 2تخصص تعليم التربية اإلسالمية
مقــدمة
انطالق نياً منينين أهنينيداف جامعنينية القنينيدس املفتوحنينية ،وفلسنينيفتها القائمنينية علنينيى تنينيوفري فنينيرص
التعلنينييم العنينيالي والتنينيدريب يف خمتلنينيف جمنينياالت املعرفنينية والعلنينيوم ،وإميان ني ًا منهنينيا بأهمينينية الرتبينينية
اإلسالمية يف تنيئة الفرد تنيئة قومينية ،فقنيد ارتنيأت اجلامعنية أد تقنيدم للطالنيب ختصصنياً ملعلنيم
جمال يف الرتبية اإلسالمية ،ويهدف هذا التخصنيص إىل إعنيداد معلمني منيؤهل علمينياً وتربوينياً
يف جمال الرتبية اإلسالمية.
وقد أخذ بع االعتبار انسنيجام وتنيوف هنيذا التخصنيص منيع أهنيداف اجلامعنية ،وعنيري
باملزج ب األسنيس النظرينية والتنيدريبات العملينية ،وتزوينيد الطالنيب باملفنياهيم اإلسنيالمية املناسنيبة
واخلفات العلمية املربية بهدف بناء شخصية معلم الرتبية اإلسالمية الذي يؤمل مننيه أد يكنيود
وذج ًا لليخصية اإلسالمية املنيودة.

األهداف العامة للتخصص:
يهنينيدف هنينيذا التخصنينيص إىل إعنينيداد معلنينيم الرتبينينية اإلسنينيالمية إعنينيداداً مناسنينيباً ،ميكننينيه منينين
التعليم يف مرحلة التعليم األساسي ،حبي يكود قادرًا على:
 .1استيعاب املعلومات واملفنياهيم واألفكنيار اإلسنيالمية األساسنيية الالزمنية للتنيدريس يف مرحلنية
التعليم األساسي.
 .2تطبينينيق املعلومنينيات النظرينينية النينييت تعلمهنينيا يف واقنينيع حياتنينيه بصنينيورة صنينيحيحة ،سنينيواء يف جمنينيال
العقيدة ،أم العبادة ،أم األخالق ،أم املعامالت ،أم غريها.
 .3اكتساب املناعة الفكرية والعقيدية يف مواجهته ألصحاب العقائد املخالفة من أتبنياع امللنيل
والنحل األخرف.
 .4التعامل بسهولة ويسر مع املصادر واملراجع اإلسالمية.
 .5تقدير اإلسهام احلضاري لعلمائنا يف جماالت الفكر والتيريع.
 .6اس ني تيعاب أسنينياليب التنينيدريس احلديثنينية ،ومعرفنينية األسنينيس النينييت تقنينيوم عليهنينيا ،واإلفنينيادة منينين
التقنينينيات احلديثنينية يف تنينيدريس املنينيواد التخصصنينيية ،وتوظينينيف ذلنينيا يف احلصنينيص التطبيقينينية
العملية.
 .7التخطيط السليم لعمليات التعلم والتعليم ،و ليل املناه الدراسية املقنيررة إىل مكوناتهنيا
األساسية من مبادي وأفكار ومفاهيم وحقائق وغريها.
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 .8إجراء البحوث والنياطات املنهجية وغري املنهجية ،مما يعف عنين النضني العلمنيي والثقنيايف،
وحيقق أهداف التعليم اجلامعي باالعتماد على اجلهد الذاتي.
 .9التفاعل املؤثر يف البيئة املدرسية على وجه اخلصوص ،ويف اجملتمع على وجه العموم.

