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 . تخصص القضاء والسياسة الشرعية 7

 :املقصودة التعلم خمرجات: أواًل

 : تعلقة بـملعلومات املعارف واملينبغي أن يكون الطالب قادرا  على إكتساب ا
 

  :عرفة والفهمملا

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

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

سررالمي .3 شررريع اإل صررادر الت مررن م شرررعية  سررة ال شرررعي والسيا ضرراء ال كررريم و ،الق قرررآن ال ال

مرررره برررره  ،وعلو صرررروله ومذاه قرررره وأ لررررم الف كررررذلك ع يرررراس، و هررررا والق يررررة وعلوم سررررنة النبو وال

 واملستجدات فيه، والرتبية والعقيدة، وغري ذلك.         

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

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

 :    والذهنية العقلية املهارات

غررريري  .1 قرررد والت يرررل والن مرررل والتعل ضررريع التأ نرررامج مبوا حرررق بالرب يرررة للملت هرررارات اإلدراك تتم رررل امل

 واالستنتاج.

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

فرراهيم  .3 عررض امل مررج ب لررى د قرردراتهم ع طرروير  نررات ت خررالل املقار مررن  يررة،  برراملواقف العمل هررا  وربط

 والتحليل والبناء والربط.

صررردار األ .4 يرررل، وإ هرررارة التحل يرررة م قرررراراتتنم ختررراذ ال شررركالت، وا حرررل امل كرررام، و فرررن ح ، و

 .القيادة
 

 :املهنية أو العملية املهارات

التدريب اج أحكامه، مع 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.

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

زمة ملهنته واألحكام املوضوعية واألصول النظرية واإلجرائية، من اآلداب ال  ومتكينه

 .  ه الصحيحةلويرتاض بصفة 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 خدام مهارات وترائق البحث العلمي يف معاجلة املشكالت القضائية واإلاست .5

 .والسياسية

ليكون قادرا  على محل مسؤولية العمل يف جمال القضاء والفصل بني  الطالبتأهيل  .6

 .اخلصوم

 .نشر فقه السّ ياسة الشّترعيّتة يف اجملتمعات اإلسالمّية .7

 .من التصدي للنوازل املعاصرة يف جماالت القضاء واحلكم والتشريع الطلبةمتكني  .8
 

 :نقولة/ العامةملا املهارات

مررن  .1 مررؤثرة  يررة  صررية علم نرراء شخ خررر وب لررنفس واآل حرررتام ا كرررة ا غررذي ف نررامج ت هررذا الرب عررة  تبي

خرررين و لررم ل  قررل الع قرردوة ون يررة بال يررات ريأثتررخررالل الرتب لررى األخالق يررز ع مررع الرتك فرريهم،  ه 

مررع اإلسالمية  مررة  قرردرة علررى املالئ لررنفس ال مررل يف ا هررا تع فررة وكيررف أن يف جوانب احلياة املختل

 النفس والعمل والعلم.

يررق،  .2 هررارات إدارة الفر حررق م عررالج، وحررل املشرركالت، وإكساب امللت شررخيص وال بررة والت كتا

قررتوالبحررث واالسررتنتاج، واالتصال والتواصررل، والتعلم الذاتي،  والتقارير،  فررن إدارة الو ، و

 القيادة.
 

 :علوماتملتصاا وتقنية امهارات اال

لرريت  .1 مررة ا مررن أدوات التواصررل واالتصررال امله يرره  تقبل اآلخر وتفهمه واستماع رأيه واإلنصررات إل

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

 تطوير مهارات الطلبة يف مهارات االتصال والتواصل من خالل تقنيات التواصل احلدي ة.  .2

حرردث  .3 خترررجهم، وبأ عررد  هررا ب مررل مع سرريتم التعا لرريت  ئررات ا مررع الف صررل  قرردراتهم يف التوا يررة  تنم

 تقنيات التواصل.

 تنمية مهارات التفاعل النشط يف التعامل مع اآلخرين. .4
 

 :ق:الخألاهات والقيم والبعد اجتاال

لرريم .1 سررألة التع خررالل موضرروعاته وم مررن  خررالا  سررلوك واأل يررق حسررن ال خررالل  تعم مررن  قرردوة،  بال

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

 .واحرتامهم واالستماع إليهم اآلخرين ءتقبقل آرا .2

لررى  .3 فرراظ ع لررى احل ترردريبهم ع بررة، و فرروس الطل نررة يف ن لررق األما لررذين غرررس خ خرررين ا سرررار اآل أ

 يعانون من مشكالت اجتماعية وغريها.
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 املوضوعية، كنموذج يتعلم منه الطلبة.  .4

