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 كلمة عمٌد الكلٌة

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

ة والسالم على خٌر الحمد هلل الذي خلك اإلنسان وعلمه ما لم ٌكن ٌعلم، والصال     

 م وعلًّم.لّ من تع

 ع  من صروح الجامعة األسمرٌة الشامخة التً تشّ  علمٌا   تعد كلٌة اآلداب صرحا      

جنباتها بالعلم والمعرفة والثمافة حتى تبنً اإلنسان المادر على امتالن زمام أموره 

 العلمٌة والعملٌة فً جمٌع المجاالت.

ٌطٌب لنا أن نضع بٌن أٌدٌكم وأمام أنظاركم دلٌل الكلٌة وألسامها العلمٌة     

على ما تحوٌه من برامج علمٌة وتجهٌزات ومعامل  المتنوعة للتعرؾ عن لرب

مختلفة وبرامج الدراسات العلٌا، وتحدٌث الممررات الدراسٌة ومفرداتها ضمن 

وٌبٌن نظم وضوابط الدراسة  ،سلسلة من التطوٌر المستمر للمنظومة التعلٌمٌة

 ألبنابنا الطالبالرصٌن واالمتحانات داخل الكلٌة، بما ٌحمك التحصٌل العلمً 

 ومنحهم التمٌز فً مجال التخصص وسوق العمل.

فً الختام أحًٌ كل من ساهم فً تحدٌث وتطوٌر ومراجعة هذا الدلٌل ونخص      

ناصؾ واألستاذ  دمحم بالذكر كال  من األستاذ إبراهٌم مفتاح الدهٌدٌه، واألستاذ خالد

 .عبدالنبً البحباح واألستاذ عدنان حامد عبدهللا أحمد

ه بالشكر الجزٌل لرإساء األلسام العلمٌة ومنسمً الجودة باأللسام كما نتوج    

 العلمٌة على تفانٌهم وحرصهم على إكمال هذا الدلٌل فً أبهى صورة وأحسن هٌبة.

 

 

 والسالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته

 

 

 د. إسماعٌل مصباح الزاوٌة

 عمٌد الكلٌة                                                              
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 نبذة عن الكلية

تعد كلٌة اآلداب من ألدم الكلٌات العلمٌة فً المنطمة وصرحا  من صروح        
المعرفة ومإسسة علمٌة عرٌمة تسهم فً بناء اإلنسان المتعلم ، المتخصص فً 

تم تؤسٌس المعهد العالً لتكوٌن المعلمٌن بزلٌتن   1986عام العلوم اإلنسانٌة ، ففً ال
ٌضم خمسة ألسام علمٌة وهً  لسم اللؽة العربٌة و الجؽرافٌا والتارٌخ وعلم 

 االجتماع والفلسفة ،

تحول المعهد إلى كلٌة اآلداب والتربٌة م وأصبحت الكلٌة  1991وفً العام       
ً  ثم نمل ممرها اإلداري من مدٌنة طرابلس تتبع إدارٌا لجامعة ناصر األممٌة  الت

إلى مدٌنة الخمس  ،وعمب صدور المرارات المنظمة لهٌكلٌة الجامعات بالدولة 
اللٌبٌة تحول اسم الكلٌة إلى كلٌة اآلداب والعلوم ، وصارت تتبع أدارٌا لجامعة 
ٌة ، المرلب ، وخالل هذه المرحلة تم إضافة  عدد من األلسام العلمٌة األخرى للكل

كمسم الرٌاضٌات والفٌزٌاء والكٌمٌاء واألحٌاء والحاسوب  ، وصارت الكلٌة تعد من 
 كبرٌات كلٌات الجامعة      

م عندما صدر لرار من 2012استمر اسم الكلٌة على هذا النحو حتى العام        
  التعلٌم العالً ٌمضً بضم جمٌع الكلٌات التابعة لجامعة المرلب والمابمة فً مدٌنة
زلٌتن للجامعة األسمرٌة اإلسالمٌة ،وتم فصل كلٌة اآلداب عن العلوم وصارت كلٌة 

 لابمة بذاتها .

تعتبر كلٌة  اآلداب من أولى الكلٌات التً سعت لسد النمص فً أعضاء هٌبة        
التدرٌس الوطنٌٌن وذلن بإتاحة الفرصة أمام الطلبة الراؼبٌن فً مواصلة دراستهم 

اللؽة العربٌة والجؽرافٌا فً بادئ األمر ، وفً فترة الحمة شملت  العلٌا من لسمً
الدراسات العلٌا لسم التارٌخ وعلم النفس والفلسفة . ، حٌث تحصل عدد كبٌر من 
الطلبة والطالبات على درجة اإلجازة العلٌا الماجستٌر ،وبفضل هذه السٌاسة التً 

رٌس األجانب بها، وصارت انتهجتها الكلٌة  تملص وجود عدد أعضاء هٌبة التد
بعض األلسام تدار بكادر وطنً خالص . وفً اإلطار نفسه خصصت الكلٌة عدد 
من مماعد المعدٌن فً مختلؾ التخصصات  للطلبة المتفولٌن ، بعضهم أكمل 
دراسته العلٌا بالكلٌة نفسها أو بجامعات محلٌة ، والبؽض األخر تم ترشٌحه للدراسة 

 بالخارج. 

كلٌة لوضع الخطط التً تهدؾ لتطوٌر الكلٌة والرفع من سعت إدارة ال
مكانتها بٌن مإسسات التعلٌم العالً ، ولد تم بفضل هذه الجهود تحمٌك العدٌد من 
اإلنجازات فً جوانب متعددة من أجل بناء اإلنسان الذي ٌتولى مسبولٌة البناء 

  والتطوٌر والذي ٌعمل من أجل ؼد أكثر إشرالا  وازدهارا  .

  -الرإٌة :  -

 -ترتكز رإٌة كلٌة اآلداب على االتً :       
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التنوع والتكامل فً كافة التخصصات والبرامج والمناهج فً شتى مجاالت  – 1
 العلوم اإلنسانٌة 

اإلتمان واالبتكار فً التعلٌم والبحث العلمً من خالل االعتماد على أعلى  – 2
 مماٌٌس الجودة .

 لدر ممكن فً خدمة لضاٌا المجتمع والثمافة اإلنسانٌة .اإلسهام الفعال بؤكبر  – 3
 -الرسالة  :
تعد كلٌة اآلداب بالجامعة األسمرٌة اإلسالمٌة صرحا  علمٌا  ٌنتمً إلى         

منظومة التعلٌم العالً بالدولة اللٌبٌة  فهً تلتزم باحترام المٌم األخاللٌة والتفوق فً 
لعلوم اإلنسانٌة واللؽوٌة على المستوى الوطنً التعلٌم والبحث العلمً فً مجاالت ا

انطاللا  من جودة تلن البرامج العلمٌة والبحثٌة  ، وتدعٌم البرامج التً تخدم لضاٌا 
 المجتمع والثمافة اإلنسانٌة .

 -أهداؾ الكلٌة :  -

 -تسعً الكلٌة جاهدة إلى تحمٌك األهداؾ التالٌة :             

األكادٌمً للطلبة بصورة نظامٌة والعمل على تطوٌرها وفما تهٌبة البٌبة والمناخ  .1
 لمعاٌٌر الجودة التعلٌمٌة .

تشجٌع الطلبة على اكتساب مبادئ البحث العلمً والتفكٌر الصحٌح وؼرس حب  .2
 واالطالع فٌهم . المعرفة

 تمدٌم الخدمات االستشارٌة والبحثٌة لسابر مإسسات المجتمع . .3
عتبارها بٌتا من بٌوت الخدمة وبٌن المإسسات توطٌد العاللة بٌن الكلٌة با .4

 داخل البالد وخارجها . األخرى  التعلٌمٌة 
اإلسهام فً نشر الوعً االجتماعً وإشعار األفراد بؤدوارهم االجتماعٌة والرفع  .5

المستوى الثمافً للفرد واتخاذ مولؾ اٌجابً من العولمة بما ٌخدم لضاٌا  من
 ه .المجتمع وٌحافظ  على تراثه ولٌم

تمدٌم برامج دراسات علٌا تستهدؾ رصٌد البحث العلمً للمجتمع وتإهل باحثٌن  .6
 مستوى عال من التمكن المنهجً واألخاللً .  على 

إثراء الحٌاة الثمافٌة والفكرٌة للمجتمع من خالل التؤلٌؾ والترجمة والنشر  .7
 والمإتمرات وبرامج التعلٌم ؼٌر التملٌدٌة .        ووسابل اإلعالم 

وتعمل الكلٌة على تحمٌك هذه األهداؾ من خالل التطوٌر المستمر للبرامج       
والخطط الدراسٌة مع األخذ بكل ما هو جدٌد ، كذلن بربط التخصصات العلمٌة 
واحتٌاجات سوق العمل ، وتوظٌؾ مشروعات الممررات التطبٌمٌة لخدمة المجتمع 

 لطالبٌة لألنشطة المجتمعٌة  .وتنمٌة البٌبة فضال عن توسٌع الفرص المشاركة ا

 شروط المبول بالكلٌة   -

ٌتتتم تستتجٌل ولبتتول الطتتالب بهتتذه الكلٌتتة متتع بداٌتتة كتتل عتتام دراستتً جدٌتتد وفتتك       
 إمكانٌات الكلٌة، وتشترط الكلٌة على الطالب إحضار المستندات التالٌة:

 شهادة الثانوٌة التخصصٌة أو الثانوٌة العامة .  -1
 السلون.حسن السٌرة و -2
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 الشهادة الصحٌة. -3
 شهادة الحالة الجنابٌة. - 4
 علم وخبر باإللامة. -5
 صور شخصٌة. 8عدد  -6
 طلب كتابً من لبل الطالب ٌوضح فٌه المسم الذي ٌرؼب الدراسة فٌه. --7
 أن ٌجتاز امتحان المبول أو الممابلة الشخصٌة . -8

 ٌتم لبول الطالب ولٌدهم وفك الفبات التالٌة:      
 طالب نظامٌون ، وتشمل هذه الفبة جمٌع الطالب المتفرؼٌن للدراسة . -1
 طالب ؼٌر نظامٌٌن ،وهم الطالب الذٌن تحول ظروفهم دون انتظامهم وٌتم لبولهم وفما لما  -2

 تمرره الكلٌة.     
 -الكلٌة من كلٌة أخري أو من معهد عال وفما لما ٌؤتً:ٌجوز للطالب االنتمال للدراسة بهذه  -3
 أال ٌكون مفصوال من كلٌته األصلٌة أو معهده األصلً ألسباب علمٌة أو تؤدٌبٌة. -أ    
  أن ٌلتزم بتمدٌم المستندات المتضمنة الممررات التً درسها فً كلٌته األصلٌة من لبل - -ب   

 لجنة المعادلة بالكلٌة.      
   ٌخضع الطالب المنتمل إلً معادلة المواد التً درسها فً كلٌته األصلٌة من لبل لجنة   -ج    

 المعادلة بالكلٌة.     
         على الطالب تجدٌد لٌده فً بداٌة كل فصل دراسً وٌتم تجدٌد المٌد فً المواعٌد التً -4

       ٌر مشر وع ما لم تمبل الكلٌة فإذا لم ٌمم الطالب بالتجدٌد اعتبر منمطعا لسبب ؼ تحددها 
 الكلٌة عذره وتولؾ لٌده.

 ٌجوز للطالب إٌماؾ لٌده لمرة واحدة طٌلة فترة دراسته وال تحسب مدة إٌماؾ المٌد ضمن    -5
 الدراسة . مدة       
       على الطالب النظامً فً مراحل الدراسة كافة االلتزام بمتابعة المحاضرات والدروس  -6

 العلمٌة وأداء ما ٌطلب منه من بحوث وتجارب      
 

تمنح الكلٌة لخرٌجٌها درجة اللٌسانس فً اآلداب ، كما تمنح درجة اإلجازة العلٌا        
 الماجستٌر  لطالب الدراسات العلٌا فً بعض األلسام
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 األلسام العلمٌة بالكلٌة

 مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمس ت

 اللغة العربٌة والدراسات اإلسالمٌة 1

 اللغة االنجلٌزٌة 2

 اإلعالم 3

 التربٌة وعلم النفس 4

  والخدمة االجتماعٌة علم االجتماع 5

 الفلسفة 6

 التارٌخ 7

 الجغرافٌا 8

 اآلثار 9

 والمعلومات المكتبات 10
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 مجلس الكلٌة    

 مكتب الدراسات العلٌا

 العمٌد

 وكٌل الشإون العلمٌة 

 نمابة أعضاء هٌبة

 التدرٌس التدرٌس

 رابطة اتحاد الطلبة

 الشإون االجتماعٌة

 المكتبة

 مكتب الجودة

 المجلة

 اعضاء هٌبة التدرٌس 

 األلسام العلمٌة

 الشبون االدارٌة

 مسجل الكلٌة

حرس ال

 الجامعً

شإون 

 الموظفٌن

 محفوظاتال المعامل

 الخزٌنة المخازن الصٌانة

 الفلسفة

 التربٌة وعلم النفس

 الجؽرافٌا

 اإلعالم

 علم االجتماع

 والخدمة االجتماعٌة

 التارٌخ

 والدراسات اللؽة العربٌة اللؽة اإلنجلٌزٌة

 االسالمٌة

النشاط 

 الطالبً

التسجٌل 

 والمبول

 لسم الخرجٌن

 اآلثار
 والمعلومات المكتبات

 الدراسة واالمتحانات
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 الفهرس

 الصفحة المحتوٌات ر. م

  تمدٌم عن اللّؽة العربٌة وأهمٌّتها 1

  كلمة ربٌس المسم 2

  نشؤة المسم 3

  أهداؾ المسم 4

  رإٌة المسم 5

  رسالة المسم 6

  البرامج التّعلٌمٌّة 7

  لٌم المسم 8

  الّدرجات العلمٌّة الّتً ٌمنحها المسم 9

  إدارة المسم 10

  أعضاء هٌؤة التّدرٌس فً المسم 11

  بٌان بؤعضاء الهٌؤة التّدرٌسٌّة 12

  أعداد منسوبً المسم 13

  الّسلم الوظٌفً 14

  الموفدون والمتعاونون 15

  بالمسماللّجان الّداخلٌة  16

  الخطط الّدراسٌّة بالمسم 17

  الخّرٌجون 18

  لجنة إعداد الّدلٌل 19
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 بسم هللا الّرحمن الّرحٌم

 اللغة العربٌّة وأهمٌّتها

الحمد هلل الّذي شّرؾ العربٌّة بؤْن جعلها لؽة كتابه الكرٌم، ولسان أفضل الّرسل أجمعٌن، 

األُّمً، الّذي أُوتً البالؼة والفصاحة، فكان أفصتح النّتاس ونُصلًّ ونُسلم على سٌدنا محّمد النّبً 

 لاطبة ، وبعد:

فإذا كنّا نمّدم دلٌال لمسم اللّؽة العربٌّة والّدراسات اإلسالمٌّة، فإنّه حرٌي بنتا أْن نُلتمإ إلمامتا 

هتا سرٌعا بإظهار لٌمة اللّؽة العربٌّتة وأهمٌّتهتا، وهتذه المٌمتة وتلتن األهمٌتة فتً ؼن تى عتْن إظهار

والكشؾ عْن جمالها وجاللها، إال أنّه ال ٌمنع أْن نُشٌَر إلى هذا الجمال، وذان الجالل فً ُعجالة؛ 

ل ا. ا وتذو   لتحرٌن الِهَمم نحَوها، وحّثِ الّركاب إلٌها، وبعِث العزابِم شطَرها، تعل م 

، . ولْد  ومّما ال ٌختلؾ فٌه اثنان أنإ اللّؽة العربٌّة أفضل اللّؽات ثراء  ونماء  وجماال  وبهاء 

 -أْعلى شؤنَها وأظهَر لْدرها نزوَل المرآن الكرٌم بها على للب سٌّد األّولٌن واآلخرٌن، نبٌّنا محّمد

، فصتارت أّمتته خٌتَر أّمتةخ أُخرجتت للنّتاس، تلتن األّمتة العربٌّتة الّتتً كانتت -صلّى هللا علٌه وستلم

ؽة العربٌّة جماَل متْن ال جمتاَل لته، وعتزإ متْن ال عتزإ مصدَر تلّكخ وإشعاعخ للبشرٌّة كلِّها، فكانت اللّ 

ً  المدٌُم ما الجماُل؟ فمال:  فصاحةُ اللّسان.   له، ولْد ُسبَل العرب

وإذا كان العالم اآلن ٌُسرع الُخَطا لتلّمس أسباِب الجمال فً جمٌع مظاهِر الحٌاة سٌاسٌ ا، 

ربٌّة الّتً أْنزل هللا بها كتابَه هً الّطرٌُك الّتذي ٌُحمّتك واجتماعٌ ا، والتصادٌ ا، ودٌنٌ ا فإّن اللّؽة الع

ا تُراثٌ ا ولواعتَد مبثوثتة  فتً الكتتب فهتً  هذا الجمال، ومْن ثّم فإّن اللّؽة العربٌّة لبل أْن تكوَن علم 

وسٌلةٌ اجتماعٌةٌ، ولٌمةٌ عصرٌةٌ، تُحمّك الجماَل المنشتوَد، واألمتَل المعمتود للتبالد والعبتاد إضتافة  

تا ودراستة  إ تا وفهم  لى أّن اللّؽة العربٌّة هً باُب دٌننا المكتٌن ومفتاُحته المتتٌن، فالحفتاظ علٌهتا فمه 

تعبد هلل تعالى، وحفظ ا لشرٌعته، ومتْن هنتا كانتت إستهامات علمابنتا األماجتد فتً حفتظ هتذه اللّؽتِة 

صتلّى هللا  -وستنِّة نبٌّته بؤصوِلها، ونحِوها، وصرفِها، وأدبِهتا، وبالؼتِهتا خدمتة  لكتتاِب هللا تعتالى،

ا لجمال هذا الّدٌن العظٌم. -علٌه وسلّم  وإظهار 

ادِ  هُ فًِ الضإ  إِنإ الإِذي َمأَلَ الل ؽَاِت َمَحاِسن ا           َجعََل اْلَجَماَل َوِسرإ

 

 لجنة إعداد الّدلٌل 

  



11 
 

 

 

 

 كلمة ربٌس المسم

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله ، أما بعد 

فإنإ مْن دواعً الّسروِر أْن ٌُسهَم هذا المسم مع الجامعة والكلٌّة فً تحمٌك متا تطلّتُع إلٌته 

األلستام العلمٌّتة مْن نشِر العلِم والمعرفِة والثّمافِة، الّتتً متْن مفتاتٌحِ أبوابِهتا تلتن األدلّتة التّعرٌفٌّتة ب

للكلٌّة، ومنهتا هتذا المستم المبتارن العرٌتك، لستُم اللّؽتِة العربٌّتِة والّدراستات اإلستالمٌّة، ختادُم لؽتِة 

التّنزٌِل الكرٌِم، وسنِّة المصطفى علٌه أفضل الّصتالة والتّستلٌم، حٌتُث كتان متْن توجٌهتات ستعادةِ 

ٌضتَع دلتٌال  تعرٌفٌ تا بته، شتامال  لجوانتب  عمٌد الكلٌّتة التّدكتور مصتطفى محّمتد البحبتاح للمستم أنْ 

للولتوِؾ عتْن   -ورلًٌّا وإلكترونًٌّا -عّدة، ٌتطلّع أبناُء وبناُت وطنِنا الؽالً إلى أْن ٌكوَن بٌن أٌدٌهم

كثب على ما ٌمّدمه لهم بعاّمة، وألبناِء وبناِت الجامعة والكلٌّتة بخاّصتة، متْن علتوم اللّؽتِة العربٌّتِة 

 اسات اإلسالمٌّة.وآدابِها والّدر

ولتتد استتتجاب المستتم لتتذلن، وشتترع فتتً تجنٌتتد بعتتض أعضتتابه لهتتذا الؽتترض، فتتاجتمعوا  

وخّططوا فً مّدةخ وجٌزةخ حتّى اتّفموا على أْن ٌخرَج هذا الّدلٌُل ملبٌّ تا للحاجتة، بشتموِلِه لكثٌترخ متْن 

 ًْ اللٌسانس، والماجستٌر.جوانِب التّعرٌؾ بالمسم، مْنذُ نشؤتِه، حتّى الّدرجات العلمٌّة فً مرحلت

ولعلّنا بهذا الواجب نكوُن لْد أّدٌنا الؽرض، وفتحنا الباب أماَم كتّلِ متْن ٌرؼتُب بتالتّعّرؾ  

إلتتتى هتتتذا المستتتم، والّدراستتتة فٌتتته، وكتتتل أعضتتتاء المستتتم أستتتاتذة  وأستتتتاذات ٌرّحبتتتون بالّدارستتتٌن 

ا أو انتساب ا، وعوٌن لهم على تحمٌك تطل ع اتهم وآمالهم، وهللاَ نسؤُل لهم التّوفٌك والّدارسات، انتظام 

ٌَْر اْلجزاء، والحمُد هللِ رّبِ العالمٌن.     والنّجاح، وأْن ٌُجزَي المابمٌن على هذا الّدلٌل خ

                                                                                  

 

 د. حسن السنوسً الشرٌف                                                            
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 تارٌُخ تؤسٌِس المسم:
م، حٌتث بتدأت الّدراستة  1986أنشا لسُم اللّؽتة العربٌّتة والّدراستات اإلستالمٌّة فتً عتام

 العام نفسه. بالمسم فً سبتمبر من

 نشؤةُ المسم:
 مّر لسم اللّؽة العربٌّة والّدراسات اإلسالمٌّة مْنذُ إنشابه وحتّى الٌوم  بمراحَل عّدةخ:

 :المرحلة  األولى 

، فكتان 1985/1986بدأ المسم مع بداٌِة افتتاحِ المعهد العتالً إلعتداد الُمعلّمتٌن، عتام  

 بتمدٌم جمٌع متطلّبات الجامعة لجمٌع األلسام العلمٌّة واألدبٌّة. -ومازال -ٌمومُ 

 :المرحلة  الثّانٌة 

 لهٌكلتتةا وإعتتادة التتّدمج مرحلتتة حتّتتى ( والتّربٌتتة اآلداب كلٌّتتة ) متتنْ  جتتزء   المستتم استتتمر   

ا لٌكونَ  ( وآدابها العربٌّة اللّؽة لسم ) باسم مستملخّ  لسمخ  إلى تحوٌله شملت الّتً األكادٌمٌّة  لِْسم 

 فتً والعلتوم اآلداب ُكلٌّتتً دْمتجِ  بعتدَ  نفِستها، المرحلتةِ  فً اسُمها تؽٌّر التً الكلٌّة ألسام ضْمنَ 

 (. والعلوم اآلداب كلٌّة ) باسم واحدةخ  كلٌّةخ 

 لثّالثة:المرحلة  ا 

ًّ  بعد    بعتِض  بضتمِّ  وذلتن الهٌكلتة، أُعٌتدتْ  الثّانٌتة، المرحلتة علتى التّزمن متن فتترةخ  ُمض

 ) بعتد فٌمتا أصتبحتْ  الّتتً والعلتوم اآلداب كلٌّتة مثل اإلسالمٌّة األسمرٌّة الجامعة إلى الكلٌّات

 والّدراستات ربٌّتةالع اللّؽتة لستم بٌنهتا متنْ  العلمٌّتة األلستام من مجموعة   تحتوي ( اآلداب كلٌّة

ٌْه اإلستتالمٌّة  عتتدد إجمتتالً وٌبلتتػُ  (، اإلستتالمٌّة الّدراستتات و) ( واألدبٌّتتات اللّؽوٌّتتات ) بشتتعبت

ا العشرٌن لرابةَ  فٌه التّدرٌس هٌبة أعضاء  (. اإلناث ومن الذّكور، من ) عضو 

 ) بالمستم: العلٌا الدراسات لسم فتح ٌتم أنْ  ونتمنّاه، إلٌه نتطلّع ما وهً المادمة: المرحلة أّما

 هتذه فتً الكلٌّتة ألستام بالً إلى منضّمة   اإلسالمٌّة( الّدراسات وشعبة وآدابها، العربٌّة اللّؽة شعبة

 لرٌب ا. ٌكونَ  أنْ  عسى وللْ  المباركة، الجامعة
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 كلمةُ المسم
ٌْهتا علتى اآلفتاق تحتضتن بحتار العلتم،  والمعرفتة، فً جاللخ مهٌبخ تطل  اللّؽتة األّم بجناح

وتتنتتامى علتتى ظفابرهتتا أحتتالٌم بتتالّرلً والكمتتال، فلؽتنتتا العربٌّتتة تتبنّتتى حفتتظ التّتتارٌخ واألصتتالة، 

 ، ّ متوازخ مع جوهِر الحضارة الّتذي ٌضتمن تعتاٌل الماضتً فتً أكنتاؾ كتّلِ جدٌتدخ وتتّسك فً خطخ

ًّ الكرٌم ... -صلّى هللا علٌه وسلّم -معتّزة فً كّلِ ولتخ وحٌن بؤنإها لؽة الكتاب العظٌم، ولسان النّب

ٌْها لرٌاح المستمبل المتطتّور باستتمرار لٌستتمتع النّتاطُك والكاتتُب بؤعتذِب  لؽةُ الّضاد تُشرع جناح

كلماتها، وهً تترلرُق فً نهرخ من الفصاحة والبالؼة لتتترن آثارهتا مرفرفتة  علتى أجنحتة الملتب 

 والعمل.

 :نبذةٌ عِن المسم
ٌْن لستتم اللّؽتتة العربٌّتتة والدّ  راستتات اإلستتالمٌّة لستتٌم متتْن ألستتام كلٌّتتة اآلداب، ٌضتتم  شتتعبت

ٌْن هما  :علمٌّت

: وفٌها ٌتم  دراستة اللّؽتة العربٌّتة بفروعهتا المختلفتة تخّصتص أستاسخ شعبة اللّغوٌّات واألدبٌّات -

ٌدرستتته الّطالتتتب متتتْن ختتتالل لواعتتتِدها وآدابِهتتتا وتارٌِخهتتتا وحضتتتارتِها وفنونِهتتتا وكافّتتتة جوانبِهتتتا 

 .كتخّصص. كما ٌتم  دراسة بعض المواد اإلسالمٌّة إلى جانب التّخّصص الّربٌس

وهتتً التّتتً ٌتتدرس فٌهتتا الّطالتتب المتتواد اإلستتالمٌّة بمستتتوٌاتها  :شعععبة الّدراسععات اإلسععالمٌّة -

، مع الّدراسة اللّؽوٌّة واألدبٌّة  .ومراحلها المختلفة المدٌمة، والوسٌطة، والحدٌثة تخّصص أساسخ

 ٌـــةُ.الّرإ
ٌرنو المسم إلى تحمٌك الّرٌادة والتّمٌّز فً مجتال تخّصصته، وتمتدٌم البترامج األكادٌمٌّتة، 

وإجراء البحوث العلمٌّة فً علوم اللّؽتة العربٌّتة والّدراستات اإلستالمٌّة، محلًٌّتا وإللٌمًٌّتا، وٌستعى 

ةٌ، وأْن ٌنشتَرها بتٌن طبمتات إلى توطٌن اللّؽة العربٌّتة بوصتفها خطاب تا ٌكتّرس مبتدأ أنإ اللّؽتةَ هوٌّت

تتا فرٌتتد ا، ومتتثال  ٌُحتتتذى بتته فتتً خدمتتة لؽتتة الّضتتاد، والتّعامتتل متتع  المجتمتتع، حتإتتى ٌكتتوَن أُنموذج 

 لضاٌاها ومستجّداتها بآلٌّةخ فابمِة الجودةِ.
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 الّرســـــالةُ:
الكترٌم، واالهتمتام بهتا، رسالة المسم تعلٌمٌّة بحثٌّة، تتمثّتل فتً الحفتاظ علتى لؽتة المترآن         

وتختترٌج كفتتاءاتخ لتتادرة ناضتتجةخ فكرًٌّتتا، ومهارًٌّتتا؛ لرفتتد المجتمتتع بهتتا، ٌُجٌتتدون مهتتارة االتّصتتال 

اللّؽوي، لادرٌن على مواكبة مستجّدات العصر وتحّدٌاته، ومتطلّبات ستوق العمتل فتً ظتّل المتٌم 

 العربٌّة.اإلسالمٌّة، واالنتماء الوطنً، وفك ثمافة مجتمعنا، وهوٌّتنا 

 األهـــــــــــــــــــــــداُؾ:
تبصتتٌر الّطتتالب بؤهّمٌتتة الفصتتحى؛ لترستتٌخ العمٌتتدة اإلستتالمٌّة لتتدٌهم، وتحصتتٌنهم ضتتّد  -1

 األفكار الهّدامة، والتٌّارات الفكرٌّة المضلّلة.

 تعزٌز االرتباط باللّؽة العربٌّة؛ لتحمٌك التّوازن بٌن ماضً األّمة وحاضرها. -2

لى الحوار والنّمال، واإللماء الجٌّتد، واستتثمار المهتارات الكتابٌّتة عنتد تدرٌب الّطالب ع -3

 الموهوبٌن منهم وصملها.