مقررات تخصص تعليم التربية اإلسالمية:
للحصمموع علممج درجممة البوممالوريوس يممي التربيممة  /تخصممت تيلمميم التربيممة اإلسمميمية ،علممج
الطالب أن يتم بنجاح ( )132ساعة ميتمدة وموزعة وما يأتي:

 .1املقررات التأسيسية

( )28ساعة معتمدة

 .2املقررات األساسية

( )29ساعة معتمدة

 .3املقررات التخصصية

( )69ساعة معتمدة

 .4املقررات احلرة

( )6ساعات معتمدة

المقررات التخصصية  :تتكود املقررات التخصصنيية لتخصنيص تعلنييم الرتبينية اإلسنيالمية منين
( )69ساعة معتمدة مبينة يف اجلدول ا تي:
رقم
املقرر

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

الساعات األةبوعية

املتطلب السابق

نظري

عملي

5121

علوم القرآد

2

2

-

-

5122

مدخل إىل الفقه اإلسالمي

2

2

-

-

5123

عقيدة إسالمية ()1

2

2

-

-

5124

فقه عبادات ()1

2

2

-

-

5125

تالوة وجتويد ()1

2

1

1

-

5126

فقه عبادات ()2

2

2

-

5124

5127

عقيدة إسالمية ()2

2

2

-

5123

5221

فقه السرية

3

3

-

-

5222

فقه معامالت ()1

3

3

-

-

5223

أصول فقه ()1

3

3

-

-

5224

التفسري

2

2

-

-

5225

تالوة وجتويد ()2

2

1

1

5125

5226

فقه أحوال شخصية ()1

3

3

-

-
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رقم
املقرر

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

الساعات األةبوعية

املتطلب السابق

نظري

عملي

5227

أصول فقه ()2

3

3

-

5223

5228

علوم احلدي

3

3

-

-

5229

ختري احلدي

3

3

-

5228

5321

نظام احلكم يف اإلسالم

3

3

-

-

5322

فقه معامالت ()2

3

3

-

5222

5323

إعجاز القرآد

3

3

-

-

5326

فقه أحوال شخصية ()2

3

3

-

5226

5421

العالقات الدولية يف اإلسالم

3

3

-

-

5422

فرق إسالمية

3

3

-

-

5423

فقه العقوبات

3

3

-

-

5426

مقارنة أدياد

3

3

-

-

5427

النظام االقتصادي يف اإلسالم

3

3

-

-

5499

ميروع التخرج

3

1

2

5111

حفظ القرآد الكريم

-

-

-

اجملموع

69

65

4
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 1214إنهاء املستوف
الثال
-

توصيف المقررات التخصصية لتخصص تعليم التربية اإلسالمية
 5121علوم الق آر 2 :ساعة معتمدة ( 2نظ ي)
يهدف هنيذا املقنيرر إىل تعرينيف الطالنيب بنيالقرآد الكنيريم وأهنيم املباحني املتعلقنية بنيه  ،مثنيل
املكي واملدني ،وكيفية نزوله ،وأسباب النزول ،وتدوينه ومجعه وترتيبه وترمجته ،وأطلسه،
ووكمنيه ،ومتينيابهه ،وناسنيخه ومنسنيوخة وقراءاتنيه ،واألحنيرف السنيبعة ،ثنيم لغتنيه منين حيني ة
فصاحة ألفاظه ،وبالغته ،وأسلوبه ،وعريبة  ،وإعرابه.

 5122مدخل إىل الفقه اإلس مي 2 :ساعة معتمدة ( 2نظ ي)
يتناول هذا املقرر تعريف علم الفقه ،موضوعه ،الفرق ب التينيريع الوضنيعي والسنيماوي،
خصائص التيريع اإلسالمي ،أدوار تطور الفقه اإلسالمي ،حركة تقعينيد القواعنيد الفقهينية يف
العصور التيريعية املختلفة ،اذج منها.

