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 بغداد    –الكلية: كلية الحكمة الجامعة 

 الدراسات االسالمية  قسمالقسم العلمي:
 المرحلة الثالثة  –النظم االسالمية اسم المقرر الدراسي )المادة الدراسية(: 

 
 0202/  7/     7تاريخ ملء الملف :    

 
 التوقيع   :

 د.شهد حسين علي اسم استاذ المادة :
 0202/     7/ 7التاريخ:  

 التوقيع   :
 د.محمد احمد حسين اسم رئيس القسم :

 0202التاريخ:   /    / 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 دقـق الملف من قبل لجنة ضمان الجودة واألداء الجامعي في القسم
   

 التوقيع:
 اسم عضو لجنة ضمان الجودة واألداء الجامعي في القسم:

 0202التاريخ:   /    / 



 وصف المقرر الدراسي

 

 كلية الحكمة الجامعة اىَؤصضح اىرؼيَٞٞح .1

 قضٌ اىذساصاخ االصالٍٞح     اىقضٌ اىؼيَٜ  .2

 اىَشحيح اىثاىثح  –اىْظٌ االصالٍٞح  اصٌ اىَقشس )اصٌ اىَادج( .3

 اىنرشّٜٗ )ػْذ تؼذ(  أشناه اىحض٘س اىَراحح .4

 فصيٜ ّظاً اىَقشس )فصيٜ/ صْ٘ٛ( .5

 صاػراُ اصث٘ػٞا   2 ػذد اىضاػاخ اىذساصٞح )اىنيٜ( .6

 2221/      7/   7     ذاسٝخ إػذاد ٕزا اى٘صف  .7

 -إٔذاف اىَقشس: .8

 
 تنمية التفكري العلمي لدى طلبة الدراسات االولية  -1
 بناء جيل جديد من رواد ادلعرفة ممن يؤمنون بضرورة تعزيز مفاىيم التعايش والتألف . -2
 مواكبة ادلؤسسات التعليمية اليت تؤمن بادلبادئ االسالمية االصيلة يف مناىجها -3
 تطوير أمناط التفكري لدى طلبة الدراسات االولية وتنمية القابلية الفكرية والتحليلة لديهم . -4
 توسيع مدارك الطلبة وإغناء معلوماهتم وتأىيلهم دلواكبة التطور الثقايف -5
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف 

 البرنامج.



 
 
 
 

 -ٍخشخاخ اىَقشس ٗطشائق اىرؼيٌٞ ٗاىرؼيٌ ٗاىرقٌٞٞ: .9
 األهداف المعرفية   -أ

 اطالع اىطالب ػيٚ مراب اىْظٌ االصالٍٞح  -1أ

 اإلحاطح تؼيٌ اىْظٌ -2أ

 اى٘ق٘ف ػيٚ اساء اىؼيَاء ٗاىَفنشِٝ فٜ ٍضائو االّظَح االصالٍٞح  -3أ

 ستظ اىَضائو ٗاالساء تاى٘اقغ اىَؼاصش -4أ

 اصرؼَاه أٍثيح ٍِ ٗاقؼْا اىَؼاصش-5أ
 

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 األٕذاف اىَٖاساذٞح اىخاصح تاىَقشس.   -1ب

 ذذسٝة اىؼقو ػيٚ اىرحيٞو اىؼيَٜ اىزٛ ٝؼذ خزء ٍِ ٍضر٘ٝاخ اىرفنٞش .-2ب

 اصرخذاً امثش ٍِ طشٝقح  فٜ اىرذسٝش ٝؤٕو اىطيثح اىقذسج ػيٚ اصرٞؼاب اىَْٖح .  –-3ب

 ذط٘ٝش قذسج اىطاىة ػيٚ اخرٞاس اىَ٘ض٘ػاخ اىرٜ ذؼاىح اىَشنالخ اىفنشٝح اىَؼاصشج . -4ب

 سفذ دٗائش اىذٗىح ٗاىَؤصضاخ اىرشت٘ٝح ٗاالػالٍٞح تاىَخرصِٞ تاىؼيً٘ االصالٍٞح   -5ب

 طشائق اىرؼيٌٞ ٗاىرؼيٌ     

  
 طشائق اىرؼيٌٞ ٗاىرؼيٌ      

 اىطشٝقح االىقائٞح  -1

 اىَْاقشحطشٝقح  -2

 اىطشٝقح االصرقشائٞح -3

 اصرخذاً اىرقْٞاخ اىحذٝثح ٗتؼض ٍصادس اىَؼيٍ٘اخ االىنرشّٗٞح ٍثو اىَنرثاخ ٗاىثشاٍح االىنرشّٗٞح . -4



     

