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 ENرمز القسم:
  

 

 

 نبذة عن القسم: 
ية بمدينة طرابلس سنةتأسس قسم   ز ز العليا  1965   اللغة االنجلي  واستمر مع     و كان يتبع كلية المعلمي 

بية سنة   ي العام الدراسي     م. 1986م، ثم إىل مركز العلوم اإلنسانية سنة  1971تغيي  االسم إىل كلية الير
  1986فز

اللجنة الشعبية العامة  صدر قرار    1988اسم مركز اللغات , فز سنة     تحت    تأسست كلية اللغات  1987-

ي العام    1988لسنة    245)سابقا( رقم  
أدمجت كلية اللغات وكلية      2002بتسمية المركز باسم كلية اللغات، فز

بية تحت مسىم "كلية اآلداب".   العلوم االجتماعية والتطبيقية وكلية الير

ي بداية فصل الخريف من العام الجامعي    
ي جميع  أعيد نشاط كلية اللغ   2009-2008فز

ات األكاديىمي فز

رقم   العامة )سابقا(  الشعبية  اللجنة  بقرار  الجامعات     2007لعام    535مراحله عمال  تنظيم  إعادة  بشأن 

ية جميعها "طالبا وأساتذة"   ز والمعاهد العليا ، ومن ثم تم فصل أقسام اللغات و من ضمنها قسم اللغة االنجلي 

ي كلية اآلداب. 
ي كانت مند دمجة فز

 والتر

 

 رئيس القسم:   كلمة
ز بها، إذ    ي العالم من حيث األهمية والثانية من حيث عدد المتكلمي 

ية اللغة األوىل فز ز تعد اللغة اإلنجلي 

اليا    800يبلغ عددهم حواىلي   واسير األمريكية  المتحدة  والواليات  المتحدة  المملكة  ز  بي  ز  نسمة، موزعي  مليون 

ي  وكندا، وعدد آخر من الدول. وهي أيضا اللغة الثاني 
ة فز ية أهمية كبي  ز ي كثي  من الدول. وتكتسب اللغة اإلنجلي 

ة فز

ي مجاالت  
فز العاملون  إليها  ويحتاج  وتعليمية.  وتجارية  واقتصادية  ة: سياسية  ميادين كثي  ي 

فز إليها  للحاجة  ليبيا 

مطلوبة   وهي  ية.  ز اإلنجلي  باللغة  الجرائد  بعض  لصدور  نظرا  الصحافة،  ي 
وفز والتجاري،   ، الدبلوماسي ي  السلك 

فز

ي  
ية دور فعال فز ز ها من مجاالت الصناعة والتجارة واالقتصاد. وللغة اإلنجلي  كات النفط المحلية والعالمية وغي  شر

ية لغة   ز ي تتخذ اإلنجلي 
جمة إليها للتعريف بالعالم وثقافته وحضارته. وهناك كثي  من الشعوب التر نشر الكتب المير

 رسمية أو لغة ثانية. 

ي   ز اإلنجلي  اللغة  دراسة  اعدادي  إن  من  فقط  المستويات  عىل كل  لتدريسها  الطالب  تؤهل  ال  وآدابها  ة 

ي المجاالت المختلفة منها التجارية والصناعية والسياسية. وبمكن  
وثانوي ولكن تؤهلهم للقيام بمسؤولياتهم فز

ها   وغي  ز  ز وصحفيي  جمي  ومير اب 
ّ
وكت ز  ومحللي  ومستشارين  ز  العمل كباحثي  ية  ز اإلنجلي  اللغة  قسم  ي  من لخريج 

 المناشط القيادية. 

ية بكلية اللغات مواد دراسية متعددة تمكن الطالب من تنمية مهاراتهم اللغوية    ز يقدم قسم اللغة اإلنجلي 

مختلف   ي 
فز ية كمادة عامة  ز اإلنجلي  اللغة  بتدريس  القسم  يقوم  والكتابة، كذلك  والقراءة  والتحدث  االستماع  ي 

فز

 كليات جامعة طرابلس.  

 

 رؤية القسم: 
ي مجال تعليم اللغات الحديثة ويشارك قسم   

ز فز ز يزود المجتمع بمتخصصي  ية قسم متمي  ز اللغة اإلنجلي 

ز الشعوب.  ي بي 
ي والثقافز

ي مد جسور التواصل المعرفز
ي تلبية متطلبات سوق العمل، ويسهم فز

 فز
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 رسالة القسم: 
أو    لخلق  وذلك  ية  ز اإلنجلي  اللغة  مجال  ي 

فز والتطبيقية  النظرية  المعرفة  من تقديم  تخري    ج كوادر 

 . ز  المتحصصي 

 

