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 لبنان  –جامعة طرابلس  1

 وتطورهانشأة الجامعة  1.1
م يف مدينة 1982هـ 1403 هي مؤسسة لبنانية خاصة للتعليم العايل أنشأهتا مجعية اإلصالح اإلسالمية عامجامعة طرابلس 

 .جممع اإلصالح اإلسالمي ،مسراء، شارع اإلصالح طرابلس لبنان، منطقة أيب
مث  اسات اإلسالمية(اجلامعي للدر  م باسم )معهد طرابلس15/10/1986تاريخ  3484رخصت مبوجب املرسوم اجلمهوري رقم 

 ."جامعة طرابلسبتحويلها إىل " 14/4/2009( بتاريخ 1736صدر املرسوم اجلمهوري رقم )
 املناظرات البناءة وااللتزام بالبحثو احلوار املفتوح وحرية تبادل األفكار وبيئة تربوية شعارها جمتمع علمي وفكري طرابلس جامعة 
العلمية االنسانية والسماوية و  لقيمجمتمع اجلامعة من أعضاء هيئة تدريس وموظفني وطلبة على االرتقاء بايعمل اجلاد، و  املنتج و

 .واالجتماعية اليت جتسدها اجلامعةواألخالقية 
 

 الرسالة 1.2

على املسامهة خرجيني أكفاء قادرين  ، وتقوم بإعدادىف العاىل ودة اجل وفقا ملعايري تقدم برامج أكادميية  جامعة  طرابلسجامعة 
هيئة التدريس امللتزمني بتجويد  نخبة متميزة ومتنوعة من أعضاءب من خالل  االستعانة بفعالية يف صنع مستقبل وطنهم وأمتهم، 

 املعرفة، واإلسهام ميوتقدوالعاملية  ة وإجراء الدراسات والبحوث ذات الصلة بالتحديات احمللية واإلقليميوالتعلم  التعليم ىت عملي
 اإلجيايب يف حتقيق احتياجات اجملتمع وتطلعاته.

 

 الرؤية 1.3
حيث ريادهتا على مستوى مناهج  من حمليًا واقليميًا وعاملياً  أن تكون من أبرز اجلامعات مؤسسة أكادميية تروم جامعة طرابلس

 .ملصلحوا وصناعة االنسان  الصاحل ،التعليم، والبحث العلمي، والتواصل املسؤول، واملشاركة اجملتمعية
 

 قيم الجامعة 1.4
 .على معايري اجلودة العاملية طرابلسالتميز: تقوم مجيع أنشطة جامعة 

 .مببادئ االستقامة والثقة واملسؤولية والشفافية واحملاسبة طرابلسالنزاهة: تلتزم جامعة 
 .مبدأ احلوكمة املشرتكة، وتدعم قيم التسامح والتنوع طرابلسالشمولية: تتبىن جامعة 

اطنة العاملية. كما تشجع التوعية حباجات املشاركة اجملتمعية، واالستدامة البيئية، واملو  طرابلساملسؤولية االجتماعية: تشجع جامعة 
 .وحتديات اجملتمعات احمللية والعاملية وتدعمها

 .عددة إلجياد احللول وتطوير املعرفةتماألنشطة املبتكرة اليت تعاجل التحديات والقضايا من منظورات  طرابلساالبتكار: تدعم جامعة 
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 األهداف 1.5
 :هتدف جامعة طرابلس إىل

الية يف صنع مستقبل وطنهم عداد خّرجيني أكفاء قادرين على املسامهة بفعتقدمي برامج أكادميية ذات جودة عالية إل .1
 وأّمتهم.

لية من خالل تزويدهم بأحدث احلياة العميف قيادية شغل أدوار وتأهيلهم لمتكني الطلبة من بلوغ أهداف مهنية عالية،  .2
 .املعارف وأجنع املهارات

 ت املختلفة.ثراء البحث العلمي الرصني مبا يسهم يف حتقيق احتياجات اجملتمع وتطلعاته يف اجملاالإ .3

 .ت احمللية والعامليةيات اجملتمعااجات وحتدحباملشاركة اجملتمعية، واالستدامة البيئية، واملواطنة العاملية، والتوعية ودعم تشجيع  .4

بناء الربامج املختلفة مبا حيقق ربط اجلامعة مبؤسسات اجملتمع وأفرداه من خالل تقدمي اخلدمات واالستشارات واألنشطة و  .5
 نسان وهنضة اجملتمع.اإل

 اجملتمعية وااللتزام باملبادئ.لية واملشاركة ذكاء الوعي باجلوانب املتعلقة باملمارسة املهنية، من قبيل السلوك األخالقي واملسؤو إ .6

 العضوية 1.6
 عمان. - يف احتاد اجلامعات العربية وعض .1
 الرباط. -يف احتاد جامعات العامل اإلسالمي )اإليسيسكو(  عضو .2
 القاهرة. -يف رابطة اجلامعات اإلسالمية  وعض .3
 جامعات لبنان. رابطة احتاد وعض .4

 

 الكليات والتخصصات 1.7
 (دكتوراه –ماجستير  –ية )ليسانس كلية الشريعة والدراسات اإلسالم 

 )التفسري، احلديث الشريف، عقائد وأديان( الدين:أصول  .1
 ل الشخصية، الشريعة والقانون()الفقه واألصول، فقه املعامالت املالية، فقه السياسات الشرعية، فقه األحوا الشريعة: .2
ية، االقتصاد اإلسالمي، حقوق الرتبوية اإلسالم، الدعوة ة اإلعالم، العلوم )العقائد واألديان :الدراسات اإلسالمية .3

 اإلنسان(
 

 كلية إدارة األعمال 
 اإلدارة .1
 احملاسبة .2
 التسويق .3
 املعلوماتية اإلدارية .4
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 كلية التربية 

 مرحلة اإلجازة 1.7.3.1
 تربية خاصة .1
 أساسيةتربية  .2
 تربية رياضية .3
 تربية حضانية .4

 

 مرحلة الدبلوم 

 املدة الزمنية: فصليني دراسيني.
 (  Teaching Diplomaدبلوم التأهيل التربوي )الدبلوم التعليمي  1.7.4.1
 :دبلوم تخصصي 1.7.4.2

 اإلدارة الرتبوية .1
 الطفولة املبكرة .2
 تكنولوجيا التعليم .3
 طرق التدريسو املناهج  .4
 الرتبويو النفسي اإلرشاد  .5

 

 والعلوم اإلنسانية اآلدابكلية  
 الرتمجة .1
 الفلسفة .2
 علم النفس .3
 آداهباو اللغة العربية  .4
 احلضاراتو التاريخ  .5
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 التخصصات والدرجات العلمية 1.8
 الكلية

Faculty 
 التخصص

Major 
 الدرجة العلمية

Degree 
 عدد الساعات

Total Credits 
 عدد السنوات

Years 
 لغة التعليم

Teaching Language 

مية
سال

 اإل
ات

راس
والد

عة 
شري

ال
 

 عربيةال 4 148 بكالوريوس الشريعة والدراسات اإلسالمية
 عربيةال 1 17 الدبلوم والدراسات اإلسالميةالشريعة 

 في الشريعة:
 التفسري وعلوم القرآن الكرمي   احلديث الشريف وعلومه 
 الفقه واألصول  الميةاملعامالت املالية واملصرفية اإلس 
 الشريعة والقانون  علوم األسرة  

 عربيةال 2 30 املاجستري

 : الدراسات اإلسالميةفي 
 العقائد األديان  االقتصاد اإلسالمي 
 حقوق اإلنسان  الدعوة واإلعالم 
 العلوم الرتبوية اإلسالمية   

 عربيةال 2 33 املاجستري

 :الشريعةفي 
 الفقه واألصول  الفقه املقارن 
  الشريعة والقانون  أصول الدين  

 عربيةال 3 42 الدكتوراه

 :الدراسات اإلسالميةفي 
 العقائد واألديان  الدعوة واإلعالم 
 العلوم الرتبوية اإلسالمية  االقتصاد اإلسالمي 
 حقوق اإلنسان   

 عربيةال 3 42 الدكتوراه

دارة
اإل

 
 نكليزيةاإل 3 108 بكالوريوس Accounting   -احملاسبة    •     Management   -اإلدارة
 Marketing  - التسويق    •MIS    -اإلدارية املعلوماتيةنظم 

ربية
الت

 
 عربيةال 3 96 بكالوريوس تربية حضانية  •   تربية رياضية •    أساسيةتربية    •   خاصةتربية 

 التأهيل الرتبوي
 الدبلوم

30 
   يمتكنولوجيا التعل•     الطفولة املبكرة•    اإلدارة الرتبوية عربيةال 1

 اإلرشاد النفسي والرتبوي •   املناهج وطرق التدريس
24 
 

ب 
آلدا

ية ا
كل

انية
إلنس

وم ا
العل

و
 

 وآداهبااللغة العربية   • واللغة اإلنكليزيةالرتمجة 
 نكليزيةاإلعربية / ال 3 108 بكالوريوس واحلضارات التاريخ•    األديان املقارنة•     الفلسفة•    األدب والنقد

 واحلضاراتالتاريخ   • واللغة اإلنكليزيةالرتمجة 
 والنقداألدب •   وآداهبااللغة العربية 

 ماجستري

42 
 عربيةال 2

 33 واحلضاراتالتاريخ •    األديان املقارنة •  الفلسفة

 نكليزيةاإلعربية / ال 3 42 دكتوراه األدب والنقد •  وآداهبااللغة العربية •   واللغة اإلنكليزيةالرتمجة 
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 النظام الداخلي 2
 شروط القبول 2.1

، اإلنكليزية/يد مستوى يف اللغة العربيةما يعادهلا وخيضع المتحان حتدو شهادة الثانوية العامة أيقبل الطالب يف اجلامعة شرط حيازة 
 بية للناطقني بغريها" التابع للجامعة.فيما خيضع الطالب األجانب لربنامج تدريس خاص يف اللغة العربية يف مركز "تعليم اللغة العر 

 

 المستندات المطلوبة 2.2
 ما يعادهلا.و الثانوية العامة أصورة طبق األصل عن شهادة  .1
 جواز السفر.و صورة عن اهلوية أ .2
 شهادة صحية. .3
 سجل عديل. .4
 (.3 صورة مشسية )عدد .5
 تزكيتان من جهتني علميتني معروفتني. .6
 سنوات(. 3 كشف درجات املرحلة الثانوية ) .7

 

 شروط االنتقال من مؤسسة تعليم عاٍل ألخرى 2.3
 معرتفاً هبا.أن تكون اجلامعة املنتقل منها الطالب  .1
 إبراز كشف عالمات من اجلامعة املنتقل منها وكشف عالمات باملرحلة الثانوية. .2
ملرعية اإلجراء يف النظام اوصف املواد الدراسية اليت يرغب الطالب باحتساهبا ضمن جامعة طرابلس يف إطار األحكام  .3

 الدخلي للجامعة.
 تمدة املعادلة خلطته الدراسية.من عدد الساعات املع% 50حيسب للطالب ما اليزيد على  .4
 عدم ادخال عالمات املواد املعادلة ضمن املعدل الفصلي أو الرتاكمي. .5
 

 الحضور والدوام 2.4
 أسبوعاً دراسياً. 15تقّسم السنة الدراسية إىل فصلني حيتوي كّل منهما على  .1
 ي.اجلامعحيدَّد دوام الدراسة يف اجلامعة وفق روزنامة سنوية تعلن قبل شهر من بدء العام  .2
ملطلوبة، باستثناء بعض الطالب احتت طائلة إلغاء املادة اليت حيضرها بالنسبة  %80يلزم الطالب بنسبة حضور ال تقّل عن  .3

 الذين حيصلون على إذن مسبق من قبل العميد لعذر مقبول.
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 جدول قياس التقدير 2.5
قياس خاص يتكون من أربع  قيمة عددية، بغرض حساب املعدل املرجح على جدول أدناهحيمل كل تقدير من التقديرات املوضحة 
 نقاط، ويوضح اجلدول اآليت هذه القيم:

 التقدير العالمة القصوى العالمة الدنيا النقاط العالمة بالحروف
 ممتاز A 4.0 95 100 أ
 ممتاز A 3.7 90 94.9- -أ

 جيد جدا B 3.3 86 89.9+ +ب
 جيد جدا B 3.0 82 85.9 ب
 جيد جدا B 2.7 77 81.9- -ب
 جيد C 2.3 73 76.9+ +ج
 جيد C 2.0 69 72.9 ج
 مقبول C 1.7 64 68.9- -ج
 مقبول D 1.3 60 63.9+ +د
 راسب D 1.0 35 59.9 د

 

 المرافق الحيوية 3
 مكتبة الجامعة 3.1

عرفة احلضارية اإلسالمية، حيث العلمي وتنمية للمحتتضن جامعة مكتبة من أهم املكتبات اجلامعية يف لبنان وذلك خدمة للبحث 
 كتاب إضافة إىل الكتب اإللكرتونية.  40,000تضم قرابة 

 

 السكن الجامعي 3.2
جمهز  ويزا داخل حرمها اجلامعي وهمن خارج لبنان سكنا جامعيا مم وتوفر جامعة طرابلس لطالهبا القادمني من املناطق البعيدة أ

 بكافة وسائل الراحة. 
 

