برنامج اللغة االنجليزية
نبذة عن القسم
يقدم برنامج اللغة اإلنجليزية بكلية التعليم المفتوح برنامجاً دراسياً مطابقا للبرنامج الدراسي الذي
طرحه قسم اللغة االنجليزية بكلية اآلداب .وقد أعدت المقررات الدراسية لترشد الطالب ،في خطوات
منهجية مبرمجة ومدروسة ،إلى درجة عالية من الكفاءة اللغوية والتحصيل األكاديمي من خالل

استقطاب ذويً الكفاءة من أعضاء الهيئة التدريسية ،يعتبر برنامج اللغة االنجليزية من البرامج
ذات األهمية الكبيرة وذلك الرتباطه الوثيق بمتطلبات العصر .ولهذا تركزت رسالة برنامج اللغة
االنجليزية على االهتمام بجميع الجوانب اللغوية من قواعد وصوتيات وتنمية

األربعة من استماع وتحدث وكتابة وقراءة

المهارات اللغوية

من ناحية ،وجوانب األدب االنجليزيً واالمريكي من

شعر وقصة ودراما ونثر من ناحية اخرى ،تمكن الطالب من االستخدام الجيد والفعال للغة والقدرةً
على فهم وادراك للثقافات المختلفة وآدابها .وكان الهدف من إنشاء هذا البرنامج ايضا الرغبة في

التوسع في التعليم المفتوح الذي يحقق األمل للدارسين والسعي وراء تحقيق الهدف المأمول من

توصيل الخدمة التعليمية للراغبين في التعليم إلى أماكن وجودهم وتحقيق مبدأ حق التعليم للجميع

واتاحة فرص أكثر للراغبين في االلتحاق ببرامج التعليم الجامعي.
الرؤية:
يتطلع قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها إلى مستوىً عالً من الريادة في مجال التدريس والبحث في
آداب اللغة اإلنجليزية واللغويات محلياً واقليمياً
الرسالة:
يسعى قسم اللغة االنجليزية وآدابها إلى توفير تعليم وتدريب متكامل في مجال اللغة اإلنجليزية
وآداب العالم المتحدث بها  ،واللغويات النظرية والتطبيقية  ،كما يحرص القسم على توفير أعضاء

هيئة تدريسية مؤهلة ومتدربة لكي يحققوا رسالة القسم بإعداد و تخريج طالب متميزين ذويً مهارات
وكفاءات تمكنهم من النجاح في الحياة العملية متسلحين بالمعرفة واإللمام الفريد باللغة اإلنجليزية
وآدابها مما يمكنهم من دخول معترك الحياة المهنية للمنافسة في سوقً العمل و ذلك عن طريق
تأهليهم معرفيا للعمل في مجاالت عدة في القطاعين العام والخاص ً
ً
ً

أهداف البرنامج:
 .1تطوير مهارات الطالب اللغوية واالتصالية وصقل مهارات التفكير النقدي واإلبداعي لديهم.
 .2تزويد الطالب بالمعرفة الشاملة للغة اإلنجليزية وآدابها وعلم اللغويات.
.3

توفير فرص التعليم المستمر للطالب والعاملين الحاصلين على الثانوية العامة ،أو ما

يعادلها.

 .4إتاحة الفرصة لحملة المؤهالت العليا في فروع علمية أخرىً في الحصول على درجة
البكالوريوس في اآلداب بما يحقق رغباتهم الخاصة وتطلعاتهم العلمية واألدبية.

 .5ربط الكلية بالمجتمع بما يؤدي إلى توفير برامج وتخصصات تسد احتياجات المجتمع
وتخدم قطاعاته المختلفة.

 .6إتاحة الفرصة أمام االجانب وأبناء اليمن العاملين بالخارج في االلتحاق ببرنامج اللغة
اإلنجليزية بكلية التعليم المفتوح.

 .7تلبية حاجة سوقً العمل المحلية واإلقليمية بكوادر مؤهله في مجال اللغة اإلنجليزية وآدابها.
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