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

 

 ثانيًا: سوق العمل:

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

 ستشارات الشرعية والقانونية يف مؤسسات القطاع العام واخلاص.اإل .2

 التدريس يف املؤسسات التعليمية العامة منها واخلاصة. .3

 الوظائف املرتبطة بالسلك الدبلوماسي والقنصلي واحلكومي. .4

 العمل إماما  وخطيبا  يف وزارة األوقاف اإلسالمية، وغري ذلك. .5

ستشارات القانونية الشرعية، سواء يف القطاع احلكومي؛ يف إلتهيئة خرجيني للعمل يف ا .6

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

 يف الشركات الكربى أو البنوك أو مكاتب احملاماة.

 شرعي.إعداد قطاعات مؤهلة لتولي مهام اإلرشاد واإلصالل األسري ومهام املأذون ال .7

 

 الشرعية: والسياسة القضاءصص ثالثًا: متطلبات خت

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

 :( ساعة معتمدة موزعة كما يأتي132)

 

 

 

 

 

 

 اجملموع احلرة االختيارية اإلجبارية جمموعة  املقررات

 27 - 3 24 متطلبات اجلامعة

 18 - - 18 متطلبات الكلية

 84 - 9 75 متطلبات التخصص

 3 3 - - مقررات حرة

 132 اجملموع



 

549 

 

 :. المقررات التخصصية1

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

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

رقم 

 املقرر

 املقرر اسم

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
املتطلب 

 السابق
 عملي نظري

 - - - - 30جزء -حفظ القرآن الكريم  5001

 - - - - 29جزء -حفظ القرآن الكريم  5002

 - - - - 28جزء -حفظ القرآن الكريم  5003

 - - - - 2جزء -حفظ القرآن الكريم  5004

 - - - - 27جزء -حفظ القرآن  الكريم 5005

 - - 3 3 إىل السياسة الشرعيةدخل امل 5100

 - - 3 3 تاري  القضاء يف اإلسالم 5101

 - - 3 3 (1)أصول فقه  5223

 - - 3 3 (1أحول شخصية )فقه  5226

 - - 3 3 التحكيم يف الفقه اإلسالمي 5276

5293 
شرل قانون األحوال الشخصية )الزواج 

 والطالا(
3 3 - 5226 

 - - 3 3 مقاصد الشريعة اإلسالمية 5294

 5100 - 3 3 احلسبة يف اإلسالمأحكام  5295

 - 2 1 3 التالوة والتجويد 5298

5306 
أصول احملاكمات الشرعية والتطبيقات 

                             القضائية
3 3 - - 

 - - 3 3 أحكام االجتهاد يف اإلسالم                                             5312

 - - 3 3 احملاماة يف اإلسالم  5314

 5100 - 3 3   نظام احلكم يف اإلسالم 5321

 - - 3 3 (1فقه معامالت ) 5324

 - 1 2 3 قضايا وأحكام 5325

 5226 - 3 3 (2) فقه أحوال شخصية 5326
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رقم 

 املقرر

 املقرر اسم

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
املتطلب 

 السابق
 عملي نظري

 - - 3 3 الوصايا والوقف يف الفقه اإلسالمي 5400

 - - 3 3 صكوك وتوثيقات 5401

 - - 3 3 فقه القضاء وترا اإلثبات                                             5403

 - - 3 3 القواعد الفقهية وتطبيقاتها 5404

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

 - - 3 3 العالقات الدولية يف اإلسالم 5421

 - - 3 3 فقه العقوبات 5423

 2 1 3 مشروع التخرج 5499
س.م،  85إنهاء 

5303 

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

  8 67 75 اجملموع

 

 :  اختيارية مقررات تخصصية    2.1

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

رقم 

 املقرر

 املقرر اسم

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
 املتطلب السابق

 عملي نظري

 - - 3 3 قواعد الطب الشرعي 5297

5313 
النظام املالي واالقتصادي يف 

 اإلسالم
3 3 - - 

 - - 3 3 حقوا اإلنسان يف اإلسالم 5413

 - - 3 3 نظرية الدعوى 5414

 

 المقررات الحرة: . 2

خررارج  /( ساعات معتمدة من أي ختصص آخر من ختصصات اجلامعة3يستطيع الطالب اختيار )

يررة مكررررا   اخلطة الدراسية لتخصصه، ملررادة التعليم كمقررات حرة على أن ال يكررون مضررمون ا

 .وأن ال تكون ممنوعة من التخصص أو كيفا  يف مقررات أخرى كما  و/

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

