
   

 

  

 

                            

 لقسم اللغة اإلنجليزية راسيةدالمقررات ال

 الوحدات المقرر اسم الرمز

EN 102  1قواعد اللغة اإلنجليزية  4 

EN 103  1قراءة وإستيعاب  2 

EN 104  1إستماع ومحادثة  4 

EN 105  1كتابة  4 

EPSY100 امعلم النفس الع  2 

EPSY101 2 أصول التربية 

AR101  1دراسات إسالمية  2 

AR103  1لغة عربية  2 

EN 107  2قواعد اللغة اإلنجليزية  2 

EN 108  2قراءة وإستيعاب  2 

EN 109  2إستماع ومحادثة  4 

EN 110  2كتابة  4 

EN 106  1صوتيات  4 

EPSY201 2 طرق التدريس العامة 

EPSY203 2 علم النفس االرتقائي 

AR104  2لغة عربية  2 

EN 212  3قواعد اللغة اإلنجليزية  2 

EN 213  3قراءة وإستيعاب  2 

EN 214  3إستماع ومحادثة  4 

EN 215  3كتابة  4 

EN 217  1علم اللغة النظري  2 

AR102  2دراسات إسالمية  2 

AR105  3لغة عربية  2 

EPSY202 2 أسس مناهج 

EPSY200 2 علم النفس التربوي 

EN 218  4قواعد اللغة اإلنجليزية  2 

EN 219  4قراءة وإستيعاب  2 

EN 220  4إستماع ومحادثة  2 

EN 111  2صوتيات  4 

EN 222  1أدب إنجليزي  2 

 

 الرمز
 

 الوحدات المقرر اسم

EN 223  2علم اللغة النظري  2 

EN 324  1كتابة إبداعية  2 

AR106  4لغة عربية  2 

EPSY301 2 طرق بحث 

EPSY302 2 قياس وتقويم 

EN 324  1تراكيب نحوية  2 

EN 325  1قراءة متقدمة  2 

EN 326  1إستماع ومحادثة متقدمة  4 

EN 328  1علم اللغة التطبيقي  2 

EN 334 2 طرق تدريس اللغة اإلنجليزية 

EN 339  1كتابة أكاديمية  2 

EN 342  2أدب  2 

CS100  1حاسوب  2 

EPSY303 2 وسائل تعليمية 

EN 330 2 تراكيب نحوية  2 

EN 336  1إستراتجيات تدريسية  2 

EN 343 2 طرق كتابة مشروع 

EN 346 2 ترجمة 

CS101 2 2 حاسوب 

EPSY401 2 صحة نفسية 

EN 440 
تدريس اللغة اإلنجليزية 
 بإستخدام الحاسوب

2 

EN 442  2إستراتجيات تدريسية  2 

ختياريةمادة إ   2 

ختياريةإمادة    2 

EN 448P 2 مشروع التخرج 

EPSY402 4 ةعملي تربية 

 

. 

 

 نبذة عن القسم 

 م ليكون  طرابلس التربية بكلية  اإلنجليزية اللغة قسم أنش ئ
 
 نبعا

 اللغة في عال   تمكن ذات متميزة وقيادات أكفاء معلمين لتخريج

 دراسية خطة إعتماد خالل من وذلك آدابها و  علومها و  اإلنجليزية

  ةوالترجم واألدب اللغة في  متنوعة دراسية مقررات تشمل متكاملة

 ير تطو   و  تحديث في اإلستمرار  مع والعامة ويةالترب املواد من عددا

 بيةتل و  التعليمي البرنامج ألهداف تحقيقا دوريا الدراسية الخطة

  القسم ويسعى. العمل سوق  إلحتياجات
 
 حاجات لتلبية  جاهدا

 تربويةال الكوادر  من نخبة توفير  خالل من الليبي املجتمع  مؤسسات

 وروح يتماش ى بما آدابها و  علومها و  اإلنجليزية اللغة لتدريس املؤهلة

  القسم ييظم. الحديثة التدريس ومتطلبات العصر 
 
 عضو ( 27) حاليا

 ن يحملو  و  مختلفة عاملية جامعات من تخرجوا مؤهلين تدريس هيئة

 راوحتت  اإلنجليزية اللغة في مختلفة تخصصات في عليا شهادات

  مساعد، أستاذ ، محاضر  مساعد، محاضر   بين   العلمية درجاتهم

 رثراءإل وقيم مفيد هو  ما كل توفير  إلى القسم ويسعى. مشارك وأستاذ

 في حديثةال التقنيات و  االستراتيجيات باستخدام التعليمية العملية

 لتدريس املخصص  اللغات معمل بالقسم يوجد كما. التدريس

 دتيوما التدريس إستراتيجيات ومادتي واملحادرثة اإلستماع مهارات

 مهاراتهم تنمية على ومساعدتهم الطالب لدعم وذلك الصوتيات

 للغةا وعناصر  مهارات تدريس على قادرين ليكونوا املختلفة اللغوية

 التخرج بعد مستقبال  املختلفة



 