 أهداف القسم:
ية وآدابها وذلك    ز اللغة اإلنجلي  ي 

ز فز اللغات إىل تخري    ج متخصصي  ية بكلية  ز اللغة اإلنجلي  وي  هدف قسم 

ي شق الدراسات  
ي شق الدراسات الجامعية وفز

ية فز ز ي اللغة اإلنجلي 
بمنح درجة اإلجازة المتخصصة "الليسانس" فز

ا اإلجازة  درجة  بمنح  األساتذة العليا  توفي   ي 
فز للمساهمة  واآلدبيات  اللغويات  ي 

شعبتر ي 
فز  " "الماجستي  لعالية 

 : ية إىل تحقيق عدٍد من األهداف العامة والخاصة وهي كما يىلي ز ز والَبحاث. كما يسع قسم اللغة اإلنجلي   الجامعيي 

ية.  -1 ز ي اللغة اإلنجلي 
 إعداد الكوادر المتخصصة فز

ز مهارات علمية  -2  وعملية للرفع من مستوى أدائهم العلىمي وكفاءاتهم اللغوية. إكساب الدارسي 

ية.   -3 ز ي مجال اللغة اإلنجلي 
ز أكاديميا وإتاحة الفرصة لهم للحصول عىل المؤهالت العلمية العالية فز  تأهيل الدارسي 

ية.  -4 ز ي مجاالت تعلم وتعليم اللغة اإلنجلي 
ز لالستفادة من أحدث األساليب فز  إتاحة الفرصة للدارسي 

 

 لهيكل التنظيمي للقسم: ا

 

 الفصول الدراسية بالقسم:

 . 10الخريف بداية شهر فصل  -1

 . 3فصل الربيع بداية شهر  -2

 

 الشهادات التي يمنحها القسم: 

ية.  -1 ز ي اللغة اإلنجلي 
 شهادة اإلجازة التخصصية "الليسانس" فز

جمة.  -2 ي الير
ي والنظطري واآلدب وقريبا فز

ي علم اللغة التطبيقر
" فز  شهادة اإلجازة العالية "الماجستي 

 

 

القسم رئيس   

 
البحوث قسم منسق  

 والتدريب
 واالستشارات

الجودة قسم منسق    
وحدة منسق  

االمتحانات لجنة  الخريجي  ن العلمية اللجنة     
الدراسة منسق  

 واالمتحانات

التدريس هيئة أعضاء   
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 الجامعية التخصصية )الليسانس( غي اللغة اإلنجليزية:أوالً: اإلجازة  

 جامعة طرابلس المؤسسة التعليمية 

  كلية اللغات الكلية

نامج  ي تقدم الي 
ية  القسم / الشعبة التر ز  قسم اللغة االنجلي 

نامج التعليىمي  ية اسم الي  ز   ليسانس لغة انجلي 

نامج   وحدة  122 الوحدات  الدراسية الالزمة الستكمال الي 

نامج  ية  الشهادة العلمية الممنوحة عند استكمال الي  ز ي مجال اللغة االنجلي 
 ليسانس فز

ي العملية التعليمية 
ية لكل المواد التخصصية واللغة العربية   اللغة المستخدمة فز ز اللغة االنجلي 

 للمواد العامة واللغة األجنبية كل حسب المادة

نامج  العلمية بالقسم   رئيس القسم واللجنة منسق الي   

ي منحت اإلذن بالمزاولة 
 جامعة طرابلس الجهة التر

 

 شروط القبول بالقسم في هذا البرنامج: 

, الفصل االول و الذي يتناول نظام الدراسة و االمتحانات  2012لسنة   501استنادا على ما جاء في االئحة  

( تختص فيما يمنغع القبول , 9الخصوص,  و المادة)( تحديدا في هذا  8بالكليات و الجامعات عموما و المادة)

( تختص في نظم االنتقال .عليه,فنظام القبول و القيد و االنتقال كما يلي:بالنسبة للطلبة  11(&)10و المادة )

 الليبين. و االجانب. 

 

 -أواًل: الطلبة النظاميون الليبين و غير الليبين:

 المواعيد المحددة لذلك. أن يتقدم الطالب االلتحاق خالل  -1

 أن يكون حاصالً على شهادة اتمام المرحلة الثانوية أو ما يعادلها.  -2

 أن يجتاز الفصل التمهيدي بنسبة المطلوبة من قسم اللغة اإلنجليزية ويتم تحددها من القسم.  -3

 أن يتفرغ للدراسة في القسم كطالب نظامي.  -4

 أن يتقيد بالقوانين واللوائح بالقسم والكلية.  -5

ذا كان من المتقدم للدراسة من غير الليبيين يشترط فيه أن يكون مقيماداخل ليبيا إقامة اعتيادية  وإ -6

طيلة مدة الدراسة، وأن يؤدي نفقات الدراسة والرسوم المقررة وفقا للوائح والنظم المعمول بها في  

قيات بهذا  الجامعات،  وذلك دون اإلخالل بقواعد المعاملة بالمثل المنصوص عليها في االتفا

 الشأن. 