 إعداد الّطالب وتؤهٌلهم لاللتحاق بسوق العمل، وتوظٌؾ مإّهلهم العلمً توظٌف ا جٌّد ا. -4

بنتتاء ختتّرٌجٌن واعتتٌن لتتادرٌن علتتى استتتٌعاب لواعتتد اللّؽتتة العربٌّتتة، ولضتتاٌاها األدبٌّتتة  -5

 رٌّاتها مْن خالل دراسات متجّددة.ونظ

 تنمٌة روح البحث العلمً، وتنوٌر وعً الّطالب بؤهمٌته. -6

إعداد الّدراستات اللّؽوٌّتة واألدبٌّتة والبالؼٌّتة التتً تهتدؾ إلتى خدمتة التّتراث، واستتٌعاب  -7

 كافّة النّظرٌّات الحدٌثة.

 تؤسٌس مولع عربً إلكترونً، مهّمته التّعلٌم عْن بعد. -8

ع التّعلٌم ومإّسسات المجتمع األخرى، مْن خالل تدرٌس االستشارات العلمٌّة، التّعاون م -9

 ومْن ثّم تلبٌة احتٌاجات لٌبٌا الخدمٌّة، لتموم بالّدور الوظٌفً المستمبلً لهم.

التّعاون مع المإّسستات والهٌبتات اإلستالمٌّة لتعلتٌم اللّؽتة العربٌّتة فتً التّدول اإلستالمٌّة  -10

 واألللٌّات.

 

 

 

 لــــــٌُم المســــِم:
 ؼرس روح االعتزاز باللّؽة العربٌّة والّدفاع عنها. -1

 المحافظة على التّراث اللّؽوي، واإلفادة مْن معطٌات العصر. -2

3- . ًّ  تحمٌك المٌم الّشرعٌة، واالنتماء الوطن

 االلتزام باألمانة العلمٌّة، والمنالشات الموضوعٌّة. -4

 مٌّة واالجتماعٌّة.تفعٌل دور العربٌّة فً المجاالت العل -5

 المٌُم الجوهرٌّة:
تعتتّد المتتٌُم والمبتتادئ والمعتمتتدات بمنزلتتة إطتتار عمتتلخ ٌعمتتل المستتم علتتى تحمٌتتك أولوٌّاتهتتا 

االستتتراتٌجٌّة، وتعتتّد المتتٌم المشتتتركة عتتاداتخ عملٌّتتة تتتإثّر فتتً التّعامتتل بتتٌن األفتتراد داختتل المستتم 

 وٌثّمن المٌم اآلتٌة:وخارجه، وفً سعٌه نحو تحمٌك أهدافه، فإنّه ٌُعلً 
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 التّمٌّـــــز: ٌنشد المسم تحمٌَك ألصى مستوى من التّمٌّز.

االبتكار واإلبداع: ٌدعم المسم وجتود منتاخخ ٌستاعُد علتى االبتكتار واإلبتداع بمتا ٌمّكنته متن الوفتاء 

 بالتزاماته نحو طاّلبه والمجتمع المحلًّ، لتحمٌك مستوٌات أداء ذات جودة عالٌة.

المستتتمر: ٌتتثّمن المستتم جهتتود أعضتتاء هٌبتتة التّتتدرٌس، وٌشتتّجعهم، وٌتتدعمهم، وٌحفّتتزهم التّحستتٌن 

 بنشر ثمافة التّطوٌر والتّحسٌن.

العــــدالة: ٌضمن المسم تحمٌك العدالة االجتماعٌة بٌن أعضابه، وذلتن برعاٌتة الفترص المتاحتة؛ 

الل متتا ٌمتتوم بتته المستتم؛ لتحمٌتتك العدالتتة فتتً التّتتدرٌس، والبحتتث العلمتتً، وخدمتتة المجتمتتع متتْن ختت

 لتحمٌك رسالته المعلنة.

االستــجابة: ٌتعّهد المسم بؤْن ٌكوَن إٌجابًٌّا فً دراسة احتٌاجاته، وٌنشُد أْن ٌكوَن أكثر مرونة  فً 

 التّعامل مع مشكالته.

ر المحاسبة والّشتفافٌة: ٌتدرُن المستم أّن المحاستبة ) المستاءلة ( والّشتفافٌة خاّصتٌّتان مهّمتتان لنشت

 ثمافته المإّسسٌّة.

التّنافسٌّة: ٌسعى المسم للتّنافس على المستوى المحلًّ واإلللٌمتً  متع األلستام المماثلتة الّتتً تمتّدم 

 الخدمة األكادٌمٌّة ذاتها.

 -شروط المبول فً المسم ) طاّلب االنتظام واالنتساب (:
 .) أاّل ٌمّل معّدل الّطالب عْن ) جٌّد 

  الجٌّد، واألخالق الفاضلة، والمٌم الحمٌدة.أْن ٌتمتّع بالّسلون 

 

 متطلباُت الحصوِل على درجِة اللٌّسانس فً اللّؽِة العربٌِّة والّدراساِت اإلسالمٌِّة:

للحصول على درجة اللٌّسانس فً اللّؽة العربٌّة والّدراسات اإلسالمٌّة ٌجُب على         

 .مدة ؛ وفم ا للخّطة الّدراسٌّة داخل المسمالّطالب، أْو الّطالبة أْن ٌكمَل  الساعات المعت

 

 المجاالُت الوظٌفٌّةُ لخرٌجً المسِم:
 تدرٌس اللّؽة العربٌّة والّدراسات اإلسالمٌّة فً جمٌع المراحل الدراسٌّة. -

 مجاالت العمل اإلذاعً والتّلفزٌونً، وإعداد البرامج الهادفة داخل المجتمع اللٌّبً. -

 والمجاّلت.العمل فً الّصحؾ  -

 العمل فً دور النّشر المختلفة. -

 تمدٌم االستشارات اللّؽوٌة والّدٌنٌة للمراكز البحثٌّة. -

 كل  األعمال الّتً تتعلّك باللّؽة العربٌّة فً الّدوابر الحكومٌّة، أْو فً المطاع الخاص. -
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 رإساء المسم منذ نشؤته:
 التدرٌس بالمسم، والجدول اآلتً ٌوضح ذلن: تعالب على رباسة المسم لفٌؾ من أعضاء هٌؤة

 ر. م
 االســــــــــــــــــم

 )ربٌس المسم(

التّخّصص 
 الّدلٌك

المإّهل 
 العلمً

الّدرجة 
 العلمٌّة

 الجنسٌة

 لٌبً محاضر دكتوراه لؽوٌات دمحم بن ٌحً 1

 دكتوراه لؽوٌات عبدالحمٌد أبومداس 2
أستاذ 
 مساعد

 لٌبً

 أدبٌات دمحم مصطفى صوفٌه 3
أستاذ  دكتوراه

 مساعد
 لٌبً

 أدبٌات أحمد عمر أبوحجر 4
أستاذ  دكتوراه

 مساعد
 لٌبً

 مصطفى عمران بن رابعة 5
الدراسات 
 اإلسالمٌة

أستاذ  دكتوراه
 مساعد

 لٌبً

 عبد العال عبدالمعطً  6
دراسات 

 لؽوٌة
 ماجستٌر

محاضر 
 مساعد

 لٌبً

 طارق عبد الؽنً دعوب 7
دراسات 

 لؽوٌة
 ماجستٌر

محاضر 
 مساعد

 لٌبً

 أدبٌات المهدي إبراهٌم الؽوٌل 8
أستاذ  دكتوراه

 مساعد
 لٌبً

 دكتوراه لؽوٌات حسٌن علً عكال 9
أستاذ 
 مساعد

 لٌبً

10 
الدراسات  بشٌر الملعً

 اإلسالمٌة

محاضر  ماجستٌر

 مساعد

 لٌبً

11 
النحو  أحمد عطٌة احمادي

 والصرؾ
 دكتوراه

أستاذ 
 مساعد

 لٌبً

 لٌبً محاضر دكتوراه أدبٌات األبٌض دمحم عمار 12

 لٌبً محاضر دكتوراه أدبٌات شمس الدٌن عبدالؽنً دعوب 13

 عادل عمر كرٌم 14
محاضر  ماجستٌر أدبٌات

 مساعد
 لٌبً



17 
 

 ر. م
 االســــــــــــــــــم

 )ربٌس المسم(

التّخّصص 
 الّدلٌك

المإّهل 
 العلمً

الّدرجة 
 العلمٌّة

 الجنسٌة

 دمحم ونٌس الماضً 15
محاضر  ماجستٌر أدبٌات

 مساعد
 لٌبً

 فتحً عبدالؽنً دعوب 16
الدراسات 

 اإلسالمٌة

 لٌبً محاضر دكتوراه

 حسن السنوسً الشرٌؾ 17
النحو 

 والصرؾ

 لٌبً محاضر  دكتوراه

 

 أعضاُء هٌؤةِ التّدرٌس فً المسِم ومْن فً حكمهم:
ٌضتتتم  المستتتم هٌتتتؤة  تدرٌستتتٌّة  فتتتً شتتتتّى تخّصصتتتات علتتتوم اللّؽتتتة العربٌّتتتة والدراستتتات 

ا بؤنإ الكلٌّة تتعالد كّل فصل دراسً مع مجموعةخ من األساتذةِ  الُجدد على ستبٌل اإلسالمٌة، علم 
التعاون؛ وبالمسم كذلن عدٌد من المعٌتدٌن والمعٌتدات، والمحاضترٌن والمحاضترات، الموفتدٌن 

 منهم داخل لٌبٌا وخارجها.

 بٌاٌن بؤعضاِء الهٌؤةِ التّدرٌسٌّة:

: الذّكور:  أّوالا

ر. 
 م

 االســــــــــــــــــم
التّخّصص 
 الّدلٌك

المإّهل 
 العلمً

الّدرجة 
 العلمٌّة

 الجنسٌة

1 
)ربٌس د. حسن السنوسً الشرٌؾ 

 المسم(
النحو 
 والصرؾ

 لٌبً محاضر دكتوراه

 أ.د. أحمد عطٌة حمادي 2
النحو 
 والصرؾ

 دكتوراه
أستاذ 
 مساعد

 لٌبً

 د. شمس الدٌن عبدالؽنً دعوب 3
البالؼة 
 والنمد

 لٌبً محاضر دكتوراه

 د. خالد دمحم إبراهٌم اؼوٌلة 4
النحو 
 والصرؾ

 لٌبً محاضر دكتوراه

 د. فتحً عبدالؽنً دعوب 5
الدراسات 
 اإلسالمٌة

 لٌبً محاضر دكتوراه

 د.مصطفى علً ادمحم العبدي 6
الدراسات 
 اإلسالمٌة

 لٌبً محاضر دكتوراه

 د.أحمد مفتاح ادمحم ازرٌبٌط 7
الدراسات 
 اإلسالمٌة

 لٌبً محاضر دكتوراه

 د.معمر فرج منصور سعود 8
النحو 
 والصرؾ

 لٌبً محاضر دكتوراه

 أ . دمحم ونٌس الماضً 9
البالؼة 
 والنمد

 لٌبً محاضر ماجستٌر
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ر. 
 م

 االســــــــــــــــــم
التّخّصص 
 الّدلٌك

المإّهل 
 العلمً

الّدرجة 
 العلمٌّة

 الجنسٌة

 أ. مصطفى مفتاح الجندي 10
البالؼة 
 والنمد

 لٌبً محاضر ماجستٌر

 أ. مسعود عبدهللا رمضان 11
دراسات 
 لؽوٌة

 لٌبً محاضر ماجستٌر

 أ. علً عبدالحمٌد مإمن 12
الدراسات 
 اإلسالمٌة

 ماجستٌر
محاضر 
 مساعد

 لٌبً

 أ. مصطفى مصباح ثبوت 13
دراسات 
 أدبٌة

 ماجستٌر
محاضر 
 مساعد

 لٌبً

 أ. خالد سالم المهواجً 14
الدراسات 
 اإلسالمٌة

 ماجستٌر
محاضر 
 مساعد

 لٌبً

 أ. خالد دمحم البحباح 15
الدراسات 
 اإلسالمٌة

 ماجستٌر
محاضر 
 مساعد

 لٌبً

 د. المّكً أبو فردة 16
الدراسات 
 اإلسالمٌة

 لٌبً محاضر دكتوراه

 أ.  دمحم بشٌر رمضان 17
دراسات 
 لؽوٌة

 ماجستٌر
محاضر 
 مساعد

 لٌبً

 أ. طارق علً مامال 18
النحو 
 والصرؾ

 ماجستٌر
محاضر 
 مساعد

 لٌبً

 ماجستٌر أدبٌات أ. عادل عمر كرٌم 19
محاضر 
 مساعد

 لٌبً

 أ. حمزة صالح عمر أبو كرل 20
النحو 
 والصرؾ

 ماجستٌر
محاضر 
 مساعد

 لٌبً

 أ.دمحم إبراهٌم شكالوون 21
النحو 
 والصرؾ

 ماجستٌر
محاضر 
 مساعد

 لٌبً

 أ.ٌوسؾ علً الكابازي 22
الدراسات 
 اإلسالمٌة

 ماجستٌر
محاضر 
 مساعد

 لٌبً

 ماجستٌر أدبٌات أ.إبراهٌم علً دمحم الكابازي 23
محاضر 
 مساعد

 لٌبً

 أ.سلٌمان ادمحم بن عمر 24
الدراسات 
 اإلسالمٌة

 ماجستٌر
محاضر 
 مساعد

 لٌبً

25 
د. الهادي البشٌر أبوراوي 

 أبوراوي
 ماجستٌر أدبٌات

محاضر 
 مساعد

 لٌبً

 ماجستٌر لؽوٌات أ.منصور علً منصور عبدالعزٌز 26
محاضر 
 مساعد

 لٌبً

 أ. أبوبكر دمحم بن خلٌفة 27
الدراسات 
 اإلسالمٌة

 ماجستٌر
محاضر 
 مساعد

 لٌبً

 أ.عبدالمجٌد علً أبومرٌمة 28
الدراسات 
 اإلسالمٌة

 ماجستٌر
محاضر 
 مساعد

 لٌبً



19 
 

ر. 
 م

 االســــــــــــــــــم
التّخّصص 
 الّدلٌك

المإّهل 
 العلمً

الّدرجة 
 العلمٌّة

 الجنسٌة

 أ.إسماعٌل عبدالمعطً كالّب 29
الدراسات 
 األدبٌة

 ماجستٌر
محاضر 
 مساعد

 فلسطٌنً

 أ. دمحم علً ناصؾ 30
الدراسات 
 اإلسالمٌة

 لٌبً موفد ماجستٌر

 أ.دمحم فرج علً فرحات 31
الدراسات 
 األدبٌة

 لٌبً موفد ماجستٌر

 أ. دمحم أحمد إشمٌلة 32
الدراسات 
 اإلسالمٌة

 لٌبً موفد ماجستٌر

 أ.إبراهٌم مفتاح ابحور 33
الدراسات 
 األدبٌة

 لٌبً موفد ماجستٌر

 ثانٌا: اإلناث:

ر. 
 م

 االســـــــــــــــــــم
التّخّصص 
 الّدلٌك

المإّهل 
 العلمً

 الجنسٌة الّدرجة العلمٌّة

 أ. جمٌلة علً األمٌن 1
الدراسات 
 لٌبٌة محاضر ماجستٌر اإلسالمٌة

 أ. عتٌمة سالم شاماطة 2
الدراسات 
 اإلسالمٌة

 لٌبٌة محاضر مساعد ماجستٌر

 أ.سلٌمة  نجٌب إكحٌل 3
النحو 
 والصرؾ

 لٌبٌة محاضر مساعد ماجستٌر

 أ. آمنة عبدالهادي عبد الهادي 4
الدراسات 
 اإلسالمٌة

 لٌبٌة محاضر مساعد ماجستٌر

 أ. مؽلٌة محمود اسوٌّب 5
الدراسات 
 األدبٌة

 لٌبٌة محاضر مساعد ماجستٌر

 أ. فاطمة أحمد المازوزي 6
النحو 
 والصرؾ

 لٌبٌة محاضر مساعد ماجستٌر

 أ. رحمة شعبان نوٌل 7
النحو 
 والصرؾ

 لٌبٌة محاضر مساعد ماجستٌر

 أ.فاطمة دمحم دمحم الجلوح 8
الدراسات 
 األدبٌة

 لٌبٌة محاضر مساعد ماجستٌر

 لٌبٌة محاضر مساعد ماجستٌر أدب ونمد أ.نعٌمة دمحم الفالح 9

 لٌبٌة محاضر مساعد ماجستٌر لؽوٌات أ.أمٌرة عاشور الصٌدونً 10

 لٌبٌة محاضر مساعد ماجستٌر لؽوٌات أ.عفاؾ عبدالسالم الهلٌب 11

 لٌبٌة موفدة ماجستٌر بالؼة ونمد أ.رجاء رضان كشلوط 12
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ر. 
 م

 االســـــــــــــــــــم
التّخّصص 
 الّدلٌك

المإّهل 
 العلمً

 الجنسٌة الّدرجة العلمٌّة

 لٌبٌة موفدة ماجستٌر بالؼة ونمد أ.زهرة علً عزالدٌن 13

 

 ثالثا: المعٌدون والمعٌدات:

ر. 
 م

 االســـــــــــــــــــــــم
التّخّصص 
 الّدلٌك

المإّهل 
 العلمً

الّدرجة 
 العلمٌّة

 الجنسٌة

 لٌبٌة معٌدة لٌسانس لؽوٌات أ. أمل ادمحم بن زروق 1

 لٌبٌة معٌدة لٌسانس لؽوٌات أ. موناء أحمد بن عروس 2

 لٌبٌة معٌدة لٌسانس لؽوٌات أ. ربٌعة عبدالؽنً بن عابشة 3

 لٌبٌة معٌدة لٌسانس لؽوٌات أ. فاطمة علً الجندي 4

 لٌبٌة معٌدة لٌسانس لؽوٌات أ. خلود مفتاح اإلرٌبع 5
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 دفعات الخرٌجٌن من المسم:
 2018-1989الجدول ٌوضح مخرجات المسم من حملة اللٌسانس من سنة 

ر. 
 م

 عدد الطلبة العام الجامعً
عدد 
 الطالبات

 مالحظات المجموع

  17 2 15 م1989-1990 1

2 1990-1991 31 2 33  

3 1991-1992 14 4 18  

4 1992-1993 28 1 29  

5 1993-1994 15 3 18  

6 1994-1995 28 2 30  

7 1995-1996 24 7 31  

8 1996-1997 13 1 14  

9 1997-1998 13 1 14  

10 1998-1999 6 1 7  

11 1999-2000 11 6 17  

12 2000-2001 12 21 33  

13 2001-2002 3 11 14  

14 2002-2003 4 5 9  

15 2003-2004 1 15 16  

16 2004-2005 - 25 25  

17 2005-2006 2 20 22  

18 2006-2007 1 29 30  

19 2007-2008 2 13 15  

20 2008-2009 2 24 26  

21 2009-2010 2 16 18  

22 2010-2011 4 39 43  

23 2011-2012 3 39 42  

24 2012-2013 3 35 38  

25 2013-2014 10 37 47  

26 2014-2015     

27 2015-2016     

28 2016-2017 6 29 35  

29 2017-2018     

30 2018-2019     
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 الدراسات العلٌا بمسم اللؽة العربٌة والدراسات اإلسالمٌة:
الدراسة فً لسم اللؽة العربٌة والدراستات اإلستالمٌة علتى مرحلتة اللٌستانس، بتل كتان  لم تمتصر

للمسم سٌاسة وأهداؾ ٌحممها وهً سد العجز فً أعضتاء هٌتؤة التتدرٌس التذي كتان المستم ٌعتانً 

منه، واالستتؽناء عتن العنصتر األجنبتً، فتنهض لهتذه المهمتة األستتاذ التدكتور دمحم مصتطفى بتن 

بصفته ربٌسا للمسم آنذان، ومعه األستاذ الدكتور عمر أبو حجر وكٌل - تعالىرحمه هللا–صوفٌه 

-1995الشتتإون العلمٌتتة بالكلٌتتة، وتتتم فتتتح بتتاب المبتتول للدراستتات العلٌتتا بالمستتم العتتام الجتتامعً 

، وٌعد هذا وسام فخر للكلٌة لكونها البادرة األولتى فتً المنطمتة، بتالرؼم متن أن الدراستة 1996

األدبٌات فً الدفعة األولى، وعلى عنصتر التذكور فمتط، ولتد اعتمتدت الكلٌتة  التصرت على لسم

 نظام السنة الدراسٌة لدبلوم الدراسات العلٌا، درس الطالب خاللها ست مواد، وهً:

 اسم الممرر )نظام السنة( ت

 مناهج بحث وتحمٌك نصوص 1

 البالغة والنمد المدٌم 2

 األدب المدٌم 3

 الحدٌثاناألدب والنمد  4

 الدراسات المرآنٌة 5

 اللغة األجنبٌة 6

 

م، واختصت بالدراسات اإلسالمٌة، وفً هذه الدفعة 2001-2000وكانت الدفعة الثانٌة سنة  

 اعتمد نظام الفصل لدبلوم الدراسات العلٌا، ولسمت المواد على النحو اآلتً:

 ر.م
 الفصل األول
 اسم الممرر

 عدد الوحدات
 الفصل الثانً
 اسم الممرر

 عدد الوحدات

 3 كتاب لدٌم  3 دراسات فً السنة 1

 3 أصول الفمه 3 المواعد الفمهٌة 2

 3 اإلرث والوصٌة والولف 3 مناهج بحث 3

أصول التفسٌر ومناهج  4
 المفسرٌن

 3 موضوعات كدراسة مماصد الشرٌعة 3

 3 المصادر والمراجع 3 الفمه الممارن 5

 3 تحمٌك مخطوطات 3 ممارنة أدٌان واستشراق 6

 3 دراسات فً العمٌدة وعلم الكالم 3 اللغة اإلنجلٌزٌة 7
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 دفعات خرٌجً الدراسات العلٌا:
 الجدول ٌوضح مخرجات حملة الماجستٌر من لسم اللؽة العربٌة والدراسات اإلسالمٌة :

ر. 

 م
 االســـــــــــــــــــــم

عنوان الرسالة 
 ) إن وجد(

تارٌخ 
 التخرج

 الجنسٌة الشعبة

 أحمد دمحم الشٌبانً 1

المضٌة االجتماعٌة 

فً الرواٌة اللٌبٌة 

1961-

دراسة 1985

وصفٌة تحلٌلٌة 

 نمدٌة

9-5-

 م2001
 لٌبً األدبٌات

 لٌبً األدبٌات --- --- أبوبكر دمحم سوٌسً 2

 لٌبً األدبٌات --- --- الطاهر ضو بشٌر 3

 لٌبً األدبٌات --- --- عادل بشٌر الصاري 4

 لٌبً األدبٌات --- --- مصطفى مفتاح الجندي 5

 لٌبً األدبٌات --- --- عبدالسالم مخزوم الشٌماوي 6

 لٌبً األدبٌات --- --- دمحم حسٌن ضو بلعٌد 7

 لٌبً األدبٌات --- --- دمحم عمار األبٌض 8

 لٌبً األدبٌات --- --- المهدي إبراهٌم الؽوٌل 9

 لٌبً األدبٌات --- --- عبدالحفٌظدمحم سلٌمان  10

 حسٌن علً عون 11

أحكام العفاؾ 

والستر ومماصد 

الشرٌعة منها 

)سورة النور 

 دراسة موضوعٌة(

22-1-

 م2006

الدراسات 

 اإلسالمٌة

 لٌبً

 دمحم علً ناصؾ 12

الفتوحات الوهابٌة 

فً شرح األربعٌن 

النووٌة من الحدٌث 

الثالث والعشرٌن إلى 

)دراسة آخر الكتاب 

 وتحمٌك(

5-12-

 م2006

الدراسات 

 اإلسالمٌة

 لٌبً
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ر. 

 م
 االســـــــــــــــــــــم

عنوان الرسالة 
 ) إن وجد(

تارٌخ 
 التخرج

 الجنسٌة الشعبة

 مصطفى فرج زاٌد العماري 13

أحكام الطهارة 

والصالة من كتاب 

الشذرات الشدٌة 

على الدرر السنٌة 

للشٌخ الطٌب عثمان 

 بن طاهر المصراتً

3-7-

 م2006

الدراسات 

 اإلسالمٌة

 لٌبً

 إبراهٌم عبدهللا خلٌفة 14
الدراسات  --- ---

 اإلسالمٌة

 لٌبً

 أحمد فتح هللا بن نجً 15
الدراسات  --- ---

 اإلسالمٌة

 لٌبً

 ادمحم معمر ذٌاب 16
الدراسات  --- ---

 اإلسالمٌة

 لٌبً

 --- --- بشٌر دمحم بن حلٌم 17
الدراسات 

 اإلسالمٌة

 لٌبً

 --- --- عبدهللا سلٌم بلؽرات 18
الدراسات 

 اإلسالمٌة

 لٌبً

 --- --- الدٌنعلً معتوق شرؾ  19
الدراسات 

 اإلسالمٌة

 لٌبً

 --- --- عمر مفتاح البحباح 20
الدراسات 

 اإلسالمٌة

 لٌبً

 --- --- فتحى فتح هللا الجعرود 21
الدراسات 

 اإلسالمٌة

 لٌبً

 --- --- نجوى دمحم الصاري 22
الدراسات 

 اإلسالمٌة

 لٌبٌة
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 الخطة الدراسٌة بالمسم لنٌل درجة اللٌسانس
 

 الممررات العامة للشعبتٌن اللغوٌات واألدبٌات والدراسات اإلسالمٌة : أوال:
 المواد العامة اإللزامٌة: -1
 ر.
 م

 رلم المتطلب السابك عدد الوحدات اسم الممرر رمز ورلم الممرر

1 EN102  2 1لغة انجلٌزٌة --- 

2 EN202  2 2لغة انجلٌزٌة EN102 

3 PS105 2 علم النفس العام --- 

4 CS402 ً2 تطبٌمات الحاسب اآلل --- 

5 GE505 2 جغرافٌة لٌبٌا --- 

6 HIS605 2 عامتارٌخ لٌبٌا ال --- 

7 SO705 ً2 مؤسسات المجتمع المدن --- 

 14 مجموع وحدات الممررات العامة

 
 
 
 المواد العامة االختٌارٌة: -2

رلم المتطلب  عدد الوحدات اسم الممرر رلم الممرر ر.م
 السابك

 مالحظات

1 PS105 2 علم النفس العام ---  

2 CS402 ً2 تطبٌمات الحاسب اآلل ---  

3 HIS106 2 حضارة عربٌة اسالمٌة ---  

4 GE505 2 جغرافٌة لٌبٌا ---  

5 MS205 2 مهارات الدراسة والتواصل ---  

6 HIS605 2 تارٌخ لٌبٌا العام ---  

7 SO705 ً2 مؤسسات المجتمع المدن ---  

8 EDPS405 2 أخاللٌات المهنة --  

  -- 16 اإلجمالً

وحدات لكً ٌفً  6مواد  أي  3على الطالب أن ٌختار من المواد العامة االختٌارٌة   مالحظة:

 وحدة دراسٌة حسب اتفاق مجلس الكلٌة. 20بالمدر الممرر علٌه  من المواد العامة وهو 
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ا / المواد الدراسٌة التخصصٌة) اإللزامٌة( بمسم اللغة العربٌة والدراسات االسالمٌة )  ثانٌا

 شعبة اللغوٌات واألدبٌات( 

  

 مالحظات رلم المتطلب السابك عدد الوحدات اسم الممرر رلم الممرر ر.م

1 AR111 (1نحو) 4 ---  

2 AR113 (ً1أدب جاهل) 2 ---  

3 AR122 ( 1أحكام الفمه) 2 ---  

4 AR126 2 العمٌدة اإلسالمٌّة ---  

5 AR211 (2نّحو) 4 AR111 (1النحو) 

6 AR212 (ً1علم المعان) 2 ---  

7 AR213 (ً2أدب جاهل) 2 AR113 (ً1أدب جاهل) 

8 AR224 ( 2أحكام الفمه) 2 AR122 ( 1أحكام الفمه) 

9 AR216 2 فن المراءة ---  

10 AR214 (1ّصرف) 2 --  

11 AR301 2 منهجٌة البحث ---  

12 AR311 (3نّحو) 4 AR211 (2نّحو) 

13 AR313 2 فمه نشأة اللّغة والكتابة --  

14 AR312 (2ّصرف) 2 AR214 (1ّصرف) 

15 AR317 2 مدارس ّنحوٌة ---  

16 AR316 2 مكتبة عربٌّة ومعاجم ---  

17 AR315 2 علم العروض والمافٌة --  

18 AR318  ٌّةأدب صدر  (2أدب جاهلً) AR213 2 اإلسالم وبنً أم

19 AR319  (ً2علم المعان) 2 AR212 (ً1علم المعان) 

20 AR411 (4نّحو) 4 AR311 (3نّحو) 

21 AR412 (1تّطبٌمات لّغوٌة) 2 --  

22 AR413 ً2 1أدب عباس AR318 ٌّة  أدب صدر اإلسالم وبنً أم

23 AR417 2 موسٌمى الّشعر AR315 والمافٌة علم العروض 

24 AR414 (3ّصرف) 2 AR312 (2ّصرف) 

25 AR428 2 علوم المرآن وإعجازه ---  

26 AR429 2 فمه األحوال الّشخصٌّة AR224  2أحكام الفمه 

27 AR418 2 علم اللّغة العام AR312  2صرف 

28 419AR 2 علم البٌان AR319  (ً2علم المعان) 

29 511AR (5نّحو) 4 AR411 (4نّحو) 

