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 األول لفصل ا

 مقدمة 

 (  1مادة )                                                       

 

تتكون مبدئياً من قسم؛  كلية اآلداب هي إحدى الكليات الرئيسية في جامعة البحر المتوسط الدولية. وهي  

 اللغة اإلنجليزية وآدابها وتسعى في المستقبل إلى فتح أقسام أخرى. 

 

 (  2مادة )                                                       

كلية اآلداب في الئحتها الداخلية على ما ورد في الئحة الدراسة واالمتحانات لجامعة البحر المتوسط  ند  ت تس

 الدولية. 

 (  3مادة )                                                        

الجامعية األولى،   الدولية األجازة  المتوسط  البحر  اللغة  تمنح كلية اآلداب بجامعة  الليسانس في  شهادة 

كما تقدم كلية   جميع متطلبات التخرج حسب متطلبات القسم العلمي.  لطالبها بعد أستيفاء   األنجليزية وآدابها 

 اآلداب المتطلبات الجامعية الرئيسية الداعمة لجميع التخصصات في الجامعة.  

 

 (  4مادة ) 

 ب  كلية اآلدارؤية 

تسعى كلية اآلداب بجامعة البحر المتوسط الدولية أن تكون كلية رائدة في مجال اآلداب والبحث العلمي  

 على مستوى الجامعات المحلية واألقليمية والدولية. 

 (  5مادة ) 

 اآلداب  كليةرسالة 

تقديم برامج أكاديمية متطورة في العلوم اإلنسانية واإلجتماعية لتخريج كوادر مؤهلة، مدعومة بالمعارف  

واألنسانية   العلمية  للقضايا  المبتكرة  الحلول  النقدي وطرق  التحليل  لمهارات  والعملية ومكتسبة  النظرية 

في مجال دراستهم وقادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي واألقليمي والمساهمة في    جتماعيةإلوا
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اإلنسانية   المجاالت  في  العلمي  البحث  و إثراء  الخبرات  وتبادل  مع  إلواإلجتماعية،  والشراكة  ستشارات 

 المؤسسات األكاديمية والعلمية محلياً وأقليمياً ودوليا. 

 (  6مادة ) 

 اآلداب  كلية أهداف 

العامة وما يعادلها للطلبة    ةالثانوي  توفير فرص التعليم العالي في التخصصات األدبية لحملة شهادة .1

 المتحدثين باللغة العربية وغيرهم من أجل تاهيلهم أكاديمياً في التخصص العميق الهادف.

درجات  جتماعية لتلبية متطلبات الإلنسانية وا إل اديمية متخصصة في مجال العلوم اإعداد برامج أك .2

 باً. حالياً ومستقبل العلمية التي تمنحها األقسام المختلفة في الكلية 

 إعداد المتخصصين في المجاالت العلمية المختلفة للعلوم اإلنسانية واإلجتماعية.  .3

 إمداد الطلبة بالمعارف النظرية وتدريبهم على التطبيقات العملية للنظريات في مجال تخصصهم.  .4

الطلبة   .5 قدرات  المبرفع  الحلول  البحث عن  النقدي وطرق  التحليل  تكرة  وتدريبهم على مهارات 

 جتماعية. إلنسانية وا إل للقضايا ا

التطوير المستمر للبرامج األكاديمية في كافة األقسام في الكلية ومواكبة التطورات المعرفية في   .6

 التخصصات العلمية بها. 

مجإلا .7 في  العالمية  التطورات  على  العنفتاح  البحث  لال  التدريس  وطرق  بالمستوى  إللمي  رتقاء 

 األكاديمي والتعليمي بالكلية. 

 تشجيع البحث العلمي والنشر والترجمة في مختلف التخصصات في الكلية.  .8

جل تطوير أسلوب التعليم  ألكترونياً من  إتصاالت لميكنة كلية اآلداب  إلتوظيف تقنية المعلومات وا  .9

م على  الحصول  وسهولة  العلمي  واصادر  والبحث  الخبرات  وتبادل  بين  إل المعرفة  ستشارات 

 المؤسسات األكاديمية والعلمية على المستوى المحلي واألقليمي والعالمي. 

نسانية واإلجتماعية  إلات العلمية التي تعني بالعلوم ا تفعيل الشراكة والتعاون الثقافي مع المؤسس .10

 على المستوى المحلي واألقليمي والعالمي. 
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 الثاني الفصل 

واإلمتحانات   الدراسة نظام  

(  7مادة )   

هو النظام الفصلي والساعات المكتسبة. حيث تقسم السنة إلى فصلين دراسيين   نظام الدراسة في الكلية    

وعاً بما فيها الفترات المحددة  ( ستة عشر أسب16فصل الخريف وفصل الربيع، مدة كل فصل )  ،رئيسيين

  ثمانية   صيفي تكون مدتهدراسي ستحداث فصل إ  ،من مجلس الجامعةويجوزبقرارلالمتحانات بأنواعها، 

يسمح      التي   ساعات المعتمدةيزيد عدد ال بشرط أالً ،  لكل مقرر المخصصة    اعف فيها المدةأسابيع تض

   للطالب بتسجيلها تسعة ساعات وعدد المقررات على ثالثة مقررات.

