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توطئـة:
على الرغم من أن اللغة اإلنجليزية هي لغة مستعمر سابق ،تعلمتها أقليات في الدول المستتعمرة

إلدارة دفة الحكتم البرياتاني فتي تلتب التبالد ،ا أن انت تارها بعتد استت الل المستتعمرات قتد فتاق بك يتر
استعمالها أيام ااستتعمار فبعتد الحترل العالميتة ال انيتة وانهتزام ألمانيتا واليابتان ،ألتات التدول الغربيتة

الناا ة باإلنجليزية وبلاصة الوايات المتحدة األمريكية ،تتمتع بنفوا سياستي واقتصتادي ينتار بهيمنتة
افيتتة ولغويتتة باإل تتافة لتتى النفتتوا السياستتي ومتتع تستتارد الت تتدم العلمتتي والتكنولتتوجي فتتي الوايتتات
المتحدة بالاات ،ألات األلمانية والفرنستية باانحستار كلغتات عالميتة للعلتم أو ال افتة أو كليهمتا معتا،
والب لمتا اكتستبتا اإلنجليزيتة متن مكانتة عالميتة وبلاصتة فتي ميتادين العلتم والصتناعة وهكتاا أصتب

م تتن الابيع تتي أن تغت تدو اإلنجليزي تتة لغ تتة العل تتم والا تتل والتكنولوجي تتا ،والمص تتار والايت تران وااتص تتال
العتتالمي ،ا ن انت تتار أيتتة لغتتة م ترتبا بمتتا يتمتتتع بتتا ناا وهتتا متتن نفتتوا سياستتي وقتتوة اقتصتتادية

()1

(ف تتمان ورلتترون  )1191ول تتد ترتتتل علتتى م تتل هتتاا التتدور و تتع حتتر فتتي دول العتتالم ال ال ت  ،ا
التزمتتت دول العتتال مين األول وال تتاني بسياستتة لغويتتة وا تتحة تستتاير مصتتالحها ال وميتتة ،و لصتتيتها
الممي تزة المرتباتتة بمصتتلحة أبناتهتتا التتتي بتترزت معالمهتتا فتتي افت ت ار

بديهيتتة مفادهتتا أن اللغتتة ال وميتتة

يجل أن تكون لغة التعليم في تلب البالد بيتد أن غلبتة التبعيتة ال افيتة فتي دول العتالم ال الت
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وغيتال

سياستتة لغويتتة وا تتحة

()2

أستتهما فتتي ف تراز عتتدد متتن ملااتتي التعلتتيم فتتي تلتتب التتدول أروا فتتي فتتر

اإلنجليزيتتة كلغتتة للتعلتتيم العتتالي ،لاتتوة نحتتو اللحتتاق بالركتتل الح تتاري الغربتتي ومتتع أن م تتل هتتا

الفر تتية اعتباايتتة فتتي جوهرهتتا وك يترة الم التتل علتتى المستتتوي ال تتافي الح تتاري العتتام ،وم تتار جتتدل
وتساؤل ،ا أن فر

تلب السياسة في الساحة ال افية غدا أم ار واقعا ليس من السهولة رف ا

تحاول الدراسة الراهنة

من ها المعايات أن تحدد مدي احتياجات الالبة الجتامعيين العترل

للغتتة اإلنجليزيتتة متتن لتتالل د ارستتة هتتا الحاجتتات فتتي جامعتتة اليرمتتوب بتتاألردن ستتنل ي ال تتو فتتي
البداية على ن أة الجامعة وتاورها تم ستنبح
البحت

وارات تا وأليت ار ستتنعر

فتي ق تية لغتة التعلتيم فيهتا وستنحدد بعتد التب أهتدا

نتتتاتا د ارستتتين منفصتتلتين أجريتتتا علتتى عينتتتين مكتتونتين متتن 1119

االبتتا و 19ع تتو هيتتتة تتتدريس متتن ملتل ت

الكليتتات ركتتزت الد ارستتتان علتتى تحديتتد متتدي استتتلدام

اإلنجليزيتة فتي الجامعتة ،اوادراب الالبتة وت تويمهم ل تتدراتهم اللغويتة ومتن تم دراكهتم لحاجتاتهم اللغويتتة،
ومتا يت ار أع تتا هيتتتة التتتدريس بصتتدد تلتتب الحاجتتات وأليت ار ،ستتن دم بعت التوصتتيات اات العالقتتة
المبا رة في تكوين سياسة استلدام اإلنجليزية على المستوي الجامعي
جامعة اليرموك:
تتتم تأستتيس جامعتتة اليرمتتوب – الجامعتتة ال انيتتة فتتي األردن عتتام  1195فتتي مدينتتة ربتتد تتمالي
األردن وهي ت هد منا تأسيسها في الب العام نمتوا متستارعا قلمتا تهدت م لتا جامعتة عربيتة ألتري
ا ارتفع عدد االبها من  599االل عام تأسيسها لى ما ينو

على ( )11ألفتا فتي نهايتة 1191

ل تد لاتا لهتا عنتد تأسيستتها أن تكتون مركت از للعلتوم والتكنولوجيتا فتتي ال ترق األوستا ،وكانتت بتتداياتها

تتتوحي بتتالب ،ا أن األ متتر قتتد انتهتتى بهتتا لتتى أن تكتتون جامعتتة ت ليديتتة كم يالتهتتا فتتي مع تتم بلتتدان
العتتالم العربتتي كمتتا بتتات متتن الصتتعوبة بمكتتان أن تغيتتر الجامعتتة مستتارها بعتتد أن ت ولبتتت ف تي الهياكتتل
الت ليدية اآلنفة الاكر
تتكت تتون الجامعت تتة مت تتن تست تتع كليت تتات هت تتي كليت تتة العلت تتوم الابيعيت تتة بت تتدواترها الملتلفت تتة الكيميت تتا ،
والفيزي تتا  ،والريا تتيات ،واألحي تتا  ،واإلحصت تتا  ،والحاس تتل اإللكترون تتي ،والجيولوجي تتا وكليت تتة اآلدال
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والعلت ت تتوم اإلنست ت تتانية وااجتماعيت ت تتة بت ت تتدواترها اللغت ت تتة العربي ت ت ت ة ،واللغت ت تتة اإلنجليزيت ت تتة ،والتربيت ت تتة ،والعلت ت تتوم
ااجتماعية ،والتاريخ ،والفنون الجميلة ،والتربية الريا ية ،والصحافة وكلية العلتوم اإلداريتة بتدواترها

ااقتصت تتاد اوا دارة األعمت تتال ،والماليت تتة واإلدارة العامت تتة والمحاست تتبة وكليت تتة الهندست تتة بت تتدواترها الهندست تتة
المدني تتة والكهرباتي تتة وال ميكانيكي تتة والكيماوي تتة وهندس تتة العم تتارة وكلي تتة الص تتحة العام تتة والعل تتوم الابي تتة
المستتاندة بتتدواترها الصتتحة العامتتة والعلتتوم الابيتتة المستتاندة وكليتتة الصتتيدلة ،وكليتتة التمتري

 ،وكليتتة

الا تتل ،وكلي تتة ا تتل األس تتنان يلتح تتق ف تتي الوق تتت الحا تتر مع تتم الالب تتة بكلي تتات العل تتوم الابيعي تتة
والهندسية والعلوم اإلنستانية وااجتماعيتة ،فتي حتين أن عتددا
قتد التح توا فتي كليتات الاتل والصتيدلة والتمتري

تتيال متن الالبتة ( 999االتل ت ريبتا)

واتل األستنان والعلتوم الابيتة المستاندة هتاا العتتام

(ان ر الملحق)1
باإل تتافة لتتى هتتا الكليتتات هنتتاب أحتتد ع تتر مركت از ومعهتتدا تتتم تأسيستتها دالتل الجامعتتة وهتتي
معهد اآل ار وعلوم اإلنسان ،ومركز الدراسات اإلسالمية ،ومركز اللغات ومركتز الحاستل اإللكترونتي
والمعلومتتات ،ومركتتز البح ت

والتاتتوير التربتتوي ،ومركتتز الد ارستتات العبريتتة ،ومركتتز التربيتتة والتتتدريل

للمع تتاقين جس تتديا ،ومرك تتز الااق تتة ،ومرك تتز الل تتدمات ااجتماعي تتة ،والمرك تتز ال تتافي اإلس تتالمي ل تتد
أسست ها المراكز والمعاهد لتكمل دور الجامعة في التعليم والتدريل
قضية لغة التدريس في الجامعة:
أ تتار ق تتانون جامع تتة اليرم تتوب عن تتد تأسيس تتها (ق تتانون جامع تتة اليرم تتوب  )1195ودون ل تتبس ف تتي
مادتا ال امنة لى أن اللغتة العربيتة هتي لغتة التتدريس فتي الجامعتة ،لكتن ف ترة ألتري متن المتادة نفستها
أوردت است نا أجازت بموجبا لمجلس الجامعة استتلدام لغتة ألتري فتي الحتاات التتي ي ارهتا مناستبة

ويبتدو أن هتاا ااستتت نا قتد أصتب قاعتتدة فتي حتتين تل األصتل التتاي قصتد الم ترد جت ار

تكليا لتتم

يصل مرحلة التابيق فمتا أن ألتات أاتر الجامعتة ومبانيهتا فتي ااكتمتال حتتى غتدت العربيتة مبعتدة

عتتن الستتاحة ،وأصتتب استتتلدامها انويتتا وبلاص تتة فتتي كليتتات العلتتوم الابيعيتتة والهندستتة وااقتص تتاد
والعلتتوم اإلداريتتة ويمكتتن أن يعتتزي استتتلدام اإلنجليزيتتة بتتدا متتن العربيتتة لغتتة للتتتدريس فتتي الجامعتتة

ألربعة عوامل رتيسية هي
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-1

أن عتتددا ا يستتتهان بتتا متتن أع تتا هيتتتة التتتدريس ( )%29متتن ملتل ت

الكليتتات ا

يتكلمتتون العربيتتة (اتتالع محلتتق  )2لتتالب متتن الابيعتتي أن يستتتلدموا اإلنجليزيتتة لغتتة

للتدريس
-2

تتتري دارة الجامعتتة فتتي استتتلدام اإلنجليزيتتة مبع تتا علتتى ال تتعور بالتفتتالر وااعت تزاز

( ،)3وليس التب بمستتغرل ا ن م تل هتاا ال تعور امتتداد ابيعتي لغربتنتا الح تارية
واعت ادنا بفر ية تفوق الغرل بمعاياتا الح ارية وت دما الت ني

-3

أن عدد كبي ار من أع ا هيتة التدريس األردنيتين قتد تل توا تعلتيمهم العتالي فتي التدول
الغربي تتة الناا تتة باإلنجليزي تتة ،وه تتم ي تترون ف تتي اس تتتلدامها تس تتهيال ف تتي أدا مهم تتتهم
التعليميتتة ،واستر تتادهم بتتالمراجع العلميتتة التتتي دأبتوا فتتي استتتعمالها أ نتتا وجتتودهم فتتي
الغت تترل لهت تتاا فمت تتن المؤس ت ت

أن ا تبت تتدي غت تتالبيتهم است تتتعدادا لبت تتال أي جهت تتد نحت تتو

استتتلدام العربيتتة ،اللغتتة ال ومي تتة ،فتتي الوقتتت التتاي ين تتر فيتتا المجتمتتع العربتتي لتتى

هؤا قادة ومن رين
-1

ن ص المراجع والكتل العلمية في المكتبة العربية ،وم ل هاا الو ع اتع فتي مع تم
دول العالم ال ال

ل د تعر

(بيرسون وفردريكس )1191

استلدام اإلنجليزية لغة للتدريس فتي الجامعتة لن تد واستتيا متن قااعتات ملتلفتة فتي

المجتمع األردني ،ومن عدد من أع ا هيتتة التتدريس وقتد احتتدم الن تا

حتول استتلدام اإلنجليزيتة

لغة للتعليم على المستوي الجامعي مما أدي لى مناق ة هتا المستألة فتي مجلتس األمتة األردنتي عتام

 1196ونتيجة للمداوات الحادة فتي هتاا المجلتس ف تد تتم تعتديل الف ترة ال انيتة متن المتادة ال امنتة متن
قانون جامعة اليرموب (قتانون جامعتة اليرمتوب رقتم  1196 ،26تتم ن تر فتي الصتح

الرستمية علتى

النح تتو الت تتالي "يح تتق لمجل تتس الجامع تتة أن يجي تتز اس تتتلدام لغ تتة أل تتري (غي تتر العربي تتة) ف تتي التعل تتيم
الجتتامعي عنتتدما تكتتون الحاجتتة ماستتة لتتالب ،ولكتتن علتتى الجامعتتة أن تحتتاول التعريتتل" ( )1متتع التتب
استمرت الجامعة في سياستها اللغوية الساب ة ،ولم تبرز أية محاوات للتعريل في أي من الكليات
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والست تؤال ال تتاي يا تترا نفس تتا هن تتا يتعل تتق ب تتدرة الاال تتل األردن تتي العرب تتي عل تتى اس تتتيعال الم تتادة
التعليمية في الجامعة عند استلدام المدرس لغة غير العربيتة نستتايع أن نؤكتد ،متن لتالل األبحتا
والد ارس تتات والمالح تتات ،أن الاال تتل األردن تتي ال تتاي يلتح تتق بالجامع تتة يع تتاني م تتن

