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 كلية الشريعة والقانون
 

 الرؤية:
 مل اإلسالمي.تتطلع الكلية إىل مكانة الريادة والتميز يف جمال ختصصها بني مثيالهتا يف العا

 :الرسالة
الوسطية والتأكيد على مرونة الفقه وإحياء الرتاث األصويل والفقهي ودراسة القوانني وصياغتها بأساليب ترسيخ 

 علمية تتمشى مع مقاصد الشريعة اإلسالمية السمحة.
 :هدافاأل
 .إعداد الكوادر املتخصصة يف اجلوانب الشرعية والقانونية وما يتعلق هبا -1

 أصيال سليماً يعرب عن القيم العليا للدين واإلنسانية ة تاج املخرجات الواعية واملؤصلنتإ -2

قضايا الفقهية املعاصرة هتيئة الباحثني املتميزين القادرين على االخنراط يف دراسات الرتاث اإلسالمي وما يستجد من ال -3
 .واجلوانب القانونية واملقارنات الشرعية

 حملياً ودولياً  املتخصصةات الشرعية والقانونية العناية بالبحوث والدراس -4

 .ختريج متخصصني يف جماالت العالقات الدولية والدبلوماسية على درجة عالية من الفهم واإلتقان -5

 .ي الشرعي بني أفراد اجملتمع وحتصينه من االحنرافات الفكريةترسيخ منهج الوسطية ونشر الوع -6
 :القيم

 .لإلسالم االلتزام بالقيم السامية 

 

 

 

  



 
 

 
 

4 

 

 :مقررات كلية الشريعة والقانون اجمالي

 رمز القسم القســــــــــــم م
اجمالي عدد 

 المقررات
اجمالي عدد 

 Course Name الوحدات

 Jurisprudence and its fundamentals 134 51 (1) الفقه وأصوله 1
 Law 143 52 (2) القانون 2
 International relations and 127 51 (4) العالقات الدولية والدبلوماسية 3

diplomacy 
 Sharia judiciary 144 53 (5) القضاء الشرعي 4

 :مقرارات كلية الشريعة والقانون  
 :(14)دات المتطلبات اإللزامية للجامعة عدد الوح

 Course Name عدد الوحدات يةاألسبق رقم المقرر المقــــــــــــــرر م
 Arabic Language 1 2 ال توجد 010 1اللغة العربية  1
 English language 1 2 ال توجد 020 1اللغة اإلجنليزية  2
 English language 2 2 1اللغة اإلجنليزية  021 2اللغة اإلجنليزية  3
 The Holy Quran 1 2 ال توجد 030 1آن الكرمي القر  4
 The Holy Quran 2 2 1القرآن الكرمي  031 2آن الكرمي القر  5
 The Holy Quran 3 2 2القرآن الكرمي  032 3ميالقرآن الكر  6

 Introduction to Information 2 ال توجد  قنية املعلوماتمدخل إىل ت 7

Technology 
 :(2)ة للجامعة عدد الوحدات المتطلبات االختياري

 Course Name عدد الوحدات األسبقية رقم المقرر المقــــــــــرر م

 Studies in Islamic belief 2 ال توجد  اإلسالميةلسفة دراسات يف العقيدة والف 1

and philosophy 
 Studies in Islamic 2 ال توجد  دراسات يف الفقه اإلسالمي 2

jurisprudence 
 Studies in Islamic 2 ال توجد  دراسات يف االقتصاد اإلسالمي 3

economics 
 Studies in the history of 2 ال توجد  يبيادراسات يف تاريخ ل 4

Libya 
 Studies in the Arabic 2 ال توجد  دراسات يف اللغة العربية 5

language 
 Studies in the Holy Quran 2 ال توجد  راسات يف القرآن الكرميد 6
 Studies in the hadith 2 ال توجد  دراسات يف احلديث الشريف 7

 2 ال توجد  لغات األجنبيةدراسات يف ال 8
Studies in foreign 

languages 
 2 ال توجد  دراسات يف الرتبية اإلسالمية 9

Studies in Islamic 

Education 
 2 ال توجد  ليةحقوق اإلنسان يف اإلسالم واملواثيق الدو  10

Human rights in Islam and 

international covenants 
 Human and Environment 2 توجدال   اإلنسان والبيئة 11
 Human Development 2 ال توجد  التنمية البشرية 12
 Quality Management 2 ال توجد  إدارة اجلودة 13
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 :(12لية عدد الوحدات )المتطلبات اإللزامية للك

 
 :(2عدد الوحدات ) المتطلبات االختيارية للكلية

 

  

 ـــررالمقــ م
رقم 
 األسبقية المقرر

عدد 
 Course Name الوحدات

 Research Methods 2 جدال تو  090 مناهج البحث 1

 History of Islamic Legislation 2 ال توجد 1100 اريخ التشريع اإلسالميت 2

3 
 املصطلحات اإلجنليزية

 2 2اللغة اإلجنليزية  026  طلبة قسم العالقات الدوليةلغري
English terminology 

For non-students of the Department 

of International Relations 
 The science of inheritance 1 2 وجدال ت 1122 1علم املرياث  4

 The science of inheritance 2 2 1علم املرياث  1123 2علم املرياث  5

 Graduation research 2 مناهج البحث 091 حبث التخرج 6

عدد  األسبقية رقم المقرر المقرر م
 Course Name الوحدات

 Rhetorical studies 2 ال توجد 3254 دراسات بالغية 1

 The art of diction 2 ال توجد 3228 فن اإللقاء 2

3 
 طرق التدريس العامة

 General teaching methods 2 ال توجد 2002 القانونيةلغري طلبة املواد 
For non-legal subjects 

4 
 قاعة البحث

 1275 لغري طلبة قسم الفقه
 -1ت اجلنائية االجراءا
 2 1ملرافعات ا

Research room 
For non-students of the 

Jurisprudence Department 
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 قسم العالقات الدولية والدبلوماسية
 :الرؤية

ة مرموقة وأهداف متميزة هة لتحقيق رسالواملعارف املوجح جديد للعلوم املتخصصة يتطلع القسم إىل خلق برا 
 .خلدمة اجملتمع احمللي واإلقليمي والعامل اإلسالمي بأسلوب ريادي ختصصي

 الة: رسال
موحات مثالية تتمثل رسالة القسم يف إعداد كوادر متخصصة يف جانب العالقات الدولية بأسس ُمنظبطة وط

 .الدولية القواننيماسية و يم العليا ملفهوم الدبلو يف ضوء الق
 :األهداف

 .إعداد كوادر متخصصة يف جماالت العالقات الدولية وما يتعلق هبا من قوانني ونظم -1

 .على درجة عالية من التخصص واملثالية والشمول ملمثليه لبية حاجة اجملتمععلى تلعمل ا -2

 .ات والتمثيل الدويلثع من العلوم للعمل يف السفارات والبعفتح فرص ألبناء الوطن لدراسة هذا النو  -3

 .به املتعددةخلق الباحثني املتميزين يف جانب الدبلوماسية والعالقات اخلارجية إلثراء التخصص من جوان -4

 واملؤمترات والندوات العلمية إلتاحة فرص التعاون والتبادل املعريف. املشاركة يف احملافل -5

 القيم:
  .االلتزام بالقيم السامية لإلسالم
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 قسم العالقات الدولية

 :(95) المتطلبات اإللزامية لقسم العالقات الدولية عدد الوحدات

 المقرر م
رقم 
 المقرر

 األسبقية
عدد 

 Course Name الوحدات

 Introduction to Law 2 ال توجد 1220 1املدخل إىل علم القانون  1

Science 1 
 Introduction to Law 2 1املدخل إىل علم القانون  1221 2املدخل إىل علم القانون  2

Science 2 
 Principles of Economics 2 ال توجد 1227 مبادئ االقتصاد 3
 History of legal systems 3 ال توجد 1200 تاريخ النظم القانونية 4

 Constitutional Law and 2 تاريخ النظم القانونية 1223 1القانون الدستوري والنظم السياسية  5

Political Systems 1 
 Constitutional Law and 2 1سية م السياالقانون الدستوري والنظ 1224 2القانون الدستوري والنظم السياسية  6

Political Systems 2 
 Public International Law 3 ال توجد 1420 1القانون الدويل العام  7

1 
 Public International Law 3 1القانون الدويل العام  1421 2القانون الدويل العام  8

2 
 Private international law 3 قانون املرافعات 1271 القانون الدويل اخلاص 9
 Administrative Law 3 2املدخل إىل علم القانون  1422 القانون اإلداري 10
 International Relations 2 1القانون الدويل العام  1272 العالقات الدولية 11

 International 2 2القانون الدويل العام  1273 املنظمات الدولية 12

organizations 
 International Law of the 2 2القانون الدويل العام  1274 لبحارالدويل لالقانون  13

Sea 

 1425 القانون الدبلوماسي والقنصلي 14
العالقات  -2القانون الدويل العام 

 ليةالدو 
2 Diplomatic and consular law 

 Administrative judiciary 3 القانون اإلداري 1423 القضاء اإلداري 15

 International commercial 3 قانون املرافعات 1426 التجاري الدويلكيم التح 16

arbitration 
 English language 3 3 2اللغة االجنليزية  1480 3اللغة االجنليزية  17
 English language 4 3 3اللغة االجنليزية  1481 4اللغة االجنليزية  18
 English language 5 3 4زية االجنليغة الل 1482 5اللغة االجنليزية  19
 French language 1 3 ال توجد 1470 1اللغة الفرنسية  20
 French language 2 3 1اللغة الفرنسية  1471 2اللغة الفرنسية  21
 French language 3 3 2اللغة الفرنسية  1472 3اللغة الفرنسية  22
 French language 4 3 3ة اللغة الفرنسي 1473 4اللغة الفرنسية  23
 French language 5 3 4اللغة الفرنسية  1474 5اللغة الفرنسية  24

 Principles of Political 3 ال توجد 1430 مبادئ العلوم السياسية 25

Science 
 Foreign Policy 3 مبادئ العلوم السياسية 1431 اخلارجيةالسياسة  26
 International media 3 ال توجد 1432 اإلعالم الدويل 27
 International criminal law 3 2القانون الدويل العام  1441 القانون الدويل اجلنائي 28

 The art of negotiation and 3 سياسيةمبادئ العلوم ال 1434 فن التفاوض وإدارة األزمات 29

crisis management 

 1444 املراسم العامة والربوتوكول الدويل 30
العالقات  -2يل العام القانون الدو 

 Public Protocol and 4 الدولية

International Protocol 

 Geopolitics 3 السياسيةمبادئ العلوم  1436 اجلغرافيا السياسية 31
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 International 2 2القانون الدويل العام  1424 دويل اإلنساينون الالقان 32

humanitarian law 
 International economy 3 2الدويل العام نون القا 1453 ويلاالقتصاد الد 33
 Procedures Act 3 2املدخل إىل علم القانون  1455 قانون املرافعات 34
 Oil legislation 2 تقانون املرافعا 1261 تشريعات النفط 35

 

 :(4) وحداتعدد ال المتطلبات االختيارية لقسم العالقات الدولية

 

 

 

                          

 

  

 مقـــــــــررلا م
رقم 
 يةاألسبق المقرر

عدد 
 Course Name الوحدات

 Contemporary Political 2 اجلغرافيا السياسية 1438 قضايا سياسية معاصرة 1

Issues 
 Modern political 2 مبادئ العلوم السياسية 1448 ديثسياسي احلالفكر ال 2

thought 

 1446 علم االجتماع السياسي 3
العالقات  -القانوين مناهج البحث

 Political Sociology 2 الدولية

 Arab national security 2 اجلغرافيا السياسية 1433 األمن القومي العريب 4
 The Palestinian cause 2 غرافيا السياسيةجلا 1439 القضية الفلسطينية 5
 Principles of 2 مقفل  مبادئ اإلدارة 6

administration 

 1450 الدوليةالسياسة  7
مناهج البحث  -اجلغرافيا السياسية

 The International 2 ينالقانو 

Politics 

 1440 السياسة واحلكم يف اإلسالم 8
القانون  -تأريخ التشريع اإلسالمي

 Politics and 2 2الدستوري 

governance in Islam 
 Maritime Law 2 1قانون املرافعات  1260 القانون البحري 9

القانون الدويل العام  –ارة اإلد مبادئ 1454 ارة املؤسسات الدوليةدإ 10
2 

2 
International 

institutions 

management 
 International contracts 2 القانون اإلداري 1461 العقود الدولية 11

 International 2 2القانون الدويل العام  1462 القانون الدويل للبيئة 12

environmental law 
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 قسم الفقه وأصوله

 :الرؤية
 يصبو القسم إىل التميز والريادة يف جمال ختصصه يف العامل اإلسالمي.

 :الرسالة
بإحياء الرتاث الفقهي واألصويل عموماً وترسيخ املذهب املالكي خصوصاً  فقه وأصوله يهتمقسم متخصص يف ال
 .ملعاصرةن القضايا الفقهية اأصوله وأحكامه وما يستجد م

 :األهداف
 .الكلية وأهداف رسالة لتحقيق الكلية أقسام بقية مع التكامل -1
 .عةالشري ومقاصد فقهال أصول يف العلمي بالبحث االهتمام -2
 .واملستجدات النوازل يف والنظر األحكام الستنباط وتأهيلهم املتخصصني إعداد -3
 .اجملتمع خدمة يف املتنوعة الربامج تقدمي -4

 يه املؤهل ملواجهة ما يعرض عليه من معلومات ومسائل شرعية وأحكام فقهية الفق إعداد -5

 .إلقليمية والعامليةاملشاركة يف الندوات واملؤمترات العلمية احمللية وا -6
 :لقيما

 .االلتزام بالقيم السامية لإلسالم 
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  قسم الفقه وأصوله

 :(100عدد الوحدات ) م الفقه وأصولهالمتطلبات اإللزامية لقس

 األسبقية رقم المقرر المقـــــــــــــــرر م
عدد 

 الوحدات
Course Name 

 Jurisprudence of Worship 1 3 ال توجد 1110 1فقه العبادات  1
 Jurisprudence of Worship 2 3 1فقه العبادات  1111 2فقه العبادات  2
 Jurisprudence of Worship 3 3 2العبادات فقه  1112 3فقه العبادات  3
 Jurisprudence of Worship 4 3 3فقه العبادات  1113 4فقه العبادات  4
 Jurisprudence of Worship 5 3 4العبادات ه فق 1114 5فقه العبادات  5
 Family Provisions 1 3 2فقه العبادات  1120 1أحكام األسرة  6
 Family Provisions 2 3 1أحكام األسرة  1121 2أحكام األسرة  7
 Jurisprudence of Transactions 1 3 2أحكام األسرة  1124 1فقه املعامالت  8
 Jurisprudence of Transactions 2 4 1فقه املعامالت  1125 2فقه املعامالت  9

 Jurisprudence of Transactions 3 4 2فقه املعامالت  1126 3فقه املعامالت  10

 Jurisprudence of borders and 4 2أحكام األسرة  1127 فقه احلدود واجلنايات 11

crimes 

 Jurisprudence of the judiciary and 3 2 أحكام األسرة 1128 فقه القضاء وطرق اإلثبات 12

methods of proof 
 Principles of Jurisprudence 1 3 ال توجد 1130 1أصول الفقه  13
 Principles of Jurisprudence 2 4 1أصول الفقه  1131 2صول الفقه أ 14
 Principles of Jurisprudence 3 4 2أصول الفقه  1132 3أصول الفقه  15
 Principles of Jurisprudence 4 4 3أصول الفقه  1133 4أصول الفقه  16
 Principles of Jurisprudence 5 4 4أصول الفقه  1134 5أصول الفقه  17
 Branch graduation on assets 4 5أصول الفقه  1136 ختريج الفروع على األصول 18
 Jurisprudential rules 2 4أصول الفقه  1142 القواعد الفقهية 19

 Fatwa and forensic 2 4أصول الفقه  1143 والتوثيق الشرعيلفتوى ا 20

documentation 
 Islamic faith 3 وجدال ت 2110 العقيدة اإلسالمية 21
 Grammar 1 2 1اللغة العربية  3152 1النحو والصرف  22
 Grammar 2 2 1النحو والصرف  3153 2النحو والصرف  23
 Comparative Jurisprudence 1 3 ريخ التشريعتا 1340 1املقارن  الفقه 24
 Comparative Jurisprudence 2 3 1الفقه املقارن  1341 2الفقه املقارن  25
 Jurisprudence of the Book 1 2 ال توجد 1150 1فقه الكتاب  26
 Jurisprudence of the Book 2 2 1فقه الكتاب  1151 2فقه الكتاب  27
 Jurisprudence of the Sunnah 1 2 ال توجد 1160 1فقه السنة  28



 
 

 
 

11 

 

 Jurisprudence of the Sunnah 2 2 1فقه السنة  1161 2فقه السنة  29
 Educational Psychology 2 ال توجد 041 علم النفس الرتبوي 30

 Contemporary jurisprudential 3 4أصول الفقه  1129 قضايا فقهية معاصرة 31

issues 
 Hadith term 3 ال توجد 2414 احلديثمصطلح  32
  3 مصطلح احلديث 2443 ختريج احلديث 33

 Memorizing a quarter of the Holy 2 3آن الكرمي القر  093 حفظ ربع القرآن الكرمي 34

Quran 

 

 :(4المتطلبات االختيارية لقسم الفقه وأصوله عدد الوحدات )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Course Name دد الوحداتع األسبقية قرررقم الم ـررـالمق م
 Legal policy 2 ال توجد 1140 السياسة الشرعية 1
 Purposes of the law 2 4صول الفقه أ 1141 مقاصد الشريعة 2
 Sources and references 2 ال توجد 1190 املصادر واملراجع 3
 Arabic writing 2 1اللغة العربية 011 الكتابة العربية 4
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 قسم القانون

 :الرؤية
 .يسعى القسم إىل التميز والريادة يف جمال دراسة العلوم القانونية بكل فروعها

 :الرسالة
تتجلى رسالة القسم يف إبراز الدراسات القانونية بكل فروعها وتقدمي القانونيني واملؤهلني للعمل يف جمال 

 .ختصصهم
 :األهداف

 .ة على التعاطي مع احلقوق والوثائق والقضايا القانونيةنية القادر بناء الشخصية القانو  -1

 . ي يف الدولةختريج كوادر مؤهلة لتويل مهام السلم القضائ -2

 تأهيل القانونيني القادرين على تقدمي االستشارات القانونية وتفسري النصوص بالطريقة املثلى اليت تتألم مع روح النص -3
 .ةومقصود

 تخصص القادر على املسامهة يف تطوير القوانني واللوائح وفق منهج علمي سليم.حث القانوين املإعداد البا -4

 .ة والوعي القانوين يف اجملتمع وذلك من خالل احملاضرات والندوات واحللقات العلميةنشر وتطوير الثقاف -5
 لقيم ا

 .االلتزام بالقيم السامية لإلسالم 
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 Course Name عدد الوحدات األسبقية لمقرررقم ا المقـــــــــرر م

 Principles of 2 تأريخ التشريع اإلسالمي 1137 1أصول الفقه  1

Jurisprudence 1 

 Principles of 2 1أصول الفقه  1138 2أصول الفقه  2

Jurisprudence 2 
 History of legal systems 3 ال توجد 1200 تاريخ النظم القانونية 3

 Introduction to Law 2 ال توجد 1220 1إىل علم القانون املدخل  4

Science 1 

 Introduction to Law 2 1م القانون املدخل إىل عل 1221 2املدخل إىل علم القانون  5

Science 2 
 Administrative Law 4 2املدخل إىل علم القانون  1222 القانون اإلداري 6
 Constitutional Law 1 2 النظم القانونيةتاريخ  1223 1القانون الدستوري  7
 Constitutional Law 2 2 1القانون الدستوري  1224 2 القانون الدستوري 8
 Administrative judiciary 4 القانون اإلداري 1225 القضاء اإلداري 9

 Principles of Economics 2 ال توجد 1227 مبادئ االقتصاد 10
 Public Finance 3 مبادئ االقتصاد 1228 املالية العامة 11
 Personal Status 1 2 ال توجد 1210 1األحوال الشخصية  12
 Personal Status 2 2 1األحوال الشخصية  1211 2األحوال الشخصية  13

 Criminology and 4 ال توجد 1230 علم اإلجرام والعقاب 14

Punishment 
 General Criminal Law 1 4 إلجرام والعقابعلم ا 1231 1القانون اجلنائي العام  15
 General Criminal Law 2 4 1القانون اجلنائي العام  1232 2ي العام القانون اجلنائ 16
 Private Criminal Law 1 4 2القانون اجلنائي العام  1233 1القانون اجلنائي اخلاص  17
 Private Criminal Law 2 4 1اص القانون اجلنائي اخل 1234 2القانون اجلنائي اخلاص  18
 Criminal Procedure 1 4 2القانون اجلنائي اخلاص  1235 1اإلجراءات اجلنائية  19
 Criminal Procedure 2 4 1اإلجراءات اجلنائية  1236 2اإلجراءات اجلنائية  20

