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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

  المعتمدة: الساعات . 1

 المقرر نوع . 2

   أخرى  √ متطلب قسم     ليةمتطلب ك    متطلب جامعة أ.

     اختياري √ إجباري   ب.

 يقدم فيه المقرر  الذي/ المستوى  السنة. 3

 المستوى السابع 

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 1022303 -2 (1النظم اإلسالمية )

 

 )إن وجدت( . المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر 5

 ال يوجد 

 

 ما ينطبق()اختر كل 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

 32 اإلجمالي 
 

 التعليمية: المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 وصف العام للمقرر:ال. 1
الحسةةةةة م  االقتصةةةةةاد والمال في اإلسةةةةة   و ظا  في ةجال  اإلسةةةةة ة م لنظمدراسةةةةةم ةتلمقم ليتناول المقرر  

  وشةةةمول موتطورها في المجتمع اإلسةةة ةي ودورها في الن اةةةم االقتصةةةادةمن ودراسةةةم  ظا  الو   و  وا    
تماةم  ي  اللسةةكرالالج ، ن الطةةر م ن الملو م هدورها ف  ودراسةةم وةكانن  زةان لكل  وصةة تهت ا النظم هذه

 . بر اللصوراألةم في الداخل والخارج 

 . اهلدف الرئيس للمقرر  2

 و ظا   نالنظا  االقتصادا الفرق بهن  وبهن األ ظمم المختلفمن والمال في اإلس   الملك م    ودراسم  اإلس ة م  بالنظم  يالتلر 
 .والنظا  اللسكرا ل الج ،  طأت  تطوره ن الطر م  طأت ا وتطورها ن الملو م  طأت ا وتطورها  الو  ن و ظا  الحس من
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 للمقرر: مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر 
   رمز

المرتبط  التعلم مخرج 

   للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

.  وخصططائصططها   رومشوليتهااخلاصططة نلنظم اإلسططالميةر و روف اشطط  ار    واملصططحلتات  فاهيماملمعرفة   1.1
 ومكااتها بني النظم األخرى

 1ع 

يعرف أثر النظم اإلسطططططططططططالميطة ل التحورات الل ورأت سلم الطدومج اإلسطططططططططططالميطة م   ي  النوا     1.2
 السياسية واحلضارية

 5ع 

1.3   

1...   

  المهارات 2

 1م  التارخيية وينقدها اقداً موضوسياً لل األ داث حي 2.1

 2م  يحبق مناهج البتث العلم  ل دراسة القضااي واأل داث التارخيية 2.2

 4م  س  النظم اإلسالميةيتمك  م  كتابة تقارير وحبوث سلمية  2.3

2...   

  القيم 3

 2ق  نملعايري والقيم االخالقية ل اقد وتقييم األ داث والشخصيات يلتزم 3.1

 3ق  إلبراز مكااتها بني النظم األخرى يستخدم املناهج النقدية املتنوسة ل اقد وتقييم النظم اإلسالمية 3.2

3.3   

3...   
 

   المقرر  موضوعاتج. 

 االتصال ساعات  قائمة الموضوعات  م

1 

   بتوصيف المقرر وأهدافه تعريف عام   -

وانواعها   - البيوع  والملكية  اإلسالم  في  والمالي  االقتصادي  بالنظام  تعريف 
 والشركات والمعامالت المختلفة  

2 

2 
 لنظام املايلا

 اظرة اإلسالم اىل األموامج.  -
2 

 2 واردات الدولة اإلسالمية.  - 3
 2 مصارف المال في الدولة اإلسالمية  - 4

5 
 اإلسالم نظام الحسبة في  -

 األصل التاريخي للحسبة.
2 

 2 المحتسب، أنواع االحتساب  6

 2 سلطات المحتسب، عمله اليومي 7

 2 ومناقشة النتائج االختبار النصفي 8
 2 أثر الحسبة في المجتمع اإلسالمي. 9

 2 نظام الوقف  10
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 التعريف بالوقف. 

  

 2 تطوير الوقف في الدولة االسالمية 11

 2 أنواع الوقف  12

13 

  نظام الجهاد
 تعريف الجهاد 

 ضوابطه في اإلسالم

2 

 2 نشأة الجيش اإلسالمي وتطويره. 14

 2 أصناف الفرق العسكرية )الرا لةر الفرسانر البترية(. 15

 2 االختبار النهائي 16

 32 المجموع
 

 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 

اخلططاصططططططططططططة نلنظم    واملصطططططططططططحلتططات  فططاهيماملمعرفططة  
.  وخصطائصطها   رومشوليتهااإلسطالميةر و روف اشط  ار  