تتع

أكي تتد ف تتي

قد ارتتتا الملتلفتتة بمهتتارات اللغتتة اإلنجليزيتتة ،علتتى التترغم متتن استتتمرار تعلمتتا لهتتا لمتتدة متتاني ستتنوات

متعاقبتتة قبتتل الجامعتتة لتتالب متتن العستتير أن يتل تى علمتتا باإلنجليزيتتة وت تتير بع ت
أجري تتت ف تتي بعت ت

الد ارستتات التتتي

الجامع تتات العربي تتة ل تتى أن لريج تتي دوات تتر اللغ تتة اإلنجليزي تتة ا يس تتتايعون عل تتى

األغلتتل أن يتتتابعوا د ارستتتهم ألي مو تتود فتتي اإلنجليزيتتة ،ا بتتل أن تحصتتيلهم فتتي التبتتارات الكفتتا ة
اللغوية ا يؤهلهم دلول الجامعات الناا ة باإلنجليزية كاالل في السنة الجامعية األولى ()6
اا كتتان األمتتر كتتالب بالنستتبة للريجتتي دواتتتر اللغتتة اإلنجليزيتتة فتتي الجامعتتات العربيتتة ،فهتتل متتن

المع تتول أن يكتتون لريجتتو مدارستتنا ال انويتتة ،ب تتعفهم المعهتتود فتتي اللغتتة اإلنجليزيتتة ،وبعتتد تل تتي كتتل
منهم لمساقين عامين في اإلنجليزية يغلل عليها اابع اإلعادة المملة والبعد عن الواقتع ،قتادرين علتى

متابعتتة د ارستتة تلصصتتاتهم فتتي موا تتيع كااقتصتتاد واإلدارة والهندستتة باإلنجليزيتتةد ل تتد اح نتتا م تن

لبراتنتتا كأع تتا هيتتتة تتتدريس بالجامعتتة أن ك ي ت ار متتن البتنتتا يحتتاولون تأجيتتل تستتجيلهم فتتي مستتاقات
اإلنجليزيتتة ااستتتدراكية لتتى الستتنة ال ال تتة أو الرابعتتة ،أي بعتتد انتفتتا الفاتتتدة المتولتتاة متتن د ارستتة م تتل
هتتا المستتاقات وا ت تصتتر أستتبال التأجيتتل علتتى اعتبتتار تلتتب المستتاقات معوقتتة لت تتدمهم األكتتاديمي
فحستل ،بتل لكونهتا أي تا تبعت

علتى الملتل ا ن جلهتا عتادة ا جتدوي لهتا لمحتتوي درستا الاالتل

في ال انوية العامة وا يري فيا ارتبااا بالمو وعات التي يدرسها في الجامعة

لتتيس هنتتاب أدنتتى تتب ب تتأن الو تتع الم تتالي التتاي يس تتتجيل لحاجتتات المتتتعلم النفستتية والع ليتتة

وال ومية يفر

استلدام اللغة األم لغتة للتتدريس ،ا أنتا فتي غيتال م تل هتا السياستة يتستا ل المتر

متا اا كانتت هنتاب وستيلة لتلفيت

أعبتا فتر

اإلنجليزيتة لغتة للتعلتيم والتب بتعتديل سياستة تدريستها

لتتتتال م وواقتتع المتتتعلم واحتياجاتتتا ب تتكل واقعتتي مبا تتر أي أنتتا اا كتتان استتتلدام اإلنجليزيتتة واقعتتا ا
مفتتر منتتا ،فهتتل هنتتاب ج ت ار يمكتتن الاالتتل متتن ااستتتفادة متتن هتتاا الواقتتع علتتى نحتتو أف تتل ممتتا هتتو
علياد من هنا ،ولإلجابة عتن هتاا الستؤال ،ا بتد أن نألتا فتي الحستبان ااتجتا العتالمي الجديتد التاي

-51-

هتتر فتتي مجتتال تعلتتيم اللغتتات فتتي م تتل هتتا ال تترو

والتتاي يتتدعى تتتدريس اللغتتة ألغ ت ار

لاصتتة

) Language for special Purposes (LSPيل تى هتاا ااتجتا تبريت ار ن ريتا وتابي تا عمليتا فتي
أنحت تتا ملتلفت تتة مت تتن العت تتالم ف ت تتد أو ت ت الباح ت تتان مت تتاكي ومت تتاونتفورد ( )1191بأنت تتا عنت تتدما تعات تتى
و أهدا

اإلنجليزية في المدارس فإنها تدرس كمو ود عام في

تربويتة عامتة دون الت يتد بأهتدا

مح تتددة أو ااس تتتجابة لحاج تتات تعليمي تتة لاص تتة ك تتالب ف تتإن الم تتتعلم ف تتي الغال تتل ا ي تتدرب المن تتافع

المتولتاة متن تعلتم اإلنجليزيتتة ا فتي مرحلتة مت دمتتة ومتا أن يتتم هتاا اإلدراب – وهتتو فتي الغالتل فتتي
المرحل تتة الجامعي تتة -حت تتى يغ تتدو مس تتتوي المس تتاق التعليم تتي معتم تتدا عل تتى التكت ترار ف تتي تعل تتيم الص تتي
والتراكيتتل بعيتتدا عتتن واقتتع ااحتياجتتات الفعليتتة للمتتتعلم ومستتببا ال تتعور بالملتتل واإلحبتتاا هتتا حتتال
المساقات ااستدراكية في اإلنجليزية بالجامعة ،وليس بوسع ال ارئ ا أن يتفق متع البتاح ين فتي هتا

النتيج تتة ،ا ن الو تتع الس تتاتد ف تتي جامعاتن تتا يتس تتم به تتاا الوص ت
التركيتز علتى األغت ار

اللاصتة متن تعلتم اللغتة حيت

يحتاجا المتعلم استعمااتا المحددة

ن ه تتاا ااتج تتا الجدي تتد يس تتتدعي

ن مكونتات اللغتة وأنمااهتا الملتلفتة تحتدد متتا

أهداف البحث وطرائقه:
تهد

ها الدراسة لى مس وت ويم الحاجات الحالية للغة اإلنجليزية في جامعة اليرموب من

لالل استاالد ر ار عينة من الالبة وأع ا هيتة التدريس الاين تم التيارهم ع واتيا من كليات

العلوم الابيعية ،والهندسة ،والعلوم اإلدارية ،تكونت عينة الالبة من  1119االبا ،منهم  111ف ا

من كلية اآلدال والعلوم اإلنسانية وااجتماعية ،مع التركيز ب كل رتيسي على البة وأع ا هيتة
التدريس في كليات العلوم والهندسة أما عينة أع ا الهيتة التدريسية ف د تكونت من  19مدرسا

تعد ها الدراسة المسحية اللاوة األولى نحو يجاد سياسة لغوية محددة على المستوي
الجامعي والتي قد توجا بدورها ت علم اللغة اإلنجليزية ألغ ار

محددة ولتح يق هاا الهد

تم

تاوير استبيانين يستوعبان جوانل متعددة من حاجات البتنا للغة اإلنجليزية على المستوي

الجامعي تم تابيق هاين ااستبيانين على مجموعة استاالعية مؤلفة من ( )69م اركا (16

ع و هيتة تدريس ،و 36االبا) أجريت التعديالت الالزمة في
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و م ترحات هؤا الم اركين

ا تمل استبيان هيتة التدريس على  31سؤاا ،منها  9أستلة تتعلق بمعلومات ااتية ومعلومات عن
المساقات التي درسوها وعن لغة التدريس المستلدمة ،و 13سؤاا تتعلق بلغة التدريس في

المحا رة و 9أستلة تتعلق بالمهارات اللغوية التي يحتاجها الاالل و 3أستلة ت يس ت ويمهم ل درات
الاالل اللغوية
ويما ل ااستبيان الم دم للالبة ااستبيان الاي أعاتي ألع تا هيتتة التتدريس ويتكتون متن 29
س تؤاا منهتتا  9أستتتلة تتعلتتق بتتالعمر والتلصتتص والكليتتة والستتنة والمدرستتة

لتتخ ،و 1أستتتلة تتعلتتق

بعت تتدد المست تتاقات ا لتت تتي درست تتها الاالت تتل بالعربيت تتة أو اإلنجليزيت تتة وعت تتن الكتت تتل المست تتتلدمة فت تتي هت تتا
المس تتاقات ،و 5أس تتتلة تتعل تتق بالمه تتارات الت تتي يحتاجه تتا الاال تتل ب تتكل أساس تتي للنج تتاا ف تتي التعل تتيم
الجتتامعي ،و 3أستتتلة تتعلتتق بتتل ار الالبتتة بلصتتوص قتتدراتهم اللغويتتة واستتتلداماتها (اتتالع الملح تتين

ال الت

وال اربتتع) وقتتد وزد ااستتتبيانان علتتى عينتتتي الالبتتة وأع تتا هيتتتة التتتدريس بعتتد عالمهتتم بتتأن

ها المعلومات ستستلدم ألغ ار

البح

العلمي

عينة الدراسة:
تكونتتت عينتتة الالب تتة متتن  1119االبتتا مس تتجلين فتتي كليتتات العل تتوم الابيعيتتة ،والهندستتة ،والعل تتوم
الابي تتة ،وااقتص تتاد والعل تتوم اإلداري تتة ،واآلدال والعل تتوم اإلنس تتانية تم تتل عين تتة الالب تتة  %13ت ريب تتا م تتن
مجتمتع الالبتة المستجلين فتي هتا الكليتات ،فتي الفصتل الد ارستي ال تاني متن العتام الجتامعي ،1196/91
أي ف تتي الوق تتت ال تتاي أجري تتت في تتا ه تتا الد ارس تتة وق تتد اس تتت نى الالب تتة الملتح تتون ب تتدواتر اللغ تتة العربي تتة

واإلنجليزية وكالب البة الدراسة اللاصة ()5
ولتسهيل جمع البيانات ،التيرت صفو
ملتلت ت

بأكملها ع واتيا من دواتر ملتلفة مع التركيز على تم يتل

التلصص تتات وبلاص تتة التلصص تتات ف تتي كليت تتي العل تتوم والهندس تتة وال تتب التبت تار م تتدي ص تتحة

الم ولة التي تزعم بأن هناب حاجة لإلنجليزية في تدريس ها التلصصات أك ر من غيرها

وأفراد عينتة الد ارستة هنتا هتم لريجتو المتدارس ال انويتة األردنيتة وغتالبيتهم متن البتة الستنة ال ال تة أو
الرابعة فهنتاب  159فتردا متن أصتل  1119االبتا أي متا يعتادل  %16متن العينتة تل توا تعلتيمهم ال تانوي
في مدارس غير أردنية (مع مهم من المملكتة العربيتة الستعودية ودول الللتيا) وكانتت نستبة اإلنتا
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فتي

العينة  ،%39وهي نسبة غير متكافتتة متع التاكور اا متا قورنتت بنستبتهم فتي الجامعتة والتتي تبلت %11
متتن مجمتتود عتتدد الالبتتة يعتتود الستتبل فتتي التتب لتتى أن مع تتم عينتتة البتتة كليتتة الهندستتة متتن التتاكور ،ا

ستتيما وأن نستتبة اإلنتتا

للتتاكور فتتي هتتا الكليتتة ( %13جامعتتة اليرمتتوب )1196 ،كمتتا تت تراوا أعمتتار

الالبة بين  23-19سنة االع الجدول رقم ( )1الاي ي هر توزيع أفراد العينة من الالبة على الكليتات
الملتلفة

جدول رقم ()1
توزيع عينة الطلبة
النســبة لعــدد النســــــبة ذكور
طلبة الكلية

إناث

ال حاجة

للعينة

علوم

311

%19،1

%29

هندسة

329

%29،1

%29

علوم ابية

115

%21،1

%19

علت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتوم داريت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتة

291

%9،9

%19

واقتصادية
مجموع

117

1111

617

502

وزد استتبيان رلتتر علتتى عينتة متتن أع تتا هيتتة التتتدريس المكونتتة متن  139ع توا (متتن أصتتل
 259ع وا ت ريبتا) متن كليتات العلتوم والهندستة والعلتوم الابيتة وااقتصتاد والعلتوم اإلداريتة قتدم هتاا
ااستبيان ألع ا هيتة التدريس الناا ين بالعربية من رتبة أستاا مساعد فمتا فتوق ف تا ل تد استت ني

أع ا هيتة التدريس الاي ا يت نون العربية لح ي ة أنهم يستلدمون اإلنجليزية لغتة للتتدريس بابيعتة
الحال ،واقتصر االتبار علتى األع تا العترل إللمتامهم فتي اللغتتين عاليتا ممتا يجعتل لتديهم الليتار
استلدام العربية وكالب ل درتهم على ت ييم قدرات الالبة في اللغتين
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بل ت عتتدد ااستتتبيانات التتتي جمعتتت بعتتد توزيعهتتا علتتى أع تتا هيتتتة التتتدريس  19اس تتبيانا متتن
أصتل  ،139أي متا نستتبتا  ،%51ويعتزي الستبل لهتتاا المتردود العتتالي لتى أهميتة م تتكلة اللغتة التتتي
استحوات على اهتمام بال بين الم فين في الجامعة والمجتمع