 5123عقيدة إس مية ( 2 :)1ساعة معتمدة ( 2نظ ي)
يركنينيز هنينيذا املقنينيرر علنينيى مفهنينيوم العقينينيدة اإلسنينيالمية وخصائصنينيها ،ومفهنينيوم اإلمينينياد وننينيوا
قضه ،وتوحيد ا

تعاىل وأننيواع هنيذا التوحينيد ،وبينياد موقنيف الفنيرق اإلسنيالمية منين أمسنياء ا

تعنينياىل وصنينيفاته ،واإلمينينياد باملالئكنينية ،منينيع بينينياد لوظنينيائفهم ،وأثنينير اإلمينياد بهنينيم يف حينينياة املنينيؤمن،
واإلمياد بالكتب السماوية ،وبياد أعدادها ،وخصائص القرآد الكريم.

 5124فقه عبا ات ( 2 :)1ساعة معتمدة ( 2نظ ي)
يتننينينياول هنينينيذا املقنينينيرر أحو ممام الطة ممارة :الوض مموا ،الت مميمم ،المس ممف عل ممج الخ ،ممين والجب مما ر،
االغتسمماع ،أحوممام الحمميف والن،مماس ،النجاسممات ،وأحوممام الصممية :حومةمما ،أوقاتةمما ،أروانةمما ،سممننةا،
ش م ار ط وجوبةمما ،وي،يممة أدا ةمما ،الصمملوات الم،روضممة والمسممنونة ،صممية الت مراويف ،الخممو  ،االستسممقاا،

الجنممازة ،الجمممن بممين الصمملوات ،القصممر ،وأحوممام الصمموم :حقيقت م  ،حومم  ،مشممروعيت  ،ش م ار ط وجوب م ،
الم،طرات ،الصوم الواجب والمسنون ،القضاا والو،ارة وال،دية.

 5125ت وة وجتويد ( 2 :)1ساعة معتمدة ( 1نظ ي 1 ،عملي)
يتناول هذا املقرر معنى التجوينيد وحكمنيه ومراتبنيه ،وتطبينيق أحكنيام التجوينيد ( أحكنيام
النود الساكنة والتنوين ،أحكام امليم الساكنة ،أحكام املد ،أحكام النيالم والنيراء ) ،هنيذا
إىل جانب إتقاد تالوة األجزاء (  ) 26 -31من القرآد الكريم.
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 5126فقه عبا ات ( 2 :)2ساعة معتمدة ( 2نظ ي)
متطلب سابق  5124فقه عبادات ()1
يتناول هذا املقرر أحكام الزكاة :تعريفها ،حكمها ،حكمة ميروعيتها ،حكم مانع
الزكاة ،شرائط وجوبها ،األموال اليت جتب فيها الزكنياة وشنيرائط وجوبهنيا يف هنيذه األمنيوال،
مقدار حق الواجنيب ،منيع الرتكينيز علنيى زكنياة األسنيهم واملسنيتندات ،مصنيارف الزكنياة ،زكنياة
الفطنينير :حكمهنينيا ،وقتهنينيا ،مقنينيدارها ،مصنينيرفها ،واحلني  :حقيقتنينيه ،حكمنينيه ،شنينيرائط وجوبنينيه،
مواقيته ،أركانه ،واجباته ،سننه ،الدماء الواجبة فيه ،أحكنيام اهلنيدي واألضنيحية ،والعمنيرة:
معناها ،حكمها ،شرائطها ،أركانها ،سننها.

 5127عقيدة إس مية ( 2 :)2ساعة معتمدة ( 2نظ ي)
متطلب سابق  5123عقيدة إسالمية ()1
يركنينيز هنينيذا املقنينيرر علنينيى اإلمينينياد بالرسنينيل ،وذلنينيا ببينينياد الفنينيرق بني النينينا والرسنينيول ،وبني
النبنينيوة والعقينينيدة ،منينيع التعرينينيف بظنينياهرة النينيوحي وأنواعنينيه وأدلتنينيه السنينيمعية والعلمينينية ،وخصنينيائص
ا ألنبينياء ومعجنينيزاتهم ،وخنينيتم النبنينيوة ،منينيع التعرينيف بالبهائينينية والقاديانينينية والنينيرد عليهمنينيا ،واإلمينينياد
بنينياليوم ا خنينير منينين حي ني التعرينينيف بأدلتنينيه العقلينينية والسنينيمعية ،وعالماتنينيه الصنينيغرف والكنينيفف،
وحقائقه ،وأثر اإلمياد به يف النفوس ،ثم اإلمينياد بالقنيدر منيع بينياد الفنيرق بني القضنياء والقنيدر،
ومذاهب املتكلم يف التسيري والتخيري واهلدف والضالل ،وأثر اإلمياد يف حياة املؤمن.

