
 لمناهج الدراسية لقسم الشريعةا
 مواد المرحلة االولى

 اسم المادة
عدد 

 الساعات
 نظريال

 المفردات الوحدات

 حفظ الجزء الثالثون من القرانالكريم  :الحفظ .1 4 2 التالوة والحفظ
 –احكام النون الساكنة والتنوين  –التالوة : مخارج الحروف  .2

تنبيهات  –التفخيم والترقيق –المد واقسامه  –الميمالساكنة احكام 
 آداب القارىء والمتعلمللقران الكريم

مبادئ اصول 
 الفقه 

ويتضمن : التعريف باصول الفقه ومشرعيته واغراضه ونشاته  4 2
ومراحل تدوينه وادلة االحكام الشريعة واالدلة المتفق عليها بين 

 الجمهور ومباحث الحكم الشرعي وانواع الحكم الو ضعي. 

علوم القران :التمهيد في علوم القران وبيانموضوعه واسماء   .1 4 2 علوم القران 
تدوين القران الكريم  –نزول القران الكريم  – القران واوصافه

القراءات  –النسخ في القران الكريم  –المحكم والمتشابه  – وجمعه
 . اعجازالقران الكريم وترجمته –القرانية 

اصول التفسير : ويتضمن معنى التفسير والتأويلوالترجمه  .2
تفسير وانواع التفسير ) التفسيراالسرائيلي ، التفسير العلمي ، ال

بالمأثور ، التفسير بالراي ، التفسيراللغوي والبالغي، تفسير اية 
 . الكرسي ( مع بيان مناهج المفسيرين

 –المياه  –الغسل  –ويتضمن : كتاب الطهارات )نواقض الوضوء  6 3 فقه العبادات
كتاب الصالة )مواقيت  –(النجاسة –النفاس  -الحيض -المسح

 –صفة الصالة  –شروط الصالة  –االمامة  –االذان  –الصالة 
 –صالة المسافر  –صالة المريض  –قيام شهر رمضان  –النوافل 

التكفين  –الجنائز )الغسل  باب –صالة العيدين  (  –صالة الجنازة 
كتاب الزكاة )صدقة  -الشهيد ( –الدفن  –الصالة على الميت  –

زكاة  –المعادن والركاز  –القروض  –زكاة المال  –السوائم 
-كتاب الصوم )رؤية الهالل-صدقة الفطر( –الزرع والثمار 

 –كتاب الحج )حكمه  –االعتكاف( –مايوجب القضاء والكفارة 
مفسدات الحج   –القرآن والتمتع  –حرام واعمال الحج اال –مواقيته 

 الحج عن الغير( . –الهدي  –محضوران الحج -

 4 2 الفلسفة والمنطق

نشأة التفكير العقلي  –مفردات الفلسفة  )  الفلسفة :وتتضمن.1   
التفكير العقلي من صدر االسالم الى العصر  –عندالمسلمين 

الفلسفة  -ونانية الى العربيةكيف وصلت الفلسفةالي –العباسي 
 –اشهر من مارسالترجمة –وتاثيرها على التفكير االسالمي 

 الفائدة من دراسة الفلسفة –الكتب الترجمة  –الترجمة والمترجمون 
 .اشهر فالسفة االسالم–

التصور –المنطق ويتضمن ) تعريف المنطق لغةواصطالحا  .2  
 ( اقسام المنطق –والتصديق 

لدراسة المدخل 
 القانون

نظرية القانون ) التعريف بالقاعدة  -ويتضمن اهتمام االمم لدراسته  4 2
 -القضاء  -قواعد العادلة  -العرف  -التشريع  -القانونية ومصادرها 

 -التقسيم الثالثي (  -اقسام القانون ) التقسيم التقليدي  -الفقه ( 



 
 
 
 
 
 

 -ركانه ا -عناصره  -طبيعته  -نظرية الحق ) تعريف الحق 
حقوق  -حقوق ناقصة   -اقسام الحق ) حقوق تامة  -مصادره ( 

                                                                                                        حقوق االسرة ( .                                                                                                               -حقوق مالية   -حقوق مدنية  -سياسية  

النكرة  –المبني والمعرب  –ويتضمن : اقسام الكالم  : النحو .1 6 3 النحو والصرف
 تداءباال –والمعرفة 

