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 كراسة املادة 

Course Book 

 . اسم املادة Principles of Islamic Economy  1  مبادئ االقتصاد السالمي

 التدريس ي املسؤول . 2 شادي أنور كريم د. 

 . القسم/ الكلية 3 دارة و االقتصاد ال  -علوم املالية واملصرفية 

  su.edu.krdshadi.karim@ االيميل:

 07504779732 رقم الهاتف )اختياري(:

 االتصال:    معلومات .4

 

  ةالدراسی وحدات. ال5  ساعة   2النظري 

  عسبو )بالساعة( خالل األ 

 . عدد ساعات العمل6 ساعة (8)

 

 (course code) . رمز املادة7 

Shadi Anwar Al-shawki from Shawak village - Erbil. He was 

born in 1981 in Erbil. Shadi graduated from Salahaddin 

University faculty of Islamic Sciences Department of sharia 

in 2006. He then completed MSc Islamic Economics at 

Baghdad University in 2011. Finally, he achieved PHD in 

Islamic Economics at Baghdad University in 2016. Currently, 

he is working as lecturer in Department of Banking and 

Finance at Salahaddin University 

 كاديمي للتدريس ياأل البروفايل. ٨

 

 

االقتصاد السالمي  أهداف   ،ونشأته  االقتصاد السالمي  ماهية

املبادئ واألصول االقتصادية   املشكلة االقتصادية، ،وخصائصه

   .السالمي  مراحل النشاط االقتصادي السالمية،

ة للمادة املفردات الرئيس .٩

Keywords 

 نبذة عامة عن املادة . ١٠

 : االسالمي االقتصادمبادئ   همية مادةأهمية دراسة املادة: تتضح  أ

 املبادئ على  مبني النشأة رباني اقتصاد بأنه ويمتاز ،والجماعية  الفردية امللكية بين يجمع اقتصاد من أنه-

 .لعمارتها باألرض مستخلف والنسان تعالى هللا مال فاملال ،السمحة سالميةال 

  املعد   االقتصاد هو االسالمي االقتصاد-
 
 واندثاره الشيوعي االقتصاد سقوط بعد العالم لقيادة ح واملرش
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 عدم تعلن الخاطئة يديولوجياتاأل  تلك فانطفأت مادة الحياة  بأن  نادت التي لحاديةال أفكاره وزوال

اقعيتها  باألزمات ومر   الرأسمالي االقتصاد تعثر كما البشرية للطبيعة مواءمتها وعدم تطبيقها  وصعوبة و

 ظهرت ،  واالحتكار الفاحش  والربح  الربا على قائم ربوي  اقتصاد  فهو االقتصادية والنكسات  العاملية

 املجتمعات لقيادة الصالح الوحيد االقتصاد وأنه سالميال  باالقتصاد تشيد حديثة اقتصادية دراسات

 النظام انحاز حين في والجماعة الفرد احترام بين يجمع عادل متوازن  اقتصادي نظام ألنه البشرية

 الخلل حدث حتى متناهية ال وحريات أولويات وأعطاه  الجماعة حساب على الفرد تضخيم إلى الرأسمالي

 وحرياته الفرد  على القضاء لىإ االشتراكي  االقتصاد ذهب بينما ،االقتصادية واألزمات االقتصادي

 ، يمتازوحقوقه الفرد حساب على العامة واملؤسسات الجماعة وتضخيم االقتصادي النشاط وممارسته

اقعي االقتصاد بأنه السالمي االقتصاد  أن للفرد تسمح  متوازنة اقتصادية حياة لبناء املؤهل السمح  الو

 تحد   شرعيه  وضوابط واجبات له تضع  كما الفردية وملكيته  حقوقه وتحفظ االقتصادي  نشاطه يمارس

 تضر   التي  املشبوهة الفردية باملمارسات يسمح  ال أخالقي  اقتصادي نظام فهو متناهية الغير حريته من

 من  للجماعة  يسمح  كما ،واالستغالل الربا  يحارب كما  الفاحش والربح  واالحتكار الغش فيمنع باآلخرين

   أن دون  االقتصادي نشاطها ممارسة
 
 الجماعة تشكل والتي األفراد حريات على تحافظ بل األفراد على رتؤث

 متكامل بشكل  املجتمع  يعيش بحيث االحتكارية املنافسة وليس  املتكاملة االقتصادية املنافسة على وتشجع

 وبذلك ويحترمها الجماعية امللكية على الفرد يحافظ كما وملكيته حقوقه يحترم بحيث أفراده مع ومتوازن 

 .النظيفة املتوازنة االقتصادية والحياة الفرص وتكافؤ والتوازن  العدل املجتمع يسود

 أن فكرة على تقوم والتي الرأسمالي النظام بها  نادى التي النسبية بالندرة يعترف ال االسالمي االقتصاد-

  نادرة االقتصادية املوارد
 
 على الخاطئة الفكرة تلك قامت وقد االقتصادية الحاجات لشباع تكفي وال نسبيا

 دون  االقتصادي نشاطه بممارسة للفرد وسمحت الجماعية امللكية حساب على الفردية امللكية أساس

