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بالقسم  مفردات المقررات الدراسية . 12   

 (LW212) رمز المقرر   3عدد الوحدات  ( 1 مادة القانون اإلداري مفردات) 

نشأة  -ارتباط النشأة مع فكرة الفصل بين السمطات  : -نشأة القانون اإلداري  -التعريف بالقانون اإلداري 
الخصائص العامة لمقانون  -عالقة القانون اإلداري بغيرة من القوانين   -القانون االرداي في الوطن العربي 

أساس القانون   -الفقو  –القضاء  -يالعرف اإلدار -التشريع   -مصادر القانون اإلداري  -اإلداري 
 (التنظيم اإلداري) -المعيار المختمط  -معيار السمطة العامة  -معيار المرفق العام -اإلداري

التشريعات  الشخصية االعتبارية في_ أنواع األشخاص االعتبارية_نظرية الشخصية المعنوية العامة _ 
 األشخاص ألمرفقيو في التشريع الميبي_ الميبية

أىمية  -اإلداريةتفويض السمطة  -الالمركزية اإلدارية   -المركزية اإلدارية _ (أساليب التنظيم اإلداري )_ 
 -تفويض السمطة والحمول في السمطة -تفويض السمطة وتفويض التوقيع  -مبادي التفويض  -التفويض

 تفويض السمطة واإلنابة في السمطة
 ( أساليب مباشرة اإلدارة ألوجو نشاطيا)_
الضبط اإلداري _ماىية الضبط اإلداري العالقة بين الضبط اإلداري والضبط القضائي  -الضبط اإلداري  _

الضبط اإلداري بين _وسائل تحقيق الضبط اإلداري_أىداف الضبط اإلداري _العام والضبط اإلداري الخاص
 أنواع المرفق العام_لعام التعريف بالمرفق ا_المرفق العام _ الظروف العادية والظروف االستثنائية

 أىم المراجع
 أصول القانون اإلداري. محمد عبد اهلل الحراري . د . ا _ 1
 المبادي في القانون اإلداري الميبي. أرحيم سميمان الكبيسي . د. ا_ 2
 أصول القانون اإلداري. نصر الدين القاضي . د. ا_ 3
 (LW213)رمز المقرر  3عدد الوحدات  (  2 مادة القانون اإلداري مفردات)

أركان القرار اإلداري _ شروط القرار اإلداري _  التعريف بالقرار اإلداري ومعياره تميزه _ القرار اإلداري _ 
نياية _ أنواع القرارات اإلدارية _  نفاد القرار اإلداري وتنفيذ القرار اإلداري _ مشروعية القرار اإلداري_ 

_ العقد اإلداري _ المبادي التي تحكم تصرف اإلدارة في إنياء قرارىا _ إنياء القرار اإلداري القرار اإلداري و
 نياية العقود اإلدارية_ تنفيذ العقود اإلدارية _ إبرام العقود اإلداري_ التميز بين العقود اإلدارية 

 عامالنظام التأديبي لمموظف ال_ حقوق الموظف العام وواجباتو _ الموظف العام _ 
انتياء خدمة المؤظف _ قرار التعيين _ مدي سمطة اإلدارة في التعيين _ شروط تولي الوظيفة العامة _ 

 األموال العام_ العام تحت التجربة 
 أىم المراجع

 أصول القانون اإلداري. محمد عبد اهلل الحراري , د,ا_ 1
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 المبادي في القانون اإلداري, أرحيم سميمان الكبيس  , د, ا_2
 أصول القانون اإلداري الميبي, نصر الدين القاضي      , د,ا _3
 (  LW 308)رمز المقرر  3عدد الوحدات  (  1 مفردات مادة الرقابة على أعمال اإلدارة)
مصادر _ مدي التزام اإلدارة بمبدأ الشرعية _ مبدأ المشروعية وعالقتو برقابة القضاء إلعمال اإلدارة _

 الرقابة القضائية عمي أعمال اإلدارةطبيعة _ المشروعية 
االختصاص القضائي لمرقابة عمي أعمال اإلدارة  _ نظام ازدواج القضاء والقانون _ نظام وحدة القضاء

 الرقابة عمي إعمال اإلدارة في ظل قانون المحكمة العميا_االختصاص المعقود لدوائر القضاء اإلداري_
 1953لسنة 88ون رقم الرقابة عمي أعمال اإلدارة في ظل قان_
 المنازعات  المتعمقة بالوظيفة العامة_ 
 طمبات إلغاء القرارات اإلدارية_ 
 المنازعات المتعمقة بالعقود اإلدارية_ 
 دعاوي الجنسية_ 

 المسائل التي تستبعد من اختصاص القضاء اإلداري بتشريعات خاصة
 (   LW309)  رمز المقرر 3 عدد الوحدات(  2 مفردات 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 سمطة قاضي اإللغاء  _الحكم في دعوي اإللغاء _

 م بوقف التنفيذالحك_اإللغاء 
 أىم المراجع

 الرقابة عمي أعمال اإلدارة. محمد عبد اهلل الحراري . د.ا_ 1
 المبادي في القضاء اإلداري. أرحيم سميمان الكبيسي . د.ا_ 2
 الرقابة عمي أعمال اإلدارة. خميفة عمي الجبراني . د_ 3
 (LW107)رمز المقرر  3عدد الوحدات (   1 مفردات مادة القانون الدستوري)
 الدساتير المدونة والدساتير العرفية_تحديد مفيوم الدستور وأنواعو ومصادرة _
 السمطة المختصة بتعديل الدستور_الدساتير المرنة والجامدة _
 طبيعة القاعدة الدستورية والجزاء المترتب عمي مخالفتيا_
 السمو الشكمي لمدستور_ السمو الموضوعي لمدستور  _
 انتياء الدساتير_الجزاء القانوني_الجزاء السياسي_الجزاء المترتب عمي مخالفة القواعد الدستورية_
 ( LW108)رمز المقرر  3عدد الوحدات  ( 2 القانون النظم السياسيةمفردات  )
 النظرية االستبدادية_ تفسير نشأة الدولة _ مفيوم الدولة وأركانيا ونشىتيا _
 النظم السياسية_دولة مركبة _ دولة موحدة_ نواع الدول أ_ والنظرية العقدية _
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صور الحكم من حيث _الحكم الديمقراطي والحكم النيابي_(األنظمة الشمولية )الحكم الفردي وحكم القمة _
 النظام الرئاسي وشبة الرئاسي_النظام البرلماني_العالقة مع السمطات

 ( 208LW)رمز المقرر  2وحدات عدد ال( 1( )مقررات مادة القانون الدولي العام )
مساىمة _ 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

 الدوليمصادر القانون _
_ الشروط الشكمية _ مراحل إبرام المعاىدات _ أنواع المعاىدات _ أىمية المعاىدات _ المعاىدات الدولية _

العرف _انقضاء المعاىدات_ أثار المعاىدات _التعديل _ التفسير _ التحفظ _ الشروط الموضوعية 
التصرفات المنشاة _ رف الدولي مزايا وعيوب الع_ أركان العرف الدولي _ تعريف العرف الدولي _الدولي
 المبادي العامة لمقانون الدولي. أىمية تقنين القانون الدولي_ العرف والمعاىدات الدولية _ لمعرف 

 (LW209 )رمز المقرر  2عدد الوحدات ( 2( )مفردات مادة القانون الدولي العام )
السمطة _ اإلقميم _ الشعب _ العناصر األساسية لمدولة _تعريف الدولة _أشخاص القانون الدولي_

 _الصفة القانونية لمدولة _ خصائص الدولة _ السياسية
أنواع الدول من _أنواع الدول من حيث التمتع بالسيادة_أنواع الدول من حيث الشكل القانوني_أنواع الدول_

 الدوليةعمل المنظمة _تكوين المنظمات الدولية_األشخاص اآلخرين لمقانون الدولي_حيث وحدة السمطة
 أىم المراجع

 القانون الدولي العام. عمي ضوى . د_ 1
 الوجيز في القانون الدولي. صالح السنوسي . د_ 2
 مبادي القانون الدولي العام. إبراىيم احمد شمبي . د_ 3
 
