
 
 إسرتاتيجية التدريس للمقرر.    

 

 اخلطة الدراسية
 : وفاء بنت حممد العيسىأستاذة املقرر           سلم                                                                103رمز املقرر   : 

                                     النظام االقتصادي اإلسالمياسم املقرر    : 
 walessa@ksu.edu.sa  :الربيد اإللكرتوني                                                            ساعتان اسبوعياعدد الساعات :  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 توصيف المقرر

 أوالً /  أهداف المقرر :

التعريف بالمنهج اإلسالمي للحياة االقتصادية في عالقة اإلنسان بالمال جمعا وإنفاقا  وعالقة المجتمع المالية بعضهم مع بعض توزيعا  .1
 . وتداوال

 المالية . بيان القواعد واألحكام الشرعية التي تضبط الحياة االقتصادية والمعامالت .2
 بيان شمولية اإلسالم وكماله من حيث عنايته باألمور االقتصادية في شتى المجاالت , ومدى فاعليته في إيجاد الحلول المناسبة لها . .3
 بيان أهمية الرجوع إلى مصادر النظام االقتصادي اإلسالمي ؛ باعتبارها المرجعية العليا لكل ما يستجد في ساحة الحياة االقتصادية . .4
بيان مدى قصور األنظمة االقتصادية الوضعية , وعدم فاعليتها في حل المشاكل االقتصادية وتقلباتها , مقارنة بأسس النظام االقتصادي  .5

 اإلسالمي وخصائصه

 . ربط الطالبة بالقضايا االقتصادية المعاصرة-6

 ثانياً  /  متطلبات المقرر وتوزيع الدرجات  :

   ]30 [اختبار فصلي      .1

 يف االسبوع احلادي عشر ,تضعه استاذة املادة, -تعاىل-بإذن اهلل  سيكون الفصلي ختباراال .2

 .101إىل اجلزء األول من امللكية يف االقتصاد اإلسالمي ص الشهري من بداية الكتاب  املطلوب يف االختبار
 ر(.درجات تقري5درجة عمل تطوعي,15درجات ورش عمل,10).درجة على الواجبات و األنشطة 30   .3

 يف االسبوع الثامن عشر.درجة  40اختبار نهائي    .4

 
 المرجع الرئيسي :ثالثاً / 

أ ضاا  ي ةا  التاي     . الطبعا  الااسما .تيل م سوسة ا  سا :النظام االقتصااي  ياا االما مكتاب 
 االم س  . بقمم الي امات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 محاضرةموضوع ال األيام األسابيع موضوع المحاضرة األيام األسابيع

بداية الدراسة , والتهيئة  8/11 األحد األول
 للفصل األول

 االختبار الفصلي 19/1 األحد الحادي عشر
 20/1 األثنين 9/11 األثنين
 21/1 الثالثاء 10/11 الثالثاء
 22/1 األربعاء 11/11 األربعاء

  23/1 الخميس 12/11 الخميس
 

 الثاني
  وتعارفمقدمة  15/11 األحد

 الثاني
 عشر
 

 الحرية االقتصادية 26/1 األحد
 27/1 االثنين 16/11 االثنين
 28/1 الثالثاء 17/11 الثالثاء
 29/1 األربعاء 18/11 األربعاء

 30/1 الخميس 19/11 الخميس
 

 الثالث
تعريف النظام االقتصادي  22/11 األحد

 االسالمي
 الثالث
 عشر

 

 تكافل االجتماعيال 3/2 األحد
 4/2 االثنين 23/11 االثنين 

 5/2 الثالثاء 24/11 الثالثاء
 6/2 األربعاء 25/11 األربعاء

 7/2 الخميس 26/11 الخميس

 
 الرابع

 الرابع األصول االعتقادية 29/11 األحد
 عشر

  التكافل االجتماعي 10/2 األحد
 

سي  آخر موعد لالعتذار عن الفصل الدرا
 وعن المقرر

 12/2 االثنين 1/12 االثنين
 13/2 الثالثاء 2/12 الثالثاء
 14/2 األربعاء 3/12 األربعاء

 15/2 الخميس 4/12 الخميس
 

 الخامس
  اجازة 7/12 األحد

 الخامس
 عشر

 المصارف 17/2 األحد
 18/2 االثنين 8/12 االثنين
 19/2 الثالثاء 9/12 الثالثاء
 20/2 األربعاء 10/12 األربعاء

 21/2 الخميس 11/12 الخميس
 

 السادس
  14/12  األحد

 اجازة
 استئناف الدراسة

السادس             
 عشر
 

 المصارف 24/2 األحد
 25/2 االثنين 15/12 االثنين 

 26/2 الثالثاء 16/12 الثالثاء
 27/2 ءاألربعا 17/12      األربعاء

 28/2 الخميس 18/12      الخميس
 

 السابع
 األصول االعتقاديةتابع  21/12 األحد

  

