
 2021خطة                                                                           كلية الشريعة                                                                                            
                                                    (132عدد ساعات اخلطة )                                                            قسم الفقه وأصوله                                                                                        

 ...........................رقمه اجلامعي................................................................                                                     :........اسم الطالب
 ( ساعة27متطلبات الجامعة ) -أوال:

 ( ساعة18اإلجبارية )متطلبات الجامعة  أ:    
 :( ساعة معتمدة48التخصص ) متطلبات -ثالثا  

 وتقسم إلى قسمين :
 ة :( ساعة معتمد72اإلجبارية )متطلبات التخصص  -أ

 ( ساعة12متطلبات الكلية االختيارية ) -ب

المتطلب  اسم المادة رقم المادة
 السابق

عدد 
 الساعات

 نمط
 التعليم

المتطلب  اسم المادة رقم المادة
 السابق

عدد 
 الساعات

 نمط
 التعليم

رقم  الكتروني 3 --- علوم عسكرية 000101
 المادة

المتطلب  اسم المادة
 السابق

عدد 
 الساعات

 نمط
 التعليم

نجليزية غة امهارات ل 403003
 )فقه واصوله(ة خاص

 مدمج 3 102108

 مدمج 3  الخلفاء الراشدينسيرة  403143 مدمج 3 403110 (1التفسير) 403114 الكتروني 3 101099 (1مهارات اللغة العربية ) 0000110
 مدمج 3  الحوار والمواطنة في االسالم 403160 مدمج 3  (1الحديث) 403131 الكتروني 3 102099 (1)مهارات اللغة اإلنجليزية 0000112
 403171 الكتروني 3 --- التربية الوطنية 0000113

 الخطابة والوعظ
 مدمج 3 403114 (2التفسير ) 403215 مدمج 3 403171

 4031702 الكتروني 3 --- الثقافة اإلسالمية 0000120
 العقيدة االسالمية

 مدمج 3  إعجاز القرآن 403217 مدمج 3 

 403218 الكتروني 1  الريادة واالبتكار 0000147
 تطبيقات نحوية في الكتاب والسنة

 (2الحديث ) 403232 وجاهي 3 403218
 مدمج 3 

القيادة والمسؤولية  0000148
 المجتمعية

 403252 الكتروني 1 

 (2فقه عبادات )

 الكتروني 3 
 

السنة ومكانتها في  403239
 التشريع

 مدمج 3 

 مدمج 3  الغلو والتطرف في االسالم 403260 مدمج 3  (1اصول فقه ) 403255 الكتروني 1  مهارات حياتية 0000149

العمل تطوعي في خدمة  0000105
 المجتمع

 403257 الكتروني 0 ---

 (1فقه المعامالت)

الهدي النبوي في االدب  403333 الكتروني 3 
 والرقائق

 مدمج 3 

 مدمج 3  األحكام أحاديث 403338 مدمج   (1األحوال الشخصية ) 403353 ت( ساعا9متطلبات الجامعة االختيارية ) -ب

 الكتروني 3  تفسير آيات األحكام 403339 وجاهي  403255 (2أصول الفقه ) 403356

 ( ساعة إجبارية21ثانيا: متطلبات الكلية: )
قضايا مستجدة في  403355 مدمج  403257 (2فقه معامالت ) 403358

 العبادات

 مدمج 3 

المتطلب  اسم المادة رقم المادة
 السابق

عدد 
 الساعات

 نمط
 التعليم

في الفقه نظرية العقد  403363 الكتروني 3  فقه األيمان والنذور واألطعمة 403360
 االسالمي

 مدمج 3 

 مدمج 3  الفرق االسالمية 403373 الكتروني 3  السياسة الشرعية 403362 مدمج 3  علوم القرآن 403110

 مدمج 3  القصص القرآني 403420  3  نظام الحكم في االسالم 403376 مدمج 1  (1تالوة ) 403111

الحديث ودراسة طرق تخريج  403435 مدمج 3  علوم الحديث 403130
 األسانيد

فقه القانون المدني  403455 وجاهي 3 403110
 االردني

 مدمج 3 

 403454 مدمج 3  السيرة النبوية 403142

 2االحوال الشخصية)

النظام االقتصادي في  403477 وجاهي 3 403353
 االسالم

 مدمج 3 

 أصول المحاكمات الشرعية 403489 وجاهي 3 403356 (3أصول فقه ) 403457 مدمج 3  مدخل إلى الفقه اإلسالمي 403150
 مدمج 3 

      مدمج  403150 فقه مقارن 403461 مدمج 3  ( 1فقه عبادات ) 403151

  مدمج 3  فقه القضاء وطرق اإلثبات 403462 مدمج 1 403111 (2تالوة ) 403212
 

   

  مدمج 3 403150 القواعد الفقهية 403463 وجاهي 1 403212 (3تالوة ) 403313
 

   

مناهج البحث العلمي )فقه  403106
 وأصوله(

 403466 وجاهي 3 

 العالقات الدولية في االسالم
  مدمج 3 

 

   

 403488 
 معامالت مالية معاصرة

      وجاهي 3 

      الكتروني 3  فقه العقوبات 403490

  وجاهي 3  المدخل إلى علم القانون 501190
 

   



 