 (7LW21)رمز المقرر  2عدد الوحدات ( مفردات مادة قانون حقوق اإلنسان )
اإلعالن  -اإلعالن الفرنسي وحقوق اإلنسان _الميبرالية وحقوق اإلنسان _تحديد محتوي حقوق اإلنسان _

ويستند  المبادي التي ليست محل خالف_ المبادي األساسية لحقوق اإلنسان _العالمي وحقوق اإلنسان 
 مبدأ حرية اإلنسان_ مبدأ شرعية العقوبة _ مبدأ المساواة _ مبدأ عدم التميز _ عمييا قانون حقوق اإلنسان 

 عالقة قانون حقوق اإلنسان بالقوانين االخري_ مبدأ حق الحياة _ 
 والمواثيق الخاصة_  المواثيق العامة  _المصدر اإلقميمي_المصدر الدولي_مصادر قانون حقوق اإلنسان_
 الواجبات والقيود –الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  –الحقوق المدنية والسياسية _
المنظمات غير _المنظمات الدولي المتخصصة_منظمة األمم المتحدة_لحقوق اإلنسان ةالدولي الحماية_

الحماية األمريكية لحقوق _الحماية األوربية لحقوق اإلنسان_الحماية اإلقميمية لحقوق اإلنسان_الحكومية
 الحماية العربية لحقوق اإلنسان_الحماية اإلفريقية لحقوق اإلنسان_اإلنسان
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 المراجعأىم 
 مذكرات في حقوق اإلنسان. أرحيم سميمان الكبيسي , د. ا_ 1
 المفاىيم 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 ( دولية مفردات مادة العالقات ال)
تطور العالقات  –إشكالية تعريف العالقات الدولية وتحديد موضوعيا _نشأة وتطور العالقات الدولية_

 إطراف العالقات الدولية_الجدل النظري حول تعميل الواقع الدولي –الدولية 
 –مركز الدولة في النظام الدولي  –ة الدولة العناصر القانونية لنشأ –العناصر المادية نشأة الدولة _

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

 مكانتيا في النظام القانوني –تعريفيا  –سية شركات متعددة الجن –
 التفاعل الدولي_
 الصراع الدولي_
األسباب  –النتائج المتربة عمي الحرب الباردة  –الصراع االقتصادي  –الصراع األيدلوجي واالستراتيجي _

نظام  –القضاء الدولي  –التحكيم الدولي  –تسوية المنازعات الدولية بالطرق السممية   -المباشرة لمصراع 
التمثيل الدبموماسي  –تطبيق نظام األمن الجماعي  –األمن الجماعي في نطاق منظمة األمم المتحدة 

 البعثات القنصمية –ماىية الدبموماسية واألجيزة التي تقوم بمباشرتيا  –والقنصمي 
 أىم المراجع

 يةمقدمة لدراسة العالقات الدول, منصور ميالد يونس , د. ا_ 1
 موسوعة عمم 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
 (LW218)رمز المقرر  2عدد الوحدات ( مفردات مادة المالية العامة )

 حجم اإلنفاق العام وكيفية ترشيده-تقسيمات النفقات العامة-العامة النفقات-التعريف بالمالية العامة 

طرق إصدار -خصائص القروض العامة-القروض العامة-الرسوم-إيرادات أمالك الدولة-اإليرادات العامة
الجية -القواعد األساسية لتحضير الميزانية العامة-الميزانية العامة-انقضاء القروض العامة-القروض العامة

القواعد -الطبيعة القانونية لمضريبة-التعريف بالضريبة وخصائصيا-الضرائب-صة باعتماد الميزانيةالمخت
تقدير -الضرائب عمي رأس المال-الضرائب عمي الدخل-وعاء الضريبة-أنواع الضرائب-األساسية لمضريبة

االزدواج -يبيالمشاكل التي تواجو التنظيم الضر-ربط الضريبة وتحصيميا-سعر الضريبة-وعاء الضريبة
 وسائل مكافحة التيرب الضريبي-التيرب الضريبي-الضريبي
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 أىم المراجع
 مبادي المالية العامة. منصور ميالد يونس . د.ا

 مبادي المالية العامة.  حممي مجيد             . د

 المالية العامة. حقي إسماعيل بربوتي     

 (LW423)رمز المقرر  2دد الوحدات مادة اختيارية، ع( مفردات مادة التنظيم الدولي )
الميثاق التأسيسي –عناصر المنظمات الدولية  –التعريف بالمنظمات الدولية  –نشأة التنظيم الدولي 
سمطات المنظمات  –التفويض في المنظمات الدولية  –الشخصية القانونية لممنظمات  –لممنظمات الدولية 

منظمة  –سمطات المنظمات الدولية  –تمويل المنظمات الدولية  –العقوبة في المنظمان الدولية  –الدولية 
جامعة الدول  –أجيزة االتحاد اإلفريقي واختصاصاتيا  –االتحاد اإلفريقي  –اختصاصاتيا  –األمم المتحدة 

 أجيزة الجامعة واختصاصاتيا –العربية 
 أىم المراجع

 أصول التنظيم الدولي, إبراىيم احمد شمبي . د

 التنظيم الدولي. الواحد محمد الفاو عبد . د

 الوسيط في قانون المنظمات الدولية. احمد أبو الوفاء محمد . د

 قانون التنظيم الدولي,  إبراىيم احمد شمبي . د
 (413LW)رمز المقرر  2عدد الوحدات ( مفردات مادة القانون الدولي للبحار )
ظيور الدول  –تتضمن دراسة التقدم العممي  –ر مقدمات التغي –نشؤ وتطور القانون الدولي لمبحار _

التطمع إلي إقامة نظام اقتصادي دولي جديد  –الجديدة وبروز دول العالم الثالث عمي مسرح الحياة الدولية 
 محاوالت الدول لبسط سمطانيا اإلقميمي عمي مناطق جديدة في البحار –
ثالث لقانون البحار حتي صياغة االتفاقية دراسة اإلطار الشكمي لممفاوضات وبالخصوص المؤتمر ال_ 

 1982الخاصة بقانون البحار الجديد لسنة 
 المصالح الوطنية –األىمية االقتصادية  –اإلطار الموضوعي لممفاوضات _ 

 التكتالت الدولية
 مصادر القانون الدولي لمبحار_ 
القانون الداخمي واإلعمال  –القضاء الدولي  –نشأة المنظمات الدولية  –تمييد العرف الدولي لمبحار _ 

 لمفقو الدولي –االنفرادي 
 1982القيمة القانونية التفاقية األمم المتحدة لقانون البحار _ 
 عمم السفينة -جنسيتيا –تعريفيا  –السفينة _ 
 المجاالت البحرية الخاضعة لسيادة الدولة الساحمية_ 
المنطقة  –المنطقة المجاورة أو المتاخمة  –البحر اإلقميمي  –الداخمية  المياه –المجاالت البحرية العادية _ 

 الجرف القاري –االقتصادية الخالصة 
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 األرخبيالت –المضايق والقنوات  –الجزر  –المجاالت البحرية االستثنائية _ 
الييكل  –المنطقة الدولية  –أعالي البحار -المجاالت البحرية الخاضعة لمبدأ االستعمال السممي _ 

ىيئات  –نظام العضوية فييا  –إنشاء السمطة  –السمطة  –التنظيمي لالستكشاف واستغالل ثروات المنطقة 
 الطبيعة القانونية لمسمطة وشخصيتيا القانونية –السمطة 

مؤتمر  –تموث البيئة البحرية  –حماية البيئة البحرية  –تتضمن ىذه الدراسة –بعض المشاكل الخاصة _ 
اتفاقية منع التموث من   1969مؤتمر بروكسل  1971 – 1969-1954اتفاقية لندن  -1926واشنطن 
 التعاون اإلقميمي في ميدان حماية البيئة البحرية 1973السفن 

 (موقف االتفاقية الجديدة )حماية البيئة البحرية في إطار القانون الدولي لمبحار _ 
 –اختصاص دولة العمم  -سؤولية الدولية بشأنيااالختصاص في مسائل حماية البيئة وقواعد الم_ 