 5221فقه السرية 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
يتناول هذا املقرر أهمية السرية النبوية ،ومناه كتابتها ،وتعريفهم مبنه الرسول صنيلى
ا

عليه وسلم يف اجملاالت ا تية من خالل

ليلها :منهجه يف نير الدعوة وتبليغها ،منهجه يف

الرتبية ،منهجه يف تعامله مع أهله وأصحابه وأفراد رعيتنيه منين مسنيلم وغنيري مسنيلم  ،منهجنيه
يف اجلهاد.

 5222فقه معام ت ( 3 :)1ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
يهدف هذا املقرر إىل تعرينيف الطالنيب باملوضنيوعات التالينية منين حيني حكمهنيا ،دليلنيها ،صنييغها،
شروط صحتها ،أقسامها ،تطبيقات فقهية توضحها .ويتناول هذا املقنيرر البينيع وأنواعنيه ،السنيلم ،الربنيا،
الصرف ،اإلجارة ،الرهن ،اليفعة ،احلجر ،الوكالة ،احلوالة ،الصلح.
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 5223أصول فقه ( 3 :)1ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
يتننينياول هنينيذا املقنينيرر تعرينينيف علنينيم أصنينيول الفقنينيه ،الصنينيلة بيننينيه وب ني عل نيم الفقنينيه ،موضنينيوعه،
غايته ،واحلكم :تعريفه ،أنواعه ،واملكلف :شروط التكليف ،أهلية املكلف ،معنى األهلية
وأقسامها ،وعوارضنيها ،ومصنيادر األحكنيام الينيرعية األساسنيية :الكتنياب ،السنينة ،اإلمجنياع،
القينياس ،ومصنينيادر األحكنينيام الينيرعية التبعينينية :االستحسنينياد ،املصنياحل املرسنينيلة ،سنينيد النينيذرائع،
العرف ،شرع من قبلنا ،عمل أهل املدينة.

 5224التفسري 2 :ساعة معتمدة ( 2نظ ي)
يتناول هذا املقرر علم التفسري ومناهجه ،مع الرتكيز على تفسري سورة ( النور ) وسورة (
ومنيد ) وسنيورة ( يوسنيف)

منيع حفنيظ سنيورتي ومنيد والننيور ويعفنيى الطلبنية منين حفنيظ سنيورة

يوسنينيف ،وذلنينيا بنينيإبراز منينيا فيهنينيا منينين أحكنينيام فقهينينية وقنينيراءات وصنينيور بالغينينية ومعنينياد إمجالينينية
وتفصيلية.

 5225ت وة وجتويد ( 2 :)2ساعة معتمدة ( 1نظ ي 1 ،عملي)
متطلب سابق  5125تالوة جتويد ()1
يتناول هذا املقرر ما تبقى من أحكام التجويد مثل ( خمارج احلروف وصنيفاتها ،التفخنييم
والرتقيق ،القلقلة ،اإلدغام املنيثل واملتجانسني واملتقنيارب  ،أحكنيام الوقنيف واالبتنيداء ) .كمنيا
يتناول األجزاء اخلمسة ( - 21

 ) 25من القرآد الكريم.