يبتتين الجتتدول رقتتم ( )2توزيتتع عينتتة أع تتا هيتتتة التتتدريس علتتى الكليتتات الملتلفتتة والتتاي ي هتتر

بو تتوا زيتتادة تم يتتل أع تتا هتتا الهيتتتة لكليتتات العلتتوم والهندستتة ألن ق تتية اللغتتة ت تتكل مو تتوعا
للجدل والن ا

في ها الكليات أك ر من غيرها

جدول رقم ()5
توزيع عينة أعضاء هيئة التدريس
العدد

الدائرة أو الكلية

النسبة للعينة

علوم

39

%12

هندسة

26

%29

علوم ابية

11

%16

علوم دارية واقتصادية

13

%11

مجموع

00

ن مع م أع ا هيتة التدريس الاين اركوا في الدراسة هم من لريجي جامعات
ناا ة باإلنجليزية ،وهناب عدد قليل من لريجي الجامعات األوروبية األلري ويو

الجدول رقم ( )3توزيع عينة أع ا هيتة التدريس حسل البلد الاي تل وا تعليمهم العالي
فيا
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جدول رقم ()6
توزيع أعضاء هيئة التدريس حسب البلد الذي تلقوا تعليمهم فيه
البلد
البلدان الناا ة باإلنجليزية

البلدان غير الناا ة باإلنجليزية

%

العدد

الوايات المتحدة األمريكية

51

59

برياانيا

11

21

كندا

2

2

ألمانيا

1

1

فرنسا

2

2

بولندا

1

1

تركيا

1

1

فرغتتت البيانتتات فتتي جتتداول ملصصتتة تتتم برمجتهتتا علتتى الحاستتول استتتل ار األوستتاا

الحسابية ومعدات التكرار
النتائج:
نعر

فيما يلي نتاتا ها الدراسة تحت أربعة عناوين رتيسة هي

 -1مدي استلدام اإلنجليزية في الجامعة
 -2ت ويم ال درات اللغوية كما يدركها الالبة وأع ا هيتة التدريس
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 -3تحديد الحاجات اللغوية من وجهة ن ر كل من الالبة وأع ا هيتة التدريس
 -1المناق ة والتوصيات
 -1مدى استخدام اإلنجليزية:
سنبح

تحت هاا العنوان مدي استلدام اللغة اإلنجليزية علتى المستتوي الجتامعي ،كمتا ستنبح

ااستلدام الح ي ي للغة اإلنجليزية دالل الص  ،وألي ار سنجري م ارنتات بتين جابتات أع تا هيتتة
التدريس والالبة
تدور األستلة من  9لى  11متن استتبيان الالبتة حتول عتدد المستاقات التتي يدرستها الالبتة ومتا
يتتدرس باإلنجليزيتتة منهتتا وحتتول الكتتتل المستتتعملة ،وألي ت ار حتتول أهميتتة معرفتتة اإلنجليزيتتة للنجتتاا فتتي

الدراسة الجامعية

أ هتترت اإلجابتتات أن  1913مستتاقا متتن أصتتل ( 6192متوستتا عتتدد المستتاقات لكتتل االتتل

 )%6،13تم تسجيلها من العينة دِّرست باإلنجليزية أي ما نسبتا  %99متن مجمتود المستاقات وقتد
أو

أفراد العينة بأن  1161من المساقات ،أي ما نستبتا  %95تستتلدم كتبتا نجليزيتة يبتين هتاا

التترقم وبو تتوا ارتفتتاد نستتبة استتتلدام الكتتتل اإلنجليزي تة وعنتتد تفحتتص ستتجالت مركتتز بيتتع الكتتتل

بالجامعتتة وجتتد أنتتا قلمتتا تالتتل الكتتتل العربيتتة فتتي كليتتات العلتتوم والهندستة وبتتالرجود لهتتا الستتجالت
يتبتتين أ نتتا ا يوجتتد فتتي كليتتة الهندستتة ستتوي كتتتال م تترر واحتتد ف تتا بالعربيتتة ،وأربعتتة كتتتل فتتي كليتتة

العلوم الابيعية وكتابين في كلية ااقتصاد والعلوم اإلدارية ،بينما تفت ر كليتة العلتوم الابيتة كليتا أليتة
كتل عربية
وعلينا أن ننو بأن دارة الجامعة أصدرت تعميما ي

ى بالحصتول علتى مواف تة رتتيس الجامعتة

عند الل كتل م ررة بالعربية أما فيما يتعلق بالل الكتل الم تررة باإلنجليزيتة فتال حاجتة للحصتول
علتتى م تتل هتتا المواف تتة ،ا بإمكتتان التتداترة أن تنستتق التتب مبا ترة متتع مركتتز بيتتع الكتتتل وعلينتتا أن
نو ت هنتتا أي تتا بتتأن بعت

أع تتا هيتتتة التتتدريس وبلاصتتة فتتي كليتتات العلتتوم اإلنستتانية واآلدال،

والعلتتوم اإلداريتتة وااقتصتتاد يالبتتون كتبتتا م تتررة بالعربيتتة دون الحصتتول علتتى ان رستتمي متتن دارة
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الجامعة وعليا ف د اتلات الجامعة حدي ا ج ار ات حازمة تجا هاا األمر
وعنتتد س تؤال الالبتتة عمتتا اا كانتتت معرفتتة اإلنجليزيتتة عتتامال حاستتما فتتي نجتتاحهم فتتي المستتاقات

التي يدرسونها أجال  999االل ،أي بنسبة  %99باإليجال بينما أجال  299االبتا أو متا نستبتا
 %26بالنفي في حين امتنع  %69عن اإلجابة
تعاى األستلة  5 ،6 ،1في استتبيان أع تا هيتتة التتدريس بيانتات عتن المستاقات التتي تتدرس
وعتتن لغتتة تتتدريس هتتا المستتاقات وعتتن الكتتتل المستتتلدمة ( نجليزيتتة أو عربيتتة) وعتتن متتدي مستتاهمة
اإلنجليزية في نجاا الاالل
أ تتار تحليتتل جابتتات أع تتا هيتتتة التتتدريس بتتأن  59متتن أصتتل  19أي متتا نستتبتا  %59متتن
األع تتا يدرستتون مستتاقاتهم باإلنجليزيتتة بينمتتا أ تتار  11فتتردا ( )%12بتتأنهم يمزجتتون بتتين اللغتتتين

العربيتتة واإلنجليزيتتة و 13فتتردا ( )%11يستتتلدمون العربيتتة ب تتكل أساستتي فتتي تدريستتهم و)%9( 5
امتنع توا عتتن اإلجابتتة أمتتا بلصتتوص الكتتتل الد ارستتية ف تتد أ تتار  93ع توا ( )%91بتتأنهم ي تتررون

كتبتتا نجليزيتتة لتدريستتهم مستتاقاتهم فتتي حتتين أن  )%9( 5ي تتررون كتبتتا عربيتتة لتتتدريس مستتاقاتهم و9
( )%1امتنعوا عن اإلجابة
ويو ت جتتدول رقتتم ( )1جابتتات أع تتا هيتتتة التتتدريس عتتن الس تؤال المتعلتتق بالكتتتل الد ارستتية

الم ررة

جدول رقم ()1
الكتب الدراسية المقررة كما تظهر في إجابات أعضاء هيئة التدريس
اللغة

علوم

هندسة

علوم

إدارة

طبية

واقتصاد
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مجموع

نسبة
مئوية

21

23

1

93

%91

نجليزي

عربي اوانجليزي 93

99

3

95

%9

عربي

92

99

1

93

%3

ا جابة

91

92

9

99

%1

ي هر جدول رقم ( )1استلدام الكتل الم تررة اإلنجليزيتة علتى ناتاق واستع وبلاصتة فتي كليتات
الهندسة والال أما في كلية العلوم وبلاصة الفيزيا والريا يات فإن هناب

غاا كبيت ار استتلدام

كتل دراسي ة بالعربية وقد اتلا مجمع اللغة العربيتة األردنتي زمتام المبتادرة فتي تبنتي م ترود لتعريتل
تعلتتيم العلتتوم فتتي الجامعتتات وألتتا علتتى عات تتا بالتعتتاون متتع أع تتا هيتتتة التتتدريس فتتي الجامعتتات
األردنية ال يام بترجمة عدد من الكتل األساسية الم ررة في ملتل

العلوم الابيعية لى العربية()9

يللتتص جتتدول رقتتم ( )6جابتتات أع تتا هيتتتة التتتدريس علتتى  11س تؤاا و تتعت لد ارستتة لغتتة
التفاعل الصفي واللغة المستلدمة في ت ييم المدرس للالبة
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جدول رقم ()2
ملخص إجابات أعضاء هيئة التدريس عن لغة التفاعل الصفي وأساليب التقييم
دائماً
%

أحياناً ناد ارً
%

%

بدون
إجابة
%
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61

 -9أدرس المساقات باإلنجليزية
 -9أدرس الم مون بالعربية والمصالحات
باإلنجليزية

 -1يجري ن ا

الص

باإلنجليزية

 -19أستلة الالبة عن محتوي المادة باإلنجليزية

29

11

2

29

26

35

9

11

35

11

2

19

15

35

2

 -11أستلدم اإلنجليزية كي أجيل عن أستلة
الالبة

 -12أالل من الالبة أن يكتبوا مالح اتهم
باإلنجليزية

 -13أالل من الالبة أن ي أروا دوريات باإلنجليزية

35

11

22

1

69

15

23

11

13

29

21

1

 -11أالل من الالبة أن يستلدموا مراجع
باإلنجليزية

 -16أالل من الالبة أن يكتبوا ت اريرهم

باإلنجليزية

51

25

19

3

62

22

22

3

 -15أالل من الالبة أن ي دموا ت اريرهم ال فوية
 -19ي دم الالبة التباراتهم باإلنجليزية

21
93

21

39

1

باإلنجليزية

 -19أالل من الالبة أن يجيبوا باإلنجليزية

59

13

19

3

 -11الالبة متوساو المستوي يستوعبون

39

المحا رات باإلنجليزية

 -29الالبة الاين يدرسون مساقات عليا من مستوي

( 399فأك ر) ،يستوعبون المحا رات باإلنجليزية

15

5

63
62

11

5
5

9

1
9

ي ير السؤال السابع بو وا لى أن المدرسين ي ترحون المتادة التعليميتة باإلنجليزيتة ف تد أجتال
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 %61من هؤا المدرسين بأنهم ي رحون ويحا ترون "داتمتا باإلنجليزيتة بينمتا يستتلدم  %29متنهم
اإلنجليزي ت تتة "أحيان ت تتا" ف ت تتي محا ت ت تراتهم ويس ت تتتلدمها " %11ن ت تتاد ار" اا ك ت تتان المحا ت تتر ا يس ت تتتلدم
اإلنجليزيتتة ،فهتتل يعنتتي التتب أنتتا يستتتلدم العربيتتةد لتتيس بال تترورة ن التتنما التدريستتي ال تتاتع فتتي
مع تتم الجامعتتات العربيتتة هتتو عاتتا المصتتالحات باإلنجليزيتتة و تترا المتتادة باللغتتة األم علتتى أيتتة

حال – عندما ستل أفتراد العينتة متن أع تا هيتتة التتدريس حتول التب التنما ،أجتال أك تر متن لت هم
بتتالنفي المبا تتر بينمتتا أجتتال  %29متتنهم بتتأنهم يستتتلدمون هتتاا التتنما التدريستتي "داتمتتا" وأن %26
منهم يستلدما "أحيانا"
تركز األستلة  11 ،19 ،1ب كل رتيستي علتى الن تا

الصتفي أجتال  %11ف تا متن أع تا

هيتة التتدريس بتأنهم يدرستون "داتمتا" باإلنجليزيتة بينمتا أجتال  %35متنهم بتأنهم يستتلدمونها "أحيانتا"
بالتدريس ومع مهم زعتم ( )%11بتأنهم "نتاد ار" متا يستتلدمونها ن نمتا اإلجابتة المو ت هنتا يبتدو
وكأنما يتعار

متع ااستتجابات التواردة فتي الستؤال الستابع يجتل أن ن تير لتى أن اري تة التتدريس

المستتتلدمة علتتى المستتتوي الجتتامعي ه تي اري تتة المحا ترة فتتي الغالتتل حي ت

نتتا يتتترب ال ليتتل متتن

الوقت للمناق ة الصفية ويرينا السؤال العا ر بأن الالبتة يف تلون استتلدام العربيتة عنتدما يارحتون
أستتتلتهم  %35متتن الالبتتة أجتتابوا بتتأنهم "نتتاد ار" متتا يستتتلدمون اإلنجليزيتتة لاتترا األستتتلة ،و%15
أجابوا أنهم يستلدمونها "أحيانا" و %19أجتابوا بتأنهم يستتلدمونها داتمتا وفتي الستؤال الحتادي ع تر
أجتتال المدرستتون بو تتوا أنهتتم يحتتاولون أن يستتتلدموا كتتال اللغتتتين العربيتتة واإلنجليزيتتة لإلجابتتة عتتن