والتعريف بالميزان  –الصرف يتضمن : أ.تعريف علم الصرف  .2
 .الصرفي

الفعل واوزانه وابوابه وتصريفه وتوكيده انواع  ) ب.الفعل ويتضمن
 حكم االفعال عند

اسنادها للضمائر وبناء الفعل للمعلوم والمجهول ومعاني صيغ الفعل 
 المزيد

 ج. المصدر مصادر الفعل الثالثي وغير الثالثي والمصادر االخرى

الحاسبة 
 االلكترونية

كتابة  –واستخدامها القيم  –النتائج  –تتضمن : تشغيل الحاسبة  4 2
 -الجداول –االيعازات الداخلية والخارجية  –البرنامج وخدمته 

 وبعض مايتعلق بالبرمجيات ... الخ (

. راي االسالم في 2.ماذا يقول االسالم في االرهاب 1و تتضمن  4 2 اللغة االنكليزية
. 5. سورة قرانية 4. احاديث نبوية 3 -عليه السالم-سيدنا عيسى 

. تعريف 7فعل اساسي في اللغة االنكليزية  55. 6 معاكسات
. اركان االحسان 15. اركان االيمان 9. تعريف االحسان 8االيمان 

. 

الحقوق 
 والحريات 

. جذور حقوق االنسان وتطورها في التاريخ البشري ) 1ويتضمن :  4 2
حقوق االنسان في الشرايع  –حقوق االنسان في الحضارات القديمة 

حقوق االنسان  –حقوق االنسان في العصور الوسطى  –السماوية 
 في التاريخ الحديث والمعاصر 

) . حقوق االنسان : التعريف والتحديد والضمانات 2          
اشكال واصناف  –العالقة بين حقوق االنسان والحريات العامة 

ضمانات احترام وحماية حقوق  –حقوق االنسان والترابط بينها 
                                                          ،. مواصفات الحاكم االسالمي   3،االنسان (   

                                                            ،.. جرائم االبادة الجماعية والثقافية  4
. النظرية العامة 2. مقدمة عامة  1ومفردات الحريات تتضمن : 

.ضمانات  4. النظام القانوني للحريات العامة   3للحريات العامة  
. تصنيف الحريات العامة   6. مفهوم المساوات   5الحرية العامة  

.  9. حرية الذهاب واالياب  8اسية او الفردية  . الحريات االس 7
. حرية  12. حق التملك   11.حرية العمل   15الحرية الشخصية  
 .. فصل ختامي 13التجارة والصناعة  

 بيان أهمية كتابة البحث العلمي لطالب الدراسات االولية   2 1 مكتبة منهج بحث



 مواد المرحلة الثانية

 اسم المادة
عدد 

 الساعات
 نظري

 المفردات الوحدات

حفظ القرآن الكريم 
والحديث النبوي 

 الشريف 
2 4 

 
الحفظ ويتضمن : حفظ الجزء التاسع والعشرون ) جزء  .

تبارك ( مع دراسته والوقوفعلى بعض المعاني العامة وما 
ترمي اليه االيات من التطابق والتناسقحفظ بعض 

 يحددهااستاذ المادة مناالحاديثالنبوية الشريفة التي

 4 2 الحاسبة

امان الحاسوبوتراخيص البرامج ، اخالق العالم االلكتروني ، 
اشكال التجاوزات في العالم الرقمي ، امن الحاسوب ، 

خصوصية الحاسوب ، تراخيص برامج الحاسوب ، انواع 
التراخيص ، الملكية الفكرية ، االختراق االلكتروني وانواعه 

طر االمنية االكثر انتشارًا ، برامجيات خبيثة ومصادره ، المخا
، فايروسات الحاسوب ومكوناتها وانواعها  واالضرار 

الناتجةعن فايروسات الحاسوب ، اهم الخطوات الالزمة 
للحماية من عمليات االختراق ، اضرار الحاسوب على الصحة 

، نظم التشغيل ، تعريف نظام التشغيل ووظائفه واهدافه 
التشغيل ، امثلة لبعض نظم التشغيل ، نظام ،تصنيف نظم 

ومتطلبات التثبيت والمميزات الجديدة ،  7التشغيل ويندوز 
، شريط المهام ، منطقة االشعار ، المجلدات   Startقائمة ابدأ 

والملفات ، االيقونات ، اجراء عمليات على النوافذ ، خلفيات 
ض سطح المكتب ، لوحة التحكم ، تطبيقات مساعدة ، بع