 General Theory of 4 2املدخل إىل علم القانون  1250 1النظرية العامة لاللتزامات  21

Commitments 1 

 General Theory of 4 1النظرية العامة لاللتزامات  1251 2النظرية العامة لاللتزامات  22

Commitments 2 
 Procedure Law 1 4 2النظرية العامة لاللتزامات  1252 1قانون املرافعات  23
 Procedure Law 2 4 1قانون املرافعات  1253 2قانون املرافعات  24
 Commercial Law 3 1النظرية العامة لاللتزامات 1254 التجاريالقانون  25
 Commercial papers 3 يالقانون التجار  1255 األوراق التجارية 26
 Algebraic execution 4 2قانون املرافعات  1256 التنفيذ اجلربي 27
 Named contracts 4 2النظرية العامة لاللتزامات  1257 العقود املسماة 28
 Rights in kind 4 العقود املسماة 1258 احلقوق العينية 29
 Labor legislation 3 1اماتالنظرية العامة لاللتز  1259 تشريعات العمل 30
 Public international law 3 تاريخ النظم القانونية 1270 القانون الدويل العام 31
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 Private international law 3 2عات قانون املراف 1271 القانون الدويل اخلاص 32
 International Relations 2 القانون الدويل العام 1272 العالقات الدولية 33

 International 2 القانون الدويل العام 1273 املنظمات الدولية 34

organizations 

 International Law of the 2 القانون الدويل العام 1274 القانون الدويل للبحار 35

Sea 

 :(4عدد الوحدات ) المتطلبات االختيارية لقسم القانون

 

  

 ـــــــــــررالمق م
رقم 
 المقرر

 Course Name وحداتعدد ال األسبقية

 Constitutional judiciary 2 2القانون الدستوري 1226 الدستوريالقضاء  1
 Traffic Law 2 2القانون اجلنائي العام 1238 قانون املرور 2
 Economic crimes 2 2القانون اجلنائي العام 1239 اجلرائم االقتصادية 3
 Drug Act 2 2مالقانون اجلنائي العا 1240 قانون املخدرات 4
 Forensic Medicine 2 2القانون اجلنائي العام 1241 الشرعيالطب  5

 Maritime Law 2 2االلتزامات  1260 القانون البحري 6

 Oil legislation 2 2قانون املرافعات  1261 تشريعات النفط 7
 Jurisprudence of Worship 1 2 ال توجد 1115 1فقه العبادات  8
 Jurisprudence of Worship 2 2 1فقه العبادات  1116 2بادات فقه الع 9

 Money and banking 2 ال توجد  النقود واملصارف 10
 Diplomatic and consular law 2 انون الدويل العامالق 1425 القانون الدبلوماسي والقنصلي 11
 International humanitarian law 2 القانون الدويل العام 1424 نساينالقانون الدويل اإل 12

 Boundary and criminal 2 2القانون اجلنائي العام  1237 تشريعات احلدود واجلنايات 13

legislation 
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 قسم القضاء الشرعي
 

 :يةالرؤ 
مبا ال يتعارض مع مقاصدها  الشريعة اإلسالميةيسعى القسم إىل مقارنة والدمج بني القواعد القانونية وأحكام  

 هاوقيم
  :الرسالة

تربز رسالة القسم يف بيان أوجه التقارب بني القوانني وأحكام الشريعة اإلسالمية وتطويع القواعد القانونية 
 يمهاألحكام الشريعة من حيث مقاصدها وق

 :األهداف
 عية بناء الشخصية القانونية القادرة على التعاطي مع النصوص الشر  .1
 مهام السلم القضائي يف الدولة ختريج الكوادر املؤهلة لتويل  .2
 تأهيل القانونيني القادرين على وضع وصياغة تشريعات تنبثق من رحم الشريعة اإلسالمية .3
 املسامهة يف تطوير القوانني واللوائح  القادر علىإعداد الباحث القانوين املتخصص  .4
 يق ما ميلكه القسم من الكوادر األكادمييةس القانونية حملياً ودولياً عن طر املشاركة يف احملاضر واجملال .5

  :القيم

 .االلتزام بالقيم السامية لإلسالم 
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 :(110دات )لقسم القضاء الشرعي عدد الوحالمتطلبات اإللزامية 

 المقـــــــــــرر م
رقم 
عدد  األسبقية المقرر

 Course Name الوحدات

 Introduction to Law Science 1 2 ال توجد 1220 1املدخل إىل علم القانون  1
 Introduction to Law Science 2 2 1املدخل إىل علم القانون  1221 2خل إىل علم القانون املد 2
 Jurisprudence of the judiciary 2 عتاريخ التشري 1510 فقه القضاء 3
 Jurisprudence of Worship 1 2 تاريخ التشريع 1508 1فقه العبادات  4
 Jurisprudence of Worship 2 2 1فقه العبادات  1509 2عبادات فقه ال 5
 Personal Status 1 2 2فقه العبادات  1210 1األحوال الشخصية  6
 Personal Status 2 2 1ألحوال الشخصية ا 1211 2األحوال الشخصية  7
 Jurisprudence of Transactions 3 2األحوال الشخصية  1124 1فقه املعامالت  8

1 
 Jurisprudence of Transactions 4 1ملعامالت فقه ا 1125 2فقه املعامالت  9

2 
 Jurisprudence of Transactions 4 2فقه املعامالت  1126 3فقه املعامالت  10

3 

11 
طرق اإلثبات يف الشريعة 

 اإلسالمية
 Methods of proof in Islamic 2 فقه القضاء 1511

law 
 General Criminal Law 1 4 2لقانوناملدخل إىل علم ا 1231 1ئي العام القانون اجلنا 12
 General Criminal Law 2 4 1القانون اجلنائي العام  1232 2القانون اجلنائي العام  13
 Boundary and criminal 4 2القانون اجلنائي العام  1514 تشريعات احلدود واجلنايات 14

legislation 
 Legitimate policy 2 ال توجد 1140 رعيةالسياسة الش 15
 Purposes of the law 2 4أصول الفقه  1141 مقاصد الشريعة 16
 Jurisprudence rules 2 4أصول الفقه  1142 القواعد الفقهية 17
 Fatwa legal documentation 2 4أصول الفقه  1143 الفتوى التوثيق الشرعي 18
 Principles of Jurisprudence 1 4 دال توج 1531 1أصول الفقه  19
 Principles of Jurisprudence 2 4 1أصول الفقه  1532 2أصول الفقه  20
 Principles of Jurisprudence 3 4 2أصول الفقه  1533 3أصول الفقه  21
 Principles of Jurisprudence 4 4 3أصول الفقه  1534 4أصول الفقه  22
 Grammar 1 2 1اللغة العربية  3152 1النحو والصرف  23
 Grammar 2 2 1النحو والصرف  3153 2النحو والصرف  24
 Pleadings 1 4 2االلتزامات  1252 1املرافعات  25
 Pleadings 2 4 1املرافعات  1253 2املرافعات  26
 Criminal Procedure 1 4 2قانون اجلنائي العام  1235 1اإلجراءات اجلنائية  27
 Criminal Procedure 2 4 1ءات اجلنائية اإلجرا 1236 2اإلجراءات اجلنائية  28
 Administrative Law 4 2املدخل إىل علم القانون  1222 القانون اإلداري 29
 Administrative judiciary 4 اإلداريالقانون  1225 لقضاء اإلداريا 30

 1530 القرائن املعاصرة 31
 طرق اإلثبات يف الشريعة

 Contemporary Clues 3 اإلسالمية

 Algebraic execution 4 2املرافعات  1256 التنفيذ اجلربي 32
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 General Theory of 4 2نون املدخل إىل علم القا 1250 1النظرية العامة لاللتزامات  33

Commitments 1 
 General Theory of 4 1االلتزامات  1251 2النظرية العامة لاللتزامات  34

Commitments 2 
 Criminal Psychology 2 ال توجد  ائيعلم النفس اجلن 35
 Memorizing a quarter of the 2 3القرآن الكرمي  093 حفظ ربع القرآن الكرمي 36

Holy Quran 
 

 :(4)عدد الوحدات  المتطلبات االختيارية لقسم القضاء الشرعي

 

 

 

  

 Course Name اتعدد الوحد األسبقية رقم المقرر ـررالمقـ م
 Jurisprudence of the Book 1 2 ال توجد 1151 1فقه الكتاب  1
 Jurisprudence of the Sunnah 1 2 توجدال  1161 1فقه السنة  2
 Economic crimes 2 تشريعات احلدود واجلنايات 1239 القتصاديةاجلرائم ا 3
 Drug Act 2 تشريعات احلدود واجلنايات 1240 قانون املخدرات 4
 Forensic Medicine 2 ناياتتشريعات احلدود واجل 1241 الطب الشرعي 5
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 الدين أصول كلية
  الرؤية:

 وعاملياً.تطمح الكلية ايل الريادة يف جمال ختصصها حملياً وإقليميا 
  لرسالة:ا

وتعمل على ترسيخ العقيدة اإلسالمية  اختصاصهايف جمال  متمكنةتسعى الكلية ايل ختريج كوادر علمية 
 .الوسطية يف اجملتمع

 :األهداف

 وعلومه.ختريج كوادر علمية مؤهلة يف جمال تفسري القرآن   -1
 وعلومه.تأهيل متخصصني يف جماالت احلديث النبوي   -2
 الوسطية.جمال العقيدة اإلسالمية ختريج كوادر علمية يف   -3
 .اإلسهام يف نشر الثقافة اإلسالمية املستمدة من القرآن الكرمي والسنة النبوية  -4
  توظيف الفكر النقدي لتامني قاعدة سليمه للتعامل مع املذاهب والتيارات الفكرية. -5

 القيم:
 لإلسالم.االلتزام بالقيم السامية   
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 ر القرآن وعلومهقسم تفسي
 :الرؤية

 .وعلومه حملياً وإقليمياً وعاملياً  نم إىل الريادة يف جمال تفسري القرآيتطلع القس 
 ة:الرسال

 جات اجملتمع اإلسالمي والعاملي.ل تفسري القرآن وعلومه تليب حامتخصصة يف جما هإعداد كوادر علمي  
 ألهداف:ا

 القرآن وعلومه.إعداد مناهج تعليمية يف جمال تفسري  -1

 جمال تفسري القرآن وعلومه.حباث مؤهلني يف ختريج  -2

ت واملؤمترات العلمية واملشاركة بالبحوث العلمية يف الندوا مواكبة الدراسات املتخصصة يف جمال تفسري القرآن وعلومه -3
 ليا وعاملياً.حم

 لقرآن وعلومه.ل تفسري ايف جماياً باملتخصصني رفد اجلامعات واملعاهد واملراكز البحثية واملدارس واملساجد حملياً وعامل -4

  :لقيما
 االلتزام بالقيم السامية لإلسالم
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                      (:  لبات إلزامية)متطوعلومه  .قسم تفسير القرآن1

 Course Name الوحدات رقم المقرر اسم المقرر ر

 3 2311 واعد التفسريأصول وق 1
Origins and rules of 

interpretation 

 3 2312 مناهج املفسرين 2
Approaches of 

commentators 
 Objective interpretation (1) 3 2320 (1سري املوضوعي )التف 3
 Objective interpretation (2) 3 2321 (2التفسري املوضوعي ) 4

 3 2323 (1تفسري آيات األحكام ) 5
Interpretation of verses of 

rulings (1) 

 3 2324 (2تفسري آيات األحكام ) 6
Interpretation of verses of 

rulings (2) 
 Analytical Interpretation (1) 4 2330 (1التفسري التحليلي ) 7
 Analytical Interpretation (2) 4 2331 (2)التحليلي التفسري  8
 Analytical Interpretation (3) 4 2332 (3)التحليلي التفسري  9
 Analytical Interpretation (4) 4 2333 (4)التحليلي التفسري  10
 Comparative interpretation 3  املقارن التفسري 11
 Intentional interpretation 3  تفسري املقاصديال 12
 Quran Sciences (1) 3 2340 (1علوم القران ) 13
 Quran Sciences (2) 3 2341 (2لوم القران )ع 14
 Quranic miracles 4  اإلعجاز القرآين 15
 Guiding Quranic readings 3  توجيه القراءات القرآنية 16

 3 2345 (1كرمي )ل القران الشبهات حو  17
Misconceptions about the 

Holy Quran (1) 

 3 2346 (2شبهات حول القران الكرمي) 18
Misconceptions about the 

Holy Quran (2) 
 Advocacy curricula 2  مناهج الدعوة 19

 3 1137 (1أصول الفقه ) 20
Fundamentals of 

Jurisprudence (1) 

 3 1138 (2قه )أصول الف 21
Fundamentals of 

Jurisprudence (2) 
 Islamic Jurisprudence (1) 3  (1اإلسالمي )الفقه  22
 Islamic Jurisprudence (2) 3  (2لفقه اإلسالمي )ا 23
 Rhetoric (1) 3 3014 (1البالغة ) 24
 Rhetoric (2) 3 3015 (2البالغة ) 25
 Grammar (1) 4  (1النحو ) 26
 Grammar (2) 4  (2النحو ) 27
 Grammar 2  الصرف 28
 Semantics 2  علم الداللة 29
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 (: ثالث وحدات  تيارية.قسم تفسير القرآن وعلومه )متطلبات اخ2

 Course Name الوحدات رقم المقرر قرراسم الم ر. م
 Intruder in the explanation 3 2347 الدخيل يف التفسري 1
 Dialogue in the Holy Quran 3 2348 لقران الكرمياحلوار يف ا 2
 Biography of the Prophet 3  السرية النبوية 3
 The overall explanation 3  التفسري اإلمجايل 4

 

 

  

 Islamic teams 2  الفرق اإلسالمية 30

 3  األحاديثعلم ختريج  31
Knowledge of the 

graduation of hadiths 
 Educational Psychology 2  علم النفس الرتبوي 32

 2  أساسيات البحث واملنهج 33
Fundamentals of Research 

and Methodology 

 2  طرق التدريس والرتبية العملي 34
Teaching methods and 

practical education 
 Graduation research 2 092 خرجحبث الت 35
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 ومهقسم الحديث النبوي وعل
 الرؤية: 

كادميي والبحث العلمي وخدمة اجملتمع يف ختصص السنة النبوية تميز يف التعليم األيسعى القسم للريادة وال
 ياً وعلومها حملياً وإقليمياً وعامل

 الرسالة:
نوا ني يف علم احلديث النبوي حيملون العقيدة اإلسالمية السليمة ليكو أن يؤهل القسم كوادر من العلماء والباحث

 .وهدىمشاعل نور 
 :األهداف

 صرة يف دينها واعية حبضارهتا ملمة بثقافة العصر.ج كوادر إسالمية متبختري -1

 .رمي والسنة النبويةدة من القرآن الكاإلسهام يف نشر الثقافة اإلسالمية املستم -2

 .والوعاظ وفق املنهج اإلسالمي الوسطي البعيد عن الغلو والتطرف إعداد الدعاة -3

النبوي للمشاركة الفاعلة يف العناية بالسنة الشريفة علوم احلديث هارات البحث العلمي يف ل متخصصني يف متأهي -4
 وخدمة اجملتمع احمللي والعاملي.

 .المي يف سلوك صحيح ومنهج علمي سليمه املصدر الثاين للتشريع اإلسديث الشريف بوصفتفعيل دور احل -5

 لقيم ا
 .إلسالمااللتزام بالقيم السامية ل
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 (:                     تطلبات إلزامية)مقسم الحديث النبوي وعلومه  -1

 رقم المقرر اسم المقرر ر.م
متطلب سابق 

 رللمقر 

 الوحدات
 للمقرر

Course Name 

 The status of the Sunnah 3 - 2202 نة النبويةمكانة السُ  1

 The history of the Sunnah 3 - 2203 تاريخ الُسنة 2
 Hadith Terminology (1) 3 2201 2204 (1مصطلح احلديث ) 3
 Hadith Terminology (2) 3 2204 2205 (2مصطلح احلديث ) 4
 Hadith Terminology (3) 3 2205 2206 (3احلديث ) مصطلح 5

 3 2201 2207 رواة احلديث وطبقاهتم 6
Hadith narrators and their 

classes 
 Wound and Amendment (1) 3 2206 2208 (1اجلرح والتعديل ) 7
 Wound and Amendment (2) 3 2208 2209 (2اجلرح والتعديل ) 8
 Analytical Hadith (1) 3 - 2210 (1احلديث التحليلي ) 9

 Analytical Hadith (2) 3 2210 2211 (2التحليلي ) احلديث 10
 Analytical Hadith (3) 3 2211 2212 (3احلديث التحليلي ) 11

 Analytical Hadith (4) 3 2212 2213 (4احلديث التحليلي ) 12
 Analytical Hadith (5) 3 2213 2214 (5احلديث التحليلي ) 13
 Curriculum for Developers 3 - 2215 مناهج احملدثني 14
 Objective Hadith (1) 3 2201 2216 (1احلديث املوضوعي ) 15

 Objective Hadith (2) 3 2216 2217 (2احلديث املوضوعي ) 16
  3 الفصل اخلامس 2218 احلديث ختريج 17

 The ills of the hadith 3 الفصل السادس 2219 علل احلديث 18

 3 2218 2220 نيدأصول دراسة األسا 19
The origins of the study of the 

chains 
 Defending the Sunnah 3 2202 2221 الدفاع عن السنة 20

21 
ة النبوية واخلالفة السري 

 (1الراشدة )
2222 - 3 

Biography of the Prophet and 

the Rightly Guided Caliphate 

(1) 

22 
واخلالفة السرية النبوية 
 (2الراشدة )

2223 2222 3 

Biography of the Prophet and 

the Rightly Guided Caliphate 

(2) 
 Religions and teams 2 2101 2132 األديان والفرق 23
 Interpretation of the Koran 3 2301 2352 تفسري القرآن 24
 Advocacy curricula 3 - 2214 مناهج الدعوة 25
 The origins of jurisprudence 3   أصول الفقه 26
 Islamic Jurisprudence (1) 3  1180 (1) لفقه اإلسالميا 27
 Islamic Jurisprudence (2) 3 1180 1181 (2الفقه اإلسالمي ) 28
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  :حدتان(: و النبوي وعلومه )متطلبات اختياريةقسم الحديث  .2
 رقم المقرر اسم المقرر ر. م

متطلب سابق 
 للمقرر

حدات الو 
 للمقرر

Course Name 

 2 - 2225 مديةالدالئل والشمائل احمل 1
Evidence and the merits of 

Muhammadiyah 
 Status and Situations 2 2206 2226 اعونالوضع والوض 2
 Contemporary intellectual currents 2 2101 2463 تيارات الفكرية املعاصرةال 3

 

 

  

 3   قضايا فقهية معاصرة 29
Contemporary jurisprudential 

issues 
 Grammar (1) 2  3151 (1)النحو والصرف  30

 Grammar (2) 2 3051 3152 (2) النحو والصرف 31
 Rhetoric and literature 2   البالغة واألدب 32

 2 - 2004 واملنهجأساسيات البحث  33
Fundamentals of Research and 

Methodology 

34 
رتبية طرق التدريس وال

 العملية
2003 2002 2 

Teaching methods and 

practical education 

35 
أصول الرتبية وعلم النفس 

 الرتبوي
2002 - 2 

Pedagogy and educational 

psychology 

 Graduation research 2 2004 2005 جحبث التخر  36
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 ةقسم العقيدة اإلسالمي

  الرؤية:
 يد.لريادة يف جمال إبراز النظرة الشمولية لإلسالم بوصفه منهج شامل جلميع جوانب احلياة أساسه التوحيسعى القسم ل  
 رسالة:ال

 لصحيحة واملنهج الصحيح من الكتاب والسنة. يسعى القسم الستنباط العقيدة ا
 األهداف:

 ة.واجلماع تأصيل العقيدة الصحيحة يف الطالب على أهل السنة -1

 الصحيحة.توى الطالب أخالقياً وفكرياً واجتماعيا ونفسياً من خالل القيم املنبثقة من العقيدة اإلسالمية االرتقاء مبس -2

 عات الضالة واملنحرفة. تعريف الطالب بالعقائد الفاسدة واجلما -3

يواكب  ليم والبحث مباتعة اإلسالمية والإعداد خرجيني متميزين مبواصفات ومعايري جامعية يف جمال الدعوة للعقيد -4
 التطورات والتحديات اليت تواجه اإلسالم.

عن املغالت واالفراط ليت تعتمد على األدلة الشرعية بعيداً علمية املوضوعية اتنمية الطالب من خالل بناء الشخصية ال -5
 والتفريط.