وفي جميع األحوال على الطالب اجتياز امتحان المقابلة الشخصية بنجاح في الكليات التي تشترط    -7

 لوائحها ذلك 

 

 

 ثانياً: الطلبة المنتقلون: 

 ( 2010)501, الالئحة 10و وفقا للمادة
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معترف بها من خارجها،   يجوز لطالب االنتقال من جامعة إلى أخرى داخل دولة ليبيا، أو من جامعات 

 وذلك وفقا لما يلي: 

 أال يكون مفصواًل من جامعتة األصلية ألسباب علمية أو تأديبية. - 1   

 أن يلتزم بتقديم المستندات المتضمنة للمقررات التي درسها ومحتويات هذه المقررات.  - 2    

 عتمدة للقبول بالكلية المنتقل إليها. أن يكون الطالب حاصالً في الشهادة الثانوية على النسبة الم - 3.     

 11المادة 

تنشأ بكل كليه لجنة مختصة لمعادلة مؤهالت الطالب المنتقلين إليها،  وعلى لجان المعادلة البث في طلبات   

 الطالب في أجل ال يتجاوز شهراً من تاريخ تقديم الطلب. 

ة مغايرة لما هو معمول به في جامعات فاذا وجدت هذه اللجان ان طالب النقل قد درس وفق أنظمة تعليمي 

الجماهيرية العظمى توجب عليها إحالة األمر للجنة المختصة في معادلة المؤهالت العلمية باللجنة الشعبية العامة 

 للتعليم والبحث العلمي في األجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة. 

وذلك إلى حين استكمال اجراءات المعادلة النهائية وال يعد ويجوز للكلية إلحاق الطالب بالدراسة وفق معادلة اوليه  

 الطالب منتقالً فعليا إال بعد استيفاء كافة اإلجراءات المطلوبة.و عليه اشترط القسم لالنتقال ما يلي:

 أن يتقدم الطالب بكتابة طلب انتقال من القسم الذي يدرس فيه قبل بداية الفصل الدراسي.  -1

 ال.أن يوافق القسم باالنتق  -2

 تقدم كشف دراجات للجنة العلمية إلجراء المعادلة واعتمادها. -3

 يتم ابالغ الطالب بالمواد التي اجتازها والتي لم يجتازها. -4

 

 نظام التقييم بالقسم في هذا البرنامج: 

 النسبة التقدير  رقم 

 100 – 85 ممتاز  -1

 84 – 75 جيد جدا -2
 74 – 65 جيد -3

 64 - 50 مقبول  -4

 50أقل من  راسب -5

 

 

 أعضاء هيئة التدريس بالقسم في هذا البرنامج: 

 : ي
 يقوم بالتدريس بالقسم أساتذة وطنيون متخصصون تصنيفهم كاآلتر

 العدد  الدرجة العلمية

 1 أستاذ 
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 0 أستاذ مشارك

 9 أستاذ مساعد

 14 محاضز 

 22 محاضز مساعد

 46 اإلجماىلي 

 

 

 

 

 

 

 الدرجة العلمية
المؤهل 
 األسم القسم  التخصص  العلىمي 

1 

ي  دكتوراه محاضز 
يه  علم اللغه التطبيقر ز  1 ابتسام ابراهيم الدريدي  اللغه االنجلي 

ي  ماجستي   محاضز مساعد
ية  علم اللغة التطبيقر ز  ابوبكر عىلي ابوبكر معيتيق  اللغة االنجلي 

2 

ي  الدكتوراه استاذ مساعد 
ية  علم اللغة التطبيقر ز  3 أبوبكر عىلي أحمد األسود اللغة االنجلي 

ي  ماجستي   محاضز مساعد
ية علم لغة تطبيقر ز  4 أبو بكر منصورمحمد الوجواج   اللغة االنجلي 

ي  ماجستي   محاضز 
ية  علم اللغة التطبيقر ز ي  اللغة اإلنجلي   5 أحالم محمود نرص الشائت 

ي  ماجستي   محاضز مساعد
ية  علم اللغة التطبيقر ز صالح الشنطة اسامة محمد  اللغة االنجلي   6 

ي  ماجستي   محاضز 
ية  علم اللغة التطبيقر ز اق محمد عمورة ساسي  اللغة االنجلي   7 إشر

ي  ماجستي   محاضز مساعد
ية  علم اللغة التطبيقر ز يف  اللغة اإلنجلي   8 أكرم محمد محمد الشر

ي  ماجستي   محاضز مساعد
ية  علم اللغة التطبيقر ز المهدويأميمة أحمد عثمان  اللغة االنجلي   9 

ية  علم اللغة النظري  الدكتوراه  محاضز  ز  10 أيمن ميالد غميض  اللغة االنجلي 

ي  ماجستي   استاذ مساعد 
ية  علم اللغة التطبيقر ز  11 البشي  الطاهر خليفة الجنش  اللغة االنجلي 

ي  دكتوراه محاضز 
ية  علم اللغة التطبيقر ز  12 البشي  محمد خليفة قنيدي  اللغة االنجلي 

