
1 ....... تعلم الإجنليزية
                                  كمهارة

• مهارات 	 خريجيه  اإك�ساب  اإىل  فقط  يهدف  ل  منطلق  من  املعهد  ر�ؤيا  تنطلق 
�سوق  اإىل  توؤهلهم  قوية  معرفية  قاعدة  بناء  من  متكنهم  التي  اللغوي  الت�سال 
العمل التناف�سي، �لكن تنطلق اأي�سا من منظور يجعلهم قادرين على التخطيط 

لتطوير مهاراتهم اللغوية �املعرفية مدى احلياة.
 

• اأن ي�سبح معهد اللغة التابع جلامعة الأمري حممد بن فهد معهدا 	 هدفنا اأي�سا 
رائدا يف التميز �ذلك بو�سع معايري د�لية يف ت�سميم املناهج ، التدريب اللغوي، 

التنمية املهنية �التفاهم بني خمتلف الثقافات التي يتاأثر بها املجتمع ال�سعودي
 

• تتميز برامج املعهد اللغوية بنموذجية ت�سميماتها � طريقة عر�ض حمتويات التي 	
متثل عالمة مميزة يف تطوير اأ�ساليب تعليم اللغة �اإعداد كوادر قادرة على اكت�ساب 

مهارات الت�سال �البحث �تكنولوجيا املعلومات. 

ر�ؤية املعهد
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• معهد اللغة الجنليزية هو اإحدى م�ساهمات جامعة الأمري حممد بن فهد، اأن�سئ 	
خلدمة املجتمع ك�سرح تعليمي معتمد �متخ�س�ض يف اللغة الجنليزية.

 
• هدفه: اإمداد �سوق العمل املحلي، الإقليمي � الد�يل بكوادر ذات مهارات �اأد�ات 	

ات�سال عالية تتنا�سب مع متطلبات �سوق العمل احلديث حمليا �د�ليا.
 

• اإن التطور التقني ال�سريع � امل�ستمر باملجتمع ال�سعودي يتطلب كوادر قادرة على 	
التوا�سل مع الآخرين باللغة الجنليزية يف خمتلف جمالت الأعمال.

 
�معهد اللغة الجنليزية ميتلك القدرات املعرفية �اللغوية التي متكنة من الرتقاء 

بخريجيه اإىل م�ستوى حتديات امل�ستقبل يف عامل متغري ��سريع التقدم.

التعريف باملعهد
• ر�سالتنا توفري خدمه تعليمية مميزه يف جمال تعلم اللغة الجنليزية جلميع اأفراد 	

اأ� اأكادميية  املجتمع ال�سعودي الذين اختار�ا تعلم اللغة الجنليزية لأهداف مهنيه 
اأ� اجتماعيه مع الأخذ يف العتبار الفر�ق الفردية �اخللفيات الثقافية �التعليمية 

املختلفة للدار�سني،  �من هذا املنطلق ي�سعى املعهد لتحقيق التايل :
 

• �املتخ�س�سني 	 د�ليا  املرموقة  اجلامعات  اأ�ساتذة  من  تدري�سية  هيئه  مع  التعاقد 
لهم  امل�ستمر  التدريب  توفري  مع  بها  الناطقني  لغري  الجنليزية  اللغة  تدري�ض   يف 
على احدث ما ��سلت اليه التكنولوجيا يف جمال التعليم �باخل�سو�ض تعليم اللغة 

الجنليزية.
  

• تز�يد الطالب با�سرتاتيجيات بحثيه ت�ساعدهم على التعلم � حت�سني اللغة الجنليزية 	
�مهارات الدرا�سة املطلوبة التي توؤهلهم للدرا�سات اجلامعية اأ� الختبارات الد�لية 

.IELTS � TOEFL :مثل

ر�سالة املعهد 
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• هو برنامج فعال �اإثرائي يركز على الإ�سغاء كمهارة اأ�سا�سية  لكت�ساب اللغة كما 	
ي�ستخدم اأحدث ��سائل التكنولوجيا �التقنيات لتقدمي درجة عالية من تدريبات 
الطالقة  �حت�سني  اللغة  لإتقان  ال�سر�رية  املمار�سة  يوفر  مما  �التحدث  ال�سمع 

ال�سفوية �زيادة الثقة  لدى الطالب.

