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اعداد .د .فتحي سامل علي سامل

دليل الدراسات العليا للفصل
الدراسي خريف 2022 -2021
قسم اللغة الفرنسية
املقررات الدراسية املطلوبة لنيل درجة املاجستري بقسم اللغة الفرنسية
رمز املادة

ساعات

املواد

FRES300

اللغة عربية

Langue arabe

3

FRES301

التعﺒري الشفوي

Expression orale

3

Dissertation

3

)Traduction (version

3

Littérature française

3

Syntaxe

3

)Traduction (thème

3

FRES308

علم اللغة العام

Linguistique générale

3

FRES317

الصوتيات

Phonétique

3

Méthodologie de l'enseignement

3

Méthode de recherche

3

FRES305
FRES304
FRES306
FRES314
FRES303

FRES318
FRES319
FRES20

مقالة

الرتمجة (تعريب)
االدب الفرنسي
النحو والصرف
الرتمجة نقل

طرائق تدريس
طرائق حبث
الﺒحث

Mémoire de recherche

تراتﺒية املواد

الفصل الدراسي

##

الفصل االول

الفصل الثاني

الفصل الثالث

مواد الفصل االول

مواد الفصل الثاني

بعد اجناز كل املواد

معلومات مهمة
 يجب على الطالب االلتزام بتراتبية المواد في كل فصل دراسي ،ال يجوز االنتقال من فصل دراسي
الى فصل دراسي اخر إال بعد االلتزام بتراتبية المواد
 درجة أعمـــال السنة 40
 درجة االمتحان النهائي 60
 درجة النجــــاح المطلوبة في كل مادة 65 /100
 يجب على كل طالب تسجيل البيانات الخاصة به في منظومة الدراسات العليا
2
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 يتم تنزيل المواد يكون عبر البوابة االلكترونية للدراسات العليا بكلية اللغـــــات
 ال يمكن تنزيل المواد بدون تسجيل البيانات الخاصة بكل طالب في منظومة الدراسات العليا
 عند أية مشكلة في المنظومة يمكن االتصال بالبريد اإللكتروني
 موقع البوابة االلكترونية www.uot.edu.ly/lan
 البريد االلكتروني defrenchetripoli@gmail.com :



اعضاء هيئة التدريس بالدراسات العليا

 .1أ.د .عبدالرزاق محمد الشاطر ........................................اســــــــــــــــتاذ
 .2أ.د .مختار الشيباني شفتر .............................................اســــــــــــــــتاذ
 .3د .مصباح المنتصر فرفر.......................................استاذ مشارك
 .4د .فتحي سالم علي سالم .......................................استاذ مشارك
 .5د .محمد عثمان بن بركة......................................استاذ مشارك
 .6د .إبراهيم الطاهر عجال......................................استاذ مشارك
 .7د .أحمد رجب قرقابة.........................................استاذ مساعد
 .8د .خديجة مسعود فشيكة..................................استاذ مساعد
 .9د .غادة الهادي االمــــــــام......................................استاذ مساعد

اجلدول الدراسي للفصل الدراسي خريف2022-2021
12-9

3-12

السبت

علم اللغة العام

ادب فرنسي

االحــــــــد

مقالة

اللغة العربية

االثنين

نحو وصرف

الترجمة نقــــــــل

الثالثاء

تعبير شفوي

الترجمة تعريب

3
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جلنة الدراسات العليا بقسم اللغة الفرنسية
د .فتحي سالم علي سالم .....منسقا
د .محمد عثمان بن بركة.......عضوا
د .غادة الهادي االمــــــام .....عضوا
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دليل الدراسات العليا للفصل
2022 -2021 الدراسي خريف
قسم اللغة االجنليزية
املقررات الدراسية املطلوبة لنيل درجة املاجستري بقسم اللغة االجنليزية

الفصل االول

First semester

Subject
Functional Grammar
Foundations of Linguistics
Introduction to English Literature
Arabic Language
Basic Writing Techniques

