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 الفصل األول

 مقدمة

 ( 1مادة )                                                      

 

الرئٌسٌة فً جامعة البحر المتوسط الدولٌة. وهً تتكون مبدئٌاً من لسم؛ كلٌة اَداب هً إحدى الكلٌات  

 اللغة اإلنجلٌزٌة وآدابها وتسعى فً المستمبل إلى فتح ألسام أخرى.

 

 ( 2مادة )                                                      

الدراسة واالمتحانات لجامعة البحر كلٌة اَداب فً الئحتها الداخلٌة على ما ورد فً الئحة تسند 

 المتوسط الدولٌة.

 ( 3مادة )                                                      

 شهادة الليسانس في تمنح كلٌة اَداب بجامعة البحر المتوسط الدولٌة األجازة الجامعٌة األولى، 

 متطلبات التخرج حسب متطلبات المسم العلمً.لطالبها بعد أستٌفاء جمٌع  اللغة األنجليزية وآدابها

 كما تمدم كلٌة اَداب المتطلبات الجامعٌة الرئٌسٌة الداعمة لجمٌع التخصصات فً الجامعة. 

 

 ( 4مادة ) 

 ب كلية اآلدارؤية 

تسعى كلٌة اَداب بجامعة البحر المتوسط الدولٌة أن تكون كلٌة رائدة فً مجال اَداب والبحث العلمً 

 مستوى الجامعات المحلٌة واألللٌمٌة والدولٌة.على 

 ( 5مادة ) 

 اآلداب كليةرسالة 

تمدٌم برامج أكادٌمٌة متطورة فً العلوم اإلنسانٌة واإلجتماعٌة لتخرٌج كوادر مؤهلة، مدعومة بالمعارف 

 النظرٌة والعملٌة ومكتسبة لمهارات التحلٌل النمدي وطرق الحلول المبتكرة للمضاٌا العلمٌة واألنسانٌة 



 

3  ______________________________________________________________________ 

 2015 -الالئحة الداخلٌة لكلٌة اَداب 
 

 

لمحلً واألللٌمً والمساهمة فً جتماعٌة فً مجال دراستهم ولادرة على المنافسة فً سوق العمل اإلوا

ستشارات والشراكة مع إلواإلجتماعٌة، وتبادل الخبرات وإثراء البحث العلمً فً المجاالت اإلنسانٌة 

 المؤسسات األكادٌمٌة والعلمٌة محلٌاً وأللٌمٌاً ودولٌا.

 ( 6مادة ) 

 اآلداب كليةأهداف 

العامة وما ٌعادلها  ةالثانوٌ شهادةتوفٌر فرص التعلٌم العالً فً التخصصات األدبٌة لحملة  .1

 للطلبة المتحدثٌن باللغة العربٌة وغٌرهم من أجل تاهٌلهم أكادٌمٌاً فً التخصص العمٌك الهادف.

جتماعٌة لتلبٌة متطلبات إلنسانٌة واإلادٌمٌة متخصصة فً مجال العلوم اإعداد برامج أك .2

 باً.حالٌاً ومستمبلالدرجات العلمٌة التً تمنحها األلسام المختلفة فً الكلٌة 

 إعداد المتخصصٌن فً المجاالت العلمٌة المختلفة للعلوم اإلنسانٌة واإلجتماعٌة. .3

 .إمداد الطلبة بالمعارف النظرٌة وتدرٌبهم على التطبٌمات العملٌة للنظرٌات فً مجال تخصصهم .4

تكرة رفع لدرات الطلبة وتدرٌبهم على مهارات التحلٌل النمدي وطرق البحث عن الحلول المب .5

 جتماعٌة.إلنسانٌة واإلللمضاٌا ا

التطوٌر المستمر للبرامج األكادٌمٌة فً كافة األلسام فً الكلٌة ومواكبة التطورات المعرفٌة فً  .6

 التخصصات العلمٌة بها.

رتماء بالمستوى إلال البحث العلمً وطرق التدرٌس لة فً مجنفتاح على التطورات العالمٌإلا .7

 األكادٌمً والتعلٌمً بالكلٌة.

 تشجٌع البحث العلمً والنشر والترجمة فً مختلف التخصصات فً الكلٌة. .8

ً من إتصاالت لمٌكنة كلٌة اَداب إلتوظٌف تمنٌة المعلومات وا .9 جل تطوٌر أسلوب ألكترونٌا

ستشارات إلصادر المعرفة وتبادل الخبرات واوسهولة الحصول على مالتعلٌم والبحث العلمً 

 بٌن المؤسسات األكادٌمٌة والعلمٌة على المستوى المحلً واألللٌمً والعالمً.

