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 لغة التعليم العالي في الجامعات العربية

 دور اإلنجليزية في سياق التعريب
 د. رياض فايز حسين                                           د. محمد راجي الزغول 

 دائرة التربية                                                  دائرة اللغة اإلنجليزية 

 جامعة اليرموك                                         

 األردن -إربد                                          
 
 توطئـة:

رة قليات في الدول المستتعم  ية هي لغة مستعمر سابق، تعلمتها أعلى الرغم من أن اللغة اإلنجليز 
ل المستتعمرات قتد فتاق بك يتر إلدارة دفة الحكتم البرياتاني فتي تلتب التبالد،  ا أن انت تارها بعتد استت ال

استعمالها أيام ااستتعمار  فبعتد الحترل العالميتة ال انيتة وانهتزام ألمانيتا واليابتان، ألتات التدول الغربيتة 
ينتار بهيمنتة  يالناا ة باإلنجليزية وبلاصة الوايات المتحدة األمريكية، تتمتع بنفوا سياستي واقتصتاد

سياستتي  ومتتع تستتارد الت تتدم العلمتتي والتكنولتتوجي فتتي الوايتتات   افيتتة ولغويتتة باإل تتافة  لتتى النفتتوا ال
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  

دو اإلنجليزيتتتة لغتتتة العلتتتم والاتتتل والتكنولوجيتتتا، والمصتتتار  والايتتتران وااتصتتتال متتتن الابيعتتتي أن تغتتت
 (1)العتتتالمي،  ا  ن انت تتتار أيتتتة لغتتتة متتترتبا بمتتتا يتمتتتتع بتتتا ناا وهتتتا متتتن نفتتتوا سياستتتي وقتتتوة اقتصتتتادية

ا و تتع حتتر  فتتي دول العتتالم ال التت ،   ( ول تتد ترتتتل علتتى م تتل هتتاا التتدور1191)ف تتمان ورلتترون 
مين األول وال تتتاني بسياستتة لغويتتتة وا تتتحة تستتاير مصتتتالحها ال وميتتتة، و لصتتتيتها التزمتتت دول العتتتال

المميتتزة المرتباتتة بمصتتلحة أبناتهتتا التتتي بتترزت معالمهتتا فتتي افتتترا  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  وغيتال 
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أستتهما فتتي  فتتراز عتتدد متتن ملااتتي التعلتتيم فتتي تلتتب التتدول رأوا فتتي فتتر   (2)ياستتة لغويتتة وا تتحةس
اإلنجليزيتتة كلغتتة للتعلتتيم العتتالي، لاتتوة نحتتو اللحتتتاق بالركتتل الح تتاري الغربتتي  ومتتع أن م تتل هتتتا  
الفر تتية اعتباايتتة فتتي جوهرهتتا وك يتترة الم التتل علتتى المستتتوي ال  تتافي الح تتاري العتتام، وم تتار جتتدل 

 ساؤل،  ا أن فر  تلب السياسة في الساحة ال  افية غدا أمرا  واقعا  ليس من السهولة رف ا وت

تحاول الدراسة الراهنة  من ها  المعايات أن تحدد مدي احتياجات الالبة الجتامعيين العترل  
  ستتنل ي ال تتتو  فتتتي بتتتاألردن للغتتة اإلنجليزيتتتة متتن لتتتالل دراستتتة هتتا  الحاجتتتات فتتتي جامعتتة اليرمتتتوب

ستنحدد بعتد التب أهتدا  داية على ن أة الجامعة وتاورها  تم ستنبح  فتي ق تية لغتة التعلتيم فيهتا و الب
 1119جريتتتا علتتى عينتتتين مكتتونتين متتن ستتنعر  نتتتاتا دراستتتين منفصتتلتين أ ا وأليتترا  البحتت  وارات تت

ع تتو هيتتتة تتتدريس متتن ملتلتت  الكليتتات  ركتتزت الدراستتتان علتتى تحديتتد متتدي استتتلدام  19االبتتا  و
دراب الالبتة وت تويمهم ل تتدراتهم اللغويتة ومتن  تم  دراكهتم لحاجتاتهم اللغويتتة، اإلنج ليزيتة فتي الجامعتة، واا

ومتا يتترا  أع تتا  هيتتتة التتتدريس بصتتدد تلتتب الحاجتتات  وأليتترا ، ستتن دم بعتت  التوصتتيات اات العالقتتة 
 المبا رة في تكوين سياسة استلدام اإلنجليزية على المستوي الجامعي 

 جامعة اليرموك:

ربتتد  تتمالي فتتي مدينتتة   1195يتتة فتتي األردن عتتام الجامعتتة ال ان –تتتم تأستتيس جامعتتة اليرمتتوب 
متا  تهدت م لتا جامعتة عربيتة ألتري  األردن  وهي ت هد منا تأسيسها في الب العام نمتوا  متستارعا  قل

  1191( ألفتا  فتي نهايتة 11االل عام تأسيسها  لى ما ينو  على ) 599ا ارتفع عدد االبها من  
ل تد لاتا لهتا عنتد تأسيستتها أن تكتون مركتزا  للعلتوم والتكنولوجيتا فتتي ال ترق األوستا، وكانتت بتتداياتها 

متتر قتتد انتهتتى بهتتا  لتتى أن تكتتون جامعتتة ت ليديتتة كم يالتهتتا فتتي مع تتم بلتتدان تتتوحي بتتالب،  ا أن األ
ي الهياكتتل العتتالم العربتتي كمتتا بتتات متتن الصتتعوبة بمكتتان أن تغيتتر الجامعتتة مستتارها بعتتد أن ت ولبتتت فتت

 الت ليدية اآلنفة الاكر 

كليتتتتة العلتتتتوم الابيعيتتتتة بتتتتدواترها الملتلفتتتتة  الكيميتتتتا ،  تتكتتتتون الجامعتتتتة متتتتن تستتتتع كليتتتتات هتتتتي 
حيتتتتا ، واإلحصتتتتا ، والحاستتتتل اإللكترونتتتتي، والجيولوجيتتتتا  وكليتتتتة اآلدال األوالفيزيتتتتا ، والريا تتتتيات، و 
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ة، واللغتتتتتتة اإلنجليزيتتتتتتة، والتربيتتتتتتة، والعلتتتتتتوم والعلتتتتتتوم اإلنستتتتتتانية وااجتماعيتتتتتتة بتتتتتتدواترها  اللغتتتتتتة العربيتتتتتت
ااجتماعية، والتاريخ، والفنون الجميلة، والتربية الريا ية، والصحافة  وكلية العلتوم اإلداريتة بتدواترها  

دارة األعمتتتتال، والماليتتتتة واإلدارة العامتتتتة والمحاستتتتبة  وكليتتتتة الهندستتتتة بتتتتدواترها  الهندستتتتة اا ااقتصتتتتاد و 
ميكانيكيتتتة والكيماويتتتة وهندستتتة العمتتتارة  وكليتتتة الصتتتحة العامتتتة والعلتتتوم الابيتتتة المدنيتتتة والكهرباتيتتتة وال

المستتاندة بتتدواترها  الصتتحة العامتتة والعلتتوم الابيتتة المستتاندة  وكليتتة الصتتيدلة، وكليتتة التمتتري ، وكليتتة 
الوقتتتت الحا تتتر مع تتتم الالبتتتة بكليتتتات العلتتتوم الابيعيتتتة  األستتتنان  يلتحتتتق فتتتيالاتتتل، وكليتتتة اتتتل 

االتل ت ريبتا (  999العلوم اإلنستانية وااجتماعيتة، فتي حتين أن عتددا   تتيال  متن الالبتة )والهندسية و 
  قتد التح توا فتي كليتات الاتل والصتيدلة والتمتتري  واتل األستنان والعلتوم الابيتة المستاندة هتاا العتتام

 ( 1)ان ر الملحق

ل الجامعتتة وهتتي  باإل تتافة  لتتى هتتا  الكليتتات  هنتتاب أحتتد ع تتر مركتتزا  ومعهتتدا  تتتم تأسيستتها دالتت
معهد اآل ار وعلوم اإلنسان، ومركز الدراسات اإلسالمية، ومركز اللغات ومركتز الحاستل اإللكترونتي 
والمعلومتتات، ومركتتز البحتت  والتاتتوير التربتتوي، ومركتتز الدراستتات العبريتتة، ومركتتز التربيتتة والتتتدريل 

كتتتز ال  تتتافي اإلستتتالمي  ل تتتد للمعتتتاقين جستتتديا ، ومركتتتز الااقتتتة، ومركتتتز اللتتتدمات ااجتماعيتتتة، والمر 
 أسست ها  المراكز والمعاهد لتكمل دور الجامعة في التعليم والتدريل 

 قضية لغة التدريس في الجامعة:

( ودون لتتتبس فتتتي 1195أ تتتار قتتتانون جامعتتتة اليرمتتتوب عنتتتد تأسيستتتها )قتتتانون جامعتتتة اليرمتتتوب 
لكتن ف ترة ألتري متن المتادة نفستها  مادتا ال امنة  لى أن اللغتة العربيتة هتي لغتة التتدريس فتي الجامعتة،

أوردت است نا  أجازت بموجبا لمجلس الجامعة استتلدام لغتة ألتري فتي الحتاات التتي يراهتا مناستبة  
د  جتترا   تكليا  لتتم ويبتدو أن هتاا ااستتت نا  قتد أصتب  قاعتتدة فتي حتتين  تل األصتل التتاي قصتد  الم تر  

ا فتي ااكتمتال حتتى غتدت العربيتة مبعتدة يصل مرحلة التابيق  فمتا أن ألتات أاتر الجامعتة ومبانيهت
عتتتن الستتتاحة، وأصتتتب  استتتتلدامها  انويتتتا  وبلاصتتتة فتتتي كليتتتات العلتتتوم الابيعيتتتة والهندستتتة وااقتصتتتاد 
والعلتتوم اإلداريتتة  ويمكتتن أن يعتتزي استتتلدام اإلنجليزيتتة بتتدا  متتن العربيتتة لغتتة للتتتدريس فتتي الجامعتتة 

 رتيسية هي  لألربعة عوام
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( متتن ملتلتت  الكليتتات ا %29بتتا متتن أع تتا  هيتتتة التتتدريس )ن عتتددا  ا يستتتهان أ -1
( لتتالب متتن الابيعتتي أن يستتتلدموا اإلنجليزيتتة لغتتة 2يتكلمتتون العربيتتة )اتتالع محلتتق 

 للتدريس 

  تتتري  دارة الجامعتتة فتتتي استتتلدام اإلنجليزيتتتة مبع تتا  علتتى ال تتتعور بالتفتتالر وااعتتتتزاز -2
تتداد ابيعتي لغربتنتا الح تارية ن م تل هتاا ال تعور ام، وليس التب بمستتغرل  ا  (3)

ق الغرل بمعاياتا الح ارية وت دما الت ني   واعت ادنا بفر ية تفو 

أن عدد كبيرا  من أع ا  هيتة التدريس األردنيتين قتد تل توا تعلتيمهم العتالي فتي التدول  -3
مهمتتتتتهم الغربيتتتة الناا تتتتة باإلنجليزيتتتتة، وهتتتم يتتتترون فتتتتي استتتتلدامها تستتتتهيال  فتتتتي أدا  

وجتتودهم فتتي استر تتادهم بتتالمراجع العلميتتة التتتي دأبتتوا فتتي استتتعمالها أ نتتا  التعليميتتة، و 
الغتتتترل  لهتتتتاا فمتتتتن المؤستتتت  أن ا تبتتتتدي غتتتتالبيتهم استتتتتعدادا  لبتتتتال أي جهتتتتد نحتتتتو 
استتتتلدام العربيتتتة، اللغتتتة ال وميتتتة، فتتتي الوقتتتت التتتاي ين تتتر فيتتتا المجتمتتتع العربتتتي  لتتتى 

 هؤا  قادة ومن رين 

في المكتبة العربية، وم ل هاا الو ع  اتع فتي مع تم  ن ص المراجع والكتل العلمية -1
 ( 1191)بيرسون وفردريكس   دول العالم ال ال 

ل د تعر  استلدام اإلنجليزية لغة للتدريس فتي الجامعتة لن تد واستتيا  متن قااعتات ملتلفتة فتي 
نجليزيتة المجتمع األردني، ومن عدد من أع ا  هيتتة التتدريس  وقتد احتتدم الن تا  حتول استتلدام اإل

لغة للتعليم على المستوي الجامعي مما أدي  لى مناق ة هتا  المستألة فتي مجلتس األمتة األردنتي عتام 
  ونتيجة للمداوات الحادة فتي هتاا المجلتس ف تد تتم تعتديل الف ترة ال انيتة متن المتادة ال امنتة متن 1196

