرشاد في أماكن بارزة في القسم. 

و - يقوم عضو هيئة التدريس بوضع قائمته على مكتبه. 
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كلية التربية بالمجمعة

الدليل التعريفي

•تحديد مهام المرشد األكاديمي التي تتمثل فيما يلي: 

المهام الفنية ) إعداد ملف الطلبة متضمنا الخطة الدراسية - استمارة بياناته - األعذار الطبية ... إلخ(   -

اختيار المقررات ) الجدول الدراسي - متطلبات التخرج - الحذف واإلضافة - ... إلخ(   -

مهام عامة ) حل المشكالت غير األكاديمية وغيرها. (  -

عقد االجتماعات الدورية لكل مرشد مع طابه.   -

عقد اجتماعات فردية مع الحاالت التي تحتاج إلى ذلك.   -

عمل استبيان لقياس مدى رضى الطلبة بنظام اإلرشاد وكذلك استبيان للتقييم ألعضاء هيئة التدريس.   -

االجتماع الدوري لوحدة اإلرشاد مع أعضاء هيئة التدريس لتوضيح بعض اللوائح واألنظمة المستجدة.   -
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قسم 
اللغة اإلنجليزية

الخطة الدراسية
ــات  ــة و متطلب ــات الكلي ــة و متطلب ــات جامعــة اختياري ــى 142 ســاعة معتمــدة , متطلب تشــتمل الخطــة عل

التخصــص ، كمــا هــو مفصــل بالجــدول التالــي:

متطلبات الجامعة
عدد الساعات المعتمدةاسم المقرر)اختياري(رمز المقرررقم المقرر

101SALMاملدخل إىل الثقافة اإلسالمية

12 ساعات

101ARABاملهارات اللغوية

101SOCIقضايا مجتمعية معارصة

102SALMاإلسالم وبناء املجتمع

101HAF أساسيات الصحة واللياقة

101ENT ريادة األعامل

101LRH األنظمة وحقوق اإلنسان

101FCH األرسة والطفل

101VOW العمل التطوعي

103SALMالنظام االقتصادي يف اإلسالم

104SALMأسس النظام السيايس يف اإلسالم

103ARABالتحرير العريب
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كلية التربية بالمجمعة

الدليل التعريفي

متطلبات الكلية اإلجبارية
عدد الساعات المعتمدةاسم المقرررمز المقرررقم المقرر

116EDUتقنيات التعلم ومهارات االتصال

117EDUأصول الرتبية اإلسالمية

118EDUنظام وسياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية

126EDUعلم نفس النمو

216EDUصحة نفسية

117EDUمبادئ البحث الرتبوي

226EDUعلم النفس الرتبوي

316EDUإدارة وتخطيط تربوي

317EDUإنتاج ومصادر التعلم االلكرتونية

326EDUاسرتاتيجيات التدريس

327EDUاملناهج التعليمية

416EDUاتجاهات حديثة يف اسرتاتيجيات التدريس

422EDUالرتبية امليدانية

417EDUالتقويم الرتبوي
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قسم 
اللغة اإلنجليزية

متطلبات القسم 
عدد الساعات المعتمدةاسم المقرررمز المقرررقم المقرر

111ENG 1 قواعد اللغة االنجليزية وكتابة الجملة

98 ساعة

112ENG 1 االستامع واملحادثة

113ENG 1 القراءة وبناء املفردات

121ENG نطق اللغة االنجليزية

122ENG 2 قواعد اللغة االنجليزية

123ENG 2 االستامع واملحادثة

124ENG 2 القراءة وبناء املفردات

125ENG 1 الكتابة باللغة االنجليزية

211ENG 1 تعلم اللغة االنجليزية مبساعدة الحاسب اآليل

212ENG 3 قواعد اللغة االنجليزية

213ENG 3 االستامع واملحادثة

214ENG 3 القراءة وبناء املفردات

221ENG 2 الكتابة باللغة االنجليزية

222ENG اسرتاتيجيات تعلم لغة أجنبية

223ENG مقدمة يف اللغويات
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كلية التربية بالمجمعة

