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 منّسق المادة .01

 .الرجاء إدراج ما يلي: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكتروني
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 مدرسو املادة .91

 .الرجاء إدراج ما يلي: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكتروني

 akالبريد اإللكتروني     30332رقم املكتب :     6:24    – 63:24الساعات املكتبية :        460املكتب عبدالكريم السكر    رقم 
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 وصف املادة .02

 .كما هو مذكور في الخطة الدراسية المعتمدة

ائف وظتوضيح مفهوم اإلدارة في اإلسالم ، وحصائصها، وتميزها عن المفاهيم اإلدارية الحديثة، والوظائف اإلدارية التي تقوم بها مقارنة مع ال

،، حيث يتم تحليل  التخطيط والتنظيم والتوظيف والتوجيه والتنسيق والتمويل والرقابة  ومقارنة هذه الوظائف مع الوظائف اإلدارية الحديثة 

 اإلدارية في اتلفكر الحديث 

 

 أهداف تدريس املادة ونتاجات تعلمها 09.

 األهداف: -أ

 ان يتعرف الطالب على مفهوم اإلدارة اإلسالمية  (0

 ان يقارن الطالب بين مفهوم اإلدارة اإلسالمية مع المفاهيم اإلدارية الحديثة  (0

ان يتعرف الطالب على السبب الجوهري واألساسي الذي يكمن خلف  النجاح في ادارة مناطق واسعة من حدود الصين شرقا الى جنوب  (3

 فرنسا غربا 

 مع مبادىء وأسس الوظائف اإلدارة اإلسالمية يمايز الطالب مابين أسس ومبادىء الوظائف اإلدارية الحديثة  (4

 ان يصل الطالب الى اإلستنتاجات العلمية في اإلختالفات بين اإلدارة اإلسالمية واإلدارة الحديثة  (1

 

 نتاجات التعلّم: يتوقع من الطالب عند إنهاء المادة أن يكون قادراً على أن: -ب

 يشرح الطالب مفهوم اإلدارة العامة اإلسالمية 

 ارن الطالب بين مفهوم اإلدارة اإلسالمية ومفهوم اإلدارة الحديثة  يق

 يميز الطالب بين مفاهيم اإلدارة، والتدبير، والمصالح الشرعية والمصالح الضرورية 

 يدرس الطالب مفاهيم التخطيط والتنظيم والتوجية والتوظيف والتمويل والرقابة ويقارنها بالفكر الحديث 

 يستنتج الطالب  نقاط قوة اإلدارة اإلسالمية ، ومدى اإلستفادة منها في الحياة المعاصرة 

 يجيب الطالب على سؤال مهم : لماذا اإلدارة في اإلسالم في عصرة التقانة الحديثة ؟ 

 

 

 

 

 

 

 املادة الدراسية والجدول الزمني لها محتوى  .00



 االسبوع .0

 المحاضرة

 الموضوع .0

*أساليب  .3

 التدريس/

المنصة 

اإللكترون

 ية

 المراجع  .4 *أساليب التقييم

 

00/06 – 

01/06/0606 

*ممقدمة عن اإلدارة 

 العامة 

التعريف بمفهوم 

اإلدارة العامة في 

 اإلسالم 

Microsoft 

teams 

محاضرة متزامنة/ 

 لقاء 

طرح األسئلة خالل 

المحاضرة 

 والواجبات 

 واإلمتحانات 

المزجاجي، احمد بن 

داوود، مقدمة في 

 اإلارة اإلسالمية  

مصادر 

اإلدارة 

 اإلسالمية

خصائص اإلدارة 

 اإلسالمية 

Microsoft 

teams 

محاضرة متزامنة/ 

 لقاء

طرح األسئلة خالل 

المحاضرة 

 والواجبات 

 واإلمتحانات

المزجاجي، احمد بن 

داوود، مقدمة في 

 اإلارة اإلسالمية  

اإلدارة  رمصاد

 اإلسالمية 

المصادراألساسية 

 المقررة   

Microsoft 

teams 

محاضرة متزامنة/ 

 لقاء

طرح األسئلة خالل 

المحاضرة 

 والواجبات 

 واإلمتحانات

المزجاجي، احمد بن 

داوود، مقدمة في 

 اإلارة اإلسالمية  

1. 0 

6.  