 -:) اىفصو اىذساصٜ االٗه ىيْظاً اىضْ٘ٛ   ٗ  اىفصو اى٘احذ ىيْظاً اىفصيٜ )اىن٘سصاخ(( تْٞح اىَقشس  - 1 .12

 الساعات األسبىع

ٍخشخاخ اىرؼيٌ 

 اىَطي٘تح
 

 طشٝقح اىرقٌٞٞ طشٝقح اىرؼيٌٞ اصٌ اى٘حذج / أٗ اىَ٘ض٘ع

1 
الفصل التمهيدي: تعريف النظم االسالمية  تعريف وبيان 2

 , حاجة اجملتمعات البشرية للنظم االسالمية
 ٍحاضشج

 ٍْاقشح
 اخرثاسٍٜٝ٘

 اخرثاسشٖشٛ

 

 

 
 طشائق اىرقٌٞٞ      

 

 االخرثاساخ اىٍٞ٘ٞح-1

 االخرثاساخ اىشٖشٝح-2

 
 األٕذاف اى٘خذاّٞح ٗ اىقَٞٞح  -ج

 ٗاىْقذ ٗاىْقاط تِٞ اىطيثح .ذَْٞح قذسج اىح٘اس -1ج  

 ذؼشٝف اىطيثح تَناّرٌٖ االخرَاػٞح ٗإػذادٌٕ مقادج ٍضرقثيِٞ .-2ج  

 اىؼَو ػيٚ إٝضاذ ٍفًٖ٘ اىرقاسب اى٘طْٜ  سغٌ اخرالف اىيٖداخ ٗاىيغاخ فٜ راخ اىَدرَغ.-3ج  

          
 طشائق اىرؼيٌٞ ٗاىرؼيٌ     

 

 .اىح٘اس ,اىْقذ ٗاىْقاط تِٞ اىطيثح -1
 .اىؼَو ٗاىحيقاخ اىْقاشٞح ٗسط- -2
 اىرطثٞق. -3

 

 
 طشائق اىرقٌٞٞ    

 

 االخرثاساخ اىٍٞ٘ٞح. -1

 االخرثاساخ اىشٖشٝح  -2

 اىحيقاخ اىْقاشٞح ٍِ قثو اىطيثح -3

 

 
 اىَٖاساخ اىؼاٍح ٗاىرإٔٞيٞح اىَْق٘ىح ) اىَٖاساخ األخشٙ اىَرؼيقح تقاتيٞح اىر٘ظٞف ٗاىرط٘س اىشخصٜ (. -د 

 تْاء اىشخصٞح اىقٞادٝح ىيطاىة االمادَٜٝ ٗإػذادٓ مَشتٜ ىالخٞاه اىقادٍح . -1د       

 ذؼشٝف اىطاىة تإَٔٞح اى٘قد حٞث أُ ػَيٞح اىرؼيٌٞ ٍإٜ اال ذقٞٞذ اىَْٖح تأٗقاخ ٍحذدج . -2د       

 ِٞٞ .إرَاً اىطاىة االمادَٜٝ تَظٖشٓ ّٗظافرٔ ىٔ االثش االمثش فٜ ّف٘س طيثرٔ اىَضرقثي -3د       

 االىرزاً تأخالقٞاخ اىَْٖح ٗاىرؼشٝف تٖا ذؤٕو اىطيثح ىيقٞاً ت٘اخثٌٖ اىرشت٘ٛ ػييٚ احضِ ٗخٔ . -4د       

  



2 

خصائص النظم االسالمية , خاصية الربانية  تعريف وبيان 2
وادلرونة , خاصية , خاصية الثبات 