 الحاالت واالعداد الشائعة في الحاسوب

منهج البحث في علم النفس  -تعريف علم النفس التربوب  4 2 علم النفس التربوي
الذكاء  -الذاكرة  -االحساس واالدراك  -الدافعية -التربوي 

نظرية  -نظرية التعلم  -التفكير  -النسيان  -االصطناعي 
 -قوانين التعلم  -نظرية االستبصار  -نظرية سكنر  -بافلوف 

انواع  -غذية المرتدة الت -نظرية بياجية  -المفهوم نظرية جانبية 
الفروق الفردية في  -الفروق الفردية  -التغذية المرتدة 

الوظائف  -انواع المتغيرات  -الذكاء االنفعالي  -الشخصية 
قوانين التنظيم  -الوظيفة االستشارية  -التعليمية للدافعية 

مراحل معالجة  -انواع االدراك -انواع االحساسات  -االدراكي 
العالقة بين التفكير  -هارات التفكير االساسية م -المعلومات 

نظرية  -العوامل التي تؤثر في التعلم الصفي  -والتعليم 
 انتقال اثر العلم  -ثورندايك 

 
 
 

 8 4 فقه االسرة 
الوالية  –شروط انعقاده  –الزواج ) عقد الزواج         

حقوق الزوج  -المحرمات من النساء –والكفائة في الزواج 
الطالق ) تعريف الطالق  –(طاعة الزوج  –والزوجة 



التفريق  –واقسامه  –شروطه  –والحكمة منه  –ومشروعيته 
 الوصية –(حقوق االوالد واالقارب  –العدة  –بين الزوجين 

 –شروطها  –تكوينها  –حكمها  –مشروعيتها  –)تعريفها 
المواريث ) التركة ومعناها والحقوق  –(انواعها  –مبطالتها 

الميراث معناه واركانه واسبابة وموانعه ومن  -المتعلقة بها  
 يستحقه (  

 
 

 4 2 علوم الحديث

ويتضمن : اهمية السنة النبوية ومكانتها في التشريع االسالمي 
الحديث  –اهم ما يدور على السنة المحدثين من اصطالحات . 

 –القدسي ، اقسام الحديث من حيث كثرة طرقها وروايتها 
اقسام الحديث من حيث القبول والرد ) اقسام الحديث المشتركة 

في االعتبار واالفراد وزيادة –بين الصحيح والحسن والضعيف 
-سخ الحديثنا –سماع الحديث  –الجرح والتعديل  –الثقة 

 الرواة وطبقاتهم (

 6 3 النحو والصرف

النحو : ان واخواتها ،ال النافية للجنس ، ظن واخواتها ،  .1
أعلموارى ،الفاعل ، النائب عن الفاعل ، اشتغال العامل عن 

المعمول ، تعدي الفعلولزومه ، المفعول المطلق ، المفعول فيه 
 ( شرح ابن عقيل،المفعول معه ، االستثناء ، الحال ) كتاب 

 4 2 علم الكالم 

التعريف بالنبي –ويتضمن : مناقشة المنكرين لعلم الكالم 
اعتراضات المستشرقين ومناقشتهم  –والرسول والفرق بينهما 

بيان المعجزة وأنواعها وأقوال العلماء فيها والفرق بينها  –
–الشفاعة وأنواعها وما يتعلق بها  –وبين الكرامة والسحر 

اآلخر والقبر وعذابه وحياة البرزخ والسراط والحشر اليوم 
والميزان والحوض والحنة والنار والروح ومصيرها بعد 

 الموت .

اصول الفقه ) ادلة 
 االحكام (

3 6 

 -الواجب  -الحكم التكليفي  -اقسام الحكم  -تعريف الحكم 
السبب  -الحكم الوصفي  -الحرام  -المكروه -المباح  -المندوب 

 -العزيمة والرخصة  -الصحة والبطالن  -المانع -الشرط  -
 -تعريفها  -االهلية -المحكوم فيه  -المحكوم عليه  -الحاكم 

 مواضع االهلية  -داء اهلية اال -اهلية الوجوب  -اقسامها 



السيرة النبوية 
 الشريفة 

2 4 

مميزات السيرة واهدافها  -اهميتها  -تعريف السيرة النبوية 
الحالة  -حالة الجزيرة العربية قبل االسالم  -ومصادرها 