المادة
القواعد النحوية الوظيفة
أساسيات علم اللغة
مقدمة في األدب اإلنجليزي

رمز المادة
ENES01
ENES02
ENES03
ENES04
ENES05

اللغة العربية
التقنيات األساسية للكتابة

الفصل الثاني

Second semester

Subject
Academic Writing
Descriptive Phonology
English Novel
Syntactic Theory
Methodology of Language Teaching
English Poetry
Syllabus Design

المادة
الكتابة األكاديمية
علم الصوتيات الوصفي
رواية
النظرية النحوية
منهجية تدريس اللغة األجنبية
شعر
تصميم مناهج

رمز المادة
ENES06
ENES07
ENES08
ENES09
ENES10
ENES11
ENES12

التراتبية
ENES05
ENES02
ENES03
ENES01
ENES02
ENES03
ENES02

Third semester

الفصل الثالث

Literature Division

 األدب- شعﺒة

Subject
English Drama
Methods an Literary Analysis
American Literature

المادة
دراما
أساليب النقد االدبي
االدب األمريكي

رمز المادة
ENESL1
ENESL2
ENESL3

التراتبية
ENES08 ENES11
ENES08 ENES11
ENES08 ENES11

5
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الفصل الثالث
شعﺒة – علم اللغة النظري

التراتبية
ENES07 ENES09
ENES07 ENES09
ENES07 ENES09

Theoretical Linguistics Division

رمز المادة
ENEST1
ENEST2
ENEST3

المادة
علم األصوات المقارن
مروفولوجيا
علم المعاني

Subject
Phonology Comparative
Morphology
Semantics

الفصل الثالث
شعﺒة – علم اللغة التطﺒيقي

Applied Linguistics Division

التراتبية
ENES10 ENES12
ENES10 ENES12

رمز المادة
ENESA1
ENESA2

المادة
اللغة اإلنجليزية لألغراض المحددة
ااألختبارات

ENES10 ENES12

ENESA3

تحليل األخطاء واكتساب اللغة الثانية

Subject
English for Specific Purposes
Testing
Error Analysis in Second Language
Acquisition

الية توصيف املقررات
EN

ES

L

الرقم

القسم

الدراسات العليا

شعﺒة األدب

التسلسل

EN

ES

T

الرقم

القسم

الدراسات العليا

شعﺒة علم اللغة النظري

التسلسل

EN

ES

T

الرقم

القسم

الدراسات العليا

شعﺒة علم اللغة التطﺒيقي

التسلسل
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معلومات مهمة
 يجب على الطالب االلتزام بتراتبية المواد في كل فصل دراسي ،ال يجوز االنتقال من فصل دراسي
الى فصل دراسي اخر اال بعد االلتزام بتراتبية المواد.
 درجة اعمـــال السنة 40
 درجة االمتحان النهائي 60
 درجة النجــــاح المطلوبة في كل مادة65 / 100
 يجب على الطالب دراسة مادة الكتابة االكاديمية ) (ENES06في الفصل الثاني اجبارياً ،اضافة إلى
اختيار  3مواد ليكون مجموع مواد الفصل الثاني  4مواد
 بعد اكمال المواد المقررة في الفصل االول والثاني ،يجوز للطالب إختيار الشعبة التي يرغب فيها
 يجب على كل طالب تسجيل البيانات الخاصة به في منظومة الدراسات العليا
 يتم تنزيل المواد يكون عبر البوابة االلكترونية للدراسات العليا بكلية اللغـــــات
 ال يمكن تنزيل المواد بدون تسجيل البيانات الخاصة بكل طالب في منظومة الدراسات العليا
 عند أية مشكلة في المنظومة يمكن االتصال بالبريد اإللكتروني
 موقع البوابة االلكترونية www.uot.edu.ly/lan
 البريد االلكتروني allogat@gmail.com :


