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 الدراسات الاسالميةكلمة رئيس القسم 

 وبعد هللا رسول  على والسالم والصالة هلل الحمد

 عالي هللا بإذن عليها واملعقود الرائدة إلاقسام من إلاسالمية الدراسات قسم فإن

 شرعي علم ذي متميز جيل وإخراج التعليمية العملية سير في آلامال من كثير

 هللا بإذن به يحتذى ومثاال لغيره قدوة يكون  معتدل وسطي إسالمي ومنهج متكمن

 الاستراتيجية ألاهداف التحقيق يتطلع إلاسالمية الدراسات قسم أن كما, تعالي

 واملنهج ألاكمل الوجه على رسالته للجامعة وأداء العامة ألاهداف ضوء في للكلية

 .وتوفيقة بعونه يمدنا أن وعال جل املولي سائلين. الصحيح

 

 هللا وبركاته. ختاما أسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والسالم عليكم ورحمة
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 الدراسات الاسالمية عن عامة مقدمة

يسعى هذا القسم إلى تحقيق ألاهداف العامة للتعليم العلي في ليبيا وكذلك 

ترسيخ اعتزاز الطالب بدينهم إلاسالمي الحنيف وفهمهم  .ألاهداف املراد تحقيقها

السليم للقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة لتكون الشريعة الغراء , أساس 

تأهيل الطالب في مجال الدراسات القرآنية والاسالمية  .الهوية لكل عربي ومسلم

 
ً
 تربويا عاليا

ً
لطالب باألخطار توعية ا .وإعداد املعلم املتخصص وتأهيله تأهيال

املحدقة بالثقافة إلاسالمية ووجود أمتنا الحضاري , حتى يتمكنوا من الدفاع عنها 

 .والقيام بدورهم في هذا العالم وهو تحقيق عاملية إلاسالم ياخير أمة أخرجت للناس
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 رؤية ورسالة وأهداف القسم

 :الـــــــرؤية

  التميز تحقيق .1
ً
  و تدريسا

ً
 .إلاسالمية الشريعة علوم فروع في بحثا

 أعضووووووواء و طالبوووووووه نهوووووووم تشوووووووبع كاملوووووووة علميوووووووة مكتبوووووووة علوووووووى القسوووووووم يحتووووووووي  أن .2

 . الدينية بحوث من ينشدونه فيما التدريس هيئة

 مووووووووون ذلوووووووووك و املتحضووووووووور املجتموووووووووع هوووووووووذا فوووووووووي املرجووووووووووة ثمووووووووواره القسوووووووووم يثمووووووووور أن .3

 و الوطنيوووووووووووووووة و  الدينيوووووووووووووووة املناسوووووووووووووووبات جميوووووووووووووووع فوووووووووووووووي طالبوووووووووووووووه مشووووووووووووووواركة خوووووووووووووووالل

 .الثقافية و الاجتماعية

 فوووووووووووووي ونشووووووووووووورها القرآنيوووووووووووووة  الدراسوووووووووووووات بأهميوووووووووووووة املجتموووووووووووووع  وعوووووووووووووي إلوووووووووووووى السوووووووووووووعي .4

  لتكوووووووووون  املجتمووووووووع
ً
  مرجعوووووووووا

ً
  أكاديميووووووووا

ً
  معوووووووووورفيا

ً
 معرفيوووووووووة مووووووووووارد لتأسوووووووو س سوووووووووعيا

 .ولغته الكريم القرآن من تنهل

 :الرسالة

 مووووووون لوووووووه ملوووووووا لوووووووذلك و الكوووووووريم القووووووورآن ثقافوووووووة نشووووووور إلوووووووى القووووووورآن علووووووووم  قسوووووووم يسوووووووعى

 مبنيوووووووووووة  ألاخالقيوووووووووووة و إلايمانيووووووووووة الناحيوووووووووووة موووووووووون املجتموووووووووووع  خدموووووووووووة فووووووووووي كبيووووووووووورة أهميووووووووووة

 .الاسالمي التشريع مصادر على

 :القسم أهداف

 . تنمية الخبرات العملية لدى الطالبات في مجال التدريس .1

باسووووووووووووتخدام الوسووووووووووووائل التقنيووووووووووووة الحديثووووووووووووة فووووووووووووي خدمووووووووووووة العمليووووووووووووة   الاسووووووووووووتعانة .2

 .التعليمية

الطالبووووووووووووووة , وتعيووووووووووووووق مسوووووووووووووووير ها املشوووووووووووووواركة فووووووووووووووي حووووووووووووووول املشوووووووووووووواكل التوووووووووووووو  تواجوووووووووووووووه  .3

 . التعليمية , وذلك بطرح الحلول املناسبة

العمووووووول علوووووووى تخووووووورية املووووووورأة املسووووووولمة البصووووووويرة فوووووووي دينهوووووووا , الواعيوووووووة بحضوووووووار ها  .4

امللموووووووووووة بثقافووووووووووووات العصووووووووووور ممووووووووووووا يسووووووووووواعدها علووووووووووووى القيوووووووووووام بوووووووووووودورها فوووووووووووي نشوووووووووووور 

 . املفاهيم الصحيحة ألسر ها ولطالبها
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القوووووووادرة علوووووووى البحوووووووو  العل ووووووو  بعمووووووووق  العمووووووول علوووووووى تكوووووووووين العقليوووووووة املسوووووووولمة .5

والحووووووووووودي   , والتبحووووووووووور فوووووووووووي العلووووووووووووم الشووووووووووورعية بكووووووووووول مجاال هوووووووووووا مووووووووووون التفسوووووووووووير

 . والشريعة والعقيدة

العموووووووول علووووووووى تكوووووووووين الاخصووووووووية إلاسووووووووالمية املتميووووووووزة , والتوووووووو  تقوووووووووم بووووووووودورها  .6

فووووووي مجوووووووال الوووووودعوة إلوووووووى هللا , ورسوووووووم  ووووووورة مثاليوووووووة عووووووون إلاسووووووالم فوووووووي نفووووووووس 

 . آلاخرين

نشووووووووور الووووووووووعي إلاسوووووووووالمي الصوووووووووحيح فوووووووووي نفووووووووووس طالبوووووووووات القسوووووووووم العمووووووووول علوووووووووى  .7

 .مما ينعكس على املجتمع في ذلك
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 لقسمسياسة القبول با

 وفقا للفئات التالية: بالقسميتم قبول الطلبة للدراسة 

 مستجدين: طلبة .2

  بمؤسسووات تعلوويم الدراسووة  لهووم تسووبق لووم جوودد طلبووة
ً
أي  عووالي سووابقا

 .)يعادلها ما و الثانوية الشهادة علي متحصل(

 : منقولين طلبة .0

 هوؤالء سووابقا ويخضوع العوالي التعلويم بمؤسسوة الدراسوة لهووم سووبق طلبوة

 % 55 تتجواوز  ال علوى أن لهوم دراسواها سوبق التو  مووادهم ملعادلوة الطلبوة

مووا  حسوو  امللتحووق بووه بالقسووم دراسوواها للطالوو  املووواد الازمووة مجموووع موون

 .والامتحانات بالجامعة القبول والدراسة الئحة عليه تنص

 استكمال: طلبة .3

فووي اسووتكمال   ويرغبووون  ) عووالي دبلوووم( عووام  مؤهوول علووي متحصوولين طلبووة

  الطالوو  درسووها التوو  املووواد احتسواب حيوو  يووتم الجامعيووة الدراسوة
ً
سووابقا

 املووواد موون يضووواف عوودد( أي التخصووص بتغييوور يقوووم ال ان بشوور 

فوووووي  الجامعيوووووة الدرجوووووة للحصوووووول علووووويتؤهلوووووه  التووووو  الاسوووووتدراكية

 .)تخصصه

 املستندات املطلوبة إلتمام عملية التسجيل . .4

 حصوول  فووي حالوة ويوتم معادلاهووا( يعادلهوا موا او الا وولية الثانويووة الشوهادة

 .)خارج ليبيا من عليها الطال 

 .)الوافدين للطلبة السفر جواز  ورة ميالد) شهادة - أ

 شمسية.  ور  (6) - ب

 . السوابق من الخلو شهادة - ت

 .الصحية الشهادة - ث

 .الوطن  الرقم مستخرج - ج
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 منهوووا التوو  انتقووول الجهووة موون واملعتموود الا وولي الوودرجات كشووف - ح

 قبووول عوووالي اخووورى  تعلووويم دراسوووته بمؤسسوووة حالوووة فوووي الطالووو 

 .بالجامعة التحاقه

 الطلبوة املتحصوولين حالووة فووي الودرجات وكشووف التخوورج افوادة إرفوا  - خ

 بوونفس اسووتكمال دراسوواهم ويرغبووون فووي  العووالي الوودبلوم شووهادة علوي

 .التخصص

 لووه للفئوة املناسووبة وتسوجيله السوابقة للمسوتندات الطالو  اسوتيفاء بعود

 سبعة ارقام كالتالي : من مكون  به خاص قيد رقم  رف يتم

 الطال  تسلسل رقم - أ

 الدفعة رقم - ب

 بالجامعة خاص تابت رقم وهو التخصص رقم - ت

 باملنظومووة الالكترونيووة يوودرج بووه خوواص قيوود رقووم علووي حصوووله بعوود

 بعوود تمكنووه دخوول للجامعووة وبطاقووة قيوود بطاقوة بووذلك ويموونح بالجامعوة

 املرشوود بمسوواعدة بالقسووم لشوورو  التنزيوول وفقووا املووواد تنزيوول موون ذلووك

 الاكادي  .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (0202) الدراسات الاسالميةدليل قسم الجامعة الليبية للعلوم والتكنولوجيا  

 9الصفحة  عالمية بسمعة المعرفة مجتمع بناء في وتميز,,,,,,, التعليم  في ريادة
 

 شروط التنزيل

 قيوود قيود وبطاقووة رقوم علوي حصووله بعود الجامعوة موواده فوي  تنزيول للطالو  يحوق

 : كاالتي ذلك و

 24والحوووود ألاعلووووى  وحوووودة  15الحوووود ألادنووو   )والربيوووع الخريوووف )فصووول 

 وحدة.

 وحدة.   15الحد ألاعلى  ) الصيف )فصل 

 مووون  املعووود الجووودول  حسووو  املوووواد بشوووكل مبووود ي بتنزيووول الطالووو  يقووووم

عووون طريوووق  للموووواد الطالووو  ارشووواد حيووو  يوووتم  اليوووه املنتسووو  القسوووم

 حوووددها القسووم بووواملواد التووو  الخا ووة وفوووق الاسووبقيات املرشوود الاكوووادي  

  .مسبقا

 املاليووة التسووجيل وإلادارة إدارة قبوول موون النهووا ي التنزيوول نموووذج اعتموواد بعوود

 حسووو  باملحاضووورات حينهوووا الالتحوووا  ويمكنوووه منوووه نسوووخة الطالووو  يسوووتلم

 املعلنة. الجداول 
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 ألية قبول املعادالت للطلبة املنقولين 

  القبووول فووي شووورو  للمعادلوووة مسووتوفي املتقوودم الطالووو  ملووف ان يكووون 

 الاتي: والت  تتضمن الجامعة

 أو وثيقوووووة نجوووواح معتمووووودة  يعادلهوووووا مووووا ألا وووولية أو الثانويووووة الشووووهادة

 وأ لية.

 ميالد شهادة. 

 6  شخصية  ور. 

 الدرجات الا لي . كشف 

 علوووي املتحصووولين الاسوووتكمال للطلبوووة حالوووة الا ووولية فوووي التخووورج إفوووادة 

 .)التخصص نفس يكون  ان بشر  (العاليالدبلوم  درجة

 عليووه ينطبووق الثانويووة حيوو  انووه الشووهادة الطالوو  فووي  مسووار موون التحقووق 

الثانويوووات العلميوووة والثانويوووات  ( املسوووتجد قبوووول الطالووو  شووورو  نفوووس

 .)ألادبية

 الاعتموواد حيوو  موون منووه الطالوو  واملعهوود املنتقوول الجامعووة موون التحقووق 

 قوائم املعاهد والجامعات املعتمدة واملوجودة بالجامعة  حس  وذلك

 إحضوار عليوه وجو  ليبيوا فانوه خوارج جامعوة مون املنتقول الطالو  فوي حالوة 

الجووووودة  لضوووومان املركووول الوووووطن  موووون هوووذه الجامعووووة يفيوووود اعتموووواد موووا

 .ليبيا خارج من وينطبق هذا الامر علي خريجي الثانويات

 املووواد عوودد % موون55عوون تليوود ال نسووبةب املنقووولين للطلبووة املعادلووة تووتم 

لوووائح  حسوو  وذلووك إليووه بالقسووم املعووادل للدراسووة املقووررة للمووواد الكلووي

 الليبية. والدراسة بجامعة القبول 

 ال يتطلوو  فانووه العووالي درجووة الوودبلوم علووي املتحصوولين الطلبووة فووي حالووة 

التووو   جميوووع املووواد معادلووة أنووه يووتم حيووو  5 سووبق فووي  الفقووورة مووا علوويهم

اسوووتكمال  بالقسوووم يصووونف بانوووه فئوووة املوووواد املقوووررة لدراسووواها موووع تتطوووابق

بوووونفس  درس قوووود الطالوووو  يكووووون  أن منقووووول وذلووووك بشوووور  ولوووو س
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بتغييوور املسووار الن فووي هووذه الحالووة يعتبوور  يسوومح ال  بووه املعووادل  التخصووص

 املواد املقررة  بالقسم. من فقط  %55من فئة املنقول ويعادل له 

 الاخووتالف فوووي  حالوووة اسووتدعى ألاموور لوووذلك فووي ملووواد اذامفووردات ا إرفووا  يووتم

معادلووة املووادة فووي   يووتم أن علووى ليبيووا خووارج الطالوو  املسووميات أو اذا  درس

% موووون مفووووردات املقوووورر 05عوووون  تقوووول ال بنسووووبة تطووووابق مفردا هووووا حالووووة

 املعادل في الجامعة الليبية 

 سوونوات  15 عوون سونوات الانقطوواع فيهووا تجوواوز  قبووول املعووادالت التو  يووتم ال

 التسلسووول بصوووفة تتميوووز والتووو  الهندسوووية وخصو وووا فوووي التخصصوووات

 .والتتابع

 موون اعتمادهووا ويووتم الخا ووة بووذلك النموواذج حسوو  املووواد معادلووة يووتم 

 .بالجامعة العام املسجل من وتعتمد بالقسم لجنة املعادالت قبل

 التسووجيل لقسووم ورفضووها قبولهووا املعووادالت جميعهووا التوو  يووتم إحالووة يووتم 

 علووي يوتم تسووجيله بهوا القبوول  حالوة و عليهوا الطالو  والقبوول وذلوك ليطلوع

  الفصل الذي تمت فيه املعادلة.
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 الدراسات الاسالمية قسم خريجي مجاالت

العموووووووول فووووووووي مجووووووووال تعلوووووووويم مووووووووواد التربيووووووووة إلاسووووووووالمية لكافووووووووة املراحوووووووول العموووووووول :  .1

 .لدى كافة املدارس و املعاهد

و  القوووووووووووووووورآنالعموووووووووووووووول لوووووووووووووووودى معاهوووووووووووووووود و مراكوووووووووووووووول تحفووووووووووووووووي  : املراكوووووووووووووووول و املعاهوووووووووووووووود .2

 .تأس س الطلبة بعلوم الدين إلاسالمي

العمووووووووووووول لووووووووووووودى مؤسسووووووووووووات املجتموووووووووووووع املووووووووووووودني و : مؤسسووووووووووووات املجتموووووووووووووع املوووووووووووودني .3

املنظموووووووات علووووووووى املشوووووووواريع املعنيووووووووة بمجوووووووواالت مختلفووووووووة مثوووووووول حقووووووووو  إلانسووووووووان 

 .و حقو  املرأة و املساواة و مكافحة التطرف

العمووووووووووووول علوووووووووووووى املشووووووووووووواريع البحثيوووووووووووووة ذات الصووووووووووووولة بأ وووووووووووووول : املراكووووووووووووول البحثيوووووووووووووة .4

 .الدين و الشريعة

العموووووووووووووول فووووووووووووووي املجوووووووووووووواالت الو يفيووووووووووووووة التوووووووووووووو  تتطلوووووووووووووو  درجوووووووووووووووة : مجوووووووووووووواالت عامووووووووووووووة .5

 .البكالوريوس في أي تخصص مثل بعض و ائف التنسيق و إلاشراف
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 متطلبات برنامج الليسانس
 الفصل الدراس  : ألاول    

 مالحظات الساعات اسم املادة ر.م

  0 (1أ ول الفقه) .2

  0 تاريخ التشريع .0

  4 (1فقه العبادات ) .3

  0 ( 2عقيدة )   .4

  0 علوم الحدي  .5

  0 ( 2اللغة العربية )) نحو و رف ((  )  .6

  0 اللغة إلانجليزية .7

  26 عدد الساعات في ألاسبوع *
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 ( 2اسم املادة: أ ول الفقه )  -2

 [ 2رقووووووم املادة: ]        

 عدد الساعات املعتمدة في ألاسبوع: ] ساعتان [        

  مفردات املادة:        

نسووووووووووووووبته , فضووووووووووووووله , فائدتوووووووووووووووه ,   مقدمة في مبادئ العلم العشرة )) اسمه , مسائلة, حكم تعلمه ,       

       موضوعه , واضعه , حده ((

وتدوينه , مسالك العلمواء فوي الكتابوة ألا وولية بعود إلاموام الشوافعي رنو   هللا عنوه , نظرة تاريخية في نشأته  -

 وأهم الكت   املؤلفة في كل مسلك وطريقة.

 تعريف أ ول الفقه باملعنى إلاضافي واللقب  . -

مباحووو  الحكووووم الشووورعي بنوعيووووه التكليفوووي والوضووووعي , وأقسوووام كوووول نووووع ومتعلقا هووووا : ) إلايجووواب , النوووودب ,  -

 التحريم , الكراهة , إلاباحة , السببية , الشرطية , املانعية , الصحة , الفساد , الرخصة والعليمة ((.