• الأعمال، 	 اإدارة   � التجارية  اللغة  الإجنليزية  �الفعال لطالب  القوي  ميثل احلل 
حيث ي�ساعد رجال الأعمال �الطالب  �ذ�ي امل�ستوى املتو�سط يف حت�سني مهاراتهم 

للتحدث باللغة الإجنليزية ب�سورة  اأكرث فعالية يف عامل التجارة التناف�سي.
 

• ي�ساعد برنامج  DynEd  على التحدث بطالقة �التوا�سل يف جمالت العمل احلقيقي مثل :اأ�سئلة انتزاع املعلومات �العر�ض ال�سفوي 	
�املقابالت، كما يلبي احتياجات قطاع الأعمال يف كثري من املجالت.

:DynEd برنامج
• يقلل من جمموع �قت اأ� تكاليف التعليم �يوفر ممار�سة عر��ض الأعمال التجارية .	
• يدرب الطالب على اأداء الأعمال التجارية �يطور الإتقان احلقيقي للغة .	
• يبني الثقة للتحدث بطالقة �توفري ممار�سة اأ�سا�سية لالأ��ساع التجارية احلقيقية .	
• ي�سمح للطالب بالعمل ب�سكل م�ستقل �ب�سهولة �ميكنهم الرتكيز على مهام التعلم.	
• يقدم در��ض فيديو قوية �يوفر دعم املعلم الكامل عن بعد، اإ�سافة اإىل امتحانات حتديد امل�ستوى �امتحانات الإتقان املعتمدة. 	

)DynEd( برنامج
يتم  بحيث  احلديثة  الدرا�سية  تقنيه  با�ستخدام  الجنليزية  اللغة  معهد  منهج  يتميز 
الدمج بني تعلم اللغة الجنليزية با�ستخدام احلا�سب الآيل �التفاعل مع املعلم �الطالب 
بعمل ن�ساطات خمتلفة داخل الف�سل مما يوؤدي اإىل تطور �سريع �ملحوظ يف اإتقان اللغة 

الجنليزية. يقدم املعهد العديد من الربامج :
• 	Headway Plus
• 	DynEd 
• 	International Business English
• 	 TOEFL Preparation

�هناك م�ستويات خا�سه بربنامج اللغة الجنليزية �هي:-

املنهج � مدة الدرا�سة

Upper-intermediate: hold meetings in English, retell news stories, and write 
a CV and covering letter for a life-changing job.

Intermediate: chat in English about friends, family, sports, money, and world affairs.

Pre-intermediate: make conversation in English, write a story, and discuss what 
life could be like in the future.

Elementary: write a formal letter in English, understand detailed directions, and 
talk about how people are feeling.

Beginner: use everyday expressions in English to go sightseeing, go shopping,
order food, use public transport, and write a postcard.
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• التحدث 	 �تطوير  التجارية  العر��ض  اإعداد  على  الطالب  ي�ساعد  الربنامج  هذا 
بطالقة �مهارات تنظيم الجتماعات لديهم كماتركز الد�رة على مفاهيم اللغة 
جمالت  يف  للتوا�سل  ال�سخ�ض  يحتاجها  التي  �املفردات  القواعد،   الأ�سا�سية، 
�املقابالت.  ال�سفوي  العر�ض   � املعلومات  انتزاع  اأ�سئلة  مثل  احلقيقي  العمل 
يف  الطالب  ي�ساعد  مما  اللغة،  �حمتوى  ال�ستماع  اإدراك  تعزز  الوا�سعة  املمار�سة 

حتقيق م�ستوى رفيع من الكفاءة يف ال�ستخدامات التجارية للغة الإجنليزية.
• International Business English جزء من املقررات التي 	 اإن مقرر 

جتعل برامج معهد اللغة الإجنليزية م�سممة لتلبية احتياجات قطاع الأعمال.