مساعدمحاضز  ي  ماجستي   
ية  علم اللغة التطبيقر ز ز مخزوم محمد بن اشتيوي اللغة اإلنجلي   13 حسي 

ية  علم اللغة النظري  ماجستي   محاضز مساعد ز ي  اللغة االنجلي 
 14 خلود عبد الحكيم شعبان الغرياتز

ي  ماجستي   محاضز 
ية  علم اللغة التطبيقر ز ي  اللغة االنجلي 

 15 رشا الطاهر محمد البشتر

ية  علم اللغة التطبيقر  ماجستي   محاضز  ز  16 زينب محمد الغريب  اللغة اإلنجلي 

ية  علم اللغة النظري  ماجستي   محاضز مساعد ز ي  اللغة اإلنجلي 
 17 سارة عىلي صالح الفرجاتز

ية  علم اللغة النظري  ماجستي   محاضز مساعد ز  18 شور جالل بن لطيف اللغة االنجلي 

النظري علم اللغة  ماجستي   محاضز مساعد ية   ز ة محمد عبد القادر بن خليفة  اللغة االنجلي   19 سمي 

ية  علم اللغة النظرى  ماجستي   محاضز  ز  20 سهي  سعد فرج عبدالسالم اللغة االنجلي 

ي  ماجستي   محاضز مساعد
ية  علم اللغة التطبيقر ز  21 سهيلة فرج هويدي ابوالناض اللغة اإلنجلي 
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ي علم اللغة  ماجستي   محاضز مساعد
التطبيقر ية   ز  22 عائشة عىلي المنترص فرفر اللغة اإلنجلي 

ية  علم اللغة النظري  الدكتوراه استاذ مساعد  ز  23 عبدالرؤوف الهاشىمي رمضان شيتاو اللغة االنجلي 

ي  ماجستي   استاذ مساعد 
ية  علم اللغة التطبيقر ز ي  اللغة االنجلي 

 24 عبدالمنعم مصطقز فرج الشيباتز

ي  ماجستي   محاضز مساعد
ية  علم اللغة التطبيقر ز  25 عفاف  ابراهيم محمد جابر اللغة االنجلي 

ي  دكتوراة أستاذ مساعد 
ية  علم اللغة التطبيقر ز ي ابوشيويل  اللغة االنجلي 

 26 فاطمة الشيباتز

ي  الدكتوراه محاضز 
ية  علم اللغة التطبيقر ز  27 فاطمة الهادي بشي  حرب اللغة االنجلي 

اللغة التطبيقر علم  ماجستي   محاضز  يه   ز  28 محمد عمر عىلي عاشور اللغة االنجلي 

ي  ماجستي   محاضز مساعد ز ية  أدب إنجلي  ز  29 محمد عوض سليم خليفة اللغة األنجلي 

ي  ماجستي   استاذ مساعد 
ية  علم اللغة التطبيقر ز  30 محمد موس خليفة برقيق  اللغة االنجلي 

ية  علم اللغة التطبيقر  ماجستي   محاضز مساعد ز  31 مفيدة محمد بو سيف الصقر اللغة االنجلي 

ي  ماجستي   محاضز مساعد
ية  علم اللغة التطبيقر ز  32 مالك أحمد الصيد الرفاعي  اللغة اإلنجلي 

ي  ماجستي   محاضز مساعد ز ية  أدب إنجلي  ز ي  اللغة االنجلي 
ز العبد السلطتز  33 منال حسي 

ي  دكتوراه استاذ ز يه اللغه  أدب إنجلي  ز االنجلي   43 متز أحمد الشارف قشوط  

ي  ماجستي   محاضز 
ية  علم اللغة التطبيقر ز  سالم عىلي عبدالجليل اللغة االنجلي 

 35 متز

ية  علم اللغة النظري  ماجستي   محاضز مساعد ز ي  اللغة االنجلي 
 36 نادية اسماعيل محمد التواتر

ي  ماجستي   استاذ مساعد 
ية اللغة  علم اللغة التطبيقر ز االنجلي   37 نادية سعيد السيفاو  بن حامد  

ي  الدكتوراه استاذ مساعد 
ية  علم اللغة التطبيقر ز  38 نادية عبدالرحمن نصي   اللغة االنجلي 

ي  ماجستي   محاضز مساعد
ية  علم اللغة التطبيقر ز  39 نجاح عبدالسالم محمد الجديدي اللغة االنجلي 

ية  علم اعصاب اللغة ماجستي   محاضز مساعد ز  40 ندى مصطقز كاره اللغة االنجلي 

ية  علم اللغة النظرى  دكتوراه محاضز  ز يدى  اللغة االنجلي   -41 نشين محمد الشر

ية  ترجمة  دكتوراه استاذ مساعد  ز ي  اللغة االنجلي 
 42 هدى عىلي جمعة المزوعز

ي  الدكتوراه محاضز 
ية  علم اللغة التطبيقر ز ي عىلي بلحوق  اللغة اإلنجلي   43 هناء الصهت 

