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ال يوجد
برنامج البكالوريوس
العربية
فصلي
انتظام
حرم الجامعة

د /عبدالله ابراهيم عيدروس

ثانيا :وصف المقرر:
يتناول هذا المقرر ،التعرف على الفوارق الجوهرية  ،بين فلسفة كل من نظامي االقتصاد اإلسالمي
واالقتصاد الوضعي  ،في المشكلة االقتصادية  ،و االنتاج  ،و االستهالك ،و السوق ،و المالية العامة ،

و التأكيد على أن لالقتصاد اإلسالمي ذاتية تستند إلى مبادئ الشريعة  ،و بيان مدى فشل النظم
االقتصادية الوضعية بسبب اعتناقها وتكريسها لمبدأ الفصل بين الدين والدولة ،ثم الفصل بين االقتصاد

والدين  ،و ربط الطالب بالقضايا االقتصادية المعاصرة .

1

توصيف مقرر:

ثالثا :مخرجات التعلم:
يتوقع من الطالب عند اكمال المقرر بنجاح ان يكون قادرا على ان:

المعرفة والفهم
 -a1فهم المبادئ األساسية في كل ما يتعلق بمصطلحات هذا المقرر كالنظام االقتصادي
اإلسالمي  ،الزكاة  ،الوقف  ،النقود  .البنوك االسالمية  ،والمالية العامة.........

 –a2يظهر المعرفة والفهم بأسس وبمبادئ االقتصاد االسالمي و المعامالت المالية
المصرفية بالبنوك االسالمية.

المهارات الذهنية
 –b1يستنتج من خالل دراسته النظرية  ،مساوئ النظامين الرأسمالي واالشتراكي .

 –b2يقوم بعدة مقارنات  ،بين االقتصاد االسالمي و الوضعي  ،في حل المشكلة االقتصادية  ،والملكية
 ،و التأمين ،و المالية العامة .

المهارات العملية المهنية
 - c1يظهر جدارة االقتصاد االسالمي في حل المشكالت االقتصادية المعاصرة.
 –c2يقنع االخرين بضرورة الرجوع إلى األحكام الشرعية في كافة المعامالت المالية المعاصرة.

المهارات العامة
 -d1يتفاعل بإيجابية ويعمل بكفاءة ضمن زمالئه ،وخاصة عند التكليفات البحثية الجماعية.
–d2يطور قدارته اإللقائية والخطابية واإلقناعية ،وكذا األحكام الشرعية المتعلقة بفقه العبادات ويستخدم
في هذا كله مصادر متنوعه في تطوير نفسه.

رابعا :مواءمة مخرجات التعلم باستراتيجيات التدريس والتقويم
أوال :مواءمة مخرجات تعلم المقرر (المعارف والفهم) باستراتيجية التدريس والتقويم:
مخرجات المقرر  /المعرفة والفهم
استراتيجية التدريس
 -a1فهم المبادئ األساسية المحاضرة.
في كل ما يتعلق بمصطلحات الحوار والمناقشة ،التكليفات األسئلة القصيرة ،تلخيص المادة

استراتيجية التقويم
االختبارات التحريرية

هذا المقرر كالنظام االقتصادي الجماعية والفردية ،التعلم العلمية  ،تقييم التقارير والواجبات
اإلسالمي  ،الزكاة  ،الوقف  ،والتعليم الذاتي والتعاوني والتكليفات الجماعية والفردية التكليفات
 .إعداد المادة العلمية .
النقود  .البنوك االسالمية ، ،القراءة الخارجية
والمالية العامة...

 –a2يظهر المعرفة والفهم
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توصيف مقرر:

بأسس

وبمبادئ

االقتصاد

و

المعامالت

االسالمي

المالية المصرفية.

خامسا :مواءمة مخرجات تعلم المقرر (المهارات الذهنية) باستراتيجية التدريس والتقويم:
مخرجات المقرر /المهارات الذهنية

استراتيجية التقويم

استراتيجية التدريس

 –b1يستنتج من خالل دراسته التكليفات الجماعية والفردية ،اختبارات تحريرية.
،

النظرية

مساوئ

الرأسمالي  ،واالشتراكي

النظامين

والحوار والمناقشة..
العصف الذهني.

