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املقرراث الذراسيت
Department Principal Courses

رقم المادة

 م.ر

رمز المادة

اسم المقرر

عدد الساعات

المتطلبات

عدد الوحدات

Course Name

:  املىاد اإللزاميت التخصصيت:أوال

Provisions of worship (a)

-

3

2

*)أحيام العباداث (أ

A.E

101

1

The fundamentals of figh(a)

-

3

2

*)أصىٌ الفله (أ

A.E

102

2

Science of Hadeeth (a)

-

3

2

*)مصؼلح الخذًث (أ

A.E

103

3

Quranic sciences (a)

-

3

2

*)علىم اللشآن (أ

A.E

104

4

Islamic agedah

-

3

2

*العليذة ؤلاظالميت

A.E

105

5

The fundamentals of figh(b)

101

3

2

*)أحيام العباداث (ب

A.E

201

6

Knowledge of jurisprudence(b)

102

3

2

*)أصىٌ الفله (ب

A.E

202

7

Science of Hadeeth (b)

103

3

2

*)مصؼلح الخذًث (ب

A.E

203

8

Quranic sciences (b)

104

3

2

*)علىم اللشآن (ب

A.E

204

9

Search fundamentals

101

2

2

*أظاظياث البحث

A.E

215

10

Provisions of worship (c)

201+101

3

2

*)أحيام العباداث (ج

A.E

301

11

The fundamentals of figh(c)

202+201

3

2

*)أصىٌ الفله (ج

A.E

302

12

Interpretation of quranic verses
sentences(a)
Transaction provisions of (a)

204+104

3

2

*)جفعحر آًاث ألاحيام (أ

A.E

307

13

301+201+101

3

2

*)أحيام اإلاعامالث (أ

A.E

401

14

The fundamentals of figh(d)

302+202+102

3

2

*)أصىٌ الفله (د

A.E

402

15

Provisions of the Family (a)

301+201+101

3

2

*)أحيام ألاظشة (أ

A.E

403

16

Conversations provisions ( a)

301+201+101

2

2

*)أحادًث ألاحيام(أ

A.E

404

17

215 +301+201+101

2

2

*مىاهج البحث

A.E

415

18

307+204+104

3

2

*)جفعحر آًاث ألاحيام (ب

A.E

407

19

301+201+101

3

2

*)الىصاًا واإلاىاسيث (أ

A.E

409

20

Research Methods
Interpretation of mandates
sentences(b)
commandments and inheritances (a)

1
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21

501

A.E

أحيام اإلاعامالث (ب)*

2

3

401 +301+201+101

)Transaction provisions of (b

22

503

A.E

أحيام ألاظشة (ب)*

2

3

403 +301+201+101

)Provisions of the Family (b

23

504

A.E

أحادًث ألاحيام (ب)*

2

2

404 +301+201+101

)Conversations provisions ( b

24

509

A.E

الىصاًا واإلاىاسيث (ب)*

2

3

409 +301+201+101

)Commandments and inheritances (b

25

601

A.E

أحيام اإلاعامالث (ج)*

2

3

26

622

A.E

الخذود والجىاًاث*

2

2

27

604

A.E

أحادًث ألاحيام (ج)*

2

2

28

700

A.E

مششوع الخخشج*

2

2

+301+201+101
501+401
+301+201+101
501+401
+404 +301+201+101
504
ئهجاص ( )95وحذة دساظيت

)Transaction provisions of (c

29

701

A.E

أحيام اإلاعامالث (د)*

2

3

+301+201+101
622+ 601+501+401

Islamic bouudaries and felonies
)Conversations provisions (c
graduation project
)Transaction provisions of (d

ثانيا :مىاد إلزاميت غري ختصصيت :