أركان الحكم الشورعي التو  يتوقوف عليهوا وجووده فوي الخوارج )) الحواكم , املحكووم عليوه , املحكووم بوه, ويسو ى  -

 ) املحكوم فيه ( وما يتعلق بهذه ألاركان من أحكام.
ً
 أيضا

 املراجع:     

                                            التبصرة في أ ول الفقه                          ألبي إسحق الشيرازي                                                            

البن  قدامة املقدس                                 روضة النا ر وجنة املنا ر                                                      

                                                                  املذكرة في أ ول الفقه                                                          محمد ألامين الجكن  الشنقيطي                   

 ه عند أهل السنة والجماعة                    محمد الجيزاني معالم أ ول الفق

 أ وووووول الفقه                                                        محمد أبو النور زهير .
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 اسم املادة: تاريخ التشريع إلاسالمي  -2

 [0رقووووووم املادة: ]        

 سبوع: ] ساعتان [عدد الساعات املعتمدة في ألا         

  مفردات املادة:        

 مقدمات عامة:       

معنى التشريع , والشرعة , والشريعة , أقسام الشريعة , عالقة الشريعة إلاسالمية بالشرا ع السماوية      

السابقة , الفر  بين التشريع السماوي والتشريع الوضعي . ألاسس الت  يقوم عليها التشريع السماوي , 

 ألادوار الت  مر بها التشريع إلاسالمي ومصادر التشريع في كل دور :

 الووودور  ألاول : التشريع في عهد الرسول  لى هللا عليه وسلم .

 الوودور الثانوي: التشريع في عهد الخلفاء الراشدين.

 هجري .الوودور الثوالو : التشريع في نهاية عهد الخلفاء الراشدين إلى أوائل القرن الثاني ال

 الوودور الرابوع: التشريع من أول القرن الثاني إلى منتصف القرن الرابع الهجري . 

 هو.656الدور الخواموس: التشريع من منتصف القرن الرابع إلى سقو  بغداد سنة 

الدور السادس: التشريع من منتصف القرن الرابع إلى يومنا هذا مع التعريف بأشهر العلماء في كل دور من 

 أدوار التشريع .

 املراجع:

 منهج التشريع إلاسالمي وحكمته                                 محمد ألامين الجكن  الشنقيطي -1

 تاريخ الفقه إلاسالمي                                                       محمد علي السايس. - 2

 عبدالعظيم شرف الدين                                      تاريخ التشريع إلاسالمي                   -3

 الفكر السامي في تاريخ الفقه إلاسالمي                                محمد بن الحسين الحجوي . -4

 (  1اسم املادة: فقه العبادات )  -3

 [ 3رقووووووم املادة: ]        

 ساعات [ 4عدد الساعات املعتمدة في ألاسبوع: ]         

  مفردات املادة:        

الطهارة وأقسامها , ما يرفع بوه الحودث وحكوم الخبو  , امليواه وأحكامهوا , موا يكوره اسوتعماله مون امليواه ,        

ه مون الحريور والوذه  وموا ألاعيان الطاهرة والنجسة , موا يجووز إلانتفواع بوه مون امليواه النجسوة , موا يحورم لبسو

ال يحورم , حكووم إزالووة النجاسووة وكيفياهووا , مووا يعفوو  عنود املشووقة , فوورائض الوضوووء وسووننه وفضووائله وشوورو  

صوووحته , املسوووول علووووى الخفوووين , أحكووووام الغسوووول , التووويمم واملسوووول علووووى الجبيووورة , أحكووووام الحوووويض والنفوووواس , 

وألاوقوووات اللتووو  تحووورم فيهوووا الصوووالة  والتووو  يكوووره فيهوووا الصوووالة فرائضوووها وسوووننها وأوقا هوووا , حكوووم توووار  الصوووالة  

النفل, آلاذان مشروعيته وأحكامه وإلاقامة وشروطها , شرو  صحة وجووب الصوالة , ألامواكن التو  ال تجووز 

فيهوا الصووالة , الرعواف وأحكامووه وموا يبطوول الصووالة مون الحوودث و           الخبو  , شوورو  سوتر العووورة للرجوول 

فووي الصووالة وخارجهووا ,  ووالة غيوور القووادر وقضوواء الفوائووت, السووهو وأحكامووه , السوونن املؤكوودة  فووي الصووالة واملوورأة

مووون غيووور الفريضوووة ,  وووالة الجمعوووة أحكامهوووا وآدابهوووا ,  وووالة الجماعوووة ,  وووالة الخووووف ,  وووالة الاستسوووقاء , 

  الة املريض واملسافر , أحكام الجنائل و الة الجنائل . 
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 املراجع:    

قرب املسالك إلى مذه  إلامام مالك                                                                     بلغة السالك أل -1

ْحَمد الّدْرِدير الَعَدِوي 
َ
 أ

الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني                                                                       -2

ْحَم 
َ
ْفَراِوي  أ َنْيم  بن َسالم  النَّ

ُ
 د بُن غ

اِلِكي                                  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير -3
َ ْ
ُسوِقي  امل  الد 

َ
ة

َ
ُد ْبُن َعَرف  ُمَحمَّ

                                                                                  كفاية الطال  الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني                             أبو الحسن املالكي    -4

 أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن عبد البر القرطب                                  الكافي في فقه أهل املدينة -5

 ( 2اسم املادة: عقيدة )  -4

 [ 4رقووووووم املادة: ]        

 عدد الساعات املعتمدة في ألاسبوع: ]ساعتان [        

                                                        مفردات املادة:                                                                                                                       

                                                                      يمان باهلل .                                                                                                                 مقدمة: في إلا  -أ

 في أقسام التوحيد  : -ب

بيان أن إلاقرار بهذا التوحيد   -ب والسنة والعقل والفطرة توحيد الربوبية : معناه وأدلته من الكتا -1

 مظاهر الانحراف في توحيد الربوبية .                                                              -وحده ال ينجي من العذاب 

حماية النب   لى هللا عليه  -بالعبادة  وجوب إفراد اهللا  -توحيد ألالوهية : أدلته, وبيان أهميته  -2

                                                جناب التوحيد.                                                                                                                 وسلم

 ادعاء علم الغي  وما يلحق به. -نواقض التوحيد : الشر  والكفر وأنواعهما 

تعريف توحيد  -: توحيد ألاسماء والصفات : إلايمان باألسماء والصفات وأثر ذلك في سلو  املسلم   -3

 -أمثلة تطبيقية إلثبات ألاسماء والصفات في ضوء الكتاب والسنة  -ألاسماء والصفات وأدلته 

 قواعد في باب ألاسماء والصفات .  

 مان :بقية أركان إلاي -ج

مترلة إلايمان باملالئكة  -إلايمان باملالئكة  : تعريف املالئكة وأ ل خلقاهم, و فا هم, وخصائصهم  -1

 و ائف املالئكة .  -وكيفيته وأدلة ذلك 

 املراجع:  

 مقدمة ابن أبي زيد القيرواني . -1

 ي الصالحي الدمشقي          شرح العقيدة الطحاوية                         البن أبي العل الحنفي, ألاذرع   -2

                                                       شرح العقيدة الواسطية                                محمد بن  الل  بن  محمد العثيمين                                            -3

 نحبة  من العلماء                                           أ ول إلايمان في ضوء الكتاب والسنة               -4

 اسم املادة: علوم الحدي    -5

 [ 5رقووووووم املادة: ]        

 عدد الساعات املعتمدة في ألاسبوع: ]ساعتان [        

 مفردات املادة:         
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امه, املسوووووند وإطالقاتوووووه , إلاسوووووناد التعريوووووف بعلووووووم الحووووودي  , أنوووووواع الحووووودي  , السوووووند وأهميتوووووه وأقسووووو     

والفر  ب نه وبين السند , إلاسناد غير املتصل , املتن وأقسامه , الحودي  املقبوول وأقسوامه , الصوحيح لذاتوه 

, الصوووحيح لغيوووره , الحسووون لذاتوووه , الحسووون لغيوووره , الحووودي  املوووردود , املتووورو  , املنكووور , الشووواذ, املووودلس , 

طر  معرفة الوضع , أقسام الوضاعين , حرموة الوضوع , روايوة املوضووع , الجورح املعل , املدرج , املوضوع , 

والتعديل , العلل والرجال , سماع الحودي  وطور  تحملوه وأدائوه ,ناسود الحودي  ومنسووخه , طبقوات الورواة 

 , آداب املحدث والسامع .

 املراجع : 

 ابن حجر                                      نخبة الفكر                                              -1

 اختصار علوم الحدي                                                              ابن كثير  -2

 علوم الحدي                                                                                   ابن الصالح -3

 

 (   2ادة: اللغة العربية ) اسم امل -6

 [6رقووووووم املادة: ]        

 عدد الساعات املعتمدة في ألاسبوع: ]ساعتان [        

 مفردات املادة:         

الكووالم ومووا يتووألف منووه ,املبنوو  واملعوورب ,النكوورة واملعرفووة , العلووم , اسووم إلاشووارة , املو ووول , املعوورف بووأداة  -أ

 التعريف .

الصوورف , موضوووعه , امليووزان الصوورفي ,ويشوومل آلاتووي : الوووزن , الكلمووات الثالثيووة , الكلمووات اللائوودة تعريووف  -

 عن ثالثة أحرف , الكلمات الت  بها حذف, الكلمات الت  بها قل  مكاني .

 تصريف ألافعال ويشمل آلاتي :  

 املضعف أ_ الفعل الصحيح ويشمل الصحيح السالم , والصحيح املهموز , الصحيح       

 ب_ الفعل املعتل ويشمل املعتل املثال , املعتل ألاجوف , املعتل الناقص , املعتل اللفيف .    

 الفعل املجرد واملليد : -

 املجرد الثالثي      ب_ املجرد الرباعي . -أ

 مليد الفعل الثالثي بحرف , بحرفين , بثالثة أحرف . -جو

 .مليد الفعل الرباعي بحرف , بحرفين  -دو

 املراجع:

 شرح ابن عقيل علي ألفية ابن مالك  -1

 النحو الوافي                                        عباس حسن. -2

 شدا العرف في فن الصرف                                                 أحمد الحمالوي . -3

 عبده الراجحي .                               التطبيق الصرفي                                          -5

6-  

 الفصل الدراس  : الثاني   
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 مالحظات الساعات اسم املادة ر.م

  4 ( 0أ ول الفقه )  .2

  4 ( 0فقه العبادات )  .0

  0 ( 2امليراث )  .3

  0 ( 2فقه الكتاب )  .4

  0 ( 0العقيدة )  .5

  0 ( 0اللغة العربية )) نحو و رف ((  )  .6

  0 أ ول التربية .7

  21 عدد الساعات في ألاسبوع *

 

 ( 0اسم املادة: أ ول الفقه )  -2

 [ 222رقووووووم املادة: ]        

 عدد الساعات املعتمدة في ألاسبوع: ] أربع ساعات [        

        مفردات املادة:        

 أحكامه ((.من ألادلة الشرعية )) الكتاب, تعريفه, خوا ه,  -

 باب اللغات : الوضع وأحكامه , الواضع للغات , طريقة معرفة اللغة . -

تقسووووووووويم ألالفووووووووووا  : باعتبووووووووووار الداللووووووووووة, موووووووووون حيوووووووووو  إلافوووووووووراد والتركيوووووووووو  , باعتبووووووووووار تعوووووووووودد اللفوووووووووو  واملعنووووووووووى                                   -

 واتحادهما, باعتبار مدلول اللف  .

 .                     , متى يكون حقيقة, اشتقا  الو ف للذات وقيام املعنى بغيرهاإلاشتقا  وأحكامه , شرطه -

 الترادف : سببه, كونه خالف ألا ل, وضع أحد املترادفين مكان آلاخر, التأكيد. -

 ,  ويرورته مجموال  -
ً
الاشترا  اللفظي : إثباته على منكريه , كونه خالف ألا ول, اسوتعماله فوي كول معانيوه معوا

 التجرد من القرائن . عند

 الحقيقة واملجاز : أقسامهما , أحكامهما املختلفة. -

 تعارض ما يخل بالفهم. -

 حروف املعاني املحتاج إليها في الدرس ألا ولي والفقه  وتفسيرها ) الواو,الفاء , في , من ,الباء ,إنما(  -

طبتوووه لهوووم بظووواهر غيووور موووراد, كيفيوووة داللوووة كيفيوووة الاسوووتدالل باأللفوووا  : مخاطبوووة هللا النووواس باملهمووول , مخا -

اللفوو  علوووى املعنوووى , داللوووة املنطوووو  , داللوووة املفهوووم ,مفهووووم املوافقوووة , مفهووووم املخالفوووة وأقسوووامه )) مفهووووم 

اللقوو  , مفهوووم الصووفة , مفهوووم العوودد , مفهوووم الشوور (( , مووا يحتوواج إليووه اللفوو  عنوود عوودم اسووتقالله فوووي 

 إفادة معناه .  

 

    

 ع:املراج 

 أ وووووول الفقه                              لألستاذ الدكتور محمد أبو النور زهير .

 أ ول الفقه , املدخل والحكم الشرعي                     للدكتور إبراهيم حسين عثمان.
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  هذي  شرح ألاسنوي                               لألستاذ الدكتور شعبان محمد اسماعيل.

 ( 0اسم املادة: فقه العبادات  )  -0

 [ 222رقووووووم املادة: ]        

 عدد الساعات املعتمدة في ألاسبوع: ] أربع ساعات [        

  مفردات املادة:        

       

تعريووف الصوووم وأنواعووه, بمووا يثبووت  وووم رمضووان ,اخووتالف املطووالع , شوورو  وجوووب الصوووم وصووحته وآدابووه  

 , الاعتكووووووواف ومكروهاتوووووووه
ً
, ألاعوووووووذار املبيحوووووووة للفطووووووور,مبطالت الصووووووووم ,أحكوووووووام مووووووون أفطووووووور متعمووووووودا أو ناسووووووويا

 ومشروعيته وشروطه وآدابه ومبطالته ومكروهاته . 

اللكووواة: تعريفهوووا وفرضوووياها وألادلوووة علوووى ذلوووك , املوووال الوووذي تخووورج منوووه اللكووواة وشوووروطه, زكووواة النقوووديين, زكووواة 

الثموار, زكواة عوروض التجوارة , زكواة املعوادن والركواز, زكواة الحلوي والودين, زكواة الثروة الحيوانية , زكواة الولروع و 

الثووووروة البحريووووة, زكوووواة العسوووول , زكوووواة املسووووتغالت , كسوووو  العموووول واملهوووون الحوووورة , زكوووواة ألاسووووهم والسووووندات , 

 مصارف اللكاة . 

 

 املراجع:    

 ألحمد الدردير.             بلغة السالك ألقرب املسالك إلى مذه  إلامام مالك            

 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير.

 ( 2اسم املادة: امليراث  )  -3

 [204رقووووووم املادة: ]        

 عدد الساعات املعتمدة في ألاسبوع: ]ساعتان [        

        مفردات املادة:        

بدايووة إلاسووالم وتدرجووه, آيووات الفوورائض, الفوورائض فووي  مبووادئ علووم امليووراث , امليووراث قبوول إلاسووالم , امليووراث فووي 

السنة , التأليف في علم الفرائض , الحقو  املتعلقة بالتركة , أسوباب امليوراث , موانوع امليوراث , الوارثوون مون 

الرجووووال والنسوووواء ,أنووووواع إلارث , الفووووروض املقوووودرة , أصووووحاب النصووووف, أصووووحاب الربووووع , أصووووحاب الوووووثمن , 

صوووووحاب الثلووووو  , أصوووووحاب السووووودس , التعصوووو   , كيفيوووووة تقوووووديم بعوووووض العصوووووبة عنووووود أصووووحاب الثلثوووووين , أ

 اجتماعهم , الجد وألاخوة , مسائل املعادة , الشواذ الست.  

 

 املراجع:

 املدد الفائض في دراسة علم الفرائض                                        للشيخ أحمد احمادي .

 عبدالصمد الكات .                                                                   علم امليراث                     

 لباب الفرائض                                                                 للشيخ محمد الشطي.
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 ( 2اسم املادة: فقه الكتاب ] تفسير آيات وأحادي  ألاحكام[   )  -4

 [206رقووووووم املادة: ]        

 عدد الساعات املعتمدة في ألاسبوع: ]ساعتان [        

        مفردات املادة:        

 مقدمة في علم التفسير , تفسير سورة الفاتحة إجماال. -

 ( سورة البقرة . 222قوله تعالى : ) ويسئلونك على املحيض (. آلاية )  -

 ( سورة املائدة. 6أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصالة ( آلاية ) قوله تعالى : ) يا  -

 ( سورة البقرة .  144قوله تعالى : ) قد نرى تقل  وجهك في السماء ( آلاية )  -

( ,   153(                , )  152( , )  151قوله تعالى : ) وإذا ضربتم في ألارض فل س علويكم جنواح ...... ( آلايوات )  -

 ورة النساء . س

 ( سورة التوبة .  153قوله تعالى : ) خذ من أموالهم  دقة ....( آلاية )  -

 ( سورة التوبة .  65قوله تعالى : ) إنما الصدقات للفقراء واملساكين ....( آلاية )  -

 املراجع:

 تفسير آيات ألاحكام                            للشيخ محمد علي السايس .

 آن                                                     البن العربي.أحكام القر 

 الجامع ألحكام القرآن                                                           للقرطب  .

 

 ( 0اسم املادة: علم الكالم ] النبوات والسمعيات[   )  -5

 [223رقووووووم املادة: ]        

 الساعات املعتمدة في ألاسبوع: ]ساعتان [ عدد        

        مفردات املادة:        

الرسوووووووول وألانبيوووووووواء وحكووووووووم إلايمووووووووان بهووووووووم, مووووووووا يجوووووووو  ومووووووووا يسووووووووتحيل ومووووووووا يجوووووووووز فووووووووي حووووووووق الرسوووووووول إجموووووووواال                      -

 وتفصيال ودليله.

 حكمة إرسال الرسل , الحاجة إلى الرساالت السماوية . -

 دالئل الرسالة:  -

 الاستدالل بجوهر الرسالة على  د  الرسل . -1       

 الاستدالل باخصية الرسول وأخالقه على  دقه. -2       

 الاستدالل بأخبار الرسل السابقين بصفاته وانطباقها عليه . -3       

 الاستدالل باملعجلة الت  يجريها بها على يديه.  -4       

 ت السماوية ووحدة أ ولها وتكاملها وختمها برسالة محمد  لى هللا عليه وسلم .تعدد الرساال  -

 الوحي , التعريف به , وإمكان وقوعه و أدلته ,.شبهات املنكرين للنبوة والرد عليها . -
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السمعيات وطر  ثبو ها : املالئكة ودليل وجودهم , عالمات الساعة الصغرى والكبرى , سؤال القبر  -

ابه والدليل عليه , البع  ودليل إمكانه و وقوعه وحكم إلايمان به , الحشر والحساب ونعيمه وعذ

 ودليلهما, الثواب والعقاب ودليلهما وحكم إلايمان بهما ,خلود الجنة والنار وأهلهما .