لصتح  الرستمية علتى تتم ن تر  فتي ا 1196، 26قانون جامعة اليرموب )قتانون جامعتة اليرمتوب رقتم 
"يحتتتتق لمجلتتتتس الجامعتتتتة أن يجيتتتتز استتتتتلدام لغتتتتة ألتتتتري )غيتتتتر العربيتتتتة( فتتتتي التعلتتتتيم  النحتتتتو التتتتتالي 

(  متتع التتب 1) الجتتامعي عنتتدما تكتتون الحاجتتة ماستتة لتتالب، ولكتتن علتتى الجامعتتة أن تحتتاول التعريتتل"
 الكليات من في أي استمرت الجامعة في سياستها اللغوية الساب ة، ولم تبرز أية محاوات للتعريل 
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والستتتؤال التتتاي ياتتترا نفستتتا هنتتتا يتعلتتتق ب تتتدرة الاالتتتل األردنتتتي العربتتتي علتتتى استتتتيعال المتتتادة 
التعليمية في الجامعة عند استلدام المدرس لغة غير العربيتة  نستتايع أن نؤكتد، متن لتالل األبحتا  

 تتتع  أكيتتتد فتتتي والدراستتتات والمالح تتتات، أن الاالتتتل األردنتتتي التتتاي يلتحتتتق بالجامعتتتة يعتتتاني متتتن 
قدراتتتا الملتلفتتة بمهتتارات اللغتتة اإلنجليزيتتة، علتتى التترغم متتن استتتمرار تعلمتتا لهتتا لمتتدة  متتاني ستتنوات 

 ى علمتتا  باإلنجليزيتتة  وت تتير بعتت  الدراستتات التتتيمتعاقبتتة قبتتل الجامعتتة  لتتالب متتن العستتير أن يتل  تت
ا يستتتتايعون علتتتى  ن لريجتتتي دواتتتتر اللغتتتة اإلنجليزيتتتةألتتتى أجريتتتت فتتتي بعتتت  الجامعتتتات العربيتتتة  

ن تحصتتيلهم فتتي التبتتارات الكفتتا ة أاألغلتتل أن يتتتابعوا دراستتتهم ألي مو تتود فتتي اإلنجليزيتتة، ا بتتل 
 ( 6اللغوية ا يؤهلهم دلول الجامعات الناا ة باإلنجليزية كاالل في السنة الجامعية األولى )

امعتتات العربيتتة، فهتتل متتن  اا كتتان األمتتر كتتالب بالنستتبة للريجتتي دواتتتر اللغتتة اإلنجليزيتتة فتتي الج
، وبعتتد تل تتي كتتل المع تتول أن يكتتون لريجتتو مدارستتنا ال انويتتة، ب تتعفهم المعهتتود فتتي اللغتتة اإلنجليزيتتة

يغلل عليها اابع اإلعادة المملة والبعد عن الواقتع، قتادرين علتى  منهم لمساقين عامين في اإلنجليزية
ن متتالهندستتة باإلنجليزيتتةد ل تتد اح نتتا متابعتتة دراستتة تلصصتتاتهم فتتي موا تتيع كااقتصتتاد واإلدارة و 

لبراتنتتا كأع تتا  هيتتتة تتتدريس بالجامعتتة أن ك يتترا  متتن البتنتتا يحتتاولون تأجيتتل تستتجيلهم فتتي مستتاقات 
نتفتتا  الفاتتتدة المتولتتاة متتن دراستتة م تتل ستتنة ال ال تتة أو الرابعتتة، أي بعتتد ااإلنجليزيتتة ااستتتدراكية  لتتى ال

علتتى اعتبتتار تلتتب المستتاقات معوقتتة لت تتدمهم األكتتاديمي  هتتا  المستتاقات  وا ت تصتتر أستتبال التأجيتتل
د ر س تا  الاالتل  ا جتدوي لهتا لمحتتوي   عتادة  ن جل هتا فحستل، بتل لكونهتا أي تا  تبعت  علتى الملتل   ا 

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

يستتتتجيل لحاجتتتات المتتتتعلم النفستتتية والع ليتتتة لتتتيس هنتتتاب أدنتتتى  تتتب بتتتأن الو تتتع الم تتتالي التتتاي 
تستا ل المتر  نتا فتي غيتال م تل هتا  السياستة يوال ومية يفر  استلدام اللغة األم لغتة للتتدريس،  ا أ

متا  اا كانتت هنتاب وستيلة لتلفيت  أعبتا  فتر  اإلنجليزيتة لغتة للتعلتيم والتب بتعتديل سياستة تدريستها 
واقعتتي مبا تتر  أي أنتتا  اا كتتان استتتلدام اإلنجليزيتتة واقعتتا  ا  لتتتتال م وواقتتع المتتتعلم واحتياجاتتتا ب تتكل

لاالتتل متتن ااستتتفادة متتن هتتاا الواقتتع علتتى نحتتو أف تتل ممتتا هتتو فتتر منتتا، فهتتل هنتتاب  جتترا  يمكتتن ام
علياد من هنا، ولإلجابة عتن هتاا الستؤال، ا بتد أن نألتا فتي الحستبان ااتجتا  العتالمي الجديتد التاي 
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فتتي م تتل هتتا  ال تترو  والتتاي يتتدعى تتتدريس اللغتتة ألغتترا  لاصتتة  علتتيم اللغتتاتتجتتال م هتتر فتتي 
Language for special Purposes (LSP)   يل تى هتاا ااتجتا  تبريترا  ن ريتا  وتابي تا  عمليتا  فتي

( بأنتتتتا عنتتتتدما تعاتتتتى 1191أنحتتتتا  ملتلفتتتتة متتتتن العتتتتالم  ف تتتتد أو تتتت  الباح تتتتان متتتتاكي ومتتتتاونتفورد )
كمو ود عام في  و  أهدا  تربويتة عامتة دون الت يتد بأهتدا  اإلنجليزية في المدارس فإنها تدرس 

محتتتتددة أو ااستتتتتجابة لحاجتتتتات تعليميتتتتة لاصتتتتة  كتتتتالب فتتتتإن المتتتتتعلم فتتتتي الغالتتتتل ا يتتتتدرب المنتتتتافع 
وهتتو فتي الغالتل فتتي  –المتولتاة متن تعلتم اإلنجليزيتتة  ا فتي مرحلتة مت دمتتة  ومتا أن يتتم هتاا اإلدراب 

ستتتتوي المستتتاق التعليمتتتي معتمتتتدا  علتتتى التكتتترار فتتتي تعلتتتيم الصتتتي  حتتتتى يغتتتدو م -المرحلتتتة الجامعيتتتة
حبتتاا  هتتا  حتتال متتتعلم ومستتببا  ال تتعور بالملتتل واإلوالتراكيتتل بعيتتدا  عتتن واقتتع ااحتياجتتات الفعليتتة لل

متع البتاح ين فتي هتا  المساقات ااستدراكية في اإلنجليزية بالجامعة، وليس بوسع ال ارئ  ا أن يتفق 
ن هتتتاا ااتجتتتا  الجديتتتد يستتتتدعي  تستتتم بهتتتاا الوصتتت   الو تتتع الستتتاتد فتتتي جامعاتنتتتا يالنتيجتتتة،  ا  ن 

ن مكونتات اللغتة وأنمااهتا الملتلفتة تحتدد متتا  علتم اللغتة حيت  تالتركيتز علتى األغترا  اللاصتة متن 
 يحتاجا المتعلم استعمااتا المحددة 

 أهداف البحث وطرائقه:

جامعة اليرموب من  لحالية للغة اإلنجليزية فيتهد  ها  الدراسة  لى مس  وت ويم الحاجات ا
را  عينة من الالبة وأع ا  هيتة التدريس الاين تم التيارهم ع واتيا  من كليات لالل استاالد ر

ف ا  111االبا ، منهم  1119العلوم الابيعية، والهندسة، والعلوم اإلدارية، تكونت عينة الالبة من 
وااجتماعية، مع التركيز ب كل رتيسي على البة وأع ا  هيتة  من كلية اآلدال والعلوم اإلنسانية

 مدرسا   19التدريس في كليات العلوم والهندسة  أما عينة أع ا  الهيتة التدريسية ف د تكونت من 

تعد  ها  الدراسة المسحية اللاوة األولى نحو  يجاد سياسة لغوية محددة على المستوي 
علم اللغة اإلنجليزية ألغرا  محددة  ولتح يق هاا الهد  تم الجامعي والتي قد توجا بدورها ت

تاوير استبيانين يستوعبان جوانل متعددة من حاجات البتنا للغة اإلنجليزية على المستوي 
 16( م اركا  )69الجامعي  تم تابيق هاين ااستبيانين على مجموعة استاالعية مؤلفة من )

لتعديالت الالزمة في  و  م ترحات هؤا  الم اركين  االبا (  أجريت ا 36ع و هيتة تدريس، و
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أستلة تتعلق بمعلومات ااتية ومعلومات عن  9سؤاا ، منها  31ا تمل استبيان هيتة التدريس على 
سؤاا  تتعلق بلغة التدريس في  13المساقات التي درسوها وعن لغة التدريس المستلدمة، و

أستلة ت يس ت ويمهم ل درات  3وية التي يحتاجها الاالل وأستلة تتعلق بالمهارات اللغ 9المحا رة و
 الاالل اللغوية 

 29ويما ل ااستبيان الم دم للالبة ااستبيان الاي أعاتي ألع تا  هيتتة التتدريس ويتكتون متن 
أستتتلة تتعلتتق  1لتتخ، و     أستتتلة تتعلتتق بتتالعمر والتلصتتص والكليتتة والستتنة والمدرستتة 9ستتؤاا  منهتتا 

لتتتتتي درستتتتها الاالتتتتل بالعربيتتتتة أو اإلنجليزيتتتتة وعتتتتن الكتتتتتل المستتتتتلدمة فتتتتي هتتتتا  بعتتتتدد المستتتتاقات ا
أستتتتلة تتعلتتتق بالمهتتتارات التتتتي يحتاجهتتتا الاالتتتل ب تتتكل أساستتتي للنجتتتاا فتتتي التعلتتتيم  5المستتتاقات، و
أستتتلة تتعلتتق بتتلرا  الالبتتة بلصتتتوص قتتدراتهم اللغويتتة واستتتلداماتها )اتتالع الملح تتتين  3الجتتامعي، و

عالمهتتم بتتأن الالبتتة وأع تتا  هيتتتة التتتدريس بعتتد  علتتى عينتتتي  نقتتد وزد ااستتتبياناال التت  والرابتتع(  و 
 ها  المعلومات ستستلدم ألغرا  البح  العلمي 

 عينة الدراسة:
االبتتتا  مستتتجلين فتتتي كليتتتات العلتتتوم الابيعيتتتة، والهندستتتة، والعلتتتوم  1119تكونتتتت عينتتتة الالبتتتة متتتن 

ت ريبتتتا  متتتن  %13والعلتتتوم اإلنستتتانية  تم تتتل عينتتتة الالبتتتة  الابيتتتة، وااقتصتتتاد والعلتتتوم اإلداريتتتة، واآلدال
، 91/1196مجتمتع الالبتة المستجلين فتي هتا  الكليتات، فتي الفصتل الدراستي ال تاني متن العتام الجتامعي 

أي فتتتتي الوقتتتتت التتتتاي أجريتتتتت فيتتتتا هتتتتا  الدراستتتتة  وقتتتتد استتتتت نى الالبتتتتة الملتح تتتتون بتتتتدواتر اللغتتتتة العربيتتتتة 
 ( 5) اسة اللاصةواإلنجليزية وكالب البة الدر 

رت صفو  بأكملها ع واتيا  من دواتر ملتلفة مع التركيز على تم يتل ولتسهيل جمع البيانات، التي
ار متتتدي صتتتحة بتتتملتلتتت  التلصصتتتات وبلاصتتتة التلصصتتتات فتتتي كليتتتتي العلتتتوم والهندستتتة والتتتب الت
 رها الم ولة التي تزعم بأن هناب حاجة لإلنجليزية في تدريس ها  التلصصات أك ر من غي

فراد عينتة الدراستة هنتا هتم لريجتو المتدارس ال انويتة األردنيتة وغتالبيتهم متن البتة الستنة ال ال تة أو أو 
متن العينتة تل توا تعلتيمهم ال تانوي  %16االبتا  أي متا يعتادل  1119فتردا  متن أصتل  159الرابعة  فهنتاب 

يا(  وكانتت نستبة اإلنتا  فتي في مدارس غير أردنية )مع مهم من المملكتة العربيتة الستعودية ودول الللت
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 %11، وهي نسبة غير متكافتتة متع التاكور  اا متا قورنتت بنستبتهم فتي الجامعتة والتتي تبلت  %39العينة 
متتن مجمتتود عتتدد الالبتتة  يعتتود الستتبل فتتي التتب  لتتى أن مع تتم عينتتة البتتة كليتتة الهندستتة متتن التتاكور، ا 

