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 جامعة الزرقاء

 

 1110000المتطلب السابق: 

 أ.د. حميد الجميلي اسم المدرس: الكلية: االقتصاد والعلوم اإلدارية

 0-01موعد المحاضرة:  القسم: االقتصاد

 00-01 الساعات المكتبية: عنوان المقرر: تاريخ الفكر االقتصادي االسالمي  والمقارن

 

 وصف المساق 

المقرر التطور التاريخي للفكر االقتصادي االسالمي والذي انبثق من مصدر التشريع االساس يتناول هذا 

القررراا الكررريم عرسررتور  اصررول نيريررا القرمررا واالسررتثمار واالسررتوال  المقررنن المئفررو   الوامرر  الوقا رردي  

صرر  عري اررار نيريرا ويسلط المقرر الضوء على نتاج ا ن خلدوا ودوره عي تطوير المفاهرم االقتصاديا الموا

القرما ودور الوم  عي تئديد قرما السلع والخدمات  ومن خالل تئلر  مقارا يتورف الطلبا على مدارس الفكرر 

الوضوي ا تداء من المدرسا الطبرورا مرورا  المدرسا التجاريا والكالسرركرا وصروال الرى التئرول الفكرري عري 

يرا النقروديرنن التوقورات الرةررد  واقتصراديات الورر  وتررار القرا الوشرين من خالل النيريرا الكرنييران نير

 الموسسترا الئديث

 

 أهداف المساق

 التورف على الفكر االقتصادي عي الئضارات والوصور القديما   1

 دراسا وتئلر  الفكر االقتصادي اإلسالمي عي الوصور الوسطى  4

 الوصور الوسطىمقارنا الفكر االقتصادي اإلسالمي  الفكر االقتصادي األور ي عي   3

 تئلر  ودراسا الفكر االقتصادي اإلسالمي عي التاريخ الئديث   2

 مقارنا الفكر االقتصادي اإلسالمي  الفكر االقتصادي األور ي عي التاريخ الئديث    5

 

 :مخرجات التولم

.A الموارف 

 القدر  على استخدام األعكار االقتصاديا عبر التاريخ) الئاضر صور  الماضي (   1

 الئقا ق التاريخرا الى واقعترجما   4

 رقمنا الفكر  االقتصاديا  التاريخرا   3

 القدر  على االقناع  اسلوب علمي عالي المرونا  2

Bالموارات االدراكرا   

 توظرف التاريخ االقتصادي) مكتسبات ( عي تقررم الئاضر   1

 وضع خطط لتطوير المفاهرم االقتصاديا كامتداد للئاضر   4

 فرضرات الخاصا  النيريات التاريخرا اثبات الئقا ق من خالل ال  3

 تطوير المفاهرم من خالل التفكرر الناقد للمولومات االقتصاديا التاريخرا    2

 المبادر  الخالقا عي ح  المشاك  االقتصاديا  طرق علمرا   5

Cموارات التوام  مع االخرين وتئم  المسؤولرا  

 الوظرفا والبئث الولمي ناء عالقات الفريق مع اليمالء والرؤساء على مستوى   1

 تومرق روح التواوا الجماعي مع الموا ما  رن الئقوق والواجبات  4

 الشوور  المسؤولرا تجاه االعريق مع احترام الرأي االخر  3

 القدر  على تطوير  االداء الشخصي  2

 التمتع  الروح القراديا  5
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D االتصال وتقنرا المولومات والموارات الودديا   

 التوبرر عن اليواهر االقتصاديا على اساس ماضروا التمري  رصانا   1

 استخدام اسالرب حفظ المولوماتن موالجتوا وعرضوا وعقا للئالا   4

 قراء  المتغررات االقتصاديا وتفسررها  ما ينسجم والتقنرات المتاحا   3

 تطويع  رامج القراس والتقدير عي رصد اليواهر المتكرر حدوثوا عي الئاضر كامتداد للماضي    2

 تطبرق البرمجرات الئاسو را عي قراس الئدث النقدي  5

E النفسرا -  الموارات الئركرا 

 القدر  على اعاد  تشكر  الئدث االقتصادي التاريخي   1

 تطوير  اسالرب صراغا ونق  نموذج الئدث االقتصادي الماضي الى الئاضر  4

 المشاركا عي صراغا الماد  الولمرا التاريخرا واخضاعوا للقراس  3

 المقررهرك  

 المواضرع اجراءات التولم ررق التولرم
 نتاجات

 التولم

 الساعا

 الموتمد 
 االسبوع

 . حلقة نقاش1

. تكليف الطلبة بعرض 2

 مواضيع مختارة

 أسلوب المحاضرة التفاعلية. 1.

.  التعليم عن طريق حل 2

 التمارين والحاالت الدراسية.

للحاالت  الحوار والمناقشة 3.