اعضاء هيئة التدريس بالدراسات العليا

االسم
أ.د .منى أحمدالشارف قشوط
أ.د .خليفة أبوبكر األسود
د .أبوبكر علي األسود
د .هدى علي المزوغي
د .نادية عبد الرحمن نصير
د .فاطمة الشيباني أبوسريويل

المؤهل العلمي الدرجة العلمية
دكتوراه
استاذة
دكتوراه
أستاذ
دكتوراه
أستاذ مساعد
دكتوراه
أستاذ مساعد
دكتوراه
أستاذ مساعد
دكتوراه
أستاذ مساعد

التخصص
ادب
دراسات الترجمة
علم اللغة التطبيقي
الترجمة
علم اللغة التطبيقي
علم اللغة التطبيقي

المهام المكلف بها
تدريس وإشراف
تدريس وإشراف
تدريس وإشراف
تدريس وإشراف
تدريس وإشراف
تدريس وإشراف

7
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2022-2021اجلدول الدراسي للفصل الدراسي خريف
Group 1
9-12

12-3

Saturday

Foundations of Linguistics

Introduction to English Literature

Wednesday
Thursday

Basic Writing Techniques

Functional Grammar
Arabic Language

Group 2
Saturday

9-12
Introduction to English Literature

12-3
Foundations of Linguistics

Wednesday
Thursday

Functional Grammar
Arabic Language

Basic Writing Techniques

Group 3
Saturday
Sunday
Thursday

9-12
Foundations of Linguistics

12-3
Arabic Language

Functional Grammar
Introduction to English
Literature

Basic Writing Techniques

Group 4
9-12

12-3

Saturday

Arabic Language

Foundations of Linguistics

Sunday

Basic Writing Techniques

Functional Grammar

Thursday

Introduction to English Literature

جلنة الدراسات العليا بقسم اللغة اإلجنليزية
منسقا....................... هدى علي المزوغي.د
عضوا................. منى أحمد الشارف قشوط.د.أ
8
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د .أبوبكر علي األسود........................عضوا
د .نادية عبد الرحمن نصير...................عضوا
د .فاطمة الشيباني أبوسريويل..............عضوا
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دليل الدراسات العليا للفصل
الدراسي خريف 2022 -2021
قسم اللغة العربية
املقررات الدراسية املطلوبة لنيل درجة املاجستري بقسم اللغة العربية شعﺒة لغويات

ARESL3

تحقيق مخطوطات

3

ARESL4

مصادر ومراجع

3

ARESL5

مناهج بحث

3

ARESL6

توجيه قراءات

3

ARESL7

الصوتيات التركيبية

3

ARESL8

أصول النحو

3

ARESL9

نصوص من التراث

3

ARESL10

علم المصطلح

3

ARESL11

البحث

مواد الفصل االول

ARESL2

مدارس نحوية

3

الفصل االول

ARESL1

مدارس لسانية

3

الفصل الثاني

رمز املادة

املادة

الساعات

تراتﺒية املواد

الفصل الدراسي

بعد اكمال كل المواد

الية توصيف املقررات
AR

ES

L

الرقم

القسم

الدراسات العليا

شعﺒة لغويات

التسلسل
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اعداد .د .فتحي سامل علي سامل

املقررات الدراسية املطلوبة لنيل درجة الدكتوراه بقسم اللغة العربية شعﺒة لغويات

ARESL14

قضايا صوتية

3

ARESL15

قضايا نحوية

3

ARESL16

نصوص استشراقية

3

ARESL17

الداللة والتداولية

3

ARESL18

قضايا المصطلح

3

ARESL19

مباحث نحوية

3

ARESL20

االمتحــــــــــــــــــــــــان الشامل

ARESL21

االطروحــــــــــــــــــة

الفصل االول

ARESL13

الشروح النحوية

3

الفصل االول

ARESL12

التفكير اللساني

3

الفصل الثاني

رمز املادة

املادة

الساعات

تراتﺒية املواد

الفصل الدراسي

بعد اكمال كل املواد

الية توصيف املقررات
AR

ES

L

الرقم

القسم

الدراسات العليا

شعﺒة لغويات

التسلسل
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املقررات الدراسية املطلوبة لنيل درجة املاجستري بقسم اللغة العربية شعﺒة ادبيات