(  كمتتتا تتتتتراوا أعمتتتار 1196اليرمتتتوب،  )جامعتتتة %13ستتتيما وأن نستتتبة اإلنتتتا  للتتتاكور فتتتي هتتتا  الكليتتتة 
( الاي ي هر توزيع أفراد العينة من الالبة على الكليتات 1سنة  االع الجدول رقم ) 23-19الالبة بين 

 الملتلفة 

 (1جدول رقم )

 توزيع عينة الطلبة

النســبة لعــدد   
 طلبة الكلية

النســــــبة 
 للعينة

 اجةحال  إناث  ذكور

    %29 %19،1 311 علوم

    %29 %29،1 329 هندسة

    %19 %21،1 115 علوم ابية

داريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة علتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوم  
 واقتصادية

291 9،9% 19%    

 502 617 117   1111 مجموع

صتتل ع تتوا  )متتن أ 139تتتدريس المكونتتة متن وزد استتبيان رلتتر علتتى عينتة متتن أع تتا  هيتتة ال
والعلتوم اإلداريتة  قتدم هتاا  ع وا  ت ريبتا ( متن كليتات العلتوم والهندستة والعلتوم الابيتة وااقتصتاد 259

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 

متامهم فتي اللغتتين عاليتا  ممتا يجعتل لتديهم الليتار الحال، واقتصر االتبار علتى األع تا  العترل إلل
 استلدام العربية وكالب ل درتهم على ت ييم قدرات الالبة في اللغتين 
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بيانا  متتن تاستت 19بلتت  عتتدد ااستتتبيانات التتتي جمعتتت بعتتد توزيعهتتا علتتى أع تتا  هيتتتة التتتدريس 
هميتة م تتكلة اللغتة التتتي ، ويعتزي الستبل لهتتاا المتردود العتتالي  لتى أ%51، أي متا نستتبتا 139أصتل 

 استحوات على اهتمام بال  بين الم  فين في الجامعة والمجتمع 

( توزيتتع عينتتة أع تتا  هيتتتة التتتدريس علتتى الكليتتات الملتلفتتة والتتاي ي هتتر 2يبتتين الجتتدول رقتتم )
بو تتوا زيتتادة تم يتتل أع تتا  هتتا  الهيتتتة لكليتتات العلتتوم والهندستتة ألن ق تتية اللغتتة ت تتكل مو تتوعا  

 لن ا  في ها  الكليات أك ر من غيرها للجدل وا

 (5جدول رقم )

 توزيع عينة أعضاء هيئة التدريس

 النسبة للعينة العدد الدائرة أو الكلية

 علوم

 هندسة

 علوم ابية

 علوم  دارية واقتصادية

 مجموع

39 

26 

11 

13 

00 

12% 

29% 

16% 

11% 

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

( توزيع عينة أع ا  هيتة التدريس حسل البلد الاي تل وا تعليمهم العالي 3الجدول رقم )
 فيا 
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 (6جدول رقم )

 توزيع أعضاء هيئة التدريس حسب البلد الذي تلقوا تعليمهم فيه

 % العدد البلد 

 الوايات المتحدة األمريكية البلدان الناا ة باإلنجليزية

 برياانيا

 كندا

51 

11 

2 

59 

21 

2 

 لمانياأ البلدان غير الناا ة باإلنجليزية

 فرنسا

 بولندا

 تركيا

1 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

علتتى الحاستتول استتتلرا  األوستتاا  هتتافرغتتت البيانتتات فتتي جتتداول ملصصتتة تتتم برمجت
 التكرار  الحسابية ومعدات

 النتائج:
 نعر  فيما يلي نتاتا ها  الدراسة تحت أربعة عناوين رتيسة هي 

 مدي استلدام اإلنجليزية في الجامعة  -1

 ت ويم ال درات اللغوية كما يدركها الالبة وأع ا  هيتة التدريس  -2
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 تحديد الحاجات اللغوية من وجهة ن ر كل من الالبة وأع ا  هيتة التدريس  -3

 صيات المناق ة والتو  -1

 مدى استخدام اإلنجليزية:  -1

سنبح  تحت هاا العنوان مدي استلدام اللغة اإلنجليزية علتى المستتوي الجتامعي، كمتا ستنبح  
ااستلدام الح ي ي للغة اإلنجليزية دالل الص ، وأليرا  سنجري م ارنتات بتين  جابتات أع تا  هيتتة 

 التدريس والالبة 

لالبتة حتول عتدد المستاقات التتي يدرستها الالبتة ومتا متن استتبيان ا 11 لى  9تدور األستلة من 
ي تتدر س باإلنجليزيتتة منهتتا وحتتول الكتتتل المستتتعملة، وأليتترا  حتتول أهميتتة معرفتتة اإلنجليزيتتة للنجتتاا فتتي 

 الدراسة الجامعية 

)متوستتا عتتدد المستتاقات لكتتل االتتل    6192مستتاقا  متتن أصتتل  1913أ هتترت اإلجابتتات أن 
متن مجمتود المستاقات  وقتد  %99د رِّست باإلنجليزية أي ما نسبتا تسجيلها من العينة تم ( 6،13%

تستتلدم كتبتا   نجليزيتة  يبتين هتاا  %95من المساقات، أي ما نستبتا  1161أو   أفراد العينة بأن 
بيتتع الكتتتتل   وعنتتد تفحتتتص ستتجالت مركتتز ةالتترقم وبو تتوا ارتفتتاد نستتبة استتتتلدام الكتتتل اإلنجليزيتت

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

العلوم الابيعية وكتابين في كلية ااقتصاد والعلوم اإلدارية، بينما تفت ر كليتة العلتوم الابيتة كليتا  أليتة 
 ية كتل عرب

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 

وعلينتتا أن علتتى م تتل هتتا  المواف تتة،  ا بإمكتتان التتداترة أن تنستتق التتب مبا تترة متتع مركتتز بيتتع الكتتتل  
نو تت  هنتتا أي تتا  بتتأن بعتت  أع تتا  هيتتتة التتتدريس وبلاصتتة فتتي كليتتات العلتتوم اإلنستتانية واآلدال، 

ان رستتتمي متتتن  دارة م تتتررة بالعربيتتتة دون الحصتتتول علتتتى   والعلتتوم اإلداريتتتة وااقتصتتتاد يالبتتتون كتبتتتا  
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 الجامعة وعليا ف د اتلات الجامعة حدي ا   جرا ات حازمة تجا  هاا األمر 

تتا  وعنتتد  حاستتما  فتتي نجتتاحهم فتتي المستتاقات  اا كانتتت معرفتتة اإلنجليزيتتة عتتامال  ستتؤال الالبتتة عم 
االبتا  أو متا نستبتا  299باإليجال بينما أجال  %99االل، أي بنسبة  999التي يدرسونها أجال 

 عن اإلجابة  %69بالنفي في حين امتنع  26%

يانتات عتن المستاقات التتي تتدرس في استتبيان أع تا  هيتتة التتدريس ب 5، 6، 1تعاى األستلة 
وعتتن لغتتة تتتدريس هتتا  المستتاقات وعتتن الكتتتل المستتتلدمة ) نجليزيتتة أو عربيتتة( وعتتن متتدي مستتاهمة 

 اإلنجليزية في نجاا الاالل 

متتن  %59أي متتا نستتبتا  19متتن أصتتل  59أ تتار تحليتتل  جابتتات أع تتا  هيتتتة التتتدريس بتتأن 
( بتتأنهم يمزجتتون بتتين اللغتتتين %12فتتردا  ) 11ر األع تتا  يدر ستتون مستتاقاتهم باإلنجليزيتتة بينمتتا أ تتا

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

 9ي تتررون كتبتتا  عربيتتة لتتتدريس مستتاقاتهم و (%9) 5كتبتتا   نجليزيتتة لتدريستتهم مستتاقاتهم فتتي حتتين أن 
 ( امتنعوا عن اإلجابة 1%)

(  جابتتات أع تتا  هيتتتة التتتدريس عتتن الستتؤال المتعلتتق بالكتتتل الدراستتية 1ويو تت  جتتدول رقتتم )
 الم ررة 

 (1جدول رقم )

 الكتب الدراسية المقررة كما تظهر في إجابات أعضاء هيئة التدريس

علوم  هندسة علوم اللغة
 طبية

رة إدا
 واقتصاد

نسبة  مجموع
 مئوية
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  نجليزي

نجليزي  عربي واا

 عربي

 ةجابا  

21 

93 

92 

91 

 23 

99 

99 

92 

1 

3 

1 

9 

93 

95 

93 

99 

91% 

9% 

3% 

1% 

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

ة بالعربية  وقد اتلا مجمع اللغة العربيتة األردنتي زمتام المبتادرة فتي تبنتي م ترود لتعريتل يكتل دراس
الجامعتتتات وألتتا علتتتى عات تتا بالتعتتتاون متتع أع تتتا  هيتتتة التتتتدريس فتتي الجامعتتتات  تعلتتيم العلتتتوم فتتي

  (9اسية الم ررة في ملتل  العلوم الابيعية  لى العربية)األردنية ال يام بترجمة عدد من الكتل األس

ستتؤاا  و تتعت لدراستتة لغتتة  11(   جابتتات أع تتا  هيتتتة التتتدريس علتتى 6يللتتص جتتدول رقتتم )
 التفاعل الصفي واللغة المستلدمة في ت ييم المدرس للالبة 
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 (2جدول رقم )

 ساليب التقييمألصفي و ملخص إجابات أعضاء هيئة التدريس عن لغة التفاعل ا
 دائمًا  

% 

 أحياناً 
% 

 نادراً 
% 

 بدون
 إجابة

% 
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متنهم  %29من هؤا  المدرسين بأنهم ي رحون ويحا ترون "داتمتا  باإلنجليزيتة بينمتا يستتلدم  61%
"نتتتتتادرا "   اا كتتتتتان المحا تتتتتر ا يستتتتتتلدم  %11اإلنجليزيتتتتتة "أحيانتتتتتا " فتتتتتي محا تتتتتراتهم ويستتتتتتلدمها 

ريستتي ال تتاتع فتتي ن التتنما التد اإلنجليزيتتة، فهتتل يعنتتي التتب أنتتا يستتتلدم العربيتتةد لتتيس بال تترورة  
مع تتم الجامعتتات العربيتتة هتتو  عاتتا  المصتتالحات باإلنجليزيتتة و تترا المتتادة باللغتتة األم  علتتى أيتتة 

عندما ستل أفتراد العينتة متن أع تا  هيتتة التتدريس حتول التب التنما، أجتال أك تر متن  لت هم  –حال 
 %26ن داتمتتا " وأن هتتاا التتنما التدريستتي "متتنهم بتتأنهم يستتتلدمو  %29بتتالنفي المبا تتر بينمتتا أجتتال 

 منهم يستلدما "أحيانا " 

ف تا متن أع تا   %11ب كل رتيستي علتى الن تا  الصتفي  أجتال  11، 19، 1تركز األستلة 
متنهم بتأنهم يستتلدمونها "أحيانتا "  %35هيتة التتدريس بتأنهم يدرستون "داتمتا " باإلنجليزيتة بينمتا أجتال 

ن نمتا اإلجابتة المو ت  هنتا يبتدو لدمونها   بتأنهم "نتادرا " متا يستت (%11بالتدريس ومع مهم زعتم )
ن ن تير  لتى أن اري تة التتدريس التواردة فتي الستؤال الستابع  يجتل أ وكأنما يتعار  متع ااستتجابات

نتتا يتتترب ال ليتتل متتن ي اري تتة المحا تترة فتتي الغالتتل حيتت   المستتتلدمة علتتى المستتتوي الجتتامعي هتت
الالبتة يف تلون استتلدام العربيتة عنتدما يارحتون الوقت للمناق ة الصفية  ويرينا السؤال العا ر بأن 

 %15متتتن الالبتتتة أجتتتابوا بتتتأنهم "نتتتادرا " متتتا يستتتتلدمون اإلنجليزيتتتة لاتتترا األستتتتلة، و %35  أستتتتلتهم
أجتابوا بتأنهم يستتلدمونها داتمتا   وفتي الستؤال الحتادي ع تر  %19أجابوا أنهم يستلدمونها "أحيانا " و

ن يستتتلدموا كتتال اللغتتتين العربيتتة واإلنجليزيتتة لإلجابتتة عتتن أجتتال المدرستتون بو تتوا أنهتتم يحتتاولون أ
 داتما (  %35أحيانا ،  %11نادرا ،  %22أستلة الالبة )

