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 مفردات المقررات الدراسية بالقسم
 

 (LW212) رمز المقرر   3عدد الوحدات (  1مفردات مادة القانون اإلداري ) 
نشأة  -ارتباط النشأة مع فكرة الفصل بين السلطات  -: نشأة القانون اإلداري  -التعريف بالقانون اإلداري 

الخصائص العامة للقانون  -عالقة القانون اإلداري بغيرة من القوانين   -القانون اإلرادي في الوطن العربي 

 -أساس القانون اإلداري  -الفقه  –القضاء  -العرف اإلداري -التشريع   -مصادر القانون اإلداري  -اإلداري 
 (التنظيم اإلداري) -المعيار المختلط  -معيار السلطة العامة  -معيار المرفق العام

الشخصية االعتبارية في التشريعات _ أنواع األشخاص االعتبارية_نظرية الشخصية المعنوية العامة _ 

 األشخاص المرفقية في التشريع الليبي_ الليبية
أهمية  -تفويض السلطة اإلدارية -الالمركزية اإلدارية   -المركزية اإلدارية (_ أساليب التنظيم اإلداري _ )

 -تفويض السلطة والحلول في السلطة -تفويض السلطة وتفويض التوقيع  -مبادي التفويض  -التفويض
 تفويض السلطة واإلنابة في السلطة

 (أساليب مباشرة اإلدارة ألوجه نشاطها _)
الضبط اإلداري _ماهية الضبط اإلداري العالقة بين الضبط اإلداري والضبط القضائي  -الضبط اإلداري  _

الضبط اإلداري  _وسائل تحقيق الضبط اإلداري_أهداف الضبط اإلداري  _اإلداري الخاصالعام والضبط 

 أنواع المرفق العام_التعريف بالمرفق العام _المرفق العام _ بين الظروف العادية والظروف االستثنائية
 أهم المراجع

 أصول القانون اإلداري. محمد عبد اهلل الحراري . د . ا _ 1
 المبادي في القانون اإلداري الليبي. سليمان الكبيسي أرحيم . د. ا_ 2
 أصول القانون اإلداري. نصر الدين القاضي . د. ا_ 3
 

 (LW213)رمز المقرر  3عدد الوحدات (   2مفردات مادة القانون اإلداري )
أركان القرار _ شروط القرار اإلداري _  التعريف بالقرار اإلداري ومعياره تميزه _ القرار اإلداري _ 

أنواع القرارات اإلدارية _  نفاد القرار اإلداري وتنفيذ القرار اإلداري _ مشروعية القرار اإلداري_ اإلداري 

العقد _ المبادي التي تحكم تصرف اإلدارة في إنهاء قرارها _ نهاية القرار اإلداري وإنهاء القرار اإلداري _ 

 نهاية العقود اإلدارية_ تنفيذ العقود اإلدارية _ إبرام العقود اإلداري _التميز بين العقود اإلدارية _ اإلداري 
 النظام التأديبي للموظف العام_ حقوق الموظف العام وواجباته _  الموظف العام_ 
انتهاء خدمة الموظف العام _ قرار التعيين _ مدي سلطة اإلدارة في التعيين _ شروط تولي الوظيفة العامة _ 

 األموال العام_ تحت التجربة 
 أهم المراجع

 أصول القانون اإلداري. محمد عبد اهلل الحراري , د,ا_ 1
 المبادي في القانون اإلداري, أرحيم سليمان الكبيس  , د, ا_2
 الليبي أصول القانون اإلداري, نصر الدين القاضي      , د,ا_ 3
 

 (  LW 308)رمز المقرر  3عدد الوحدات (   1مفردات مادة الرقابة على أعمال اإلدارة )
مصادر _ مدي التزام اإلدارة بمبدأ الشرعية _ مبدأ المشروعية وعالقته برقابة القضاء إلعمال اإلدارة _

 طبيعة الرقابة القضائية علي أعمال اإلدارة_ المشروعية 
اإلدارة  االختصاص القضائي للرقابة علي أعمال _ نظام ازدواج القضاء والقانون _ نظام وحدة القضاء

 الرقابة علي إعمال اإلدارة في ظل قانون المحكمة العليا _االختصاص المعقود لدوائر القضاء اإلداري_
 1593لسنة 88الرقابة علي أعمال اإلدارة في ظل قانون رقم _
 المنازعات  المتعلقة بالوظيفة العامة_ 
 طلبات إلغاء القرارات اإلدارية_ 
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 اإلدارية المنازعات المتعلقة بالعقود_ 
 دعاوي الجنسية_ 

 المسائل التي تستبعد من اختصاص القضاء اإلداري بتشريعات خاصة
 

 (   LW309)رمز المقرر   3عدد الوحدات (  2مفردات مادة الرقابة على أعمال اإلدارة )
عيب عدم _ أسباب الطعن باإللغاء _ شروط دعوي اإللغاء _ خصائص دعوي اإللغاء _ دعوي اإللغاء _

 عيب المحل _عيب السبب_عيب الشكل _االختصاص 
تنفيذ حكم _ حجية الحكم الصادر في الدعوي _مدي سلطة قاضي اإللغاء  _الحكم في دعوي اإللغاء _

 الحكم بوقف التنفيذ_اإللغاء 
 أهم المراجع

 الرقابة علي أعمال اإلدارة. محمد عبد اهلل الحراري . د.ا_ 1
 المبادي في القضاء اإلداري. أرحيم سليمان الكبيسي . د.ا_ 2
 .الرقابة علي أعمال اإلدارة. خليفة علي الجبراني . د_ 3
 

 (LW107)رمز المقرر  3عدد الوحدات (   1مفردات مادة القانون الدستوري )
 الدساتير المدونة والدساتير العرفية_تحديد مفهوم الدستور وأنواعه ومصادرة _
 السلطة المختصة بتعديل الدستور_الدساتير المرنة والجامدة _
 طبيعة القاعدة الدستورية والجزاء المترتب علي مخالفتها_
 السمو الشكلي للدستور_ السمو الموضوعي للدستور  _
 انتهاء الدساتير _الجزاء القانوني _الجزاء السياسي _الجزاء المترتب علي مخالفة القواعد الدستورية_
 

 ( LW108)رمز المقرر  3عدد الوحدات (  2مفردات القانون النظم السياسية ) 
 النظرية االستبدادية_ تفسير نشأة الدولة _ مفهوم الدولة وأركانها ونشىتها _
 النظم السياسية_دولة مركبة _ دولة موحدة_ أنواع الدول _ والنظرية العقدية _
صور الحكم من حيث _الحكم الديمقراطي والحكم النيابي(_األنظمة الشمولية )الحكم الفردي وحكم القلة _

 النظام الرئاسي وشبة الرئاسي _النظام البرلماني _العالقة مع السلطات
 

 ( 202LW)رمز المقرر  2عدد الوحدات ( 1( )مقررات مادة القانون الدولي العام )
مساهمة _ مراحل تطوره _ خصائص القانون الدولي _ أزمة القانون الدولي _ تعريف القانون الدولي _

النظرية  _أساس اإللزام في القانون الدولي _الشريعة اإلسالمية في إرساء العديد من قواعد القانون الدولي

 النظرية الموضوعية _الوضعية
 مصادر القانون الدولي_
_ الشروط الشكلية _ برام المعاهدات مراحل إ_ أنواع المعاهدات _ أهمية المعاهدات _ المعاهدات الدولية _

 _العرف الدولي _انقضاء المعاهدات_ أثار المعاهدات _التعديل _ التفسير _ التحفظ _ الشروط الموضوعية 
التصرفات المنشاة للعرف _ مزايا وعيوب العرف الدولي _ أركان العرف الدولي _ تعريف العرف الدولي 

 المبادي العامة للقانون الدولي. تقنين القانون الدولي أهمية_ العرف والمعاهدات الدولية _ 
 

 (LW209 )رمز المقرر  2عدد الوحدات ( 2( )مفردات مادة القانون الدولي العام )
_ السلطة السياسية_ اإلقليم _ الشعب _ العناصر األساسية للدولة _تعريف الدولة  _أشخاص القانون الدولي_

 _الصفة القانونية للدولة _ خصائص الدولة 
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أنواع الدول  _أنواع الدول من حيث التمتع بالسيادة _أنواع الدول من حيث الشكل القانوني _أنواع الدول_

عمل المنظمة  _تكوين المنظمات الدولية _األشخاص اآلخرين للقانون الدولي _من حيث وحدة السلطة

 الدولية
 أهم المراجع

 الدولي العامالقانون . علي ضوى . د_ 1
 الوجيز في القانون الدولي. صالح السنوسي . د_ 2
 مبادي القانون الدولي العام. إبراهيم احمد شلبي . د_ 3