 (  8مادة ) 

يبدأ فصل الخريف في شهر أكتوبر وينتهي في شهر فبراير، ويبدأ فصل الربيع في شهر مارس وينتهي  

أنتهاء  عالن عن مواعيد بدء وعلى أن تقوم الجامعة باإل   في شهر يوليه، ويفصل بين الفصلين عطلة الربيع. 

 كل فصل دراسي.               

 (  9مادة ) 

في   الرسمية  التدريس  لغة  هي  العربية  اآلداب اللغة  تدرس  كلية  حيث  األجنبية  اللغات  أقسام  عدا  ما   ،

   المقررات بلغاتها. 

 (  10مادة ) 

 شروط القبول 

طبقاً لما  و  لكليةافي بداية كل فصل دراسي جديد في حدود إمكانات  اآلداب كلية ب الب يكون قبول الط

: ما يلي    بها  ملتحق طالب اللعلى ا  لكليةاوتشترط  . في ضوء سياسة الجامعةالكلية  لسقرره مجي  

أو ما يعادلهما من شالالهادات تخصالالصالالية  الثانوية  الأن يكون حاصالالالً على الشالالهادة الثانوية العامة أو   .1

 .ليم في ليبياالتعمعترف بها من وزارة 

 الكلية بها. مجلس ما يقرره المتقدم لها وفق بالكلية للقبول المعتمدة النسبة أن يكون متحصال على .2
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  تفرضالها  أخرى  شالروط  أية  أو ،  الكلية  مجلس  يحددها  شالخصالية  مقابلة  أو  امتحان  أي  بنجاح  يجتاز  أن .3

 الدراسة. طبيعة

تعليميالة أخري منالاظرة وغير منالاظرة لجالامعالة البحر ويجوز قبول طالب منتقلين من مؤسالالالالالسالالالالالات   •

 المتوسط الدولية وفق الشروط التالية:

أن يلتزم الطالب بتقديم مسالتندات أصاللية معتمدة تشالمل كشالفاً بالدرجات للمقررات التي اجتازها   -

 الطالب ومحتويات كل مقرر.

 أن تتوفر في الطالب الشروط المنصوص عليها أعاله. -

تتم معادلة المقررات الدراسالالية التي درسالالها الطالب وإجتازها بنجاح وفقاً إلحكام هله الالئحة،  -

 وبما تقرره اللجنة العلمية للجامعة.

% من المقررات المطلوبالة للتخرج 50يجالالب على الطالالالالب المنقول إتمالالام بنجالالاح بحالالد أدني   -

 بتخصصه بجامعة البحر المتوسط الدولية. 

 (  11مادة ) 

 إجراءات القبول والتسجيل 

 أوالً: 

 الوثائق التالية مع طلب االلتحاق بالجامعة:  حضار يقوم الطالب بإ

  من  ومعتمدة  مصدقة  األصلية التخصصية أو العامة وكشف درجات الثانوية  شهادة أصل •

   التعليم. وزارة

 حالة صدور الشهادة الثانوية من خارج ليبيا.   وزارة التعليم الليبي االعتماد من شهادة  •

                                                                                   . كتيب العائلةصورة من  •

 ثانياً: 

بعد أن يتم إبالغ الطالب بقبوله في الجامعة، يحضر إلى مقر الجامعة ويسلم الشهادات األصلية   .1

 ، والشهادة الصحية. 4×6( صورة شخصية للطالب مقاس 4القبول بالجامعة، مع عدد )لقسم 

، وتحسب له ضمن رسوم التسجيل في أول  التي تحددها اإلدارةالقبول المقررة  رسوم  يقوم بدفع   .2

 . فصل يسجل به الطالب 

3.  ً تصرف له  للتعريف به طول فترة دراسته بالجامعة. و  يفتح ملفاً للطالب ويعطى له رقماً جامعيا

 بطاقة تعريف. 
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 (  12مادة ) 

 إجراءات التسجيل 

 تبدأ إجراءات التسجيل قبل بدء الدراسة بأسبوع وفق الخطوات التالية: 

إدارة   .1 إ   الدراسةتوزع  طالب  كل  على  المواد واالمتحانات  ومكان    ستمارة  الزمني  والجدول 

 المحاضرات 

يقوم الطالب بدفع الرسوم الدراسية للفصل الدراسى والتي تحدد قيمتها الئحة الرسوم الدراسية   .2

 المعتمدة خالل تلك الفترة.  

