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 1. اسم المادة اقتصاد إسالمي

 2. رقم المادة 1736061

 عملية( الساعات المعتمدة )نظرية، 0
.3 

 الساعات الفعلية )نظرية، عملية( 0

 4. المتزامنةالمتطلّبات السابقة/المتطلبات  نظرية جزئية وكلية متوسطة

 5. اسم البرنامج االقتصاد

 6. رقم البرنامج 6

 7. اسم الجامعة الجامعة األردنية

 8. الكلية األعمال

 9. القسم اقتصاد األعمال

 10. مستوى المادة سنة ثالثة

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي 0300-0301األول 

 12. الدرجة العلمية للبرنامج بكالوريوس

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة 

 14. لغة التدريس العربية

 15. أسلوب التدريس كاملإلكتروني  ☐مدمج     ☐x    وجاهي ☐

☐Moodle    x☐Microsoft Teams   ☐Skype     ☐Zoom      

☐Others………… 
 .17 المنصة اإللكترونية

/   الدراسيةتاريخ استحداث مخطط المادة  2021.10.05

 تاريخ مراجعة مخطط المادة الدراسية
.17 
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 منّسق المادة .81

 البريد اإللكتروني طريقة التواصل، مواعيد التواصل، ، رقم الهاتف،لرجاء إدراج ما يلي: رقم المكتبا

 

 مدرسو المادة .81

 .الهاتف، البريد اإللكتروني، رقم طريقة التواصل، مواعيد التواصلالرجاء إدراج ما يلي: رقم المكتب، 

 مدرس المادة: أ. د. أحمد العوران

 sroran@ju.edu.jo، 97142املنصة وهي مفتوحة باستمرار، الفرعي  عن طريقاصل و الت

 وصف المادة .02

 .كما هو مذكور في الخطة الدراسية المعتمدة

ى : المبادئ العامة التي ُيبنمن حيث المذهب االقتصادي اإلسالميو والمعياريةث العلمي بين الوضعية منهجية البحتسعى هذه المادة إلى تناول 
لوك سعليها المذهب واالستراتيجية المذهبية العامة للتعامل مع القضايا االقتصادية. االقتصاد اإلسالمي كعلم: نظرية سلوك المستهلك ونظرية 

ية: السوق والزكاة ودور كل منهما في النشاط االقتصادي. قواعد التبادل والتنمية المنشأة وعناصر اإلنتاج وعوائدها. مؤسسات اقتصادية إسالم
 االقتصادية من منظور إسالمي.

 أهداف تدريس المادة ونتاجات تعلمها 21.
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 تهدف المادة إلى امساب الطالب معرفة باالقتصاد اإلسالمي ودره في التنمية. األهداف: -أ

 

 الطالب عند إنهاء المادة أن يكون قادراً على أن:نتاجات التعلّم: يتوقع من  -ب

 نتاجات تعلّم البرنامج          

  

 نتاجات تعلم المادة

 

 

 

 

    

اكساب الطالب المعرفة بمفاهيم االقتصاد  المعرفة والفهم (1

 ودره في التنمية اإلسالمي

    

اكتساب الطالب المعرفة في عمليات االقتصاد  

 اإلسالمي

    

الطالب المعرفة حول التعامل مع اكساب  

االقتصاد اإلسالمي إلى جانب االقتصاد 

 الرأسمالي والعالقة بينهماز

    

تحليل المتغيرات االقتصادية في ضوء  مهارات التحليل والتفكير

 التعليمات اإلسالمية.

    

تحديد العمليات االقتصادية الحديثة ونتطبيعها  

 اإلسالمي.أو اهمالها ضمن النظام 

    

     تطبيق مفاهيم االقتصاد اإلسالمي على الواقع. 

إجراء المواضيع البحثية حول محاور االقتصاد  

 اإلسالمي.

    

      

      

 
 

 

 

 محتوى المادة الدراسية والجدول الزمني لها .00

 

 

 

 

 االسبوع

 املحاضرة

 املوضوع

نتاجات 

م 
ّ
التعل

املستهدفة 

 للمادة

أساليب 

التدريس)وج

اهي، مدمج، 

 متزامن/غير متزامن املنصة

 املصادر/املراجع أساليب التقييم*
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 االسبوع