الدليل التعريفي

  تابع متطلبات القسم 
عدد الساعات المعتمدةاسم المقرررمز المقرررقم المقرر

224ENG مقدمة يف الرتجمة

98 ساعة

225ENG مقدمة يف األدب

311ENG القراءة املتقدمة

312ENG الكتابة املتقدمة

313ENG علم اللغة التطبيقي

314ENG الصوتيات

315ENG علم الرصف

321ENG علم النحو االنجليزي

322ENG الصوتيات الوظيفية

323ENG علم الداللة واملعاين

324ENG اللغويات املقارنة

325ENG براغامتية اللغة

416ENG مناهج البحث

417ENG علم اللغة االجتامعي

418ENG تحليل الخطاب

414ENG علم اللغة التاريخي
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قسم 
اللغة اإلنجليزية

 تابع متطلبات القسم 
عدد الساعات المعتمدةاسم المقرررمز المقرررقم المقرر

415ENG 2 تعلم اللغة االنجليزية مبساعدة الحاسب اآليل

98 ساعة 425ENG تدريس اللغة االنجليزية

426ENG اختبارات اللغة االنجليزية

و تقسم هذه المقررات على ثمانية مستويات على النحو اآلتي:

المستوى األول

الساعاتاسم المقرررقم المقرر ورمزه
نوع النشاط

مالحظات
تدريبعملينظري

SALM 101متطلب جامعة22املدخل اىل الثقافة اإلسالمية

ARAB 101متطلب جامعة22املهارات اللغوية

متطلب جامعة عام22متطلب جامعة عام اختياري 

EDU 116مقررتربوي22تقنيات التعلم ومهارات االتصال

EDU 117مقرر تربوي22أصول الرتبية اإلسالمية

EDU 118مقررتربوي22نظام وسياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية

ENG 1111 22قواعد اللغة االنجليزية وكتابة الجملة

ENG 1121 22االستامع واملحادثة

ENG 1131 33القراءة وبناء املفردات

19 ساعةاملـجـمـوع
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كلية التربية بالمجمعة

الدليل التعريفي

المستوى الثاني

الساعاتاسم المقرررقم المقرر ورمزه
نوع النشاط

متطلب سابق
تدريبعملينظري

 22متطلب جامعة 

EDU 126مقررتربوي22علم نفس النمو

ENG 12133تعليم النطق للغة االنجليزية 

ENG 1222 33قواعد اللغة االنجليزيةENG 111

ENG 1232 33االستامع واملحادثةENG 112

ENG 1242 33القراءة وبناء املفرداتENG 113

ENG 1251 22الكتابة باللغة االنجليزية 

18املـجـمـوع
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قسم 
اللغة اإلنجليزية

المستوى الثالث

الساعاتاسم المقرررقم المقرر ورمزه
نوع النشاط

متطلب سابق
تدريبعملينظري

 22متطلب جامعة 

EDU 216مقررتربوي22صحة نفسية

EDU 217مقررتربوي22مبادئ البحث الرتبوي

ENG 2111 322تعلم اللغة االنجليزية مبساعدة الحاسب اآليل 

ENG 2123 33قواعد اللغة االنجليزيةENG 122

ENG 2133 33االستامع واملحادثةENG 123

ENG 2143 33القراءة وبناء املفرداتENG 124

18 ساعةاملـجـمـوع
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كلية التربية بالمجمعة

الدليل التعريفي

المستوى الرابع

الساعاتاسم المقرررقم المقرر ورمزه
نوع النشاط

متطلب سابق
تدريبعملينظري

 22متطلب جامعة 

EDU 226مقررتربوي22علم النفس الرتبوي

ENG 2212 33الكتابة باللغة اإلنجليزيةENG 125

ENG 222اجتياز 05 ساعة22اسرتاتيجيات تعلم لغة أجنبية

ENG 223اجتياز 05 ساعة33مقدمة يف اللغويات

ENG 224اجتياز 05 ساعة33مقدمة يف الرتجمة

ENG 22533مقدمة يف األدب 

18 ساعةاملـجـمـوع
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قسم 
اللغة اإلنجليزية

المستوى الخامس

الساعاتاسم المقرررقم المقرر ورمزه
نوع النشاط

متطلب سابق
تدريبعملينظري

EDU 316مقررتربوي22ادارة وتخطيط تربوي

EDU 317مقررتربوي22انتاج ومصادر التعلم االلكرتونية

ENG 31133القراءة املتقدمةENG 214

ENG 31233الكتابة املتقدمةENG 221

ENG 31333علم اللغة التطبيقيENG 223

ENG 31433علم األصوات الوصفيENG 223

ENG 31533علم الرصفENG 223

19 ساعةاملـجـمـوع
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كلية التربية بالمجمعة