ر .م

سكم اإلاادة

سمض
اإلاادة

اظم اإلالشس

عذد
العاعاث

عذد
الىحذاث

اإلاخؼلباث

1

117

A.E

2

118

A.E

أصىٌ الىخابت
العشبيت*
الىحى (أ)*

2

2

-

Thefundamental of Arabic writing

2

2

-

)Grammer (a

3

218

A.E

الىحى (ب)*

2

2

118

)Grammer (b

4

318

A.E

الىحى (ج)*

2

2

218+118

5

418

A.E

الىحى (د)*

2

2

318+218+118

Grammer
)(c
)Grammer (d

6

518

A.E

الىحى (هـ)*

2

2

+318+218+118
418

2

Course Name

)Grammer (e
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ثالثا :مىاد اختياريت خيتار منها الطالب ما ال يقل عن ( )18وحذة :
اظم اإلالشس

2

324

A.E

جفعحر اللشآن الىشيم

2

3

204+104

Interpretation of the qoran

3

325

A.E

ئعجاص اللشآن

2

3

204+104

Inimitability Of the quaran

4

311

A.E

علم اإلاعاوي

2

2

ئهجاص  30وحذة

Semantics

5

329

A.E

علم الصشف

2

2

ئهجاص  30وحذة

Morphology

6

420

A.E

جذسيباث لغىيت

2

3

318+218+118

Language training

7

625

A.E

الفله اإلالاسن

2

3

401 +301+201+101

8

626

A.E

الاكخصاد ؤلاظالمي

2

3

9

627

A.E

جاسيخ الدششيع ؤلاظالمي

2

2

+301+201+101
501+401
301+201+101

History of Islamic Legislation

10

628

A.E

ملاصذ الششيعت

2

3

301+201+101

Purposes of the law

11

722

A.E

أدب الاخخالف

2

3

+404 +301+201+101
601+504

Literature difference

سكم اإلاادة
1

116

A.E

العحرة الىبىيت

2

3

-

سمض اإلاادة

عذد العاعاث

اإلاخؼلباث

عذد الىحذاث

س .م

Course Name

)serah of (m-pbuh

Comparative Jurisprudence
or fiqh
Islamic economics

رابعا :متطلباث الكليت:
سكم اإلاادة

سمض اإلاادة

عذد العاعاث

عذد الىحذاث

س.
م

اظم اإلالشس

اإلاخؼلباث

Course Name

1

A.E

علم الىفغ العام*

2

1

-

General Psychology

2

A.E

جاسيخ الخظاسة ؤلاظالميت*

2

1

-

History of Islamic Civilization

3

A.E

حغشافيت ليبيا*

2

1

-

Geography of Libya

3
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خامسا :متطلباث اجلامعت:

2

A.E

اللغت ؤلاهجلحزًت (*)2

2

2

اللغت ؤلاهجلحزًت ()1

)English (2

3

A.E

الخاظب آلالي (*)1

2

2

-

)Computer ( 1

4

A.E

الخاظب آلالي (*)2

2

2

الخاظب آلالي ()1

)Computer ( 2

سكم اإلاادة

1

A.E

اللغت ؤلاهجلحزًت (*)1

2

2

-

)English (1

سمض اإلاادة

عذد العاعاث

اإلاخؼلباث

Course Name

عذد الىحذاث

س.
م

اظم اإلالشس

تىصيف مقرراث قسم الذراساث اإلسالميت

ػلخالخذًث،
وجىميتاإلالىتالىلذًتمىخالاللخؼبيلعلىاألمثلتا
إلاخىىعت.
يهذف
( )104د أ س علوم القرآى (أ)
جذسيغ هزه اإلاادة ئلى ئهعاب الؼالب اإلاعشفت
اللشآهيت  ،واإلاصؼلخاث اإلاخذاولت التي جخصل
باللشآن الىشيم وعلىمه فدعاعذه على فهمه
والعمل به  .هما ًخعشف على جىزيم الىص
اللشآوي وصخت هلله ئليىا مً غحر جحشيف وال
جبذًل  ،فيعدشعش بالجهىد العظيمت التي
بزلها علماؤها لذساظت اللشآن الىشيم ،
وعىاًتهم الىبري به وبعلىمه التي وان لها ألازش
في حفظه مً الخغيحر والخبذًل .

