
 
 ية  والعلوم اإلنسان كلية اآلداب جامعة األندلس للعلوم والتقنية  

 

 قسم الشريعة والقانون –كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 
 

 

 

 

 المستوى الثاني  : الفصل الثاني المستوى الثاني   : الفصل األول
 عدد الساعات  اسم المقرر عدد الساعات  اسم المقرر

 3 مصطلح حديث 3 العقيدة
 3 أحكامتفسير آيات  3 فقه المعامالت 

 3 4النحو والصرف  3 القانون الدولي الخاص )الجنسية(
 3  القانون الدولي العام 3 3النحو والصرف 

 3 القانون الدولي الخاص )تنازع القوانين( 3  قانون العقوبات العام
 3   االجراءات الجزائيةقانون  3 القانون اإلداري

  )عقد البيع واإليجار(القانون الدولي  3 نقود وبنوك وتجارة دولية
---- ---- ------ ----- 

    
 12 االجمــــــالي  12 االجمـــــــالي 

 
 
 

   

 المستوى األول : الفصل الثاني المستوى األول  : الفصل األول
 عدد الساعات  اسم المقرر عدد الساعات  اسم المقرر

 1 1الثقافة اإلسالمية  1 2الثقافة اإلسالمية 
 1 1اللغة االنجليزية  1 2اللغة االنجليزية 
 1 مبادئ الحاسوب 3 فقه العبادات
 3 أصول التفسير  3 2النحو والصرف 

 3 1النحو والصرف  3 تاريخ النظم القانونية
 3 علم اإلجرام والعقاب 3 النظم السياسية والدستورية 

 3  )مصادر االلتزام(المدني القانون  3 مدخل القانون
---- ------ ---- ------ 

 21 االجمـــــــالي  21 االجمـــــــالي 



 
 ية  والعلوم اإلنسان كلية اآلداب جامعة األندلس للعلوم والتقنية  

 المستوى الثالث :  الفصل الثاني المستوى الثالث  : الفصل األول
 عدد الساعات  اسم المقرر عدد الساعات  اسم المقرر
 3 1أصول الفقه   3 2أصول الفقه  
 3 السيرة النبوية دراسة تحليلية  3 فقه األسرة 

 3 جنايات والعقوبات  الفقه  3 اقتصاد إسالمي 
 3 القضاء اإلداري 1 مناهج البحث العلمي

 3 القانون التجاري 3 قانون العقوبات الخاص 
 3 القانون البحري والجوي  3 قانون العمل 
 1 طرق تدريس  1 علم نفس 
---- --- ---- --- 

 12 اإلجمالي  21 اإلجمالي 

 

 المستوى الرابع  : الفصل الثاني المستوى الرابع  : الفصل األول
 عدد الساعات  اسم المقرر عدد الساعات  اسم المقرر

 3 المواريثفقه  3 القضاء واإلثبات الشرعي
 3 المدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية 3  المرافعاتقانون 

 1 الفكر اإلسالمي 3 التنفيذ اإلجباري
 3 المالية العامة والتشريعات الضريبية 3 الوصية والوقف

---- ---- ------- --- 
 22 اإلجمالي  21 االجمـــــــالي 

 

جامعة األندلس للعلوم 

 والتقنية 

 قسم الدراسات اإلسالمية –كلية التربية لالخطة الدراسية 