أستلة الالبة ( %22ناد ار %11 ،أحيانا %35 ،داتما)

مم تتا ورد يمكنن تتا أن نس تتتنتا ب تتأن اإلنجليزي تتة تس تتتلدم ف تتي المحا ت ترة بينم تتا تس تتتلدم اإلنجليزيتتة

والعربية في الن ا

الصفي مع التركيز على العربية

وكما يبتين الجتدول رقتم ( ،)6فتإن األستتلة  15 ،16 ،11 ،13 ،12تعتالا مو تود اإلجت ار ات
الصفية ومتالبات المساق األلري فعلى سبيل الم ال ،يرينا الستؤال  12بو توا أن مع تم أع تا
هيتتتة التتتدريس ( )%69يالبتتون "داتمتتا" متتن االبهتتم أن يكتب توا مالح تتاتهم باإلنجليزيتتة ،بينمتتا أفتتاد
 %13منهم بأنهم "ناد ار" ما يالبون التب متنهم وأفتاد  %15بتأنهم يالبتون التب متنهم "أحيانتا" ويبتين
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سؤال  11استلدام المراجع اإلنجليزية للمادة الدراسية أجتال مع تم أع تا هيتتة التتدريس ()%51
بتتأنهم يالبتتون "داتمتتا" متتن االبهتتم أن يعتتودوا لم ارجتتع نجليزيتتة فتتي حتتين أجتتال  %25بتتأنهم يالبتتون

ال تتب "أحيان تتا" و %19أج تتابوا أنه تتم "ن تتاد ار" م تتا يالب تتون ال تتب ،وي ه تتر ست تؤال  13بيان تتات ع تتن كيفي تتة
اس تتتلدام ال تتدوريات المتلصص تتة والت تتي ق تتد ين تتر ليه تتا عل تتى أنه تتا ملتلف تتة ع تتن الم ارج تتع وكان تتت

اإلجابات عن هاا السؤال على النحو التالي  %13من الهيتة التدريسية يالبتون "داتمتا" متن البتتهم
الرجود لدوريات متلصصة" %29 ،أحيانا" و" %21نتاد ار" أمتا الستؤاان  16و 15فيتعل تان بكتابتة
األبحا

والت ارير الصفية وال فوية التتي تالتل متن الالبتة أجتال  %62بتأنهم يالبتون متن البتتهم

أن يكتبوا ت ارير باإلنجليزية "داتما" ،وأجال " %22أحيانتا"" %22 ،نتاد ار" ويو ت الستؤال  15بتأن
 %21متن أع تا هيتتة التتدريس يالبتون "أحيانتا" متن البتتهم ت تديم ت تارير تفوية لمتادتهم الد ارستتية

بينما  %39يفعلون الب "ناد ار"

يتعلق السؤاان  19و 19باللغة المستلدمة من المدرسين في اامتحانتات واالتبتارات أ تارت

الغالبية الع مى من العينة ( )%93ويم ل التب أعلتى نستبة لإلجابتة عتن أي ستؤال – بتأنهم ي تدمون
التبتتاراتهم وامتحانتتاتهم باإلنجليزيتتة "داتمتتا" بينمتتا أفتتاد  %5متتنهم "أحيانتتا" و" %11نتتاد ار" أمتتا اإلجابتتة
عتتن س تؤال  19فكانتتت كالتتتالي أفتتاد  %59بتتأنهم يالبتتون متتن البتتتهم اإلجابتتة باإلنجليزيتتة "داتمتتا"،
" %13أحيانا"" %19 ،ناد ار"
ي هتتر الس تؤاان  11و  29استتتجابات المدرستتين حتتول التستتاؤل عمتتا اا كتتان البتتة المستتاقات

األوليتتة والمت دمتتة يستتتايعون استتتيعال محتتتوي المحا ترات التتتي تعاتتى باإلنجليزيتتة أجتتال %39
مت تتن أع ت تتا هيتت تتة التت تتدريس بت تتأن الالبت تتة فت تتي المست تتاقات األوليت تتة يست تتتايعون متابعت تتة المحا ت ترات

باإلنجليزيتتة "داتمتتا"" %63 ،أحيانتتا" و" %5نتتاد ار" أمتتا بالنستتبة لالبتتة المستتاقات المت دمتتة ف تتد أجتتال
 %15منهم أن الالبة يستايعون متابعة المحا رة "داتما"" %12 ،أحيانا" و" %5ناد ار"
متتن لتتالل تحليتتل األستتتلة متتن  9لتتى  29فتتي استتتبيان أع تتا هيتتتة التتتدريس يمكننتتا ااستتتنتا
بتتأن التتتدريس الصتتفي يتتتم علتتى األغلتتل باإلنجليزيتتة متتع قليتتل متتن استتتلدام العربيتتة أ نتتا الن تتا
الصت ت

فتتي

أم تتا األس تتتلة الت تتي تا تترا ل تتالل المحا ت ترة فغالب تتا م تتا تك تتون بالعربي تتة وت تتتم اإلجاب تتة عنه تتا
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باإلنجليزية وبلصوص المالح ات الصفية والواجبات التي تالتل متن الالبتة ،أفتاد مع تم أع تا
هيتة التتدريس أنهتم يالبتون أن تكتون هتا الواجبتات الصتفية والبيتيتة مكتوبتة باإلنجليزيتة ا بالعربيتة

كما أ ار مع تم أع تا هيتتة التتدريس بتأنهم يالبتون متن البتتهم أن يستتعينوا بتالمراجع الملتلفتة –

كتبا أك ر من الدوريات -تعاي الغالبيتة الع متى متن أع تا هيتتة التتدريس التبتاراتهم باإلنجليزيتة

وتالتتل متتن البتهتتا اإلجابتتة باإلنجليزيتتة أي تتا ي تتعر أع تتا الهيتتتة التدريستتية بتتأن نستتبة كبيترة متتن
الالبة ليسوا بالمستوي الم بول باإلنجليزية وا يؤهلهم بالابع أن يتابعوا المحا رات الصفية

إدراك القدرات اللغوية:
يتتدور س تؤال  13فتتي استتتبيان الالبتتة حتتول ق تتية دراب الالب تة ل تتدراتهم فتتي المهتتارات اللغويتتة

الملتلفة – وعلى وجا التحديتد -فتي ااستتيعال الستمعي والمحاد تة وال ت ار ة والكتابتة وكتالب يو ت

س تؤال  21فتتي استتتبيان أع تتا هيتتتة التتتدريس ت يتتيمهم ل تتدرات الالبتتة فتتي المهتتارات األربتتع اآلنفتتة
الاكر يبين لنا الجتدول رقتم ( )5أدنتا بتأن مع تم الالبتة يبتالغون فتي ت تويم قتدراتهم اللغويتة ا تب

بأن جابات عينة أع ا هيتة التدريس تعكس ت ويما أك ر واقعية ل درات الالبة

جدول رقم ()7
تقويم قدرات الطلبة في المهارات اللغوية وفقاً آلراء الطلبة والمدرسين
المهارة

جيد جداً

متوسط

جيد

ضعيف جداً

ضعيف

طلبة

مدرسين

طلبة

مدرسين

طلبة

مدرسين

طلبة

مدرسين

طلبة

ااستيعال السمعي

39

6

11

61

15

1

3

1

1

2

المحاد ة

11

1

12

1

33

19

9

15

2

1

ال ار ة

61

3

39

31

1

19

2

9

1

9

الكتابة

19

2

11

11

15

19

2

21

1

1
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مدرسين

كتتان ت تتويم الالبتتة ألنفستتهم فتتي ااستتتيعال الستتمعي أف تتل متتن ت تتويم مدرستتيهم لهتتم فبينمتتا

أجتتال  %99متتن الالبتتة ب تتأن مستتتواهم باإلنجليزيتتة (جيتتد ج تتدا) و(جيتتد) ف تتد وافتتق  %51م تتن
أع تتا هيتتتة التتتدريس أن الالبتتة بم تتل هتتاا المستتتوي وت تتير جابتتات أع تتا هيتتتة التتتدريس
والالبة بأن الالبة يت نون هتا المهتارة ،وقتد يعتزي الستبل فتي ت تان الالبتة لالستتيعال الستمعي
لى كون ها المهارة ت كل عنص ار هامتا فتي التعلتيم الجتامعيي حيت

ن ألتا المالح تات أ نتا

المحا ترة تعتمتتد ب تتكل كبيتتر علتتى قتتدرة الالبتتة األردنيتتين التتاين يستتتمعون ويتتتابعون ب تتكل داتتتم

براما التلفزيون التي غالبا ما تكون فيها اإلنجليزية لغة المحاد ة

ن ت تتويم كتتل م تن أع تتا هيتتتة التتتدريس والالبتتة ل تتدرات الالبتتة اإلجماليتتة فتتي المحاد تتة

اإلنجليزيتتة تتبتتاين ب تتكل وا ت  ،ففتتي حتتين أن  %65متتن الالبتتة ي ومتتون قتتدراتهم فتتي المحاد تتة

(جيد جدا) و(جيد) فإن %19ف ا من أع ا هيتة التدريس واف توا الالبتة الترأي وفتي حتين أن

 %19متتن الالبتتة ف تتا أفتتادوا ب تأن قتتدرتهم الكالميتتة باإلنجليزيتتة ( تتعيفة) و( تتعيفة جتتدا) ف تإن

 %69متتن أع تتا هيتتتة التتتدريس أفتتادوا ب تتعفهم هتتاا وهكتتاا نستتايع ال تتول ب تأن ت تتويم الالبتتة

ألنفسهم في المحاد ة أك ر واقعية من ت ويمهم بلصوص قدراتهم على ااستيعال السمعي

وفي مهارة ال ار ة ،اتجا الالبة أي ا لى المبالغة في ت ويم قدراتهم فبينما حكم  %99من

الالبة على قدراتهم في ال ار ة بأنها تتراوا بين (جيد جدا) و(جيد) فإن نص

( )%12من أع ا هيتة التدريس ارتأت الب وحكم النص
على قدرات الالبة في ال ار ة على أنها متوساة

()9

ها النسبة ت ريبا

اآللر من أع تا هيتتة التتدريس

ن التب تتاين بت تتين ت ت تتويم كت تتل م تتن الالبت تتة وأع ت تتا هيتت تتة التت تدريس ل ت تتدرات الالبت تتة الكتابيت تتة

باإلنجليزيتتة ا يمكتتن أن يكتتون أك تتر و تتوحا ،فبينمتتا أفتتاد  %91متتن الالبتتة أن قتتدرتهم الكتابيتتة

تتراوا بين (جيد جدا) و(جيد) ف تد أيتد هتاا ااعت تاد  %11ف تا متن أع تا هيتتة التتدريس ن

الغالبية الع متى متن أع تا هيتتة التتدريس  %95أفتادت أن قتدرات الالبتة الكتابيتة (متوستاة)
أو دون الب ومن لبرتنتا كمدرستين لمبحت

اللغتة اإلنجليزيتة نستتايع الجتزم بتأن ت تويم أع تا
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هيتة التدريس أك ر واقعية من ت ييم الالبة ألنفسهم
ص تتمم الست تؤال رق تتم  29ف تتي اس تتتبيان الالب تتة وه تتو س تتؤال ع تتام للتع تتر عل تتى ت تتويم الالب تتة

لكفايتتاتهم اللغويتتة العامتتة وللدرجتتة التتتي ي تتعرون عنتتدها بالر تتا عتتن أداتهتتم فتتي المستتاقات التتتي
تدرس باإلنجليزية فبينما عر  %56من عينة الالبة بأنهم اوو كفتا ة تتؤهلهم لد ارستة مستاقات

باإلنجليزية و %12منهم كانوا محايدين و %21لم يواف وا على هتاا الترأي ،أفتاد نصت

أع تا

هيتتتة التتتدريس ت ريبتتا ( )%63بتأن البتتتهم قتتادرون علتتى استتتيعال مستتاقات باإلنجليزيتتة و%22
كانوا محايدين و %26منهم لم يؤيدوا هاا الرأي

ل تتو أل ين تتا ن ت ترة عل تتى متوس تتاات اإلجاب تتات المتعل تتة بالمه تتارات األرب تتع ،لرأين تتا أن الالب تتة

يعت دون بأنهم أك ر قدرة في مهارة ال ار ة ،تليها الكتابة م ااستيعال الستمعي وأليت ار المحاد تة

 %99أنفسهم في فتتي (جيتد جتدا) و(جيتد) فتي ال ت ار ة ،و %91فتي الكتابتة و%99

ا صن

فتتي ااستتتيعال الستتمعي و %65فتتي المحاد تتة أمتتا أع تتا هيتتتة التتتدريس ف تتد أروا أن الالبتتة

أف تتل متتا يكونتتون فتتي مهتتارة ااستتتيعال الستتمعي تليهتتا ال ت ار ة تتم الكتابتتة وألي ت ار المحاد تتة ،ا
صن