  ، بتسجيل المقررات صص له من قبل القسم العلمييقوم الطالب، بعد موافقة المرشد األكاديمي المخ  .3

 التسجيل بالجامعة حسب الجدول الزمني لكل مقرر.  بمكتب 

 ساعة.  12د األدنى لعدد الساعات المسموح التسجيل بها الح .4

بعض المقررات لها متطلب سابق وال يسمح للطالب بتسجيل المواد التي لم يتم اجتياز متطلبها   .5

 السابق بنجاح.  

 (  13مادة ) 

 اإلرشاد األكاديمي 

لمتابعة مسيرة الطالب العلمية وإرشاده عند   ،طالب، يكلفه القسم العلمي  يخصص مرشد أكاديمي لكل

ختيار المقررات الدراسية التي يسجل بها الطالب في بداية كل فصل دراسي بناًء على الخطة الدراسية  إ

 في تخصصه. كما يتابع معه حاالت اإلنلار األكاديمي. 

 (  14مادة ) 

 نظام التقييم 

 يقيم الطالب في كل مقرر كاآلتي: 

%  50تقسم الدرجات على امتحانات جزئية ونهائية وأنشطة أخرى حسب طبيعة المقرر. تعطى نسبة  

%( وكتابة التقارير  25درجة لالمتحان النهائي والباقي توزع على امتحان نصف الفصل )من ال  
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درجة ويعتبر   100%(. وتكون الدرجة النهائية لكل مقرر 25والبحوث واألنشطة الصفية األخرى )

من الدرجة النهائية فما فوق.  50لطالب ناجحاً إلا تحصل على %ا  

 

: وتقسم التقديرات على الدرجات والنقاط حسب الجدول التالي   

 النقاط  التقدير  الدرجة

100إلى  85من   A 4.0 

85إلى أقل من  80من   B+ 3.5 

80إلى أقل من  75من   B 3.0 

75إلى أقل من  70من   C+ 2.5 

70إلى أقل من  60من   C 2.0 

60إلى أقل من  55من   D+ 1.5 

55إلى أقل من  50من   D 1.0 

50أقل من   F 0.0 

 

في حالة سمح له بقرار من القسم العلمي بتأجيل استكمال متطلبات   ( I)ترصد للطالب درجة غير مكمل  -

المقرر الى الفصل التالي. وإلا لم يجتاز الطالب المقرر بعد نهاية امتحان الفصل التالي ترصد النتيجة  

(F)  .دون الرجوع إليه أو إخطاره 

التخرج في الفصل األخير،  في حالة عدم إنجازه لمشروع  ( L)ترصد للطالب درجة تحت اإلنجاز   -

 بالنسبة لألقسام العلمية التي تتطلب للك. 

في حالة انسحابه من مقرر دراسي أو أكثر في المدة المسموح بها  ( W)ترصد للطالب درجة منسحب  -

 . أسابيع من بدء الدراسة في كل فصل الدراسي 4والتي ال تتجاوز    لالنسحاب 

 

 (  15مادة ) 

الدراسي إيقاف القيد   

يقاف قيده في الفصل الدراسي بشرط عدم قيامه بالتسجيل في المقررات الدراسية في للك  يسمح للطالب إ

خالل دراسته بالجامعة.  الفصل، وعلى أن ال يقوم بإيقاف قيده أكثر من مرتين  
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 (  16مادة ) 

 اإلنسحاب واإلسقاط واإلضافة 

الجزئي أو الكلي من المقررات الدراسية المسجل بها في الفصل الدراسي خالل    نسحاب يسمح للطالب اإل 

( تتجاوز  ال  الكلية  4مدة  عميد  موافقة  على  الحصول  بعد  وللك  النهائية،  االمتحانات  بدء  قبل  أسابيع   )

(، وال يحق له المطالبة باسترجاع الرسوم الدراسية المدفوعة عن  Wالمختص وترصد له درجة منسحب )

الفصل. كما يسمح للطالب بإسقاط أو إضافة مقرر دراسي أو أكثر خالل إسبوعين من بداية الفصل    للك

أو المضافة    ةالدراسي مع دفع الرسوم الدراسية المترتبة على اإلضافة، وبما اليقل عدد الساعات المسقط

 . عن الحد األدني والحد األعلي المسموح للتسجيل 

 (  17مادة ) 

الفصلي والتراكمي المعدل   

الفصلي يحسب   المتحصل عليها في كل مقرر في عدد ساعات     المعدل  النقاط  لكل طالب بضرب عدد 

المقرر، ثم يجمع حاصل الضرب ويقسم على مجموع الساعات التي درسها الطالب في الفصل الدراسي،  

لساعات الدراسية لكل  للطالب في الفصول الدراسية التي درسها بضرب عدد ا  المعدل التراكمي ويحسب  

قسمة   ثم  المقررات  جميع  نتائج  وجمع  المقرر  للك  في  عليها  المتحصل  النقاط  عدد  في  دراسي  مقرر 

 المجموع على العدد اإلجمالي للساعات الدراسية التي درسها الطالب في جميع الفصول. 

