
      
 

 
 

  

 م2021/2022للفصل األول للعام اجلامعي  اخلطة االسرتشادية لربنامج )الشريعة والقانون(

 المقرر م
الساعات 

 المعتمدة
 المفردات المؤلف اسم الكتاب

 4 اللغة العربية  .1

مهارات االتصال في اللغة العربية، الجزء 

األول والجزء الثاني، إصدار جامعة العلوم 

 والتكنولوجيا

 عبددددد اه. محمددددد د

 المحجري

كتاب مهارات االتصال في اللغة العربية اصدار جامعة 

العلوم والتكنولوجيا الجزءان المطبوعات في كتاب واحد 

 االتية:محذوف منها الموضوعات 

 الوحدة الثالثة والرابعة من الجزء الثاني .1

 الممنوعات من الصرف .2

 االشعة السينية  .3

 نص العالج بالليزر   .4

 الفرعية لكتابة الهمزة بجميع أنواعها القواعد  .5

 االعراب التقديري  .6

 رات االتصال.االسيرة الذاتية لوجودها في مه .7

2.  
اللغة اإلنجليزية 

(1) 
4 

Freshman  اصدددددار جامعددددة العلددددوم

 والتكنولوجيا

Prof. Taiseer Zaid 
Kailani 

 .الكتاب كامال عدا الوحدة الثالثة

 حقيبة تدريبية 1 التفكير الناقد  .3
أ.د مددددراد الن ددددمي 

 واخرون
 .حقائب تدريبية اصدار الجامعة مقرر كامل موضوعاتها

4.  
مهارة تالوة 

 القرآن
 مهارات تالوة القران الكريم وتجويده 1

أ.د.عبد الحد  القاضدي  

د.هددالل لالددب  ددند       

د.عبددد الددرحمن قايددد 

 الفقيه

 األولى.المقرر منه الوحدات االربع 
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5.  
مدخل لدرا ة 

 القانون
3 

إصدارات جامعة -المدخل لدرا ة القانون
 العلوم والتكنولوجيا

 كعبدد الملد دد. محم
 حب يمال

 
 .ًالكتاب كامال

 
 

6.  
النظم السيا ية 

والقانون 
 الد توري

3 

المبادئ العامة لألنظمة السيا ية 
المعاصرة )موقف الم رع اليمني منها( 

ط  –صنعاء  –من ورات مركز الصادق 
م + المبادئ الد تورية العامة 2012

والنظام الد توري في الجمهورية اليمنية 
 –وأثر التعديالت على نظام الحكم 

ط  –صنعاء  –من ورات مركز الصادق 
 م2015

د. مطهددددر محمددددد 
 زيالع

أوالً: الددنظم السيا ددية: البدداب األول: نظريددة الدولددة، 
البدداب الثدداني: األنظمددة الديمقراليددة، الفصددل األول مددن 
البدداب الثالددل: المبددادئ العامددة فددي النظددام السيا ددي 
اإل دددالمي، البددداب السدددادئ: المبدددادئ العامدددة للنظدددام 

 الحزبي.
ثانيدداً: القددانون الد ددتوري: البدداب التمهيدددي: مقدمددة 

نون الد ددتوري: البدداب التمهيدددي: مقدمددة القددانون القددا
الد دددتوري، والبددداب األول: النظريدددة العامدددة للقدددانون 

 الد توري.

7.  
أحكام المعامالت 

(1) 
2 

اصدار جامعة العلوم  –( 1فقه المعامالت )
 والتكنولوجيا.

 الكتاب كامالً. أ.د. يحي النونو

8.  

 

مقدمة في علم 

 االجتماع
2 

)مكتبة المتنبي(، الدمام، مباديء علم االجتماع 

م، أو كتاب )مدخل 2010السعودية، الطبعة الثالثة، 

الى علم االجتماع( )دار لريب(، القاهرة 

 ،)د.ت()د.ط(.

د. للعت إبراهيم 

 لطفي)مؤلف الكتابين(.

الكتاب كامال ما عدا: من الفصل الثامن موضوع ) النظام االقتصادي( 

 جتماعية للسلوك المنحرف(.+ الفصل العاشر كامالً) الدرا ة اال

    20 اإلجمالي


