
 1 

 
 
 
 

 المملكة العربية السعودية           
 وزارة التعليم العالي             

 جامعة المجمعة               
 عمادة الجودة وتطوير المهارات     

 كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط
 قسم اإلعداد العام             

 
 

 
 
 

 

 ( سلم013) توصيف مقرر 
  اإلسالم  النظام االقتصادي يف 

 
  
 هـ 0333/  0333

 
 
 
 
 
 
 



 2 

 
 

 :أهداف المقرر 

على مقاصد اإلسالم العامة التي يفهم من خاللها يسر هذا الدين و وسطيته أن يتعرف الطالب .  1

 .و شموله

و . أن يتعرف الطالب على أهداف منهج اإلسالم في بناء المجتمع من الناحية االقتصادية   .2

الجوانب التي يتميز بها هذا المنهج عن غيره مستحضرا األدلة و الشواهد من نصوص القرآن 

 .و السنة

 .أن يتعرف الطالب على أألحكام الشرعية المتعلقة باألحوال االقتصادية   .3

 . أن يتعرف الطالب على أصول األخالق الفاضلة وآثارها على المجتمع    .4

 

 

 : المرجع الرئيس

 ( النظام االقتصادي في اإلسالم  )كتاب 

 عود أعضاء هيئة التدريس بقسم الثقافة اإلسالمية بجامعة الملك س: تأليف

 . هـ1431طبعة مكتبة الرشد، الطبعة الخامسة ، 

 

 

 رائـدة املـطيـري. أ / مـدرســة املـقـرر 
رقم المقرر 

 ورمزه

 المستوى التخصص عدد الساعات اسم المقرر

 (بكالوريوس)   اإلعداد العام  ساعتان في األسبوع  النظام االقتصادي في اإلسالم سلم 103
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    :مفردات المقرر

  
 ملحوظات مواضيع احملاضرات م

  تعريف النظام االقتصادي في اإلسالم  1

  مصادر النظام االقتصادي  2

  مصادر النظام االقتصادي 3

ةعتقادياألصول اال 4   

, إكمال األصول االعتقادية 5   

قتصادية الوععيةاال األنظمة 6   

الوععية  إكمال األنظمة االقتصادية 7   

.اإلسالمي  االقتصادالملكية في  8   

  أهم األسباب الملكية  10

.األسباب المحرمة في كسب الملكية الخاصة  -8 11   

  المصارف  12

  المصارف  13

  التأمين  14

.التامين  15   

 
 
 
 

 
 :لدراسة تقسيم المنهج على أسابيع ا

 ملحوظات مواضيع احملاضرات م
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 ملحوظات مواضيع احملاضرات م
األسبوع 

 األول

 تعريف النظام االقتصادي في اإلسالم 

  مصادر النظام االقتصادي األسبوع الثاني 

 مصادر النظام االقتصادي األسبوع الثالث

 األصول اإلعتقاديه األسبوع الرابع

,إكمال األصول اإلعتقاديه  الخامس األسبوع  

عيةالوع األنظمة االقتصادية ساألسبوع الساد  

  االختبار الشهري األول  األسبوع السابع

.اإلسالمي  االقتصادالملكية في  األسبوع الثامن  

 أهم األسباب الملكية  األسبوع التاسع

.األسباب المحرمة في كسب الملكية الخاصة  -8 األسبوع العاشر  

األسبوع الحادي 

 عشر
 المصارف 

 األسبوع الثاني

 عشر
 المصارف 

األسبوع الثالث 

 عشر
 التأمين 

األسبوع الرابع 

 عشر
.التامين   

 االختبار الشهري الثاني   الخامس عشر

 توزيع الدرجات [  ز]

 اجملموع اختبار هنائي اختبار شهري اثين اختبار شهري أول حضور ومشاركة
01 01 01 01 011 

 