 اختصاص دولة الميناء –اختصاص الدولة الساحمية 
 البحث العممي البحري_ 
ضوابط وواجبات البحث  –الحق في القيام بالحث العممي  –اإلطار القانوني لمبحث العممي البحري _

– التعاون الدولي في مجال البحث العممي البحري  -العممي
 تسوية المنازعات الدولية المتعمقة 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 
 لتطبيقالقانون الواجب ا

 تشكيميا نظام عمميا حكميا –محكمة التحكيم  –التحكيم _ 
تشكيل  –قوائم الخبراء  –طوائف المنازعات التي يجوز إخضاعيا لمتحكيم الخاص  –التحكيم الخاص _ 

 المحكمة
 المحكمة الدولية لمقانون البحار_ 

انتياء  –واجبات القضاء وحقوقيم  –مدة العضوية  –الترشح واالنتخاب  –العضوية فييا  –تشكيل المحكمة 
 حكم المحكمة –القانون الواجب التطبيق  –تنظيم المحكمة  –اختصاص المحكمة  –العضوية 

 اختصاصات الغرفة –الفرق المخصصة  –تكوينيا -غرفة منازعات قاع البحر_ 
 قرارات الغرفة –االختصاص اإلفتائي  –االختصاص القضائي 

 أىم المراجع
 القانون الدولي لمبحار.  الدين عامر صالح . د.ا

 القانون الدولي لمبحار. محمد الحاج حمود    . د

 قانون البحار الجديد بين التقميد والتجديد. ساسي سالم الحاج     . د

 الوجيز في القانون الدولي لمبحار. مصطفي المبروك عمار . د
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 ( LW214)المقرر رمز  2عدد الوحدات ( مفردات مادة طرق البحث القانوني)
المعاجم  –المراجع المتخصصة وغير المتخصصة  –المراجع العامة _-أدوات البحث البحث العممي_

 مصادر النصوص التشريعية_ -المعاجم القانونية –الموسوعات  –المغوية 
الموسوعات التشريعية  –الموسوعات التشريعية العامة  –الفيارس التشريعية  –الجريدة الرسمية 

 –النشرات القضائية  -فيارس مبادي أحكام القضاء_-مصادر اإلحكام القضائية_ -المتخصصة
خطوات البحث _-مصادر التشريع والقضاء الدوليين_-كتب الشريعة اإلسالمية_-الموسوعات المختمطة

تسجيل الموضوع  –وع تحديد الموض –جدة الموضوع  –أىمية الموضوع  –اختيار الموضوع _-القانوني
– كيفية أعاد الخطة  –ترتيب قائمة المراجع  –القراء األولية وتكوين قائمة المراجع  –إداريا 

تدوين  –تدوين المعمومات  –شروط الخطة الموضوعية  –خطة البحث المقارن  –أنواع الخطط _ 
 –اليوامش  –االقتباس  – األسموب –تقسيم البحث والعناوين  –كتابة البحث  –المالحظات  الشخصية 

– المراجعة  –المالحق  –قائمة المراجع  -مكمالت النص –الشروط الفنية لمكتابة  –الخاتمة 

 أىم المراجع
 منيجية البحث العممي. ضوي    عمي . د

 كيف تكتب بحثا أو رسالة. احمد شمبي      , د
 (417LW)رمز المقرر  2عدد الوحدات ( مفردات مادة القانون البحري ) 
 –القانونية  –طبيعتيا  –السفينة  –مصادره  –نطاق تطبيقو  –خصائصو : تعريف القانون البحري _

 -الوكيل البحري -المرشد –الربان  –مالك السفينة : أشخاص المالحة البحرية _-إجراءات تسجيميا
االلتزامات التي يرتبيا العقد  –إثباتو  –تكوين العقد  –عقد النقل البحري _ -العقود البحرية –االختصاصات 

 –المخاطر المؤمن عمييا  –عقد التامين البحري _ -ومسئولية الناقل البحري في وضؤ االتفاقيات الدولية
 االلتزامات التي تقع عمي عاتق أطراف عقد التامين –اإلخطار المستثني 

النظام القانوني  –بالتصادم –الدعاوي الخاصة  –إحكامو  –التصادم البحري  –الحوادث البحرية _ 
 لممساعدة البحرية

 أىم المراجع
 القانون البحري الميبي. احمد عبد الحميد عشوش  . د
 ( 405LW)رمز المقرر  3عدد الوحدات  (  1 مفردات مادة الحقوق العينية)

يود الق –نطاق حق الممكية  –عناصر حق الممكية  –تعريف حق الممكية وبيان خصائصو _-حق الممكية
االنتفاع  –إدارة الممكية الشائعة  –طبيعة الممكية الشائعة _-الممكية الشائعة_ الواردة عمي حق الممكية

– اثأر القسمة  –انقضاء الممكية الشائعة  –التصرف في الممكية الشائعة  –بالممكية الشائعة 
 حق االنتفاع باألراضي -طرق انقضاؤه  –احكامة  –مصادرة  –خصائصو _-–حق االنتفاع 

 أسباب كسب الحقوق العينية_-التميز بينو وبين حق االنتفاع في القانون المدني
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حكامو  –وشروطو  –أركانو  –االستيالء _ حكام المقطات والكنز –وا   وا 
 أحكاميا وأثارىا: الوصية _-وأحكام تصفية الورثة –ومركز الوارث  –أحكامو واثاره  –الميراث _
حكامو: االلتصاق _ حكاميا_العقد وتشريعات التسجيل العقاري_-أنواعو وا   الشفعة وا 
 أثارىا في كسب الحق –شروطيا  -أنواعيا –أركانيا  –الحيازة _

 أىم المراجع
 الحقوق العينية األصمية التبعية. عبد السالم المز وغي . د. ا

 الحقوق العينية األصمية والتبعية,     عة عمي الزر يقي جم. د
 (LW406)رمز المقرر  3عدد الوحدات   (   2 مفردات مادة الحقوق العينية)
 الحقوق العينة التبعية في الشريعة االسالميو –أنواع الحقوق العينة التبعية  –تعريف الحقوق _
 –اثأر الرىن عمي الدائن  –التزامات الرىن  –إنشاءه أثاره عمي الرىن  –حاالتو  –الرىن القانوني _ 

 تنفيذ حقوق الدائن المرتين_اثأر الرىن بالنسبة لمغير –المرتين 
 األثر المترتب عمي تسجيل التنبيو واإلنذار –حق التتبع وشروطو  –حق التقادم _
أنواع حقوق _ق االمتياز وأقسامياحقائق حقو_ الرىن القضائي_الرىن الحيازي_الرىون االخري_ 

 (في تشريعات أخري)بعض حقوق االمتياز المنصوص عمييا _االمتياز
 أىم المراجع

 الحقوق العينية األصمية والتبعية. عبد السالم المز وعي .د.ا

 الحقوق العينية األصمية والتبعية. جمعو عمي الزر يقي   . د

 (LW411)رمز المقرر 3عدد الوحدات  ( 1مفردات مادة القانون الدولي الخاص)
 أحكام الجنسية_
التطور  –حداثة النشأة  –أسباب النشأة  –يشمل القانون الدولي الخاص  –ماىية القانون الخاص _

العالقة بين المعاىدة  –العالقة بين مختمف المصادر  –المصادر الدولية –المصادر الداخمية  –التاريخي 
– والقانون الدولي 

 قيود القانون الدولي العام-تنظيم الجنسية من أعمال السيادة-مفيوم الجنسية ومبادي تنظيميا_ الجنسية_ 

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

الحصول  – 1954ية الميبية قانون الجنس –جنسية األشخاص الطبيعية –دراسة تطبقيو لمجنسية في ليبيا _
أثار الحصول  –الجنسية المكتسبة  –الجنسية األصمية  –طرق الحصول عمي الجنسية  –عمي الجنسية 
 1951الجنسية الدائمة  – 1951الجنسية التأسيسية  –عمي الجنسية 

 لعودة لممعاييرالقانون الميبي وا –المعايير العامة لتحديد الجنسية  –جنسية األشخاص االعتبارية 