نسانٌة واإلجتماعٌة إلات العلمٌة التً تعنً بالعلوم اتفعٌل الشراكة والتعاون الثمافً مع المؤسس .11

 لمً.على المستوى المحلً واألللٌمً والعا
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 الفصل الثاني

واإلمتحانات الدراسة نظام  

( 7مادة )   

هو النظام الفصلً والساعات المكتسبة. حٌث تمسم السنة إلى فصلٌن دراسٌٌن  نظام الدراسة فً الكلٌة

وعاً بما فٌها الفترات المحددة ( ستة عشر أسب16رئٌسٌٌن؛ فصل الخرٌف وفصل الربٌع، مدة كل فصل )

صٌفً تكون مدتهدراسً ستحداث فصل إ ،وٌجوز بمرار من مجلس الجامعةمتحانات بأنواعها، لال  

التً  ساعات المعتمدةثمانٌة أسابٌع تضاعف فٌها المدة المخصصة لكل ممرر بشرط أال ٌزٌد عدد ال 

وعدد الممررات على ثالثة. تسعةٌسمح للطالب بتسجٌلها على   

 ( 8مادة ) 

شهر أكتوبر وٌنتهً فً شهر فبراٌر، وٌبدأ فصل الربٌع فً شهر مارس وٌنتهً ٌبدأ فصل الخرٌف فً 

عالن عن مواعٌد بدء على أن تموم الجامعة باإل فً شهر ٌولٌه، وٌفصل بٌن الفصلٌن عطلة الربٌع.

.              الدراسً وأنتهاء كل فصل دراسً  

 ( 9مادة ) 

، ما عدا ألسام اللغات األجنبٌة حٌث تدرس اَداب كلٌةاللغة العربٌة هً لغة التدرٌس الرسمٌة فً 

  الممررات بلغاتها. 

 ( 11مادة ) 

 شروط القبول

طبماً لما و لكلٌةافً بداٌة كل فصل دراسً جدٌد فً حدود إمكانات  فً كلٌة اَداب البٌكون لبول الط

ما ٌلً  بها ملتحكطالب اللعلى ا لكلٌةاوتشترط . فً ضوء سٌاسة الجامعةالكلٌة  لسمرره مجٌ  

أو مووا ٌعادلهمووا موون شووهادات تخصصووٌة الثانوٌووة الأن ٌكووون حاصووالً علووى الشووهادة الثانوٌووة العامووة أو  .1

 .لٌم فً لٌبٌامعترف بها من وزارة التع

 الكلٌة بها. مجلس ما ٌمرره المتمدم لها وفك بالكلٌة للمبول المعتمدة النسبة أن ٌكون متحصال على .2
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 تفرضوها أخورى شوروط أٌوة أو ، الكلٌة مجلس ٌحددها شخصٌة ممابلة أو امتحان أي بنجاح ٌجتاز أن .3

 الدراسة. طبٌعة

  وٌجوووز لبووول طووالب منتملووٌن موون مؤسسووات تعلٌمٌووة أخووري منوواظرة وغٌوور منوواظرة لجامعووة البحوور

 المتوسط الدولٌة وفك الشروط التالٌة:

درجات للمموررات التوً اجتازهوا أن ٌلتزم الطالب بتمدٌم مستندات أصلٌة معتمدة تشمل كشوفاً بالو -

 الطالب ومحتوٌات كل ممرر.

 أن تتوفر فً الطالب الشروط المنصوص علٌها أعاله. -

تتم معادلة الممررات الدراسٌة التً درسها الطالوب وإجتازهوا بنجواح وفمواً إلحكوام هوئه الالئحوة،  -

 وبما تمرره اللجنة العلمٌة للجامعة.

% موون الممووررات المطلوبووة للتخوورج 51ح بحوود أدنووً ٌجووب علووى الطالووب المنمووول إتمووام بنجووا -

 بتخصصه بجامعة البحر المتوسط الدولٌة. 

 ( 11مادة ) 

 إجراءات القبول والتسجيل

 أوالً:

 الوثائك التالٌة مع طلب االلتحاق بالجامعة: حضارٌموم الطالب بإ

 ومعتمدة مصدلة األصلٌة التخصصٌة أو العامة وكشف درجات الثانوٌة صورة من شهادة 

  التعلٌم. وزارة من

  حالة صدور الشهادة الثانوٌة من خارج لٌبٌا. وزارة التعلٌم اللٌبً االعتماد من شهادة 

  كتٌب العائلةصورة من.                                                                                  

 ثانٌاً:

جامعة، ٌحضر إلى ممر الجامعة وٌسلم الشهادات األصلٌة بعد أن ٌتم إبالغ الطالب بمبوله فً ال .1

 .4×6( صورة شخصٌة للطالب مماس 4لمسم المبول بالجامعة، مع عدد )

، وتحسب له ضمن رسوم التسجٌل فً أول التً تحددها اإلدارة المبول المطلوبةرسوم ٌموم بدفع  .2

 .فصل ٌسجل به الطالب

3.  ً للتعرٌف به طول فترة دراسته بالجامعة. وتصرف له  ٌفتح ملفاً للطالب وٌعطى له رلماً جامعٌا

 بطالة تعرٌف.
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 ( 12مادة ) 

 إجراءات التسجيل

 تبدأ إجراءات التسجٌل لبل بدء الدراسة بأسبوع وفك الخطوات التالٌة:

والجدول الزمنً ومكان  ستمارة الموادواالمتحانات على كل طالب إ الدراسةتوزع إدارة  .1

 المحاضرات

ٌموم الطالب بدفع الرسوم الدراسٌة للفصل الدراسى والتً تحدد لٌمتها الئحة الرسوم الدراسٌة  .2

 المعتمدة خالل تلن الفترة. 