 

 (  18مادة ) 

 اإلنذار األكاديمي 

إلا تحصل على     2.00معدل تراكمي بعد دراسة مقررات الفصل الثاني يقل عن  ينلر الطالب أكاديمياً 

  الدراسية   ساعة في األسبوع في الفصول   12. وال يسمح له بالتسجيل في أكثر من  من أربع نقاط   نقطة 

أكثرمن  فصل الطالب في حال حصوله علي يجوزنقطة، و  2.00ن يرتفع معدله التراكمي إلى التالية إلى أ

 ل فترة دراسته بالجامعة.       خالأربعة انلارات متتالية 
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 (   19مادة )  

 الحضور والغياب 

الطالب  المادة    يلتزم  أُستال  ويسجل  المصاحبة  واألنشطة  العملية  والدروس  المحاضرات  كل  بحضور 

% من عدد الساعات الفعلية في الفصل  15الحضور والغياب بحيث ينلر الطالب كتابياً إلا تجاوز غيابه  

للي  ويجوز منعه من إجراء اإلمتحان النهائي في المقرر االدراسي الواحد في أي من المقررات الدراسية 

 % من عدد الساعات الفعلية وللك بقرار من إدارة الجامعة. 25تجاوز غيابه فيه 

 

 (   20مادة )  

   نتقال من كلية الى أخرىاإل

ى  آخر ولمرة واحدة، بعد الحصول عل  ىإلأو من قسم علمي    ىأخر   إلى يجوز للطالب اإلنتقال من كلية  

وا بالقسم  العلمي  المجلس  المنقول  موافقة  الكلية  مجلس  مفصوالً  ،  إليهاعتماد  الطالب  يكون  أاَل  وبشرط 

في    التي اجتازها في القسم المنتقل منه التي لها مقررات تعلدلهاوتحسب له المقررات  ألسباب تأديبية،  

 القسم المنتقل إليه. 

 (  21مادة ) 

 اإلعداد لالمتحانات

االمتحانات  وتسمى لجنة  عميد الكلية  تشكل لجنة لإلشراف على سير عملية إجراء االمتحانات بقرار من  

 على سير االمتحانات، وتسلم أوراق اإلجابة الكامل لإلعداد والتنفيل واإلشراف والنظام، تتولي اإلشراف 

لتصحيحها وتسليم النتائج إلى  فور اإلنتهاء من االمتحان لعضو هيأة التدريس القائم على تدريس المقرر   

 قسم الدراسة واالمتحانات. 

 (  22مادة ) 

 إجراءات التأديب 

يعاقب الطالب بالحرمان من الدراسة لمدة التقل عن فصلين دراسيين أو الفصل من الدراسة، وللك في  

: الحاالت التالية   

 أحد أعضاء هيئة التدريس أو الموظفين أو الطالب.   تداء بالضرب أو الشتم أوالسب، على اإلع   اإلساءة أو  -
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 إرتكاب أي ممارسات أو أي أعمال ال أخالقية تمس بصورة الجامعة.  -

 الجزئية أو النهائية. الغش أوإنتحال الشخصية أثناء االمتحانات  -

المعتمد   يتولى  - واللوائح  األنظمة  مع  يتفق  وبما  تطبيقها  الواجب  العقوبات  نوع  تحديد  الكلية  ة  مجلس 

 بالجامعة. 

للطالب حق التظلم أمام المكتب القانوني إلا شعر أحدهم بعدم عدالة العقوبة، حيث يحق له تقديم طلب   -

تظلم إلى رئيس القسم العلمي المختص ومن ثم يحال إلى إدارة الجامعة والتي بدورها تتخل اإلجراءات 

   اإلدارية الالزمة إلظهار أحقية الطالب من عدمها.     

                 (  23مادة )    

 متطلبات التخرج 

الطا إعلى  لللب  التخرج  متطلبات  والتي  ستيفاء كل  المعتمدة  الساعات  وتشمل مجموع عدد  قسم علمي، 

نقاط، وفي مدة زمنية ال تقل    4.00من مجموع    2.00تختلف من قسم آلخر، بمعدل تراكمي ال يقل عن  

 . فصول دراسية 7عن 

 ساعة معتمدة.  120تخصص اللغة اإلنجليزية وآدابها:  •

 

 الفصل الثالث 

 األقسام العلمية 

 (  42مادة ) 

 قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها

ً أبرنامجاً    اإلنجليزية قسم اللغة  يقدم   من    من مجموعةبرنامج  ال في اللغة اإلنجليزية وآدابها، ويتكون    كاديميا

 المقررات موزعة على المواضيع التالية في تخصص اللغة اإلنجليزية وآدابها، وهي:  

 المهارات األساسية في اللغة اإلنجليزية  -

 قواعد وبنيان اللغة اإلنجليزية وعلم اللغة  -

 األدب  -
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 تدريس اللغة اإلنجليزية  -

 الترجمة  -

 (  52مادة ) 

هي اللغة اإلنجليزية عدا مقررات اللغات المساندة )العربية واألجنبية(    اللغة المستخدمة في العملية التعليمية

 ومتطلبات الكلية. 