7. 01/06/06

06 – 

00/06/0

606 

 

المصادر اإلجتهادية 

الثابتة : اإلجماع 

 والقياس 

Microsoft 

teams 

محاضرة متزامنة/ 

 لقاء

طرح األسئلة خالل 

المحاضرة 

 والواجبات 

 واإلمتحانات

المزجاجي، احمد بن 

داوود، مقدمة في 

 اإلارة اإلسالمية  

 

المصادر اإلجتهادية 

 المتغيرة : 

 Microsoft ــ

teams 

محاضرة متزامنة/ 

 لقاء

طرح األسئلة خالل 

المحاضرة 

 والواجبات 

 واإلمتحانات

اإلبراهيم، محمد ــ

 عقلة 

اإلسالم : مقاصده 

 وخصائصه 

 

 Microsoft ــــ العرف، واإلستحسان 

teams 

محاضرة متزامنة/ 

 لقاء

طرح األسئلة  ــ

خالل المحاضرة 

 والواجبات 

 واإلمتحانات

اإلبراهيم، محمد ــ

 عقلة 

مقاصده اإلسالم : 

 وخصائصه

3 

 

01/06/0606 

02/06/0606 

 

المصالح 

المرسلة ، وسد 

 الذرائع 

 ــ

Microsoft 

teams 

محاضرة 

 متزامنة/ لقاء

طرح األسئلة  ــ

خالل المحاضرة 

 والواجبات 

 واإلمتحانات

المزجاجي، احمد بن 

داوود، مقدمة في 

 اإلارة اإلسالمية  

 

اإلستصحاب، 

ورأي 

 الصحابي 

Microsoft 

teams 

محاضرة 

 متزامنة/ لقاء

طرح األسئلة خالل 

المحاضرة 

 والواجبات 

 واإلمتحانات

المزجاجي، احمد بن 

داوود، مقدمة في 

 اإلارة اإلسالمية  

 

عمل أهل 

 المدينة 

Microsoft 

teams 

محاضرة 

 متزامنة/ لقاء

طرح األسئلة خالل 

المحاضرة 

 والواجبات 

 واإلمتحانات

المزجاجي، احمد بن 

داوود، مقدمة في 

 اإلارة اإلسالمية  

      
 



 

 المراجع
*أساليب 

 التقييم

*أساليب 

التدريس/ 

المنصة 

 اإللكترونية

 االسبوع المحاضرة الموضوع

السكر ، عبدالكريم وابو 

فارس ، محمود التخطيط 

في العهد النبوي ورقة 

 بحثية منشورة 

طرح  ــــــ

األسئلة خالل 

المحاضرة 

 والواجبات 

 واإلمتحانات

Microsoft 

teams 

محاضرة 

 متزامنة/ لقاء

تعريف 

التخطيط في 

اإلدارة 

 اإلسالمية 

مفهوم التخطيط 

 وأهميته 

4 

 

0/00/0606 

1/00/0606 

السكر ، عبدالكريم وابو 

فارس ، محمود التخطيط 

في العهد النبوي ورقة 

 بحثية منشورة

طرح األسئلة 

خالل 

المحاضرة 

 والواجبات 

 واإلمتحانات

Microsoft 

teams 

محاضرة 

 متزامنة/ لقاء

 

انواع 

 التخطيط 

 

التخطيط 

 السياسي 

التخطيط 

 اإلقتصاد

التخطيط 

 اإلجتماعي 

السكر ، عبدالكريم وابو 

فارس ، محمود التخطيط 

في العهد النبوي ورقة 

 بحثية منشورة

طرح األسئلة 

خالل 

المحاضرة 

 والواجبات 

 واإلمتحانات

Microsoft 

teams 

محاضرة 

 متزامنة/ لقاء

 

مراحل 

 التخطيط 

 مرحلة اإلعداد

 مرحلة التنفيذ

 مرحلة التقييم 

المزجاجي، احمد بن  داوو 

التنيم ، ورقة بحثية د، 

 منشورة 

طرح  ــ

األسئلة خالل 

المحاضرة 

 والواجبات 

 واإلمتحانات

Microsoft 

teams 

محاضرة 

 متزامنة/ لقاء

التعريف 

بالتنظيم 

وتوضيح 

 خصائصه

التنظيم : 

 تعريفه 

 وفرضياته 

 

 

1 

 

1/00/0606 

00/00/060

6 

 

 

