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 كراسة المادة

Course Book 

 : . اسم المادة1 دارة  فقه اإل

 : التدريسي المسؤول .2 م. أحمد أمين محمد م. 

 :القسم/ الكلية.3 كلية العلوم اإلسالمية/ قسم التربية الدينية 

ahmed.mohammed@su.edu.krd :Mail   U 

 009647504861589 قم الهاتف )اختياري(:ر

 االتصال:  معلومات.4

 

 ساعة 2النظري: 

 0العملي: 

 دراسيةال وحداتال.5

خالل  )بالساعة(

 األسبوع: 

  

 ساعات العمل .عدد6 ساعة  30

 

ISIL407 7.رمز المادة 

(course code) 

جامعة صالح   -العنوان الوظيفي: مدرس مساعد في كلية العلوم اإلسالمية  ▪
 أربيل  -الدين

 .م2008سنة  تخرج في الصف السادس اإلعدادي العلمي في  ▪
بكالوريوس في كلية العلوم اإلسالمية جامعة صالح الدين قسم الشريعة   ▪

 .م2012سنة  
ماجستير في االقتصاد اإلسالمي، جامعة صالح الدين، كلية العلوم اإلسالمية   ▪

 .م2016سنة  
عنوان رسالته حماية األموال في االقتصاد اإلسالمي عند اإلمام عّزالدين بن   ▪

 . هـ( في ضوء كتابه )القواعد الكبرى(660الشافعي )ت/  معبد السال
 . أربيل -حاليا طالب دكتوراه في كلية العلوم اإلسالمية/ جامعة صالح الدين ▪
 

  األكاديمي   البروفايل.  8

 : للتدريسي
 
 
 
 
 
 

 :نبذة عامة عن املادة. 9
 يف والرقابة والتوجيه والتنظيم التخطيط من داريةاإل والوظائف وفقهها، دارةاإل مبادئ عن دراسة املادة هذه

 يف متكنه داريةإ ومهارات مبعلومات الطالب تزود أنها يف املادة أهمية وتكمن والوضعي، االسالمي الفكر
 النتائج حتقق حبيث علمية بطريقة اختصاصه ضمن تدخل اليت واملؤسسات املشاريع دارةإ من املستقبل
 .الوظيفي مستقبله يف النجاح حتقيق يف تساعده أنها كما هلا، واملرسومة املرجوة

        املادة:أهداف  .10

 .سالمياإل والفكر املعاصر الفكر يف داريةاإل الوظائف على االطالع -1
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 .والسنة القرآن يف داريةاإل التوجيهات معرفة -2
 .الرسول سرية يف داريةاإل التطبيقات على التعرف -3
 .علمية بطريقة واملؤسسات املشاريع دارةإ على القدرة الطالب اكتساب -4
 .الدولة إلدارة يةساساألاليت هي اللبنة دارة اإلالطالب وتنويرهم بتاريخ تعليم  -5
 جيدة ولكيدارة العلم يف كيفية بناء اإللكي يكونوا على  دارةاإل اعطاء الطالب الثقافة السياسية يف جمال -6

 .يف هذا اجملال وان يعملأالفرص  تذا سنحإيستفيد منها الطالب مستقبال 

 الطالب:. التزامات 12
 احلضور املبكر إىل احملاضرة. •

 االلتزام مبواعيد االمتحانات. •

 والطالب.  املادة مدرس بني املتبادل االحرتام •

 احلفاظ على ممتلكات اجلامعة، واحملافظة على اهلدوء. •

 القراءة املتعمقة من مصادر املادة املقررة.  •

 وضع خطة ملشروع ما. مثل األعمال ببعض الطالب وتكليف اليومي الواجب •

 البد أن ينجح الطالب يف هذه املادة النظرية. •

 :ق التدريسي. طر12
تعليم الطلبة من خالل الوسائل التعليمية احلديثة مثل الكومبيوتر والداتاشو  لعام الدراسيسيتم من خالل هذا ا

من خالل عرض ساليدات حول النقاط الرئيسية، وبعض العناوين الفرعية، واملواضيع ذات االهتمام واليت 
تويه حتالتامة مما يف سبيل االستفادة وكذلك السبورة والقلم ليها، إبراز يف سبيل جلب انتباه الطلبة ىل اإلإحتتاج 

 مواد الكورس.
 

