
 
 

 

 

 

 طة كلية العلوم الشرعية في البحت العلمي خ

 م   2022-2023للعام الجامعي  

 بسم هللا الرحمن الرحيم   

 وبعد، رسول هللا عليه الصالة والسالم   الحمد هلل والصالة والسالم على

تتميز به األ تفردها  مة  فمما    كيانها، هي ينظم حياتها ويحفظ  لبقانون إاإلسالمية عن باقي األمم 

الشرعي , الذين نشأوا وترعرعوا    وأقرب الناس وأوالها بمعرفة وفهم هذا القانون هم أهل العلم 

ما تركت   التي  الشريعة  أحكام  وبيان  الذين هدفهم خدمة مجتمعهم   , الربانيين  العلماء  في كنف 

 ن يسير عليها . وطه واضحة لمن أراد أإال ورسمت خطشأنا من شؤون حياة الفرد والمجتمع 

صميم   من  الشرعية  العلوم  كلية  أن  شك  األ  اختصاصهاوال  والقانونية  بيان  الشرعية  حكام 

 المؤهلة التي تأخذ علي عاتقها ممارسة هذا التخصص . وتخريج الكوادر   للمجتمع،

الدراسي   للعام  العلمي  البحث  خطة  وضعت  الشرعية  العلوم  كلية  فإن  تقدم  ما  علي  وبناء 

م وفق ما يخدم المجتمع بمحاولة دراسة ومعالجة القضايا التي تهمه , وتساهم في  2023/2022

حل مشكالته المعاصرة , فركزت علي أن تكون خطة أولويات البحث العلمي الجديرة بالتناول  

وال وورش  والمدارسة  والندوات  والمحاضرات  البحوث  عبر   , المعتمدة  المعايير  وفق  مناقشة 

 العمل وبحوث التخرج وفق هذا اإلطار , وهللا الموفق . 
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 م 2022/2023 الجامعي للعام  ثانياً : الندوات وورش العمل والمحاضرات المقترحة 

 ر.م 
 

 
 القسم 

 
 النشاط  عنوان

 

 النشاط  نوع 
 

التدريس    هيئةاسم عضو 
او   المسؤول على النشاط 

 مقدم النشاط 

 الزمني  الوعاء 
 والتوقيت 

 

 المستهدفة  الفئة 
 ( طالبات/  طلبة )

 المخصص  المكان 

 كل االقسام  ملتقى  ملتقى ترحيبي  االقسام كل   -1
26/10 /2022 

 
 طلبة الكلية 

 الطالبات المسرح 
:قاعة عبدالمنعم أبو    البالط

 ظهير 

 الشريعة   -2
اساسيات اعداد ورقة بحثية في العلوم  

 الشرعية 
 د. ربيع القماطي  ورشة عمل 

10/11 /2022 

 
 قاعة محاضرات  شريعة قسم  طالبات 

 ملتقى  الجدد  بالطلبة ترحيبي  ملتقى  الدين  أصول  -3
  ثانية  سنة  القسم  طلبة

 وثالثة 
17/11 /2022 

 
 قاعة عبدالمنعم أبو ظهير  الجدد طالب  

 أساتذة القسم  قراءة كتاب  المجلس الحديثي )الموطأ اإلمام مالك(  أصول الدين   -4
 كل يوم ثالثاء 

 
 الكلية   طالب

 الطالبات المسرح 
الطالب :قاعة عبدالمنعم أبو  

 ظهير 

 د. ربيع القماطي  ( 1تدريب جزء ) اساسيات البحث في المكتبة الشاملة الشريعة   -5
29/11 /2022 

 
 معمل الحاسوب  شريعة قسم  طالبات 

 االقتصاد االسالمي   -6

سماع قراءة كتاب :رسالة في رعاية 
 المصلحة" 

 اللــــــــــمعكتاب    : 
 

 د. أحمد مليطان  محاضرة 
1 /12/2022 

10:30-12:30 

 
 المكتبة  طالبات الكلية 



 
 

 

 ر.م 
 

 
 القسم 

 
 النشاط  عنوان

 