ARESA3

مخطوطات

3

ARESA4

كتاب قديم في األدب

3

ARESA5

مناهج البحث

3

ARESA6

تحليل نص

3

ARESA7

موسيقا الشعر

3

ARESA8

قضايا نقدية

3

ARESA9

نطريه األدب

3

ARESA10

المصطلح النقدي

3

ARESA11

البحث

الفصل االول

ARESA2

كتاب قديم في البالغة

3

الفصل االول

ARESA1

مصادر ومراجع

3

الفصل الثاني

رمز املادة

املادة

الساعات

تراتﺒية املواد

الفصل الدراسي

بعد اكمال كل المواد

الية توصيف املقررات
AR

ES

A

الرقم

القسم

الدراسات العليا

شعﺒة ادبيات

التسلسل
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اعداد .د .فتحي سامل علي سامل

املقررات الدراسية املطلوبة لنيل درجة الدكتوراه بقسم اللغة العربية شعﺒة ادبيات

ARESA15

مقدمات نقدية

3

ARESA16

نصوص استشراقية

3

ARESA17

نظريات ومذاهب نقدية

3

ARESA18

دراسات أدبية مقارنة

3

ARESA19

البالغة واألسلوبية

3

ARESL20

االمتحــــــــــــــــــــــــان الشامل

ARESL21

االطروحــــــــــــــــــة

الفصل االول

ARESA14

الشروح األدبية

3

الفصل االول

ARESA13

اإلعجاز البياني في القرآن

3

الفصل الثاني

رمز املادة
ARESA12

املادة
الخطاب السردي

الساعات
3

تراتﺒية املواد

الفصل الدراسي

بعد اكمال كل املواد

الية توصيف املقررات
AR

ES

A

الرقم

القسم

الدراسات العليا

شعﺒة ادبيات

التسلسل
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معلومات مهمة
 يجب على الطالب االلتزام بتراتبية المواد في كل فصل دراسي ،ال يجوز االنتقال من فصل دراسي
الى فصل دراسي اخر اال بعد االلتزام بتراتبية المواد.
 درجة اعمـــال السنة 40
 درجة االمتحان النهائي 60
 درجة النجــــاح المطلوبة في كل مادة 65 /100
 يجب على كل طالب تسجيل البيانات الخاصة به في منظومة الدراسات العليا
 يتم تنزيل المواد يكون عبر البوابة االلكترونية للدراسات العليا بكلية اللغـــــات
 ال يمكن تنزيل المواد بدون تسجيل البيانات الخاصة بكل طالب في منظومة الدراسات العليا
 عند أية مشكلة في المنظومة يمكن االتصال بالبريد اإللكتروني
 موقع البوابة االلكترونية www.uot.edu.ly/lan
 البريد االلكتروني allogat@uot.edu.ly :



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

اعضاء هيئة التدريس بالدراسات العليا
االسم
إبراهيم أنيس الكاسح
أبو العيد سالم الحراري
أحمد الهادي رشراش
بشير العتري حنين
خالد ميالد العود
ربيعة عبد السالم هندر
ساسي سعيد رمضان
شعبان عمارة الحريزي
صالح محمد الشريف
صالح الدين الحجاجي مروان
عبد الحكيم شعبان الغرياني
عبد الستار العريفي بشيه
عبد السالم الهمالي سعود
عبد هللا عبد الرزاق األزرق

الدرجة العلمية
أستاذ
أستاذ
أستاذ
أستاذ
أستاذ مشارك
أستاذ مشارك
أستاذ
أستاذ مشارك
أستاذ مشارك
أستاذ مساعد
أستاذ
أستاذ
أستاذ
أستاذ مساعد