   :رؤية القسم 

 من الأجي إعداد و  لتهيئة الجودة عالية أكاديمية تربوية بيئة توفير 

  .املتقدمة باملهارات موزودة و  مؤهلة املستقبل ومعلمات معلمي

 : رسالة القسم 

 املعايير  و  تتوافق ومجتمعية وبحثية تعليمية خدمات تقديم

 مجالب مؤهلة كوادر  وتدريب إعداد خالل من للجودة؛ الوطنية

 أكاديمية برامج تقديم خالل من وذلك وعلومها اإلنجليزية اللغة

 .العلمي والبحث والتعليم التربية في باإلبداع تتسم متميزة

 أهداف القسم : 

 اللغة تدريس مجال في مؤهلة تربوية كوادر  إعداد .1

كساب الطالب معلومات رياضية وتربوية التي ا. اإلنجليزية

التعليم تمكنهم من ممارسة التدريس الحديث في مراحل 

 االساس ي والثانوي.

 ويةوالترب اللغوية املهارات مختلف في الطالب قدرات تطوير  .2

 بإستخدام العصر  متطلبات تواكب مقررات خالل من

تشجيع استخدام مهارات . التدريس في الحديثة التقنيات

البحث العلمي والتفكير الناقد واإلبداعي وأسلوب حل 

 املشكالت.

 الفريق بروح املنظم الجماعي العمل على الطالب تدريب .3

. فعالة وبيئية مجتمعية خدمات تقديم في واملساهمة

 بين الجودة وممارسات ومفاهيم أسس ونشر  ترسيخ

 .القسم منتسبي كل

 يموالتقي اإلبداعي التفكير  على الطالب قدرات تنمية .4

 .النقدي التفكير  ومهارات الذاتي

 مجال في والتقارير  البحوث إعداد على الطالب تدريب .5

 .املشكالت وحل اللغة تدريس

 روط التسجيل القبولش

 على الشالهادة الثانوية العامة  .1
 
)علمي أو أدبي( أن يكون حاصالال

أو أي شالالالالالالالالهادة أخرا تعادلها حسالالالالالالالالب البسالالالالالالالالبة املعتمدة للقبول 

وأال يكون قالد م الالالالالالالالالالالالال ى على حصالالالالالالالالالالالالالولال  على ( بتقالدير جيالد 65%)

 التخرج. من تاريخالشهادة أكثر من ثالث سنوات 

 على متايعة الدراسالالالالالالالالالالالالالة في تخصالالالالالالالالالالالالالصالالالالالالالالالالالالال   .2
 
 صالالالالالالالالالالالالالحيا

 
أن يكون قادرا

 املرغوب.

تقالالالالالديم املسالالالالالالالالالالالالالتنالالالالالدات اهصالالالالالالالالالالالالالليالالالالالة املطلوبالالالالالة التي تحالالالالالددهالالالالالا إدارة  .3

 الجامعة.

 أال يكون قد سبق فصل  من الدراسة في الكليات أو الجامعات. .4

 

 

 

وللكلية الحق في تحديد شالالالالالالالروف ومواصالالالالالالالفات معينة للقبول  .4

تتعلق بالشالالالالالالالالالجصالالالالالالالالالية أو إجراا امتحان قبول للمفاضالالالالالالالالاللة بين 

املتقدمين مع مراعاة ما يجب أن يتوفر في املعلم من شروف 

 ومواصفات.

ابلس طر  -يجوز للطالب الانتقال إلى كلية التربية 

 وفقاً لما يلي:

 من  .1
 
الكلية أو الجامعة املنقول منها أال يكون الطالب مفصالالوال

 هي سبب كان.

أن يلتزم بتقديم املسالالالالالالالالتندات املترالالالالالالالالمنة املقررات التي درسالالالالالالالالها  .2

ومحتويات هذه املقررات على أن تكون معتمدة من الكلية أو 

 الجامعة املنتقل منها.

يلتزم الطالب املنتقل بقرالالالالالالالالاا أربعة فصالالالالالالالالول دراسالالالالالالالالية للتخرج  .3

 طرابلس. -من كلية التربية

للكليالة قبول املقررات التي سالالالالالالالالالالالالالبق للطالالالب دراسالالالالالالالالالالالالالتهالا أو  يجوز  .4

.
 
 أو جزئيا

 
 رفرها كليا

يجوز للطالالالالالالالب االنتقالالالال من الكليالالالات املنالالالادرة أو اهخرا يعالالالد  .5

 إجراا املعادلة وموافقة مجلس الكلية.

6.  
 
أن يكون املتقالالالدم للالالالدراسالالالالالالالالالالالالالالالالة بالالالالكليالالالة من غير الليبيين مقيمالالالا

 بليبيا إقامة اعتيادية طوال مدة دراسالالالالالالت  
 
 بالكلية، ومسالالالالالالتوفيا

 للشروف املتعلقة باملؤهل الذي يرغب في الحصول علي .