 

    (  62مادة ) 

 

ساعة    120جتياز الطالب  إوللك بعد    درجة الليسانس في تخصص اللغة اإلنجليزية وآدابهايمنح القسم  

نقطة من مجموع    2.00وبمعدل تراكمي ال يقل عن  بنجاح حسب الخطة الدراسية للتخصص،    معتمدة 

فصول    6فصول دراسية أو    7فصول دراسية. على أن ال تقل مدة الدراسة عن    8نقاط وفي مدة    4.00

 .عتيادية وفصلين صيفيين إدراسية 

 (  27مادة ) 

 رؤية قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها 

،  وعالميا    اللغة اإلنجليزية وآدابها أن يكون له دور مميز وفعال بين أقسام اللغة اإلنجليزية إقليميا  يطمح قسم  

 وأن يكون قادرا  على التميز في التعليم واإلبداع الفكري. 

 (  28مادة ) 

 قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها رسالة

بالمهارات   الطلبة  تزود  تعليمية  وبيئة  متميز  أكاديمي  برنامج  بتقديم  وآدابها  اإلنجليزية  اللغة  قسم  يلتزم 

المتقدمة في التحليل والنقد والتفسير من خالل التركيز على التعليم التفاعلي والتعاوني والتأكد من أن الطلبة 

اللغ بالمعرفة النظرية والعملية في دراستهم لعلم  للقيام مجهزين  ة اإلنجليزية واألدب والترجمة ومدربين 

بالبحوث والدراسات التي تبحث في قضايا اللغة في البيئة المحيطة، كما يسعى القسم إلى التعاون والشراكة  

 مع المؤسسات والهيئات التعليمية المتخصصة في اللغة اإلنجليزية محليا  وأقليميا  وعالميا . 
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 (   29مادة ) 

 وآدابها   قسم اللغة اإلنجليزيةأهداف   

تقديم برنامج أكاديمي متكامل يشمل الجانب النظري والعملي في المهارات األساسية للغة اإلنجليزية   .1

 وآدابها وطرق تدريسها باإلضافة إلى علم اللغة والترجمة. 

م على اإلبداع الفكري  توفير بيئة تعليمية تساعد الطلبة على المشاركة الفاعلة في عملية التعلم وتشجعه  .2

 الخالق. 

تخريج كوادر مؤهلة في مجال اللغة اإلنجليزية، مزودة بالمعرفة النظرية والعملية ومكتسبة لمهارات   .3

 التفسير والتحليل والنقد. 

على كتابة البحوث اللغوية واألدبية    حث العلمي ومالكة ألدواته ومدربة تخريج كوادرة ملمة بأصول الب .4

 في قضايا تهم المجتمع والبيئة المحيطة. 

ستمرار في التطويرالمهني وللك بالمشاركة في ورش  إلعضاء هيئة التدريس بالقسم على اتشجيع أ  .5

العمل والندوات والمؤتمرات العلمية المتخصصة في مجال اللغة اإلنجليزية وآدابها والقيام بالدراسات  

 حوث المتخصصة والتي تساهم في إثراء المكتبة العلمية. والب

التواصل والتعاون مع أقسام اللغة اإلنجليزية والمؤسسات التعليمية على المستوى المحلي واإلقليمي    .6

 والعالمي وتبادل اإلستشارات والخبرات معها للنهوض واإلرتقاء بمخرجات التعليم. 

 

 (  30مادة ) 

 والقدرات المتوقعة لخريج تخصص اللغة اإلنجليزية وآدابها المهارات 

دب  يسعى برنامج الليسانس في اللغة اإلنجليزية وآدابها إلى تنمية قدرات الطالب في مجال علوم اللغة واأل

ساليب تدريس اللغة اإلنجليزية وبالتالي يتوقع أن يكون الطالب متحصالً  أباإلضافة إلى مجال الترجمة و

 رات التالية عند تخرجه: على المها

فهم التركيبات اللغوية البسيطة على مستوى األصوات والحروف والكلمات المنطوقه والمكتوبه وكللك   .1

وتحليلها واستنباط المعاني من خاللها وتوضيفها    على مستوى الجمل البسيطة والمعقدة للغة اإلنجليزية

 ً   وكتابياَ. التوظيف السليم عند استخدام اللغة اإلنجليزية شفويا
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اكتساب مهارة التحدث باللغة اإلنجليزية بطالقة على المستوى العام وكللك على المستوى األكاديمي   .2

من حيث أسلوب الخطابة والتقديم والتحليل الشفوي وترتيب األفكار للمواضيع العامة وتلك لات الصلة  

 بالتخصص. 