 النشاط  نوع 
 

التدريس    هيئةاسم عضو 
او   المسؤول على النشاط 

 مقدم النشاط 

 الزمني  الوعاء 
 والتوقيت 

 

 المستهدفة  الفئة 
 ( طالبات/  طلبة )

 المخصص  المكان 

 االقتصاد اإلسالمي   -7
سماع قراءة كتاب رسالة في رعاية 

 المصلحة 
 كتاب :    اللـــــــمع

 ذ. أحمد مليطان  محاضرة 

1 /12/2023 

 ساعتان 
12:30-2:30 

 ال 

 المكتبة  الكلية طالب  

 د. إسماعيل الوحيشي  محاضرات في النحو  أساسيات اللغة العربية والنحو العربي اللغة العربية   -8
 الى  7/12/2022من 

10/3/2023 

 

 عامة 
 

 مركز على الغرياني 

9-  
 

 أصول الدين 
 ملتقى  ملتقى ترحيبي بالطالبات الجدد 

طالبات القسم سنة ثانية  
 وثالثة 

15/12 /2022 

 

 الطالبات الجدد 
 

 المسرح 

 احتفالية  احياء اليوم العالمي للغة العربية  اللغة العربية   -10
اعضاء هياة التدريس  

 وطالبات القسم 

20/12 /2022 

 
 المسرح  عامة 

 الشريعة واالقتصاد   -11
محاضرة توعوية بحرمة االحتفال بالسنة  

 الميالدية 
 محاضرة 

الشريعة  طالبات قسمي 
 واالقتصاد 

27/12 /2022 

 
 

 طالبات الكلية 
 

 المسرح 

 د. احمد مليطان  ورشة عمل  كيفية كتابة االوراق البحثة  االقتصاد اإلسالمي   -12

29/12 /2022 

8:30-12:30 

 

 ثالثة  /تانية طالبات سنة  
 

 المكتبة 

البحثة  االوراق كتابة كيفية االقتصاد اإلسالمي   -13 عمل  ورشة   مليطان  احمد . د   

29/12 /2022  

12:30-2:30  

 

تانية / ثالثة طالب سنة   
 

 المكتبة 



 
 

 

 ر.م 
 

 
 القسم 

 
 النشاط  عنوان

 

 النشاط  نوع 
 

التدريس    هيئةاسم عضو 
او   المسؤول على النشاط 

 مقدم النشاط 

 الزمني  الوعاء 
 والتوقيت 

 

 المستهدفة  الفئة 
 ( طالبات/  طلبة )

 المخصص  المكان 

 طالبات قسم الشريعة  محاضرة توعوية  ضوابط اللباس الشرعي  الشريعة   -14
3 /1 /2023 

 
 المسرح  طالبات الكلية 

 الطالبات واساتذة القسم  توعوي برنامج  شعوذة؟ الطاقة وتطبيقاتها :علم ام دين ام   أصول الدين   -15
10/1/2023 

 
 عامة 
 

 المسرح 

 الشريعة   -16
في    word officeاساسيات برنامج الوورد  

 طباعة البحوث 
 د. ربيع القماطي  ورشة تدريبية 

16/1/2023 

 ساعتان 
 االثنين 

 المعمل  القسم طالبات 

 الشريعة والقانون   -17
المشاكل الزوجية بين الشريعة أحتواء

 والقانون 
 جلسة حوارية 

 أ.عبدالرحمن احفاف 
 د. راوية الجورني 

17/1/2023 

 
 المسرح  عامة 

 قاعة دراسية  رابعة  -طالبات سنة ثالثة 18/1/2023 د. أحمد  الحاسي  ورشة عمل  كيفية تخريخ االحاديث  الشريعة   -18

 د. رجب دومة  محاضرة  اللغة العربية بالعلوم الشرعيةعالقة  اللغة العربية   -19
24/1/2023 