International Business English

جمموعة متنوعة من الدر��ض �التدريبات املن�سقة لإبقاء الطالب م�ساركني.. 1
مهارة الت�سل�سل الأمثل �تبداأ بالإ�سغاء.. 2
املحتوى الذي يتما�سى اأ�توماتيكيا مع اأداء الطالب.. 3
�برتكيز . 4 من�سقة  در��ض  خم�سة  على  �حدة  كل  حتتوي  �حدات  اإىل  املنهج  تق�سيم 

خمتلف لكل �حدة :
• الإ�سغاء )�الذي يعد مفتاح اللغة.(	
• احلوار �ي�سمل حمادثتني اأ� اأكرث �يراعي املرحلة العمرية مع �سخ�سيات متحركة ممتعة.	
• املفردات : تعر�ض الأ�سياء �الأفعال ذات الأهمية يف احلياة اليومية.	
• القواعد: �التي تركز على اأمناط القواعد الأ�سا�سية �تتيح للطالب القدرة على املمار�سة �التالعب باللغة.	
• احلر�ف �الأرقام :ت�سمل الأبجدية �التعليم عن طريق �سماع ال�سوت �الأرقام �الوقت �لغة التقومي.	

متكن الطالب على التوا�سل مع بع�سهم البع�ض متكينا �سامال لكل ما يد�ر يف حياة الدار�ض يف خمتلف العلوم.. 5
ميكن الطالب داخل اإطار قاعات الدرا�سة �خارجها من اإعداد مواعيد �العمل معا على حل امل�ساكل اليومية اأ� طلب الطعام من  الكافاترييا، . 6

كما يجعل للمواد الدرا�سية التي يدر�سها الطالب ن�سيبا حيث يغطي موا�سيع عديدة منها لغة الأرقام، الك�سور، الأ�سكال الهند�سية، احلركة، 
علم الفيزياء، جغرافية العامل، املقارنات الكمية، �ال�سخ�سيات التاريخية، �يكون الرتكيز فيه على نوع اللغة الإجنليزية امل�ستخدمة من 

قبل املحا�سر �الكتاب لكل مادة.

يوفر برنامج DynEd  للطالب
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يتحقق للدار�ض فر�سة لاللتحاق باملعهد اإذا حتقق الآتــي:
• اجتياز اختبار حتديد امل�ستوى يف اللغة الجنليزية .	
• اجتياز املقابلة ال�سخ�سية .	
• يتقدم الدار�ض للت�سجيل يف املواعيد املعلنة املحددة بتوقيتات الت�سجيل �قواعده 	

�ل يعترب هذا الت�سجيل نهائيا اإل بعد دفع ر�سوم اخلدمة للد�رة املقررة.
• يعترب الطالب منقطعا عن الدرا�سة اإذا ان�سحب من الد�رة بد�ن عذر مقبول �يف 	

هذه احلالة حتت�سب مدة النقطاع عن الدرا�سة �سمن املدة املقررة للح�سول عل 
�سهادة اإمتام امل�ستوى املطلوب.