أن يلتزم الطالب غير الليبيين بالدفع رسالالالالالالالالالالالالالوم نفقالات الالدراسالالالالالالالالالالالالالالة  .7

وفق اللوائح املعمول بهالالالالالا  مع اهخالالالالالذ في االعتبالالالالالار االتفالالالالالاقيالالالالالات 

 املوقعة والنافذة يشأن املعاملة باملثل.

مؤهالت الطالب تبشالالالالالالالالالالأ بالكلية لجنة علمية مختصالالالالالالالالالالة ملعادلة  .8

املنتقلين إليهالالالالا، وعليهالالالالا البالالالالث في الطلبالالالالات في أجالالالالل ال يتجالالالالاوز 

 أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب.

 إجراءات التسجيل

تبدأ إجرااات التسجيل باتصال الطالب بمشرف  الستطالع         

رأي  واالسالالالالالالالالالالالالالترشالالالالالالالالالالالالالاد بهدي  فيما اختاره من مواد، وعلى الطالب أن 

( واعتمالالاده من 1ذلالالك )ويرمز لالال  برقم يسالالالالالالالالالالالالالتكمالالل النموذج املعالالد لالال

 املشرف ورئيس القسم.

 

 :ةلغة الإنجليزيقال من وإلى قسم الم الانتثالثا: نظا

يقتصالالالالالالالالالالالالالر انتقالال الطالب بالالكليالة من قسالالالالالالالالالالالالالم  خر على الطالب         

املسالالالالالجلين بالفصالالالالالل اهول والثاني فقد وملرة واحدة، على أن يتقدم 

 إال يعد 
 
الطالب بطلب كتابي يحدد أسالباب االنتقال، وال يعد منقوال

موافقة القسالالالالالالمين املعنيين عن طريق قسالالالالالالم الدراسالالالالالالة واالمتحانات، 

بداية الفصالالالالالل الدراسالالالالال ي، وتحسالالالالالب  وفي مدة أقصالالالالالاها أسالالالالالبوعان من

 فترة الدراسة السابقة ضمن املدة الزمنية املحددة. 

 رابعا: قواعد التنزيل والاسقاط والاضافة للمقررات:

 التسجيل:  والأدنى لوحداتالحد الأعلى 

 عند التسجيل يراعى ا تي 

 ( 22يسالالالالالمح للطالب بالتسالالالالالجيل بما ال يزيد عن اثبتين وعشالالالالالرين )

( وحدة 12كحد أعلى وال يقل عن اثنتي عشالالالالالالالالالالالالالرة )وحدة دراسالالالالالالالالالالالالالية 

( وحالالالالالالدة 25دراسالالالالالالالالالالالالاليالالالالالالة كحالالالالالالد أدنى ويجوز رفع الحالالالالالالد اهعلى إ ى )

دراسالية يعد موافقة القسالم العلمي املختمل ملن يكون متوسالط  

، أو في حالالالالالالالة الفصالالالالالالالالالالالالالالالالل الالالالدراسالالالالالالالالالالالالال ي اهخير %75التراكمي أعلى من 

 لتخرج الطالب.

  أقل  التسجيل فيلظروف استثنائية يقبلها القسم يجوز للطالب

من الحد اهدنى هي فصالالالل دراسالالال ي و ال يحتسالالالب هذا الفصالالالل من 

ضالالالالالالالالالالالالالمن مدة الدراسالالالالالالالالالالالالالة املحددة باملادة، وكذلك يجوز للطالب في 

الفصالالالالالالالالالالالالالالالل اهخير تسالالالالالالالالالالالالالجيالالل مالالا تبقى لالال  من وحالالدات وإن قلالال  عن 

 الحد اهدنى املسموح ب .

 إسقاط المقررات:

تها عن الحد يجوز للطالب الذي سجل بمقررات يزيد مجموع وحدا

اهدنى أن يبسالالالالالالحب فيما زاد عن ذلك الحد يشالالالالالالرف أن يحصالالالالالالل على 

موافقالالالة اهسالالالالالالالالالالالالالتالالالاذ املشالالالالالالالالالالالالالرف، وإدارة القسالالالالالالالالالالالالالم العلمي املختمل وفق 

النموذج املعد لذلك على أن يتم اإلسالالالقاف في موعد أقصالالالاه أسالالالبوع 

 يعد إجراا االمتحان النصفي اهول.

 وقف القيد:

وقف قيده بما ال يتجاوز يجوز للطالب املسالالالجل بالفصالالالل الدراسالالال ي 

فصلين دراسيين طيلة فترة دراست  وفق النموذج املعد لذلك، وفق 

البرنالالالالامج الزمملي املعتمالالالالد من الكليالالالالة وبمالالالالا يتوافق مع التشالالالالالالالالالالالالالريعالالالالات 

 النافذة.

 


