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السؤال األول :أجب على الفقرات التالية بنعم أو ال في الجدول المخصص

 .0الشورى هي استطالع رأي األمة أو من ينوب عنها في األمور العامة المتعلقة بها .وورد األمر
باألخذ بها في القرآن الكريم ،ولذلك أصبحت قاعدة واجبة وملزمة في أمور األمة العامة.

 .2الشووورى مقيوودة فووي حوودود مووا لووم يوورد فنووو نوون موون القورآن أو السوونة وفنمووا
.3

فيهما ،أما إذا قطع القرآن والسنة برأي فهو خار عن نطاق الشورى.

يخوور عمووا جووا

تختلف الرقابة في اإلدارة في اإلسالم عنها في النظم األخرى في المصدر والنهج.

 .4تتضوومن مصووادر الاإلوور اإلسووالمي موون ق ورآن إلووريم وسوونة نبونووة شوورياة توجيهووات إللنووة تم و

ضوووابل للاإلوور اإلداري السوووي الووذي ينحوووره نحووو ا تجوواا المووادي للاإلوور اإلداري العلموووي ،و
يتطره في ا تجاا اإلنساني.

 .5نعتبوور ابوون تنمنووة أو موون وضووع األسووظ لنظريووة الجبانووة الحإلومنووة ،التووي تقوووم علو سناسووة
تقلي العب الضريبي عل المإللاين إلوسيلة لزيادة إيرادات الدولة.

 .6تعتبر السناسوات مرشودة للتاإليور والتودبير ،بعود عملنوة اتخواذ القو اررات وقبو تنايوذ العمو  ،فونن
اإلج ار ات أنضاً مرشدة للعم ناسو ،ولكن أ نا التنايذ والقنام بالعم .

الحباب بن المنذر للنبي  :نا رسو هللا أرأيت هذا المنز ؟ أمنز أنزلوك هللا  ،لونظ لنوا
 .7قو
َّ
أن نتقوودم أو نتووعخر عنووو ،أم هووو ال ورأي والحوورب والمإليوودة ؟ فقووا ( :ب و هووو ال ورأي والحوورب

والمإليدة) دلي عل التنبو باإلسالم.

 .8اتخاذ القو اررات هوو أسواظ اإلدارة وجوهرهوا ،بو هوو قلوب اإلدارة النواب ،،وهوو األداة الرينسونة
التووي نسووتخدمها المووديرون فووي جمنووع عناصوور العملنووة اإلداريووة ،موون تخطوونل وتنظوونم وتوجنووو

ورقابة.

 .9مصادر الاإلر اإلداري المعاصر تتميز بالتغيير والتبدي ألن مصدرها البشر ،وهم عاجزون عن
وضع قنم ابتة ومستقرة ،ب تعإلظ قنمهم ومعتقداتهم المصالح السايدة في فترة زمننة معينة.

اإلدارة هي فن ألنها تحوي مجموعة من المبواد والنظريوات ،التوي تم و فوي مضومونها

.01

حقايق جوهرية وأساسنة نمإلن ا عتماد عليها.
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تنتمي اإلدارة في اإلسالم إل العقيدة اإلسالمنة الخالدة ،والتي تصلح لك زمان ومإلان ،ولذلك فهي إدارة

بعضا من الخصاين المميزة لإلدارة في
ترتكز عل القرآن والسنة .ولقد حدد عدد من الكتاب
ً
اإلسالم.اذإلرها في شإل نقاط؟
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:السؤال الثالث

وضح ماهوم إلالً من السناسات واإلج ار ات في الاإلر اإلسالمي مستشهدا من القران الكريم والسنة
النبونة الشرياة ما يدل عل وجودهما؟

3/4

Course No:
CourseTitle: القيم واألنظمة اإلدارية في
اإلسالم
Date: / 3/ 2012
No. of Questions: 4
Time: 1 hour

University of Palestine

Midterm Exam
2 quadmester 2012
Total Grade: 20
ed

عالمات5

Instructor Name: Ibrahim
Sammour
Student No.: _________________
Student Name: _______________
College Name: _______________
Dep. / Specialist: ______________

:السؤال الرابع

 واإلدارة من المنظور، وضح الارق ما بين اإلدارة من منظور معاصر،في ضو ماهموك لما درست

.اإلسالمي؟ مستشهدا باآلنات القرآننة واألحاديث النبونة

End of Questions
Good Luck
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