 

 (7LW21)رمز المقرر  2عدد الوحدات (  مفردات مادة قانون حقوق اإلنسان)
 

اإلعالن  -اإلعالن الفرنسي وحقوق اإلنسان _الليبرالية وحقوق اإلنسان _تحديد محتوي حقوق اإلنسان _

المبادي التي ليست محل خالف ويستند عليها _ المبادي األساسية لحقوق اإلنسان _العالمي وحقوق اإلنسان 

مبدأ _ مبدأ حرية اإلنسان _ مبدأ شرعية العقوبة _ مبدأ المساواة _ مبدأ عدم التميز _ قانون حقوق اإلنسان 

 األخرىانون حقوق اإلنسان بالقوانين عالقة ق_ حق الحياة 
 والمواثيق الخاصة_  المواثيق العامة   _المصدر اإلقليمي _المصدر الدولي _مصادر قانون حقوق اإلنسان_
 الواجبات والقيود –الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  –الحقوق المدنية والسياسية _
المنظمات غير  _المنظمات الدولي المتخصصة _األمم المتحدةمنظمة  _لحقوق اإلنسان ةالحماية الدولي_

الحماية األمريكية لحقوق  _الحماية األوربية لحقوق اإلنسان _الحماية اإلقليمية لحقوق اإلنسان _الحكومية

 .الحماية العربية لحقوق اإلنسان _الحماية اإلفريقية لحقوق اإلنسان _اإلنسان
 أهم المراجع

 مذكرات في حقوق اإلنسان. مان الكبيسي أرحيم سلي, د. ا_ 1
 المفاهيم القانونية لحقوق اإلنسان, ساسي سالم الحاج , د_ 2
 حماية حقوق اإلنسان في ظل التنظيم الدولي. عزت سعد مصباح عيسي , د_ 3
 قانون حقوق اإلنسان, الشافعي محمد بشير . د_ 4
 

 ( LW318)رمز المقرر  2عدد الوحدات ( مفردات مادة العالقات الدولية )
 

تطور العالقات  –إشكالية تعريف العالقات الدولية وتحديد موضوعها  _نشأة وتطور العالقات الدولية_

 إطراف العالقات الدولية _الجدل النظري حول تعليل الواقع الدولي –الدولية 
األطراف  –مركز الدولة في النظام الدولي  –العناصر القانونية لنشأة الدولة  –العناصر المادية نشأة الدولة _

 –تعريف المنظمات الدولية  –نشأة المنظمات الدولية  –المنظمات الدولية  –الجديدة في العالقات الدولية 
شركات  –عناصر المنظمات الدولية  –المنظمات الدولية في النظام الدولي _دور  –أنواع المنظمات الدولية 

 مكانتها في النظام القانوني –فها تعري –متعددة الجنسية 
 التفاعل الدولي_
 الصراع الدولي_
األسباب  –النتائج المتربة علي الحرب الباردة  –الصراع االقتصادي  –الصراع األيدلوجي واالستراتيجي _

م نظا –القضاء الدولي  –التحكيم الدولي  –تسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية   -المباشرة للصراع 

التمثيل الدبلوماسي  –تطبيق نظام األمن الجماعي  –األمن الجماعي في نطاق منظمة األمم المتحدة 

 البعثات القنصلية –ماهية الدبلوماسية واألجهزة التي تقوم بمباشرتها  –والقنصلي 
 أهم المراجع

 مقدمة لدراسة العالقات الدولية, منصور ميالد يونس , د. ا_ 1
 موسوعة علم العالقات الدولية. مصطفي عبد اهلل أبو خشيم . د.ا_ 2
 مذكرات في العالقات الدولية. عبد الحكيم زامونة . د_3
 العالقات الدولية. إيمان محمد بن يونس . ا_ 4
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 (LW218)رمز المقرر  2عدد الوحدات ( مفردات مادة المالية العامة )
 حجم اإلنفاق العام وكيفية ترشيده-يمات النفقات العامةتقس-النفقات العامة-التعريف بالمالية العامة 

طرق إصدار -خصائص القروض العامة-القروض العامة-الرسوم-إيرادات أمالك الدولة-اإليرادات العامة

الجهة -القواعد األساسية لتحضير الميزانية العامة-الميزانية العامة-انقضاء القروض العامة-القروض العامة

القواعد -الطبيعة القانونية للضريبة-التعريف بالضريبة وخصائصها-الضرائب-الميزانيةالمختصة باعتماد 

تقدير -الضرائب علي رأس المال-الضرائب علي الدخل-وعاء الضريبة-أنواع الضرائب-األساسية للضريبة

ج االزدوا-المشاكل التي تواجه التنظيم الضريبي-ربط الضريبة وتحصيلها-سعر الضريبة-وعاء الضريبة

 وسائل مكافحة التهرب الضريبي-التهرب الضريبي-الضريبي
 أهم المراجع

 مبادي المالية العامة. منصور ميالد يونس . د.ا
 مبادي المالية العامة.  حلمي مجيد             . د

 المالية العامة.     حقي إسماعيل بربوتي 
 

 (LW423)رمز المقرر  2مادة اختيارية، عدد الوحدات ( مفردات مادة التنظيم الدولي )
الميثاق التأسيسي للمنظمات –عناصر المنظمات الدولية  –التعريف بالمنظمات الدولية  –نشأة التنظيم الدولي 

 –سلطات المنظمات الدولية  –التفويض في المنظمات الدولية  –الشخصية القانونية للمنظمات  –الدولية 
منظمة األمم المتحدة  –سلطات المنظمات الدولية  –تمويل المنظمات الدولية  –نظمان الدولية العقوبة في الم

 –جامعة الدول العربية  –أجهزة االتحاد اإلفريقي واختصاصاتها  –االتحاد اإلفريقي  –اختصاصاتها  –
 أجهزة الجامعة واختصاصاتها

 أهم المراجع
 الدوليأصول التنظيم , إبراهيم احمد شلبي . د
 التنظيم الدولي. عبد الواحد محمد الفاو . د
 الوسيط في قانون المنظمات الدولية. احمد أبو الوفاء محمد . د
 قانون التنظيم الدولي,  إبراهيم احمد شلبي . د

 
 (313LW)رمز المقرر  2عدد الوحدات ( مفردات مادة القانون الدولي للبحار )

ظهور الدول الجديدة  –تتضمن دراسة التقدم العلمي  –مقدمات التغير  – نشؤ وتطور القانون الدولي للبحار_

 –التطلع إلي إقامة نظام اقتصادي دولي جديد  –وبروز دول العالم الثالث علي مسرح الحياة الدولية 
 محاوالت الدول لبسط سلطانها اإلقليمي علي مناطق جديدة في البحار

دراسة اإلطار الشكلي للمفاوضات وبالخصوص المؤتمر الثالث لقانون البحار حتي صياغة االتفاقية _ 

 1582الخاصة بقانون البحار الجديد لسنة 
 المصالح الوطنية –األهمية االقتصادية  –اإلطار الموضوعي للمفاوضات _ 

 التكتالت الدولية
 مصادر القانون الدولي للبحار_ 
القانون الداخلي واإلعمال  –القضاء الدولي  –نشأة المنظمات الدولية  –دولي للبحار تمهيد العرف ال_ 

 للفقه الدولي –االنفرادي 
 1582القيمة القانونية التفاقية األمم المتحدة لقانون البحار _ 
 علم السفينة -جنسيتها –تعريفها  –السفينة _ 
 الساحليةالمجاالت البحرية الخاضعة لسيادة الدولة _ 
المنطقة  –المنطقة المجاورة أو المتاخمة  –البحر اإلقليمي  –المياه الداخلية  –المجاالت البحرية العادية _ 

 الجرف القاري –االقتصادية الخالصة 
 األرخبيالت –المضايق والقنوات  –الجزر  –المجاالت البحرية االستثنائية _ 
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الهيكل التنظيمي  –المنطقة الدولية  –أعالي البحار -مال السلمي المجاالت البحرية الخاضعة لمبدأ االستع_ 

 –هيئات السلطة  –نظام العضوية فيها  –إنشاء السلطة  –السلطة  –لالستكشاف واستغالل ثروات المنطقة 
 الطبيعة القانونية للسلطة وشخصيتها القانونية

مؤتمر  –تلوث البيئة البحرية  –حماية البيئة البحرية  –تتضمن هذه الدراسة –بعض المشاكل الخاصة _ 

اتفاقية منع التلوث من السفن   1515مؤتمر بروكسل  1591 – 1515-1594اتفاقية لندن  -1521واشنطن 