30 519AR (ً2أدب عباس) 2 AR413 ً1أدب عباس 

31 AR514 ً519 2 أدب أندلسAR (ً2أدب عباس) 

32 516AR  2 4صرف AR414 (3ّصرف) 
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 مالحظات رلم المتطلب السابك عدد الوحدات اسم الممرر رلم الممرر ر.م

33 
515AR (2تطبٌمات لّغوٌة) 2 AR412 (1تّطبٌمات لّغوٌة) 

34 517AR 419 2 علم البدٌعAR علم البٌان 

35 518AR 2 علم األصوات اللّغوٌة --  

36 611AR (6نّحو) 511 4AR ( 5النحو) 

37 614AR 2 نّمد أدبً لدٌم ---  

38 615AR 2 تحلٌل نص ---  

39 
616AR  علم الّداللة والتداولٌة وعلم

 الخطاب
2 ---- 

 

40 617AR (3تطبٌمات لّغوٌة) 515 2AR (2تطبٌمات لّغوٌة) 

41 618AR 2 أدب وسٌط AR514 ًأدب أندلس 

42 619AR 2 أسلوبٌّة --  

43 711AR (7نّحو) 611 4AR (6النحو) 

44 716AR 614 2 نمد أدبً حدٌثAR نّمد أدبً لدٌم 

45 717AR 618 2 أدب حدٌثAR أدب وسٌط 

46 718AR  2 أدبٌّةومصطلحات لّغوٌّة ---  

47 
AR719  مبادئ اللّسانٌات الحدٌثة

 ومدارسها
2 

616AR  علم الّداللة والتداولٌة وعلم

 الخطاب

48 AR811 (8نّحو) 711 4AR (7نّحو) 

49 AR828 ) 2 حفظ جزئً ) عم وتبارن   

50 AR815 716 2 أدب ممارنAR نمد أدبً حدٌث 

51 AR816 ً717 2 أدب لٌّبً وّشعبAR أدب حدٌث 

52 AR817 2 اللهجات والمراءات المرآنٌّة ---  

53 AR819 4 بحث التّخّرج ---  

   124 اجمالً عدد الوحدات اإلجبارٌة 

 

ثالثا/ المواد التخصصٌة االختٌارٌة بمسم اللغة العربٌة والدراسات االسالمٌة ) شعبة اللغوٌات واألدبٌات ( 

 ساعات فمط.6وعددها     

 مالحظات رلم المتطلب السابك عدد الوحدات اسم الممرر رلم الممرر ر.م

1 AR010 2 فصول من السٌرة النبوٌة ---  

2 AR011 ً2 تّذّوق أدب ----  

3 AR012 2 فنُّ اإللماء والخطابة ----  

4 AR013  بالغة المرآن والحدٌث

 النّبوي
2 ------ 

 

5 AR014 2 النثر العربً المدٌم -----  

6 AR015  نصوص استشرالٌة من اللغة

 واألدب 
2 ---- 
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7 AR016  نصوص من كتب التراث

 اللغوي واألدبً
2 ---- 

 

8 AR017  2 النحوي عند العربالتفكٌر ----  

9 AR018 2 األدب المصصً الحدٌث ----  

10 AR019 2 لاعة بحث ----  

11 AR030  مهارات التحلٌل النحوي

 والصرفً
2 ---- 

 

12 AR031 ً2 التحرٌر العرب   

 

مجموع عدد المواد والوحدات الدراسٌة بمسم اللغة العربٌة والدراسات االسالمٌة ) شعبة 

 اللغوٌات واألدبٌات(

 

  

الممررات وعدد 

 وحداتها

الممررات العامة 

 اإللزامٌة

الممررات العامة 

 االختٌارٌة

الممررات 

التخصصٌة 

 اإللزامٌة

 الممررات 

التخصصٌة 

 االختٌارٌة 

 المجموع الكلً

 61 3 53 3 2 عدد المواد

 140 6 124 6 4 عدد الوحدات

 

 مالحظة:

ج الطالب من المسم إال بعد إنجازه المجموع الكلً لعدد المواد والوحدات الممررة رّ ال ٌتم تخ
 من المجلس العلمً بالمسم والمبٌنة فً الجدول أعاله.   
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 شعبة الّدراسات اإلسالمٌة

 تمهٌد:

والّدراستات شعبة الّدراسات اإلستالمٌة هتً إحتدى الّشتعب المنضتوٌة تحتت  لستم اللّؽتة العربٌتة  

- 2012جامعة المرلب، وهً حدٌثة النشؤة، فمد أنشبت عتام ) -اإلسالمٌة، بكلٌة اآلداب والعلوم

م(. وعلتتى التترؼم متتن حداثتتة إنشتتابها إال أّن عتتدد الطلبتتة التتراؼبٌن فتتً الدراستتة بهتتا كتتان 2013

 كبٌرا.

 رؤٌة الّشعبة:

، وفك معاٌٌر الجودة، علتى المستتوى تحمٌك الّرٌادة فً التعلٌم الشرعً، والبحث العلمً المتمٌز

المحلً واإلللٌمً والدولً إلعداد الطالتب علمٌتا  فتً الدراستات اإلستالمٌة، وتزوٌتده متن خاللهتا 

بمهتتارات البحتتث والتفكٌتتر واالستتتنباط، وذلتتن حستتب منهجٌتتة التفكٌتتر العلمتتً الحتتدٌث ولواعتتد 

المترآن الكترٌم، والستنة النبوٌتة،  الشرٌعة اإلسالمٌة األصٌلة، بما ٌبنً رإٌة وسطٌة مستمدة متن

 ومنهج السلؾ الصالح، وٌرسخ ثمافة المجتمع اإلسالمً، وأصالته، وٌعزز حوار الثمافات.

 رسالة الشعبة:

حجر الزاوٌة فً بناء الشخصٌة المستلمة  -بمختلؾ فروعها وممرراتها -تعّد الدراسات اإلسالمٌة

واالنتماء. والجامعات والمإسستات العلمٌتة  عبر عصور التارٌخ ، بوصؾ اإلسالم ممثال الهوٌة

التً تعنى بهذه الدراسات تـتعدد أؼراضها وأهدافها الخاصة والفرعٌة من هذه الدراستات حستب 

عتتداد كفتتاءات متمٌتتزة بالعطتتاء الحاجتتة والتطتتور التتذي ٌصتتٌب األمتتة والمجتمتتع، كمتتا تستتعى إل

التحصتٌل المعرفتً والعلتم الشترعً واإلبداع فً مٌدان الدراستات اإلستالمٌة والبحتث العلمتً، و

بمعاٌٌر، وتمنٌات عالٌة، ومخرجات متمٌزة، واإلسهام فً المشاركة الفاعلة فً خدمتة المجتمتع. 

وفتتً ضتتوء ذلتتن تضتتع شتتعبة الدراستتات اإلستتالمٌة بمستتم اللؽتتة العربٌتتة والدراستتات اإلستتالمٌة 

 برامجها األكادٌمٌة لتحمٌك األهداؾ.

 أهداف الشعبة:

علٌمٌة كفٌلة باالرتماء بالعملٌة التعلٌمٌة، والبحثٌة، وفك معاٌٌر الجودة واالعتماد توفٌر بٌبة ت .1

 .األكادٌمً

بنتتاء الشخصتتٌة المتمٌتتزة المتوازنتتة لمنستتان المستتلم عمٌتتدة وعبتتادة وستتلوكا  فتتً الدراستتات  .2

 اإلسالمٌة، لادرة على العطاء بما ٌتفك مع المستجدات والمتؽٌرات المحلٌة والدولٌة.

الثوابتتت اإلستتالمٌة الوستتطٌة فتتً التعلتتٌم والبحتتث العلمتتً، وخدمتتة المجتمتتع، وربتتط  ترستتٌخ .3

المجتمتتع بتراثتته العلمتتً األصتتٌل، وثمافتتته اإلستتالمٌة، وتعرٌفتته بالثمافتتات األختترى؛ لتتدعم 

 .التواصل اإلٌجابً معها

 .تمدٌم برامج دراسٌة متمٌزة لمرحلة اللٌسانس، مع تطوٌر تلن البرامج باستمرار .4
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لدرات الطالب اإلبداعٌة، والحوارٌة، والمهارٌة، وتمكٌنهم من تطبٌك أستالٌب البحتث تنمٌة  .5

 .العلمً وؼاٌاته، للتؤثٌر على المنتج الثمافً العالمً، وإثرابه بمٌم اإلسالم، وتعالٌمه

 .تخرٌج كفاءات متمٌزة لسد احتٌاجات سوق العمل .6

المتخصصتة، والبحتوث األصتٌلة  ةاإلسهام فتً إثتراء المعرفتة اإلنستانٌة بالدراستات الشترعٌ .7

 .للوصول إلى إضافات علمٌة، وتطبٌمٌة مبتكرة فً شتى فروع التخصص

االرتماء بالبحث العلمً فً الدراسات اإلستالمٌة، وتوظٌفته للتعامتل متع المستتجدات وعتالج  .8

 المشكالت بكفاءة عالٌة.

 البحث العلمً. إعداد باحثٌن فً الدراسات اإلسالمٌة ٌمتلكون مهارات التفكٌر وأصول .9

 

 :الفرص الوظٌفٌة للشعبة

 .تدرٌس ممررات العلوم الشرعٌة فً مراحل التعلٌم المختلفة ) معلم المواد الشرعٌة ( .1
 العمل فً مجاالت الوعظ واإلرشاد والدعوة إلى هللا ) مرشد دٌنً (. .2
 مستشار شرعًٌة واألهلٌة )العمل فً مجال االستشارات الشرعٌة فً المإسسات الحكوم .3

.) 
 .العمل فً المإسسات االجتماعٌة ) مستشار شرعً(، و) مرشد دٌنً ( .4
 .العمل فً مراكز تحفٌظ المرآن الكرٌم، ) معلم، مرشد، مستشار ( .5
 اإلرشاد الدٌنً فً المستشفٌات، والسجون ) مرشد دٌنً (. .6
 .إدارة الموالع اإللكترونٌة التً تعتنً بتدبر المرآن الكرٌم؛ لنشر الوعً بؤهمٌته .7
 .اإلسهام بتحرٌر عمود البٌوع، والمعامالت المالٌة فً مإسسات النمد والبنون .8

 .لغة الدراسة: ) اللغة العربٌة (

 : نظام الدراسة بالشعبة
الدراسة الجامعٌة: ٌتدرس الطالتب ممتررات دراستٌة وضتعت متن لبتل اختصاصٌٌتـن بمستم اللؽتة 

إستتتالمٌة، تشتتتمل جوانتتتب متعتتتددة متتتن العربٌتتتة والدراستتتات اإلستتتالمٌة، تمتتتد الطالتتتب بمعتتتارؾ 
الدراسات اإلسالمٌة المتعلمـة بؤحكام الشرٌعة فً العبادات والمعامالت، إلى جانب مواد دراستٌة 
أخرى فً اللؽة العربٌة، واألدب العربتً، باإلضتافة إلتى المتواد العامتة، التتً تعتد متن متطلبتات 

س فً العلوم اإلسالمٌة ال بد له من أن الكلٌة والجامعة؛ ولكً ٌحصل الطالب على شهادة اللٌسان
 ٌدرس ثمانٌة فصول على األلل وٌجتازها بنجاح.
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 الخطة الّدراسٌة لمرحلة اللٌسانس ) شعبة الّدراسات اإلسالمٌة (
أوال/ الممررات الدراسٌة التخصصٌة) اإللزامٌة( بمسم اللغة العربٌة والدراسات االسالمٌة ) 

 شعبة الدراسات اإلسالمٌة( 
 ر.
 م

 مالحظات رلم المتطلب السابك عدد الوحدات اسم الممرر رلم الممرر

1 AR114 2 1النـحو والصرف --  

2 
AR112  اآلدب العربً مدخل الى

 وتارٌخه
2 -- 

 

3 AR219 ً2 علم المعان ---  

4 AR123 ( 1أحكام عبادات) 4 ---  

5 AR121 (1العمٌدة اإلسالمٌّة) 2 ---  

6 AR215 2 2النـحو والصرف AR114 1النـحو والصرف 

7 AR223 (2أحكام عبادات) 4 AR123 ( 1أحكام عبادات) 

8 AR226 2 2العمٌدة اإلسالمٌة AR121 (1العمٌدة اإلسالمٌّة) 

9 AR228 2 أحكام التالوة --  

10 AR222  2 1علوم الحدٌث ---  

11 AR218  2 فنُّ الكتابة واإللماء -----  

12 AR310  ً2 علم البٌان العرب AR219 ًعلم المعان 

13 AR321 2 1أصـول الفمه --  

14 AR323 4 3أحـكام العبادات AR223 (2أحكام عبادات) 

15 AR314 2 3النحـو والصرف AR215 2النـحو والصرف 

16 AR302 2 السٌرة النبوٌة ---  

17 AR325 (1فمه األحوال الّشخصٌّة) 2 ---  

18 AR415 2 العربً علم البدٌع AR310 ًعلم البٌان العرب 

19 AR320 2 فمه اللغة والداللة ---  

20 AR327  2 2علوم الحدٌث AR222  1علوم الحدٌث 

21 AR217 2 مناهج البحث --  

22 AR423 4 4أحكــام العبادات AR323 3أحـكام العبادات 

23 AR426 2 2فمه األحوال الشخصٌة AR325 (1فمه األحوال الّشخصٌّة) 

24 AR416 2 (1)التّطبٌمات اللّغوٌة ---  

25 AR421 2 2أصـول الفمه AR321 1أصـول الفمه 

26 AR422 2 1فمه السنة النبوٌة ---  

27 AR410  2 4النحـو والصرف AR314 3النحـو والصرف 

28 AR427 2 األخالق والسلون ----  
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 ر.
 م

 مالحظات رلم المتطلب السابك عدد الوحدات اسم الممرر رلم الممرر

29 
AR425 2 تارٌخ التشرٌع ---  

30 
AR525  4 5أحكام العبادات AR423 4أحكــام العبادات 

31 AR521  2 2فمه السنة النبوٌة AR422 1فمه السنة النبوٌة 

32 AR522 2 فمه الحدود والجناٌات --- 
 

33 AR523  2  1علوم المرآن ---  

34 AR526 2 لواعد فمهٌة ---  

35 AR527  2 1تفسٌر المرآن الكرٌم ---  

36 AR524 2 1فمـه البٌوع ----  

37 AR528 2 مماصد الشرٌعة AR421 2أصـول الفمه 

38 AR512 (2التطبٌمات اللّغوٌة) 2 AR416 (1)التّطبٌمات اللّغوٌة 

39 AR625 2 معاصرة لضاٌا فمهٌة ---  

40 AR621 2 الفرق اإلسالمٌة ---  

41 AR624  2 2فمـه البٌوع AR524 1فمـه البٌوع 

42 AR623 2 1علم المٌراث والوصٌة ---  

43 AR628 2 فمه األلضٌة والشهادات AR522 فمه الحدود والجناٌات 

44 AR622  2 2تفسٌر المرآن الكرٌم AR527  1تفسٌر المرآن الكرٌم 

45 AR626  2 3فمه السنة النبوٌة AR521  2فمه السنة النبوٌة 

46 AR627  2 2علوم المرآن AR523  1علوم المرآن  

47 AR723 2 2علم المٌراث والوصٌة AR623 1علم المٌراث والوصٌة 

48 AR725  2 3فمـه البٌوع AR624  2فمـه البٌوع 

49 AR726 2 فلسفة التربٌة اإلسالمٌة ---  

50 AR727 2 لضاٌا فكرٌة معاصرة ---  

51 AR728 ً2 لصص لرآن ---  

52 AR729 2 مدخل إلى علم الدعوة ---  

53 AR825 2 مناهج المفسرٌن AR627  2علوم المرآن 

54 AR826 2 الفمه الممارن ---  

55 AR827  2 ممارنة األدٌان AR621 الفرق اإلسالمٌة 

56 AR828 ) 2 حفظ جزئً ) عم وتبارن ----  

57 AR829 4 مشروع التخرج ---  

  126 اجمالً عدد الوحدات اإلجبارٌة 
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بمسم اللغة العربٌة والدراسات االسالمٌة ) شعبة الدراسات اإلسالمٌة ( ثانٌا / المواد التخصصٌة االختٌارٌة 

 ساعات فمط.     4وعددها 

 مالحظات السابكرلم المتطلب  عدد الوحدات اسم الممرر رلم الممرر ر.م

1 AR020 ً2 التفسٌر البٌان ---  

2 AR021 2 إعجاز المرآن   

3 AR022 2 المتون والشروح ---  

4 AR023 2 الرد على شبهات حول السنة --  

5 AR024 2 حموق اإلنسان فً اإلسالم --  

6 AR025 ً2 حاضر العالم اإلسالم --  

7 AR026 2 أدب الحوار --  

8 AR027 2 الفتوى والتوثٌك -  

9 AR028 2 ثمافة لانونٌة -----  

10 
AR032 

 مدخل إلى التحلٌل النحوي

 والصرفً
2 ----- 

 

11 AR033 ً2 اإلمالء العرب -----  

 
 جموع عدد المواد والوحدات الدراسٌة بمسم اللغة العربٌة والدراسات االسالمٌة ) شعبة الدراسات اإلسالمٌة (

الممررات وعدد 

 وحداتها

الممررات العامة 

 اإللزامٌة

الممررات العامة 

 االختٌارٌة

الممررات 

التخصصٌة 

 اإللزامٌة

 

 الممررات 

التخصصٌة 

 االختٌارٌة 

 المجموع الكلً

 64 2 57 3 2 عدد المواد

 140 4 126 6 4 عدد الوحدات
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 لسم اللؽة اإلنجلٌزٌة  -2

 نشؤة المسم  -

تؤسس لسم اللؽة اإلنجلٌزٌة مع بداٌة العام الجامعً        
م إلى مجموعة األلسام الموجودة ضلٌن 1996/  1995

بالكلٌة آنذان. ولد جاء هذا المسم استجابة لحاجات المجتمع 
 من مدرسٌن وباحثٌن ومترجمٌن فً هذا المجال. 

ولد ساهم كثٌرون من أساتذة الكلٌة من األلسام        
رى، ممن كانت لهم دراٌة جٌدة باللؽة اإلنجلٌزٌة،  فً األخ

توطٌد أركانه والحفاظ على كٌانه، حٌث لم ٌكن بالمسم سوى 
 بعض األساتذة المتخصصٌن فً بداٌة التؤسٌس. 

وهو وٌعد المسم هو أحد األلسام الرابدة فً الكلٌة.         
رجة وهو ٌمنح دٌموم بتدرٌس اللؽة االنجلٌزٌة كلؽة أجنبٌة. 

اللٌسانس فً اللؽة اإلنجلٌزٌة وآدابها، وهو ٌمدم ضمن 
ممرراته بعض الممررات التربوٌة مثل علم النفس ومهارات 
التواصل، وهذه المواد جمٌعها باللؽة العربٌة أما مادة طرق 
التدرٌس فهً باإلنجلٌزٌة. ٌحتاج الطالب للدراسة فً لسم 

الذي ٌعمده المسم فً اللؽة اإلنجلٌزٌة أن ٌجتاز امتحان المبول 
 بداٌة الفصل الدراسً والممابلة الشخصٌة.  

كما ٌتولى المسم المٌام بتدرٌس مادة اللؽة اإلنجلٌزٌة  فً 
 جمٌع ألسام الكلٌة األخرى.
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 الجدول التالً ٌوضح أعضاء هٌئة التدرٌس الذٌن تولوا رئاسة لسم اللغة االنجلٌزٌة :

الدرجة  االســـــــــــــــــــــــــــــم ت

 العلمٌة

 مالحظات الجنسٌة الفتــــــــرة

  عرالً (1999 - 1995) دكتوراه الصادق التمٌمً .1

  عرالً (2001 – 1999) دكتوراه بالر محمـد جاسم  .2

  عرالً (2004 - 2001) ماجستٌر  علً خلف  .3

  لٌبً  (2007 - 2004) ماجستٌر مفتاح عمر الزعبوب  .4

أحمد محمـد الطاهري  .5

  

( ، 2008- 2007) دكتوراه

(2013 - 2014) 

  لٌبً 

الحسٌن سلٌم محسن  .6

  

(، 2009–2008) ماجستٌر

(2011-2012) 

  لٌبً 

  لٌبً  (2011 - 2009) ماجستٌر محمـد امحمـد البحبوح  .7

  لٌبً  (2011) دكتوراه محمـد عبد هللا محسن  .8

  لٌبً  (2013 - 2012) ماجستٌر محمـد مٌالد درٌوش  .9

  لٌبً  (2015 - 2013) ماجستٌر جمال هدٌة روٌنٌة   .10

  لٌبً  ماجستٌر عبدالعظٌم دمحم حدٌدان 11

 

 الخرٌجون 

طالبا وطالبة من  31ولد بلػ عددهم  1999/  1998كانت الدفعة األولى للخرٌجٌن سنة        

/  2010طالبة. ولد تتالت الدفعات بؤعداد متفاوتة، ولد بلػ هذا العدد ألصاه سنة   13بٌنهم 

طالبة. أما السنة التً بلػ عدد  55طالبا وطالبة بلػ عدد الطالبات بٌنهم  61حٌث بلػ  2011

طالبات. وإجماال فمد  7فمط منهم  9حٌث كان العدد  2007/  2006لخرٌجٌن أدناه فهً سنة ا

حتى  1998/1999بلػ عدد الخرٌجٌن والخرٌجات منذ الدفعة األولى حتى األخٌرة )

 خرٌجا فمط. 112خرٌجا وخرٌجة، منهم   488( 2013/2014
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 مخرجات المسم من  حملة اللٌسانس:

 المجموع عدد الطالبات الطلبة عدد العام الجمعً ت

1 1998-1999 18 13 31 

2 1999-2000 7 12 19 

3 2000-2001 14 14 28 

4 2001-2002 6 11 17 

5 2002-2003 11 20 31 

6 2003-2004 4 27 31 

7 2004-2005 2 21 23 

8 2005-2006 4 3 7 

9 2006-2007 2 7 9 

10 2007-2008 3 12 15 

11 2008-2009 5 21 26 

12 2009-2010 3 34 37 

13 2010-2011 5 56 61 

14 2011-2012 11 48 59 

15 2012-2013 8 42 50 

16 2013-2014 9 34 42 

 488 375 112 المجموع 

 

 النظام الدراسً  -

/  2011، أما فً العام 2011/ 2010اتبع المسم منذ تؤسٌسه النظام السنوي حتى العام        

فمد بدئ فً تطبٌك النظام الفصلً المتكون من ثمان فصول دراسٌة، وفٌه ٌدرس  2012

الطالب فصلٌن دراسٌٌن فً كل عام دراسً، هما فصل الخرٌؾ وفصل الربٌع. تكون بداٌة 

العام الجامعً إلى ما لبل عطلة نصؾ السنة أما فصل الربٌع فٌؤتً  فصل الخرٌؾ مع بداٌة

عمب عطلة نصؾ السنة وٌنتهً لُبٌل العطلة الصٌفٌة. ٌتمدم الطالب فً نهاٌة كل فصل إلى 

 االمتحانات النهابٌة التً ٌعمدها المسم. 
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المختلفة ٌدرس الطالب لمدة ثمانٌة فصول دراسٌة، وٌدرس فٌها عددا من الممررات         

وحدة أو ٌزٌد للٌال. والدراسة فً المسم تعتمد نظام الحضور الكامل لكافة  130موزعة على 

 المحاضرات وكذلن المشاركة فً كافة النشاطات العلمٌة داخله. 

ٌتم تطبٌك اللوابح الدراسٌة المعمول بها بالكلٌة والجامعة واللوابح التً تصدرها وزارة        

 البحث العلمً فٌما ٌتعلك بشإون الدراسة واالمتحانات وما ٌتعلك بهما.التعلٌم العالً و

 أعضاء هٌئة التدرٌس بالمسم  -

منهم من حملة  3وافدٌن:  2أساتذة لٌبٌٌن و  17ٌتكون طالم التدرٌس بالمسم من       

 الدكتوراه. وهم متخصصون فً علم اللؽة واألدب وطرق التدرٌس والترجمة. 

 اللٌبٌون  -أوال 

 التخصص العلمً الدرجة العلمٌة االســـــــــــــــــــــــــــــم م

 علم اللغة الدكتوراه الحسٌن سلٌم محسن د.  .1

 تدرٌس اللغة  ماجستٌر أ. جمال هدٌة روٌنٌة  .2

 تدرٌس اللغة ماجستٌر أ. حنان دمحم الزواري  .3

 تدرٌس اللغة ماجستٌر أ. سمٌة جمعة الحاج دمحم  .4

 علم اللغة الدكتوراه دمحم لرباج مصطفى  .5

 علم اللغة الماجستٌر سهام عمر أبو حلفاٌة  .6

 تدرٌس اللغة الدكتوراه عبد العزٌز مصباح ثبوت  .7

 ترجمة الماجستٌر دمحم عبدهللا البربار  .8

 ترجمة الماجستٌر فرحاتدمحم آمال   .9

 علم اللغة الماجستٌر فاطمة دمحم فرحات  .10

 ترجمة الماجستٌر مرٌم صالح غزي  .11

 ترجمة الماجستٌر عبدالعظٌم دمحم حدٌدان  .12

 علم اللغة الماجستٌر دمحم ابراهٌم موسى  .13

 علم اللغة الماجستٌر بسمة مصطفى ابوكٌل  .14

 علم اللغة الماجستٌر دمحم مٌالد التائب  .15

 علم اللغة الماجستٌر عبدالرحمن احمد علً مٌالد  .16
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 ترجمة الماجستٌر عمار مٌالد االبلك  .17

 الوافدون –ثانٌا  -

 البلد المادم منها الدرجة العلمٌة االســـــــــــــــــــــــــــــم م

 الفلبٌن ماجستٌر تالود ٌنايجورج  .1

 السودان ماجستٌر ً عبدهللا عثمانحأ.دمحم عبدال .2

للحصول على وٌوضح الجدول التالً أعضاء هٌئة التدرٌس الذٌن تم اٌفادهم على لوة المسم 

 درجة الدكتوراه، والماجستٌر وهم:

 الدرجة الموفد إلٌها  االســـــــــــــــــــــــــــــم ت

 الدكتوراه صالح عبدالمنعم هرهور 1

 الدكتوراه دمحم ادمحم البحبوح 2

 الدكتوراه . دمحم ادمحم فرحات 3

 الدكتوراه دمحم مٌالد درٌول 4

 الماجستٌر هدى أحمد مامً 5

 والمرشحون حالٌا لإلٌفاد لنٌل درجة الدكتوراه هم: 

 . حنان عبدهللا الزواري.أ. -2أ. جمال هدٌة روٌنٌة    -1

  المعٌدون بالمسم

 الدرجة العلمٌة الحالٌة االســـــــــــــــــــــــــــــم م

 لٌسانس  إبراهٌم دمحم البحبوح  .1

 لٌسانس  أحمد إبراهٌم األشهب  .2

 لٌسانس  إبراهٌم الرطب خولة .3

 لٌسانس  سلٌمة جمعة بن حلٌم .4

 لٌسانس  فاطمة عٌاد دراه .5

 لٌسانس نجاة مفتاح العربً . 6

 لٌسانس هناء عمر صالح 7

 لٌسانس عواطف علً بن نجً 8
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وحدة، حٌث تعادل الوحدة ساعة نظرٌة  134ٌبلػ عدد الوحدات الالزمة للتخرج حوالً      

 واحدة، أو ساعتٌن عملٌتٌن.   

 نظام ترمٌز الممررات -

خانات؛ الثالث  6ٌعتمد المسم نظاما خاصا بترمٌز الممررات التً ٌمدمها ، وٌتكون من        

 األولى هً للحروؾ األولى من اسم المسم باإلنجلٌزٌة والثالث األخرى عبارة عن ترمٌز رلمً.

 الممررات ٌمكن تمسٌمها إلى :  -

مهارات لؽوٌة تمد الطالب باألساس النظري الالزم لدراسة اللؽة مثل ممررات المواعد  -

 والصوتٌات والمحادثة والمراءة والكتابة.  

ممررات فً علوم اللؽة مثل ممدمة إلى علم اللؽة، وعلم اللؽة النفسً وعلم اللؽة االجتماعً ،  -

 وؼٌرها. 

