جامعة طرابلس
الخطة الدراسية
لمقرر :االقتصاد اإلسالمي ()11344
 1439 – 1438هـ  2018 – 2017 /م

العام الجامعي

الفصل الدراسي :الثاني

الكتاب المقرر :المدخل إلى االقتصاد اإلسالمي "دراسة تأصيلية مقارنة باالقتصاد الوضعي" – أ.د .علي القره داغي.
الجزء ال ول من الكتاب :من ص 1إلى  ،64من ص 212إلى  ،287من ص 290إلى .404
الجزء الثاني من الكتاب :من ص 422إلى  ،503من ص 544إلى  ،582من ص 582إلى .778

أستاذ المادة :أ .د .رأفت محمد رشيد ميقاتي.
عدد الساعات المعتمدة:
عدد ساعات التدريس:
45

نظري
45

 3ساعات معتمدة
عملي
-

أوًال :وصف المقرر:

هذا المقرر هو أحد المقررات اإلجبارية من متطلبات كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ،وهو من مستوى السنة

الرابعة ،ويتضمن هذا المقرر بيان النظم االقتصادية السائدة في العالم راهنا ،والمتمثلة بالرأسمالية واالشتراكية
باإلضافة إلى النظام االقتصادي اإلسالمي.

ثانيا :أهداف المقرر:
ً
يهدف هذا المقرر إلى تمكين الطالب من:
 -1معرفة أهمية دراسة االقتصاد علما ونظاما ونظرية وتطبيقا.
 -2التعريف بأهم المصطلحات االقتصادية وأهم النظم االقتصادية.
تميز به الفكر االقتصادي اإلسالمي من جهة آلية عمله وخصائصه.
 -3معرفة ما ّ
 -4القدرة على إجراء المقارنة بين النظم المذكورة وما امتاز به كل نظام عن غيره.
ثال ًثا :محتوى المقرر:


الممهدات.
الفصل األول :في المقدمات
ّ

1

 المبحث األول :التعريف بالفقه والحكم الشرعي والشريعة ،والعالقة بين الفقه والشريعة واالقتصاد. المبحث الثاني :التعريف بأهم المصطلحات الواردة في االقتصاد. )1االقتصاد.
 )2علم االقتصاد.
 )3النظرية االقتصادية.
 )4المشكلة االقتصادية.
 )5االقتصاد الجزئي واالقتصاد الكلي.
 )6النظام االقتصادي ،والمذهب االقتصادي.


أنواع األنظمة االقتصادية.

 )7االقتصاد السياسي.
 )8االقتصاد ،وعلم المالية العامة.
 )9االقتصاد وعلم االجتماع.
 )10علم االقتصاد والعلوم األخرى.
 )11اصطالحات جزئية كثيرة الورود في علم االقتصاد ،والنظام االقتصادي الرأسمالي.


الفصل الثاني :المشكلة االقتصادية.

 المبحث األول :المشكلة االقتصادية وحلها في النظم االقتصادية. التعريف بالمشكلة االقتصادية الكبرى. عناصر المشكلة. المبحث الثاني :بعض المشكالت االقتصادية الخاصة.

الفصل الثالث :مراحل النشاط االقتصادي.

 تمهيد. -المرحلة األولى :التملك.
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 المرحلة الثانية :تحقيق اإلنتاج واالستغالل األمثل للموارد. المرحلة الثالثة من النشاط االقتصادي :التبادل. المرحلة الرابعة :االستهالك. المرحلة الخامسة :التوزيع. المرحلة السادسة :إعادة التوزيع.

الفصل الرابع :السياسات االقتصادية.

 المبحث األول :السياسات االقتصادية في اإلسالم ،ومكوناتها. المبحث الثاني :السياسة النقدية ( )Monetary Policyوأدواتها. المبحث الثالث :السياسة المصرفية والجهاز المصرفي في االقتصاد اإلسالمي.

الفصل الخامس :النظام المالي والسياسة المالية في االقتصاد اإلسالمي.

 تمهيد في التعريف بالعنوان ،والفرق بين السياسة المالية والنظام المالي. المبحث األول :المال والنظام المالي في كتب التراث ،ودالالتها. المبحث الثاني :النظام المالي والسياسة المالية في االقتصاد اإلسالمي. المطلب األول :النظام المالي. المطلب الثاني :السياسة المالية.

الفصل السادس :التنمية ،وتحدياتها ،ومنهج اإلسالم فيهما.

 المبحث األول :التعريف بالتنمية ،وتطور مفهومها ،ومناهجها ،وشروطها. المبحث الثاني :التحديات والعقبات أمام التنمية في عالمنا اإلسالمي. المطلب األول :تحدي األمية والجهل والتخلف. المطلب الثاني :تحدي الفساد بمعناه الشامل.معط ٍ
وبئر َّ
ٍ
 المطلب الثالث :تحدي عدم توازن ( ٍوقصر مشيد ).
لة

ابعا :الساليب والنشطة:
رً
يتخلل الفصل الدراسي األساليب واألنشطة التالية :المحاضرة ،المناقشة.
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خامسا :التقويم:
ً
* امتحان السعي من  30عالمة.
* امتحان نهاية الفصل من  70عالمة.
سادسا :المراجع:
ً
 -1مدخل للفكر االقتصادي في اإلسالم ،د .سعيد سعد مرطان ،مؤسسة الرسالة ناشرون ،بيروت.
 -2قضايا فقهية معاصرة في المال واالقتصاد ،د .نزيه حماد ،دار القلم ،دمشق.
 -3موسوعة االقتصاد اإلسالمي ،د .محمد عبد المنعم الجمال ،دار الكتاب المصري  -دار الكتاب اللبناني.
 -4المقدمة في المال واالقتصاد والملكية والعقد ،د .علي محيي الدين القرة داغي ،دار البشائر اإلسالمية،
بيروت.
 -5أصول االقتصاد اإلسالمي ،د .رفيق المصري ،دار القلم – دمشق.
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