
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رؤيــــــة القسم  

قسم          يكون  يسعى  ألن  الدين  الشريعة  متفوقة  رائدة  علمية  منارة  أصول  علوم  يف 
   عامة وعلوم العقيدة والتفسري واحلديث على وجه اخلصوص. اإلسالمية

 رســــالة القسم 

  ، على مستوى عاٍل من الكفاءة واملسؤولية  بكوادر متفوقةإمداد اجملتمع اللييب واإلسالمي       

، واالرتقاء ابلبحث  لإلسالم وتصحيح املفاهيم غري السليمةالصحيحة  براز الصورة  إعلى    قادرة

 .العلمي

 اثلثا: األهداف العامة:

العقيدة  أفواج  ختريج  .  1 علوم  يف  واملتخصصني  والباحثني  والدعاة  العلماء  والتفسري من 
 .ملواجهة التيارات املنحرفة، والفكر املتطرفواحلديث الشريف، املؤهلني 

 وزارة التعليم وجماالت الدعوة. عداد مدرسني متخصصني بتدريس الرتبية اإلسالمية لدعم إ. 2

توظيفا  .  3 وتوظيفه  اإلسالمي  الرتاث  واملسلمني خيدم    إبراز  األمة يو   ،اإلسالم  ماضي  ربط 
 .حباضرها، من خالل اخلطاب الديين املعتدل واملسؤول

تسوده و يف بناء جمتمع مرتابط، منتم لوطنه وأمته، إسهاما نشر الفكر اإلسالمي الوسطي . 4

 .وسائر القيم واألخالق اإلسالمية الفاضلة ، روح األخوة والتسامح

 قيم القسم  

وثيقة   - صلة  على  المحافظة  باب  من  العربية  اللغة  على  المحافظة 

 بمصادر التشريع في ديننا الحنيف.

 اإلخالص في العمل . -

 قوة االنتماء للمؤسسة. -

 التحلي باألمانة العلمية والموضوعية واإليجابية في البحث العلمي. -

 العمل بروح الفريق  -

 .المعامالت اإلداريةالنزاهة والشفافية في التقييم وفي جميع  -

 

 الفرص الوظيفية المتاحة أمام خريجي القسم 

يهدف إلى تخريج كوادر قادرة على سد حاجة   أصول الدينقسم        

 المؤهلين علميا وتربويا .الدعاة والوعاظ المجتمع من 

مجال       في  العلمي  البحث  بمهمة  للقيام  خريجيه  القسم  يؤهل  كما 

 . يف والعلوم المتعلقة به علوم القرآن والحديث الشر

 

 مقررات القسم 
 مواد السنة األولى 

 

 اسم المادة 

 

 رمز المادة 

 

عدد  

 الوحدات 

 2  ( 1القرآن الكريم )

 2  (1)القرآن الكريم تفسير  
 2  (1حكام )األآيات 

 2  علوم القرآن 
 2  (1الحديث التحليلي )
 2  ( 1)أحاديث األحكام 

 2  (1مصطلح الحديث )
 2  (1العقيدة )

 2  أصول الدعوة 
 2  السيرة النبوية 
 2  (1فقه العبادات )

 2  تاريخ التشريع 
 2  (1النحو والصرف )
 2  اللغة اإلنجليزية 

 2  الحاسوب 
 مواد السنة الثانية 

 

 اسم المادة 

 

 رمز المادة 

 

 عدد الوحدات 

 2  ( 2القرآن الكريم )
 2  (2) تفسير القرآن الكريم 

 2  (2آيات األحكام )
 2  أصول التفسير 
 2  (2الحديث التحليلي )
 2  ( 2أحاديث األحكام )
 2  (2مصطلح الحديث )

 2  (2العقيدة )
 2  مدخل إلى الفلسفة اإلسالمية 

 2  الرقائق واألخالق  
 2  (2فقه العبادات )

 2  (1الفقه )أصول  
 2  البالغة 

 2  (  2النحو والصرف )
 2  علم النفس العام 
 2  أسس المناهج 

 

 

 

 

 لثة مواد السنة الثا 

 

 اسم المادة 

 

 رمز المادة 

 

 عدد الوحدات 

 2  ( 3القرآن الكريم )
 2  (3) تفسير القرآن الكريم 
 2  (3آيات األحكام   )

 2  مناهج المفسرين 
 2  ( 3أحاديث األحكام )

 2  مناهج المحدثين 

 2  اإلسالمية( ( )الفرق 3العقيدة )
 2  (3الحديث التحليلي )
 2  فقه المعامالت  

 2  (2أصول الفقه )
 2  فقه األسرة 

 2  (3النحو والصرف )