 :. نظام التقييم13
مع النشاطات الصفية  يتم خالل هذا الكورس اجراء امتحانني حتريريني يف سبيل حتديد درجة السعي

واالمتحان النهائي للسنة الدراسية تكون على  السعي السنوي، درجة 40، واليت سيكون جمموعها واملكتبية
 درجة. 100درجة وهذا يساوي جمموعه  60

 

 :. نتائج تعلم الطالب14
 خالل من والرقابة، والتوجيه والتنظيم التخطيط من اإلدارية الوظائف املادة هذه خالل من الطالب سيتعلم 

 حلياته للتخطيط منها يستفيد الشرعية، العلوم لطالب جديدة املواضيع وهذه عملية، وتطبيقات نظرية دروس
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 تطبيق حنو ختطو أصبحت بالدنا يف املؤسسات أغلب أن إىل اضافة اختصاصه، مبجال ولالرتقاء الوظيفية،
 .أهدافها إىل للوصول داريةاإل املهارات

 :. قائمة املراجع والكتب15
   وال: املصادر الرئيسية:أ

 الكبيسي. الدين صالح املعرفة: إدارة -1

 كرمي. عجاج أمحد حافظ )ص(: الرسول عصر يف اإلدارة -2

 باشراحيل. فيصل - السويدان القائد: طارق صناعة -3

 فن اإلدارة: عبد اهلادي امليداني. -4

 إدارة الوقت: د. طارق السويدان.  -5
 احللبية.  ةالثانوية: سريثانيا: املصادر 

 االسبوعيةتقسيم املفردات وفق الدروس 

 األسابيع املفردات
 1األسبوع:  الرتحيب بالطلبة والتعريف باملادة وأهميتها 

 2األسبوع : هميته والوظائف اإلدارية امجااًلأالتعريف بفقه اإلدارة و
 3األسبوع : دارة االسالميةخصائص اإل

 4األسبوع : تعريف التخطيط وأهميته ومصطلحاته 
 5األسبوع : وأنواعهعناصر التخطيط 

 6األسبوع : شروط التخطيط وخطواته
 7األسبوع:  التخطيط يف القرآن والسنة

 8األسبوع : تعريف التنظيم وعناصره واهليكل التنظيمي واخلريطة التنظيمية
 9األسبوع : أنواع التنظيم

 10األسبوع:  املسؤولية والسلطة
 11األسبوع : التنظيم يف الفكر االسالمي

 12األسبوع : امتحان الفصل األول
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 13االسبوع: التوجيه، ومكوناته
 14األسبوع:  تعريف القيادة، عناصرها.  أنواع القيادة

 15األسبوع:  نظريات القيادة
 16األسبوع:  القيادة يف االسالم

 17األسبوع:  تعريف التنسيق وانواعه
 18األسبوع:  تعريف االتصال، عناصره 

 19األسبوع:  أنواع االتصال وأهدافه
 20األسبوع:  قنوات االتصال، وسائله 

 21األسبوع:  تعريف القرار، أنواع القرارات 
 22األسبوع:  امتحان فصل الثاني

 23األسبوع:  العوامل املؤثرة يف اختاذ القرار
 24األسبوع:  مراحل اختاذ القرارات

 25األسبوع:  مناذج من السرية النبوية.
 26األسبوع:  دارة االسالميةالرقابة، الرقابة يف اإل

 27األسبوع:  دارة األزماتإ
 28األسبوع:  ارة الذات إد
 29األسبوع:  دارة الوقت إ

 نظرية: مواد من الطالب يدرسه ما لتطبيق عملي مشروع وضع
 األهداف. وحتديد املشروع من الغاية وضع -1

 وطويلة. ومتوسطة املدى قصرية خطط وضع -2

 للمشروع. تنظيمي هيكل وضع -3

18  .

المواضيع 

التطبيقية  

 )إن وجدت(

 :. االختبارات19
 يكون أسلوب االختبارات إنشائي وهو كاآلتي:

 عرف ما يأتي 

 اخرت اجلواب الصحيح 

 عدد ووضح 
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 قارن بني هذا وهذا 

 علل 
 

 مراجعة الكراسة من قبل النظراء. 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