، بتسجٌل صص له من لبل المسم العلمًٌموم الطالب، بعد موافمة المرشد األكادٌمً المخ .3

 التسجٌل بالجامعة حسب الجدول الزمنً لكل ممرر. بمكتب الممررات

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

بعض الممررات لها متطلب سابك وال ٌسمح للطالب بتسجٌل المواد التً لم ٌتم اجتٌاز متطلبها  .5

 السابك بنجاح. 

 ( 13مادة ) 

 اإلرشاد األكاديمي

لمتابعة مسٌرة الطالب العلمٌة وإرشاده عند  ،طالب، ٌكلفه المسم العلمً  ٌخصص مرشد أكادٌمً لكل

ختٌار الممررات الدراسٌة التً ٌسجل بها الطالب فً بداٌة كل فصل دراسً بناًء على الخطة الدراسٌة إ

 فً تخصصه. كما ٌتابع معه حاالت اإلنئار األكادٌمً.

 

 ( 14مادة ) 

 نظام التقييم

 ٌمٌم الطالب فً كل ممرر كاَتً:

% 51تمسم الدرجات على امتحانات جزئٌة ونهائٌة وأنشطة أخرى حسب طبٌعة الممرر. تعطى نسبة  

%( وكتابة التمارٌر 25من الدرجة لالمتحان النهائً والبالً توزع على امتحان نصف الفصل )  
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درجة وٌعتبر  111%(. وتكون الدرجة النهائٌة لكل ممرر 25والبحوث واألنشطة الصفٌة األخرى )

من الدرجة النهائٌة فما فوق. 51لطالب ناجحاً إئا تحصل على %ا  

:وتمسم التمدٌرات على الدرجات والنماط حسب الجدول التالً  

 النماط التمدٌر الدرجة

111إلى  85من   4.1 )أ( 

85إلى ألل من  81من   3.5 )ب+( 

81إلى ألل من  75من   3.1 )ب( 

75إلى ألل من  71من   2.5 )ج+( 

71إلى ألل من  61من   2.1 )ج( 

61إلى ألل من  55من   1.5 )د+( 

55إلى ألل من  51من   1.1 )د( 

51ألل من   1.1 )ر( 

 

ترصد للطالب درجة غٌر مكمل )غ( فً حالة سمح له بمرار من المسم العلمً بتأجٌل استكمال  -

نهاٌة امتحان الفصل التالً ترصد متطلبات الممرر الى الفصل التالً. وإئا لم ٌجتاز الطالب الممرر بعد 

 النتٌجة )ر( دون الرجوع إلٌه أو إخطاره.

ترصد للطالب درجة تحت اإلنجاز )ل( فً حالة عدم إنجازه لمشروع التخرج فً الفصل األخٌر،  -

 بالنسبة لأللسام العلمٌة التً تتطلب ئلن.

أكثر فً المدة المسموح بها  ترصد للطالب درجة منسحب )م( فً حالة انسحابه من ممرر دراسً أو -

 .أسابٌع من بدء الدراسة فً كل فصل الدراسً 4والتً ال تتجاوز  لالنسحاب

 

 ( 15مادة ) 

 إيقاف القيد الدراسي

ٌماف لٌده فً الفصل الدراسً بشرط عدم لٌامه بالتسجٌل فً الممررات الدراسٌة فً ئلن ٌسمح للطالب إ

خالل دراسته بالجامعة. أكثر من مرتٌنالفصل، وعلى أن ال ٌموم بإٌماف لٌده   
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 ( 16مادة ) 

 اإلنسحاب واإلسقاط واإلضافة

نسحاب الجزئً أو الكلً من الممررات الدراسٌة المسجل بها فً الفصل الدراسً خالل ٌسمح للطالب اإل

الكلٌة ( أسابٌع لبل بدء االمتحانات النهائٌة، وئلن بعد الحصول على موافمة عمٌد 4مدة ال تتجاوز )

المختص وترصد له درجة منسحب )م(، وال ٌحك له المطالبة باسترجاع الرسوم الدراسٌة المدفوعة عن 

ئلن الفصل. كما ٌسمح للطالب بإسماط أو إضافة ممرر دراسً أو أكثر خالل إسبوعٌن من بداٌة الفصل 

أو  ةساعات المسمطالدراسً مع دفع الرسوم الدراسٌة المترتبة على اإلضافة، وبما الٌمل عدد ال

 .المضافة عن الحد األدنً والحد األعلً المسموح للتسجٌل

 ( 17مادة ) 

 المعدل الفصلي والتراكمي

ٌحسب المعدل الفصلً لكل طالب بضرب عدد النماط المتحصل علٌها فً كل ممرر فً عدد ساعات  

الطالب فً الفصل الممرر، ثم ٌجمع حاصل الضرب وٌمسم على مجموع الساعات التً درسها 

الدراسً، وٌحسب المعدل التراكمً للطالب فً الفصول الدراسٌة التً درسها بضرب عدد الساعات 

الدراسٌة لكل ممرر دراسً فً عدد النماط المتحصل علٌها فً ئلن الممرر وجمع نتائج جمٌع الممررات 

 لطالب فً جمٌع الفصول.ثم لسمة المجموع على العدد اإلجمالً للساعات الدراسٌة التً درسها ا

 

 ( 18مادة ) 