الدليل التعريفي

المستوى السادس

الساعاتاسم المقرررقم المقرر ورمزه
نوع النشاط

متطلب سابق
تدريبعملينظري

EDU326مقررتربوي22اسرتاتيجيات التدريس

EDU 327مقررتربوي22املناهج التعليمية

ENG 32133علم النحو االنجليزيENG 212

ENG 32233علم األصوات الوظيفيENG 314

ENG 32333علم الداللة واملعاينENG 223

ENG 32433اللغويات املقارنةENG 223

ENG 32533براغامتية اللغةENG 223

18 ساعةاملـجـمـوع
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قسم 
اللغة اإلنجليزية

المستوى السابع

الساعاتاسم المقرررقم المقرر ورمزه
نوع النشاط

متطلب سابق
تدريبعملينظري

EDU416مقررتربوي22اتجاهات حديثة يف اسرتاتيجيات التدريس

EDU417مقررتربوي22التقويم الرتبوي

ENG 41633مناهج البحث 

ENG 41733علم اللغة االجتامعيENG 223

ENG 41833تحليل الخطابENG 223

ENG 41433علم اللغة التاريخيENG 223

ENG 4152 33تعلم اللغة االنجليزية مبساعدة الحاسب اآليلENG 211

19 ساعةاملـجـمـوع
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كلية التربية بالمجمعة

الدليل التعريفي

المستوى الثامن

الساعاتاسم المقرررقم المقرر ورمزه
نوع النشاط

متطلب سابق
تدريبعملينظري

EDU422اجتياز 821 ساعة12--6الرتبية امليدانية

ENG 425اجتياز 821 ساعة33تدريس اللغة االنجليزية

ENG 426اجتياز 821 ساعة33اختبارات اللغة االنجليزية

12املـجـمـوع
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قسم 
اللغة اإلنجليزية

نواتج تعلم برنامج اللغة االنجليزية:

مخرجات التعلمالرمزالمجال

) A ( المعارف

a1 لديه معرفة باألسس و القواعد لتعلم وتعليم اللغة
اإلنجليزية .

a2 لديه معرفة بالعالقة بين النظريات اللغوية واالتجاهات
الحديثة في مجال اللغة .

a.3. يلم بأحدث التطورات التربوية واألبحاث المتعلقة
باستراتيجيات تعلم وتعليم اللغة اإلنجليزية .

A.4 لديه معرفة باألنظمة واللوائح التنظيمية بمهنة
التدريس وكيفية تطويرها وفق المتغيرات .

) B ( المهارات المعرفية

b1
أن يطبق مبادئ ومفاهيم نظريات اللغة اإلنجليزية , 

للقيام باالستقصاء آت وتقويم المعلومات من مصادر 
متنوعة .

b2
أن يستخدم مهارات التفكير , وأسلوب حل المشكالت 
في المواقف التعليمية المختلفة مستعينا بالمعارف 

والنظريات في مجال اللغة اإلنجليزية .

b.3.
أن يستطيع كتابة تقرير , مستندا على مصادر المعرفة 
الحديثة , مستخدما الخلفية النظرية في مجاالت اللغة 

والمجال المهني .
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كلية التربية بالمجمعة

الدليل التعريفي

مخرجات التعلمالرمزالمجال

 ) C ( مهارات التعامل مع اآلخرين 
والقدرة على تحمل المسؤولية

c1
أن يتصرف باستقاللية ومسؤولية في عالقاته الشخصية 

والمهنية مع اآلخرين باالستفادة من األفكار النظرية 
والعملية في مجال اللغة اإلنجليزية  .

c2 أن يعمل بروح الفريق الواحد في مجال مهنته , ويبادر
في دراسة الحاالت المرتبطة بالمجال المهني .

c.3. أن يكتسب مهارات النمو الذاتي , والتطوير المهني في
مجال اللغة اإلنجليزية .

c 4 أن يلتزم بأخالقيات مهنته على المستوى الشخصي
واالجتماعي .