 5226فقه أحوال شخصية ( 3 :)1ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
خينينيتص هنينيذا املقنينيرر بإيضنينياي جاننينيب منينين األحكنينيام املتعلقنينية باألسنينيرة منينين حي ني مفهومهنينيا
وأهميتها ودور كل من املرأة والرجل فيها ،وأهمية املرأة يف بناء األسنيرة ومنيا كفنيل هلنيا اخلنيالق
سبحانه وتعاىل من حقوق ،إضافة إىل أحكام اخلطبة وآثارها ،وعقد الزواج ومقوماته وآثاره،
وحنينياالت الفرقنينية بني النينيزوج ومنينيا يرتتنينيب علنينيى ذلنينيا منينين آثنينيار وحقنينيوق النينيوالدة منينين نسنينيب ورضنينياع
وحضانة ونفقه.

 5227أصول فقه ( 3 :)2ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
متطلب سابق  5223أصول الفقه ()1
يتننينياول هنينيذا املقنينيرر مباحنيني األلفنينياظ :النينينيدالالت اللفظينينية ،األلفنينياظ منينين حينيني الينينينيمول،
والنسخ ،والتعارمل والرتجيح ،واالجتهاد والتقليد ،واإلفتاء.
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 5228علوم احلديث 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
يتناول هذا املقرر علم ا حلدي رواينية ودراسنية ،وبينياد الفنيرق بني احلنيدي والسنينة واخلنيف
واألثر ،والوقوف على جهود علمائنا األول يف جمنيال تنيدوين السنينة ومنينهجهم يف ضنيبط الرواينية
منينين خنينيالل منينيا وضنينيعوه منينين شنينيروط للنينيراوي وقواعنينيد يف اجلنينيري والتعنينيديل ،وعلنينيوم تتعلنينيق برواينينية
احلدي من حي كيفية

مله وصفة روايتنيه ،وعلنيوم تتعلنيق بأقسنيام احلنيدي منين حيني عنيدد

النيرواة أو منين حيني القبنيول والنيرد ،منيع تننياول الوضنيع يف احلنيدي ببينياد معننياه وأقسنيامه وجهنينيود
علمائنا يف مقاومته.

 5229خت يج احلديث 3 :ساعات معتمدة( 3نظ ي)
متطلب سابق  5228علوم احلدي
يتننينياول هنينيذا املقنينيرر مفهنينيوم التخنينيري وأهميتنينيه وفوائنينيده ،وأشنينيهر كتبنينيه ،وبينينياد الطنينيرق املتبعنينية يف
التخري سواء من حي بداية احلدي أو ألفاظنيه أو موضنيوعه أو رواينية األعلنيى أو صنيفته وحالتنيه متننيًا
وسنداً ،ودراسة األسانيد من اجل احلكم على احلدي بالرجوع إىل كتب تنيراجم الرجنيال ،وتنمينية
مهارات الطالب يف ختري األحادي بالتطبيق العملي بالتخري من كتب التخري يف املكتبة.

 5321نظام احلكم ل اإلس م 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
يتننياول هنينيذا املقنينيرر قواعنينيد نظنينيام احلكنينيم يف اإلسنيالم والتفرينينيق بني الدولنينية واألمنينية ،وبينينياد
املقومات األساسية للدولة ( السكاد والوطن والسلطة ) ،والتعريف بنيرئيس الدولنية يف اإلسنيالم
من حي شروطه وواجباته وطرق إسناد السلطة إليه ،وكيفية انتهاء وإنهاء واليتنيه ،النيوزارة يف
التاريخ اإلسالمي ،وأنواع الوزراء ووظائفهم ،السلطت التيريعية والقضائية.

 5322فقه معام ت ( 3 :)2ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
متطلب سابق  5222فقه معامالت ()1
يهنينيدف هنينيذا املقنينيرر إىل تعرينينيف الطالنينيب باملوضنينيوعات التالينينية منينين حيني حكمهنينيا ،دليلنينيها،
صنينييغها ،شنينيروط صنينيحتها ،أقسنينيامها ،تطبيقنينيات فقهينينية توضنينيحها :الينينيركات العادينينية ،اهلبنينية،
الوديعة ،الوقف ،الغصب ،اللقيط ،اللقطة ،إحياء املوات ،الزراعة ،واملقررات ،التأم .