 %51منهم الالبة في فتتي (جيد جدا) و(جيتد) فتي مهتارة ااستتيعال الستمعي ،و%11

في ال ار ة و %11في الكتابة وألي ار  %19منهم في المحاد ة ،يبدو أن هناب اتفاقا بتين الالبتة
وأع ا هيتة التدريس في ت ويمهم ب كل عام

وبإيجاز ،يمكننا ال ول ن ها النتاتا ا تعكس قدرات الالبتة اللغويتة الح ي يتة فمتن لتالل

لبراتنا التعليمية ومن مالح ات الزمال نستتايع أن ن تول بتأن الت تويم اإلجمتالي ل تدرات الالبتة

ألنفس تتهم ه تتو أم تتر مب تتال في تتا وح ي تتة األم تتر ه تتو أن أف تتل البتن تتا ا يس تتتايعون اس تتتيعال

المحا رات باإلنجليزية ومن لالل مالح اتنا ،نستايع أن ن تول بتأن د ارستة الكتتل اإلنجليزيتة
يمكت تن ت تتبيهها بعمليت تتة ن تتل المص تتالحات لت تتى هت توام

ال واميس

الكت تتال والتعت تتر عل تتى معانيه تتا مت تتن

هناب ن اة أليرة تكمن في ت تويم أفتراد العينتة متن الالبتة وأع تا الهيتتة التدريستية لنوعيتة
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التدريس الاي يتل ا الالبة في مساقات براما اإلعداد باإلنجليزية ا يالل من كل متن يلتحتق

بالجامعة دراسة مساقات استدراكية في مبح

اللغة اإلنجليزية تهد

اللغويتتة وتهيتتتتهم لد ارستتة مستتاقاتهم األلتتري باإلنجليزيتتة وهتتد

لتى تحستين قتدرات الالبتة

الستؤال  19فتتي استتتبيان الالبتتة

والسؤال  29في استبيان أع ا هيتة التدريس لى استنباا معلومات متعل ة بها ال

ية كان

التباين أو ت متا يكتون بتين جابتات الالبتة وأع تا هيتتة التتدريس حيت

استحستن  %61متن

ب تأن ه تاا البرنتتاما التتتدريبي (متوستتا) أو دون التتب وبالم ارنتتة ،نستتبة

تتتيلة جتتدا ( )%1متتن

الالبة هتاا البرنتاما الد ارستي التح تيري واعتبترو (جيتد) أو أعلتى متن التب و تعر  %19متنهم

أع ا هيتة التدريس اعتبروا هتاا البرنتاما "جيتد" أو "جيتد جتدا" ،فتي حتين أن الغالبيتة الع متى
م تتنهم ( )%15اعت تتدت أن تتا "متوس تتا" ب تتل دون ال تتب وف تتي الواق تتع ،أن أك تتر م تتن نصت ت

أع ا هيتة التدريس ( )%61اعت دوا بأن هاا البرناما التح يري " تعي " و" تعي
ونحن بدورنا نؤكد بأن رأي أع ا هيتة التدريس أقرل للح ي ة ب كل ا لبس فيا

عين تتة

جتدا"

إدراك الحاجات اللغوية:
نستتتالع فتتي هتتاا الجتتز الحاجتتات اللغويتتة متتن وجهتتة ن تتر كتتل متتن الالبتتة وأع تتا هيتتتة

الت تتدريس ن اإلجاب تتات ع تتن األس تتتلة رق تتم  12و ،13و ،16و ،15و ،19وف تتي اس تتتبانة الالب تتة
اواجابات األستتلة رقتم  ،22و ،23و ،21و ،26و 25فتي استتبانة أع تا هيتتة التتدريس تو ت

الحاجتات اللغويتتة كمتا ي ارهتتا كتتل متن الالبتتة وأع تتا هيتتة التتتدريس ففتتي الستؤال رقتتم  12التتل
لى الالبتة أن يرتبتوا المهتارات اللغويتة األربتع (ااستتيعال الستمعي ،المحاد تة ،ال ت ار ة ،والكتابتة)

بو ع أرقام من  1لى  1لكل مهارة متن هتا المهتارات ( 1ي تير لتى المهتارة األك تر أهميتة فتي

حتتين أن  1ي تتير لتتى المهتتارة األقتتل أهميتتة) تمتتت عمليتتة الترتيتتل لهتتا المهتتارات حستتل قناعتتة

الاالل بأهميتها بالنسبة لا

فتتي جتتدول رقتتم ( )5تتتم احتستتال معتتدل العالمتتات لكتتل مهتتارة متتن المهتتارات اللغويتتة األربتتع،

وترتيبها وف ا آل ار كل من الالبة وأع ا هيتة التدريس
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()9

جدول رقم ()7
درجات ومعدالت كل مهارة كما يدركها الطلبة وأعضاء هيئة التدريس
المهارة اللغوية

الطلبــــــــــة
الدرجة

المعدل

الدرجة

المعدل

ااستيعال السمعي

2395

2،99

193

2،93

المحاد ة

2121

2،66

299

3،99

ال ار ة

3953

2،59

199

2،99

الكتابة

3199

2،19

251

2،19

ي هتتر الجتتدول رقتتم ( )5بو تتوا أن الالبتتة وأع تتا هيتتتة التتتدريس أجمع توا علتتى أن أك تتر

المهتتارات أهميتتة هتتي مهتتارة ااستتتيعال الستتمعي ويمكتتن رد هتتاا اإلجمتتاد لتتى ابيعتتة المحا ترة

الصفية التي ت دم عادة باإلنجليزية لالب فإن استيعال المحا رات هي متالل أساسي ل رورة

النجاا في المساقات الجامعية وكان التباين وا حا في ترتيل المهارات ال ال

األلري ،فبينما

تتعر الالبتتة بتتأن مهتتارة المحاد تتة تتتأتي بالدرجتتة ال انيتتة بعتتد ااستتتيعال الستتمعي ويليهتتا بعتتد التتب

تر
ال ت ار ة والكتابتتة ،رأي أع تتا هيتتتة التتتدريس الترتيتتل المتسلستتل التتتالي ال ت ار ة فالكتابتتة وأليت ا

المحاد ة

من الوا

 ،بأن الترتيتل التاي اقترحتا أع تا هيتتة التتدريس أك تر واقعيتة فمتن المنا تي

أن يأتي ترتيل ال ار ة بعد ااستيعال الستمعي ،اوااا ن رنتا لتى حجتم المتادة التتي ينبغتي للاالتل
الجامعي ق ار تها من مالح ات وكتل ومراجع فسندرب واقعية هاا الترتيل

ن ترتيل مهارة المحاد ة كمهتارة أليترة قتد يكتون م نعتا وبلاصتة فتي بيتتة تكتون اإلنجليزيتة

فيها لغة أجنبية ا تتركز حاجات الالبة وب كل رتيسي على األعمال الكتابية للمساقات لم يكن
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ترتيل الالبة للمهارات األلري م نعا ألن المحاد ة – كما سبق وأو حنا -ليست متالبا أساسيا

للنجتتاا علتى المستتتوي الجتتامعي كمتتا هتتو الحتتال فتتي المهتتارات األلتتري هنتتاب تركيتتز علتتى مهتتارة
المحاد تة فتتي استتجابات الالبتتة ،ا كتتان ترتيبهتا ال تتاني ،ومترد التتب أن النستتبة العاليتة متتن الالبتتة
التي تجد نفسها مجبرة على الصمت في المحا رة لعجزها عن الم اركة تري أنها م لومة أمتام

تلب األقلية التي تستايع التحد
ااستت ار بالمناق ة الصفية

باإلنجليزية من المؤكد أن هناب حتوافز لتدي تلتب األقليتة علتى

ن ما تب ى من األستلة فتي هتاا ال ستم يتعلتق بالحاجتات الفرعيتة المتلصصتة

تمن مهتارة

متتن المهتتارات األربتتع الرتيستتة كمتتا ي ارهتتا كتتل متتن الالبتتة وأع تتا هيتتتة التتتدريس فهنتتاب مهتتارات

فرعيتتة

تتمن كتتل مهتتارة متتن المهتتارات اللغويتتة األربتتع تتم التيتتار وتحديتتد هتتا المهتتارات الفرعيتتة

والل لى كل من الالبة وأع تا هيتتة التتدريس أن يرتبتوا هتا المهتارات حستل أهميتهتا أي تا

ب كل تصاعدي فعلى سبيل الم ال كانت المهارات الفرعية لالستيعال السمعي استيعال أستلة

الالبة اآللرين واستيعال المحا ترات أللتا المالح تات ،وفهتم المحا ترات ،واستتيعال بتراما

التلفزيتتون والراديتتو يللتتص جتتدول رقتتم ( )9ترتيتتل كتتل متتن الالبتتة وأع تتا هيتتتة التتتدريس لهتتا
المهارات الفرعية ويو

معدل ها المهارات كما هي مرتبة في ااستتبيان ،وبمتا أنتا التل متن

أفراد العينة أن ي وموا بترتيل ها المهارات حسل أهميتها  ،5 ،6 ،1-1حيت

ن  1ي تير لتى

المهارة الفرعية األك ر أهمية و 5لتى األقتل أهميتة ،لتالب فتإن الدرجتة المتدنيتة ت تير لتى المهتارة

الفرعية األك ر أهمية

ن ن ترة متفحصتتة علتتى جتتدول رقتتم ( )9ترينتتا بو تتوا أن كتتال متتن الالبتتة وأع تتا هيتتتة

التتتدريس علتتى اتفتتاق عتتام بلصتتوص ترتيتتل المهتتارات الفرعيتتة لالستتتيعال الستتمعي ،حيت

أوردوا

الترتيل التالي ااستماد للمحا رات أللا المالح ات ،فهم ومتابعة المحا رات ،فهم ومتابعة

األستلة التي تارا دالل الص

وألي ار استيعال براما اإلااعة والتلفاز

اتفتق الالبتة وأع تا هيتتتة التتدريس علتى ترتيتتل مهتارة المحاد تة الفرعيتتة وهتي قتدرة الالبتتة
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على ارا األستلة بالص

بالمرتبة األولى ولكن بينما صن

مفهوم باإلنجليزية بالمرتبة ال انية وال تدرة علتى عتر

الالبة ال درة على المحاد ة ب كل

الت تارير تفويا بالمرتبتة ال ال تة ،ف تد عكتس

أع ا هيتة التدريس هاا الترتيل واتفق كال الارفين على ترتيل ال درة علتى محاد تة األجانتل
كمهارة فرعية أليرة
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جدول رقم ()1
ترتيب الطلبة وأعضاء هيئة التدريس للمهارات الفرعية اللغوية
الطلبة
المعدل الرتبة

المهارة والمهارات الفرعية
االستيعاب السمعي:
 .1أسئلة الطلبة.
 .2متابعة المحاضرات ألخذ المالحظات.
 .3فهم المحاضرات
 .4الراديو والتلفزيون
المحادثة:
 .1طرح األسئلة
 .2التحدث مع األجانب
 .3الحديث باإلنجليزية
 .4عرض تقارير شفوية
القراءة:
 .1قراءة وفهم االختبارات
 .2قراءة الكتب
 .3المجالت والصحف
 .4الدوريات المتخصصة
 .5كاتالوجات
 .6مراجع
الكتابة:
 .1رسائل شخصية
 .2مالحظات صفية
 .3مراسالت تجارية وتعبئة نماذج
 .4إجابات ألسئلة االختبارات
 .5التقارير واألبحاث

المدرسين
المعدل الرتبة

3,66
1,62
1,97
3,66

3
1
2
4

3,66
1,44
1,66
3,66

3
1
2
4

2,26
2,71
2,32
2,55

1
4
2
2

1,65
3,46
2,35
2,26

1
4
3
2

2,34
1,95
4,62
4,65
5,17
3,56

2
1
4
5
6
3

2,93
1,37
5,14
3,41
5,61
3,65

2
1
6
4
5
3

4,26
2,31
3,67
2,33
2,46

5
1
4
2
3

4,44
2,36
3,99
2,27
2,17

5
3
4
2
1

بالنس تتبة لس ت تؤال ال ت ت ار ة ف تتا اتفت تتق الالبت تتة وأع تتا هيتت تتة التت تتدريس عل تتى أن المهت تتارة الفرعيتتتة
ال ت تترورية هت تتي ق ت ت ار ة الكتت تتل الم ت تتررة ،ويلي هت تتا فت تتي األهميت تتة مهت تتارة ال ت ت ار ة است تتتيعال االتبت تتارات
واامتحانات ،وفتي المرتبتة ال ال تة مهتارة قت ار ة الم ارجتع تتفتق هتا اإلجابتات متع النتتاتا المتعل تة بلغتة
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التفاعتتل الصتتفي التتاي ستتبق وتحتتد نا عنتتا (ان تتر الصتتفحات  )291-296لتتم يتفتتق الالبتتة وأع تتا
هيتة التدريس حول ترتيل المها ارت ال راتية الفرعية األلري فبينما ركتز أع تا هيتتة التتدريس علتى
ق ت ار ة التتدوريات المتلصصتتة والكاتالوجتتات ب تتكل متعاقتتل لتتم يتتول الالبتتة التتدوريات المتلصصتتة أي