) D ( مهارات التواصل، واستخدام تقنية 
المعلومات، والمهارات العددية

d1 أن يكتسب مهارات التواصل الشفهي , والكتابي بشكل
فعـال باللغة اإلنجليزية .

d2. أن يوظف تكنولوجيا التعليم في مجال اللغة اإلنجليزية

d.3. أن يكون قادرا على كتابة أبحاث , وأوراق عمل تتضمن
األساليب اإلحصائية .
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قواعد اللغة 
االنجليزية وكتابة 

الجملة1
ENG 111 

قواعد اللغة
االنجليزية 2 
ENG 122

قواعد اللغة 
االنجليزية 3 
ENG 212

مقدمة في 
الترجمة 

ENG 224

إدارة وتخطيط 
تربوي  

EDU316

علم النحو 
االنجليزي  
ENG 321

علم اللغة 
االجتماعي

ENG 417  

االستماع 
والمحادثة 1  
ENG 112

االستماع 
والمحادثة 2  
ENG  123

االستماع 
والمحادثة3 
ENG  213

استراتيجيات 
تعلم لغة أجنبية 
 ENG 222

القراءة المتقدمة  
ENG 311

علم األصوات 
الوظيفي

ENG 322

علم الداللة 
والمعاني  
ENG 323

اللغويات المقارنة
ENG 324  

براغماتية اللغة  
ENG 325

مناهج البحث  
ENG 416

تحليل الخطاب
ENG 413

تدريس اللغة االنجليزية 
ENG 421 

نطق اللغة 
االنجليزية 
ENG121

تعلم اللغة االنجليزية بمساعدة 
الحاسب اآللي 1
ENG 211

مقدمة في اللغويات
ENG 223 

الصوتيات
ENG 314

تعلم اللغة 
االنجليزية 

بمساعدة الحاسب 
اآللي  2 

ENG 415 

  اختبارات اللغة االنجليزية 
ENG 422 

الكتابة باللغة االنجليزية 1 
 ENG125

صحة نفسية
EDU 126

الكتابة باللغة االنجليزية 2
ENG 221

الكتابة المتقدمة 
 ENG 312 

اتجاهات حديثة في 
استراتيجيات التدريس

EDU 416 

القراءة وبناء 
المفردات 1 
ENG 113

متطلب جامعة 
اختياري

متطلب جامعة 
اختياري

تقنيات التعلم 
ومهارات 
االتصال

EDU 116

القراءة وبناء 
المفردات 2

ENG  124 

القراءة وبناء 
المفردات 3 
ENG  214

مقدمة في األدب 
ENG 225

علم اللغة 
التطبيقي

ENG 313  

علم اللغة 
التاريخي  
ENG 414

مبادئ البحث التربوي 
EDU 217

علم النفس 
 EDU التربوي

226

علم الصرف  
ENG 315

التربية الميدانية 
EDU 421 

متطلب جامعة 
اختياري

علم نفس النمو    
EDU 126

متطلب جامعة 
اختياري

إنتاج ومصادر 
التعلم االلكترونية  

EDU 317

استراتيجيات التدريس
EDU326  

متطلب جامعة 
اختياري

متطلب جامعة 
اختياري

نظام وسياسة 
التعليم في 

المملكة العربية 
السعودية

EDU 118

المناهج التعليمية  
EDU 327

التقويم التربوي    
EDU 417

أصول التربية 
اإلسالمية

EDU 117

متطلب جامعةمقرر مخصصمتطلب كليةدالله األلوان:

EDU اجتياز جميع المقررات التربوية

متطلب اجتياز 128 ساعةمتطلب اجتياز  50 ساعة

داللة األسهم: بداية السهم متطلب سابق لنهاية السهم

الخطة الدراسية لبكالوريوس اللغة اإلنجليزية 

م1 م2 م3 م4 م5

م6م7 م8

م1 م2 م3 م4 م5

م6م7 م8

م1 م2 م3 م4 م5

م6م7 م8

م1 م2 م3 م4 م5

م6م7 م8

م1 م2 م3 م4 م5

م6م7 م8

م1 م2 م3 م4 م5

م6م7 م8

م1 م2 م3 م4 م5

م6م7 م8

م1 م2 م3 م4 م5

م6م7 م8

متطلبات  الجامعة االختيارية)1(:

متطلبات  الجامعة االختيارية)2(:

يتم اختيار ست ساعات فقط من المقررات األتيه:

  يتم اختيار اربع ساعات فقط من 
المقررات األتيه:

)SALM101(المدخل الي الثقافه االسالميه
)SALM102 االسالم وبناء المجتمع     )ٍِ
)SALM103(  النظام االقتصادي في االسالم
)SALM104(    النظام السياسي في االسالم

اختيار ساعتين من المقررين التاليين: 

المتطلبات الجامعيه االختيارية )3(

)ARAB 101(            مهارات لغوية 
)ARAB103(             التحرير العربي

 )SOCI 101(   قضايا مجتمعية معاصرة
 )ENG 101(              اللغة اإلنجليزية
 )ENT 101(                 ريادة األعمال
)FCH 101(             األسرة والطفولة

 )HAF 101(         أساسيات الصحة واللياقة
)LHR 101(    األنظمة وحقوق اإلنسان
)VOW 101(             العمل التطوعي



29

كلية التربية بالمجمعة

الدليل التعريفي

لجنة الخطط الدراسية :
مهام اللجنة

التنسيق مع لجنة الخطط بالكلية فيما يتعلق بأي تحديث أو تطوير للخطة الدراسية  ●
دراسة ومتابعة الخطة الدراسية في القسم وإدخال التعديالت المناسبة عليها عند الحاجة. ●
االشتراك في إعداد األدلة والنماذج والجداول الالزمة لبناء الخطة . ●
تنمية الوعي بإعداد وتطوير الخطة الدراسية . ●
تقويم الخطة الدراسية في القسم وتطويرها بما يتوافق مع رسالة وأهداف الكلية والجامعة  ●

    بالتعاون مع وكالة الجودة في الكلية والجامعة والجهات ذات العالقة.
ــال  ● ــي مج ــة ف ــورات العلمي ــا للتط ــبة وفًق ــالت المناس ــال التعدي ــررات وإدخ ــف المق ــة توصي متابع

االختصــاص

لجان الجودة
منسق الجودة 

المهام
حلقة وصل بين فريق الجودة بالوكالة ولجان الجودة بالقسم. ●
رقابة عمل لجان الجودة ومتابعتها. ●
مساعدة اللجان في تنفيذ المهام المرتبطة بتنفيذ ممارسات الجودة بالقسم. ●
مساعدة اللجان في تنسيق ملفات المعايير بالقسم. ●

التنسيق بين أعضاء اللجان من الرجال والنساء ●

اللجان التنفيذية القائمة بالقسم:
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قسم 
اللغة اإلنجليزية

مهام اللجان

أواًل لجنــة معاييــر إدارة الجــودة : وتختــص بمتابعــة تنفيــذ ممارســات المعيــار األول والثانــي والثالــث  ●
مــن معاييــر الهيئــة الوطنيــة للتقويــم واالعتمــاد األكاديمــي وتوفيــر الشــواهد واألدلــة المرتبطــة بهــا .

ثانيــًا: لجنــة معاييــر جــودة التعليــم والتعلــم، وتختــص بمتابعــة تنفيــذ  ممارســات المعيــار الرابــع مــن  ●

معاييــر الهيئــة الوطنيــة للتقويــم واالعتمــاد األكاديمــي وتوفيــر الشــواهد واألدلــة المرتبطــة بهــا .. 

ثالثــًا: لجنــة معاييــر دعــم تعليــم الطلبــة، وتختــص بمتابعة تنفيــذ ممارســات المعيــار الخامس، والســادس  ●

مــن معاييــر الهيئــة الوطنيــة للتقويــم واالعتمــاد األكاديمــي وتوفير الشــواهد واألدلــة المرتبطــة بها . 

رابعــًا: لجنــة معاييــر البنيــة التحتيــة المســاندة، وتختــص بمتابعــة تنفيــذ ممارســات المعيــار الســابع،  ●

ــواهد  ــر الش ــي وتوفي ــاد األكاديم ــم واالعتم ــة للتقوي ــة الوطني ــر الهيئ ــن معايي ــع م ــن، والتاس والثام

ــا . ــة المرتبطــة به واألدل

خامســًا: لجنــة معاييــر خدمــة المجتمــع، وتختــص   بمتابعــة تنفيــذ ممارســات المعيــار العاشــر، والحادي  ●

عشــر مــن معاييــر الهيئــة الوطنيــة للتقويــم واالعتمــاد األكاديمــي وتوفيــر الشــواهد واألدلــة المرتبطــة بها .
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كلية التربية بالمجمعة

الدليل التعريفي

لجنة اإلرشاد األكاديمي:
مهام اللجنة:

عقد لقاء مفتوح مع الطالبات الجدد لغايات اإلرشاد والتعارف ●
ــة  ● ــة األكاديمي ــب الخط ــبة حس ــية المناس ــررات الدراس ــار المق ــي اختي ــا ف ــة وتوجيهه ــاد الطالب إرش

ــاح. ــة بنج ــة العلمي ــى الدرج ــول عل ــة للحص الموضوع
معاونــة الطالبــة علــى تذليــل العقبــات التــي تصادفهــا فــي دراســتها بالكليــة، وتقديــم النصــح فــي األمور  ●

التــي تؤثــر فــي دراســتها، وبعبــارة عامــة اإلرشــاد األكاديمــي ال يتعــدى تقديــم العــون للطالبــات ممــا 
ــة  ــاتهن التعليمي ــاء لمؤسس ــب االنتم ــى ح ــة وال ــة الجامعي ــة البيئ ــن إمكاني ــتفادتهن م ــى اس ــؤدي إل ي

والتوفيــق بيــن أهــداف التعليــم الجامعــي وحاجــة الطالبــة.
 التنســيق مــع مرشــدات الطالبــات  بشــأن المشــكالت الطالبيــة والعمــل علــى حلهــا. مــع التوجيــه بعقــد  ●

اجتماعــات مــع الطلبــة ألخــذ مالحظاتهــم.
ــم  ● ــا وتقدي ــات وتحليله ــع البيان ــا وجم ــي وتوزيعه ــاد األكاديم ــة باإلرش ــتبيانات المتعلق ــداد االس  إع

ــات التوصي
 إعداد التقارير الالزمة بالقسم بالتنسيق مع وحدة اإلرشاد األكاديمي بالكلية ●
 إعداد تقرير فصلي عن اإلرشاد األكاديمي بالقسم ومقترحات التحسين لرئيس القسم ●
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لجنة المعادالت:
مهام اللجنة

• مطابقة مواد خطة الطالبة المحولة من قسم آلخر داخل أو خارج الجامعة .
• اعداد تقرير يوضح المواد المفترض علي الطالبة دراستها .

  متابعة قبول طلب تحويل الطالبة ومعادلة موادها وإعداد تقرير عن قبول ذلك أو عدم جوازه

 لجنة الجداول الدراسية واالختبارات :
مهام اللجنة:

توزيع المقررات وتجهيز الجداول الدراسية ألعضاء القسم. ●
إعداد الجداول الدراسية للقسم. ●
توزيع العبء التدريسي مع مراعاة التخصص. ●
النظر في إمكانية تقسيم الشعب عند الضرورة. ●
إعداد جدول االختبارات . ●
استطالع آراء الطالبات بالقسم حول جداول االختبارات النهائية. ●
ــداد  ● ــات المســجالت وأع ــداد الطالب ــة وحصــر أع ــارات النهائي ــات االختب ــع كشــوف حضــور الطالب جم

ــم ــات بالقس ــات المحروم الطالب
التنسيق مع وحدة الشؤون التعليمية إلعداد جداول االختبارات النهائية وجدول القاعات وجدول المراقبة ●
 المتابعة اليومية لسير االختبارات النهائية وإعداد تقرير عنها لرئيس القسم. ●
  إعداد التقارير الكمية والكيفية عن االختبارات وتحليل النتائج  ●
  العمل على تحقيق جودة االختبارات. ●
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لجنة األنشطة الطالبية
مهام اللجنة

اإلشراف العام على األنشطة غير الصفية في القسم . ●
وضع خطة لنشاط اللجنة خالل الفصل الدراسي ومتابعة تنفيذها . ●
إعداد التقارير الدورية والنهائية عن اللجنة . ●
رفــع روح التنافــس الشــريف بيــن الطــالب وذلــك باشــراكهم فــي النشــاط واقامــة المســابقات العلميــة   ●

بينهــم التــي تســاعد علــي تقويــة العالقــات االجتماعيــة بزمالئهــم وأســاتذتهم ومجتمعهــم .
اكتشاف مواهب الطالب ، وتنميتها وتوظيف طاقاتهم اإلبداعية فيما هو مثمر ونافع . ●
إكســاب الطــالب معــارف ومهــارات إضافيــة، وغــرس العديــد مــن القيــم النبيلــة والســلوكيات اإليجابية  ●

ــهم . في نفوس
تنميــة الحــس الوطنــي لــدى الطــالب مــن خــالل ربطهــم بمنجــزات الوطــن وتعريفهــم بهــا، وتأكيــد  ●

انتمائهــم إليــه .

