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بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمــد هلل رب العالميــن وأصــل وأســلم علــى أشــرف األنبيــاء والمرســلين نبينــا محمــد عليــه وعلــى آلــه أفضــل الصــاة وأتــم 

التســليم , أمــا بعــد
فقــد مــر قســم اللغــة االنجليزيــة بهيئتــه الحاليــة بعــدة مراحــل بــدأت بتأســيس قســم اللغــة اإلنجليزيــة » قســم الطالبــات » 
مــروًرا بتأســيس قســم اللغــة اإلنجليزيــة   » قســم الطــاب« فــي كليــة العلــوم االداريــة واالنســانية وانتهــاًء بضــم القســمين 
ليصبــح قســم واحــد بمســمى  »قســم اللغــة اإلنجليزيــة بكليــة التربيــة بالمجمعــة » حيــث يقــدم القســم خدماتــه حاليــً 

لــكٍل مــن  الطــاب والطالبــات.
شــهد القســم العديــد مــن التطورات ,كان أبرزها ما تحقق للقســم خــال العام الماضي من 
إعتمــاد خطــة القســم المســتحدثة مــن مجلــس الجامعــة ، كمــا شــهد القســم إســتقطاب 
ــن  ــن م ــن ومحاضري ــس ومعيدي ــة تدري ــاء هيئ ــن  أعض ــزة م ــاءات المتمي ــن الكف ــد م العدي
الجنســين ، كمــا تــم ابتعــاث مجموعــة كبيــرة مــن المعيديــن والمحاضريــن مــن الجنســين 

إلــى الجامعــات العالميــة المرموقــة.
 ولقــد شــهد القســم تطــورًا كبيــرًا فــي البيئــة التعليميــة حيــث تــم انشــاء ســبعة معامــل 
بســعة اجماليــة بلغــت 207 مقعــد ) معمــان بقســم الطالبــات بســعة اجماليــة 82 طالبــة ، 
وخمســة معامــل بقســم الطــاب بســعة اجماليــة 125 طالــب ( وصممــت جميــع المعامــل 

وفقــً ألحــدث المواصفــات العالميــة لمعامــل اللغــة اإلنجليزيــة. 
كمــا شــهد القســم تطــورًا كبيــرًا فــي البيئــة األكاديميــة بالقســم بــدًء مــن إعتمــاد توصيف 
البرنامــج وتوصيــف جميــع مقــررات القســم وفقــً للخطــة الدراســية المســتحدثة للقســم 
ــي  ــم ف ــاركة القس ــة ومش ــوث العلمي ــطة والبح ــن األنش ــد م ــم العدي ــهد القس ــا ش ، كم
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خدمــة المجتمــع.
ومــا كان ذلــك أن يتحقــق إال بعــد توفيــق اهلل عــز وجــل ثــم الدعــم الغيرمحــدود مــن معالــي مديــر الجامعــة وســعادة وكاء 
الجامعــة وعميــد الكليــة ، وكذلــك شــركاء العمــل واإلنجــاز زمائــي األعــزاء أعضــاء هيئــة التدريــس فــي أقســام الطــاب 
والطالبــات لمــا قامــوا بــه مــن جهــد كبيــر وتحمــل مســؤولية وأمانــة علميــة دفعتهــم لبــذل جميــع طاقاتهــم لقيادة القســم 

للتميــز.
 لقــد أصبــح القســم مــن األقســام القياديــة علــى مســتوى الجامعــة ، مطبقــً لمعاييــر الجــودة فــي ممارســاته، حيــث حقــق 
القســم الترتيــب الســادس علــى مســتوى أقســام الجامعــة فــي مســابقة معالــي مديــر الجامعــة للبرامــج األكثــر جاهزيــة 

لإلعتمــاد االكاديمــي ، ويســعى القســم حاليــً إلــى الحصــول علــى إعتمــاد الهيئــة الوطنيــة لإلعتمــاد االكاديمــي.
ويسعدني أن أطلعكم على محتويات دليل قسم اللغة اإلنجليزية الذي بين أيديكم.

