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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

الساعات  . 1

 المعتمدة: 

 

 المقرر نوع . 2

   أخرى  √ متطلب قسم     ليةمتطلب ك    متطلب جامعة أ.

     اختياري √ إجباري   ب.

 يقدم فيه المقرر  الذي/ المستوى  السنة. 3

 المستوى الرابع                                                    

 

   ال يوجد         وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

   )إن وجدت(. المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر 5

 ال يوجد                                                                       

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 % 100 32 المحاضرات التقليدية  1

   التعليم المدمج  2

     اإللكترونيالتعليم  3

     عن بعدالتعليم  4

     أخرى 5
 

 مستوى الفصل الدراسي(  )على االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم  النشاط  م

 32 محاضرات 1

  إستوديو أو معمل  2

  إضافية دروس  3

  )تذكر( ى أخر 4

  اإلجمالي 
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 التعليمية: المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 للمقرر: الوصف العام 
ومصادرها اإلسالم  ف م وانب احلياة مع تناول تشريع النظبيان النظم اإلسالمية وأنواعها ومشولية الشريعة اإلسالمية جلميع ج

واسسه  مقوماته اإلداري ماهيته، النظام وأهدافها ، السلطات الثالث ) التشريعية والتنفيذية والقضائية ( مميزاهتا أهدافها ،  
وخصائصه ف اإلسالم ، منهج اإلدارة ف اإلسالم العمليات اإلدارية التخطيط التنظيم التوجيه الرقابة خصائص العمل ، األسس  

عهد  الوظيفية ف االسالم التكامل اإلداري اف عهد الرسول صلى هللا عليه وسلم املؤسسات اإلدارية ف عهد الراشدين ، ف ال
االموي ف العصر العباسي ، االدارة فرتة البويهيني والفاطميني ، ف العصر االيويب ف العصر اململوكي مميزات العصور املختلفة  

ـ النظام القضائي مشروعيته شروطه طرق   داريى الشبهات املثارة على النظام االمث الرد عل واحلقوق املتبادلة بني مكوانته
ء ، الفتيا والقضاء حكم اإلفتاء ومن جيوز له القضاء ف عهد النيب صلى هللا غليه وسلم ، القضاء ف عهد  االثبات ، ادب القضا 

الراشدين ، القضاء ف العهد االموي ، ف العهد العباسي وظيفة قاضي القضاة اختصاصات القضاة مواقف القضاة تطور العمل  
 اإلسالم اسسه نشأته مراحله املسجد ودوره العلمي منذ عهد النيب صلى هللا  القضائي مميزات العصور املختلفة ، نظام التعليم ف

عليه وسلم احلرمني الشريفني  أساليب التدريس ادب املعلم ادب املتعلم جمالس احلديث النبوي الشريف طرق التلقي والسماع  
 ، تفرع التخصصات العلمية املدارس تطورها ف الغصور املختلفة . 

 

 الرئيس: هدف املقرر أ
ومكوانته    داريإلالتعريف ابلنظم اإلسالمية ومشوليتها وخصائصها املستمدة من القرآن الكرمي والسنة املهرة ، وبيان النظام ا

وروابطه وأسسه ، وأمهية وجود النظام السياسي وضرورة وجود الدولة القائمة على الشرع ابإلضافة إىل    قضائيوالنظام ال
 .تعريف مفهوم األمة مبعناها الواسع واحلقوق والواجبات على كل فرد من أفراد اجملتمع 

 

 

 للمقرر: مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر 
   رمز

المرتبط  التعلم مخرج 

   للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

ــأهتـا،  واملصـــــــــــطل ـات فـاهيماملمعرفـة   1.1 ــة ابلنظم اإلســـــــــــالمـية، وظرو  نشـــــــــ   ،ومشوليتهـا اخلـاصـــــــــ
 . ومكانتها بني النظم األخرىوخصائصها

 1ع 

يعر  أثر النظم اإلســـــــالمية ف التطورات الع طرأت على الدول اإلســـــــالمية من  يع النواحي   1.2
 واحلضاريةالسياسية 

 5ع 

1.3   

1...   