 العصر.واجهة مقتضيات ملعقيدة ومنهجا ومسلكا  التطوير املستمر للمناهج الدراسية مبا يتناسب مع اإلسالم -6
  القيم:
 االلتزام بالقيم السامية لإلسالم. 
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 Course Name الوحدات طلب سابقمت رقم المقرر اسم المقرر رم
 Terminology in Creed 3 2101 2102 دةمصطلحات يف العقي 1
 Islamic belief 1 3 2101 2103 1العقيدة اإلسالمية  2
 Islamic belief 2 3 2103 2104 2لعقيدة اإلسالمية ا 3
 Islamic belief 3 3 2104 2105 3العقيدة اإلسالمية  4
 Islamic belief 4 3 2105 2106 4مية العقيدة اإلسال 5
 Islamic belief 5 3 2106 2107 5مية اإلسالالعقيدة  6
 Islamic belief 6 3 2107 2108 6العقيدة اإلسالمية  7
 Notation in Creed 3 الفصل الثالث 2109 دوين يف العقيدةالت 8
 The Creed of the Four 3 2109 2110 عقيدة األئمة األربعة 9

Imams 
 Studies in the Sunnah and 3 2110 2111 البدعةدراسات يف السنة و  10

heresy 
 Purposes of the law 3 2111 1188 مقاصد الشريعة 11

 2112 التنصريشراق و االست 12
+ اخلالفة  2111

 Orientalism and 3 الراشدة

Christianization 
 Logic 1 2  2414 1املنطق  13
 Logic 2 2 2414 2415 2 املنطق 14
 Advocacy curricula 3  2113 مناهج الدعوة 15
 Islamic ethics 3 2113 2114 األخالق اإلسالمية 16
 Introduction to the science 3 الفصل الثالث 2115 مدخل إىل علم األديان 17

of religions 
 Studies in Positivist 3 الفصل اخلامس 2116 دراسات يف األديان الوضعية 18

Religions 
 Studies in Judaism and 3 2116 2117 النصرانيةدراسات يف اليهودية و  19

Christianity 
 religion comparison 3 2117 2118 مقارنة األديان 20
 Verbal difference 3 الفصل الثامن 2119 ق الكالميةالفر  21
 Contemporary intellectual 3 صل الثامنالف 2461 الفكرية املعاصرةالتيارات  22

currents 
 Quran Sciences 3 الفصل الثاين 2350 آنعلوم القر  23
 Interpretation of the Koran 3 2301 2351 تفسري القرآن 24
 Prophetic hadith 3 2201 2240 احلديث النبوي 25
 The origins of 3  1182 أصول الفقه 26

jurisprudence 
 Jurisprudence of worship 3  1186 فقه العبادات 27
 Jurisprudence of 2 فقه العبادات 1187 فقه املعامالت 28

transactions 
 Biography of the Prophet 2 الفصل الثاين 2241 النبويةالسرية  29
 Rightly Guided Caliphate 2 2241  اخلالفة الراشدة 30
 Grammar 1 2 الفصل الثاين 3151 1النحو و الصرف  31
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 ث وحدات.(: ثالاإللزامية: )المتطلبات أوالا 

 .: وحدتانالمتطلبات االختيارية(: )ثانياا 

 Course Name الوحدات متطلب سابق رقم المقرر اسم المقرر رم

1 
يف مسائل  املخالفنيقواعد الرد على 

 Rules for responding to 2 2112 2120 العقيدة

violators in matters of faith 

 Israel 2 2118 2121 اإلسرائيليات 2

 Misconceptions about Islamic 2 اخلالفة الراشدة 2122 سالميشبهات حول التاريخ اإل 3

history 
 

  

 Grammar 2 2 الفصل الثالث 3152 2النحو و الصرف  32
 Rhetoric and literature 2 3152 3265 البالغة و األدب 33
 Educational Psychology 2 الفصل اخلامس 2002 الرتبويالنفس  علم 34
 Teaching methods and 2 2002 2003 الرتبية العمليطرق التدريس و  35

practical education 
 Fundamentals of Research 2 الفصل الثالث 2004 أساسيات البحث و املنهج 36

and Methodology 
 Graduation research 2 2004 2005 التخرجث حب 37
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 لفلسفة اإلسالميةقسم ا
 الرؤية: 

 اً.وإقليمياً وعاملي، يناظر أقسام الفلسفة اإلسالمية حملياً يسعى القسم إىل بناء فكر فلسفي إسالمي  
 الرسالة:

عليم والبحث العلمي اده اإلنسانية وفقًا ألحدث أساليب التيعمل القسم على إبراز البعد الفلسفي اإلسالمي وأبع
 ليبيا والعامل اإلسالمي.  خلدمة اجملتمع يف 

 األهداف:

 في اإلسالمي.إعداد متخصصني يف جمال الفكر الفلس -1

 ضايا اإلسالمية اليت تتصف باحلداثة والتطور.فكر الفلسفي والقاملسامهة الفاعلة يف ال -2

 إلسالم.مواجهة التيارات الفكرية املناهضة لتوظيف الفكر النقدي يف  -3

ي ومطلعني على الرتاث اإلنساين اإلسالمي سفة اإلسالمية والتفكري النقدختريج مؤهلني متخصصني يف الفل -4
 فلسفي.وال

 :القيم
  .سامية لإلسالمااللتزام بالقيم ال
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 لقسم الفلسفة اإلسالمية:مية بات اإللزا.المتطل1

 Course Name الوحدات متطلب سابق رقم المقرر اسم المقرر ر.م
 Ancient oriental thought 3 ----- 2402 الفكر الشرقي القدمي 1

 3 2402 2403 مفاهيم ومصطلحات فلسفية 2
Philosophical concepts and 

terminology 
 Verbal difference 1 3 2403 2404 1رق كالمية ف 3
 Verbal difference 2 3 2404 2405 2فرق كالمية  4
 theology 3 2405 2406 علم الكالم 5
 Islamic ethics philosophy 3 ----- 2407 يةفلسفة االخالق اإلسالم 6

 3 2407 2408 فلسفة احلضارة اإلسالمية 7
Philosophy of Islamic 

civilization 

 3 2408 2409 املعاصرفكر اإلسالمي ال 8
Contemporary Islamic 

thought 
 Philosophical problems 3 2409 2410 املشكالت الفلسفية 9

 Logic (1) 3 ----- 2411 (1املنطق ) 10
 Logic (2) 3 2411 2412 (2املنطق ) 11
 Modern logic 3 2412 2413 املنطق احلديث 12
 Philosophy of History 3 ------ 2414 فلسفة التاريخ 13
 Islamic Sufism 1 3 2406 2415 1التصوف اإلسالمي  14
 Islamic Sufism 2 3 2415 2416 2سالمي التصوف اإل 15

 3 2416 2417 فة اإلسالميةنصوص من الفلس 16
Texts from Islamic 

philosophy 
 Positivist religions 3 ------ 2418 األديان الوضعية 17
 Monotheistic religions 3 2418 2419 ديان السماويةاأل 18
 religion comparison 3 2419 2420 مقارنة االديان 19
 Critical thinking 3 2413 2421 التفكري الناقد 20

 3 2409 2422 التيارات الفكرية املعاصرة 21
Contemporary intellectual 

currents 
 Philosophy of Law 3 ------ 2423 نفلسفة القانو  22
 Greek philosophy 3 2402 2424 الفلسفة اليونانية 23
 Medieval Philosophy 3 2424 2425 وسيطةالالفلسفة  24
 Modern philosophy 3 2425 2426 يثةالفلسفة احلد 25
 Islamic belief (1) 2 2101 2134 (1عقيدة إسالمية ) 26
 Islamic belief (2) 2 2134 2135 (2ة )عقيدة إسالمي 27

 2 ------- 2136 االستشراق والتنصري 28
Orientalism and 

Christianization 
 The origins of jurisprudence 2 ------- 1182 أصول الفقه 29
 Grammar 2 ------- 3151 النحو والصرف 30
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 Rhetoric 2 ------- 3265 البالغة 31
 Education and Psychology 2 ------- 2002 وعلم النفسالرتبية  32

 2 ------- 2004 أساسيات البحث واملنهج 33
Fundamentals of Research 

and Methodology 

 2 ------- 2003 بية العمليطرق التدريس والرت  34
Teaching methods and 

practical education 
 Graduation research 2 ------- 2005 حبث التخرج 35

 :اإلسالمية. المتطلبات االختيارية لقسم الفلسفة 2

 Course Name الوحدات سابق متطلب رقم المقرر اسم المقرر ر.م
 Interpretation of the Koran 2 2301 2356 لقرآنتفسري ا 1
 Prophetic hadith 2 2201 2244 احلديث النبوي 2
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 الثقافة اإلسالميةقسم 
 الرؤية: 

 وعاملياً. ث العلمي حملياً وإقليمياً ة والتميز يف التعليم األكادميي والبحيسعى القسم للرياد 
 الرسالة:

سالمية السليمة ليكونوا أن يؤهل القسم كوادر من الباحثني يف جمال الثقافة االسالمية حيملون العقيدة اإل 
  مشاعل نور وهدى. 

 هداف:األ
 هتا ملمة بثقافة العصر.ريج كوادر إسالمية متبصرة يف دينها وواعية حبضار خت -1

 املستمدة من القرآن الكرمي والسنة النبوية. ر الثقافة اإلسالميةاإلسهام يف نش -2

 لغلو والتطرف. إعداد الدعاة والوعاظ وفق املنهج اإلسالمي الوسطي البعيد عن ا -3

ة بالسنة الشريفة وخدمة يف الثقافة اإلسالمية للمشاركة الفاعلة يف العنايمهارات البحث العلمي تأهيل متخصصني يف  -4
 ي والعاملي. اجملتمع احملل

 :القيم
 لإلسالم.االلتزام بالقيم السامية  
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 :ةوحد 101: اإللزامية()المتطلبات  
 Course Name الوحدات متطلب سابق رقم المقرر اسم المقرر ر.م
 Introduction to Islamic systems 3  2502 مدخل إىل النظم اإلسالمية 1
 Islamic systems 3 2502 2503 النظم اإلسالمية 2

 3  2504 أصول ومصادر الثقافة اإلسالمية 3
The origins and sources of 

Islamic culture 
 thinking skills 3  2505 ريمهارات التفك 4

 3  2506 ثقافة احلوار وأدب اخلالف 5
The culture of dialogue and 

literature of the disagreement 
 International Relations in Islam 3  2507 لدولية يف اإلسالماالعالقات  6
 Human Development 3  2508 التنمية البشرية 7
 Public speaking and advocacy 3  2509 ةاخلطابة والدعو  8
 History of the Islamic Call 3  2510 تاريخ الدعوة اإلسالمية 9

 3  2511 املعاصرةالتيارات الفكرية  10
Contemporary intellectual 

currents 
 Geography of the Islamic world 3  5182 جغرافية العامل اإلسالمي 11
 Media and public opinion 3  2513 رأي العاماإلعالم وال 12
 Islamic cultural present 3  2514 احلاضر الثقايف اإلسالمي 13
 Islamic civilization 3  2515 اإلسالميةاحلضارة  14
 Biography of the Prophet (1) 3  2245 (1السرية النبوية ) 15
 Biography of the Prophet (2) 3 2245 2246 (2السرية النبوية ) 16
 History of Libya 3  5180 تاريخ ليبيا 17
 History of Islamic movements 3  5181 تاريخ احلركات اإلسالمية 18

 3  2130 خل لدراسة األديانمد 19
Introduction to the study of 

religions 
 religion comparison 3 2130 2131 مقارنة األديان 20
 Educational Psychology 2  2002 لم النفس الرتبويع 21
 Quran Sciences 3  2355 علوم القرآن 22
 Prophetic hadith 3  2244 النبوياحلديث  23
 Grammar 1 3  3151 1النحو والصرف  24
 Grammar 2 3 3151 3152 2النحو والصرف  25
 Rhetoric and Literature 1 3  3265 1البالغة واألدب  26
 Rhetoric and Literature 2 3 3265 3266 2البالغة واألدب  27
 Verbal difference 3  2133 الفرق الكالمية 28
 Sufism 3  2464 التصوف 29
 Orientalism and Christianization 3  2136 االستشراق والتنصري 30

 3  1184 والسنة فقه الكتاب 31
Jurisprudence of the Book and 

Sunnah 
 Interpretation of the Koran 3  2354 تفسري القرآن 32

 2  2003 مليةوالرتبية الع طرق التدريس 33
Teaching methods and practical 

education 
 2  2004 أساسيات البحث واملنهج 34

Fundamentals of Research and 

Methodology 
 Graduation research 2 2004 2005 رجحبث التخ 35
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 :: وحدتان(االختيارية)المتطلبات 
 Course Name الوحدات المقرررقم  اسم المقرر ر.م
 Advocacy curricula 2 2516 اهج الدعوةمن 1
 Leadership and communication skills 2 2517 مهارات القيادة واالتصال 2
 2 2518 ةالدعاية واحلرب النفسي 3

Propaganda and psychological 

warfare 
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 ة العربيةكلية اللغ

 الرؤية:
 .لعربية إىل الريادة والتميز يف جمال ختصصها حملياً وإقليميا وعاملياً اللغة اتتطلع كلية 

 الرسالة:  
ة نطقاً وكتابًة وحبثاً متخصصة يف علوم اللغة العربية هي إعداد كوادر انطالقا من رؤيتها فإن رسالة اللغة العربي

 حمللي واخلارجي.تمع اليا والقيام بدورها يف خدمة اجمليف مرحليت الليسانس والدراسات الع
 األهداف: 

 افته. على األخر وثق إبراز معامل السياق الثقايف واحلضاري الذي تنتمي إليه اللغة العربية وتنمية ثقافة احلوار واالنفتاح -1
بناء رس واملعارف واملشاركة يف عداد كوادر وطنية تكون قادرة على نقل معارف اللغة العربية إىل مواقع أخرى كاملداإ -2

 .عاجملتم
التطوير العلمي واألكادميي وذلك من خالل إعداد الدراسات والبحوث اللغوية واألدبية لتحسني تعزيز دور الكلية يف  -3

 بية يف الدراسة اجلامعية والدراسات العليا.للغة العر جودة حبوث ا
 . ناء جمتمع العلم واملعرفةز األكادميي يف باصل واملشاركة والتميإقامة املؤمترات والندوات العلمية والعمل على التو  -4
متذوقة ال احلس األديب بكافة فنونه من خالل دراسة مناذج خمتلفة من النصوص الشعرية والنثرية وإعداد أجي تنمية -5

 لألدب وفنونه
 القيم    

 .االلتزام بالقيم السامية لإلسالم 
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  أوالا: متطلبات الجامعة اإللزامية.

 وحدتني.اً مبا يعادل دخيتار الطالب من متطلبات اجلامعة االختيارية مقرراً واح -
 .ثانياا: متطلبات الجامعة االختيارية

 الوحدات بات المقررمتطل رقم المقرر راسم المقر  
Course Name 

1 
قسمي لغة العربية )لغري ال

 2  010 اللغويات واألدبيات(
Arabic Language (for non-

Linguistics and Literature 

Departments) 

 Computer principles 2  144 دئ احلاسوبمبا 2

 English Language (1) 2  020 (1اللغة اإلجنليزية ) 3

 English Language (2) 2 020 021 (2اإلجنليزية ) اللغة 4

 The Holy Quran (1) 2  030 (1القرآن الكرمي ) 5

 The Holy Quran (2) 2 030 031 (2القرآن الكرمي ) 6

 The Holy Quran (3) 2 031 032 (3لكرمي )القرآن ا 7

8 
 )لقسمي فن اإللقاء

 2  3228 اللغويات واألدبيات(
The Art of Recitation (for the 

Linguistics and Literature 

Departments) 

  14 اجملموع

 الوحدات ررمتطلبات المق رقم المقرر اسم المقرر ر
Course Name 

 2   لفلسفة اإلسالميةالعقيدة وا 1
Islamic belief and 

philosophy 

 2   دراسات يف الفقه اإلسالمي 2
Studies in Islamic 

jurisprudence 

 2  3124 يف اللغة العربيةدراسات  3
Studies in the Arabic 

language 

 Studies in the hadith 2   دراسات يف احلديث النبوي 4

 Studies in Islamic Education 2   بية اإلسالميةراسات يف الرت د 5

 Studies in foreign language 2   دراسات يف اللغة األجنبية 6

 Human rights in Islam 2   المسان يف اإلسحقوق اإلن 7

 Studies in Libyan history 2   دراسات يف التاريخ اللييب 8

 Studies in economics 2   دراسات يف االقتصاد 9

 Man and the environment 2  050 اإلنسان والبيئة 10

 Quality Management 2  070 إدارة اجلودة 11
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 . ة العربية اإللزاميةغ: متطلبات كلية اللثالثاا 

 .تطلبات كلية اللغة العربية االختيارية: مرابعاا 

 

 Human Development 2  060 البشريةالتنمية  12

 Studies in the Holy Quran 2   دراسات يف القرآن الكرمي 13

  2 موعاجمل

متطلبات  رقم المقرر اسم المقرر ر
 المقرر

 الوحدات
Course Name 

1 
 املهارات اللغوية األساسية

 Basic language skills 2  3140 املكتبات( )لغري طالب

(For non-library students) 

 2  041 علم النفس الرتبوي 2
Educational Psychology 

 The history of the Prophet’s 2  5121 النبويةتاريخ السرية  3

biography 
 An introduction to the sciences of 2   مدخل لعلوم القرآن الكرمي 4

the Holy Quran 

5 
لغري الكتابة اإلبداعية )فن 

-The art of creative writing (for non 2  3227 طالب املكتبات(

library students) 

 2   مليةعتدريبات  
Practical exercises 

6 
معاجم لغوية )خاص 

 Linguistic dictionaries (for 2  3150 باملكتبات(

libraries) 

 2  3090 حثمناهج الب 7
Research Methods 

8 
)خاص  علم النفس املهين
 Professional Psychology (for 2  3363 باملكتبات(

libraries) 
 

  14 اجملموع

 الوحدات متطلبات المقرر رقم المقرر اسم المقرر ر
Course Name 

  3317 املكتبة والبحث 1
2 Library and research 

 3113 3118 الكرميإعراب القرآن  2
2 

Arabic translation of the Noble 

Qur’an 

  3143 اخلط العريب 3
2 Calligraphy 

 3211 3229 حتليل النصوص األدبية وتذوقها 4
2 Analyzing and savoring literary texts 

  3376 نيةاالتصاالت اإلنسا 5
2 Human Communications 

   اجملموع
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 قسم األدبيات

 الرؤية:
 األدبيات حملياً وعاملياً وإقليمياً. جمال يف عالقة ذات جهات مع شراكة وإقامة املرجعيةو  يسعى إىل الريادة  

 الرسالة:
 الضاد،املميزات اليت ختوله أن يكون جيال باحثًا أدبيًا يف لغة اع يتمتع بكافة يتطلع القسم إىل إعداد جيل و 
 ديثة واملتطورة يف البحث األديب.ة السبل احلومواكب العلمي،البحث كما يتطلع القسم إىل إثراء روح الثقافة و 

 األهداف:
 العربية.األدبيات يف اللغة لب من خالل دراسة زرع حب اللغة العربية وآداهبا وإحياء الشعور الديين والوطين لدى الطا -1

 فنونه.ومتذوقني لألدب وأجناسه و  األديب،تنمية قدرات الطالب ليكونوا مفعمني باحلس  -2

 التطور يف طرق التعلم والتعليم وتوفري املناخ املناسب للبحث العلمي األديب.ة و مواكبة احلداث -3

 والطالبات.نميتها لدى الطلبة العمل على اكتشاف الروح اإلبداعية وت -4

 شخصيته.العمل على حتديد اجلانب الفكري لألدب ودوره يف بناء اإلنسان وصقل  -5

 وحتليلها.وظيفي املقصود من خالل دراسته للنصوص األدبية  الالوصول إىل إدراك الطلبة والطالبات للمعىن -6

 األدبية.هرجانات العلمية واحملاضرات واملنظيم الندوات تنمية روح القيادة والتنظيم لدى الطلبة والطالبات لت -7

 :لقيما
  .االلتزام بالقيم السامية لإلسالم 
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 :قسم األدبيات /المقررات الدراسية لمواد كلية اللغة العربية 
                                       .: متطلبات الجامعة اإللزاميةأوالا  

 :ت اإللزاميةت قسم األدبيامتطلبا –

 Course Name الوحدات لبات المقررطمت رقم المقرر اسم المقرر 

1 
اللغة العربية )لغري قسمي 

 2  010 اللغويات واألدبيات(
Arabic Language (for non-

Linguistics and Literature 

Departments) 