( )101د أ س أحكام العباداث(أ) تهذف
مادة أحيام العباداث ( أ ) ئلى جبصحر الؼالب
باألحيام اإلاخعللت بأبىاب الؼهاسة والخفشيم
بحن ألاعيان الؼاهشة والىجعت وجبصحره
بالششوغ والىاحباث اإلاخعللت بأبىاب الؼهاسة.
( )102د أ س أصول الفقه (أ) تهذف مادة
أصىٌ الفله ( أ )ئلى الخعشيف بعلم ألاصىٌ
وبيان الفشق بيىه وبحن الفله وحعشيف
الؼالب باظخمذاد علم ألاصىٌ وألادلت
ؤلاحماليت والفشق بحن الذليل الىلي والذليل
الخفصيلي ومعشفت الفشق بحن الخىم الخيليفي
والخىم الىطعي.
(  )103د أ س هصطلح
الحذيث(أ)الخعشيفبيشأةجذويىالخذًثىألادواساٌ
حيًمشبها،وحعشيفالؼالببلىاعذوطىابؼعلممص

4
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الىحىيت والصشفيت والبالغيت وجحليل
الىصىص جحليال أدبيا.
( )110د أ س علن البالغت (ب) جذسيب
الؼالب على جحليل الىصىص الشعشيت
والىثرًت والخذسيب على جؼبيم اللىاعذ
الىحىيت والصشفيت والبالغيت وجحليل
الىصىص جحليال أدبيا.
( )201د أ س أحكام العباداث (ب) تهذف
مادة أحيام العباداث (ب) ئلى الخعشيف
بأحيام الصالة والضواة والصىم والدج حتى
ًخمىً مً مماسظت جلً الشعائش على الىحه
ألاهمل .
( )202د أ س أصول الفقه (ب) تهذف
مادة أصىٌ الفله (ب ) ئلى جبصحر الؼالب
بأدلت ألاحيام اإلاعخمذة مً ألادلت اإلاخفم عليها
وجلً اإلاخخلف فيها وي ًخمىً الؼالب مً
الخميحز بحن دالالث ألادلت .
(  )203د أ س هصطلح الحذيث
(ب)دساظتأظععلمالجشحىالخعذًلىكىاعذهى
رليلخىميتملىتهلذألاظاهيذواإلاخىهمىخالاللذسا
ظتاإلالاسهتألكىالاألئمتفيبعظالشواةوجحىيملى
اعذالجشحىالخعذًلفيزلً.
(  )204د أ س علوم القرآى (ب) بيان
أن اللشآن الىشيم وله وحي ئلهي معجض ًمخاص
بخصائصه الىثحرة عما ظىاه مً الىخب
اإلاجزلت على ألاهبياء العابلحن عليهم والصالة
ً
والعالم  ،فيعتز الؼالب به  ،ويجعله محىسا
ّ
لخياجه فيحىمه فيها  ،ويذسن أهميت اللشآن
الىشيم في ماض ي ألامت وحاطشها ومعخلبلها
( )205د أ س أساسياث البحث تهذف
مادة أظاظياث البحث ئلى حعشيف الؼالب

( )105د أ س العقيذة اإلسالهيت تهذف
اإلاادة ئلى بيان العليذة الصخيحت للؼالب
وجىليتها مما علم بها مً شىائب وخشافاث .
( )106د أ س كتابت عربيت تهذف اإلاادة
ئلى ججىيب الؼالب الىكىع في ألاخؼاء
ؤلامالئيت وجذسيبه على الىخابت العليمت الخاليت
مً ألاخؼاء.
( )107د أ س الصرف تهذف اإلاادة ئلى
جبصحر الؼالب بىيفيت الخفشيم بحن اإلاجشد
واإلاضيذ مً ألاظماء وألافعاٌ  ،ومعشفت اإلاحزان
الصشفي.
( )108د ا س النحو( أ) تهذف اإلاادة ئلى
حعشيف الؼالب بأكعام الىالم وأهىاع
ألافعاٌ ،واإلاعشب واإلابني مً ألاظماء وألافعاٌ.
( )109د أ س علن الوعاني تهذف اإلاادة ئلى
حعشيف الؼالب بأوحه ألاظاليب البياهيت
وجيىيً ملىت الخزوق البالغي في الخعابحر
ألادبيت،الىثرًت منها والشعشيت.
( )110د أ س السـيرة النبويت أهذاف اإلاادة
 :حعشيف الؼالب بعحرة الىبي محمذ – صلى
هللا عليه وظلم – وهيف واهذ حياجه كبل
البعثت وما وان عليه مً ظمى خللي زم
حعشيف الؼالب ببعثخه وما الكاه صلى هللا
عليه وظلم مً كىمه مً عىذ وجىزًب ومً
ئًزاء له وإلاً اجبعه مً اإلاعخظعفحن،
واظخخالص العبر والذسوط مً حهاده وصبره
حتى هخب هللا له وإلاً اجبعه الىصش والعضة ئلى
ًىم الذًً .
جذسيب
( )109د أ س علن البالغت (أ)
الؼالب على جحليل الىصىص الشعشيت
والىثرًت والخذسيب على جؼبيم اللىاعذ