 رات األدب: ممدمة إلى األدب اإلنجلٌزي والشعر والرواٌة وؼٌر ذلن.  ممر -

 أوالا الممررات اإللزامٌة : - 

عدد  رمز الممرر  اسم الممرر 

 الوحدات

متطلبات 

 الممرر

 / ARA101 2 1اللغة العربٌة  1

 ARA201 2 ARA101 2اللغة العربٌة   2

 / HIS106 2 تارٌخ الحضارة اإلسالمٌة  3

 / CS402 2 مبادئ الحاسوب 4

 / EQS103 2 مدخل لعلوم المرآن والسنة  5

 / PIF303 2 أحكام الفمه اإلسالمً  6

 / DIT203 2 العمٌدة والفكر اإلسالمً 7

 / PS105 2 علم النفس العام 8
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 ثانٌا الممررات التخصصٌة:

عدد  رمز الممرر اسم الممرر ت

 الوحدات

 Grammar 1/ ENG101 4 1المواعد  1

 Reading Comprehension 1 ENG105 2 /1استٌعاب المراءة  2

 Listening and Speaking 1 ENG104 2 /1االستماع والمحادثة 3

 Writing 1 ENG103 4 /1الكتابة  4

 Phonetics and Phonology /1الصوتٌات وعلم الصوت 5

1 

ENG102 4 

 Grammar 2 ENG201 4 /2المواعد  6

 Reading Comprehension 2 ENG205 2 /2استٌعاب المراءة  7

 Listening and Speaking 2 ENG204 2 /2االستماع والمحادثة  8

 Writing 2 ENG203 4 /2الكتابة  9

 Phonetics and Phonology /2الصوتٌات وعلم الصوت 10

2 

ENG202 4 

 Vocabulary and Spelling ENG106  2 /المفردات والتهجً 11

 Grammar 3 ENG301 4 /3المواعد  12

 Reading Comprehension 3 ENG305 2 /3استٌعاب المراءة  13

 Listening and Speaking 3 ENG304 2 /3االستماع والمحادثة 14

 Writing 3 ENG303 4 /3الكتابة  15

 Introduction to Linguistics ENG306 2 /إلى علم اللغة مدخل 16

 Phonetics and Phonology /3الصوتٌات وعلم الصوت 17

3 

ENG302 4 

 Grammar4 ENG401 4 /4المواعد 18

 Reading Comprehension4 ENG405 2 /4استٌعاب المراءة 19

 Listening and Speaking ENG404 2 /4االستماع والمحادثة 20

 Academic Writing ENG403 4 /الكتابة األكادٌمٌة 21
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 Phonetics and Phonology /4الصوتٌات وعلم الصوت 22

4 

ENG402 4 

 Introduction to إلى األدب اإلنجلٌزي/ مدخل 23

English 

ENG505 2 

 Morphology ENG408 2 /الصرف 24

 Advanced Grammar ENG501 2 /لواعد متمدمة 25

 Sociolinguistics ENG504 2 /علم اللغة االجتماعً 26

 History of English Literature ENG503 2 /األدب اإلنجلٌزي تارٌخ 27

 English for Specifi /اإلنجلٌزٌة ألغراض خاصة 28

Purposes 

ENG508 2 

 Teaching Methods ENG805 2 /طرق التدرٌس 29

 Translation 1 ENG506 2 /1الترجمة  30

 Novel ENG603 2 /الرواٌة 31

 Prose ENG006 2 /النص النثري 32

 Syntax ENG604 2 /علم التراكٌب النحوٌة 33

 ENG605 2 انماط اللغة 34

 Research Methodology ENG601 2 /طرق البحث 35

 American Literature ENG008 2 /األدب األمرٌكً 36

 Discourse Analysis ENG607 2 /تحلٌل الخطاب 37

 Translation 2 ENG608 2 /2الترجمة  38

 History of English ENG507 2 /تارٌخ اللغة اإلنجلٌزٌة 39

 Second Language Acquisition  ENG709 2 /اكتساب اللغة الثانٌة 40

 Creative Writing ENG606 2 /الكتابة اإلبداعٌة 41

 Semantics ENG705 2/ علم المعانً 42

 Psycholinguistics ENG701 2 /علم اللغة النفسً 43

 Drama ENG707 2 /المسرحٌة 44

 Literary Criticism ENG807 2/ النمد األدبً 45
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 Poetry ENG706 2/ الشعر 46

 ENG806 2 علم استخدام اللغة 47

 French ENG808 2/ اللغة الفرنسٌة 48

 Graduate Research 2 ENG809 2/ 2بحث التخرج  49

 

 

الممررات وعدد 

 وحداتها

الممررات العامة 

 اإللزامٌة

الممررات العامة 

 االختٌارٌة

الممررات 

التخصصٌة 

 اإللزامٌة

 

 الممررات 

التخصصٌة 

 االختٌارٌة 

 المجموع الكلً

      عدد المواد

      عدد الوحدات

 

 وحدة136مجموع عدد الوحدات 
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 لسم التارٌخ -3
 

 نشؤة المسم: -

، فمد واكب انطاللة المعهد بالكلٌةاألدبٌة ٌُعتبر لسم التارٌخ من أعرق األلسام 
م(، والذي أصبح فٌما بعد كلٌة اآلداب،  1986-1985العالً إلعداد المعلمٌن عام )

وعدد من االساتذة  مؽتربٌناعتمد المسم فً بداٌاته على أعضاء هٌبة تدرٌس 
من حملة الماجستٌر والدكتوراه  ، واآلن ٌدار بؤعضاء هٌبة تدرٌس لارٌن،المتعاونٌن

 رج معظم هإالء من هذه الكلٌة. تخ
 (815) طالبة بمجموع (348)طالبا  و  (467) بلػ عدد الخرجٌن من المسم

منهم فً المإسسات  االستفادةخرٌج من مختلؾ ربوع الدولة اللٌبٌة، ولد تمت 
أو الجامعً فضال  عن بعض المطاعات  التعلٌم الثانويسواء فً مراحل  التعلٌمٌة،

ا فً هذه المجاالت، وخاصة فً األخرى، حٌث تمكنو ا من سد العجز الذي كان لابم 
 لطاع التعلٌم.

 المسم:رإٌة  -

توظٌؾ المسم توظٌف ا جٌد ا إلعداد كوادر علمٌة لادرة على التعامل بوعً تام مع 
أحداث التارٌخ ومصادره من خالل تطبٌك المنهج التارٌخً فً مجال البحث، من 

استنتاجات منطمٌة تستفٌد منها البشرٌة فً المجاالت أجل الوصول إلى نتابج أو 
 المختلفة.
وٌرى المسم أن ذلن ال ٌتؤتى إال عن طرٌك تؤسٌس لجان متخصصة تابعة  

 وتوجٌههم،وحثهم للمسم، تتٌح للطالب فرص المشاركة فً مجال البحث العلمً، 
 وتمدٌم العون الالزم لهم لخوض هذا المجال.

 رسالة المسم : -

المعرفة التارٌخٌة فً التارٌخ والحضارة المختلفة، ومساعدة الطالب فً تمدٌم  -1
اإلفادة من مواد الدراسة عن طرٌك ربط الماضً بالحاضر واستخالص العبر 

 والعضات من أجل بناء المستمبل.
تنمٌح المناهج وإعداد الخبرات العلمٌة إعداد ا جٌد ا من خالل تفانً أعضاء هٌبة  -2

م األفضل فً مجال التدرٌب على استخدام منهجٌة البحت التدرٌس أكثر لتمدٌ
 العلمً الصحٌحة.

 المسم:أهداؾ  -

تحمٌك االكتفاء الذاتً من الخبرات العلمٌة فً مجال تدرٌس التارٌخ ومناهج  -1
البحث التارٌخً بتخرٌج كوادر علمٌة لادرة على مواكبة التطور فً مٌادٌن 

 التعلٌم.
تحمٌك الهدؾ األول ال ٌتؤتى إال من خالل دعم مإسسات التعلٌم الجامعً  -2

والعالً بمناهج علمٌة بمعاٌٌر عالٌة وتطوٌر الجانب التمنً داخل ألسامها بما 
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ٌساهم فً تسهٌل عملٌة البحث العلمً لدى الطالب وأعضاء هٌبة التدرٌس على 
 السواء، وٌتماشى مع تطورات العصر.

ولٌن وتشجٌعهم على المشاركة فً األنشطة المختلفة، من خالل االهتمام بالمتف -3
 تخصٌص جوابز تحفٌزٌة لهم عمب كل مشاركة.

 مخرجات المسم من حملة اللٌسانس:

 المجموع عدد الطالبات عدد الطلبة معًاالعام الج ت
1.  1989-1990 20 - 20 

2.  1990-1991 31 2 33 

3.  1991-1992 19 3 22 

4.  1992-1993 16 6 22 

5.  1993-1994 14 3 17 

6.  1994-1995 29 15 44 

7.  1995-1996 33 15 48 

8.  1996-1997 20 11 31 

9.  1997-1998 23 11 34 

10.  1998-1999 26 2 28 

11.  1999-2000 19 18 37 

12.  2000-2001 43 26 69 

13.  2001-2202 22 17 39 

14.  2002-2003 16 11 27 

15.  2003-2004 14 11 25 

16.  2004-2005 7 11 18 

17.  2005-2006 12 6 18 

18.  2006-2007 3 5 8 

19.  2007-2008 33 11 44 

20.  2008-2009 15 13 28 

21.  2009-2010 3 5 8 

22.  2010-2011 12 17 29 

23.  2011-2012 3 22 25 

24.  2012- 2013 7 36 43 

25.  2013-2014 20 36 56 

26.  2014-2015 - 8 8 

27.  2015-2016 3 4 7 

28.  2016- 2017 2 9 11 

29.  2017 - 2018 2 14 16 

 815 348 467 المجموع 

 . الدراسات العلٌا بمسم التارٌخ

وإصرار لمد أدت الحاجة لتوفٌر عضو هٌبة التدرٌس المحلً بالمسم،         
فضال   العالً،من خرجً لسم التارٌخ ورؼبتهم الملحة على مواصلة تعلٌمهم  عدد
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عالٌة من أعضاء هٌبة التدرٌس المؽتربٌن وبعض  درجة علمٌةعن توفر نخبة على 
التفكٌر الجاد لفتح باب المبول بالدراسات  بالمسم إلىن المتعاونٌن ٌاألساتذة المحلٌ

م، وضمت الدفعة األولى ثمانً طلبة أما الدفعة 2002-2001العلٌا بالمسم عام 
 .م وضمت عشر طلبة2004-2003الثانٌة فكانت عام 

العلٌا بالمسم على نظام الفصل الدراسً بحٌث لسمت  ولد سارت الدراسات
 التالً:الممررات على فصلٌن كما هو موضح بالجدول 

 الفصل األول  :

 اسم الممرر ت
 تارٌخ الشرق األدنى المدٌم  .1

 النظم العربٌة اإلسالمٌة  .2

 نصوص تارٌخٌة  .3

 مناهج البحث التارٌخً  .4

 تارٌخ لٌبٌا الحدٌث  .5

 الثانً:الفصل 

 الممرر اسم ت
-13تارٌخ العالم اإلسالمً ما بٌن المرنٌن 1

16 
 حضارة البحر األبٌض المتوسط المدٌمة 2

 تارٌخ لٌبٌا المعاصر 3

 تارٌخ العرب الحدٌث والمعاصر 4

 تارٌخ العاللات العربٌة األفرٌمٌة 5

وإلى جانب هاتٌن الدفعتٌن تم نمل عدد من طلبة الدراسات العلٌا بكلٌة       
اآلداب بنً ولٌد إلى كلٌة اآلداب زلٌتن بمرار من ربٌس جامعة المرلب، حٌث تمت 

 المسم.منالشة الرسابل العلمٌة لهإالء الطلبة بالكلٌة وتحت إشراؾ 
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 مخرجات المسم من حملة الماجستٌر:

 

  

 التارٌخ الرسالة عنوان االسم ت
 م13/7/2005 م1943-1911التطور السٌاسً للحركة الوطنٌة  دمحم السرٌتً شطٌب  .1

األوضاع االلتصادٌة واالجتماعٌة بإٌالة طرابلس الؽرب فً  إسماعٌل سالم علً  .2
 م1745-1711عهد أحمد باشا المرمانلً 

 م7/1/2006

الدولة العربٌة اإلسالمٌة فً العصر المحدثات فً مإسسات  عبد الرحٌم علً الصدوري  .3
 هـ132-هـ 41األموي 

 م12/11/2008

 م19/7/2009 هـ334 -هـ 232المصادرات والتضمٌنات فً العراق  صالحة دمحم بن عروس  .4

 م16/9/2009 م1952-1943األوضاع الصحٌة فً لٌبٌا  مختار علً البحباح  .5

 14/5/2009 م1969-1952مدٌنة زلٌتن الحٌاة االلتصادٌة فً  مصطفى سالم الزرٌمانً  .6

الحٌاة االلتصادٌة واالجتماعٌة فً األودٌة اللٌبٌة الؽربٌة  مصطفى جمعه الشٌبانً  .7
 م455 -ق 48خالل العصر الرومانً 

 م2008

األطماع االستعمارٌة الصهٌونٌة فً فلٌسطٌن ومولؾ الدولة  سالمة دمحم المدنً  .8
 م1914-1882العثمانٌة منها 

 م17/4/2006

االضطرابات االجتماعٌة العامة فً إللٌم العراق دراسة فً  علً منصور خلٌفة  .9
-هـ 232األسباب والنتابج التً ترتبت علٌها فً الفترة 

 هـ447

 م2009

التتتدوٌن التتتارٌخً فتتً األنتتدلس وتطتتوره ختتالل فتتترة  زهرة إبراهٌم الضاوي  .10
 هـ422 -هـ 138الحكم األموي 

 م2007

مجلة المنار ومولفها من المضاٌا السٌاسٌة فً الشمال  عمار الجحٌدريسالم   .11
 م1939-1898األفرٌمً

 م2008

 م2008 هـ102-هـ 40آل المهلب ودورهم فً الدولة األموٌة حواء عبدالسالم مٌحاط  .12
النشاط التجاري البحتري إلٌالتة طترابلس الؽترب فتً  علً أحمد علً  .13

 م1835-1711العهد المرمانلً 
 م14/9/2006

نورالتتدٌن محمتتود زنكتتً ودوره فتتً مماومتتة الؽتتزو  عٌادة عاشور هرهور  .14
 هـ570-هـ 541الصلٌبً 

- 

األوضتتتاع االجتماعٌتتتة والصتتتحٌة فتتتً مدٌنتتتة زلٌتتتتن  عمران مختار المدار  .15
 م1969 -1952خالل الفترة من 

 م30/7/2008

ق 10عاللات العرب مع الحبشتة فتً صتدر اإلستالم  عبدالحكٌم ؼٌث زابد  .16
 م660-610هـ / 40 -هـ 

 م2008

العاللتتات التجارٌتتة بتتٌن المؽتترب األلصتتى والستتودان  أسماء موسى زابد  .17
هتتتـ 541 -هتتتـ 448الؽربتتتً فتتتً عصتتتر المتتترابطٌن 

 م1056-1148/

 م2005

التتتارٌخ السٌاستتً وااللتصتتادي لشتتمال أفرٌمٌتتا أثنتتاء  مفتاح دمحم التاجوري  .18
 م565-527حكم اإلمبراطور  جستنٌان 

 م2007

مرٌم الصؽٌر عبدالسالم   .19
 الممطوؾ

العاللتتتات التجارٌتتتة البحرٌتتتة بتتتٌن الدولتتتة الحفصتتتٌة 
تتتتا  والمتتتتدن اإلٌطالٌتتتتة )جنتتتتوا بٌتتتتزا البندلٌتتتتة( أنموذج 

 م1228-1500

 م2013

/ 18 هـ 1/132الجاسوسٌة فً الدولة العربٌة  حمزه دمحم البكول  .20
 م12/2006
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 أعضاء هٌبة التدرٌس بالمسم.

 المإهل العلمً األستاذاسم  ت
الدرجة 
 العلمٌة

التخصص 
 الدلٌك

 مالحظات

 موفد تارٌخ إسالمً ماجستٌر محاضر مساعد إبراهٌم احمد الالفً  .1

  تارٌخ حدٌث دكتوراه أستاذ مساعد إبراهٌم حسٌن عبد هللا  .2

  تارٌخ إسالمً ماجستٌر محاضر إبراهٌم مفتاح الدهٌدٌه  .3

 موفد تارٌخ إسالمً ماجستٌر مساعدمحاضر  اشرؾ حسٌن الفرادي  .4

  تارٌخ حدٌث ماجستٌر محاضر مساعد أمنة نصر اصمٌدة  .5

  تارٌخ عام ماجستٌر محاضر مساعد بشٌر سالم العجٌل  .6

  تارٌخ حدٌث ماجستٌر محاضر مساعد حمزة عبد السالم ازوٌد  .7

 موفد تارٌخ إسالمً ماجستٌر محاضر مساعد حواء عبد السالم مٌحاط  .8

  تارٌخ إسالمً ماجستٌر محاضر مساعد إبراهٌم الضاوي زهرة  .9

  تارٌخ إسالمً ماجستٌر محاضر مساعد سالم جبران سعد  .10

  تارٌخ إسالمً ماجستٌر محاضر مساعد سالم علً حدٌد  .11

  تارٌخ إسالمً ماجستٌر محاضر مساعد صالحة دمحم بن عروس  .12

عبتتتتتتتتد التتتتتتتتترحٌم علتتتتتتتتتً   .13
 الصدوري

 موفد إسالمً تارٌخ ماجستٌر محاضر مساعد

 موفد تارٌخ حدٌث ماجستٌر محاضر مساعد عمران مختار المدار  .14

 موفد تارٌخ إسالمً ماجستٌر محاضر مساعد عٌادة عاشور هرهور  .15

  تارٌخ حدٌث دكتوراه أستاذ مساعد دمحم عبد المجٌد إحبٌل  .16

  تارٌخ إسالمً دكتوراه أستاذ مساعد دمحم عمر ابشٌنة  .17

  تارٌخ لدٌم دكتوراه محاضر دمحم ناجً بن عروس  .18

 موفد تارٌخ حدٌث ماجستٌر محاضر مساعد مختار علً البحباح  .19

  تارٌخ حدٌث دكتوراه أستاذ مساعد مصطفى إبراهٌم الجبو  .20

 موفد تارٌخ لدٌم ماجستٌر محاضر مساعد مفتاح دمحم التاجوري  .21

  تارٌخ حدٌث ماجستٌر محاضر منصور فرج التونسً  .22

 موفد تارٌخ حدٌث ماجستٌر محاضر مساعد الشاولنادٌة رمضان   .23

 موفد تارٌخ لدٌم ماجستٌر محاضر مساعد نجالء عبد هللا الزدام  .24

  تارٌخ حدٌث ماجستٌر محاضر مساعد ولٌد الهادي معومه  .25

  تارٌخ حدٌث ماجستٌر محاضر مساعد ٌوسؾ عبد هللا الهلولً  .26

 المعٌدٌن بالمسم:

 العلمً المإهل االســـــــــــــم ت
الدرجة 
 العلمٌة

 مالحظات التخصص

 موفد بالداخل تارٌخ معٌد اللٌسانس انتصار عاشور الشٌبانً 1

 موفد بالداخل تارٌخ معٌد اللٌسانس مبروكة االصوغ 2

 موفد بالداخل تارٌخ معٌد اللٌسانس مفتاح عبد هللا المماطً 3
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 دلٌل المسم بمنظومة الكلٌة

المادة حسب التسلسل فً رلم  الرمز النهابً
 الفصل
 المواد االعتمادٌة 1-4
 المواد ؼٌر االعتمادٌة 5-9

رلم التخصص أو 
 الشعبة

 رلم الفصل
من األول إلى 
 الثامن

رلم 
 المسم

HIS 
 

1 0 
 )عام (

1 04 

 

 واالختٌارٌة:أوال / المواد العامة اإللزامٌة 

 المواد العامة اإللزامٌة: -1

 ر.م
رلم 
 الممرر

 عدد الوحدات الممرراسم 
رلم المتطلب 
 السابك

 مالحظات

1 ARA101  2 1لغة عربٌة ---  

2 ARA201  2 2لغة عربٌة ARA101  

3 EN102  2 1لغة انجلٌزٌة ---  

4 EN202  2 2لغة انجلٌزٌة EN102  

5 EQS103 2 مدخل إلى المرآن والسنة ---  

6 DIT203 ً2 العمٌدة والفكر اإلسالم ---  

7 PIF303 ً2 أحكام الفمه اإلسالم ---  

    14 اإلجمالً
 

 المواد العامة االختٌارٌة: -2

 ر.م
رلم 
 الممرر

 عدد الوحدات اسم الممرر
رلم المتطلب 
 السابك

 مالحظات

1 PS105 2 علم النفس العام ---  

2 CS402 2 تطبٌمات الحاسوب ---  

3 HIS106 ضمنٌاا فً المسمتدرس  --- 2 حضارة عربٌة إسالمٌة 

4 GE505 2 جغرافٌة لٌبٌا ---  

  -- 12 اإلجمالً

 

واحدة  االختٌارٌة مادةمالحظة: على الطالب أن ٌختار من الممررات العامة 
وحدة  20الممررات العامة وهو  علٌه منٌفً بالمدر الممرر  وحدتٌن لكًبوالع 

 دراسٌة حسب اتفاق مجلس الكلٌة.
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 الدراسٌة التخصصٌة اإللزامٌة:ثانٌ ا / الممررات 

 اسم الممرر رلم الممرر ر.م
عدد 
 الوحدات

رلم المتطلب 
 السابك

 مالحظات

1.  HIS101 3 تارٌخ العرب المدٌم ---  

2.  
HIS102 3 تارٌخ اإلغرٌك ---  

3.  
HIS105 3 تارٌخ لٌبٌا المدٌم ---  

4.  
HIS107 2 تارٌخ وحضارة بالد الرافدٌن ---  

5.  
HIS201  3 الرومانتارٌخ HIS102  

6.  
HIS207 2 تارٌخ وحضارة بالد النٌل فً العصر المدٌم ---  

7.  
HIS205 2 فى العصر المدٌم تارٌخ وحضارة بالد الشام ---  

8.  
HIS206 3 تارٌخ المغرب المدٌم ---  

9.  
HIS202 3 تارٌخ صدر اإلسالم HIS101  

10.  
HIS302 3 تارٌخ الدولة األموٌة HIS202  

11.  
HIS303 3 ممدمة فً علم التارٌخ ---  

12.  
HIS301 3 تارٌخ أوروبا فً العصور الوسطى HIS201  

13.  
HIS305 3 تارٌخ الدولة البٌزنطٌة HIS201  

14.  
HIS401 3 العاللات العربٌة األفرٌمٌة فً العصر الوسٌط HIS302  

15.  
HIS402  2 1تارٌخ الدولة العباسٌة HIS302  

16.  
HIS403  ً2 1تارٌخ المغرب اإلسالم HIS303  

17.  
HIS404  2 1أساسٌات البحث HIS303  

18.  
HIS405 3 الوثائك والمخطوطات ---  

19.  
HIS406 3 فلسفة التارٌخ ---  

20.  
HIS501  2 2تارٌخ الدولة العباسٌة HIS402  

21.  
HIS502 ً2 2تارٌخ المغرب اإلسالم HIS403  

22.  
HIS606 3 العاللات العربٌة األوربٌة فً العصر الوسٌط HIS501  

23.  
HIS505 3 تارٌخ المسلمٌن فً بالد األندلس HIS403  

24.  
HIS503 2 الجغرافٌة التارٌخٌة ---  

25.  
HIS506 2 تارٌخ الدول المستملة فً المشرق HIS402  



51 
 

 اسم الممرر رلم الممرر ر.م
عدد 
 الوحدات

رلم المتطلب 
 السابك

 مالحظات

26.  
HIS507 3 تارٌخ الحضارة العربٌة اإلسالمٌة HIS302-402  

27.  
HIS508  2 2أساسٌات البحث HIS404  

28.  
HIS602  3 اإلسالمً بعد سموط بغدادتارٌخ العالم HIS501  

29.  
HIS604 2 تارٌخ الدولة الفاطمٌة HIS502  

30.  
HIS607 2 نصوص ومصطلحات تارٌخٌة EN202  

31.  
HIS603 2 تارٌخ المغرب العربً الحدٌث HIS502  

32.  
HIS601 3 تارٌخ أوروبا الحدٌث HIS301-502  

33.  
HIS701 3 تارٌخ الدولة العثمانٌة HIS602  

34.  
HIS702 2 تارٌخ المشرق العربً الحدٌث HIS602  

35.  
HIS703 3 تارٌخ لٌبٌا الحدٌث HIS502  

36.  
HIS705 2 المشرق العربً المعاصر HIS603  

37.  
HIS706 3 تارٌخ أفرٌمٌا الحدٌث HIS401-502  

38.  
HIS707 3 تارٌخ األمرٌكٌتٌن HIS601  

39.  
HIS708 2 تارٌخ أسٌا الحدٌث HIS602  

40.  
HIS802  2 اللٌبًتارٌخ الجهاد HIS603-703  

41.  
HIS803 2 تارٌخ أفرٌمٌا المعاصر HIS701-706  

42.  
HIS804 2 تارٌخ لٌبٌا المعاصر HIS703  

43.  
HIS805 2 المضٌة الفلسطٌنٌة HIS601-702  

44.  
HIS806 2 المغرب العربً المعاصر HIS603  

45.  
HIS807 2 تارٌخ آسٌا المعاصر HIS708  

46.  
HIS808 3 تارٌخ أوربا المعاصر HIS601  

47.  
HIS809 4 مشروع التخرج HIS508  

 119 إجمالً عدد الوحدات التخصصٌة
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 مجموع عدد المواد والوحدات الدراسٌة بمسم التارٌخ

 

 

 

المواد وعدد 
 وحداتها

المواد العامة 
 اإللزامٌة

المواد العامة 
 االختٌارٌة

المواد 
التخصصٌة 
اإللزامٌة 
 والمشتركة

 المواد
 التخصصٌة
 االختٌارٌة

المجموع 
 الكلً

 55 --- 47 1 7 عدد المواد

 135 --- 119 2 14 عدد الوحدات

 

 مالحظة:

ال ٌتم تخرج الطالب من المسم إال بعد إنجازه المجموع الكلً لعدد      
الممررات والوحدات الممررة من المجلس العلمً بالمسم والمبٌنة فً الجدول 

 أعاله.
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 لســــم اإلعالم -4

 التعرٌؾ بالمسم : -
افتتح لسم اإلعالم بكلٌة اآلداب بهدؾ إعداد كوادر إعالمٌة مإهلة تؤهٌال إعالمٌا عالٌا لخلك 
كفاءات لادرة على العمل واإلبداع بمختلؾ المإسسات اإلعالمٌة والثمافٌة بلٌبٌا، وكذلن بهدؾ 

إنجاح التنمٌة المستدامة، وتمدٌم االستشارات المٌام بالبحوث والدراسات العلمٌة والمساهمة فً 
 العلمٌة والفنٌة لمختلؾ الجهات المختصة فً هذا المجال.

 النشؤة: -
م بنظام السنوي وبتخصص إعالم عام 2001تم استحداث لسم اإلعالم بكلٌة اآلداب سنة    

ام المتخصصة ٌدرس لطالبه ممررات الصحافة واإلذاعة والتلٌفزٌون، بحٌث ٌعد من ألدم األلس
م عندما تم تؽٌٌر نظام 2012فً تدرٌس علم اإلعالم فً المنطمة الوسطى، وهذا حتى سنة 

الدراسة بالكلٌة من النظام السنوي إلى الفصلً، تمرر افتتاح ُشعبتً الصحافة واإلذاعة 
والتلٌفزٌون، بحٌث أصبح خرٌجً المسم ٌتمٌزون بمدرات أكثر مهنٌة فً مجال الصحافة 

 ة والتلٌفزٌون كال بحسب التخصص.واإلذاع
وفً اطار مواكبة المسم للتطورات المتسارعة فً على الساحة اإلعالمٌة سواء من 
الناحٌة األكادٌمٌة والمهنٌة خاصة  ما ٌتعلك بالعمل اإلعالمً على صعٌد المإسسات، تم 

ٌكون لسم  (، وبذلن2018/2019استحداث شعبة العاللات العامة واإلعالن بالمسم فً ربٌع )
اإلعالم بكلٌة اآلداب من األلسام المتطورة التً تسعى إلى تمدٌم مخرجات بمختلؾ التخصصات 
اإلعالمٌة، كٌؾ ال وأن المسم ٌحوي مجموعة من الكوادر اإلعالمٌة فً ذات التخصص الدلٌك 

 )صحافة، إذاعة وتلٌفزٌون، عاللات عامة وإعالن، إعالم عام(.

 الرإٌة: -
ٌطمح لسم اإلعالم للوصول إلى مخرجات بمختلؾ التخصصات )صحافة، إذاعة وتلٌفزٌون،   

عاللات عامة( مإهلة إعالمٌا  لادرة على الرصد والتحلٌل والتؽطٌة اإلعالمٌة لمجرٌات 
 األحداث والولابع، محممة اآلتً :

 االلتزام بؤخاللٌات المهنة .  -
 ور للمشاركة والتفاعل.الوصول إلى أرلى فنون التعامل مع الجمه -
نشر المعرفة والمعلومات الصادلة بشكل ٌخدم مصلحة الجمهور باعتباره عمود العمل  -

 اإلعالمً.

 الرسالة : -
توفٌر بٌبة تعلٌمٌة وتدرٌبٌة لادرة على صمل مواهب الطلبة وإعدادهم لمتطلبات السوق  -

 المحلٌة والعربٌة.
 الفكري.المساهمة للوصول إلى أعلى درجات التمٌز  -
باإلضافة إلى تزوٌد الطلبة بالمعارؾ والمهارات االتصالٌة لممارسة العمل االتصالً  -

 واإلعالمً انطاللا من الثمافة العربٌة واإلسالمٌة والتراث اإلنسانً.
تكوٌن شخصٌة إعالمٌة تستطٌع االتصال من خالل وسابل اإلعالم والتواصل مع المجتمع  -

تكوٌن الوعً المجتمعً وانتهاء بتحفٌز المواطنٌن على  لتطوٌره والنهوض به بدءا  من
 المشاركة بالسلون اإلٌجابً فً خطط التنمٌة الشاملة، متسلحا بتكنولوجٌا العصر.
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 الُشعب التخصصٌة بالمسم :
 ٌتكون لسم اإلعـالم من ثالث شعب تخصصٌة هً :

المتخصصٌن فً التحرٌر الصحفً واإلخراج ،و كتابة شعبة الصحافة والنشر اإللكترونً : تهتم هذه الشعبة بتخرٌج  – 1

الخبر، والممال، والتوثٌك اإلعالمً، والتصوٌر الصحفً وكل ما ٌتعلك بالصحؾ، كما ٌدرس المسم فً هذه الشعبة 

س مختلؾ الفنون الصحفٌة كالمماالت والرٌبورتاج  المعلومات الصحفٌة وتوثٌمها وكٌفٌة الحفاظ على خصوصٌتها، كما تدر 

أسالٌب اإلدارة الصحفٌة باإلضافة إلى فنون الصحافة اإللكترونٌة التً أضحت تهٌمن على سوق األخبار فً ظل و

 التطورات فً مجال اإلعالم.