 المعلوماتية مختبر 3.3
ني االحتياجات الفنية وخدمة اإلنرتنت وذلك لتأم LCDيضم خمترب املعلوماتية جمموعة من أجهزة الكمبيوتر وجهاز عرض

 واللوجستية لالستفادة منه يف خمتلف الكليات واالختصاصات. 
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 قاعة السمعيات والبصريات 3.4
 خدمًة لألساتذة والطلبة.  تضم قاعة السمعيات والبصريات باجلامعة أحدث الوسال التقنية

 

 المالعب الرياضية 3.5
 عددة النشاطات. قاعة كربى متو نادي رياضي و تضم اجلامعة مالعب لكرة القدم وكرة السلة لتنمية مواهب الطالب 

 

 المسرح الجامعي 3.6
 العرض.مهارات  تضم اجلامعة مسرحاً يغطي مجيع األنشطة واالحتفاالت الرمسية، إضافًة إىل تدريب الطالب على

  

 تأشيرات الدخول للطالب الوافدين 3.7
عة الدراسة باجلامعة بعد استيفاء شروط االجانب الذين يرغبون مبتابو تقوم اجلامعة بتأمني تأشريات الدخول للطالب الوافدين، العرب 

 القبول.
 

 المنح التعليمية 3.8
 التايل:متنح اجلامعة منحاً تعليمية ضمن نظام املنح املعمول به على الشكل 

 % حلفظة نصف القرآن الكرمي.50منحة بنسبة و حلفظة كتاب اهلل كاماًل  %90منحة  .1
 منح تفوُّق حبسب معدل الطالب الرتاكمي خالل مسريته الدراسية. .2
 منح للحاالت االجتماعية اخلاصة. .3
 منح خاصة بالطلبة الوافدين. .4
 اصة.اخلو رمسية اللمؤسسات لمنح  .5
  منحة مقابل عمل دعوي. .6
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 الشريعة والدراسات اإلسالميةكلية  4

 الرؤية 4.1

ة حضارية إسالمية متميزة، ليكون قادراً على تتلخص رؤية اجلامعة يف إتاحة الفرصة للتعلم أمام الطالب إلعداده علمياً و ُخُلقّياً برؤي
 النهوض جبدارة وكفاءة يف خدمة دينه ووطنه وأمته.

 

 مرحلة اإلجازة )الليسانس( 4.2
 :الليسانس يف الشريعة اإلسالميةة متنح الكلية درج

 سنوات. 4: مدة الدراسة .1
 ساعة معتمدة. 148: عدد الساعات املعتمدة .2
( ساعة معتمدة كحد 18)مدة كحد أدىن يف الفصل الواحد، و( ساعة معت12: )األعلى للعبء الدراسياحلّد األدىن و  .3

 ( ساعة معتمدة يف احلاالت االستثنائية.21أقصى، و)
 

 شروط القبول 
ى يف اللغة العربية، فيما خيضع الطالب خيضع المتحان حتديد مستو و ما يعادهلا و يقبل الطالب يف الكلية شرط حيازة الثانوية العامة أ

 ها" التابع للجامعة.األجانب لربنامج تدريس خاص يف اللغة العربية يف مركز "تعليم اللغة العربية للناطقني بغري 
 

 المستندات المطلوبة 
 ما يعادهلا.و األصل عن شهادة الثانوية العامة أصورة طبق  .1
 جواز السفر. وصورة عن اهلوية أ .2
 شهادة صحية. .3
 سجّل عديل. .4
 ( صور مشسية.3) .5
 تزكيتان من جهتني علميتني معروفتني. .6
 سنوات(.3كشف درجات املرحلة الثانوية ) .7

 

 شروط االنتقال من مؤسسة تعليم عاٍل ألخرى 
 .قانوناً  لطالب معرتفاً هباأن تكون اجلامعة املنتقل منها ا .1
 كشف عالمات باملرحلة الثانوية.و إبراز كشف عالمات من اجلامعة املنتقل منها  .2
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وصف املواد الدراسية اليت يرغب الطالب باحتساهبا ضمن جامعة طرابلس يف إطار األحكام املرعية اإلجراء يف النظام  .3
 الدخلي للجامعة.

 عدد الساعات املعتمدة املعادلة خلطته الدراسية.% من 50حيسب للطالب ما اليزيد على  .4
 عدم ادخال عالمات املواد املعادلة ضمن املعدل الفصلي أو الرتاكمي. .5

 الدرجاتمتحانات و اال 
األنشطة و ها القسم العملي االمتحانات النهائية للمواد الدراسية، يضاف إليو تعتمد اجلامعة نظام امتحانات السعي  .1

 احلضور.و 
مج معلن. يرصد لالمتحان يتم ذلك وفق برناو أسابيع على األقل  8جتري امتحانات السعي للمواد الفصلية بعد مرور  .2

تسديد نصف الرسوم  من الدرجات، كما ال حيق للطالب التقدم إىل االمتحان النصفي إال بعد %40النصفي نسبة 
 للفصل الدراسي الواحد.

% من 60لنهائي نسبة ايرصد لالمتحان و  الفصل الدراسي وفق برنامج معلن جتري االمتحانات النهائية للمواد يف .3
 الدرجات.

 مبوجب قرار عميد الكلية. ميكن للطالب الذي قدم عذراً مقبواًل لتغيبه عن امتحان السعي أن خيضع المتحان تعويضي .4
 راسته يف الفصل الثاين.دمتابعة % حىت يتمكن من 60قدره و على الطالب أن حيصل على احلد األدىن للمعدل الرتاكمي  .5
 لقائمة التالية:االنقاط وفق و يكون تصنيف الدرجات و % كحد أدىن، 60ينجح الطالب يف املادة إذا نال درجة  .6

 

 االنقطاعالتسجيل، االنسحاب و  
 ملواعيد احملددة.ال يعترب الطالب مسجالً يف أي فصل دراسي إال بعد استكمال تسديد الرسوم املقررة يف ا .1
 ملعلن عنها.إضافة مواد وفق الروزنامة اجلامعية السنوية او مواعيد سحب أو دد فرتة تسجيل املواد حت .2
 يعترب الطالب منقطعاً عن الدراسة: .3

 مل يكن مسجالً يف الفصل.و اإلضافة و انتهت فرتة السحب و إذا بدأ التدريس  .أ
 إذا ألغي تسجيله بسبب عدم دفع الرسوم اجلامعية املتوجبة عليه. .ب

ال إذا كان انقطاعه بعذر يقبله إمنقطعني يعترب مفصواًل من اجلامعة و جتاوز انقطاع الطالب فصلني دراسيني متصلني أإذا  .4
 ال يعترب الفصل الصيفي فصالً هلذه الغاية.و العميد، 

يف المتحانات النهائية أكثر يف مدة أقصاها شهر قبل بدء او يسمح للطالب باالنسحاب من أحد املقررات الدراسية  .5
 الفصل الدراسي املعين.

ها إال إذا مت النص على ذلك ال جيوز احتساب أية مادة خارج اخلطة الدراسية اليت التحق الطالب بالربنامج على أساس .6
 بقرار من جلنة املعادالت بعد استشارة العميد.و يف اخلطة نفسها، أ
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 الخطة الدراسية لمرحلة الليسانس 
 متطلبات ختصص على الشكل التايل:و تنقسم متطلبات املرحلة إىل متطلبات جامعة 

 (ساعة معتمدة 15متطلبات الجامعة )
 الساعات اسم المقرر الساعات اسم المقرر الساعات اسم المقرر

 3 مهارات احلاسوب 3 ةاحلضارة العربية اإلسالميو لبنان  3 (1الثقافة اإلسالمية )
  3 (1اللغة اإلنكليزية ) 3 (1)اللغة العربية 

 
 (ساعة معتمدة 133) متطلبات التخصص

 إسم المقرر الساعات إسم المقرر الساعات إسم المقرر الساعات إسم المقرر الساعات
 (1القرآن الكرمي) 1 (2تفسري آيات األحكام) 3 فقه املواريث 3 الفقه املقارن 3
 (2القرآن الكرمي) 1 (1أحاديث األحكام) 3 (1الشخصية)فقه األحوال  2 مقارنة األديان 3
 (1تفسري آيات األحكام) 3 األسانيدو التخريج  2 (2فقه األحوال الشخصية) 2 حبث التخرج 3
 علوم القرآن الكرمي 2 (2أصول الفقه) 3 االقتصاد االسالمي 3 صناعة الكتابة 3
 مصطلح احلديث 3 (1فقه املعامالت) 3 فقه الدعوة 3 (2الصرف)وو النح 3
 (1أصول الفقه) 2 (2فقه املعامالت) 3 (5القرآن الكرمي) 1 األدبو اخلطابة  2
 املدخل الفقهي القانوين 3 املذاهبو الفرق  3 (3أحاديث األحكام) 3 (1البالغة) 3
 (1فقه العبادات) 3 قاعة البحث 3 (4أصول الفقه) 3 (3الصرف)و  والنح 3
 (2فقه العبادات) 3 طرق التدريس 2 الفقهيةالقواعد  3 (2البالغة) 3
 العقيدة اإلسالمية 3 (4القرآن الكرمي) 1 الفكر السياسي اإلسالمي 3 فقه السرية النبوية 3
 (1األخالق) 1 (3تفسري آيات األحكام) 3 (1فقه اجلنايات) 3 تاريخ اخللفاء الراشدين 3
 (2األخالق) 1 (2أحاديث األحكام) 3 (2فقه اجلنايات) 2 جغرافية العامل اإلسالمي 2
 (3القرآن الكرمي) 1 (3أصول الفقه) 3 القانون الدستوري 3 التاريخ اإلسالمي 3

 مرحلة الماجستير 4.3
 في الشريعة االختصاصات 

 :االختصاصات التالية متنح الكلية درجة املاجستري يف
 علوم القرآن الكرمي.و التفسري  .1
 علومه.و احلديث الشريف  .2
 األصول.و الفقه  .3
 املصرفية اإلسالمية.و املعامالت املالية  .4
 القانون.و الشريعة  .5
 علوم األسرة. .6

 فصول دراسية(. 4سنتان ) :مدة الدراسة
 ساعة معتمدة كرسالة. (12)و( ساعة معتمدة كمواد دراسية 21( ساعة معتمدة مقسمة إىل )33) :عدد الساعات املعتمدة
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 الدراسات اإلسالميةفي  االختصاصات 
 األديان: العقائد .1