 5323إع از الق آر 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
يتناول هذا املقرر معنى املعجزة واإلعجاز القرآني والتحدي بنياملعجزة القرآنينية ،وونياوالت
بعنينيض العنينيرب معارضنينية القنينيرآد ،ثنينيم التعرينينيف بالقنينيدر املعجنينيز منينين القنينيرآد وآراء العلمنينياء يف سنينيبب
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اإلعجاز ،هذا إىل جانب الوقوف على أنواع اإلعجاز يف القنيرآد الكنيريم ،سنيواء أكنياد إعجنيازاً
بيانياً لغوياً ،أم أنباء الغيب ،أم عملياً ،أم تيريعياً ...اخل ،وعرمل أمثلة على كل نوع منها.

 5326فقه أحوال شخصية ( 3 :)2ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
متطلب سابق  5226فقه أحوال شخصية ()1
يتناول هذا املقرر احلقوق املتعلقة بالرتكات منين وصنيايا ومواريني  ،مبنيا يتضنيمنه ذلنيا منين
بياد للمصطلحات واملفاهيم املتعلقة بهذين املوضوع  ،مع توضيح ليروط الوصايا ،وأركانها
وأنواعها ومبطالتها وتزاحم الوصنيايا ،واإلرث منين حيني مينيروعيته وأسنيبابه وشنيروطه وموانعنيه
وأنواع الورثة وأحوال توريثهم والقواعد الضابطة للتوريني  ،إضنيافة إىل إكسنياب الطالنيب مهنيارة
يف حل املسائل اإلرثية مراعياً ما ورد يف الفقه والقانود بهذا اخلصوص.

 5421الع قات الدولية ل اإلس م 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
يتناول هذا املقرر مفهوم القانود الدولي يف الفقه اإلسالمي والنظم املعاصرة ،ومصادر القنيانود
النينيدولي يف اإلسنينيالم والتقسنينييم الفقهنينيي للعنينياا إىل دار إسنينيالم ،ودار حنينيرب ،ودار عهنينيد .واجلهنينياد يف
اإلسنينيالم وأهدافنينيه وأخالقينينيات القتنينيال يف اإلسنينيالم ،وأثنينير احلنينيرب يف أشنينيخاص العنينيدو وممتلكاتنينيه،
إضافة إىل املعاهدات يف اإلسالم من حي مفهومها وميروعيتها وشنيروطها ونقضنيها وأنواعهنيا ممثلنية
يف عقنينيد الذمنينية واألمنينياد واهلدننينية والصنينيلح ،والتمثينينيل السياسنينيي يف اإلسنينيالم منينين حيني تطنينيوره ومهماتنينيه
والسفراء وشروطهم وخصائصهم ،ثم تعطيل التمثيل السياسي يف اإلسالم.

 5422ف ق إس مية 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
يركنينيز هنينيذا املقنينيرر علنينيى مفهنينيوم الفرقنينية والتميينينيز بينهنينيا وب ني املنينيذهب ،وأشنينيهر الفنينيرق اإلسنينيالمية
وأصوهلا ،سواء من الناحية العقدية ( القدرية اجلفية ،املعتزلة ،أهل السنينة ) ،أو منين الناحينية السياسنيية
والعقيدية ( اخلوارج واملرجئة والييعة ) ،أو الفرق الباطنية ( اإلمساعيلية ،النصريية ،الدروز ).

