
 
 كلية العلوم التربوية

 القضاء والسياسة الشرعيةتخصص بكالوريوس 
 

 

 الفصل الدراسي األول

رقم  #
 اسم المقرر  المقرر

الساعات 
متطلب  المعتمدة

 نوع المقرر سابق 
 عملي نظري

 جامعة إجباري -- -- 3 تعلم كيف تتعلم * 1111  .1
 جامعة إجباري -- 1 2 الحاسوب * 1112  .2
 جامعة إجباري -- -- 3 تاريخ القدس * 1110  .3
 جامعة إجباري -- -- 1 العمل التطوعي * 1110  .0
 جامعة إجباري -- -- 3 المهارات الحياتية* 1110  .0
 جامعة إجباري -- -- 3 ( *1اللغة اإلنجليزية ) 1113  .0
 جامعة إجباري -- -- 3  (1اللغة العربية ) 1111  .7
 جامعة إجباري -- -- 3 الفلسطينية *فلسطين والقضية  1210  .8
 جامعة إجباري -- -- 3 الثقافة اإلسالمية * 1210  .9

 كلية إجباري -- -- 3 *المنهاج التربوي 0113  .11
 كلية إجباري -- -- 3 علم النفس التربوي * 0110  .11
 كلية إجباري -- 1 2 تكنولوجيا التعليم* 0311  .12
  كلية إجباري 0311 -- 3 تصميم التدريس * 0312  .13
 كلية إجباري -- -- 3 مناهج البحث العلمي* 0313  .10
 كلية إجباري -- -- 3 القياس والتقويم في التعلم والتعليم*  0321  .10
إجباريتخصصي  -- 1 1 *31جزء  -حفظ القران الكريم 0111  .10  
إجباريتخصصي  -- 1 1 *29جزء  -حفظ القران الكريم 0112  .17  
إجباريتخصصي  -- 1 1 *28جزء  -حفظ القران الكريم 0113  .18  
إجباريتخصصي  -- 1 1 *2جزء  -حفظ القران الكريم 0110  .19  
 تخصصي إجباري -- -- 3 تاريخ القضاء في اإلسالم                                         0111  .21
 تخصصي إجباري -- 2 1 التالوة والتجويد                                                                    0298  .21
 تخصصي إجباري -- -- 3 (1أصول فقه ) 0223  .22
 تخصصي إجباري -- -- 3 مقاصد الشريعة اإلسالمية 0290  .23
 تخصصي إجباري -- -- 3 (1فقه أحوال شخصية ) 0220  .20
 تخصصي إجباري -- -- 3 أحكام االجتهاد في اإلسالم                                             0312  .20



 
 كلية العلوم التربوية

 القضاء والسياسة الشرعيةتخصص بكالوريوس 
 

 

رقم  #
 اسم المقرر  المقرر

الساعات 
متطلب  المعتمدة

 نوع المقرر سابق 
 عملي نظري

 تخصصي إجباري -- -- 3 (1فقه معامالت ) 0320  .20
 تخصصي إجباري 5100 -- 3 نظام الحكم في اإلسالم 0321  .27
 تخصصي إجباري -- -- 3 المحاماة في اإلسالم 0310  .28
 تخصصي إجباري -- 1 2 قضايا وأحكام 0320  .29
 تخصصي إجباري -- -- 3 فقه القضاء وطرق اإلثبات                                                     0013  .31

 3 -- تدريب ميداني في المحاكم الشرعية  0011  .31
 91إنهاء 

 س.م
 تخصصي إجباري

 2 1 مشروع التخرج  0099  .32
0313 ،

 80نهاء إ
 س.م.

 إجباريتخصصي 

 تخصصي اختياري -- -- 3 مقرر تخصصي اختياري __  .33
 إجباريتخصصي  -- -- 3 ()نظام الجملة العربية(1علم النحو) 8337  .30
 اختياري جامعة -- -- 3 مقرر اختياري جامعة __  .30
 فصليا   تطرح دراسية مقررات (*)

 
 
 
 

 

 
 
 

  



 
 كلية العلوم التربوية

 القضاء والسياسة الشرعيةتخصص بكالوريوس 
 

 

 الثانيالفصل الدراسي 

رقم  #
 اسم المقرر  المقرر

متطلب  الساعات المعتمدة
 نوع المقرر سابق 

 عملي نظري
 جامعة إجباري -- -- 3 تعلم كيف تتعلم * 1111  .1
 جامعة إجباري -- 1 2 الحاسوب * 1112  .2
 جامعة إجباري -- -- 3 تاريخ القدس * 1110  .3
 جامعة إجباري -- -- 1 العمل التطوعي * 1110  .0
 جامعة إجباري -- -- 3 المهارات الحياتية* 1110  .0
 جامعة إجباري -- -- 3 ( *1اللغة اإلنجليزية ) 1113  .0
 جامعة إجباري -- -- 3  (1اللغة العربية ) 1111  .7
 جامعة إجباري -- -- 3 فلسطين والقضية الفلسطينية * 1210  .8
 جامعة إجباري -- -- 3 الثقافة اإلسالمية * 1210  .9