وآخر دعوانا أن الحمد هلل رّب العالمين

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي      
المشرف على قسم اللغة االنجليزية         

عبدالرحمن بن عبدالكريم الناصر       
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نشــأ قســم اللغــة اإلنجليزيــة بعــد نشــأة كليــة التربيــة للبنــات عــام 1415 هـــ و فــي العــام 1429 هـــ أعلنــت جامعة الملك ســعود 

ــة ) ذكــور( ليتــم بعــد ذلــك  ــة و اإلنســانية و التــي تضمنــت آنــذاك قســم اللغــة اإلنجليزي عــن اســتحداث كليــة العلــوم اإلداري

ــز آل ســعود رئيــس  ــن عبدالعزي ــاًء علــى موافقــة خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك عبــداهلل ب إنشــاء جامعــة المجمعــة بن

مجلــس الــوزراء , حفظــه اهلل - و ذلــك بتاريــخ 3 رمضــان 1430 الموافــق 24 أغســطس 2009 حيــث تــم نقــل قســم اللغــة اإلنجليزيــة 

بكليــة العلــوم اإلداريــة و اإلنســانية ) طــاب ( إلــى كليــة التربيــة و أصبــح قســم اللغــة اإلنجليزيــة بكليــة التربيــة 

)طاب و طالبات( 

إعــداد وتأهيــل معلمــي اللغــة اإلنجليزيــة علميــً وتربويــً ومهنيــً ، بتقديــم برامــج تعليميــة متطــورة ، ســعيً إلــى التنافــس 

والتميــز فــي التربيــة والتعليــم والبحــث العلمــي وخدمــة المجتمــع فــي مجــال اللغــة اإلنجليزيــة وعلومهــا.

نشأة القسم

رسالة البرنامج
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1- اإلعداد العلمي والتربوي والمهني لمعلمي اللغة اإلنجليزية , وفقا لمعايير الجودة واالعتماد األكاديمي
2-  مشــاركة الطــاب فــي إجــراء األبحــاث والدراســات العلميــة فــي مجــال اللغــة اإلنجليزيــة وعلومهــا , بمــا يســهم فــي تحقيــق مجتمــع 

معرفــي .
3- إعــداد خريــج مؤهــل وقــادر علــى المنافســة فــي مجــال اللغــة اإلنجليزيــة وعلومهــا مــن خــال تقديــم منظومــة برامــج تعليميــة رائــدة 

ومتطــورة .  
4- اإلعداد العلمي والتربوي والمهني لمعلمي اللغة اإلنجليزية , وفقا لمعايير الجودة واالعتماد األكاديمي

5- تشــجيع الطــاب علــى المشــاركة فــي تقديــم الخدمــات االستشــارية والتدريبيــة , والبحثيــة للمجتمــع , بمؤسســاته وأفــراده فــي 
مجــال اللغــة اإلنجليزيــة وعلومهــا , وتدريســها . 

1. التدريس في مدارس ومؤسسات التعليم العام.
2. العمــل فــي مجــاالت ذات صلــة باللغــة االنجليزيــة مثــل الدبلوماســية والترجمــة وإدارة المشــروعات والبرامــج الحكوميــة 

والخاصــة.
3. العمل في مجال التدريس في الجامعات السعودية بعد استيعابهم كمعيدين.

4. العمل في مجاالت االستشارات واإلرشاد المرتبطة باللغة االنجليزية.
5. العمل في مجال العاقات العامة في البنوك والمؤسسات والدوائر الحكومية والخاصة.

6. العمل في مجال اإلرشاد اللغوي واالجتماعي.
7. العمل في مؤسسات المسح اللغوي واالجتماعي ومعاهد التخطيط اللغوي 

.Language Planning and Language Policy  والسياسات اللغوية

أهداف البرنامج

مجاالت عمل الخريجين
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أن يكون لديه معرفة باألسس و القواعد لتعلم وتعليم اللغة اإلنجليزية .

أن يكون لديه معرفة بالعاقة بين النظريات اللغوية واالتجاهات الحديثة في مجال اللغة .

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

أن يكون لديه معرفة باألنظمة واللوائح التنظيمية بمهنة التدريس وكيفية تطويرها وفق المتغيرات .

أن يطبق مبادئ ومفاهيم نظريات اللغة اإلنجليزية , للقيام باالستقصاء آت وتقويم المعلومات من مصادر متنوعة .