اكتساب مهارة فهم واستيعاب المخرجات السمعية العامة واألكاديمية باللغة األنجليزية والقدرة على   .3

 التفاعل معها بفاعلية.  

اكتساب مهارة اجادة فهم واستيعاب ما يقرأه باللغة اإلنجليزية من مواضيع عامة او تخصصية بحيث   .4

الفكرة العامة والتفاصيل الدقيقة وفهم المعنى  يستطيع التمييز ما بين الحقائق واألراء وكللك استخالص  

النقدي   التفكير  السابقة وتطبيق  بمعلوماته  للك  المقرؤة وكللك ربط  للمادة  المباشر  أو غير  المباشر 

للنصوص واستخدام األدوات المساعدة في البحث عن المعاني والمفاهيم مثل القواميس والموسوعات  

 العلمية باللغة اإلنجليزية. 

اإلنجليزية بأسلوب منظم خالي من األخطاء اللغوية    ب مهارة القدرة على التعبير والكتابة باللغةكتساإ  .5

عن أفكاره وآراءه  التي تعبرعلى كتابة المواضيع  في النحو أو في األسلوب ويشمل هلا قدرة الطالب  

 بسالسة ومنطقية وكللك كتابة التقارير والمقاالت والبحوث النقدية في مجال تخصصه. 

مهارة فهم وتحليل األدوات واألساليب الفنية المستخدمة في النصوص األدبية باللغة اإلنجليزية    كتساب إ .6

في الشعر والنثر القصصي والمسرح مثل االستعارة والتشبيه والتشخيص والحبكة الروائية والسرد  

 ية. الروائي وعالقته بالزمان والمكان واستخدامها في التحليل األدبي النقدي للنصوص األدب

فهم مبدئي لتاريخ الحركات والنظريات األدبية النقدية القديمة والمعاصرة المؤثرة في األدب و القدرة   .7

 على فهم تحليل النصوص األدبية المبنية على أي من هله النظريات. 

كتساب المهارات األساسية في تدريس اللغة اإلنجليزية مبنيةَ على طرق وأساليب التدريس الحديثة  إ .8

إلنجليزية وفهم وتطبيق ما يتطلبه من مهارات مساندة مثل اجراء االختبارات اللغوية والتقييم  للغة ا

 وغيرها. 

 كتساب المهارات األساسية في ترجمة النصوص من اللغة اإلنجليزية إلى اللغة العربية والعكس.  إ .9

 

 (  31مادة ) 

 طرائق وتقنيات التدريس 
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البحر المتوسط الدولية طرق متنوعة في التدريس وما يتبعها من تقنيات  يتبع قسم اللغة اإلنجليزية بجامعة  

وأساليب تساهم في توصيل المعلومة والحصول على تفاعل إيجابي ما بين األستال والطالب نلخصها في  

 النقاط التالية: 

يس  وللك نظراً لطبيعة تدر  Cooperative Learning)يتبع القسم نظام الدرس التفاعلي والتشاركي )  .1

اللغة واألدب حيث يتطلب وجود عدد محدد من الطلبة في كل مجموعة ليتم مشاركتهم الفاعلة في  

 .   Student-Centered learning)الفصل حيث يكون التعلم مرتكزا على الطالب )

يتلقى الطالب عدداً من الدروس في معمل اللغات المجهز باحدث أجهزة الحاسوب والمحملة بالبرامج   .2

 السمعية والمرئية والتي تيسر للطالب تلقي المعلومة والتدريب على النطق واألستماع والتحدث. 

3. ( البيانات  مثل جهاز عرض  المساعدة  التعليم  أجهزة  القسم  وي Data-Show Projectorيوفر  تم  ( 

 ه في عرض البيانات وشرح الدروس وللك دعماً لعملية التعلم وتسهيالً في نقل المعلومة. استخدام

تعزيز قدرات الطالب البحثية عن طريق قيامه بكتابة البحوث والمقاالت النقدية في مجال تخصصه   .4

بحث في الشبكة  وتدريبه على استخدام أدوات المعرفة الحديثة والتقليدية من كتب مرجعية ورقيه او ال 

 العنكبوتية. 

( باستخدام وسائل العرض الحديثة   Oral Presentationلب على تقديم التقارير الشفهية )تدريب الطا .5

 وللك لصقل مهاراتهم الشخصية وبناء ثقتهم في قدراتهم العلمية والخاصة. 