 

 املراجع:    

                                               النبوات ............................................ابن تيمية                      

 السمعيات                                                                         ابن تيمية.

 

 ( 0اسم املادة: اللغة العربية ] النحو والصرف [   )  -6

 [225رقووووووم املادة: ]        

 ي ألاسبوع: ]ساعتان [عدد الساعات املعتمدة ف        

        مفردات املادة:        

 أ_ النحو:

املبتووووووووودأ والخبووووووووور , كوووووووووان وموووووووووا يعمووووووووول عملهوووووووووا , أفعوووووووووال املقاربوووووووووة والرجووووووووواء والشوووووووووروع , الحوووووووووروف املشوووووووووبهات                           -

 بل س ,ما ,و ال , و الت , و إن .

 ب_ الصرف: 

 إسناد ألافعال إلى الضمائر ويشمل آلاتي:

 الفعل الصحيح السالم , الفعل الصحيح املهموز , الفعل الصحيح املضعف . -1

 الفعل املعتل املثال , الفعل املعتل ألاجوف , الفعل املعتل الناقص , الفعل املعتل اللفيف. -2

املصووودر املصوووادر الثالثيوووة , املصوووادر الرباعيوووة , املصوووادر الخماسوووية , املصوووادر السداسوووية , املصووودر املي ووو  ,  -

 الصناعي , مصدر الهيئة, مصدر املرة .

 املراجع:

 شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك                                                        ابن عقيل.

 ده الراجحي .التطبيق الصرفي                                                                                           عب

 النحو الوافي                                                                                             عباس حسن.

 

 الفصل الدراس  : الثال    

 مالحظات الساعات اسم املادة ر.م

  0 (3أ ول الفقه )  .2

  4 ( 2فقه ألاحوال الاخصية )  .0

  0 (3العقيدة ) .3

  0 ( 0فقه الكتاب )  .4

  0 ( 2فقه السنة )  .5

  0 ( 3فقه العبادات )  .6
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  0 ( 2الفقه املقارن )  .7

  0 ( 0امليراث )  .1

  21 عدد الساعات في ألاسبوع *

 

 ( 3اسم املادة: أ ول الفقه )  -2

 [220رقووووووم املادة: ]        

 عدد الساعات املعتمدة في ألاسبوع: ]ساعتان [        

        مفردات املادة:        

 ألاوامر والنواهي:* 

: تعريفه, ووويغته, موووا وضوووعت لوووه  ووويغة ) أفعووول (, ماتسوووتعمل فيوووه  ووويغة ألامر,موووا يفيوووده ألامووور بعووود  ألامـــر -

بالشوو  ء هوول هووو نهوو               عوون ضووده   ,  الخظوور , داللووة ألاموور املطلووق علووى التكوورار والفووور والترا ووي , ألاموور 

مقدمة الواج  , ألامر باألداء هل هو أمر بالقضاء   , ألامر باملاهية املطلقة , موا يفيوده ألامور املعلوق بشور  أو 

  فة . 

تعريفووه ,  وويغه , مووا تفيووده  وويغة النهوو  حقيقووة , داللووة النهوو  علووى التكوورار و الفووور , داللووة النهوو   النهــ: : -

 لى الفساد , متعلق النه  , ما يقتضيه النه  عن التعدد .ع

 املراجع:

 أ وووووول الفقه                                        لألستاذ الدكتور محمد أبو النور زهير .

 ألاوامر والنواهي عند ألا وليين                                    لألستاذ الدكتور علي جمعة محمد.

 ث في ألاوامر النواهي                                      لألستاذ الدكتور ع س ى عليوة زهران .بحو 

 داللة ألاوامر والنواهي في الكتاب و السنة                                  الدكتور محمد وفا .

محمد محمد عبد اللطيف  ألاوامر والنواهي وما يتعلق بهما من قضايا ومباح  أ ولية         الدكتور 

 جمال الدين .

 مباح  في ألامر بين العلماء                                     الدكتور عبد القادر شحاتة محمد .

 داللة ألاوامر والنواهي عند ألا وليين                                 الدكتور عبد السالم عبد الغن   هامة.

 لشريعة إلاسالمية                               لألستاذ الدكتور حسن مرعي .ألاوامر والنواهي في ا

 

 ( 2اسم املادة: فقه ألاحوال الاخصية  )  -2

 [237رقووووووم املادة: ]        

 عدد الساعات املعتمدة في ألاسبوع: ] أربع ساعات [        

       مفردات املادة:        

 النكاح: -

 تعريفه أحكامه وأثاره , الخطبة وأحكامها  

 عقد الزواج: -
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أركانه , شروطه  ) في الانعقواد , فوي الصوحة , فوي النفواد , فوي اللولوم .... ( الكفواءة وموا يتعلوق بهوا , الواليوة وموا  

الفاسوووود , يتعلوووق بهووووا , التوكيووول بوووواللواج حكوووم الوووولواج غيووور الصووووحيح , الفووور  بووووين الباطووول                       و 

  اللواج املوقوف , اللواج الصحيح والنافد , الصدا  وما يتعلق به من أحكام .

 املراجع: 

 بلغة السالك ألقرب املسالك إلى مذه  إلامام مالك                                ألحمد الدردير.

 محمد عرفة الدسوقي .           حاشية الدسوقي على الشرح الكبير.                                        

 ألاحكام الشرعية لألحوال الاخصية                                  عبد الهادي أبو أ بع.

 

 ( 0اسم املادة: امليراث  )  -2

 [205رقووووووم املادة: ]        

 عدد الساعات املعتمدة في ألاسبوع: ]ساعتان [        

        مفردات املادة:        

 الحجب :  

حج  النقصان , حج  إلاسوقا  , حسواب املواريو  , أ وول املسوائل الفرضوية , تصوحيح الفورائض العوول  

, ألا ووووول التوووو  تعووووول , تأ وووويل لفوووورائض  وتصووووحيحها , املناسووووخات , قسوووومة التركووووات , التوريوووو  بالتقوووودير )) 

 توري                  ذوي ألارحام . الخنثى املشكل , الحمل , املفقود , الفرقي , والهدم  (( الرد ,

 املراجع: 

 املدد الفائض في خال ة علم الفرائض                                      للشيخ أحمد احمادي .

 توضيح علم امليراث                                                                           للشيخ محمد اللالط.

 للشيخ محمد الشطي.              فرائض                                                                      لباب ال

 

 ( 0اسم املادة: فقه الكتاب ] تفسير آيات ألاحكام[   )  -2

 [207رقووووووم املادة: ]        

 عدد الساعات املعتمدة في ألاسبوع: ]ساعتان [        

        مفردات املادة:        

( سووورة 107,106,105  104,103قولووه تعووووالى : ) يووا أيهووا الووذين آمنوووا كتوو  علوويكم الصوويام ..... (.آلايوووووووات     ) -

 البقرة .

      ( سووووووووووورة آل عمووووووووووران .                      77,76قولووووووووووه تعووووووووووالى : ) إن أول ب ووووووووووت وضووووووووووع للنوووووووووواس للووووووووووذي ببكووووووووووة ... ( آلايتووووووووووان  )  -

 ( من سورة البقرة . 253إلى  176قوله تعالى : ) وأتموا الحج والعمرة هلل ... ( آلايات من )  -

 (  سورة البقرة .  150قوله تعالى : ) إن الصفا واملروة من شعائر هللا ... ( آلاية )  -

 (  سورة الحج .  37ى ) ( إل 25قوله تعالى : ) إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل هللا ...( آلايات من )  -

    

 املراجع: 

 تفسير آيات ألاحكام                                                   للشيخ محمد علي السايس .



 (0202) الدراسات الاسالميةدليل قسم الجامعة الليبية للعلوم والتكنولوجيا  

 24الصفحة  عالمية بسمعة المعرفة مجتمع بناء في وتميز,,,,,,, التعليم  في ريادة
 

 تفسير آيات ألاحكام                                     للشيخ علي محمد الصابوني .

 ابن العربي.                                                             أحكام القرآن                                  

 ( 2اسم املادة: فقه السنة ] أحادي  ألاحكام [  )  -2

 [230رقووووووم املادة: ]        

 عدد الساعات املعتمدة في ألاسبوع: ]ساعتان [        

       مفردات املادة:        

فووي البحوور ) هووو الطهووور موووا ه  - وولى هللا عليووه وسوولم  -هللا عنووه قووال : قووال رسووول هللا * عوون أبووي هريوورة رنوو    

 الحل ميتته ( . أخرجه ألاربعة وابن أبي ش بة واللف  له وصححه ابن خليمة والترمذي . 

 

 * عن حمران رن   هللا عنه أن عثمان دعا بوضؤ فغسل كفيه ثالث مرات .... الد . متفق عليه . 

 

إذا اغتسووول مووون الجنابوووة يبووودأ  – ووولى هللا عليوووه وسووولم  -ة رنووو   هللا عنهوووا قالوووت كوووان رسوووول هللا * عووون عا شووو

 فيغسل يديه ... الد متفق عليه . 

 

وقووت الظهوور إذا زالووت الشوومس وكووان  وول الرجوول   – وولى هللا عليووه وسوولم  -* عوون عبوود هللا بوون عموور أن النبوو  

 كطوله .....الد رواه مسلم .

 

يد قال : طاف بي وأنا نائم رجل فقال ) تقوول هللا أكبور فوذكر ألاذان ... الود . أخرجوه أحمود * عن عبد هللا بن ز 

 وأبو داوود وصححه الترمذي وابن خليمة . 

 

 ووووووولى بهوووووووم الظهووووووور فقوووووووام فوووووووي الوووووووركعتين  – ووووووولى هللا عليوووووووه وسووووووولم  –* عووووووون عبووووووود هللا بووووووون بحينوووووووة أن النبووووووو  

 ألاوليتين....الد . أخرجه السبعة واللف  للبخاري . 

 

جعول إلاموام ليوؤتم بوه .... الود . رواه أبوو داوود  – ولى هللا عليوه وسولم  -* عن أبي هريرة قال : قال رسول هللا 

 ين .وأ له في الصحيح

 

قووووووووال ) الجمعووووووووة حووووووووق واجوووووووو  علووووووووى                           – وووووووولى هللا عليووووووووه وسوووووووولم  -* عوووووووون طووووووووار  بوووووووون شووووووووهاب أن رسووووووووول هللا 

 كل مسلم .. ( الد. رواه أبو داوود. 

 

يوووووووووووووم ذات الرقوووووووووووواع                                    – وووووووووووولى هللا عليووووووووووووه وسوووووووووووولم  -* عوووووووووووون  ووووووووووووالل بوووووووووووون خوووووووووووووات عموووووووووووون  وووووووووووولى مووووووووووووع النبوووووووووووو  

 ة الخوف .... الد. متفق عليه. ال 

 * عن أنس أن أبا بكر الصديق رن   هللا عنه كت  له فريضة الصدقة .... الد . رواه البخاري .

إذا كووووووووووان لوووووووووووديك مائتووووووووووا درهوووووووووووم وحوووووووووووال                          – ووووووووووولى هللا عليووووووووووه وسووووووووووولم  -* عوووووووووون علوووووووووووي قووووووووووال : قوووووووووووال رسووووووووووول هللا 

 .    عليها الحول ... الد . رواه أبو داوود



 (0202) الدراسات الاسالميةدليل قسم الجامعة الليبية للعلوم والتكنولوجيا  

 25الصفحة  عالمية بسمعة المعرفة مجتمع بناء في وتميز,,,,,,, التعليم  في ريادة
 

 

يقووووول ) إذا رأيتموووووه فصوووووموا .... ( الوووود.  – وووولى هللا عليووووه وسوووولم  -* عوووون أ]ن عموووور قووووال : سوووومعت رسووووول هللا 

 متفق عليه .

قوال ) مون لووم يب وت الصويام قبوول  – ولى هللا عليوه وسوولم  -* عون حفصوة أم املووؤمنين رنو   هللا عنهوا أن النبوو  

 الفجر فال  يام له (. رواه الخمسة .

فقووووووال : هلكووووووت يووووووا رسووووووول هللا ,                – وووووولى هللا عليووووووه وسوووووولم  -رة قووووووال ) جوووووواء رجوووووول إلووووووى النبوووووو  * عوووووون أبووووووي هريوووووو

 قال : وما أهلكك   قال : وقعت على إمرأتي في رمضان ... ( الد .  رواه السبعة واللف  ملسلم .

 املراجع:

 للصنعاني .                                          سبل السالم  شرح بلوغ املرام                                        

 

 ( 3اسم املادة: فقه العبادات  )  -2

 [222رقووووووم املادة: ]        

 عدد الساعات املعتمدة في ألاسبوع: ]ساعتان [        

        مفردات املادة:        

 الحج: -

 تعريفه وفرض ته ودليله وعلى من يج  . 

الحج : إلاحرام , الطواف , السعي بين الصفا واملروة , الوقوف بعرفة . مواقيت الحوج , واجبوات الحوج أركان 

 , سنن الحج , مندوبات الحج , ما يحرم على الحاج فعله , أحكام إلاحصار .

 العمرة:

 تعريفها والدليل عليها و واجبا ها وسننها ومكروها ها .  

 وما يللم ذلك من آداب .   – لى هللا عليه وسلم  – زيادة املسجد النبوي وقبر الرسول 

 املراجع: 

 بلغة السالك ألقرب املسالك إلى مذه  إلامام مالك                                    ألحمد الدردير. 

 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير.                                                 محمد عرفة الدسوقي .

 النجوم النيرات في أحكام العبادات                                                     عبد الهادي أبو أ بع.

 

 ( 2اسم املادة: الفقه املقارن  )  -2

 [242رقووووووم املادة: ]        

 عدد الساعات املعتمدة في ألاسبوع: ]ساعتان [        

        مفردات املادة:        

معنووى املقارنووة والفقووه املقوووارن , موضوووع  املقارنووة , مصوووادر الفقووه إلاسووالمي ونشوووأة املووذاه  الفقهيووة , نشوووأة  

املقارنوووة وأهووووم مراجوووع الفقووووه املقووووارن , كلموووة موووووجلة عووون الاجاهوووواد والتلفيووووق , موووا يجوووو  أن يتووووفر فووووي املقارنووووة 

 واملقارن , فائدة املقارنة .

 أسباب الاختالف بين العلماء :



 (0202) الدراسات الاسالميةدليل قسم الجامعة الليبية للعلوم والتكنولوجيا  

 26الصفحة  عالمية بسمعة المعرفة مجتمع بناء في وتميز,,,,,,, التعليم  في ريادة
 

 ما يرجع إلى الرواية . -2ما يرجع إلى اللف  .                               -1

 ما يرجع إلى العرف . -4ما يرجع إلى التعارض .                           -3

 ما يرجع إلى ألادلة املختلف فيها. -5

هووووووووووووووا ألا وووووووووووووولية                          نموووووووووووووواذج موووووووووووووون اختالفووووووووووووووات العلموووووووووووووواء واجاهووووووووووووووادا هم  وكيفيووووووووووووووة اقتباسووووووووووووووهم ألاحكووووووووووووووام موووووووووووووون أدلا

 والفرعية املختلفة .

 أثر تباعد البلدان في حكم الصوم . -1

 تب يت النية وتعيينها في الصوم .  -2

 

 املراجع: 

 مناهج الطال  في املقارنة بين املذاه   .                                   للشيخ عبد السميع إمام.

 املقارن.                                             للشيخ  محمد سعيد رمضان البوطي.محاضرات في الفقه 

 الفصل الدراس  : الرابع   

 مالحظات الساعات اسم املادة ر.م

  0 ( 4أ ول الفقه )  .2

  4 ( 0فقه ألاحوال الاخصية )  .0

  0 فقه ألايمان والنذور  .3

  0 العالقات الدولية في إلاسالم .4

  0 ( 3فقه الكتاب )  .5

  0 ( 0فقه السنة )  .6

  0 ( 0الفقه املقارن )  .7

  0 علم النفس العام .1

  21 عدد الساعات في ألاسبوع *

 ( 4اسم املادة: أ ول الفقه )  -2

 [223رقووووووم املادة: ]        

 عدد الساعات املعتمدة في ألاسبوع: ]ساعتان [        

        مفردات املادة:        

 العموم والخصوص:* 

: تعريفه, يغه, ما وضعت له  ويغة العمووم حقيقة,داللوة العوام , حكوم العمول بالعوام قبول البحو   العام -

 عن مخصص, تقسيم العام , مسائله .

, هوول الفوور  بوين النسوود والتخصوويص , حكمووه , أقول الجمووع ومووا ينتهو  إليووه التخصوويص  تخصـيص العــام : -

 العام بعد التخصيص حقيقة وحجة في الباقي , مخصصات العام بنوعيها .

 املراجع:

 أ وووووول الفقه                               لألستاذ الدكتور محمد أبو النور زهير .

 إتحاف ألانام بتخصيص العام                         لألستاذ الدكتور   محمد الحفناوي.



 (0202) الدراسات الاسالميةدليل قسم الجامعة الليبية للعلوم والتكنولوجيا  

 27الصفحة  عالمية بسمعة المعرفة مجتمع بناء في وتميز,,,,,,, التعليم  في ريادة
 

 ته على ألاحكام                       محمد عبد العاطي محمد علي .العام ودالل

 بحوث في القواعد ألا ولية للعموم والخصوص                          الدكتور ع س ى عليوة زهران.

 العقد املنظوم في الخصوص والعموم                                    شهاب الدين القرافي .

 نهاية السول شرح مناهج الو ول                                           جمال الدين ألاسنوي .

 لألستاذ الدكتور شعبان محمد اسماعيل .   هذي  شرح ألاسنوي                 

 

 ( 0اسم املادة: فقه ألاحوال الاخصية  )  -0

 [231رقووووووم املادة: ]        

 عات املعتمدة في ألاسبوع: ] أربع ساعات [عدد السا        

  مفردات املادة:        

       

و الوليمة في النكاح , القسم بين اللوجات , الخلع , الطال  و أركانه , تفويض اللوج الطال                    

 لغيره , الرجعه . 

 املراجع: 

 بلغة السالك ألقرب املسالك إلى مذه  إلامام مالك                      ألحمد الدردير.

 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير.                                 محمد عرفة الدسوقي .

 ألاحكام الشرعية لألحوال الاخصية                            عبد الهادي أبو أ بع.

 ادة: فقه ألايمان والنذور اسم امل -3

 [245رقووووووم املادة: ]        

 عدد الساعات املعتمدة في ألاسبوع: ]ساعتان [        

        مفردات املادة:        

ـــــــــــ ألايمــــــــــان   : تعريفهووووووووووا وحكمهووووووووووا , شوووووووووورو  انعقوووووووووواد اليمووووووووووين , اليمووووووووووين )  ووووووووووريح وكنايووووووووووة ( , البوووووووووور بوووووووووواليمين             ـ

 ارة اليمين . والحن  بها , كف

 

ـــ النــ ور    تعريفهووا وأحكامهووا وأنواعهووا وحكووم كوول نوووع , شوورو  النووذر , ألاثووار املترتبووة علووى                 النووذر   :ـ

 الصحيح .