• املعهد 	 مدير  يقبله  لعذر  اأ�  املر�ض  لظر�ف  الد�رة  من  كليا  الن�سحاب  حال  يف 
الطالب  �سوؤ�ن  اإدارة  اإىل  ان�سحابه  يربر  مبا  م�سحوب  بطلب  التقدم  يلزمه 
ليح�سل على موافقة املعهد �ل يحق ا�سرتداد املبلغ املدفوع بعد بداية الد�رة �يف 
هذه احلالة يتخذ قرار بان�سحابه لعذر مقبول �يثبت يف ال�سجل. علما باأنه قبل 
بداية الد�رة اإذا �جد يف نف�سه ما يحول بينه �بني الدرا�سة فعليه اأن يتقدم بطلب 
ي�سمن تاأجيله للدرا�سة اإىل �قت لحق ) بحد اأق�سى 6 اأ�سهر( �يحق له يف هذه 
احلالة حتويل املبلغ املدفوع اإىل الد�رة الالحقة �يرجع ذلك لر�ؤية اإدارة املعهد. 
للطالب يف هذه  د�رة ل يحق  اأي  اللتحاق يف  بد�ن  املقررة  املدة  انتهاء  بعد  اأما 

احلالة ا�سرتداد املبلغ املدفوع.

�سر�ط اللتحاق باملعهد ينق�سم املنهج اإىل خم�سة م�ستويات درا�سية
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يعتمد املعهد اأ�سلوبا تعليميا تفاعليا لتحقيق التايل:
• لتحقيق ر�سالته املن�سودة يبني املعهد اإ�سرتاتيجية تعليمية �منهجية �تدريبية ترتكز يف 	

املقام الأ�ل على الطالب كمحور اأ�سا�سًي للعملية التعليمية � ي�ستطيع التفاعل �التعامل 
باللغة الجنليزية يف مواقف خمتلفة .

• ا�ستخدام مادة علمية من �اقع احلياة اليومية داخل قاعات الدرا�سة �التي يتعامل معها 	
يوميا مثل: اجلرائد �املجالت � الن�سرات � الإعالنات ...الخ يعتمد الأ�سلوب التفاعلي 
للدار�ض  احلياتية  املعلومات  ال�ستفادة من  على  الإجنليزية  اللغة  التدري�ض مبعهد  يف 

�ربطها باملنهج الدرا�سي ملن يرتبطون مبناهج درا�سية �اإثراء مهارات الطالب من خالل : املناق�سات �احلوار �جمموعات العمل امل�سرتكة لتكوين 
معرفة  تراكمية ت�ساعده على التفكري املنظم الهادف.

• الأ�سئلة 	 خالل  من  التعلم  على  الدرا�سني  حتفيز  على  يعتمد  �الذي  )�سقراط(  اأ�سلوب  عليه  يطلق  ما  على  املعهد  يف  التعليم  اأ�سلوب  يقوم  كما 
التفاعلية احلوارية �القائمة على حل م�سكالت حياتيه طبيعية حقيقية تقدم يوميا �ذلك لبناء هياكل معرفية.

• اأ�سلوبه التفاعلي يف التدري�ض على تطوير مهارات الت�سال اخلا�سة بالدار�سني من خالل خلق بيئة بحثية حوارية جتعل من 	 يعتمد املعهد يف 
دار�ض اللغة باحثا �حما�را م�ستقال له اآرا�ؤه مع الأخذ يف العتبار اأن د�ر املدر�ض �سيكون توجيهيا �اإر�ساديا يف توجيه العملية التعليمية �تقييمها .

• بعقد يف نهاية كل د�رة امتحان حتريري ��سفوي �يجب اأن يح�سل الدار�سون على ن�سبة 50% لتاأهلهم لد�رة اأخرى � يعترب الدار�ض را�سبا اإذا 	
ح�سل يف جمموع درجاته على اأقل من50% ، كما ل ي�سمح له بدخول المتحان التحريري النهائي للد�رة اإذا جتا�زت ن�سبة غيابه الن�سبة املقررة 

)25% من جمموع عدد �ساعات الد�رة(  اأ� مل يح�سر المتحان �مل يقبل عذره.

اأ�سلوب التعلم

• يوفر املعهد نخبة من اأ�ساتذة اجلامعات لتقدمي م�ستوى عاٍل �د�يل يف تعليم اللغة 	
الإجنليزية.