 –b2يقوم بعدة مقارنات  ،بين

تقيم التقارير والقراءة التحليلية

والتكاليف الجماعية والفردية.

االختبارات الشفهية.
مالحظة األداء.

االقتصاد االسالمي و الوضعي ،

في حل المشكلة االقتصادية ،

واالستهالك  ،و االنتاج ،و المالية

العامة .

سادسا :مواءمة مخرجات تعلم المقرر (المهارات المهنية والعملية) باستراتيجية التدريس والتقويم:
مخرجات المقرر

 - c1يظهر

استراتيجية التقويم

استراتيجية التدريس

جدارة االقتصاد التكليفات الجماعية والفردية ،اختبارات تحريرية وشفهية.

االسالمي في حل المشكالت مجموعات النقاش.

األسئلة القصيرة.

 –c2يقنع االخرين بضرورة التعلم التعاوني.

مالحظة األداء.

التعلم الذاتي.

االقتصادية المعاصرة.

تقيم التكليفات.

الرجوع إلى األحكام الشرعية في
المعامالت

كافة

المعاصرة.

المالية

سابعا :مواءمة مخرجات تعلم المقرر (المهارات العامة) باستراتيجية التدريس والتقويم:
مخرجات

-d1

المقرر /المهارات المهنية
والعملية

استراتيجية التدريس

يتفاعل بإيجابية ويعمل التعليم الذاتي ،التعليم

بكفاءة ضمن زمالئه ،وخاصة التعاوني  ،عمل حوارات .

عند التكليفات البحثية الجماعية.

والمشاريع والتكليفات.
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استراتيجية التقويم

اختبارات شفهية وتحريرية.
المالحظة.

تقيم التقارير والتكاليف والواجبات.

توصيف مقرر:

 –d2يطور قدارته اإللقائية
واإلقناعية،

وكذلك معلوماته

الفقهية ويستخدم

واألسئلة القصيرة.

والمناقشة .

في هذا كله

مصادر متنوعه في تفقيه نفسه.

 –d3يكتسب القيم االيجابية
في الممارسة العملية
كاألمانة والنزاهة والمصداقية
في العمل والعدالة والمساوة,
متحليا بسلوكيات االلتزام
وتحمل المسؤولية وإنجاز
األعمال وفق األسس
القانونية والمعايير األخالقية
والمهنية
ثامنا :موضوعات المقرر الرئيسة والفرعية (النظرية والعملية) وربطها بمخرجات التعلم
المقصودة للمقرر مع تحديد الساعات المعتمدة لها.

وحدات /مواضيع محتوى المقرر
أوال :الجانب النظري والعملي
الرقم

وحدات /موضوعات المقرر

1

الوحدة األول:

االقتصاد االسالمي

2

الوحدة الثاني:
المشكلة االقتصادية

المواضيع التفصيلية

-1
-2
-3
-4

تعريف االقتصاد االسالمي .
خصائص االقتصاد االسالمي .
أهمية االقتصاد االسالمي .
أهداف االقتصاد االسالمي .

عدد
األسابيع

1

الساعا
ت
الفعلية

3

 -1تعريف المشكلة االقتصادية .
 -2معالجة األنظمة االقتصادية للمشكلة
االقتصادية.
 -1النظام الرأسمالي ( تعريفه – أصوله-
عيوبه) .

-

معالجة النظام الرأسمالي للمشكلة
االقتصادية .
5

رموز
مخرجات
تعلم
المقرر
a1,
,b1.b2.c
1.c2,d1,
d2

a1,a2,b
1.b2.c1.
c2,
1

3

توصيف مقرر:
 -2النظام االشتراكي( تعريفه – أصوله-
عيوبه) .

 معالجة النظام االشتراكي للمشكلةاالقتصادي .
 -3معالجة االقتصاد االسالمي للمشكلة
االقتصادية .
الوحدة الثالث:

االنتاج و االستهالك

 -1تعريف االنتاج .

a1,a2,b
1..c2,d1
,d2

 -1عناصر االنتاج و عوائده بين

االقتصاد االسالمي و الوضعي .

أ -العمل .