5
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(  )402د أ س الوصايا والوواريث (أ)
تهذف مادة الىصاًا واإلاىاسيث (أ)ئلى حعشيف
الؼالب بأظباب اإلاحرار ومىاوعه  ،وجبصحره
بمً ًشر ومً ال ًشر مً الشحاٌ واليعاء .
(  )403د أ س أحكام األسرة (أ) تهذف
مادة أحيام ألاظشة ( أ ) ئلى حعشيف الؼالب
بأهميت الىكىف على ألاحيام اإلاخعللت
بأحيام الىياح .
( )404د أ س أصول الفقه (د)
تهذف مادة أصىٌ الفله ( د) ئلى
جبصحر الؼالب بمعشفت مىاػً اليسخ والخميحز
بحن أكعامه.
( )405د أ س إعجاز القرآى
(ب)تهذفمادة ئعجاص اللشآن (ب)ئلى حعشيف
الؼالب بمشاحل الخحذي وبيان معجضاث
ألاهبياء وأزشها في جشظيخ ؤلاًمان في هفىط
اإلاإمىحن به .
( )406د أ س تفسير آياث األحكام (أ)
:تهذف مادة جفعحر آًاث ألاحيام (أ) ئلى
الخعشف على مىاهج اإلافعشيً والىكىف على
لؼائف الخفعحر ،ومعشفت ألاحيام الدششيعيت
اإلاعخيبؼت مً آًاث ألاحيام.
( )407د ا س أحكام الوعاهالث (أ) تهذف
مادة أحيام اإلاعامالث ئلى حعشيف الؼالب
بأوحه اإلاعامالث الششعيت اإلاخخلفت واإلحاسة
والىوالت.
( )408د أ س النحو د تهذف اإلاادة ئلى
حعشيف الؼالب باإلاىصىباث وأهىاع اإلافعىالث .
( )501د أ س الوصاياوالوواريث
(ب):تهذف مادة الىصاًا واإلاىاسيث (ب)ئلى
حعشيف الؼالب بمً ًشر بالفشض ومً ًشر