 اإلنذار األكاديمي

ً إئا تحصل على معدل تراكمً بعد دراسة ممررات الفصل الثانً ٌمل عن   2.11ٌنئر الطالب أكادٌمٌا

 الدراسٌة ساعة فً األسبوع فً الفصول 12. وال ٌسمح له بالتسجٌل فً أكثر من من أربع نماط نمطة

فصل الطالب فً حال حصوله علً ٌجوزنمطة، و 2.11معدله التراكمً إلى ن ٌرتفع التالٌة إلى أ

 ل فترة دراسته بالجامعة.      أربعة انئارات متتالٌة خالأكثرمن 
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 ( 19مادة )  

 الحضور والغياب

بحضور كل المحاضرات والدروس العملٌة واألنشطة المصاحبة وٌسجل أُستائ المادة  ٌلتزم الطالب

% من عدد الساعات الفعلٌة فً الفصل 15الحضور والغٌاب بحٌث ٌنئر الطالب كتابٌاً إئا تجاوز غٌابه 

لئي وٌجوز منعه من إجراء اإلمتحان النهائً فً الممرر االدراسً الواحد فً أي من الممررات الدراسٌة 

 % من عدد الساعات الفعلٌة وئلن بمرار من إدارة الجامعة.25تجاوز غٌابه فٌه 

 

 ( 21مادة )  

  نتقال من كلية الى أخرىاإل

ى آخر ولمرة واحدة، بعد الحصول عل أو من لسم علمً الى ىٌجوز للطالب اإلنتمال من كلٌة الً أخر

وبشرط أاَل ٌكون الطالب مفصوالً ، إلٌهاعتماد مجلس الكلٌة المنمول موافمة المجلس العلمً بالمسم وا

 المسم المنتمل منه.وتحسب له الممررات العامة التً اجتازها فً ألسباب تأدٌبٌة، 

 

 ( 21مادة ) 

 اإلعداد لالمتحانات

االمتحانات وتسمى لجنة عمٌد الكلٌة تشكل لجنة لإلشراف على سٌر عملٌة إجراء االمتحانات بمرار من 

 على سٌر االمتحانات، وتسلم أوراق اإلجابةالكامل لإلعداد والتنفٌئ واإلشراف والنظام، تتولً اإلشراف 

فور اإلنتهاء من االمتحان لعضو هٌأة التدرٌس المائم على تدرٌس الممرر لتصحٌحها وتسلٌم النتائج إلى  

 لسم الدراسة واالمتحانات.
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 ( 22مادة ) 

التأديبإجراءات   

ٌعالب الطالب بالحرمان من الدراسة لمدة التمل عن فصلٌن دراسٌٌن أو الفصل من الدراسة، وئلن فً 

:الحاالت التالٌة  

أحد أعضاء هٌئة التدرٌس أو الموظفٌن أو  تداء بالضرب أو الشتم أوالسب، علىاإلع اإلساءة أو -

 الطالب.

 ورة الجامعة.إرتكاب أي ممارسات أو أي أعمال ال أخاللٌة تمس بص -

 الجزئٌة أو النهائٌة.الغش أوإنتحال الشخصٌة أثناء االمتحانات  -

ٌتولً مجلس الكلٌة تحدٌد نوع العموبات الواجب تطبٌمها وبما ٌتفك مع األنظمة واللوائح المعتمدة  -

 بالجامعة.

للطالب حك التظلم أمام المكتب المانونً إئا شعر أحدهم بعدم عدالة العموبة، حٌث ٌحك له تمدٌم طلب  -

تظلم إلى رئٌس المسم العلمً المختص ومن ثم ٌحال إلى إدارة الجامعة والتً بدورها تتخئ اإلجراءات 

  اإلدارٌة الالزمة إلظهار أحمٌة الطالب من عدمها.     

-   

                ( 23مادة )   

 متطلبات التخرج

مسم علمً، وتشمل مجموع عدد الساعات المعتمدة والتً ستٌفاء كل متطلبات التخرج لللب إعلى الطا

نماط، وفً مدة زمنٌة ال تمل  4.11من مجموع  2.11تختلف من لسم َخر، بمعدل تراكمً ال ٌمل عن 

 .فصول دراسٌة 7عن 

  :ساعة معتمدة. 121تخصص اللغة اإلنجلٌزٌة وآدابها 
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 الفصل الثالث

 األقسام العلمية

 ( 42مادة ) 

 قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها

ً  اإلنجلٌزٌةلسم اللغة ٌمدم  ً أبرنامجا  من مجموعةبرنامج الفً اللغة اإلنجلٌزٌة وآدابها، وٌتكون  كادٌمٌا

 من الممررات موزعة على المواضٌع التالٌة فً تخصص اللغة اإلنجلٌزٌة وآدابها، وهً: 

 المهارات األساسٌة فً اللغة اإلنجلٌزٌة -

 لواعد وبنٌان اللغة اإلنجلٌزٌة وعلم اللغة -

 األدب  -

 تدرٌس اللغة اإلنجلٌزٌة -

 الترجمة -

 ( 52مادة ) 

إلنجلٌزٌة عدا ممررات اللغات المساندة )العربٌة هً اللغة التعلٍمٍة العملٍة المستخدمة فً اللغة ا

 واألجنبٌة( ومتطلبات الكلٌة.