ممتتتا ورد يمكننتتتا أن نستتتتنتا بتتتأن اإلنجليزيتتتة تستتتتلدم فتتتي المحا تتترة بينمتتتا تستتتتلدم اإلنجليزيتتتة  
 والعربية في الن ا  الصفي مع التركيز على العربية 

تعتالا مو تود اإلجترا ات  15، 16، 11، 13، 12(، فتإن األستتلة 6رقتم ) وكما يبتي ن الجتدول
بو توا أن مع تم أع تا   12الصفية ومتالبات المساق األلري  فعلى سبيل الم ال، يرينا الستؤال 

( يالبتتتون "داتمتتتا " متتتن االبهتتتم أن يكتبتتتوا مالح تتتاتهم باإلنجليزيتتتة، بينمتتتا أفتتتاد %69هيتتتتة التتتتدريس )
بتأنهم يالبتون التب متنهم "أحيانتا "  ويبتين  %15را " ما يالبون التب متنهم وأفتاد منهم بأنهم "ناد 13%
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( %51استلدام المراجع اإلنجليزية للمادة الدراسية  أجتال مع تم أع تا  هيتتة التتدريس ) 11سؤال 
بتتأنهم يالبتتون  %25بتتأنهم يالبتتون "داتمتتا " متتن االبهتتم أن يعتتودوا لمراجتتع  نجليزيتتة فتتي حتتين أجتتال 

بيانتتتات عتتتن كيفيتتتة  13أجتتتابوا أنهتتتم "نتتتادرا " متتتا يالبتتتون التتتب، وي هتتتر ستتتؤال  %19نتتتا " والتتتب "أحيا
استتتتتلدام التتتتدوريات المتلصصتتتتة والتتتتتي قتتتتد ين تتتتر  ليهتتتتا علتتتتى أنهتتتتا ملتلفتتتتة عتتتتن المراجتتتتع  وكانتتتتت 

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

بتأنهم يالبتون متن البتتهم  %62ية التتي تالتل متن الالبتة  أجتال األبحا  والت ارير الصفية وال فو 
بتأن  15"نتادرا "  ويو ت  الستؤال  %22"أحيانتا "،  %22وأجال  ،أن يكتبوا ت ارير باإلنجليزية "داتما "

متن أع تا  هيتتة التتدريس يالبتون "أحيانتا " متن البتتهم ت تديم ت تارير  تفوية لمتادتهم الدراستتية  21%
 يفعلون الب "نادرا "  %39بينما 

 تارت أباللغة المستلدمة من المدرسين في اامتحانتات واالتبتارات   19و 19يتعلق السؤاان 
بتأنهم ي تدمون  –ستبة لإلجابتة عتن أي ستؤال ( ويم ل التب أعلتى ن%93الغالبية الع مى من العينة )

"نتتادرا "  أمتتا اإلجابتتة  %11متتنهم "أحيانتتا " و %5التبتتاراتهم وامتحانتتاتهم باإلنجليزيتتة "داتمتتا " بينمتتا أفتتاد 
بتتأنهم يالبتتون متتن البتتتهم اإلجابتتة باإلنجليزيتتة "داتمتتا "،  %59فكانتتت كالتتتالي  أفتتاد  19عتتن ستتؤال 

 "نادرا "  %19"أحيانا "،  13%

تتا  اا كتتان البتتة المستتاقات  29و  11 هتتر الستتؤاان ي استتتجابات المدرستتين حتتول التستتاؤل عم 
 %39األوليتتة والمت دمتتة يستتتايعون استتتيعال محتتتوي المحا تترات التتتي تعاتتى باإلنجليزيتتة  أجتتال 

متتتتن أع تتتتا  هيتتتتتة التتتتتدريس بتتتتأن الالبتتتتة فتتتتي المستتتتاقات األوليتتتتة يستتتتتايعون متابعتتتتة المحا تتتترات 
"نتتادرا "  أمتتا بالنستتبة لالبتتة المستتاقات المت دمتتة ف تتد أجتتال  %5"أحيانتتا " و %63متتا "، باإلنجليزيتتة "دات

 "نادرا "  %5"أحيانا " و %12منهم أن الالبة يستايعون متابعة المحا رة "داتما "،  15%

فتتي استتتبيان أع تتا  هيتتتة التتتدريس يمكننتتا ااستتتنتا   29 لتتى  9متتن لتتالل تحليتتل األستتتلة متتن 
صتتفي يتتتم علتتى األغلتتل باإلنجليزيتتة متتع قليتتل متتن استتتلدام العربيتتة أ نتتا  الن تتا  فتتي بتتأن التتتدريس ال

الصتتت   أمتتتا األستتتتلة التتتتي تاتتترا لتتتالل المحا تتترة فغالبتتتا  متتتا تكتتتون بالعربيتتتة وتتتتتم اإلجابتتتة عنهتتتا 
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باإلنجليزية  وبلصوص المالح ات الصفية والواجبات التي تالتل متن الالبتة، أفتاد مع تم أع تا  
أنهتم يالبتون أن تكتون هتا  الواجبتات الصتفية والبيتيتة مكتوبتة باإلنجليزيتة ا بالعربيتة  هيتة التتدريس 

 –كما أ ار مع تم أع تا  هيتتة التتدريس بتأنهم يالبتون متن البتتهم أن يستتعينوا بتالمراجع الملتلفتة 
زيتة باإلنجلي  تعاي الغالبيتة الع متى متن أع تا  هيتتة التتدريس التبتاراتهم -ر من الدورياتكتبا  أك 

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

 إدراك القدرات اللغوية:

ة ل تتدراتهم فتتي المهتتارات اللغويتتة فتتي استتتبيان الالبتتة حتتول ق تتية  دراب الالبتت 13يتتدور ستتؤال 
فتي ااستتيعال الستمعي والمحاد تة وال ترا ة والكتابتة  وكتالب يو ت   -وعلى وجا التحديتد –الملتلفة 

فتتتي استتتبيان أع تتتا  هيتتتة التتتتدريس ت يتتيمهم ل تتتدرات الالبتتة فتتتي المهتتارات األربتتتع اآلنفتتتة  21ستتؤال 
بتة يبتالغون فتي ت تويم قتدراتهم اللغويتة  ا  تب ( أدنتا  بتأن مع تم الال5الاكر  يبين لنا الجتدول رقتم )

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

 (7جدول رقم )

 آلراء الطلبة والمدرسين لطلبة في المهارات اللغوية وفقاً تقويم قدرات ا

 المهارة

 ضعيف جداً  ضعيف متوسط جيد جيد جداً 

 ينمدرس طلبة مدرسين طلبة  مدرسين طلبة  مدرسين طلبة  مدرسين طلبة 

 2 1 1 3 1 15 61 11 6 39 ااستيعال السمعي

 1 2 15 9 19 33 1 12 1 11 المحاد ة

 9 1 9 2 19 1 31 39 3 61 ال را ة

 1 1 21 2 19 15 11 11 2 19 الكتابة
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هتتم  فبينمتتا مدرستتيهم لكتتان ت تتويم الالبتتة ألنفستتهم فتتي ااستتتيعال الستتمعي أف تتل متتن ت تتويم 
متتتن  %51( و)جيتتتد( ف تتتد وافتتتق ن مستتتتواهم باإلنجليزيتتتة )جيتتتد جتتتدا  متتتن الالبتتتة بتتتأ %99أجتتتال 

ن الالبتتة بم تتل هتتاا المستتتوي  وت تتير  جابتتات أع تتا  هيتتتة التتتدريس أأع تتا  هيتتتة التتتدريس 
الستمعي ن الالبة يت نون هتا  المهتارة، وقتد يعتزي الستبل فتي  ت تان الالبتة لالستتيعال أوالالبة ب

فتي التعلتيم الجتامعيي حيت   ن ألتا المالح تات أ نتا   هامتا    لى كون ها  المهارة ت كل عنصرا  
المحا تترة تعتمتتد ب تتكل كبيتتر علتتى قتتدرة الالبتتة األردنيتتين التتاين يستتتمعون ويتتتابعون ب تتكل داتتتم 

 ما تكون فيها اإلنجليزية لغة المحاد ة   براما التلفزيون التي غالبا  

ن أع تتتا  هيتتتتة التتتتدريس والالبتتتة ل تتتدرات الالبتتتة اإلجماليتتتة فتتتي المحاد تتتة ن ت تتتويم كتتتل متتت 
متتن الالبتتة ي ومتتون قتتدراتهم فتتي المحاد تتة  %65 اإلنجليزيتتة تتبتتاين ب تتكل وا تت ، ففتتي حتتين أن

  وفتي حتين أن هيتة التدريس واف توا الالبتة الترأيف ا من أع ا   %19( و)جيد( فإن)جيد جدا  
ن إ( فتتن قتتدرتهم الكالميتتة باإلنجليزيتتة ) تتعيفة( و) تتعيفة جتتدا  أمتتن الالبتتة ف تتا أفتتادوا بتت 19%
ن ت تتويم الالبتتة أمتتن أع تتا  هيتتتة التتتدريس أفتتادوا ب تتعفهم هتتاا  وهكتتاا نستتايع ال تتول بتت 69%
 ك ر واقعية من ت ويمهم بلصوص قدراتهم على ااستيعال السمعي  أنفسهم في المحاد ة أل

من  %99المبالغة في ت ويم قدراتهم  فبينما حكم   لى وفي مهارة ال را ة، اتجا الالبة أي ا  
 ن نص  ها  النسبة ت ريبا  إو)جيد( ف (الالبة على قدراتهم في ال را ة بأنها تتراوا بين )جيد جدا  

( من أع ا  هيتة التدريس ارتأت الب وحكم النص  اآللر من أع تا  هيتتة التتدريس 12%)
  (9)اةعلى قدرات الالبة في ال را ة على أنها متوس

دريس ل تتتتدرات الالبتتتتة الكتابيتتتتة ن التبتتتتاين بتتتتين ت تتتتويم كتتتتل متتتتن الالبتتتتة وأع تتتتا  هيتتتتتة التتتتت 
ن قتتدرتهم الكتابيتتة أمتتن الالبتتة  %91فتتاد أ، فبينمتتا ك تتر و تتوحا  باإلنجليزيتتة ا يمكتتن أن يكتتون أ

ن  ف تا متن أع تا  هيتتة التتدريس   %11( و)جيد( ف تد أيتد هتاا ااعت تاد تتراوا بين )جيد جدا  
أفتادت أن قتدرات الالبتة الكتابيتة )متوستاة(  %95غالبية الع متى متن أع تا  هيتتة التتدريس ال
ايع الجتزم بتأن ت تويم أع تا  و دون الب  ومن لبرتنتا كمدرستين لمبحت  اللغتة اإلنجليزيتة نستتأ
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 ك ر واقعية من ت ييم الالبة ألنفسهم  هيتة التدريس أ

ال عتتتام للتعتتتر  علتتتى ت تتتويم الالبتتتة فتتتي استتتتبيان الالبتتتة وهتتتو ستتتؤ  29صتتتمم الستتتؤال رقتتتم 
داتهتتم فتتي المستتاقات التتتي أعتتن  وللدرجتتة التتتي ي تتعرون عنتتدها بالر تتالكفايتتاتهم اللغويتتة العامتتة 

من عينة الالبة بأنهم اوو كفتا ة تتؤهلهم لدراستة مستاقات  %56تدرس باإلنجليزية  فبينما  عر 
، أفتاد نصت  أع تا  هتاا الترأي لم يواف وا على %21ين ومنهم كانوا محايد %12باإلنجليزية و

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

ن الالبتتتتة أل ينتتتتا ن تتتترة علتتتتى متوستتتتاات اإلجابتتتتات المتعل تتتتة بالمهتتتتارات األربتتتتع، لرأينتتتتا ألتتتتو 
ة في مهارة ال را ة، تليها الكتابة  م ااستيعال الستمعي وأليترا  المحاد تة  ك ر قدر أيعت دون بأنهم 

 %99فتي الكتابتة  و %91( و)جيتد( فتي ال ترا ة، وأنفسهم في فتتي )جيتد جتدا   %99ا صن   
ن الالبتتتة أفتتي المحاد تتة  أمتتتا أع تتا  هيتتتة التتتدريس ف تتد رأوا  %65فتتي ااستتتيعال الستتمعي و

ليتترا  المحاد تتة،  ا أستتتيعال الستتمعي تليهتتا ال تترا ة  تتم الكتابتتة و ف تتل متتا يكونتتون فتتي مهتتارة ااأ
 %11و)جيتد( فتي مهتارة ااستتيعال الستمعي، و (منهم الالبة في فتتي )جيد جدا   %51صن  

بتين الالبتة  منهم في المحاد ة، يبدو أن هناب اتفاقا   %19 ليرا  أفي الكتابة و  %11في ال را ة و
 هم ب كل عام  وأع ا  هيتة التدريس في ت ويم