• يتم اختيار هيئة التدري�ض بناء عل توافق خربات القائمني على التدري�ض مع فل�سفة 	
�ر�ؤيا املعهد القائمة على بيئة تفاعلية ترثي بها املعرفة لدى الدار�سني �على  ذالك 
فاإن كل من القائمني على التدري�ض مبعهد اللغة يتمتعون مبهارات عالية يف ا�ستخدام 
�القدرات  اخل�سائ�ض  فيهم  �تتوفر  �اقتدار  بكفاءة  الإجنليزية  اللغة  �تدري�ض 
الأ�سا�سية التي متكنهم من خلق بيئة تفاعلية تعليمية جتعل الدار�ض حمور العملية 
التعليمية، كما تتوفر فيهم اأي�سا الرغبة يف امل�ساركة يف اأن�سطة التطوير املهني التي 

يقوم بها املعهد د�ريا ملنت�سبيه.
 

• �املهني 	 ال�سخ�سي  اللتزام  اللغة،  مبعهد  التدري�ض  هيئة  اأع�ساء  خ�سائ�ض  �من 
مبتطلبات ��سلوكيات  الثقافة العربية �الإ�سالمية.

 
• اأن الأع�ساء الذين مت اختيارهم للتدري�ض �التدريب باملعهد من 	 هذا بالإ�سافة اإىل 

الأجانب ي�سرتط فيهم اأن يكونوا ذ�ي خربة درا�سية ل�سوق العمل �متطلباته لرتجمة 
هذه اخلربة اإىل الدار�سني باإتقان.

اأع�ساء هيئه التدري�ض 
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• لدى 	 �املعرفة  التعلم  دائرة  تو�سيع  اإىل  الدرا�سة  هذه  على  القائمون  يهدف 
التعبريعما  على  قادرين  جتعلهم  �اأرحب  اأ�سمى  اآفاق  يف  �انطالقهم   الدار�سني 
�سوق  مع  للتعامل  �مهيئني  الأخرى  الثقافات  مع  �متفاعلني  حولهم  من  يد�ر 

العمل غري منح�سرين يف قاعات املحا�سرات فقط.
• على 	 باملعهد  دار�ض  كل  يقوم  اأن  على  املعهد  �سوؤ�ن  على  القائمون  يحر�ض  كما 

باكت�سابه  املتعلقة  اإجنازاته  لت�سجيل كل   )EPortfolio( األكرت�نية  عمل حافظة 
للمهارات اللغوية �املعرفية �كذلك تقييمه لنف�سه �الذي يحتاج اإليه �يوازن بني حاله قبل �بعد، كل ذلك من خالل احلافظة اللكرت�نية 
الت�سال،  مهارات  باملعهد مثل:  درا�سته  اكت�سبها خالل فرتة  التي  املختلفة  املهارات  �عر�ض  تعلم  ما  ي�ستطيع عن طريقها حفظ  التي 

مهارات التفكري املنطقي باللغة الإجنليزية، مهارات القيادة �العمل �سمن فريق �مهارات ا�ستخدامات التكنولوجيا :
• 	 E-Portfolio احلافظة اللكرت�نية

ت�ستخدم احلافظة اللكرت�نية لعر�ض منجزات الدار�ض على ال�سبكة العنكبوتية �التي من خاللها ي�ستطيع ا�سحب الأعمال الطالع على هذه 
املنجزات عن طريق الإنرتنت .

• الربنامج التدريبي اخلارجي 	
بعد اجتياز الدار�سني �بنجاح امل�ستوى التدريبي املنا�سب )الربنامج العادي اأ� املكثف( ميكنهم اللتحاق بالربنامج التدريبي اخلارجي الذي 
يتيح لكل من الدار�ض  اكت�ساب خربة عملية يف العامل احلقيقي با�ستخدام اللغة الجنليزية  التي تعلمها �متكنه من التعامل مع الآخرين، مع 
مالحظة اأن جامعة الأمري حممد بن فهد توفر هذا التدريب بهدف تنمية �ممار�سة املهارات  اللغوية امل�ساعدة على ذلك :من قراءة �كتابة 
�لغة تخاطب بطالقة مع من  �فرتهم اجلامعة لتحقيق هذا الغر�ض من اأ�ساتذة اجلامعة الذين ميثلون جن�سيات اأجنبية خمتلفة حيث اإن 

التعامل معهم يحقق للدار�سني األوانا خمتلفة من الثقافات �اكت�ساب مهارات لغوية مميزة.