أن يســتخدم مهــارات التفكيــر , وأســلوب حــل المشــكات فــي المواقــف التعليميــة المختلفــة مســتعينا بالمعــارف والنظريــات فــي 

مجــال اللغــة اإلنجليزيــة .

ــال  ــة والمج ــاالت اللغ ــي مج ــة ف ــة النظري ــتخدما الخلفي ــة , مس ــة الحديث ــادر المعرف ــى مص ــتندا عل ــر , مس ــة تقري ــتطيع كتاب أن يس

المهنــي .

ــي  ــة ف ــة والعملي ــكار النظري ــن األف ــتفادة م ــن باالس ــع اآلخري ــة م ــخصية والمهني ــه الش ــي عاقات ــؤولية ف ــتقالية ومس ــرف باس أن يتص

ــة  . ــة اإلنجليزي ــال اللغ مج

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

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

أن يلتزم بأخاقيات مهنته على المستوى الشخصي واالجتماعي . 

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

أن يوظف تكنولوجيا التعليم في مجال اللغة اإلنجليزية .

مخرجات تعلم قسم اللغة اإلنجليزية
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أ. شروط القبول في كلية التربية بالمجمعة:

1- أن يكون حاصاً على شهادة الثانوية العامة أوما يعادلها من داخل المملكة أو من خارجها.

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

3- أن يكون 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 يكون الئقً طبيً.

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

8- أال يكون حاصًلا على درجة البكالوريس أو ما يعادله

9- أال يكون مفصوالً من جامعة أخرى ألسباب تأديبية أو تعليمية.

10- أال يكون مسجًلا للدراسة في الجامعة أو في غيرها من الجامعات.

ب. شروط القبول بالقسم :

1- الدرجة الموزونه 80 %

2- اختبار تحديد المستوى فى اللغة االنجليزية 

3- تحويل داخلي 3.00 

4- تحويل خارجي 4.00

نظام الدراسة
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جـ. شروط التخرج من الكلية :

1. يتخــرج الطالــب بعــد إنهــاء متطلبــات التخــرج بنجــاح حســب الخطــة الدراســية، بحيــث ال يقــل معدلــه التراكمــي عــن المعــدل 

الــذي يحــدده مجلــس الجامعــة لــكل تخصــص ، و ال يقــل فــي كل األحــوال عــن تقديــر مقبــول.

ــه  ــع معدل ــب لرف ــها الطال ــبة يدرس ــررات مناس ــد مق ــم , تحدي ــس القس ــة مجل ــى توصي ــاًء عل ــة بن ــس الكلي ــوز لمجل 2.  يج

ــي المعــدل التراكمــي . ــي المقــررات ورســوبه ف ــة نجاحــه ف ــك فــي حال التراكمــي ، وذل
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- توعية أعضاء هيئة التدريس بماهية خدمات اإلرشاد بعدد من المحاضرات والورش .

- توزيع دليل اإلرشاد على الطاب الجدد .

- توزيع الطاب على المرشدين األكاديميين من أعضاء هيئة التدريس .

- إدراج قوائم اإلرشاد على نظام البوابة اإللكترونية .

- وضع قوائم اإلرشاد في أماكن بارزة في القسم .

- يقوم عضو هيئة التدريس بوضع قائمته على مكتبه .

- تحديد مهام المرشد األكاديمي التي تتمثل فيما يلي :

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

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

- مهام عامة ) حل المشكات غير األكاديمية وغيرها ( .

- عقد االجتماعات الدورية لكل مرشد مع طابه .

- عقد اجتماعات فردية مع الحاالت التي تحتاج إلى ذلك .

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

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

نظام وإجراءات اإلرشاد األكاديمي بقسم اللغة اإلنجليزية
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تشــتمل الخطــة علــى 142 ســاعة معتمــدة , متطلبــات جامعــة اختياريــة و متطلبــات الكليــة و متطلبــات التخصــص ، كمــا 

هــو مفصــل بالجــدول التالــي:

الخطة الدراسية

متطلبات الجامعة

عدد الساعات اسم المقرر )اختياري(رمز المقرررقم المقرر
المعتمدة

101SALMالمدخل إلى الثقافة اإلسامية

12 ساعه

101ARABالمهارات اللغوية

101SOCIقضايا مجتمعية معاصرة

102SALMاإلسام وبناء المجتمع

101 HAFأساسيات الصحة واللياقة
101 ENTريادة األعمال
101 LRHاألنظمة وحقوق اإلنسان
101 FCHاألسرة والطفل
101 VOWالعمل التطوعي