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



9 
 

استثناءات  –الخروج أو اإلخراج  –مركز األجنبي في ليبيا  –دراسة تطبيقية  –وسائل تنظيم مركز األجانب 
األجنبي وحق  –األجنبي المقيم والحقوق الخاصة  –األجنبي المقيم والحقوق العامة  –عمي القيود العامة 

 العمل والحقوق المينية

 أىم المراجع
 الموضوعات العامة لمقانون الدولي الخاص. عبد الرزاق المرتضي سميمان . د.ا

 تنازع القوانين وتنازع االختصاص القضائي الدولي. محمد المبروك الالفي . د

 القانون الدولي الخاص.       سالم ارجيعة الزوي

 (412LW)رمز المقرر  3عدد الوحدات ( 2 مفردات مادة القانون الدولي الخاص)
 القاضي الوطني وأعمال قواعد اإلسناد-النظرية العامة لتنازع القوانين_ -تنازع القوانين_

 القاضي الوطني وأعمال القانون األجنبي-اإلحالة-اإلسناد-التكيف

دراسة تطبيقية حمول تنازع _ -القاضي الوطني وتفسير القانون األجنبي-القانون األجنبيمدي تطبيقات 
 تنازع االختصاص القضائي الدولي_ -مركز األموال-المعامالت-األحوال الشخصية-القوانين

 مدي حرية الدولة في تحديد االختصاص الدولي لمحكميا

بمسائل المرافعات  في الدعاوي ذات العنصر القانون المختص -ضوابط االختصاص القضائي في ليبيا
 أثار اإلحكام األجنبية في ليبيا-األجنبي

 أىم المراجع
 الموضوعات العامة لمقانون الدولي الخاص الميبي. عبد الرزاق المرتضي سميمان . د.ا

 تنازع القوانين وتنازع االختصاص القضائي الدولي. محمد المبروك الالفي          

 ه الزوي   القانون الدولي الخاصسالم ارجيع

 (414LW)رمز المقرر  2عدد الوحدات ( مفردات مادة التنفيذ الجبري )
شروط -التعريف بالتنفيذ الجبري ووسائمو وأىميتو والقواعد التي تحكمو-القواعد العامة لمتنفيذ الجبري_ 

 أشخاص عممية التنفيذ-التنفيذ الجبري

 الصفة-طالب التنفيذ-المسؤؤلية عن إخطار المحضر في التنفيذ-فيذدور وصفة المحضر في التن-المحضر

 المقصود بالغير في الغير في مجال التنفيذ-الغير-شروط األىمية-شروط الصفة-المنفذ ضده-األىمية

-مواصفات الحق المنفذ بو-مضمون السند التنفيذي-السندات التنفيذية-في مواجية الغير شروط  التنفيذ
أنواع -ةذيمنازعات الصورة التنفي-مدي ضرورة الصورة التنفيذية-ماىية الصورة التنفيذية-يذيشكل السند التنف
 أنواع  السندات التنفيذية-ةذيالسندات التنفي

 السندات االخري-النفاذ المعجل-أحكام التحكيم-اإلحكام القضائية-اإلحكام

 شروط محل الحجز-محل التنفيد-األوراق التجارية-القرارات

النظام اإلجرائي -شروط اإلشكال-إشكاليات التنفيذ-منازعات التنفيذ-يجوز الحجز عمييا التي ال األموال
 لإلشكال في التنفيذ
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 االختصاص والنظام اإلجرائي-منازعات اإلشكال-أثار اإلشكال-الفصل في اإلشكال
جراءات -الحجز التنفيذي عمي المنقول لدي المدين-الحجز عمي المنقول-طرق التنفيذ الجبري_  شروط وا 

 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 لممدين -ما لممدين لدي الغيرطبيعة حجز -حجز ما لممدين لدي الغير-اإلشكال في التنفيذ
أثار حجز ما لممدين لدي -أثار حجز ما لممدين لدي الغير-إجراءات حجز ما لممدين لدي الغير-لدي الغير

 اإلحكام الخاصة بيذا الحجز-حجز اإليرادات واألسيم والسندات والحصص-الغير بالنسبة لممجوز عمية

 تحول الحجز التحفظي إلي حجز تنفيذي-حوال الحجز التحفظيشروط وأ-الحجز التحفظي عمي المنقول

 التنبيو بنزع الممكية-اإلجراءات التنفيذ عمي العقار-إطراف الحجز-محل الحجز-التنفيد عمي العقار

دعوي -عوارض التفنيد عمي العقار-إجراءات بيع العقار-قائمة شروط البيع وما يتعمق بيا-إنذار الحاجر
 شروط التوزيع-إعادة البيع عمي مسئولية التنفيذ-الفرعيةاالستحقاق 

 في التوزيع

 أىم المراجع
 التنفيذ الجبري. الكوني عمي اعبودة . د. ا -1

 قواعد التنفيذ الجبري في القانون الميبي. عبد المنعم جيرة . د.ا -2
 (LW 109)رمز المقرر  3عدد الوحدات (  مفردات مادة نظرية القانون  )

 أقسام القانون وفروعو_ خصائصيا –تعريف القاعدة القانونية 
 –القانون الجنائي  –القانون  –القانون المالي  –القانون اإلداري  –القانون الدستوري . ) فروع القانون 

قانون  –قانون الطيران  –القانون التجاري  –القانون المدني ) فروع القانون الخاص (-القانون الدولي العام 
 (القانون الدولي الخاص  –المرافعات المدنية التجارية 

. معيار التميز بين القواعد اإلمرة -القواعد المكممة. القواعد القانونية اإلمرة -أنواع القواعد القانونية_ 
 التشريع الفرعي –التشريع العادي  –المصادر األصمية -والقواعد المكممة

 وقواعد العدالة –القانون الطبيعي  –العرف  –اإلسالمية  مبادي الشريعة. المصادر االحتياطية 

 تطبيق القانون وتفسيره

 أىم المراجع
 أساسيات القانون الوضعي,  الكوني عمي اعبوده , د

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

. الحقوق الخاصة . الحقوق العامة . الحقوق المدنية . الحقوق  السياسية -أنواع الحقوق وتقسيماتيا_ 
 الحقوق الشخصية, عية الحقوق العينية األصمية والتب.  الحقوق المالية. حقوق األسرة 

 اإلثراء بال سبب. العمل غير المشروع . ادة المنفردة اإلر. العقد . مصادر الحق _ 

مفيوم . الذمة المالية . الوصاية والقوامة , الوالية عمي المال . الوالية عمي النفس . الوالية _ أركان الحق_ 
 طبيعة الذمة المالية. خصائص الذمة المالية . الذمة المالية 

المنقول . المنقول بالطبيعة . األشياء المنقولة . قارية األشياء الع. محل الحق . الشخص االعتباري _ 
. األشياء القابمة لمتعامل . األشياء غير القابمة لالستيالك . األشياء القيمة . األشياء المثمية , بحسب المال 

 شرط المشروعة. شرط التعين . األعمال شرط اإلمكان . األشياء غير القابمة لمتعامل 
 ايتواستعمال الحق وحم_ 

وسائل . الدعوي القضائية . الحماية القانونية لمحق . نظرية التعسف في استعمال الحق ) استعمال الحق 
 (المعاينة الخبرة, اإلقرار اليمين .القرائن . البينة . الكتابة ) الحق 

 أىم المراجع
 المدخل إلي عمم القانون. الكوني عمي اعبوده  . د. ا

 أساسيات القانون والحق.  عبد القادر شياب    . د. ا

 المدخل إلي عمم القانون. سالم عبد الرحمن غميض . د
 

 ( LW114)رمز المقرر  2عدد الوحدات ( مفردات مادة تاريخ النظم القانونية )
. القضاء الخاص . مرحمة القوة . نشأة القانون . أىمية دراسة تاريخ القانون . المقصود بتاريخ القانون 

مصادر القانون . اثار النظم القانونية . مظاىر النظم القانونية . والدينية . واالقتصادية . االجتماعية الحالة 
 في المجتمعات القديمة

 الجزاء الدنيوي. المحرمات . األساطير . الجزاء األخروي . أشكال الجزاء المقرر من قبل رجال الدين _ 
 التشريع_ العدالة_ المدونات اليندية_ تدوين القانون_قانونالنتائج المترتبة عمي النشأة الدينية لل_ 