المزجاجي، احمد بن  داوو 

د، التنيم ، ورقة بحثية 

 منشورة

طرح األسئلة 

خالل 

المحاضرة 

 والواجبات 

 واإلمتحانات

Microsoft 

teams 

محاضرة 

 متزامنة/ لقاء

التدرج 

 الرئاسي

السلطة 

 )الرعاية(

الرقابة الذاتية 

 الهادفة

المزجاجي، احمد بن  داوو 

د، التنيم ، ورقة بحثية 

 منشورة

طرح األسئلة 

خالل 

المحاضرة 

 والواجبات 

 واإلمتحانات

Microsoft 

teams 

محاضرة 

 متزامنة/ لقاء

الجماعة 

ودورها في 

القرارات)ال

 شورى( 

 حجم العمل  

المزجاجي، احمد بن  داوو 

د، التنيم ، ورقة بحثية 

 منشورة

طرح األسئلة 

خالل 

المحاضرة 

 والواجبات 

 واإلمتحانات

Microsoft 

teams 

محاضرة 

 متزامنة/ لقاء

الحياد 

والموضوعية 

في األداء 

 اإلداري

الطاعة 

للرؤساء في 

 غير معصية  

6 

 

01/00/060

6 

02/00/060

6 

المزجاجي، احمد بن  داوو 

د، التنيم ، ورقة بحثية 

 منشورة

طرح األسئلة 

خالل 

المحاضرة 

 والواجبات 

Microsoft 

teams 

تناسب 

األنظمة 

وطبيعة 

 اإلنسان  



محاضرة  واإلمتحانات

 متزامنة/ لقاء

المزجاجي، احمد بن   ــــ

داوو د، التنيم ، ورقة بحثية 

 منشورة

طرح األسئلة 

خالل 

المحاضرة 

 والواجبات 

 واإلمتحانات

Microsoft 

teams 

محاضرة 

 متزامنة/ لقاء

تبسيط 

إجراءات 

 العمل  

المزجاجي، احمد بن  داوو 

د، التنيم ، ورقة بحثية 

 منشورة

طرح األسئلة 

خالل 

المحاضرة 

 والواجبات 

 واإلمتحانات

Microsoft 

teams 

محاضرة 

 متزامنة/ لقاء

التوثيق 

 والتسجيل 

األمر 

بالمعروف 

والنهي عن 

 المنكر 

1. 7 

2.  

06. 00/00/

0606 

00. 06/00/

0606 

المزجاجي، احمد بن 

داوود، مقدمة في اإلارة 

 اإلسالمية  

طرح األسئلة 

خالل 

المحاضرة 

 والواجبات 

 واإلمتحانات

Microsoft 

teams 

محاضرة 

 متزامنة/ لقاء

مفهوم 

التوظيف في 

اإلدارة 

 اإلسالمية 

معايير 

الوظيفة 

العامة في 

  اإلسالم 

 التوظيف 

المزجاجي، احمد بن 

داوود، مقدمة في اإلارة 

 اإلسالمية  

طرح األسئلة 

خالل 

المحاضرة 

 والواجبات 

 واإلمتحانات

Microsoft 

teams 

محاضرة 

 متزامنة/ لقاء

أسس ابن 

تيمية في 

  التوظيف 

 

املزجاجي، احمد بن داوود، 

 مقدمة في إلاارة إلاسالمية  

طرح األسئلة 

خالل 

المحاضرة 

 والواجبات 

 واإلمتحانات

 ــ

Microsoft 

teams 

محاضرة 

 متزامنة/ لقاء

مهام عملية 

التوظيف في 

  اإلسالم 

الحوافز في 

اإلسالم 

 ومتطلباتها 

00. 1 

03. 02/00/

0606 

04. 3/00/0

606 

01.  