103SALMالنظام االقتصادي في اإلسام

104SALMأسس النظام السياسي في اإلسام

103ARABالتحرير العربي
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متطلبات الكلية اإلجبارية

عدد الساعات اسم المقرررمز المقرررقم المقرر
المعتمدة

116EDUتقنيات التعلم ومهارات االتصال

32 ساعه

117EDUأصول التربية اإلسامية
118EDUنظام وسياسة التعليم في المملكة العربية السعودية
121EDUعلم نفس النمو
216EDUصحة نفسية
117EDUمبادئ البحث التربوي
226EDUعلم النفس التربوي
316EDUإدارة وتخطيط تربوي
317EDUإنتاج ومصادر التعلم االلكترونية
326EDUاستراتيجيات التدريس
327EDUالمناهج التعليمية
416EDUاتجاهات حديثة في استراتيجيات التدريس
422EDUالتربية الميدانية
417EDUالتقويم التربوي
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متطلبات القسم 

عدد الساعات اسم المقرررمز المقرررقم المقرر
المعتمدة

111 ENG1 قواعد اللغة االنجليزية وكتابة الجملة

98 ساعة

112 ENG1 االستماع والمحادثة
113 ENG1 القراءة وبناء المفردات
121 ENGنطق اللغة االنجليزية
122 ENG2 قواعد اللغة االنجليزية
123 ENG2 االستماع والمحادثة
124 ENG2 القراءة وبناء المفردات
125 ENG1 الكتابة باللغة االنجليزية
211 ENG1 تعلم اللغة االنجليزية بمساعدة الحاسب اآللي
212 ENG3 قواعد اللغة االنجليزية
213 ENG3 االستماع والمحادثة
214 ENG3 القراءة وبناء المفردات
221 ENG2 الكتابة باللغة االنجليزية
222 ENGاستراتيجيات تعلم لغة أجنبية
223 ENGمقدمة في اللغويات
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224 ENGمقدمة في الترجمة
225 ENGمقدمة في األدب
311 ENGالقراءة المتقدمة
312 ENGالكتابة المتقدمة
313 ENGعلم اللغة التطبيقي
314 ENGالصوتيات
315 ENGعلم الصرف
321 ENGعلم النحو االنجليزي
322 ENGالصوتيات الوظيفية
323 ENGعلم الداللة والمعاني
324 ENGاللغويات المقارنة
325 ENGبراغماتية اللغة
416 ENGمناهج البحث
417 ENGعلم اللغة االجتماعي
418 ENGتحليل الخطاب
414 ENGعلم اللغة التاريخي
415 ENG2 تعلم اللغة االنجليزية بمساعدة الحاسب اآللي
425 ENGتدريس اللغة االنجليزية
426 ENGاختبارات اللغة االنجليزية

98 ساعة
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و تقسم هذه المقررات على ثمانية مستويات على النحو اآلتي:

المستوى األول

الساعاتاسم المقرررقم المقرر ورمزه
نوع النشاط

مالحظات
تدريبعملينظري

SALM 101متطلب جامعة  22المدخل الى الثقافة االسامية

ARAB 101متطلب جامعة  22المهارات اللغوية

متطلب جامعة عام  22متطلب جامعة عام اختياري 

EDU 116مقررتربوي  22تقنيات التعلم ومهارات االتصال
EDU 117مقرر تربوي  22أصول التربية االسامية

EDU 118 نظام وسياسة التعليم في المملكة
مقررتربوي  22العربية السعودية

ENG 1111 22قواعد اللغة االنجليزية وكتابة الجملة   

ENG 1121 22االستماع والمحادثة   

ENG 1131 33القراءة وبناء المفردات   

19 ساعةالمـجـمـوع
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المستوى الثاني