ب -األرض.

ت -رأس المال .
 -2االستهالك .

3

2

6

 -1تعريف االستهالك

 -2نظرة االقتصاد الوضعي
للمستهلك .

 -3نظرة االقتصاد االسالمي
للمستهلك.
الوحدة الربع :
4

السوق

 -1تعريف السوق .

 -2دور السوق في االقتصاد .

 -3ضوابط السوق في االقتصاد

1

3

a1,a2,b
1.b2.c1.
c2,d1,d
2

االسالمي.

الوحدة الخامس:

المالية العامة في ظل النظام
االقتصادي االسالمي.

 -1تعريف المالية العامة .

a1,a2,.c
2,d1,d2

 -2تطور المالية العامة في االقتصاد
االسالمي .

 -3المالية العامة بين االقتصاد
الوضعي و االسالمي .

5

1

3

 -4اإليرادات العامة في االقتصاد
االسالمي .

 -5النفقات العامة في االقتصاد
االسالمي .

الوحدة السادس
6

الزكاة و الوقف

أ-
-1
-2
-3
-4

الزكاة
الزكاة – تعريفها – مشروعيتها -
شروطها .
مصارف الزكاة .
الفرق بين الزكاة والضريبة .
االثار االقتصادية للزكاة .
6

2

6

a1,a2,b
1.b2.c1.
c2,d1,

توصيف مقرر:
ب -الوقف .
 -1تعريفها – مشروعيته .
 -2دور الوقف .
 -3أقسام الوقف .
 -4االثار االقتصادية للوقف .
الوحدة السابع :
النقود

 -1تعريف النقود .

a1,a2,b
1.b2.c1.
c2,d1,d
2
3

 -2وظائف النقود في االقتصاد
االسالمي . .

7

1

 -3مراحل تطور النقود .

 -4الربا و أضراره االقتصادية .
الوحدة الثامن

البنوك االسالمية

 -1لمحة تاريخية عن نشأت البنوك

a1,a2,b
1.b2.c1.
c2,d1,d
2

االسالمية .

 -2تعريف البنوك االسالمية .
 -3خصائص البنوك االسالمية .
 -4وظائف البنوك االسالمية .
 -5مصادر األموال في البنوك

8

1

3

االسالمية.

 -6الفارق بين البنك االسالمي و
التقليدي .

 -7الصعوبات التي تواجه البنوك
االسالمية .

الوحدة التاسع:

الخدمات المصرفية و االجتماعية

 -1تعريف الخدمات المصرفية .

a1,a2,b
1.b2.c1.
c2,d1,d
2

 -2قبول الودائع المصرفية .
 -3التحويالت المصرفية .

 -4تحصيل األوراق التجارية.
 -5بيع األسهم والسندات .
 -6بيع و شراء العمالت .

 -7تأجير الصناديق الحديدية .

3

9

 -8إجراء عملية االكتتاب و األوراق
التجارية .

ت -الخدمات االجماعية
 -1القرض الحسن .

 -2ادارة الزكاة و الوصايا .

الوحدة العاشر :

األعمال االستثمارية

-1
-2
-3
-4

المضاربة .
المشاركة .
االجارة المنتهية بالتمليك .
المرابحة .
7

2

6

a1,a2,b
1.b2.c1.
c2,d1,d
2

توصيف مقرر:
 -5بيع السلم .
 -6بيع التقسيط .
 -7بيع االستصناع .
إجمالي األسابيع والساعات

15

45

تاسعا :استراتيجية التدريس:
محاضرات.
تطبيق عملي في المعمل.
واجبات منزلية
مناقشة جماعية
تكاليف جماعية

 .Iالتعيينات والتكليفات:
الرقم
1

التكليف/النشاط
عمل مسائل في القضايا

األسبوع
الثالث ،و

مخرجات التعلم
a1,a2.c1.c2,d1,d2

المالية المعاصرة  ،التي

الدرجة
4

الحادي عشر

لها عالقة بالجانب

االقتصادي مثل بيع

المرابحة لآلمر بالشراء،
اإلجارة المنتهية بالتمليك.