 التعاون اإلقليمي في ميدان حماية البيئة البحرية 1593
 (تفاقية الجديدة موقف اال)حماية البيئة البحرية في إطار القانون الدولي للبحار _ 
اختصاص  –اختصاص دولة العلم  -االختصاص في مسائل حماية البيئة وقواعد المسؤولية الدولية بشأنها_ 

 اختصاص دولة الميناء –الدولة الساحلية 
 البحث العلمي البحري_ 
 -حث العلميضوابط وواجبات الب –الحق في القيام بالحث العلمي  –اإلطار القانوني للبحث العلمي البحري _

 –التعاون الدولي في مجال البحث العلمي البحري 
 تسوية المنازعات الدولية المتعلقة بقانون البحار_ 
حدود االلتزام بإجراءات  –حرية الدولة في اختيارا جراء تسوية المنازعات  –إطار التسوية اإللزامية _ 

 –يتضمن دراسة االختصاص  –االستثناءات االختيارية من إجراءات التسوية اإللزامية  –التسوية اإللزامية 
 القانون الواجب التطبيق

 تشكيلها نظام عملها حكمها –محكمة التحكيم  –التحكيم _ 
تشكيل  –قوائم الخبراء  –طوائف المنازعات التي يجوز إخضاعها للتحكيم الخاص  –التحكيم الخاص _ 

 المحكمة
 محكمة الدولية للقانون البحارال_ 

انتهاء  –واجبات القضاء وحقوقهم  –مدة العضوية  –الترشح واالنتخاب  –العضوية فيها  –تشكيل المحكمة 

 حكم المحكمة –القانون الواجب التطبيق  –تنظيم المحكمة  –اختصاص المحكمة  –العضوية 
 ختصاصات الغرفةا –الفرق المخصصة  –تكوينها -غرفة منازعات قاع البحر_ 

 قرارات الغرفة –االختصاص اإلفتائي  –االختصاص القضائي 
 أهم المراجع

 القانون الدولي للبحار.  صالح الدين عامر . د.ا
 القانون الدولي للبحار. محمد الحاج حمود    . د
 قانون البحار الجديد بين التقليد والتجديد. ساسي سالم الحاج     . د
 الوجيز في القانون الدولي للبحار. مصطفي المبروك عمار . د

 
 ( LW214)رمز المقرر  2عدد الوحدات ( مفردات مادة طرق البحث القانوني)

 –المعاجم اللغوية  –المراجع المتخصصة وغير المتخصصة  –المراجع العامة _-أدوات البحث العلمي_
 لتشريعيةمصادر النصوص ا_ -المعاجم القانونية –الموسوعات 

الموسوعات التشريعية  –الموسوعات التشريعية العامة  –الفهارس التشريعية  –الجريدة الرسمية 

الموسوعات  –النشرات القضائية  -فهارس مبادي أحكام القضاء_-مصادر اإلحكام القضائية_ -المتخصصة

اختيار _-البحث القانوني خطوات_-مصادر التشريع والقضاء الدوليين_-كتب الشريعة اإلسالمية_-المختلطة

القراء  –تسجيل الموضوع إداريا  –تحديد الموضوع  –جدة الموضوع  –أهمية الموضوع  –الموضوع 

 –كيفية أعاد الخطة  –ترتيب قائمة المراجع  –األولية وتكوين قائمة المراجع 

تدوين  – تدوين المعلومات –شروط الخطة الموضوعية  –خطة البحث المقارن  –أنواع الخطط _ 

 –الهوامش  –االقتباس  –األسلوب  –تقسيم البحث والعناوين  –كتابة البحث  –المالحظات  الشخصية 
 –المراجعة  –المالحق  –قائمة المراجع  -مكمالت النص –الشروط الفنية للكتابة  –الخاتمة 
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 أهم المراجع
 منهجية البحث العلمي. علي ضوي    . د
 تكتب بحثا أو رسالةكيف . احمد شلبي      , د

 
 (317LW)رمز المقرر  2عدد الوحدات ( مفردات مادة القانون البحري ) 

 
 –القانونية  –طبيعتها  –السفينة  –مصادره  –نطاق تطبيقه  –خصائصه : تعريف القانون البحري _

 -البحريالوكيل  -المرشد –الربان  –مالك السفينة : أشخاص المالحة البحرية _-إجراءات تسجيلها
االلتزامات التي يرتبها العقد  –إثباته  –تكوين العقد  –عقد النقل البحري _ -العقود البحرية –االختصاصات 

 –المخاطر المؤمن عليها  –عقد التامين البحري _ -ومسئولية الناقل البحري في وضؤ االتفاقيات الدولية
 ف عقد التامينااللتزامات التي تقع علي عاتق أطرا –اإلخطار المستثني 

النظام القانوني للمساعدة  –بالتصادم –الدعاوي الخاصة  –إحكامه  –التصادم البحري  –الحوادث البحرية _ 

 البحرية
 القانون البحري الليبي. احمد عبد الحميد عشوش  . أهم المراجعد

 
 ( 304LW)رمز المقرر  3عدد الوحدات (   1مفردات مادة الحقوق العينية )

 
القيود  –نطاق حق الملكية  –عناصر حق الملكية  –تعريف حق الملكية وبيان خصائصه _-الملكيةحق 

االنتفاع بالملكية  –إدارة الملكية الشائعة  –طبيعة الملكية الشائعة _-الملكية الشائعة_ الواردة علي حق الملكية

 –ثأر القسمة ا –انقضاء الملكية الشائعة  –التصرف في الملكية الشائعة  –الشائعة 
 حق االنتفاع باألراضي -طرق انقضاؤه  –احكامة  –مصادرة  –خصائصه _-–حق االنتفاع 

 أسباب كسب الحقوق العينية_-التميز بينه وبين حق االنتفاع في القانون المدني
 وإحكام اللقطات والكنز –وإحكامه  –وشروطه  –أركانه  –االستيالء _
 أحكامها وأثارها: الوصية _-وأحكام تصفية الورثة –ومركز الوارث  –أحكامه واثاره  –الميراث _
 الشفعة وإحكامها_العقد وتشريعات التسجيل العقاري_-أنواعه وإحكامه: االلتصاق _
 أثارها في كسب الحق –شروطها  -أنواعها –أركانها  –الحيازة _

 أهم المراجع
 األصلية التبعيةالحقوق العينية . عبد السالم المز وغي . د. ا
 الحقوق العينية األصلية والتبعية,     جمعة علي الزر يقي . د

 
 (LW406)رمز المقرر  3عدد الوحدات (     2مفردات مادة الحقوق العينية ) 

 
 الحقوق العينة التبعية في الشريعة اإلسالمية –أنواع الحقوق العينة التبعية  –تعريف الحقوق _

 –اثأر الرهن علي الدائن  –التزامات الرهن  –إنشاءه أثاره علي الرهن  –حاالته  –الرهن القانوني _ 
 تنفيذ حقوق الدائن المرتهن_اثأر الرهن بالنسبة للغير –المرتهن 

 األثر المترتب علي تسجيل التنبيه واإلنذار –حق التتبع وشروطه  –حق التقادم _
أنواع حقوق _حقائق حقوق االمتياز وأقسامها_ الرهن القضائي_الرهن الحيازي_الرهون االخري_ 

 (في تشريعات أخري)بعض حقوق االمتياز المنصوص عليها _االمتياز
 أهم المراجع

 الحقوق العينية األصلية والتبعية. عبد السالم المز وعي .د.ا
 الحقوق العينية األصلية والتبعية. جمعه علي الزر يقي   . د
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 (LW411)رمز المقرر 3عدد الوحدات (  1الخاصمفردات مادة القانون الدولي )
 أحكام الجنسية_
التطور التاريخي  –حداثة النشأة  –أسباب النشأة  –يشمل القانون الدولي الخاص  –ماهية القانون الخاص _

العالقة بين المعاهدة والقانون  –العالقة بين مختلف المصادر  –المصادر الدولية –المصادر الداخلية  –

قيود القانون الدولي -تنظيم الجنسية من أعمال السيادة-مفهوم الجنسية ومبادي تنظيمها_ الجنسية –الدولي 

 العام
 منازعات الجنسية ووالية القضاء –تنازع الجنسيات  –أثار المبدأ العام او حرية الدولة في تنظيم الجنسية 

الحصول  – 1594الجنسية الليبية قانون  –جنسية األشخاص الطبيعية –دراسة تطبقيه للجنسية في ليبيا _

أثار الحصول علي  –الجنسية المكتسبة  –الجنسية األصلية  –طرق الحصول علي الجنسية  –علي الجنسية 

 1591الجنسية الدائمة  – 1591الجنسية التأسيسية  –الجنسية 
 يبي والعودة للمعاييرالقانون الل –المعايير العامة لتحديد الجنسية  –جنسية األشخاص االعتبارية 