شعبة اإلذاعة)المسموعة والمربٌة( : تهتم هذه الشعبة بتخرٌج المتخصصٌن فً اإلذاعة والتلفزٌون والتوثٌك  – 2

ما ٌتعلك باإلذاعة والتلفزٌون، حٌث ٌدرس الطالب المواد التخصصٌة التً تخدم ) اإلعالمً والتصوٌر المربً وكل 

التصوٌر....(، كما ٌموم الطالب بالتدرٌب العلمً من خالل إعداد مواد  -اإلخراج –المونتاج  –اإلنتاج  -التمدٌم –اإلعداد 

رها ومونتاجها وإخراجها وكتابة التمارٌر إذاعٌة وتلفزٌونٌة من برامج أو نشرات إخبارٌة وإعدادها بشكل كامل بتصوٌ

والتعلٌك .....وتمدٌمها تحث إشراؾ أحد أساتذة المسم. كما ٌتعلم الطالب أسالٌب اإلدارة واإلخراج اإلذاعً وإعداد البرامج 

 المتخصصة) رٌاضٌة، صحٌة، ثمافٌة....(.

ة لنشؤة وتطور العاللات العامة ومفاهٌمها شعبة العاللات العامة واإلعالن : تزوٌد الطالب بالمعارؾ االساسٌ – 3

وممارستها ووظابفها، كما ٌتعلم الطالب فن التعامل مع الجمهور، وبناء العاللات، وأسالٌب الدعوة والدعاٌة واإللناع، 

 وكذلن فن التروٌج والتسوٌك وصناعة اإلعالن والحمالت اإلعالنٌة، ومعرفة كٌفٌة تنظٌم األحداث والمناسبات، وأسلوب

 العمل الدبلوماسً. 

 نموذج حصر أعضاء هٌبة التدرٌس اللٌبٌٌن.

 اسم األستاذ ت
المإهل 
 العلمً

الدرجة 
 العلمٌة

 مالحظات التخصص الدلٌك

 إذاعة وتلفزٌون أستاذ مساعد دكتوراه د. نادٌة بوشتى حارث 1
زوجة 
 مواطن

 ماجستٌر أ.سلٌم معمر البحباح 2
محاضر 
 مساعد

  عاللات عامة

 ماجستٌر أ.بدر علً العجٌل 3
محاضر 
 مساعد

  عاللات عامة

4 
أ.عبد الوهاب سالم 
 العدولً

 ماجستٌر
محاضر 
 مساعد

  صحافة

 ماجستٌر أ.نوري الطٌب الزوام 5
محاضر 
 مساعد

  إذاعة وتلٌفزٌون

 ماجستٌر أ. تامر سالم ٌحى 6
محاضر 
 مساعد

  إعالم عام

 ماجستٌر أ. خالد خلٌفة الهنشٌر 7
محاضر 
 مساعد

  صحافة

 ماجستٌر أ. حسٌن دمحم الدلٌنً 8
محاضر 
 مساعد

  إذاعة وتلفزٌون

 ماجستٌر أ. توفٌك الدهشور 9
محاضر 
 مساعد

  إذاعة وتلٌفزٌون

 ماجستٌر أ.سالمة مفتاح بن عروس 
محاضر 
 مساعد

  إذاعة وتلٌفزٌون

موفد  صحافةمحاضر  ماجستٌر .علً سالم عاشورد 11
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 اسم األستاذ ت
المإهل 
 العلمً

الدرجة 
 العلمٌة

 مالحظات التخصص الدلٌك

 بالخارج مساعد

 نموذج حصر المعٌدٌن

 االســـــــــــــــــــــــــــــــــــم ت
المإهل 
 العلمً

الدرجة 
 العلمٌة

 مالحظات التخصص

 موفد بالداخل إعالم -- لٌسانس دمحم مصباح صالح الشمام 1

 موفد بالداخل إعالم -- لٌسانس عتٌمة علً أحمد سوٌسً 2

  إعالم -- لٌسانس حسن سالم بن حلٌم 3

  إعالم -- لٌسانس ٌوسؾ بودٌنة 4
 

( وحتى هذا 2004جدول ٌوضح أعداد خرٌجً لسم اإلعالم من سنة )

 (:2019العام )
 الخرٌجٌن بنظام السنوي

 المجموع الطالبات الطلبة العام الجامعً م

1 2004-2005 16 1 17 

2 2005-2006 13 4 17 

3 2006-2007 5 - 5 

4 2007-2008 2 - 2 

5 2008-2009 7 - 7 

6 2009-2010 2 - 2 

7 2010-2011 10 - 10 

8 2011-2012 13 1 14 

9 2012-2013 15 1 16 

10 2013-2014 5 - 5 

11 2014-2015 1 - 1 

 96المجموع = 

 2015/2016الخرٌجٌن بنظام الفصلً و)الش عب( لسنة 

 الُشعبة الفصل الدراسً الطالب م

 الصحافة 2015/2016خرٌؾ  الجحٌدريجمعة عمر جمعة  1

 الصحافة 2015/2016خرٌؾ  حسن سالم علً بن حلٌم 2

 الصحافة 2015/2016خرٌؾ  حسٌن خلٌفة ابراهٌم طلمون 3

 الصحافة 2015/2016خرٌؾ  هٌبلو دمحم هٌبلو هٌبلو 4

 اإلذاعة والتلٌفزٌون 2015/2016خرٌؾ  إبتسام حامد عبدالنور بص 5

6 
سالم  إسماعٌل حسٌن
 المشٌطً

 اإلذاعة والتلٌفزٌون 2015/2016خرٌؾ 

 اإلذاعة والتلٌفزٌون 2015/2016خرٌؾ  دمحم عبدالرزاق دمحم بن عمران 7

 7المجموع= 
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 2016/2017الخرٌجٌن بنظام الفصلً و)الشعب( لسنة  

 الشعبة الفصل الدراسً الطالب م

 الصحافة 2016/2017ربٌع  مفتاح مٌالد الحشانً 1

 الصحافة 2016/2017ربٌع  أحمد مفتاح الفزانً 2

 الصحافة 2016/2017ربٌع  دمحم عطٌة لاجوم 3

 الصحافة 2016/2017ربٌع  نجمة سالم إبراهٌم بانً 4

 الصحافة 2016/2017ربٌع  فاتن علً دمحم بن عمران 5

 الصحافة 2016/2017ربٌع  أبوبكر دمحم عاشور 6

 الصحافة 2016/2017 ربٌع عبدالمطلب رمضان الجندي 7

 الصحافة 2016/2017ربٌع  عادل رمضان الجندي 8

 اإلذاعة والتلٌفزٌون 2016/2017ربٌع  أبوبكر جمعة محمود محمود 9

 اإلذاعة والتلٌفزٌون 2016/2017ربٌع  إسماعٌل منصور الكوٌل 10

 اإلذاعة والتلٌفزٌون 2016/2017ربٌع  الطاهر أحمد البحباح 11

 اإلذاعة والتلٌفزٌون 2016/2017ربٌع  الؽولعلً رجب  12

 اإلذاعة والتلٌفزٌون 2016/2017ربٌع  علً أحمد البحباح 13

 13المجموع = 

 2017/2018الخرٌجٌن بنظام الفصلً و)الش عب( لسنة 

 الشعبة الفصل الدراسً الطالب م

 اإلذاعة والتلٌفزٌون 2017/2018خرٌؾ  علً مخزوم العٌان 1

 الصحافة 2017/2018خرٌؾ  فرج السوٌسً عبدالؽنً 2

 الصحافة 2017/2018خرٌؾ  ٌوسؾ دمحم الشمام 3

 الصحافة 2017/2018خرٌؾ  عبدالمولى دمحم البركً 4

 الصحافة 2017/2018خرٌؾ  عبدالباسط رمضان الجندي 5

 الصحافة 2017/2018خرٌؾ  عبدالمنعم فتحً كشلوط 6

 اإلذاعة والتلٌفزٌون 2017/2018خرٌؾ  عزالدٌن علً البربار 7

 الصحافة 2017/2018خرٌؾ  فتحً فرج صوان 8

 الصحافة 2017/2018خرٌؾ  لرٌل دمحم احبٌل 9

 الصحافة 2017/2018خرٌؾ  تهانً دمحم بن عثمان 10

 10المجموع  = 

 2018/2019الخرٌجٌن بنظام الفصلً و)الش عب( لسنة 

 الُشعبة الفصل الدراسً الطالب م

 الصحافة 2018/2019خرٌؾ  خولة الزٌن دمحم 1

 الصحافة 2018/2019خرٌؾ  خولة خلٌفة سكوت 2

 الصحافة 2018/2019خرٌؾ  عبدالوهاب دمحم المرٌري 3

4 
جالل طاهر منصور بن 

 طاهر
 الصحافة 2018/2019خرٌؾ 

 الصحافة 2018/2019خرٌؾ  مهند مختار الشكري 5

 الصحافة 2018/2019خرٌؾ  دمحم منصور األحول 6

 الصحافة 2018/2019خرٌؾ  هناء عٌاد ادراه 7

 الصحافة 2018/2019خرٌؾ  علً دمحم منصور العٌوٌص 8

 الصحافة 2018/2019الربٌع  مراد عامر بن ضوء 9



56 
 

 الصحافة 2018/2019الربٌع  علً شعبان الجندي 10

 الصحافة 2018/2019الربٌع  وسٌم مٌالد الحشانً 11

 11=  المجموع

 دلٌل المسم بمنظومة الكلٌة

رلم المادة حسب االتسلسل فً  الرمز النهائً
 الفصل

 المواد االعتمادٌة 1-4
 المواد غٌر االعتمادٌة 5-9

رلم التخصص أو  
 الشعبة

 رلم الفصل
من األول الى 

 الثامن

رلم 
 المسم

09111 1 1  
الصحافة والنشر 
 االلكترونً 

8  -  1 09 

09121 2  
اإلذاعة )المسموعة 
 والمربٌة (

09131 3  
العاللات العامة 
 واالعالن 

 
 

 الممررات الدراسٌة فً لسم اإلعالم

 الممّررات العاّمة اإللزامٌّة واالختٌارٌة

 المواد العامة اإللزامٌة: -1

 اسم الممرر رلم الممرر ر.م
عدد 
 الوحدات

رلم المتطلب 
 السابك

 مالحظات

1 ARA101   2 1لؽة عربٌة ---  

2 ARA201   2 2لؽة عربٌة ARA101  

3 EN102  2 1لؽة انجلٌزٌة ---  

4 EN202  2 2لؽة انجلٌزٌة EN102  

5  CS102 ً2 تطبٌمات الحاسب اآلل ---  

6 DIT203 ً2 العمٌدة والفكر االسالم ---  

7 PIF303 ً2 أحكام الفمه اإلسالم ---  

   

  14 اإلجمالً

 المواد العامة االختٌارٌة: -2

عدد  اسم الممرر رلم الممرر ر.م
 الوحدات

رلم المتطلب 
 السابك

 مالحظات

1 HIS106 2 الحضارة العربٌة اإلسالمٌة ---  
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2 HIS605 2 تارٌخ لٌبٌا العام ---  

3 EQS103 2 مدخل لعلوم المرآن والسنة ---  

  6 اإلجمالً

وحدات لكً ٌفً بالمدر الممرر علٌه  من  6مواد  أي  3الممررات العامة االختٌارٌة  مالحظة: على الطالب أن ٌختار من 

 وحدة دراسٌة حسب اتفاق مجلس الكلٌة 20الممررات العامة وهو 

 الممّررات االختٌارٌة الخاصة بمسم اإلعالم
 

 ر.م
رلم 
 الممرر

 عدد الوحدات اسم الممرر
رلم المتطلب 

 السابك
 مالحظات

1 MS001 ًالتوجد فً المنظومة --- 2 اإلعالم السٌاح 

2 MS002  االتصال السٌاسً عبر
 اإلنترنت

 التوجد فً المنظومة --- 2

3 MS003 ًالتوجد فً المنظومة --- 2 التخطٌط اإلعالم 

  6 اإلجمالً

 

 الممررات الدراسٌة بالمسم

 تخصص الصحافة والنشر اإللكترونً 

 اسم الممرر رلم الممرر ت
عدد 
 الوحدات

رلم المتطلب 
 السابك

1 MS101 2 ممدمة فً وسابل االتصال --- 

2 MS102 2 مدخل إلى العاللات العامة --- 

3 MS105 2 مدخل إلى الرأي العام --- 

4 MS718 ً2 علم النفس اإلعالم --- 

5 MS201 ً2 أساسٌات البحث العلم --- 

6 MS202 ً3 تحرٌر إعالم --- 

7 MS203  3 التصوٌر الضوبًفن --- 

8 MS501 2 أخاللٌات المهنة  

9 MS206 2 إدارة المإسسات اإلعالمٌة --- 

10 ST301 ً2 اإلحصاء الوصف --- 
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 اسم الممرر رلم الممرر ت
عدد 
 الوحدات

رلم المتطلب 
 السابك

11 MS301 2 تمنٌات االتصال --- 

12 MS317 ً2 علم االجتماع اإلعالم --- 

13 MS305 2 وكاالت األنباء --- 

14 MS306 2 مهارات االتصال --- 

15 MS307 2 تارٌخ وسابل االتصال فً لٌبٌا MS101 

16 MS308 2 لضاٌا وحوار --- 

17 MS405 2 إعالم وتنمٌة --- 

18 MS406 2 نظرٌات اإلعالم --- 

19 MS407 ً2 توثٌك ونشر إلكترون --- 

20 MJU411 
تمرٌر  -تحرٌر صحفً )خبر

 وتحمٌك(
3 MS202 

21 MJU412 3 فن الكتابة الصحفٌة --- 

22 MJU415 ً3 تصوٌر صحف MS203 

23 MRT505 2 اإلعالم التربوي --- 

24 MRT506 ً2 إعالم دول --- 

25 MRT507 
مصطلحات إعالمٌة باللؽة 

 االنجلٌزٌة
2 EN202 

26 MJU508 2 نمد وتحلٌل AR201 

27 MJU515 2 تمنٌات الصحافة  

28 MRT516 3 صحافة إلكترونٌة MS301 

29 MRT517  3 المطبوعات اإلعالمٌةتصمٌم --- 

30 MJU605 2 العاللات الدولٌة --- 

31 MJU606 2 مناهج البحوث اإلعالمٌة MS201 

32 MJU607 2 الدعاٌة واإللناع --- 

33 MJU615 )3 تحرٌر صحفً)الممال والممابلة MJU411 

34 MJU616 2 صحافة متخصصة --- 
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 اسم الممرر رلم الممرر ت
عدد 
 الوحدات

رلم المتطلب 
 السابك

35 MJU617 3 نشر إلكترونً وتصمٌم الموالع MJU412 

36 MJU618 ً3 اإلعالن الصحف --- 

37 MJU705 2 تشرٌعات إعالمٌة --- 

38 MJU706 2 نظم سٌاسٌة معاصرة --- 

39 MJU711 ً3 اإلخراج الصحف --- 

40 MJU715 ً3 تطبٌمات فً التحرٌر الصحف --- 

41 MJU716 3 حمالت صحفٌة --- 

42 MJU717 3 صحافة المجلة --- 

43 MRT805 2 التصادٌات اإلعالم --- 

44 MJU806 2 ترجمة إعالمٌة MRT507 

45 MJU817 3 نظم المعلومات الصحفٌة --- 

46 MJU818 ً3 تطبٌمات فً اإلخراج الصحف MJU711 

47 MJU205 2 وسابل االتصال الجماهٌري --- 

48 MRT839 4 مشروع تخرج --- 

  113 مجموع الوحدات

والوحدات الدراسٌة بمسم االعالم شعبة الصحافة مجموع عدد المواد 

 والنشر اإللكترونً

المواد وعدد 
 وحداتها

المواد 
العامة 
 االلزامٌة

المواد العامة 
 االختٌارٌة

المواد 
االلزامٌة 
التخصصٌة 
 والمشتركة

المواد االختٌارٌة 
 التخصصٌة

المجموع 
 الكلً

 61 --- 48 3 7 عدد المواد

 139 --- 113 6 14 عدد الوحدات

 مالحظة:
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وحدة فما فوق من   132ال ٌتم تخرٌج الطالب من المسم إال بعد إنجاز عدد 

المجموع الكلً لعدد الممررات والوحدات الممررة من المجلس العلمً بالمسم 

 والمبٌنة فً الجدول أعاله  .   

 الممررات الدراسٌة تخصص اإلذاعة )المسموعة والمربٌة

 الممرراسم  رلم الممرر ت
عدد 
 الوحدات

رلم المتطلب 
 السابك

1 MS101 2 ممدمة فً وسابل االتصال --- 

2 MS102 2 مدخل إلى العاللات العامة --- 

3 MS105 2 مدخل إلى الرأي العام --- 

4 MS718 ً2 علم النفس اإلعالم --- 

5 MS201 ً2 أساسٌات البحث العلم --- 

6 MS202 ً3 تحرٌر إعالم --- 

7 MS203 ً3 فن التصوٌر الضوب --- 

8 MS307 2 تارٌخ وسابل االتصال فً لٌبٌا MS101 

9 MS206 2 إدارة المإسسات اإلعالمٌة --- 

10 MS301 2 تمنٌات االتصال --- 

11 MS317 2 علم االجتماع اإلعالم --- 

12 MS305 2 وكاالت األنباء --- 

13 MS306 2 مهارات االتصال --- 

14 MS501  2 أخاللٌات المهنة --- 

15 MS308 2 لضاٌا وحوار --- 

16 ST301 ً2 اإلحصاء الوصف --- 

17 MS405 2 إعالم وتنمٌة --- 

18 MS406 2 نظرٌات اإلعالم --- 

19 MS407 ً2 توثٌك ونشر إلكترون --- 

20 MRT421 )3 تحرٌر إذاعً )خبر وحدٌث MS202 

21 MRT422 3 هندسة  إذاعٌة مسموعة MS301 

22 MRT423 2 مدخل إلى اإلذاعة والتلفزٌون --- 

23 MRT505 2 اإلعالم التربوي --- 

24 MRT506 ً2 إعالم دول --- 

25 MRT507  مصطلحات إعالمٌة باللؽة
 االنجلٌزٌة

2 EN202 

26 MJU508 2 نمد وتحلٌل ARA201 

27 MRT521  الكتابة لمذاعة والتلفزٌون
 )سٌنارٌو(

3 
 

28 MRT525 3 هندسة إذاعٌة مربٌة MRT422 

29 MJU526  ممدمة فً الفنون اإلذاعٌة
 والتلفزٌونٌة

3 MRT423 

30 MJU605 2 العاللات الدولٌة --- 

31 MJU606 2 مناهج البحوث اإلعالمٌة MS201 
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 الممرراسم  رلم الممرر ت
عدد 
 الوحدات

رلم المتطلب 
 السابك

32 MJU607 2 الدعاٌة واإللناع --- 

33 MJU625 3 دراما إذاعٌة --- 

34 MJU626  ً3 )تحمٌك(تحرٌر إذاع MRT421-521 

35 MJU627 ً3 التصوٌر التلفزٌون MS203 

36 MJU705 2 تشرٌعات إعالمٌة --- 

37 MJU706 2 نظم سٌاسٌة معاصرة --- 

38 MRT725 ً3 فن اإللماء اإلذاع --- 

39 MRT726 ً3 اإلخراج اإلذاعً والتلفزٌون --- 

40 MRT727 ً3 اإلعالن اإلذاعً والتلفزٌون --- 

41 MRT728  ًمبادئ اإلنتاج اإلذاع
 والتلفزٌونً

3 --- 

42 MRT805 2 التصادٌات اإلعالم --- 

43 MJU806 2 ترجمة إعالمٌة MRT507 

44 MRT827 2 إعالم إذاعً متخصص --- 

45 MRT828  تطبٌمات عامة فً اإلذاعة
 والتلفزٌون

3  
--- 

46 MJU205  2 وسابل االتصال الجماهٌري MS203 

46 MRT839 4 مشروع تخرج --- 

 111 مجموع الوحدات
 

 

 (مجموع عدد المواد والوحدات الدراسٌة بمسم اإلعالم شعبة اإلذاعة )المسموعة والمرئٌة

المواد وعدد 

 وحداتها

المواد العامة 

 اإللزامٌة

المواد العامة 

 االختٌارٌة

المواد اإللزامٌة 

التخصصٌة 

 والمشتركة

المواد االختٌارٌة 

 التخصصٌة

المجموع 

 الكلً

 60 --- 47 3 7 عدد المواد

 137 --- 111 6 14 عدد الوحدات

 مالحظة:

وحدة فما فوق من المجموع   132ال ٌتم تخرٌج الطالب من المسم إال بعد إنجاز عدد 

الكلً لعدد الممررات والوحدات الممررة من المجلس العلمً بالمسم والمبٌنة فً الجدول 

 أعاله  .   
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 الممررات التخصصٌة  لشعبة العاللات العامة واإلعالن

 رمز الممرر اسم الممرر ت
عدد 
 الوحدات

 متطلبات الممرر

1 MS101 2 ممدمة فً وسابل االتصال --- 

2 MS102 2 مدخل إلى العاللات العامة --- 

3 MS105 2 مدخل إلى الرأي العام --- 

4 MS718 ً2 علم النفس اإلعالم --- 

5 MS201 ً2 أساسٌات البحث العلم --- 

6 MS202 ً3 تحرٌر إعالم --- 

7 MS203 ً3 فن التصوٌر الضوب --- 

8 MS501 2 أخاللٌات المهنة  

9 MS206 2 إدارة المإسسات اإلعالمٌة --- 

10 ST301 ً2 اإلحصاء الوصف --- 

11 MS301 2 تمنٌات االتصال --- 

12 MS317 2 علم االجتماع اإلعالم --- 

13 MS305 2 وكاالت األنباء --- 

14 MS306 2 مهارات االتصال --- 

15 MS307 2 تارٌخ وسابل االتصال فً لٌبٌا MS101 

16 MS308 2 لضاٌا وحوار --- 

17 MS405 2 إعالم وتنمٌة --- 

18 MS406 2 نظرٌات اإلعالم --- 

19 MS407 ً2 توثٌك ونشر إلكترون --- 

20 MRT431  3 العاللات العامةأسس MS102 

21 MRT737 2 إدارة اإلعالن والتصادٌاته --- 

22 MRT436 2 االتصال التنظٌمً وثمافة المإسسة --- 

23 MRT505 2 اإلعالم التربوي --- 

24 MRT506 ً2 إعالم دول --- 

25 MRT507 
مصطلحات إعالمٌة باللؽة 

 االنجلٌزٌة
2 EN202 

26 MJU508 2 نمد وتحلٌل ARA201 

27 MJU531 3 تخطٌط الحمالت اإلعالنٌة --- 

28 MJU532 3 الكتابة فً العاللات العامة MRT431 

29 MJU535 2 مبادئ التسوٌك --- 

30 MJU605 2 العاللات الدولٌة --- 

31 MJU606 2 مناهج البحوث اإلعالمٌة MS201 

32 MJU607 2 الدعاٌة واإللناع --- 

33 MJU631  3 وإدارة العاللات العامةوتنظٌم --- 

34 MJU635 
المهارات اإلعالمٌة للعاللات 

 العامة
3 --- 

35 MJU636 3 العاللات العامة فً إدارة األزمات --- 

36 MJU705 2 تشرٌعات إعالمٌة --- 
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 رمز الممرر اسم الممرر ت
عدد 
 الوحدات

 متطلبات الممرر

37 MJU706 2 نظم سٌاسٌة معاصرة --- 

38 MRT731 3 تطبٌمات فً العاللات العامة MJU532 

39 MRT735 3 تخطٌط برامج العاللات العامة MJU531 

40 MRT805 2 التصادٌات اإلعالم --- 

41 MJU806 2 ترجمة إعالمٌة MRT507 

42 MRT517 3 تصمٌم المطبوعات اإلعالمٌة MRT731 

43 MJU413 الصورة الذهنٌة   

44 MRT839 4 مشروع تخرج --- 

 112  
 

 

 مجموع عدد المواد والوحدات الدراسٌة بمسم اإلعالم شعبة العاللات العامة 

المواد وعدد 

 وحداتها

المواد العامة 

 اإللزامٌة

المواد العامة 

 االختٌارٌة

المواد 

التخصصٌة 

اإللزامٌة 

 والمشتركة

المواد التخصصٌة 

 االختٌارٌة 

المجموع 

 الكلً

 57 1 46 3 7 عدد المواد

 134 2 112 6 14 عدد الوحدات

 مالحظة:

وحدة فما فوق من المجموع  132ال ٌتم تخرٌج الطالب من المسم إال بعد إنجاز عدد 

الكلً لعدد الممررات والوحدات الممررة من المجلس العلمً بالمسم والمبٌنة فً 

 الجدول أعاله.   

 

 منسك الجودة                                                                                              ربٌس المسم   

 أ.سلٌم معمر البحباح                                                                                 أ.توفٌك علً الدهشور 
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 لسم الجؽرافٌا -5

 نشؤة المسم: -

تؤسس لسم الجؽرافٌا مع بداٌة تؤسٌس المعهد العالً لتكوٌن المعلمٌن سنة  
م والذي ٌعتبر النواة األولى لكلٌتً اآلداب والعلوم بزلٌتن ولد خرج المسم 1986

عشرات الدفعات من أبناء المنطمة ومن خارجها ساهموا بشكل فاعل فً تؽطٌة 
مختلؾ المراحل التعلٌمٌة كما انه  عجز لطاع التعلٌم فً تدرٌس مناهج الجؽرافٌا فً

من أوابل األلسام العلمٌة بالكلٌة التً تبنت برنامج الدراسات العلٌا وخرج عددا من 
 األساتذة.

 رإٌة المسم: -

ٌتطلع لسم الجؽرافٌا بكلٌة اآلداب زلٌتتن التى تحمٌتك التمٌتز فتً مجتال تخصصته 
التعلٌمٌتتة وفمتتا لمعتتاٌٌر  وذلتتن بتحتتدٌث المنتتاهج الدراستتٌة واستتتخدام أحتتدث البتترامج

 استثمار أمثل للمكان.إلى الجودة للوصول 

 رسالة المسم: -

تتحدد رسالة لسم الجؽرافٌا فً إعداد كوادر علمٌة وبحثٌة متخصصتة فتً مجتال 
الدراسة الجؽرافٌة لادرة على أداء التدور المنتاط بهتا فتً خدمتة المجتمتع والمستاهمة 

د البٌبة المحلٌتة وتفتادي المشتاكل البٌبٌتة الناجمتة فً التخطٌط لالستثمار األمثل لموار
 عن االستؽالل السٌا لهذه الموارد.

