
 

 

 

 

 

 الخطة الدراسية

 (2021-2020العام الدراسي )

 كلية القانون

 

 الرابعة المرحلة الدراسية

 الفكر اإلسالمي التخصص

 النظم اإلسالمية اسم المادة الدراسية )باللغة العربية(

 Islamic systems اسم المادة الدراسية )باللغة االنكليزية(

 أهداف المادة

النظم اإلسالمية خاصة  ثمصورة عامة تعريف الطالب بالنظم بتهدف هذه المادة إلى 

أهداف النظم ، ومصادر النظم، أنواع النظم اإلسالمية وبعض خصائصها ، و

شمول الشريعة لكل جوانب الحياة ، وأهمية النظام في حياة البشر، واإلسالمية

آثار ، وعالقة النظم بالثقافة، وويظهر في ذلك تكامل النظم اإلسالمية وترابطها

 الثقافة اإلسالمية على اإلنسانية

 وصف المادة

تساعد هذه المادة الدراسية الطالب على معرفة أهداف النظم اإلسالمية، ومعرفة آثار 

العبادات النفسية والسلوكية وأثرها في صالح المجتمع، وتعميق معاني األخالق 

أهمية النظام في حياة وبيان ضرورتها للمجتمع المسلم وكيفية اكتسابها، ومعرفة 

لحياة ويظهر في ذلك تكامل النظم اإلسالمية البشر، وشمول الشريعة لكل جوانب ا

 وترابطها، وعالقة النظم بالثقافة، وآثار الثقافة اإلسالمية على اإلنسانية

 2 عدد الساعات النظرية

 - عدد الساعات العملية

 2 عدد الوحدات

 شامل حافظ شنان زغير اسم التدريسي باللغة العربية

 Shamil Hafiz Shannan Zughair اسم التدريسي باللغة اإلنكليزية

 مدرس دكتور اللقب العلمي

 shamel.hafid@alkafeel.edu.iq العنوان البريد االلكتروني الجامعي

 07804854144 (Whatsapp)رقم الهاتف الجوال 
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 :المنهج المقرر / الجزء النظري

 

Week Syllabus 

 خصائص النظم اإلسالمية 1

 أهداف النظم اإلسالمية 2

 أهمية النظام في حياة البشر 3

 شمول الشريعة اإلسالمية لجوانب الحياة 4

 عالقة النظم اإلسالمية بالثقافة 5

 آثار الثقافة اإلسالمية على اإلنسانية 6

 معالم الحكومة اإلسالمية 7

 ضرورة وجود سلطة حاكمة 8

 لمحة تاريخية عن النظم الحضارية قبل اإلسالم 9

 النظام السياسي للحكومة اإلسالمية 10

 الحركة الفقهية والتشريعية في اإلسالم 11

 حاجة األمة إلى التشريع، والفقه ومدارسه 12

 والمذاهب الفقهية في تطوير النظم اإلسالمية 13

 الخالف بين المذاهب الفقهية ونشأة الفرق 14

 أساسيات النظام السياسي في اإلسالم 15

 حكومة الرسول في المدينة 16

 حكومة اإلمام علي في المدينة 17

 الخالفة واالستخالف في اإلسالم 18

 النظام اإلداري في اإلسالم 19

 الدستور األول للحكومة اإلسالمية 20

 التنظيم القضائي في الحكومة اإلسالمية 21

 في الحكومة اإلسالميةديوان المظالم  22

 الحسبة في الحكومة اإلسالمية 23

 النظام العبادي في اإلسالم 24

 النظام العالقات الدولية في اإلسالم 25

 النظام المالي في اإلسالم 26

 النظام االقتصادي في اإلسالم 27

 النظام االجتماعي في اإلسالم 28

 النظام التربوي في اإلسالم 29

 العسكري في اإلسالمالنظام  30

 :المصادر

 النظم اإلسالمية / د. حسين الحاج حسن

 

 :المراجع الرئيسة

 ( النظم اإلسالمية نشأتها وتطورها / د. صبحي الصالح1)

 ( النظم اإلسالمية / د. حسن إبراهيم حسن و د. علي إبراهيم حسن2)

 القاضيعلي  /ودورها في سعادة األمم ( النظم اإلسالمية 3)

 

 :المراجع المساعدة

 ( النظم اإلسالمية في المغرب في القرون الوسطى / ج ف ب هوبكنز1)

 ( النظم اإلسالمية وحاجة البشرية إليها / د. عبد الرحمن الجويبر2)

 محمود حالوي/  النظم اإلسالمية في عصر صدر اإلسالم( 3)
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