   2/3 األحد السابع عشر
 3/3 االثنين 22/12 االثنين تسليم التقارير والتكاليف

 4/3 الثالثاء 23/12 الثالثاء
 5/3 األربعاء 24/12 األربعاء

 6/3 الخميس 25/12 الخميس
 

 الثامن
 األنظمة االقتصادية الوضعية 28/12 األحد

 
 

 الثامن عشر
 

  9/3 األحد
 بداية االختبارات النهائية

 لإلعداد العام
 

 10/3 االثنين 29/12     االثنين
 11/3 الثالثاء 30/12 الثالثاء
 12/3 األربعاء 1/1 األربعاء

  2/1 الخميس
 الخميس

    
13/3 

خصائص النظام  5/1 األحد  التاسع 
 االقتصادي اإلسالمي  

 بداية االختبارات النهائية 16/3 األحد التاسع عشر

  17/3 االثنين 6/1 األثنين

  18/3 الثالثاء 7/1 الثالثاء

  19/3 األربعاء 8/1 األربعاء 

  9/1 الخميس
 الخميس

    20/3  

ملكية في االقتصاد ال 12/1 األحد العاشر
 اإلسالمي

 

 من أراد السعادة االبدية فليلزم عتبة العبودية

 هــ1436للعام الدراسي األول ( سلم الفصل 103توزيع الموضوعات الدراسية لمقرر )
 



  13/1 األثنين
  14/1 الثالثاء
 15/1 األربعاء

 16/1 الخميس

 

 [  مدخل لالقتصاد اإلسالمي.1]
 تعريف االقتصاد اإلسالمي ونشأته وخصائصه. -    
 صاد اإلسالمي.المبادئ االعتقادية العامة لالقت -    
 المبادئ األخالقية والتشريعية العامة لالقتصاد اإلسالمي. -    

 أسس االقتصاد اإلسالمي[  2]  
    الحرية االقتصادية المنضبطة         -

 المعامالت المالية المحرمة-       
 الملكية العامة-         
 الملكية الخاصة-        

 يف التمويل.منهج االقتصاد اإلسالمي [ 3] .
 .التكافل االقتصادي-        
 .كيفية إخراج الزكاة من الحسابات الخاصة-       
 .كيفية إخراج الزكاة للمنشآت التجارية-            

  التأمين التعاوني-            
 

 : مراجع المقرر - خامسا

  الكتاب المقرر النظام االقتصادي في االسالم-   
 عمر المترك.-د -مالت المصرفية في نظر الشريعة اإلسالميةالربا والمعا-    
 محمد منصور المدخلي . –أحكام الملكية في الفقه اإلسالمي -    
 د. مصلح عبد الحي النجار .  –تأصيل االقتصاد اإلسالمي -    
 د. عبد اهلل السعيدي . –الربا في المعامالت المصرفية المعاصرة -    
 لفقهية.مجلة البحوث ا-    

 

 المواقع االلكترونية :- سادسا
 

 الرابط اسم الموقع م
 http://www.alifta.com الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء 1

      http://www.saaid.net صيد الفوائد 2

http://www.alifta.com/
http://www.alifta.com/


 http://www.ahlalhdeeth.com/vb/index.php ملتقى أهل الحديث  3

     http://www.alukah.net األلوكة 4

 http://www.almeshkat.net شبكة مشكاة اإلسالمية 5
      http://www.al-eman.com نداء اإليمان 6

  http://www.islamport.com الموسوعة الشاملة  7
 

موقع الشيخ د. يوسف الشبيلي ) فتاوى  8
 المعامالت المالية والزكاة (

http://www.shubily.com/index.php?category=3 

 

موقع الربح الحالل)موقع لإلجابة عن  9
األسئلة في المعامالت المالية المعاصرة 

 للدكتور:محمد العصيمي(.

http://www.halal2.com/ 

 

 إرشادات هامة للطالبة: – سابعا

 للمحاضره . حضورهايعتبر عدم عشر دقائق  ضرورة االلتزام بمواعيد المحاضرات علماً بأن تأخر الطالبة  -1

 ينبغي للطالبة الحرص على أداء االختبارات في مواعيدها ومع شعبتها,.  -2

 ينبغي للطالبة مراجعة األستاذة إذا أشكل عليها شيء من المعلومات الدراسية خالل الساعات المكتبية. -3

 غياب الطالبة بعذر يحتسب من ضمن نسبة الحرمان. -4

 الموعد المحدد. فيوسيتم حسم درجات عند تأخر تسليم التكليف طة والتكليفات في الموعد المحدد,األنش ضرورة تسليم  -5
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