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

 (LW210)رمز المقرر  3عدد الوحدات (   1 مفردات مادة التزامات) 
 تكوين العقد_ (األنواع المختمفة لمعقود . التعريف بالعقد وتحديد نطاقو )مفيوم العقد :العقد 

. أثار العقد . العقود . نظرية بطالن . السبب . المحل ( صحة التراضي . وجود التراضي . )التراضي 
 أثار العقد من حيث األشخاص

 اإلرادة المنفردة_ 
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الوعد بجائزة الموجة ( موقف القانون المدني . الجدل الفقيي ) قيمة اإلرادة المنفردة كمصدر لاللتزامات 
المسؤولية عن األعمال . الفعل المنشي لممسؤولية . المسؤولية التقصيرية . اإلحكام . الشروط  .لمجميور 
العالقة بين الصور . مسؤولية حارس البناء . المسؤولية عن األشياء . المسؤولية عن الغير . الشخصية 

 لسبب األجنبيا. انعدام رابطة السببية . وجود الضرر المباشر . الضرر . المختمفة لممسؤولية 
 اإلثراء بال سبب_ 

أىم تطبيقات . أحكام اإلثراء بال سبب . شروط اإلثراء بال سبب . القاعدة العامة في اإلثراء بال سبب 
 (الفضالة. دفع غير المستحق ) اإلثراء بال سبب 

 (1LW21)رمز المقرر  3عدد الوحدات  (  2مفردات مادة التزامات )
التعويض . التنفيذ بمقابل . التنفيذ العيني . مفيوم النتفيد الجبري . التنفيذ الجبري لاللتزام . تنفيذ االلتزام _ 
الدعوي . وسائل الدائن في المحافظة عمي الضمان العام . التعويض القانوني , التعويض القضائي . 

.. الشرط واألجل . أوصاف االلتزام , حبس الحق في ال. الدعوي الصورية . الدعوي البوليصة , المباشرة 
. انتقال الدين. انتقال الحق . انتقال االلتزام . تعدد الدائنين والمدين . االلتزام المركب. االلتزام البسيط 
 التقادم. المقاصة . اإلبراء . اإلنابة . التجديد . الوفاء . انقضاء االلتزام 

 أىم المراجع
 النظرية العامة لاللتزامات .محمد عمي البدري . د. ا_ 
 (312LW)رمز المقرر  3عدد الوحدات  (  1 مفردات مادة قانون المرافعات)

المساواة أما -استقالل القضاء-وحدة القضاء-أصول التنظيم القضائي-التنظيم القضائي_ النظام القضائي
 تخصص القضائيال-عالنية التقاضي-التقاضي عمي درجتين-القاضي الفرد وتعدد القضاء-القضاء

 النية القضائية

 بين الوالية واالختصاص التميز-والية القضاء الميبي-االختصاص القضائي_ المحاكم

 نطاق والية القضاء من حيث المنازعات

 نطاق والية القضاء من حيث االختصاص

االختصاص بحسب موضوع -االختصاص بحسب القيمة-االختصاص النوعي-قواعد توزيع االختصاص
القواعد الخاصة في توزيع -اختصاص محكمة موطن المدعي عمية-االختصاص المحمي-الدعوي

محكمة الدعوي ىي -محكمة الدعوي ىي محكمة الدفوع-نطاق اختصاص المحكمة-االختصاص المحمي
صالحيات -طبيعة قواعد توزيع االختصاص-طبيعة وجزاءات قواعد االختصاص-ةمحكمة الطمبات العارض

 التنازع عمي االختصاص-القاضي والخصوم

 أىم المراجع

 قانون نظام القضاء. الكوني عمي اعبودة. د. ا_ 
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 (313LW)رمز المقرر  3عدد الوحدات (  2 مفردات مادة قانون المرافعات)
استعمال -موانع سماع الدعوي-الشروط الخاصة-الشروط العامة-الدعويالحق في -تعريف الدعوي-الدعوي
أداء -تحرير صحيفة الدعوي-اإلجراءات المعتادة-إجراءات رفع الدعوي-الخصومة-تقسيم الدعاوي-الدعوي
اوامر  تإجراءا-إجراءات رفع الدعوي المستعجمة-اإلجراءات الخاصة-قيد الدعوي-رفع الدعوي-الرسوم
الحضور -مبدأ المواجو بين الخصوم-إجراءات نظر الدعوي-إجراءات تقديم الطمبات  العارضة-االداء

وم المواعيد في مفو-بمواعيد المرافعاتااللتزام -دور القاضي في اإلثبات-دور الحضور في اإلثبات-والغياب
 جزاءات مخالفة اإلجراءات والمواعيد-أنواع المواعيد-قانون المرافعات

 وقف الخصومة-عوارض الخصومة-مسؤولية القائمين باإلجراء-سقوط الحق في اإلجراء-البطالن

 ترك الخصومة-انتياء الخصومة قبل األوان -انتياء الخصومة-انقطاع سير الخصومة-انقطاع الخصومة

 متعريف الحك-انتياء الخصومة بالحكم-تقادم الخصومة-سقوط  الخصومة-اعتبار الخصومة كان لم تكن

األحكام التي يجوز فييا -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 عمي المحكمة االستئنافية-أثره عمي تفنيد الحكم

 ةطرق الطعن غير العادي

التماس -الحكم في الطعن في النقض-إجراءات الطعن بالنقض-شروط وأحوال الطعن بالنقض-النفض
شروط -اعتراض الخارج عن الخصومة-أثار االلتماس والحكم فيو-شروط وأحوال االلتماس-إعادة النظر

 الفصل في االعتراض الخارج عن الخصومة-اعتراض الخارج عن الخصومة

 أىم المراجع

 قانون نظام القضاء. ي عمي اعبودة الكون. د.ا
 (306LW)رمز المقرر  2عدد الوحدات ( 1 مفردات مادة قانون العمل)

 التعريف  بقانون العمل-المدخل لقانون العمل-مبادي وعموميات قانون العمل-عالقات العمل الفردية

مصادر قانون -مكانة قانون العمل بين مختمف فروع القانون االخري-ظيور 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

 التزامات العامل-أثار عقد العمل-العمل أركان عقد

التزامات جية العمل _ استعمال السمطة-تحديد العقوبة-الجزاء عن إخالل العامل بالتزاماتو السمطة التأديبية
أسباب انتياء عالقات -انتياء عالقات العمل-قواعد حماية األجر-حماية األجر-األجر-صاحب العمل

أسباب االنتياء -فسخ عقد العمل بإرادة الطرفين. استحالة التنفيد. الوفاة. ة االستقال. األسباب العامة -العمل
 انتياء عقد العمل محدد المدة. الخاصة 

 عدم التعسف في إنياء عقد العمل. المبرر المشروع لإلنياء -اإلنذار-انتياء عقد العمل غير محدد المدة

 ض عن النقل التعسفيالتعوي-إثبات التعسف-حاالت النقل التعسفي بنص القانون
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 أثار انتياء عقد العمل
 أىم المراجع

 عالقات العمل الفردية في القانون الميبي. عبد الغني عمر الرويمض 

 شرح عقد العمل الفردي. احمد حسن البرعي      
 

 (LW 307)رمز المقرر  2عدد الوحدات (  2 مفردات مادة قانون العمل)
المشاركة داخل المنشات االقتصادية -اتفاقية العمل الجماعية-المفاوضة الجماعية-عالقات العمل الجماعية
المشاركة في -النظم المختمفة في مشاركة العمال في إدارة المشاريع االقتصادية-و المشاركة في اإلدارة

نطاق تطبيق -امتيازات المشاركة-كةاألسس النظرية لممشار-نظام مشاركة العمال في اإلدارة واإلرباح-ليبيا
 المشاركة في اإلنتاج-المشاركة في اإلدارة-األدوات القانونية المنفذة لممشاركة في ليبيا-المشاركة في ليبيا

 أىم المراجع
 عالقات العمل الفردية في القانون الميبي. عبد الغني عمر الرويمض .د.ا

 لمنشات االقتصاديةالمشاركة داخل ا. عبد الغني عمر الرويمض .د.ا

 الوسيط في التشريعات االجتماعية. احمد حسين البرعي    . د
 (310LW)رمز المقرر  3عدد الوحدات (  1مفردات مادة العقود  المسماة )

الرضا ) أركان عقد البيع (-تمييزه عن غيره من العقود . خصائصو . تعريفو ) ماىية عقد البيع -عقد البيع
-بعض أنواع البيوع الموصوف(-التزامات المشتري . التزامات البائع ) أثار عقد البيع (-السبب . المحل . 