بأظاظياث البحىر وهيفيت ئعذادها ومىاهج
البحث العلمي وهخابت الخلاسيش العلميت
( )206د ا س النحو (ب) تهذف اإلاادة ئلى
جبصحر الؼالب باإلاعشب بالخشواث ألاصليت
والفشعيت.
( )301د أ س أحكام العباداث (ج ) تهذف
مادة أحيام العباداث (ج) ئلى جبصحر الؼالب
باألحيام اإلاخعللت بأبىاب ألاضخيت،
والعليلت  ،و اليمحن  ،والىزس ،والجهاد .
( )302د أ س أصول الفقه (ج) تهذف
مادة أصىٌ الفله ( ج ) ئلى ئهعاب اإلاخللي
اللذسة على الخميحز بحن ألادلت اإلاخعاسطت
وجضويذه بمعاسف حىٌ ػشق الجمع بحن ألادلت.
(أ)
(  )303د أ س إعجاز القرآى
(أ)ئلى
ئعجاص اللشآن
تهذفمادة
بياهأهميتؤلاعجاصاللشآهيىبيان أشهش اإلاإلفاث
في باب ؤلاعجاص  .هما ًخظمً بيان ؤلاعجاص
أن اللشآن هى هالم هللا اإلاعجض.
(  )304د أ س تفسيرالقرآنالكرين (أ)
تهذف مادة جفعحر اللشآن الىشيم (أ) ئلى
الخعشيف بعلم الخفعحر  ،وحعشفالؼالبعلى
كىاعذوطىابؽ الخفعحر.
( )305د أ س النحو(ج) جبصحر الؼالب
بأحيام اإلابخذأ والخبر واإلاشفىعاث مً ألاظماء.
( )401د أ س أحاديث األحكام (أ) :تهذف
مادة أحادًث ألاحيام ( أ ) ئلى الخعشف على
ألاحيام اإلاعخيبؼت مً ألاحادًث الىبىيت في
بابي الؼهاسة والصالة وما اشخملذ عليه مً
معائل فلهيت.
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بالخعصيب  ،وحعشيفه بأحيام العىٌ
واإلاىاسخاث  ،وأحيام الىصيت.
( )502د أ س أحكاها األسرة (ب):تهذف
مادة أحيام ألاظشة ( أ ) ئلى حعشيف الؼالب
بأهميت الىكىف على ألاحيام اإلاخعللت
بأحيام الؼالق .
( )503د أ س أصول الفقه (هـ) تهذف
مادة أصىٌ الفله ( هـ) ئلى جبصحر الؼالب
بمعشفت حجيت ألادلت – اإلاخفم عليها واإلاخخلف
فيها.
( )504د أ س أحكام الوعاهالث
(ب)حعشيف الؼالب بششوغ ئبشام العلىد
الششعيت مً بيع وششاء وهبت.
(  )505د أ س تفسير آياث األحكام (ب)
تهذف مادة جفعحر آًاث ألاحيام (ب) ئلى
الخعشف على مىاهج اإلافعشيً والىكىف على
ألاحيام الششعيت ومعشفتأظباب الجزوٌ (ئن
وحذث).
( )506د أ س هناهج البحث تهذف مادة
حعشيفه
مىاهج البحث ئلى جذسيب الؼالب
بمىاهج البحىر العلميت وهيفيت البحث في
اإلاصادس الخبعيت وألاصليت وئعذاد الؼالب
ً
لييىهىا بحازا في اإلاشاحل الخعليميت الخاليت .
(  )507د أ س النحو (هـ) تهذف اإلاادة ئلى
أظلىب
حعشيف الؼالب بمىاطع
الخعجب،أظلىباإلاذحىالزم،الخىابع
العؼف
(الىعذ،الخىهيذ،
الىذاء
بىىعيه،البذٌ)،
ألاصيل،الاخخصاص،ؤلاغشاءوالخحزًش.
( )509د أ س أحاديث األحكام(ب) تهذف
مادة أحادًث ألاحيام ( ب ) ئلى الخعشف على