 من  قليلة فئة تكون  لى إ سمحت ما االنسان  ألخيه  نسانال واستغالل واالحتكار فالغش ،أخالقية ضوابط

  تملك األغنياء  األفراد
 
  االسالمي االقتصاد جاء  بينما ،باآلخرين وتسيطر  موتتحك

 
  مغايرا

 
 لتلك ومحاربا

 ،االقتصادية الحاجات لشباع وكافية متوفرة االقتصادية فاملوارد النسبية بالوفرة ونادى  الخاطئة الفكرة 

 واستغاللها االقتصادية املوارد عن  والبحث األرض  وبعمارة األرض مناكب في نمش ي نأ تعالى هللا أمرنا وقد

 على والعمل السعي  علينا يجب لكن وعرضها األرض طول  بين وممتدة  كافية وهي مثلاأل  االستغالل

 . استغاللها

  كلمة(  100تقل عن  ن ال أ) :هداف املادةأ .١١

 هداف املادة من خالل ذكر النقاط التالية :أيمكن تلخيص   

 . . مفهوم االقتصاد السالمي وأهدافه وخصائصه ومبادئه وأصوله على  البف الط ـ تعر  

  االقتصاد السالمي للمشكلة االقتصادية على   البالط ف تعر  ـ 
 . . نظرة وحل 

ك والنتاج والتبادل واالستهالك   فتعر  ـ 
 
الطالب على مراحل النشاط االقتصادي السالمي من  التمل

 . .توزيع وإعادته وغير ذلك  الو 
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 . .  ةألنشطة االقتصادية السالمياالطالب على القيم واألخالق   فتعر  ـ 

 والحصول على األموال والثروات . .  الطالب الطرق املشروعة لألنشطة االقتصادية فتعر  ـ 

 وضع الحلول لها . . و الطالب على مشاكل الفقر والبطالة  فتعر  ـ 

 التزامات الطالب:  .١٢

 على الطالب:    

 للمحاضرات في القاعة. الحضور لتزم أن ي-

ى باآلداب والق-
 
 الحسنة مع أساتذته.يم واألخالق  أن يتحل

 يد االمتحانات وأن يسعى للنجاح. اعأن يلتزم بمو -

 لجهود الجامعة والك-
 
ا  ووفي 

 
را  
 لية والقسم واألساتذة واملوظفين. أن يكون مقد 

 با-
 
وزارة التعليم العالي و البحث   الكلية والجامعة التعليمات املصدرة منلقوانين و عليه أن يلتزم أيضا

 العلمي.

 :  . طرق التدريس١٣

ل ما لدي  من املعلومات إلى طلبتي  احتى  أساليب التعليم  كل  ما أمتلكه من أستعمل      
ستطيع أن أوص 

 ، ومن األساليب التي استعملها: بسهولة

- .
 
 فشيئا

 
 التعليم بالتدريج، أي: شيئا

 المالل في التعليم. رعاية االعتدال والبعد عن -

مين.-  
 
 رعاية الفروق الفردية في املتعل

 التعليم بالحوار واملساءلة.-

 طرح األسئلة لكشف ذكاءهم ومعرفتهم. -

 التعليم باملقايسة والتمثيل.-

 التعليم بالتشبيه وضرب األمثال.-

 وغير ذلك . . .   الجمع بين القول والشارة في التعليم )استعمال لغة الجسد(.-

كل ما هو و  املالزم،و بيض  ربوينت واللوح األ الداتاشو والباو ك  :الوسائل التدريسية  استخدم  بالضافة إلى    

 . طلبةلى الالعلمية إ  سائلإيصال الر مفيد بغية 

 : نظام التقييم. ١٤

 
 
كاالتي: و ه الكورس األول   فيبعه مع طالبي النظام الذي ات  

40نشاطات =  10+  درجة 30 على لحصول الطالب على درجة السعي إجراء امتحان -  

 ( درجة. 60)  النهائي للكورس  متحاناال  -

 100املجموع:    

.  50إذا حصل الطالب بجمع درجة السعي واالمتحان النهائي على    
 
 فما فوق يعد  ناجحا
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١٥ . 
 
 : م الطالبنتائج تعل

: )مبادئ االقتصاد السالمي( :ن الهدف الرئيس من هذه املادةإ   

فه على نظرة   وأصوله ومبادئه مبادئ االقتصاد السالمي وأسسه وأهدافهب بالطالمعرفة  -1 وتعر 

أفكار  ومقارنةية ،االقتصاد السالمي للمال والتجارة واألنشطة االقتصاد االقتصاد السالمي   مبادئ و

األخرى.  الوضعية باالقتصاديات  

. والتي تعود بالنفع واملصلحة الخاصة والعامة  الشرعية  طرق العمل والكسب والتجارةب الطالبمعرفة  -2  

 قائمة املراجع والكتب:  .١٦

 اعتمد لحضار محاضرات مادة مبادئ االقتصاد السالمي على املصادر التالية: 

االعتصام   .1 دار  عبده،  عيس ى  للدكتور  ومنهاج:  مدخل  السالمي  األولى  االقتصاد  الطبعة  بالقاهرة، 

1974. 