  المهارات 2

 1م  لل األحداث التارخيية وينقدها نقداً موضوعياً حي 2.1

 2م  يطبق مناهج الب ث العلمي ف دراسة القضااي واألحداث التارخيية 2.2

2.3   

2...   

  القيم 3
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 مخرجات التعلم للمقرر 
   رمز

المرتبط  التعلم مخرج 

   للبرنامج

 2ق  األحداث والشخصيات التارخييةيلتزم ابملعايري والقيم األخالقية ف نقد وتقييم  3.1

3.2   

3.3   

3...   
 

   المقرر  موضوعاتج. 

 االتصال ساعات  قائمة الموضوعات  م

1 
 تعريف عام بتوصيف املقرر وأهدافه -
 تعريف النظم وبيان أنواعها -مدخل ف النظم:  -

2 

 2 مشولية الشريعة اإلسالمية جلميع جوانب احلياة - 2

 2 ) التشريعية والتنفيذية والقضائية ( مميزاهتا أهدافها اإلسالم والسلطات الثالث  النظام فيع تشر  3

 2 واسسه وخصائصه ف اإلسالم ، منهج اإلدارة ف اإلسالممقوماته اإلداري ماهيته، لنظام ا 4

5 
الوظيفية ف االســالم العمليات اإلدارية التخطيط التنظيم التوجيه الرقابة خصــائص العمل ، األســس  

 التكامل اإلداري اف عهد الرسول صلى هللا عليه وسلم
2 

 2 املؤسسات اإلدارية ف عهد الراشدين ، ف العهد االموي  6

7 

ــر االيويب ف  ــر العباســـي ، االدارة فرتة البويهيني والفاطميني ، ف العصـ املؤســـســـات اإلدارية ف العصـ
مث الرد على الشبهات املثارة  واحلقوق املتبادلة بني مكوانتهالعصر اململوكي مميزات العصور املختلفة  

 اإلداريعلى النظام 
2 

 2 االختبار النصفي 8

9 
مشـروعيته شـروطه طرق االثبات ، ادب القضـاء ، الفتيا والقضـاء حكم اإلفتاء ومن القضـائي  النظام  
 جيوز له 

2 

 2 القضاء ف عهد النيب صلى هللا غليه وسلم ، القضاء ف عهد الراشدين ، القضاء ف العهد االموي  10

 2 القضاء ف العهد العباسي وظيفة قاضي القضاة اختصاصات القضاة 11

 2 مواقف القضاة تطور العمل القضائي مميزات العصور املختلفة 12

13 
نشــأته مراحله املســجد ودوره العلمي منذ عهد النيب صــلى هللا عليه نظام التعليم ف اإلســالم اســســه  

 وسلم
2 

14 
أسـاليب التدريس ادب املعلم ادب املتعلم جمالس احلديث النبوي الشـريف طرق التلقي والسـماع ،   

 تفرع التخصصات العلمية 
2 

 2 ور املختلفةملدارس تطورها ف العص 15

 2 االختبار النهائي 16

 32 المجموع
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 والتقييم: التدريس  د.
 يم  يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يم يالتق طرق التدريس  استراتيجيات مخرجات التعلم   رمزال

 المعرفة والفهم  1.0

1.1 

اخلـاصــــــــــــة ابلنظم    واملصـــــــــــطل ـات  فـاهيماملمعرفـة 
ــا،   نشــــــــــــــــأهتـــ وظرو   ــة،  ــا اإلســـــــــــالميـــ   ،ومشوليتهـــ

 األخرى. ومكانتها بني النظم وخصائصها

 أسئلة  احملاضرات

1.2 

الع   التطورات  اإلســـــــــــالميـــــة ف  النظم  أثر  يعر  
طرأت على الـدول اإلســـــــــــالميـة من  يع النواحي  

 السياسية واحلضارية

 مناقشة  التكليفات والنقاشات

…    

 المهارات 2.0

 املناقشة املناقشةاحملاضرات  لل األحداث التارخيية وينقدها نقداً موضوعياً حي 2.1

2.2 
يطبق مناهج الب ث العلمي ف دراســـــــــة القضـــــــــااي  

 واألحداث التارخيية

 املناقشة املناقشة

2.3    

 القيم  3.0

3.1 
وتقييم   نقـــــد  األخالقيـــــة ف  والقيم  يلتزم ابملعـــــايري 

 األحداث والشخصيات التارخيية

 مناقشة التكليف تكليفات

3.2    

…    

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يم يالتق أنشطة م
 توقيت التقييم 