 أهداؾ المسم: -

 تتمثل أهداف المسم فً اآلتً :
تمدٌم مستوى متمٌز من المناهج والممررات العلمٌة والبرامج التعلٌمٌة فً  .1

 مختلؾ الجوانب المرتبطة بمجاالت الجؽرافٌا الطبٌعٌة والبشرٌة
تؤهٌل الكوادر العلمٌة المتخصصة فً مجال الدراسة الجؽرافٌة التً من شؤنها  .2

 أن تساهم فً تحمٌك خطط وأهداؾ التنمٌة وتلبً متطلبات سوق العمل
محاولة تفعٌل مجال التدرٌب التمنً من خالل انشاء معمل للجؽرافٌا وتدرٌب  .3

وانب التطبٌمٌة الطالب على التعامل مع التمنٌات الحدٌثة والتركٌز على الج
 للجؽرافٌا

دٌن بالمسم لدراسة مشكالت البٌبة المختلفة و تمدٌم الممترحات و ٌتوجٌه المع .4
  .التوصٌات لحلها من خالل رسابلهم العلمٌة مستمبال

تشجٌع أعضاء هٌبة التدرٌس بالمسم على انتاج البحوث العلمٌة و المشاركة فً  .5
  .مختلؾ المجاالت الجؽرافٌة المإتمرات العلمٌة و الندوات المتخصصة فً

المساهمة فً تمدٌم االستشارات و الخبرات العلمٌة و المشاركة فً اعداد  .6
 مشارٌع التنمٌة المحلٌة 

تنمٌة الوعً الفكري و الثمافً للمجتمع فً مجال التنمٌة المكانٌة و ترشٌد  .7
 استؽالل الموارد المحلٌة و المحافظة على التوازن البٌبً.
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 مخرجات المسم من حملة درجة اللٌسانس فً الجؽرافٌاالجدول ٌوضح 

 المجموع عدد الطالبات عدد الطلبة العام الجامعً ت

1.  1989-1990 28 1 29 

2.  1990-1991 29 - 29 

3.  1991-1992 17 1 18 

4.  1992-1993 20 2 22 

5.  1993-1994 11 4 15 

6.  1994-1995 24 1 25 

7.  1995-1996 8 5 13 

8.  1996-1997 12 6 18 

9.  1997-1998 19 4 23 

10.  1998-1999 18 3 21 

11.  1999-2000 4 11 15 

12.  2000-2001 36 27 63 

13.  2001-2002 24 9 33 

14.  2002-2003 11 8 19 

15.  2003-2004 14 13 27 

16.  2004-2005 1 17 18 

17.  2005-2006 4 14 18 

18.  2006-2007 17 18 35 

19.  2007-2008 6 9 15 

20.  2008-2009 9 7 16 

21.  2009-2010 11 17 28 

22.  2010-2011 5 11 16 

23.  2011-2012 - 17 17 

24.  2012-2013 7 12 19 

25.  2013-2014 - - - 

26.  2014-2015 1 - 1 

27.  2015-2016 3 5 8 

28.  2016-2017 4 10 11 

29.  2017-2018 9 12 21 

 599 247 352 المجموع  .30
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م تم افتتاح الدراسات العلٌا بمسم الجؽرافٌا وٌعود الفضل فً ذلتن 1994فً سنة 
لألستاذ الدكتور عبد المادر مصطفى المحٌشً أحد أعضاء هٌبة التتدرٌس المتعتاونٌن 
بالمستتم، واألستتتاذ التتدكتور أحمتتد عمتتر أبتتو حجتتر الوكٌتتل العلمتتً للكلٌتتة، ولتتد شتتملت 
ثتتالث دفعتتات، اعتمتتد نظتتام الدراستتة فٌهتتا علتتى نظتتام الفصتتل الدراستتً بحٌتتث كتتان 

م والفصتتل التتتانً 1995-1994عً الفصتتل األول للدفعتتة األولتتى فتتً العتتام الجتتام
م 1997-1996م، والفصل األول للدفعتة الثانٌتة فتً العتام الجتامعً 1996-1997

م، والفصتتل األول للدفعتتة الثالثتتة فتتً العتتام الجتتامعً 1998-1997والفصتتل الثتتانً 
 م.2003-2002م والفصل الثانً فً 2000-2001

 جستٌرمخرجات لسم الجؽرافٌا من حملة اإلجازة العالٌة الما

 التارٌخ عنوان الرسالة االسم ت
 م2009 التسالط عى المرتفعات الشمالٌة اللٌبٌة سالم ونٌس دمحم الدعبول  .1

 جمال الدٌن دمحم عٌبلو  .2
استتتتتخدامات المٌتتتتاه والمشتتتتكالت التتتتتً 

 تواجهها بشعبٌة مصراته
 م27/7/2005

 أحمد عبد المجٌد الشرٌؾ  .3
انجتتتتراؾ التربتتتتة وأثتتتتره فتتتتً تصتتتتحر 

 ؼٌرانهضبة 
 م22/10/2005

 منٌرة ؼٌث عٌث  .4
الممومات الجؽرافٌة للسٌاحة فتً شتعبٌة 
المرلتتتتتب والرإٌتتتتتة المستتتتتتمبلٌة آلفتتتتتاق 

 استثمارها
 م10/9/2006

5.  
علً المبرون مصباح 

 موسى

التوزٌتتتع المكتتتانً للثتتتروة الستتتمكٌة فتتتً 
ستترت ودورهتتا فتتً -ستتواحل مصتتراته
 م2002-1980االلتصاد اللٌبً 

 م6/12/2004

 دمحم سلٌمانفرج   .6
االتجاهات المكانٌة للتنمٌة الزراعٌة فً 

 م1996-1963لٌبٌا 
 م31/5/2001

7.  
وظابؾ مدٌنة زلٌتن دراسة فً  أسماء دمحم الشٌخً

 جؽرافٌة المدن
 م2007

8.  

مدٌنة مصراته التركٌب البنابً  الشحومً مخزوممعمر 
والوظٌفً وأسس العاللة اإلللٌمٌة 

 بمخططها

 م25/1/2006

9.  

فً منطمة مصراته  لشبكات النم إبراهٌم بن رمضانجمال 
دراسة جؽرافٌة تحلٌلٌة ألثر 
العوامل الطبٌعٌة والبشرٌة على 

 أنظمة النمل

 م1/12/2004
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 التارٌخ عنوان الرسالة االسم ت

10.  
األنماط المكانٌة لموالع األنشطة  إسماعٌل مصباح الزاوٌة

 الصناعٌة فً مدٌنة زلٌتن
 م12/12/2005

11.  
الحٌازات   العاللات المكانٌة لنظم علً مصطفى سلٌم

 الزراعٌة
 م2005

12.  

استخدام خرائط التوزٌع النسبً  فوزٌة دمحم اكحٌل
)الكوروبلت( فً تمثٌل سكان 

 مدٌنة زلٌتن

2008- 

13.  

األبعاد الجؽرافٌة لتنفٌذ مخطط  علً عطٌة أبو حمره
-1980مدٌنة زلٌتن خالل الفترة 

 م2005

 م16/8/2005

14.  
جؽرافٌة مدٌنة زلٌتن دراسة فً  علً دمحم التٌر

 العمران
 م25/7/1999

15.  

االتجاهات المكانٌة لتطور  دمحم احممٌد دمحم
االستٌطان الزراعً اإلٌطالً فً 

-ترهونة-منطمة )مصراته
 م1970-1910طرابلس( 

 م17/11/1999

 خٌر هللا عٌسى حافظ  .16
حوض الكفرة دراسة فً 

 الجؽرافٌة الطبٌعٌة
 

 معتوق علً عون  .17

الزراعً ظواهر التنوع والتركز 
-فً المنطمة الساحلٌة )مصراته

 الخمس(

 م1/11/2000

 الحشانً دمحمعبد السالم   .18
حر التدعٌم والرجوعٌة فً التص

 الخمس(-)مصراتهالمنطمةالساحلٌة
 م18/11/2000

 مفتاح دمحم البرطاع  .19
منطمة زلٌتن دراسة فً جؽرافٌة 

 السكان
 م2001
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 أعضاء هٌبة التدرٌس المارٌن بالمسم

 األستاذ اسم ت
المإهل 
 العلمً

الدرجة 
 العلمٌة

 مالحظات التخصص

 دكتوراه عبد السالم دمحم الحشانً   .1
أستاذ 

 مشارن
 عمٌد الكلٌة طبٌعٌة

 دكتوراه خالد حسٌن دمحم علٌلٌب  .2
أستاذ 

 مساعد
 ربٌس المسم ج بشرٌة

 دكتوراه دمحم حمٌمٌد دمحم حمٌمٌد  .3
أستاذ 

 مشارن
 ج التصادٌة

عضو هٌأة 

 تدرٌس

 دكتوراه علً دمحم ابراهٌم التٌر  .4
أستاذ 

 مشارن
 ج خدمات

عضو هٌؤة 

 تدرٌس

 دكتوراه معتوق علً عبٌد عون  .5
استاذ 

 مشارن
 ج بشرٌة

عضو هٌؤة 

 تدرٌس

 دكتوراه إسماعٌل مصباح الزاوٌة  .6
أستاذ 

 مساعد 
 ج صناعٌة

عضو هٌؤة 

 تدرٌس

 دكتوراه علً عطٌة أبو حمرة  .7
أستاذ 

 مساعد 
 ج سكان

عضو هٌؤة 

 تدرٌس

 دكتوراه عمار دمحم الزلٌطنً  .8
أستاذ 

 مساعد 
 جٌومورفولوجٌا

عضو هٌؤة 

 تدرٌس

 دكتوراه جمعة علً علً الملٌان  .9
أستاذ 

 مساعد 
 ج مناخٌة

عضو هٌؤة 

 تدرٌس

10.  
معمر مخزوم مفتاح  

 الشحومً
 ج مدن محاضر  ماجستٌر

عضو هٌؤة 

 تدرٌس

 طبٌعٌةج  محاضر  ماجستٌر مفتاح دمحم أحمد باالشهر  .11
عضو هٌؤة 

 تدرٌس

 ج بشرٌة محاضر  ماجستٌر موسى خلٌل أحمد سعٌد  .12
عضو هٌؤة 

 تدرٌس

عضو هٌؤة  ج بشرٌة محاضر  ماجستٌر آمنة مصطفى علً عمران  .13
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 األستاذ اسم ت
المإهل 
 العلمً

الدرجة 
 العلمٌة

 مالحظات التخصص

 تدرٌس

 ج بشرٌة محاضر  ماجستٌر سالمة فرج عاشور مٌالد  .14
عضو هٌؤة 

 تدرٌس

 ج بشرٌة محاضر  دكتوراه أسماء دمحم الشٌخً  .15
 عضو هٌؤة

 تدرٌس

 معار للوزارة ج طبٌعٌة محاضر  دكتوراه عطٌة دمحم األربل  .16

 ج بشرٌة  محاضر ماجستٌر منٌرة ؼٌث ؼٌث ؼٌث  .17
عضو هٌؤة 

 تدرٌس 

 ج بشرٌة محاضر ماجستٌر شرؾ الدٌن سالم بن سعٌد  .18
عضو هٌؤة 

 تدرٌس

 ماجستٌر عابشة سعد مفتاح سعد  .19
محاضر 

 مساعد
 ج بشرٌة 

عضو هٌؤة 

 تدرٌس

 ماجستٌر الرحمن عٌسى الؽافودعبد   .20
محاضر 

 مساعد 
 ج طبٌعٌة 

عضو هٌؤة 

 تدرٌس

 ماجستٌر أمنة علً بن حلٌم  .21
محاضر 

 مساعد 
 ج طبٌعٌة 

عضو هٌؤة 

 تدرٌس

 ماجستٌر نادٌة فرج العٌساوي  .22
محاضر 
 مساعد

 ج بشرٌة
عضو هٌؤة 
 تدرٌس

 ماجستٌر سلٌمان فرج خوجة  .23
محاضر 
 مساعد

 موفد للدكتوراه ج طبٌعٌة

 ماجستٌر فوزٌة دمحم كحٌل  .24
محاضر 
 مساعد

 موفد للدكتوراه ج بشرٌة

 موفد للدكتوراه ج بشرٌة محاضر   ماجستٌر رجب هدٌة ابوهجار  .25

 دراسات بٌبٌة محاضر ماجستٌر عدنان حامد عبدالنبً  .26
عضو هٌؤة 
 تدرٌس
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 المعٌدون بالمسم:

 االسم ت
المإهل 
 العلمً

 مالحظات التخصص

 دراسات علٌا جؽرافٌا لٌسانس البوريآمال رجب  1

 دراسات علٌا جؽرافٌا لٌسانس فاطمة دمحم ؼوٌلة 2

 دراسات علٌا جؽرافٌا لٌسانس أمٌنة جبرٌل اجبارة 3

 دراسات علٌا جؽرافٌا لٌسانس سكٌنة دمحم الواعر 4

                                       

 دلٌل المسم بمنظومة الكلٌة
 

 

 الممررات العامة اإللزامٌة:أوال 
 

 

عدد  رمز الممرر  اسم الممرر ت
 الوحدات

متطلبات 
 الممرر

 / ARA101 2 1اللؽة العربٌة  1

 ARA201 2 ARA101 2اللؽة العربٌة   2

 / EN102 2 1اللؽة اإلنجلٌزٌة  3

 EN202  2 EN102 2اللؽة اإلنجلٌزٌة  4

 / HIS106 2 اإلسالمٌة العربٌة الحضارة  5

 / CS402 2 مبادئ الحاسوب 6

 / EQS103   2 مدخل لعلوم المرآن والسنة  7

 / DIT203 2 احكام الفمه االسالمً 8

 / PIF303 2 العمٌدة والفكر االسالمً 9

 / PS105 2 علم النفس العام 10
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 الممررات الدراسٌة بالمسم

 ت
 رلم
 الممرر

 العربً االسم
 عدد
 الوحدات

 المتطلب
1 

 المتطلب
2 

 المتطلب
3 

1.  GE010 2 التنمٌة جؽرافٌة    

2.  GE011 2 اإلسكان جؽرافٌة    

3.  GE012  بٌبٌةتربٌة  2 GE302   

4.  GE013 البنٌة جؽرافٌة 

 والتضارٌس

2 GE302   

5.  GE015 2 الجرٌمة جؽرافٌة    

6.  GE017 2 الطبٌة الجؽرافٌا    

7.  GE019 2 العربً الوطن جؽرافٌة    

8.  GE101 3 الطبٌعٌة الجؽرافٌا مبادئ    

9.  GE102 3 البشرٌة الجؽرافٌا مبادئ    

10.  GE103 3 الخرابط مبادئ    

11.  GE105 2 الجؽرافً الفكر تطور    

12.  GE201 3 المناخٌة الجؽرافٌة GE101   

13.  GE202 3 جٌمورفولوجٌا GE101   

14.  GE203 الجؽرافٌا مبادئ 

 االلتصادٌة

3 GE102   

15.  GE205 البحث أساسٌات 

 الجؽرافً

3    

16.  GE206 2 أفرٌمٌا جؽرافٌة    

17.  GE301 اإلحصاء مبادئ 

 الجؽرافً

3    

18.  GE302 3 المساحة GE103   

19.  GE303 3 التوزٌعات خرابط GE103   

20.  GE304 3 السكان جؽرافٌة GE102   

21.  GE305 2 التربة جؽرافٌة GE101   

22.  GE405 3 اوراسٌا جؽرافٌة    

23.  GE406 3 الجدٌد العالم جؽرافٌة    

24.  GE407 2 الحٌوٌة الجؽرافٌا GE201 GE101  

25.  GE415 2 الصناعة جؽرافٌة GE203   
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 ت
 رلم
 الممرر

 العربً االسم
 عدد
 الوحدات

 المتطلب
1 

 المتطلب
2 

 المتطلب
3 

26.  GE416 2 المٌاه جؽرافٌة GE101   

27.  GE417 2 السٌاحٌة الجؽرافٌا GE102   

28.  GE418 2 الموارد جؽرافٌة GE101 GE102  

29.  GE501 اآللً الحاسب استخدام 
 الجؽرافٌا فً

3 GE402   

30.  GE502 2 بٌبٌة مشكالت    

31.  GE518 2 المدن جؽرافٌة GE102   

32.  GE516 ٌالنمل ةجؽراف 
 والمواصالت

2 GE203   

33.  GE503 3 لٌبٌا  جؽرافٌة    

34.  GE545 2 الرٌفً العمران جؽرافٌة GE102   

35.  GE601 المعلومات نظم مبادئ 
 الجؽرافٌة

3 GE501 CS402  

36.  GE611 2 جؽرافٌة مصطلحات EN202 AR201  

37.  GE615 األراضً  جؽرافٌة 
 الجافة

2 GE101   

38.  GE616 2 الزراعة جؽرافٌة GE203   

39.  GE617 2 الجوي اإلرصاد GE201   

40.  GE618 2 الطالة جؽرافٌة GE203   

41.  GE701 واستشعار جوٌة صور 
 بعد عن

3 GE601 GE501 CS402 

42.  GE705 3 متمدم جؽرافً إحصاء GE501 GE301  

43.  GE706 2 بحث لاعة GE205   

44.  GE707 فً الحملٌة الدراسات 
 الجؽرافً العمل

2 GE706 GE205  

45.  GE715 2 السٌاسٌة الجؽرافٌة GE102   

46.  GE716 2 اللٌمً تخطٌط GE515   

47.  GE815 2 الخدمات جؽرافٌة    

48.  GE816 جؽرافٌة نصوص 
 إنجلٌزٌة

2 GE611   

49.  GE817 البحار جؽرافٌة 
 والمحٌطات

2 GE101   

50.  GE818 2 مدن تخطٌط GE515   

51.  GE819 4  التخرج مشروع    
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 الجغرافٌامجموع عدد المواد والوحدات الدراسٌة بمسم 
 

المواد 

وعدد 

 وحداتها

المواد العامة 

 اإللزامٌة

المواد العامة 

 االختٌارٌة

المواد التخصصٌة 

اإللزامٌة 

 والمشتركة

المواد التخصصٌة 

 االختٌارٌة 

المجموع 

 الكلً

 59 5 45 2 7 عدد المواد

عدد 

 الوحدات
14 4 108 10 136 

 

 مالحظة:

ال ٌتم تخرٌج الطالب من المسم إال بعد إنجازه المجموع الكلً لعدد الممررات والوحدات 

 .  الممررة من المجلس العلمً بالمسم والمبٌنة فً الجدول أعاله
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 االجتماعٌة لسم علم االجتماع والخدمة  -6

 نبــذة عن المسم: -

ٌعد لسم علم االجتماع والخدمة االجتماعٌة أحد األلسام العلمٌة التابعة لكلٌة        
اآلداب بالجامعة األسمرٌة اإلسالمٌة زلٌتن .  حٌث كان ٌحتوى هذا المسم على 
لسمً االجتماع والفلسفة، ثم تطور لسم علم االجتماع حٌث انفصل عن الفلسفة 

كثٌر من فروع علم االجتماع، وإعداد الباحثٌن لتلبٌة حاجات المجتمع  فً تدرٌس ال
االجتماعٌٌن نظرٌا ومٌدانٌا. وٌمدم المسم الٌوم تخصصٌن ربٌسٌٌن األول: علم 
االجتماع : وٌهدؾ إلى تزوٌد الطالب بالمعرفة النظرٌة والتطبٌمٌة حول المضاٌا 
 االجتماعٌة المعاصرة ومنالشة خصابص المجتمع اللٌبً والمجتمعات العربٌة
والمجتمعات النامٌة والمتمدمة والتركٌب االجتماعً والعوامل التً تإثر فً عملٌة 
التؽٌر وآثارها ، باإلضافة إلى تزوٌد الطالب بمهارات وخبرات البحث العلمً 
كوسٌلة لتحلٌل األوضاع والمشكالت االجتماعٌة. والتخصص الثانً: الخدمة 

جتماعٌٌن نظرٌا  ومٌدانٌا  ، للعمل االجتماعٌة وٌرمى إلى إعداد األخصابٌٌن اال
بالمهنة فً مختلؾ مجاالت العمل االجتماعً " مثل المدارس والمستشفٌات 
والمإسسات االجتماعٌة على اختالؾ أنواعها، وفى المصانع والشركات وتنمٌة 

 الوطن". -المجتمعات المحلٌة بلٌبٌا

 رإٌة المسم: -

وصوال  لبناء لدرات  ،التمٌز واالبتكار فً علم االجتماع والخدمة االجـتماعٌة       
تتبوأ مكانا  فً تـنمٌة المجتمع ورعاٌته بؤعلى معاٌٌر  ،علمٌة وعـملٌة واسـتشارٌة 

 الجودة.

 رســالة المسم: -

تخرٌج كفاءات بشرٌة عالٌة الجـودة متخصصة فً علم االجتماع والخدمة         
االجتماعٌة  تمتلن بناء معرفً ومهاراتً ولٌمً وخبرة مٌدانٌة، تمكنها من 

معتمدة  ،تشخٌص الظواهر والمشكالت المجتمعٌة وتفـسٌرها والتراح الحلول لها
 على أحدث نظم التكنولوجٌا التعلٌمٌـة والعملٌة وأسالٌبها.

 أهداؾ المسم : -
 

 م االجتماع والخدمة االجتماعٌة.تخرٌج الكفاءات العلمٌة المدربة فً مجاالت عل 
  بناء )الخرٌج( وتنمٌة لدراته على اكتشاؾ مشكالت المجتمع والتعامل معها

 بؤسلوب علمً.
  خدمة البحث العلمً المتعلك بالظواهر والمضاٌا والمشكالت االجتماعٌة وخاصة

 فً المجتمع اللٌبً.
 جتمع بتمدٌــم تدعٌم المسبولٌة االجتماعٌـة لدى المإسسات ودورها فً الم

 الخــدمات اإلرشــادٌة وتزوٌد موظفٌهــا ببرامــج  متطورة  وأسالٌب علمٌة.
  اإلسهام الفاعل فً البرامج المختلفة لخدمة المجتمع اللٌبً، كالجوانب التطوعٌة

 والتوعوٌة والتنموٌة .
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 ،وتزوٌدها بالجدٌد من  تطوٌر مناهج تعلٌم علم االجتماع والخدمة االجتماعٌة
 حٌن إلى أخر لٌالبم تطورات العصر .

 .التدرٌب المـٌدانً وربط الجامـعة بالبٌبة المحلٌة اللٌبٌة 
  بناء شراكات بٌنٌة مع لطاعات المجتمع من خالل إعداد وتنفٌذ البرامج

 والدورات واالستشارات االجتماعٌة والمشروعات البحثٌة .
 التعلٌمٌة المحلٌة والعالمٌة. التوأمة مع األلسام العلمٌة المماثلة فً المإسسات

  



76 
 

 جدول ٌوضح عدد الخرجٌن من المسم
 

 

 

 

 

 

  

 المجموع عدد الطالبات عدد الطلبة العام الجامعً ت
1 1989-1990 13 4 17 

2 1990-1991 27 - 27 

3 1991-1992 13 2 15 

4 1992-1993 14 6 20 

5 1993-1994 15 2 17 

6 1994-1995 23 7 30 

7 1995-1996 9 14 23 

8 1996-1997 20 28 48 

9 1997-1998 13 11 24 

10 1998-1999 22 5 27 

11 1999-2000 6 12 18 

12 2000-2001 29 15 44 

13 2001-2002 22 15 37 

14 2002-2003 3 1 4 

15 2003-2004 11 25 36 

16 2004-2005 11 37 47 

17 2005-2006 2 - 2 

18 2006-2007 5 12 17 

19 2007-2008 10 12 22 

20 2008-2009 11 6 17 

21 2009-2010 3 17 20 

22 2010-2011 4 40 44 

23 2011-2012 6 31 37 

24 2012-2013 7 26 33 

25 2013-2014 10 25 35 

26 2014-2015 - 2 2 

 663 354 309 المجموع 
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 أعضاء هٌبة التدرٌس بالمسم

 المإهل االســــــــــــــــــــــــــــــــــــم م
الدرجة 
 العلمٌّة

 مالحظة

  محاضر دكتوراه محمود أحمد عمر الكبٌر 1

2 
  أستاذ مساعد دكتوراه مصطفى دمحم الشارف البحباح

3 
  أستاذ مساعد دكتوراه عبدالمنعم دمحم سالم الغوٌل

4 
  أستاذ مشارن دكتوراه دمحم عبدالمحسن عبدهللا محسن

  محاضر دكتوراه فرج دمحم دمحم التونسي 5

6 
  محاضر  ماجستٌر سالم أحمد فرحات الجندي

7 
  محاضر مساعد ماجستٌر صالح الدٌن دمحم مفتاح بن محمود

8 
  محاضر مساعد ماجستٌر  الهلٌب عبدهللا عبدالسالم آمال

9 
محاضر  ماجستٌر صالح رجب سالم أبوغفة

 مساعد
 

10 
محاضر  ماجستٌر سالم منصور سالم بن زيد

 مساعد
 

11 
محاضر  ماجستٌر أبوبكر مفتاح أحمد التونسي

 مساعد
 

12 
محاضر  ماجستٌر فتحي دمحم سعد كدي

 مساعد
 

13 

محاضر  ماجستٌر خٌرٌة عبد السالم دمحم الهلٌب
 مساعد

 

14 
محاضر  ماجستٌر حميدة فرج سالم سعد

 مساعد

 

15 
محاضر  ماجستٌر بن سعيدليلى دمحم مصباح 

 مساعد
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 الممررات الدراسٌة:

 ٌدرس الطالب فً لسم علم االجتماع عدد من الممررات ٌمكن تمسٌمها كاآلتً:
وحدة من  20: هً من ضمن مطالب الجامعة والكلٌة وتمثل  الممررات العامة .1

 مجموع الممررات.
: فٌها ٌدرس الطالب عدد من الممررات التخصصٌة وؼٌر  الممررات االجبارٌة .2

 وحدة 100التخصصٌة التً لها عاللة بالتخصص وتمثل حوالً 
 3: ومنها ٌختار الطالب عدد منها ال ٌمل عن الممررات التخصصٌة االختٌارٌة .3

 وحدة للتخرج. 130ممررات لٌصل إلى عدد  من الوحدات ٌتجاوز 

 دلٌل المسم بمنظومة الكلٌة

 الرمز النهائً
 رلم المادة حسب التسلسل فً الفصل

 المواد االعتمادٌة 1-4
 المواد غٌر االعتمادٌة 5-9

 رلم التخصص أو الشعبة
 رلم الفصل

من األول الى 
 الثامن

 رلم المسم

03111 1 1 
 علم االجتماع

8  -  1 03 

03121 2 
 الخدمة االجتماعٌة

 

 :للشعبتٌن أوالا/ المواد العامة 

 المواد العامة اإللزامٌة: -1

رلم المتطلب  عدد الوحدات اسم الممرر رلم الممرر ر.م
 السابك

 مالحظات

1 ARA101  2 1لغة عربٌة ---  

2 ARA201  2 2لغة عربٌة ARA101  

3 EN102  2 1لغة انجلٌزٌة ---  

4 EN202  2 2لغة انجلٌزٌة EN102  

5 EQS103 2 مدخل إلى المرآن والسنة ---  

6 DIT203 ً2 العمٌدة والفكر االسالم ---  

7 PIF303 ً2 أحكام الفمه اإلسالم ---  

    14 اإلجمالً
 

 المواد العامة االختٌارٌة: -2

 مالحظات رلم المتطلب السابك عدد الوحدات اسم الممرر رلم الممرر ر.م

1 PS105 2 علم النفس العام ---  

2 CS402 2 تطبٌمات الحاسوب ---  

3 HIS106 2 حضارة عربٌة اسالمٌة ---  

4 GE505 2 جغرافٌة لٌبٌا ---  

5 MS205 2 مهارات الدراسة والتواصل ---  

6 HIS605 2 عامتارٌخ لٌبٌا ال ---  

7 SO705 ًا تدرس بالمسم --- 2 مؤسسات المجتمع المدن  ضمنٌا

8 MS501 2 أخاللٌات المهنة --  

  -- 16 اإلجمالً

 

وحدات لكً ٌفً بالمدر  4مواد  أي  2على الطالب أن ٌختار من الممررات العامة االختٌارٌة  مالحظة: 

 وحدة دراسٌة حسب اتفاق مجلس الكلٌة. 20الممرر علٌه  من الممررات العامة وهو 
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 بمسم علم االجتماع والخدمة االجتماعٌةالمواد الدراسٌة التخصصٌة اإللزامٌة 

 () شعبة علم االجتماع   

 ر.
 م

 رلم المتطلب السابك عدد الوحدات اسم الممرر رلم الممرر

1 EDPS105 2 أصول التربٌة --- 

2 SO111 3 المدخل إلى علم االجتماع --- 

3 SO112 ً3 أساسٌات البحث االجتماع --- 

4 SO121 3 ممدمة فً الخدمة االجتماعٌة --- 

5 SO215 ً3 تارٌخ الفكر االجتماع --- 

6 SO216 111 3 علم االجتماع التربويSO 

7 SO217 ً111 3 علم اجتماع العائلSO 

8 218SO ً111 3 علم اجتماع الرٌفSO 

9 315SO 3 الرعاٌة االجتماعٌة --- 

10 316SO 3 علم  اإلنسان --- 

11 317SO 3 علم اجتماع اإلعالم --- 

12 318SO 3 المجتمع العربً المعاصر --- 

13 EDPS306  3 النفس االجتماعًعلم --- 

14 STSO113 ً2 اإلحصاء الوصف --- 

15 415SO ً3 التنمٌة والتخطٌط االجتماع --- 

16 416SO 111 3 مشكالت اجتماعٌةSO 

17 417SO 112 3 مناهج  وتصمٌم بحوثSO 

18 418SO 111 4 نظرٌات اجتماعٌةSO 

19 STSO201 ً2 اإلحصاء االستدالل STSO113 

20 515SO ً111 3 علم االجتماع الطبSO 

21 516SO ً3 علم االجتماع الصناع --- 

22 517SO 3 علم االجتماع الحضري SO218 

23 
518SO  مصطلحات ونصوص

 اجتماعٌة باالنجلٌزٌة
3 

EN202 

24 615SO 111 3 علم اجتماع المعرفةSO 

25 616so 111 3 علم اجتماع التنظٌمSO 

26 617so 111 3 علم اجتماع السكانSO 

27 618so ً311 3 التغٌر  والتحدٌث االجتماعSO 

28 619so 3 لاعة بحث وتحلٌل بٌانات SO417 

29 715so ً111 3 علم االجتماع السٌاسSO 

30 716so 111 3 علم اجتماع المانونSO 

31 717so 111 3 علم اجتماع الجرٌمةSO 

32 718so ً111 3 علم اجتماع الدٌنSO 

33 719SO 111 3 علم االجتماع االلتصاديSO 

34 815SO 3 لضاٌا العولمة  

35 816SO ً3 الحران االجتماع --- 

36 817SO 3 التخطٌط الحضري --- 

37 818SO ً3 مؤسسات المجتمع المدن --- 

38 819SO 4 مشروع  تخرج SO619 

  112 اجمالً عدد الوحدات اإلجبارٌة 
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 بمسم علم االجتماع والخدمة االجتماعٌة المواد التخصصٌة االختٌارٌة

 ( على أن ٌختار الطالب منها ممرران دراسٌان) شعبة علم االجتماع      
 رلم المتطلب السابك عدد الوحدات اسم الممرر رلم الممرر ر.م

1 SO015 3 التشرٌعات االجتماعٌة --- 

2 SO017 3 البٌبة و المجتمع --- 

3 SO018 3 التنمٌة البشرٌة --- 

 12 مجموع الوحدات

 
 