 الشمول, خاصية العموم والعادلية

 ٍحاضشج

 ٍْاقشح
 اخرثاس ٍٜٝ٘

 اخرثاس شٖشٛ

3 
خاصية التكامل والرتابط , الواقعية , ادلثالية  تعريف وبيان 2

 , االخالق , خاصية اجلزاء األخروي
 ٍحاضشج

 ٍْاقشح
 اخرثاس ٍٜٝ٘

 اخرثاس شٖشٛ

4 
االسالمية : القرآن , السنة , مصادر النظم  تعريف وبيان 2

 االمجاع , القياس
 ٍحاضشج

 ٍْاقشح
 اخرثاس ٍٜٝ٘

 اخرثاس شٖشٛ

5 
نظام االخالق : تعريف االخالق , توجيو  تعريف وبيان 2

 اخللق يف النفس االنسانية
 ٍحاضشج

 ٍْاقشح
 اخرثاس ٍٜٝ٘

 اخرثاس شٖشٛ

6 
 ٍحاضشج خصائص االخالق يف االسالم تعريف وبيان 2

 ٍْاقشح
 اخرثاس ٍٜٝ٘

 اخرثاس شٖشٛ

7 
 ٍحاضشج تراث الفكر االسالمي يف جمال نظم الدولة تعريف وبيان 2

 ٍْاقشح
 اخرثاس ٍٜٝ٘

 اخرثاس شٖشٛ

8 

مقومات نظام احلكم يف االسالم وجود  تعريف وبيان 2
خضوع االمة   -الشورى  –اخلليفة 

 واخلليفة لسلطان الشريعة

 ٍحاضشج

 ٍْاقشح
 اخرثاس ٍٜٝ٘

 اخرثاس شٖشٛ

9 
 النظام االجتماعي عند العرب قبل االسالم تعريف وبيان 2

 اٍرحاُ اٍرحاُ

11 

 ضوابط النظم يف اجملتمع االسالمي , تعريف وبيان 2
السمات البارزة يف النظام االجتماعي 

 االسالمي

 ٍحاضشج

 ٍْاقشح
 اخرثاس ٍٜٝ٘

 اخرثاس شٖشٛ

11 
االسالمي ومثراتواساس النظام االجتماعي  تعريف وبيان 2  ٍحاضشج 

 ٍْاقشح
 اخرثاس ٍٜٝ٘

 اخرثاس شٖشٛ

12 
 التقرير تعريف وبيان 2

 ٍْاقشح اىرقشٝش ذقشٝش

13 

نظام االسرة ,االسس اليت تقوم عليها  تعريف وبيان 2
الزواج ومشروعيتو وحكمو واحلقوق االسرة ,

ادلرتتبة عليو ,تعدد الزوجات ,الطالق ,احلد 
 من الطالق .

 ٍحاضشج

 ٍْاقشح
 اخرثاس ٍٜٝ٘

 اخرثاس شٖشٛ

14 
  تعريف وبيان 2

 النظم االدارية واالقتصادية والقضائية
 ٍحاضشج

 ٍْاقشح
 اخرثاس ٍٜٝ٘

 اخرثاس شٖشٛ

15 
 مراجعة تعريف وبيان 2

 ٍشاخؼح ٍشاخؼح



 

 -:) اىفصو اىذساصٜ اىثاّٜ  ىيْظاً اىضْ٘ٛ فقظ ( تْٞح اىَقشس  - 2. 12

 الساعات األسبىع

اىرؼيٌ  ٍخشخاخ

 اىَطي٘تح
ذحقٞق إذاف )ٍؼشفٞح اٗ 

ٍٖاساذٞح اٗ ٗخذاّٞح ٗاىقَٞٞح 

 اٗ ٍٖاساخ ػاٍح(  

 طشٝقح اىرقٌٞٞ طشٝقح اىرؼيٌٞ اصٌ اى٘حذج / أٗ اىَ٘ض٘ع

16      

17      

18      

19      

21      

21      

22      

23      

24      

25      

26      

27      

28      

29      



31      

 
 

 اىثْٞح اىرحرٞح  .11

                                       2006/دار وائل للنشر /الطبعة االوىل النظم االسالمية /االستاذ الدكتور منري محيد البيايت   ـ اىنرة اىَقشسج اىَطي٘تح :1

مدخل لدراسة النظم ,عمار باسم  أ.دحممدالطرحيي,د.سالمة ادلوسوي,دالنظم االسالمية/    ـ اىَشاخغ اىشئٞضٞح )اىَصادس(:2
 /د.مفرج القوسي,خصائص النظم/د.عمر االشيقر               

رسائل ادلاجستري وأطاريح الدكتوراه ضمن  اـ اىنرة ٗاىَشاخغ اىرٜ ٝ٘صٚ تٖا ) اىَدالخ اىؼيَٞح , اىرقاسٝش ,....  (:
 اسية والقانونية .  ختصص االنظمة االسالمية والسي

 جملة كلية العلوم السياسة /جامعة بغداد                                                     
 

 ب ـ اىَشاخغ االىنرشّٗٞح, ٍ٘اقغ االّرشّٞد:
 ادلكتبة االفرتاضية. –ادلكتبة الشاملة 

 

 خطح ذط٘ٝش اىَقشس اىذساصٜ  .12

   

 

ٍِ اىََنِ ذط٘ٝش اىَقشس اىذساصٜ )اىْظٌ االصالٍٞح(تئضافح تؼض االٍثيح اىَؼاصشج اى٘اضحح ٗاىضٖيح 

 تاّ٘اػٖا اىرٜ ٝضر٘ػثٖا اىطاىة ؛ىنٜ ٝنُ٘ ْٕاىل أدساك ػيَٜ ٗاصغ ىيطيثح خاله ٍضٞشذٌٖ اىؼيَٞح.

 

 

 

 

 اللجنة العلمية في القسم:

 التوقيع:

 عضوا:

 التوقيع:

 عضوا:

 التوقيع:

 رئيسا:



 التاريخ: التاريخ: التاريخ:

 
 

 