 (وظائفو . تميزه عن غيره من العقود . خصائصو . تعريفو ) ماىية عقد التامين -عقد التامين

ات المؤمن التزام. التزامات  المؤمن لو ) أثار عقد التامين (-السبب. المحل . الرضا ) أركان عقد التامين 
 انتياء عقد التامين(-
 (311LW)رمز المقرر  3عدد الوحدات ( 2( )مفردات مادة العقود المسماة )

 (أنواع الوكالة . تمييزه عن غيرة من العقود . خصائصو . تعريف ) ماىية عقد الوكالة -عقد الوكالة

 (التزامات الموكل . امات الوكيل التز) أثار عقد الوكالة (-السبب. المحل . الرضا ) أركان عقد الوكالة 

 انتياء الوكالة

 (وظائفو . تمييزه عن غيره من العقود . خصائصو . تعريفو ) ماىية عقد اإليجار -عقد اإليجار

التزامات المستأجر  . التزامات المؤجر) أثار عقد اإليجار (-السبب. المحل . الرضا) أركان عقد اإليجار 
 انتياء عقد اإليجار-ععقد اإليجار وعقد االنتفا(-

 أنواع حقوق االمتياز-حقائق حقوق االمتياز وأقساميا

 ( في تشريعات  اخرى) المنصوص عمييا بعض حقوق االمتياز 

 أىم المراجع
 العقود المسماة. محمد المبروك الالفي . د 
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 (305LW)رمز المقرر  3عدد الوحدات ( مفردات مادة القانون التجاري )
 تحديد األنشطة االقتصادية الخاضعة ليذا القانون-العامة المبادي والقواعد

 االلتزامات المترتبة عمي ذلك. توضيح متى يكتسب الشخص الطبيعي أو االعتباري وصف المحترف 

 تحديد المفيوم العام لمشركة-أحكام الشركات-المحل التجاري-تنظيم السجل التجاري والدفاتر التجارية

 المدنية الشركات-الشركات التجارية
 أىم المراجع

 القانون التجاري. محمد الجيالني البدوي . د

 (407LW)رمز المقرر  3عدد الوحدات (   1مفردات مادة األوراق التجارية )
القواعد المنظمة -القواعد المنظمة لمكمبيالة-مقدمو عامة عن االوارق التجارية-األوراق التجارية االئتمانية

 ةأحكام ختامي-لمسند االدني

 أىم المراجع
 عمي جمال الدين عوض األوراق التجارية. د.ا
 (410LW)رمز المقرر  3عدد الوحدات (   2مفردات مادة األوراق التجارية )
 خطاب الضمان_ االعتماد المستندي_ لة المصرفيةالحو_ الصك_ العمميات المصرفية_

 أىم المراجع
 عمميات البنوك. عمي جمال الدين عوض  . د
 الجيالني البدوي ، االوراق التجاريةمحمد . د
  
 (111LW)رمز المقرر  2عدد الوحدات ( مفردات مادة علم اإلجرام ) 
-موضوع عمم اإلجرام_ عالقتو بالعموم الجنائية االخري. فروعو . تطوره . نشاتو . التعريف بعمم اإلجرام _ 

 م األجرامالمجرم في عل-المفيوم القانون واالجتماعي واألخالقي. الجريمة 

 (السبب والعامل في عمم األجرام ) عوامل الجريمة _ مناىج البحث في عمم األجرام_ 
 العوامل الثقافية-العوامل الحضارية-العوامل الطبيعية-العوامل الخارجية-العوامل الداخمية

 المراجع
 عمم اإلجرام والسياسة الجنائية.     أمحمد الزار قي . د.ا

 أصول عمم اإلجرام. توتو عبد الرحمن أبو . د.أ

 مبادي عمم اإلجرام والعقاب,             فائزة الباشا . د

 ( 112LW)رمز المقرر  2عدد الوحدات ( مفردات مادة علم العقاب ) 
 مصادره منيج البحث فيو وعالقتو بغيره من العموم الجنائية. التعريف بعمم العقاب _ 
عصر االنتقام الفردي فعصر التكفير اإلليي مرورا بالمدارس العقابية ابتداء من . تطور السياسة العقابية _ 

 المختمفة وانتياء بحركة الدفاع االجتماعي الحديث
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العقوبات السالبة -عقوبات سالبو لمحرية-عقوبات بدنية-أنواع العقوبة-العقوبة-صور الجزاء الجنائي_ 
المؤسسات _ التدبير الوقائي_لعقوبات التكميميةا-عقوبات ماليو-جزاءات جنائية أخري-لمحرية قصيرة المدة

المعاممة العقابية داخل مؤسسات -اإلشراف القضائي-نظام المؤسسات العقابية الميبية وأنواعيا_العقابية
 الرعاية الالحقة. االختيار القضائي . المعاممة خارج السجون -حقوق السجين-اإلصالح والتأىيل

 أىم المراجع
 مبادي عمم اإلجرام الجزائي.   ره   محمد رمضان با. د.ا

 أصول عمم العقاب. عبد الرحمن محمد ابوتوتة . د. ا

 مبادي عمم اإلجرام والعقاب.     فائزة يونس الباشا . د

 (215LW)رمز المقرر  3عدد الوحدات  (  1 مفردات مادة قانون العقوبات العام)
_ ذاتية القانون الجنائي _ طبيعة القانون الجنائي_  محتوي  القانون الجنائي_ تعريف القانون الجنائي _ 

تنازع من )عدم رجعية النصوص الجنائية -تفسير القانون الجنائي-مبدا الشرعية الجنائية-اإلحكام العامة
 (التنازع من حيث  المكان ) اقممية القانون الجنائي (-حيث الزمان 

 ختالف بين الجريمة الجنائية والمدنية والتأديبيةاال-األركان العامة لمجريمة-تعريف الجريمة-الجريمة

الجرائم -التقسيم الثالثي-تصنيف الجريمة-تصنيف الوقائع-الكن الشرعي-التكوين القانوني لمجريمة_ 
 أسباب اإلباحة_ العادية والجرائم السياسية

 (216LW)رمز المقرر  3عدد الوحدات (  2 مفردات مادة قانون العقوبات العام)
التكوين القانوني -المسئولية الجنائية_ عالقة السببية-المساىمة الجنائية-الشروع-التكوين المادي لمجريمة

سمطة المحكمة في -موانع المسئولية الجناية(-غير ألعمدي,الخطأ. القصد الجنائي ) لممسؤولية الجنائية 
 القضائي العفو-العفو الخاص-وقف التنفيذ(-التقدير القضائي )تقدير العقوبة 

 أىم  المراجع_ 
 (القسم العام ) شرح قانون العقوبات الميبي . محمد رمضان باره    . د.ا

 (القسم العام ) محاضرات في القانون الجنائي . أمحمد الرازقي     . د. ا

 (القسم العام ) مذكرات في شرح قانون العقوبات الميبي . محمد ىاشم ماقورا   . د. ا

 (النظرية العامة لمجريمة ) شرح قانون العقوبات . فائزة الباشا . د

 

 (314LW)رمز المقرر  3عدد الوحدات (  1 مفردات مادة قانون العقوبات الخاص) 
 األحكام الخاصة لجرائم القتل-األحكام المشتركة لمجرائم القتل-جرائم القتل_ 

