
 سعودیة جامعة في وتحدیاتھ التدریس أصول علم في خاصة ألغراض اإلنجلیزیة اللغة معلمي منظور العنوان:

 دالل فیصل علي الشریف للطالبة:

 بھا الناطقین لغیر اإلنجلیزیة اللغة تدریس في اآلداب ماجستیر درجة لنیل متطلبات من جزئي كمتطلب مقدمة أطروحة

(TESOL) 

 :اإلشراف لجنة

 داخلي ممتحن

 (التطبیقیة اللغویات - مساعد أستاذ) مدیني عبیر. د

 

 خارجي ممتحن

 (واللغویات اللغة - مشارك أستاذ) الحارثي ثامر. د

 

 مستشار

 (التطبیقیة اللغویات - مشارك أستاذ) شكري نادیة. د

 

 المستخلص

 مختلفة، واحتیاجات ألسباب دراستھا یتم مھمة اتصال كأداة عالمیة الحاضر شعبیة الوقت في اإلنجلیزیة اللغة تشھد

 نحو المعلمین منظور في الدراسة هذه . بحثت(ESP)خاصة  ألغراض اإلنجلیزیة اللغة لبرامج القصوى األهمیة یفسر وهذا

 بحث نھج استخدام وبالتالي، تم .السعودیة العربیة الجامعات إحدى في ESPمقررات  تدریس في التربیة بعلم المحیطة القضایا

 یكفي بما مؤهلین كانوا المستجیبین جمیع أن النتائج أظھرت .ESPمعلمي  من معلًما 50 من البیانات لجمع مختلط ونوعي كمي

 ألنھم نظراً  العمل لھذا كاف   بشكل مستعدین غیر ESP برنامج معلمي أن یبدو التعلیمیة، بالتحدیات یتعلق وفیما .ESPلتدریس 

 التدریب ان نجد ولذلك .ESP تدریس على قدراتھم في محدودیة إلى أدى مما ،ESPبتدریس  والمعرفة المھارات إلى یفتقرون

 معظم كان ذلك، على . عالوةESP وتعلیم تدریس مخرجات في جودة الى الوصول أجل من األكادیمي التدریب یكمل المھني

 تطویر برامج إلى الحاجة إلى أشار مما الحالیة، المؤسسة إلى انضمامھم منذ المھارات تنمیة في دورات إلى یفتقرون المعلمین

 دراسات إجراء یجب. الصحیحة التعلیمیة اللغویة والقیادة المعرفة تطویر مجاالت في ESP برنامج معلمي إلعداد المعلمین

 الطالب على تؤثر التي وتلك ESP تدریس في التربویة لإلستراتیجیات المعلمین اختیار من تحدد التي العوامل من للتأكد مستقبلیة

 .التعلیمیة والمؤسسات الجامعات في ESP دراسة لمتابعة
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ABSTRACT 

Nowadays, the English language is witnessing a global popularity as an important 

communication tool, being studied for different reasons and needs, which explain the emergency 

of English for special purpose programs (ESP). The present study investigated the teachers’ 

perceptions towards issues surrounding the pedagogy in teaching ESP courses at a Saudi Arabian 

University. Thus, a mixed quantitative and qualitative research approach was used to collect data 

from 50 ESP teachers. The results demonstrated that all the respondents were qualified enough to 

teach ESP. In terms of teaching challenges, the ESP teachers appeared to be inadequately prepared 

for the job, since they lacked ESP teaching skills and knowledge, which led to limited ESP teaching 

capabilities. Therefore, professional training complements academic training for quality ESP 

teaching and learning outcomes. Moreover, most teachers lacked skill development courses since 

they joined the current institution, which suggested the need for teacher development programs to 

prepare ESP teachers in areas of knowledge development and right instructional language 

command. As such, future studies should focus on factors that determine the teachers’ choices of 

pedagogic strategies in teaching ESP courses and those that influence learners to pursue ESP in 

universities and educational institutions. 