 

   ( 62مادة ) 

 

ساعة  121جتٌاز الطالب إوئلن بعد  درجة الليسانس في تخصص اللغة اإلنجليزية وآدابهاٌمنح المسم 

نمطة من مجموع  2011وبمعدل تراكمي ال يقل عن بنجاح حسب الخطة الدراسٌة للتخصص،  معتمدة

فصول  6فصول دراسٌة أو  7فصول دراسٌة. على أن ال تمل مدة الدراسة عن  8نماط وفً مدة  4.11

 فصول دراسٌة. 11عتٌادٌة وفصلٌن صٌفٌٌن وال تزٌد عن إدراسٌة 
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 ( 27مادة ) 

 رؤيت قسم انهغت اإلنجهيسيت وآدابهب

 يًٍز وفؼبل ثٍٍ ألسبو انهغخ اإلَدهٍزٌخ إلهًٍٍب  ٌطًح لسى انهغخ اإلَدهٍزٌخ وآداثهب أٌ ٌكىٌ نه دور 

 ، وأٌ ٌكىٌ لبدرا  ػهى انتًٍز فً انتؼهٍى واإلثذاع انفكري.وػبنًٍب  

 ( 28مادة ) 

 قسم انهغت اإلنجهيسيت وآدابهب رسبنت

ٌهتزو لسى انهغخ اإلَدهٍزٌخ وآداثهب ثتمذٌى ثرَبيح أكبدًًٌ يتًٍز وثٍئخ تؼهًٍٍخ تزود انطهجخ ثبنًهبراد 

انًتمذيخ فً انتحهٍم وانُمذ وانتفسٍر يٍ خالل انتركٍز ػهى انتؼهٍى انتفبػهً وانتؼبوًَ وانتأكذ يٍ أٌ 

خ اإلَدهٍزٌخ واألدة وانترخًخ ويذرثٍٍ انطهجخ يدهزٌٍ ثبنًؼرفخ انُظرٌخ وانؼًهٍخ فً دراستهى نؼهى انهغ

نهمٍبو ثبنجحىث وانذراسبد انتً تجحج فً لضبٌب انهغخ فً انجٍئخ انًحٍطخ، كًب ٌسؼى انمسى إنى انتؼبوٌ 

 وانشراكخ يغ انًؤسسبد وانهٍئبد انتؼهًٍٍخ انًتخصصخ فً انهغخ اإلَدهٍزٌخ يحهٍب  وألهًٍٍب  وػبنًٍب . 

 

 (  29مادة ) 

 وآدابها اللغة اإلنجليزيةقسم أهداف  

تمدٌم برنامج أكادٌمً متكامل ٌشمل الجانب النظري والعملً فً المهارات األساسٌة للغة اإلنجلٌزٌة  .1

 وآدابها وطرق تدرٌسها باإلضافة إلى علم اللغة والترجمة.

داع توفٌر بٌئة تعلٌمٌة تساعد الطلبة على المشاركة الفاعلة فً عملٌة التعلم وتشجعهم على اإلب .2

 الفكري الخالق.

تخرٌج كوادر مؤهلة فً مجال اللغة اإلنجلٌزٌة، مزودة بالمعرفة النظرٌة والعملٌة ومكتسبة  .3

 لمهارات التفسٌر والتحلٌل والنمد.

على كتابة البحوث اللغوٌة  حث العلمً ومالكة ألدواته ومدربةتخرٌج كوادرة ملمة بأصول الب .4

 واألدبٌة فً لضاٌا تهم المجتمع والبٌئة المحٌطة.
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ستمرار فً التطوٌرالمهنً وئلن بالمشاركة فً ورش إلعضاء هٌئة التدرٌس بالمسم على اتشجٌع أ .5

العمل والندوات والمؤتمرات العلمٌة المتخصصة فً مجال اللغة اإلنجلٌزٌة وآدابها والمٌام 

 لبحوث المتخصصة والتً تساهم فً إثراء المكتبة العلمٌة.بالدراسات وا

التواصل والتعاون مع ألسام اللغة اإلنجلٌزٌة والمؤسسات التعلٌمٌة على المستوى المحلً واإلللٌمً   .6

 والعالمً وتبادل اإلستشارات والخبرات معها للنهوض واإلرتماء بمخرجات التعلٌم.

 

 ( 31مادة ) 

 المتوقعة لخريج تخصص اللغة اإلنجليزية وآدابهاالمهارات والقدرات 

ٌسعى برنامج اللٌسانس فً اللغة اإلنجلٌزٌة وآدابها إلى تنمٌة لدرات الطالب فً مجال علوم اللغة 

سالٌب تدرٌس اللغة اإلنجلٌزٌة وبالتالً ٌتولع أن ٌكون الطالب أدب باإلضافة إلى مجال الترجمة وواأل

 ٌة عند تخرجه:متحصالً على المهارات التال

فهم التركٌبات اللغوٌة البسٌطة على مستوى األصوات والحروف والكلمات المنطوله والمكتوبه  .1

وتحلٌلها واستنباط المعانً من خاللها  وكئلن على مستوى الجمل البسٌطة والمعمدة للغة اإلنجلٌزٌة

 وكتابٌاَ.وتوضٌفها التوظٌف السلٌم عند استخدام اللغة اإلنجلٌزٌة شفوٌاً 

اكتساب مهارة التحدث باللغة اإلنجلٌزٌة بطاللة على المستوى العام وكئلن على المستوى األكادٌمً  .2

من حٌث أسلوب الخطابة والتمدٌم والتحلٌل الشفوي وترتٌب األفكار للمواضٌع العامة وتلن ئات 

 الصلة بالتخصص.