 ( 4مدة الدراسة: سنتان .)فصول دراسية 
 ( :ساعة معتمدة كمواد 21( ساعة معتمدة مقسمة إىل )33عدد الساعات املعتمدة )رسالة.ك  (12)و 

 االقتصاد اإلسالمي: .2
 ( 4مدة الدراسة: سنتان .)فصول دراسية 
 ( :ساعة معت21( ساعة معتمدة مقسمة إىل )33عدد الساعات املعتمدة ) رسالة.( ك12)ومدة كمواد 

 حقوق اإلنسان: .3
 ( 4مدة الدراسة: سنتان .)فصول دراسية 
 ( :ساعة معتمدة كمواد 21( ساعة معتمدة مقسمة إىل )33عدد الساعات املعتمدة )رسالة.( ك12)و 

 اإلعالم:و الدعوة  .4
 ( 4مدة الدراسة: سنتان .)فصول دراسية 
 ( :ساعة معتمدة مقسمة كمواد 34عدد الساعات املعتمدة )( ساعة كرسالة.12)و 

 العلوم التربوية اإلسالمية: .5
 ( 4مدة الدراسة: سنتان .)فصول دراسية 
 ( :ساعة معتمدة كمواد، 21عدد الساعات املعتمدة )ن على إجازة يف الرتبية، ( ساعة معتمدة كرسالة للحائزي12)و

 ( ساعة معتمدة.30إجازات أخرى فيكلفون مبواد استكمالية تعادل )أما احلائزين على 
 

 مرحلة الدكتوراه 4.4
 متنح الكلية درجة الدكتوراه يف:

 لدين(اأصول  –القانون و الشريعة  –الفقه المقارن  –األصول و )الفقه  اإلسالمية:الشريعة  .1
 –االقتصاد اإلسالمي  –سالمية التربوية اإلالعلوم  –اإلعالم و الدعوة  –األديان و )العقائد  الدراسات اإلسالمية: .2

 حقوق اإلنسان(
 فصول دراسية. 6مدة الدراسة: 

 ساعة معتمدة كأطروحة. (30)و( ساعة معتمدة كمتطلبات مرحلة 12( ساعة معتمدة مقسمة إىل )42عدد الساعات املعتمدة: )
 

 شروط القبول في مرحلتي الماجستير والدكتوراه 
 يص  سم الشريعة عدا ختصُّ جلامعية )بتقدير جيِّد( يف الشريعة اإلسالمية لدراسة ختصصات قحيازة شهادة اإلجازة ا .1

 إليهما. االنتسابحلملة شهادة اإلجازة يف احلقوق  القانون، فيمكناملعامالت املالية والشريعة و 
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 الدراسات اإلسالمية. األدبية لدراسة أي من اختصاصات قسممن كافة االختصاصات العلمية و حيازة أي شهادة جامعية  .2
 حيازة شهادة املاجستري )بتقدير جيِّد جداً( للتسجيل يف مرحلة الدكتوراه. .3

 

 المستندات المطلوبة لمرحلتي الماجستير والدكتوراه 
 جواز السفر. وصورة عن اهلوية أ .1
 ما يعادهلا.و صورة طبق األصل عن شهادة الثانوية العامة أ .2
 جازة.معادلتها باإلضافة إىل كشف مصدق لعالمات مرحلة اإلو شهادة اإلجازة اجلامعية األصلية  .3
 شهادة صحية. .4

 

 كلية التربية 5
 الرؤية 5.1

على املستوى الوطين واإلقليمي، املتميز  ربة الكلية بيتا للخحتقيق التميز والريادة الرتبوية اليت تسهم يف بناء جمتمع املعرفة، لتصبح 
 .العاملية وصوالً إىل مصاف كليات الرتبية ذات املكانة

 

 رسالة:ال 5.2
، وذلك من خالل االرتقاء بربامج عامليًا اقليميًا و إعداد الرتبويني املهنيني الذين يسهمون يف بناء جمتمع معريف قادر على املنافسة 

ومشكالت  بة لتنوع احتياجات اجملتمعالكلية ووحداهتا املختلفة إلرساء جمتمع تعلم قائم على مستوى عال من الفاعلية، مع االستجا
ثل للمعرفة والبحث والتقنية يف ضوء قيم امليدان الرتبوي وحتديات التنمية الشاملة بتقدمي مبادرات لإلصالح الرتبوي، والتوظيف األم

 .وحاجات اجملتمع ووفقاً ملعايري االعتماد األكادميي
 

 هداف:األ 5.3
 :تعمل الكلية على حتقيق االهداف التالية

الكليات اجلامعية للعمل يف خمتلف و ني من محلة الثانوية العامة وىف مستواها  وخرجيى املعاهد إعداد املعلمني واالختصاصي .1
 جات سوق العمل واجملتمع اللبناىن.مراحل التعليم العام ويف خمتلف التخصصات العلمية والعملية  والرتبوية يف إطار احتيا

 .لتعليمرفع املستوى املهىن والعلمى للعاملني يف ميدان الرتبية وا .2
 مع .إجراء البحوث والدراسات الرتبوية يف جماالت التخصص املختلفة بالكلية مبا خيدم اجملت .3
 .نسان ويسهم ىف  هنضة اجملتمع اإلسهام يف تطوير الفكر الرتبوى ونشر االجتاهات والقيم  الرتبوية مبا حيقق بناء اال .4
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واملؤسسات التعليمية والثقافية اللبنانية والعربية والدولية والتعاون معها يف تبادل اخلربات واملعلومات مع اهليئات الرتبوية  .5
 .معاجلة القضايا الرتبوية املشرتكة

 تقدمي حلول للمشكالت الرتبوية والتعليمية يف البيئة احمللية ويف اجملتمع بوجه عام . .6
 توثيق العالقة بني الكلية وخمتلف مؤسسات اجملتمع . .7
  .جمال إعداد املعلم الربامج واملناهج الدراسية على حنو جيعلها تالحق التطورات املتسارعة يفمواكبة أحدث  .8
اخلاصة وإعدادهم كمعلمني  تعزيز التوجه العاملى يف جمال حقوق االنسان من خالل االهتمام بتعليم ذوي االحتياجات .9

 .واختصاصيني تربويني
 

 متطلبات القبول 5.4
 ة ملتطلبات القبول يف اجلامعة األمور اآلتية:إن كلية الرتبية تتطلب إضاف

 النجاح يف امتحان اللغة العربية. .1
 النجاح يف امتحان اللغة اإلنكليزية. .2
 املقابلة الشخصية. .3

 

 متطلبات التخرج لمرحلة اإلجازة )الباكلوريوس( 5.5
 الرتبية:يف  اإلجازةة متنح الكلية درج

 سنوات. 3: مدة الدراسة .1
 ساعة معتمدة. 96: عدد الساعات املعتمدة .2
( ساعة معتمدة كحد 18)مدة كحد أدىن يف الفصل الواحد، و( ساعة معت12: )احلّد األدىن واألعلى للعبء الدراسي .3

 ( ساعة معتمدة يف احلاالت االستثنائية.21أقصى، و)
 ساعة معتمدة موزعة وفق اآليت: 96يتوجب على الطالب إجناز 

 المتطلبات المعتمدة الساعات عدد

 اجلامعة متطلبات 18

 الكلية متطلبات  54

 التخصص متطلبات  24

 المجموع 96

 

 برنامج الدراسة 5.1
 .اجلامعية يف الرتبية ملدة ثالث سنوات –البكالوريوس  –درجة اإلجازة 
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 الجامعة متطلبات 

 الساعة المعتمدة المادة الرقم
LIT 101  3 1اللغة العربية 
LIT 102  3 1اللغة االنكليزية 
ISL 144  3 الثقافة العربية اإلسالمية 
LIT 110 3 لبنان واحلضارة 
EDU 112  3 حقوق اإلنسان 
SCI 101  3 مهارات احلاسوب 

 ساعة معتمدة 18 المجموع
 

 الكلية متطلبات 
 الساعة المعتمدة المادة الرقم

EDU 111  3 أصول الرتبية 
LIT 113 3 علم النفس الرتبوي 

EDU 131  3 وطرق التدريس العامةاملناهج 
COM 311  2 االعالم الرتبوي 
EDU 321 3 اإلدارة الرتبوية 
LIT 112 3 الصحة النفسية 
LIT 212 3 سيكولوجية اإلبتكار 
LIT 115 2 علم نفس النمو 
ISL 311 3 الرتبية اإلميانية 
ISL 345 2 األنظمة والقوانني التعليمية 

HEA 211  3 ث الصحة املدرسية وأصول اإلسعاف و إدارة الكوار 
EDU 311 3 اإلحصاء الرتبوي 
EDU 231 3 اإلختبارات واملقاييس 
LIT 114 3 املدخل إىل اإلرشاد املدرسي 

EDU 151 3 املدخل إىل تكنولوجيا التعليم 
EDU 251 3  نظم وتكنولوجيا املعلومات التعليمية وتطبيقها 
EDU 312 3 الرتبية املقارنة 
EDU 133 3 املعارض واملتاحف التعليمية 
EDU 313 3 قراءات تربوية معاصرة 

 ساعة معتمدة 54 المجموع
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 االختصاص متطلبات 
 تربية خاصة 5.1.3.1

 الساعة المعتمدة المادة الرقم
EDU 161 3 مقدمة يف الرتبية اخلاصة 
EDU 361 3 التقومي والتشخيص يف الرتبية اخلاصة 
EDU 362 2 طرق تدريس املعوقني مسعيا 
EDU 363  ً3 طرق تدريس املعوقني عقليا 
EDU 261 3 طرق تدريس ذوي صعوبات التعلم 
HEA 113 2 اضطرابات النطق والكالم 
HEA 114 2 التعريف باإلعاقة البصرية 
EDU 262 2 تعلمالتخلف و التفوق العقلي و االبتكار وصعوبات ال 
EDU 263  2 غري العاديني يف املدارس العاديةتربية 
EDU 162 2 صعوبات التعلم يف القراءة والكتابة 

 ساعة معتمدة 24 اجملموع
 

 أساسيةتربية  5.1.3.2

 الساعة المعتمدة المادة الرقم
EDU 132 3 تعليم العلوم االجتماعية 
EDU 134 3 طرق تدريس ابتدائي 
EDU 232 3 برامج ومستندات مدرسية 
EDU 234 3 تعليم العربية للمرحلة االبتدائية 
EDU 235 3 تعليم الفرنسية للمرحلة االبتدائية 
EDU 331 3 يةتعليم االنكليزية للمرحلة االبتدائ 
EDU 333 3 ةتعليم الرياضيات للمرحلة االبتدائي 
EDU 335 3 تعليم العلوم للمرحلة االبتدائية 

 ساعة معتمدة 24 المجموع
 

 تربية رياضية 5.1.3.3
 :ساعة معتمدة من متطلبات الكلية، إضافة للمواد اآلتية 24خيتار الطالب 

 الساعة المعتمدة المادة الرقم
EDU 141 3 التمرينات 
HEA 213 3 االصابات الرياضية واسعافاهتا 
HEA 115 3 فسيولوجيا الرياضة 
HEA 214 3 التشريح الوصفي والوظيفي 
HEA 116  3 البيئي واملدينمبادىء تدريب الدفاع 
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EDU 332 3 مناهج الرتبية الرياضية 
EDU 221 3 ةالتنظيم واإلدارة يف الرتبية الرياضي 
EDU 334  3 1السباحة 
HEA 311 3 مبادئ علم احلركة 
EDU 242 3 اجلمباز 
HEA 312 3 الرتبية الصحية 
EDU 336  3 ياضيةاالختبارات واملقاييس يف الرتبية الر 
EDU 231 3 املدخل إىل علم النفس الرياضي 
EDU 233 3 مبادئ علم التدريب الرياضي 
EDU 341 3 العروض الرياضية 