 مركز األجانب
 االتفاقيات الدولية –التشريعات الوطنية  –المصادر العامة لتنظيم مركز األجانب 

استثناءات  –الخروج أو اإلخراج  –مركز األجنبي في ليبيا  –دراسة تطبيقية  –وسائل تنظيم مركز األجانب 

األجنبي وحق  –األجنبي المقيم والحقوق الخاصة  –األجنبي المقيم والحقوق العامة  –علي القيود العامة 

 العمل والحقوق المهنية
 أهم المراجع

 الموضوعات العامة للقانون الدولي الخاص. عبد الرزاق المرتضي سليمان . د.ا
 تنازع القوانين وتنازع االختصاص القضائي الدولي. محمد المبروك الالفي . د

 القانون الدولي الخاص. م ارجيعة الزوي      سال
 

 (312LW)رمز المقرر  3عدد الوحدات ( 2مفردات مادة القانون الدولي الخاص )
 القاضي الوطني وأعمال قواعد اإلسناد-النظرية العامة لتنازع القوانين_ -تنازع القوانين_

 األجنبيالقاضي الوطني وأعمال القانون -اإلحالة-اإلسناد-التكيف
دراسة تطبيقية حلول تنازع _ -القاضي الوطني وتفسير القانون األجنبي-مدي تطبيقات القانون األجنبي

 تنازع االختصاص القضائي الدولي_ -مركز األموال-المعامالت-األحوال الشخصية-القوانين
 مدي حرية الدولة في تحديد االختصاص الدولي لمحكمها

القانون المختص بمسائل المرافعات  في الدعاوي ذات العنصر -يبياضوابط االختصاص القضائي في ل

 أثار اإلحكام األجنبية في ليبيا-األجنبي
 أهم المراجع

 الموضوعات العامة للقانون الدولي الخاص الليبي. عبد الرزاق المرتضي سليمان . د.ا
 القضائي الدوليتنازع القوانين وتنازع االختصاص . محمد المبروك الالفي          

 سالم ارجيعه الزوي   القانون الدولي الخاص
 

 (313LW)رمز المقرر  2عدد الوحدات ( مفردات مادة التنفيذ الجبري )
شروط -التعريف بالتنفيذ الجبري ووسائله وأهميته والقواعد التي تحكمه-القواعد العامة للتنفيذ الجبري_ 

 أشخاص عملية التنفيذ-التنفيذ الجبري
 الصفة-طالب التنفيذ-المسؤولية عن إخطار المحضر في التنفيذ-دور وصفة المحضر في التنفيذ-المحضر

 المقصود بالغير في الغير في مجال التنفيذ-الغير-شروط األهلية-شروط الصفة-المنفذ ضده-األهلية
شكل -الحق المنفذ بهمواصفات -مضمون السند التنفيذي-السندات التنفيذية-شروط  التنفيذ في مواجهة الغير

أنواع -ةمنازعات الصورة التنفيذي-مدي ضرورة الصورة التنفيذية-ماهية الصورة التنفيذية-السند التنفيذي

 أنواع  السندات التنفيذية-ةالسندات التنفيذي
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 األخرىالسندات -النفاذ المعجل-أحكام التحكيم-اإلحكام القضائية-اإلحكام
 شروط محل الحجز-التنفيذمحل -األوراق التجارية-القرارات

النظام اإلجرائي -شروط اإلشكال-إشكاليات التنفيذ-منازعات التنفيذ-األموال التي ال يجوز الحجز عليها

 لإلشكال في التنفيذ
 االختصاص والنظام اإلجرائي-منازعات اإلشكال-أثار اإلشكال-الفصل في اإلشكال

شروط وإجراءات -التنفيذي علي المنقول لدي المدينالحجز -الحجز علي المنقول-طرق التنفيذ الجبري_ 

 إجراءات حجز المنقول لدي المدين-شروط حجز المنقول-حجز المنقول
عوارض حجز المنقول لدي -أثار بيع المنقول المحجر-أثار توقيع الحجز-أثار حجز المنقول لدي المدين

 دعوي استرداد المنقوالت المجوزة-المدين
مناط حجز ما للمدين لدي -طبيعة حجز ما للمدين لدي الغير-ز ما للمدين لدي الغيرحج-اإلشكال في التنفيذ

أثار حجز ما للمدين لدي الغير -أثار حجز ما للمدين لدي الغير-إجراءات حجز ما للمدين لدي الغير-الغير

 اإلحكام الخاصة بهذا الحجز-حجز اإليرادات واألسهم والسندات والحصص-بالنسبة للمجوز علية
 تحول الحجز التحفظي إلي حجز تنفيذي-شروط وأحوال الحجز التحفظي-لحجز التحفظي علي المنقولا

 التنبيه بنزع الملكية-اإلجراءات التنفيذ علي العقار-إطراف الحجز-محل الحجز-التنفيذ علي العقار

دعوي -العقار عوارض التفنيد علي-إجراءات بيع العقار-قائمة شروط البيع وما يتعلق بها-إنذار الحاجر

 شروط التوزيع-إعادة البيع علي مسئولية التنفيذ-االستحقاق الفرعية
 في التوزيع

 أهم المراجع
 التنفيذ الجبري. الكوني علي اعبودة . د. ا -1

 الليبي القانون في الجبري التنفيذ قواعد.  جيرة المنعم عبد. د.ا -1
 

 (LW 109)رمز المقرر  3عدد الوحدات (    مفردات مادة نظرية القانون)
 أقسام القانون وفروعه_ خصائصها –تعريف القاعدة القانونية 

 –القانون الجنائي  –القانون  –القانون المالي  –القانون اإلداري  –القانون الدستوري . ) فروع القانون 
قانون  –نون الطيران قا –القانون التجاري  –القانون المدني ) فروع القانون الخاص -(القانون الدولي العام 

 (القانون الدولي الخاص  –المرافعات المدنية التجارية 
. معيار التميز بين القواعد اإلمرة -القواعد المكملة. القواعد القانونية اإلمرة -أنواع القواعد القانونية_ 

 التشريع الفرعي –التشريع العادي  –المصادر األصلية -والقواعد المكملة
 وقواعد العدالة –القانون الطبيعي  –العرف  –مبادي الشريعة اإلسالمية . المصادر االحتياطية 

 تطبيق القانون وتفسيره
 أهم المراجع

 .أساسيات القانون الوضعي,  الكوني علي اعبوده , د
 

 (LW110)رمز المقرر  3عدد الوحدات ( مفردات مادة نظرية الحق )                   
 ,أساس وجود الحق . فكرة الحق _ 
 تعريف الحق_ 

 النظرية الحديثة. النظرية المختلطة . النظرية الموضوعية . النظرية الشخصية 
حقوق . الحقوق الخاصة . الحقوق العامة . الحقوق المدنية . الحقوق  السياسية -أنواع الحقوق وتقسيماتها_ 

 الحقوق الشخصية, ألصلية والتبعية الحقوق العينية ا. الحقوق المالية . األسرة 
 اإلثراء بال سبب. العمل غير المشروع . اإلرادة المنفردة . العقد . مصادر الحق _ 
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مفهوم . الذمة المالية . الوصاية والقوامة , الوالية علي المال . الوالية علي النفس . الوالية _ أركان الحق_ 

 طبيعة الذمة المالية. خصائص الذمة المالية . الذمة المالية 
المنقول بحسب . المنقول بالطبيعة . األشياء المنقولة . األشياء العقارية . محل الحق . الشخص االعتباري _ 

األشياء غير . األشياء القابلة للتعامل . األشياء غير القابلة لالستهالك . األشياء القيمة . األشياء المثلية , المال 

 شرط المشروعة. شرط التعين . مال شرط اإلمكان األع. القابلة للتعامل 
 استعمال الحق وحمايته_ 

وسائل الحق . الدعوي القضائية . الحماية القانونية للحق . نظرية التعسف في استعمال الحق ) استعمال الحق 

 (المعاينة الخبرة, اإلقرار اليمين .القرائن . البينة . الكتابة ) 
 أهم المراجع

 المدخل إلي علم القانون. علي اعبوده  الكوني . د. ا
 أساسيات القانون والحق. عبد القادر شهاب     . د. ا
 المدخل إلي علم القانون. سالم عبد الرحمن غميض . د

 
 ( LW114)رمز المقرر  2عدد الوحدات ( مفردات مادة تاريخ النظم القانونية )             

الحالة . القضاء الخاص . مرحلة القوة . نشأة القانون . أهمية دراسة تاريخ القانون . المقصود بتاريخ القانون 

مصادر القانون في . اثار النظم القانونية . مظاهر النظم القانونية . والدينية . واالقتصادية . االجتماعية 