اهتم تتام ربم تتا يع تتود الس تتبل ف تتي ت تتدني ترتي تتل قت ت ار ة ال تتدوريات ل تتى ح ي تتة أن الالب تتة ل تتم يفرقت توا ب تتين
الدوريات المتلصصة والمجالت العامة ا تستعمل الكلمة في العربية لتغاي النوعين الماكورين

أمتتا بالنستتبة للمه تتارات الفرعيتتة للكتاب تتة ف تتد صتتنفها الالب تتة كالتتتالي كتاب تتة المالح تتات وكتابتتة
جابتتات اامتحانتتات صتتنفتا بتتالرتبتين األولتتى وال انيتتة علتتى الت توالي ،ا تعتتد عمليتتة ألتتا المالح تتات
أ نتتا المحا ترة عمليتتة

تترورية وأساستتية للنجتتاا فتتي الد ارستتة الجامعيتتة يعتتود الترتيتتل العتتالي أللتتا

المالح تتات ل تتى أهمي تتة "المحا ترة" كاري تتة ف تتي التتتدريس ف تتي الجامع تتة وتتصتتل ال تتدرة عل تتى ألتتا

المالح تتات بس تترعة بال تتدرة عل تتى كتاب تتة جاب تتات اامتحان تتات أي تتا ف تتي ح تتين تتعر أع تتا هيت تتة
التتتدريس بتتأن ال تتدرة علتتى كتابتتة األبحتتا

والت تتارير تتتأتي فتتي الدرجتتة األولتتى تليهتتا ال تتدرة علتتى كتابتتة

جاب تتات اامتحان تتات وأل تتا المالح تتات واتف تتق ك تتال الج تتانبين عل تتى ترتي تتل ب تتاقي المه تتارات الفرعي تتة

الكتابية حي

تم و ع مهارة كتابة المراسالت التجارية قبل مهارة كتابة الرساتل ال لصية

يت ت ت أن الالب تتة وأ ع تتا هيت تتة الت تتدريس عل تتى اتف تتاق بلص تتوص ترتي تتل المه تتارات الفرعي تتة

الملتلفة لكل مهارة رتيسية متع وجتود التتال

افيت

فتي ترتيتل المهتارات الفرعيتة فتي الكتابتة علتى

الرغم من هتاا التبتاين فإنتا يت ت بتأن االتالفتات غيتر جوهريتة وعلتى أيتة حتال ،يمكتن ترتيتل هتا
المهتتارات علتتى النحتتو التتتالي ألتتا المالح تتات وكتابتتة جابتتات االتبتتارات وكتابتتة الت تتارير واألبحتتا
في فتة واحدة والب لكون المتوساات الحسابية لها المهارات مت اربة
والج تتدير بال تتاكر ف تتي مع تتر

ه تتاا الح تتدي

ب تتأن ت تتدني ترتي تتل بعت ت

المه تتارات الفرعي تتة م تتل

استتتيعال ب تراما اإلااعتتة والتلفتتاز فتتي مهتتارة ااستتتيعال الستتمعي ،والمحاد تتة متتع األجانتتل فتتي مهتتارة
المحاد ة ،وق ار ة المجالت والصح

في مهارة ال ار ة ،وكتابة الرساتل ال لصتية فتي مهتارة الكتابتة–

ي ير لى ابيعتة حتوافز البتنتا لتتعلم اإلنجليزيتة ،والتتي هتي بابيعتهتا حتوافز "رليتة" و"منفعيتة" تعتزز
هتتا النتيجتتة نتتتاتا عتتدد رلتتر متتن الد ارستتات (ان تتر علتتى ستتبيل الم تتال ،هاريستتون ورلتترون ،1196
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زغت تول ورل تترون  )1195الت تتي أ تتارت ل تتى أن عوام تتل المنفع تتة والتحس تتن ال تتو يفي ه تتي الت تتي ت تتكل
الحت توافز الرتيس تتة ل تتتعلم اإلنجليزي تتة ،ول تتيس عوام تتل تم تتل ح تتارة اللغ تتة اإلنجليزي تتة واان تتدما به تتا أو

اانتما لها

الخالصة والنتائج وأبعادها:
تم ج ار ها الدراسة المسحية كلاوة أساسية نحو تحديتد الحاجتات األساستية للالبتة فتي اللغتة

اإلنجليزية علتى المستتوي الجتامعي – فتي جامعتة اليرمتوب ،األردن -كمتا ي ارهتا  1119االبتا جامعيتا
و 19ع تتو هيتتتة تتتدريس ويت تراوا عمتتر الاالتتل العتتادي فتتي هتتا الد ارستتة بتتين  23 – 19وهتتم متتن
لريجي المدارس ال انوية الملتح ين بجامعة اليرموب
وت تتير نتتتاتا هتتا الد ارستتة لتتى أن معرفتتة اللغتتة اإلنجليزيتتة أمتتر

تتروري حتتتى يتستتنى للاالتتل

الجامعي النجتاا ،ا ستيما وأن الغالبيتة الع متى متن المستاقات تتدرس باإلنجليزيتة ولهتا م ارجتع وكتتل
نجليزيتة

تافة لتتالب فتإن جميتع أع تتا هيتتة التتدريس غيتتر العترل ( )%29يدرستون باإلنجليزيتتة

ومتتن لتتالل فحتتص التفاعتتل الصتتفي ،تبتتين أن التتتدريس م تزيا بتتين العربيتتة واإلنجليزيتتة ،أمتتا األستتتلة

فإنه تتا ت تتار بالعربي تتة وي تتتم اإلجاب تتة عنه تتا باإلنجليزي تتة م تتن المفت تتر

أن تكت تتل المالح تتات الص تتفية

باإلنجليزيتتة وأن علتتى الالبتتة أن يعتتودوا لتتى م ارجتتع مكتبيتتة غالبتتا متتا تعاتتى االتبتتارات واإلجابتتات
باإلنجليزيتتة وبتتالرغم متتن هتتاا ااستتتلدام المك ت

لإلنجليزيتتة فهنتتاب نستتبة كبي ترة متتن أع تتا هيتتتة

التدريس ي عرون بأن الالبة ليسوا بالكفا ة المالوبة التي تمكنهم من استيعال المحا رات

بتتال الالبتتة فتتي ت ي تتيم قتتدراتهم فتتي المه تتارات اللغويتتة الملتلفتتة بينمتتا ك تتان ت يتتيم أع تتا هيتتتة

التدريس أك ر واقعية وفيما يتعلق بإدراب الحاجتات ف تد اتفتق كتل متن الالبتة وأع تا هيتتة التتدريس
على أن مهارة ااستيعال السمعي هي المهارة األك ر أهمية لتح يق النجاا على المستتوي الجتامعي
ولكتتن بينمتتا رتتتل الالبتتة المهتتارات األلتتري علتتى النحتتو التتتالي المحاد تتة وال ت ار ة ومتتن تتم الكتابتتة ف تتد
رتبهتا أع تا هيتتتة التتدريس كمتتا يلتي قت ار ة وكتابتتة ومتن تتم المحاد تة وفتي ترتيتتل المهتارات الفرعيتتة

ف د اتفق ت ريبا كل من الالبة وأع ا هيتة التدريس اتفاقا كامال
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وعندما ستل الالبتة حتول استتعداداتهم وتتدريباتهم فتي مبحت

اللغتة اإلنجليزيتة ،أ تارت جابتاتهم

ل تتى الر ت تا الت تتام ،ف تتي ح تتين أن أع تتا هيت تتة الت تتدريس ك تتانوا أك تتر تحف تتا وواقعي تتة ح تتول البت تراما

التح يرية ،ف د أ هروا بو وا عدم ر اهم عن نوعية التتدريل التاي يتل تا الالبتة فتي مجتال اللغتة
اإلنجليزية على المستوي الجتامعي وت تول الغالبيتة الع متى ( )%15متن أع تا هيتتة التتدريس بتأن

هت تتاا التت تتدريل متوست تتا بت تتل دون الت تتب وا يلفت تتي الباح ت تتان هنت تتا تحف همت تتا حت تتول ابيعت تتة التت تتدريبات
وااستعدادات التي تمت في جامعة اليرموب بلصوص اإلنجليزية ولتالب فإنهمتا يعت تدان بتأن البتراما
التح يرية ا تعد البة الجامعة عدادا مالتما في استلدام اإلنجليزية
ن كانتتت نوعيتتة التعلتتيم اات أهميتتة للمستتؤولين واإلداريتتين فتتي الجامعتتات العربيتتة ،فتتال ب تتد أن
تحتتد

تغيي ترات جاريتتة فتتي السياستتة اللغويتتة وبأستترد متتا يمكتتن ولتتيس الحتتل بحاجتتة لتتى بح ت  ،فهتتو

ماروا بين هرانينا ويعاد ارحا كل يوم وكأن هنتاب متا متن ستامع لتيس هنتاب بتديل عتن التتدريس

باللغة األم ن كانت النوعية هي الم ياس فمن البديهي أنا حتى لو أصب الاالل نتاتي اللغتة ،فتإن
استتتيعابا بلغتتتا األم يفتتوق استتتيعابا بلغتتتا ال انيتتة ،ناهيتتب عتتن الحتوافز ال وميتتة والدينيتتة ،متتن هنتتا كتتان

اتجتتا المن متتات الدوليتتة وبلاصتتة اليونستتكو نحتتو التتدعوة دون تحفت

تترورة استتتلدام اللغتتة األم

لتتى

فتتي التتتدريس ت تتول و ي تتة اليونستتكو ( )1199بهتتاا الصتتدد "تب تتى اللغتتة األم هتتي الوستتيلة الحاستتمة
التي يستايع الفرد بها اانتما لى مجتمعا وح ارتا فهتي قاعتدة مداركتا الع ليتة ( ")1لتاا فمتا متن
أمتتة علتتى وجتتا األر

تحت ترم نفستتها ت بتتل أن يتتتعلم أبناؤهتتا بلغتتة ألتتري ،فالفرنستتي يتتتعلم بالفرنستتية

واأللمتتاني يتتتعلم باأللمانيتتة واليوغستتالفي بالصتربية والكرواتيتتة والستتويدي بالستتويدية واليونتتاني باليونانيتتة

والالياني بالاليانية والكوري بالكورية والياباني باليابانية

وتاول ال اتمة

ن أبنا نتتا ف تي الجامعتتات يعتتانون ،وا يكتتتر لمعانتتاتهم أحتتد ن هنتتاب تجتتارل فتتي جامعاتنتتا
محزن تتة ،ا ا يع تتل أن يك تتون الح تتال ك تتالب ف تتي مؤسس تتة علمي تتة يفت تتر

أن يك تتون ال تتاتمون عليه تتا

ملااين بتارعين متن أف تل األم لتة التتي يمكتن أن تاترا هنتا متا يتدور فتي كليتة ااقتصتاد والعلتوم
اإلداريتتة علتتى ستتبيل الم تتال ا الحصتتر ا بعتتد أن ي بتتل الاالتتل المتلتتر لتتتو متتن ال انويتتة العامتتة،
وقبل أن يألا أية مساقات في اإلنجليزية لتحسين كفا تا ،تت ار يتعتبا عتددا متن م تررات مستاقاتا فتي
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اإلدارة أو ااقتص تتاد أو المحاس تتبة م تتن الكت تتل اإلنجليزي تتة الت تتي كتب تتت وق تتررت ف تتي جامع تتات أميرك تتا
وبرياانيتتا وينتهتتي األمتتر بمحا ترة اإلدارة وااقتصتتاد لتكتتون تمرينتتا عست ار ممتتال فتتي استتتل ار معتتاني

الكلمات من ال اموس

ن ك ي ت ار متتن المفتتاهيم البستتياة وحتتتى الستتااجة التتتي تكتتون أحيانتتا بمستتتوي دراب افتتل ،تبتتدو

مع دة ولتار الفهتم لعتدد كبيتر متن أبناتنتا للستبل البستيا أنهتا مكتوبتة أو تل تن باإلنجليزيتة ربمتا يتري

ال تتارئ أن فتتي التتب مبالغتتة ،لكنتتا ولاس ت  ،هتتاا هتتو الحتتال ولتتيس التتب حص ت ار فتتي جامعاتنتتا فتتي
األردن ،ف د قاسى الاالل العربي في ملتل

مواقعا من هتا المحنتة يتحتد

باحت

برياتاني عمتل

فتتي الجامعتتات الستتودانية (انتتدروز  )1191عتتن نمتتا أستتما "اللولتتل المتحتتدر" ،ي تتول فيتتا ن

تتع

يجعتالن األستاتاة أقتل ت تددا متن النتاحيتين

الالبة في اللغة اإلنجليزية ،اوادراب األساتاة لهاا ال تع
األكاديميتتة واللغويتتة هنتتاب يبتتدأ اعتمتتاد الالبتتة علتتى استتتمال األستتتاا مالح تتات محتتدودة ا يتوقتتع
األست تتتاا مت تتن الاالت تتل أن يلت تتر عنهت تتا أو أن يبت تتال أي جهت تتد لتوست تتيعها باست تتتلدام الم ارجت تتع أو حتتتتى