 Computer principles 2  144 مبادئ احلاسوب 2

 English Language (1) 2  020 (1ليزية )اللغة اإلجن 3

 English Language (2) 2 020 021 (2ة اإلجنليزية )اللغ 4

 The Holy Quran (1) 2  030 (1القرآن الكرمي ) 5

 The Holy Quran (2) 2 030 031 (2القرآن الكرمي ) 6

 The Holy Quran (3) 2 031 032 (3القرآن الكرمي ) 7

8 
اللغويات  )لقسمي فن اإللقاء

 2  3228 واألدبيات(
The Art of Recitation (for the 

Linguistics and Literature 

Departments) 

رقم  اسم المقرر ر
 المقرر

متطلبات 
 Course Name الوحدات المقرر

 Pre-Islamic Literature (1) 3  3210 (1األدب اجلاهلي ) 1

 Pre-Islamic Literature (2) 3  3211 (2األدب اجلاهلي ) 2
 Literature early Islam 3  3212 أدب صدر اإلسالم 3
 Umayyad literature 3  3213 األدب األموي 4
 Abbasid Literature (1) 3  3214 (1األدب العباسي ) 5
 Abbasid Literature (2) 3  3215 (2األدب العباسي ) 6
 Andalusian Literature (1) 3  3216 (1األدب األندلسي ) 7
 Andalusian Literature (2) 3  3217 (2األدب األندلسي ) 8
 Mediating literature 3  3218 يطاألدب الوس 9
 Ancient literary criticism (1) 3  3240 (1النقد األديب القدمي ) 10
 Ancient literary criticism (2) 3  3241 (2قدمي )النقد األديب ال 11
 Modern Arabic Poetry (1) 3  3220 (1 احلديث )الشعر العريب 12
 Modern Arabic Poetry (2) 3  3221 (2الشعر العريب احلديث ) 13
 Modern Arabic prose (1) 3  3222 (1النثر العريب احلديث ) 14

 Modern Arabic prose (2) 3  3223 (2)النثر العريب احلديث  15
 Modern Arabic Literary 3  3242 (1ث )النقد األديب العريب احلدي 16

Criticism (1) 
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 جامعة االختياريةلاثانياا: متطلبات 

 Modern Arabic Literary 3  3243 (2لعريب احلديث )النقد األديب ا 17

Criticism (1) 
 3220 3224 املقارناألدب  18

3222 3 Comparative literature 

19 
دراسة لألدب العريب احلديث يف 

 A study of modern Arabic 3 3220 3225 ليبيا

literature in Libya 
 Semantics 2  3250 علم املعاين 20
 Rhetoric (1) 2  3251 (1علم البيان ) 21
 Rhetoric (2) 2  3252 (2علم البيان ) 22
 Badi science 2  3253 علم البديع 23
 Graphic miracles in the 2 3253 3270 عجاز البياين يف القرآن الكرمياإل 24

Holy Quran 
 Rhyme & Performances (1) 2  3260 (1العروض والقافية ) 25
 Rhyme & Performances (2) 2 3260 3261 (2العروض والقافية ) 26
 Reading in the mothers of 3  3280 ات كتب األدبقراءة يف أمه 27

literature books 
 Grammar (1) 2  3152 (1النحو والصرف ) 28
 Grammar (2) 2 3152 3153 (2والصرف )النحو  29
 Grammar (3) 2 3153 3154 (3النحو والصرف ) 30
 Grammar (4) 2 3154 3155 (4النحو والصرف ) 31

بني قسمي   مشرتكة (2)  3151 علم الداللة 32
 Semantics واألدبياتاللغويات 

مشرتكة  بني قسمي  (2)  043 أصول الرتبية 33
 education basics اتاللغويات واألدبي

كة  بني قسمي مشرت  (2)  3043 طرق التدريس العامة 34
 General teaching methods اللغويات واألدبيات

  3044 طرق التدريس اخلاصة 35
مشرتكة  بني قسمي  (2)

 Special teaching methods بياتاللغويات واألد

 Practical education 2  092 الرتبية العملي 36
 Curriculum foundations 2  045 أسس املناهج 37

 Graduation research 2  091 ث التخرجحب       38
ــــوع ـــــــــــــ      اجملمــــ

 الوحدات متطلبات المقرر رقم المقرر رراسم المق ر
Course Name 

 Islamic belief and philosophy 2   العقيدة والفلسفة اإلسالمية 1

 Studies in Islamic jurisprudence 2   سالميدراسات يف الفقه اإل 2

 Studies in the Arabic language 2  3124 دراسات يف اللغة العربية 3

 Studies in the hadith 2   يف احلديث النبوي دراسات 4
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 .خيتار الطالب من متطلبات اجلامعة االختيارية مقرراً واحداً مبا يعادل وحدتني -
 . : متطلبات كلية اللغة العربية اإللزاميةالثاا ث

             .              بية االختياريةمتطلبات كلية اللغة العر  :رابعاا 

                                                                      

 Studies in Islamic Education 2   دراسات يف الرتبية اإلسالمية 5

 Studies in foreign language 2   يةدراسات يف اللغة األجنب 6

 Human rights in Islam 2   حقوق اإلنسان يف اإلسالم 7

 Studies in Libyan history 2    التاريخ اللييبدراسات يف 8

 Studies in economics 2   دراسات يف االقتصاد 9

 Human and Environment 2  050 ئةاإلنسان والبي 10

 Quality Management 2  070 اجلودةإدارة  11

 Human Development 2  060 التنمية البشرية 12

 Studies in the Holy Quran 2   ميدراسات يف القرآن الكر  13

رقم  اسم المقرر ر
 المقرر

متطلبات 
 المقرر

 Course Name الوحدات

 Basic language skills (for 2  3140 (املكتبات لغوية األساسية )لغري طالباملهارات ال 1

non-library students) 

 Educational Psychology 2  041 علم النفس الرتبوي 2

 The history of the 2  5121 تاريخ السرية النبوية 3

Prophet’s biography 

 An introduction to the 2   الكرميمدخل لعلوم القرآن  4

sciences of the Holy Quran 

 The art of creative writing 2  3227 فن الكتابة اإلبداعية 5

 Linguistic dictionaries (for 2  3150 معاجم لغوية )خاص باملكتبات( 6

libraries) 

 Research Methods 2  3090 مناهج البحث 7

متطلبات  رقم المقرر اسم المقرر ر
 المقرر

 Course Name الوحدات

 Library and research 2  3317 املكتبة والبحث 1

 2 3113 3118 إعراب القرآن الكرمي 2
Arabic translation of the Holy 

Quran 

 Calligraphy 2  3143 اخلط العريب 3

4 
حتليل النصوص األدبية 

 2 3211 3229 اوتذوقه
Analyzing and savoring 

literary texts 

 Human Communications 2  3376 االتصاالت اإلنسانية 5
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                                                                                                      :متطلبات قسم األدبيات االختيارية

  ت االختيارية مقررين مبا يعادل أربع وحدات.خيتار الطالب من متطلبات قسم األدبيا -
 لكلية االختيارية مقرراً واحد مبا يعادل وحدتني.       تار الطالب من متطلبات اخي -

  

متطلبات  رقم المقرر اسم المقرر ر
 المقرر

 Course Name الوحدات

 313 فقه اللغة 1
 Philology بني قسمي اللغويات واألدبيات مشرتكة (2)  

 Linguistics (1) بني قسمي اللغويات واألدبياتمشرتكة  (2) 1330 3131 (1علم اللغة ) 2

  3281 كتاب قدمي يف األدب 3
2 

An old book in 

literature 

 بني قسمي اللغويات واألدبيات مشرتكة (2) 3215 3236 دراسات أدبية يف احلديث النبوي 4
Literary studies in 

the hadith 

 Quranic stories بني قسمي اللغويات واألدبياتمشرتكة  (2) 3222 3226 القصص القرآين 5
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 قسم اللغويات

 الرؤية:
 غة العربية وفق اهلوية العربية واإلسالمية.ريادة عاملية يف جمال اللغويات والبحث العلمي والتميز يف بناء كلية الل

 لرسالة:ا
 رفع مستوى املعرفة للمجتمع من خالل اللغويات وإنتاج حبوث ابداعية تسهم يفتقدمي تعليم مميز يف جمال 

لغة  للتعليم واإلبداع الفكري مع ترسيخ القيم االسالمية والعمل على نشر اللغة وزيادة الوعي باعتبارهاإجياد بيئة حمفزة 
 القرآن الكرمي.

 األهداف:
 ربطها بالقرآن الكرمي ية اللغة العربية يف نفوس الطلبة و تعميق مفهوم هو  -1
 عن أفكارهم ومشاعرهم بطريقة صحيحة لوم اللغة، وتدريب الطالب على كيفية فهم نصوصها والتعبري هبا دراسة ع -2
 ويات تقدمي برامج أكادميية عالية املستوى يف جماالت اللغ -3
 لم إمداد الطالب باملهارات املطلوبة ألداء عمله كمع -4
 تأهيل حباث متخصصني يف العلوم اللغوية  -5
واالنفتاح على أقسام كليات اللغة ط املستقبلية لتطوير القسم أكادمييًا وإداريًا وفق معايري اجلودة الشاملة وضع اخلط -6

 .العربية حملياً ودولياً 
 بتكارية والعمل على صقلها.الطالب وقدراهتم االالكشف عن مواهب  -7

  :القيم
 القيم السامية لإلسالم.االلتزام ب
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 :اد كلية اللغة العربية / قسم اللغوياتالدراسية لمو المقررات 
   اإللزامية.                                     متطلبات الجامعة  أوالا:

 متطلبات قسم اللغويات اإللزامية –

 اسم المقرر ر
رقم 
 المقرر

متطلبات 
 المقرر

 Course Name الوحدات

 2  010 قسمي اللغويات واألدبيات(اللغة العربية )لغري  1
Arabic Language (for non-Linguistics 

and Literature Departments) 
 Computer principles 2  144 مبادئ احلاسوب 2
 English Language (1) 2  020 (1اللغة اإلجنليزية ) 3
 English Language (2) 2 020 021 (2ليزية )اللغة اإلجن 4
 The Holy Quran (1) 2  030 (1القرآن الكرمي ) 5
 The Holy Quran (2) 2 030 031 (2الكرمي ) القرآن 6
 The Holy Quran (3) 2 031 032 (3القرآن الكرمي ) 7

 2  3228 ت واألدبيات(لقسمي اللغويا) فن اإللقاء 8
The Art of Recitation (for the 

Linguistics and Literature Departments) 

 المقرر اسم ر
رقم 
 المقرر

طلبات مت
 المقرر

 Course Name الوحدات

 Grammar (1) 4  3110 (1النحو ) 1
 Grammar (2) 4 3110 3111 (2النحو ) 2
 Grammar (3) 4 3111 3112 (3النحو ) 3
 Grammar (4) 4 3112 3113 (4النحو ) 4
 Grammar (5) 4 3113 3114 (5النحو ) 5
 Grammar (6) 4 3114 3115 (6النحو ) 6
 Grammar (7) 4 3115 3116 (7نحو )ال 7

 Renewal curricula in Arabic 2 3116 3117 مناهج التجديد يف النحو العريب 8

grammar 
  2  3120 (1الصرف ) 9

  2 3120 3121 (2ف )الصر  10

  2 3121 3122 (3الصرف ) 11

  2 3122 3123 (4الصرف ) 12

 Philology 2  3130 لغةفقه ال 13
 Linguistics (1) 2 3130 3131 (1اللغة )علم  14
 Linguistics (2) 2 3131 3132 (2علم اللغة ) 15
 Phonology 2  3133 علم األصوات اللغوية 16
 Language Applications (1) 2 3140 3141 (1غوية )التطبيقات الل 17
 Language Applications (2) 2 3141 3142 (2التطبيقات اللغوية ) 18
 Linguistic dictionaries 2  3150 املعاجم اللغوية 19
 Grammar Schools (1) 2 3114 3160 (1املدارس النحوية ) 20
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 .ياا: متطلبات الجامعة االختياريةثان

 .يعادل وحدتني خيتار الطالب من متطلبات اجلامعة االختيارية مقرراً واحداً مبا -

 Grammar Schools (2) 2 3160 3161 (2)النحوية املدارس  21
 Semantics 2  3151 علم الداللة 22

 Read in the mothers of language 2  3180 أمهات كتب اللغةقراءة يف  23

books 
 Rhyme & Performances (1) 2  3160 (1العروض والقافية ) 24
 Rhyme & Performances (2) 2 3260 3261 (2العروض والقافية ) 25
 Studies in Arabic Literature (1) 2  3230 (1يف األدب العريب ) دراسات 26
 Studies in Arabic Literature (2) 2 3230 3231 (2دراسات يف األدب العريب ) 27
 Studies in Arabic Literature (3) 2 3231 3232 (3دراسات يف األدب العريب ) 28
 Studies in Arabic Literature (4) 2 3232 3233 (4دراسات يف األدب العريب ) 29
 Arabic rhetoric 2  3254 البالغة العربية 30

 The linguistic miracle in the Holy 2  3170 اإلعجاز اللغوي يف القرآن الكرمي 31

Quran 

  3043 لعامةطرق التدريس ا 32
بني قسمي  مشرتكة (2)

 اللغويات واألدبيات
General teaching methods 

  3044 طرق التدريس اخلاصة 33
مشرتكة بني قسمي  (2)

 ألدبياتاللغويات وا
Special teaching methods 

 Curriculum foundations 2  045 أسس املناهج 34
 Graduation research 2  091 حبث التخرج 35
 Practical education 2  092 العمليالرتبية  36
 education basics 2  043 أصول الرتبية 37

     اجملمـــــــــــــــــــــوع

 Course Name الوحدات ت المقررمتطلبا رقم المقرر اسم المقرر ر
 Islamic belief and 2   ةالعقيدة والفلسفة اإلسالمي 1

philosophy 
 Studies in Islamic 2   دراسات يف الفقه اإلسالمي 2

jurisprudence 
 Studies in the Arabic 2  3124 دراسات يف اللغة العربية 3

language 
 Studies in the hadith 2   دراسات يف احلديث النبوي 4
 Studies in Islamic 2   دراسات يف الرتبية اإلسالمية 5

Education 
  2   دراسات يف اللغة األجنبية 6
  2   محقوق اإلنسان يف اإلسال 7
  2   دراسات يف التاريخ اللييب 8
  2   دراسات يف االقتصاد 9

  2  050 اإلنسان والبيئة 10
  2  070 إدارة اجلودة 11
  2  060 التنمية البشرية 12
  2   يف القرآن الكرميدراسات  13
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 . كلية اللغة العربية اإللزامية  : متطلباتثالثاا 

 .                            ة العربية االختياريةلغ: متطلبات كلية الرابعاا 

 .متطلبات الكلية االختيارية مقرراً واحد مبا يعادل وحدتنيخيتار الطالب من  -
 يةغويات االختيار متطلبات قسم الل

 .من متطلبات قسم اللغويات االختيارية مقررين مبا يعادل أربع وحدات الطالبخيتار  -
 

 

متطلبات  رقم المقرر اسم المقرر ر
 Course Name الوحدات المقرر

1 
ية األساسية )لغري املهارات اللغو 

 2  3140 (طالب املكتبات
Basic language skills (for non-

library students) 
 Educational Psychology 2  041 لنفس الرتبويعلم ا 2
 The history of the Prophet’s 2  5121 تاريخ السرية النبوية 3

biography 
 An introduction to the sciences 2   مدخل لعلوم القرآن الكرمي 4

of the Holy Quran 
 The art of creative writing 2  3227 فن الكتابة اإلبداعية 5

 2  3150 معاجم لغوية )خاص باملكتبات( 6
Linguistic dictionaries (for 

libraries) 
 Research Methods 2  3090 مناهج البحث 7

 Course Name الوحدات متطلبات المقرر رقم المقرر اسم المقرر ر
 Library and research 2  3317 املكتبة والبحث 1

 Arabic translation of the Noble 2 3113 3118 إعراب القرآن الكرمي 2

Qur’an 
 Arabic calligraphy 2  3143 اخلط العريب 3
 Analyzing and savoring literary texts 2 3211 3229 حتليل النصوص األدبية وتذوقها 4
 Human Communications 2  3376 االتصاالت اإلنسانية 5

 Course Name الوحدات متطلبات المقرر رقم المقرر اسم المقرر ر
 Eastern languages (Turkish) 2   فارسي() أو لغات شرقية )تركي( 1

or (Persian) 
 An old book on language 2 3142 3181 تاب قدمي يف اللغةك 2
 Linguistic studies of hadith 2  3136 دراسات لغوية من احلديث 3

مشرتكة بني قسمي  2  3226 القصص القرآين 4
 Quranic stories اللغويات واألدبيات

 Computer linguistics 2  3134 انيات حاسوبيةلس 5
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 قسم المكتبات والمعلومات
 الرؤية:

ليمياً يادة يف جمال املكتبات واملعلومات للمسامهة بفعالية يف تنمية املكتبات العلمية حمليًا وإقيسعي إىل الر 
 وعاملياً.

 الرسالة:
املعلومات واملهارات اإلنسانية الالزمة وتشجيع االبتكار يف التعليم والبحث رسني بإىل تزويد الدا يهدف القسم

 هنية املتطورة للمتخصصني يف علم املكتبات واملعلومات.واملمارسات املالعلمي وتطوير تنمية اجملتمع 
 األهداف:

 واملراكز املتنوعة. جيون حيملون مؤهالت للعمل يف املؤسساتيسعى القسم إىل إعداد خر  -1

نظريات إعداد باحثني أكفاء ينهضون مبهمة البحث والدراسة وإغناء النتاج الفكري مبا يسهم إسهاماً فاعالً يف تطور  -2
 م املكتبات واملعلومات وتطبيقاته املتنوعة.عل

ة يف املؤمترات خالل املشارك نلومايت والتفاعل معها واإلسهام فيها منقل اخلربات العاملية يف ميادين العلم والعمل املع -3
 .والندوات واحللقات الدراسية مبا حيقق   االندماج والتفاعل مع التطور العلمي والتكنولوجي العاملي

 لتعاون مع املؤسسات املعلوماتية املتنوعة للرفع من مستوى املهنة املكتبية واملعلوماتية يف الدولة. ا -4
 :لقيما

 .سالمااللتزام بالقيم السامية لإل 
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 :عربية / قسم المكتبات والمعلوماتالدراسية لمواد كلية اللغة القررات لما
                         أوالا: متطلبات الجامعة اإللزامية.