 المجتمعات القديمة
 الجزاء الدنيوي. المحرمات .  األساطير. الجزاء األخروي . أشكال الجزاء المقرر من قبل رجال الدين _ 
 التشريع_ العدالة_ المدونات الهندية_ تدوين القانون_النتائج المترتبة علي النشأة الدينية للقانون_ 

 أهم المراجع
 .تاريخ النظم القانونية. عبد الغني عمرو الرويمض . د

 
 (LW210)رمز المقرر  3عدد الوحدات (   1مفردات مادة التزامات )                    

 تكوين العقد(_ األنواع المختلفة للعقود . التعريف بالعقد وتحديد نطاقه )مفهوم العقد :العقد 
أثار . أثار العقد . العقود . نظرية بطالن . السبب . المحل ( صحة التراضي . وجود التراضي . )التراضي 

 العقد من حيث األشخاص
 دةاإلرادة المنفر_ 

الوعد بجائزة الموجة ( موقف القانون المدني . الجدل الفقهي ) قيمة اإلرادة المنفردة كمصدر لاللتزامات 

المسؤولية عن األعمال . الفعل المنشي للمسؤولية . المسؤولية التقصيرية . اإلحكام . الشروط . للجمهور 

العالقة بين الصور . مسؤولية حارس البناء . المسؤولية عن األشياء . المسؤولية عن الغير . الشخصية 

 السبب األجنبي. انعدام رابطة السببية . وجود الضرر المباشر . الضرر . المختلفة للمسؤولية 
 اإلثراء بال سبب_ 

أهم تطبيقات اإلثراء . أحكام اإلثراء بال سبب . شروط اإلثراء بال سبب . القاعدة العامة في اإلثراء بال سبب 

 (الفضالة. دفع غير المستحق ) بال سبب 
 

 (1LW21)رمز المقرر  3عدد الوحدات (   2مفردات مادة التزامات )
. التعويض . التنفيذ بمقابل . التنفيذ العيني . مفهوم التنفيذ الجبري . التنفيذ الجبري لاللتزام . تنفيذ االلتزام _ 

, الدعوي المباشرة . وسائل الدائن في المحافظة علي الضمان العام . التعويض القانوني , التعويض القضائي 
االلتزام .. الشرط واألجل . أوصاف االلتزام , الحق في الحبس . الدعوي الصورية . الدعوي البوليصة 

ء االلتزام انقضا. انتقال الدين. انتقال الحق . انتقال االلتزام . تعدد الدائنين والمدين . االلتزام المركب. البسيط 

 التقادم. المقاصة . اإلبراء .  اإلنابة. التجديد . الوفاء . 
 أهم المراجع

 النظرية العامة لاللتزامات. محمد علي البدري . د. ا_ 
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 (312LW)رمز المقرر  3عدد الوحدات (   1مفردات مادة قانون المرافعات )
المساواة أما -استقالل القضاء-وحدة القضاء-أصول التنظيم القضائي-التنظيم القضائي_ النظام القضائي

 التخصص القضائي-عالنية التقاضي-التقاضي علي درجتين-القاضي الفرد وتعدد القضاء-القضاء
 النية القضائية

 التميز بين الوالية واالختصاص-والية القضاء الليبي-االختصاص القضائي_ المحاكم
 نطاق والية القضاء من حيث المنازعات

 والية القضاء من حيث االختصاصنطاق 
االختصاص بحسب موضوع -االختصاص بحسب القيمة-االختصاص النوعي-قواعد توزيع االختصاص

القواعد الخاصة في توزيع -اختصاص محكمة موطن المدعي علية-االختصاص المحلي-الدعوي

لدعوي هي محكمة ا-محكمة الدعوي هي محكمة الدفوع-نطاق اختصاص المحكمة-االختصاص المحلي

صالحيات -طبيعة قواعد توزيع االختصاص-طبيعة وجزاءات قواعد االختصاص-محكمة الطلبات العارضة

 التنازع علي االختصاص-القاضي والخصوم
 أهم المراجع

 قانون نظام القضاء. الكوني علي اعبودة. د. ا_ 
 

 (313LW)رمز المقرر  3عدد الوحدات (  2مفردات مادة قانون المرافعات )
استعمال -موانع سماع الدعوي-الشروط الخاصة-الشروط العامة-الحق في الدعوي-تعريف الدعوي-الدعوي

أداء -تحرير صحيفة الدعوي-اإلجراءات المعتادة-إجراءات رفع الدعوي-الخصومة-تقسيم الدعاوي-الدعوي

إجراءات اوامر -إجراءات رفع الدعوي المستعجلة-اإلجراءات الخاصة-قيد الدعوي-رفع الدعوي-الرسوم

الحضور -مبدأ المواجه بين الخصوم-إجراءات نظر الدعوي-إجراءات تقديم الطلبات  العارضة-االداء

مفهوم المواعيد في -االلتزام بمواعيد المرافعات-دور القاضي في اإلثبات-دور الحضور في اإلثبات-والغياب

 لمواعيدجزاءات مخالفة اإلجراءات وا-أنواع المواعيد-قانون المرافعات
 وقف الخصومة-عوارض الخصومة-مسؤولية القائمين باإلجراء-سقوط الحق في اإلجراء-البطالن

 ترك الخصومة-انتهاء الخصومة قبل األوان -انتهاء الخصومة-انقطاع سير الخصومة-انقطاع الخصومة
 يف الحكمتعر-انتهاء الخصومة بالحكم-تقادم الخصومة-سقوط  الخصومة-اعتبار الخصومة كان لم تكن

األحكام التي يجوز فيها -األحكام العامة في طرق الطعن-طرق الطعن في الحكم-أثار الحكم-أنواع الحكم

 أثار االستئناف-إجراءات االستئناف-شروط االستئناف-االستئناف-مواعيد الطعن-الطعن
 أثره في طرح النزاع علي المحكمة االستئنافية-أثره علي تفنيد الحكم

 العادية طرق الطعن غير
التماس إعادة -الحكم في الطعن في النقض-إجراءات الطعن بالنقض-شروط وأحوال الطعن بالنقض-النفض

شروط اعتراض -اعتراض الخارج عن الخصومة-أثار االلتماس والحكم فيه-شروط وأحوال االلتماس-النظر

 الفصل في االعتراض الخارج عن الخصومة-الخارج عن الخصومة
 أهم المراجع

 قانون نظام القضاء. الكوني علي اعبودة . د.ا
 

 (303LW)رمز المقرر  2عدد الوحدات ( 1مفردات مادة قانون العمل )
 التعريف  بقانون العمل-المدخل لقانون العمل-مبادي وعموميات قانون العمل-عالقات العمل الفردية

مصادر قانون -مكانة قانون العمل بين مختلف فروع القانون االخري-ظهور وتطور تشريع العمل في ليبيا

عقد العمل أثناء فترة -إبرام العقد-تنظيم عالقة العمل الفردية-خصائص ونطاق تطبيق قانون العمل-العمل

 تميز عقد العمل عن غير من العقود-التعريف بعقد العمل-االختبار
 لعاملالتزامات ا-أثار عقد العمل-أركان عقد العمل
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التزامات جهة العمل _ استعمال السلطة-تحديد العقوبة-الجزاء عن إخالل العامل بالتزاماته السلطة التأديبية

-أسباب انتهاء عالقات العمل-انتهاء عالقات العمل-قواعد حماية األجر-حماية األجر-األجر-صاحب العمل
. أسباب االنتهاء الخاصة -عقد العمل بإرادة الطرفين فسخ. استحالة التنفيد. الوفاة. االستقالة . األسباب العامة 

 انتهاء عقد العمل محدد المدة
 عدم التعسف في إنهاء عقد العمل. المبرر المشروع لإلنهاء -اإلنذار-انتهاء عقد العمل غير محدد المدة

 التعويض عن النقل التعسفي-إثبات التعسف-حاالت النقل التعسفي بنص القانون
 عقد العملأثار انتهاء 

 أهم المراجع
 عالقات العمل الفردية في القانون الليبي.  عبد الغني عمر الرويمض

 شرح عقد العمل الفردي. احمد حسن البرعي      
 

 (LW 307)رمز المقرر  2عدد الوحدات (  2مفردات مادة قانون العمل )
 

المشاركة داخل المنشات االقتصادية و -اتفاقية العمل الجماعية-المفاوضة الجماعية-عالقات العمل الجماعية

-المشاركة في ليبيا-النظم المختلفة في مشاركة العمال في إدارة المشاريع االقتصادية-المشاركة في اإلدارة
نطاق تطبيق -امتيازات المشاركة-األسس النظرية للمشاركة-نظام مشاركة العمال في اإلدارة واإلرباح