 5423فقه العقوبات 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
يتناول هذا املقرر اجلرمية والعقوبة واملبادي العامة يف التيريع اجلننيائي اإلسنيالمي حبيني
يتعرمل إىل املفاهيم ا تية يف ذلا :احلدود :من حي حقيقة كنيل جرمينية منين جنيرائم احلنيدود،
ميروعية احلد ،حكمة امليروعية ،شرط إقامة احلد ،طرق إثباتنيه ،مسنيقطاته ،حنيد النيردة،
حنينيد الزننينيا ،حنينيد القنينيذف ،حنينيد الينينيرب ،حنينيد السنينيرقة ،حنينيد احلرابنينية ،واجلناينينيات :اجلناينينية علنينيى
النينينينفس بالقتنينينيل :تعرينينينيف القتنينينيل وبينينينياد أنواعنينينيه وموجباتنينينيه ،اجلناينينينية علنينينيى األعضنينينياء واألطنينينيراف:
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موجباتها ،اجلناينية علنيى اجلنين  :موجباتهنيا ،الدينية وأحكامهنيا ،التعزينيز :أننيواع جنيرائم التعزينيز
وعقوباتها وضوابطها.

 5426مقا نة أ يار 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
يركز هذا املقرر على الدين :معناه ،نزعة التنيدين وأصنيالتها ،نقنيد الدراسنيات االجتماعينية
خبصنينيوص نينينيأة األدينينياد ،أهمينينية دراسنينية مقارننينية األدينينياد ،ودراسنينية اليهودينينية :أصنينيوهلا ،كتبهنينيا
املقدسة ونقدها ،العالقة بينها وب الصهيونية ،واملسيحية :أصوهلا ،كتبها املقدسة ونقنيدها،
فرقها ،وأدياد اهلند الكفف :البوذية ،اهلندوسية ،الزرادشتيه.

 5427النظام االقتصا ي ل اإلس م 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
يتناول هنيذا املقنيرر مفهنيوم االقتصنياد ،تطنيور الدراسنيات االقتصنيادية اإلسنيالمية ،خصنيائص
النظنينيام االقتصنينيادي اإلسنينيالمي ،امللكينينية يف اإلسنينيالم ( طبيعتهنينيا ،أنواعهنينيا ،قيودهنينيا ) ،التنمينينية
االقتصادية ومنه اإلسالم يف

قيقها ،امليكلة االقتصادية وطرق حل اإلسالم هلا ،مسؤولية

الدولة يف االقتصاد اإلسالمي ومدف تدخلها لتحقيق الضماد االجتماعي والتكافل االجتمنياعي
والتوازد االجتماعي ،املوارد املالية يف الدولة اإلسالمية.

 5499مش وع التخ ج 3 :ساعات معتمدة ( 1نظ ي 2 ،عملي)
متطلب سابق  1214مناه البح العلمي ،إنهاء املستوف الثال
يهدف املقرر إىل تزويد الطلبة باملهارات الضنيرورية لكتابنية مينياريع ختنيرجهم ،وتنيوظيفهم
ألساسيات البح العلمي خاصة اجلانب العملي منه ،وييتمل على :أساسيات كتابة املينيروعة
اختيار موضوع امليروع ،ووضع خطته ،ومجع مادتنيه ،وتأليفهنيا ،وربطهنيا ،و ليلنيها ،وكيفينية
توثيق املادة العلمينية ،وترتينيب قائمنية مصنيادر البحني ومراجعنيه ،منيع أمثلنية توضنييحية وتطبيقينية،
تسهل على الطالب أمر كتابة ميروعه.

 5111حفظ الق آر الك يم 1 :ساعات معتمدة
علنينيى الطالنينيب اد حيفنينيظ فينينيه االجنينيزاء التالينينية منينين القنينيرآد الكنينيريم( 31 ،29 ،28 ،2
) .وميتحن يف هذه األجنيزاء أمنيام جلننية خمتصنية تعقنيد كنيل فصنيل منيرت  ،منيرة بعنيد االمتحاننيات
النصفية ومرة بعد االمتحانات النهائية ،ويف الفصل الصيفي فإنها تعقد منيرة واحنيدة فقنيط بعنيد
االمتحانات النهائية .
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