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 برنامج ماجستير تدريس اللغة االنجليزية للمتحدثين بلغات اخرى 

الرسوم املطلوبة   مدة البرنامج 

 للفصل األول 

 1444/1443ه

تكلفة اإلجمالية  ال

 برنامج  لل

عدد الوحدات  

  الدراسية

 املعتمدة 

 اسم البرنامج 

ماجستير في تدريس اللغة اإلنجليزية   45 ريال  54000 ريال 14400  سنتان 

 للمتحدثين بلغات أخرى 

MA in Teaching English to 

Speakers of Other Languages 

(TESOL) 

 نبذة تعريفية

يهدف إلى رفع كفاءة املعلمين    TESOLبرنامج ماجستير تدريس اللغة اإلنجليزية لغير الناطقين بها  

الحديثة، وبناء املناهج وتعليم اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية، وذلك من   في استراتيجيات التدريس

ساعة   45العلمي. ويقدم البرنامج    خالل تزويدهم بالتوجهات الحديثة في طرق التدريس والبحث

والتكاليف وحلقة بحث  العملي  كالتدريب  وتطبيقية تحتوي على عدة مهارات    ملقررات نظرية 

للمعلم   واملهاري  املعرفي  البناء  إلى  تهدف  املقررات على مفردات  وتحتوي هذه  ومشروع تخرج. 

ي  العلوم النظرية التطبيقية مما يساعده على التطوير املنه  الذي يجعله قادرا على الربط بين

 والعلمي في ممارسة عمله كمربي وصانع لألجيال.

بها   الناطقين  لغير  اإلنجليزية  اللغة  تدريس  حقل  لسوق   TESOLيعتبر  املالمسة  املجاالت  من 

اللغة   مهولة من خريجي قسم  بأعداد  تزخر  اململكة  في  الجامعات  أن مخرجات  العمل، حيث 

اإلنجليزية، اللغويات التطبيقية، الترجمة، ومعظمهم موظفون ويعملون كمعلمين أو مشرفين  

    والترجمة اللغاتبكلية  مدفوع الرسوم  املاجستير  نامجبر 

 للعام الجامعي1444/1443 ه
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ملهنية وذلك في مدارس التعليم العام الحكومي والخاص، ويتطلب سوق العمل رفع قدراتهم ا

املجال مما  في هذا  البحوث  ونتائج  التربوية  املمارسات  من خالل االطالع على أفضل وأحدث 

اللغوية  الطالب  كفاءة  رفع  إلى  تهدف  والتي  التربوية  وممارساتهم  أدائهم  تحسين  على  ينعكس 

باللغ والكتابة  التحدث  في  فائقة  وقدرة  مهارة  تتطلب  التي  البيئات  في  وخصوصا  ة  بفعالية 

اململكة   رؤية  مع  يتماش ى  أنه  البرنامج  البحث عن مصادر   2030اإلنجليزية. ومن مسوغات  في 

 .تمويلية جديدة للجامعات والتقليل من االعتماد الحكومي قدر اإلمكان 

 اإلستراتجية  البرنامج أهداف

لغير   (1 اإلنجليزية  اللغة  تعليم  مجال  في  للطلبة  والنظرية  التطبيقية  املهارات  إكساب 

 اطقين بها. الن

بمناهج   (2 املتعلقة  التعليمية  املشكالت  حل  من  الطلبة  طرق   TESOLتمكين  من خالل 

 تدريس إبداعية وأصيلة.

 تطوير قدرات الطالب في التقنية وتبنيها في حقل تدريس اللغة اإلنجليزية.  (3

املسح،   (4 االستبانات،  كاالختبارات،  متعددة  تقويم  طرق  بناء  في  الطالب  قدرات  تعزيز 

 واالمتحان عبر االنترنت. 

 الدراسية  الخطة

على   الدراسية  الخطة  خالل    15تحتوي  عمل    3مقررا  الطالب  من  يطلب   ، دراسية  فصول 

من السنة الدراسية الثانية. تتميز املقررات بأنها تجمع    مشروع بحث تخرج في نهاية الفصل الثاني

احتياجا  تراعي  والتي  والتطبيقية  النظرية  الجوانب  بين  وتصقلما  املعلم  املهنية   ت  مهاراته 

 وتساعده على تحقيق الكفاءة والفاعلية في ميدان العمل. 
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 للبرنامج  الخطة الدراسية

Level (   1   ) 

mandatory courses 

Prerequisite 

 

Credit units Actual weekly 

hours 

Course 

number 

and 

code 

 

Course Title 

 Total 

Credit 

Units 

Practic. Theor. Practic. Theor. 

 

None 3 - 3 - 3 Eng911 Theoretical 

Linguistics 

None 3 - 3 - 3 Eng 912 Academic 

Writing 

None 3 - 3 - 3 Eng913 Applied 

Linguistics 

None 3 - 3 - 3 Eng 914 Discourse 

Analysis 

Level (   2   ) 

mandatory courses 

Prerequisite 

 

Credit units Actual weekly 

hours 

Course 

number 

and 

code 

 

Course Title 

 Total 

Credit 

Units 

Practic. Theor. Practic. Theor. 
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None 3 - 3 - 3 Eng 921 English 

Language and 

Culture 

None 3 - 3 - 3 Eng 922 English for 

Specific 

Purpose 

None 3 - 3 - 3 Eng 923 Second 

Language 

Acquisition 

None 3 - 3 - 3 Eng 924 TESOL 

Methodology 

Level (   3   ) 

mandatory courses 

Prerequisite 

 

Credit units Actual weekly 

hours 

Course 

number 

and 

code 

 

Course Title 

 Total 

Credit 

Units 

Practic. Theor. Practic. Theor. 

 

None 3 - 3 - 3 Eng 931 Curriculum 

Design and 

Development 

None 3 - 3 - 3 Eng 932 Computer-

Assisted 

Language 

Learning 

None 3 - 3 - 3 Eng 933 Research 

Methods 
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None 3 - 3 - 3 Eng 934 Testing and 

Assessment 

Level (   4   ) 

mandatory courses 

Prerequisite 

 

Credit units Actual weekly 

hours 

Course 

number 

and 

code 

 

Course Title 

 Total 

Credit 

Units 

Practic. Theor. Practic. Theor. 

 

None 3 - 3 - 3 Eng 941 Topics in 

TESOL 

None 3 3 - 3 - Eng 942 Teaching 

Practicum 

None 3 - 3 - 3 Eng 943 Research 

Project 

None 3 - 3 - 3 Eng 914 Discourse 

Analysis 

 

 

 

 

 