 املراجع: 

 بلغة السالك ألقرب املسالك إلى مذه  إلامام مالك                     ألحمد الدردير.

 محمد عرفة الدسوقي .                                  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير.

  



 (0202) الدراسات الاسالميةدليل قسم الجامعة الليبية للعلوم والتكنولوجيا  

 28الصفحة  عالمية بسمعة المعرفة مجتمع بناء في وتميز,,,,,,, التعليم  في ريادة
 

 

 اسم املادة: العالقات الدولية في إلاسالم  -4

 [ 246رقووووووم املادة: ]        

 عدد الساعات املعتمدة في ألاسبوع: ]ساعتان [        

        مفردات املادة:        

مفهوووم العالقووات الدوليووة وأهمياهووا , ألاسوووس التوو  تقوووم عليهووا العالقووات الدوليوووة فووي إلاسووالم , القواعوود التووو    

تنظم عالقة الدولة إلاسالمية بغيرها في حالة السلم والحرب , مشروعية الحرب ودوافعهوا , قواعود الحورب , 

 انهاء الحرب , أثرها في ألاشخاص وألاموال.

 

 املراجع: 

 نظام إلاسالم                                                            وهبة اللحيلي.

 العالقات الدولية والنظم القضائية في الشريعة إلاسالمية                   عبد الخالق النواوي .

 أحمد الدردير                   بلغة السالك ألقرب املسالك                                               

 

 ( 3اسم املادة: فقه الكتاب ] تفسير آيات ألاحكام[   )  -5

 [201رقووووووم املادة: ]        

 عدد الساعات املعتمدة في ألاسبوع: ]ساعتان [        

        مفردات املادة:        

 ( سورة املائدة .5,  4,  3وات     ) قوله تعووالى : ) حرمت عليكم امليتة والدم ..... (.آلايوووو -

( سووووووووووووووووورة ألانعووووووووووووووووام .                                       45قولوووووووووووووووه تعووووووووووووووووالى : ) قوووووووووووووووول ال أجوووووووووووووووود فووووووووووووووووي مووووووووووووووووا أوحووووووووووووووووي إلووووووووووووووووي محرمووووووووووووووووا ... ( آلايووووووووووووووووة )  -

            (          00إلوووووووووى  07قولوووووووووه تعوووووووووالى : ) يوووووووووا أيهوووووووووا الوووووووووذين آمنووووووووووا ال تحرمووووووووووا طيبوووووووووات موووووووووا أحووووووووول لكوووووووووم  ... ( آلايتوووووووووان )  -

 من سورة املائدة .

 (  سورة ااملائدة .  07قوله تعالى : ) ال يؤاخذكم هللا باللغو في أيمانكم  ... ( آلاية )  -

 ( سورة النور .  32قوله تعالى : ) وأنكحوا آلايام  منكم  ...( آلاية )  -

 ( سورة النساء . 4,  3يتان ) قوله تعالى : ) وإن خفتم أال تقسطوا في اليتام  فانكحوا   ...( آلا  -

  

 املراجع: 

 تفسير آيات ألاحكام                                                 للشيخ محمد علي السايس .

 تفسير آيات ألاحكام                                                       للشيخ علي محمد الصابوني .

 إلبن العربي.                                                               أحكام القرآن             

  



 (0202) الدراسات الاسالميةدليل قسم الجامعة الليبية للعلوم والتكنولوجيا  

 29الصفحة  عالمية بسمعة المعرفة مجتمع بناء في وتميز,,,,,,, التعليم  في ريادة
 

 ( 0اسم املادة: فقه السنة ] أحادي  ألاحكام [  )  -6

 [233رقووووووم املادة: ]        

 عدد الساعات املعتمدة في ألاسبوع: ]ساعتان [        

  مفردات املادة:        

       

 وقت ألهل املدينة ذا الحليفة .....الد. متفق عليه . – لى هللا عليه وسلم  -* عن ابن عباس أن النب   

 

عووام حجووة الوووداع فمنووا   – وولى هللا عليووه وسوولم  -* عوون عا شووة رنوو   هللا عنهووا قالووت خرجنووا مووع رسووول هللا 

 من أهل بعمرة ....... الد . متفق عليه .

 

 * عن جابر بن عبد هللا حج فخرجنا معه حتى إذا أت ناذا الحليفة ........ الد . رواه مسلم . 

 

أيموووا امووورأة نكحوووت بغيووور إذن   – ووولى هللا عليوووه وسووولم  -* عووون عا شوووة رنووو   هللا عنهوووا قالوووت : قوووال رسوووول هللا 

 وليها فنكاحها باطل .....الد . أخرجه ألاربعة إال النسا ي .

 

) خيووور الصووودا  أيسوووره (. أخرجوووه أبوووو   – ووولى هللا عليوووه وسووولم  -عوووامر قوووال : قوووال رسوووول هللا* عووون عقبوووة بووون 

 داوود وصححه الحاكم . 

 

فسوأل عموور رسووول   – وولى هللا عليوه وسوولم  -* عون ابوون عمور أنووه طلوق امرأتووه وهووي حوائض فووي عهود رسووول هللا 

 الد . متفق عليه .  عن ذلك فقال : مره فليراجعها ...  – لى هللا عليه وسلم  -هللا  

 

* عوووووووون عمووووووووران بوووووووون حصووووووووين أنووووووووه سووووووووئل عوووووووون رجوووووووول يطلووووووووق ثووووووووم يراجووووووووع فقووووووووال: أشووووووووهد علووووووووى طالقهووووووووا وعلووووووووى                          

 رجعاها . رواه أبو داوود .

 

موووووووون نسووووووووائه .... الوووووووود .                      – وووووووولى هللا عليووووووووه وسوووووووولم  -* عوووووووون عا شووووووووة رنوووووووو   هللا عنهووووووووا قالووووووووت : آلووووووووى رسووووووووول هللا

 رواه الترمذي . 

 

* عن ابن عمر قال : سأل فالن فقال : يا رسول هللا أرأيت لو وجد أحدنا امرأتوه علوى فاحشوة كيوف يصونع .... 

 الد.  رواه مسلم .

 

ال تحووورم املصوووة وال املصوووتان .  – ووولى هللا عليوووه وسووولم  -* عووون عا شوووة رنووو   هللا عنهوووا قالوووت : قوووال رسوووول هللا

 أخرجه مسلم . 

انظووورن موووون  إخوووووانكن فإنموووا الرضوووواعة موووون  – ووولى هللا عليووووه وسوووولم  -قالوووت : قووووال رسووووول هللا  * وعنهوووا أيضووووا

 املجاعة . متفق عليه .



 (0202) الدراسات الاسالميةدليل قسم الجامعة الليبية للعلوم والتكنولوجيا  
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 املراجع: 

 سبل السالم  شرح بلوغ

                   املرام                                                                                                        

 للصنعاني .

نيل ألاوطار                                                 ألبن دقيق العيد.       أحكام ألاحكام شرح عمدة ألاحكام          

 .للشوكاني

 ( 0اسم املادة: الفقه املقارن  )  -7

 [242رقووووووم املادة: ]        

 عدد الساعات املعتمدة في ألاسبوع: ]ساعتان [        

        مفردات املادة:        

انعقوواد النكوواح بعبووارة املوورأة , تحووريم النكوواح بسووب  لووبن الفحوول , الشوورو  الجعليووة فووي العقووود عامووة والنكوواح 

 خا ة , املقدار املحرم من الرضاع , من من الوالدين يج  عليه ارضاع الطفل ,

 لطال  تقسيم الطال  إلى سن  وبدعي , وقوع الطال  البدعي . حكم ا

 

 املراجع: 

 منهاج الطال  في املقارنة بين املذاه                                    عبد السالم إمام . 

 وطي  .محاضرات في الفقه املقارن.                                                      محمد سعيد رمضان الب

 الفصل الدراس  : الخامس   

 مالحظات الساعات اسم املادة ر.م

  0 ( 5أ ول الفقه )  .2

  4 ( 3فقه ألاحوال الاخصية )  .0

  0 فقه الذبائح وألاضاحي وألاطعمة وألاشربة .3

  0 ( 4فقه الكتاب )  .4

  0 ( 3فقه السنة )  .5

  4 ( 2فقه املعامالت )  .6

  0 ( 3الفقه املقارن )  .7

  0 السياسة الشرعية .1

  02 عدد الساعات في ألاسبوع *

 ( 5اسم املادة: أ ول الفقه )  -2

 [154رقووووووم املادة: ]        

 عدد الساعات املعتمدة في ألاسبوع: ]ساعتان [        

        مفردات املادة:        

 املجمل واملبين و النسخ :   * 
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: تعريووف املجمل,أقسووامه, أسووباب إلاجمووال , املبووّين , مووا يقووع بووه البيووان , املبووّين لووه , تووأخير  املجمــل واملبــين -

 البيان ,مسائل أدعي فيها إلاجمال . 

تعريفوووه , الفووور  ب نوووه وبوووين التخصووويص , إثباتوووه علوووى منكريوووه , الناسووود واملنسووووخ وأحكامهموووا وموووا  النســـخ : -

                  النسد .يعرفان به , مسائل خا ة ب

    

 املراجع: 

 أ وووووول الفقه                                      لألستاذ الدكتور محمد أبو النور زهير .

 إلاجمال والبيان                           لألستاذ الدكتور جالل الدين عبد الرحمن جالل .

 لألستاذ الدكتور محمد حسن  عبد الحكيم .               إلاجمال والبيان                         

 

 النسد عند ألا وليين                                                     لألستاذ الدكتور  علي جمعة محمد.

 فرغلي . النسد بين النفي وإلاثبات                                                               محمد محمود

 أحكام النسد في الشريعة إلاسالمية                              الدكتور محمد وفا.

 

 ( 3اسم املادة: فقه ألاحوال الاخصية  )  -0

 [231رقووووووم املادة: ]        

 عدد الساعات املعتمدة في ألاسبوع: ] أربع ساعات [        

  مفردات املادة:        

       

 و إلايالء  ,الظهار , اللعان , العدة , الرضاع , النفقة .  

 

 املراجع: 

                                 بلغووووووووووة السووووووووووالك ألقوووووووووورب املسووووووووووالك إلووووووووووى مووووووووووذه  إلامووووووووووام مالووووووووووك                                          

 ألحمد الدردير.

                                                                           حاشووووووية الدسووووووووقي علوووووووى الشوووووورح الكبيووووووور.                    

 محمد عرفة الدسوقي .

 اسم املادة: فقه الذبائح وألاضاحي وألاطعمة وألاشربة -3

 [247رقووووووم املادة: ]        

 عدد الساعات املعتمدة في ألاسبوع: ]ساعتان [        

        مفردات املادة:        

ـــــــــ الــــــــ بائ    : تعريووووووووف الووووووووذبائح , الفوووووووور  بووووووووين الووووووووذبح والتذكيووووووووة, أنووووووووواع التذكيووووووووة , شوووووووورو  صووووووووحة الووووووووذبح                 ـ

,ما يتعلق بالذابح واملذبوح وآلة الذبح , ذكواة الجنوين , سونن الوذبح , حكوم أكول موا قطوع مون الحيووان , حكوم 

 ألا واف وألاوبار والشعور والقرون.
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ـــــ الصــــيد   تعريفووووه ومشووووروعيته , الوسوووويلة املشووووروعة فووووي الا ووووطياد , مووووا يحوووول موووون الصوووويد ومووووا ال يحوووول ,   :ـ

 الا طياد بالجوارح والكالب , مت  ينزل منزلة التذكية ومتى ال ينزل .

 تعريفها و حكمها ووقاها , وما يشتر  فيها وما يسن فعله باملولود .  :العقيقة

 ه ووقته .حكمه و دليل مشروعيته وحكمت  :الختان

 تعريفها و حكمها ووقاها وما يشتر  فيها وما يسن.  :ألاضحية

موا يحول مون ألاشوربة وموا يحورم . حكووم أكول الحيووان الوذي لوه نواب قووي يفتورس بوه والطيوور   :ألاطعمـة وألاشـربة

 الذي له مخل  قوي يجرح به .

 

 املراجع:

 د الدردير.بلغة السالك ألقرب املسالك إلى مذه  إلامام مالك      ألحم

 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير.                            محمد عرفة الدسوقي .

 ( 4اسم املادة: فقه الكتاب ] تفسير آيات ألاحكام[   )  -5

 [201رقووووووم املادة: ]        

 عدد الساعات املعتمدة في ألاسبوع: ]ساعتان [        

        مفردات املادة:        

 ( سورة البقرة . 237( إلى )  226قوله تعووالى : ) للذين يؤلون من نسائهم ..... (.آلايوووووات     )  -

( سووووورة ألاحوووولاب .                                       47قولوووه تعووووالى : ) يووووا أيهوووا الووووذين آمنوووووا إذا نكحوووتم املؤمنووووات  ثووووم طلقتمووووهن... ( آلايووووة )  -

(                       7(  إلووووى )  1) يوووا أيهووووا الوووذين آمنوووووا إذا طلقوووتم النسوووواء فطلقووووهن لعوووود هن  ... ( آلايوووات موووون ) قولوووه تعووووالى :  -

 سورة االطال  .

 (  من سورة البقرة .  210( , )  217( ,)  216قوله تعالى: ) كت  عليكم القتال   ... ( آلايات )  -

 ( سورة الحشر .  7(  , )  6له منهم  ...( آلايتان ) قوله تعالى : ) وما أفاء هللا على رسو  -

 ( من  سورة ألانفال . 41قوله تعالى : ) واعلموا أنما غنمتم من ش  ء  ...( آلاية ) -

 

 املراجع: 

 إلبن العربي.                                أحكام القرآن                  

 

 ( 3كام [  ) اسم املادة: فقه السنة ] أحادي  ألاح -6

 [234رقووووووم املادة: ]        

 عدد الساعات املعتمدة في ألاسبوع: ]ساعتان [        

  مفردات املادة:        
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آكووووول الربوووووا وموكلوووووه وكاتبوووووه   – ووووولى هللا عليوووووه وسووووولم  -* عووووون جوووووابر رنووووو   هللا عنوووووه قوووووال : لعووووون رسوووووول هللا   

 .وشاهديه . وقال وهم سواء . رواه مسلم 

 

* عوووون أبووووي سوووووعيد الخوووودري  رنووووو ى هللا عنووووه قوووووال   قووووال رسووووول هللا  ووووولى هللا عليووووه وسووووولم ال تبيعوووووا الوووووذه  

 موثال بمثول وال تشوفوا بعضوها علوى بعوض وال تبيعووا الوور  بوالور  إال موثال بمثول وال تشوفوا بعضوها 
ّ
بالذه  إال

 بناجل . متفق عليه .
ً
 على بعض وال تبيعوا منها غائبا

 

الوووذه  بالوووذه   – ووولى هللا عليوووه وسووولم  -بووون الصوووامت رنووو   هللا عنوووه قوووال : قوووال رسوووول هللا  * عووون عبوووادة 

والفضوة بالفضووة والبور بووالبر والشووعير بالشوعير والتموور بووالتمر وامللول بووامللل مووثال بمثول سووواء بسووواء يودا ً بيوود فووإذا 

 اختلفت هذه ألا ناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يًد بيد . رواه مسلم . 

 

قووال : إذا تبووايع الوورجالن فكوول واحوود  – وولى هللا عليووه وسوولم  -عون ابوون عموور رنوو   هللا عنهمووا عوون رسووول هللا * 

 أو يخيوور أحوودهما ألاخوور فووإن خيوور أحوودهما ألاخوور فتبايعووا علووى ذلووك فقوود 
ً
منهووا بالخيووار مووا لووم يتفرقووا وكانووا جميعووا

فقووود وجووو  البيوووع . متفوووق عليوووه .واللفووو  وجووو  البيوووع وإن تفرقوووا بعووود أن تبايعوووا ولوووم يتووور  واحووود منهموووا البيوووع 

 ملسلم .

 

رخوووووووووص فووووووووي العرايوووووووووا أن تبووووووووواع بخر وووووووووها                       – ووووووووولى هللا عليووووووووه وسووووووووولم  -* عوووووووون زيووووووووود بووووووووون ثابووووووووت أن رسوووووووووول هللا 

 . متفق عليه . 
ً
 كيال

 

والسوونتين  املدينووة وهوم يسولفون فووي الثموار السونة – وولى هللا عليوه وسولم  -* عون ابون عبواس قووال : قودم النبو  

 فقال ) من أسلف في تمر فل سلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم . متفق عليه .

طعامووا بووثمن إلووى أجوول ورهوون فيووه  – وولى هللا عليووه وسوولم  -* عوون عا شووة رنوو   هللا عنهووا قالووت : اشووترى النبوو  

 درعه وهو باملدينة . رواه البخاري ومسلم .

يقوووول ) مووون أدر  مالوووه  – ووولى هللا عليوووه وسووولم  -ال : سووومعنا رسوووول هللا * عووون أبوووي هريووورة رنووو   هللا عنوووه قووو

 بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره . متفق عليه .

حجوور علووى معوواذ مالووه وباعووه فووي ديوون كووان  – وولى هللا عليووه وسوولم  -* عوون كعوو  بوون مالووك  عوون أبيووه أن النبوو  

 عليه . رواه الدارقطن  وصححه الحاكم .

 

  – ووولى هللا عليوووه وسووولم  -مووورو بووون عووووف أن رسوووول هللا * عووون ع
ً
  ووولحا

ّ
قوووال ) الصووولل جوووائل بوووين املسووولمين إال

 ( . رواه الترمذي . 
ً
 أو أحل حراما

ً
 حرم حالال

ً
 واملسلمون على شروطهم إال شرطا

ً
 أو أحل حراما

ً
 حرم حالال

 

مووا يخوورج منهووا بثموور وزرع . متفووق عاموول أهوول خيبوور بشووطر   – وولى هللا عليووه وسوولم  -* عوون عموور أن رسووول هللا 

 عليه .
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 املراجع: 

 للصنعاني .                                                   سبل السالم  شرح بلوغ املرام                  

 أحكام ألاحكام شرح عمدة ألاحكام                ألبن دقيق العيد.