الساعاتاسم المقرررقم المقرر ورمزه
نوع النشاط

متطلب سابق
تدريبعملينظري

   22متطلب جامعة 

EDU 126مقررتربوي  22علم نفس النمو

ENG 12133تعليم النطق للغة االنجليزية   

ENG 1222 111  33قواعد اللغة االنجليزية ENG

ENG 1232 112  33االستماع والمحادثة ENG

ENG 1242 113  33القراءة وبناء المفردات ENG

ENG 1251 22الكتابة باللغة االنجليزية   

18المـجـمـوع
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المستوى الثالث

الساعاتاسم المقرررقم المقرر ورمزه
نوع النشاط

متطلب سابق
تدريبعملينظري

   22متطلب جامعة 

EDU 216مقررتربوي  22صحة نفسية

EDU 217مقررتربوي  22مبادئ البحث التربوي

ENG 211 تعلم اللغة االنجليزية بمساعدة الحاسب
اآللي 1

322  

ENG 2123 122  33قواعد اللغة االنجليزية ENG

ENG 2133 123  33االستماع والمحادثة ENG

ENG 2143 33القراءة وبناء المفردات  ENG 124

18 ساعةالمـجـمـوع



19

المستوى الرابع

الساعاتاسم المقرررقم المقرر ورمزه
نوع النشاط

متطلب سابق
تدريبعملينظري

   22متطلب جامعة 

EDU 226مقررتربوي  22علم النفس التربوي

ENG 2212 125  33الكتابة باللغة اإلنجليزية ENG

ENG 222اجتياز 50 ساعة  22استراتيجيات تعلم لغة أجنبية

ENG 223اجتياز 50 ساعة  33مقدمة في اللغويات
ENG 224اجتياز 50 ساعة  33مقدمة في الترجمة

ENG 225اجتياز 50 ساعة  33مقدمة في األدب

18 ساعةالمـجـمـوع
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المستوى الخامس

الساعاتاسم المقرررقم المقرر ورمزه
نوع النشاط

متطلب سابق
تدريبعملينظري

EDU 316مقررتربوي  22ادارة وتخطيط تربوي

EDU 317مقررتربوي  22انتاج ومصادر التعلم االلكترونية

ENG 311214  33القراءة المتقدمة ENG

ENG 312221  33الكتابة المتقدمة ENG

ENG 313223  33علم اللغة التطبيقي ENG

ENG 314223  33علم األصوات الوصفي ENG

ENG 31533علم الصرف  ENG 223

19 ساعةالمـجـمـوع
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المستوى السادس

رقم المقرر 
الساعاتاسم المقررورمزه

نوع النشاط
متطلب سابق

تدريبعملينظري

EDU326مقررتربوي  22استراتيجيات التدريس

EDU 327مقررتربوي  22المناهج التعليمية

ENG 321212  33علم النحو االنجليزي ENG

ENG 322314  33علم األصوات الوظيفي ENG

ENG 323223  33علم الداللة والمعاني ENG

ENG 324223  33اللغويات المقارنة ENG

ENG 32533براغماتية اللغة  ENG 223

19 ساعةالمـجـمـوع
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المستوى السابع

رقم المقرر 
الساعاتاسم المقررورمزه

نوع النشاط
متطلب سابق

تدريبعملينظري

EDU416مقررتربوي  22اتجاهات حديثة في استراتيجيات التدريس

EDU417مقررتربوي  22التقويم التربوي

ENG 41633مناهج البحث   

ENG 41733علم اللغة االجتماعي  ENG 223

ENG 41833تحليل الخطاب  ENG 223

ENG 41433علم اللغة التاريخي  ENG 223

ENG 4152 33تعلم اللغة االنجليزية بمساعدة الحاسب اآللي  ENG 211

19 ساعةالمـجـمـوع
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المستوى الثامن

الساعاتاسم المقرررقم المقرر ورمزه

نوع النشاط

متطلب سابق
تدريبعملينظري

EDU422اجتياز 128 ساعة12--6التربية الميدانية

ENG 425اجتياز 128 ساعة  33تدريس اللغة االنجليزية

ENG 426اجتياز 128 ساعة  33اختبارات اللغة االنجليزية

12المـجـمـوع
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أ. الجودة

حقــق القســم نقلــة نوعـــية فــي مجــال الجــودة , وذلـــك بحصولــه علــى 

المركــز الســـادس علــى مســتوى الجامعــة فــي مســابقة “ معالــي مديــر 

ــاديمي “. ــة لاعتمــاد األكـ الجامعــة للبرامــج األكثــر جاهزيـ

ب. النشاط العلمي
- حلقة نقاش القسم

علــى خلفيــة المبــادرات المتعــددة التــي تميــز بهــا قســم اللغــة اإلنجليزيــة , 
ابتــدع القســم ســنماًرا علميــا دوريــا يعقــد فــي أروقــة القســم ويعنــى بتطويــر معــارف ومهــارات أعضــاء القســم .