ي  ماجستي   محاضز 
ية  علم اللغة التطبيقر ز ي  اللغة االنجلي 

 44 هناء عمارعبدهللا الغرياتز

ي  ماجستي   محاضز مساعد
ية  علم اللغة التطبيقر ز  45 وفاء األحمر اللغة االنجلي 

ي  ماجستي   محاضز مساعد
ية  علم اللغة التطبيقر ز كي  اللغة االنجلي   46 وليد عىلي عبدالسالم الي 

 

 

 

 

 

 المقرارات الدراسي بالقسم في هذا البرنامج: 

 الفصل التمهيدي )األول( 
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رمز   رقم 
 المقرر

 متطلبات المقرر الوحدات  اسم المقرر

ية عامة  -1 ز  - 4 لغة إنجلي 

 - 4 لغة عربية عامة  -2

3-  ) /ايطاىلي ي
/اسباتز  - 4 لغة أجنبية )فرنسي

 

 الفصل الثاني 

 متطلبات المقرر الوحدات  اسم المقرر رمز المقرر رقم 

1- EN113  1اجتياز قواعد  4 2قواعد 
2- EN115  1اجتياز انشاء  4 2انشاء 
3- EN114  1اجتياز استيعاب  4 2استيعاب 

4- EN116  1اجتياز محادثة  2 2محادثة 
 1اجتياز لغة عربية  2 2لغة عربية   -5

 1اجتياز لغة اجنبية  2 2لغة اجنبية   -6

 

 الفصل الثالث

الوحدا  اسم المقرر رمز المقرر رقم 
 ت

 متطلبات المقرر

1- EN203  2اجتياز قواعد  4 3قواعد 

2- EN205  2اجتياز انشاء  4 3انشاء 

3- EN204  2اجتياز استيعاب  4 3استيعاب 

4- EN206  2اجتياز محادثة  2 3محادثة 

 2اجتياز لغة عربية  2 3لغة عربية   -5
 2اجتياز لغة اجنبية  2 3لغة اجنبية   -6

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع

الوحدا  اسم المقرر رمز المقرر رقم 
 ت

 متطلبات المقرر

1- EN213  3اجتياز قواعد  4 4قواعد 
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2- EN215  3اجتياز انشاء  4 4انشاء 

3- EN214  3اجتياز استيعاب  4 4استيعاب 
4- EN216  3اجتياز استيعاب  2 4محادثة 

 3اجتياز لغة عربية  2 4لغة عربية   -5

 3اجتياز لغة اجنبية  2 4لغة اجنبية   -6

 

 الفصل الخامس 

الوحدا  اسم المقرر رمز المقرر رقم 
 ت

 متطلبات المقرر

1- EN313  4اجتياز قواعد  2 1تركيبات نحوية 
2- EN218  2 1صوتيات - 

3- EN315  4اجتياز انشاء  2 1كتابة ابداعية 
4- EN211  ي

علم لغة تطبيقر
1 

2 - 

5- EN314  4استيعاب  2 1منوعات لغوية 
6- EN209  2 1ترجمة - 

7- EN210  2 1علم لغة نظري - 

8- EN316  4اجتياز محادثة  2 1تدريبات شفوية 
 4اجتياز لغة عربية  2 ثقافة اسالمية   -9

 

 الفصل السادس

الوحدا  اسم المقرر رمز المقرر رقم 
 ت

 متطلبات المقرر

1- EN413  1اجتياز تركيبات نحوية  2 2تركيبات نحوية 

2- EN308  1اجتياز صوتيات  2 2صوتيات 

3- EN415  1اجتياز كتابة لغوية  2 2كتابة ابداعية 
4- EN207  ي اآلدب

 1اجتياز كتابة ابداعية  2 مقدمة فز

5- EN311  ي
ي اجتياز علم لغة  2 2علم لغة التطبيقر

 1تطبيقر

6- EN413  1اجتياز منوعات لغوية  2 2منوعات لغوبة 
7- EN309  1اجتياز ترجمة  2 2ترجمة 

8- EN320  1اجتياز علم لغة نظري  2 2علم لغة نظري 
9- EN416  4اجتياز محادثة  2 2تدريبات شفوية 

 

 الفصل السابع 
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الوحدا  اسم المقرر رمز المقرر رقم 
 ت

 متطلبات المقرر

1- EN408  2اجتياز صوتيات  2 3صوتيات 

2- EN325  2اجتياز كتابة ابداعية  2 طرق بحث 

3- EN327  ي االدب  2 1ادب
 اجتياز مقدمة فز

4- EN411  ي
ي  2 3علم لغة التطبيقر

 2اجتياز علم لغة التطبيقر

5- EN409  2اجتياز ترجمة  2 3ترجمة 
6- EN410  2نظري اجتياز علم لغة  2 3علم لغة نظري 

 

 الفصل الثامن

 متطلبات المقرر الوحدات  اسم المقرر رمز المقرر رقم 

1- EN418  3اجتياز صوتيات  2 4صوتيات 
2- EN425  وع تخرج  اجتياز طرق بحث 2 مشر

3- EN427  1اجتياز ادب  2 2ادب 

4- EN421 ي  2 تحليل مقارن
 3اجتياز علم لغة تطبيقر

 

 اإلجازة المتخصصة "الليسانس": مشروع التخرج بالقسم لنيل  

وع التخرج هو المرحلة التطبيقية والتخصصية والعملية لدراسة الطالب وفق التخصصات    مشر

 العلمية لدراسة اللغة. 