 )باألسبوع( 
 النسبة 

 يم يالتقدرجة  إجماليمن 

 %20 مستمر املناقشات الصفية واألوراق والب وث 1

 %20 الثامن االختبار النصفي 2

 %60 السادس عشر االختبار النهائي 3

 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ، تقديميعرض   شفهي،   ، تحريري اختبار)يم ي التق أنشطة

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 ساعات مكتبية: مبعدل ساعتني أسبوعًيا. -
 ختصيص ساعات إضافية للطالب ذوي احلاالت واملتطلبات اخلاصة وفًقا حلاجتهم.  -

 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم: مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس
توفيق ســــلطاي اليوزبكيا دراســــات في النيم العربية اإلســــالميةا جامعة 

 م.1979الموصلا 
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 المساندةالمراجع 

عبد الرمحن اجلوبري، النظم اإلسالمية وحاجة البشرية إليها، دار املآثر،  -
 م. 2001هـ/   1422

حسن، النظم اإلسالمية، مكتبة    وعلي إبراهيمحسن إبراهيم حسن   -
 م 1939النهضة املصرية ابلقاهرة،  

صبحي الصاحل، النظم اإلسالمية نشأهتا وتطورها، منشورات لبنان  -
 هـ 1417

 طالل الرفاعي دراسات يف النظم اإلسالمية  -

 اإللكترونية المصادر 
 

http://www.civilizationstory.com 

    ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر  العناصر 

 المرافق
...   ، قاعات المحاكاةالدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

 إلخ(
 طالًبا 40عن قاعة دراسية مؤثثة ال يزيد عدد الطالب هبا 

 التجهيزات التقنية
 )جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات( 

 جهاز حاسب آل  -
 data showجهاز  -
 بشبكة اإلنرتنت   WiFiجهاز اتصال السلكي  -
 سبورة ذكية -

 .خرائط ورسوم توضي ية - تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 لمقرر: اجودة  تقويمز. 

 يم قيطرق الت  ويالمقيم التقويم مجاالت 

 فاعلية التدريس
 الطالب  -

 زايرات املراجع النظري

 االستباانت اإللكرتونية   -
 الزايرات

 فاعلة طرق تقييم الطالب
أعضــاء هيئة التدريس من داخل القســم   

 من األقسام املناظرة

االختبـــــارات  - نتـــــائج  مراجعـــــة 
 النصفية والنهائية

قـياس نســــــــــــبة  ـا  الطلـبة ف  -
ابملـــقـــررات  مـــقــــــارنــــــة  املـــقـــرر 
 األخرى الع يدرسها الطالب. 

خـــــار   - من  مســـــــــــتقـــــل  تقومي 
 الربانمج

 

about:blank
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 يم قيطرق الت  ويالمقيم التقويم مجاالت 

 مدى حتصيل خمرجات التعلم للمقرر
أعضــاء هيئة التدريس من داخل القســم   

 من األقسام املناظرة

االختبـــــارات  - نتـــــائج  مراجعـــــة 
 النصفية والنهائية.

اـل - واـلـتقــــــارير  ـمراجـعــــــة  ـب ـوث 
 الطالب.الع يقدمها 

االخــتبــــــارات  - أوراق  ـمراجـعــــــة 
ــا  ــائهـــ اســـــــــــتيفـــ من  ــد  ــأكـــ للتـــ
ملواصـــفات الورقة االمت انية،  
 وقياسها ملخرجات التعلم.

 

 إلخ( مصادر التعلم ...  للمقرر، مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس  )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها(  تمي) أخرى ، ير ظالمراجع الن البرنامج، قيادات  التدريس، أعضاء هيئة  )الطلبة،  ونالمقيم

 ( مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 . اعتماد التوصيف  ح

 جملس قسم التاريخ جهة االعتماد

 16 رقم الجلسة

 ه1442 7 10 تاريخ الجلسة

 