 ساعة معتمدة 45 المجموع
 وحدات معتمدة( 9مقررات اختيارية )

 الساعة المعتمدة المادة الرقم
EDU 142 3 كرة القدم 
EDU 143 3 كرة السلة 
EDU 144 3 كرة اليد 
EDU 244 3 الطائرة كرة 
EDU 245  3 بنات -التعبري احلركي 
EDU 246  3 1ألعاب القوى 
EDU 342  3 1ألعاب الدفاع عن النفس 
EDU 343 3 الرماية 

 ساعة معتمدة 9 المجموع
 

 تربية حضانية 5.1.3.4
 الساعة المعتمدة المادة الرقم

EDU 171 3 املدخل لرياض األطفال 
LIT 213  2 علم نفس اللعب 
EDU 172  2 تنمية مهارات فنية وحركية 
EDU 173  2 تصميم األلعاب الرتبوية 
EDU 371  2 مهارات القراءة والكتابة يف رياض األطفال 
EDU 271 2 طفال تنمية املفاهيم العلمية والرياضية عند األ 
EDU 272 2 ألطفال تنمية املفاهيم الدينية واالجتماعية عند ا 
EDU 372 ( 1مشاهدات ميدانية يف رياض األطفال ) 3 
EDU 373  3 مناهج رياض األطفال 
HEA 112 3 الفيزيولوجيا العامة 

 ساعة معتمدة 24 المجموع
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 (Teaching diploma) التعليمدبلوم  
 ن.ن جامعيا: فصالالدراسة مدة

 
 َحَملة الشهادات التربوية 5.1.4.1

 الساعة المعتمدة المادة الرقم
EDU 400 3 اإلدارة املدرسية 
EDU 401 3 تطبيقات احلاسب اآليل التعليمية 
EDU 402 3 سوباإلسرتاتيجيات التعليمية املرتكزة على احلا 
EDU 403 3 الرتبية لذوي اإلحتياجات اخلاصة 
EDU 404  3 1تدريب عملي 
EDU 405  3 2تدريب عملي 
EDU 406 2 تنشئة املراهقني 
EDU 407  2 والقوانني التعليميةاألنظمة 
EDU 408  3 أصول الرتبية 
EDU 409  3 الرتبية اإلميانية 
EDU 410 2 صائيةمنهجية البحث يف العلوم الرتبوية وقضايا إح 

 ساعة معتمدة 30 المجموع
 

 مسار الطالب غير المتخصصين بالتربية 5.1.4.2

 الساعة المعتمدة المادة الرقم
EDU 411  3 العامةاملناهج وطرق التدريس 
EDU 412 3 املدخل إىل تكنولوجيا التعليم 
EDU 413 2 الصحة النفسية واملدرسية 
EDU 414 3 علم النفس الرتبوي 
EDU 407  2 األنظمة والقوانني التعليمية 
EDU 408  3 أصول الرتبية 
EDU 409  2 الرتبية اإلميانية 
EDU 418 3 نصوص خاصة بتدريس مادة التخصص 
EDU 419  3 طرق تدريس خاصة بالتخصص 
EDU 404  3 1تدريب عملي 
EDU 405  3 2تدريب عملي 

 ساعة معتمدة 30 المجموع
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 .ساعات معتمدة خاصة مبواد التدريس 6يتناول الطالب مادتني مبعدل و 
 الساعة المعتمدة المادة التخصص األصلي الرقم

EDU 419 

EDU 418 
 اللغة اإلنكليزية

 .اإلنكليزي يف الصفوف املتوسطةتعليم -1
 3 نصوص خمتارة من تعليم اإلنكليزية -2

EDU 419 
EDU 418 

 .تعليم الفرنسية يف الصفوف املتوسطة-1 اللغة الفرنسية
 نصوص خمتارة من تعليم الفرنسية -2

3 

EDU 419 
EDU 418

 تعليم العربية يف الصفوف املتوسطة-1 اللغة العربية
 تعليم العربيةنصوص خمتارة من -2

3 

EDU 419 

EDU 418
 .تعليم الرياضيات يف الصفوف املتوسطة-1 الرياضيات

 نصوص خمتارة من تعليم الرياضيات-2
3 

EDU 419 

EDU 418 
 العلوم

 تعليم العلوم يف الصفوف املتوسطة
 3 نصوص خمتارة من تعليم العلوم

EDU 419 

EDU 418 
 احلاسوب

 املتوسطةتعليم احلاسوب يف الصفوف -1
 3 نصوص خمتارة من تعليم احلاسوب-2

EDU 419 

EDU 418
 اإلقتصاد

 تعليم اإلقتصاد يف الصفوف املتوسطة-1
 3 نصوص خمتارة من تعليم اإلقتصاد-2

EDU 419 
EDU 418

 طةتعليم الرتبية اإلسالمية يف الصفوف املتوس-1 تربية إسالمية
 نصوص خمتارة من تعليم الرتبية اإلسالمية-2

3 

EDU 419 

EDU 418 
 تعليم االتاريخ يف الصفوف املتوسطة-1 التاريخ

 نصوص خمتارة من تعليم التاريخ-2
3 

EDU 419 

EDU 418 
 تعليم الرتبية املدنية يف الصفوف املتوسطة-1 الرتبية املدنية

 نصوص خمتارة من تعليم اإلنكليزية-2
3 

EDU 419 

EDU 418
 اجتماع

 الصفوف املتوسطةتعليم اإلجتماعيات يف -1
 3 نصوص خمتارة من تعليم اإلجتماعيات-2

EDU 419 

EDU 418
 اللغة اإلنكليزية

 .تعليم اإلنكليزي يف الصفوف املتوسطة-1
 3 نصوص خمتارة من تعليم اإلنكليزية -2

EDU 419 
EDU 418 

 .تعليم الفرنسية يف الصفوف املتوسطة-1 اللغة الفرنسية
 الفرنسيةنصوص خمتارة من تعليم  -2

3 

EDU 419 
EDU 418 

 تعليم العربية يف الصفوف املتوسطة-1 اللغة العربية
 نصوص خمتارة من تعليم العربية-2

3 

EDU 419 

EDU 418
 .تعليم الرياضيات يف الصفوف املتوسطة-1 الرياضيات

 نصوص خمتارة من تعليم الرياضيات-2
3 

EDU 419 

EDU 418 
 العلوم

 املتوسطة تعليم العلوم يف الصفوف
 3 نصوص خمتارة من تعليم العلوم

EDU 419 

EDU 418 
 احلاسوب

 تعليم احلاسوب يف الصفوف املتوسطة-1
 3 نصوص خمتارة من تعليم احلاسوب-2

EDU 419 

EDU 418 
 اإلقتصاد

 تعليم اإلقتصاد يف الصفوف املتوسطة-1
 3 نصوص خمتارة من تعليم اإلقتصاد-2

EDU 419  3 طةتعليم الرتبية اإلسالمية يف الصفوف املتوس-1 إسالميةتربية 
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EDU 418 2-نصوص خمتارة من تعليم الرتبية اإلسالمية 
EDU 419 

EDU 418
 التاريخ

 تعليم االتاريخ يف الصفوف املتوسطة-1
 3 نصوص خمتارة من تعليم التاريخ-2

EDU 419 
EDU 418

 املتوسطة تعليم الرتبية املدنية يف الصفوف-1 الرتبية املدنية
 نصوص خمتارة من تعليم اإلنكليزية-2

3 

EDU 419 
EDU 418 

 تعليم اإلجتماعيات يف الصفوف املتوسطة-1 اجتماع
 نصوص خمتارة من تعليم اإلجتماعيات-2

3 

 ساعات معتمدة 6 المجموع 

 تخصصيالدبلوم ال 
 اإلدارة التربوية 5.1.5.1

 الساعة المعتمدة المادة الرقم
EDU 450  3 الرتبيةإقتصاديات 
EDU 451 3 اإلدارة العملية للمدارس 
EDU 452 3 السلوك التنظيمي املدرسي 
EDU 453 3 إدارة املوارد البشرية 
EDU 454 3 اإلشراف الرتبوي 
EDU 455 3 ختطيط وتقومي املشروعات املدرسية 
EDU 456 3 االدارة املالية للمؤسسات الرتبوية 
EDU 457 3 التخطيط املدرسي 

 ساعة معتمدة 24 المجموع
 

 تكنولوجيا التعليم 5.1.5.2

 الساعة المعتمدة المادة الرقم
EDU 430 3 تصميم الوسائل التعليمية وإنتاجها 
EDU 431 3 التصميم التعليمي و مناذجه وتطبيقه 
EDU 432 3 تطوير نظم الوسائط املتعددة التعليمية 
EDU 433 3 الوسائل التعليمية 
EDU 434  3 التعليم واالتصال للفئات اخلاصةتقنيات 
EDU 435 3 مدخل إىل تصميم اجلرافيك 
EDU 436 3 الراديو والتلفزيون والتصوير واملونتاج 
EDU 437 3 لتلفزيوناعداد وتقدمي و اخراج الربامج يف الراديو وا 

 ساعة معتمدة 24 المجموع
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 الطفولة المبكرة 5.1.5.3

 الساعة المعتمدة المادة الرقم
EDU 460 3 علم نفس النمو يف الطفولة املبكرة 
EDU 461 3 التعليم والتعلم يف الطفولة املبكرة 
EDU 462 3 القياس والتقومي يف الطفولة املبكرة 
EDU 463 3 مشكالت الطفولة واملراهقة 
EDU 464 3 سيكولوجية االبتكار 
EDU 465 3   علم نفس التوافق يف الطفولة املبكرة 
EDU 466 3 اإلرشاد النفسي يف الطفولة املبكرة 
EDU 467 3   الربامج اإلعالمية والطفولة املبكرة 

 ساعة معتمدة 24 المجموع
 

 اإلرشاد النفسي التربوي 5.1.5.4

 الساعة المعتمدة المادة الرقم
EDU 440 3 مبادئ اإلرشاد 
EDU 441 3 ارشاد مدرسي 
EDU 442 3 علم نفس تربوي 
EDU 443  3 سلوكيةمشكالت 
EDU 444  3 بويأساليب االرشاد والعالج النفسي والرت 
EDU 445 3 تعديل السلوك 
EDU 446 3 تصميم برامج إرشادية 
EDU 447 3 اختبارات ومقاييس نفسية 

 ساعة معتمدة 24 المجموع
 

 طرق التدريسو  المناهج 5.1.5.5

 ( ساعة معتمدة15وتتكون من ) ،املواد اإللزامية .1
 الساعة المعتمدة المادة الرقم

EDU 470  3 متقدم –أصول الرتبية 
EDU 471  3 متقدم –علم نفس تعليمي 
EDU 411 3 املناهج و طرق التدريس العامة 
EDU 473  3 1قضايا تربوية معاصرة 
EDU 474 3 ةمنهجية البحث الرتبوي وأساليبه االحصائي 

 ساعة معتمدة 15 المجموع
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 معتمدة ات( ساع9وتتكون من ) ،املواد االختيارية .2
 الساعة المعتمدة المادة الرقم

EDU 464 3 سيكولوجية اإلبتكار 
EDU 476  3 1قضايا تربوية معاصرة 
EDU 477 3 الصحة النفسية 
EDU 454 2 اإلشراف الرتبوي 
EDU 479 2 اإلدارة املدرسية 
EDU 480 3 اختبارات ومقاييس نفسية 
EDU 481  2 التعامل مع املراهقنيمهارات 
EDU 482 2 األنظمة والقوانني التعليمية 
EDU 483 3 إدارة برامج تكنولوجيا التعليم 
EDU 484  3 2قضايا تربوية معاصرة 
EDU 485 3 علم نفس ذوي احلاجات اخلاصة 