 المشاركة في اإلنتاج-المشاركة في اإلدارة-القانونية المنفذة للمشاركة في ليبيااألدوات -المشاركة في ليبيا
 أهم المراجع

 عالقات العمل الفردية في القانون الليبي. عبد الغني عمر الرويمض .د.ا
 المشاركة داخل المنشات االقتصادية. عبد الغني عمر الرويمض .د.ا
 يعات االجتماعيةالوسيط في التشر. احمد حسين البرعي    . د

 
 (310LW)رمز المقرر  3عدد الوحدات (  1مفردات مادة العقود  المسماة )

 
. الرضا ) أركان عقد البيع -(تمييزه عن غيره من العقود . خصائصه . تعريفه ) ماهية عقد البيع -عقد البيع

عقد -أنواع البيوع الموصوف بعض-(التزامات المشتري . التزامات البائع ) أثار عقد البيع -(السبب . المحل 

 (وظائفه . تميزه عن غيره من العقود . خصائصه . تعريفه ) ماهية عقد التامين -التامين
-(التزامات المؤمن . التزامات  المؤمن له ) أثار عقد التامين -(السبب. المحل . الرضا ) أركان عقد التامين 
 انتهاء عقد التامين

 
 (311LW)رمز المقرر  3عدد الوحدات ( 2( )مفردات مادة العقود المسماة )

 
 (أنواع الوكالة . تمييزه عن غيرة من العقود . خصائصه . تعريف ) ماهية عقد الوكالة -عقد الوكالة

 (التزامات الموكل . التزامات الوكيل ) أثار عقد الوكالة -(السبب. المحل . الرضا ) أركان عقد الوكالة 
 انتهاء الوكالة
 (وظائفه . تمييزه عن غيره من العقود . خصائصه . تعريفه ) ماهية عقد اإليجار -عقد اإليجار

عقد -(التزامات المستأجر. امات المؤجرالتز) أثار عقد اإليجار -(السبب. المحل . الرضا) أركان عقد اإليجار 

 انتهاء عقد اإليجار-اإليجار وعقد االنتفاع
 أنواع حقوق االمتياز-االمتياز وأقسامهاحقائق حقوق 

 (في تشريعات  اخرى ) بعض حقوق االمتياز المنصوص عليها 
 أهم المراجع

 العقود المسماة. محمد المبروك الالفي . د 
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 (304LW)رمز المقرر  3عدد الوحدات ( مفردات مادة القانون التجاري )
 

 االقتصادية الخاضعة لهذا القانونتحديد األنشطة -المبادي والقواعد العامة
 االلتزامات المترتبة علي ذلك. توضيح متى يكتسب الشخص الطبيعي أو االعتباري وصف المحترف 

 تحديد المفهوم العام للشركة-أحكام الشركات-المحل التجاري-تنظيم السجل التجاري والدفاتر التجارية
 الشركات المدنية-الشركات التجارية

 أهم المراجع
 القانون التجاري. محمد الجيالني البدوي . د

 (307LW)رمز المقرر  3عدد الوحدات (   1مفردات مادة األوراق التجارية )
 

القواعد المنظمة -القواعد المنظمة للكمبيالة-مقدمه عامة عن االوارق التجارية-األوراق التجارية االئتمانية

 أحكام ختامية-للسند االدني
 أهم المراجع

 علي جمال الدين عوض األوراق التجارية. د.ا
 

 (310LW)رمز المقرر  3عدد الوحدات (   2مفردات مادة األوراق التجارية )
 

 خطاب الضمان_ االعتماد المستندي_ الحولة المصرفية_ الصك_ العمليات المصرفية_
 أهم المراجع

 عمليات البنوك. علي جمال الدين عوض  . د
 االوراق التجارية محمد الجيالني البدوي ،. د
  

 (111LW)رمز المقرر  2عدد الوحدات ( مفردات مادة علم اإلجرام ) 
-موضوع علم اإلجرام_ عالقته بالعلوم الجنائية االخري. فروعه . تطوره . نشاته . التعريف بعلم اإلجرام _ 

 المجرم في علم األجرام-المفهوم القانون واالجتماعي واألخالقي. الجريمة 
 (السبب والعامل في علم األجرام ) عوامل الجريمة _ البحث في علم األجرام مناهج_ 

 .العوامل الثقافية-العوامل الحضارية-العوامل الطبيعية-العوامل الخارجية-العوامل الداخلية
 المراجع

 علم اإلجرام والسياسة الجنائية.     أمحمد الزار قي . د.ا
 اإلجرامأصول علم . عبد الرحمن أبو توته . د.أ
 مبادي علم اإلجرام والعقاب,             فائزة الباشا . د

 
 ( 112LW)رمز المقرر  2عدد الوحدات ( مفردات مادة علم العقاب ) 

 
 مصادره منهج البحث فيه وعالقته بغيره من العلوم الجنائية. التعريف بعلم العقاب _ 
الفردي فعصر التكفير اإللهي مرورا بالمدارس العقابية ابتداء من عصر االنتقام . تطور السياسة العقابية _ 

 المختلفة وانتهاء بحركة الدفاع االجتماعي الحديث
العقوبات السالبة للحرية -عقوبات سالبه للحرية-عقوبات بدنية-أنواع العقوبة-العقوبة-صور الجزاء الجنائي_ 

 _المؤسسات العقابية_ التدبير الوقائي_يليةالعقوبات التكم-عقوبات ماليه-جزاءات جنائية أخري-قصيرة المدة
المعاملة العقابية داخل مؤسسات اإلصالح -اإلشراف القضائي-نظام المؤسسات العقابية الليبية وأنواعها

 الرعاية الالحقة. االختيار القضائي . المعاملة خارج السجون -حقوق السجين-والتأهيل

 أهم المراجع
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 مبادي علم اإلجرام الجزائي.   محمد رمضان باره   . د.ا
 أصول علم العقاب. عبد الرحمن محمد ابوتوتة . د. ا
 مبادي علم اإلجرام والعقاب.     فائزة يونس الباشا . د

 
 (214LW)رمز المقرر  3عدد الوحدات (   1مفردات مادة قانون العقوبات العام )

_ ذاتية القانون الجنائي _ القانون الجنائي طبيعة_ محتوي  القانون الجنائي _ تعريف القانون الجنائي _ 
تنازع من حيث )عدم رجعية النصوص الجنائية -تفسير القانون الجنائي-مبدا الشرعية الجنائية-اإلحكام العامة

 (التنازع من حيث  المكان ) اقلمية القانون الجنائي -(الزمان 
 بين الجريمة الجنائية والمدنية والتأديبيةاالختالف -األركان العامة للجريمة-تعريف الجريمة-الجريمة

الجرائم العادية -التقسيم الثالثي-تصنيف الجريمة-تصنيف الوقائع-الكن الشرعي-التكوين القانوني للجريمة_ 

 أسباب اإلباحة_ والجرائم السياسية
 

 (213LW)رمز المقرر  3عدد الوحدات (  2مفردات مادة قانون العقوبات العام )
التكوين القانوني -المسئولية الجنائية_ عالقة السببية-المساهمة الجنائية-الشروع-المادي للجريمةالتكوين 

سلطة المحكمة في تقدير -موانع المسئولية الجناية-(غير ألعمدي,الخطأ. القصد الجنائي ) للمسؤولية الجنائية 

 .العفو القضائي-العفو الخاص-وقف التنفيذ-(التقدير القضائي )العقوبة 
 أهم  المراجع_ 

 (القسم العام ) شرح قانون العقوبات الليبي . محمد رمضان باره    . د.ا
 (القسم العام ) محاضرات في القانون الجنائي . أمحمد الرازقي     . د. ا
 (القسم العام ) مذكرات في شرح قانون العقوبات الليبي . محمد هاشم ماقورا   . د. ا
 (النظرية العامة للجريمة ) شرح قانون العقوبات .  فائزة الباشا. د

 
 (313LW)رمز المقرر  3عدد الوحدات (  1مفردات مادة قانون العقوبات الخاص ) 

 
 األحكام الخاصة لجرائم القتل-األحكام المشتركة للجرائم القتل-جرائم القتل_ 

 لعمد بتجاوز القصدجريمة القتل ا-الصور الخاصة لجريمة القتل العمد-عقوبة القتل العمد
األحكام الخاصة لجرائم الضرب -األحكام المشتركة لجرائم الضرب واإليذاء-جرائم الضرب واإليذاء_ 

جرائم الخطر علي سالمة -الظروف المشددة لجرائم االيذا العمدية-االيذا ء البسيط-جريمة الضرب-واإليذاء

األحكام المشتركة لجرائم -جرائم اإلجهاض_ -جريمة تسيب الوليد صيانة للعرض-جريمة المشاجرة-اإلفراد