املزجاجي، احمد بن داوود،   .06

 مقدمة في إلاارة إلاسالمية  

طرح األسئلة 

خالل 

المحاضرة 

 والواجبات 

 واإلمتحانات

Microsoft 

teams 

محاضرة 

 متزامنة/ لقاء

التأديب 

 ووسائله 

 التقاعد 

املزجاجي، احمد بن داوود، 

 مقدمة في إلاارة إلاسالمية  

طرح األسئلة 

خالل 

المحاضرة 

 والواجبات 

 واإلمتحانات

Microsoft 

teams 

محاضرة 

 متزامنة/ لقاء

مفهوم 

 التوجيه 

مالمح 

التوجيه 

 وشروطه 

سمات 

الموجه 

 اإلسالمي 

التوجيه في اإلدارة 

 اإلسالمية 



املزجاجي، احمد بن داوود، 

 مقدمة في إلاارة إلاسالمية  

طرح األسئلة 

خالل 

المحاضرة 

 والواجبات 

 واإلمتحانات

Microsoft 

teams 

محاضرة 

 متزامنة/ لقاء

المفهوم 

 والمالمح 

عوامل 

التنسيق 

   الناجح 

التنسيق في اإلدارة 

 اإلسالمية 

07. 2 

01. 6/00/0

606 

02. 06/00/

0606 

المزجاجي، احمد بن 

داوود، مقدمة في اإلارة 

 اإلسالمية  

طرح األسئلة 

خالل 

المحاضرة 

 والواجبات 

 واإلمتحانات

Microsoft 

teams 

محاضرة 

 متزامنة/ لقاء

المفهوم 

 والخصائص 

 اإلتصاالت )التبليغ(  األنواع 

المزجاجي، احمد بن 

داوود، مقدمة في اإلارة 

 اإلسالمية  

طرح األسئلة 

خالل 

المحاضرة 

 والواجبات 

 واإلمتحانات

Microsoft 

teams 

محاضرة 

 متزامنة/ لقاء

المفهوم 

 واألهمية 

مصادر 

 التمويل 

التمويل في اإلدارة 

 اإلسالمية 

 

املزجاجي، احمد بن داوود، 

 مقدمة في إلاارة إلاسالمية  

طرح األسئلة 

خالل 

المحاضرة 

 والواجبات 

 واإلمتحانات

Microsoft 

teams 

محاضرة 

 متزامنة/ لقاء

الزكاة                  

 الخراج                             

06. 06 

00. 03/00/

0606 

00. 07/00/

0606 

03.  

04.  

01. 0606 

06. 04/00/

0606 

املزجاجي، احمد بن داوود، 

 مقدمة في إلاارة إلاسالمية  

طرح األسئلة 

خالل 

المحاضرة 

 والواجبات 

 واإلمتحانات

Microsoft 

teams 

محاضرة 

 متزامنة/ لقاء

 العشور 

 الغنائم

 الجزية

 القروض 

 الصدقات 

 الضرائب

الرسوم 

 والغرامات

املزجاجي، احمد بن داوود، 

 مقدمة في إلاارة إلاسالمية  

طرح األسئلة 

خالل 

المحاضرة 

 والواجبات 

 واإلمتحانات

Microsoft 

teams 

محاضرة 

 متزامنة/ لقاء

 الضرائب 

 الرسوم 

 الغرامات 

المزجاجي، احمد بن 

داوود، مقدمة في اإلارة 

 اإلسالمية  

طرح األسئلة 

خالل 

المحاضرة 

 والواجبات 

 واإلمتحانات

Microsoft 

teams 

محاضرة 

 متزامنة/ لقاء

 النفقات العامة 

المرتبات 

 واألجور

نفقات األمن 

 والدفاع 

مصاريف 

 المشتريات 

مصاريف 

 خاصة 

 

07.  

المزجاجي، احمد بن 

داوود، مقدمة في اإلارة 

 اإلسالمية  

طرح األسئلة 

خالل 

Microsoft 

teams 

أسس النفقات 

 العامة 



المحاضرة 

 والواجبات 

 واإلمتحانات

محاضرة 

 متزامنة/ لقاء

املزجاجي، احمد بن داوود، 

 مقدمة في إلاارة إلاسالمية  

طرح األسئلة 

خالل 

المحاضرة 

 والواجبات 

 واإلمتحانات

Microsoft 

teams 

محاضرة 

 متزامنة/ لقاء

املزجاجي، احمد بن داوود، 

 مقدمة في إلاارة إلاسالمية  

طرح األسئلة 

خالل 

المحاضرة 

 والواجبات 

 واإلمتحانات

Microsoft 

teams 

محاضرة 

 متزامنة/ لقاء

الرقابة في اإلدارة 

 اإلسالمية 

 

 

 

00 

07/00/060

6 

30/0606 

 