 تخصصي إجباري -- -- 3 المدخل إلى السياسة الشرعية 0111  .11
 كلية إجباري -- -- 3 *المنهاج التربوي 0113  .11
 كلية إجباري -- -- 3 النفس التربوي *علم  0110  .12
 كلية إجباري -- 1 2 تكنولوجيا التعليم* 0311  .13
  كلية إجباري 0311 -- 3 تصميم التدريس * 0312  .10
 كلية إجباري -- -- 3 مناهج البحث العلمي* 0313  .10
 كلية إجباري -- -- 3 القياس والتقويم في التعلم والتعليم*  0321  .10
إجباريتخصصي  -- 1 1 *31جزء  -الكريمحفظ القران  0111  .17  
إجباريتخصصي  -- 1 1 *29جزء  -حفظ القران الكريم 0112  .18  
إجباريتخصصي  -- 1 1 *28جزء  -حفظ القران الكريم 0113  .19  
إجباريتخصصي  -- 1 1 *2جزء  -حفظ القران الكريم 0110  .21  
 تخصصي إجباري -- -- 3 التحكيم في الفقه اإلسالمي                                       0270  .21
 تخصصي إجباري 5226 -- 3 شرح قانون األحوال الشخصية ) الزواج والطالق(                               0293  .22
 تخصصي إجباري 5100 -- 3 أحكام الحسبة في اإلسالم                                                      0290  .23
 تخصصي إجباري -- -- 3 أصول المحاكمات الشرعية والتطبيقات القضائية                                 0310  .20
 تخصصي إجباري 0220 -- 3 (2فقه أحوال شخصية ) 0320  .20
 تخصصي إجباري -- -- 3 الوصايا والوقف في الفقه اإلسالمي                                            0011  .20



 
 كلية العلوم التربوية

 القضاء والسياسة الشرعيةتخصص بكالوريوس 
 

 

رقم  #
 اسم المقرر  المقرر

متطلب  الساعات المعتمدة
 نوع المقرر سابق 

 عملي نظري
 تخصصي إجباري -- -- 3 صكوك وتوثيقات  0011  .27
 تخصصي إجباري -- -- 3 القواعد الفقهية وتطبيقاتها                                               0010  .28
 تخصصي إجباري -- -- 3 العالقات الدولية في اإلسالم  0021  .29
 تخصصي إجباري -- -- 3 فقه العقوبات  0023  .31

 2 1 مشروع التخرج  0099  .31
0313 ،

 80نهاء إ
 س.م.

 إجباريتخصصي 

 تخصصي اختياري -- -- 3 مقرر تخصصي اختياري __  .32
 تخصصي اختياري -- -- 3 مقرر تخصصي اختياري __  .33
 مقرر حر -- -- 3 مقرر حر __  .30
 فصليا   تطرح دراسية مقررات (*)

 

 
  



 
 كلية العلوم التربوية

 القضاء والسياسة الشرعيةتخصص بكالوريوس 
 

 

 الفصل الصيفي

رقم  #
 المقرر

 اسم المقرر 
الساعات 
متطلب  المعتمدة

 سابق 
 نوع المقرر

 عملي نظري
 جامعة إجباري -- -- 3 تعلم كيف تتعلم * 1111  .1
 جامعة إجباري -- 1 2 الحاسوب * 1112  .2
 جامعة إجباري -- -- 3 تاريخ القدس * 1110  .3
 جامعة إجباري -- -- 1 العمل التطوعي * 1110  .0
 جامعة إجباري -- -- 3 المهارات الحياتية* 1110  .0
 جامعة إجباري -- -- 3 ( *1اللغة اإلنجليزية ) 1113  .0
 جامعة إجباري -- -- 3 فلسطين والقضية الفلسطينية * 1210  .7
 جامعة إجباري -- -- 3 الثقافة اإلسالمية * 1210  .8
 كلية إجباري -- -- 3 *المنهاج التربوي 0113  .9

 كلية إجباري -- -- 3 علم النفس التربوي * 0110  .11
 كلية إجباري -- 1 2 تكنولوجيا التعليم* 0311  .11
  كلية إجباري 0311 -- 3 تصميم التدريس * 0312  .12
 كلية إجباري -- -- 3 مناهج البحث العلمي* 0313  .13
 كلية إجباري -- -- 3 القياس والتقويم في التعلم والتعليم*  0321  .10
إجباريتخصصي  -- 1 1 *31جزء  -حفظ القران الكريم 0111  .10  
إجباريتخصصي  -- 1 1 *29جزء  -حفظ القران الكريم 0112  .10  
إجباريتخصصي  -- 1 1 *28جزء  -حفظ القران الكريم 0113  .17  
إجباريتخصصي  -- 1 1 *2جزء  -حفظ القران الكريم 0110  .18  
 تخصصي إجباري  -- -- 3 نظام الحكم في اإلسالم 0321  .19
 تخصصي إجباري  -- -- 3 العالقات الدولية في اإلسالم  0021  .21

 فصليا   تطرح دراسية مقررات (*)