 2  طرق التدريس العامة 

 2  أصول التربية 

 2  منهج البحث 

 

 مواد السنة الرابعة 

 

 اسم المادة 

 

 رمز المادة 

 

 عدد الوحدات 

 2  ( 4القرآن الكريم )
 2  (4) تفسير القرآن الكريم 
 2  (4آيات األحكام   )

 2  المنطق 
 2  ( 4أحاديث األحكام )

 2  مختلف الحديث ومشكله 
 2  التخريج ودراسة األسانيد 

 2  ( )مقارنة األديان( 4العقيدة )
 2  االستشراق  

 2  قضايا إسالمية معاصرة  
 2  فقه الحدود والكفارات  

 2  المواريث فقه 
 2  طرق التدريس الخاصة 

 2  التربية العملية 

 2  بحث التخرج 
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 الحاالت التالية :  يفصل الطالب وينتهي حقه من االستمرار في الدراسة بالكلية في

السنتين  نهاية أي من في إذا حصل على تقديـــر عام ضعيف جدا   •

 األوليين.

 إذا رسب سنتين دراسيتين متتاليتين أيا  كان متوسط تقديره العام .   •

 إذا انقطع عن الدراسة دون سبب مشروع مدة سنة دراسية كاملة. •

 .(خمس سنوات دراسيةبالالئحة ) إذا استنفد مدة الدراسة المقررة •

تنسيبه   ُمعادا  أو  ُمنتسبا   الطالب  أن يكون  أعاله  المذكورة  الحاالت  ويستوي في 

 للدراسة بالكلية 

 

 

 

 شروط القبول بالقسم 
 ما يلي:  شترط لقبول من يتقدم للدراسة بالقسمي

 العامة أو الشرعية، أو مايعادلهما أن يكون حاصال  على الشهادة الثانوية •

 من الشهادات المعترف بها من الجهة المختصة.

 .أن يكون حاصال  على تقدير عام جيد جدا على األقل •

حسب مايقرره مجلس    -أن يجتاز امتحان القبول أو المقابلــة الشخصية •

 . -الكلية

 .أن يكون قادرا  صحيا  على متابعة الدراسة بالكلية •

يش • الليبيين،  غير  من  للدراسة  المتقدم  كان  مقيما   إذا  يكون  أن  فيه  ترط 

الدراسة   نفقات  يسدد  وأن  مدةالدراسة،  طيلة  اعتيادية  إقامة  بليبيا 

والرسوم المقررة وفقا  لماهومعمول به في الجامعات الليبية، وأن يكون  

 متقنا للغة العربية.

ذلك:   • في  بما  للدراسة  القبول  عند  األصلية  المستندات  يقدم  )شهادة أن 

ال  حسن  شهادة  السوابق،  الميالد،  من  الخلو  شهادة  والسلوك،  سيرة 

 الشهادة الصحية، الرقم الوطني(.

الليبية ومع عدم اإلخالل ب • الدراسة والتعلّم بالجامعات  قبل بداية  شروط 

قبولهم مجلس  حدد  يدراسي    عامكل   يمكن  الذين  الطالب  عدد    الكلية 

 .المتاحة االستيعابية تهاقدرللدراسة بها بما يناسب 

 الطالب منتقل  قبولضوابط 

الشروط   توفرت فيهإذا الجامعات األخرى من إحدى   نتقالميجوز قبول الطالب 

 التالية : 

 استيفاء شروط القبول للدراسة بالكلية سالفة الذكر  -

 توضح طالب النقل منها ، الكلية  القسم و م مستندات أصلية معتمدة منيتقد -

والنتيجة النهائية لكل   وحداتهاالمقررات التي درسها ومفرداتها وعدد   فيها

المرحلة   إلتمام  أصلية  أواستمارة  وثيقة  مستنداته  تتضمن  مقرر،وأن 

 .أو ما يعادلها الشرعيةالثانوية العامة أو 

 .أال يكون مفصوال  من الدراسة بالكلية أو الجامعة طالب النقل منها -

لنيل   - المقررة  الدراسية  الوحدات  نصف  من  أكثر  اجتاز  قد  يكون  أال 

إليهاإلجاز المنتقل  التخصص  في  مسجل  وت   .ة  إلى  االنتقال  طلبات  قدم 

 .خالل أجل اليتجاوز أسبوعين من بدء الدراسةالكلية 

 

 

    أصول الدينقسم  
 

 

 

 

ـــــق ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــائمة بأعض ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــاء هيئــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــة التـ ــ ـــ ـــ ـــ  دريس ــ

 الوظيفة  االسم

  

  

  

  

  

  

 

 التعريف بالقسم
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