نسب النبي محمد) ص (  -السياسية واالجتماعية والدينية 
سفر  -شباب النبي ) ص (  -وحسبه ومولده ونشأته وصباه 

) ص ( بمال تجارته  -حلف الفضول  -ابي طالب به الى الشام 
البعثة  -تجديد قريش بناء الكعبة  -وزواجه منها  -خديجة 
-بشارة االنبياء ) ع ( والكتب السابقة بالنبي ) ص (  -النبوية 

اختالء النبي ) ص ( في غار  -ارهاصات الوحي والنبوة 
 -بداية الدعوة واول الناس اسالمًا  -نزول الوحي  -حراء 

هجرة المسلمين  -ن الدعوة موقف قريش م -الجهر بالدعوة 
حصار  -االسراء والمعراج  -االولى والثانية الى الحبشة 

دعوة  -رحلة الطائف  -عام الحزن  -المسلمين في الشعب 
 -بيعتا العقبة الولى والثانية  -الحجيج والعرب في اسواقها 

المؤاخاة  -تاسيس الدولة وبناء المسجد  -الهجرة الى المدينة 
كتابة الوثيقة الدستورية ) المعاهدة  -والمهاجرين بين االنصار 

الجهاد )  -بين المسلمين وغير المسلين ( وتحليل نصوصها 
غزوة بدر  -مفهومه ، ومشروعيته ، وضوابطه ، ووقائعه ( 

صلح الحديبية وعمرة القضاء  -غزوة احد والخندق  -الكبرى 
باب اس -الصراع بين المسلمين واليهود في جزيرة العرب  -

 -بني قريظة  -بني النظير  -الصراع ومراحله ) بني قينقاع 
 -العالقة مع نصارى العرب  -يهود خيبر ( النفاق والمنافقون 

الصراع بين المسلمين  -المعاهدة مع نصارى نجران  -المباهلة 
القضاء على  -والنصارى  ) غزوة مؤته ، غزوة تبوك ( 

، غزوة حنين والطائف الشرك والمشركين ) فتح مكة المكرمة 
 وفاة النبي ) ص (  -حجة الوداع ، غدير خم  -( عام الوفود 

 4 2 البالغة  والنقد

البالغة وتتضمن : نظرة عامة في تاريخ البالغة واهدافها  .1
واثرالقران فيها واثر المفسرين والنحويين واللغويين فيها 

علم البيان  –مايتعلق بالفصاحة والبالغة  –والمدارس البالغية 
النقد األدبي ويتضمن  .2علم البديع –علم المعاني  –
.تعريفه وأنواعه ) كالجناس و التمكين واالقتباس 1:

ووظيفته ومؤهالت الناقد األدبي ووجوه ،وحسناالبتداء واالنتهاء
. 3األدب وتجاربه  .2االشتراك واالختالف بين البالغة والنقد

 . المنهجية. المدارس النقدية 4أنواع الشعر 

 
  



 مواد المرحلة الثالثة

 اسم المادة
عدد 

 الساعات/
 نظري

 المفردات الوحدات

الفقه )معامالت ( 
 و ) جنايات(

4 8 

انواع العقود :  -حكمه  -تعريف العقد  -تمهيد : انواع المعامالت 
 -حكمها  -البيع العقدي والمعاطاتي  -العقد الالزم والعقد الجائز 
 -شرائط العوضين ) الثمن والمثمن (  -البيع : شرائط المتعاقدين 

 -النقد والنسيئة  -انواع البيع : القبض والتسليم  -بيع الفضولي 
شروط  -الكمبياالت : القرض والدين الفرق بينهما  -الربا 

االجارة : عقد  -احكام القرض  -مايصح اقراضه  -المتعاقدين 
شرائط  -شرائط المتعاقدين  -شرائط صحة االجارة  -االجارة 

الضمان في  -احكام االجارة  -شرائط المنفعة  -العين المستأجرة 
 -فرق بينهما وبين االجارة ال-الجعالة : المراد بالجعالة  -االجارة 

الرهن : معنى  -بعض احكام الجعالة  -شرائط الجاعل والعوض 
احكام  -شرائط الحق  -شرائط الرهن  -الرهن لغة وشرعًا 

الضمان : تعريف الضمان لغة  -احكام المرتهن  -الراهن 
احكام  -شرائط الحق المضمون -انواع الضمان  -واصطالحًا 

 -المائز بينها وبين الضمان  -شروطها الحوالة :  -الضمان 
 -احكامها  -اركان عقد الكفالة  -الكفالة : انواع الكفالة  -احكامها 

مايصح  -شروط المتعاقدين  -القرض والدين : الفرق بينهما 
 - 7خيارات البيع :انواع الخيارات  -احكام القرض  -اقراضه 

احكام  -وعات القبض : انواع القبض في البي -احكام الخيارات 
 القبض .