أحمد   .2 والدكتور  أحمد عبدالكريم،  فتحي  للدكتور  مبادئه وأهدافه:  في السالم  االقتصادي  النظام 

 محمد العسال، مكتبة وهبة بالقاهرة، بدون رقم الطبعة وسنتها. 

عبداملحسن   .3 عبدهللا  الدكتور  األستاذ  وأهداف،  ومبادئ  أسس  السالمي  الطريقي،  االقتصاد 

 .2001الرياض، الطبعة السابعة 

مطابع الهيئة املصرية العامة للكتاب    املذهب االقتصادي في السالمي، د. محمد شوقي الفنجري، .4

 . 2010بالقاهرة 

 . 2012أصول االقتصاد السالمي، د. رفيق يونس املصري، دار القلم بدمشق، الطبعة السادسة  .5

الس  .6 واالقتصاد  االقتصادية  الطبعة املذاهب  بدمشق،  القلم  دار  املصري،  يونس  رفيق  د.  المي، 

 . 2013األولى  

السالمي .7 االقتصاد  إلى  الوضعي  املدخل  باالقتصاد  مقارنة  تأصيلية  محي دراسة  علي  للدكتور   :

 . 2010الدين القره داغي، دار البشائر السالمية ببيروت، الطبعة الثانية 

في   .8 االقتصادي  للفكر  بلبنان،  مدخل  الرسالة  مؤسسة  مرطان،  سعد  سعيد  الدكتور  السالم، 

 . 1996الطبعة الثانية 

أحمد  .9 للمبتدئين،  الغسالمي  االقتصاد  ومبادئ  ألسس  شاملة  دراسة  السالمي  االقتصاد  مبادئ 

 .2010محمد محمود نصار، دار النفائس باألردن، الطبعة األولى 

 وغير ذلك من املراجع والكتب .  

 . املواضيع ١٧ املحاضر اسم  

 

 

شادي أنور  د. 

 كريم

 االقتصاد السالمي و  االقتصاد مفهوم .1

 نشأة وتاريخ الفكر االقتصاد السالمي وجهود العلماء  .2

 هخصائصأهداف االقتصاد السالمي و  .3

 :هم األصول االقتصادية السالميةأ .4
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 )التنمية القتصادية الشاملة( 

 الكفاية()الضمان االجتماعي وحد    .5

ل الدولة في النشاط االقتصادي(  .6
 
 )الحرية وتدخ

 املشلكة االقتصادية ونظرة االقتصاد السالمي إليها  .7

 سالمي والنظام االقتصاد السالمي الفرق املذهب االقتصاد ال  .8

رات في االقتصاد السالمي(         
 )الثوابت واملتغي 

 االقتصاد الكلي واالقتصاد الجزئي  .9

ك، النتاج( مراحل  .10
 
 النشاط االقتصادي السالمي: )التمل

 )التبادل، التجارة، السوق وتحديد األسعار(  .11

خار، االستثمار(  .12  
 )االستهالك، االد 

 )التوزيع، إعادة التوزيع(  .13

 ة السالمي يةاالقتصاد األنشطة ور القيم واألخالق في د .14
 

 املواضيع التطبيقية )ال توجد( .١٨ اليوجد

 : نماذج من األسئلة لالمتحانات. ١٩

 ؟ صادتاالقتصاد وعلم االقما تعريف  .1

 ما تعريف االقتصاد السالمي؟ .2

ن أهداف   .3  
 السالمي؟ االقتصاد  بي 

 ؟ ما أهم خصائص االقتصاد السالمي .4

 ؟ةالسالمي يةصول االقتصاداأل ما أهم  .5

 ؟السالميالفرق بين املذهب االقتصاد السالمي والنظام االقتصاد  ما  .6

 ؟ما املقصود باملشكلة االقتصادية .7

 ؟ما نظرة االقتصاد السالمي للمشكلة االقتصادية .8

ن أنواعهمن مراحل النشاط االقتصادي السالمي .9  
 فه وبي 

 ؟: االستهالك، عر 

ن دور القيم واألخالق في   .10  
 ؟ةالسالمي يةاالقتصاداألنشطة بي 

 ضافية: إ. مالحظات  ٢٠

ذا  إوذج الخاص بكراسة املادة وخصوصا  ليها في هذا النمإية مالحظات لم يتم التطرق أهنا يذكر التدريس ي 

 .غناء الكراسة بمالحظات قيمة تفيد في املستقبلإ كان يود 

 : . مراجعة الكراسة من قبل النظراء٢١

افق على  أعلى النظير  ،قبل نظير للتدريس ي صاحب الكراسة يجب مراجعة كراسة املادة وتوقيعها من ن يو

 محتوى الكراسة من خالل كتابة بضعة جمل في هذه الفقرة.  

و  أستاذ ن يكون بمرتبة األ أفيه عن املوضوع الذي تدرسه ويجب )النظير هو شخص لديه معلومات كا
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 و خبير في املجال التخصص ي للمادة(.أو مدرس أ ستاذ مساعد األ 

 

 

  


