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مقدمة:
بسم اهلل والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين...

أما بعد:

أعزاءنا الطلبة:
يســر قســم اللغــة اإلنجليزيــة فــي عمــادة الســنة التحضيريــة والدراســات المســاندة أن يرحــب بكــم ويتمنــى لكــم النجــاح 
والتوفيــق فــي دراســتكم لتكونــوا- إن شــاء اهلل- قــوة فاعلــة قــادرة علــى العطــاء وتحقيــق المزيــد مــن اإلنجــازات التــي 

ســتعود بالنفــع عليكــم وعلــى وطننــا الغالــي الــذي نعتــز جميعــا باإلنتمــاء إليــه.

ــة  ــارات المختلف ــج المس ــي برام ــة ف ــة اإلنجليزي ــة اللغ ــة بدراس ــات المتعلق ــض المعلوم ــم بع ــدم إليك ــي نق ــا يل وفيم
بعمــادة الســنة التحضيريــة والدراســات المســاندة:

الرؤية
الريادة والتميز األكاديمي في تدريس اللغة اإلنجليزية محليًا وإقليميًا وعالميًا.

الرسالة
تتمثــل رســالة قســم اللغــة اإلنجليزيــة فــي تقديــم مقــررات اللغــة اإلنجليزيــة الشــاملة التــي تكســب الطلبــة المهــارات 
اللغويــة األكاديميــة الالزمــة لدراســاتهم الجامعيــة. كمــا نهــدف أيضــًا إلــى مســاعدة الطلبــة علــى تطويــر قدراتهــم 

ــة. ــة واإلبداعي ــة والثقافي الفكري

األهداف
لــدى قســم اللغــة اإلنجليزيــة خطــة إســتراتيجية طموحــة تمتــد علــى خمــس ســنوات )2020-2025(. وفيمــا 

يلــي ســبعة أهــداف تســاعد القســم علــى تحقيــق رؤيتــه ورســالته.

تنمية المعرفة العلمية ومهارات اللغة اإلنجليزية األساسية التي يحتاجها الطلبة في تخصصاتهم المستقبلية. 1

إكساب الطلبة مهارات القرن الحادي والعشرين. 2

تقديم خدمات عالية الجودة للطلبة والمجتمع. 3

مواصلة عملية التطوير المهني. 4

دعم ممارسات البحث العلمي والنشر واالبتكار. 5

تعزيز القيم اإلسالمية والوطنية والثقافية. 6

تطوير برنامج قسم اللغة اإلنجليزية لتحقيق التنافسية والتميز على مستوى الجامعة. 7

امتحان تحديد المستوى:
• ــدم – 	 ــم: متق ــب نتائجه ــتويات حس ــالث مس ــى ث ــارات إل ــالب المس ــيم ط ــتوى لتقس ــد المس ــان تحدي ــد امتح يعق  	

متوســط – مبتــدئ

• يتكون امتحان تحديد المستوى من ثالثة اجزاء: كتابي ومحادثة واستماع.	  	

• ال يوجد امتحان تحديد مستوى للمسار اإلنساني.	  	



مقررات اللغة اإلنجليزية للمسارات 
تتــوزع الســاعات المعتمــدة للمســار الصحــي، والتمريــض، والهندســي، والعلمــي، والتصاميــم )بفرعيــه العلمــي 

واألدبــي( كمــا هــو موضــح أدنــاه:

• يــدرس الطلبــة المقرريــن الدراســين )ENGL 102 + ENGL 101( كل علــى حــدة )مقرريــن منفصليــن( حيــث يخصــص 	  	
)102 ENGL( ــرر ــية لمق ــدات دراس ــدة( و 3 وح ــاعات معتم ــية )س ــدات دراس ــرر )ENGL 101( 7وح لمق

• يــدرس الطلبــة مقــرر اللغــة اإلنجليزيــة العــام )ENGL 101(علــى مــدار العــام بينمــا يدرســون مقــرر اللغــة اإلنجليزيــة 	  	
ــة )ENGL 102( خــالل الفصــل الدراســي الثانــي فقــط. ــة والتخصصي األكاديمي

توزيع ساعات االتصال:
تتــوزع ســاعات االتصــال للمســار الصحــي، والتمريــض، والهندســي، والعلمــي، والتصاميــم )بفرعيــه العلمــي واألدبــي( 

كمــا هــو موضــح أدنــاه:

	 تخصــص ســاعتان إتصــال للتعلــم األكترونــي )إنظــر نشــرة التعلــم اإللكترونــي( فــي الفصــل الدراســي األول مــن مجمــوع 
ســاعات اإلتصــال وســاعتان إتصــال فــي الفصــل الدراســي الثانــي بحيــث يكــون توزيــع ســاعات االتصــال كالتالــي:

مقررات اللغة اإلنجليزية للمسار اإلنساني

7 وحدات دراسية )ساعات معتمدة(                           لغة إنجليزية عامة

3 وحدات دراسية )ساعات معتمدة(                            لغة إنجليزية أكاديمية وتخصصية

       الفصل الدراسي األول       الفصل الدراسي الثاني
المستوى                                                       المستوى                                                          

المتوسط     المتقدم المتوسط    المتقدم            المبتدئ  المبتدئ 
النوع

الساعات

 الصفية

التعلم

االلكتروني

ENGL 101
18

2

ENGL 101
12

ENGL 102
6

ENGL 101
16

2

ENGL 101
10

ENGL 102
6

ENGL 101
12

2

ENGL 101
10

ENGL 102 
6

2 ساعات لكل مستوى لمقرر اللغة االنجليزية العامة.

االكاديميــة  االنجليزيــة  اللغــة  لمقــرر  بالنســبة  *امــا 
والتخصصيــة يقــوم الطلبــة بجميــع االعمــال المكلــف بهــا 
الكترونيــا و تســليم الواجبــات الدراســية خــارج الفصــل أو 

العطلــة األســبوعية.  خــال 

*يستثمر الطلبة ساعة واحدة من ساعات التعلم االلكتروني أسبوعيا داخل القاعة الصفية بإشراف مدرس مهارتي القراءة والكتابة

3 وحدات دراسية )ساعات معتمدة(                                  لغة إنجليزية 104

لغة إنجليزية 113 3 وحدات دراسية )ساعات معتمدة(                                



توزيع ساعات االتصال للمسار اإلنساني:

الكتب الدراسية:
 ENGL( فــي مقــرر اللغــة اإلنجليزيــة العامــة )Q: Skills for Success( يــدرس الطلبــة الكتــب التاليــة مــن سلســة أكســفورد

:)104/101

يدرس الطلبة في مقرر اللغة اإلنجليزية االكاديمية والتخصصية )ENGL 102( الكتب التالية:

الدراسة                               الفصل الدراسي األول                  الفصل الدراسي الثاني

ساعات االتصال 

التعلم 
االلكتروني

ENGL 104
5

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

ENGL 113
5

المسار                                 المبتدئ                                    المتوسط                                      المتقدم

المسار الصحي

المسار العلمي 
والهندسي

مسار التصاميم 
)الفرع العلمي(

مسار التصاميم 
)الفرع األدبي(

مسار التمريض

المسار اإلنساني

Q: Skills for Success

5 and ,4 ,3 ,2 Books

Q: Skills for Success

4 and ,3 ,2 ,1 Books

Q: Skills for Success

4 and ,3 ,2 ,1 Books

Q: Skills for Success

4 and ,3 ,2 ,1 Books

Q: Skills for Success

4 and ,3 ,2 ,1 Books

Q: Skills for Success

Books 4 ,3, and 5

Q: Skills for Success

Books 3 ,2, and 4

Q: Skills for Success

Books 3 ,2, and 4

Q: Skills for Success

Books 3 ,2, and 4

Q: Skills for Success

Books 3 ,2, and 4

Q: Skills for Success  Books 1 and 2

Q: Skills for Success

Books 4 and 5

Q: Skills for Success

Books 3 and 4

Q: Skills for Success

Books 3 and 4

Q: Skills for Success

Books 3 and 4

Q: Skills for Success

Books 3 and 4

المقرر                      المسار                                           الكتاب المقرر

اللغة اإلنجليزية 
االكاديمية 
والتخصصية

اللغة اإلنجليزية 
لألغراض 

األكاديمية

الصحي
العلمي

الهندسي
التصاميم )الفرع العلمي(
التصاميم )الفرع األدبي(

التمريض
Humanities

كافة المسارات باستثناء المسار 
اإلنساني

English for Health Track
English for Science Professions

English for Engineering Professions
English for Design: Science Stream
English for Design: Literary Stream

English for Nursing
English for Humanities Professions

Writing Essentials: English for Academic 
Purposes



التقييم )توزيع الدرجات(:
	 توزع درجات المقررات الدراسية كما هو موضح في الجدول التالي:

 	ENGL 101/104 مقرر اللغة اإلنجليزية العامة

 	ENGL 102/113 مقرر اللغة اإلنجليزية التخصصية واألكاديمية

ملف أعمال الكتابة:
يتطلــب مــن الطالــب كتابــة واجبــات صفيــة كل اســبوع خــالل دراســته للمقــرر حــول موضوعــات يتفــق عليهــا مــع المدرســين 
وتحــت اشــرافهم ويجــب علــى الطالــب تجميــع وتوثيــق جميــع مــا كتبــه فــي ملــف خــاص ليســاعده علــى معرفــة تطــور 
مســتوى الكتابــة لديــه وذلــك مــن خــالل تطبيــق برنامــج يركــز علــى تنميــة مهــارة الكتابــة لــدى الطــالب الــذي يعتمــد علــى 

المراحــل المنهجيــة العلميــة فــي الكتابــة )Writing Process-based( وهــي:
مرحلــة مــا قبــل البــدء بالكتابــة )Prewriting(: وهــي مرحلــة التفكيــر بموضــوع الكتابــة واتبــاع اســتراتيجية العصــف . 1

الذهنــي لجمــع البيانــات والمعلومــات ومراجعتهــا وترتيبهــا حســب االهميــة. ثــم وضــع اإلطــار العــام للموضــوع الــذي 
تتمحــور فيــه الفكــرة الرئيســية للموضــوع.

مرحلــة كتابــة مســودة الموضــوع )Drafting(: يتــم خــالل هــذه المرحلــة مناقشــة الفكــرة الرئيســية للموضــوع علــى . 2
أن يكــون التركيــز علــى محتــوى الموضــوع وتنظيــم االفــكار ومناقشــتها بشــكل واضــح ومفصــل دون التركيــز علــى 

القواعــد واالخطــاء االمالئيــة وعالمــات الترقيــم المختلقــة.
ــز مــرة اخــرى علــى المحتــوى مــن . 3 مرحلــة المراجعــة )Revising(: حيــث يقــوم الطالــب بمراجعــة مــا كتبــه مــع التركي

حيــث مــدى مناســبة االفــكار التــي ناقشــها للفكــرة الرئيســة للموضــوع.
مرحلــة التحريــر )Editing(: يتوجــب علــى الطالــب القيــام بهــذه العمليــة بنفســه ومــن ثــم يقــوم المــدرس بتوزيــع . 4

المواضيــع علــى جميــع طــالب الفصــل ليقومــوا بمســاعدة بعضهــم بعضــا فــي تقديــم التغذيــة الراجعــة حــول كتابــة 

جميع المسارات
%10
%15
%10
%10
%5

%50
%100

جميع المسارات
%10
%15
%5

%10
%5
%5

%50
%100

General English 
االختبار األول

االختبار الثاني
التعلم االلكتروني
ملف أعمال الكتابة

المشاركة في الدروس
االختبار النهائي

المجموع

English for Specific Purposes
االختبار األول

االختبار الثاني
عرض المحادثة

ملف أعمال الكتابة
التعلم االلكتروني

المشاركة في الدروس
االختبار النهائي

المجموع



زمالئهــم االخريــن وتصحيــح االخطــاء القواعديــة و االمالئيــة وعالمــات الترقيــم مــن اجــل ان تظهــر الكتابــة بشــكل مناســب 
يســهل علــى القــارئ فهــم جميــع االفــكار التــي تمــت مناقشــتها.

تســليم الموضــوع بشــكل نهائــي )Submitting(: فبعــد ان يقــوم الطالــب بجميــع المراحــل الســابقة ويصحــح جميــع . 5
االخطــاء بجميــع انواعهــا يتــم تســليم العمــل للمــدرس والــذي يقــوم بــدوره بتصحيحــه طبقــا لمعاييــر خاصــة بمهــارة 
الكتابــة يتــم اطــالع الطــالب عليهــا خــالل الفصــل الدراســي ويقــوم المــدرس بعدهــا بتزويــد الطالــب بالتغذيــة الراجعــة 

التــي تســاعده علــى التقــدم بشــكل جيــد فــي الكتابــة فــي المــرات القادمــة.    

اإلعفاء من دراسة مقرر اللغة اإلنجليزية العامة:
ــرطين  ــق الش ــد تحقي ــة )ENGL 104/101( بع ــة العام ــة اإلنجليزي ــرر اللغ ــة مق ــن دراس ــب( م ــة )إذا رغ ــى الطالب/الطالب يعف

التالييــن:
الحصــول علــى 6 درجــات علــى األقــل مــن 9 وذلــك فــي كل مكــون مــن مكونــات اختبــار األيلتــس IELTS )القــراءة، . 1

ــك للمســار الصحــي والهندســي والعلمــي، أمــا بالنســبة للمســار اإلنســاني  ــة( وذل ــة، واالســتماع، والمحادث والكتاب
الحصــول علــى 5 درجــات علــى األقــل مــن 9 وذلــك فــي كل مكــون مــن مكونــات اختبــار األيلتــس IELTS )ال يتــم معادلــة 