 ة.ة االختياريثانياا: متطلبات الجامع

 وحدتني.ادل خيتار الطالب من متطلبات اجلامعة االختيارية مقرراً واحداً مبا يع -
 
 
 

رقم  اسم المقرر ر
 المقرر

متطلبات 
 Course Name الوحدات المقرر

1 
اللغة العربية )لغري قسمي اللغويات 

 2  010 واألدبيات(
Arabic Language (for non-

Linguistics and Literature 

Departments) 
 Computer principles 2  144 مبادئ احلاسوب 2
 English Language (1) 2  020 (1اللغة اإلجنليزية ) 3
 English Language (2) 2 020 021 (2جنليزية )اللغة اإل 4
 The Holy Quran (1) 2  030 (1القرآن الكرمي ) 5
 The Holy Quran (2) 2 030 031 (2لكرمي )آن االقر  6
 The Holy Quran (3) 2 031 032 (3القرآن الكرمي ) 7

8 
غويات )لقسمي الل فن اإللقاء

 2  3228 واألدبيات(
The Art of Recitation (for the 

Linguistics and Literature 

Departments) 
  14 اجملموع

 Course Name الوحدات متطلبات المقرر رقم المقرر اسم المقرر ر
 Islamic belief and philosophy 2   العقيدة والفلسفة اإلسالمية 1
 Studies in Islamic jurisprudence 2   اإلسالميدراسات يف الفقه  2
 Studies in the Arabic language 2  3124 غة العربيةدراسات يف الل 3
 Studies in the hadith 2   دراسات يف احلديث النبوي 4
 Studies in Islamic Education 2   دراسات يف الرتبية اإلسالمية 5
 Studies in foreign language 2   دراسات يف اللغة األجنبية 6
 Human rights in Islam 2   محقوق اإلنسان يف اإلسال 7
 Studies in Libyan history 2   يبات يف التاريخ الليدراس 8
 Studies in economics 2   دراسات يف االقتصاد 9

 Human and Environment 2  050 اإلنسان والبيئة 10
 Quality Management 2  070 إدارة اجلودة 11
 Human Development 2  060 التنمية البشرية 12
 Studies in the Holy Quran 2   رآن الكرميدراسات يف الق 13

  2 اجملموع
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 الثاا: متطلبات كلية اللغة العربية اإللزامية. ث

 .: متطلبات كلية اللغة العربية االختياريةرابعاا 

 اً واحد مبا يعادل وحدتني.خيتار الطالب من متطلبات الكلية االختيارية مقرر  -

  

 لمقرررقم ا اسم المقرر ر
متطلبات 

 المقرر
 Course Name الوحدات

1 
 املهارات اللغوية األساسية

 2  3140 ب املكتبات()لغري طال
Basic language skills 

(For non-library students) 

 Educational Psychology 2  041 نفس الرتبويالعلم  2

 The history of the 2  5121 تاريخ السرية النبوية 3

Prophet’s biography 

 An introduction to the 2   لكرميمدخل لعلوم القرآن ا 4

sciences of the Holy Quran 

 The art of creative writing 2  3227 طالب املكتبات( لغريفن الكتابة اإلبداعية ) 5

(for non-library students) 
 Practical exercises 2   تدريبات عملية 

 Linguistic dictionaries (for 2  3150 وية )خاص باملكتبات(معاجم لغ 6

libraries) 
 Research Methods 2  3090 حثمناهج الب 7

 2  3363 )خاص باملكتبات( علم النفس املهين 8
Professional Psychology 

(for libraries) 
  14 اجملموع

 Course Name الوحدات مقررمتطلبات ال رقم المقرر اسم المقرر ر

 Library and research 2  3317 املكتبة والبحث 1

 Arabic translation of the 2 3113 3118 إعراب القرآن الكرمي 2

Noble Qur’an 
 Calligraphy 2  3143 اخلط العريب 3

 Analyzing and savoring 2 3211 3229 حتليل النصوص األدبية وتذوقها 4

literary texts 
 Human Communications 2  3376 االتصاالت اإلنسانية 5

  2 اجملموع
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 ت قسم المكتبات والمعلومات اإللزامية.خامساا: متطلبا

 Course Name الوحدات المقررمتطلبات  قرررقم الم اسم المقرر ر

 History of information 2  3310 تاريخ أوعية ومؤسسات املعلومات 1

vessels and institutions 

 Introduction to Library and 2  3311 علوماتمقدمة يف علم املكتبات وامل 2

Information Science 
 Library Quality Standards 3  3312 معايري جودة املكتبات 3
 Information institutions 3  3313 علوماتمؤسسات امل 4

 Management of information 3  3314 سسات املعلوماتإدارة مؤ  5

institutions 
 Publishing industry 3  3320 عة النشرصنا 6
 Information sources 3  3321 املعلومات مصادر 7
 Office ethics and legislation 3  3322 تشريعات مكتبيةأخالقيات و  8

 Building and developing 3  3323 اجملموعات وتنميةبناء  9

groups 
 Thematic indexing 3  3330 فهرسة موضوعية 10
 Indexing principles 3  3331 مبادئ الفهرسة 11
 Automatic indexing 3  3332 فهرسة ألية 12

 Information and 2  3364 واالتصاالتاملعلومات  13

communication 
 Classification principles 3  3334 مبادئ التصنيف 14
 Advanced classification 3  3335 تصنيف متقدم 15
 Detection and extraction 3  3336 التكشيف واالستخالص 16
 Entrance to study references 3  3315 املدخل لدراسة املراجع 17

 Manuscripts and artistically 2  3337 وطات ومعاجلتها فنياً املخط 18

treat them 
 Integrated library systems 3  3338 نظم املكتبات املتكاملة 19
 Information services 2  3316 خدمات املعلومات 20
 Bibliography 3  3337 علم الببلوغرافيا 21

 ,Managing documents 3  3340 لسجالتواحملفوظات وا إدارة الوثائق 22

archives and records 

 Archives science and 3  3341 رشيف واألرشفة االلكرتونيةعلم األ 23

electronic archiving 

24 
تطبيقات احلاسوب يف مرافق 

 Computer applications in 3  3350 اتاملعلوم

information facilities 

 Digital libraries 3  3352 مكتبات رقمية 25
 Databases 3  3353 قواعد البيانات 26
 Information networks 3  3354 شبكات املعلومات 27
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 االختيارية.: متطلبات قسم المكتبات والمعلومات سادساا 
 

 االختيارية مقررين مبا يعادل أربع وحدات. لطالب من متطلبات قسم املكتبات واملعلوماتخيتار ا -
 ( مائة وستة وثالثون وحدة.136علومات هو )لوحدات الكلية لقسم املكتبات واملدد اع -

 

  

 Introduction to Information 3  3351 قدمة يف تكنولوجيا املعلوماتم 28

Technology 
 System Analysis and design 3  3355 علوماتحتليل وتصميم نظم امل 29

30 
أساسيات البحث العلمي يف 

 Fundamentals of scientific 3  3356 املكتبات

research in libraries 

31 
 املكتبات حديثة يفاجتاهات 

 Recent Trends in Libraries 3  3357 واملعلومات

and Information 

 Website design and 3  3358 نرتنتمواقع اال دارةإو تصميم  32

management 
 Information measurements 3  3359 قياسات املعلومات 33

 Organize and save electronic 3  3342 حفظ املصادر االلكرتونيةتنظيم و  34

resources 
 English Language (3) 2  3360 (3اللغة االجنليزية ) 35
 English Language (4) 2  3361 (4ية )اللغة االجنليز  36

37 
اإلحصاء يف املكتبات ومراكز 

 Statistics in libraries and 2  3318 املعلومات

information centers 

 Terminology texts in 2  3362 ليزيةنصوص مصطلحات باإلجن 38

English 
 Arabic manuscripts 2  3363 املخطوطات العربية 39
 Graduation research   091 ث التخرجحب 40

ـــــــــــــــــــــوع   100 اجملمــــ

 Course Name الوحدات طلبات المقررمت رقم المقرر اسم المقرر ر
 Electronic trade 2  3370 التجارة االلكرتونية 1
 knowledge management 2  3371 إدارة املعرفة 2
 Media documentation 2  3372 ثيق اإلعالميالتو  3
 Beneficiary studies 2  3373 دراسات املستفيدين 4
 Teaching Methods 2  3043 طرق التدريس 5
 E-learning systems 2  3374 نظم التعليم االلكرتوين 6
 Information Security 2  3375 اتأمن املعلوم 7

  4 اجملموع
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 القتصاد اإلسالمي واإلدارةة اكلي
 ة: الرؤي

والسياسية على التميز يف التعليم والتدريب والبحث العلمي يف جماالت االقتصاد اإلسالمي والعلوم اإلدارية 
 املستوى احمللي واإلقليمي والدويل.

   الرسالة:
يطها لعلمي، مؤثرة يف حمث ايف تطوير البح ةتسعى لتقدمي تعليم عاٍل من التخصص، وحتقيق الطموحات مسامه

 االجتماعي.
 األهداف:

 سالمية.نشر كل علم نافع واالستزادة منه يف كل اجملاالت مامل يتعارض مع ثوابتنا وقيمنا اإل -1

 تقدمي زاد روحي، وثقافة إسالمية صحيحة بعيدة عن اإلفراط والتفريط. -2

 فة احلوار والتواصل اإلنساين.ثقاتقدمي خطاب إسالمي معتدل يليب متغريات العصر، ويعزز  -3

 د كوادر علمية متخصصة يف العلوم االقتصادية اإلسالمية ختدم اجملتمع.داإع -4

 متخصصني ذوي خربة يف العلوم االقتصادية اإلسالمية.تأهيل  -5

 االسهام يف بناء جمتمع حضاري متمسك هبويته، ومؤمن بعقيدته. -6

 التفكري والتحليل والنقدلى توفري بيئة حبثية وعلمية تشجع ع -7

 وإعالء القيم واملبادئ اإلسالمية. ةللهوية الوطني النتماءتعزيز ا -8

 احلسنة وزرع الود وااللفة باجملتمع.ترسيخ مبدأ القدوة  -9

 باتتعترب الكلية بيت اخلربة للجامعة تسهم يف تطوير وحتسني مستويات األداء واألفكار اليت تبديها يف مواجهة الصعو -10
 ظيمي للجامعةفاءة وفاعلية العاملني باهليكل التناحملتملة وإعداد دورات خاصة لرفع ك

 :القيم
 .االلتزام بالقيم السامية لإلسالم
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 :متطلبات الكلية أوال:

 :(مقرر 13) وحدة، 40إلزامية  مقررات -1

 Course Name متطلبات المقرر عدد الوحدات اسم المقرر رمز المقرر ت.
 Principles of law ...... 3 مبادئ القانون .1024.0 1
 Principles of Statistics (1) ....... 3 (1مبادئ اإلحصاء ) .1404.0 2
 Principles of Statistics (2) .1404.0 3 (2مبادئ اإلحصاء ) .1414.0 3
 Principles of Mathematical ..... 3 (1مبادئ التحليل الرياضي ) .1424.0 4

Analysis (1) 

 Principles of Mathematical .1424.0 3 (2)الرياضي ل مبادئ التحلي .1434.0 5

Analysis (2) 
 Principles of .... 3 مبادئ االقتصاد اجلزئي .1104.1 6

Microeconomics 
 Macroeconomic principles .1104.1 3 مبادئ ا القتصاد الكلي .1114.1 7
 Principles of Business .... 4 ة األعمالر مبادئ إدا .1204.4 8

Administration 
 Principles of Accounting 1 ... 3 1مبادئ احملاسبة  .1304.3 9

 Principles of Accounting 2 .1304.3 3 2مبادئ احملاسبة  .1314.3 10
 Principles of finance and ..... 3 التمويل واالستثمارمبادئ  .1704.2 11

investment 
 Principles of Political ..... 3 سيةسيامبادئ علوم  .1504.5 12

Science 
 General management .1504.5 3 مبادئ إدارة عامة .1514.5 13

principles 
 :)مقرر واحد(، اتوحد 3متطلبات اختيارية  -2

 Course Name متطلبات المقرر عدد الوحدات اسم المقرر رمز المقرر ت.
 Internal audit .2314.3 3 الداخليةاملراجعة  .1334.3 1

 Foreign exchange .3454.2 3 إدارة العمالت األجنبية .4724.2 2

management 
 Libyan economy .1114.1 3 اقتصاد لييب .4104.1 3
 Studies in management .1214.4 3 دراسات يف اإلدارة .4224.4 4

 Contemporary Political .1514.5 3 معاصرة ةقضايا سياسي .4574.5 5

Issues 
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 قسم اإلدارة

  الرؤية:

 نتطلع إىل قيادة التأصيل يف اجملال الفكري والتطبيقي يف حقل العلوم اإلدارية حملياً وإقليماً.  

 :الرسالة

 على خرجيني يلأهوت إعداد خالل من اجملتمع وخدمة العلمي والبحث التعليم رسالة يهدف القسم إىل تعزيز
 العمل سوق واحتياجات متطلبات يليب الذي وبالشكل األعمال، إدارة جمال يف للعمل والفاعلية الكفاءة من يلاع قدر

 والدويل. واإلقليمي احمللي

 األهداف:

 .األعمال إدارة حقل يف املهارات احلديثة مبختلف والتخصصية العامة املعرفة املتخصصني اكتساب  .1

 احمللي العمل سوق احتياجات يليب وبشكل افيةواالحرت  العلمية الكفاءة من عال قدر على خبرجيني اجملتمع تزويد .2
 .والدويل

 مع ينسجم بشكل للطلبة والقيمي واملعريف الفكري التكامل إلحداث التعليمية والربامج الدراسية اخلطط تطوير .3
 .العايل التعليم اجلودة يف متطلبات

  البشرية. املوارد أداء كفاءة  زيادة على العلمي والعمل حثالب تشجيع  .4

 اإلدارة. جمال يف احلديثة التقنيات باستخدام املتعلقة واملهارات اخلربات الدارسني إكساب .5

 والتطبيق. النظرية بني للربط اجملال وهتيئة اإلدارة جمال يف املعاصرة العاملية االجتاهات بأحدث الدارسني تزويد .6

 :مقيال

  .مم السامية لإلسالااللتزام بالقي 
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 اإلدارة:قسم  لباتمتط أوالا:

 :مقرر( 20) وحدة، 77إلزامية تخصصية  مقررات -1

 Course Name متطلبات المقرر عدد الوحدات اسم المقرر رمز المقرر ت.
 Principles of Islamic Management .1204.4 4 مبادئ اإلدارة اإلسالمية 4.4.122 1

 4 اإلنتاجية لعملياتإدارة ا 4.4.220 2
1204.4.- 

1424.0. 
Manage productive operations 

 Human Resource Management 4.4.220 4 إدارة املوارد البشرية 4.4.223 3

 Principles of Marketing ........ 4 مبادئ التسويق 4.4.225 4
 financial management .2304.3 4 املاليةاإلدارة  4.4.320 5

 3 (1حبوث العمليات ) 4.4.321 6

1204.4.- 
1404.0.- 
1434.0. 

Operations Research (1) 

 Operations Research (2) 4.4.321 3 (2حبوث العمليات ) 4.4.322 7

 Organizational theory 4.4.223 4 نظرية التنظيم 4.4.323 8

 Management Information Systems .1204.4 4 نظم معلومات إدارية 4.4.324 9

 Insurance and risk management 4.4.220 4 خلطرتأمني واإدارة ال 4.4.325 10

 4 إدارة اجلودة الشاملة 4.4.326 11
4.4.223-
4.4.325 Total Quality Management 

 organizational behavior 4.4.122 4 السلوك التنظيمي 4.4.420 12

 4 اإلدارة اإلسرتاتيجية 4.4.421 13

4.4.223-
4.4.325-
4.4.320 

Strategic management 

 4 اإلدارة الدولية 4.4.427 14
1204.4.- 

4.4.220 International administration 

 4 تاريخ الفكر اإلداري 4.4.224 15
1204.4.- 

4.4.122 History of management thought 

صغرى إدارة املشروعات ال 4.4.327 16
 Small and Medium Enterprises 4.4.323 4 واملتوسطة

Management 

 Administrative leadership 4.4.420 4 القيادة اإلدارية 4.4.428 17

 Crisis Management 4.4.325 4 إدارة األزمات 4.4.328 18

 4 الرقابة اإلدارية اإلسالمية 4.4.329 19
4.4.324 - 

4.4.122 Islamic Administrative Control 

 -.1204.4 3 طرق حبث إداري 4.4.200 20
1414.0. 

Administrative research methods 
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  :(مقررين (2)وحدات، ) 6متطلبات إلزامية غري ختصصية  -2

 Course Name متطلبات المقرر عدد الوحدات اسم المقرر رمز المقرر .ت

 Intermediate accounting .1314.3 3 احملاسبة املتوسطة 4.3.230 1
 accounting administration .2304.3 3 احملاسبة اإلدارية 4.3.434 2

 :)مقرر واحد(( وحدات، 3متطلبات اختيارية ختصصية ). 3

 Course Name متطلبات المقرر عدد الوحدات اسم المقرر رمز المقرر ت.

 hotel management 4.4.323 3 إدارة فنادق 4.4.424 1

 Administrative 4.4.323 3 اريةاالتصاالت اإلد 4.4.425 2

Communications 
 Management of 4.4.325 3 إدارة املشرتيات واملخازن 4.4.226 3

purchases and stores 
 Marketing research 4.4.325 3 حبوث تسويق 4.4.227 4

 .مقرر 45 راتمقر ( وحدة بعدد 145جمموع الوحدات الدراسية لقسم احملاسـبة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

56 

 

 قسم االقتصاد اإلسالمي
 :الرؤية

 يسعى إىل الريادة والتميز يف جمال ختصص االقتصاد اإلسالمي ليكون بيت خربة حملياً وإقليماً وعاملياً.
 الرسالة:

قق نشر يسعى القسم إىل تقدمي تعليم متميز وإعداد كوادر مؤهلة علميًا ومهنيًا وتطوير البحث العلمي مبا حي
وتثقيف اجملتمع  واخلربات،ل تقدمي االستشارات اجملتمع من خاللتسهم يف خدمة  اإلسالمي،واملايل  الفكر االقتصادي

 إسالمي.بالقضايا االقتصادية من منظور 
 األهداف:

 ملسامهة يف سد احتياجات اجملتمع يف جمال العلوم االقتصادية وفق احكام الشريعة اإلسالمية. ا .1

 ة.القتصادية املختلفالنظريات والنظم ا بني ات للمقارنةف الطالب مبعارف ومهار ريتع .2

             وحتفيزهم على االخنراطمتكني الطالب من القيام بالبحوث املتخصصة واملختلفة يف االقتصاد اإلسالمي . 3
 .بالدراسات العليا

 ي.شر علم االقتصاد اإلسالماملشاركة يف الندوات واملؤمترات احمللية والعاملية لن. 4

 املختلفة.ة يف جمال النظم االقتصادية اعداد خرجيني ذو مهارات مميز . 5

 :القيم
 االلتزام بالقيم السامية لإلسالم.
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 :أوالا: متطلبات الجامعة

 :(مقررات 7وحدة ) 14إلزامية مقررات  .1
 Course Name متطلبات المقرر عدد الوحدات اسم المقرر رمز المقرر ت.
 The Holy Quran (1)  2 (1لكرمي )القرآن ا 301 1
 The Holy Quran (2) 301 2 (2القرآن الكرمي ) 302 2
 The Holy Quran (3) 302 2 (3القرآن الكرمي ) 303 3

 Arabic Language  2 1غة العربية لمهارات ال 100 4

Skills 1 

 English Language  2 1اإلجنليزية مهارات اللغة  103 5

Skills 1 

 English Language 103 2 2مهارات اللغة اإلجنليزية  104 6

Skills 2  

 Principles of  2 مبادئ تقنية احلاسوب 144 7

computer technology 
 :واحد( مقرروحدة ) 2اختيارية يختار منها الطالب  مقررات -2

 Course Name ررمتطلبات المق عدد الوحدات اسم المقرر رمز المقرر ت.

 Studies in Islamic belief  2 يةاسات يف العقيدة والفلسفة اإلسالمر د 201 1

and philosophy 

 Studies in Islamic  2 دراسات يف الفقه اإلسالمي 202 2

jurisprudence 
 Studies in the Holy Quran  2 دراسات يف القرآن الكرمي 205 3

 Studies in the hadith  2 لنبويدراسات يف احلديث ا 206 4

 Studies in Islamic  2 اإلسالميةدراسات يف الرتبية  207 5

Education 

 Studies in the history of  2 دراسات يف تاريخ ليبيا 208 6

Libya 

7 209 
دراسات يف التنمية البشرية )لغري طلبة 

  2 االقتصاد(

Studies in human 

development (for non-

economics students) 

 Studies in the Arabic  2 دراسات يف اللغة العربية 401 8

language 

9 403 
إدارة اجلودة )لغري طلبة االقتصاد 

 اإلسالمي(
2  

Quality Management (for 

non-students of Islamic 

economics) 

 Studies in human rights in  2 دراسات يف حقوق اإلنسان يف اإلسالم 404 10

Islam 

 Studies in foreign  2 دراسات يف اللغات األجنبية 405 11

languages 

12 406 
دراسات يف االقتصاد اإلسالمي )لغري طلبة 

 االقتصاد(
2  

Studies in Islamic 

economics (for non-

economics students) 
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  :متطلبات الكلية :ثانياا 

 :(مقرر 13) دة،وح 40إلزامية  مقررات -1

 Course Name املقرربات متطل الوحداتعدد  اسم املقرر ملقرررمز ا ت.

 Principles of law ...... 3 مبادئ القانون .1024.0 1

 Principles of Statistics (1) ....... 3 (1مبادئ اإلحصاء ) .1404.0 2

 Principles of Statistics (2) 140 3 (2مبادئ اإلحصاء ) .1414.0 3

 ..... 3 (1الرياضي )ليل التح مبادئ .1424.0 4
Principles of Mathematical 

Analysis (1) 

 Principles of Mathematical 142 3 (2) مبادئ التحليل الرياضي .1434.0 5

Analysis (2) 
 Principles of Microeconomics .... 3 مبادئ االقتصاد اجلزئي .1104.1 6

 Macroeconomic principles 110 3 ادئ ا القتصاد الكليبم .1114.1 7

 Principles of Business .... 4 مبادئ إدارة األعمال .1204.4 8

Administration 
 Accounting Principles 1 ... 3 1مبادئ احملاسبة  .1304.3 9

 Accounting Principles 2 130 3 2مبادئ احملاسبة  .1314.3 10

 Principles of finance and ..... 3 ارواالستثمالتمويل مبادئ  .1704.2 11

investment 
 Principles of Political Science ..... 3 مبادئ علوم سياسية .1504.5 12

 General management 150 3 مبادئ إدارة عامة .1514.5 13

principles 
 :)مقرر واحد(، اتوحد 3متطلبات اختيارية  - 2

 Course Name متطلبات المقرر داتالوحعدد  المقرراسم  مقررال رمز ت.