كادٌمٌة باللغة األنجلٌزٌة والمدرة على اكتساب مهارة فهم واستٌعاب المخرجات السمعٌة العامة واأل .3

 التفاعل معها بفاعلٌة. 

اكتساب مهارة اجادة فهم واستٌعاب ما ٌمرأه باللغة اإلنجلٌزٌة من مواضٌع عامة او تخصصٌة بحٌث  .4

ٌستطٌع التمٌٌز ما بٌن الحمائك واألراء وكئلن استخالص الفكرة العامة والتفاصٌل الدلٌمة وفهم 

غٌر المباشر للمادة الممرؤة وكئلن ربط ئلن بمعلوماته السابمة وتطبٌك التفكٌر  المعنى المباشر أو

النمدي للنصوص واستخدام األدوات المساعدة فً البحث عن المعانً والمفاهٌم مثل الموامٌس 

 والموسوعات العلمٌة باللغة اإلنجلٌزٌة.
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ة بأسلوب منظم خالً من األخطاء اإلنجلٌزٌ كتساب مهارة المدرة على التعبٌر والكتابة باللغةإ  .5

عن أفكاره التً تعبرعلى كتابة المواضٌع اللغوٌة فً النحو أو فً األسلوب وٌشمل هئا لدرة الطالب 

 وآراءه بسالسة ومنطمٌة وكئلن كتابة التمارٌر والمماالت والبحوث النمدٌة فً مجال تخصصه.

المستخدمة فً النصوص األدبٌة باللغة كتساب مهارة فهم وتحلٌل األدوات واألسالٌب الفنٌة إ .6

اإلنجلٌزٌة فً الشعر والنثر المصصً والمسرح مثل االستعارة والتشبٌه والتشخٌص والحبكة 

الروائٌة والسرد الروائً وعاللته بالزمان والمكان واستخدامها فً التحلٌل األدبً النمدي للنصوص 

 األدبٌة.

بٌة النمدٌة المدٌمة والمعاصرة المؤثرة فً األدب و المدرة فهم مبدئً لتارٌخ الحركات والنظرٌات األد .7

 على فهم تحلٌل النصوص األدبٌة المبنٌة على أي من هئه النظرٌات.

كتساب المهارات األساسٌة فً تدرٌس اللغة اإلنجلٌزٌة مبنٌةَ على طرق وأسالٌب التدرٌس الحدٌثة إ .8

ساندة مثل اجراء االختبارات اللغوٌة والتمٌٌم للغة اإلنجلٌزٌة وفهم وتطبٌك ما ٌتطلبه من مهارات م

 وغٌرها.

 كتساب المهارات األساسٌة فً ترجمة النصوص من اللغة اإلنجلٌزٌة إلى اللغة العربٌة والعكس. إ .9

 

 ( 31مادة ) 

 طرائق وتقنيات التدريس

ٌتبعها من ٌتبع لسم اللغة اإلنجلٌزٌة بجامعة البحر المتوسط الدولٌة طرق متنوعة فً التدرٌس وما 

تمنٌات وأسالٌب تساهم فً توصٌل المعلومة والحصول على تفاعل إٌجابً ما بٌن األستائ والطالب 

 نلخصها فً النماط التالٌة:

وئلن نظراً لطبٌعة  Cooperative Learning)ٌتبع المسم نظام الدرس التفاعلً والتشاركً ) .1

ة فً كل مجموعة لٌتم مشاركتهم تدرٌس اللغة واألدب حٌث ٌتطلب وجود عدد محدد من الطلب

 . Student-Centered learning)الفاعلة فً الفصل حٌث ٌكون التعلم مرتكزا على الطالب )

ٌتلمى الطالب عدداً من الدروس فً معمل اللغات المجهز باحدث أجهزة الحاسوب والمحملة بالبرامج  .2

 على النطك واألستماع والتحدث. السمعٌة والمرئٌة والتً تٌسر للطالب تلمً المعلومة والتدرٌب
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( وٌتم Data-Show Projectorٌوفر المسم أجهزة التعلٌم المساعدة مثل جهاز عرض البٌانات ) .3

 ه فً عرض البٌانات وشرح الدروس وئلن دعماً لعملٌة التعلم وتسهٌالً فً نمل المعلومة.استخدام

البحوث والمماالت النمدٌة فً مجال تخصصه تعزٌز لدرات الطالب البحثٌة عن طرٌك لٌامه بكتابة  .4

وتدرٌبه على استخدام أدوات المعرفة الحدٌثة والتملٌدٌة من كتب مرجعٌة ورلٌه او البحث فً 

 الشبكة العنكبوتٌة.