وبإيجاز، يمكننا ال ول  ن ها  النتاتا ا تعكس قدرات الالبتة اللغويتة الح ي يتة  فمتن لتالل 
ن الت تويم اإلجمتالي ل تدرات الالبتة أن ن تول بتع ألبراتنا التعليمية ومن مالح ات الزمال  نستتاي

استتتتتيعال ألنفستتتتهم هتتتتو أمتتتتر مبتتتتال  فيتتتتا  وح ي تتتتة األمتتتتر هتتتتو أن أف تتتتل البتنتتتتا ا يستتتتتايعون 
ن دراستة الكتتل اإلنجليزيتة أن ن تول بتية  ومن لالل مالح اتنا، نستايع أالمحا رات باإلنجليز 

لتتتتى هتتتتوام  الكتتتتتال والتعتتتتر  علتتتتى معانيهتتتتا متتتتن ن ت تتتتبيهها بعمليتتتتة ن تتتتل المصتتتتالحات  يمكتتتت
 ال واميس  

نوعيتة هناب ن اة أليرة تكمن في ت تويم أفتراد العينتة متن الالبتة وأع تا  الهيتتة التدريستية ل
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التدريس الاي يتل ا  الالبة في مساقات براما اإلعداد باإلنجليزية   ا يالل من كل متن يلتحتق 
لتى تحستين قتدرات الالبتة نجليزية تهد   بالجامعة دراسة مساقات استدراكية في مبح  اللغة اإل

الالبتتة  فتتي استتتبيان 19اللغويتتة وتهيتتتتهم لدراستتة مستتاقاتهم األلتتري باإلنجليزيتتة  وهتتد  الستتؤال 
في استبيان أع ا  هيتة التدريس  لى استنباا معلومات متعل ة بها  ال  ية  كان  29والسؤال 

متن  %61التباين أو ت  متا يكتون بتين  جابتات الالبتة وأع تا  هيتتة التتدريس حيت  استحستن 
متنهم  %19الالبة هتاا البرنتاما الدراستي التح تيري واعتبترو  )جيتد( أو أعلتى متن التب و تعر 

( متتتن %1اا البرنتتاما التتتتدريبي )متوستتتا( أو دون التتب  وبالم ارنتتتة، نستتتبة  تتتيلة جتتتدا  )ن هتتتأبتت
أع ا  هيتة التدريس اعتبروا هتاا البرنتاما "جيتد" أو "جيتد جتدا "، فتي حتين أن الغالبيتة الع متى 

( اعت تتتدت أنتتتا "متوستتتا" بتتتل دون التتتب  وفتتتي الواقتتتع، أن أك تتتر متتتن نصتتت  عينتتتة %15متتتنهم )
( اعت دوا بأن هاا البرناما التح يري " تعي " و" تعي  جتدا "  %61) أع ا  هيتة التدريس

 ونحن بدورنا نؤكد بأن رأي أع ا  هيتة التدريس أقرل للح ي ة ب كل ا لبس فيا 

 إدراك الحاجات اللغوية:

متتن الالبتتة وأع تتا  هيتتتة نستتتالع فتتي هتتاا الجتتز  الحاجتتات اللغويتتة متتن وجهتتة ن تتر كتتل 
، وفتتتي استتتتبانة الالبتتتة 19، و15، و16، و13و 12األستتتتلة رقتتتم ن اإلجابتتتات عتتتن التتتتدريس   

جابات األستتلة رقتم  فتي استتبانة أع تا  هيتتة التتدريس تو ت   25، و26و، 21، و23، و22واا
التتل  12الحاجتات اللغويتتة كمتا يراهتتا كتتل متن الالبتتة وأع تتا  هيتتة التتتدريس  ففتتي الستؤال رقتتم 

بتع )ااستتيعال الستمعي، المحاد تة، ال ترا ة، والكتابتة(  لى الالبتة أن يرتبتوا المهتارات اللغويتة األر 
ي تير  لتى المهتارة األك تر أهميتة فتي  1لكل مهارة متن هتا  المهتارات ) 1 لى  1بو ع أرقام من 

لهتتا  المهتتارات حستتل قناعتتة  هميتتة(  تمتتت عمليتتة الترتيتتلألتتى المهتتارة األقتتل  ي تتير  1حتتين أن 
 بأهميتها بالنسبة لا  الاالل

( تتتم احتستتال معتتدل العالمتتات لكتتل مهتتارة متتن المهتتارات اللغويتتة األربتتع، 5) فتتي جتتدول رقتتم
  (9)وترتيبها وف ا  آلرا  كل من الالبة وأع ا  هيتة التدريس
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 (7جدول رقم )

 درجات ومعدالت كل مهارة كما يدركها الطلبة وأعضاء هيئة التدريس

 المهارة اللغوية

 الطلبــــــــــة

 لمعدلا الدرجة المعدل الدرجة

 ااستيعال السمعي

 المحاد ة

 ال را ة

 الكتابة

2395 

2121 

3953 

3199 

2،99 

2،66 

2،59 

2،19 

193 

299 

199 

251 

2،93 

3،99 

2،99 

2،19 

جمعتتوا علتتى أن أك تتر أن الالبتتة وأع تتا  هيتتتة التتتدريس أ ( بو تتوا5ي هتتر الجتتدول رقتتم )
اإلجمتتاد  لتتى ابيعتتة المحا تترة المهتتارات أهميتتة هتتي مهتتارة ااستتتيعال الستتمعي  ويمكتتن رد هتتاا 

الصفية التي ت دم عادة باإلنجليزية  لالب فإن استيعال المحا رات هي متالل أساسي ل رورة 
لمساقات الجامعية  وكان التباين وا حا  في ترتيل المهارات ال ال  األلري، فبينما النجاا في ا

 تتعر الالبتتة بتتأن مهتتارة المحاد تتة تتتأتي بالدرجتتة ال انيتتة بعتتد ااستتتيعال الستتمعي ويليهتتا بعتتد التتب 
 ا  ال تتترا ة والكتابتتتة، رأي أع تتتا  هيتتتتة التتتتدريس الترتيتتتل المتسلستتتل التتتتالي  ال تتترا ة فالكتابتتتة وأليتتتر 

 المحاد ة 

من الوا  ، بأن الترتيتل التاي اقترحتا أع تا  هيتتة التتدريس أك تر واقعيتة  فمتن المنا تي 
اا ن رنتا  لتى حجتم المتادة التتي ينبغتي للاالتل  أن يأتي ترتيل ال را ة بعد ااستيعال الستمعي، واا

 الجامعي قرا تها من مالح ات وكتل ومراجع فسندرب واقعية هاا الترتيل 

ة المحاد ة كمهتارة أليترة قتد يكتون م نعتا  وبلاصتة فتي بيتتة تكتون اإلنجليزيتة ن ترتيل مهار  
ة للمساقات  لم يكن يفيها لغة أجنبية  ا تتركز حاجات الالبة وب كل رتيسي على األعمال الكتاب
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ليست متالبا  أساسيا   -كما سبق وأو حنا –ترتيل الالبة للمهارات األلري م نعا  ألن المحاد ة 
لحتتال فتتي المهتتارات األلتتري  هنتتاب تركيتتز علتتى مهتتارة اى المستتتوي الجتتامعي كمتتا هتتو للنجتتاا علتت

كتتان ترتيبهتا ال تتاني، ومترد التتب أن النستتبة العاليتة متتن الالبتتة  المحاد تة فتتي استتجابات الالبتتة،  ا
التي تجد نفسها مجبرة على الصمت في المحا رة لعجزها عن الم اركة تري أنها م لومة أمتام 

التي تستايع التحد  باإلنجليزية  من المؤكد أن هناب حتوافز لتدي تلتب األقليتة علتى تلب األقلية 
 ااستت ار بالمناق ة الصفية 

ن ما تب ى من األستلة فتي هتاا ال ستم يتعلتق بالحاجتات الفرعيتة المتلصصتة  تمن مهتارة  
ب مهتتارات متتن المهتتارات األربتتع الرتيستتة كمتتا يراهتتا كتتل متتن الالبتتة وأع تتا  هيتتتة التتتدريس  فهنتتا

م التيتتار وتحديتتد هتتا  المهتتارات الفرعيتتة رة متتن المهتتارات اللغويتتة األربتتع  تتتفرعيتتة  تتمن كتتل مهتتا
لى كل من الالبة وأع تا  هيتتة التتدريس أن يرتبتوا هتا  المهتارات حستل أهميتهتا أي تا   والل 

ستلة ب كل تصاعدي  فعلى سبيل الم ال كانت المهارات الفرعية لالستيعال السمعي  استيعال أ
الالبة اآللرين  واستيعال المحا ترات أللتا المالح تات، وفهتم المحا ترات، واستتيعال بتراما 

( ترتيتتل كتتل متتن الالبتتة وأع تتا  هيتتتة التتتدريس لهتتا  9التلفزيتتون والراديتتو  يللتتص جتتدول رقتتم )
المهارات الفرعية ويو   معدل ها  المهارات كما هي مرتبة في ااستتبيان، وبمتا أنتا التل متن 

ي تير  لتى  1ن ، حيت   5، 6، 1-1اد العينة أن ي وموا بترتيل ها  المهارات حسل أهميتها أفر 
 لتى األقتل أهميتة، لتالب فتإن الدرجتة المتدنيتة ت تير  لتى المهتارة  5المهارة الفرعية األك ر أهمية و

 الفرعية األك ر أهمية 

وأع تتا  هيتتتة متتن الالبتتة  ( ترينتتا بو تتوا أن كتتال  9ن ن تترة متفحصتتة علتتى جتتدول رقتتم ) 
التتتدريس علتتى اتفتتاق عتتام بلصتتوص ترتيتتل المهتتارات الفرعيتتة لالستتتيعال الستتمعي، حيتت  أوردوا 
الترتيل التالي  ااستماد للمحا رات أللا المالح ات، فهم ومتابعة المحا رات، فهم ومتابعة 

 األستلة التي تارا دالل الص  وأليرا  استيعال براما اإلااعة والتلفاز 

ة وأع تا  هيتتتة التتدريس علتى ترتيتتل مهتارة المحاد تة الفرعيتتة وهتي قتدرة الالبتتة اتفتق الالبت
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على ارا األستلة بالص  بالمرتبة األولى  ولكن بينما صن  الالبة ال درة على المحاد ة ب كل 
مفهوم باإلنجليزية بالمرتبة ال انية وال تدرة علتى عتر  الت تارير  تفويا  بالمرتبتة ال ال تة، ف تد عكتس 

هيتة التدريس هاا الترتيل  واتفق كال الارفين على ترتيل ال درة علتى محاد تة األجانتل أع ا  
 كمهارة فرعية أليرة 
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 (1جدول رقم )

 ترتيب الطلبة وأعضاء هيئة التدريس للمهارات الفرعية اللغوية

 المهارة والمهارات الفرعية
 المدرسين الطلبة

 المعدل    الرتبة المعدل     الرتبة

 تيعاب السمعي:االس

 أسئلة الطلبة. .1

 متابعة المحاضرات ألخذ المالحظات. .2

 فهم المحاضرات .3

 الراديو والتلفزيون .4

 :المحادثة

 طرح األسئلة .1

 التحدث مع األجانب .2

 الحديث باإلنجليزية .3

 عرض تقارير شفوية .4

 :القراءة

 قراءة وفهم االختبارات .1

 قراءة الكتب .2

 المجالت والصحف .3

 الدوريات المتخصصة .4

 كاتالوجات .5

 مراجع .6

 :الكتابة

 رسائل شخصية .1

 مالحظات صفية .2

 مراسالت تجارية وتعبئة نماذج .3

 إجابات ألسئلة االختبارات .4

 التقارير واألبحاث .5
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بالنستتتتبة لستتتتؤال ال تتتترا ة ف تتتتا اتفتتتتق الالبتتتتة وأع تتتتا  هيتتتتتة التتتتتدريس علتتتتى أن المهتتتتارة الفرعيتتتتة 
هتتتتا فتتتتي األهميتتتتة مهتتتتارة ال تتتترا ة استتتتتيعال االتبتتتتارات ال تتتترورية هتتتتي قتتتترا ة الكتتتتتل الم تتتتررة، ويلي

النتتاتا المتعل تة بلغتة واامتحانات، وفتي المرتبتة ال ال تة مهتارة قترا ة المراجتع  تتفتق هتا  اإلجابتات متع 
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( لتتم يتفتتق الالبتتة وأع تتا  291-296ن تتر الصتتفحات ا  )التفاعتتل الصتتفي التتاي ستتبق وتحتتد نا عنتتا
  فبينما ركتز أع تا  هيتتة التتدريس علتى ت ال راتية الفرعية األلريحول ترتيل المهاراهيتة التدريس 