جريمة هتك -جريمة ألمواقعه-جرائم العرض واالختالق_ الصور المختلفة لجرائم اإلجهاض-اإلجهاض

 .األحكام المشتركة لجرائم العرض واألخالق-التعرض الثني-الفعل الفاضح ونشر األشياء الفاضحة-العرض
 

 أهم المراجع

 جرائم االعتداء علي األشخاص, محمد رمضان باره . د.ا
 مذكرات في جرائم االعتداء علي األشخاص. أبو بكر األنصاري . د
 جرائم االعتداء علي األشخاص. القانون الجنائي . فائزة الباشا .د

 
 (314LW)رمز المقرر  3عدد الوحدات (  2مفردات مادة قانون العقوبات الخاص )

األحكام المشتركة لجرائم السرقة -جريمة السرقة الحدية. أركانها . نصوص جرائم السرقة -جرائم السرقة_ 

_ جناية السرقة باالكراه -السرقة العمدية وفقا للقانون-عقوبة جريمة السرقة-محل جرائم السرقة-بشكل عام
 جريمة إعطاء صك غير قابل للوفاء_ جريمة خيانة األمانة_ جريمة النصب
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 أهم المراجع
 جرائم االعتداء علي األموال.  محمد رمضان باره. د. ا
 جرائم االعتداء علي األموال. القانون الجنائي الليبي . فائزة الباشا . د

 
 (304LW)رمز المقرر  3عدد الوحدات (  1مفردات مادة قانون اإلجراءات الجنائية ) 

_ لقانون اإلجراءات الجنائيةالمبادي األساسية _ العالقة بين قانون اإلجراءات الجنائية مع القوانين االخري_ 
 قاضي التحقيق-النيابة العامة-الجهات المختصة بتحريك الدعوي الجنائية_ الدعاوي الجنائية

_ القيود الواردة علي تحريك ورفع الدعوي الجنائية_ االدعاء المباشر-التفتيش والرقابة-غرفة االتهام
 الدعوي الجنائية المدنية الناشئة عن الجريمة_ انقضاء الدعوي الجنائية_ اإلذن. الطلب . الشكوى 

اختصاص مأمور الضبط القضائي بإجراءات تحقيق -مرحلة جمع االستدالل _انقضاء الدعوي المدنية_

 التصرف في التحقيق االبتدائي_ التحقيق االبتدائي_ الندب-غير حالة التلبس-حالة التلبس-استثناء
 ف األوامر الصادرة في التحقيق االبتدائياستئنا-األمر بان ألوجه-األمر باإلحالة

 أهم المراجع
 .1.2شرح قانون اإلجراءات الجناية الليبي جزء . مأمون سالمه . د. ا
 مذكرات في قانون اإلجراءات الجنائية. الهادي أبو حمرة . د
 1.2. شرح قانون اإلجراءات الجنائية الليبي جزء       . فائزة . د.

 
 

 (310LW)  رمز المقرر  3عدد الوحدات (   2مفردات مادة اإلجراءات الجنائية )
 

ضمانات القضاء _تشكيل القضاء الجنائي _ السلطة المختصة بالمحاكمة _ المبادي العامة للمحاكمة_ 

تقيد _ المواجهة بين الخصوم في الدعوي الجنائية _ شفوية إجراءات المحاكمة _ عالنية المحاكمة _ الجنائي 

 تدوين إجراءات المحاكمة( _ الحد الشخصي _ الحد العيني _ ) المحكمة بحدود الدعوي الجنائية 
وتنازع _ الخروج علي القواعد العامة لالختصاص ( _ محلي_ شخصي _ نوعي _ )نظرية االختصاص _ 

 (االختصاص 
_ حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته _ عبء اإلثبات _ أصل البراءة _ النظرية العامة لإلثبات_ 

إجراءات المحاكمة أمام محكمة -إجراءات المحاكمة_ طرق اإلثبات_ االستنادات علي مبدأ اإلقناع القضائي 

_ إجراءات المحاكمة أمام محكمة الجنايات_ إجراءات المحاكمة أمام محكمة األحداث _ الجنح والمخالفات 
 أثاره_ حاالته _ ار البطالن معي-النظرية العامة والبطالن

األمر _ شروط الحكم _ أركان الحكم _ أنواع األحكام الجنائية _ ماهية الحكم _ نظرية الحكم الجنائي

 طلب إعادة النظر_ النقض_ االستئناف _ المعارضة _ القواعد العامة _ نظرية الطعن في األحكام_ الجنائي
 

 (320LW)رمز المقرر  2عدد الوحدات ( مادة اختيارية ( ) مفردات مادة المخدرات )
 

 إنتاج المخدرات-الجلب والتصدير-صور جنايات المخدرات المؤثرات العقلية-جنايات المخدرات_ 
 الجزاءات الجناية-الكن المعنوي-حيازة المواد المخدرة-زراعة النباتات المخدرة

 جنح خاصة للمرخص-جنح المخدرات_ 
 الحائم المرتبة بتطبيق قانون المخدرات والمؤثرات العقلية_ جنح آحاد الناس

 أهم المراجع
 .شرح أحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية الليبي. محمد رمضان بارة . د
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 (104LW)رمز المقرر  2عدد الوحدات (  1مفردات مادة مدخل الفقه اإلسالمي ) 
مقارنة التشريع . أقسام األحكام الفقهية . معني الشريعة والفقه . حالة العرب قبل اإلسالم. عصر النبوة _ 

التشريع في _ التشريع في عصر الخلفاء الراشدون_ أسس التشريع اإلسالمي. اإلسالمي بالتشريع الوضعي 

عصر التقليد _ المذاهب الفقهية-التشريع في عصر األئمة المجتهدين-عصر الصحابة وكبار التابعين

 لنهضة الحديثةعصر ا_ والجمود
 أهم المراجع

 مدخل الفقه اإلسالمي. محمد سعيد الجليدي . د. ا
 تاريخ التشريع اإلسالمي. عبد العظيم شرف الدين . د

 
 (103LW)رمز المقرر  2عدد الوحدات (  2مفردات مادة مدخل الفقه اإلسالمي )

 فثاوي الصحابة-اإلجماع-النبويةالسنة -الكتاب العزيز - المصادر التقلية-مصادر الفقه اإلسالمي_
 المصالح العقلية سدا لذرائع-االستحسان-القياس-المصادر العقلية_ شرع من قبلنا
 أهم المراجع

 مدخل الفقه اإلسالمي. سعيد محمد الجليدي  . د. ا
 تاريخ التشريع اإلسالمي. عبد العظيم شرف الدين . د
 

 (203LW)رمز المقرر  3عدد الوحدات (  1مفردات مادة األحوال الشخصية )
 .تعريف الزواج 

 أحكام الخطبة. مقدمات الزواج _ 
 مسائل تزوج الصغار. أنواعه . الشروط , األركان . عقد الزواج _ 

الحكم الشرعي _ االنكحه الفاسدة التي وجدت في الجاهلية-المحرمات من النساء_ الكفاءة. الوكالة. الوالية 

 لبعض االنكحة
 المراجعأهم 

 محمد سعيد الجليدي ، أحكام األسرة في الزواج والطالق وأثارهما_ 1
 زكي الدين شعبان ، أحكام األحوال الشخصية_ 2
 

 (207LW)رمز المقرر  3عدد الوحدات (  2مفردات مادة األحوال الشخصية )
 طريق القضاء وأنواعه التطليق عن-الطالق باتفاق الطرفين_ الطالق باإلرادة المنفردة_ الطالق وإثارة_ 
 الوالية-الحضانة-الرضاعة-األحكام المتعلقة بحقوق األوالد_ المتعة-والعدة-الرجعة-أثار الفرقة_ 
 .\1584لسنة  11دراسة القانون رقم _ 

 أهم المراجع
 أحكام األسرة في الزواج والطالق وأثارهما. سعيد محمد الجليدي . د.ا
 األسرة في الشريعة اإلسالميةأحكام . مصطفي عبد الغني شيبة . د
 الزواج والطالق. عبد السالم الشريف . د.ا
 أحكام األسرة. الهادي علي زبيدة . د

 
 (314LW)رمز المقرر  2عدد الوحدات ( 1مفردات مادة أصول الفقه )

 الحكم الشرعي_ مناهج األصوليين-نشأته-فائدته-موضوعه-تعريف أصول الفقه_ 
 فيهالمحكوم -أقسامه-تعريفة

 المحكوم علية
 أهم المراجع

 محمد سعيد  الجليدي ، أصول الفقه_ 1
 ، أصول الفقه الجرشيسليمان _ 2
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 (313LW)رمز المقرر  2عدد الوحدات (  2مفردات مادة أصول الفقه )
 