( باستخدام وسائل العرض  Oral Presentationلب على تمدٌم التمارٌر الشفهٌة )تدرٌب الطا .5

 صٌة وبناء ثمتهم فً لدراتهم العلمٌة والخاصة.الحدٌثة وئلن لصمل مهاراتهم الشخ

 

 ( 32مادة ) 

 األساليب المتبعة في تقييم الطلبة

عملٌة تمٌٌم الطالب بمسم اللغة اإلنجلٌزٌة وآدابها هً عملٌة مستمرة خالل الفصل الدراسً تموم على 

ً ألسالٌب  وفٌما ٌلً أهم  عدة،أساس تفاعل الطالب وانجازه بنجاح لمتطلبات كل ممرر دراسً وتبعا

 : األسالٌب المتبعة فً التمٌٌم

لالمتحانات التحرٌرٌة والشفوٌة واالختبارات العملٌة التً  من والع تمٌٌم عضو هٌئة التدرٌس .1

 ٌنجزها الطالب.

 المشاركة الفاعلة فً الدروس النظرٌة والعملٌة وحلمات النماش.من خالل التزام الطالب بالحضور و .2

 طالب لألوراق العلمٌة والبحوث المطلوبة وآدائه للواجبات والتمارٌن.من والع تمدٌم ال .3

من والع الجهد المبئول فً إعداد مشروع التخرج وإلتزام الطالب باتباع الطرق واألسالٌب العلمٌة  .4

 المنظمة لئلن.
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 الرابعالفصل 

 قسم انهغت اإلنجهيسيت وآدابهبانخطت انذراسيت ن

 ( 33مادة ) 

 انسبعبث انمعتمذة عهً مكىنبث انخطت انذراسيتتىزيع 

 

 اننسبت انمئىيت انسبعبث انمعتمذة انمتطهب ث

 % 13 15 انًتطهجبد انؼبيخ نهكهٍخ 1

 % 67 81 يتطهجبد انمسى اإلنزايٍخ 2

 % 22 24 يتطهجبد انمسى االختٍبرٌخ 3

 % 122 122 انمجــــــمـــــــــــــــــىع
 

 

 يتنهكهانمتطهببث انعبمت  .1

 

No

. 

Course 

No. 

Course Title أسم انمقرر Credit 

Hours 

Pre-

requisites 

1 11111 Arabic Language 1  3     1انهغخ انؼرثٍخ None 

2 11111 Arabic Language 2  10110 3 2انهغخ انؼرثٍخ 

3 11171 Second Foreign Language1  3 1انهغخ األخُجٍخ انثبٍَخ None 

4 10120 Islamic Studies 3 انذراسبد اإلساليٍخ None 

5 30110 Introduction to Computers 3 يجبدئ انحبسىة None 

Total Credit Hours 15 

 

 

 متطهببث انقسم اإلنساميت .2

No

. 

Course 

No. 

Course Title أسم انمقرر Credit 

Hours 

Pre-

requisite 

1 11110 Listening & Speaking 1  1اإلستًبع وانتحذث يهبرح  3 None 

2 11111 Listening & Speaking 2  2يهبرح اإلستًبع وانتحذث  3 11110 

3 11410 Oral Presentations & Debate 11111 3 انتمذٌى انشفىي وانًُبظراد 

4 11120 Reading Skills 1  1يهبراد انمراءح  3 None 

5 11121 Reading Skills 2  2يهبراد انمراءح  3 11120 

6 11130 Writing Skills 1  3 1يهبراد انكتبثخ None 
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7 11230 Writing Skills 2  11130 3 2يهبراد انكتبثخ 

8 11231 Essay Writing 11231 3 كتبثخ انًمبنخ 

9 11432 Research Methodology 11231 3 طرق ويُبهح انجحج 

11 11433 Graduation Project 11432 3 يشروع انتخرج 

11 11140 English Grammar 1  1لىاػذ انهغخ اإلَدهٍزٌخ  3 None 

12 11141 English Grammar 2  11140 3  2لىاػذ انهغخ اإلَدهٍزٌخ 

13 11240 English Grammar 3  11141 3  3لىاػذ انهغخ اإلَدهٍزٌخ 

14 11440 Syntax 11240 3 انتركٍجبد انهغىٌخ 

15 11250 Phonetics 3 انصىتٍبد None 

16 11251 Intro. to Linguistics 3 انًذخم إنى ػهى انهغخ None 

17 11351 Intro. to Applied Linguistics  انًذخم إنى ػهى انهغخ

 انتطجٍمً

3 None 

18 11260 Literary Studies 1  1دراسبد أدثٍخ  3 None 

19 11261 Literary Studies 2  3 2دراسبد أدثٍخ None 

20 11360 Readings in English 

Literature 

 11261 3 لراءاد فً األدة اإلَدهٍزي

21 11361 

 

Readings in American 

Literature  

 11261 3 لراءاد فً األدة األيرٌكً

22 11461 Literary Criticism ً11261 3 انُمذ األدث 

23 11370 Intro. to Translation 3 انًذخم نهترخًخ None 

24 11371 Translation from theory to 

practice 1 

   انترخًخ يٍ انُظرٌخ

 1نهتطجٍك 

3 11370 

25 11280 Intro. to TESOL  انًذخم إنى تؼهٍى انهغخ

  اإلَدهٍزٌخ نغٍر انُبطمٍٍ ثهب

3 None 

26 11481 Teaching Methodology  11280 3 طرق تذرٌس انهغخ 

27 11382 Language Testing 11280 3 اإلختجبراد انهغىٌخ 

Total Credit Hours 81 

 
 

 االختيبريت انقسم متطهببث .3
 

No. Course 
No. 