 ساعات معتمدة 9 المجموع
 

 كلية إدارة األعمال 6
العلوم و ام اإلسالمي يف اإلقتصاد العملي حيث جتمع بني النظو لقد عرفت كلية إدارة األعمال يف جامعة طرابلس بربناجمها اجلاد 

احملاسبة و يف ذلك ليسانس برامج اإلدارة  تقدم برامج مبتكرة على املستويات اجلامعة مباو النظام الغريب يف العامل العريب و املصرفية 
 إدارة املعلومات.نظام و التسويق و 
 

 الرؤية واألهداف 6.1
وظيفة اإلنسان يف إعمار احلياة بإتقان و ة تنبثق رؤية كلية إدارة األعمال من رؤية اجلامعة النابعة من التصور اإلسالمي لوحدة املعرف

 آلخرة.او ي الدنيا ينال خري و مراقبة اهلل يف نتائج األعمال؛ فيتفوق املسلم على من سواه، و اإلحسان فيه و العمل 
 حملياً.و إقليمياً و كمؤسسة تعليمية للعلوم اإلدارية دولياً تتعزز مسعتنا   .1
ا نكون قد قمنا بواجبنا جتاه العامل عاملياً، وهبذو عربيًا و األفراد حمليًا و ازدهار املؤسسات و إعداد جيل يساهم يف تطوير  .2

 اإلسالمي.و باألخص عاملنا العريب و 
موضع و ب ليصبحوا أعضاء ناجحني هتيئة الطالو التطبيق، و حنن نقدم تعليماً شامالً يف إدارة األعمال جيمع بني النظرية و  .3

 جمتمعهم احمللي.و تقدير يف مهنتهم 
هم الفروع األساسية لألعمال فو التطبيقية ذات اجلودة العالية اليت تساعد على معرفة و إعداد ونشر األحباث األساسية  .4

 تعزز املمارسة التنظيمية.و رة، اإلداو 
 تقدمي أفضل املمارسات.و طوير تو تطبيق املعرفة التجارية، و تطوير و االخنراط مع شركائنا يف اجملتمع لتبادل اخلربات،  .5
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 لغة الدراسة 6.2
 العربية.بتدرس مجيع مواد التخصص باللغة اإلجنليزية ما عدا بعض املواد اليت تقتضي طبيعتها تدريسها 

 

 القبولشروط  6.3
خيضع المتحان حتديد مستوى و عادهلما ما يو ( أBTالبكالوريا الفنية )و يقبل الطالب يف اجلامعة شرط حيازته شهادة الثانوية العامة أ

ة ريثما ينتهي من دراسة مستويات اللغة يف عربيو الكلية اليت ال حتتاج إىل لغة إنكليزية أو يتابع متطلبات اجلامعة و اللغة اإلنكليزية، 
 مراكز اجلامعة.

 

 المستندات المطلوبة 6.4
صور مشسية /  5حية / سجل عديل / صما يعادهلما / صورة عن اهلوية / شهادة و ( أBTالبكالوريا الفنية )و شهادة الثانوية العامة أ

 ت العليا.التسجيل للدراساو إفادة جامعية للراغبني يف االنتقال من جامعة أخرى أو صورة عن آخر شهادة أ
 

 نتقال من مؤسسة تعليم عاٍل ألخرىشروط اال 6.5
 تكون اجلامعة املنتقل منها الطالب معرتفاً هبا.أن  .1
 كشف عالمات باملرحلة الثانوية.و إحضار كشف عالمات من اجلامعة املنتقل منها  .2
 املواد الدراسية اليت يرغب الطالب باحتساهبا ضمن خطته يف جامعة طرابلس. إحضار وصف .3

 

 المتطلبات 6.6
التسويق و املعلوماتية اإلدارية أو رة أاإلداو احلصول على درجة البكالوريوس )ليسانس( يف إدارة األعمال ختصص احملاسبة أإن متطلبات 

ا، مبا يف ذلك املواد اإلسالمية غريهو تشكل املواد مزجياً من مواد إدارة األعمال و (ساعات معتمدة بنجاح، 108دراسة الطالب )و ه
 هي موزعة كاآليت:و رناجمنا عن غرينا يف املنطقة هي اليت متّيز بو ذات الصلة، 

 
 المعتمدة الساعات عدد

Credit Hours (Cr.) 
 

First: University Requirements 18  ًاجلامعة متطلبات : أوال 
Second: Faculty Requirements 15  ًالكلية متطلبات : ثانيا 
Third: Department Requirements   ًالتخصص متطلبات : ثالثا 

A) Compulsory 66 االلزامية املتطلبات .أ 
B) Electives 09 االختيارية املتطلبات .ب 

Total 108    المجموع 

 
 إدارة األعمال:ة الليسانس يف متنح الكلية درج

http://www.ut.edu.lb/


UNIVERSITY OF TRIPOLI 

ـــــــــــــــــــــ  LEBANON ـــــــــــــــــــــ  

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

 

 جــامعــة طرابلس

 ـــــــــــــــــــــ  انــنـبـل    ــــــــــــــــــــ

  

 

27 www.ut.edu.lb  
 

 سنوات. 3: مدة الدراسة .4
 ساعة معتمدة. 108: عدد الساعات املعتمدة .5
( ساعة معتمدة كحد 18)مدة كحد أدىن يف الفصل الواحد، وساعة معت( 12: )احلّد األدىن واألعلى للعبء الدراسي .6

 ( ساعة معتمدة يف احلاالت االستثنائية.21أقصى، و)
 

 برنامج الدراسة 6.7
 بقة.ال حيتاج ألي متطلبات مسو يقدم بأسلوب مرن و مدته ثالث سنوات بدوام كامل يف احلرم اجلامعي 

 

 الجامعة متطلبات  

Code Course Credit Hours (Cr.) الرقم المادة اسم 

ARAB 101 Arabic Language I 3 1 1 العربية اللغة 

ISLM 101 Islamic Culture I 3 2 1اإلسالمية  الثقافة 

ENGL 101 English I 3 3 1اإلجنليزية  اللغة 

ISLM 102 Islamic Culture II 3 4 2اإلسالمية  الثفافة 

COMP 101 Computer Skills 3 5 احلاسوب مهارات 

HIST 110 Lebanon and the Arab-Islamic Civilization 3 6 ةاإلسالمي العربية واحلضارة لبنان 

Total 18 المجموع 

 

 الكلية متطلبات  
 

Code Course Credit Hours (Cr.) الرقم المادة اسم 

ISLM 210 Islamic Banks 3 1 اإلسالمية املصارف 

ISLM 310 Jurisprudence of Transactions 3 2 املعامالت فقه 

ENGL 102 English II 3 3 2اإلجنليزية  اللغة 

ISLM 110 Islamic Economics 3 4 اإلسالمي االقتصاد 

ISLM 220 General Finance in Islam 3 5 اإلسالم يف العامة املالية 

Total 15 المجموع 
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 ساعات معتمدة( 9االختيارية ) المتطلبات 
Code Course Credit Hours (Cr.) الرقم المادة اسم 

ACCT 450 International Accounting 3 1 احملاسبة الدولية 

ENGL 300 Business and Professional Speaking 3 2 لغة األعمال التجارية واملهنية 

MATH 250 Linear Algebra 3 3 اجلرب اخلطي 

MIS 360 e-Business 3  4 اإللكرتونيةاألعمال 

MKTG 245 Services Marketing 3 5 تسويق اخلدمات 

MGMT 250 Employee Development 3 6 تطوير املوظفني 

MGMT 400 Special Topics 3 7 مواضيع خاصة 

Total 9 المجموع 

 

 المحاسبة قسم 
 

No. Course code Course Name Credit Hours (cr.) 

1. ACCT 101 Accounting I 4 

2. ACCT 102 Accounting II 4 

3. ACCT 210 Financial Accounting 3 

4. ACCT 211 Managerial Accounting 3 

5. ACCT 251 Intermediate Accounting I 3 

6. ACCT 252 Intermediate Accounting II 3 

7. ACCT 320 Cost Accounting 3 

8. ACCT 370 Accounting Information Systems 3 

9. ACCT 375 Governmental and Non-Profit Accounting 3 

10. ACCT 420 Auditing 3 

11. ACCT 440 Taxation 3 

12. ACCT 460 Accounting Theory 3 

13. ACCT 490 Training or Accounting Research Project 3 

14. ECON 101 Microeconomics 3 

15. ECON 102 Macroeconomics 3 

16. MATH 210 Business Math 4 

17. MATH 250 Linear Algebra 3 

18. MGMT 300 Business Law 3 

19. MGMT 101 Management 3 

20. MGMT 260 Business Statistics 3 
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21. MKTG  101 Marketing 3 

Total Credits 66 

 

 اإلدارة قسم 
No. Course code Course Name Credit Hours (cr.) 

1. MGMT 101 Management 3 
2. MGMT 210 Entrepreneurship and Small Business Management 3 
3. MGMT 230 Entrepreneurial  Decision  Making 3 
4. MGMT 240 Human Resources Management 3 
5. MGMT 260 Business Statistics 3 
6. MGMT 270 Business Communication 3 
7. MGMT 300 Business Law 3 
8. MGMT 310 Production and Operations Management 3 
9. MGMT 320 Organizational Behavior 3 
10. MIS 365 Management Information Systems 3 
11. MGMT 370 Public Relations 3 
12. MGMT 380 Quality Management 

 
3 

13. MGMT 390 Training or Research Management Project 3 
14. ACCT 101 Accounting I 4 
15. ACCT 102 Accounting II 4 
16. ACCT 210 Financial Accounting 3 
17. ECON 101 Microeconomics 3 
18. ECON 102 Macroeconomics 3 
19. MATH 210 Business Math 4 
20. MIS 380 Feasibility Studies and Project Evaluation 3 
21. MKTG 101 Marketing 3 

Total Credits 66 
 

 التسويق قسم 
No. Course code Course Name Credit Hours (cr.) 

1. MKTG 101 Marketing 3 
2. MKTG 250 Electronic Marketing 3 
3. MKTG 260 Marketing Communication 3 
4. MKTG 300 Professional Selling and Sales Management 3 
5. MKTG 350 Retailing 3 
6. MKTG 360 Consumer Behavior 3 
7. MKTG 375 International Marketing 3 
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8. MKTG 380 Marketing Research 3 
9. MKTG 390 Training or Marketing Research Project 3 
10. ACCT  101 Accounting I 4 
11. ACCT  102 Accounting II 4 
12. ACCT  210 Financial Accounting 3 
13. ECON  101 Microeconomics 3 
14. ECON  102 Macroeconomics 3 
15. MATH  210 Business Math 4 
16. MIS 380 Feasibility Studies and Project Evaluation 3 
17. MGMT  101 Management 3 
18. MGMT 260 Business statistics 3 
19. MGMT 300 Business Law 3 
20. MGMT 320 Organizational Behavior 3 
21. MGMT 370 Public Relations 3 

Total Credits 66 

 

 قسم نظم المعلومات اإلدارية 
No. Course code Course Name Credit Hours (cr.) 