 
 مجموع عدد المواد والوحدات الدراسٌة بمسم علم االجتماع والخدمة االجتماعٌة

 ) شعبة علم االجتماع (      
المواد 

وعدد 

 وحداتها

المواد العامة 

 اإللزامٌة

المواد العامة 

 االختٌارٌة

المواد التخصصٌة 

اإللزامٌة 

 والمشتركة

المواد التخصصٌة 

 االختٌارٌة 

المجموع 

 الكلً

 49 2 38 2 7 عدد المواد

عدد 

 الوحدات
14 4 112 6 136 

 

 مالحظة:

ال ٌتم تخرٌج الطالب من المسم إال بعد إنجازه المجموع الكلً لعدد الممررات والوحدات 

 .  الممررة من المجلس العلمً بالمسم والمبٌنة فً الجدول أعاله
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 بمسم علم االجتماع والخدمة االجتماعٌةالمواد الدراسٌة التخصصٌة والمشتركة 

 ) شعبة الخدمة االجتماعٌة (    

 ر.
 م

 مالحظات رلم المتطلب السابك عدد الوحدات اسم الممرر رلم الممرر

1 SO111 3 المدخل إلى علم االجتماع ---  

2 SO112 ً3 أساسٌات البحث االجتماع ---  

3 SO121 3 ممدمة فً الخدمة االجتماعٌة ---  

4 221SO )3 خدمة فرد )أ SO121  

5 222SO )3 خدمة جماعة )أ SO121  

6 223SO )3 تنظٌم المجتمع )أ SO121  

7 216SO 3 علم االجتماع التربوي ---  

8 315SO 3 الرعاٌة االجتماعٌة ---  

9 316SO 3 علم  اإلنسان ---  

10 321SO )03221 3 خدمة فرد )ب  

11 322SO )03222 3 خدمة جماعة )ب  

12 323SO )03223 3 تنظٌم المجتمع )ب  

13 415SO ً3 التنمٌة والتخطٌط االجتماع ---  

14 416SO  03111 3 مشكالت اجتماعٌة  

15 417SO 03112 3 مناهج  وتصمٌم بحوث  

16 425SO 3 سٌكولوجٌة فئات خاصة ---  

17 
مصطلحات ونصوص اجتماعٌة  

 باالنجلٌزٌة
3 

00202  

18 521SO )03321 3 خدمة فرد )ج  

19 522SO )03322 3 خدمة جماعة )ج  

20 523SO )03322 3 تنظٌم المجتمع )ج  

21 
525SO  الخدمة االجتماعٌة فً المجال

 البٌئً
3 

---  

22 625SO )03521 3 خدمة فرد )د  

23 626SO )03522 3 خدمة جماعة )د  

24 627SO )03522 3 تنظٌم المجتمع )د  

25 
628SO  الخدمة االجتماعٌة فً المجال

 الطبً
3 

---  

26 
629SO  الخدمة االجتماعٌة فً المجال

 الصناعً
3 

  

27 717SO 3 علم اجتماع الجرٌمة ---  

28 
721SO 

1تدرٌب مٌدانً   3 
---  

29 725SO 3 الخدمة االجتماعٌة للمسنٌن ---  

30 
726SO  الخدمة االجتماعٌة فً مجال

 مؤسسات االصالح
3 

---  

31 
727SO  الخدمة االجتماعٌة فً المجال

 الحضري
3 

  

32 818SO     ً3 مؤسسات المجتمع المدن ---  

33 
827SO  الخدمة االجتماعٌة فً المجال

 المدرسً
3 

---  

34 828SO ً03721 3   2تدرٌب مٌدان  

35 829SO  تخرج مشروع  4 ---  

36 105EDPS مواد مشتركة --- 2 أصول التربٌة 

 مواد مشتركة --- 2 اإلحصاء الوصفً  37

38 306EDPS ًمواد مشتركة --- 3 علم النفس االجتماع 
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 مواد مشتركة 00301 2 اإلحصاء االستداللً  39

   115 اجمالً عدد الوحدات اإلجبارٌة 

 
 الممررات الدراسٌة االختٌارٌة بمسم علم االجتماع )شعبة الخدمة االجتماعٌة) 

 على أن ٌختار الطالب منها ممرر دراسً واحد
 المتطلب السابك عدد الوحدات اسم الممرر رلم الممرر ر.م

1 015SO 3 التشرٌعات االجتماعٌة  

2 018SO 3 التنمٌة البشرٌة  

3 025SO 3 رعاٌة فئات خاصة  

4 026SO 3 إدارة مؤسسات اجتماعٌة  

  12 مجموع الوحدات

 

 

 مجموع عدد المواد والوحدات الدراسٌة بمسم علم االجتماع والخدمة االجتماعٌة
 ) شعبة الخدمة االجتماعٌة (            

المواد 

وعدد 

 وحداتها

المواد العامة 

 اإللزامٌة

المواد العامة 

 االختٌارٌة

المواد التخصصٌة 

اإللزامٌة 

 والمشتركة

المواد التخصصٌة 

 االختٌارٌة 

المجموع 

 الكلً

 49 1 39 2 7 عدد المواد

عدد 

 الوحدات

14 4 115 3 136 

 

 مالحظة:

ال ٌتم تخرٌج الطالب من المسم إال بعد إنجازه المجموع الكلً لعدد الممررات والوحدات 

 .  أعالهالممررة من المجلس العلمً بالمسم والمبٌنة فً الجدول 
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 لسم التربٌة وعلم النفس -7

 

 نشؤة المسم: -

تم تؤسٌس لسم التربٌة وعلم النفس بكلٌة اآلداب زلٌتن فً العام الجامعً       
 واالنتساب، وتخرجتوٌمنح المسم درجة اللٌسانس بنظامً االنتظام 1993 -1992

 .1996-1995فٌه أول دفعة فً العام الجامعً 
ٌدرس الطالب للحصول على درجة اللٌسانس من هذا المسم مجموعة من  

الممررات الدراسٌة خالل ما ال ٌمل عن أربع سنوات ثم اعتمد نظام الفصل الدراسً 
 وأصبح علً الطالب أن ٌدرسوا ما ال ٌمل عن ثمانٌة فصول دراسٌة.

  :شعب المسم

 شعبة التربٌة العامة. 

 .شعبة علم النفس العام 

 لتوجٌه واإلرشاد النفسً .شعبة ا 

 شعبة التربٌة الخاصة.  

-2013)تخرج فً لسم التربٌة وعلم النفس منذ افتتاحه حتى العام الجامعً 
 .ثمانٌة عشرة دفعة م(  2014

افتتح المسم برنامج الدراسات العلٌا م(   2003 - 2002 ) وفً العام الجامعً
درجة الماجستٌر فً مختلؾ  وتخرج فً هذا المسم أحد عشر باحثا وتحصلوا علً

 .شعب علوم التربٌة والنفس

 : الرإٌة

ٌسعى لسم التربٌة وعلم النفس إلى تحمٌك الرٌادة والتمٌز فً إعداد الكوادر 
التربوٌة والنفسٌة وفما لمعاٌٌر الجودة واالعتماد األكادٌمً وفً ضوء متطلبات 

 متطورة .من خالل برامج أكادٌمٌة وبحثٌة ، العصر محلٌا وعالمٌا 

 : الرسالة

ٌطمح لسم التربٌة وعلم النفس إلى إعداد الكوادر التربوٌة والنفسٌة المادرة        
على اإلسهام فً بناء مجتمع المعرفة والتنمٌة الشاملة والمستدامة من خالل إكساب 
مخرجات المسم الكفاٌات التربوٌة والنفسٌة العامة والخاصة فً ضوء االتجاهات 

 .واالعتماد األكادٌمً المعاصرة ووفما لمعاٌٌر الجودة

  األهداؾ:

  اإلعداد التربوي والنفسً والمهنً للمتعلمٌن لمسهام فً النهوض بالعملٌة
  .التربوٌة والتعلٌمٌة

 .إكساب الطالب المبادئ والموانٌن التربوٌة والنفسٌة التً تحكم السلون 
  إعداد أخصابٌٌن نفسٌٌن مإهلٌن علمٌا وعملٌا للعمل فً مإسسات المجتمع ذات

 .والعالجٌةالعاللة بالجوانب التموٌمٌة واإلرشادٌة 
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  تطوٌر مهارات البحث العلمً لدى الطالب من خالل تعرٌفهم بؤهمٌة البحوث
  .التربوٌة والنفسٌة فً حل المشكالت التً ٌواجهها المجتمع

 لدرات أعضاء هٌبة التدرٌس علمٌا ومهنٌا وبحثٌا.تطوٌر مهارات و 
 إعداد معلمً التربٌة الخاصة للمشاركة فً تؤهٌل واندماج الفبات الخاصة. 

 

 دلٌل المسم بمنظومة الكلٌة

 الرمز
رلم المادة حسب 
 التسلسل

 رلم الشعبة
رلم الفصل من 
 األول إلى الثامن

 رلم المسم

EDPS111  1 

 علم النفس العام

1 - 8  07 

EDPS121 2 

التوجٌه 

 واالرشاد النفسً

EDPS131 3 

 التربٌة العامة

EDPA141 4 

 التربٌة الخاصة

 

 -المسم: الممررات العامة اإللزامٌة لكل شعب  /أوال 
 

 رمز الممرر اسم الممرر ت
عدد 
 الوحدات

متطلبات 
 الممرر

 - ARA101 2 1اللؽة العربٌة   .1

 2اللؽة العربٌة    .2
ARA201 2 

 
ARA101 

 - EDPS102 2 علم االجتماع التربوي  .3

 - EN102 2 1اللؽة اإلنجلٌزٌة   .4

 - ST301 2 إحصاء وصفً  .5

 EDPS203 3 ST301 إحصاء استداللً  .6

 EN202 2 EN102 2اللؽة اإلنجلٌزٌة   .7

 - EQS103 2 مدخل لعلوم المرآن والسنة   .8

 - PIF303 2 أحكام الفمه اإلسالمً   .9

 - DIT203 2 العمٌدة والفكر اإلسالمً  .10
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 رمز الممرر اسم الممرر ت
عدد 
 الوحدات

متطلبات 
 الممرر

 - CS402 2 الحاسوب  .11

 

 -الممررات العامة االختٌارٌة لكل شعب المسم: /ثانٌا 
 

 عدد الوحدات رمز الممرر اسم الممرر ت
متطلبات 
 الممرر

 - HIS106 2 الحضارة العربٌة اإلسالمٌة 1
 - HIS605 2 تارٌخ لٌبٌا العام 2
 - SO705 2 مإسسات المجتمع المدنً 3

 

 -شعبة علم النفس العام: /ثالثا 

 -اإللزامٌة: الممررات الدراسٌة التخصصٌة -1

 متطلبات الممرر عدد الوحدات رلم الممرر اسم الممرر ت

 - EDPS105 2 أصول التربٌة 1

 - EDPS106 2 ممدمة فً علم النفس 2

 - EDPS107 2 التوجٌه واإلرشاد النفسً 3

 - EDPS108 2 والتواصلمهارات الدراسة  4

 - EDPS201 2 إدارة تربوٌة 5
 - EDPS206 2 علم النفس التربوي 6
 - EDPS305 3 علم النفس اإلسالمً 7
 - EDPS205 2 تعدٌل سلون 8
 - EDPS307 2 نظرٌات تعلٌم وتعلم 9
 - EDPS505 2 صحة نفسٌة 10
 - EDPS407 2 مشكالت نفسٌة 11
 - EDPS302 2 )طفولة(علم النفس النمو  12
 EDPS401 2 EDPS302 علم النفس النمو )مراهمة( 13

14 
علم النفس النمو)رشد و 

 شٌخوخة(
EDPS603 2 EDPS401 

 EDPS502 3 EDPS203 لٌاس وتموٌم نفسً وتربوي 15
 - EDPS306 3 علم النفس االجتماعً 16
 - EDPS515 2 علم النفس الشخصٌة 17
 EDPS601 2 EDPS502 علم النفس الفارق 18
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 متطلبات الممرر عدد الوحدات رلم الممرر اسم الممرر ت

 - EDPS415 2 علم النفس الصناعً 19
 - EDPS416 2 مدارس علم النفس 20
 - EDPS611 2 علم النفس وظابؾ األعضاء 21
 - EDPS516 2 علم النفس الفبات الخاصة 22
 - EDPS411 2 علم النفس المرضً 23
 EDPS517 2 EDPS411 علم النفس العالجً 24
 - EDPS518 2 االٌجابًعلم النفس  25
 - EDPS615 2 علم النفس البٌبً 26
 - EDPS503 2 مصطلحات ونصوص إنجلٌزٌة  27
 - EDPS308 2 صعوبات التعلم 28
 EDPS602 3 EDPS502 اختبارات ومماٌٌس نفسٌة 29
 - EDPS616 2 علم النفس اللؽوي 30
 - EDPS716 2 علم النفس العٌادي 31
 - EDPS717 2 اإلعالمًعلم النفس  32
 - EDPS726 2 علم النفس األسري 33
 - EDPS725 3 تدرٌبات مٌدانٌة 34
 - EDPS008 2 أخاللٌات المهنة 35
 - EDPS715 2 علم النفس الجنابً 36
 - EDPS815 2 علم النفس المعرفً 37
 - EDPS532 2 (1مهارات تدرٌس ) 38
 - EDPS019 2 علم النفس الصحً 39
 - EDPS817 2 علم النفس التجرٌبً 40
 EDPS631 2 EDPS532 (2مهارات تدرٌس ) 41
 - EDPS101 2 أساسٌات البحث العلمً 42
  EDPS015 2 علم النفس الوراثً 43
 EDPS301 2 EDPS101 مناهج البحث العلمً 44
 EDPS501 3 EDPS301 تصمٌم بحوث 45
 EDPS001 2 EDPS501 حلمة بحث )سمٌنار( 46
  EDPS018 2 علم النفس اإلداري 47
 EDPS819 2 EDPS001 بحث تخرج 48
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 -االختٌارٌة:المواد الدراسٌة التخصصٌة  -2 

 متطلبات األسبمٌة عدد الوحدات رلم الممرر اسم الممرر ت

 - EDPS016 2 علم النفس العسكري 1
 - EDPS002 2 إدارة الجودة 3
 - EDPS816 2 علم النفس الدوابً 4
  EDPS805 2 التنمٌة البشرٌة 5
  EDPS017 2 علم النفس التجاري 6

 10                مجموع الوحدات

 

 

شعبة علم النفس  مجموع عدد المواد والوحدات الدراسٌة بمسم التربٌة وعلم النفس

 العام
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 رابعا: شعبة التوجٌه واإلرشاد النفسً

 -اإللزامٌة: الممررات الدراسٌة التخصصٌة  .1

رلم 
 الممرر

 متطلبات الممرر عدد الوحدات رمز الممرر اسم الممـــرر

 - EDPS105 2 أصول التربٌة 1
 - EDPS106 2 ممدمة فً علم النفس 2
3 

 - EDPS107 2 التوجٌه واإلرشاد النفسً

مهتتتتتتتتتتتتتارات الدراستتتتتتتتتتتتتة  4
 والتواصل

EDPS108 
2 - 

 - EDPS201 2 إدارة تربوٌة 5
 - EDPS206 2 علم النفس التربوي 6

 - EDPS305 3 علم النفس اإلسالمً 7
 - EDPS205 2 تعدٌل سلون 8
 - EDPS307 2 نظرٌات تعلٌم وتعلم 9
 - EDPS505 2 صحة نفسٌة 10
 - EDPS407 2 مشكالت نفسٌة 11
 - EDPS302 2 علم النفس النمو )طفولة( 12

 EDPS401 2 EDPS302 علم النفس النمو )مراهمة( 13

14 
علتتتم التتتنفس النمو)رشتتتد و 

 شٌخوخة(
EDPS603 2 EDPS401 

15 
لٌتتتتتتتاس وتمتتتتتتتوٌم نفستتتتتتتً 

 وتربوي
EDPS502 3 - 

 - EDPS306 3 النفس االجتماعًعلم  16
 - EDPS423 2 نظرٌات شخصٌة 17
نظرٌتتتات توجٌتتته وإرشتتتتاد  18

 نفسً
EDPS421 2 - 

إرشتتتتتاد ذوي االحتٌاجتتتتتات  19
 الخاصة

EDPS422 2 - 

 - EDPS424 2 أمراض نفسٌة 20

 - EDPS526 2 طرق إرشاد 21

 - EDPS522 2 عالج نفسً 22

  EDPS518 2 علم النفس االٌجابً 23

 - EDPS625 2 إرشاد طفولة 24

25 
وص صتتتتتتمصتتتتتتطلحات ون

 إنجلٌزٌة 
EDPS503 2 - 

 - EDPS308 2 صعوبات التعلم 26

  EDPS726 2 إرشاد نفسً أسري 27
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رلم 
 الممرر

 متطلبات الممرر عدد الوحدات رمز الممرر اسم الممـــرر

 - EDPS525 2 إدارة مإسسات اإلرشاد 28

 EDPS727 2 EDPS421 مدرسًالنفسً الرشاد اإل 29

 EDPS602 3 EDPS502 اختبارات ومماٌٌس نفسٌة 30

 - EDPS716 2 علم النفس العٌادي 31

32 
تصتتتتتمٌم وتمتتتتتوٌم بتتتتترامج 

 اإلرشاد النفسً
EDPS728 2  

33 
ستتتتتتتتتتٌكولوجٌة الممابلتتتتتتتتتتة 

 اإلرشادٌة
EDPS826 2 - 

 - EDPS725 3 تدرٌبات مٌدانٌة 34

 - EDPS008 2 أخاللٌات المهنة 35

 EDPS825 2 EDPS421 توجٌه وإرشاد مهنً 36

  EDPS827 2 العالجٌةالعملٌة اإلرشادٌة  37

 - EDPS729 2 تحلٌل نفسً 38

 - EDPS532 2 (1مهارات تدرٌس ) 39

 - EDPS616 2 علم النفس اللؽوي 40

 - EDPS817 2 علم النفس التجرٌبً 41

 EDPS818 2 EDPS532 (2مهارات تدرٌس ) 42

 - EDPS101 2 أساسٌات البحث العلمً 43

 EDPS301 2 EDPS101 مناهج البحث العلمً 44

 EDPS501 3 EDPS301 تصمٌم بحوث 45

  EDPS019 2 علم النفس الصحً 46

 EDPS001 2 EDPS501 حلمة بحث )سمٌنار( 47

 EDPS819 2 EDPS001 بحث تخرج 48

 

 -المواد الدراسٌة التخصصٌة االختٌارٌة: .2

 متطلبات األسبمٌة عدد الوحدات رلم الممرر اسم الممرر ت

 - EDPS015 2 الوراثًعلم النفس  1
 - EDPS002 2 إدارة الجودة 2
  EDPS816 2 علم النفس الدوابً 3
  EDPS016 2 علم النفس العسكري 4
  EDPS805 2 التنمٌة البشرٌة 5

  10 المجموع
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مجموع عدد المواد والوحدات الدراسٌة بمسم التربٌة وعلم النفس شعبة التوجٌه 

 واالرشاد النفسً
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 -شعبة التربٌة العامة: /خامسا 

  -اإللزامٌة: الممررات الدراسٌة التخصصٌة  .1

 متطلبات الممرر الوحداتعدد  رلم الممرر اسم الممرر ت

 - EDPS105 2 أصول التربٌة  .1

 - EDPS106 2 ممدمة فً علم النفس  .2
3.  

 - EDPS107 2 التوجٌه واإلرشاد النفسً

مهارات الدراسة   .4
 والتواصل

EDPS108 
2 - 

 - EDPS201 2 إدارة تربوٌة  .5
 - EDPS206 2 علم النفس التربوي  .6
 - EDPS305 3 علم النفس اإلسالمً  .7
 - EDPS205 2 تعدٌل سلون  .8
 - EDPS307 2 نظرٌات تعلٌم وتعلم  .9

 - EDPS505 2 صحة نفسٌة  .10
 - EDPS407 2 مشكالت نفسٌة  .11
 - EDPS302 2 علم النفس النمو )طفولة(  .12
 EDPS401 2 EDPS302 النمو )مراهمة( النفس علم  .13
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 متطلبات الممرر الوحداتعدد  رلم الممرر اسم الممرر ت

علتتتم التتتنفس النمو)رشتتتد و   .14
 شٌخوخة(

EDPS603 2 EDPS 401 

 EDPS502 3 EDPS203 نفسً تربويلٌاس وتموٌم   .15
 - EDPS306 3 علم النفس االجتماعً  .16
 - EDPS445 2 تربٌة خاصة  .17
 - EDPS431 2 تارٌخ التربٌة   .18
 - EDPS637 2 تارٌخ التعلٌم فً لٌبٌا  .19
 - EDPS533 2 تكنولوجٌا التعلٌم   .20
 - EDPS535 2 فلسفة التربٌة  .21
 - EDPS435 2 أسس المناهج  .22
 - EDPS531 2 ومشكالت المجتمعالتربٌة   .23
 EDPS635 2 EDPS201 إدارة مدرسٌة  .24

25.  
مصتتتتتتطلحات ونصتتتتتتوص 

 إنجلٌزٌة 
EDPS503 2  

 - EDPS308 2 صعوبات التعلم  .26
 - EDPS532 2 (1مهارات تدرٌس )  .27
 EDPS631 2 EDPS532 (2مهارات تدرٌس)  .28
 EDPS602 3 EDPS502 اختبارات ومماٌٌس نفسٌة  .29
 - EDPS616 2 علم النفس اللؽوي  .30
 - EDPS739 2 إشراؾ تربوي  .31
 - EDPS738 2 رٌاض أطفال  .32
 - EDPS735 2 تخطٌط تربوي  .33
 - EDPS835 2 نشاط مدرسً  .34
 - EDPS008 2 أخاللٌات المهنة  .35
 - EDPS736 2 إعداد المعلم و تدرٌبه  .36
 EDPS737 2 EDPS431 ممارنةالتربٌة ال  .37
 EDPS732 2 EDPS631 (1تطبٌمات تدرٌسٌة )  .38
 EDPS838 2 EDPS732 (2تطبٌمات تدرٌسٌة)  .39
 - EDPS837 2 تعلٌم كبار  .40
 - EDPS836 2 تطوٌر المناهج  .41
 - EDPS006 2 التصادٌات التعلٌم  .42
 - EDPS101 2 أساسٌات البحث العلمً  .43
 EDPS301 2 EDPS101 مناهج البحث العلمً  .44
 EDPS501 3 EDPS301 تصمٌم بحوث  .45
 - EDPS814 2 تربٌة بٌبٌة  .46
 EDPS001 2 EDPS501 حلمة بحث )سمٌنار(  .47
 EDPS839 2 EDPS001 بحث التخرج  .48
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 االختٌارٌة:المواد الدراسٌة التخصصٌة  .2

 متطلبات األسبمٌة عدد الوحدات رلم الممرر اسم الممرر ت

 - EDPS207 2 تربٌة عربٌة اسالمٌة 1
 - EDPS002 2 إدارة الجودة 2
 - EDPS007 2 تحلٌل نظم 3
  EDPS805 2 تنمٌة بشرٌة 4

 

شعبة التربٌة  مجموع عدد المواد والوحدات الدراسٌة بمسم التربٌة وعلم النفس

 العامة.
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 -الخاصة: التربٌة  / شعبةسادسا 

 -اإللزامٌة: الممررات الدراسٌة التخصصٌة  .1

 عدد الوحدات رمز الممرر اسم الممرر ت
متطلبات 
 الممرر

 - EDPS105 2 أصول التربٌة 1
 - EDPS106 2 ممدمة فً علم النفس 2
3 

 - EDPS107 2 التوجٌه واإلرشاد النفسً

4 
 - EDPS108 2 الدراسة والتواصلمهارات 

 - EDPS201 2 إدارة تربوٌة 5
 - EDPS216 2 علم النفس التربوي 6
 - EDPS102 2 علم االجتماع التربوي 7

 - EDPS445 2 تربٌة خاصة 8

 - EDPS205 2 تعدٌل سلون 9

 - EDPS307 2 نظرٌات تعلٌم وتعلم 10

 - EDPS505 2 صحة نفسٌة 11

 - EDPS345 2 العملٌةاإلعالة  12

 - EDPS302 2 علم النفس النمو )طفولة( 13

 EDPS401 2 EDPS302 علم النفس النمو )مراهمة( 14
 EDPS603 2 EDPS401 شٌخوخة(علم النفس النمو)رشد و 15
 - EDPS346 2 الموهبة و التفوق  16
 - EDPS447 2 اضطرابات النطك والكالم 17
 - EDPS446 2 السلوكٌة االضطرابات االنفعالٌة 18
 - EDPS448 2 اضطراب التوحد 19
 - EDPS748 2 إرشاد ذوي االحتٌاجات الخاصة 20
 - EDPS545 2 اإلعالة البصرٌة 21
 - EDPS546 2 اإلعالة السمعٌة 22
 - EDPS547 2 اإلعالة الحركٌة 23

 - EDPS645 2 فسٌولوجٌا اإلعالة 24

 - EDPS647 2 استراتٌجٌات التدخل المبكر و الدمج  25

 - EDPS845 2 الخدمات المساندة للتربٌة الخاصة 26

 - EDPS503 2 مصطلحات ونصوص إنجلٌزٌة  27
 - EDPS308 2 صعوبات التعلم 28
 - EDPS648 3 التربٌة الخاصة فً المٌاس والتشخٌص 29
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 عدد الوحدات رمز الممرر اسم الممرر ت
متطلبات 
 الممرر

 - EDPS745 2 ممدمة فً طرٌمة براٌل 30

الموانٌن والتشرٌعات لذوي االحتٌاجات  31
 الخاصة

EDPS049 2  

 EDPS602 3 EDPS 502 اختبارات ومماٌٌس نفسٌة 32
طرق تدرٌس ذوي االحتٌاجات  33

 الخاصة
EDPS742 3 - 

34 
تكنولوجٌا التعلٌم لذوي االحتٌاجات 

 الخاصة
EDPS746 2 - 

 - EDPS847 3 إعداد وتصمٌم برامج تدرٌبٌة 35

 - EDPS843 2 التربٌة التعوٌضٌة 36

 - EDPS646 2 سٌكولوجٌة اللعب 37

38 
مهارات التواصل لذوي االحتٌاجات 

 الخاصة
EDPS749 2 - 

 - EDPS844 2 تؤهٌل المعالٌن 39

  EDPS747 3 (1تدرٌبات مٌدانٌة ) 

 EDPS848 3 EDPS747 تدرٌبات مٌدانٌة فبات خاصة 40

 - EDPS801 2 التدرٌب النطمً واللؽوي 41

 - EDPS045 2 لؽة اإلشارة للصم 42

 - EDPS846 2 دراسة حالة 43

 - EDPS101 2 أساسٌات البحث العلمً 44

 EDPS301 2 EDPS101 مناهج البحث العلمً 45

 EDPS501 3 EDPS301 تصمٌم بحوث 46

 EDPS001 2 EDPS501 حلمة بحث )سمٌنار( 47

 EDPS849 2 EDPS001 بحث التخرج 48
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 -االختٌارٌة: المواد الدراسٌة التخصصٌة  -2

 
 

مجموع عدد المواد والوحدات الدراسٌة بمسم التربٌة وعلم النفس شعبة التربٌة 

 الخاصة
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 ٌعتمد

 د.أنور عبدالسالم عصمان

 ربٌس لسم التربٌة وعلم النفس     

 متطلبات األسبمٌة عدد الوحدات رلم الممرر اسم الممرر ت

 - EDPS046 2 مبادئ الصحة و السالمة 1
 - EDPS047 2 مناهج ذوي االحتٌاجات الخاصة 2
 - EDPS048 2 ثمافة طفل 3
الفروق الفردٌة لذوي االحتٌاجات  4

 الخاصة
EDPS541 

2 - 

  8 مجموع الوحدات
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 المسم الفلسفة -8

 نشؤة المسم: -

المسم فً العام ٌعد لسم الفلسفة من األلسام المدٌمة بالكلٌة ،  حٌث تم افتتاح هذا 
م ،   ولد أولى اهتماما  خاصا  ببرنامج الدراسات العلٌا ، حٌث فتح المجال  1991

للراؼبٌن فً استكمال دراستهم العلٌا، وٌعتبر هذا المسم من األلسام المهمة فً الكلٌة 
ألنه ٌهتم بالنشاط العملً والفكري عند اإلنسان ، وٌجعل اإلنسان على تمعن 

شبون الحٌاة باألسلوب العملً المنطمً ، وكذلن ٌعلإم اإلنسان كٌؾ وبصٌرة بإدارة 
ٌتحاور مع اآلخرٌن باألذلة والبراهٌن العملٌة السلٌمة التً تعتمد على األسس 

 الفكرٌة المنظمة .

 رإٌة المسم: -

 ـ تخرٌج كوادر وطنٌة متمٌزة فً مجال العمل الجامعً األكادٌمً .
 راسٌة لمالبمة العصر الحاضر .ـ تطوٌر وتحدٌث الممررات الد

ـ االهتمام بطلبة الدراسات العلٌا وإتاحة الفرصة لهم للحصول على درجة الماجستٌر 
 والدكتوراه من الخارج .

ـ التركٌز على اختٌار الطلبة المتفولٌن لكً ٌصبحوا لادرٌن على تحمل المسبولٌة ، 
 واالهتمام بمراحل الدراسات العلٌا بالمسم .

ً المستمبل زٌادة عدد الطلبة بالمسم بناءا على االستراتٌجٌة العلمٌة والبنٌة ـ نؤمل ف
 التحتٌة للتعلٌم فً فترة التعلٌم الثانوي .