 

 ( 1اسم املادة: فقه املعامالت  )  -6

 [140رقووووووم املادة: ]        

 عدد الساعات املعتمدة في ألاسبوع: ] أربع ساعات [        

        مفردات املادة:        

البيوووع وأركانوووه , الربوووا وأنواعوووه , بيووووع آلاجوووال , بيوووع العينوووة , الخيوووار وأقسوووامه , بيوووع املرابحوووة , املداخلوووة , بيوووع 

 ذلك . الثمار والعرايا والجوائح وما إلى

 املراجع:

 بلغة السالك ألقرب املسالك إلى مذه  إلامام مالك                  ألحمد الدردير.

 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير.                                    محمد عرفة الدسوقي .

 عبد الهادي أبو أ بع .            ماء الينبوع في أحكام البيوع                                               

 

 ( 3اسم املادة: الفقه املقارن  )  -7

 [142رقووووووم املادة: ]        

 عدد الساعات املعتمدة في ألاسبوع: ]ساعتان [        

        مفردات املادة:        

يووو  , حكوووم املفقوووود , علوووة الطوووال  الوووثالث بلفووو  واحووود , الطوووال  بالضووورر , الطوووال  باإلعسوووار , التفريوووق بالع

 الربا وأثر ذلك فيما يجري فيه الربا , انتفاع املر هن باملرهون , الحجر على السفيه واملدين . 

 

 املراجع: 

 منهاج الطال  في املقارنة بين املذاه                             عبد السميع  إمام . 

 محمد سعيد رمضان البوطي  .                              محاضرات في الفقه املقارن.                      

 الفصل الدراس   : الخامس 

 

 اسم املادة: السياسة الشرعية -0

 [142رقووووووم املادة: ]        

 عدد الساعات املعتمدة في ألاسبوع: ]ساعتان [        

        مفردات املادة:        

بيوووان  – علوووم السياسوووة , السياسوووة الوضوووعية , السياسوووة الشووورعية , (التعريوووف بمصوووطلحات : ) السياسوووة , 

 –العالقووووة بووووين السياسووووة الشوووورعية والفقووووه  –موضوووووع السياسووووة الشوووورعية , ومجالهووووا , وأهمياهووووا , وهوووودفها 
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أسووس السياسووة الشوورعية  –شوورو  العموول بالسياسووة الشوورعية  –دالئوول اعتبووار العموول بالسياسووة الشوورعية 

أمثلووووووة عمليووووووة للسياسووووووة  –سوووووود الووووووذرا ع , العوووووورف , الاستحسووووووان , املصووووووالل املرسوووووولة ( ومباد هووووووا العامووووووة ) 

 وخلفائه الراشدين رن   هللا عنهم أجمعين .  الشرعية زمن النب  

 

 املراجع: 

 السياسة الشرعية                                                                                 ابن تيمية

 الحكمية في السياسة الشرعية                                                ابن القيم الطر  

 ألاحكام السلطانية                                                                                 للماوردي

 ألبي يعلى الفراء                          ألاحكام السلطانية                                               

                                                  السياسة الشرعية والفقه إلاسالمي                                                                                                

 عبدالرحمن تاج                   

                                                        دخل إلى السياسة الشرعية                                                                                                      امل

 عبدالعال عطوة

 الفصل الدراس  : السادس   

   

 مالحظات الساعات اسم املادة ر.م

  0 ( 6أصول الفقه )  .1

  4 (  0فقه املعامالت )  .2

  0 ( 5فقه الكتاب )  .3

  0 ( 4فقه السنة )  .4

  0 ( 4الفقه املقارن )  .5

  0 ( 2فقه القضاء وطرق إلاثبات )  .6

  0 تخريج أحاديث وقاعة بحث .7

  0 الوسائل التعليمية .0

  21 عدد الساعات في ألاسبوع *
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 ( 6املادة: أ ول الفقه )  اسم -1

 [ 155رقووووووم املادة: ]        

 عدد الساعات املعتمدة في ألاسبوع: ]ساعتان [        

        مفردات املادة:        

 السنة وإلاجماع:   *

يودل عليوه فعلوه  ولى هللا عليوه وسولم , املجورد, موا يعورف  : تعريفها, ألافعال وفيها: عصومة ألانبياء,مواالسنة -

 به جهة الفعل, تعارض القول مع الفعل .

ألاخبووار وفيهووا: الخبوور الووذي علووم  وودقه والووذي علووم كذبووه ,ومووا لووم يعلووم  وودقه أو كذبووه, شوورو  الخبوور املتووواتر 

 وآلاحاد.

  

عوووض إلاجماعووات الخا وووة كإجموواع أهووول تعريفه,كونوووه حجووة, موووا يكووون حجوووة فيووه وموووا ال يكووون, ب إلاجمــاع : -

املدينة,إحووووداث قووووول ثالوووو  فووووي مسووووألة تقوووودم فيهووووا قوووووالن, الاتفووووا  علووووى حكووووم بعوووود الاخووووتالف فيووووه, إلاجموووواع 

               السكوتي .

    

 املراجع: 

 أ وووووول الفقه             لألستاذ الدكتور محمد أبو النور زهير .

 لألستاذ الدكتور شعبان محمد اسماعيل .دراسات في السنة عند ألا وليين  

 حقيقة إلاجماع وحجته                                    لفضيلة الشيخ عبد الغن  عبد الخالق.

 

 دراسات حول إلاجماع والقياس                 لألستاذ الدكتور شعبان محمد اسماعيل .

 ر ألاشقر  .إلاجماع                                      لعم

 إلاجماع عند ألا وليين                                                لألستاذ الدكتور علي جمعة محمد.

 

 ( 2اسم املادة: فقه املعامالت )  -2

 [ 147رقووووووم املادة: ]        

 عدد الساعات املعتمدة في ألاسبوع: ] أربع ساعات [        

  مفردات املادة:        

       

وووو اخوووتالف املتبوووايعين فوووي الوووثمن أو املوووثمن, السووولم وشوووروطه , القووورض وأحكاموووه , املقا وووة, الووورهن, الفلوووس,  

 الحجر, الصلل وأقسامه, الحوالة, الضمان . 

 املراجع: 

 بلغة السالك ألقرب املسالك إلى مذه  إلامام مالك          ألحمد الدردير.

 دسوقي على الشرح الكبير                              محمد عرفة الدسوقي .حاشية ال

  البهجة في شرح التحفة                                         علي عبد السالم الشولي.
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 ( 5اسم املادة: فقه الكتاب ] تفسير آيات ألاحكام[   )  -5

 [ 135رقووووووم املادة: ]        

 د الساعات املعتمدة في ألاسبوع: ]ساعتان [عد        

        مفردات املادة:        

 ( سورة البقرة . 204( إلى )  275قوله تعووالى : ) الذين يأكلون الربا ..... (.آلايوووووات     )  -

,                                )  (  27قولووه تعووالى : ) يووا أيهووا الووذين آمنوووالا تووأكلوا أموووالكم ب وونكم بالباطوول ... ( آلايتووان )  -

 ( سورة النساء.         35

 (  سورة النساء .  57( ,)  50قوله تعالى: ) إن هللا يأمركم أن تؤدوا ألامانات إلى أهلها    ... ( آلايتان )  -

(   157(  ,           )  156قوله تعالى : ) يا أيها الذين آمنوا شهادة ب ونكم إذا حضور أحودكم املووت   ...( آلايوات )  -

 ( سورة املائدة .  150,) 

    

 املراجع: 

 تفسير آيات ألاحكام                                              للشيخ محمد علي السايس .

 تفسير آيات ألاحكام                                               للشيخ علي محمد الصابوني .

 أحكام القرآن                                                                                    إلبن العربي.

 

 ( 4اسم املادة: فقه السنة ] أحادي  ألاحكام [  )  -6

 [ 135رقووووووم املادة: ]        

 عدد الساعات املعتمدة في ألاسبوع: ]ساعتان [        

  مفردات املادة:        

       

  
َ
 فأقووووام عنووووده مووووا شوووواء هللا أن يقوووويم ثووووم وجوووود بووووه عيبووووا

َ
 ابتوووواع غالمووووا

َ
* عوووون عا شووووة رنوووو   هللا عنهووووا : أن رجووووال

فخا مه إلى النب  _  لى هللا عليه وسلم _ فرده بعيبه فقال الرجل : يوا رسوول هللا قود اسوتغل غالموي, فقوال 

 _ الخراج بالضمان . أخرجه أبو داود والترمذي وصححه . رسول هللا _  لى هللا عليه وسلم

 

 * قوله  لى هللا عليه وسلم ) على اليد ما أخذت حتى تؤديه ( رواه أحمد وألاربعة وصححه الحاكم.

 

* عون جووابر رنوو   هللا عنوه قووال: ق وو ى رسوول هللا_  وولى هللا عليووه وسوولم _ بالشوفعة فووي كوول موا لووم يقسووم فووإذا 

 الطر  فال شفعة . متفق عليه.وقعت الحدود و رفت 

 

* عوون ابوون عموور أن رسووول هللا _  وولى هللا عليووه وسوولم _ عاموول أهوول خيبوور بشووطر مووا يخوورج منهووا موون ثموور وزرع . 

 متفق عليه.
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* عووووووووووووون حنظلوووووووووووووة بووووووووووووون قووووووووووووو س قوووووووووووووال سوووووووووووووألت رافوووووووووووووع بووووووووووووون خووووووووووووودية عووووووووووووون كوووووووووووووراء ألارض بالوووووووووووووذه  والفضوووووووووووووة                              

 واه مسلم.فقال ال بأس .... الد. ر 

 

 ل ست ألحد فهو أحق بها ( رواه البخاري .
َ
 * قوله  لى هللا عليه وسلم ) من عّمر أرضا

 

 له عليه ب نة فله سلبه ( رواه البخاري .
َ
 * قوله  لى هللا عليه وسلم ) من قتل قتيال

 

هووا ... الود . متفووق * عون ابون عموور قوال أ وواب عمور أرضوا بخيبوور فوأت  النبوو  _  ولى هللا عليوه وسوولم _ يسوتأمره في

 عليه .

 

* عن النعمان بن بشير أن أبواه أتو  بوه للنبو  _  ولى هللا عليوه وسولم _ فقوال إنوي نحلوت ابنو  هوذا .... الود. رواه 

 البخاري ومسلم وغيرهما .

 

 

 ) العمرى ملن وهبت له ( متفق عليه . - لى هللا عليه وسلم   -* قوله 

 

رسوووووووووووووول هللا _  ووووووووووووولى هللا عليوووووووووووووه وسووووووووووووولم _  فسوووووووووووووأله عووووووووووووون                              * عووووووووووووون زيووووووووووووود الج ووووووووووووو  قوووووووووووووال: جووووووووووووواء رجووووووووووووول إلوووووووووووووى 

 اللقطة ..... الد . متفق عليه .

 املراجع: 

 سبل السالم  شرح بلوغ املرام                                                محمد بن اسماعيل   للصنعاني .

 ألبن دقيق العيد.                  أحكام ألاحكام شرح عمدة ألاحكام         

 محمد بن علي الشوكاني.       نيل ألاوطار                                                                                   

 

 ( 4اسم املادة: الفقه املقارن  )  -7

 [ 143رقووووووم املادة: ]        

 في ألاسبوع: ]ساعتان [ عدد الساعات املعتمدة        

        مفردات املادة:        

القضاء بشاهد ويمين, القضاء بشهادة غيور املسولمين, القضواء بقورائن ألاحووال , الحودود ) معناهوا, أسوبابها , 

 خصائصها ( حد الردة , حد الحرابة. 

 

 املراجع: 

 إمام .منهاج الطال  في املقارنة بين املذاه           عبد السميع   

 . محاضرات في الفقه املقارن.                                محمد سعيد رمضان البوطي 
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 ( 1اسم املادة: فقه القضاء وطر  إلاثبات  )  -7

 [ 152رقووووووم املادة: ]        

 عدد الساعات املعتمدة في ألاسبوع: ]ساعتان [        

        مفردات املادة:        

تعريفوووه ومشوووروعيته والفووور  ب نوووه وبوووين موووا يشوووابهه فوووي الووونظم ألاخووورى  كاملظوووالم والحسوووبة , شووورو  القضـــاء: 

القانووووو   و وووووالحياته , واجبوووووات القضووووواء وطووووور  إثبوووووات الحوووووق لوووووديهم , موووووا يق ووووو   بوووووه القانووووو   مووووون ألاحكوووووام 

شوووووهادة , الشوووورعية و ووووفة قضووووائه, قضوووووا ه بعلمووووه , قضووووا ه بكتووووواب قوووواض آخوووور , قضوووووا ه بالشووووهاده علووووى ال

واجبات القانو   نحوو املق و   لوه ونحوو املق و   عليوه, القضواء علوى الغائو , آداب القضواة, خطوأ القانو   فوي 

 الحكم وأحوال القضاء فيه , علل القان   .

تعريف الدعوى وشروطها ونوعها, تعيين املدعي واملودعى عليوه, موا يجو  علوى املودعي عليوه الدعوى والبينات: 

 ت الحق .بعد إلادعاء, طر  إثبا

 املراجع: 

 بلغة السالك ألقرب املسالك                                                            أحمد الدردير . 

 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير .                                        محمد عرفة الدسوقي  .

   علي عبد السالم التسولي.            البهجة في شرح التحفة                       

 

 اسم املادة: تخرية أحادي  وقاعة بح  -7

 [ 155رقووووووم املادة: ]        

 عدد الساعات املعتمدة في ألاسبوع: ]ساعتان [        

        مفردات املادة:        

خوورية ألاحاديوو  وآلاثووار, التخووورية التخوورية لغووة وا ووطالحا, أهميتووه, نشوووأته, الفوور  ب نووه وبووين العوولو, طووور  ت

بالنظر إلى الفا  املتن , التخرية بالنظر إلوى موضووعه , التخورية بوالنظر إلوى حالوه , كيفيوة التخورية , ضووابط 

 الحكم على الحدي  بعد تخريجه.

تعريووووف البحوووو  العل وووو  , أنواعووووه وغايتووووه وخصائصووووه, العنا وووور الرئ سووووية للبحوووو  ,إلاعووووداد للبحوووو  , كتابووووة 

 .  البح 

 

 املراجع: 

 املدخل إلى تخرية ألاحادي  وألاثار                                        أبو بكر عبد الصمد . 

 أ ول التخرية ودراسة ألاسانيد                                 محمود الطحان .

 أحمد بدر.أ ول البح  العل                                                        

 كيف تكت  بحثا أو رسالة               أحمد شلب .
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 الفصل الدراس  : السابع   

   

 مالحظات الساعات اسم املادة ر.م

  0 ( 7أصول الفقه )  .2

  4 (  3فقه املعامالت )  .0

  0 ( 6فقه الكتاب )  .3

  0 ( 5فقه السنة )  .4

  0 ( 5الفقه املقارن )  .5

  0 ( 0القضاء وطرق إلاثبات ) فقه  .6

  0 (  2الحدود والجنايات )  .7

  0 مناهج البحث في العلوم إلاسالمية .1

  0 بحث التخرج .1

  02 عدد الساعات في ألاسبوع *

 ( 7اسم املادة: أ ول الفقه )  -1

 [ 156رقووووووم املادة: ]        

 عدد الساعات املعتمدة في ألاسبوع: ]ساعتان [        

        مفردات املادة:        

: تعريووووف القياس,حجيته,تقسوووويمات القيوووواس املختلفووووة, أركووووان وشوووورو  كوووول ركوووون, مووووا يجووووري فيووووه القيــــا  -

 القياس .

تعريفهوووا, الطووور  املثبتوووة للعليوووة )) الووونص, إلايمووواء, إلاجمووواع, السوووبر والتقسووويم, الووودوران, املناسوووبة,  _ العلـــة:

 الطرد, الشبة(( .قوادح العلة, تقسيمات العلة.

 املراجع:

 نور زهير .دكتور محمد أبو الأ وووووول الفقه                                                                    لألستاذ ال

 دراسات حول إلاجماع والقياس                  لألستاذ الدكتور شعبان محمد اسماعيل .

 الصالل في مباح  القياس                      لألستاذ الدكتور السيد  الل عوض.

 القياس عند ألا وليين                                 لألستاذ الدكتور علي جمعةمحمد.

 الدراس   :السابع الفصل

 

 ( 3اسم املادة: فقه املعامالت )  -2

 [ 155رقووووووم املادة: ]        

 عدد الساعات املعتمدة في ألاسبوع: ] أربع ساعات [        

  مفردات املادة:        
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الوكالوووة, إلاقووورار,  وووو الشوووركة وأحكامهوووا وأقسوووامها, ألاشوووياء التووو  يق ووو ى بهوووا عنووود التنوووازع, امللارعوووة واملغارسوووة, 

 الاستحقا , الوديعة, إلاعارة, الغص , الاستحقا , الشفعة, القسمة.

 املراجع:

 بلغة السالك ألقرب املسالك إلى مذه  إلامام مالك                        ألحمد الدردير.

 د عرفة الدسوقي .حاشية الدسوقي على الشرح الكبير                                               محم

 البهجة في شرح التحفة                                                                     علي عبد السالم الشولي.

 ( 6اسم املادة: فقه الكتاب ] تفسير آيات ألاحكام[   )  -3

 [ 131رقووووووم املادة: ]        

 ع: ]ساعتان [عدد الساعات املعتمدة في ألاسبو         

        مفردات املادة:        

( ,                           )  170قولوه تعوووالى : ) يوا أيهوا الوذين آمنوووا كتو  علويكم القصواص فوي القتلوى ..... (.آلايووووتوووان )  -

 ( البقرة .177

 ( النساء.         73(  , )  72قوله تعالى : وما كان ملؤمن أن يقتل مؤمنا إال خطأ ... ( آلايتان )  -

 (   املائدة .  34( ,)  33قوله تعالى: ) إنما جلاء الذين يحاربون هللا ورسوله... ( آلايتان )  -

 (  املائدة .  37(  , )  30) قوله تعالى : ) والسار  والسارقة فاقطعوا أيديهما   ...( آلايتان  -

(  سوووورة  15(  إلوووى )  2قولوووه تعوووالى: ) اللانيوووة واللانوووي فاجلووودوا كووول واحووود مووونهم مائوووة جلووودة    ...( آلايوووات مووون ) 

 النور.

 (  املائدة . 73(  إلى )  75قوله تعالى : ) يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر وامل سر   ...( آلايات من  ) 

    

 املراجع: 

 سير آيات ألاحكام                                       للشيخ محمد علي السايس .تف

 تفسير آيات ألاحكام                                             للشيخ علي محمد الصابوني .

 أحكام القرآن                                      للجصاص.

