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 تخصص القضاء والساسة الشرعية  .7

 المقصودة: التعلم أواًل: مخرجات

   :تعلقة بـملعلومات املعارف واملإكتساب اينبغي أن يكون الطالب قادرًا على 

  :عرفة والفهمملا

 املفاهيم اخلاصة بالقضاء يف اإلسالم وأهميته ودوره يف حتقيق العدالة والسلم االجتماعي. -1

 ملعارف العامة يف موضوعات القضاء الشرعي والسياسة الشرعية.          ا -2

القضاء الشرعي والسياسة الشرعية من مصادر التشريع اإلسالمي القرآن الكريم وعلومه  -3

والسنة النبوية وعلومها والقياس، وكذلك علم الفقه وأصوله ومذاهبه واملستجدات فيه، 

         والرتبية والعقيدة، وغري ذلك. 

 األحكام املتعلقة بنظام احلسبة اإلسالمي ودوره يف تنظيم حياة الناس.             -4

 يف كل ما يتعلق بنظام احلكم والعالقات الدولية وسياسة الدولة.      ارفاملع  -5

     :والذهنية العقلية املهارات

مبواضيع التأمل والتعليل والنقد والتغيري تتم ل املهارات اإلدراكية للملتحق بالربنامج  -1

 واالستنتاج.

 تنمية قدرة الطلبة على حتليل املفاهيم والنظريات واستخالص النتائج. -2

تطوير قدراتهم على دمج بعض املفاهيم وربطها باملواقف العملية، من خالل املقارنات  -3

 والتحليل والبناء والربط.

 .، وفن القيادةحكام ، وحل املشكالت، واختاذ القراراتاأل تنمية مهارة التحليل، وإصدار -4

 :املهنية أو العملية املهارات  

اج أحكامه، مع التدريب تالتعامل مع القرآن الكريم وترتيله وتفسري آياته واستنكيفية  -1

 على ذلك، واكتساب مهارات اإللقاء واخلطابة والوعظ والتدريس التفاعلي واحلواري.

وغريهما مما يكسبه القدرة  الشرعية اخلربة والتجربة والتمرس يف مهنة القضاء واحملاماة -2

 على معاناتها وضبط إجراءاته.

الفطرية وصفاته اليت جيب أن يتحلى بها،  واحملتسب والفقيه صقل مواهب القاضي واملفيت -3

رية واإلجرائية، ويرتاض ويتمكن من اآلداب الالةمة ملهنته واألحكام املوضوعية واألصول النظ

 .  ه الصحيحةلبصفة تنزيل األحكام على الوقائع على أصو
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تكوين ملكة تهيؤه من فهم أصول املهنة وحسن التعامل معها وتطبيق األحكام املتعلقة  -4

 بذلك على الوقائع.

دارية استخدام مهارات وترائق البحث العلمي يف معاجلة املشكالت القضائية واإل -5

 .سيةوالسيا

ليكوند قادرًا على محل مسؤولية العمل يف جمال القضاء والفصل بني  الطالبتأهيل  -6

 .اخلصوم

 .نشر فقه السّ ياسة الشّدرعيّدة يف اجملتمعات اإلسالمّية -7

 .من التصدي للنواةل املعاصرة يف جماالت القضاء واحلكم والتشريع الطلبةحكني  -8
 :نقولة/ العامةملا املهارات  

تبيعة هذا الربنامج تغذي فكرة احرتام النفس واآلخر وبناء شخصية علمية مؤ رة من خالل  -1

األخالقيات اإلسالمية يف ه فيهم، مع الرتكيز على ريأ تالرتبية بالقدوة و نقل العلم ل خرين و

 جوانب احلياة املختلفة وكيف أنها تعمل يف النفس القدرة على املالئمة مع النفس والعمل والعلم.

إكساب امللتحق مهارات إدارة الفريق، حل املشكالت، التشخيص والعالج، كتابة  -2

 ، فن القيادة.الوقتالتقارير، التعلم الذاتي،  االتصال والتواصل، البحث واالستنتاج، إدارة 

 :علوماتملتصال وتقنية امهارات اال

تقبل اآلخر وتفهمه واستماع رأيه واإلنصات إليه من أدوات التواصل واالتصال املهمة اليت  -1

 .الغراءوجاءت به تعاليم الشريعة  ،وح ت عليها السنة النبوية ،دعا إليها القرآن الكريم

 تصال والتواصل من خالل تقنيات التواصل احلدي ة. تطوير مهارات الطلبة يف مهارات اال -2

تنمية قدراتهم يف التواصل مع الفئات اليت سيتم التعامل معها بعد خترجهم، وبأحدث  -3

 تقنيات التواصل.

 تنمية مهارات التفاعل النشط يف التعامل مع اآلخرين. -4

 :قيالخألاهات والقيم والبعد اراال

بالقدوة، من خالل  واألخالا من خالل موضوعاته ومسألة التعليمتعميق حسن السلوك   -1

 العالقة بني اإلنسان وربه ومع نفسه واآلخرين يف جمتمعه وعمله واحلياة العامة.

 .واحرتامهم واالستماع إليهم اآلخرين ءتقبقل آرا -2



 

530 

 

غرس خلق األمانة يف نفوس الطلبة، وتدريبهم على احلفاظ على أسرار اآلخرين الذين يعانون  -3

 من مشكالت اجتماعية وغريها.