لجنة دعم الطالب:
مهام اللجنة:

 تقديــم الدعــم للطالــب مــن خــالل زيــادة وعــي وإدراك الطــالب بمســؤولياتهم األكاديميــة وتشــجيعهم  ●
علــى بــذل المزيــد مــن الجهــد فــي حــل المشــكالت األكاديميــة والشــخصية)اجتماعية أو نفســية(التي 

تقــف دون تحقيقهــم ألهدافهــم التعليمــة .
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لجنة القياس والتقويم: 
مهام اللجنة:

ــة  ● ــق الخط ــير وف ــط والس ــة الضب ــان درج ــمل بي ــارات ، يش ــير االختب ــن س ــي ع ــر يوم ــداد تقري  إع
ــة  ــل وقــت كاٍف ، مطابق ــن قب ــي موعــده ، حضــور المراقبي ــار ف ــة كل اختب ــة ونهاي ــة . بداي المطلوب
أوراق األســئلة للمواصفــات الفنيــة المعمــول بهــا ،مــلء كشــف حضــور وغيــاب الطــالب ،المخالفــات 

ــخ. ــاالت الغش...ال وح
 رصــد نمــاذج تقييــم االختبــارات لمقــررات القســم للفصــل الدراســي المعنــي. ســواء تعلقــت بمــا هــو  ●

خــاص منهــا لفتــرة  قبــل االختبــارات ،أو اثنائهــا ، أو بعــد االختبــارات.
 اإلشــراف علــى تطبيــق أدوات القيــاس المختلفــة , وتحليلهــا , لالســتفادة منهــا فــي تعزيــز الجوانــب  ●

ــب الســلبية) إن وجــدت( ــة , ومعالجــة الجوان اإليجابي
تحليــل نتائــج اختبــارات المقــررات الدراســية الفصليــة والنهائيــة ، وتقديــم بعــض المؤشــرات اإلحصائية  ●

ــة  ــدى مالئم ــئلة , وم ــة األس ــار و صعوب ــع االختب ــروط وض ــر ش ــدى توف ــل م ــار , مث ــودة االختب لج
األســئلة التــي يســتخدمها لقيــاس تحصيــل الطــالب األكاديمــي. 

 إعداد تقرير تفصيلي بنتائج الطالبات وإعداد إحصائية إجمالية      ●
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لجنة الخريجين :
مهام اللجنة:

إنشاء قاعدة بيانات للخريجات ومتابعتها .  ●
إنشاء قاعدة بيانات للمؤسسات والشراكات ذات العالقة بالخريجات . ●
قياس مستوي الرضا للخريجات ومؤسسات العمل . ●
ــن مــن خــالل مجموعــة مــن البرامــج  ● ــة الخريجــات لســوق العمــل برفــع كفاءته ــي تهيئ اإلســهام ف

ــي القســم . ــة ف التدريبي
إطالع الخريجات علي ما يستجد في النواحي األكاديمية والبحثية داخل الكلية . ●
توثيــق العالقــة مــع الخريجــات لالســتفادة مــن خبراتهــن فــي تطويــر الخطــط األكاديميــة والبحثيــة  ●

والتدريبيــة بالقســم .
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مبادرات و إنجازات القسم
أ. الجودة

حقــق القســم نقلــة نوعـــية فــي مجــال الجــودة , وذلـــك بحصولــه علــى المركــز السـادس 
علـى مسـتوى الجامعة في مسـابقة “ معالي مديـر الجامعة للبرامج األكثر جاهزيــة لإلعتماد األكــاديمي. 

ب - النشاط العلمي- سمنار القسم 
علـى خلفيـة المبـادرات المتعددة التـي تميز بها قسـم اللغة اإلنجليزيـة , ابتدع القسـم سـمناًرا علميا دوريا 

يعقـد في أروقة القسـم ويعنـى بتطوير معـارف ومهارات أعضاء القسـم. 