واجهة الظروف  التواصل مع الطالب وتقديم الدروس عن طريق الوسائل الحديثة للدراسة عن بعد لم .6

 .  أو غيرها 19فيد التي فرضت عليها من واقع جائحة كو
 

 (  32مادة ) 

 األساليب المتبعة في تقييم الطلبة

تقوم على   الدراسي  الفصل  اإلنجليزية وآدابها هي عملية مستمرة خالل  اللغة  بقسم  الطالب  تقييم  عملية 

مقرر   كل  لمتطلبات  بنجاح  وانجازه  الطالب  تفاعل  عدة،أساس  ألساليب  وتبعاً  أهم    دراسي  يلي  وفيما 

 :   األساليب المتبعة في التقييم

لالمتحانات التحريرية والشفوية واالختبارات العملية التي ينجزها    من واقع تقييم عضو هيئة التدريس .1

 الطالب.

 وحلقات النقاش. المشاركة الفاعلة في الدروس النظرية والعملية  من خالل التزام الطالب بالحضور و .2
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 من واقع تقديم الطالب لألوراق العلمية والبحوث المطلوبة وآدائه للواجبات والتمارين.  .3

من واقع الجهد المبلول في إعداد مشروع التخرج وإلتزام الطالب باتباع الطرق واألساليب العلمية   .4

 المنظمة لللك. 

 

 الرابع الفصل 

 اإلنجليزية وآدابها قسم اللغة  الخطة الدراسية ل

 (  33مادة ) 

 توزيع الساعات المعتمدة على مكونات الخطة الدراسية 

 

 النسبة المئوية  الساعات المعتمدة المتطلب ت

 %  13 15 المتطلبات العامة للكلية  1
 %  67 81 متطلبات القسم اإللزامية  2
 %  20 24 متطلبات القسم االختيارية  3

 %  100 120 المجــــــمـــــــــــــــــوع
 

 يةالمتطلبات العامة للكل .1

 

No

. 

Course 

No. 

Course Title أسم المقرر Credit 

Hours 

Pre-

requisites 

1 10110 Arabic Language 1  3     1اللغة العربية None 

2 10111 Arabic Language 2  10110 3 2اللغة العربية 

3 10170 Second Foreign Language1  3 1اللغة األجنبية الثانية None 

4 10120 Islamic Studies 3 الدراسات اإلسالمية None 

5 30110 Introduction to Computers 3 مبادئ الحاسوب None 

Total Credit Hours 15 

 

 متطلبات القسم اإللزامية  .2

No

. 

Course 

No. 

Course Title  المقرر أسم  Credit 

Hours 

Pre-

requisite 

1 11110 Listening & Speaking 1  1مهارة اإلستماع والتحدث  3 None 

2 11111 Listening & Speaking 2  2مهارة اإلستماع والتحدث  3 11110 

3 11410 Oral Presentations & Debate 11111 3 التقديم الشفوي والمناظرات 

4 11120 Reading Skills 1  1مهارات القراءة  3 None 

5 11121 Reading Skills 2  2مهارات القراءة  3 11120 

6 11130 Writing Skills 1  3 1مهارات الكتابة None 
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7 11230 Writing Skills 2  11130 3 2مهارات الكتابة 

8 11231 Essay Writing 11230 3 كتابة المقالة 

9 11432 Research Methodology  11231 3 طرق ومناهج البحث 

10 11433 Graduation Project  11432 3 مشروع التخرج 

11 11140 English Grammar 1  1قواعد اللغة اإلنجليزية  3 None 

12 11141 English Grammar 2  11140 3   2قواعد اللغة اإلنجليزية 

13 11240 English Grammar 3  11141 3   3قواعد اللغة اإلنجليزية 

14 11440 Syntax  11240 3 التركيبات اللغوية 

15 11250 Phonetics 3 الصوتيات None 

16 11251 Intro. to Linguistics  3 المدخل إلى علم اللغة None 

17 11351 Intro. to Applied Linguistics   المدخل إلى علم اللغة

 التطبيقي 

3 None 

18 11260 Literary Studies 1  1دراسات أدبية  3 None 

19 11261 Literary Studies 2  3 2دراسات أدبية None 

20 11360 Readings in English 

Literature 

 11261 3 قراءات في األدب اإلنجليزي

21 11361 

 

Readings in American 

Literature  

 11261 3 قراءات في األدب األمريكي 

22 11461 Literary Criticism 11261 3 النقد األدبي 

23 11370 Intro. to Translation  3 المدخل للترجمة None 

24 11371 Translation from theory to 

practice 1 

   الترجمة من النظرية

 1للتطبيق 

3 11370 

25 11280 Intro. to TESOL   المدخل إلى تعليم اللغة

الناطقين بهااإلنجليزية لغير    

3 None 

26 11481 Teaching Methodology  11280 3 طرق تدريس اللغة 

27 11382 Language Testing 11280 3 اإلختبارات اللغوية 

Total Credit Hours 81 

 

 االختيارية  القسم متطلبات .3
 

No. Course 
No. 