الصفة
قار
قار
قار
قار
قار
قار
قار
قار
قار
قار
قار
قار
قار
قار

التخصص
أدب
بالغة
علم لغة
أدب
أدب
نحو وصرف
أدب
نحو وصرف
نحو وصرف
نحو وصرف
أدب
أدب
أدب
أدب
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

عبد هللا محمد الزيات
عبد الناصر رمضان شيتاو
عزة معاوي الشيباني
علي أبوالقاسم عون
علي عبد السالم سالمة
عمر محمد العالم
فاطمة محمد األزهري
فريدة األمين المصري
قريرة محمد زرقون
محمد امحمد الكيش
محمد سالم الفيتوري
محمد عبد هللا سالمة
محمد عبد الواحد محمد
محمد علي البحباح
محمد عمر علي بن حسين
محمود فتح هللا الصغير
مفتاح محمد ناجي
ميلود ميالد الصغير
ناجية ميلود الكالمي
نوري أحمد عبيريد
هاجر جويلي
هدى محمد قريرة

أستاذ
أستاذ مشارك
أستاذ
أستاذ
أستاذ
أستاذ
أستاذ
أستاذ مشارك
أستاذ مشارك
أستاذ
أستاذ مشارك
أستاذ مشارك
أستاذ مساعد
أستاذ مشارك
أستاذ مشارك
أستاذ
أستاذ مساعد
أستاذ
أستاذ
أستاذ
أستاذ
أستاذ مساعد

قار
قار
قار
قار
قار
قار
قار
قار
قار
قار
قار
قار
قار
قار
قار
قار
قار
قار
قار
قار
قار
قار

أدب
علم لغة
أدب
نحو وصرف
نحو وصرف
أدب
نحو وصرف
أدب
أدب
نحو وصرف
علم لغة
نحو وصرف
نحو وصرف
أدب
نحو وصرف
علم لغة
نحو وصرف
نحو وصرف
أدب
أدب
علم لغة
نحو وصرف
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اجلدول الزمني للفصل الدراسي خريف(2022-2021لكل اقسام الكلية)








بداية تنزيل المواد  -2021-10-1عبر منظومة الدراسة واالمتحانات الخاصة
بالدراسات العليا
بداية الدراسة 2021-11-20
بداية االمتحانات النصفية 2021-12-25
بداية االمتحانات النهائية 2022-1-22
اعالن النتيجة 2022-2-10
بداية تنزيل المواد للفصل ربيع)20-2-2022( 2022
بداية الفصل الدراسي ربيع ()2022-3-1

تنص الالئحة الداخلية املنظمة لشؤون الدراسات العليا بكلية اللغات
 يجوز للطالب إيقاف قيده لمرة واحدة طيلة مدة الدراسة على أال تتجاوز مدة الوقف فصلين
دراسين متتالين.
 إذا تخلف الطالب عن التسجيل للدراسة لفصلين دراسيين أعتبر منسحبا ً من الدراسات العليا
مالم يقدم عذرا تقبله لجنة الدراسات العليا بالكلية
 األثقل المدة التي يقضيها الطالب من بداية التحاقه وتسجيله بالكلية وحتى حصوله على درجة
الماجستير عن  18شهرا و ال تزيد على  36شهرا ً


يفصل الطالب إذا تحصل على  3إنذارات



إذا ثبتت عدم أمانته العلمية تسحب من اإلجازة
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 الية تنزيل املواد عرب املنظومة
 .1الدخول على موقع الكلية
https://uot.edu.ly/lan

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

الدخول على البوابة االلكترونية
كتابة رقم القيد في خانة رقم القيد وخــانة كلمة المرور الخاصة من ثم اختيار الدراسات
العليا .يجب النقر على خانة – انا لست برنامج روبوت تم الدخول.
الدخول على خانة السجل الدراسي
النقر على تسجيل المواد
يجب اختيار المواد والمجموعات
النقر على ايقونة حفظ
بعد اكمال عملية التنزيل يجب التأكد من تسجيل المواد وطباعة نموذج التنزيل
واالحتفاظ بنسخة ورقية
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