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معتمدة للتعليم والتعلم تتفق مع طبيعة  أساليب  واسترتيجيات  توجد لدى برنامج اللغة اإلنجليزية وآدابها  

البرنامج وتحقق رسالة وأهداف البرنامج وكذلك رسالة وأهداف الكلية وتتوافق مع المعايير األكاديمية  

الكلية بجلسته    مجلسب    ساليبوآدابها, وقد تم اعتماد تلك األالقومية التى تبناها برنامج اللغة اإلنجليزية  

التعليم والتعلم    أساليبعلى اعتماد تحديث  حيث وافق المجلس  م  2021إبريل    12المنعقدة بتاريخ  (177)

 .لبرنامج اللغة اإلنجليزية وآدابها بمشاركة األطراف المجتمعية ذات الصلة بالبرنامج

تم اعتمادها فى مجلس إدارة  وعلم بالبرنامج   محددة للتعليم والت   وأساليب  وقد تم وضع استراتيجيات

بتلك االستراتيجيات  بالبرنامج  وتم توعية األطراف ذات الصلة  ,  أيضا  م  مجلس القساعتمادها بوالبرنامج  

فى جلسته المنعقدة  حيث وافق مجلس القسم  فى  ونشرها فى دليل استراتيجيات التعليم والتعلم للبرنامج  

 اعتماد دليل استراتيجيات التدريس للبرنامج  على    30/8/2020بتاريخ

 :مايلى ساليباألومن أهم تلك 

 المطورة المحاضرة •

 الذهنى العصف •

 العمل ورش •

 التعليم الهجين •

 دراسة الحالة •

 المناقشة  •

 التكليفات البحثية  •
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 التعلم الذاتى •

وقد تم استخدام هذه الوسائل والطرق واألساليب التدريسية المتنوعة فى المقررات الدراسية المختلفة  

وتوصيفها   المباشر ,  بالبرنامج  كالتدريس  الكبيرة  األعداد  مع  يتبع  ما  فمنها  األساليب  تتنوع  كما 

والعصف الذهني، وأساليب تتالءم مع األعداد الصغيرة كحل المشكالت والتعلم التعاوني، وأخرى أكثر  

طريق   عن  يتم  المباشر  التدريس  الذاتي.  والتعلم  اإلليكتروني   كالتعلم   الفردي  للتدريس  مالءمة 

العروض المحاضرا المباشر:  التدريس  أمثلة  ومن  التدريس،  هيئة  عضو  يعدها  التي  والسكاشن  ت 

استراتيجية   الشفهية.  والمناقشات  والتمارين  التدريبات  البحث،  حلقات  العمل،  ورش  التوضيحية، 

التفكير  التي تشجع على  األساليب  المشكالت هو واحد من  القائم على حل  التعليم   ، الذهني  العصف 

 من خالل عملية االستقصاء يتبادل الطلبة األفكار.النقدي و

 التعليم الهجين 

إستجابة للمستجدات الدولية    2020/2021حيث تم تطبيق نظام التعليم الهجين بداية من العام الدراسى  

اعتماد متابعة مدى تطبيق استراتيجية التعليم  , وتم  والمحلية  التى أحدثتها جائحة كورونا  فى العالم 

المحت وصول  ومدى  بعد  الجامعى  عن  للعام  الثانى  الدراسى  الفصل  فى  للطالب  الدراسى  وى 

للكلية2019/2020 الرسمى  الموقع  خالل  من  وذلك  بتاريخ    م  البرنامج  إدارة  مجلس  ربعاء    األفى 

على       30/8/2020جلسته المنعقدة بتاريخمجلس القسم فى  وافق  كما  ,  م      29/4/2020الموافق  

م  وذلك بإضافة استراتيجية 2020/2021اعتماد تحديث استراتيجيات التدريس والتعليم للبرنامج للعام  
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مشروعات بحثية  –مقترحات بحثية  -التعليم الهجين وأسلوب التقويم اإللكترونى )االختبار االلكترونى

وافق  كما    ,  جلس األعلى للجامعات فى ظل تغيرات جائحة كورونامقالة بحثية( بناء على توصيات الم  –

بجلسته   الكلية  المنعقدة  170)مجلس  استراتيجيات    م2020سبتمبر    8بتاريخ  (  تحديث  اعتماد  على 

للعام   وللبرنامج  للكلية  والتعلم  والتعليم  التعليم  2020/2021التدريس  استراتيجية  بإضافة  وذلك  م 

االلكترونى االلكترونى)االختبار  التقويم  بحثية  -الهجين وأسلوب  بحثية  -مقترحات  مقالة    -مشروعات 

وافق مجلس  كما  ,  مجلس األعلى للجامعات فى ظل تغيرات جائحة كورونابحثية( بناء على توصيات ال

م على اعتماد متابعة مدى تطبيق استراتيجية  2020مايو    12( المنعقدة بتاريخ  166جلسته )الكلية فى  

م   2020/  2019التعليم عن بعد ومدى وصول المحتوى الدراسى للطالب فى الفصل الدراسى الثانى للعام  

 . وذلك من خالل الموقع الرسمى للكلية
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 التعليم والتعلم بالبرنامجأساليب إعالن 

  على الصفحة الرسمية للبرنامج على  بالبرنامج لجميع المستفيدين اتعليم والتعلم  أساليب تم إعالنقد و

التالى الرابط  على  الكلية  للبرنامج    موقع  الرسمية  الصفحة  على  إعالنها  تم  التواصل  وكذلك  مواقع 

طراف ذات الصلة بالبرنامج وكذلك اإلجتماعى وكذلك تم إعالنها فى مجموعات الواتساب الخاصة باأل

 تم طباعتها على بانرات تم تعليقها على حوائط القسم
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 التعليم والتعلم للبرنامج فى المجالس الحاكمة أساليب وثائق اعتماد 
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