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  - - - :المتطلب السابق  جامعة الزرقاء

  :اسم المدرس  الشريعة:الكلية 
 : موعد المحاضرة  الفقه وأصوله:القسم 

 اإلسالمنظام الحكم في :عنوان المقرر
(0101237) 

 :الساعات المكتبية 

  

  وصف المساق 

مفهوم  تضمنتو. هذه المادة متطلب إجباري لطلبة الفقه وأصوله ،ومتطلب اختٌاري لطلبة أصول الدٌن    
  .الدولة وأركانها فً الفقه اإلسالمً ،وقواعد نظام الحكم واختٌار رئٌس الدولة والسلطات العامة

 

  أهداف المساق 
 .التعرف على نظرٌة اإلسالم فً الحكم والسٌاسة .1

. التعرف على معالم دولة اإلسالم .2
. بٌان قواعد نظام الحكم فً اإلسالم .3
 .التمكن من معرفة وسائل إسناد السلطة فً اإلسالم .4

 .التمكن من توضٌح البٌعة وكٌف تعقد .5
.  الشورى فً نظام الحكم اإلسالمً وأهمٌتها وكٌفٌة تطبٌقهاأصلإدراك  .6
 .التعرف على كٌفٌة الترشٌح واالنتخاب .7

 .بٌان شروط انعقاد الخالفة .8
. التعرف على حقوق الحكم وواجباته .9

 .التعرف على سلطات الحكم العامة وخصائصها والعالقة بٌنهما  .10
 

 مخرجات التعلم للمساق: 
 :عند االنتهاء من هذا المقّرر، فإنه من المتوقع أن ٌكون الطالب قادراً على 

 :-المعرفة والفهم .1

 .نظرٌة اإلسالم فً الحكم والسٌاسةفهم  - أ

 .معرفة وسائل إسناد السلطة فً اإلسالمو.قواعد نظام الحكم فً اإلسالمفهم  - ب

 .حقوق الحكم وواجباتهالتمٌٌز بٌن  - ت

 .سلطات الحكم العامة وخصائصها والعالقة بٌنهمامعرفة  - ث
 

 :المهارات الذهنية .2

 . ومقارنتها مع األنظمة األخرىنظرٌة اإلسالم فً الحكم والسٌاسةتحلٌل  - أ

 .استنباط الحلول فً حاالت لم تعالج أحكامها تشكٌل المنظمة  - ب

تنمٌة قدراته على البحث والتحلٌل وتنمٌة القدرة على الفهم وتفسٌر األحكام والنصوص ذات الصلة  - ت
 .من خالل التمارٌن والبحث فً المصادر المختلفة 

 .النقاش والحوار العلمً مع الغٌر من خالل حلقات الحوار التً تثار خالل المحاضرات  - ث
 

 :-المهارات المهنية .3

اإلجابة على على األسئلة التً تطرح علٌه من واقع نظام الحكم فً اإلسالم ومدى مالئمتها مع  - أ
 .الواقع العملً 

 .االستعانة بالوقائع التارٌخٌة لتفسٌر واقع الحكم ومناقشته  - ب

 .فهم اإلجراءات  المعتبرة شرعا والواجب إتباعها للوصول للسلطة  - ت
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 :-المهارات العملية .4

 .رد الشبهات عن نظام الحكم فً اإلسالم  - أ

 .الوالء للحكم اإلسالمً واالبتعاد عن فرق الضالل  - ب

 
 

 هيكل المقرر : 

أساليب  طرق التقييم
 التعلم

 الساعات نتاجات التعلم المواضيع
 الفعلية

 األسبوع

 اختبار قصير
 دراسة حالة

 عرض تقديمي
 المناقشة والحوار

 

المحاضرة 

 التفاعلية

حل 

 المشكالت

 

 الحكم –مقدمة في نظام الحكم 
 -في األرض

 قيام دولة اإلسالم 
. 

 األول 3 أ - 1

 السلطة –حكم قيام الدولة  
 –مصدرها من يملكها : العامة 

 –العالقة بين السلطة والقانون 
 تفويض السلطة

 ب -1

 أ -2

 الثاني 3

قواعد نظام الحكم في  
قاعدة - اإلسالم

الحرية السيادة للشرع
 – الشورى العدل –

 -المساواة 

 الثالث 3 ب - 2

وسائل إسناد السلطة في  
الخالفة وما يتعلق بها .اإلسالم

البيعة وكيف - من أحكام
 الغلبة- والية العهد .تعقد

 ت -1

 ت– 1
 أ-  2

 الرابع 3

 الخامس 3 ث- أ  أهل الحل والعقد 

الشورى في نظام الحكم   
 اإلسالمي وأهميتها

 السادس 3 ب - 3

السابع  6 ت-3 . الشورى وآلياتهاكيفية تطبيق 
 والثامن

 واجبات  المسلمكماحقوق الح  
 الحاكم المسلم

التاسع  6 ت - 1
 والعاشر

 األحد عشر 3 ث -2 .شروط انعقاد الخالفة 
 السلطة سلطات الحكم العامة 

التشريعية التنفيذية السلطة 
 السلطات في  خصائصالقضائية

 والعالقة بينهما الحكم االسالمي
. 

قراءة نصية في كتب التراث 
 اإلسالمي

 مراجعة عامة

 أ - 4
 ب - 4

- الثاني عشر 3
 الرابع عشر
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  المراجع 
 

 الكتاب المقرر الرئيس

  . م 1997 الطبعة األولى لسنة –الكيالني؛ عبد هللا، القيود الواردة على سلطة الدولة مؤسسة الرسالة 
 

 المراجع المساندة 

 

 النظام السياسي اإلسالمي. البياتي؛ منير .1
غرايبة؛رحيل، الحقوق والحريات السياسية في الشريعة اإلسالمية   .2
. اإلمام الجوينيغياث األمم في التياث الظمم .3
األحكام السمطانية  .اإلمام الماوردي  .4
أبو عيد؛عارف، نظام الحكم في اإلسالم  .5

 

  طرق التقييم: 
 

 الطرق العالمة  التاريخ 

 االمتحان النصفي %35 األسبوع الرابع 

   

 المشاركة والتفاعل  15% 

 االمتحان النهائي %50 األسبوع الرابع عشر 

 المجموع 100 

 

 