• عن 	 يتحقق  �التي  باجلامعة  اخلا�سة   )E-brary( الألكرت�نية  املكتبة  ا�ستخدام  
طريقها الآتي:

• ل�ستخدامها 	 الدار�سني  اأمام  الفر�سة  باإتاحة  مكتبية  خدمات  تقدمي  على  احلر�ض 
حيثما �ساء�ا، �لت�سهيل طرق البحث با�ستخدام ال�سبكة العنكبوتية عن طريق تنظيم 

�ر�ض عمل جمانية للملتحقني.
• يوفر املعهد للملتحقني من اجلن�سني اأن�سطه ثقافيه �ترفيهية د�ريه �ذلك يف احلرم 	

اجلامعي التابع للجامعة.
• يعد القائمون على �سوؤ�ن املعهد للملتحقني من اجلن�سني، ند�ات ثقافيه داخل املعهد � خارجه تتيح للدار�سني � الدار�سات فر�ض التعرف 	

على ثقافات العامل املختلفة من العادات �التقاليد �القيم �الآداب العاملية �تاريخ ال�سعوب �غريها. 
• اأنه يتيح للدار�سني �الدار�سات من خالل الند�ات التي تعقد فر�ض التفاعل �التخاطب مع 	 اأهم ما يحر�ض عليه املعهد �يتفرد به هو 

اجلن�سيات الأجنبية الأخرى �املتواجدة داخل املعهد مما يحقق  مرد�دا له ثماره الطيبة على تعلم اللغة الجنليزية بلهجاتها �لكناتها 
املختلفة .

• يتميز الربنامج التدريبي الذي يقدمه املعهد بالواقعية حيث يتيح فر�سة تعليم اللغة الجنليزية من خالل زيارات ميدانية ممثلة يف : 	
املتاحف، املزارات ال�سياحية املتاحة حمليا �لهذا فاإن اإدارة املعهد تنظم لتحقيق ذلك رحالت تعليمية لتدري�ض املادة  يف مواقعها �لتمكن 

الدار�سني من التعبري عنها من خالل امل�ساهدة .
• تت�سمن ��سفا 	 التي  �املحادثة  الدار�سني  بالكتابة عنها من  امل�سحوبة  امل�ساهدة  العمل على تطبيق  بهذا  القائمني  اهتمام  مع مالحظة 

تف�سيليا ملا راأ�ا ��ساهد�ا � النطباعات عن الزيارة �املكان املزار �عمل بحوث علمية عنها با�ستخدام ال�سبكة العنكبوتية .

الت�سهيالت املتوفرة للملتحقني مبعهد اللغة 
الجنليزية

الت�سهيالت املتوفرة للملتحقني مبعهد اللغة 
الجنليزية
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ات�سل بنا

الربنامج  على  لالطالع  املعهد  اإىل  �سخ�سيا  احل�سور  ميكنكم  التفا�سيل  من  للمزيد 
 8 الأربعاء)  اإىل  ال�سبت  من  التالية  الأرقام  على  الت�سال  اأ�  فيه  الدرا�سة  �طريقة 

�سباحا- 4 م�ساء(.
 

العنوان 
الأمري  طريق   : الدمام   - فهد  بن  حممد  الأمري  جامعة    - الإجنليزية  اللغة  معهد 

حممد بن فهد ) طريق لظهران ( 
مقابل جممع العثيم مول، مبنى برنامج الأمري حممد بن فهد لتنمية ال�سباب  الطابق 

الأ�ل .
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