 املوضوعية، كنموذج يتعلم منه الطلبة.  -4

 حب العدالة والسعي إلرساء قواعدها يف اجملتمع والشعور والتضامن مع اآلخر.    -5

       

 :ثانيًا: سوق العمل

 العمل كقاٍض شرعي يف احملاكم الشرعية، والعمل يف جمال احملاماة بشقها الشرعي. -1

 االستشارات الشرعية والقانونية يف مؤسسات القطاع العام واخلاص. -2

 التدريس يف املؤسسات التعليمية العامة منها واخلاصة. -3

 واحلكومي.الوظائف املرتبطة بالسلك الدبلوماسي والقنصلي  -4

 العمل إمامًا وخطيبًا يف وةارة األوقاف اإلسالمية، وغري ذلك. -5

تهيئة خرجيني للعمل يف االستشارات القانونية الشرعية، سواء يف القطاع احلكومي؛ يف  -6

الوةارات املختلفة، وجملس الشورى، وهيئة التحقيق واالدعاء العام، أو يف القطاع اخلاص؛ يف 

 و البنوك أو مكاتب احملاماة.الشركات الكربى أ

 إعداد قطاعات مؤهلة لتولي مهام اإلرشاد واإلصالل األسري ومهام املأذون الشرعي. -7

 :الشرعية والسياسة القضاء صص خثالثًا: متطلبات ت

للحصول على  درجة البكالوريوس يف القضاء والسياسة الشرعية، على الطالب أن يتم بنجال 

 :معتمدة موةعة كما يأتي( ساعة 132)

 

 

 المجموع الحرة  إختياري  إجباري  مجموعة المساقات

 27 - 3 24 متطلبات اجلامعة

 18 - - 18 متطلبات الكلية

 84 - 9 75 متطلبات التخصص

 3 3 - - مقررات حرة

 132 اجملموع
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 : . المقررات التخصصية1

 كما يأتي:( ساعة معتمدة موةعة 84تتكون هذه املقررات من )

 :( ساعة معتمدة مبينة في الجدول اآلتي 75: وتتكون من ) إجبارية مقررات تخصصية    . 1.1

رقم  
 المقرر 

 عنوان المقرر 
الساعات  
 المعتمدة

الساعات  
 المتطلب السابق  األسبوعية

 عملي نظري 

 - 0 0 0 30جزء  -حفظ القرآن الكريم  5001

 - 0 0 0 29جزء  -حفظ القرآن الكريم  5002

 - 0 0 0 28جزء  -حفظ القرآن الكريم  5003

 - 0 0 0 2جزء  -حفظ القرآن الكريم  5004

 - 0 3 3 إىل السياسة الشرعيةدخل امل 5100

 - 0 3 3 تاري  القضاء يف اإلسالم 5101

 - 0 3 3 (1)أصول الفقه  5223

 - 0 3 3 (1أحول شخصية )فقه  5226

 - 0 3 3 اإلسالميالتحكيم يف الفقه  5276

5293 
شرل قانون األحوال الشخصية )الزواج 

 والطالا(
3 3 0 5226 

 - 0 3 3 مقاصد الشريعة اإلسالمية 5294

 5100 0 3 3 أحكام احلسبة يف اإلسالم 5295

 - 0 3 3 التالوة والتجويد 5298

5306 
أصول احملاكمات الشرعية 

                             والتطبيقات القضائية
3 3 0 - 

 - 0 3 3 أحكام االجتهاد يف اإلسالم                                             5312

 - 0 3 3 احملاماة يف اإلسالم  5314

 5100 0 3 3   نظام احلكم يف اإلسالم 5321

 - 0 3 3 (1فقه معامالت ) 5324

 - 1 2 3 قضايا وأحكام 5325

 5226 0 3 3 (2) فقه أحوال شخصية 5326
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رقم  
 المقرر 

 عنوان المقرر 
الساعات  
 المعتمدة

الساعات  
 المتطلب السابق  األسبوعية

 عملي نظري 

 - 0 3 3 الوصايا والوقف يف الفقه اإلسالمي 5400

 - 0 3 3 صكوك وتو يقات 5401

 - 0 3 3 فقه القضاء وترا اإل بات                                             5403

 - 0 3 3 القواعد الفقهية وتطبيقاتها 5404

 س.م. 90إنهاء  3 0 3 ميداني يف احملاكم الشرعية تدريب 5410

 - 0 3 3 العالقات الدولية يف اإلسالم 5421

 - 0 3 3 فقه العقوبات 5423

 2 1 3 مشروع التخرج 5499
5303 

 ساعة 85إنهاء 

 - 0 3 3 )نظام اجلملة العربية( (1علم النحو) 8337

  6 70 75 اجملموع

 

 : اختيارية . مقررات تخصصية 2.1

 :طتارها الطالب من املقررات االتية( ساعة معتمدة 9وتتكون من )

رقم  
 المقرر 

 عنوان المقرر 
الساعات  
 المعتمدة

الساعات  
 المتطلب السابق  األسبوعية

 عملي نظري 

 - 0 3 3 قواعد الطب الشرعي 5297

5313 
النظام املالي واالقتصادي يف 

 اإلسالم
3 3 0 - 

 - 0 3 3 حقوا اإلنسان يف اإلسالم 5413

 - 0 3 3 نظرية الدعوى 5414

 

 

 

http://www.qou.edu/ar/faculties/art/arabicLiterature/index.jsp#collapse8121
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 الحرة: المقررات . 2

يككار ) لككب اخت سككتطيع الطا عككة3ي صككات اجلام مككن ختص خككر  صككص آ مككن أي خت مككدة  سككاعات معت  )  /

صككه، سككية لتخص طككة الدرا ضككم خككارج اخل كككون م لككى أن ال ي حككرة ع قككررات  يككة كم ملككادة التعليم ون ا

 .وأن ال تكون ممنوعة من التخصص أخرى كمًا و/أو كيفًامكررًا يف مقررات 