1. MIS  210 Web Based Programming and Applications 3 
2. MIS  230 Operating Systems and Concepts 3 
3. MIS  240 Systems Analysis and Design 3 
4. MIS  250 Database Systems 3 
5. MIS  270 Object-Oriented Design and Development 3 
6. MIS  280 Information System Interface Design 3 
7. MIS  375 Feasibility Studies and Project  Evaluation 3 
8. MIS  380 Professional Programming Projects 3 
9. MIS  390 Training or MIS  Research Project 3 
10. ACCT  101 Accounting I 4 
11. ACCT  102 Accounting II 4 
12. ACCT  210 Financial Accounting 3 
13. ECON  101 Microeconomics 3 
14. ECON  102 Macroeconomics 3 
15. MATH  210 Business Math 4 
16. MATH  250 Linear Algebra 3 
17. MGMT 101 Management 3 
18. MGMT 260 Business Statistics 3 
19. MGMT 270 Business Communication 3 
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20. MGMT 300 Business Law 3 
21. MKTG  101 Marketing 3 

Total Credits 66 

 

 اآلداب والعلوم اإلنسانيةكلية  7
 رسالة الكلية 7.1

ية ليتمكنوا من خدمة جمتمعاهتم مبقدرة إن رسالة كلية اآلداب والعلوم هي تثقيف الطلبة ثقافة عالية يف شىت احلقول األدبية والعلم
تكاملة، وتسعى الكلية لتعميق هذه املتوازن برؤية إسالمية يف اآلداب والعلوم هو مسة أساسية للمعرفة امل وإخالص ، إن التثقيف

ؤولياهتا جيداً وأبعاد وجودها اإلقليمية املعرفة يف نفوس طلبتها كي يكونوا مواطنني فعالني يف أوساطهم االجتماعية، وتعي الكلية مس
 لغتني العربية واإلنكليزية.ني القادرين على التعبري عن أنفسهم مبهارة يف كلتا الوالعاملية فتنهيئ أجياالً من اخلرجي

 

 أهداف الكلية 7.2
 وضعت الكلية براجمها لتحقق األهداف اآلتية:

الالزمة لتحقيق أهدافهم يف العمل  هتيئة البيئة األكادميية اليت يستطيع الطلبة من خالهلا احلصول على العلوم واملهارات .1
 واحلياة.

 متكني الطلبة من اكتساب مبادئ البحث العلمي والتفكري الصحيح وغرس حب املعرفة فيهم. .2
 حتضري الطلبة إلجراء البحوث مستخدمني يف ذلك أحدث الوسائل املوجودة يف عامل اليوم. .3
 وم املختلطة.متكني الطلبة من العلوم األساسية حبيث يتفهمون جيداً العالقة املتينة بني فروع العل .4
 للسعي حنو األمثل طوال حياهتم مسلحني بأعلى املثل األخالقية. يجع الطلبةتش .5

 

 متطلبات القبول 7.3
باستثناء مايرد من شروط خاصة بكل  إن كلية اآلداب والعلوم ال تتطلب بصورة عامة أية شروط إضافية ملتطلبات القبول يف اجلامعة

 .الرجوع إليها يف تفصيالت األقسامقسم يرجى 
 

 والبرامجالتنظيم  7.4
 :سام متنح الدرجات العلمية اآلتيةتضم كلية اآلداب والعلوم أربعة أق

 الدرجات العلمية القسم

 دكتوراه -ماجستري –بكالوريوس  الرتمجة واللغات احلية

 دكتوراه -ماجستري  –بكالوريوس  الفلسفة واحلضارات
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 دكتوراه -ماجستري  –بكالوريوس  اإلعالمفنون اإلتصال و 

 الترجمة واللغات الحيةقسم  7.5

 طلبات التخرج لمرحة الباكالوريوسمت 
 اإلجازة:ة متنح الكلية درج

 سنوات. 3: مدة الدراسة .1
 ساعة معتمدة. 108: عدد الساعات املعتمدة .2
( ساعة معتمدة كحد 18)مدة كحد أدىن يف الفصل الواحد، و( ساعة معت12: )احلّد األدىن واألعلى للعبء الدراسي .3

 ساعة معتمدة يف احلاالت االستثنائية.( 21أقصى، و)
 

 :ا يليموحدات معتمدة مقسمة وفق  108على الطالب إجناز  ،باالضافة للشروط العامة للتخرج من اجلامعة
 المجموع إختيارية إلزامية 

 24 6 18 متطلبات الجامعة

 15 6 9 متطلبات الكلية

 69 15 54 متطلبات القسم

 108 27 81 المجموع

 

 التخصصات والدرجات العلمية 
 :واللغات احلّية التخصصات اآلتية يضم قسم الرتمجة

 اللغة اإلنكليزيةقسم الرتمجة و  .1
 اللغة العربية وأصوهلاقسم  .2
 قسم األدب والنقد .3

 
 

 الدرجة العلمية التخصص

 ماجستري –بكالوريوس  الرتمجة واللغة اإلنكليزية

 دكتوراه  –ماجستري  –كالوريوس ب وآداهبااللغة العربية 

 دكتوراه  –ماجستري  –كالوريوس ب األدب والنقد

 

 تخصص الترجمة واللغة اإلنكليزية  
 :وحدة معتمدة من اجلدول اآليت 54 يتم اختيار -املواد اإلجبارية للقسم 
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 الوحدات المعتمدة المادة الرقم
1 English / Arabic translation 2 
2 Arabic /  English translation 2 
3 Translation of Islamic & literary texts 2 
4 French II 2 
5 French III 2 
 2 ترمجة من الفرنسية إىل العربية 6
 2 ترمجة من العربية إىل الفرنسية 7
 2 ترمجة من الفرنسية إىل االنكليزية 8
 2 ترمجة من االنكليزية إىل الفرنسية 9

10 Language of news papers 3 
11 Translation of financial reports 3 
12 Translation theory and practice 3 
13 Translation of legal texts 3 
14 Consecutive interpreting I 3 
15 Consecutive interpreting II 3 
16 Simultaneous interpreting 3 
17 Linguistics I 3 
18 Discourse analysis  3 
19 Linguistics II 3 
20 Contrastive and error analysis 3 
21 Morphology and syntax  3 
23 Seminars on current affairs  3 
24 Training  3 

25 Translation Project  6 

 
 اآليت :وحدة معتمدة من اجلدول  15يتم اختيار    -متطلبات القسم االختيارية 

 الوحدات المعتمدة المادة الرقم
1 Reading skills 3 
2 Arabic grammar 3 
3 Speaking listening skills 3 
4 Arabic for translation 3 
5 Advanced reading skills 3 
6 Advanced writing skills 3 
7 Study of vocabulary 3 
8 Western life & thoughts 3 
9 The sociology of the English language 3 
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 تخصص اللغة العربية وآدابها     

  اإللزامية متطلبات القسم 7.5.4.1
 واد اآلتية : وحدة معتمدة مقسمة على امل 54و آداهبا من  تتكون املتطلبات اإللزامية لتخصص اللغة العربية

 المتطلب السابق الوحدات المعتمدة اسم المادة الرقم
 - 3 (1النحو ) 1
 /1النحو / 3 (2النحو ) 2
 /2النحو / 3 (3النحو ) 3
 - 2 الصرف  4
 - 2 القافية  ،العروض 5
 - 3 مصطلح احلديث  6
 مصطلح احلديث 2 (1دراسة األسانيد ) 7
 - 3 علوم القرآن الكرمي  8
 - 2 أصول االستنباط  9
 - 2 أصول التفسري ومناهجه  10
 - 2 (1بالغة ) 11
 - 2 (2بالغة ) 12
 /2و//1بالغة / 3 بالغة قرآنية ونبوية  13
 صرف  3 فقه اللغات واللهجات  14
 - 2 علم اللغة احلديث 15
 صرف 2 علم الرتاكيب اللغوية  16
 - 3 (1تفسري حتليلي ) 17
 - 3 (2تفسري حتليلي ) 18
 - 2 النقد األديب  19
 - 3 منهج البحث اللغوي واألديب واالقتصادي  20
  3 األدب اإلسالمي املعاصر  21

 
 متطلبات القسم اإلختيارية 7.5.4.2

 وحدة معتمدة خيتارها الطالب من اجلدول اآليت: 15تتكون املتطلبات اإلختيارية من 
 المتطلب السابق الوحدات المعتمدة اسم المادة الرقم

 صرفحنو و  3 التطبيقات  النحوية 1

 الصرف 3 التجويد الصوتيات 2

 (1أصول الفقه ) 2 علم الداللة 3

 - 1 الرسم القرآين 4

 ةفقه اللغة و اللهجات + املدارس النحوي 3 أصول القراءات املتواترة وتوجيهاهتا 5

 - 3 دراسات لغوية من نصوص القرآن و احلديث 6

 - 3 قراءات يف أمهات الكتب اللغوية 7
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 - 3 أو شرقية لغة سامية 8

 - 2 الوقف و االبتداء 9

 ةفقه اللغة و اللهجات + املدارس النحوي 3 أصول القراءات الشاذة و توجيهاهتا 10

  3 اعراب القرآن الكرمي 11

 

 النقدتخصص األدب و  

 متطلبات القسم اإللزامية 7.5.5.1
 : ةمعتمدة مقسمة على املواد اآلتي وحدة 54األدب والنقد من  تتكون املتطلبات اإللزامية لتخصص

 المتطلب السابق الوحدات المعتمدة اسم المادة 

  3 (1النحو ) 1

 (1النحو ) 3 (2النحو ) 2

 (2النحو ) 3 (3النحور ) 3

  2 الصرف 4

  2 العروض ، القافية 5

  3 مصطلح احلديث 6

 مصطلح احلديث 2 (1دراسة األسانيد ) 4

  3 الكرميعلوم القرآن  8

  2 أصول االستنباط 9

  2 أصول التفسري و مناهجه 10

  2 (1بالغة ) 11

  2 (2بالغة ) 12

 (2()1بالغة ) 3 بالغة قرآنية و نبوية 13

 صرف 3 فقه اللغات و اللهجات 14

  2 علم اللغة احلديث 15

 صرف 2 علم الرتاكيب اللغوية 16

  3 (1نفسري حتليلي ) 17

  3 (2حتليلي )تفسري  18

  2 النقد األديب احلديث 19

  3 منهج البحث اللغوي و االديب و االقتصادي 20

 النقد األديب احلديث 3 األدب اإلسالمي املعاصر 21

 

 اإلختيارية القسممتطلبات  7.5.5.2
 وحدة معتمدة خيتارها الطالب من اجلدول اآليت: 15تتكون املتطلبات اإلختيارية من 

 المتطلب السابق الوحدات المعتمدة اسم المادة الرقم

 احلديث 3 األدب املقارن 1

 - 2 أدب األطفال 2
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 - 2 األدب اجلاهلي 3

 - 2 أدب صدر اإلسالم واألموي 4

 - - األدب العباسي و األندلس 5

 - 2 الشعر احلديث 6

 - 2 النثر احلديث 7

 النقد األديب و قضاياه 3 قراءات يف أمهات كتب األدب 8

 - 3 تفسري موضوعي خاص بالقضايا األدبية 9

 - 2 األدب العريب احلديث 10

 - 2 النقد األديب القدمي 11

 - - (2دراسة األسانيد ) 12

 

 الترجمة واللغات الحيةمرحلة الدراسات العليا قسم  7.6

 الرسالة واألهداف 

القادرة على  ،لوعي احلضاري واللغوياختريج خنبة متتلك  هتدف مرحلة الدراسات العليا يف قسم الرتمجة واللغات احلية إىل قسم إىل
 االستفادة من إمكانياهتا العلمية واملهارية لتكون جسر تواصل ما بني احلضارات و الثقافات.

على احثني يف اللغة العربية يعملون كما هتدف تلك املرحلة إىل ختريج متخصصني يف اللغويات و الرتمجة اإلنسانية إضافة إلعداد ب
اث العريب والعمل على نشره بصورة إضافة لالرتقاء باألدب والرت  ،تطوير تقدميها للناطقني هبا ولغريهم بأبسط الوسائل وأسرعها

 .أمينة
 

 التخرجمتطلبات  
 سع وحدات خاصة بالرسالة:للحصول على درجة املاجستري يتوجب على الطالب إجناز ثالثة وثالثني وحدة معتمدة من ضمنها ت

إلنكليزية أو الرتمجة أو اللغة العربية القيد الطالب يف مرحلة املاجستري أن يكون منجزاً ملرحلة البكالوريوس يف اللغة ط يشرت  .1
 وآداهبا أو ما يعادهلا وأن يكون معرتفاً هبا من جلنة املعادالت يف اجلامعة.