 العمد بتجاوز القصدجريمة القتل -الصور الخاصة لجريمة القتل العمد-عقوبة القتل العمد

األحكام الخاصة لجرائم الضرب -األحكام المشتركة لجرائم الضرب واإليذاء-جرائم الضرب واإليذاء_ 
جرائم الخطر عمي سالمة -الظروف المشددة لجرائم االيذا العمدية-االيذا ء البسيط-جريمة الضرب-واإليذاء
األحكام المشتركة لجرائم -جرائم اإلجياض_ -ضجريمة تسيب الوليد صيانة لمعر-جريمة المشاجرة-اإلفراد
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جريمة ىتك -جريمة ألمواقعو-جرائم العرض واالختالق_ الصور المختمفة لجرائم اإلجياض-اإلجياض
 األحكام المشتركة لجرائم العرض واألخالق-التعرض الثني-الفعل الفاضح ونشر األشياء الفاضحة-العرض

 أىم المراجع

 رائم االعتداء عمي األشخاصج, محمد رمضان باره . د.ا

 مذكرات في جرائم االعتداء عمي األشخاص. أبو بكر األنصاري . د

 جرائم االعتداء عمي األشخاص. القانون الجنائي . فائزة الباشا .د

 (315LW)رمز المقرر  3عدد الوحدات (  2 مفردات مادة قانون العقوبات الخاص)

األحكام المشتركة لجرائم السرقة -جريمة السرقة الحدية. أركانيا . نصوص جرائم السرقة -جرائم السرقة_ 
_ جناية السرقة باالكراه -قا لمقانونالسرقة العمدية وف-عقوبة جريمة السرقة-محل جرائم السرقة-بشكل عام

 جريمة إعطاء صك غير قابل لموفاء_ جريمة خيانة األمانة_ جريمة النصب
 أىم المراجع

 جرائم االعتداء عمي األموال.  محمد رمضان باره. د. ا

 جرائم االعتداء عمي األموال. القانون الجنائي الميبي . فائزة الباشا . د

 (409LW)رمز المقرر  3عدد الوحدات (  1 مفردات مادة قانون اإلجراءات الجنائية) 

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

الشكوى _ القيود الواردة عمي تحريك ورفع الدعوي الجنائية_ االدعاء المباشر-التفتيش والرقابة-غرفة االتيام
 عوي الجنائية المدنية الناشئة عن الجريمةالد_ انقضاء الدعوي الجنائية_ اإلذن. الطمب . 
اختصاص مأمور الضبط القضائي بإجراءات تحقيق -مرحمة جمع االستدالل_انقضاء الدعوي المدنية_

 التصرف في التحقيق االبتدائي_ التحقيق االبتدائي_ الندب-غير حالة التمبس-حالة التمبس-استثناء
 وامر الصادرة في التحقيق االبتدائياستئناف األ-األمر بان ألوجو-األمر باإلحالة

 أىم المراجع
 .1.2شرح قانون اإلجراءات الجناية الميبي جزء . مأمون سالمو . د. ا

 مذكرات في قانون اإلجراءات الجنائية. اليادي أبو حمرة . د

 1.2. شرح قانون اإلجراءات الجنائية الميبي جزء.        فائزة . د.
 

 (410LW)  رمز المقرر  3عدد الوحدات (   1 لجنائيةمفردات مادة اإلجراءات ا)
ضمانات القضاء _تشكيل القضاء الجنائي _ السمطة المختصة بالمحاكمة _ المبادي العامة لممحاكمة_ 

_ المواجية بين الخصوم في الدعوي الجنائية _ شفوية إجراءات المحاكمة _ عالنية المحاكمة _ الجنائي 
 تدوين إجراءات المحاكمة_ ( الحد الشخصي _ الحد العيني ) _ ي الجنائية تقيد المحكمة بحدود الدعو
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وتنازع _ الخروج عمي القواعد العامة لالختصاص _ ( محمي_ شخصي _ نوعي )_ نظرية االختصاص _ 
 (االختصاص 

_ حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدتو _ عبء اإلثبات _ أصل البراءة _ النظرية العامة لإلثبات_ 
إجراءات المحاكمة أمام -إجراءات المحاكمة_ طرق اإلثبات_ االستنادات عمي مبدأ اإلقناع القضائي 

حاكمة أمام محكمة إجراءات الم_ إجراءات المحاكمة أمام محكمة األحداث _ محكمة الجنح والمخالفات 
 أثاره_ حاالتو _ معيار البطالن -النظرية العامة والبطالن_ الجنايات

األمر _ شروط الحكم _ أركان الحكم _ أنواع األحكام الجنائية _ ماىية الحكم _ نظرية الحكم الجنائي
لب إعادة ط_ النقض_ االستئناف _ المعارضة _ القواعد العامة _ نظرية الطعن في األحكام_ الجنائي
 النظر

 (420LW)رمز المقرر  2عدد الوحدات ( مادة اختيارية ( ) مفردات مادة المخدرات )
 إنتاج المخدرات-الجمب والتصدير-صور جنايات المخدرات المؤثرات العقمية-جنايات المخدرات_ 

 الجزاءات الجناية-الكن المعنوي-حيازة المواد المخدرة-زراعة النباتات المخدرة

 جنح خاصة لممرخص-لمخدراتجنح ا_ 

 الحائم المرتبة بتطبيق قانون المخدرات والمؤثرات العقمية_ جنح آحاد الناس
 أىم المراجع

 شرح أحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقمية الميبي. محمد رمضان بارة . د
 (105LW)رمز المقرر  2عدد الوحدات (  1 مفردات مادة مدخل لدراسة الفقه اإلسالمي) 
مقارنة التشريع . أقسام األحكام الفقيية . معني الشريعة والفقو . حالة العرب قبل اإلسالم. عصر النبوة _ 

التشريع في _ التشريع في عصر الخمفاء الراشدون_ أسس التشريع اإلسالمي. اإلسالمي بالتشريع الوضعي 
عصر التقميد _ اىب الفقييةالمذ-التشريع في عصر األئمة المجتيدين-عصر الصحابة وكبار التابعين

 عصر النيضة الحديثة_ والجمود

 أىم المراجع

 مدخل الفقو اإلسالمي. محمد سعيد الجميدي . د. ا

 تاريخ التشريع اإلسالمي. عبد العظيم شرف الدين . د

 (106LW)رمز المقرر  2عدد الوحدات (  2 مفردات مادة مدخل الفقه اإلسالمي)
 فثاوي الصحابة-اإلجماع-السنة النبوية-الكتاب العزيز-المصادر التقمية-مصادر الفقو اإلسالمي_

 سدا لذرائع المصالح العقمية-االستحسان-القياس-المصادر العقمية_ شرع من قبمنا

 أىم المراجع
 مدخل الفقو اإلسالمي. سعيد محمد الجميدي  . د. ا

 التشريع اإلسالميتاريخ . عبد العظيم شرف الدين . د
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 (206LW)رمز المقرر  3عدد الوحدات (  1 مفردات مادة األحوال الشخصية)
 .تعريف الزواج 

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

الحكم الشرعي _ ي وجدت في الجاىميةاالنكحو الفاسدة الت-المحرمات من النساء_ الكفاءة. الوكالة. الوالية 
 لبعض االنكحة

 أىم المراجع
 محمد سعيد الجميدي ، أحكام األسرة في الزواج والطالق وأثارىما_ 1
 زكي الدين شعبان ، أحكام األحوال الشخصية_ 2
 (207LW)رمز المقرر  3عدد الوحدات (  2 مفردات مادة األحوال الشخصية)

ثارة_   التطميق عن طريق القضاء وأنواعو-الطالق باتفاق الطرفين_ باإلرادة المنفردةالطالق _ الطالق وا 
 الوالية-الحضانة-الرضاعة-األحكام المتعمقة بحقوق األوالد_ المتعة-والعدة-الرجعة-أثار الفرقة_ 

 \1984لسنة  10دراسة القانون رقم _ 
 أىم المراجع

 والطالق وأثارىما أحكام األسرة في الزواج. سعيد محمد الجميدي . د.ا

 أحكام األسرة في الشريعة اإلسالمية. مصطفي عبد الغني شيبة . د

 الزواج والطالق. عبد السالم الشريف . د.ا

 أحكام األسرة. اليادي عمي زبيدة . د

 (415LW)رمز المقرر  2عدد الوحدات ( 1مفردات مادة أصول الفقه )
 الحكم الشرعي_ مناىج األصوليين-نشأتو-فائدتو-موضوعو-الفقوتعريف أصول _ 