 املحاضرة

 املوضوع

نتاجات 

م 
ّ
التعل

 املستهدفة

 للمادة

*أساليب 

التدريس)وجاهي، 

مدمج، إلكتروني 

 كامل(

املنص

 ة

متزامن/غير 

أساليب * متزامن

 التقييم
 املصادر/املراجع

       االقتصاد واللعلوم االجتماعية 1.1 1

1.2        

1.3        

       النظم االقتصادية 2.1 0

2.2        

2.3        

       1التحليل الرأسمالي  3.1 0

3.2        

3.3        

       9التحليل الرأسمالي   4.1 4

4.2        

4.3        

       التحليل املاركس ي 5.1 5

5.2        

5.3        

       االمتحان األول  6.1 7

6.2        

6.3        

       السوق االجتماعية 7.1 6

7.2        

7.3        

إلكتروني 

 كامل(

       اإلسالمية للكون والحياةالنظرة العامة  8.1 8

8.0        

8.0        

       العامةاملبادئ اإلسالمية  9.1 9

9.0        

9.0        

       املقاصد اإلسالمية 13.1 13

13.0        

13.0        

       االمتحان الثاني 11.1 11

11.0        

11.0        

       الندرة من منظور إسالمي 10.1 10

10.0        

10.0        

       اقتصاد األمن االجتماعي 10.1 10

       السوق والقواعد الحاكمة له 10.0

10.0        

       التنظيم اإلسالمي للسوق  14.1 14

       السياسات اإلسالمية للتنظيم 14.0

       االمتحان النهائي 14.0
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 . أساليب التقييم 02

 واملتطلبات التالية:يتم إثبات تحقق نتاجات التعلم املستهدفة من خالل أساليب التقييم 

م  املوضوع العالمة أسلوب التقييم
ّ
نتاجات التعل

 املستهدفة للمادة

 املنصة االسبوع

 وجاهي األسيوع السادس   92 امتحانات قصيرة

 وجاهي األسبوع الثاني عشر   02 امتحان منتصف الفصل

 وجاهي األسبوع األخير   02 امتحالن نهائي

      

      

      

      
 

 متطلبات المادة .02

 جهاز حاسوب موصول باألنترنت، كاميرا، حساب على املنصة اإللكترونية املستخدمة. كعلى الطالب أن يمتل

 

 

 السياسات المتبعة بالمادة .02

 الغياب عن االمتحانات وتسليم الواجبات في الوقت املحدد -(ب، و) سياسة الحضور والغياب -أ

 .من الساعات المعتمدة للمادة(% ۱٥)ال يسمح للطالب بالتغيب عن أكثر من  -

من الساعات المقررة للمادة دون عذر مرضي أو قهري يقبلهما عميد الكلية التي تدرس المادة، يحرم من التقدم (%۱٥)إذا غاب الطالب أكثر من  -

إعادة دراستها إذا كانت إجبارية، وفي جميع األحوال تدخل نتيجة ذلك الرسوب في وعيه ( صفرا)لالمتحان النهائي وتعتبر نتيجته في تلك المادة 

 .التخصص/ حساب معدل عالمات الطالب الفصلي والتراكمي ألغراض اإلنذار والفصل من الكلية

من الساعات المقررة لمادة ما ، وكان هذا الغياب بسبب المرض أو لعذر قهري يقبله عميد الكلية التي تدرس (%۱٥)إذا غاب الطالب أكثر من  -

حب إزاء سالمادة يعتبر منسحباً من تلك المادة وتطبق عليه أحكام االنسحاب ، ويبلغ العميد مدير القبول والتسجيل قراره بذلك ، وتثبت مالحظة من

اديمي للطالب، أما الطلبة الذين يمثلون المملكة أو الجامعة في النشاطات الرسمية أو الذين يقتنع عميد الكلية بأعذارهم تلك المادة في السجل األك

، وإذا تجاوزها أحدهم يعتبر منسحبا وتطبق عليه أحكام االنسحاب، أما الطلبة الذين يقومون باالشتراك (%۰۲)فيسمح لهم بالتغيب بنسبة ال تتجاوز 

ت أو مباريات لتمثيل األردن في الخارج بناء على تنسيب من االتحاد المعني باللعبة داخل األردن وبموافقة عميد الكلية المعني، فيسمح في تدريبا

 .، وإذا تجاوزها أحدهم يعتبر منسحبا وتطبق عليه أحكـام االنسحاب(%۰٥)لهم بالتغيب بنسبة ال تتجاوز 

 

 إجراءات السالمة والصحة -ج

 الخروج عن النظام الصفيالغش و  -د

 إعطاء الدرجات -ه
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 الخدمات املتوفرة بالجامعة والتي تسهم في دراسة املادة -و

 لتعليمات الجامعة بهذا الخصوص.فقيتم و  وما تبقى
ً
 ا

 المراجع .02

 الكتب املطلوبة، والقراءات واملواد السمعية والبصرية املخصصة:  -أ

 التحدي واالستجابة، الطبعة األولى، المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، عمان. –(. اقتصاد األمن االجتماعي 4102العوران، أحمد ) (1

 الكتب املوص ى بها، وغيرها من املواد التعليمية الورقية واإللكترونية.  -ب

المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، جبل اللويبدة، عمان.(. اإلسالم والتحدي االقتصادي، الطبعة األولى، 0991شابرا، محمد عمر )  

 معلومات إضافية .02 
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