ملواد حىت احلصول على تتطلب منه إعادة ايتوجب على الطالب إجناز مواده مبستوى جيد حىت يناقش الرسالة وإال  .2
 .املستوى الذي يسمح له باملتابعة

 .حلضور حيددها جملس الكليةابة من على الطالب القيام بإعداد البحوث اليت يكلف هبا وأن يتابع الدراسة املقررة بنس .3

أت ضرورة لذلك لتمكينه من ر ذا ميكن جمللس الكلية وجلنة املعادالت فيها أن حتمل الطالب بعض املواد االستكمالية إ .4
 .لدراسات العليااها متابعة مرحلة املتابعة العلمية السليمة نتيجة نقص يف البيئة العلمية اليت تستلزم

وحدة معتمدة  30ها وحدة معتمدة على األقل من ضمن 42يتوجب على الطالب إجناز  للحصول على درجة الدكتوراه .5
 .للرسالة
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 :التخصص يف أحد اجملاالت اآلتيةملرحلة املاجستري ات احلية يؤمن قسم الرتمجة واللغ

 .اللغويات والرتمجة .1
 .وأصوهلا اللغة العربية .2
 .األدب والنقد .3

 

 متطلبات الماجستير في اللغويات والترجمة 
 الوحدات المعتمدة  اسم المادة 

 3 منهجية البحث اللغوي واألديب 
 2   ترمجة حتريرية : نصوص إسالمية وإنسانية
 3 ترمجة فورية : نصوص إسالمية وإنسانية  

 3 نظريات الرتمجة
 2 دراسة مقارنة بني الرتاجم واألصول 

 3 حتليل اخلطاب
 2 علم املعاين

 3 تراكيب اللغة 
 3 متطلب جامعي 

 9 رسالة
 33 المجموع 

 

 متطلبات الماجستير في اللغة العربية وأصولها  
 المعتمدةالوحدات  اسم المادة 

 3 منهجية البحث اللغوي واألديب 
 2 قضايا ألسنية وعلوم لغوية حديثة 

 3 -1–توحيد القراءات القرآنية املتواترة 
 3 ادتوجيه القراءات القرآنية الشاذة واآلح

 2 التجويد واألصوات 
 3 حنو 

 2 صرف 
 3  أصول تعليم العربية لغري الناطقني هبا

 3 متطلب جامعي 
 9 رسالة

 33 المجموع 
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 متطلبات الماجستير تخصص أدب ونقد 
 الوحدات المعتمدة اسم المادة 

 3 منهجية البحث اللغوي واألديب 
 3 النقد األديب القدمي 

 3 النقد األديب احلديث 
 3 التفسري التحليلي 

 3 التفسري املوضوعي 
 3 البالغة القرآنية والنبوية 

 3 األدب اإلسالمي 
 3 متطلب جامعي 

 6 رسالة
 33 المجموع 

 

 قسم الفلسفة والحضارات    7.7
 رسالة القسم 

 االسهام يف حوار احلضارات حيث تتجلى رسالته يف ،احلضارات هو أحد األقسام التابعة لكلية اآلداب والعلومقسم الفلسفة و 
 .ف أو تشويهوالتجسري بني الثقافات وتأمني حمضن علمي أمني على األفكار واملذاهب واألديان من غري حتري

 أهداف القسم 
 رات والتاريخ واألديان املقارنة.ختريج أساتذة لتدريس مواد الفلسفة واحلضا .1
 .احلضارات واألدياندر ملهمة حوار تأهيل الكوا .2
يت تؤهلهم للقيام بدورهم بصورة باألدوات العلمية والفكرية ال ،تأهيل الباحثني يف تاريخ الفلسفة واألديان واحلضارات .3

 .أمينة
 .رفد مسرية الدراسات العليا بالنخب العلمية املؤهلة لذلك .4
 .االسهام يف التفاعل احلضاري يف الشرق .5
 .ألصقت زوراً وهبتاناً باألديان واألفكار وروادهارد الشبهات واإلفرتاءات اليت  .6

 

 متطلبات القبول 
 .قابلة شخصيةال يتطلب قسم الفلسفة واحلضارات أية شروط إضافية ملتطلبات القبول يف اجلامعة سوى إجراء م
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 التنظيم والبرامج 
 :قسم الفلسفة واحلضارات التخصصات اآلتية  يضم

   .الفلسفة .1
 األديان املقارنة. .2
 .واحلضارات تاريخال  .3

 الدرجة العلمية التخصص

 راه دكتو  -ماجستري  -ريوس )الفلسفة واألديان املقارنة( باكالو  الفلسفة 

 دكتوراه  -ماجستري  األديان املقارنة  

 دكتوراه  -ماجستري  -باكلوريوس   التاريخ و احلضارات  

 

 متطلبات التخرج 
 :وحدات معتمدة مقسمة وفق ما يلي 108جيب على الطالب إجناز  

 المجموع  اختيارية  الزامية  

 24 6 18 متطلبات الجامعة 
 15 6 9 متطلبات الكلية 
 69 15 54 متطلبات القسم 

 108 27 81 المجموع 
 

 متطلبات القسم 
 15متطلبات الزامية تعادل وحدة معتمدة و  54وحدة معتمدة تتوزع إىل متطلبات الزامية تعادل  69تتكون متطلبات القسم من 

 .وحدة معتمدة
 

 تخصص الفلسفة واألديان المقارنة  –المتطلبات االلزامية  7.7.6.1
 :ة معتمدة موزعة وفق اجلدول اآليتوحد 54تتكون من 
 المتطلب السابق الوحدات المعتمدة اسم المادة

 - 3 1عقيدة 
 - 3 أصول الفقه 

 - 2 مدخل إىل الفلسفة العامة 
  - 2 تاريخ احلضارات وتفاعلها

 مدخل إىل الفلسفة  2 فلسفة يونانية 
 1عقيدة  2 فلسفة اسالمية يف املشرق 
 1عقيدة  2 فلسفة اسالمية يف املغرب 
 - 2 تاريخ العلوم عند املسلمني
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 مدخل إىل الفلسفة  2 السنن االهلية وفلسفة التاريخ
 - 2 منطق قدمي 

 منطق قدمي  2 منطق حديث 
 أصول الفقه  3 فلسفة األخالق ومقاصد الشريعة 

 1عقيدة  3 (1التصوف )
 - 2 منهجية البحث الفلسفي 

 - 2 مدخل إىل علم النفس 
 - 2 مدخل إىل علم االجتماع 

 مدخل إىل الفلسفة  2 الفلسفة السياسية 
 مدخل إىل الفلسفة  2 فلسفة الرتبوية 

 1 عقيدة 3 لل والنحل امل
 فلسفة العصر الوسيط  2 فلسفة حديثة 

 فلسفة حديثة  2 فلسفة معاصرة 
 1عقيدة  3 2عقيدة 
 1عقيدة  2 1اديان 

 مدخل إىل الفلسفة 2 فلسفة العصر الوسيط
 - 54 المجموع 

 
 تخصص الفلسفة واألديان المقارنة   – المتطلبات اإلختيارية 7.7.6.2

 :وحدة معتمدة 15االختيارية من  تتكون املتطلبات
 المتطلب السابق الوحدات المعتمدة  اسم المادة

  - 1-+ أديان  2 –عقيدة  2  - 2-أديان 
 1تصوف  3 -2–تصوف 

 1تصوف  3 أصول البحث واملناظرة 
 عةمدخل إىل الفلسفة + فلسفة األخالق ومقاصد الشري 2 فلسفة اجلمال 

 عةإىل الفلسفة + فلسفة األخالق ومقاصد الشريمدخل  2 الفلسفة واألدب 
 عة مدخل إىل الفلسفة + فلسفة األخالق ومقاصد الشري 2 الفلسفة واجملتمع 

 مدخل إىل الفلسفة  2 فلسفة شرقية 
 - 3 1مصطلح حديث 

 1مصطلح حديث  3 دراسة أسانيد ونقدها 
 - 3 علوم القرآن 

 1 3 أحاديث العقيدة 
 - 2 تفسري آيات العقيدة 

 - 2 ائدية منهج القرآن الكرمي يف تناول األمور العق
 - 2 الطقوس والعبادات يف األديان 

 املدخل إىل الفلسفة العامة 2 نصوص فلسفية باللغة االنكليزية 
 - 2 منهجية دراسة األديان 
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 - 2 مدخل إىل فلسفة الفنون 
 - 2 أديان و بدع حديثة 

 +فلسفة وسيطة 2 –عقيدة  3 الفكر الديين: علم الكالم والالهوتفلسفة 
 +فلسفة معاصرة - 2-عقيدة  2 قضايا فلسفية معاصرة 

 

 تخصص التاريخ والحضارات   – المتطلبات اإللزامية 7.7.6.3
 وحدة معتمدة موزعة على املواد اآلتية :  54تألف من وت

 المتطلب السابق الوحدات المعتمدة اسم المادة 
  3 مصطلح احلديث. 1
 مصطلح احلديث 2 نقدها.دراسة األسانيد و  2
  2 .املنهجية اإلسالمية يف كتابة التاريخ 3
 ( حديث موضوعي ) خيدم القضايا التارخييةقرآن و  2 فلسفة التاريخ.السنن اإلهلية و  4
  2 القومياتتاريخ العالقة بني املذاهب و  5
  2 فقه خيدم القضايا التارخيية. 6
  3 .(قرآن و حديث موضوعي )خاص بالقضايا التارخيية 4
  2 جغرافيا العامل اإلسالمي. 8
  3 التاريخ العثماين. 9

  3 تاريخ املسلمني وراء النهر 10
  2 تاريخ األنبياء. 11
 تاريخ السرية النبوية 3 تاريخ اخلالفة الراشدة. 12
 -1-عقيدة  2 امللل و النحل. 13
  3 تاريخ العامل و حضاراته. مدخل إىل 14
 التاريخ االموي و العباسي األول 2 تاريخ الدعاة و املصلحني. 15
  3 تاريخ احلركات السياسية و اجلهادية الصوفية. 16
  3 تاريخ العدوان على العامل اإلسالمي. 17
  3 ديث.تاريخ العدوان على العامل اإلسالمي يف العصر احل 18
  3 األموي و العباسي األول.التاريخ  19
  3 التاريخ العباسي الثاين و االندلس. 20
  3 تاريخ أوروبا 21
  54 اجملموع 

 
 متطلبات القسم اإلختيارية 7.7.6.4

 وحدة خيتارها الطالب من ضمن املواد اآلتية :  15تتألف من و 
 المتطلب السابق الوحدات المعتمدة اسم المادة 
 (1احلضارة اإلسالمية ) 3 (.2احلضارة اإلسالمية ) 1
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 (2احلضارة اإلسالمية ) 3 التاريخ املؤسسايت و النظم اإلسالمية. 2
  2 اجلغرافيا السياسية. 3
  3 .تاريخ العالقات الدولية للدولة اإلسالمية 4
  2 تاريخ التوحيد. 6
  2 تاريخ املسلمني يف أقريقيا جنوب الصحراء 4
  3 التاريخ األمريكي. 8
  2 تاريخ الطائفة املنصورة. 9

  2 .تاريخ آل بيت النيب صّلى اهلل عليه و سلم 10
  3 تاريخ العرب قبل اإلسالم. 11
  2 تلة.تاريخ األقليات املسلمة و دار اإلسالم احمل 12
 (2اللغة االنكليزية األكادميية ) 3 نصوص تارخيية باللغة اإلنكليزية. 13
  2 اإلسالمي.التاريخ الرتبوي  14
  3 تاريخ أوروبا يف العصور الوسطى. 15
  3 تاريخ دول االتشقاق. 16
  3 تاريخ الشرق األقصى احلديث و املعاصر. 17
  2 (.2دراسة األسانيد ) 18
  2 التاريخ االقتصادي للعامل اإلسالمي. 19
  2 تاريخ املدينة اإلسالمية 20

 

 :وحدات معتمدة 6ت القسم املساندة متطلبا
 المتطلب السابق الوحدات المعتمدة اسم المادة 
  2 اآلثار 1
  2 اخلرائط 2
  2 التاريخ الفين و العسكري 3
 

 قسم الفلسفة والحضارات –برنامج الدراسات العليا  
احلضارات األديان بصورة كفؤة وار إن برنامج الدراسات العليا يف قسم الفلسفة واحلضارات يهدف إىل ختريج كوادر علمية مؤهلة حل

وحتليليها وحسن عرضها مبا يتوافق مع  القادرة على االستفادة من األحداث التارخيية ،وختريج خنبة متتلك الوعي احلضاري والتارخيي
 و التاريخ و احلضارات.أو األديان املقارنة أ األمانة العلمية واملعايري املعتمدة ويؤمن هذا الربنامج املاجستري والدكتوراه يف الفلسفة

 
 التخرج متطلبات 7.7.7.1

ة أو األديان أو التايخ ما يعادهلا لقيد الطالب يف مرحلة املاجستري أن يكون منجزاً ملرحلة البكالوريوس يف الفلسفيشرتط  .1
 وأن يكون معرتفاً هبا من جلنة املعادالت يف اجلامعة.