2

قيام الطالب بتقديم المادة

الثالث عشر

a1,a2,b1. 2,d1,d2

3

العلمية باستخدام أجهزة

العرض ..

تكليف الطالب بإرسال

3

a1,a2,.c2,d1,d2

الواجبات المنزلية واألبحاث

الخامس عشر

3

عن طريق البريد
اإللكتروني .

عاشرا :تقويم التعلم:
أنشطة التقويم

الرقم

1

الواجبات

األسبوع

الدرجة

نسبة الدرجة
إلى درجة
التقويم النهائي

المخرجات التي يحققها

طوال

10

10%

a1,a2,b1.b2.c1.c2

8

توصيف مقرر:

الترم
تكليف بالبحث

8

10

10%

3

اختبار منتصف الفصل

7

20

20%

a1,a2,b1
.b2.c1.c2
a1,a2,b1.b2.c1.

4

االختبار النهائي

15

60

60%

a1,a2,b1,d1,d2

2

111

المجموع

%111

الحادي عشر :مصادر التعلم:
(اسم المؤلف ،سنة النشر ،اسم الكتاب ،دار النشر ،بلد النشر).
المراجع الرئيسة ( :ال تزيد عن مرجعين)
 -1مدخل للفكر االقتصادي االسالمي  ،د سعيد سعد مرطان  ، ،ط ،1مؤسسة الرسالة  ،لبنان1416 ،هـ ــ
1186م..
 -2مقدمة في أصول االقتصاد االسالمي ،ط ، 4دار الجاحظ للنشر و التوزيع  ،جدة  -السعودية .
المراجع المساعدة
 .1تأصيل االقتصاد اإلسالمي – د .مصلح عبد الحي النجار ،ط ، 1مكتبة الرشد – الرياض  .منار السبيل في شرح
الدليل.1424،
 .2أصول االقتصاد االسالمي  ،د رفيق بونس المصري  ،ط  ،1دار القلم – الدار الشامية  ،دمشق –بيروت
.1181 – 1411،
مواد إلكترونية وإنترنت:

(إن وجدت)

 -1موقع االقتصاد واألعمال /http://www.aljazeera.net/eBusiness
 - -2شبكة المشكاة اإلسالمية http://www.meshkat.net/new/home.php
 -3الموسوعة الشاملة – اإلصدار الرابع .
الجامع الكبير لكتب التراث العربي واإلسالمي– اإلصدار الثاني1424هـ ـ2005م.

الثاني عشر :الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر.
بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:

.1

الحضور والغياب : :اذا تغيب الطالب  %52من المحاضرات بدون عذر يرفع اسمه لشؤن
الطالب ويحرم من دخول امتحان المادة النهائي.

.2

 الحضور المتأخر :المتأخريتم السماح بالتأخر إلى ربع ساعة من أول المحاضرة بشرط أنيكون التأخر مبر ار ومقبوال لدى مدرس المادة ،وفي حالة التأخر أكثر من ربع ساعة يتم

9

توصيف مقرر:

االعتذار عن قبول الطالب بحضور المحاضرة.
 يمنع الطالب من دخول المحاضرة اذا تكرر حضوره المتأخر اكثر من مرة..3

ضوابط االختبارات واالمتحانات :تحديد السياسات المتبعة في حاالت الغياب عن االمتحان
وتوصيفا لسياسة المتبعة في حاالت تأخر الطالب عن االمتحان .بحسب الدليل و الالئحة.

.4

 التكليفات  /المهام والمشاريع :يكلف الطالب ببعض األنشطة العلمية الرديفة للمادة كالتقاريروالتلخيصات المهمة ،وعرضها بالقاعة ،ومناقشتها من قبل االستاذ المشرف وزمالء الطالب.
 -يسلم الطالب التكاليف في المحدد من قبل استاذ المادة وتعتبر غير مقبولة بعد الوقت المحدد.

.5

الغش :يحرم من مقرر الغش ومادة قبل ومادة بعد.

.6

االنتحال :يفصل سنه من الدراسة.