الكتتتال يعتتتاد األستتاتاة فتتي م تتل هتتاا الو تتع عاتتا العالمتتات العاليتتة للجهتتد ال ليتتل حينهتتا ي تتعر
الاالتتل أن ا حاجتتة للجتتد والتتب كلتتا يتتؤدي حتميتتا لتتى انلفتتا
(م ل سويلز  )1199ها النتاتا ن الب وص

مستتتوي التعلتتيم ،وقتتد دعتتم رلتترون

دقيق لما يجري في جامعاتنا

ليستتت ال تتدعوة لتتى التعري تتل ،والتتتي تب تتدو جانبي تتة فتتي س تتياق م تتل ه تتاا البح ت

المع تتد ع تتن دور

اإلنجليزيتتة ،تتعا ار جماهيريتتا نارحتتا متتن منال تتات تتوفينية أو فرعيتتة ،بتتل مالبتتا تترعيا منا يتتا يلبتتي
حاجاتنا ويستهل أمتور حياتنتا ويحتل متن م تكالتنا التعليميتة ومتا متن اريتق غيتر استتلدام اللغتة األم

تستتتايع أن تس تتت ير مكن تتون اإلب تتداد ف تتي أافالن تتا و تتبابنا ا نس تتتايع أن نكت ت ت

علم تتا ،ونب تترد ف تتي

ملتب تتر ون تتتفهم ابيع تتة الك تتون و ت تواهر العل تتم ا بع تتد أن يتل تتر جي تتل مم تتن تل ت توا علمه تتم ك تتامال ف تتي

العربية
أمتتا اا كتتان متتن المتعتتار حتتدا

تغيي ترات فتتي الو تتع الحتتالي ،فهن تاب ملتتار ألتتري متتا نتتود

ارحتتا فتتي هتتاا المجتتال هتتو تبنتتي سياستتة تتتدريس اإلنجليزيتتة فتتي الجامعتتات العربيتتة ألغ ت ار
تم تتيا م تتع ااتج تتا الع تتالمي ف تتي مي تتدان اللغ تتة ألغت ت ار

-13-

محتتددة

مح تتددة ( Language for Special

)Purposes
ومن ال روري هنا أن نو

هاا المفهوم ال ديم الجديد ،والتاي يتتللص بتالتركيز علتى تتدريس

م تتادة التلص تتص باللغ تتة األجنبي تتة ب تتدل ااستعا تتة ف تتي ت تتدريس قواع تتدها وص تترفها ونحوه تتا وف هه تتا
الصتترفي والتركيبتتي والنا تتي ن هتتاا المفهتتوم قتتديم رغتتم حدا تتة زلتتم التتدعوة لتتا ففتتي جامعتتة دم تتق
علتى ستبيل الم تال ،يتدرس الاالتل متادة فتي اللغتة اإلنجليزيتة اات عالقتة مبا ترة فتي ح تل تلصصتا
ألربع سنوات متعاقبة بينما يدرس جميع مساقات تلصصا باللغة العربية ولمزيد من التو تي  ،فتإن
االتتل الح تتوق يتتدرس مستتاقا كتتل ستتنة فتتي اللغتتة اإلنجليزيتتة أو الفرنستتية جتتل محت توا متتن المصتتال
ال تتانوني ولتتيس متتن ال تتروري أن تبتتدأ الجامعتتة متتن ن اتتة الصتتفر فتتي هتتاا الميتتدان فهنتتاب تجتتارل
مما لة ألري في الجامعات العربية واألجنبية ،يمكن ااستفادة منها
ل د هر لى حيز الوجود عدد كبير من الكتل التتي تركتز علتى مجتاات متلصصتة وهتي قيتد
ااستتتعمال فتتي الوقتتت الحا تتر بع ت

هتتا الكتتتل تتتم تصتتميمها ألغ ت ار

لاصتتة بالبتتة الجامعتتات

العربية ن سلستلة نيتوكلس ( )Nucleusل ت بينتتر  1191تتم تاويرهتا لتعمتل علتى تتدريس األغت ار
التعليمية التي توازي األغ ار

التعليمية في العالم العربي (في جامعة تبريتز يتران) وقتد هتر أي تا

في جامعة ارابلس لى حيز الوجود ما يستمى بكتتال اإلنجليزيتة العلميتة ،متن واقتع تجربتة الجامعتات

الليبية وكما أ ار هيرو ( )Hiroسنة  1191بأن اللغة اإلنجليزيتة الستاتدة لتار العتراق وستوريا فتي
الاتتل وتكنولوجيتتا الهندستتة هتتي لغتتة اات أغت ار
نجاز لتوجيا تدريس اإلنجليزية ألغ ار

تابي يتتة تاريليتتا علتتى أيتتة حتتال فتتإن ال ليتتل قتتد تتتم

محددة بالنسبة للمتعلم أ تار هيترو  1191 Hiroبو توا

لى أن اللبرة الكويتية قامت بمحاوات جدية على المستوي الجامعي لتاوير منهتا اللغتة اإلنجليزيتة

كتتي يالتتتم الحاجتتات األساستتية فتتي ستتت كليتتات جامعيتتة وقتتد أجريتتت محتتاوات مما لتتة فتتي الجامعتتات
الليبية (ربنسون )1196 ،ويبدو أن لبرات مراكز اللغتات بالجامعتات الستعودية بتدأت تستير فتي هتاا
ااتجا (ان تر علتى ستبيل الم تال رو ستنة  )1199أمتا فتي التبالد الناا تة باإلنجليزيتة ،ف تد بترزت
متات الم اريع واألبحا

التي هدفت لى توجيتا تتدريس اإلنجليزيتة ألغت ار

نورد بع ا منها في قاتمة المراجع
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محتددة للالبتة األجانتل

وف تتي

تتو ه تتا اللا تتوا العري تتة ،يع تتد ه تتاا البحت ت

محاول تتة أولي تتة إلجت ت ار د ارس تتة مس تتحية

لحاجات الالبة األكاديمية في اللغة اإلنجليزية في جامعة فتية باألردن ،والتي ي تابا و تعها ،مع تم

الجامعات العربية األلتري وعليتا فتإن اللاتوة اإلجراتيتة التاليتة هتي ال ترود بمست الحاجتات باري تة
أك ر تفصيال عما تم نجاز حتى اآلن رغم قناعتنا المال ة أن ا بديل للتعريل
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المالحظات
 -1استنتا في مان في م الة كتبها مع كونراد في كتال يبحت

انت تار اإلنجليزيتة (م بتت فتي

مص تتادر البحت ت ) أن ه تتاا اانت تتار يع تتزي ل تتى ع تتاملين أساس تتين هم تتا الس تتيادة السياس تتية

والهيمنتتة ااقتصتتادية وقتتد أ تتا

ف تتمان أن اإلنجليزيتتة هتتي اللغ تة الوحيتتدة التتتي ت تتير

الداتل على استم اررية انت ارها في المست بل

 -2ا ب بأن الب تعميم ربما يكون لا است نا  ،لكن في الواقع تفت ر دول العالم ال ال

لتى

سياس تتات لغوي تتة وا تتحة مبني تتة عل تتى أس تتس تلا تتيا لغ تتوي تتامل ن تتابع م تتن واق تتع البل تتد

ااجتمتتاعي وااقتصتتادي والسياستتي فعلتتى ستتبيل الم تتال ،لتتيس هنتتاب سياستتة لغويتتة فتتي
األردن ،وقتتد حتتاول مجمتتع اللغتتة العربيتتة األردنتتي الت تتدم بم تترود قتتانون استتتعمال العربيتتة
ولتتم يتتنج فتتي تمريتتر (اتتالع د عبتتدالكريم لليفتتة ،اللغتتة العربيتتة والتعريتتل فتتي العص تتر

الحدي

من ورات مجمع اللغة العربية األردني)1199 ،

 -3ربما يفسر الب ولو جزتيتا صترار الجامعتة علتى ااستتمرار باستتلدام اإلنجليزيتة والوقتو

بحتتزم أمتتام محتتاوات التعريتتل ومتتا التتب فتتي واقتتع الحتتال ا م هتتر متتن م تتاهر ال تتعور

بالحل والكراهية  Ombivalenceالاي يميز عالقة المستعمر بالمستعمر

 -1لم نعلم عن أية محاولتة من متة قامتت بهتا دارة أي متن الجامعتات األردنيتة نحتو التعريتل
وفي أي مجال ا بتل هنتاب داتتل ت تير لتى تاهرة معاكستة والم تال التاي يعاتى داتمتا

هتتو كليتتة ااقتصتتاد والتجتتارة فتتي الجامعتتة األردنيتتة التتتي ستتارت بااتجتتا المعتتاكس وهتتو
حالل اإلنجليزية محل العربية

 -6تجتدر اإل تتارة هنتا لتتى متا أورد التتدكتور محمتد ارجتتي الزغتول فتتي بح تا الموستتوم "ت تتكيل
أهدا

لدواتر اللغتة اإلنجليزيتة فتي الجامعتات العربيتة" ( )1196عتن كفتا ة لريجتي داتترة

اللغ تتة اإلنجليزي تتة م تتن الناحي تتة اللغوي تتة ل تتد أعا تتى د زغ تتول التب تتار "ميت تتاجن" للكفاي تتة
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اللغويتتة ل ت ال

دفعتتات متتن لريجتتي دات ترة اللغتتة اإلنجليزيتتة فتتي جامعتتة اليرمتتوب ووجتتد أن

متوستا عالمتاتهم فتي هتاا االتبتتار كتان  59،9والتب دون العالمتة  %92التتي تعتمتتدها

الجامعات األمريكية كحد أدنى ل بول الالبة األجانل في الص

الجامعي األول

 -5است ني البة دواتر اللغة العربية واإلنجليزيتة متن عينتة هتا الد ارستة ألنتا متن الابيعتي أن
تستلدم العربية ألغ ار

تدريس اللغة العربية وكالب اإلنجليزية تستلدم ألغ ار

تتدريس

الالبة المتلصصين في هاا المجال والجتدير بالتاكر أن لهتاتين التداترتين نصتيل األستد

من أعداد المسجلين فتي كليتة اآلدال والعلتوم اإلنستانية وااجتماعيتة كتالب استت ني البتة

الد ارستتة اللاصتتة والتتاين يتتتم قبتتولهم استتت ناتيا ن ت ار لتتتدنى معتتداتهم بال انويتتة العامتتة متتن

عينة ها الدراسة

 -9اتالع كتتتال د عبتتدالكريم لليفتتة ،اللغتتة العربيتتة والتعريتتل فتتي العصتتر الحتتدي  ،من تتورات
مجمع اللغة العربية األردني1199 ،

 -9تم احتسال جميع درجات الالبتة وأع تا هيتتة التتدريس علتى كتل جابتة وت ستيمها علتى

عدد الم اركين للحصول على متوسا الدرجات لكل مهارة ومن المعلوم أن الترتيتل متن

 1-1يعني أن رقتم  1هتو األك تر أهميتة وأن رقتم  1بالتتالي هتو األقتل أهميتة بمعنتى أنتا
كلما تدنى المتوسا الحسابي ازدادت أهمية المهارة

 -1م تا ت

للف ترة  121متتن و ي تتة اليونستتكو رقتتم  16C/4والتتتي قتتدمها األمتتين العتتام لامتتم

المتحدة في الملاا العام الاويل األمد لاعوام  1195-1191وقتد صتدرت فتي بتاريس

عام 1199
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الملحق رقم ()1
الطلبة المسجلون لدرجة البكالوريوس حسب الكلية والجنس
في الفصل األول 1092 /1091
الجنس

اكر

المجمود

أن ى

الكلية
المجمود

13443

9231

4212

كلية العلوم

2973

1949

1024

كلي ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتة اآلدال والعل ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتوم

4145

2378

1767

اإلنسانية وااجتماعية

كلي ت ت ت ت تتة ااقتص ت ت ت ت تتاد والعل ت ت ت ت تتوم

2176

2670

494

اإلدارية
كلية الهندسة

1601

1405

196

كلية الصيدلة

225

46

179

كليتتة الصتتحة العامتتة والعلتتوم

456

282

174

الابية المساندة
كلية التمري

59

38

21

كلية الال

13

10

3

كلية ال األسنان

14

5

9

الدراسات اللاصة

1287

942

345
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الملحق رقم ()1
طلبة الدراسات العليا حسب الكلية والتخصص والدرجة العلمية والجنس

الكلية

الدرجة

في الفصل األول 1092 /1091
الجنس

التلصص

المجمود الكلي
المجمود

ماجستير

كلية العلوم

الريا يات
الفيزيا

الكيميا
العلوم الحياتية

كلية

الهند

ية

دبلوم

كلية اآلدال والعلوم

المجمود

ماجستير

اإلنسانية وااجتماعية

اإلحصا

التربية
اللغة العربية وردابها
التربية
المجمود
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المجمود
T