ملواد حىت احلصول على الرسالة وإال تتطلب منه إعادة ايتوجب على الطالب إجناز مواده مبستوى جيد حىت يناقش  .2
 املستوى الذي يسمح له باملتابعة .
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 على الطالب القيام بإعداد البحوث اليت يكلف هبا وأن يتابع الدراسة املقررة بنسبة من احلضور حيددها جملس الكلية . .3

رأت ضرورة لذلك لتمكينه من  د االستكمالية إذاميكن جمللس الكلية وجلنة املعادالت فيها أن حتمل الطالب بعض املوا .4
 لدراسات العليا .ااملتابعة العلمية السليمة نتيجة نقص يف البيئة العلمية اليت تستلزمها متابعة مرحلة 

 للرسالة . وحدة 30وحدة معتمدة من ضمنها  42الدكتوراه يتوجب على الطالب إجناز  للحصول على درجة .5

 
 تخصص فلسفة 7.7.7.2

هجية البحث الفلسفي ومادة وحدة معتمدة خيتارها من ضمن اجلدول ادناه على أن يلزم مبادة من 33لطالب امتام يتوجب على ا
 البحث إضافة إىل ثالث وحدات متطلب جامعي 

 

 
 تخصص أديان مقارنة 7.7.7.3

ة اليت ، على أن يكمل الطالب بعض املواد االستكماليمدة خيتارها من ضمن اجلدول أدناهوحدة معت 33يتوجب على الطالب إمتام 
 .ألديان مادة البحث مها الزاميتانوحوار ا، علماً أن ماديت أصول البحث يف األديان املقارنة حتتاجها دراسة بعض املواد

 .كمادتني استكماليتني  –يوناين  –ولغات الكتاب املقدس  –عرباين  –يوفر القسم مادة لغات الكنائس املقدس 
  الواحدات المعتمدة اسم المادة

 - 3 ديانأصول البحث يف األديان املقارنة وحوار األ

 - 3 العهد القدمي

 العهد القدمي  3 العهد اجلديد 
 - 3 الفلسفات السائدة يف عصر اليهود والنصارى 

 المتطلب السابق  الوحدات المعتمدة  المادة

 - 3 منهجية البحث الفلسفي 
 - 3 فلسفة وسيطة 

 - 2 مذاهب واجتاهات فلسفية 
 - 2 مفاهيم وأعالم 

 - 2 الفلسفة والعلوم االنسانية 
 - 3 الفلسفة األوىل 

 - 3 فرنسي (  –قضايا ومشكالت فلسفية )إنكليزي 
 - 3 قضايا ومشكالت فلسفية )الفلسفة والدين ( 

 - 3 فلسفة معاصرة 
 - 3 فلسفة اسالمية 
 - 3 الفكر األصويل

 - 3 قضايا ومشكالت يف علم الكالم 
 - 3 أصول التصوف 

 - 2 فلسفة اللغة 
 - 9 البحث

http://www.ut.edu.lb/


UNIVERSITY OF TRIPOLI 

ـــــــــــــــــــــ  LEBANON ـــــــــــــــــــــ  

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

 

 جــامعــة طرابلس

 ـــــــــــــــــــــ  انــنـبـل    ــــــــــــــــــــ

  

 

44 www.ut.edu.lb  
 

 - 3 الفلسفة الشرقية 
 نية الفلسفات السائدة يف عصر اليهودية والنصرا 3 الفرق اليهودية واملسيحية 

 نية الفلسفات السائدة يف عصر اليهودية والنصرا 3 مدخل إىل العقائد اليهودية واملسيحية 
 - 2 تاريخ الكنيسة وأنظمتها املقارنة 
 - 2 تاريخ الكنيسة وأنظمتها املقارنة 

 - - األديان الشرقية 
 - 2 آباء الكنيسة 

 - 3 عقيدة اسالمية 
 - 2 تصوف 

 - 3 ملل وحنل 
 - 9 حبث 

 
 متطلبات مرحلة الماجستير في التاريخ والحضارات 7.7.7.4

 الوحدات المعتمدة   اسم المادة

 3 منهجية البحث التارخيي 

 3 املخطوطات واألرشيف 

 3 حمطات التحوالت حضارية 

 3 تاريخ األقليات 

 3 حركات التغيري واإلصالح 

 3 التفسري اإلسالمي للتاريخ 

 3 تاريخ العامل اإلسالمي 

 3 متطلب جامعي 

 9 رسالة

 33 المجموع 

 

 المراكز واألقسام 8
 للناطقين بغيرها مركز تدريس اللغة العربية 8.1

 تمهيد 
ساهبم مهارة إتقان اللغة العربية )فهماً يتوجه مركز تدريس اللغة العربية للناطقني بغريها إىل الطالب )الوافدين من غري العرب( إلك

على يد خنبة من  تدريس اللغة العربية التقنيات احلديثة يفو حتدُّثاً( من خالل اعتماد أحدث األساليب التعليمية و كتابًة و قراءًة و 
 األساتذة املتخصصني.

 مميزات البرنامج 
 جامعي يتبع جلامعة طرابلس.الربنامج  .1
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 وجود سكن جامعي. .2
 االستفادة من مرافق اجلامعة )قاعات تدريس _ مسرح _ عروضات _ نادي رياضي(. .3
 املرئية يف عرض الربامج.و استخدام أحدث التقنيات السمعية  .4
 .اعتماد أحدث املقررات اللغوية .5
 واجبات منزلية.و متابعة الطالب يف الفرتة املسائية من خالل إلزامهم حبلقات حوارية  .6
 وجود برنامج دراسات عليا إلعداد معلمي اللغة العربية للناطقني بغريها. .7
 هادفة تؤمن التواصل الطاليب بني خمتلف اجلنسيات. إقامة نشاطات ال صفّية .8

 أهداف البرنامج 
 لغة العربية )لغة القرآن الكرمي(.الطالب األجانب التعليم  .1
 خمارج احلروف.و تصويب النطق  .2
 متكينهم من التواصل مع البيئة العربية. .3
 ثقافية يف البالد غري الناطقة بالعربية.و إعداد كوادر علمية  .4
 م هبذا اخلصوص.تلبية احتياجات بلداهنو تأهيل الطالب الدارسني مبهارات الرتمجة من غري العربية إليها  .5
 الدول العربية. غريها يفو القنصليات و حكومية يف السفارات و ة الفرصة للدارسني لتبّوء مناصب علمية إتاح .6
 باجلامعات العربية ملتابعة ختّصصاهتم. تأهيل الدارسني لاللتحاق .7

 المستويات 
 13لى شهر كامل )عساعة موزعة  50كل مرحلة تتضمن ثالثة مستويات كل مستوى يتضمن و يتضمن الربنامج ثالث مراحل 

 وظائف تطبيقية منزلية.و ساعة أسبوعياً( مع إعطاء الطالب مهارات 
_ وحنو تعبري كتايب _ إمالء _ صرف  _تقييمية يف مجيع املواد الدراسية )تواصل شفهي _ ثقافة عامة و يتم إعداد امتحانات تقوميية 

 ناعة الكتابة _ حوار تفاعلي(.ص

 خيارات إضافية 
رتة الصيف إلكساهبم يقدم املركز برامج صيفية خاصة )دورات مكثفة( للطالب القادمني من جامعات أخرى خالل ف .1

 نصف(.و املهارات الضرورية لالزمة )دورة شهر 
 طالباً. 15العدد عن ميكن تقدمي دورة خاصة جملموعة من الطالب الراغبني بالدراسة شرط أن ال يقل  .2
 وجود سكن جامعي يف بيئة جامعية مميزة. .3
 تأمني صحي للطالب الراغبني.و يف الرحالت األسبوعية  االشرتاكو تأمني الطعام  .4

 جنسية من خمتلف أحناء العامل. 23خرَّج ت اجلامعة يف املركز طالباً من 
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 مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر 8.2

وارده البشرية، وإعادة تأهيل أفراده وتوعيتهم تفاعلها اإلجيايب مع اجملتمع احملّلي والتأثري فيه هلدف تأهيـل مإن دور جامعة طرابلس يف 
 ملواجهة التحديات والعوائق اجملتمعية يُعّد من أهم أركان مسؤولياهتا االجتماعية.

قاً من رؤية جامعة طرابلس يف جملتمع. وانطالإن جامعة طرابلس تؤدي ثالث وظائف رئيسية هي: التعليم والبحث العلمي وخدمة ا
لبيئة، مت تأسيس مركز خدمة اجملتمع والتعليم احتقيق التمّيز ومتاشياً مع الدور الريادي والتوعوي والتثقيفي للجامعة يف اجملتمع وتنمية 

 املستمر.
مجتمع هتدف إىل توظيف ة خدمية للويتضمن جمال عمل مركز خدمة اجملتمع والتعليم املستمر نشاطني أساسيني ومها: أنشط
تمع، والنوع الثاين من األنشطة هيأنشطة إمكانات اجلامعة ومواردها البشرية واملادية يف تقدمي خدمات جمتمعية متنوعة لكافة فئات اجمل

 لعمل باملنطقة.حتياجات سوق االتعليمية هتدف إىل نشر املعرفة وزيادة فرص قبول الطالب والطالبات يف ختصصات حيوية مواكبة 
ثية جمتمعية، وبرامج تدريبية نوعية حبولتحقيق أهدافه، يقوم مركز خدمة اجملتمع والتعليم املستمر بتقدمي دراسات علمية، ومشاريع 
وغري احلكومية واملتخصصة يف كافة  تساهم يف تطوير القدرات واملهارات املهنية للكوادر البشرية العاملة يف املؤسسات احلكومية

اون مع جمموعة من اخلرباء املتميزين العاملني يف االت اإلدارية واملالية والفنية الرتبوية والعلمية واللغوية والصحية والتقنية؛ بالتعاجمل
 خمتلف وحدات اجلامعة.

 

 عملو مركز علم  8.3

نان  من خالل برامج تأهيل لب – يعىن املركز بتقدمي املنح اجلامعة للطالب من اجلنسيات املختلفة املسجلني يف جامعة طرابلس
وطة بتقدمي خدمة اجتماعية مواهبهم، يقوم على مبدأ تقدمي املنحة مشر و تدريب خاص إلكساهبم مهارات متعددة وفق ميوهلم و 

 عملية.و دعوية علمية أ
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