وذلــك يتــم عبــر عــرض وتقديــم موضوعــا أو مقــاال مــن دوريــة عالميــة أو فكــرة مــن أحــد األعضــاء ، في مجــاالت اللغــة اإلنجليزية 
أو تدريســها أو علومهــا أو اللغويــات التطبيقيــة، مــع ميــل خــاص تجــاه األفــكار واآلراء والممارســات والمهــارات المســتجدة فــي 

مجــاالت اللغــة وتدريســها ، وعلــوم اكتســاب اللغــة األجنبيــة وطرائق تدريســها .
وبســبب هــذا الســنمار - و ضمــن عوامــل أخــرى-  اكتســب القســم مكانــة خاصــة فــي الكليــة والجامعــة ، وأصبــح يقــوم بــدور 

ريــادي فــي الكليــة والجامعــة فيمــا يتصــل بمبــادرات التطويــر الخططــي والعلمــي واألكاديمي .
لجديــر بالذكــر أن شــهرة هــذا الســنمار الــدوري وأهميتــه و مــا يعــود علــى المشــاركين 
فيــه مــن فوائــد علميــة ومهاريــة جمــة , حفــزت بعــض أعضــاء أعضــاء هيئــة التدريــس فــي 

الكليــة , ومــن الكليــات األخــرى علــى الحضــور والمشــاركة أحيانــا .
ويقــوم القســم بتطويــر وتوثيــق أنشــطة هــذا الســنمار بمــا يضاعــف فوائــده علــى 

القســم و الكليــة والجامعــة .

مبادرات و إنجازات القسم
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جـ. المرافق و التجهيزات
1- قاعــات دراســية مجهزة بمنصــات إلكترونية 

و ســبورات ذكية.
2- تحتــوي مكتبــة الكليــة علــى العديــد مــن 
المراجــع و القواميــس الحديثــة فــي اللغــة 
االنجليزيــة ، و أيًضــا أجهــزة حاســب آلــي مزودة 
باإلنترنــت ، كمــا تتوفــر مســاحات للقــراءة 

ــة. الفردي
3- معامل اللغة

اللغــة  تعليــم  بــأن  القســم  مــن  إيمانًــا 
ــد مــن الوســائل  ــى العدي ــاج إل ــة يحت اإلنجليزي
التعليمــة المســاعدة  فــي اكســاب الطلبــة 
القــراءة  مــن  للغــة  األساســية  المهــارات 
والكتابــة واالســتماع والمحادثــة ، لهــذا تــم 
إنشــاء ســبعة معامــل خاصــة لتعليــم اللغــة 

 . اإلنجليزيــة 
إجماليــة  بســعة  للطــاب  معامــل  خمســة 
بســعة  للطالبــات  ومعمليــن   ، طالــب   150

. طالبــة   84 إجماليــة 
وقــد تــم تجهيــز هــذه المعامــل علــى أحــدث 

معامل قسم اللغة االنجليزية , قسم الطاب

سعادة وكيل الجامعة يفتتح
 

معامل اللغة االنجليزية , قسم  الطالبات
برفقة سعادة عميد الكلية 

وسعادة المشرف على القسم 
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د. األنشطة األكاديمية
يقيــم القســمالعديد مــن األنشــطة خــال الفصــل الدراســي و التــي تهــدف لتطويــر المهــارات اللغويــة للطــاب و الطالبــات 

ــك :  ــر المهنــي ألعضــاء هيئــة التدريــس , ومــن ذل ــك التطوي وكذل
1- دورات في مهارات اللغة األساسية )االستماع و المحادثة و القراءة و الكتابة(.