 المحكوم فيو-أقسامو-تعريفة

 المحكوم عمية

 أىم المراجع
 محمد سعيد  الجميدي ، أصول الفقو_ 1
 سميمان الجروشي ، أصول الفقو_ 2
 (416LW)رمز المقرر  2عدد الوحدات (  2مفردات مادة أصول الفقه )

 المصالح المرسمة-سد الذرائع-القياس-اإلجماع-السنة النبوية-الكتاب العزيز-الشرعيمصادر الحكم _ 

 الدالالت-المقاصد-االستحسان

 أىم المراجع
 أصول الفقو اإلسالمي. زكي الدين شعبان .د.ا

 أصول الفقو. عبد السالم أبو ناجي . د.ا
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 المنياج الواضح. عبد المجيد الديباني . د

 مذكرات في أصول الفقو. ه ضو مفتاح أبو غرار. د
 محمد سعيد  الجميدي ، أصول الفقو. د
 (. . LW 421)رمز المقرر  2عدد الوحدات مادة اختيارية ( تشريعات الحدود مفردات مادة ) 

الزنا، القذف، شرب الخمر، السرقة، والحرابة دراسة فقيية من حيث الحكم الشرعي وبيان الرأي الراجح عند 
 .المسألةاالختالف في 

 .قانون تشريعات الحدود المعمول بو في ليبيا ونقده وبيان اإلشكاليات العممية التطبيقية
 .األحكام المتعمقة بالقصاص والديو والتعرض لمقانون المعمول بو في ليبيا

 :-المصادر والمراجع المقترح رجوع الطالب إلييا 
 .محمود سامي النبراوي. وشرب الخمر د أحكام تشريعات الحدود السرقة الحرابة والزنا والقذف -1

 .أحمد فتحي بينسي. القانون الجنائي اإلسالمي د -2

 (. LW 317)رمز المقرر  2عدد الوحدات (  1الميراث والوصية  مفردات مادة )  
ن الميراث وأسبابو وشروطو التعريف بعمم المواريث، وبيان الحقوق المتعمقة بالتركو،  وبيان أركا -

 .ه\وموانعع

 .بيان اموال الوارثين، وبيان الفروض المقدرة بكتاب اهلل -

الحجب تعريفو وبيان أنواعو وكيفية الحجب وبيان أصول المسائل الفرضية وكيفية استخراج  -
 .الفرائض

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

 .وكيفية توريث العصيان تسبيو وأنواع العصبةالتعريف بالعصبة المسببة وال -

 .العول تعريفو وبيان أصول المسائل، وبيان كم عول يعول كل أصل مع األمثمة -

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

 .اإلنكسار تعريفو وبيان االنكسار عمى فريقين أو ثالث أو أربع فرق -

بالوصية، والتمييز بالوصية وغيرىا التي تمد من األسباب انتقال الممكية، الدليل عمى التعريف  -
، "شروط الموصي"مشروعية الوصية وحكم مشروعتيا، وبيان أركان الوصية وشروطيا الالزمة 

 .الصيفة وما يتعمق بيا من شروط"  شروط الموصي بو"شروط الموصي لو، 

م بشأن أحكام الوصية وبيان المواد 1994لسنة ( 7)انون رقم مع األخذ باالعتبار االطالع عمى ق
 .لمطمبة
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  :أىم المراجع
 أحكام المواريث والتركات   عبدالمجيد عبدالحميد الذيباني. د
 أحكام المواريث والوصية. سعيد محمد الجميدي . د 
 أحكام المواريث. حمزة أبو فارس . د.ا

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

 (LW  318)رمز المقرر  2عدد الوحدات (  2الميراث والوصية  مفردات مادة )  
 .ميراث الجدان مع األمثمة وبيان ميراث الدان مع األمثمة الجدة ذات القرابتين البيان مع األمثمة -

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

ية وشبو المالكية مع ضرب األمثمة ،المسألة المسألة المالكسألتين العمريتان مع ضرب األمثمة ،الم -
المشتركة مع ضرب األمثمة، المسالة الخرقاء مع ضرب األمثمة، المسألة المعادة مع ضرب األمثمة 

 .المسألة األكدرية مع ضرب األمثمة، 
التخارج وبيان كيفية التخارج مع األمثمة، والتعريف بالمناسخان وكيفية العمل في مسائل المناسخات  -

 .بطريقة المربعات

توريث ذوي األرحام وبيان انواعو وكيفية توريثيم، والتوريث باالحتياط كتوريث الحمل والفرقي  -
 .وتوريث األسير مع ضرب األمثمة وذكر أحواليم

 .راث ولد الزنا وولد المعان مع ضرب األمثمة، وكل ما يتمموبيمميراث الخنثي، ومي -

انواع الوصايا وأحكاميا بالنسبة لمموصي لو، لمموصي بو انقضاء الوصية يتنفيذىا أو بطالنيا،  -
 .وبيان تزاحم الوصايا

الوصية الواجبة وسندىا الفقيي وعمى من يحب الحكمة من تشريع الوصية الواجبة وبيان شروطيا  -
 .أمثمة لحل مسائل الميراث مع الوصية الواجبة واالختيارية وضرب

 :أىم المراجع      
 .أحكام المواريث  حمزة أبو فارس. د. أ. أحكام المواريث -
 المفيد في أحكام المواريث والوصية. عبد الغني عمر عبد الغني . د -

 (GA 100)رمز المقرر  3عدد الوحدات  ( مفردات مادة اللغة العربية ) 
_ األفعال الخمسة_ أنواع اإلعراب_ اإلعراب_ نسبة األفعال إلي الضمائر_ أىمية دراسة المغة العربية 

 طرق البحث. أنواعيا . فوائدىا . المعاجم _ رسم اإللف_ رسم اليمزة_ الجممة االسمية_ النكرة والمعرفة
 أىم المراجع
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 المفيد في المغة العربية.  اليادي الطبيب. د.ا

 الميسر في المغة العربية.  الصويعي عبد اهلل. د

 (113LW)رمز المقرر  2عدد الوحدات ( مفردات مادة مبادي االقتصاد ) 
منحني إمكانيات اإلنتاج واستعمالو -ميام النظام االقتصادي-تعريف عمم االقتصاد-االقتصاد الجزئي_ 

قانون الطمب . تعريف الطمب _ مصطمحات اقتصادية_ -مفيوم االقتصاد الجزئي-الكمي االقتصاد_لإلجابة
معادلة . التغير في الكمية المطموبة والتغير في الطمب . منحني الطمب .منحني الطمب . جدول الطمب . 

ل تحديد التدخ_ طرق حساب الناتج القومي_  إشكال منحنيات الطمب_ مرونة الطمب وأنواعيا. الطمب 
 الكساد االقتصادي_ التضخم_ التوازني

 أىم المراجع
 مبادي االقتصاد. بشير الويفاتي . د.ا

 (205LW)رمز المقرر  2عدد الوحدات ( مفردات مادة النقود والمصارف ) 
المصارف -المصارف والنظم المصرفية-قواعد النقود-وظائف النقود قيمة النقود-نشأة النقود-النقود_ 

 المصارف التجاريةموارد -التجارية

-النظرية النقدية التقميدية-النظام المصرفي في ليبيا-النظام المصرفي في البمدان العربية-المصرف المركزي
 النظرية النقدية الحديثة

 أىم المراجع
 محاضرات في النقود والمصارف. خالد عمي الدليمي . د

 مقدمة في النقود والبنوك. زكي شافعي . د

 النقود والمصارف. باح صالح أبو اإلر. د

 (218LW) رمز المقرر 3عدد الوحدات ( مصطلحات قانونية مفردات مادة )
. أنواع الحقوق . الشخصية القانونية . القاعدة القانونية . طبيعة القانون . تعريف القانون _ األساسيات

محتوي . القانون العام والخاص فروع . القانون الخاص . القانون العام . تصنيف القانون _.مؤسسة الدولة 
 القاعدة الموضوعية واإلجرائية

بعض _ مصطمحات القانون الخاص _ مصطمحات القانون الجنائي_ مصطمحات القانون الدولي العام_ 
 مصطمحا ت الخاص 

 