.7

سياسات أخرى :أي سياسات أخر يمثل استخدام الموبايالت ومواعيد تسليم التكليفات .....الخ

20

توصيف مقرر:

خطة مقرر :االقتصاد االسالمي
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 .Iمعلومات عن مدرس المقرر:
االسم

د /عبدالله ابراهيم عيدروس

المكان ورقم الهاتف

البريد اإللكتروني

الساعات المكتبية (  /3أسبوعيا)

صنعاء 713127743 /

السبت

االثنين

األحد

األربعاء

الثالثاء

الخميس

Aidaros72@yahoo.com

 .IIمعلومات عامة عن المقرر:
اسم المقرر:

.1
.2

رمز المقرر ورقمه:

.3

الساعات المعتمدة للمقرر:

.4

المستوى والفصل الدراسي:

.5

المتطلبات السابقة لدراسة المقرر(إن وجدت):

االقتصاد االسالمي
الساعات
نظري

الثاني
ال يوجد
ال يوجد

 .6المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر(إن وجدت):
.7
.8
.9

سمنار

عملي

تدريب

المجموع

البرنامج /البرامج التي يتم فيها تدريس المقرر:

بكالوريوس
العربية
حرم الجامعة

لغة تدريس المقرر:

مكان تدريس المقرر:

 .IIIوصف المقرر الدراسي:
يتناول هذا المقرر التعرف على الفوارق الجوهرية  ،بين فلسفة كل من نظامي االقتصاد اإلسالمي

واالقتصاد الوضعي  ،في المشكلة االقتصادية  ،و االنتاج  ،و االستهالك ،و السوق ،و المالية العامة ،
و التأكيد على أن لالقتصاد اإلسالمي ذاتية تستند إلى مبادئ الشريعة  ،و بيان مدى فشل النظم

االقتصادية الوضعية بسبب اعتناقها وتكريسها لمبدأ الفصل بين الدين والدولة ،ثم الفصل بين االقتصاد

والدين  ،و ربط الطالب بالقضايا االقتصادية المعاصرة .

 .IVمخرجات التعلم المقصودة للمقرر:
يتوقع من الطالب عند اكمال المقرر بنجاح ان يكون قادرا على ان:

المعرفة والفهم
 -a1فهم المبادئ األساسية في كل ما يتعلق بمصطلحات هذا المقرر كالنظام االقتصادي
اإلسالمي  ،الزكاة  ،الوقف  ،النقود  .البنوك االسالمية  ،والمالية العامة.........
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 –a2يظهر المعرفة والفهم بأسس وبمبادئ االقتصاد االسالمي و المعامالت المالية
المصرفية بالبنوك االسالمية.

المهارات الذهنية

 –b1يستنتج من خالل دراسته النظرية  ،مساوئ النظامين الرأسمالي واالشتراكي .

 –b2يقوم بعدة مقارنات  ،بين االقتصاد االسالمي و الوضعي  ،في حل المشكلة االقتصادية  ،والملكية
 ،و التأمين ،و المالية العامة .

المهارات العملية المهنية
 - c1يظهر جدارة االقتصاد االسالمي في حل المشكالت االقتصادية المعاصرة.
 –c2يقنع االخرين بضرورة الرجوع إلى األحكام الشرعية في كافة المعامالت المالية المعاصرة.

المهارات العامة
 -d1يتفاعل بإيجابية ويعمل بكفاءة ضمن زمالئه ،وخاصة عند التكليفات البحثية الجماعية.

–d2يطور قدارته اإللقائية والخطابية واإلقناعية ،وكذا األحكام الشرعية المتعلقة بفقه العبادات ويستخدم
في هذا كله مصادر متنوعه في تطوير نفسه..

 .Vمحتوى المقرر:
الجانب النظري:
الرقم

وحدات المقرر

الوحدة األول:
االقتصاد االسالمي

الوحدة الثاني:

المشكلة االقتصادية

المواضيع التفصيلية

األسبوع

الساعات الفعلية

 -1تعريف االقتصاد
االسالمي .
 -2خصائص االقتصاد
االسالمي .
 -3أهمية االقتصاد
االسالمي .
أهداف االقتصاد االسالمي .
 -1تعريف المشكلة
االقتصادية .
 -2معالجة األنظمة
االقتصادية للمشكلة
االقتصادية.