 
 المسرح  عامة 

 د. جمال الهجرسي  محاضرة  مهارات المكتبة الشاملة  أصول الدين   -20
30/1/2023 

 
 قاعة دراسية  طالبات الكلية 

 محاضرة  عالقة اللفظ بالمدلول  اللغة العربية   -21
فضيلة الشيخ د. فرج علي  

 الفقيه 

31/1/2023 

 ساعتان ونصف 
 الثالثاء 

 المسرح  عامة 

 ميداني  السنة الرابعة  طالبات  31/1/2023 أساتذة القسم  زيارة  زيارة محكمة شرق طرابلس  الشريعة والقانون   -22

 قاعة دراسية  الكلية طالب   2023/ 2/ 2 الهجرسي  د. جمال محاضرة  مهارات المكتبة الشاملة  اصول الدين   -23



 
 

 

 ر.م 
 

 
 القسم 

 
 النشاط  عنوان

 

 النشاط  نوع 
 

التدريس    هيئةاسم عضو 
او   المسؤول على النشاط 

 مقدم النشاط 

 الزمني  الوعاء 
 والتوقيت 

 

 المستهدفة  الفئة 
 ( طالبات/  طلبة )

 المخصص  المكان 

 المسرح  طالبات الكلية  2023/ 3/ 8-7 القسم  واساتذة   الطالبات برنامج توعوي  الفكر النسوي  اصول الدين   -24

 مسابقة  مسابقة حفظ القران الكريم  الشريعة والقانون   -25
لجنة من وحدة أوقاف  

 تاجوراء 
11/3/2023 

 
 المسرح  طالبات الكلية 

 اقتصاد إسالمي   -26
االستثمار في المصارف  التمويل و)صيغ  

 االسالمية( 
 أ.مراد المحجوب  محاضرة 

12/3/2023 

 

 
 عامة 
 

 المسرح 

 الشريعة والقانون   -27
التجريم الجنائي بين الواقع القانوني المادي  

 واالفتراضي 
 جلسة حوارية 

أ.راوية الجورني وطالبات  
 القسم 

14/3/2023 

 
 عامة 

 الطالبات المسرح 
الطالب :قاعة عبدالمنعم أبو  

 ظهير 

28- 1
9 

 االقتصاد اإلسالمي 
معايير هيئة أيوفي وتطبيقها في المصارف  

 اإلسالمية في ليبيا 
 محاضرة 

 أ.يونس بشير 
 طالبات القسم 

19/3/2023 

 

طالبات قسم االقتصاد  
 اإلسالمي 

 المسرح 

 اساتذة القسم  مسابقة  مسابقة علمية اصول الدين   -29
20/3/2023 

 
 المسرح  طالبات القسم 

 د. أحمد الحاسي  محاضرة  العمل التطوعي عمل شرعي  الشريعة   -30
21/3/2023 

 
 المسرح  طالبات الكلية 

 ميداني  الرابعة  السنة   طالب 23/3/2023 القسم  أساتذة  زيارة  الضمان  سجن   زيارة والقانون  الشريعة   -31

 محاضرة  ظاهرة السحر والشعوذة  الشريعة والقانون   -32
 أ.حسين النعاجي 

 أ.عبدالرحمن الطشاني 

25/3/2023 

 
 عامة 

 الطالبات المسرح 
الطالب :قاعة عبدالمنعم أبو  

 ظهير 



 
 

 

 ر.م 
 

 
 القسم 

 
 النشاط  عنوان

 

 النشاط  نوع 
 

التدريس    هيئةاسم عضو 
او   المسؤول على النشاط 

 مقدم النشاط 

 الزمني  الوعاء 
 والتوقيت 

 

 المستهدفة  الفئة 
 ( طالبات/  طلبة )