قتترا ة التتدوريات المتلصصتتة والكاتالوجتتات ب تتكل متعاقتتل لتتم يتتول الالبتتة التتدوريات المتلصصتتة أي 
ربمتتتا يعتتتود الستتتبل فتتتي تتتتدني ترتيتتتل قتتترا ة التتتدوريات  لتتتى ح ي تتتة أن الالبتتتة لتتتم يفرقتتتوا بتتتين   اهتمتتتام

 ت العامة  ا تستعمل الكلمة في العربية لتغاي النوعين الماكورين الدوريات المتلصصة والمجال

أمتتتا بالنستتتبة للمهتتتارات الفرعيتتتة للكتابتتتة ف تتتد صتتتنفها الالبتتتة كالتتتتالي  كتابتتتة المالح تتتات وكتابتتتة 
 جابتتات اامتحانتتات صتتنفتا بتتالرتبتين األولتتى وال انيتتة علتتى التتتوالي،  ا تعتتد عمليتتة ألتتا المالح تتات 

ليتتة  تترورية وأساستتية للنجتتاا فتتي الدراستتة الجامعيتتة  يعتتود الترتيتتل العتتالي أللتتا أ نتتا  المحا تترة عم
المالح تتتات  لتتتى أهميتتتة "المحا تتترة" كاري تتتة فتتتي التتتتدريس فتتتي الجامعتتتة  وتتصتتتل ال تتتدرة علتتتى ألتتتا 
المالح تتتات بستتترعة بال تتتدرة علتتتى كتابتتتة  جابتتتات اامتحانتتتات أي تتتا  فتتتي حتتتين  تتتعر أع تتتا  هيتتتتة 

كتابتتة األبحتتا  والت تتارير تتتأتي فتتي الدرجتتة األولتتى تليهتتا ال تتدرة علتتى كتابتتة  التتتدريس بتتأن ال تتدرة علتتى
 جابتتتات اامتحانتتتات وألتتتا المالح تتتات  واتفتتتق كتتتال الجتتتانبين علتتتى ترتيتتتل بتتتاقي المهتتتارات الفرعيتتتة 

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

ع تتتا  هيتتتتة التتتتدريس علتتتى اتفتتتاق بلصتتتوص ترتيتتتل المهتتتارات الفرعيتتتة يت تتت  أن الالبتتتة وأ
الملتلفة لكل مهارة رتيسية متع وجتود التتال  افيت  فتي ترتيتل المهتارات الفرعيتة فتي الكتابتة  علتى 

نتا يت ت  بتأن االتالفتات غيتر جوهريتة  وعلتى أيتة حتال، يمكتن ترتيتل هتا  إالرغم من هتاا التبتاين ف
ي  ألتتا المالح تتات وكتابتتة  جابتتات االتبتتارات وكتابتتة الت تتارير واألبحتتا  المهتتارات علتتى النحتتو التتتال

 في فتة واحدة والب لكون المتوساات الحسابية لها  المهارات مت اربة 

والجتتتدير بالتتتاكر فتتتي معتتتر  هتتتاا الحتتتدي  بتتتأن تتتتدني ترتيتتتل بعتتت  المهتتتارات الفرعيتتتة م تتتل 
الستتمعي، والمحاد تتة متتع األجانتتل فتتي مهتتارة استتتيعال بتتراما اإلااعتتة والتلفتتاز فتتي مهتتارة ااستتتيعال 

 –المحاد ة، وقرا ة المجالت والصح  في مهارة ال را ة، وكتابة الرساتل ال لصتية فتي مهتارة الكتابتة
 ير  لى ابيعتة حتوافز البتنتا لتتعلم اإلنجليزيتة، والتتي هتي بابيعتهتا حتوافز "رليتة" و"منفعيتة"  تعتزز ي

، 1196ستتات )ان تتر علتتى ستتبيل الم تتال، هاريستتون ورلتترون هتتا  النتيجتتة نتتتاتا عتتدد رلتتر متتن الدرا
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( التتتتي أ تتتارت  لتتتى أن عوامتتتل المنفعتتتة والتحستتتن التتتو يفي هتتتي التتتتي ت تتتكل 1195ول ورلتتترون زغتتت
الحتتتوافز الرتيستتتة لتتتتعلم اإلنجليزيتتتة، ولتتتيس عوامتتتل تم تتتل ح تتتارة اللغتتتة اإلنجليزيتتتة واانتتتدما  بهتتتا أو 

 اانتما  لها 

 :الخالصة والنتائج وأبعادها

جرا  ها  الدراسة المسحية كلاوة أساسية نحو تحديتد الحاجتات األساستية للالبتة فتي اللغتة  تم 
االبتا  جامعيتا   1119كمتا يراهتا  -فتي جامعتة اليرمتوب، األردن –اإلنجليزية علتى المستتوي الجتامعي 

وهتتم متتن  23 – 19ع تتو هيتتتة تتتدريس  ويتتتراوا عمتتر الاالتتل العتتادي فتتي هتتا  الدراستتة بتتين  19و
 الملتح ين بجامعة اليرموب  ةلريجي المدارس ال انوي

وت تتير نتتتاتا هتتا  الدراستتة  لتتى أن معرفتتة اللغتتة اإلنجليزيتتة أمتتر  تتروري حتتتى يتستتنى للاالتتل 
الجامعي النجتاا، ا ستيما وأن الغالبيتة الع متى متن المستاقات تتدرس باإلنجليزيتة ولهتا مراجتع وكتتل 

( يدرستون باإلنجليزيتتة  %29يتتة التتدريس غيتتر العترل ) نجليزيتة    تافة لتتالب فتإن جميتع أع تتا  ه
ربيتتة واإلنجليزيتتة، أمتتا األستتتلة ومتتن لتتالل فحتتص التفاعتتل الصتتفي، تبتتين أن التتتدريس متتزيا بتتين الع

المالح تتتات الصتتتفية  نهتتتا ت تتتار بالعربيتتتة ويتتتتم اإلجابتتتة عنهتتتا باإلنجليزيتتتة  متتتن المفتتتتر  أن تكتتتتلفإ
ا  لتتى مراجتتع مكتبيتتة  غالبتتا  متتا تعاتتى االتبتتارات واإلجابتتات ن علتتى الالبتتة أن يعتتودو باإلنجليزيتتة وأ

باإلنجليزيتتتة  وبتتتالرغم متتتن هتتتاا ااستتتتلدام المك تتت  لإلنجليزيتتتة فهنتتتاب نستتتبة كبيتتترة متتتن أع تتتا  هيتتتتة 
 التدريس ي عرون بأن الالبة ليسوا بالكفا ة المالوبة التي تمكنهم من استيعال المحا رات 

فتتتي المهتتتارات اللغويتتتة الملتلفتتتة بينمتتتا كتتتان ت يتتتيم أع تتتا  هيتتتتة بتتتال  الالبتتتة فتتتي ت يتتتيم قتتتدراتهم 
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  

المهتتارات األلتتري علتتى النحتتو التتتالي  المحاد تتة وال تترا ة ومتتن  تتم الكتابتتة ف تتد  ولكتتن بينمتتا رتتتل الالبتتة
رتبهتا أع تا  هيتتتة التتدريس كمتتا يلتي  قترا 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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 تارت  جابتاتهم أداتهم وتتدريباتهم فتي مبحت  اللغتة اإلنجليزيتة، وعندما ستل الالبتة حتول استتعدا
التتتتام، فتتتي حتتتين أن أع تتتا  هيتتتتة التتتتدريس كتتتانوا أك تتتر تحف تتتا  وواقعيتتتة حتتتول البتتتراما  ا لتتتى الر تتت

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

التتتتتدريل متوستتتتا بتتتتل دون التتتتب  وا يلفتتتتي الباح تتتتان هنتتتتا تحف همتتتتا حتتتتول ابيعتتتتة التتتتتدريبات  اهتتتتا
وااستعدادات التي تمت في جامعة اليرموب بلصوص اإلنجليزية ولتالب فإنهمتا يعت تدان بتأن البتراما 

 عة  عدادا  مالتما  في استلدام اإلنجليزية التح يرية ا تعد البة الجام

 ن كانتتتت نوعيتتتة التعلتتتيم اات أهميتتتة للمستتتؤولين واإلداريتتتين فتتتي الجامعتتتات العربيتتتة، فتتتال بتتتد أن 
تحتتد  تغييتترات جاريتتة فتتي السياستتة اللغويتتة وبأستترد متتا يمكتتن  ولتتيس الحتتل بحاجتتة  لتتى بحتت ، فهتتو 

لتيس هنتاب بتديل عتن التتدريس متا متن ستامع  ماروا بين  هرانينا ويعاد ارحا كل يوم وكأن هنتاب 
فمن البديهي أنا حتى لو أصب  الاالل  نتاتي اللغتة، فتإن  باللغة األم  ن كانت النوعية هي الم ياس 

استتتيعابا بلغتتتا األم يفتتوق استتتيعابا بلغتتتا ال انيتتة، ناهيتتب عتتن الحتتوافز ال وميتتة والدينيتتة، متتن هنتتا كتتان 
يونستتكو نحتتو التتدعوة دون تحفتت   لتتى  تترورة استتتلدام اللغتتة األم اتجتتا  المن متتات الدوليتتة وبلاصتتة ال

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

فالفرنستتتي يتتتعلم بالفرنستتتية  رم نفستتتها ت بتتل أن يتتتتعلم أبناؤهتتا بلغتتتة ألتتري،أمتتة علتتى وجتتتا األر  تحتتت
يتتة واأللمتتاني يتتتعلم باأللمانيتتة واليوغستتالفي بالصتتربية والكرواتيتتة والستتويدي بالستتويدية واليونتتاني باليونان

 بالكورية والياباني باليابانية     وتاول ال اتمة  والالياني بالاليانية والكوري

ن هنتتتاب تجتتتارل فتتتي جامعاتنتتتا  ي الجامعتتتات يعتتتانون، وا يكتتتتر  لمعانتتتاتهم أحتتتد   ن أبنا نتتتا فتتت
محزنتتتة،  ا ا يع تتتل أن يكتتتون الحتتتال كتتتالب فتتتي مؤسستتتة علميتتتة يفتتتتر  أن يكتتتون ال تتتاتمون عليهتتتا 
ملااين بتارعين  متن أف تل األم لتة التتي يمكتن أن تاترا هنتا متا يتدور فتي كليتة ااقتصتاد والعلتوم 

لم تتال ا الحصتتر   ا بعتتد أن ي بتتل الاالتتل المتلتتر  لتتتو  متتن ال انويتتة العامتتة، اإلداريتتة علتتى ستتبيل ا
وقبل أن يألا أية مساقات في اإلنجليزية لتحسين كفا تا، تترا  يتعتبا عتددا  متن م تررات مستاقاتا فتي 
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اإلدارة أو ااقتصتتتاد أو المحاستتتبة متتتن الكتتتتل اإلنجليزيتتتة التتتتي كتبتتتت وقتتتررت فتتتي جامعتتتات أميركتتتا 
  وينتهتتي األمتتر بمحا تترة اإلدارة وااقتصتتاد لتكتتون تمرينتتا  عستترا  ممتتال  فتتي استتتلرا  معتتاني وبرياانيتتا

 الكلمات من ال اموس 

ن ك يتترا  متتن المفتتاهيم البستتياة وحتتتى الستتااجة التتتي تكتتون أحيانتتا  بمستتتوي  دراب افتتل، تبتتدو  
ل تن باإلنجليزيتة  ربمتا يتري مع دة ولتار  الفهتم لعتدد كبيتر متن أبناتنتا للستبل البستيا أنهتا مكتوبتة أو ت

ال تتتارئ أن فتتتي التتتب مبالغتتتة، لكنتتتا ولاستتت ، هتتتاا هتتتو الحتتتال  ولتتتيس التتتب حصتتترا  فتتتي جامعاتنتتتا فتتتي 
األردن، ف د قاسى الاالل العربي في ملتل  مواقعا من هتا  المحنتة  يتحتد  باحت  برياتاني عمتل 

ن  تتع  "، ي تتول فيتتا  رستتما  "اللولتتل المتحتتدأ( عتتن نمتتا 1191فتتي الجامعتتات الستتودانية )انتتدروز 
دراب األساتاة لهاا ال تع  يجعتالن األستاتاة أقتل ت تددا  متن النتاحيتين ة في اللغة اإلنجليزية، واا الالب

األكاديميتتة واللغويتتة  هنتتاب يبتتدأ اعتمتتاد الالبتتة علتتى استتتمال  األستتتاا مالح تتات محتتدودة ا يتوقتتع 
المراجتتتتع أو حتتتتتى باستتتتتلدام ستتتتيعها األستتتتتاا متتتتن الاالتتتتل أن يلتتتتر  عنهتتتتا أو أن يبتتتتال أي جهتتتتد لتو 