 إلبن العربي.                               أحكام القرآن                  

 ( 5اسم املادة: فقه السنة ] أحادي  ألاحكام [  )  -4

 [ 136رقووووووم املادة: ]        

 عدد الساعات املعتمدة في ألاسبوع: ]ساعتان [        

  مفردات املادة:        

       

 فاجاهد ثم أ اب ..... الد (. متفق عليه.* قوله  لى هللا عليه وسلم ) إذا حكم الحاكم 

 

* قولووووووووووووووه  وووووووووووووولى هللا عليووووووووووووووه وسوووووووووووووولم ) أال أخبووووووووووووووركم بخيوووووووووووووور الشووووووووووووووهداء هووووووووووووووو الووووووووووووووذي يووووووووووووووأتي بالشووووووووووووووهادة قبوووووووووووووول                                 

 أن يسألها (   رواه مسلم.



 (0202) الدراسات الاسالميةدليل قسم الجامعة الليبية للعلوم والتكنولوجيا  

 42الصفحة  عالمية بسمعة المعرفة مجتمع بناء في وتميز,,,,,,, التعليم  في ريادة
 

قوووم يشووهدون وال  * قولوه  وولى هللا عليووه وسوولم ) أن خيوركم قرنووي ثووم الووذين يلوونهم ثووم الووذين يلووونهم ثوم يكووون 

 يستشهدون ... الد ( متفق عليه .

 

* قولوووووووه  ووووووولى هللا ععليوووووووه وسووووووولم ) لوووووووو يعطووووووو  النووووووواس بووووووودعواهم ... الووووووود ( .متفوووووووق عليوووووووه وللبيهقوووووووي بإسوووووووناد             

 صحيح : الب نة على املدعي واليمين على من أنكر . 

 

مسوووووووووووووولم يشووووووووووووووهد أن ال إلووووووووووووووه إال هللا إال بإحوووووووووووووودى                              * قولووووووووووووووه  وووووووووووووولى هللا عليووووووووووووووه وسوووووووووووووولم ) ال يحوووووووووووووول دم إمر ووووووووووووووي

 ثالث ... الد ( متفق عليه.

 

 قووتال عوون ب نووة فإنووه قووود إال أن 
َ
* وعنووه  وولى هللا عليووه وسوولم فووي كتابووه إلووى أهوول الوويمن ) إن موون اعتووبط مؤمنووا

 يرن ى أولياء املقتول ( أخرجه أبو داود وغيره.

 

أن عبوود هللا بوون سووهل ومحيصووة خرجووا إلووى خيبوور موون جهوود أ ووابهم فووأت  محيصووة فووأخبر * عوون سووهل بوون حتمووة 

 أن عبد هللا بن سهل قد قتل وطرح في عين ... الد ( متفق عليه .

 

* قولوووووووووه   ووووووووولى هللا عليوووووووووه وسووووووووولم ) هووووووووول تووووووووودري يوووووووووابن أم عبووووووووود, كيوووووووووف حكوووووووووم هللا فووووووووويمن ب وووووووووى مووووووووون هوووووووووذه                   

 زار والحاكم وصححه.ألامة  ......الد ( رواه الب

 

 * قوله  لى هللا عليه وسلم ) من بدل دينه فاقتلوه ( أخرجه البخاري .

 موون ألاعووراب أتوو  رسووول هللا  وولى هللا عليووه وسوولم فقووال : يووا رسووول هللا أنشوود  هللا 
َ
* عوون أبووي هريوورة أن رجووال

بيووده ألقضووين ب نكمووا بكتوواب أال قضوو ت لووي بكتوواب هللا .. فقووال رسووول هللا  وولى هللا عليووه وسوولم والووذي نفسوو   

 وتغري  عام... الد ( رواه مسلم .هللا: الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابنك جلد مائة 

 

 ( متفق عليه. 
َ
 * قوله  لى هللا عليه وسلم ) ال تقطع يد السار  إال في ربع دينار فصاعدا

 

 خمر فجلده .* عن أنس ابن مالك أن النب   لى هللا عليه وسلم أت  برجل قد شرب ال

 

 املراجع:

 سبل السالم  شرح بلوغ املرام                                 محمد بن اسماعيل   الصنعاني .

 أحكام ألاحكام شرح عمدة ألاحكام                ألبن دقيق العيد.

 محمد بن علي الشوكاني.   نيل ألاوطار                                                                       
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 ( 5اسم املادة: الفقه املقارن  )  -5

 [ 144رقووووووم املادة: ]        

 عدد الساعات املعتمدة في ألاسبوع: ]ساعتان [        

        مفردات املادة:        

, أنووواع التعليوور ألاخوورى, حوود السوورقة, حوود الشوورب , التعليوور ) معنوواه , الفوور  ب نووه وبووين الحوود ( التعليوور باملووال 

  الاحتكار , التسعير , اجتماع الجد مع ألاخوة في امليراث, ميراث البنتين , العول في امليراث.

 املراجع: 

 منهاج الطال  في املقارنة بين املذاه                               عبد السميع  إمام . 

 محمد سعيد رمضان البوطي  .                   محاضرات في الفقه املقارن.                     

 بداية املجاهد ونهاية املقتصد                       إلبن رشد 

 ةاملغنى                                                                                                              إلبن قدام

 للنووي                 املجموع                

 

 ( 2اسم املادة: فقه القضاء وطر  إلاثبات  )  -6

 [ 153رقووووووم املادة: ]        

 عدد الساعات املعتمدة في ألاسبوع: ]ساعتان [        

        مفردات املادة:        

أعوووداد الشوووهود , شوووهادة تعريفهوووا وأحكامهوووا وشووورو  تحملهوووا وشووورو  آدائهوووا وموووا يكتفووو  فيوووه مووون _ الشـــةادة: 

 الفاسق والقاذف وشهادة النساء والصبيان وشهادة غير املسلمين , الرجوع عن الشهادة .

تعريفهوووا وأركانهوووا , كيفيوووة اليموووين وأثرهوووا فوووي الووودعوى تغلووويض اليموووين بووواللف  واللموووان, رد اليموووين, _ اليمـــين: 

 يحكم فيها بالشاهد واليمين. املواطن الت  يثبت فيها الحق باليمين فقط,  , املواطن الت 

 تعريفه وحجيته وحكمه, من يجوز إقراره وعدد إلاقرارات, إلاقرار الذي يج  الحكم به. _ إلاقرار:

القرائن والفراسة والخط والقافة وموذاه  العلمواء حوول العمول بهوا, الحوبس والضورب والتعوذي  والاهديود .... 

 الد . ومذاه  العلماء في اعتبارها.

 املراجع: 

 بلغة السالك ألقرب املسالك                                  أحمد الدردير . 

 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير .                                                   محمد عرفة الدسوقي  .

 سولي.علي عبد السالم الت        البهجة في شرح التحفة                     

 ( 1اسم املادة: الحدود والجنايات )  -7

 [ 156رقووووووم املادة: ]         

 عدد الساعات املعتمدة في ألاسبوع: ]ساعتان [        

        مفردات املادة:        



 (0202) الدراسات الاسالميةدليل قسم الجامعة الليبية للعلوم والتكنولوجيا  

 44الصفحة  عالمية بسمعة المعرفة مجتمع بناء في وتميز,,,,,,, التعليم  في ريادة
 

معنووى الحوود, وجوووب إقامتووه , العفووو عنووه, أحكووام الجنايووة علووى الوونفس ومووا يترتوو  عليهووا, الجنايووة علووى مووا دون 

لوونفس ومووا يترتوو  عليهووا. أنووواع القتوول وحكووم كوول نوووع, القصوواص وشووروطه, الجووراح أنواعهووا وأحكامهووا, الديووة ا

وأنواعهوووا ومووون يتحملهوووا , علوووى مووون تكوووون الديوووة إذا لوووم يعووورف الجووواني أو  جووورت عاقلتوووه  ديوووة االوووذكر وألانثوووى 

 واملسلم وغيره.

 ة .تعريفه وحكمه وما يجوز لولي ألامر فعله مع البغا البغي:

 مفهومه,الفر  ب نه وبين الحد وب نه وبين القصاص, الجمع ب نه وبين غيره من العقوبات املقدرة.  التعزير:

 

 املراجع: 

 بلغة السالك ألقرب املسالك                                                    أحمد الدردير . 

 محمد عرفة الدسوقي .                         حاشية الدسوقي على الشرح الكبير                   

 البهجة في شرح التحفة                              علي عبد السالم الشولي.

 

 اسم املادة: مناهج البح  في العلوم إلاسالمية  -0

 [ 150رقووووووم املادة: ]        

 عدد الساعات املعتمدة في ألاسبوع: ]ساعتان [        

        مفردات املادة:        

مفهووووووووووووم املوووووووووووونهج, املوووووووووووونهج واملنطووووووووووووق, املووووووووووونهج ونظريووووووووووووة املعرفووووووووووووة, املوووووووووووونهج فوووووووووووي العلوووووووووووووم التجريبيووووووووووووة, املوووووووووووونهج                               

 في العلوم إلانسانية .

 منهج البحث في الدراسات إلاسالمية :

 . في الفقه إلاسالمي_ 2

 في أ ول الفقه. -0

 في التفسير._ 3

 في السنة ._ 4

 .في علم الكالم_ 5

 

 املراجع: 

 مناهج البح  العل                                                                         عبد الرحمن بدوي .

 منهج البح  في العلوم إلاسالمية                                                      محمد  الدسوقي .

 الفقه                              اسماعيل سالم عبد العال.البح  

 الفصل الدراس  : الثامن   

   

 مالحظات الساعات اسم املادة ر.م

  2 ( 0أ ول الفقه )  .1

  4 (  4فقه املعامالت )  .2



 (0202) الدراسات الاسالميةدليل قسم الجامعة الليبية للعلوم والتكنولوجيا  

 45الصفحة  عالمية بسمعة المعرفة مجتمع بناء في وتميز,,,,,,, التعليم  في ريادة
 

  2 (   2الحدود والجنايات )  .3

  2 قضايا فقهية معا رة .4

  2 مقا د الشريعة  .5

  2 القواعد الفقهية .6

  2 العتق والو ية                            .7

  2 طر  التدريس العامة .0

    

  10 عدد الساعات في ألاسبوع *

 ( 0اسم املادة: أ ول الفقه )  -1

 [ 157رقووووووم املادة: ]        

 عدد الساعات املعتمدة في ألاسبوع: ]ساعتان [        

    مفردات املادة ألادلة املختلف فيها, التعادل والترجيح, الاجاهاد.        

  

ألا ووووووول فوووووووي ألاشوووووووياء قبووووووول الشووووووورع, الاستصوووووووحاب, الاسوووووووتقراء, املصووووووولحة املرسووووووولة,   ألادلــــــة املختلـــــــ  ف  ـــــــا:  -

 الاستحسان, قول الصحابي .

 الترجيح في ألاق سة. ألاحكام العامة للترجيح, الترجيح في ألاخبار, _ التعادل والترجي :

تعريفه, شرو  املجاهد, حكم الاجاهاد, مرات  املجاهدين, اجاهواد الرسوول _  ولى هللا عليوه وسولم  _ الاجت اد:

 _ اجاهاد الصحابة في عصره  لى هللا عليه وسلم, نقض الاجاهاد, هل كل مجاهد مص   .

 املراجع:

 الدكتور محمد أبو النور زهير .                       أ وووووول الفقه                                 

 ألادلة املختلف فيها                                   الدكتور محمد السعيد عبد ربه.

 بحوث في الاجاهاد وفيما ال نص فيه      الدكتور الطي  خضري السيد.

 الدكتور بدران أبو العينين.   أدلة التشريع املتعارضة ووجوه الترجيح بينها              

 الاجاهاد ومدى حاجتنا إليه في هذا العصر                للدكتور سيد موس ى.

 الاجاهاد في الشريعة إلاسالمية                                                    للدكتور حسن مرعي.

 للدكتور يوسف القرضاوي.         الاجاهاد في الشريعة إلاسالمية                          
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 46الصفحة  عالمية بسمعة المعرفة مجتمع بناء في وتميز,,,,,,, التعليم  في ريادة
 

 

 ( 4اسم املادة: فقه املعامالت )  -2

 [ 151رقووووووم املادة: ]        

 عدد الساعات املعتمدة في ألاسبوع: ] أربع ساعات [        

  مفردات املادة:        

       

 , الصدقة, اللقطة.و القراض, املساقاة, إلاجارة, الجعالة, إحياء املوات, الوقف, الهبة 

 املراجع:

 بلغة السالك ألقرب املسالك إلى مذه  إلامام مالك                                  ألحمد الدردير.

 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير                                           محمد عرفة الدسوقي .

 علي عبد السالم التسولي.                                  البهجة في شرح التحفة                     

 

 ( 2اسم املادة: الحدود والجنايات )  -7

 [ 157رقووووووم املادة: ]         

 عدد الساعات املعتمدة في ألاسبوع: ]ساعتان [        

        مفردات املادة:        

أحكووام, حوود القووذف ومووا يتعلووق بووه موون أحكووام, حوود السوورقة ومووا الووردة وأحكامهووا, حوود اللنووا ومووا يتعلووق بووه موون 

يتعلوووق بهوووا مووون أحكوووام, حووود الحرابوووة وموووا يتعلوووق بهوووا مووون أحكوووام, حووود الخمووور وموووا يتعلوووق بوووه مووون أحكوووام, حكوووم 

   املخدرات وعقوبة تناولها.

 املراجع: 

 أحمد الدردير .                  بلغة السالك ألقرب املسالك                                                   

 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير                                             محمد عرفة الدسوقي .

 البهجة في شرح التحفة                                                  علي عبد السالم الشولي.

 

 اسم املادة: القواعد الفقهية  -0

 [ 162رقووووووم املادة: ]        

 عدد الساعات املعتمدة في ألاسبوع: ]ساعتان [        

        مفردات املادة:        

والنظريووات الفقهيووة, نشووأة القواعوود الفقهيووة وتوودوينها  تعريووف القاعوودة الفقهيووة, والفوور  بينهووا وبووين الظوووابط

وتطويرهووووا, شوووورعية القواعوووود الفقهيووووة وموووودى الاسوووووتدالل بهووووا , تصوووونيف القواعوووود الفقهيووووة الكليووووة, القواعووووود 

الخمس ألاساسية, دراسة لوبعض القواعود التو  عليهوا مودار الفوروع الفقهيوة, دراسوة بعوض القواعود ألا وولية 

 الفقهية. جرت مجرى القواعد الت 

 املراجع: 

 املدخل إلى القواعد الفقهية الكلية                                                        للحريري .



 (0202) الدراسات الاسالميةدليل قسم الجامعة الليبية للعلوم والتكنولوجيا  

 47الصفحة  عالمية بسمعة المعرفة مجتمع بناء في وتميز,,,,,,, التعليم  في ريادة
 

 القواعد الفقهية                                   للندوي . إلبن  نجيم.

 

 اسم املادة: املرافعات الشرعية   -7

 [ 163رقووووووم املادة: ]        

 سبوع: ] ساعتان [عدد الساعات املعتمدة في ألا         

        مفردات املادة:      

مقدمة في حاجة الناس إلى القضاء ونبدة مختصرة عن تاريخ القضاء في إلاسالم, الدعوى وما يتعلق بها 

  الحكم ومتعلقاته . دات الحكم (( ويترت  ععليها, الحجج وأنواعها )) مستن

 

 املراجع:

 املرافعات الشرعية                                                                     العمروس  

 املرافعات الشرعية                                                                 عوض محمد مصطف                        

 

 ادة: العتق والو ية  اسم امل -15

 [ 150رقووووووم املادة: ]        

 عدد الساعات املعتمدة في ألاسبوع: ] ساعتان [        

        مفردات املادة:      

معنووووى الوووور  والرقيووووق والاسووووترقا , إلاسووووالم والوووور , إلاسووووالم أول تشووووريع يموووونح الوووور  الحقووووو  املدنيووووة, تشوووووف 

حريوور الرقيوق علووى مصواريعها, وجهوة الشووارع فوي اعتبووار الرقيوق علووي النصوف موون الشوارع للحريوة وفتحووة أبوواب ت

الحوور فووي كثيوور موون أحكامووه, العتووق وأحكامووه, التوودبير وأحكامووه, الكتابووة وأحكامهووا, أم الولوود وأحكامهووا , الوووالء 

 وأحكامه.

 الو ايا وأحكامها: تعريف الو ية.

, الو ووية لوووارث, مووبطالت الو ووية,الرجوع فووي الو ووية, مووا  الو ووية املاليووة: حكمهووا وأركانهووا , الو ووية ملعووين 

 يكون به الرجوع, تعدد الو ايا, ما يبدأ بإخراجه من الو ايا عند ضيق الثل  عن جميعها.

 الو ية النظرية: تعريفها وحكمها وأركانها . مسائل في الو ية املالية والو ية النظرية.  

 املراجع: 

 أحمد الدردير                                  بلغة السالك  ألقرب املسالك 

 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير                                                             محمد عرفة الدسوقي

           البهجة في شرح التحفة                                                   علي عبد السالم التسولي       
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 [ 161رقووووووم املادة: ]        

 عدد الساعات املعتمدة في ألاسبوع: ] ساعتان [        
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        مفردات املادة:      

 :
ً
 تعريف علم املقا د وبيان موضوعه.أوال

 :
ً
 والاستحسان. مقارنات بين املقا د واملصالل املرسلةثانيا

 :
ً
 طر  إثبات املقا د ودرو العقل في إثبا ها.ثالثا

 :
ً
 تقسيمات املقا د.رابعا

وو مقا د الشارع ومقا د املكلف ) رفع الحرج, قدرة املكلف على التكليف وتعريف املشقة, إخراج املكلف  1

 من دائرة الهوى ... الد (.

 رية,حاجية, تحسينية ( .وو أنواع املقا د من حي  قو ها في ذا ها ) ضرو  2

 وو املقا د ألا لية واملقا د التبعية. 3

وو املقا د العامة واملقا د الخا ة ) رعاية املصالل ( و ) اجتناب املفاسد ( , مصالل عامة , مصالل  4

 خا ة... الد .