 المصالح المرسلة-سد الذرائع-القياس-اإلجماع-السنة النبوية-الكتاب العزيز-مصادر الحكم الشرعي_ 
 الدالالت-المقاصد-االستحسان

 أهم المراجع
 أصول الفقه اإلسالمي. زكي الدين شعبان .د.ا
 أصول الفقه. عبد السالم أبو ناجي . د.ا
 المنهاج الواضح. عبد المجيد الديباني . د
 مذكرات في أصول الفقه. ضو مفتاح أبو غراره . د
 محمد سعيد  الجليدي ، أصول الفقه .د

 
 (. . LW 321)رمز المقرر  2مادة اختيارية عدد الوحدات ( مفردات مادة تشريعات الحدود ) 

 
الزنا، القذف، شرب الخمر، السرقة، والحرابة دراسة فقهية من حيث الحكم الشرعي وبيان الرأي الراجح 

 .عند االختالف في المسألة

 .اإلشكاليات العملية التطبيقيةقانون تشريعات الحدود المعمول به في ليبيا ونقده وبيان 

 .األحكام المتعلقة بالقصاص والديه والتعرض للقانون المعمول به في ليبيا

 -:المصادر والمراجع المقترح رجوع الطالب إليها 

 .محمود سامي النبراوي. أحكام تشريعات الحدود السرقة الحرابة والزنا والقذف وشرب الخمر د -1

 .أحمد فتحي بهنسي. القانون الجنائي اإلسالمي د -2

 

 (. LW 317)رمز المقرر  2عدد الوحدات (  1مفردات مادة  الميراث والوصية ) 
وأسابابه وشاروطه   ،  وبياان أركاان المياراث    بالتركةالتعريف بعلم المواريث، وبيان الحقوق المتعلقة  -

 وموانعه

 .بيان اموال الوارثين، وبيان الفروض المقدرة بكتاب اهلل -

وبيااان أنواعااه وكيفيااة الحجااب وبيااان أصااول المسااائل الفرضااية وكيفيااة اسااتخراج      الحجااب تعريفااه   -

 .الفرائض

 .أحوال ميراث أوالد األم، وأحوال ميراث الجد، وميراثه مع اإلخوة واألخوان ألبوين أو ألب -

 .التعريف بالعصبة المسببة والتسبيه وأنواع العصبة وكيفية توريث العصيان -

 .لمسائل، وبيان كم عول يعول كل أصل مع األمثلةالعول تعريفه وبيان أصول ا -

 .أمثلة]التعريف بالرد وكيفية استخراج أصل الرد وبيان كيفية الرد مع ال -

 .اإلنكسار تعريفه وبيان االنكسار على فريقين أو ثالث أو أربع فرق -

التعريااف بالوصااية، والتمييااز بالوصااية وغيرهااا التااي تمااد ماان األسااباب انتقااال الملكيااة، الاادليل علااى   -

، "شاروط الموصاي  "مشروعية الوصية وحكم مشروعتها، وبيان أركان الوصية وشروطها الالزمة 

 .الصيفة وما يتعلق بها من شروط"  شروط الموصي به"شروط الموصي له، 

م بشاأن أحكاام الوصاية وبياان الماواد      1554لسانة  ( 9)ع علاى قاانون رقام    مع األخذ باالعتبار االطاال 

 .للطلبة

  والتركات المواريث أحكام  الذيباني عبدالحميد عبدالمجيد. د: المراجع أهم

 أحكام المواريث والوصية. سعيد محمد الجليدي . د                 
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 المواريثأحكام . حمزة أبو فارس . د.ا                 

 المفيد في أحكام المواريث والوصية .عبد الغني عمر عبد الغني . د                 

 

 (LW  312)رمز المقرر  2عدد الوحدات (  2مفردات مادة  الميراث والوصية ) 
 

 .ميراث الجدان مع األمثلة وبيان ميراث الدان مع األمثلة الجدة ذات القرابتين البيان مع األمثلة -

 :المسائل الخاصة في المواريث وهي كالتالي -الصحيحة والجدة الفاسدة  وجوه -

المسألتين العمريتان مع ضرب األمثلة ،المسألة المالكياة وشابه المالكياة ماع ضارب األمثلاة ،المساألة         -

المشتركة مع ضرب األمثلة، المسالة الخرقاء مع ضرب األمثلة، المسألة المعادة ماع ضارب األمثلاة    

 .األكدرية مع ضرب األمثلة، المسألة 

التخارج وبيان كيفية التخارج مع األمثلة، والتعريف بالمناسخان وكيفية العمل في مسائل المناسخات  -

 .بطريقة المربعات

توريث ذوي األرحام وبيان انواعه وكيفية تاوريثهم، والتورياث باالحتيااط كتورياث الحمال والفرقاي        -

 .حوالهموتوريث األسير مع ضرب األمثلة وذكر أ

 .ميراث الخنثي، وميراث ولد الزنا وولد اللعان مع ضرب األمثلة، وكل ما يتملوبهم -

اناواع الوصااايا وأحكامهااا بالنساابة للموصاي لااه، للموصااي بااه انقضااء الوصااية يتنفيااذها أو بطالنهااا،     -

 .وبيان تزاحم الوصايا

الواجباة وبياان شاروطها    الوصية الواجبة وسندها الفقهي وعلى من يحب الحكمة من تشريع الوصاية   -

 .وضرب أمثلة لحل مسائل الميراث مع الوصية الواجبة واالختيارية

 :أهم المراجع       

 .حمزة أبو فارس  أحكام المواريث. د. أ. أحكام المواريث -

 المفيد في أحكام المواريث والوصية. عبد الغني عمر عبد الغني . د -

 

 (GA 100)رمز المقرر  3ات عدد الوحد(  مفردات مادة اللغة العربية ) 
_ األفعال الخمسة_ أنواع اإلعراب_ اإلعراب_ نسبة األفعال إلي الضمائر_ أهمية دراسة اللغة العربية

 طرق البحث. أنواعها . فوائدها . المعاجم _ رسم اإللف_ رسم الهمزة_ الجملة االسمية_ النكرة والمعرفة
 أهم المراجع

 اللغة العربية المفيد في.  الهادي الطبيب. د.ا
 الميسر في اللغة العربية. عبد اهلل الصويعي . د

 
 (113LW)رمز المقرر  2عدد الوحدات ( مفردات مادة مبادي االقتصاد ) 

منحني إمكانيات اإلنتاج واستعماله -مهام النظام االقتصادي-تعريف علم االقتصاد-االقتصاد الجزئي_ 

. قانون الطلب . تعريف الطلب _ مصطلحات اقتصادية_ -الجزئي مفهوم االقتصاد-االقتصاد الكلي _لإلجابة
معادلة الطلب . التغير في الكمية المطلوبة والتغير في الطلب . منحني الطلب .منحني الطلب . جدول الطلب 

_ تحديد التدخل التوازني_ طرق حساب الناتج القومي_  إشكال منحنيات الطلب_ مرونة الطلب وأنواعها. 
 لكساد االقتصاديا_ التضخم

 أهم المراجع
 مبادي االقتصاد. بشير الويفاتي . د.ا
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 (204LW)رمز المقرر  2عدد الوحدات ( مفردات مادة النقود والمصارف ) 
 

المصارف -المصارف والنظم المصرفية-قواعد النقود-وظائف النقود قيمة النقود-نشأة النقود-النقود_ 

 موارد المصارف التجارية-التجارية
-النظرية النقدية التقليدية-النظام المصرفي في ليبيا-النظام المصرفي في البلدان العربية-المصرف المركزي

 النظرية النقدية الحديثة
 أهم المراجع

 محاضرات في النقود والمصارف. خالد علي الدليمي . د
 مقدمة في النقود والبنوك. زكي شافعي . د
 والمصارفالنقود . صالح أبو اإلرباح . د

 
 2عدد الوحدات (  1  مادة مصطلحات قانونية (1)  اللغة اإلنجليزية مفردات)                   

 
مؤسسة . أنواع الحقوق . الشخصية القانونية . القاعدة القانونية . طبيعة القانون . تعريف القانون _ األساسيات

محتوي القاعدة . فروع القانون العام والخاص . القانون الخاص . القانون العام . تصنيف القانون ._الدولة 

 الموضوعية واإلجرائية
 

 2عدد الوحدات (   2 مادة مصطلحات قانونية (2)اللغة اإلنجليزيةمفردات )
 

بعض _ لحات القانون الخاص مصط_ مصطلحات القانون الجنائي_ مصطلحات القانون الدولي العام_ 

 مصطلحات القانون اإلداري -مصطلحات القانون الدستوري -اإلسالمت الخاص بالفقه مصطلحا
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