 األخرىومكااتها بني النظم 

 أسئلة  احملاضرات

1.2 

يعرف أثر النظم اإلسططططالمية ل التحورات الل ورأت  
سلم الدومج اإلسطططالمية م   ي  النوا   السطططياسطططية  

 واحلضارية

 مناقشة  التكليفات والنقاشات

…    

 المهارات 2.0

 املناقشة  املناقشة لل األ داث التارخيية وينقدها اقداً موضوسياً حي 2.1

2.2 
يحبق منطاهج البتطث العلم  ل دراسطططططططططططة القضطططططططططططااي  

 واأل داث التارخيية

 املناقشة  املناقشة

2.3 
س  النظم  يتمك  م  كتطططابطططة تقطططارير وحبوث سلميطططة  

 اإلسالمية

 مناقشة التكليف  تكليفات

 القيم  3.0

3.1 
وتطقطييم    يطلطتطزم اطقططططططد  ل  االخطالقطيططططططة  والطقطيطم  نملطعططططططايطري 

 األ داث والشخصيات

 مناقشة التكليفات  التكليفات

3.2 
يسطططططططططططتخططدم املنططاهج النقططديططة املتنوسططة ل اقططد وتقييم  

 إلبراز مكااتها بني النظم األخرى النظم اإلسالمية

 مناقشة التكليفات  التكليفات

…    



 
3 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يم يالتق أنشطة م
 توقيت التقييم 

 )باألسبوع( 
 النسبة 

 يم يالتقدرجة  إجماليمن 

 %20 مستمر املناقشات الصفية واألوراق والبتوث 1

 %20 الثام  االختبار النصف  2

 %60 السادس سشر االختبار النهائ  3

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

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 ساسات مكتبية: مبعدمج ساستني أسبوسًيا. -
 ختصيص ساسات إضافية للحالب ذوي احلاالت واملتحلبات اخلاصة وفًقا حلاجتهم.  -

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

 للمقرر المرجع الرئيس
عإلسددددددددددددددساتددلن اة ز عاعسدددددددددددددددد   عز  ددا  عزية تددلن     ن عبددا عزيز ز عزددا الن عز     

 م.2008

 المساندةالمراجع 

عإلسساتلن ج ايل يف عز    عزية تل    عزت ز كين عاعس  ت فتق سلط ن   -
 م. 1979عمل صلن 

عبا عزةمحن عجل   ن عز    عإلسساتل    جل عزبشة ل إزته ن ععا عملآثةن  -
 م. 2001هد/   1422

   سنن عز    عإلسساتلن اكتبل   علي إ ةعهت  سن إ ةعهت   سن   -
 م 1939عز هضل عملصة ل ابزق هة ن  

زب  ن    تط اه ن ا ش اع  عزص حلن عز    عإلسساتل نشأهتصبحي   -
 هد 1417

 طسل عزةف عي عاعس   يف عز    عإلسساتل  -

 اإللكترونية المصادر 
 

http://www.civilizationstory.com 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر  العناصر 

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

 والًبا 40قاسة دراسية مؤثثة ال يزيد سدد الحالب هبا س  

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

 جهاز  اسب آيل  -
 data showجهاز  -

about:blank
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 متطلبات المقرر  العناصر 

 بشبكة اإلارتات   WiFiجهاز اتصامج السلك   -
 سبورة ذكية -

 .خرائط ورسوم توضيتية - تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 لمقرر: اجودة  تقويمز. 

 يم قيطرق الت  ونالمقيم مجاالت التقويم 

 فاسلية التدريس
 الحالب  -

 زايرات املراج  النظري

 االستباانت اإللكرتواية   -
 الزايرات

 فاسلة ورق تقييم الحالب
أسضططططائ هيئة التدريس م  داخل القسططططم   

 م  األقسام املنا رة

االخطتطبططططططارات   - اطتططططططائطج  مطراجطعططططططة 
 النصفية والنهائية

قيطاس اسطططططططططططبطة  طا  الحلبطة ل   -
املقرر مقاراة نملقررات األخرى  

 الل يدرسها الحالب.
خططططططار    - مط   مسطططططططططططتطقططططططل  تطقطوم 

 الربانمج
 

 مدى حتصيل خمرجات التعلم للمقرر
أسضططططائ هيئة التدريس م  داخل القسططططم   

 م  األقسام املنا رة

االخطتطبططططططارات   - اطتططططططائطج  مطراجطعططططططة 
 النصفية والنهائية.

بتوث والتقطارير الل  مراجعطة ال -
 يقدمها الحالب.

االخططتططبططططططارات   - أوراق  مططراجططعططططططة 
اسطططططططططططتطيطفططططططائطهططططططا   مط   لطلطتطططططط كططططططد 
ملواصطططططططفات الورقة االمتتاايةر  

 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

 