:
ً
 مكمالت املقا د وشروطها. خامسا

 وو شرو  إفادة املكمالت . 3ت            وو أقسام املكمال  2وو التعريف باملكمالت             1

 

:
ً
 تطبيق املقا د في ألاحكام الفقهية ) أو ( املقا د الخا ة بكل فرع من فروع الشريعة: سادسا

 وو في الجنايات والحدود ..... الد . 4وو في ألاحوال الاخصية      3ووو في املعامالت      2وو في العبادات     1

 

:
ً
 جاهاد :املقا د والا  سابعا

وو طر  استعمال املجاهد لعلم املقا د ) من حي  التأ يل أو  2وو ضرورة معرفة املقا د لكل مجاهد    1

 وو الترجيح باملقا د . 3التدليل أو الاستنبا  ( 

 املراجع:

 هر بن عاشور مقا د الشريعة إلاسالمية                                                               محمد الطا

 املوافقات                                           للشاطب 

 نظرية املقا د عند الشاطب                                                                           محمد الريسبوني
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 [ 157رقووووووم املادة: ]        

 عدد الساعات املعتمدة في ألاسبوع: ] ساعتان [        

        مفردات املادة:        

 ــ قضايا طبية معاصرة: 2

تحديد جنس الجنوين, الاجهواض والاسوتفادة مون ألاجنوة املجهضوة, أطفوال ألاناب و , اسوتئجار الورحم أو الورحم 

ونسووبةاملولود بهووا, بنووو  املنوو  وإلانجوواب بعوود املوووت, الجراحووة الظئوور ألاحكووام واملسووائل املتعلقووة بهووذه العمليووة 

 التجميلية وجراحة تغير الجنس , نقل وزراعة ألاعضاء , الاستنساخ.

 ــ قضايا مالية واقتصادية: 0
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تغييووور القيموووة الشووورائية للنقوووود الورقيوووة, إلاعتموووادات املصووورفية, خطابوووات الضووومان, املرابحوووة ل مووور بالشوووراء, 

 هية بالتمليك, بطاقات الائتمان .ناهية بالتمليك, املشاركة املناإلاجارة امل

 املراجع:

 دراسات فقهية في قضايا طبية معا رة                                    عمر ألاشقر وآخرون.

 املوسوعة الطبية الفقهية                                                       د. أحمد محمد كنعان.

 حكم الانتفاع باألعضاء البشرية                                       كمال الدين جمعة بكر.

 املعامالت املالية املعا رة في الفقه إلاسالمي                       د. محمد عثمان بشير.

 مد تقي العثماني.بحوث في قضايا فقهية معا رة                                                   مح

 قضايا فقهية معا رة                                                  د. محمد   سعيد رمضان البوطي.

 بحوث في الاقتصاد إلاسالمي                                               د. رفيق املصري.

 د. نليه حماد.                قضايا فقهية معا رة في املال والاقتصاد                 
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 مشروع التخرج
 املرشد في مشاريع التخرج: 

 الليبيوووة للعلووووم والتكنولوجيوووا لتطووووير بجامعوووة التعليميوووة السياسوووية موووع تماشووويا 

 بصوووفة وأهوووداف القسوووم عاموووة أهوووداف الجامعوووة تحقوووق التووو  الدراسوووية خطتوووه

 تلقوواه ملووا وتطبيقووا املجووالتألاساسووية فووي جميووع  املفوواهيم للطالوو  وتقوودم خا ووة,

 محاضرات. من الطال 

  ليكووون  الخوورية الطالوو  تؤهوول التوو   امليووداني والتوودري  التخوورج مشوواريع هنووا 

 علووي تووووفير و هووودف والبحثيوووة, والعمليووة العلميووة املجووواالت كافوووة فعوواال عنصوورا

 العموول فووي سووو   متطلبووات يفووي علميووة فووي جميووع املجووالت أسووس علووي مبنوو  تعلوويم

 القطاعات. لجميع بالدنا

  عاليوووا  توووأهيال موووؤهلين طوووالب تخووورية ويهووودف كوووذلك إلوووى وعلوووي مختلوووف املسوووتويات

 . التدريس والبحوث الالتزام بمعايير عالية في  عن طريق وذلك في تخصصهم,

 التخرج: مشروع ماهية

 أن مراعوواة مووع أي مجووال كووان حقيقيووة فووي املشووكلة لحوول  هوودف معينووة فكوورة هووو 

 سووليم تخطوويط ذلووي يتبووع الحوول مبتكوور أسوولوب تكووون  وأن جديوودة الفكوورة تكووون 

 .والجهد وللوقت للقدرات

 الطلبووة  قوودرات يكشووف عوون إذ للطالوو  حقيقيووا اختبووارا التخوورج مشووروع يمثوول كموا

املشوواكل فوووي جميووع املجوووالت  موون جديوودة للعديووود حلووول  وابتكوووار املشووواكل فووي تحليوول

 التخوورج ويقوودم مشووروع التخوورج, املشووروع ملووادة الو ووول  قبوول دراسوواها أتووم التوو 

 إذ التخوورج بعوود لووه للحيوواة العمليووة مقدمووة تكووون  للطالوو  هامووة فعليووة تجربووة

 كليا. اعتمادا إبداعه املشروع وعلي عمل الطال  في علي تعتمد

  يقسووم أن ومووتقن متميووزا مشووروعا ليقوودموا أمووور الطلبووة لتسووهيل املهووم موون وكووان 

 يقووووم الطالووو  ألاول  الفصووول ففوووي الدراسووويين علوووي الفصووولين مشوووروع التخووورج

 وأسووباب ,وأهووداف بووه املشووروع والتعريووف عوون معلومووات موون مووا جمووع كوول بتقووديم

 الفصوول و املشووروع تصووميم وأفكووار والتحليوول للمشووروع بالكاموول املشووروع اختيووار

وواجهوووات  وقطاعوووات مسووواقط مووون للمشوووروع النهايوووة الفكووورة يقووودم فيوووه الفووواني

 . واملنا ير بالظل نها ي وإ هار
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  تطبيووق املهووارات علووي قووادرا الطالوو  أن موون إلووى التأكوود التخوورج ويهوودف مشووروع 

النصوووول  توووووفير الجامعيووووة فووووي  وووول دراسووووته خووووالل واملعووووارف التوووو  حصوووول عليهووووا

 مشووروع طالوو  تقووديم كوول علووي ويجوو  التخوورج املشوورف علووي مشووروع موون وإلارشوواد

 وعموموا  مشوتر  واحود الطوالب مشوروع يقودم بعوض أن القسوم يورى  لوم موا مسوتقل

 :يلي ما التخرج أهداف مشروع نلخص أن نستطيع

 معوووارف قووودرات اسوووتخدام علوووي قوووادرا الخووورية الطالووو  أن مووون التأكووود .1

 .والتنظيمية والبحثية والخطابية الكتابية

 .الواقع ذلك علي أرض وتنفيذ تعلمه ما لتطبيق للطال  فر ة إعطاء .2

 التحاقوووه فعليوووا قبووول املنوووة أخالقيوووات لتطبيوووق فر وووة الطالووو  إعطووواء .3

 .بالعمل

أي مجوووال مووون مجووواالت  علوووي تخرجوووه مشوووروع يطبوووق أن للطالووو  ويحوووق .4

املشووووورف متخصوووووص فوووووي إحووووودى  يكوووووون  أن الهندسوووووة ويفضووووول العلووووووم و

 مجاالت.

 شروط عامة في اختيار مشاريع التخرج: 

  لديووه يصووبح التخوورج حتووى ملشووروع الدراسووية املقووررات أنهووى طالوو  كوول علووي يجوو 

 لغالبيووة إنهائووه بعوود وخا ووة مشووروع التخوورج اختيووار فووي صووحيحة وطريقووة تصووور 

 وفووق التخوورج مشووروع باختيووار يقوووم أن طالوو  علووى كوول يجوو  وهنووا القسووم مووواد

 :ألاسس التالية

 يقووودم تقديموووه بحيووو  يريووود الوووذي املشوووروع موضووووع الطالوو  يختوووار أن .1

 الحيوواة املشوروع تطبيووق مووع إمكانيوة وفعليووة واقعيوة وحلووول  كافيوة معلوموات

 .العملية

 وجمووووع املعلومووووات العمليووووة بالحيوووواة بوووواالنخرا  الطالوووو  يقوووووم أن  .2

 بحاجوووة التووو  هوووي أو املواضووويع املوجوووودة للمشووواكل املناسوووبة واملالحظوووات

 .للتطوير

 عوون )وموثقوووة )كمسووودة كافيووة نظريوووة معلومووات لوودى الطالووو  يكووون  أن  .3

 .تنفيذ املشروع البدء قبل املختار املوضوع

 ال أن املشووروع و إنجوواز ملراحوول ومفصوولة زمنيووة خطووة توضووع أن يجوو   .4

 .التسجيل بداية من أشهر الثمانية تتجاوز 
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 ومحاولووة القسووم بالجامعووة يخوودم اختيووار املوضوووع بمووا ألاوليووات فووي يضووع أن .5

 ومشوواريع واقتراحووات أفكووار القسووم  موون لووه فووي هامووة بصوومة توور  الطالوو 

 .تخرج

 الوووذي املشوووروعمتخصوووص فوووي مجوووال  املشووورف ألاسوووتاذ يكوووون  أن فضووول .6

 .الطال  اختاره

 قواعد قبول مشاريع التخرج: 

 وهميووة علووي أمووور  يعتموود ال وأن العملووي للتطبيووق قابوول املشووروع يكووون  ان .1

 .للتطبيق قابلة غير

 القيووام بووأي دون  مسووبقا موجووودة فكوورة موون مووأخوذ املشووروع يكووون  أن .2

 .عليها تطوير

 الاسوووتفادة موون بعووود بنفسوووه ينفوووذه مشوووروع بتقوووديم الطالووو  يقووووم أن .3

 .الدراسة مراحل من اكتسبها الخبرة الت 

 جديدة. املشروع أفكار يقدم أن .4

 حوودود فيوه عنوود العموول عوون التوقووف سووابق تووم مشووروع املشووروع يكموول أن .5

 .معينة

 . مسبقا موجودة ملشاكل حلول  املشروع يقدم أن .6

 وقووويم والدينيوووة وعوووادات إلاسوووالمية وألاخوووال  القوويم املشوووروع يحتووورم أن .7

 .املهنة وأخالقيات وإلاسالمي الليب  املجتمع

 .البدء باملشروع قبل املشرف من املوافقة يأخذ أن الطال  علي يج  .0

 ويسوومح لهووذا الغوورض املعود النموووذج حسوو  مقتورح مشووروع الطالوو  يقودم .7

 باألولوية. الاختيار مقترح ويتم مشروع من أكثر للطال  تقديم

 (..العلمية املشاريع  )اللجنة لجنة من قبل املقترحة املشاريع تقييم يتم .15

 أمووا فووي حالووة املشوورف مووع مباشوورة العموول الطالوو  يبوودأ القبووول  ي حالووة .11

 .مرة أخرى للقسم مقترح مشروع تقديم إعادة الطال  فعلى الرفض

 العناصر الاساسية للمشاريع: 

  هما أساسين عنصرين من التخرج مشروع يتكون: 

 ألاولوووى مراحووول التصوووميم بمناقشوووة  الطالووو  يقووووم :التطبيقـــ  الجانـــب .1

 وموثووق املواقووع علووي , أو النظريووة تطبيقيووه دراسووة عوون والثالثووة والثانيووة

 .والرسم بالصور  مع التحليل للمشروع عملية بأعمال
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 املشووروع نظووري عوون تفصوويلي شوورح عوون عبووارة وهووو : التفصــي ي التقريــر .2

 موون العووام الهوودف علووي هووذا التقريوور ويحتوووي  واضووحة علميووة بطوور   موثووق

 اختيوووواره وأسووووباب جمووووع املعلومووووات تحقيقوووه وطوووور   وطريقووووة املشوووروع

 .الطال  إليها الت  و ل التصميم مراحل خالل وتحليل املوقع املشروع

  والثانيوووة ألاول  للمراحووول التصوووميم العاموووة والشووورو  التخووورج مشوووروع كيفيوووة 

 والثالثة:

 .القسم املختص إلى إلاجازة مشروع ببرنامة الطال  يتقدم .1

 نجوول فووي مقووررات قوود يكووون  أن بعوود إلاجووازة بمشووروع الطالوو  يتقوودم .2

 .مشروع التخرج وبح  املراحل ملختلف التصميم املعماري 

 .والثانية ونهائية أولى : مراحل ثالثة من إلاجازة مشروع يتألف .3

 ألاولووووى للنظوووور فووووي الثالثووووة مراحوووول يشووووكل مجلووووس القسووووم لجنووووة تحكوووويم .4

 .التخرج مشروع من ونهائية والثانية

 موون التحكوويم املسووماة لجنووة قبوول موون النهووا ي املشووروع تحكوويم يجوورى  .5

 ال الدراسووو  ,  ضووومن املواعيووود فقوووط فوووي العوووام مووورتين القسوووم مجلوووس

 .القسم يحددها

 مووون %(علوووي ألاقووول55إذا نوووال درجووة ) املشوووروع ناجحوووا فووي يعتبوور الطالووو  .6

 العالمة

 املعدالت: 

  الاقسووام العلميووة بجامعووة إلاجووازة فووى درجووة علووي الطالوو  لحصووول  يشووتر 

 .كافة املقررات الليبية للعلوم والتكنولوجيا نجاحه في

  أسووواس تخصووويص علوووي دراسوووية مرحلوووة كووول النجووواح فوووي معووودل يحسووو 

الدراسوووية  الطالوو  فووي مختلووف املراحوول عليووه حصوول الووذي %( للمعوودل80)

 مشروع %( لدرجة25و )

 املقررات نظام مبادئ 

 املجتمووع وميولووه ومطالوو  الفوورد حاجووات بووين والتوووازن  التكاموول يتحقووق أن 

 .وأولوياته

 الاختيار حقه الطال  يمارس أن. 

 القرار اتخاذ الطال  يمارس أن. 

 وقدراته استعداده وحس  ميوله وفق الطال  يتعلم أن. 
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 وتعليلها قدراته على اكتشاف الطالب مساعدة. 

 تكيفه وسهولة الدراس   البرنامة مرونة. 

 إلارشوواد وتوووافر خوودمات واسووتقالله الطالوو  حريووة بووين التكاموول يتحقووق أن 

 .له والتوجيه

 بنوواء  نحووو فإنهووا تتجووه املقووررات نظووام عليهووا املبووادئ التوو  يقوووم مالحظووة ومون

 , واتخوواذ القوورار الحريووة فووي الاختيووار إعطوواءه خووالل موون الطالوو  شخصووية

 وميولووه يتناسوو  حيوو  التعليميووة ألاخوورى  الوونظم يتحقووق فووي لووم مووا وهووذا

 موونهج وهووو الووذاتي والووتعلم علووى الاسووتقاللية يركوول نظووام فهووو واتجاهاتووه,

 .والتنوع والاستمرار بالشمول  املتمثلة النظم التعليمية حدي  في عل  

 مواصفات وشكل التقرير: 

 يبذلووه يعكووس املجهووود الووذي ألنووه املشووروع هامووا فووي جوولء التقريوور يعتبوور 

 علوى الاطوالع يريود ملون سويعتبر مرجعوا أنوه كموا أنجوله, الوذي والعمول الطالو 

 لكتابتووه خا ووة عنايووة تووولى أن لووذا يجوو  طووالب وبوواحثين, موون املوضوووع

  . فيه ألافكار العلمية الواردة وترت  

 للمشوورف فإننووا نتوور  املجووال للتقريوور التووالي التقسوويم نقتوورح إذ هنووا ونحوون 

طبيعووة  حسوو  أسوومائها أو تغيوور ألاجوولاء بعووض دمووة إلووى الطالوو  لتوجيووه

 الطالوو  علووى ينب ووي التقريوور كتابووة عامووة حووول  تو وويات وهنووا  املوضوووع,

 :وهي بها التقيد

o موون التقريوور علووى ألاولووى الصووفحة تحتوووي  أن يجوو  الغــالف: صــفحة 

 املشوووورف الطالوووو , اسوووم اسوووم املشووووروع, عنووووان شوووعار الجامعووووة,

 . أخرى  ومعلومات

o  بشووووكل مختصوووور  هوووودف الطالوووو  يووووذكر وفيووووه :الدراســــة ملخـــص 

 واحوودة يتعوودى  ووفحة ال أن ويجوو  منووه, املتوقعووة والنتووائة املشووروع

الدراسووات  يخووص وذلووك فيمووا ,)كلمووة " 155 "و 155 " بووين مووا أي(

 .ألاولى الجامعية

o  أي يوووذكر كامووول بشوووكل التقريووور فهرسوووة يجووو  :املحتويـــات قائمـــة 

 .الصفحات وأرقام العناوين



 (0202) الدراسات الاسالميةدليل قسم الجامعة الليبية للعلوم والتكنولوجيا  

 55الصفحة  عالمية بسمعة المعرفة مجتمع بناء في وتميز,,,,,,, التعليم  في ريادة
 

o  قائموووووة  تحديووووود يجووووو :)وجووووودت إن( وألاشـــــكال قائمـــــة الجـــــداول

 عناوينهوووا وأرقوووام ذكووور موووع التقريووور الووووارد فوووي وألاشوووكال بالجوووداول 

 .فيها الواردة الصفحات

o  ووفحة إهووداء إضووافة للطالوو  يمكوون:)وجوودت إن( إلاهــداء صــفحة  

 العووون  لووه موون قوودم وكوول أ وودقائه أو وأسوواتذته ألهلووه الشووكر لتوجيوه

 .املشروع إنجاز

o  ويمكوون بشوكل كاموول املنجول العمول تقوديم يوتم وفيوه :التقريـر موضـوع 

 :التالية ألاساسية ألاجلاء إلى تقسيمه

 ووضووعها  فووي إطووار باختصووار املسووألة اسووتعراض يووتم وفيهووا :مقدمــة .1

 .املقترحة حلول  إلى مع إلاشارة عام

 النظووري للمسوألة الجانوو  تحليول يووتم الجوولء فووي هوذا :املشــكلة تحليـل .2

 .املناسبة الحلول  واقتراح مفصل بشكل

 موون املتو وول لهووا النتووائة شوورح فووي هووذا الجوولء يووتم  :النتــائج تحليــل  .3

 وتحليلهووا أو مسوواحي معموواري  برنووامة أو توضوويحية رسووومات خووالل

 .عام بشكل

 ام يسووتعرض املطروحوة ألافكووار أوال الطالوو  يووذكر وفيهووا :الخالصـة  .4

تحقيقهووا ثووم  تووم والنتووائة التوو  الطالوو  قوودمها التوو  الحلووول واملعالجووة

 إجراءهوووا املمكووون أو التحسووو نات التطوووويرات إلوووى يشوووير فوووي الختوووام

 . مستقبال

 بهوا الطالو  فوي اسوتعان التو  املراجوع كافوة ذكوور يجو  :املراجـع قائمـة  .5

 لتسووهيل لووبعض الضوووابط وفقووا ترتوو  أن ويجوو  املشووروع, إنجوواز

 .فيها البح 

 أو مالحوووق إلضووافة معلومووات يسووتخدم أن للطالووو  :يمكوون املالحــق .6

فوووي   أهمياهووا إمووا لعوودم التقريوور فووي موضوووع ذكرهووا نرغوو   لووم نتووائة