 Internal audit 231 3 املراجعة الداخلية .1334.3 1

 Foreign exchange management 345 3 إدارة العمالت األجنبية .4724.2 2

 Libyan economy 111 3 اقتصاد لييب .4104.1 3

 Studies in management 121 3 دراسات يف اإلدارة .4224.4 4

 Contemporary Political Issues 151 - 150 3 قضايا سياسية معاصرة .4574.5 5
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  :قتصاد اإلسالميمتطلبات قسم اال: ثالثاا 

 :مقرر( 23)وحدة،  84إلزامية تخصصية  مقررات –1

 اسم المقرر رمز المقرر ت.
عدد 

 الوحدات
 Course Name متطلبات المقرر

 Principles of Islamic Economics 4.1.111 4 ميمبادئ االقتصاد اإلسال 4.1.112 1

 (Analytical Microeconomics 1 .1104.1 3 (1االقتصاد التحليلي اجلزئي ) 4.1.210 2

 (Analytical Macroeconomics (1) 4.1.111 3 (1االقتصاد التحليلي الكلي ) 4.1.211 3

 (Analytical Macroeconomics (1) 4.1.210 3 (2اجلزئي )التحليلي االقتصاد  4.1.212 4

 Analytical Macroeconomics (2) 4.1.211 3 (2االقتصاد التحليلي الكلي ) 4.1.213 5

 4 السياسة املالية والنقدية يف اإلسالم 4.1.214 6
ـ  4.1.213
4.1.215 

Fiscal and monetary policy in 

Islam 

 4 قتصادياإلحصاء اال 4.1.215 7
 .1434.0ـ  .1414.0

 Economic Statistics 4.1.211ـ  

 4 االقتصاد القياسي 4.1.310 8

ـ  4.1.211
ـ  4.1.215

1434.0. 
slandered economy 

 4 االقتصاد الرياضي 4.1.311 9
ـ  4.1.210

1434.0. 
Mathematical economics 

 History of Islamic economic 4.1.111 4 االقتصادي اإلسالميتاريخ الفكر  4.1.312 10

thought 

 4 ارفواملص النقود 4.1.313 11
 140ـ  4.1.111

 Money and banking .1424.0ـ  .4.0

 4 التجارة الدولية 4.1.314 12
 140ـ  4.1.111

 International Trade .1424.0ـ  .4.0

 International finance 4.1.314 4 التمويل الدويل 4.1.315 13

 economical development 4.1.111 3 اديةالتنمية االقتص 4.1.316 14

 Economic planning 4.1.316 3 التخطيط االقتصادي 4.1.317 15

 3 تقييم املشروعات 4.1.511 16
ـ  4.1.310
4.1.311 Project evaluation 

 The origins of 4.1.112 4 أصول فقه 4.1.512 17

jurisprudence 

18 
 4 فقه املعامالت 4.1.513

4.1.512 Jurisprudence of 

transactions 

 Corporate jurisprudence 4.1.512 4 فقه الشركات 4.1.514 19
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 Jurisprudence of rentals 4.1.512 4 فقه اإلجيارات 4.1.515 20

 The theory of profit and 4.1.512 4 اإلسالمنظرية الربح والربا يف  4.1.516 21

usury in Islam 

 The Economics of Zakat 4.1.512 4 اقتصاديات الزكاة والوقف 4.1.517 22

and Waqf 

23 
4.1.200 

 3 طرق حبث اقتصادي
( وحدة 66اجتياز )

 دراسية
Economic Research 

Methods 

 :)مقرر واحد( وحدات،( 3) اختيارية ختصصيةمتطلبات  -3

 Course Name متطلبات المقرر تعدد الوحدا اسم المقرر رمز المقرر ت.

 Income accounts 4.1.111 3 حسابات الدخل 4.1.411 1

 Industry economics 4.1.211 3 اقتصاديات الصناعة 4.1.414 2

 Libyan economy 4.1.111 3 اقتصاد لييب 4.1.410 3

 The economics of 4.1.111 3 اقتصاديات املوارد الطبيعية 4.1.415 4

natural resources 
 Islamic financial 4.1.512 3 أسواق مالية إسالمية 4.1.518 5

markets 
 .مقرر 46 مقررات( وحدة بعدد 146) قتصاد اإلسالميجمموع الوحدات الدراسية لقسم اال
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 قسم التمويل والمصارف اإلسالمية

 الرؤية: 

 وإقليمياً.جمال ختصصه وتقدمي االستشارات حملياً  واملصارف اإلسالمية للريادة والتميز يفيتطلع قسم التمويل 

 :القسم رسالة

ة يف جمال التمويل واملصارف اإلسالمية رب ختريج كفاءات مهنية عالية اجلوديسعى القسم إلجناز أهداف التنمية ع
  عة اإلسالمية.مبا يتوافق مع سوق العمل مع االلتزام مببادي وأحكام الشري

 :القسم أهداف

 الدراسات العليا يف التمويل واملصارف اإلسالمية.دعائم إرساء  .1

  ية.مويل واملصارف اإلسالمإلقليمي يف جماالت التمي احمللي واالتطور العل ةنشر املعرفة والوعي ومواكب .2

 تنمية وتطوير مهارة الطالب يف التكنولوجيا واالتصاالت احلديثة املرتبطة باألسواق املالية. .3

ا سوق العمل مباالندماج يف  علىكوادر مهنية ختصصية يف جماالت التمويل واملصارف اإلسالمية قادرة   ريجوخت تـأهيل .4
  اإلسالمية.مبادى وأحكام الشريعة يتماشى مع 

 القيم 

 .االلتزام بالقيم السامية لإلسالم 

 

  



 
 

 
 

62 

 

 (:لمقررات اإللزاميـة التخصصية )قسم التمويل والمصارف اإلسالميـةا

 Course Name متطلبات المقرر عدد الوحدات اسم المقرر مقرررمز ال ت.

 Jurisprudence of finance and 170 3 واالستثمارفقه التمويل  171 1

investment 

 financial management 131 3 اإلدارة املالية 370 2

 Corporate Financial Theory 370 3 النظرية املالية للشركات 371 3

 Banks and insurances 170-120 3 والتأميناتارف املص 372 4

 Management of insurance 372 3 التأمنيإدارة شركات  373 5

companies 

 Bank management 170-120 3 فاملصار إدارة  375 6

 Management of banking 375 3 إدارة العمليات املصرفية 376 7

operations 

 Islamic banks 376 3 مصارف إسالمية 377 8

 Financial institutions 370 3 مؤسسات مالية 378 9

 Financial markets 378 3 األسواق املالية 471 10

 Financial analysis and 370 3 نبؤ املايلل والتالتحلي 472 11

forecasting 

 Analysis and evaluation of 471 3 حتليل وتقييم األوراق املالية 473 12

securities 

 Portfolio management 473 3 إدارة احملافظ 475 13

 Financial derivatives 473 3 املشتقات املالية 477 14

 Financial market analysis 471 3 ليةسواق ماحتليل أ 478 15

16 570 
دراسات يف التمويل 

 Studies in Islamic Finance 471 3 اإلسالمي

 Jurisprudence of transactions  3 فقه معامالت 304 17

 Jurisprudence of companies  3 فقه شركات 306 18

 Jurisprudence of leases  3 اراتأج فقه 307 19

20 308 
نظرية الربا والربح يف 

 Usury and profit theory in Islam  3 اإلسالم

 Bank credit 170 3 االئتمان املصريف 271 21
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 International financial 370 3 مالية دوليةرة إدا 371 22

management 

 3 طرق حبث 200 23
110-130—

140-120 Research methods 

 مقرريـن:قسم التمويل والمصارف اإلسالميـة( يختار منها الطالب التخصصية )ية المقررات االختيار 

 Course Name متطلبات المقرر عدد الوحدات اسم المقرر رمز المقرر ت.
 Money and banking 375 3 النقود واملصارف 376 1
 Various insurances 373 3 تأمينات خمتلفة 374 2
 International banks 378 3 املصارف الدولية 379 3

4 214 
السياسة املالية والنقدية 

 Fiscal and monetary 213 3 يف اإلسالم

policy in Islam 

 Foreign exchange 471 3 جنبيةألاإدارة العمالت  472 5

management 
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 قسم العلوم السياسية
 الرؤية:

 بيت خربة وتأثري حملياً وإقليماً وعاملياً. ختصصه ليكون جمال سياسية إىل الريادة والتميز يفوم الالعل يتطلع قسم
 :الرسالة

من التحليل واالستشراف بإتباع  متكنهمعلمية يتبىن رسالة تأهيل باحثني سياسيني ميتلكون مهارات وقدرات 
 ي والدويلوسائل وأساليب البحث العلمي احلديثة ملساعدة اجملتمع احملل

 االهداف:
 ذات جودة عالية وسائل علميةءة العالية من خالل اتباع يتمتع بالكفاإعداد خريج  -1
 مستوي عايل مبا يتناسب مع سوق العمل علىإعداد خمتصني  -2
 حيث استخدام مناهج ومداخل ونظريات علم السياسة السياسية مناملعرفة  بكافة جوانبج ملم اعداد خري -3
أهم القضايا  علىواجلامعة وبالتايل انعكاسها هم يف تطوير القسم والكلية والندوات العلمية اليت تسا ؤمتراتعقد امل -4

 مع احمللي والدويلاليت هتم اجملت
 القيم

 .لإلسالم االلتزام بالقيم السامية 
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 السياسية:العلوم متطلبات قسم  أوال:

 :(مقرر 22)وحدة،  82إلزامية تخصصية  مقررات -1

 Course Name متطلبات المقرر تلوحداعدد ا اسم المقرر رمز المقرر ت.

 3 طرق البحث السياسي 4.5.152 1
150-151 Political Research 

Methods 

 3 اجلغرافيا السياسية 4.5.153 2
150-151 

Geopolitics 

 4 علم االجتماع السياسي 4.5.155 3
150-151 

Political Sociology 

 4 الفكر السياسي القدمي الوسيط 4.5.156 4
150-151 Medieval ancient 

political thought 

 4 ليبياالنظام السياسي يف  4.5250 5
150-151 The political system in 

Libya 

 4 ارجيةسة اخلالسيا 4.5.251 6
150-151 

Foreign Policy 

7 4.5.252 
الفكر السياسي احلديث 

 4 واملعاصر
150-151-156 Modern and 

contemporary political 

thought 

 4 القانون الدويل العام 4.5.253 8
150-151 

Public international law 

 4 السياسة واحلكم يف االسالم 4.5.351 9
150-151 Politics and governance 

in Islam 

 4 السياسة الدولية 4.5.352 10
150-151 

The International Politics 

 4 السياسة املقارنة 4.5.353 11
150-151 

Comparative Politics 

 4 يالدبلوماسالتنظيم  4.5.354 12
150-151 

Diplomatic regulation 

 4 تاريخ العالقات الدولية 4.5.356 13
150-151 History of international 

relations 

 4 التنظيم الدويل 4.5.357 14
150-151 

International regulation 

 3 اإلسالمي الفكر السياسي 4.5.358 15
150-151 

Islamic political thought 

 3 حقوق اإلنسان واحلرات العامة 4.5.451 16
150-151 Human rights and public 

freedoms 

 4 الرأي العام 4.5.459 17
150-151 

general opinion 

 3 مقدمة يف فن التفاوض 4.5.501 18
150-151 An introduction to the art 

of negotiation 

 4 السياسية العربية املعاصرةالنظم  4.5.503 19
150-151 Contemporary Arab 

political systems 

 4 النظرية السياسية 4.5.551 20
150-151 

Political theory 
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 4 األمن القومي العريب 4.5.553 21
150-151 

Arab national security 

 4 السياسة العامة 4.5558 22
150-151 

general policy 

 :)مقرر واحد(( وحدات، 3) ختصصية متطلبات اختيارية -2

 Course Name متطلبات المقرر عدد الوحدات اسم المقرر رمز المقرر ت.

 Power and democratization 151-150 3 السلطة والتحول الدميقراطي 4.5.256 1

اإلسالملدولية يف العالقات ا 4.5.355 2  3 150-151 International Relations in 

Islam 

3 4.5.456 
 Political modernization and 151-150 3 التحديث والتنمية السياسية

development 

نيةالفلسطيالقضية  4.5458 4  3 150-151 The Palestinian cause 

 Political upbringing 151-150 3 التنشئة السياسية 4.5.552 5

 .مقرر 45 مقررات( وحدة بعدد 145ة )ة لقسم احملاسـبالوحدات الدراسيجمموع 
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 قســـــم المحاسبة
 الرؤية:

اإلسالمية  أحكام الشريعةاسبة املالية واحملاسبة املتوافقة مع الريادة يف تقدمي خدمات تعليمية وحبثيه يف جمال احمل
 وعاملياً.حملياً وإقليمياً  

  الة:رسال
الكفــاءة مبهنة احملاسبة وخلــق بيئـة علمية تعتمد علـى األحبــاث احملاسبية مــن  االرتقاءــي تتلخـص رسالــة القســم ف 
 دميية  يهـم املعرفة املهنية واألكـاوتأهيـل خــرجيني تتـوفـر لد والفـاعلية،
 األهداف:

 العلمـي ة واألكادميية وفـي جمـاالت البحـثتنمية مهـــارات وقـدرات الطلبة الشخصية والعلمي -1

حـث األسـاتذة والطلبة علـى الـمشـاركة زيادة الرتكيز على اجلانب البحثي من خالل إقامة الندوات واملؤمترات العلمية و  -2
 معنــوياً ومـاديـاً.وحتفيزهــم 

 خــالت العملية التعليمية.زيـادة القدرة االستيعابية للقسـم بشـرط االهتمام باملعايري النـوعية ملد -3

 واملناهــــج الدراسية.ــــواصفات اجلـــودة بالنسبة ألعضاء هيـــــأة التدريـــس ــام مباالهتمـ -4

 ي والعاملـي.إعــداد خرجيني يناسبـون ســــوق العمـل الليبـ -5

اخلربات واآلراء  طــار اجلــامعـة وخارجــها وتبادلتـــوطـيد الصـالت والـروابــط العلمية والثقافية مــع األقسـام األخـــرى فــي إ -6
 فسنا.نا ونستطيع تطوير أنن جتـارب غري حتــى نستفيد مــ

ــالمية من خالل التعــاون مــع اجلهــات ذات العـــالقة املسامهة يف اجلهود املبذولة لتطوير مهنة احملاسبة والصريفة اإلس -7
 . باملهنة

التقنية والتـوسـع فــي استخدامات احلاسوب تطورات ى مع التعليمية يف القسم مبا يتماشتطوير املقررات والربامج ال -8
 ومات احملاسبية وتطويرها.وحتديث نظم املعل

 :القـيـــم
 ــــالم.االلتزام بالقيـــم السامية لإلس 
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  :أوالا: متطلبات الجامعة

 (مقررات 7وحدة ) 14إلزامية مقررات  -1

 Course Name ررمتطلبات المق عدد الوحدات المقررم اس رمز المقرر ت.
 The Holy Quran (1)  2 (1القرآن الكرمي ) 301 1
 The Holy Quran (2) 301 2 (2القرآن الكرمي ) 302 2
 The Holy Quran (3) 302 2 (3)القرآن الكرمي  303 3
 Arabic Language Skills 1  2 1غة العربية لمهارات ال 100 4
 English Language Skills 1  2 1اإلجنليزية مهارات اللغة  103 5
 English Language Skills 2 103 2 2مهارات اللغة اإلجنليزية  104 6

 Principles of computer  2 مبادئ تقنية احلاسوب 144 7

technology 
 :واحد( مقرروحدة ) 2اختيارية يختار منها الطالب  مقررات - 2

 Course Name المقرربات متطل عدد الوحدات اسم المقرر لمقرررمز ا ت.

1 201 
دراسات يف العقيدة والفلسفة 

 Studies in Islamic belief  2 اإلسالمية

and philosophy 

 Studies in Islamic  2 اإلسالميدراسات يف الفقه  202 2

jurisprudence 
 Studies in the Holy Quran  2 دراسات يف القرآن الكرمي 205 3
 Studies in the hadith  2 بوياحلديث الندراسات يف  206 4
 Studies in Islamic  2 دراسات يف الرتبية اإلسالمية 207 5

Education 
 Studies in the history of  2 دراسات يف تاريخ ليبيا 208 6

Libya 

7 209 
دراسات يف التنمية البشرية )لغري 

  2 طلبة االقتصاد(
Studies in human 

development (for non-

economics students) 

 Studies in the Arabic  2 دراسات يف اللغة العربية 401 8

language 

9 403 
إدارة اجلودة )لغري طلبة االقتصاد 

  2 اإلسالمي(
Quality Management (for 

non-students of Islamic 

economics) 

10 404 
نسان يف حقوق اإل دراسات يف

 Studies in human rights in  2 اإلسالم

Islam 

 Studies in foreign  2 دراسات يف اللغات األجنبية 405 11

languages 

12 406 
دراسات يف االقتصاد اإلسالمي 

  2  طلبة االقتصاد()لغري
Studies in Islamic 

economics (for non-

economics students) 
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 :لبات الكليةتطم :ثانياا 

 :(مقرر 13وحدة، ) 40 إلزامية مقررات –1

 Course Name متطلبات المقرر عدد الوحدات اسم المقرر رمز المقرر ت.
 Principles of law ...... 3 مبادئ القانون .1024.0 1

 Principles of ....... 3 (1مبادئ اإلحصاء ) .1404.0 2

Statistics (1) 
 Principles of 140 3 (2)إلحصاء مبادئ ا .1414.0 3

Statistics (2) 

 ..... 3 (1)مبادئ التحليل الرياضي  .1424.0 4
Principles of 

Mathematical 

Analysis (1) 

 142 3 (2) مبادئ التحليل الرياضي .1434.0 5
Principles of 

Mathematical 

Analysis (2) 
 Principles of .... 3 مبادئ االقتصاد اجلزئي .1104.1 6

Microeconomics 
 Macroeconomic 110 3 مبادئ ا القتصاد الكلي .1114.1 7

principles 

 .... 4 مبادئ إدارة األعمال .1204.4 8
Principles of 

Business 

Administration 
 Principles of ... 3 1مبادئ احملاسبة  .1304.3 9

Accounting 1 
 Principles of 130 3 2مبادئ احملاسبة  .1314.3 10

Accounting 2 
 Principles of finance ..... 3 التمويل واالستثمارمبادئ  .1704.2 11

and investment 
 Principles of Political ..... 3 مبادئ علوم سياسية .1504.5 12

Science 
 General management 150 3 مبادئ إدارة عامة .1514.5 13

principles 
 :احد()مقرر و ، اتوحد 3متطلبات اختيارية  -2

 Course Name متطلبات المقرر عدد الوحدات اسم المقرر رمز المقرر ت.
 Internal audit 231 3 املراجعة الداخلية .1334.3 1

 Foreign exchange 345 3 عمالت األجنبيةة الإدار  .4724.2 2

management 
 Libyan economy 111 3 اقتصاد لييب .4104.1 3

 Studies in 121 3 دارةدراسات يف اإل .4224.4 4

management 
 Contemporary 151 - 150 3 قضايا سياسية معاصرة .4574.5 5

Political Issues 
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 :سبةمتطلبات قسم المحا :ثالثاا 
 :مقرر( 20)وحدة،  74إلزامية تخصصية  مقررات -1

 Course Name بات المقررطلمت عدد الوحدات اسم المقرر رمز المقرر ت.

 Intermediate Accounting 1 131 3 1احملاسبة املتوسطة .2304.3 1
 Intermediate Accounting 2 230 3 2 احملاسبة املتوسطة .2314.3 2

 Accountability of 231 4 األشخاص شركات حماسبة .3304.3 3

companies' persons 
 Accounting of money 231 4 حماسبة شركات األموال .3314.3 4

companies 
 Cost Accounting 1 231 4 1حماسبة التكاليف .3324.3 5
 Cost Accounting 2 332 3 2حماسبة التكاليف .3334.3 6
 Tax Accounting 331 4 حماسبة ضريبية .3344.3 7
 Oil accounting 231 4 حماسبة نفط .3354.3 8
 Accounting banks and 231 4 ركات التأمنيحماسبة مصارف وش .3364.3 9

insurance companies 
 Accounting for service 231 4 حماسبة املنشآت اخلدمية .3374.3 10

establishments 
 Accounting of public funds 231 4 عامةلاحماسبة األموال  .3384.3 11
 financial lists analysis 331 4 حتليل القوائم املالية .3394.3 12
 Revision 1 231 3 1ة املراجع .4304.3 13
 Revision 2 430 3 2املراجعة  .4314.3 14
 Accounting departments and 231 4 حماسبة أقسام وفروع .4324.3 15

branches 
 Accounting systems design 144 – 231 4 تصميم نظم حماسبية .4334.3 16
 accounting administration 333 4 ةاإلداري احملاسبة .4344.3 17
 International accounting 331 - 432 4 احملاسبة الدولية .4354.3 18
 Accounting for Islamic 336 4 ةحماسبة املصارف اإلسالمي .4364.3 19

banks 
 Methods of accounting 231 3 طرق البحث احملاسيب .2004.3 20

research 
 :(مقررات 3وحدات، ) 9لزامية غير تخصصية بات إمتطل –2

 Course Name متطلبات المقرر عدد الوحدات اسم المقرر رمز المقرر ت.
 Commercial Law 102 3 القانون التجاري .2024.0 1
 Operations Research 1 120 3 1حبوث العمليات  .2034.4 2
 Financial management 230 - 120 3 إدارة مالية .3204.2 3

 :)مقرر واحد( وحدات،( 3) خصصيةاختيارية تمتطلبات  -3
 Course Name متطلبات المقرر عدد الوحدات اسم المقرر رمز المقرر ت.