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  مستتتوي التعلتتيم، وقتتد دعتتم رلتترون 

 في جامعاتنا  ن الب وص  دقيق لما يجري( ها  النتاتا   1199)م ل سويلز 

ليستتتت التتتدعوة  لتتتى التعريتتتل، والتتتتي تبتتتدو جانبيتتتة فتتتي ستتتياق م تتتل هتتتاا البحتتت  المعتتتد عتتتن دور 
اإلنجليزيتتة،  تتعارا  جماهيريتتا  نارحتتا متتن منال تتات  تتوفينية أو فرعيتتة، بتتل مالبتتا   تترعيا  منا يتتا  يلبتتي 

استتلدام اللغتة األم حاجاتنا ويستهل أمتور حياتنتا ويحتل متن م تكالتنا التعليميتة  ومتا متن اريتق غيتر 
تستتتتايع أن تستتتت ير مكنتتتون اإلبتتتداد فتتتي أافالنتتتا و تتتبابنا  ا نستتتتايع أن نكت تتت  علمتتتا ، ونبتتترد فتتتي 
ملتبتتتر ونتتتتفهم ابيعتتتة الكتتتون و تتتواهر العلتتتم  ا بعتتتد أن يتلتتتر  جيتتتل ممتتتن تل تتتوا علمهتتتم كتتتامال  فتتتي 

 العربية 

اب ملتتار  ألتتري  متتا نتتود حتتدا  تغييتترات فتتي الو تتع الحتتالي، فهنتتأمتتا  اا كتتان متتن المتعتتار  
ارحتتا فتتي هتتاا المجتتال هتتو تبنتتي سياستتة تتتدريس اإلنجليزيتتة فتتي الجامعتتات العربيتتة ألغتترا  محتتددة 

 Language for Specialتم تتتيا  متتتع ااتجتتتا  العتتتالمي فتتتي ميتتتدان اللغتتتة ألغتتترا  محتتتددة )
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Purposes ) 

التركيز علتى تتدريس ومن ال روري هنا أن نو   هاا المفهوم ال ديم الجديد، والتاي يتتللص بت
 ههتتتتا متتتادة التلصتتتص باللغتتتتة األجنبيتتتة بتتتدل ااستعا تتتتة فتتتي تتتتدريس قواعتتتتدها وصتتترفها ونحوهتتتا وف

ن هتتاا المفهتتوم قتتديم رغتتم حدا تتة زلتتم التتدعوة لتتا  ففتتي جامعتتة دم تتق الصتترفي والتركيبتتي والنا تتي   
ي ح تل تلصصتا علتى ستبيل الم تال، يتدرس الاالتل متادة فتي اللغتة اإلنجليزيتة اات عالقتة مبا ترة فت

ألربع سنوات متعاقبة بينما يدرس جميع مساقات تلصصا باللغة العربية  ولمزيد من التو تي ، فتإن 
مصتتال  االتتل الح تتوق يتتدرس مستتاقا  كتتل ستتنة فتتي اللغتتة اإلنجليزيتتة أو الفرنستتية جتتل  محتتتوا  متتن ال

فهنتتاب تجتتارل  أن تبتتدأ الجامعتتة متتن ن اتتة الصتتفر فتتي هتتاا الميتتدان  ال تتانوني  ولتتيس متتن ال تتروري
 مما لة ألري في الجامعات العربية واألجنبية، يمكن ااستفادة منها 

د يتل د  هر  لى حيز الوجود عدد كبير من الكتل التتي تركتز علتى مجتاات متلصصتة وهتي ق
  لاصتتة بالبتتة الجامعتتات ااستتتعمال فتتي الوقتتت الحا تتر  بعتت  هتتا  الكتتتل تتتم تصتتميمها ألغتترا

تتم تاويرهتا لتعمتل علتى تتدريس األغترا   1191( لتت بينتتر Nucleus)س نيتوكلن سلستلة العربية   
يتران(  وقتد  هتر أي تا   التعليمية التي توازي األغرا  التعليمية في العالم العربي )في جامعة تبريتز 

في جامعة ارابلس  لى حيز الوجود ما يستمى بكتتال اإلنجليزيتة العلميتة، متن واقتع تجربتة الجامعتات 
بأن اللغة اإلنجليزيتة الستاتدة لتار  العتراق وستوريا فتي  1191( سنة Hiroأ ار هيرو ) الليبية  وكما

  علتتى أيتتة حتتال فتتإن ال ليتتل قتتد تتتم الاتتل وتكنولوجيتتا الهندستتة هتتي لغتتة اات أغتترا  تابي يتتة تاريليتتا  
بو توا  Hiro 1191نجاز  لتوجيا تدريس اإلنجليزية ألغرا  محددة بالنسبة للمتعلم  أ تار هيترو  

أن اللبرة الكويتية قامت بمحاوات جدية على المستوي الجامعي لتاوير منهتا  اللغتة اإلنجليزيتة   لى
كتتي يالتتتم الحاجتتات األساستتية فتتي ستتت كليتتات جامعيتتة  وقتتد أجريتتت محتتاوات مما لتتة فتتي الجامعتتات 

هتاا (  ويبدو أن لبرات مراكز اللغتات بالجامعتات الستعودية بتدأت تستير فتي 1196الليبية )ربنسون، 
(  أمتا فتي التبالد الناا تة باإلنجليزيتة، ف تد بترزت 1199ااتجا   )ان تر علتى ستبيل الم تال رو  ستنة 

متات الم اريع واألبحا  التي هدفت  لى توجيتا تتدريس اإلنجليزيتة ألغترا  محتددة للالبتة األجانتل 
 نورد بع ا  منها في قاتمة المراجع 
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  محاولتتتة أوليتتتة إلجتتترا  دراستتتة مستتتحية وفتتتي  تتتو  هتتتا  اللاتتتوا العري تتتة، يعتتتد هتتتاا البحتتت
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 

 قناعتنا المال ة أن ا بديل للتعريل أك ر تفصيال  عما تم  نجاز  حتى اآلن رغم 
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 المالحظات
استنتا في مان في م الة كتبها مع كونراد في كتال يبحت  انت تار اإلنجليزيتة )م بتت فتي  -1

مصتتتادر البحتتت ( أن هتتتاا اانت تتتار يعتتتزي  لتتتى عتتتاملين أساستتتين همتتتا الستتتيادة السياستتتية 
ة الوحيتتتدة التتتتي ت تتتير والهيمنتتتة ااقتصتتتادية  وقتتتد أ تتتا  ف تتتمان أن اإلنجليزيتتتة هتتتي اللغتتت

 داتل على استمرارية انت ارها في المست بل ال

ا  ب بأن الب تعميم ربما يكون لا است نا ، لكن في الواقع تفت ر دول العالم ال ال   لتى  -2
سياستتتات لغويتتتة وا تتتحة مبنيتتتة علتتتى أستتتس تلاتتتيا لغتتتوي  تتتامل نتتتابع متتتن واقتتتع البلتتتد 

الم تتتال، لتتتيس هنتتتاب سياستتتة لغويتتتة فتتتي  ااجتمتتتاعي وااقتصتتتادي والسياستتتي  فعلتتتى ستتتبيل
األردن، وقتتد حتتاول مجمتتع اللغتتة العربيتتة األردنتتي الت تتدم بم تترود قتتانون استتتعمال العربيتتة 
ولتتتم يتتتنج  فتتتي تمريتتتر  )اتتتالع د  عبتتتدالكريم لليفتتتة، اللغتتتة العربيتتتة والتعريتتتل فتتتي العصتتتر 

 ( 1199الحدي   من ورات مجمع اللغة العربية األردني، 

ولو جزتيتا   صترار الجامعتة علتى ااستتمرار باستتلدام اإلنجليزيتة والوقتو  ربما يفسر الب  -3
بحتتزم أمتتام محتتاوات التعريتتل  ومتتا التتب فتتي واقتتع الحتتال  ا م هتتر متتن م تتاهر ال تتعور 

 الاي يميز عالقة المستعمر بالمستعمر  Ombivalenceبالحل والكراهية 

جامعتات األردنيتة نحتو التعريتل لم نعلم عن أية محاولتة من متة قامتت بهتا  دارة أي متن ال -1
وفي أي مجال  ا بتل هنتاب داتتل ت تير  لتى  تاهرة معاكستة والم تال التاي يعاتى داتمتا  
هتتتو كليتتتة ااقتصتتتاد والتجتتتارة فتتتي الجامعتتتة األردنيتتتة التتتتي ستتتارت بااتجتتتا  المعتتتاكس وهتتتو 

  حالل اإلنجليزية محل العربية 

اجتتي الزغتول فتتي بح تا الموستتوم "ت تتكيل تجتدر اإل تتارة هنتا  لتتى متا أورد  التتدكتور محمتد ر  -6
( عتن كفتا ة لريجتي داتترة 1196) "أهدا  لدواتر اللغتة اإلنجليزيتة فتي الجامعتات العربيتة

اللغتتتة اإلنجليزيتتتة متتتن الناحيتتتة اللغويتتتة  ل تتتد أعاتتتى د  زغتتتول التبتتتار "ميت تتتاجن" للكفايتتتة 
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رمتتوب ووجتتد أن اللغويتتة لتت ال  دفعتتات متتن لريجتتي داتتترة اللغتتة اإلنجليزيتتة فتتي جامعتتة الي
التتي تعتمتتدها  %92والتب دون العالمتة  59،9متوستا عالمتاتهم فتي هتاا االتبتتار كتان 

 ل بول الالبة األجانل في الص  الجامعي األول  ىالجامعات األمريكية كحد أدن

البة دواتر اللغة العربية واإلنجليزيتة متن عينتة هتا  الدراستة ألنتا متن الابيعتي أن  ياست ن -5
ألغرا  تدريس اللغة العربية وكالب اإلنجليزية تستلدم ألغرا  تتدريس  تستلدم العربية

تين نصتيل األستد الالبة المتلصصين في هاا المجال  والجتدير بالتاكر أن لهتاتين التداتر 
البتة  يعداد المسجلين فتي كليتة اآلدال والعلتوم اإلنستانية وااجتماعيتة  كتالب استت نمن أ

استتت ناتيا  ن تترا  لتتتدنى معتتداتهم بال انويتتة العامتتة متتن  الدراستتة اللاصتتة والتتاين يتتتم قبتتولهم
 عينة ها  الدراسة 

اتالع كتتتال د  عبتتدالكريم لليفتتة، اللغتتة العربيتتة والتعريتتل فتتي العصتتر الحتتدي ، من تتورات  -9
  1199مجمع اللغة العربية األردني، 

 تم احتسال جميع درجات الالبتة وأع تا  هيتتة التتدريس علتى كتل  جابتة وت ستيمها علتى -9
عدد الم اركين للحصول على متوسا الدرجات لكل مهارة  ومن المعلوم أن الترتيتل متن 

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

مها األمتتين العتتام لامتتم والتتتي قتتد   16C/4متتن و ي تتة اليونستتكو رقتتم  121م تاتت  للف تترة  -1
وقتد صتدرت فتي بتاريس  1195-1191المتحدة في الملاا العام الاويل األمد لاعوام 

  1199عام 
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 (1الملحق رقم )

 الطلبة المسجلون لدرجة البكالوريوس حسب الكلية والجنس

 1092/ 1091فصل األول في ال

 الجنس         
 الكلية

 أن ى اكر المجمود

 4212 9231 13443 المجمود

 1024 1949 2973 كلية العلوم

كليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة اآلدال والعلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوم 
 اإلنسانية وااجتماعية

4145 2378 1767 

كليتتتتتتتتتتتة ااقتصتتتتتتتتتتتاد والعلتتتتتتتتتتتوم 
 اإلدارية

2670 2176 494 

 196 1405 1601 كلية الهندسة

 179 46 225 دلةكلية الصي

كليتتة الصتتتحة العامتتتة والعلتتتوم 
 الابية المساندة

456 282 174 

 21 38 59 كلية التمري 

 3 10 13 كلية الال

 9 5 14 سنانكلية ال األ

 345 942 1287 الدراسات اللاصة



 -193- 

 (1الملحق رقم )

 طلبة الدراسات العليا حسب الكلية والتخصص والدرجة العلمية والجنس

 1092/ 1091ول في الفصل األ 

الكلية
الدرجة 
 

 الجنس               
 التلصص   

 المجمود
T 

 اكر
M 

 أن ى
F 

 102 413 585 المجمود الكلي

 

لوم
 الع

كلية
 

 المجمود
 

100 70 30 

ماجستير
 

 الريا يات
 الفيزيا 
 الكيميا 

 العلوم الحياتية
 اإلحصا 

23 

10 
20 
27 
20 

16 
10 
16 
13 
15 

7 
- 
4 
14 
5 

كلية اآل
دال والعلوم 
اإلنسانية وااجتماعية

 