وذلـك يتـم عبـر عـرض وتقديـم موضـوع أو مقـال من دوريـة عالميـة أو فكـرة من أحـد األعضـاء ، في 
مجـاالت اللغـة اإلنجليزيـة أو تدريسـها أو علومهـا  أو اللغويـات التطبيقيـة، مـع ميـل خاص تجـاه األفكار 
واآلراء والممارسـات والمهـارات المسـتجدة فـي مجاالت اللغة وتدريسـها ، وعلوم اكتسـاب اللغـة األجنبية 

تدريسـها.  وطرائق 

وبسـبب هـذا السـمنار - و ضمن عوامل أخرى-  اكتسـب القسـم مكانة خاصـة في الكليـة والجامعة ، وأصبح 
يقـوم بـدور ريادي فـي الكلية والجامعة فيمـا يتصل بمبـادرات التطوير الخططي والعلمـي واألكاديمي. 

الجديـر بالذكـر أن شـهرة هـذا السـمنار الـدوري وأهميتـه و مـا يعـود علـى المشـاركين فيه مـن فوائد 
علميـة ومهاريـة جمـة , حفزت بعـض أعضاء أعضـاء هيئة التدريـس في الكليـة , ومن الكليـات األخرى على 

الحضـور والمشـاركة أحيانا. 

ويقـــوم القســـم بتطويــر وتوثيــق أنشــطة هــذا الســمنار بمــا يضاعــف فوائــده علــى القســم 

و الكليــة والجامعــة. 
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جـ. المرافق و التجهيزات
قاعات دراسية مجهزة بمنصات إلكترونية و سبورات ذكية.  -1

تحتــوي مكتبــة الكليــة علــى العديــد مــن المراجــع و القواميــس الحديثــة فــي اللغة االنجليزية   -2

، و أيضـًا أجهـزة حاسـب آلي مـزودة باإلنترنت ، كما تتوفر مسـاحات للقـراءة الفردية.

معامل اللغة  -3

إيماًنـا مـن القسـم بـأن تعليـم اللغـة اإلنجليزيـة يحتاج إلـى العديـد مـن الوسـائل التعليمة المسـاعدة  في 

اكسـاب الطلبة المهارات األساسـية للغة من القراءة والكتابـــة واالســـتماع والمحادثـــة ، لهـــذا تـــم 

إنشـــاء ســبعة معامــل خاصــة لتعليـــم اللغــة اإلنجليزيــة . 

خمسة معامل للطالب بسعة إجمالية 150 طالب ، ومعملين للطالبات بسعة إجمالية 84 طالبة. 

وقـد تـم تجهيـز هـذه المعامل على أحـدث المواصفـات العالميـة الخاصـة بمعامل اللغـة ، كمــا روعي أن 

تكون هذه المعامل ذات تصميم مناسب للطلبة  حيث يقضـــي الطـــالب 40% مـــن ســـاعاتهم الدراســـية 

فـــي المعامـــل ،كمـــا جهـــزت هـــذه المعامل ببرامج تسـاعد أسـاتذة المقررات على تدريـب الطلبة 

بجميـع المهـارات المتعلقـة باللغـة اإلنجليزيـة وكذلك وضـع االختبـارات والواجبـات منزلية . 
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د. األنشطة األكاديمية
يقيـــم القســم العديد مــن األنشـــطة خالل الفصــل الدراســي و التــي تهــدف لتطويــر المهــارات 

اللغويـــة للطــالب و الطالبــات كــدورات فــي مهــارات اللغــة األساســية (االســتماع و المحادثــة 

و القــراءة و الكتابــة.)

و كذلـك يقيـم دورات فـي التفـوق الدراسـي و ورش عمـل فـي طـرق المذاكـرة الصحيحة تهـدف إلى رفع 

مسـتوى التحصيـل العلمـي للطلبـة ، و دورات تهـدف إلـى تهيئـة الطلبـة  لسـوق العمـل  كـورش عمـل  فـي  

طريقـة  السـيرة  الذاتيـة  بشـكل  احترافـي و اجتياز اختبـارات اللغـة اإلنجليزيـة  العالمية  كاآليلتـس و التوفل. 

ســآئلين هلل تعالــى أن ينفــع بهــذه الجهــود المبذولــة أبناءنــا وبناتنــا 

مــن الطــالب والطالبــات بمــا يعــود علــى خدمــة وطننــا الغالــي. 
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وسائل التواصل مع القسم :

Cem.dal@mu.edu.sa  البريد اإللكتروني

http://www.mu.edu.sa/ar/ الموقع اإللكتروني
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