Course Title أسم المقرر Credit 
Hours 

Pre-
requisite 

1 10271 Second Foreign Language 2   11171 3 2انهغخ األخُجٍخ انثبٍَخ 

2 

 

11350 

 

Intro. to Phonology and 

Morphology 

انًذخم إنى ػهى انصىتٍبد 

 وػهى تركٍت انكهًخ

3 11250 

 

3 11352 Discourse Analysis ً11240 3 انتحهٍم انخطبث 

11251 

4 11353 The history of English 

Language 

 11251 3 تبرٌخ انهغخ اإلَدهٍزٌخ

5 11380 Teaching for ESP  تذرٌس انهغخ اإلَدهٍزٌخ 3 11280 
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  نألغراض انتخصصٍخ   

6 11383 

 

Language Acquisition  انهغخاكتسبة  3 11280 

11251 

7 11384 Curriculum Design for ESL   تصًٍى يُبهح تذرٌس انهغخ

 اإلَدهٍزٌخ

3 11280 

8 11450 Semantics ًَ11251 3 ػهى انًؼب 

9 11451 Reading in Linguistics 11251 3 لراءاد فً ػهى انهغخ 

11 11460 

 

Reading in Contemporary 

World Literature in English 

لراءاد فً األدة انؼبنًً 

 انًؼبصر ثبنهغخ اإلَدهٍزٌخ

3 11261 

11 11462 Stylistics 11261 3 انتحهٍم انهغىي نألدة 

11251 

12 11470 

 

Translation from theory to 

practice 2 

 

انترخًخ يٍ انُظرٌخ 

2نهتطجٍك  

3 11371 

    24 

 

 ( 34مادة ) 

 توزيع المقررات على الفصول الدراسية 

من حٌث المستوى الدراسً   ةبٌوتراعى فٌها الترات توزع الممررات الدراسٌة على ثمان فصول دراسٌة

.لكل ممرر والمتطلبات السابمة للممررات  

 ( 35مادة ) 

 توصيف المقررات الدراسية

ٌوضع توصٌف مفصل لكل ممرر فً الخطة الدراسٌة ٌشمل وصف الممرر وأهدافه ومخرجات التعلم 

فً وتحدد فٌه المواضٌع الدراسٌة موزعة على األسابٌع  ()الفهم والمعرفة والمهارات الئهنٌة والعملٌة

طرق التعلٌم والتعلم، تمسٌم الدرجات وتولٌتها، والكتاب الدراسً  ٌشمل التوصٌف . كماالفصل الدراسً

  ومؤلفه والناشر وسنة النشر.

 ( 36مادة ) 

 نظام ترميز المقررات الدراسية 
 وآدابها، ٌمٌزه عن بمٌة الممررات، وئلن طبماً  اإلنجلٌزٌة اللغة ٌخصص رلم لكل ممرر دراسً بمسم

 المتبع فً جامعة البحر المتوسط بحٌث ٌكون كالتالً:الترمٌز للممررات الدراسٌة  لنظام

 : (1مثال ممرر مهارات الكتابة )

 انتسهسم

Serial 

 انفئت / اننىع

Categories 

انمستىي 

 انذراسي

Year 

 انقسم

Department 

 انكهيت

Faculty 

 مثبل

0 3 1 1 1 Writing 

skills I 

(11130) 
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الرلم الثانً فً الترتٌب ٌشٌر الى المسم العلمً )لسم اللغة ( ، 1الرلم األول ٌشٌر الى كلٌة اَداب )

(، الرلم 4، أو  3،  2السنة األولً ،1( ، الرلم الثالث ٌشٌر الى المستوي الدراسً )1اإلنجلٌزٌة( )

الرابع ٌشٌر الى فئة الممرر ضمن ممررات المسم كما هو مبٌن فً الجدول أدناة ، الرلم األخٌر ٌمثل 

 ، الخ(. 1،  1لممرات )تسلسل مواضٌع ا

 

اننىع     Category  انرمس Code 

Listening & Speaking Skills  

 يهبرح االستًبع وانتحذث 

xxx1x 

انمراءح يهبرح  

Reading Skills 

xxx2x 

 يهبرح انكتبثخ

Writing Skills 

xxx3x 

 لىاػذ انهغخ

Grammar 

xxx4x 

 ػهى انهغخ

Linguistics 

xxx5x 

 األدة

Literature 

xxx6x 

 انترخًخ

Translation 

xxx7x 

 تذرٌس انهغخ

Language Teaching 

xxx8x 

 

    ( 31مادة )                                            

 أحكام عامة

من أحكام، تطبك  الدراسة واالمتحانات بجامعة البحر المتوسط الدولٌة الئحةفٌما عدا مانصت علٌه 

الئحة الدراسة واالمتحانات والتأدٌب بالجامعات اللٌبٌة الصادرة بموجب لرار اللجنة الشعبٌة العامة رلم 

 م.2111لسنة  511

 ٌعتمد

2  /2   /2115                                                       
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