2-  دورات في التفوق الدراسي 
3- ورش عمل في طرق المذاكرة الصحيحة تهدف إلى رفع مستوى التحصيل العلمي للطلبة 

4-  و دورات تهدف إلى تهيئة الطلبة لسوق العمل 
5- ورش عمل  في طريقة السيرة الذاتية بشكل احترافي و اجتياز اختبارات اللغة اإلنجليزية

 العالمية كاآليلتس و التوفل.
6- ورش عمل دورية فى التطوير المهني العضاء هيئة التدريس

ــا روعــي أن تكــون هــذه  المواصفــات العالميــة الخاصــة بمعامــل اللغــة ، كمـ
40% مــن  الطــاب  المعامــل ذات تصميــم مناســب للطلبــة  حيــث يقضــي 
ببرامــج  المعامــل  المعامــل ،كمــا جهــزت هــذه  فــي  الدراســية  ســاعاتهم 
تســاعد أســاتذة المقــررات علــى تدريــب الطلبــة بجميــع المهــارات المتعلقــة 

باللغــة اإلنجليزيــة وكذلــك وضــع االختبــارات والواجبــات منزليــة . 
ســآئلين هلل تعالــى أن ينفــع بهــذه الجهــود المبذولــة أبناءنــا وبناتنــا مــن الطاب 

والطالبــات بمــا يعــود علــى خدمــة وطننــا الغالي .

معامل قسم اللغة االنجليزية , قسم الطالبات
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أعضاء هيئة التدريس

اإليميلالرتبة العلميةاسم عضو هيئة التدريس

s.eldai@mu.edu.saاستاذ مشاركد. سليمان نورين عثمان الضي

a.elkarim@mu.edu.saاستاذ مساعدد. عبد الماجد عبد الرحمن الكريم

J.rehaiem@mu.edu.saاستاذ مساعدد. جال بن الحاج رحيم

a.musa.@mu.edu.saمدرس لغة د. عبدالمطلب عثمان عبد المولى

 mmahmoud@mu.edu.sa  استاذ مساعدد. مسعود عمر محمود

a.halima@mu.edu.saاستاذ مساعدد. عبداللطيف بن حليمه

ibrahim_dowaidar@yahoo.comاستاذ مساعدد. إبراهيم عبد المنعم

u.toti@mu.edu.saمحاضرعثمان شاه

I.khan@mu.edu.saمحاضرعمران خان

m.iqbal@mu.edu.saمحاضرمحمد اقبال

s.shahid@mu.edu.saمحاضرشاهد حسين

ب
طا

 ال
م

س
ق
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m.mohammad@mu.edu.saمدرس لغةمحيي الدين عبدالرحمن جاد الرب

s.mohammed@mu.edu.saمحاضرسر الختم محمد أحمد

k.alsalim@mu.edu.saمحاضرخالد السالم

 y.alwaliey@mu.edu.sa معيدياسر بن محمد الوليعي

n.almazroei@mu.edu.saمحاضرنجوى محمد المزروعي

t-s-r70@hotmail.comمحاضرسافة أحمد رجب   

h.abuzar@mu.edu.saمحاضرحفصة رياض نور حسين

s.waseem@mu.edu.saمحاضرسايره وسيم  

n.zabat@mu.edu.saمحاضرنانسي ماتا زابات

k.ghzaiel@mu.edu.saمحاضرخديجة غزيل الجليدي

n.elhermi@mu.edu.saمحاضرنسمه عبدالعزيز الهرمي

Ak.alsaleh@mu.edu.saمعيدالجوهرة خالد الصالح

sm.alaskar@mu.edu.saمعيدشذى منصور العسكر

n.alfayez@mu.edu.saمعيدنورة عثمان الفايز

ب
طا

 ال
م

س
ق

ت
با

طال
 ال

م
س

ق
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صور لبعض فعاليات القسم 

أحدى حلقات النقاش الدورية 

احتفال بمناسبة حصول القسم على المركز حفل استقبال الطاب الجدد بالقسم 
السادس فى مسابقة معالي مدير الجامعة  

للبرامج األكثر جاهزية لإلعتماد االكاديمي 

زيارة لجنة تقييم البرامج األكثر جاهزية لإلعتماد االكاديمي 
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صور من حفل تكريم منسوبي القسم  
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مشاركة قسم الطالبات فى أحد المعارض الدولية احتفال القسم بالطالبات الجدد
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صور لمقر القسم وبعض مرافقه  
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