
 

 الخطــة االسترشاديــة
 

 السنة األولى
  الثانيالفصل الدراسي   األولالفصل الدراسي

عدد اسم المادة رقم المادة 
الساعات 

المتطمب 
عدد اسم المادة رقم المادة  السابق 

الساعات 
المتطمب 
السابق 

  3 فقه الطهارة والصالة 0101113   3 مدخل إلى الفقه اإلسالمي 0101111

  1 (1)التالوة والتجويد  0102112   3 عموم القرآن 0102110

  3 عموم الحديث 0102121   3 (1)أصول الفقه  0101224

  3 (1)العقيدة  0102131  0200150 3 )1(المغة العربية  0200102

 0200151 3 )1(المغة اإلنجميزية  0200103   3 التربية الوطنية 0200104

 ---   3 متطمبات جامعة اختيارية ---
متطمبات جامعة 

 اختيارية
3  

  16 المجموع    18 المجموع 
 

 السنة الثانية
  الثانيالفصل الدراسي   األولالفصل الدراسي

عدد اسم المادة رقم المادة 
الساعات 

المتطمب 
عدد اسم المادة رقم المادة  السابق 

الساعات 
المتطمب 
السابق 

 0101216  0102112 1  (2 )التالوة والتجويد  0102212
 في الدولية العالقات

 الجهاد أحكام و اإلسالم
3  

0101147 

 العممي البحث مناهج
 الدراسات ومصادر

 الشرعية

  3 العقوبات فقه 0101235   3

 0101243   3  المعاوضات والتبرعاتفقه 0101226
 الشخصية األحوال فقه

 (1)  
3  

  3 اإلسالم في الحكم نظام 0101237   3 فقه الصيام والزكاة والحج 0101218

 --  0101224 3  (2 ) الفقه أصول 1012270
متطمبات جامعة 

 اختيارية
3  

  3 األحاديثتخريج  0102123   3 العموم العسكرية 0200100
  18 المجموع    16 المجموع 

 

 

 
 

 

 

 



 
 السنة الثالثة

  الثانيالفصل الدراسي   األولالفصل الدراسي

اسم المادة رقم المادة 
عدد 

الساعات 
المتطمب 
اسم المادة رقم المادة  السابق 

عدد 
الساعات 

المتطمب 
السابق 

 0101318   3 الشركات والتوثيقات فقه 0101119
 قتصادياال النظام
 اإلسالم في

3  

0101315 
 والنذور األيمان فقه

 والذبائح
  3 (2)العقيدة  0102231   3

 0101343  1012270 3  (3 )أصول الفقه  0101324
 األحوال فقه

  (2 ) الشخصية
3 0101243 

 ---   3 متطمبات جامعة اختيارية ---
مادة المتطمبات 

 الحرة
3  

  0102121 3 التفسير اإلجمالي 0102117
0601112 

/ القانون المدني
 مصادر اإللتزام

3 0601111 
  0102212 1 (3)التالوة والتجويد  0102312

  15 المجموع    16 المجموع 
 

 
 السنة الرابعة

  الثانيالفصل الدراسي   األولالفصل الدراسي

اسم المادة رقم المادة 
عدد 

الساعات 
المتطمب 
اسم المادة رقم المادة  السابق 

عدد 
الساعات 

المتطمب 
السابق 

  3 المقارن الفقه 0101421   3 والخطابة الدعوة فقه 0101430

0101433 
 وطرق القضاء فقه

 االثبات
3   0101423 

 في الفقهية القواعد
 اإلسالمية الشريعة

3  

0102132 
 وأعمال النبوية السيرة

 الراشدين الخمفاء
  3 الشرعية السياسة 0101436   3

  3 والتزكية األخالق 0102352  0101324 3  (4 ) الفقه أصول 0101425

0101418 
 الفقهية الدراسات

 المعاصرة
3   

0200111 
الثقافة اإلسالمية 

 وقضايا العصر
3  

   3 (1)النحو العربي  0201112
  12 المجموع    18 المجموع 

 