 83 278 341 المجمود

ماجستير
 

 التربية
 اللغة العربية وردابها

141 
54 

 
115 
46 
 

26 
8 

دبلوم 
 

كلية  - 117 146 التربية
يةالهند
 

 - 105 105 المجمود
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ماجستير
 الهندسة المدنية 

 الهندسة الكهرباتية
 الهندسة الميكانكية

48 
20 
37 

48 
20 
37 

- 
- 
- 

مركز
الدراسات  
اإلسالمية

 

دبلوم
 

 3 25 28 دراسات  سالمية

مركز 
اللغات

دبلوم 
 

 2 8 10 ترجمة

معهد اآل ار 
واان روبوجليا

 4 7 11 المجمود 

ماجستير
 

 اآل ار
 اان روبولوجيا

5 
6 

3 
21 

- 
4 
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 (5الملحق رقم )

 كاديمي حسب الجنسية والجنسأعضاء الجهاز األ 

 1092/ 1091في الفصل األول 
 النسبة أن ى اكر المجمود الجنسية

 100.0 6.2 443 505 لمجمود الكليا

 9..72 34 334 368 األردنيون

العتتترل
 

 7.4 5 32 37 المجمود

 1.0 - 5 5 سوري

 2.6 3 10 13 عراقي

 0.6 - 3 3 فلسايني

 3.2 2 14 16 يمصر 

األجانل
 

 19.7 23 77 100 المجمود

 0.2 - 1 1 سباني 

 0.2 - 1 1 استرالي

 0.2 1 - 1 لمانيأ

 4.5 6 17 23 أميركي

 02 1 - 4  يراني

 0.8 - 4 1 باكستاني

 2.6 4 9 13 بريااني
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 0.4 - 2 2 بنغالي

 0.6 - 3 3 بولندي

 5.7 3 26 29 تركي

 0.4 2 - 2 روسي

 0.2 - 1 1 سويدي

 0.2 - 1 1 سيرلنكي

 0.2 1 - 1 فرنسي

 0.6 - 3 3 نديك

 0.2 - 1 1 نرويجي

 0.2 - 1 1 نيجيري

 1.9 3 7 10 هندي

 0.2 1 - 1 ياباني

 0.2 1 - 1 يوناني
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 (6الملحق رقم )

 استبانة الطلبة

 أخي الطالب، أختي الطالبة:

 تحية،

باللغة اإلنجليزية  ويؤكد تتعلق يهد  هاا البح  است صا  ق ية أكاديمية بحتة 
أن المعلومات التي ت منها هاا ااستبيان سي تصر استلدامها على أغرا  البح   الباح ان

  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      نهاالمدرسة ال انوية التي تلرجت م

 اللغات التي تعرفها عدا العربية واإلنجليزية 

 عدد سنوات دراسة اللغة اإلنجليزية 
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 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 

 مساقا  تدرس هاا الفصلد كم -1

 كم منها يدرس باللغة اإلنجليزيةد -2

 هل معرفتب لإلنجليزية عامل حاسم للنجاا في ها  المساقاتد -3

 كم من ها  المساقات لا كتال م رر باإلنجليزيةد -1

ما عدد المساقات التي تدرسها هاا الفصل ويدر سها مدر سون غير ناا ين بالعربيةد  -6
 اب والهنود وغيرهم( )ي مل الب األساتاة األتر 

أي متتن مهتتارات اللغتتة اإلنجليزيتتة التاليتتة فتتي رأيتتب أك تتر أهميتتة للنجتتاا فتتي الدراستتة  -5
 الجامعية د رتبها ترقيما  حسل األهمية من  لىد

  ة__________ الكتاب

 __________ ااستماد )ااستيعال السماعي( 

 __________ المحاد ة

 __________ ال را ة

  جليزيتتة، أستتتايع أن أقتتيم قتتدراتي فتتي المهتتارات اللغويتتة كمتتا يلتتيمتتدارس اللغتتة اإلن -9
 في المكان المناسل(  x) ع عالمة 



 -119- 

 
 

ضعيف  ضعيف متوسط جيد جيد جداً 
 جداً 

 _____ _____ _____ _____ _____ ااستيعال السمعي

 _____ _____ _____ _____ _____ المحاد ة

 _____ _____ _____ _____ _____ ال را ة

 _____ _____ _____ _____ _____ لكتابةا

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

ال تتتدرة علتتتى فهتتتم مالح تتتات واستفستتتارات زمالتتتتي الالبتتتة فتتتي  ________
 المساق 

 ا رة أللا المالح ات فهم المح ________

 متابعة المحا رات المحلية وفهمها  ________

 فهم البراما اإلااعية والتلفزيونية  ________

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

 تلة دالل الص  ال درة على ارا األس ________

 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  ________

أي متن مهتتارات ال ترا ة التاليتتة باللغتة اإلنجليزيتتة فتي رأيتتب أك تر أهميتتة لتب كاالتتل  -19
  5 لى  1سل األهمية من في الجامعةد رتبها ح

 قرا ة أستلة اامتحانات وفهمها  ________

 قرا ة الكتل الم ررة  ________

 قرا ة الكتل والصح  والمجالت اللارجية  ________

 قرا ة الدوريات العلمية  ________

 قرا ة الكتالوجات  ________

 قرا ة المراجع العلمية  ________

لكتابة التالية باللغة اإلنجليزية في رأيتب أك تر أهميتة لتب أي من مهارات ا -11
  6 لى  1كاالل في جامعة اليرموبد رقمها ترقيما  حسل األهمية من 

 كتابة الرساتل ال لصية  ________

 كتابة المالح ات المحلية  ________

 كتابة رساتل العمل وتعبتة النماا   ________

 انات كتابة أجوبة اامتح ________

 اامتحانات و كتابة الت ارير  ________

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

 ضعيف جداً  ضعيف متوسط جيد جيد جداً 

ر كتتا    -13 ليزيتتة كلغتتة التتتدريس فتتي المستتاقات التتتتي استتتلدام اللغتتة اإلنج هنتتاب مبتتر 
 أدرسها في تلصصي ) ع داترة حول اإلجابة المناسبة( 

 ال أوافق بشدة ال أوافق  محايد أوافق ةأوافق بشد  

لدي  من الكفاية اللغوية اإلنجليزية ما يؤهلني لمتابعتة دراستتي باإلنجليزيتة فتي هتا   -11
 الجامعة 

 ةال أوافق بشد   فق ال أوا محايد أوافق ةأوافق بشد  
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 (1الملحق رقم )

 استبانة أعضاء هيئة التدريس

 األخ الزميل الدكتور ________________

 تحية طيبة وبعد:

يهد  هاا ااستبان  لى است صا  حاجات البة الجامعة لمبحت  اللغتة اإلنجليزيتة نرجتو 
 لمعلومات منكم التعاون معنا بتعبتة هاا ااستبيان لن ل صورة ح ي ة لها  ا

 مع بال   كرنا وت ديرنا

 الداترة 

 الكلية 

 البلد      الجامعة التي تلرجت منها 

 فما فوق  299المساقات التي تدر سها هاا الفصل من مستوي 

 لغة التدريس المستلدمة في ها  المساقات 

 هل الكتل الم ررة لها  المساقات بالعربية أم اإلنجليزيةد

 مل حاسم للنجاا في مساقاتبدهل معرفة اإلنجليزية عا

( في المكان المناسل م ابل كل xواآلن يرجى اإلجابة عن األستلة التالية بو ع   ارة )
 بند 
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 دائما   أحياناً  نادراً  

 ______ ______ _____ أ را مادة المساق باإلنجليزية

 ______ ______ ______ المصال  باإلنجليزية يأ را المادة بالعربية وأعا

 ______ ______ ______ يتم الن ا  دالل الص  باإلنجليزية

أالتتتتتتتل  لتتتتتتتى الالبتتتتتتتة كتابتتتتتتتة المالح تتتتتتتات الصتتتتتتتفية 
 باإلنجليزية

______ ______ ______ 

 ______ ______ ______ ي ير الالبة أستلتهم عن محتوي المادة باإلنجليزية

 ______ ______ ______ ستلدم اإلنجليزية لإلجابة عن استفسارات الالبةأ

 ______ ______ ______ أالل من الالبة قرا ة دوريات باإلنجليزية

 ______ ______ ______ أالل من الالبة استلدام مراجع باإلنجليزية

 ______ ______ ______ أالل من الالبة كتابة أبحا  وت ارير باإلنجليزية

 ______ ______ ______ أالل من الالبة ت ديم الت ارير المالوبة باإلنجليزية

 ______ ______ ______ امتحاناتي للالبة باإلنجليزية يأعا

 ______ ______ ______ أالل من البتي اإلجابة عن األستلة باإلنجليزية
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يستتتتتايع الالبتتتتة متابعتتتتة المحا تتتترة باإلنجليزيتتتتة متتتتن 
 فما فوق 299مستوي 

______ ______ ______ 

 األستلة التالية  واآلن يرجى منب اإلجابة عن

أستتتتايع أن أحكتتتم علتتتى م تتتدرة البتتتتي فتتتي المهتتتارات اللغويتتتة باإلنجليزيتتتة ب تتتكل عتتتام  -1
 في المكان المناسل(  xكالتالي ) ع   ارة 

 
 

ضعيف  ضعيف متوسط جيد جيد جداً 
 جداً 

 _____ _____ _____ _____ _____ ااستيعال السمعي

 _____ _____ _____ _____ _____ المحاد ة

 _____ _____ _____ _____ _____ ل را ةا

 _____ _____ _____ _____ _____ الكتابة

 في رأيب أك ر أهمية للغتب في الجامعةد  ةأي من مهارات اللغة اإلنجليزية التالي -2

  1 لى  1رتبها حسل األهمية من 

  ااستيعال السمعي__________ 

  __________ المحاد ة

  __________ ال را ة

 __________ الكتابة 

أي من مهارات ااستماد التالية باللغة اإلنجليزيتة فتي رأيتب أك تر أهميتة لالبتتب فتي  -3
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  1 لى  1الجامعةد رتبها حسل األهمية من 

 واستفساراتهم  همال درة على فهم مالح ات زمالت ________

 لمحا رة أللا المالح ات الالبة لفهم  ________

 وفهمها  صفيةلمحا رات الالالبة لمتابعة  ________

 فهم البراما اإلااعية والتلفزيونية  ________

 

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

 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  ________

أي متن مهتتارات ال تترا ة التاليتتة باللغتتة اإلنجليزيتة برأيتتب أك تتر أهميتتة لالبتتتب  -6
  5 لى  1في الجامعةد رقمها حسل األهمية من 

 قرا ة الكتالوجات وفهمها  ________

 قرا ة أستلة اامتحانات وفهمها  ________
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 قرا ة الدوريات العلمية  ________

 قرا ة الكتل الم ررة  ________

 قرا ة المراجع العلمية  ________

 قرا ة الكتل والصح  والمجالت اللارجية  

 

يزيتتتة فتتتي رأيتتتب أك تتتر أهميتتتة أي متتتن مهتتتارات الكتابتتتة التاليتتتة باللغتتتة اإلنجل -5
  6 لى  1لالبتب في الجامعةد رقمها ترقيما  حسل األهمية من 

 كتابة أجوبة اامتحانات  ________

 كتابة الرساتل ال لصية  ________

 كتابة المالح ات الصفية  ________

 كتابة رساتل العمل وتعبتة النماا   ________

 ا  كتابة الت ارير واألبح ________

م تتتتدرة الالبتتتتتة العامتتتتة فتتتتتي اإلنجليزيتتتتة تتتتتتدل علتتتتى أن تتتتتتدريبهم فتتتتي مستتتتتاقات اللغتتتتتة  -9
لخ( التي تارحها الجامعة  ،     113، زي 112، زي 192، زي 191اإلنجليزية )زي 

  ) ع داترة حول اإلجابة المناسبة(  كان

 جداً  اً ضعيف اً ضعيف اً متوسط اً جيد جداً  جيد
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ر كتتتا  استتتتتلد -9 امي اللغتتتة اإلنجليزيتتتة فتتتي المستتتتاقات التتتتي أدرستتتها فتتتتي هنتتتاب مبتتتر 
 الجامعة ) ع داترة حول اإلجابة المناسبة( 

 بشدةأوافق  ال أوافق  ال محايد أوافق بشدة أوافق

          لتتتتدي البتتتتتي متتتتن الكفايتتتتة اللغويتتتتة باإلنجليزيتتتتة متتتتا يتتتتؤهلهم لمتابعتتتتة تلصصتتتتاتهم -1
 ) ع داترة حول اإلجابة المناسبة( 

 بشدةأوافق  ال أوافق ال محايد أوافق بشدة أوافق

 

                                                 

 
 