اكر
M

أن ى
F

585

413

102

100

70

30

23
10
20
27
20

16
10
16
13
15

7
4
14
5

341

278

83

141
54

115
46

26
8

146

117

-

105

105

-

دراسات سالمية

28

25

3

مركز

اللغات

دبلوم

ترجمة

10

8

2

معهد اآل ار

واان روبوجليا

11

7

4

ماجستير

5
6

3
21

4

مركز

الدراسات

اإلسالمية

ماجستير

48
20
37

48
20
37

دبلوم

الهندسة المدنية

-

الهندسة الكهرباتية
الهندسة الميكانكية

المجمود
اآل ار

اان روبولوجيا
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-
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الملحق رقم ()5
أعضاء الجهاز األ كاديمي حسب الجنسية والجنس

األجانل

الع تترل

في الفصل األول 1092 /1091
الجنسية

المجمود

اكر

أن ى

النسبة

المجمود الكلي

505

443

6.2

100.0

األردنيون

368

334

34

72..9

المجمود

37

32

5

7.4

سوري

5

5

-

1.0

عراقي

13

10

3

2.6

فلسايني

3

3

-

0.6

مصري

16

14

2

3.2

المجمود

100

77

23

19.7

سباني

1

1

-

0.2

استرالي

1

1

-

0.2

ألماني

1

-

1

0.2

أميركي

23

17

6

4.5

يراني

4

-

1

02

باكستاني

1

4

-

0.8

بريااني

13

9

4

2.6
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بنغالي

2

2

-

0.4

بولندي

3

3

-

0.6

تركي

29

26

3

5.7

روسي

2

-

2

0.4

سويدي

1

1

-

0.2

سيرلنكي

1

1

-

0.2

فرنسي

1

-

1

0.2

كندي

3

3

-

0.6

نرويجي

1

1

-

0.2

نيجيري

1

1

-

0.2

هندي

10

7

3

1.9

ياباني

1

-

1

0.2

يوناني

1

-

1

0.2
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الملحق رقم ()6
استبانة الطلبة
أخي الطالب ،أختي الطالبة:
تحية،
يهد

هاا البح

است صا ق ية أكاديمية بحتة تتعلق باللغة اإلنجليزية ويؤكد

الباح ان أن المعلومات التي ت منها هاا ااستبيان سي تصر استلدامها على أغ ار
العلمي واألكاديمي ومن قبلها ف ا

لاا كلنا أمل بب أن تتعاون معنا بإعاا جابات دقي ة ولب ال كر
ااسم
العمر
الجنس
التلصص
الكلية
السنة
الرقم الجامعي
البلدة

المدرسة ال انوية التي تلرجت منها
اللغات التي تعرفها عدا العربية واإلنجليزية
عدد سنوات دراسة اللغة اإلنجليزية
-199-

البح

هل تل يت دراسة لاصة في اإلنجليزية في معاهد أو غيرهاد
حدد المدة والمكان
ننت ل اآلن لى الجز ال اني متن ااستتبيان يرجتى منتب اإلجابتة عتن األستتلة التاليتة متع

ال كر

 -1كم مساقا تدرس هاا الفصلد
 -2كم منها يدرس باللغة اإلنجليزيةد
 -3هل معرفتب لإلنجليزية عامل حاسم للنجاا في ها المساقاتد
 -1كم من ها المساقات لا كتال م رر باإلنجليزيةد
 -6ما عدد المساقات التي تدرسها هاا الفصل ويدرسها مدرسون غير ناا ين بالعربيةد
(ي مل الب األساتاة األتراب والهنود وغيرهم)
 -5أي متتن مهتتارات اللغتتة اإلنجليزيتتة التاليتتة فتتي أريتتب أك تتر أهميتتة للنجتتاا فتتي الد ارستتة
الجامعية د رتبها ترقيما حسل األهمية من لىد

__________ الكتابة
__________ ااستماد (ااستيعال السماعي)
__________ المحاد ة
__________ ال ار ة
 -9متتدارس اللغتتة اإلنجليزيتتة ،أستتتايع أن أقتتيم قتتدراتي فتتي المهتتارات اللغويتتة كمتتا يلتتي
( ع عالمة  xفي المكان المناسل)
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جيد جداً

جيد

متوسط

ضعيف

ضعيف
جداً

ااستيعال السمعي

_____

_____ _____ _____ _____

المحاد ة

_____

_____ _____ _____ _____

ال ار ة

_____

_____ _____ _____ _____

الكتابة

_____

_____ _____ _____ _____

 -9أي متتن مهتتارات ااستتتيعال الستتمعي التاليتتة باللغتتة اإلنجليزيتتة فتتي أريتتب أك تتر أهميتتة
للاالل في دراستا الجامعيةد رتبها حسل األهمية من  1لى 1
________

ال تتدرة عل تتى فه تتم مالح تتات واستفس تتارات زمالت تتي الالب تتة ف تتي
المساق

________

فهم المحا رة أللا المالح ات

________

متابعة المحا رات المحلية وفهمها

________

فهم البراما اإلااعية والتلفزيونية

 -1أي من مهارات المحاد ة التاليتة باللغتة اإلنجليزيتة فتي أريتب أك تر أهميتة لتب كاالتل
في الجامعةد رتبها حسل األهمية من  1لى 1
________

ال درة على ارا األستلة دالل الص

________

التحد

مع األجانل لار الجامعة

________

ال درة على ناق الكلمات والجمل بو وا
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________

صياغة الت ارير ال فوية دالل الص

وت ديمها

 -19أي متن مهتتارات ال ت ار ة التاليتتة باللغتة اإلنجليزيتتة فتي أريتتب أك تر أهميتتة لتب كاالتتل
في الجامعةد رتبها حسل األهمية من  1لى 5
________

ق ار ة أستلة اامتحانات وفهمها

________

ق ار ة الكتل الم ررة

________

ق ار ة الكتل والصح

________

ق ار ة الدوريات العلمية

________

ق ار ة الكتالوجات

________

ق ار ة المراجع العلمية

والمجالت اللارجية

 -11أي من مهارات الكتابة التالية باللغة اإلنجليزية في أريتب أك تر أهميتة لتب

كاالل في جامعة اليرموبد رقمها ترقيما حسل األهمية من  1لى 6
________

كتابة الرساتل ال لصية

________

كتابة المالح ات المحلية

________

كتابة رساتل العمل وتعبتة النماا

________

كتابة أجوبة اامتحانات

________

كتابة الت ارير واامتحانات

 -12كتتان تتتدريبي فتتي مستتاقات اللغتتة اإلنجليزيتتة (زي  ،191زي  ،192زي  ،112زي
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 ،113زي  )111التي تارحها الجامعة ( ع داترة حول اإلجابة المناسبة)
جيد جداً

جيد

 -13هنتتاب مبتترر كتتا

ضعيف

متوسط

ضعيف جداً

استتتلدام اللغتتة اإلنجليزيتتة كلغتتة التتتدريس فتتي المستتاقات التتتي

أدرسها في تلصصي ( ع داترة حول اإلجابة المناسبة)
أوافق بشدة

أوافق

محايد

ال أوافق

ال أوافق بشدة

 -11لدي من الكفاية اللغوية اإلنجليزية ما يؤهلني لمتابعتة د ارستتي باإلنجليزيتة فتي هتا

الجامعة

أوافق بشدة

أوافق

محايد

ال أوافق
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ال أوافق بشدة

الملحق رقم ()1
استبانة أعضاء هيئة التدريس
األخ الزميل الدكتور ________________
تحية طيبة وبعد:
يهد

هاا ااستبان لى است صا حاجات البة الجامعة لمبحت

اللغتة اإلنجليزيتة نرجتو

منكم التعاون معنا بتعبتة هاا ااستبيان لن ل صورة ح ي ة لها المعلومات
كرنا وت ديرنا

مع بال
الداترة
الكلية

البلد

الجامعة التي تلرجت منها
المساقات التي تدرسها هاا الفصل من مستوي  299فما فوق
لغة التدريس المستلدمة في ها المساقات
هل الكتل الم ررة لها المساقات بالعربية أم اإلنجليزيةد
هل معرفة اإلنجليزية عامل حاسم للنجاا في مساقاتبد
بند

واآلن يرجى اإلجابة عن األستلة التالية بو ع
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ارة ( )xفي المكان المناسل م ابل كل

ناد ارً

أحياناً

دائما

أ را مادة المساق باإلنجليزية

_____

______

______

أ را المادة بالعربية وأعاي المصال باإلنجليزية

______

______

______

______

______

______

______

______

______

ي ير الالبة أستلتهم عن محتوي المادة باإلنجليزية

______

______

______

أستلدم اإلنجليزية لإلجابة عن استفسارات الالبة

______

______

______

أالل من الالبة ق ار ة دوريات باإلنجليزية

______

______

______

أالل من الالبة استلدام مراجع باإلنجليزية

______

______

______

______

______

______

أالل من الالبة ت ديم الت ارير المالوبة باإلنجليزية

______

______

______

أعاي امتحاناتي للالبة باإلنجليزية

______

______

______

أالل من البتي اإلجابة عن األستلة باإلنجليزية

______

______

______

يتم الن ا

دالل الص

باإلنجليزية

أال ت ت تتل ل ت ت تتى الالب ت ت تتة كتاب ت ت تتة المالح ت ت تتات الص ت ت تتفية
باإلنجليزية

أالل من الالبة كتابة أبحا

وت ارير باإلنجليزية
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يست تتتايع الالبت تتة متابعت تتة المحا ت ترة باإلنجليزيت تتة مت تتن
مستوي  299فما فوق

______

______

______

واآلن يرجى منب اإلجابة عن األستلة التالية
 -1أس تتتايع أن أحك تتم عل تتى م تتدرة البت تتي ف تتي المه تتارات اللغوي تتة باإلنجليزي تتة ب تتكل ع تتام
كالتالي ( ع

ارة  xفي المكان المناسل)
جيد

جيد جداً

متوسط

ضعيف

ضعيف
جداً

ااستيعال السمعي

_____

_____ _____ _____ _____

المحاد ة

_____

_____ _____ _____ _____

ال ار ة

_____

_____ _____ _____ _____

الكتابة

_____

_____ _____ _____ _____

 -2أي من مهارات اللغة اإلنجليزية التالية في رأيب أك ر أهمية للغتب في الجامعةد
رتبها حسل األهمية من  1لى 1
__________ ااستيعال السمعي
__________ المحاد ة
__________ ال ار ة
__________ الكتابة
 -3أي من مهارات ااستماد التالية باللغة اإلنجليزيتة فتي أريتب أك تر أهميتة لالبتتب فتي
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الجامعةد رتبها حسل األهمية من  1لى 1
________

ال درة على فهم مالح ات زمالتهم واستفساراتهم

________

فهم الالبة للمحا رة أللا المالح ات

________

متابعة الالبة للمحا رات الصفية وفهمها

________

فهم البراما اإلااعية والتلفزيونية

 -1أي متتن مهتتارات المحاد تتة التاليتتة باللغتتة اإلنجليزيتتة فتتي أريتتب أك تتر أهميتتة
لالبتب في الجامعةد رتبها ترقيما حسل األهمية من  1لى 1
________

ال درة على ارا األستلة دالل الص

________

التحد

مع األجانل لار الجامعة

________

ال درة على ناق الكلمات والجمل بو وا

________

صياغة الت ارير ال فوية دالل الص

وت ديمها

 -6أي متن مهتتارات ال ت ار ة التاليتتة باللغتتة اإلنجليزيتة ب أريتتب أك تتر أهميتتة لالبتتتب
في الجامعةد رقمها حسل األهمية من  1لى 5

________

ق ار ة الكتالوجات وفهمها

________

ق ار ة أستلة اامتحانات وفهمها
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________

ق ار ة الدوريات العلمية

________

ق ار ة الكتل الم ررة

________

ق ار ة المراجع العلمية
ق ار ة الكتل والصح

والمجالت اللارجية

 -5أي م تتن مه تتارات الكتاب تتة التالي تتة باللغ تتة اإلنجليزي تتة ف تتي أري تتب أك تتر أهمي تتة

لالبتب في الجامعةد رقمها ترقيما حسل األهمية من  1لى 6
________

كتابة أجوبة اامتحانات

________

كتابة الرساتل ال لصية

________

كتابة المالح ات الصفية

________

كتابة رساتل العمل وتعبتة النماا

________

كتابة الت ارير واألبحا

 -9م ت تتدرة الالبت تتة العامت تتة فت تتي اإلنجليزيت تتة تت تتدل علت تتى أن تت تتدريبهم فت تتي مست تتاقات اللغت تتة
اإلنجليزية (زي  ،191زي  ،192زي  ،112زي ،113

كان ( ع داترة حول اإلجابة المناسبة)
جيد جداً

جيداً

متوسطاً
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ضعيفاً

لخ) التي تارحها الجامعة
ضعيفاً جداً

 -9هن تتاب مب تترر ك تتا

اس تتتلدامي اللغ تتة اإلنجليزي تتة ف تتي المس تتاقات الت تتي أدرس تتها ف تتي

الجامعة ( ع داترة حول اإلجابة المناسبة)
أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

محايد

ال أوافق بشدة

 -1لت تتدي البتت تتي مت تتن الكفايت تتة اللغويت تتة باإلنجليزيت تتة مت تتا يت تتؤهلهم لمتابعت تتة تلصصت تتاتهم
( ع داترة حول اإلجابة المناسبة)
أوافق بشدة

أوافق

محايد
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ال أوافق

ال أوافق بشدة