 المخصص  المكان 

 مسابقة  الخطابة  مسابقة  والقانون  الشريعة   -33
 أ.حسين النعاجي 

 أ.عبدالرحمن أحفاف 
 أ.عبدالرحمن الشريف 

 الفاروق  مسجد الكلية طالب   27/3/2023

34- h  الشريعة 
االحاديث المسلسلة وكتاب   في  اجازة

 األربعين في مباني االسالم وقواعد االحكام 
القماطي  د. ربيع  عرض وقراءة   

27/3/2023 

 
بو ظهير أ عبدالمنعم   قاعة طالب قسم الشريعة  

 لشريعة ا  -35
اجازة في االحاديث المسلسلة وكتاب  

 االربعين في مباني االسالم وقواعد االحكام 
القماطي  د. ربيع  عرض وقراءة   

27/3/2023 

 ألثنين ا
قسم الشريعة  طالبات   القاعة  

 الطلبة وأساتذة القسم  برنامج توعوي  السحر والشعوذة  اصول الدين   -36
28/3/2023 

 
 بو ظهير أ عبدالمنعم   قاعة الكلية   طالب

 البوسيفي  على.أ محاضرة  شهر رمضان الخير  أصول الدين   -37
28/3/2023 

 ساعتان ونصف 
 الثالثاء 

 المسرح  طالبات الكلية 

 البوسيفي  على.أ محاضرة  شهر رمضان الخير  أصول الدين   -38

4 /4 /2023 

 ساعتان ونصف 
 الثالثاء 

 قاعة عبدالمنعم ابوظهير  الكلية طالب  

 محاضرة  المالكي   بالفقه التعريف الشريعة والقانون   -39
 أ.حسين النعاجي 

 أ.عبدالرحمن أحفاف 
18/4/2023 

 
 عامة 

 الطالبات المسرح 
الطالب :قاعة عبدالمنعم أبو  

 ظهير ر 

 سليم  حسن محاضرة  التعليمية العملية  في  وأهميتها التربية  الشريعة   -40
25/4/2023 

 
 عامة 

 الطالبات المسرح 
الطالب :قاعة عبدالمنعم أبو  

 ظهير 



 
 

 

 ر.م 
 

 
 القسم 

 
 النشاط  عنوان

 

 النشاط  نوع 
 

التدريس    هيئةاسم عضو 
او   المسؤول على النشاط 

 مقدم النشاط 

 الزمني  الوعاء 
 والتوقيت 

 

 المستهدفة  الفئة 
 ( طالبات/  طلبة )

 المخصص  المكان 

 الطلبة بإشراف القسم  برنامج توعوي  المخطوطات :اآلمال والتطلعات  اصول الدين   -41
2 /5 /2023 

 
 الكلية طالب  

 قاعة عبدالمنعم أبو ظهير 
 

 اللغة العربية   -42
رحلة الرسم والضبط والخط العربي مع  

 نسخ القرآن الكريم 
 المسرح  عامة  2023/ 5/ 2 أ.فلاير الدالي  محاضرة 

 محاضرة  صور المعامالت المالية المعاصرة  االقتصاد اإلسالمي   -43
 د. مراد المحجوب 

 القسم طالبات 
7 /5 /2023 

طالبات قسم االقتصاد  
 االسالمي 

 المسرح 

 محاكمة  جلسة الصورية المحاكمة  والقانون  الشريعة   -44
 مد المظفر أح

 هناء أبوزعينين 
 طالبات ستة رابعة  2023/ 5/ 9

 الطالبات المسرح 
الطالب :قاعة عبدالمنعم أبو  

 ظهير 

 شعري اصبوحة شعرية  العربية اللغة   -45
طالبات القسم بإشراف  
 أعضاء هيئة التدريس 

 المسرح  طالبات الكلية  16/5/2023

 المعمل  عامة  16/5/2023 الزابطي  احمد . د محاضرة  االلكترونية   الجداول برنامج-االكسل تطبيقات االسالمي  االقتصاد   -46

 اإلسالمي االقتصاد   -47
دور االقتصاد االسالمي في حل المشاكل  

 االقتصادية والمالية 
 محاضرة 

 طاهر بن حامد  أ.
 البات القسم ط

20/5/2023 

 

طالبات قسم االقتصاد  
 االسالمي 

 المسرح 

 المسرح  طالبات الكلية  23/5/2023 أ.عبدالرحمن  احفاف  محاضرة  اتفاقية حقوق الطفل بين الشريعة والقانون  الشريعة والقانون   -48
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