ــي(.  ــب التراكم ــدل الطال ــن مع ــل ضم ــة وال تدخ النتيج
التقــدم بطلــب اإلعفــاء بموعــد أقصــاه آخــر يــوم عمــل قبــل بدايــة اليــوم الدراســي األول للطلبــة مــن العــام الدراســي . 2

ــاع التعليمــات:   ــط التالــي واتب ــق الراب 2021-2022 )الخميــس، 26 أغســطس 2021( عــن طري

3D%2BF3U8Z2JM%https://www.questionpro.com/a/TakeSurvey?tt=lb

اجتياز مقررات اللغة اإلنجليزية: 
• 	 يجتاز الطالب مقررات اللغة اإلنجليزية )ENGL + 101 ENGL 102( بحصوله على 60 درجة من 100 في كل مقرر.	

• تحدد الكليات المعنية الدرجة المطلوبة في كل مقرر على حدة كشرط لاللتحاق بها.	  	

• إذا تعثــر طالــب يــدرس فــي المســار الصحــي أو العلمــي أو الهندســي فــي مقــرر اللغــة االنجليزيــة )101( الســنوي 	  	
فأنــه يجــوز للعمــادة عقــد اختبــار دور ثانــي لــه وفقــًا للضوابــط واللوائــح المنصــوص عليهــا فــي الئحــة الدراســة 

. D )واالختبــارات وفــي حــال اجتيــاز الطالــب للمقــرر يحصــل علــى درجــة )ناجــح فقــط

• إذا رســب طالــب يــدرس فــي المســار الصحــي أو العلمــي أو الهندســي فــي مقــرر اللغــة االنجليزيــة )102( الفصلــي 	  	
يســتطيع الطالــب دراســته فــي الفصــل الصيفــي فــي حــال طرحــه فــي هــذا الفصــل حســب اللوائــح واالنظمــة وضمــن 

الحــد األعلــى مــن الســاعات المســموح بتســجيلها.

• إذا رســب طالــب يــدرس فــي المســار الصحــي أو العلمــي أو الهندســي فــي مقــرر اللغــة االنجليزيــة 101 و102 	  	
يســتطيع أن يتقــدم إلــى اختبــار الــدور الثانــي لبرنامــج 101 وفــي حــال نجاحــه يســتطيع أن يتقــدم لبرنامــج 102 الصيفــي.

• 	  إذا رســب طالــب يــدرس فــي المســار اإلنســاني فــي أي مــن مقــررات اللغــة االنجليزيــة )104( أو )113( الفصليــة 	
يســتطيع الطالــب دراســته فــي الفصــل الصيفــي فــي حــال طرحهمــا فــي هــذا الفصــل حســب اللوائــح واالنظمــة وضمــن 

الحــد األعلــى مــن الســاعات المســموح بتســجيلها



مركز دعم التعلم:
يســعى قســم اللغــة اإلنجليزيــة إلــى تزويــد الطلبــة بكافــة وســائل الدعــم فــي مجــال تعلــم اللغــة وقــد أنشــأ لهــذا 
الهــدف مركــزا لدعــم التعلــم يتيــح للطلبــة فرصــة مباشــرة لتطويــر مهــارات التواصــل لديهــم ويقــع مقــر المركــز الرئيســي 
فــي الحــرم الجامعــي الصحــي، ولديــه أربعــة فــروع أخــرى عبــر مواقــع الجامعــة وهــي مبنــى 450 والحــرم الجامعــي 
للطالبــات فــي الراكــة )مبنــى300( والريــان وكليــات المجتمــع فــي القطيــف والدمــام والمركــز مجهــز بأنــواع مختلفــة 
مــن المعــدات واألجهــزة الســمعية والبصريــة التــي تهــيء للطــالب بيئــة يتلقــون فيهــا المســاعدة والدعــم األكاديمــي 
ــة  ــة اإلنجليزي ــج اللغ ــتهم لبرنام ــالل دراس ــة خ ــات أكاديمي ــم صعوب ــد تواجهه ــن ق ــك الذي ــم أولئ ــة منه ــب خاص المناس
وقــد أنشــأ القســم معمــل لغــة إنجليزيــة علــى مســتوى عــال يهــدف إلــى تطويــر مهارتــي التحــدث واالســتماع ويقــع 

المعمــل فــي البــرج الطبــي كمــا يســعى القســم إلــى إنشــاء معامــل لغــة مماثلــة فــي بقيــة المواقــع.

كليات المجتمع )الدمام - القطيف(:

• يطبق على كليات المجتمع جميع القرارات واألنظمة التي يعمل بها في المسار العلمي.	 •	

» مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح«