 4 2 احاديث االحكام 

ويتضمن شرح اربعون حديثًا من كتاب سبل السالم مع بيان 
االحكام الواردة فيها في باب الطهارة) مثل الحديث ان الماء 

وباب  –طهور وحديث بلوغ الكلب وحديث الميتتان والدمان ( 
االعمال الصالة )مثل حديث فضل صالة الجماعة وحديث افضل 

وباب الزكاة ) مثل حديث زكاة الحلي وحديث صدقة الفطر (  -(
وباب المعامالت ) مثل حديث البيعتان في بيعة وحديث  –

 االحتكار والتسعير والغش  والتركة والوكالة والرهن والقرض (.

 2 2 تالوة وحفظ

الحفظ ويتضمن : حفظ الجزء الثامن والعشرين ) قد سمع ( مع 
ق سبعض معانيه وما ترمي اليه االلياتمن التناالوقوف على 

والترابط .   قواعدالتالوة : وتتضمن التعريف بأهم المصطلحات 
 مع بيان القراء السبعة -التي دار عليها خالف القراء 

 4 2 اصول الفقه
ويتضمن : التعريف باصول الفقه ومشرعيته واغراضه ونشاته 
ومراحل تدوينه وادلة االحكام الشريعة واالدلة المتفق عليها بين 

 الجمهور ومباحث الحكم الشرعي وانواع الحكم الو ضعي. 



 4 2 النظم االسالمية 

ويتضمن خصائص النظم االسالمية من حيث الشمول والتكافل 
 والتوافق ...الخ ، ويتضمن كذلك : واالصالة والمرونة
. الظام 3. النظام االخالقي في االسالم  2العبادة ومعانيها   

. النظام 5. نظام الحكم في االسالم 4االجتماعي في االسالم 
. نظام 7. نظام الجهاد في االسالم 6االقتصادي في االسالم  

. 9الم . نظام القضاء في االس8الجرائم والعقوبات في االسالم  
 نظام الحسبة في االسالم 

 4 2 علم الكالم 

وجود اهلل  –تاريخ علم الكالم  –ويتضمن التعريف بعلم الكالم 
مايترتب على  –الصفات االلهية  –سبحانه وتعالى وادلة وجوده 

مسألة رؤية  –مسألة القضاء والقدر  –االيمان بالصفات االلهية 
 اهلل ومايتعلق بها .

 6 3 النحو 
المعفول له  –المفعول به  –المفعول المطلق –ويتضمن : الفاعل 

التمييز  –الحال  –االستثناء  –المفعول فيه   –المفعول معه  –
 االضافة  –حروف الجر  –

 بيان أهمية كتابة البحث العلمي للطالب الدراسات االولية   2 1 منهج بحث

 علم النفس التربوي

منهج البحث في علم النفس  - تعريف علم النفس التربوب 2 1
الذكاء  -الذاكرة  -االحساس واالدراك  -الدافعية -التربوي 

نظرية بافلوف  -نظرية التعلم  -التفكير  -النسيان  -االصطناعي 
المفهوم  -قوانين التعلم  -نظرية االستبصار  -نظرية سكنر  -

تغذية انواع ال -التغذية المرتدة  -نظرية بياجية  -نظرية جانبية 
الذكاء  -الفروق الفردية في الشخصية  -الفروق الفردية  -المرتدة 

 -الوظائف التعليمية للدافعية  -انواع المتغيرات  -االنفعالي 
انواع  -قوانين التنظيم االدراكي  -الوظيفة االستشارية 

 -مراحل معالجة المعلومات  -انواع االدراك -االحساسات 
العوامل  -العالقة بين التفكير والتعليم  -مهارات التفكير االساسية 

 انتقال اثر العلم  -نظرية ثورندايك  -التي تؤثر في التعلم الصفي 

 
  



 مواد المرحلة الرابعة

 اسم المادة
عدد 

 الساعات/نظري
 المفردات الوحدات

 4 2 أحاديث األحكام 

ويتضمن: شرح اربعون حديثًا من كتاب سبل السالم 
مع بيان االحكام الواردة فيها في باب الهبة والوديعة 

والميراث وفقه االسرة والحدود والجنايات والتوبة 
 والشفاعة. 