 

 منطلبات كتابة مشروع التخرج:

 رق بحث. \ إنهاء كافة المقرارات الدراسية حصوصا مادة  -1

ف )من قبل القسم(.  -2  تحديد المشر

 المراجع والمصادر لكتابة البحث وتوثيقها بطريقة صحيحة. مراجعة  -3

 عدم الشقة العلمية.  -4

 

 لجنة المناقشة: 

 تتكون لجنة المناقشة من:  

ف.  -1  المشر

 منسق مشاري    ع التخرج.  -2

وع.  -3 ي موضوع المشر
 عضو هية تدريس من القسم متخصص فز
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 نموذج تقييم مشروع التخرج من لجنة المناقشة: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلجازة التخصصية )الماجستير في مجال اللغة اإلنجليزية: ثانياً:  

 الجامعة طرابلس 

 الكلية اللغات 

ية   ز  القسم  اللغة اإلنجلي 

 المرحلة  ماجستي   

 نظام الدراسة  المقرارات الدراسية واألطروحة

 عدد الساعات المعتمدة  وحدة   36

 المدة الدراسية  شهر  32شهر إىل  18من 

 الفصول الدراسية  فصول  3 

ية   ز  مكان الدراسة  قسم اللغة اإلنجلي 

ية  ز  لغة التدريس  اللغة اإلنجلي 

 وضع الدراسة  دوام كامل

 

 نبذة عن هذا البرنامج: 

ئ   ي أنشئت بجامعة طرابلس، حيث أنسر
ية بكلية اللغات من أوائل األقسام التر ز قسم اللغة االنجلي 

 األقسام بالجامعة. ، ويعد اليوم من أكي  1998عام 

ويدرس الطالب بالقسم مواد علمية نظرية وعملية تطبيقية،  أما الجانب النظري فإنه يركز عىل    

عىلي   العمىلي  الجانب  يرتكز  بينما  البحث  ومناهج  اللغة  وعلوم  واألدب  والكتابة  والقراءة  النحو  دراسة 

 المناهج التطبيقية وطرائق تدريس اللغة. 
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ي العام الجامعي  بدأت الدراسات الع  
م حيث يدرس الطالب مواد موزعة  1999  -1998ليا بالقسم فز

اللغة وتدريسها وطرائق البحث فيها     مادة، وتتعلق المواد بعلوم  11عىل أربعة فصول دراسية يدرس فيها  

 وبعد اجتياز الطالب لهذه المواد، يقوم الدارس بإعداد رسالة علميه يتحصل بعدها عىل درجة التخصص. 

 

 آلية تنزيل المواد عبر المنظومة 
 https://uot.edu.ly/lanالدخول عىل موقع الكلية  ●
ونية ●  الدخول عىل البوابة االلكير
ي خانة رقم القيد وخ  انة كلمة المرور الخاصة من ثم اختيار الدراسات العليا.   ●

كتابة رقم القيد فز
 انا لست برنامج روبوت تم الدخول.  –عىل خانة يجب النقر 

 الدخول عىل خانة السجل الدراسي  ●
 النقر عىل تسجيل المواد  ●
 يجب اختيار المواد والمجموعات  ●
 النقر عىل ايقونة حفظ  ●
يل واالحتفاظ   ● ز يل يجب التأكد من تسجيل المواد وطباعة نموذج التيز ز بعد اكمال عملية التيز

 بنسخة ورقية 

 يس بالدراسات العليا: أعضاء هيئة التدر 

 األساتذة القارين بالقسم: 