 رسالة المسم: -

ٌسعى المسم إلى تشجٌع أعضاء هٌبة التدرٌس لبذل كل الجهود إلعطاء هذا المكان 
 التارٌخً لٌمته العلمٌة والثمافٌة والتربوٌة.

دورا  حٌوٌا  فعّال فً بناء الكوادر الوطنٌة  الملتزمة بفكر اإلنسان  إن للمسم
 وطموحاته فً البناء والنهضة.

ٌهتم المسم بالدفاع عن العمٌدة اإلسالمٌة وحماٌتها من كل األفكار الهّدامة ،ونشر 
 الثمافة اإلسالمٌة النمٌة.

 ٌهتم المسم بالموضوعٌة العلمٌة وإزالة ؼبار لتخلؾ والرجعٌة.
فتح أبواب الحداثة العصرٌة المفٌدة والمثمرة من أجل النهضة والتمدم لخدمة العلم 

 والوطن.
إن للمسم دورا  حضارٌا وعلمٌا حٌث ٌسهم فً نشر العلم والمعرفة والحفاظ على 

 هوٌتنا العربٌة اإلسالمٌة.
مد إن للمسم رسالة مهمة جدا وهً بناء الشخصٌة العلمٌة التً لها المدرة على الن
البناء والتحلٌل المنطمً والفهم الصحٌح والتً تساهم فً بناء المجتمع وتطوره ، 

 كما ٌعمل على تنمٌة روح االبتكار واالكتشاؾ لذى الطالب.
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 أهداؾ المسم:  -

 من أهم أهداؾ لسم الفلسفة هً ما ٌؤتً :ـ 
 .تكوٌن وإعداد األجٌال التً تحمل األفكار المستنٌرة والفكر المعتدل 
 ٌة المدرات العملٌة عند الطلبة والطالبات .تنم 
  إن دراسة الفلسفة تعمل على إٌماظ الطلبة وتساعدهم على إدران ماهٌة نفسه

 ومدى أهمٌته فً المجتمع 
  ًرسم الرإٌا الصحٌحة لبناء اإلنسان الصالح الذي ٌمأل كل الفراؼات الت

 تترصدها التٌارات الفكرٌة المعاصرة.
 نه ٌساهم فً معالجة المشاكل االجتماعٌة واألخاللٌة. من أهم أهداؾ المسم أ 
  اإلسهام فً عالج كافة الظواهر السلبٌة ونشر الوعً الثمافً والحضاري بٌن

 أفراد المجتمع.
  تلبٌة حاجة المدارس بتخرٌج المدرسٌن األكفاء المادرٌن على أداء دورهم

 بجدارة.
 لطالب بدراسة نشؤة الفكر ٌهدؾ المسم إلى ترسٌخ العمٌدة الصحٌحة فً نفوس ا

 الفلسفً فً اإلسالم وممارنة ألدٌان.
  ٌهدؾ المسم إلى تمكن الطالب من امتالن المدرة على االجتهاد والتمٌٌز بٌن آراء

 العلماء والباحتٌن ،واختٌار اآلراء واالجتهادات األلرب إلى الضوابط.
  أساسٌات البحث العلمً ، تموم الفلسفة بتزوٌد الطلبة بالمعارؾ العامة وتعلمهم

 وكٌفٌة استخراج المعلومات بالطرٌمة األكادٌمٌة العلمٌة .
  تنمٌة اإلبداع العلمً عن طرٌك اختٌار مشارٌع التخرج التً ترتبط بالحٌاة

 العملٌة ، واختٌار موضوعات جدٌدة لم ٌتم دراستها من لبل .
 لٌة .تعلٌم الطلبة الرإٌة النمدٌة واستخدامها فً حٌاتهم العم 
  من أهداؾ الفلسفة كشؾ مشكالت المجتمع التً تحتوي على الجانب االلتصادي

 واالجتماعً والتجاري .
  للفلسفة أهداؾ متطورة ومتمدمة من أهمها االرتماء بالمجتمع كحل عن طرٌك

 التفكٌر الرالً لمنسان وكٌؾ ٌستطٌع حل مشكالته .
 ة للحكمة .إثارة وتعمٌك الوعً اإلنسانً عن طرٌك حب الطلب 
  تهدؾ دراسة الفلسفة على االهتمام بوجهات نظر الفالسفة فً مختلؾ مشكالت

الحٌاة ، ومعرفة آرابهم فً حل المشكالت ، لتنمٌة تفكٌر الفرد واالرتماء بعملٌته 
. 
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 الممررات الدراسٌة بالمسم

 

 أوال الممررات العامة اإللزامٌة:
 

 

عدد  رمز الممرر  اسم الممرر ت
 الوحدات

متطلبات 
 الممرر

 / ARA101 2 1اللؽة العربٌة  1

 ARA201 2 ARA101 2اللؽة العربٌة   2

 / EN102 2 1اللؽة اإلنجلٌزٌة  3

 EN202  2 EN102 2اللؽة اإلنجلٌزٌة  4

 / HIS106 2 اإلسالمٌة العربٌة الحضارة  5

 / CS402 2 مبادئ الحاسوب 6

 / EQS103   2 مدخل لعلوم المرآن والسنة  7

 / DIT203 2 احكام الفمه االسالمً 8

 / PIF303 2 العمٌدة والفكر االسالمً 9

 / PS105 2 علم النفس العام 10
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 ثانٌا الممررات التخصصٌة
 

 

 االسى انعزثً رلى انًمزر ر.و
عذد 

1انًتطهت  انىحذاد 2انًتطهت   3انًتطهت    

1.  PH005 2 فهسفخ انجٍئخ       

2.  PH006 2 تبرٌخ انعهىو عُذ انعزة       

3.  PH007 ً2 عهى انُفس انفهسف       

4.  PH101 2 يذخم انى انفهسفخ       

5.  PH102 2 أدٌبٌ وضعٍخ       

6.  PH103 )3 فهسفخ ٌىَبٍَخ )أ       

7.  PH104 )3 فهسفخ أخالق)أ       

8.  PH201  ًً2 أسبسٍبد انجحث انعه       

9.  PH202 )3 فهسفخ سٍبسخ )أ       

10.  PH203 )3 فهسفخ ٌىَبٍَخ )ة PH103     

11.  PH204 )2 انًُطك انصىري )أ       

12.  PH205 )3 فهسفخ أخالق )ة PH104     

13.  PH301 3 َشأح انتفكٍز انفهسفً فً االسالو       

14.  PH302 )2 انًُطك انصىري )ة PH204     

15.  PH305 2 يصطهحبد فهسفٍخ ثبنهغخ انعزثٍخ       

16.  PH306 2 شزلً لذٌى فكز       

17.  PH307 )3 فهسفخ سٍبسخ )ة PH202     

18.  PH401 ( 1يصطهحبد وَصىص فهسفٍخ اَجهٍزٌخ) 2       

19.  PH402 )3 فهسفخ إساليٍخ )أ PH301     

20.  PH403 ً3 انًُطك انزٌبض PH302     

21.  PH404 3 فهسفخ أوروثٍخ وسٍطخ وَصىص PH203 PH103   

22.  PH405 3 فهسفخ التصبد       

23.  PH406 3 فهسفخ انتبرٌخ وانحضبرح       

24.  PH501 ( 2يصطهحبد وَصىص فهسفٍخ اَجهٍزٌخ) 2 PH401     

25.  PH502 )3 فهسفخ إساليٍخ )ة PH402     

26.  PH503 2 يذخم نعهى انجًبل       

27.  PH504 ( 1فهسفخ حذٌثخ وَصىص) 2 PH404     

28.  PH505  ٌ3 يمبرَخ االدٌب PH102     

29.  PH506 3 انعهىو فهسفخ       

30.  PH507 ً3 تصىف إسالي       

31.  PH601 ( 2فهسفخ حذٌثخ وَصىص) 2 PH504     

32.  PH605 ً2 أسس ويُبهح انجحث انفهسف PH201     

33.  PH606  2 أخاللٍبد انًهُخ       

34.  PH607 ً2 انًُطك االستمزائ PH403 PH302 PH204 

35.  PH608 3 َظزٌخ انًعزفخ       

36.  PH609  3 انفٍ وانجًبلفهسفخ PH503     

37.  PH704 3 فكز عزثً يعبصز PH502 PH402 PH301 

38.  PH705 3 فهسفخ انهغخ       

39.  PH706 ( 3يصطهحبد وَصىص فهسفٍخ اَجهٍزٌخ) 2 PH401 PH501   
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40.  PH707 2 لضبٌب ويشكالد فهسفٍخ       

41.  PH708 3 فهسفخ يعبصزح PH601 PH504 PH404 

42.  PH709 ٌ2 فهسفخ انمبَى       

43.  PH805 ً3 يُهح ثحث عزثً اسالي       

44.  PH806 3 يذاهت وتٍبراد فهسفٍخ يعبصزح PH5708 PH601 PH504 

45.  PH807 2 فهسفخ يمبرَخ       

46.  PH808 2 فهسفخ انتزثٍخ       

47.  PH809  4 يشزوع انتخزج       

 

 

 

 الفلسفةمجموع عدد المواد والوحدات الدراسٌة بمسم 
 

 

 

المواد 

وعدد 

 وحداتها

المواد العامة 

 اإللزامٌة

المواد العامة 

 االختٌارٌة

المواد التخصصٌة 

اإللزامٌة 

 والمشتركة

المواد التخصصٌة 

 االختٌارٌة 

المجموع 

 الكلً

 57 ----- 47 -- 10 عدد المواد

عدد 

 الوحدات

20 -- 119 ----- 139 

 

 

 

 

 

 ٌعتمد

 منصور سالم عبدالنبً.أ

 الفلسفةربٌس لسم                                         
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 لسم المكتبات والمعلومات -9

    

 نبذة عن المسم:

م، حٌث ٌموم المسم  2014تؤسس المسم فً كلٌة اآلداب بالجامعة األسمرٌة سنة     
ذوي بتدرٌس علوم المكتبات والمعلومات واألرشٌؾ وٌعتمد فً ذلن على اساتذة من 

الكفاءات المتخصصة فً هذا المجال ووفك برنامج علمً ٌتوافك مع التطورات 
العلمٌة الحاصلة فً هذا التخصص بحٌث ٌضمن عملٌة التوافك مع احتٌاجات 

 المستفٌدٌن فً المكتبات والمإسسات المعلومات المختلفة.

 رإٌة المسم:

 حدد المسم رإٌته فٌما ٌلً:    
ٌسه الى تمدٌم األفضل بما ٌتوفر له من إمكانٌات ٌسعى المسم من بداٌة تؤس ●

 حتى ٌستطٌع مواكبة التمدم الحاصل فً مجال المكتبات والمعلومات.
تلبٌة احتٌاجات ومتطلبات سوق العمل فً المكتبات ومإسسات المعلومات  ●

 واألرشٌؾ فً مدٌنة زلٌتن خاصة وفً أنحاء لٌبٌا عامة.
ومإسسات المعلومات واألرشٌؾ فً  العمل على إبراز أهمٌة دور المكتبات ●

 المساهمة فً التطورات العلمٌة فً جمٌع مٌادٌن المعرفة.

 رسالة المسم:

مكتبٌا   هلٌناإلسهام الفعال فً خدمة المجتمع اللٌبً وتزوٌده بالمتخصصٌن والمإ    
 وأرشٌفٌا ، وذلن بؽرض تمدٌم افضل الخدمات المعلوماتٌة لكافة فبات المستفٌدٌن.

 المسم: أهداؾ

 ٌسعى المسم الى تحمٌك األهداؾ التالٌة:    
إعداد وتؤهٌل الكوادر المتخصصة فً مرحلة اللٌسانس نظرٌا  وعملٌا  من خالل  -1

ممررات تخصصٌة فً مجال المكتبات والمعلومات واألرشٌؾ والعمل على تحدٌث 
 .هذه الممررات كلما كانت الحاجة لذلن

معلومات وتمنٌة االتصاالت بما ٌخدم العملٌة التعلٌمٌة االستفادة من تكنولوجٌا ال -2
 والبحثٌة.

 تمدٌم البحوث العلمٌة فً مجال المكتبات والمعلومات واألرشٌؾ ونشرها. -3
العمل على توضٌح االهمٌة المتزاٌدة لتنظٌم مختلؾ مصادر المعلومات تنظٌما  -4

 والمعلومات.وتخزٌنا  فنٌا  وفك المواعد المتبعة فً مجال المكتبات 
تعلٌم الطلبة كٌفٌة إعداد البحوث واستخدام مصادر المعلومات سواء كانت  -5

 مطبوعة أو وسابط الكترونٌة.
 المشاركة الفعالة فً النشاطات الثمافٌة والعلمٌة المختلفة التً تموم بها الجامعة. -6
 العمل مستمبال  على استحداث برنامج للدراسات العلٌا. -7

 العمل لخرٌجً المسم:مجاالت 
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ٌمتاز خرٌجً لسم المكتبات والمعلومات بإمكانٌة العمل فً جمٌع لطاعات     
 الدولة نذكر منها:
 -المكتبات المدرسٌة فً لطاع التعلٌم األساسً والمتوسط  -المراكز البحثٌة 

مكتبات الكلٌات والجامعات فً لطاع التعلٌم  -المكتبات العامة والمراكز الثمافٌة 
المكتبات المتخصصة ومراكز  -المكتبات الطبٌة فً لطاع الصحة  -العالً 

وفً  -المعلومات التابعة للشركات والمصارؾ والمإسسات والهٌبات المختلفة 
 األرشٌفات االدارٌة بمختلؾ الوزارات والمإسسات العامة.

 الممررات الدراسٌة فً لسم المكتبات والمعلومات:

الطالبة على درجة االجازة الجامعٌة )اللٌسانس( فً علم ٌتحصل الطالب او     
المكتبات والمعلومات بعد اجتٌازه لمجموعة الممررات الدراسٌة العامة والتخصصٌة 

( ممررا  49بجانبها النظري والعملً، وٌبلػ العدد اإلجمالً لهذه الممررات )
نٌة فصول ( وحدة موزعة على ثما135باإلضافة الى )مشروع التخرج( بوالع )
 دراسٌة وهً كما فً الجدول التالً: 
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 أوال  الممررات الدراسٌة العامة:

 

عدد  اسم الممرر رلم الممرر ت
 الوحدات

رلم اسبمٌة 
 الممرر

1 ARA101  2 1اللؽة العربٌة  

2 EN102  2 1اللؽة االنجلٌزٌة  

3 EQS103 2 مدخل لعلوم المرآن والسنة  

4 PS105 2 علم النفس العام  

5 HIS106 2 الحضارة العربٌة االسالمٌة  

6 ARA201  2 2اللؽة العربٌة ARA101 

7 EN202  2 2اللؽة االنجلٌزٌة EN102 

8 DIT203 ً2 العمٌدة والفكر االسالم  

9 PIF303 ً2 احكام الفمه االسالم  

10 CS402 ً2 تطبٌمات الحاسب اآلل  

11 HIS605 2 تارٌخ لٌبٌا العام  
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 ثانٌا  الممررات الدراسٌة التخصصٌة:

 رلم اسبمٌة الممرر عدد الوحدات اسم الممرر رلم الممرر ت

1 LI101 2 المدخل لعلم المكتبات  

2 LI102 2 المدخل لعلم المعلومات  

3 LI103 2 تارٌخ الكتب والمكتبات  

4 LI201 3 المدخل لعلم الفهرسة  

5 LI202 3 المدخل لعلم االرشٌؾ  

6 LI203  3 مراجع عامة  

7 LI301 3 فهرسة وصفٌة LI201 

8 LI302 ً2 أساسٌات البحث العلم  

9 LI303 3 مراجع انسانٌة LI203 

10 LI304  2 )مدرسٌة وعامة(1مكتبات نوعٌة LI101 

11 LI305 3 إجراءات االرشٌؾ الفنٌة LI202 

12 LI401 3 الفهرسة الموضوعٌة LI301 

13 LI402 3 تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت LI102 

14 LI405  3 النشر وحموق الملكٌة الفكرٌة  

15 LI406 3 الدورٌات والمطبوعات الرسمٌة  
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 رلم اسبمٌة الممرر عدد الوحدات اسم الممرر رلم الممرر ت

16 LI407  2 ) جامعٌة ووطنٌة( 2مكتبات نوعٌة LI304 

17 LI501 3 إدارة المكتبات ومراكز المعلومات LI407 

18 LI502 3 نظم وشبكات المعلومات LI402 

19 LI503 3 التصنٌؾ LI401 

20 LI504 3 مراجع بحثٌة وتطبٌمٌة LI303 

21 LI505 3 نصوص ومصطلحات مكتبٌة EN202 

22 LI506 3 الوثابك والمحفوظات  

23 LI601 3 ةفهرسة المواد الخاص LI401 

24 LI602 3 البٌلٌوؼرافٌا LI401 

25 LI603 3 تصنٌؾ متمدم LI503 

26 LI604 3 المكتبات الرلمٌة LI501 

27 LI605 3 بناء وتنمٌة المجموعات  

28 LI606 3 خدمات المعلومات  

29 LI607  مناهج البحث فً علوم المكتبات
 والمعلومات

3 LI302 

30 LI701 3 تشرٌعات المكتبات والمعلومات  

31 LI702 3 أسالٌب البحث عن المعلومات  
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 رلم اسبمٌة الممرر عدد الوحدات اسم الممرر رلم الممرر ت

32 LI703  3 الكترونٌةتصمٌم موالع  

33 LI704 3 ٌم النظمصمتحلٌل وت  

34 LI705  3 النظم اآللٌة المتكالمة فً المكتبات  

35 LI706 3 التكشٌؾ واالستخالص LI602 

36 LI801 ً4 تدرٌب مٌدان  

37 STLI104 ً2 احصاء وصف  

38 ST204 ً2 احصاء استدالل STLI104 

39 LI809 4 مشروع تخرج  

 االختٌارٌة للمسمالمواد 

1 LI005 2 علم المكتبات الممارن LI0407 

2 LI006 2 العاللات العامة واالتصال  

3 LI007 2 المكتبات فً لٌبٌا LI101 

4 LI008 2 أدب األطفال والتربٌة المكتبٌة  

5 LI009 2 تمٌٌم فاعلٌة المكتبة  

مجموع الوحدات الكلً للممررات الدراسٌة العامة 
 والتخصصٌة

135 

 
 
 
  أ
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المواد 

وعدد 

 وحداتها

المواد العامة 

 اإللزامٌة

المواد العامة 

 االختٌارٌة

المواد التخصصٌة 

اإللزامٌة 

 والمشتركة

المواد التخصصٌة 

 االختٌارٌة 

المجموع 

 الكلً

 49 2 37 1 10 عدد المواد

عدد 

 الوحدات

20 2 111 4 135 

 

 

 

 رضا جبران ابشٌنة -أ                                   أحمد الطاهر نؽمول         -أ

 ٌعتمد ربٌس لسم المكتبات والمعلومات                               إعداد منسك الجودة بالمسم   
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 سم اآلثارل -10

 نشؤة المسم:

تم استحداث عدة ألسام علمٌة بكلٌة اآلداب  1992/1993فً العام الجامعً         

كان من ضمنها لسم اآلثار. استمرت الدراسة بالمسم حتى كانت آخر دفعة بالمسم فً 

حٌث الفل المسم نظرا  لعدم توفر أساتذة متخصصٌن  2002/2003  العام الجامعً

 انهاء تعالدهم.محلٌٌن ورؼبة األساتذة المؽتربٌن فً 

طالب على درجة اللٌسانس باآلثار  86خالل السنوات الدراسٌة بالمسم تحصل  

 25بؤعلى نسبة حٌث بلػ عدد الخرٌجٌن  2001/2002حضى منها العام الجامعً 

طلب. ٌعمل لسم كبٌر من الخرٌجٌٌن كباحتٌن فً مصلحة اآلثار ومعلمٌن فً مجال 

من استكمل دراسته العلٌا وتحصل على درجة ومن بٌن هإالء الخرٌجٌن  ،التعلٌم

الماجستٌر . ونظرا  ألهمٌة المسم ومكانته بٌن األلسام العلمٌة األخرى رأت ادارة 

 الكلٌة الحكٌمة تفعٌل هذا المسم من جدٌد.

 رإٌة المسم:

للٌبٌا ارث أثرى تشكل من وجود حضارات مختلفة ازدهرت فً هذا التوطن          
تمٌتتزت بتتالتنوع ابتتتداء متتن عصتتور متتا لبتتل التتتارٌخ ،ومتتروا  متتا ، هتتذه الحضتتارات 

رٌمٌتة والرومانٌتة اضتافة إلتى ؼٌعرؾ بالفترة الكالسٌكٌة المتمثلة فً الحضتارتٌن األ
الحضارة الفٌنٌمٌة التً تدخل ضمن هذا الحٌز الزمنً وانتهاء  بالفترة اإلسالمٌة التتً 

 . شهدت ثراء وتنوع فً مبانٌها وفنونها المختلفة
هذا التزخم فتً الحضتارات التتً عاشتت وتركتت كثٌترا  متن الشتواهد المعمارٌتة ومتا 
وجد بداخلها من فخار ومنحوتات وعملة وأشٌاء مادٌة أخرى جعل لٌبٌا من أهم دول 
حوض البحر المتوسط ؼناء  من الجانب األثري ، وصارت وجهة لكثٌر من الباحثٌن 

واستجالء الحمابك التارٌخٌتة ، كمتا صتارت األجانب إلجراء عملٌات الحفر والترمٌم 
 ممتنٌاتها األثرٌة تزٌن المتاحؾ العالمٌة .

على الرؼم من ذلن الزالت هذه الموالع بحاجة إلى دراسات اضتافٌة وهنتان          
موالع أخرى لم تدرس بعد وؼٌرهتا الزالتت مطمتورة تخبتا لنتا الكثٌتر متن االسترار 

ذا فإنته ٌبتدوا ضترورٌا  متن وجهتة نظرنتا تفعٌتل عن تارٌخ وحضارة هذا الوطن ، ول
لسم اآلثار بهذه الكلٌة لما له متن أهمٌتة المستاهمة فتً دراستة هتذا اإلرث الحضتاري 

كتتتتوادر فنٌتتتتة محلٌتتتتة متخصصتتتتة ،وخصوصتتتتا  أن الطلتتتتب علتتتتى  كالمتنتتتتوع وخلتتتت
المتخصصٌن فً هذا المجتال دابمتا  فتً تزاٌتد متن ختالل متا نتولعته لهتذا التوطن متن 

 ً المستمبل المرٌب.ازدهار ف
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 رسالة المسم:

مجتمتتع واعتتً  كضتتارٌة للٌبٌتتا بمراحلهتتا المختلفتتة ، وخلتتحابتتراز األهمٌتتة ال         
مدرن ألهمٌة اآلثار المكتشفة سابما  ولادر على االهتمتام وحماٌتة متا سٌكتشتؾ الحمتا  
وعدم طمسها من أجتل مكاستب مادٌتة ، كمتا أنته متن ختالل متا ٌدرسته الطالتب  بهتذا 

لمتا للستٌاحة  ةلمسم فؤننا نسعى لتخرٌج كوادر وطنٌة مإهلة فً مجال اآلثار السٌاحٌا
 االلتصادي ألي بلد .  جمن دور فً الروا

 أهداؾ المسم:

اعداد كوادر وخبرات علمٌة وفنٌة فً علم اآلثار التذي ٌعتد إلتى هتذا الولتت           

من العلوم الحدٌثة فً لٌبٌا ممارنتة متع التخصصتات األخترى ، التعترؾ علتى أحتدث 

التمنٌات العلمٌة فً مجال الصٌانة والترمٌم والتوثٌك األثري ،الحتد لتدر االمكتان متن 

ـــــددة بالزوال ،كذلن العمل على دعم الدولة مادٌا  متن تدمٌر المبانً وخاصة المهــــ

ختتالل خلتتك متخصصتتٌن وبتتاحثٌن للعمتتل فتتً المجتتال المختتتص والموالتتع األثرٌتتة 

 ،والمساهمة فً الكشؾ عن موالع جدٌدة.

 نموذج حصر أعضاء هٌئة التدرٌس اللٌبٌٌن.

الدرجة  المؤهل العلمً اسم األستاذ ت
 العلمٌة

التخصص 
 الدلٌك

 مالحظات

   أستاذ مساعد دكتوراه صدمحم  ناجً أدمحم بن عرو 1

   محاضر مساعد ماجستٌر علً أحمد علً جّمال 2

   محاضر مساعد ماجستٌر علً مفتاح عبدالسالم شاحوت 3

   محاضر مساعد ماجستٌر رندة مصباح إبراهٌم الطوٌر 4

   محاضر مساعد ماجستٌر عزالدٌن أبوبكر دمحم بن عائشة 5

   محاضر مساعد ماجستٌر خالد عمر خليفة المسالتي 6

 الممررات الدراسٌة بالمسم                                      

 أوال الممررات العامة اإللزامٌة:

عدد  رمز الممرر  اسم الممرر ت
 الوحدات

متطلبات 
 الممرر

 / ARA101 2 1اللؽة العربٌة  1

 ARA201 2 ARA101 2اللؽة العربٌة   2

 / EN102 2 1اللؽة اإلنجلٌزٌة  3

 EN202  2 EN102 2اللؽة اإلنجلٌزٌة  4

 / HIS106 2 اإلسالمٌة  العربٌة  الحضارة 5
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 / CS402 2 مبادئ الحاسوب 6

 / EQS103 2 مدخل لعلوم المرآن والسنة  7

 / DIT203 2 أحكام الفمه اإلسالمً  8

 / PIF303 2 العمٌدة والفكر اإلسالمً 9

 / PS105 2 علم النفس العام 10

 ثانٌا الممررات التخصصٌة:

عدد  رمز الممرر اسم الممرر ت
 الوحدات

 متطلبات الممرر

 / ARCH103 3 تارٌخ اإلؼرٌك 1

 / ARCH102 3 تارٌخ المؽرب المدٌم 2

 ARCH305 3 HIS102 عصور مالبل التارٌخ 3

 / ARCH202 2 تارٌخ بالد الشام فً العصر المدٌم 4

فً العصر  تارٌخ وادي الرافدٌن 5

 المدٌم

ARCH201 2 / 

 / ARCH101 3 تارٌخ لٌبٌا المدٌم   6

 / ARCH104 3 تارٌخ الرومان 7

تارٌخ وآثار شبه الجزٌرة العربٌة لبل  8

 اإلسالم
ARCH306 

3 
ARCH104 

 ARCH302 3 ARCH104 التارٌخ االسالمً 9

 ARCH301 3 ARCH104 وتارٌخ الفن اآلثارالمدخل إلى علم  10

ولواعد كتابة البحث ات أساسٌ 11

 اآلثري
ARCH307 

3 
/ 

 / ARCH207 2 تارٌخ وآثار مصر الفرعونٌة 12

 .ARCH402 4 ARCH104 المساحة والرسم المعماري 13

 ARCH404 4 ARCH103 العمارة اإلؼرٌمٌة  14

 ARCH401 3 ARCH104 أساطٌر العالم المدٌم 15
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 ARCH506 4 ARCH404 النحث االؼرٌمً 16

 ARCH405 2 ARCH301 علم المتاحؾ 17

 ARCH501 4 ARCH404 فخار اؼرٌمً 18

  ARCH505 3  ارشاد سٌاحً 19

 ARCH502 4 ARCH404 العمارة الرومانٌة 20

 أسالٌب البحث والتنمٌب عن اآلثار 21
ARCH601 

3 
ARCH301+ 

402 

 المسكوكات الكالسٌكٌة  22
ARCH.605 

4 
ARCH.301+ 

401 

 ARCH.606 4 ARCH 501 فخار ونحت رومانً 23

 ARCH.603 3 En.202 مصطلحات أثرٌة باللؽة االنجلٌزٌة  24

 موالع أثرٌة كالسٌكٌة فً لٌبٌا 25
ARCH607 

2 
ARCH.404-

502 

 ARCH701 4 ARCH302  )أ(  العمارة اإلسالمٌة  26

 ARCH702 4 ARCH302  الفنون اإلسالمٌة  )أ(  27

 ARCH705 4 ARCH404 عمارة وفنون بٌزنطٌة 28

 ARCH706 3 مبادئ الترمٌم والصٌانة 29
ARCH301+ 

601 

 ARCH806 4 ARCH701 العمارة اإلسالمٌة )ب(   30

 ARCH.807 4 ARCH702 الفنون اإلسالمٌة )ب(   31

 ARCH808 4 ARCH601 تطبٌمات مٌدانٌة 32

 ARCH809 4 ARCH601 مشروع التخرج 33
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 المواد االختٌارٌة

 متطلبات األسبمٌة عدد الوحدات رلم الممرر اسم الممرر  ت

  ARCH011 3 اللغة االغرٌمٌة 1

  ARCH602 3 اللغة الالتٌنٌة 2

 ARCH805 3 ARCH602 نصوص ونموش التٌنٌة 3

 ARCH012 3 ARCH011 نصوص ونموش اغرٌمٌة 4

 

 

المواد 

وعدد 

 وحداتها

المواد العامة 

 اإللزامٌة

المواد العامة 

 االختٌارٌة

المواد التخصصٌة 

اإللزامٌة 

 والمشتركة

المواد التخصصٌة 

 االختٌارٌة 

المجموع 

 الكلً

 45 2 34 -- 09 عدد المواد

عدد 

 الوحدات

18 -- 108 6 132 

 

 

 

 ٌعتمد

 دمحم ناجً بن عروص.د

 اآلثــــــارربٌس لسم                                         
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