ألاحيام اإلاعخيبؼت مً ألاحادًث الىبىيت في
أبىاب صالة الجىاصة ،والضواة وما اشخملذ
عليه مً معائل فلهيت.
( )601د أ س أحكام الوعاهالث
(ج)حعشيف الؼالب بششوغ ئبشام علىد
ؤلاحاسة والىوالت.
()602د أ س أحاديث األحكام (ج) تهذف
مادة أحادًث ألاحيام (ج ) ئلى الخعشف على
ألاحيام اإلاعخيبؼت مً ألاحادًث الىبىيت في
أبىاب ،الصيام  ،الدج ،الىياح وما اشخملذ
عليه مً معائل فلهيت.
( )603د أ س الحذود والجناياث (
أ)أهذاف اإلاادة  :تهذف مادة الخذود
والجىاًاث ئلى حعشيف الؼالب باألحيام
الششعيت التي وطعها ؤلاظالم إلاعالجت بعع
الظىاهش الاحخماعيت الخاػئت ووطع العلاب
اإلاالئم ليل مً اعخذي على ماٌ أوعشض
الغحر.
( )604د أ س الفقه الوقارى (أ) .تهذف
مادة الفله اإلالاسن ئلى دساظت بعع ألاحيام
الفلهيت على وحه اإلالاسهت بحن اإلازاهب
الفلهيت اإلاعخبرة وجيىيً ملىت لذي الؼالب
إلاعشفت بىاء ول حىم وفم أصىٌ اإلاجتهذ وما
كذ ًترجب على رلً مً اخخالف.
( )605د أ س النحو (و) تهذف اإلاادة ئلى
حعشيف الؼالب باعشاب
أظماءألافعالىألاصىاث،اإلامىىعمىالصشف ،ئعش
اب الفعل.
( )606د أ س
تهذف اإلاادة
االقتصاداإلسالهي(أ)
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ــــــــــــــــــــــــــــ ( دليل كلية اآلداب )2016-2015ــــــــــــــــــــ
ئلىالخعشيفباإلاصاسفاإلظالميتوأوحهاجفاكهاواخذ
الفها .وبىاعثاوشاءاإلاصاسفاإلظالميتوأهذافها.
( )607د أ س تاريخ التشريع اإلسالهي
تهذف مادة جاسيخ الدششيع ؤلاظالمي ئلى معشفت
اإلاشاحل الخاسيخيت التي مش بها الدششيع
ؤلاظالمي ومشاحل جؼىسه ومذاسظه اإلاخخلفت
والىكىف على مضاًا وخىاص جلً اإلاذاسط.
( )608د أ س هقاصذ الشريعت (أ)
الششيعت ؤلاظالميت مبييت على الخىم ومعشفت
أظشاس الدششيع وهزه اإلاادة تهذف ئلى حعشيف
الؼالب بأظشاس وحىم الدششيع في أبىاب
الؼهاسة والعباداث .
( )701د أ س أدب االختالف (أ) ول ما
ًجشي اليىم في العاحت ؤلاظالميت مً صشاع
واكخخاٌ بحن اإلاعلمحن ومً جفشكهم شيعا
وأحضابا ئهما هى هديجت ابخعادهم عً أدب
الاخخالف واحترام الشأي اإلاخالف ..وهذف هزه
اإلاادة هى بيان ما ًيبػي معشفخه مً أدب
الخىاس واحترام الشأي اإلاخالف .
( )702د أ س الفقه الوقارى (ب) .تهذف
مادة الفله اإلالاسن (ب) ئلى حعشيف الؼالب
ببيان مىاهج اإلاإلفحن في الفله اإلالاسن
وجبصحر الؼالب بأهميت الفله اإلالاسن .

( )703د أ س هشروع التخرج الهذف مً
جيليف الؼالب باعذاد بحث في مىطىع ما هى
معاعذجه في جؼبيم ما عشفه مً ػشق البحث
وججميع اإلاعلىماث وصياغتها في كالب علمي .
( )704االقتصاد اإلسالهي (ب)تهذف
اإلاادة ئلى حعشيف
الؼالببملذماجاالكخصادؤلاظالميىاإلاصاسفاإلط
الميتوالخعشيفباالكخصادؤلاظالميىاإلاصؼلخاجالم
حعللتبه،وخصائصاالكخصادؤلاظالمي.
( )705د أ س هقاصذ الشريعت (ب) تهذف
اإلاادة ئلى حعشيف الؼالب بملاصذ الششيعت في
أبىاب اإلاعامالث وأحيام البيىع وعلىد
الخبرعاث .
( )801د أ س أدب االختالف (ب) تهذف
مادة أدب الاخخالف (ب) ئلي جبصحر الؼالب
باألظباب التي أدث ئلى الاخخالف وبيان
الاخخالف اإلاحمىد مً الاخخالف اإلازمىم.
( )802د أ س حذود وجناياث (ب) تهذف
مادة الخذود والجىاًاث (ب)ئلى حعشيف
ا
الؼالب باألحيام الششعيت التي وطعه
اؤلاظالماإلاخمثلت في اللصاص والخعضيش وأهىاع
العلىباث .
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