 االسم 
المؤهل  
 العلىمي 

الدرجة  
 التخصص  العلمية

المهام المكلف   الصفة 
 بها 

 محمد التونسي 
أستاذ  دكتوراه 

 أدب مساعد
 متقاعد

اف   تدريس وإشر
 العجيىلي 

ز اف  متقاعد علم اللغة النظري  أستاذ  دكتوراه  حسي   إشر

ي بلحوق   الصهت 
 دكتوراه 

 أستاذ مشارك
علم اللغة  
ي 
 التطبيقر

 متقاعد
اف   إشر

اف  متقاعد علم اللغة النظري  أستاذ مشارك دكتوراه  محمد قرينات  تدريس وإشر

جمة أستاذ  دكتوراه  خليفة أبوبكر األسود اف  قار دراسات الير  تدريس وإشر

 أبوبكر عىلي األسود 
أستاذ  دكتوراه 

 مساعد
علم اللغة  
ي 
 التطبيقر

 قار
اف تدريس   وإشر

ي 
 هدى عىلي المزوعز

أستاذ  دكتوراه 
جمة مساعد  دراسات الير

 قار
اف   تدريس وإشر

 نادية عبد الرحمن نصي  
أستاذ  دكتوراه 

 مساعد
علم اللغة  
ي 
 التطبيقر

 قار
اف   تدريس وإشر

ي أبوشيويل 
 فاطمة الشيباتز

أستاذ  دكتوراه 
 مساعد

علم اللغة  
ي 
 التطبيقر

 قار
اف   تدريس وإشر

اف  متقاعد أدب أستاذ  دكتوراه  أحمدالشارف قشوط متز   تدريس وإشر

https://uot.edu.ly/lan
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 سالم مدلل 
 دكتوراه 

 أستاذ 
علم اللغة  
ي 
 التطبيقر

 متقاعد
اف   إشر

 عبدالرؤوف شيتاو
أستاذ  دكتوراه 

 علم اللغة النظري  مساعد
 قار

 ال يوجد

وك حسن   سالمة المي 
أستاذ  دكتوراه 

 علم اللغة النظري  مساعد
 انتقال/قار

 ال يوجد

 

 أساتذة قارين في انتظار الترقية بالقسم: 

 االسم 
المؤهل  
 العلىمي 

الدرجة  
 التخصص  العلمية

المهام المكلف   الصفة 
 بها 

يدي   ال يوجد قار علم اللغة النظري  محاضز  دكتوراه  نشين شر

ي  ي  محاضز  دكتوراه  هناء الصهت 
 ال يوجد قار علم اللغة التطبيقر

ي علم  محاضز  دكتوراه  ابتسام الدريدي 
 ال يوجد قار اللغة التطبيقر

ي  محاضز  دكتوراه  فاطمة حرب
 ال يوجد قار علم اللغة التطبيقر

ي  
جمة محاضز  دكتوراه  محمد الالفز  ال يوجد قار دراسات الير
 ال يوجد قار علم اللغة النظري  محاضز  دكتوراه  أيمن غميض
جمة محاضز  دكتوراه  حمزة الثلب  ال يوجد قار دراسات الير

 

 أساتذة متعاونين مع القسم  3.5

 المؤهل العلىمي  االسم 
الدرجة  
 التخصص  العلمية

المهام المكلف   الصفة 
 بها 

 بشي  أحمد
 دكتوراه 

 أستاذ 
ي 
متعاو  علم اللغة التطبيقر

 ن 
 تدريس 

 محسن ابوبكر 
 دكتوراه 

 أستاذ مشارك
ي 
متعاو  علم اللغة التطبيقر

 ن 
 تدريس 

 سهام عبدالرحمن
 دكتوراه 

 أدب أستاذ مساعد
متعاو 
 ن 

اف   تدريس وإشر

 سالم بوسنان 
 دكتوراه 

ي  أستاذ مساعد
 علم اللغة التطبيقر

متعاو 
 ن 

اف   إشر

ز سليم   الحسي 
 محسن

 دكتوراه 
ي  أستاذ مساعد

 علم اللغة التطبيقر
متعاو 
 ن 

اف   إشر

وك  رضا المي 
 دكتوراه 

ي  أستاذ مشارك
 علم اللغة التطبيقر

متعاو 
 ن 

اف   تدريس وإشر

 سليمان معمر 
 دكتوراه 

ي  أستاذ مساعد
 علم اللغة التطبيقر

متعاو 
 ن 

اف   إشر

 شعبان الدبوس 
 دكتوراه 

ي  أستاذ مساعد
 علم اللغة التطبيقر

متعاو 
اف  ن   إشر
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 عبد الرحمن حمزة 
 دكتوراه 

ي  أستاذ مساعد
 علم اللغة التطبيقر

متعاو 
 ن 

اف   إشر

عبدالحكيم  
 الماضوي 

 دكتوراه 
ي  أستاذ مساعد

 علم اللغة التطبيقر
متعاو 
 ن 

اف   إشر

 محمد ابوطقة
 دكتوراه 

ي  أستاذ مساعد
 علم اللغة التطبيقر

متعاو 
 ن 

اف   إشر

 فتجي عقل
 دكتوراه 

ي  أستاذ مساعد
 علم اللغة التطبيقر

متعاو 
 ن 

اف   إشر

 عامر المهدي فايد 
 دكتوراه 

ي  أستاذ مساعد
 علم اللغة التطبيقر

متعاو 
 ن 

اف   إشر

عبدالسالم  
ي 
 الطنطاتز

 دكتوراه 
ي  أستاذ 

 علم اللغة التطبيقر
متعاو 
 ن 

اف   إشر

 هناء محمد البدري 
 دكتوراه 

 أدب أستاذ مساعد
متعاو 
 ن 

اف   إشر

يف  انتصار الشر
 دكتوراه 

ي  أستاذ مساعد
 علم اللغة التطبيقر

متعاو 
 ن 

اف   إشر

 
 المقررات الدراسية لنيل درجة الماجستير بقسم اللغة االنجليزية: 
 جامعة طرابلس

  التخصص
ي علم اللغة  المواد العامة 

 عىل اللغة النظري أدب  التطبيقر

ي  رواية منهجية تدريس اللغة األجنبية 
 القواعد النحوية الوظيفة  علم الصوتيات الوصقز