1

3

 -1النظام الرأسمالي ( تعريفه
– أصوله -عيوبه) .

-

معالجة النظام
الرأسمالي للمشكلة
االقتصادية .

 -2النظام االشتراكي( تعريفه
– أصوله -عيوبه) .

 معالجة النظاماالشتراكي للمشكلة
االقتصادي .
معالجةةةةة االقتصةةةةاد االسةةةةالمي
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للمشكلة االقتصادية .
 -1تعريف االنتاج .

2

6

 -1عناصر االنتاج و
عوائده بين االقتصاد

االسالمي و الوضعي .

أ -العمل .

ب -األرض.
الوحدة الثالث:

االنتاج و االستهالك

ت -رأس المال .
 -2االستهالك .

 -1تعريف االستهالك
 -2نظرة االقتصاد

الوضعي للمستهلك
.

 -3نظرة االقتصاد
االسالمي

للمستهلك.
 -1تعريف السوق .
الوحدة الربع :
السوق

1

3

 -2دور السوق في
االقتصاد .

ضـــوابط الســـوق فـــي االقتصـــاد

االسالمي.

 -1تعريف المالية العامة .

1

3

 -2تطور المالية العامة في
الوحدة الخامس:
المالية العامة في ظل
النظام االقتصادي االسالمي.

االقتصاد االسالمي .

 -3المالية العامة بين

االقتصاد الوضعي و

االسالمي .

 -4اإليرادات العامة في

االقتصاد االسالمي .

النفقـــات العامـــة فـــي االقتصـــاد

االسالمي .
الوحدة السادس
الزكاة و الوقف

ث -الزكاة
 -5الزكاة – تعريفها –
مشروعيتها -شروطها .
 -6مصارف الزكاة .
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 -7الفرق بين الزكاة
والضريبة .
 -8االثار االقتصادية للزكاة
.
ج -الوقف .
 -5تعريفها –
مشروعيته .
 -6دور الوقف .
 -7أقسام الوقف .
االثار االقتصادية للوقف .
 -1لمحة تاريخية عن نشأت

1

3

البنوك االسالمية .

 -2تعريف البنوك االسالمية
.

 -3خصائص البنوك
االسالمية .

الوحدة السابع :
النقود

 -4وظائف البنوك االسالمية
.

 -5مصادر األموال في
البنوك االسالمية.

 -6الفارق بين البنك

االسالمي و التقليدي .

الصــعوبات التــي تواجــه البنــوك
االسالمية .

 -1لمحة تاريخية عن نشأت
البنوك االسالمية .

 -2تعريف البنوك االسالمية
.

 -3خصائص البنوك
الوحدة الثامن

البنوك االسالمية

االسالمية .

 -4وظائف البنوك االسالمية
.

 -5مصادر األموال في
البنوك االسالمية.

 -6الفارق بين البنك

االسالمي و التقليدي .

الصــعوبات التــي تواجــه البنــوك
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االسالمية .
 -1تعريف الخدمات

3

9

المصرفية .

 -2قبول الودائع المصرفية
.

 -3التحويالت المصرفية .
 -4تحصيل األوراق
الوحدة التاسع:

الخدمات المصرفية و
االجتماعية

التجارية.

 -5بيع األسهم والسندات .
 -6بيع و شراء العمالت .
 -7تأجير الصناديق
الحديدية .

 -8إجراء عملية االكتتاب و
األوراق التجارية .

ح -الخدمات االجتماعية

 -1القرض الحسن .

ادارة الزكاة و الوصايا .
الوحدة العاشر :

-1
-2
-3

األعمال االستثمارية
-4
-5
-6
-7
عدد األسابيع والساعات

المضاربة .
المشاركة .
االجارة المنتهية
بالتمليك .
المرابحة .
بيع السلم .
بيع التقسيط .
بيع االستصناع .

