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القضاء والسياسة الشرعية: تخصص
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إجباري كلية3المنهاج التربوي45103 تخصصي إجباري3المدخل إلى السياسة الشرعية45100إجباري جامعة3*المهارات الحياتية40106

إجباري جامعة3 *(1)اللغة اإلنجليزية 50113إجباري جامعة3*الثقافة اإلسالمية 50206
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تخصصي اختياري3مقرر تخصصي اختياري__4إجباري كلية21*تكنولوجيا التعليم45300

إجباري كلية3*مناهج البحث العلمي55303 تخصصي إجباري3المحاماة في اإلسالم55314

 تخصصي إجباري3الوصايا والوقف في الفقه اإلسالمي65400 تخصصي إجباري21قضايا وأحكام65325
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