أصول الفقه ) دالالت 
االلفاظ وطرق 

 االستنباط (
2 4 

ويتضمن: طرق استباط االحكام وتفسير النصوص 
ومراتب داللة االلفاظ على المعاني من حيث الوضوح 

االلفاظ من حيث وضعها للمعاني و االلفاظ –واالبهام 
 –حروف المعاني  –من حيث استعمالها في المعاني 

 –مقاصد الشريعة  –النسخ  –التعارض والترجيح 
 االجتهاد والتقليد . 

 6 3 النحو 

ويتضمن : أعمال )المصدر ،اسم الفاعل ، المفعول ، 
 –النداء  –التوابع -الصفة المشبهة ، اسم التفضيل (

الجملة من  -العدد –إعراب العفل  –ماال يتصرف 
 حيث اإلعراب وعدمه . 

 4 2 البالغة والنقد 

البالغة وتتضمن : نظرة عامة في تاريخ البالغة  .1
واثر المفسرين والنحويين واهدافها واثرالقران فيها 

مايتعلق بالفصاحة  –واللغويين فيها والمدارس البالغية 
 علمالبديع–علم المعاني –علم البيان  –والبالغة 

.تعريفه وأنواعه ) 1النقد األدبي ويتضمن : .2
 (كالجناس و التمكين واالقتباس وحسناالبتداء واالنتهاء

شتراك ووظيفته ومؤهالت الناقد األدبي ووجوه اال
 واالختالف بين البالغة والنقد

. المدارس النقدية 4. أنواع الشعر 3األدب وتجاربه  .2
 . المنهجية

 4 2 علم الكالم 

التعريف –ويتضمن : مناقشة المنكرين لعلم الكالم 
اعتراضات  –بالنبي والرسول والفرق بينهما 

بيان المعجزة وأنواعها  –المستشرقين ومناقشتهم 
وأقوال العلماء فيها والفرق بينها وبين الكرامة والسحر 

اليوم اآلخر والقبر –الشفاعة وأنواعها وما يتعلق بها  –
راط والحشر والميزان صوال وعذابه وحياة البرزخ

ومصيرها بعد الموت نة والنار والروح جوالحوض وال
. 

 4 2 المرافعات المدنية 

تعريفه –وتتضمن : المبادئ العامة لقانون المرافعات 
 –استقالل القضاء –المميزات األساسية للقضاء –

التقسيمات  –ضمانات التقاضي  –اختيار القضاة 
األحكام  –القضائية وما يتعلق بها الدعوة  –القضائية 

 وطرق الطعن فيها .



 4 2 تالوة وحفظ

الحفظ ويتضمن: حفظ الجزء السابع والعشرون ) 
الذاريات ( ودراسة لبعض معانيه وما ترمي اليه 

االيات من التطابق والتناسق .                                
 -قواعد التالوة وتتضمن : تطبيقات الوقف وانواعه 

تناول المصطلحات  -التعريف بالقراء االربع عشر 
تناول  -ليها اصحاب الكتب العامة التي اتفق ع

 -المصطلحات التي انفرد بها االمام الشافعي 
 المصطلحات التي انفرد بها االمام الجزري . 

 6 3 فقه

وتتضمن هذه المادة مسائل مختارة من ابواب الفقه 
باب الطهارة )  -1على النحواالتي :             

 -باب الصالة ) صالة الجمعة  -2فرائض الوضوء ( 
 - 5باب الصوم  -4باب الزكاة   -3صالة المسافر  ( 

فقه االسرة  -7باب المعامالت  - 6باب االضحية 
 -الشهادة على الفسخ  -ويتضمن ) الشهادة على النكاح 

 -التفريق القضائي لالعسار  -الشهادة على الطالق 
 عدد الرضعات المحرمة

 4 2 طرائق تدريس وتطبيق 

 حسب تصرف استاذ المادة 
 
 

 حسب تصرف استاذ المادة 2 1 بحث تخرج

 
 