Course Title أسم المقرر Credit 
Hours 

Pre-
requisite 

1 10271 Second Foreign Language 2   10170 3 2اللغة األجنبية الثانية 

2 

 

11350 

 

Intro. to Phonology and 

Morphology 

المدخل إلى علم الصوتيات 

 وعلم تركيب الكلمة

3 11250 

 

3 11352 Discourse Analysis  11240 3 التحليل الخطابي 

11251 

4 11353 The history of English 

Language 

 11251 3 تاريخ اللغة اإلنجليزية

5 11380 

 

Teaching for ESP 

 

تدريس اللغة اإلنجليزية 

 لألغراض التخصصية  

3 11280 
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6 11383 

 

Language Acquisition  اللغةاكتساب  3 11280 

11251 

7 11384 Curriculum Design for ESL   اللغة تصميم مناهج تدريس

 اإلنجليزية

3 11280 

8 11450 Semantics  11251 3 علم المعاني 

9 11451 Reading in Linguistics  11251 3 قراءات في علم اللغة 

10 11460 

 

Reading in Contemporary 

World Literature in English 

قراءات في األدب العالمي  

 المعاصر باللغة اإلنجليزية

3 11261 

11 11462 Stylistics  11261 3 التحليل اللغوي لألدب 

11251 

12 11470 

 

Translation from theory to 

practice 2 

 

الترجمة من النظرية  

2للتطبيق  

3 11371 

    24 

 

 (  34مادة ) 

 توزيع المقررات على الفصول الدراسية  

من حيث المستوى الدراسي     ة بيوتراعى فيها الترات  توزع المقررات الدراسية على ثمان فصول دراسية 

. لكل مقرر والمتطلبات السابقة للمقررات   

 (  35مادة ) 

 توصيف المقررات الدراسية 

يوضع توصيف مفصل لكل مقرر في الخطة الدراسية يشمل وصف المقرر وأهدافه ومخرجات التعلم  

اللهنية والعملية  الدراسية موزعة على األسابيع    ()الفهم والمعرفة والمهارات  المواضيع  في  وتحدد فيه 

طرق التعليم والتعلم، تقسيم الدرجات وتوقيتها، والكتاب الدراسي    يشمل التوصيف   . كما الفصل الدراسي

   ومؤلفه والناشر وسنة النشر.

 (  36مادة ) 

 نظام ترميز المقررات الدراسية  
  لنظام   وآدابها، يميزه عن بقية المقررات، وللك طبقاً    اإلنجليزية   اللغة   يخصص رقم لكل مقرر دراسي بقسم 

 الدراسية المتبع في جامعة البحر المتوسط بحيث يكون كالتالي: الترميز للمقررات 

 : (1مثال مقرر مهارات الكتابة )

 التسلسل 

Serial 

 الفئة / النوع

Categories 

المستوى 

 الدراسي

Year 

 القسم

Department 

 الكلية

Faculty 

 مثال

0 3 1 1 1 Writing 

skills I 

(11130) 
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 2015 - الالئحة الداخلية لكلية اآلداب 
 

 

كلية   الى  يشير  األول  )الرقم  اللغة  1اآلداب  )قسم  العلمي  القسم  الى  يشير  الترتيب  في  الثاني  الرقم   ،  )

(، الرقم الرابع  4، أو    3،    2السنة األولي ،1( ، الرقم الثالث يشير الى المستوي الدراسي )1اإلنجليزية( )

سلسل  يشير الى فئة المقرر ضمن مقررات القسم كما هو مبين في الجدول أدناة ، الرقم األخير يمثل ت

 ، الخ(.  1،  0مواضيع المقرات )

النوع     Category  الرمز Code 

Listening & Speaking Skills   

 مهارة االستماع والتحدث  

xxx1x 

القراءة  مهارة  

Reading Skills 

xxx2x 

 مهارة الكتابة 

Writing Skills 

xxx3x 

 قواعد اللغة 

Grammar 

xxx4x 

 علم اللغة 

Linguistics 

xxx5x 

 األدب

Literature 

xxx6x 

 الترجمة

Translation 

xxx7x 

 تدريس اللغة

Language Teaching 

xxx8x 

                                           

 (  30مادة ) 

 أحكام عامة

من أحكام، تطبق الئحة    الدراسة واالمتحانات بجامعة البحر المتوسط الدولية   الئحة فيما عدا مانصت عليه  

  501الدراسة واالمتحانات والتأديب بالجامعات الليبية الصادرة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم  

 م. 2010لسنة 

   2/2/2015أعتمدت بتاريخ 

 2020/   12/  28 من المجلس العلمي للجامعة بتاريخ  هله الالئحة تعديالت   اعتمدت 