القابضة احملاسبة يف الشركات املسامهة  4.3.531 1
 والتابعة

3 331 Accounting in joint-stock 

holding and subsidiary 

companies 
 Accounting for Islamic 131 3 حماسبة مؤسسات مالية إسالمية .5324.3 2

financial institutions 
 Computer applications in 131 -144 3 يف احملاسبة تطبيقات احلاسب اآليل .1464.3 3

accounting 
 .مقرر 46 مقررات( وحدة بعدد 145جمموع الوحدات الدراسية لقسم احملاسـبة ) -
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 كلية التاريخ والحضارة
 الرؤية:

 التارخيي املوروث املعريف وتوظيف لتاريخ واحلضارة واستثمار الرتاثل اجما يف رائداً  عاملياً  علمياً  اً منرب  تكون أن
   والثقايف.

 الرسالة: 
من خالل أقسامها العلمية إىل إجياد آلية متطورة ترتكز على دراسة جوانب احلضارة  اريخ واحلضارةتسعى كلية الت

 ة واملخلفات االثرية. اإلنسانية من خالل املصادر األدبي
 األهداف:

 صرةاملعا املرحلة متطلبات مع متفاعلني وتفسري األحداث فهم على قادرين اإلنساين باإلرث مرتبطني خرجيني إعداد -1
 .للمستقبل التخطيط على قادرين

 ية.قسم الدراسات الليبية واملستحدث ألول مره يف اجلامعات الليب الليبية من خالل اهلوية تأصيل -2

 .وأعالمها مبعاملها التعريف خالل من اإلسالمية بيةعر ال للحضارة االنتماء تنمية -3

 .العمل وسوق التنمية طلباتتم مواكبة هبدف جديدة علمية مبسارات القسم يتفرد أن -4

 .واألحداث اإلنسان لتطورات مواكبة راكدة، غري متجددة التاريخ دراسة تكون أن -5

 .تارخيهم مفه خالل من األخرى األمم مع وارحلوا التسامح تشجيع -6

 .التغيري آليات لفهم والسعي التارخيية املعرفة نطاق توسيع -7

 .العامة احلياة يف وتطبيقها اخلرجيني لدى لتحليلاو  والنقد التفكري مهارات تنمية -8

 .قدراهتم وتنمية معارفها تطوير يف تساهم اليت الدارسني باملعلومات تزويد -9

 .التاريخ حلقات استكمال يف تفيد جزئيات لدارسة العليا بالدراسات لاللتحاق اً علمي املؤهالت أمام اجملال فتح -10

 واألثرية.  التارخيية الدراسات حقل يف والتحليل النقد ملكات وتنمية قلهاصو  البحثية تطوير املهارات -11

  :القيم 
 االلتزام بالقيم السامية لإلسالم.
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 امعة االلزامية واالختيارية:ت الجمقررا
 :أوالا: متطلبات الجامعة )مقررات إلزامية(

 .ةوحد 14 مقررات مبا يعادل 7عدد  اإللزامية متطلبات اجلامعة -
 :ثانياا: متطلبات الجامعة )مقررات اختيارية(  

 .وحدة 2مقرر مبا يعادل  1ختيارية عدد خيتار الطالب من متطلبات اجلامعة اال -
  

 Course Name الوحدات العملي النظري األسبقية الرقم المقرر م
 Arabic Language 1 2 2 1 ال توجد  1اللغة العربية  1

 Communication skills in 2 2 1 ال توجد  1مهارات االتصال باللغة اإلجنليزية  2

English 1 

  2يزية باللغة اإلجنل مهارات االتصال 3
مهارات االتصال باللغة 

 Communication skills in 2 2 1 1اإلجنليزية 

English 2 

 The Holy Quran 1 2 2 1 ال توجد  1الكرمي  رآنالق 4
 The Holy Quran 2 2 2 1 1القرآن الكرمي   2القرآن الكرمي  5
 The Holy Quran 3 2 2 1 ال توجد  3القرآن الكرمي  6

 Introduction to 2 2 1 ال توجد  تقنية املعلوماتمدخل إىل  7

Information Technology 
  14     اجملموع

 Course Name الوحدات العملي النظري سبقيةألا الرقم المقرر م

1 
دراسات يف العقيدة والفلسفة 

 اإلسالمية
 Studies in Islamic belief and 2 2 1 ال توجد 

philosophy 

 Studies in Islamic 2 2 1 ال توجد  دراسات يف الفقه اإلسالمي 2

jurisprudence 
 Studies in Islamic economics 2 2 1 ال توجد  دراسات يف االقتصاد اإلسالمي 3

 Studies in the history of Libya 2 2 1 ال توجد 51218 دراسات يف تاريخ ليبيا 4

 Studies in the Arabic language 2 2 1 ال توجد  دراسات يف اللغة العربية 5

 Studies in the Holy Quran 2 2 1 ال توجد  دراسات يف القرآن الكرمي 6

 Studies in the hadith 2 2 1 ال توجد  ات يف احلديث الشريفاسدر  7
 Studies in foreign languages 2 2 1 ال توجد  دراسات يف اللغات االجنبية 8
 Studies in Islamic Education 2 2 1 ال توجد  اسات يف الرتبية اإلسالميةر د 9

 Human rights and international 2 2 1 ال توجد  حقوق اإلنسان واملواثيق الدولية 10

covenants 
 Man and the environment 2 2 1 ال توجد  اإلنسان والبيئة 11

 Human Development 2 2 1 ال توجد  التنمية البشرية 12

 Quality Management 2 2 1 ال توجد  إدارة اجلودة 13
       المجموع
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 مقررات كلية التاريخ والحضارة االلزامية واالختيارية: 
 :ات إلزامية(أوالا: متطلبات كلية التاريخ والحضارة )مقرر 

 .ةوحد 12 مقررات مبا يعادل 6عدد  الكلية اإللزاميةات متطلب -
 متطلبات كلية التاريخ والحضارة )مقررات اختيارية(ثانياا:   

 .وحدة 2مقرر مبا يعادل  1كلية االختيارية عدد خيتار الطالب من متطلبات ال -
 
 

 

  

 Course Name الوحدات العملي النظري األسبقية الرقم المقرر م
 Islamic civilization 2 2 1 ال يوجد 51216 اإلسالميةاحلضارة  1
 Philosophy of History 2 2 1 علم التاريخ 5139 فلسفة التاريخ 2
 Arabic language 2 2 2 1 (1لغة عربية )  2اللغة العربية  3

 Documents and 2 2 1 ال يوجد 5131 وثائق وخمطوطات 4

manuscripts 

 Contemporary Islamic 2 2 1 ال يوجد 51314 إسالمية معاصرةقضايا  5

Issues 

 The way of teaching and 2 2 1 الفصل السابع 5012 بية العلميطريق التدريس والرت  6

scientific education 
       اجملموع

 Course Name داتالوح العملي النظري األسبقية رقملا المقرر م
 Geopolitics 2 2 1 ال يوجد 51313 جغرافيا سياسية 1

 2 2 1 لعباسية )العصر لثاين(لدولة اتاريخ ا 5128 تاريخ املغول وحضاراهتم 2
History of the 

Mughals and their 

civilizations 

 General 2 2 1 ال يوجد 5010 علم نفس عام 3

Psychology 

 Studies in Islamic 2 2 1 ال يوجد 51219 ريخ اإلسالميدراسات يف التا 4

history 
       المجموع
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 قسم األثار
 الرؤية:

 يسعى القسم إىل الريادة يف جمال ختصصه يف توجيه الرؤية لإلرث اإلنساين حملياً وإقليمياً وعاملياً.  
 الرسالة:

علمي  نهجق ميتطلع القسم إىل تنمية وتطوير مهارات الدارسني بشكل علمي ومهين يف جمال ختصصهم وف
 كادميي للرفع من مستوى كفاءة وجودة املخرجات العلمية.م مبعايري االعتماد األنقدي حتليلي متطور ملتز 

 األهداف:
 وإرثها. هوية الشعوب بوصفها اآلثار اجملتمع بأمهية تعريف على العمل -1

 تقدمي خالل من الدولة تاعاوقط واملؤسسات والدوائر االختصاصات بقية مع العلمي لالتصال قنوات إجياد -2
 .للبالد احلضاري النهوض لتعزيز األثرية باملواقع اخلاصة العلمية اتاالستشار 

 إعداد خنبه من املتخصصني يف علم اآلثار ودعمهم وتشجيعهم لاللتحاق بالدراسات العليا لتطوير معارفهم. -3

 احلفاظ على اإلرث األثري احمللي بدراسته وترميمه. -4
 القيم:

 لإلسالم.ام بالقيم السامية لتز اال
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 االلزامية اآلثار قسممقررات 
 Course Name الوحدات العلمي النظري األسبقية الرقم المقرر م
 Introduction to 3   ال توجد 5201 علم اآلثار دخل إىلامل 1

Archeology 

2 
آثار عصور ما قبل 

 Antiquities of 3   ال توجد 5215 التاريخ

prehistoric times 

 History of Pharaonic 3   ال توجد 5111 عونيةتاريخ مصر الفر  3

Egypt 
 Ancient history of Libya 3   ال توجد 5113 تاريخ ليبيا القدمي 4
 History of the Greeks 3   ال توجد 5115 تاريخ اإلغريق 5
 A History of the 3   اإلغريقتاريخ  5117 تاريخ الرومان 6

Romans 
 History of the 3   تاريخ اإلغريق 5116 سيتتاريخ العصر اهلللين 7

Hellenistic Age 
 History of ancient 3   تاريخ ليبيا القدمي 5114 تاريخ املغرب القدمي 8

Morocco 
 History of the Byzantine 3   تاريخ الرومان 5120 تاريخ الدولة البيزنطية 9

State 

 5216 رعونيةالف مصر ارآث 10
تاريخ مصر 

 فرعونيةال
  3 Antiquities of Pharaonic 

Egypt 

 Antiquities of the 3   ال توجد 5217 آثار الشرق األدىن القدمي 11

ancient Near East 
 Museums and tourism 3   ال توجد 5202 املتاحف والسياحة 12
 Greek architecture 3   يقتاريخ اإلغر  5220 العمارة االغريقية 13
 Roman architecture 3   العمارة االغريقية 5230 الرومانيةارة العم 14
 Hellenistic architecture 3   العمارة االغريقية 5240 العمارة اهلللينستية 15
 Byzantine architecture 3   العمارة الرومانية 5245 العمارة البيزنطية 16

17 
 ثاراسة اآلاملدخل لدر 

 Entrance to the study of 3   ال توجد 5203 البحرية

marine archeology 

 Myths of the Greeks and 3   ال توجد 5218 أساطري اإلغريق والرومان 18

Romans 

 5225 مسكوكات كالسيكية 19
اإلغريق تاريخ 

 والرومان
  3 Classic Coins 

 Greek language 3   ال توجد 5261 لغة إغريقية 20
 Latin language 3   لغة يونانية 5262 لغة التينية 21

22 
نصوص ونقوش إغريقية 

 Greek and Latin texts 3   لغة إغريقية والتينية 5263 والتينية

and inscriptions 
 Grecian pottery 3   ال توجد 5221 إغريقيفخار  23
 Roman and Byzantine 3   فخار إغريقي 5231 فخار روماين وبيزنطي 24

pottery 
 Greek sculpture 3   ال توجد 5222 النحت اإلغريقي 25

 5241 النحت اهللينسيت 26
تاريخ العصر 

العمارة  -اهللينسىت 
 اهللينستية

  3 Hellenistic sculpture 

 Roman sculpture 3   النحت اإلغريقي 5232 النحت الروماين 27
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28 
مصطلحات نصوص و 

 3   جدال تو  5204 للغة اإلجنليزيةباأثرية 
Archaeological texts and 

terms in the English 

language 

29 
أساليب البحث والتنقيب 

 5205 عن اآلثار
دخل إيل علم امل

 اآلثار
  3 

Methods of research and 

excavation for 

archeology 

 5206 ترميم وصيانة اآلثار 30
أساليب البحث 

 3   ثارآلب عن االتنقيو 
Restoration and 

maintenance of 

monuments 

31 
دراسات وعمل ميداين 

 5207 أثري
أساليب البحث 
 والتنقيب عن اآلثار

  3 
Studies and 

archaeological field 

work 

32 
املساحة والرسم الفين 

 Space and technical and 3   ال توجد 5208 واملعماري

architectural drawing 

 5209 ريأساسيات البحث األث 33
 Basics of archaeological 3   ال توجد آ. ث

research 

 History of ancient 3   ال توجد 5260 تاريخ الكتابات القدمية 34

writings 
 Graduation research 3   ال توجد  حبث التخرج 35

     اجملموع
 االختيارية اآلثار قسممقررات 

 Monuments of ancient 2   لقدميملغرب اتاريخ ا 5250 ملغرب القدمير اآثا 1

Morocco 
 Monuments of the 2   ال توجد 5251 آثار حبر اجية وايطاليا 2

Aegean Sea and Italy 
 Byzantine Arts 2   العمارة البيزنطية 5246 الفنون البيزنطية 3
 Minor Arts 2   ال توجد 5252 الفنون الصغرى 4
 Department of 2   ال توجد 5210 ثإدارة اآلثار والرتا 5

Antiquities and Heritage 
     اجملموع

 .وحدات 4مقررات مبا يعادل  2االختيارية عدد  القسمخيتار الطالب من متطلبات  -
 

 االسالمية اآلثار قسممقررات 
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 قسم االستشراق

 :  الرؤية
 املنهج، وسطية يف أمنوذج ونيك وأن االستشرافية، الدراسات جمال يف وعاملياً  وإقليمياً  حملياً  والتميز الريادة حتقيق 
 .العلمي التواصل سبل وحيقق احلضارات بني احلوار مبدأ يعزز الطرح ومشولية التناول وموضوعية

 :الرسالة
 معتدلة. إسالمية رؤية وفق واملعاجلة الطرح يف العلمي التميز حتقق علمية ئةبي إجياد

 :األهداف
 . حتليلية دراسة املعاصرة الغربية والنظريات االستشرايف فكرلا دراسة -1
  .واحلضارية االستشرافية الدراسات جمال يف العلمي البحث تشجيع -2

 .سلبياهتا وجتنب إجيابياهتا من لالستفادة هبا نيالدارس وتعريف االستشرافية املؤسسات دراسة -3

 .عليها والرد حوله املثارة تالشبها ومناقشة وحماسنه، اإلسالم مزايا عرض -4

 .وتقوميها األفكار حتليل على قادرين واحلضارية االستشرافية الدراسات جمال يف خمتصني يلتأه -5

 اإلسالمي. وغري اإلسالمي العامل بني اصلتو ال سبل وتعزيز التعاون، جسور بناء يف املسامهة -6

 .صحيحاً  فهماً  اإلسالم هموف املسلمني، غري من اإلسالم دارسي بني حتول اليت الفكرية العوائق إزالة املسامهة يف -7
 :القيم

 لإلسالم.االلتزام بالقيم السامية 
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 االلزامية االستشراق قسممقررات 
 Course Name الوحدات العلمي يالنظر  األسبقية الرقم المقرر م
 An introduction to the noble 3   ال توجد  مدخل إىل السنة النبوية الشريفة 1

Prophet’s Sunnah 

مدخل إىل السنة النبوية   مدخل إىل الفقه اإلسالمي 2
 Introduction to Islamic 3   الشريفة

jurisprudence 

 Introduction to the sciences of 3   خل إىل الفقه اإلسالميدم  مدخل إىل علوم القرآن الكرمي 3

the Noble Qur’an 
 The history of the noble 3   ال توجد 5121 الشريفة ة النبويةتاريخ السري  4

Prophet’s biography 
 The History of the Rightly 3   السرية النبوية الشريفة 5122 تاريخ اخلالفة الراشدة 5

Guided Caliphate 
 History of the Umayyad 3   تاريخ اخلالفة الراشدة 5123 تاريخ الدولة األموية 6

dynasty 
 History of the Abbasid state 3   الدولة األمويةتاريخ  5301 يةتاريخ الدولة العباس 7
 History of Morocco and 3   تاريخ الدولة العباسية 5302 تاريخ املغرب واألندلس 8

Andalusia 
 Introduction to the 3   ال توجد 5320 املدخل إىل ظاهرة االستشراق 9

phenomenon of Orientalism 
 History of Europe in the 3   تاريخ الدولة العباسية 51212 العصور الوسطىربا يف تاريخ أو  10

Middle Ages 

11 
تاريخ العالقات بني الشرق 

 51213 والغرب
ريخ أوربا يف العصور ات

 A history of relations between 3   الوسطى

East and West 

12 
العامل  تشراق يفأثر االس

 5321 اإلسالمي
املستشرقني جتاه هات اجتا

 The impact of Orientalism in 3   ظاهرة انتشار اإلسالم
the Islamic world 

 5340 نصوص استشراقية إجنليزية 13
 ىل ظاهرةاملدخل إ

 English Orientalist Texts 3   االستشراق

 The role of the Jews in the 3   أة االستشراقشن 5322 دور اليهود يف احلروب الصليبية 14

Crusades 
 Research basics and methods 3   ال توجد  أساسيات البحث ومناهجه 15

16 
املدخل إىل الدراسات اإلسالمية 

 5323 قنيعند املستشر 
املدخل إىل ظاهرة 

 Introduction to Islamic studies 3   االستشراق

when the Orientalists 

 5324 املستشرقني لإلسالمدخول  17
افرتاءات املستشرقني على 
الرسول صلى اهلل عليه 

 وسلم
  3 The entry of orientalists to 

Islam 

 Schools of Orientalism 3   نشأة االستشراق 5325 مدارس االستشراق 18
 Orientalist sources 3   مدارس االستشراق 5326 مصادر املستشرقني 19
 Curricula of the Orientalists 3   ستشرقنير املمصاد 5327 مناهج املستشرقني 20

21 
الدراسات اللغوية عند 

 5328 املستشرقني
املدخل إىل ظاهرة 

 Linguistic studies when the 3   االستشراق

Orientalists 

 Orientalists and Islamic 3   مدارس االستشراق 5329 املستشرقون واحلضارة اإلسالمية 22
civilization 

23 
اجتاهات املستشرقني جتاه ظاهرة 

 5330 انتشار اإلسالم
املخل إىل ظاهرة 

 االستشراق
  3 

Orientalist attitudes towards the 

phenomenon of the spread of 

Islam 

24 
االستشراق واالجتاهات الفكرية 

 5331 يف التاريخ اإلسالمي
الدراسات املدخل إىل 

 Orientalism and intellectual 3   سالمية عند املستشرقنياإل
trends in Islamic history 

25 
تاريخ حركة ترمجة معاين القرآن 

 5341 الكرمي
افرتاءات املستشرقني على 

ول صلى اهلل عليه الرس
 وسلم

  3 
History of the translation of the 

meanings of the Noble Qur’an 
movement 

26 
ث اإلسرائيليات يف الرتا

 5332 اإلسالمي
االستشراق واالجتاهات 

الفكرية يف التاريخ 
 اإلسالمي

  3 Israeli women in the Islamic 

heritage 

 5333 نشأة االستشراق 27
ل إىل ظاهرة خامل

 The genesis of Orientalism 3   االستشراق
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28 
املستشرقني على افرتاءات 

 5334 صلى اهلل عليه وسلم الرسول
ات واالجتاه االستشراق

الفكرية يف التاريخ 
 اإلسالمي

  3 
The Orientalists fabricated the 

Prophet, may God bless him 
and grant him peace 

 French Orientalism 3   مناهج املستشرقني 5335 فرنسيراق الاالستش 29

 5342 أصول احلضارة الغربية 30
قات بني الشرق عالال

 The Origins of Western 3   والغرب

Civilization 

31 
              االستشراق والتبشري

 5336 )التنصري(
املخل إىل ظاهرة 

 Orientalism and Evangelization 3   االستشراق

(Christianization) 

