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 مثنى حميد شياب االسم

 baqubaorang@gmail.com البريد االلكتروني

 النظم االسالمية اسم المادة

 مقرر الفصل

 -تعريف النظم لغة واصطالحا -نبذة تعريفية عن موضوعات الثقافة االسالمية
 -حاجات المجتمع لمنظم االسالمية-النظم في االسالم-النظم قبل االسالم

 -ة النظم بالثقافة االسالميةعالق -مصادر النظم-خصائص النظم االسالمية
 .يةاىمية النظام في الحياة البشر  -اىداف النظم

أىداف المادة  
 العامة
 

التعرف  -بيان حاجة المجتمع لمنظم االسالمية -التعرف عمى الثقافة االسالمية
بيان انو ال يمكن قيام مجتمع من غير نظام  -عمى النظام االسالمي كامال

 الحياة.متكامل لجميع جوانب 

التفاصيل 
 األساسية لممادة

 

الثقافذذذذ يظالذذذذن  ينبذذذذعريفيةٌعٌذذذذ ي ذذذذ ي
ياالسالمٌ 

يالن ا يالمالًيظاالقفصادي

يالحسب يفيةٌفيالن  يلغ يظاصطالحا

يالن ا يالقضائًيفاةٌخيالن  )قبلياالسال يظبيده(

يالن ا ياالجفما ًيحاج يالمجفمعيللن  ياالسالمٌ 

ييظمصادةهخصائصيالن  ياالسالمٌ ي

 القذذ يالذذن  يي-انذظا يالذذن  ياالسذذالمٌ 
يبالثقاف ياالسالمٌ 

ي

اهمٌذ يالذن  يي-اهدافيالن  ياالسذالمٌ 
يفًيحٌاريالبشة

ي

يين ا يالحك  ي

 النظم االسالمية الكتب المنيجية

 
 المصادر الخارجية

 
 النظم االسالمية وحاجة البشرية الييا

االمتحان  المشروعاالمتحانات  المختبرالفصل  تقديرات الفصل

 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 
 
 
 
 

 ديالىجامعة الجامعة :
 لعموم االسالميةاكمية الكمية : 
 الشريعةالقســم : 

 الثالثةالمرحمة : 
 مثنى حميد شياب: التدريسي االسم

 مدرس مساعدالمقب العممي : 
 ماجستيرالمؤىل العممي : 
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الدراسي األول 
 والثاني

اليومية لمفصل 
 األول والثاني

 النيائي

02-02    02 
  معمومات إضافية

 
 

 

 

 

 جدول الدروس ألسبوعي
 

 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخياألسبظ 

ي7111-11-11ي1

نبعريفيةٌعٌ ي  يالثقاف ي

فيةٌفيي-ظالن  ياإلسالمٌ 

 -الن  يلغ يظاصطالحا

  

ي7
فاةٌخيالن  )قبلياالسال ي 24-11-2112

 ظبيده(

  

ي3
حاج يالمجفمعيللن  ي 31-11-2112

 االسالمٌ 

  

ي4
خصائصيالن  ياالسالمٌ ي 2-11-2112

 ظمصادةه

  

ي5
ي-انظا يالن  ياالسالمٌ  14-11-2112

 الق يالن  يبالثقاف ي
 االسالمٌ 

  

ي6
ي-الن  ياالسالمٌ اهدافي 71-11-7111

 اهمٌ يالن  يفًيحٌاريالبشة

  

ي1
نظام الحكم في االسالم  22-11-2112

 ومقوماتو

  

   مقاصد الحكم في االسالمي7111-17-5ي8

   النظام الماليي7111-17-17ي9

   امتحان الشير االولي7111-17-19ي11

ي11
موارد النظام المالي ي76-17-7111

 االسالمي
  

   الحسبة )دليل مشروعيتيا(ي7118-1-7ي17

   اركان الحسبةي7118-1-9ي13

   موضوع الحسبةي7118-1-16ي14
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   امتحان الشير الثانيي7118-1-73ي15

   يي16

   يي11

   يي18

 عطلة نصف السنة
   النظام القضائيي7118-7-13ي19

   اعوان القاضيي7118-7-71ي71

ي71
انتياء والية القاضي ي71-7-7118

 واسبابيا

  

   الدعوى وشروط قبولياي7118-3-6ي77

   المحاكمة 2112-3-13ي73

ي74
امتحان الفصل الثاني)الشير ي71-3-7118

 االول(

  

   الحكم في الدعوى وقواعده 2112-3-22ي75

   تنفيذ الحكم ووسائموي7118-4-3ي76

ي71
النظام االجتماعي في  11-4-2112

 االسالم

  

   اإلسالمالزواج ومكانتو في ي7118-4-11ي78

   الحقوق والواجبات 2112-4-24ي79

   عطمةياٌاةي1ي31

   امتحان الشير الثانيي7118-5-8ي31

    ي37

   يي33

   يي34

   يي35

   يي36

 

  

 (CDمالح  ي/يٌف يفسلٌ ينسخ يظةقٌ يظنسخ ي لىيقةصي)

ي
يشاكةٌ يحس يفياظنك يمينايخدم يلليل 

ي
 



 4 

 
 م.م مثنى حميدشياب/المقب العممياالسم و 