2

15

 .VIاستراتيجية التدريس
 -1محاضرات.
 -2تطبيق عملي في المعمل.
 -3واجبات منزلية
-4مناقشة جماعية
-5تكاليف جماعية
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 .VIIالتكليفات  /المهام:
التكليف/النشاط
الرقم
1
عمل مسائل في القضايا المالية
المعاصرة  ،التي لها عالقة

بالجانب االقتصادي مثل بيع

الدرجة

األسبوع

(إن وجدت)

4
الثالث ،و الحادي
عشر

المرابحة لآلمر بالشراء ،اإلجارة
المنتهية بالتمليك.
قيام الطالب بتقديم المادة

2

العلمية باستخدام أجهزة العرض

3
الثالث عشر

.
3

عمل مسائل في القضايا المالية
المعاصرة  ،التي لها عالقة

بالجانب االقتصادي مثل بيع

3
الخامس عشر

المرابحة لآلمر بالشراء ،اإلجارة
المنتهية بالتمليك.

 .VIIIتقويم التعلم:
موضوعات التقويم

الرقم
.1

الواجبات
تكليف بالبحث

.2

اختبار منتصف الفصل
االختبار النهائي
المجموع

موعد التقويم/
اليوم والتاريخ

طوال الترم
8
7
15

الدرجة
10

10
20
60
100

الوزن النسبي

(نسبة الدرجة إلى
درجة التقويم النهائي)

10%
10%
20%
60%
100%

 .IXمصادر التعلم:
المراجع الرئيسة:

.1

مدخل للفكر االقتصادي االسالمي  ،د سعيد سعد مرطان  ، ،ط ،1مؤسسة الرسالة  ،لبنان1416 ،هـ ــ
1186م..

.2

مقدمة في أصول االقتصاد االسالمي ،ط ، 4دار الجاحظ للنشر و التوزيع  ،جدة  -السعودية .
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المراجع المساعدة:
 -1تأصيل االقتصاد اإلسالمي – د .مصلح عبد الحي النجار ،ط ، 1مكتبة الرشد – الرياض  .منار السبيل في شرح
الدليل.1424،
 -2أصول االقتصاد االسالمي  ،د رفيق بونس المصري  ،ط  ،1دار القلم – الدار الشامية  ،دمشق –بيروت
.1181 – 1411،
مواد إلكترونية وإنترنت:

.3

موقع االقتصاد واألعمال /http://www.aljazeera.net/eBusiness

.4

 -شبكة المشكاة اإلسالمية http://www.meshkat.net/new/home.php

.5

الموسوعة الشاملة – اإلصدار الرابع .
الجامع الكبير لكتب التراث العربي واإلسالمي– اإلصدار الثاني1424هـ ـ2005م.

 .Xالضوابط والسياسات المتبعة في المقرر:
.1

الحضور والغياب:

الحضور والغياب : :اذا تغيب الطالب  %52من المحاضرات بدون عذر يرفع اسمه لشؤن
الطالب ويحرم من دخول امتحان المادة النهائي.
.2

الحضور المتأخر:
 الحضور المتأخر :المتأخريتم السماح بالتأخر إلى ربع ساعة من أول المحاضرة بشرط أن يكونالتأخر مبر اًر ومقبو ًال لدى مدرس المادة ،وفي حالة التأخر أكثر من ربع ساعة يتم االعتذار عن قبول
الطالب بحضور المحاضرة.
 -يمنع الطالب من دخول المحاضرة اذا تكرر حضوره المتأخر اكثر من مرة.

.3

ضوابط االختبارات واالمتحانات :تحديد السياسات المتبعة في حاالت الغياب عن االمتحان وتوصيفا
لسياسة المتبعة في حاالت تأخر الطالب عن االمتحان .بحسب الدليل و الالئحة.

.4

التكليفات  /المهام والمشاريع :يكلف الطالب ببعض األنشطة العلمية الرديفة للمادة كالتقارير
والتلخيصات المهمة ،وعرضها بالقاعة ،ومناقشتها من قبل االستاذ المشرف وزمالء الطالب.
 -يسلم الطالب التكاليف في المحدد من قبل استاذ المادة وتعتبر غير مقبولة بعد الوقت المحدد.

.5

الغش :يحرم من مقرر الغش ومادة قبل ومادة بعد.
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.6

االنتحال :يفصل سنه من الدراسة.

.7

سياسات أخرى :أي سياسات أخرى ستتخذ مثل استخدام التليفون ومواعيد تسليم التكليفات  .....الخ
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