32 
احلضارة الرتاث اليوناين يف 

 5343 العربية اإلسالمية
جتاهات اق واالاالستشر 

الفكرية يف التاريخ 
 إلسالميا

  3 Greek heritage in the Arab-
Islamic civilization 

أساسيات البحث   حبث التخرج 33
 Graduation research 3   ومناهجه

  68   اجملموع
 االختيارية االستشراق قسممقررات 

 history 2   ال توجد 5124 التاريخعلم  1
 Islamic History of Africa 2   ال توجد 51217 المييقيا اإلستاريخ إفر  2

3 
تاريخ احلركة السنوسية واجلهاد 

 History of the Senussi 2   ال توجد 5138 اللييب

movement and the Libyan jihad 
     اجملموع

 .وحدات 4مبا يعادل  مقرر 2االختيارية عدد  القسمخيتار الطالب من متطلبات  -
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 قسم التاريخ

 الرؤية: 
 .عالية اجلودة حملياً وإقليمياً وعاملياً  حبثية تعليمية خدمة التارخيية من خالل تنفيذ الدراسات يف ميزوالت الريادة

 الرسالة: 
احلاضر واستشراف املستقبل وتطوير املهارات البحثية وصقلها وتنمية ملكات لفهم االهتمام بدراسة املاضي 

  حقل الدراسات التارخيية.النقد والتحليل يف
  :مقسال أهداف

 ممارسة البحث العلمي وتدريس علوم التاريخ. علىختريج كوادر مؤهله قادرة  -1

 لنشر والرتمجة.حركة التأليف وا التارخيي وتنشيطاجملال البحثي  أثراء -2

 تنشيط احلراك الثقايف اجملتمعي بإدارة الندوات املفتوحة املوجة للمجتمع. -3

  :مقيال
 سالم االلتزام بالقيم السامية لإل
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 االلزاميةالتاريخ  قسممقررات 
 Course Name الوحدات العلمي النظري األسبقية الرقم المقرر م
 prehistoric age 3   اسبقيةد وج تال 5110 التاريخ لعصور ما قب 1
 The History of the 3   التاريخ لعصور ما قب 5112 تاريخ املشرق القدمي 2

Ancient Orient 
 History of the 3   املشرق القدمي 5115 ريقاالغ تاريخ 3

Greeks 
 A history of the 3   تاريخ االغريق 5116 تاريخ العصر اهللينسىت 4

Hellenistic era 
 A History of the 3   تاريخ االغريق 5117 تاريخ الرومان 5

Romans 
 Ancient history of 2   تاريخ املغرب القدمي 5113 تاريخ ليبيا القدمي 6

Libya 
 Ancient Arab 3   التاريخ لعصور ما قب 5118 تاريخ العرب القدمي 7

history 
 History of ancient 2   املشرق القدمي 5114 املغرب القدميتاريخ  8

Morocco 
 History of the 3   تاريخ الرومان 5120 تاريخ الدولة البيزنطية 9

Byzantine State 

10 
بوية سرية النتاريخ ال

 2   تاريخ العرب القدمي 5121 الشريفة
The history of the 

noble Prophet’s 

biography 

 5122 تاريخ اخلالفة الراشدة 11
بوية سرية النتاريخ ال

 الشريفة
  2 

The History of the 

Rightly Guided 

Caliphate 
 History of the 3   تاريخ اخلالفة الراشدة 5123 مويةتاريخ الدولة األ 12

Umayyad dynasty 

13 
تاريخ الدولة العباسية 

 5125 )العصر االول(
تاريخ الدولة األموية 

 2   وحضارهتا
History of the 

Abbasid state (first 

era) 

14 
تاريخ الدولة العباسية 

 5126 )العصر الثاين(
تاريخ الدولة العباسية 

 2   العصر االول()
History of the 

Abbasid state 

(second era) 

 5129 تاريخ املغرب اإلسالمي 15
العباسية تاريخ الدولة 

 )العصر الثاين(
  3 History of the 

Islamic Maghreb 

 History of 3   تاريخ املغرب اإلسالمي 51210 ريخ األندلسات 16

Andalusia 

 51211 يةتاريخ الدولة الفاطم 17
تاريخ الدولة العباسية 

 عصر الثاين()ال
  3 History of the 

Fatimid State 

18 
العصور تاريخ أوربا يف 
 51212 الوسطى

تاريخ الدولة العباسية 
 History of Europe 3   ()العصر الثاين

in the Middle Ages 

 3   تاريخ الدولة الفاطمية 51214 تاريخ األيوبيني واملماليك 19
History of the 

Ayyubids and 

Mamelukes 
 Islamic History of 3   تاريخ ليبيا القدمي 51215 تاريخ ليبيا اإلسالمي 20

Libya 
 Islamic History of 3   سالميتاريخ املغرب اإل 51217 تاريخ افريقيا اإلسالمي 21

Africa 
 history 3   دال توج 5124 علم التاريخ 22

 5130 لعثمانيةلدولة اتاريخ ا 23
ني تاريخ األيوبي
 واملماليك

  3 History of the 

Ottoman Empire 
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 Modern history of 3   تاريخ الدولة العثمانية 5133 تاريخ ليبيا احلديث 24

Libya 
 Modern Arab 3   تاريخ الدولة العثمانية 5132 العرب احلديثيخ تار  25

history 

26 
اساسيات البحث 

 ارخيي ومناهجهالت
 3   علم التاريخ ت 5090

Fundamentals of 

historical research 

and its methods 

27 
تاريخ افريقيا احلديث 

 3   تاريخ افريقيا اإلسالمي 5135 واملعاصر
The modern and 

contemporary 

history of Africa 
 A history of 2   تاريخ الدولة العثمانية 5134 تاريخ أوربا احلديث 28

modern Europe 

29 
 السنوسيةاحلركة يخ تار 

 3   تاريخ ليبيا احلديث 5138 واجلهاد اللييب
History of the 

Senussi movement 

and the Libyan 

jihad 
 History of the 3   وربا احلديثأتاريخ  5137 تنيتاريخ األمريكي 30

Americas 

31 
تاريخ اسيا احلديث 

 3   تاريخ أوربا احلديث 5136 واملعاصر
The modern and 

contemporary 

history of Asia 
 Contemporary 3   تاريخ العرب احلديث 51310 تاريخ العرب املعاصر 32

Arab History 
 Contemporary 3   تاريخ ليبيا احلديث 51311 عاصرتاريخ ليبيا امل 33

History of Libya 
 Contemporary 2   تاريخ أوربا احلديث 51312 تاريخ أوربا املعاصر 34

European History 
 Contemporary 3   تاريخ افريقيا احلديث  تاريخ أفريقيا املعاصر 35

African History 
 Graduation Project 3   نالثام -السابع  حبث خترج 36

     اجملموع
 االختياريةالتاريخ  قسممقررات 

 History of 2   التاريخعصور ما قبل  5111 نيةتاريخ مصر الفرعو  1

Pharaonic Egypt 

2 
مبادئ اللغة االغريقية 

 ولالتينية
 2   يوجد ال 

The principles of 

the Greek and 

Latin language 

3 
يالت يف تاريخ الدو 

 5127 شرق اإلسالميال
تاريخ الدولة العباسية 

 2   )العصر الثاين(
History of the 

states in the 

Islamic East 
 Educational 2   علم النفس العام 5011 يس الرتبو علم النف 4

Psychology 

5 
العالقات بني الشرق 

 Relations between 2   تاريخ الدولة الفاطمية 51213 والغرب

East and West 
  10   اجملموع

 وحدات 4دل يعا مبا مقرر 2االختيارية عدد  القسمخيتار الطالب من متطلبات 
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 قسم الحضارة
 ية: الرؤ 

يسعى إىل الريادة والتميز يف جمال ختصصه من خالل دراسة اإلجنازات احلضارية اإلنسانية عامليا وإقليمياً   
 وعاملياً.
 :الرسالة

 لفكر اإلنساين وتكوين رسالة فلسفية معتمدة على التفكري العلمي بوصفه بعدًا فاعال يفحلضارة وادراسة ا  
 اخلطاب التارخيي واحلضاري.

  :فاألهدا
 العمل خالل من حضاريا وإبرازها احلضارات تلك دراسة يف ويساهم يعمل باحلضارات متخصص علمي كادر  إعداد -1

 .املعمق البحثي

 .التاريخ واحلضارة وقسم اآلثار والبحثية لكلية العلمية دافاأله ودعم رفد -2

 باحلضارة اإلنسانية. والتعريف اجملتمع إلفراد احلضاري الوعي نشر يف احلضارية حثيةوالب العلمية الدراسات مسامهة -3

جديدة تعزز مكانة  حضارية انطالقة تارخيهم يفالتأكيد على دور العرب واملسلمني احلضاري وقدرهتم على استلهام  -4
  اإلنسانية.األمة العربية اإلسالمية ودورها يف احلضارة 

  :القيم

 .يم السامية لإلسالمام بالقااللتز  
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 االلزامية الحضارة قسمات رر مق
 Course Name الوحدات العلمي النظري األسبقية الرقم املقرر م

 Introduction to the 3   ال توجد 5510 احلضارةمدخل لدراسة  1

study of civilization 
 Prehistoric 3   ال توجد 5511 حضارة عصور ما قبل التاريخ 2

civilization 
 Myths in the ancient 3   ال توجد 5512 عامل القدمياألساطري يف ال 3

world 
 Pharaonic civilization 3   ال توجد 5513 حضارة مصر الفرعونية 4

of Egypt 

5 
حلضارة يف بالد م واالنظ

 3   عصور ما قبل التاريخ 5514 الرافدين
Systems and 

civilization in 

Mesopotamia 
 Levant civilization 3   ال توجد 5515 حضارة بالد الشام 6
 Ancient Asia 3   ال توجد 5516 حضارة أسيا القدمية 7

Civilization 
 Civilization of 3   ال توجد 5517 حضارة املغرب القدمي 8

ancient Morocco 
 Ancient civilization 3   ال توجد 5518 حضارة ليبيا القدمية 9

Libya 
 Civilization of the 3   ال توجد 5519 حضارة اإلغريق 10

Greeks 

11 
حبر إجية واسيا  حضارة جزر

 3   حضارة اإلغريق 55110 الصغرى
Civilization of the 

islands of the Aegean 

and Asia Minor 
 Roman civilization 3   عصور ما قبل التاريخ 55111 حضارة الرومان 12
 Systems and 3   ال توجد 55112 رسالنظم واحلضارة يف بالد فا 13

Civilization in Persia 
 Civilization of the 3   حضارة اإلغريق 55113 حضارة العصر اهللنسيت 14

Hellenistic Age 
 Byzantine 3   حضارة الرومان 5520 احلضارة البيزنطية 15

civilization 

16 
يرة العربية قبل بة اجلز حضارة ش

 3   حضارة بالد الشام 5521 االسالم
Civilization of the 

Arabian Peninsula 

before Islam 

17 
النظم واحلضارة يف صدر 
 5522 اإلسالم والعصر األموي

اجلزيرة حضارة شبة 
 3   عربية قبل اإلسالمال

Systems and 

civilization in early 

Islam and the 

Umayyad era 

 5523 حضارة العصر العباسي األول 18
واحلضارة يف النظم 

صدر اإلسالم 
 والعصر األموي

  3 Civilization of the 

first Abbasid era 

 5524 حضارة العصر العباسي الثاين 19
لعصر حضارة ا

 The second Abbasid 3   عباسي االولال

civilization 

20 
حضارة املشرق اإلسالمي يف 

 5525 صر الدويالت املستقلةع
ر حضارة العص

 3   العباسي الثاين
The civilization of 

the Islamic East in 

the era of 

independent states 

21 
 حضارة املغرب اإلسالمي

 5526 
لعصر احلضارة يف ا

 Islamic Maghreb 3   الثاين العباسي

civilization 

 5527 حضارة األندلس 22
 العصر احلضارة يف

 Andalusia 3   لعباسي الثاينا

civilization 
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23 
النظم واحلضارة يف أوروبا 

 3   احلضارة البيزنطية 5528 العصور الوسطى
Systems and 

Civilizations in 

Medieval Europe 

24 
م واحلضارة يف العصر نظال

 5529 الفاطمي
حضارة العصر 
 العباسي الثاين

  3 
Systems and 

civilization in the 

Fatimid era 

 55210 مية يف إفريقيااإلسال احلضارة 25
حضارة العصر 
 Islamic civilization in 3   العباسي الثاين

Africa 

26 
حضارة العصرين األيويب 

 55211 واململوكي
واحلضارة يف ظم الن

 3   العصر الفاطمي
The civilization of 

the Ayyubid and 

Mamluk eras 

 5530 احلضارة العثمانية 27
 حضارة العصرين

 Ottoman civilization 3   ملوكياأليويب وامل

28 
النظم واحلضارة يف أوروبا يف 

 5531 عصر النهضة
النظم واحلضارة يف 

أوروبا العصور 
 الوسطى

  3 
Systems and 

Civilizations in 

Europe in the 

Renaissance 

 55212 املدينة اإلسالمية 29
ة شبة اجلزيرة ار حض

 العربية قبل اإلسالم
  3 Islamic city 

 5532 حضارة األمريكيتني 30
حضارة أوروبا يف 

 عصر النهضة
  3 Civilization of the 

Americas 

31 
أساسيات البحث التارخيي 

 هجهومنا
 3   ال توجد ح 5090

Fundamentals of 

historical research 

and its methods 
 Graduation Project 4   ال توجد  رجحبث خت 32

     اجملموع
 االختيارية الحضارة قسممقررات 

 5124 علم التاريخ 1
تاريخ ليبيا يف العصر 

 اإلسالمي
  2 history 

 Educational 2   وجدال ت 5011 علم النفس الرتبوي 2

Psychology 
 Senussi movement 2   ال توجد 5138 احلركة السنوسية 3
 The Origins of 2   ال توجد 5533 احلضارة الغربيةأصول  4

Western Civilization 
     اجملموع

 .وحدات 4مبا يعادل  مقرر 2االختيارية عدد  القسمخيتار الطالب من متطلبات  -
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 الليبية دراساتقسم ال
 الرؤية:

 لياً وإقليمياً وعاملياً.حميسعى إىل الريادة والتميز يف تطوير مهارات الدارسني بشكل علمي ومهين 
 لة:الرسا

 تتجه رسالة القسم إىل دراسة معمقه يف تاريخ وحضارة ليبيا منذ أقدم العصور إىل وقتنا احلاضر.
 األهداف:

 للعمل يف املؤسسات البحثية. اسات الليبية ومراحلها املختلفةإعداد كوادر علمية متخصصة بالدر  -1

 اضرات العلمية.قيفه من خالل الندوات واحملئد للمثقفني يف اجملتمع وتثالرا الدورأن يعمل القسم على ترسيخ  -2

 إعداد خنبة من الدارسني وتشجيعهم على مواصلة طريقهم العلمي يف الدراسات العليا. -3

 بالدراسات الليبية يف اجملاالت املختلفة التارخيية واحلضارية واإلنسانية. ث اليت ختتصإعداد البحو  -4

 بية.فاظ على خصوصية اهلوية اللير املثقف اللييب وأثره يف احلز دو ابرا -5

 اثبات الوجه احلقيقي ألقدم احلضارات على االطالق من خالل املناهج التعليمية. -6

 :القيم
 .لسامية لإلسالمااللتزام بالقيم ا

  



 
 

 
 

88 

 

 االلزامية الدراسات الليبية قسممقررات 
 Course Name الوحدات العلمي النظري األسبقية الرقم املقرر م
 Geography of Libya 3   ال توجد 5410 فية ليبياراجغ 1
 Geography of Libya 3   جغرافية ليبيا 5411 ليبيا يف عصور ما قبل التاريخ 2

 Introduction to the 3   ال توجد 5124 م التاريخمدخل إىل عل 3

science of history 
 History of the ancient 3   قبل التاريخ ليبيا يف عصور ما 5412 يبية القدميةالل تاريخ القبائل 4

Libyan tribes 

5 
الديانات واملعتقدات الليبية 

 Ancient Libyan 3   تاريخ القبائل الليبية القدمية 5413 القدمية

religions and beliefs 

6 
العالقات الليبية املصرية 

-Ancient Libyan 3   قدميةل الليبية التاريخ القبائ 5414 القدمية

Egyptian Relations 

7 
تاريخ ليبيا يف العصر 

 History of Libya in the 3   ليبيا يف عصور ما قبل التاريخ 5415 اإلغريقي

Greek era 

8 
اجلرمنت يف  وحضارةتاريخ 

 3   اإلغريقيتاريخ ليبيا يف العصر  5416 ليبيا
The history and 

civilization of the 

Germanic in Libya 

9 
تاريخ ليبيا يف العصر 

 History of Libya in the 3   تاريخ ليبيا يف العصر اإلغريقي 5418 البطلمي

Ptolemaic era 

 History of Libya in the 3   تاريخ القبائل الليبية القدمية 5417 يقيتاريخ ليبيا يف العصر الفين 10

Phoenician era 
 History of Libya in the 3   تاريخ ليبيا يف العصر الفينيقي 5419 تاريخ ليبيا يف العصر الروماين 11

Roman era 

12 
تاريخ ليبيا يف العصر الوندايل 

 3   لعصر الروماينتاريخ ليبيا يف ا 54110 و البيزنطي
History of Libya in the 

Vandal and Byzantine 

era 

13 
 العصور اقتصاد ليبيا يف
 54111 ةالقدمي

ندايل يف العصر الو تاريخ ليبيا 
 و البيزنطي

  3 The economy of Libya 

in ancient times 

 54112 املسكوكات القدمية يف ليبيا 14
 تاريخ ليبيا يف العصر الوندايل

 Ancient Coins in Libya 3   و البيزنطي

15 
تاريخ ليبيا يف العصر 

 5420 اإلسالمي
يف العصر الوندايل ليبيا تاريخ 

 History of Libya in the 3   و البيزنطي

Islamic era 

16 
اقتصاد ليبيا يف العصر 

 5421 اإلسالمي
تاريخ ليبيا يف العصر 

 Libya’s Economy in 3   اإلسالمي

the Islamic Era 

17 
ومصطلحات نصوص 

 English texts and terms 3   ال توجد 5441 إجنليزية

 Libyan history sources 3   ال توجد 5440 مصادر التاريخ اللييب 18

 5430 تاريخ ليبيا احلديث 19
تاريخ ليبيا يف العصر 

 اإلسالمي
  3 Modern history of 

Libya 

20 
عصر اجملتمع اللييب يف ال

 Libyan society in the 3   تاريخ ليبيا احلديث 5431 احلديث

modern era 

21 
رخيي لبحث التاأساسيات ا

 3   ال توجد 5432 ومناهجه
Fundamentals of 

historical research and 

its methods 

22 
اقتصاد ليبيا يف العصر 

 3   تاريخ ليبيا احلديث 5433 احلديث واملعاصر
Libya's economy in the 

modern and 

contemporary era 
 Senussi movement in 3   ا احلديثتاريخ ليبي 5434 احلركة السنوسية يف ليبيا 23

Libya 
 Jihad movement in 3   احلركة السنوسية يف ليبيا 5435 حركة اجلهاد يف ليبيا 24

Libya 
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 Contemporary History 3   تاريخ ليبيا احلديث 5436 تاريخ ليبيا املعاصر 25

of Libya 
 Archaeological sites in 3   ال يوجد 5442 املواقع األثرية يف ليبيا 26

Libya 

27 
يف القرن  اللييب اجملتمع

 Libyan society in the 3   تاريخ ليبيا املعاصر 5437 العشرين

twentieth century 

 5438 تاريخ البحرية الليبية 28
لعصر يف ا ليبياتاريخ 

 History of the Libyan 3   اإلسالمي

Navy 

 5439 تاريخ الدبلوماسية الليبية 29
تاريخ ليبيا يف العصر 

 A history of Libyan 3   اإلسالمي

diplomacy 

 54310 تاريخ التعليم يف ليبيا 30
تاريخ ليبيا يف العصر 

 اإلسالمي
  3 History of education in 

Libya 

 Libyan-African 3   تاريخ القبائل الليبية القدمية 54311 يبية اإلفريقيةات اللالعالق 31

Relations 
 Libyan flags 3   ال توجد 54312 أعالم ليبية 32
 Graduation research 3   ال توجد  حبث التخرج 33

     اجملموع
 االختيارية الدراسات الليبية قسممقررات 

 5422  ليبياالعمارة اإلسالمية يف 1
تاريخ ليبيا يف العصر 

 Islamic architecture in 2   اإلسالمي

Libya 

 Educational 2   ال توجد 5011 الرتبويلنفس علم ا 2

Psychology 
 Museums and tourism 2   ال توجد 5443 املتاحف والسياحة يف ليبيا 3

in Libya 
     اجملموع

 .وحدات 4مبا يعادل  مقرر 2االختيارية عدد  سمالقخيتار الطالب من متطلبات  -
 

 