 أساسيات علم اللغة  النظرية النحوية  شعر تصميم مناهج 

ية لألغراض المحددة  ز ي مروفولوجيا  دراما اللغة اإلنجلي  ز ي األدب اإلنجلي 
 مقدمة فز

 اللغة العربية علم األصوات المقارن  االدب األمريكي  األختبارات 

تحليل األخطاء واكتساب اللغة 
ي  الثانية ي  أساليب النقد االدت 

 طرق بحث  علم المعاتز

 الكتابة األكاديمية   

 
Subject   رمز المقرر  المقرر 

Functional Grammar  القواعد النحوية الوظيفية ENES01 
Foundation of Linguistics  أساسيات علم اللغة ENES02 

Introduction to English Literature ي ز ي األدب اإلنجلي 
 ENES03 مقدمة فز

Arabic Language   اللغة العربية ENES04 
Research methods  طرق بحث ENES05 

 
Subject   اتبية رمز المقرر  المقرر  الير

Academic Writing   الكتابة األكاديمية ENES06 ENES05 
Descriptive Phonology  ي

 ENES07 ENES02 علم الصوتيات الوصقز

English Novel رواية ENES08 ENES03 

Syntactic Theory  النظرية النحوية ENES09 ENES01 
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Methodology of Language Teaching  األجنبية منهجية تدريس اللغة ENES10 ENES02 

English Poetry شعر ENES11 ENES03 
Syllabus Design  تصميم مناهج ENES12 ENES02 

 

 شعبة األدب: 

Subject   اتبية رمز المقرر  المقرر  الير

English Drama دراما ENESL1 ENES08 ENES11 

Methods of Literary Analysis   ي  ENESL2 ENES08 ENES11 أساليب النقد االدت 

American Literature   األدب األمريكي ENESL3 ENES08 ENES11 

 

 شعبة علم اللغة النظري: 

Subject   اتبية رمز المقرر  المقرر  الير

Comparative Phonology  علم األصوات المقارن ENEST1 ENES07 ENES09 

Morphology  مروفولوجيا ENEST2 ENES07 ENES09 

Semantics  ي
 ENEST3 ENES07 ENES09 علم المعاتز

 

 شعبة علم اللغة التطبيقي:

اتبية  Subject المقرر رمز المقرر  الير

ENES12 ENES10 ENESA1 
ية لألغراض   ز اللغة اإلنجلي 

 المحددة 
English for Specific Purposes 

ENES12 ENES10 ENESA2  األختبارات Testing 

ENES12 ENES10 ENESA3 
تحليل األخطاء واكتساب 

 اللغة الثانية
Error Analysis in Second 

Language Acquisition 

 معلومات مهمة: 
، ال يجوز االنتقال من فصل دراسي   ● ي كل فصل دراسي

اتبية المواد فز ام بير ز يجب عىل الطالب االلير
اتبية المواد.   ام بير ز  إىل فصل دراسي آخر إال بعد االلير

ي كل مادة درجة  ●
 . 100من  65النج    اح المطلوبة فز

، إضافة  ENES06يجب عىل الطالب دراسة مادة الكتابة االكاديمية ) ●
ً
ي اجباريا

ي الفصل الثاتز
( فز

ي  3إىل اختيار 
 مواد.  4مواد ليكون مجموع مواد الفصل الثاتز

، يجوز للطالب إختيار الشع ● ي
ي الفصل االول والثاتز

ي يرغب فيها. بعد اكمال المواد المقررة فز
 بة التر

ي منظومة الدراسات العليا.  ●
 يجب عىل كل طالب تسجيل البيانات الخاصة به فز

ونية للدراسات العليا بكلية اللغ     ات.  ● يل المواد يكون عي  البوابة االلكير ز  يتم تيز
ي منظومة الدراسات العليا.  ●

يل المواد بدون تسجيل البيانات الخاصة بكل طالب فز ز  ال يمكن تيز
ي عند  ●

وتز يد اإللكير ي المنظومة يمكن االتصال بالي 
 أية مشكلة فز

ونية   ●  www.uot.edu.ly/lan موقع البوابة االلكير
ي  ●

وتز يد االلكير  allogat@gmail.comالي 

 

http://www.uot.edu.ly/lan
mailto:allogat@gmail.com


ية ________________________  ز  ��دليل قسم اللغة اإلنجلي 

 

 

 

 

 

 

 

 مناقشة رسالة الماجستير: نموذج تقييم  
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