وضووع  يمكوون فمووثال ذهون القووارئ, تشووي  مون خوفوا أو املوضوووع فهوم

 .إلد ..ملحق املنجلة في البرامة 

 التخرج: مشاريع ف الرئيسية ألاطراف

 يجووو  تحديووود  وووروف حسووونة, و جيووود بشوووكل املشوووروع إنجووواز لضووومن 

 واحد منه كل ومسئوليات املشروع بتنفيذ ألاطراف املعنية
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  عووون تنفيوووذ ألاول  واملسوووئول  الرئ سووو   الطووورف الطالووو  يعتبووور :الطالووو 

 :يلي نوجلها كما واملهام املسئوليات من عليه جملة وتترب املشروع

 يتعووين مقووررين دراسوويين بمثابووة التخوورج مشووروع يعتبوور : عامووة مسووئوليات 

 ألاول  الدراسوو   الفصوول خووالل وينجوول الجوولء ألاول  اجتيازهمووا, الطالوو  علووي

 للطالوو , املسووار الجووامعي موون الثوواني الدراسوو   خووالل الفصوول الثوواني والجولء

 موون املووواد الاناهوواء بعوود التخوورج مشووروع اختيووار الطالوو  علووي لووذا يجوو 

 .التصميمات وإلانشاءات وتمثل العملية

 التوودري  بووه خووالل خوواص تخوورج مشووروع والتفكيوور فووي البحوو  الطالوو  علووى 

 الوووودوائر أو باملؤسسووووات الخا ووووة الاتصوووال خووووالل موووون أو الصووويفي

 لووورئ س املقترحوووات وتقوووديم للمسوووتوى التخووورج و ووووله قبووول الحكوميوووة

 مشوواريع هنووا  أن العلووم مووع بهووا, القسووم ومناقشوواهم أسوواتذة أو القسووم

 تسوومع كافووة ال قوود بالقسووم لكنهووا التوودريس هيئووة أعضوواء داخليووة يقترحهووا

 لكوول تخوورج مشووروعتوووفير  مسووئولية يتحموول ال القسووم فووإن وعليووه الطوالب

 .طال 

 بنفسووه الطالوو  إنجووازه علووى يجوو  شخصوويا عمووال التخوورج مشووروع يعتبوور 

 اللووووائح الجامعيوووة ثبووووت عكوووس ذلوووك فسوويعاق   الطالووو  طبوووق حالوووة وفووي

 بالغ . املتعلقة

  للقووواءات أسووووبوعية مواعيووود حووووول  املشوووورف مووووع علوووى الطالوووو  الاتفوووا 

 وعوودم املواعيوود, بهووذهالالتووزام  عليووه ويجوو  سووير العموول ومتابعووة ملناقشووة

 .املنظمة اللوائح به حس  يعامل يعتبر غيابا بما التزامه

 مسئوليات الطالب فيما يخص مشروع التخرج: 

 دوريوووة حووووول  وإلقووواء عوووروض منووووتظم بشوووكل الحضوووور  الطالووو  علوووى 

 .مشروعه

 املناسوو  إلجووراء التصووميم الالزمووة واملعلومووات املراجووع جمووع الطالوو  علووى 

 . جيدا وفهمه املشروع موضًوع حول 

 ألافكار املطروحة وتصميم اقتراح الطال  على ينب ي ذلك بعد. 

 مووون املشووروع ألاول  الجووولء حوووول  مختصوور تقريووور إعوووداد الطالووو  علووى 

 بثالثووة املوعوود املشووروع قبوول علووى باإلشووراف للمكلووف منووه نسووخة وتسووليم

 أ وووبح آلان الوووذي الكمبيووووتر التقريوور باسوووتخدام كتابووة يفضوول أسووابيع,
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 الحصوووول  ويمكوون للطالووو  العلميوووة, ألاوسوووا  انتشووارا وتوووداوال فوووي ألاكثوور

 شوووكل التقريوور سوووتحدد التووو  املنطقيووة امللفووات علووى املشوواريع موون لجنووة

 .الرسومات وعرض

 موعوود بأسووبوعين قبوول املشووروع موون ألاول  الجوولء مناقشووة الطالوو  علووى 

 موون الطووالب النقوواو واسووتفادة إلثووراء طووالب كوول وبحضووور  املشوورف أمووام

 .املناقشة

  اسوووتكمال التصووميم املشوووروع موون الثوواني بدايووة الجوولء مووع علووى الطالوو 

 الفصوول موون ألاسووبوع الثالوو  عوون املشووروع البوودء فووي  ال يتووأخر أن علووى

 .الالزمة بالتطويرات والقيام إكمال املشروع له يتسنى حت   الدراس  

 التوو   أهووم النتووائة وتبووين تعوورف بمشووروعة ملصووقات تحضووير الطالوو  علووي

 قبوول املشوواريع تقيمووه لجنووة الجموواعي الووذي العوورض وتعليقهووا فووي لهووا تو وول

 علووى إجبوواري  العوورض هووذا واملشوواركة ويعتبوور الحضووور  موعوود بأسووبوعين,

 .املشروع تقييم يدخل حي  طالب املستوى ألاخير

  ألاول  التخوورج بشووقيه مشووروع حووول  النهووا ي التقريوور إعووداد علووى الطالوو 

 موووع للمشوووروع الشووورو  الشوووكلية املوضوووحة فوووي للضووووابط وفقوووا والثوواني

 النهائيووووة والرسووووومات التقريوووور التنفيذيووووة و نسوووود اللوحووووات إحضووووار

 للمشروع.

 أشوهر حوددت بثمانيووة النهائيووة املناقشوة و املشووروع لتسوليم ألاقصوو ى الحود 

 علوى أعوادة يجبور الطالو  هوذه املوودة تجوواوز  و حوال املشووروع تنزيول تواريخ مون

 . يكن لم أنك ألاول  تنزيل املشروع

 قبوول إلووى القسوووم النهوووا ي بشووكله التخوورج مشوووروع تسووليم الطالووو  علووى 

 :بأسبوعين النها ي املوعد

 وأن أعضوواء لجنووة املناقشووة بعوودد القسووم لوورا س التقريوور موون نسوود .1

 .)تدب س أو )سلك  يكون مجلدة 

 .التخرج مشروع من نهائية ورسومات إلكترون تين نسختين  .2

  النقووواو, ووفقوووا لجنوووة أموووام التخووورج مشوووروع مناقشوووة علوووى الطالووو 

 .القسم الت  يضعها للضوابط
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  يقوووم مناقشوة املشووروع, توتم أن بعود املشوروع مون النهائيوة النسوخة تسولم 

 وتسووولم املناقشوووة لجنوووة واملالحظوووات قووودماها بتصوووحيح ألاخطووواء الطالووو 

 :ألاخيرة كالتالي النسخة

 .للقسم فاخر تغليف مغلفة نسد ثالث .1

 الغووالف ألاخيوور داخوول يوضووع موورن  قوورص نسووخة كوول مووع يرفووق .2

 .على املشروع بالكامل النهائية على الرسومات ويحتوي 

 وفقووأ للنموووذج املعوود النهائيووة النسووخة تسووليم علووى نموووذج التوقيووع .3

 .الغرض لهذا

 مسئوليات املشرف: 

 التووو  ذلوووك املشووواريع إليوووه بموووا فوووي املسوووندة علوووى املشووواريع يشووورف ألاسوووتاذ 

 ويعتبوور إليووه, طوورف الطووالب وأوكلووت موون واختيوورت ))إن وجوودت   اقترحهووا

 موون عليووه جملووة وتترتوو  تنفيووذ املشووروع عمليووة الثوواني فووي الرئ سوو   الطوورف

 :بينها من املسئوليات

 الطووالب وتقووديم مووع املشووواريع ملناقشووة أسووبوعية مواعيووود تحديوود .1

 .لهم الالزمة والتوجيهات إلارشادات

 للمشووروع والتأكوود العمليووة الخطووة املب نووة فووي املراحوول تنفيووذ متابعووة .2

 للطالووو  وإشوووعار رئووو س شخصووو   بمجهوووود أنجووول العمووول أن مووون

 لهووذا املعوود وفقووا للنموووذج  حالووة ثبوووت عكووس ذلووك كتابيووا القسووم

 .الغرض

 السوووادس مووون ألاسوووبوع خوووالل لووورئ س لجنوووة املشووواريع تقريووور رفوووع .3

 .تنفيذ املشروع مراحل الطال  في تقدم حول  الدراس   الفصل

 %( لإلشوووراف15) مووون الطالووو  وتقيوويم النهائيوووة املناقشوووة حضووور  .4

 .الغرض لهذا املعد للنموذج وفقا

 .املشروع ث على تحد جوهرية تغييرات بأي القسم إبالغ .5

 املشوروع )سوويقدم حالوة حوول  أسووابيع بثالثووة املوعود قبول تقريور رفوع .6

 .حالة ألاسباب  في كل ذكر مع ,) سيعاد أم سيؤجل -للنقاو

 تنفيوووذ التغيووورات مووون والتأكووود املشووواريع مالحظوووات لجنوووة متابعوووة .7

 .اللجنة من املطلوبة
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 :املشاريع لجنة

 تتووولى املشوواريع, فهوو  انجوواز عمليووة مهمووا فووي طرفووا املشووواريع تعتبوور لجنووة 

 :يلي ما تلخيص مهامها ويمكن عامة بصفة واملتابعة التنسيق مهمة

 .املشاريع وانتقاء على جمع إلاشراف .1

 .عليهم املشرفين وتحديد الطالب على املشاريع توزيع  .2

 .الطالب متابعة  .3

 .لطالب الجماعية املعلقة العروض تقييم .4

 .املتميزة املشاريع واختيار املشاريع نقاو على إلاشراف .5

 %25ثووالث مراحوول ألاولووى علووى املشووروع مناقشووة أثنوواء الطووالب تقيويم .6

 .لذلك املعد وتعبئة النموذج %45 والثالثة  %45 ( والثانية

 املشاريع: منسق 

 يلي ما مهامه أهم ومن التخرج ملشاريع ألاساس   املحر  هو: 

 وطريقووة عموول أهميووة عوون الفصوول بدايووة تعريفيووة محاضوورة إعطوواء .1

 .التخرج املشروع

 يحتوواج لتودخل حوودوث أموور حالووة الخارجيووة فووي الجهووات مووع التنسويق .2

 فيهوووا التووو  ينفوووذ معالجوووة فوووي التعووواون   الطالووو  املنسوووق ملسووواعدة

 .مشروعه الطال 

 .واملناقشات الاجتماع مواعيد عن إلاعالن .3

 .واملشرف الطالب بين و ل كحلقة العمل .4

 بأسووبوع ملراجعاهووا املناقشووة قبوول اللجنووة علووى املشوواريع تقووارير توزيووع .5

 .وتقييمها

 قبوول علووى ألاعضوواء باللجنووة الخا ووة املشوواريع مناقشووة توزيووع نموواذج .6

 .الغرض لهذا املعد النموذج حس  املناقشة

الدرجووة ير وودها  متوسووط واسووتخراج اللجنووة موون النموواذج اسووتعادة .7

 .الغرض املعد لهذا  في النموذج

 مون علووى الدرجوة الحصووول  بعوود النهائيووة الدرجووة بر وود املنسووق يقووم .0

 لهووذا املعوود وير وودها فووي النمووذج اللجنووة درجووات ومتوسووط املشورف

 إلووي رئوو س النهائيووة ر وود الدرجووة بتسووليم املنسووق ويقوووم الغوورض ,

 .القسم
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 بعوود تصوحيحها املشوواريع موون النهائيوة النسووخة بتسووليم املنسووق يقووم .7

 إلووى الغوورض لهووذا للنموووذج املعوود وفقووا النهائيووة  ووور ها ووضووعها فووي

 :من كل

 للمشرف. نسخة 

  بالجامعة املكتبة لرسومات نسختين الكترون تين. 

  بالجامعة املكتبة لرسومات ورقيتين نسختين. 

  للقسم كاملة نسخة. 

عووون  تفصووويلي شووورح لتقوووديم ) دقيقوووة " 25 "( الطالووو  يمووونح .15

واللجنوووة  املشووورف قبووول مووون املناقشوووة تبووودأ توووم ومووون مشوووروعه,

 .للمشروع ساعة املناقشة كاملة مدة تتجاوز  ال أن على املشرفة

 طرق تقيم املشاريع: 

 توووزع علوووى أمووور  عووودة الاعتبوووار بعوووين يؤخوووذ بوووأن املشووروع تقيوويم يووتم 

 :الدرجات أساسها

 لجنووة قبول املسوتحقة موون الدرجووة %مون25اعطوواء  يوتم و ألاولووى املرحلوة .1

 .الغرض لهذا املعد حس  النموذج للمشروع ألاولى املرحلة مناقشة

قبوول لجنووة  املسووتحقة مون الدرجوة موون %45  إعطوواء يوتم الثانيووة املرحلوة .2

 .الغرض النموذج املعد لهذا حس  الثانية للمرحلة املناقشة

 املسوووتحقة مقسووومة الدرجوووة مووون %45يوووتم اعطووواء  الثالثوووة املرحلوووة .3

 :كالتالي

 املعمارية للرسومات %25 - أ

 للمشرف %15 - ب

 التقرير %15 - ت

 لووذلك وتوقيعهووا املعوود النموووذج حسوو  الوودرجات بوضووع املنسووق يقوووم .4

 .رئ س القسم من

 املهووام واحوود توووزع مشووروع مشووتر  فووي طالوو  موون أكثوور وجووود حووال فوي  .5

 باإلجابوووة بالوقوووت ويقووووم والتقيووود السوووابقة الشووورو  ضوووًمن علووويهم

 يوتم أن ويجو  الشورح, يطلو  منوه أو ألاسوئلة لوه توجوه الوذي الاوخص

 بيوونهم يحووددوا بووأن املناقشووة علووى مراحوول مسووبقا الطلبووة بووين التنسوويق
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موون  بووأخر الطالوو  اسووتبدال للجنووة ويحووق بووالعرض للمشووروع يقوووم موون

 .املجموعة

  النجاح والرسوب والتأجيل: 

 نتيجووة اجماليووة فووي كافووة  علووى حصوووله حالووة الطالوو  نجوواح يعلوون :النجوواح

 %55التقييمات ال تقل عن 

 الحاالت التالية إحدى راسبا في الطال  يعتبر :الرسوب: 

 %55  من على نتيجة اجمالية أقل حصوله .1

 و .الطالوو  حالووة حووول  قوودمها املشوورف واملبووررات التوو  رأي علووى بنوواء .2

الطالووو   رسووووب ويعلووون للنقووواو املشوووروع ال يمووورر  الحالوووة هوووذه

 .مباشرة

  التالية الحاالت املشاريع تأجيل يمكن :التأجيل: 

املشوووروع فوووي الوقوووت  إنهوواء مووون الطالووو  تمكوون عووودم :ألاولوووى الحالووة .1

 املشووورف أسووباب ويرهوووا املشوووروع بطبيعوووة تتعلوووق ألسوووباب املحوودد

 .التأجيل وتستحسن وجيهة

فتوورة  النقوواو واقتووراح لجنووة للنقوواو املشووروع تقووديم :الثانيووة الحالووة .2

 ناقصووة فوووي اسووتكمال أجوولاء أو التعوووديالت بعووض إلجووراء اضووافية

 أن علوى لتأجيول املودة املناسوبة تحديود يجو  الحوالتين وفووي املشوروع,

 الفصووول مووون الثووواني أقصووواه أسوووبوع موعووود ينووواق  املشوووروع فوووي 

 .التالي الدراس  

خا وووة   وووروف بسووب  املشووروع إنجوواز اسووتحالة : الثالثوووة الحالووة .3

 يعورض املوضوووع الحالوة هوذه و ,) غيرهووا أو صوحية( بالطالو تتعلوق 

 قوودمها واملبووررات التوو  الطالوو  فووي حالووة  للنظوور القسووم علووى لجنووة

 لوبعض مووع الطالوو  عمول إن كوان املشوورف رأي الاعتبووار بعووين ويأخوذ

 الحالوووة كوووامال حسووو  فصوووال التأجيووول مووودة تصووول وقووود الوقوووت,

 وإال واحووودة موون موورة الووذكر السوووابقة الثالثووة واملبووررات والحوواالت

 .رسوب إلى التأجيل يتحول 

  :طرق مناقشة املشاريع

  وهي التخرج مشاريع ملناقشة العامة القوانين من مجموعة هنا: 
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 موودة مشووروعه قبول علووي املشورف ومراجعوة مناقشووة الطالوو  علوي يجو  .1

 .الرسمية املناقشة موعد من

 املشوورف واللجنووة أمووام للطالوو  املحوودد املوعوود السوواعة املناقشووة تووتم .2

 .املشرفة املشرف واللجنة بذلك سمع إن الطالب من وعدد املشرفة

 مون مشووروعه ) املناقشووين عوودد حسوو  ( نسود مجموعوة الطالو  يقودم .3

 :من لكل املشروع مناقشة موعد قبل

 املشرف. 

 منسق املشرع. 

 املشروع  من يستفاد ش  ء أهم هو ما 

 وكيووف سووتطور  بووه قمووت ممووا لالسووتفادة املسووتقبلية الخطووة هووي مووا 

 مستقبال  العمل هذا

 منها الت  استفدت ألاخطاء هي ما. 

 املشكلة في التصميم وحل لتحليل اتبعاها الت  الطريقة هي ما. 

 تووم التطبيووق  والتوو  والجهووة واملجتمووع للكليووة مشووروعك أضوواف موواذا

 املشروع  عليها

 لديها  املشروع مراجعة تم الت  الجهات تقييم هو ما 
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 الخاتمة

 والباح  واملشرف تعريف الطال  يهدف إلى الذي إلارشادي الدليل هذا ختام وفي

 يعود الوذي العل و  البحو  والشوكلية وإلاجرائيوة فوي كتابوة العلميوة النوواحي بوبعض

 التو  لهوا املسواهمات أهوم مون يعتبور العل و  فالباحو  الطال  هامة في  حياة مرحلة

 مون العديود تطبيوق مون خوالل العل و  البحو  مرحلوة إلوى الطالو  نقول كبيور فوي دور 

 , املعواي  الواقوع علوي الدراسوية حياتوه الطال  طيلوة اختزلها الت  املعارف النظرية

ويرضويه  يحبوه ملوا وفقنوا قود نكوون  أن القودير العلوي هللا مون وأخيورا ولو س اخورأ أرجوو

 رب هلل الحمد أن واخر دعونا الجميع, هللا ووفق وإلافادة الاستفادة للجميع ونأمل

 .العاملين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