املزجاجي، احمد بن داوود، 

 مقدمة في إلاارة إلاسالمية  

طرح األسئلة 

خالل 

المحاضرة 

 والواجبات 

 واإلمتحانات

Microsoft 

teams 

محاضرة 

 متزامنة/ لقاء

الرقابة في 

اإلدارة 

 اإلسالمية

المزجاجي، احمد بن 

داوود، مقدمة في اإلارة 

 اإلسالمية  

طرح األسئلة 

خالل 

المحاضرة 

 والواجبات 

 واإلمتحانات

Microsoft 

teams 

محاضرة 

 متزامنة/ لقاء

مقاصد 

 الرقابة 

المزجاجي، احمد بن 

داوود، مقدمة في اإلارة 

 اإلسالمية  

طرح األسئلة 

خالل المحاضرة 

 والواجبات 

 واإلمتحانات

Microsoft 

teams 

محاضرة 

 متزامنة/ لقاء

خصائص 

الرقابة 

اإلدارية في 

 اإلسالم 

املزجاجي، احمد بن داوود، 

 مقدمة في إلاارة إلاسالمية  

طرح األسئلة 

خالل المحاضرة 

 والواجبات 

واإلمتح .01

 انات

Microsoft 

teams 

محاضرة 

 متزامنة/ لقاء

شروط 

الرقابة 

اإلدارية في 

 اإلسالم 

املزجاجي، احمد بن داوود، 

 مقدمة في إلاارة إلاسالمية  

طرح األسئلة 

خالل 

المحاضرة 

 والواجبات 

 واإلمتحانات

Microsoft 

teams 

محاضرة 

 متزامنة/ لقاء

الرقابة 

 وظيفيا 

شروط 

الرقابة 

 اإلسالمية 

املزجاجي، احمد بن داوود، 

 مقدمة في إلاارة إلاسالمية  

طرح األسئلة 

خالل 

المحاضرة 

 والواجبات 

 واإلمتحانات

Microsoft 

teams 

محاضرة 

 متزامنة/ لقاء

انواع الرقابة 

اإلدارية في 

 اإلسالم ا

02. 3/0/06

00 

المزجاجي، احمد بن 

داوود، مقدمة في اإلارة 

 اإلسالمية  

طرح األسئلة 

خالل 

المحاضرة 

 والواجبات 

Microsoft 

teams 

محاضرة 

 متزامنة/ لقاء

مؤسسات 

الرقابة 

اإلدارية في 

 اإلسالم  

 



 واإلمتحانات

المزجاجي، احمد بن 

داوود، مقدمة في اإلارة 

 اإلسالمية  

طرح األسئلة 

خالل 

المحاضرة 

 والواجبات 

 واإلمتحانات

Microsoft 

teams 

محاضرة 

 متزامنة/ لقاء

 تقويم 

 محاضرة غير متزامنة/ لقاء. *أساليب التدريس تشمل: محاضرة متزامنة / لقاء،

 *أساليب التقييم تشمل: الواجبات املنزلية، اختبار قصير، امتحان، اختبار قبل املختبر ... إلخ.

 . أساليب التقييم 02

 يتم إثبات تحقق نتاجات التعلم المستهدفة من خالل أساليب التقييم والمتطلبات التالية:

 المنصة االسبوع الموضوع العالمة أسلوب التقييم

 Moodle  الثالث  06  الواجبات المنزلية 

 Moodle الخامس  06 مشروع 

امتحان منتصف 

 الفصل 

 LMS السادس   36

 داخل الحرم الجامعي   المادة جميعها  16 نهائي   امتحان

     

     

     

 

 

 

 

 

 متطلبات املادة .02

 جهاز حاسوب موصول باألنترنت، كاميرا، حساب على المنصة اإللكترونية المستخدمة. كعلى الطالب أن يمتل

 

 السياسات املتبعة باملادة02

 سياسة الحضور والغياب -أ

 الغياب عن الامتحانات وتسليم الواجبات في الوقت املحدد -ب

 إجراءات السالمة والصحة -ج

 الغش والخروج عن النظام الصفي -د

 الدرجاتإعطاء  -ه



 الخدمات املتوفرة بالجامعة والتي تسهم في دراسة املادة -و

 

 املراجع .02

 

 3444املزجاجي، احمد بن داوود، مقدمة في إلادارة إلاسالمية   -أ

   3462ابو شيخة، نادر، إلادارة في إلاسالم. ، الطبعة ألاولى؛ عمان: دار وائل للنشر،   -ب

 

 

 معلومات إضافية 02.

 

 

 

 

 ------------------التاريخ:  - -----------------------التوقيع:  --------------------------------مدرس أو منسق املادة: 

 ------------------------------------------------------ التوقيع --------------------------مقرر لجنة الخطة/ القسم: 

 -------------------------------------------------------التوقيع ------------------------------------------رئيس القسم: 

 ------------------------------------------------------ التوقيع ---------------------------مقرر لجنة الخطة/ الكلية: 

 ------------------------------------------------------التوقيع -------------------------------------------------العميد: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