 الفردية والجماعية

الفصل األول : الفكر 

االقتصادي في العصور 

 القديمة:

A.1 

A.2 

B.4 

D.1 

E.1 

E.3 

6 

 االول

& 

 الثاني

 . حلقة نقاش1

. تكليف الطلبة بعرض 2

 مواضيع مختارة

 أسلوب المحاضرة التفاعلية. 1.

.  التعليم عن طريق حل 2

 التمارين والحاالت الدراسية.

للحاالت  الحوار والمناقشة 3.

 الفردية والجماعية.

الفصل الثاني : الفكر 

االقتصادي اإلسالمي في 

 العصور الوسطى

A.1 

A.2 

B.4 

D.1 

E.1 

E.3 

 الثالث 3

 . حلقة نقاش1

. تكليف الطلبة بعرض 2

 مواضيع مختارة

 أسلوب المحاضرة التفاعلية. 1.

.  التعليم عن طريق حل 2

 التمارين والحاالت الدراسية.

للحاالت  الحوار والمناقشة 3.

 الفردية والجماعية.

الثالث : الفكر  الفصل

االقتصادي األوربي  في 

 العصور الوسطى

A.1 

A.2 

B.4 

D.1 

E.1 

E.3 

 الرابع 3

 . حلقة نقاش1

. تكليف الطلبة بعرض 2

 مواضيع مختارة

 أسلوب المحاضرة التفاعلية. 1.

.  التعليم عن طريق حل 2

 التمارين والحاالت الدراسية.

للحاالت  الحوار والمناقشة 3.

 الفردية والجماعية.

الفصل الرابع : مقارنة 

بين الفكر االقتصادي 

اإلسالمي والفكر 

االقتصادي األوربي في 

 العصور الوسطى

A.1 

A.2 

B.4 

D.1 

E.1 

E.3 

 الخامس 3

 . حلقة نقاش1

. تكليف الطلبة بعرض 2

 مواضيع مختارة

 أسلوب المحاضرة التفاعلية. 1.

.  التعليم عن طريق حل 2

 التمارين والحاالت الدراسية.

للحاالت الحوار والمناقشة  3.

 الفردية والجماعية.

الفصل الخامس: الفكر 

االقتصادي األوروبي 

 1في التاريخ الحديث 

A.1 

A.2 

B.4 

D.1 

E.1, E.3 

6 

 السادس

& 

 السابع

 . حلقة نقاش1

. تكليف الطلبة بعرض 2

 مواضيع مختارة

 أسلوب المحاضرة التفاعلية. 1.

.  التعليم عن طريق حل 2

 التمارين والحاالت الدراسية.

الحوار والمناقشة للحاالت  3.

 الفردية والجماعية.

الفصل السادس: الفكر 

االقتصادي األوروبي 

 1في التاريخ الحديث 

A.1 

A.2 

B.4 

D.1 

E.1,E.3 

3 

 الثامن

& 

 التاسع
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 المواضرع اجراءات التولم ررق التولرم
 نتاجات

 التولم

 الساعا

 الموتمد 
 االسبوع

 . حلقة نقاش1

. تكليف الطلبة بعرض 2

 مواضيع مختارة

 أسلوب المحاضرة التفاعلية. 1.

.  التعليم عن طريق حل 2

 التمارين والحاالت الدراسية.

للحاالت الحوار والمناقشة  3.

 الفردية والجماعية.

الفصل السابع: الفكر 

االقتصادي اإلسالمي في 

 التاريخ الحديث

A.1 

A.2 

B.3 

B.4 

B.5 

D.1 

E.1 

E.3 

3 

 العاشر

& 

الحادي 

 عشر

 . حلقة نقاش1

. تكليف الطلبة بعرض 2

 مواضيع مختارة

 أسلوب المحاضرة التفاعلية. 1.

.  التعليم عن طريق حل 2

 التمارين والحاالت الدراسية.

لحاالت لالحوار والمناقشة  3.

 الفردية والجماعية.

الفصل الثامن : مقارنة 

قتصادي بين الفكر اال

اإلسالمي والفكر 

االقتصادي األوربي في 

 العصر الحديث

A.1 

A.2 

B.3 

B.4 

B.5 

D.1 

E.1 

E.3 

3 
الثاني 

 عشر

 . حلقة نقاش1

. تكليف الطلبة بعرض 2

 مواضيع مختارة

 أسلوب المحاضرة التفاعلية. 1.

.  التعليم عن طريق حل 2

 التمارين والحاالت الدراسية.

للحاالت  الحوار والمناقشة 3.

 الفردية والجماعية.

ابحاث & تقارير & 

اوراق عمل في المادة 

المطروحة خالل الفصل 

 الدراسي

A 

B 

C 

D 

E 

3 
الثالث 

 عشر

 

 المراجع 

 
 الكتاب المقرر الر رس: 

 ملخصات الدكتور عبد الحليم محمد جبران مع تعديل وتحديث للمراجع القديمة
 المقررات المساند : 

 لدى استاذ المادة وتقاريرتتوفر قائمة مراجع 

 

 ررق التولرم:
 

 االمتحان العالمة التاريخ
 االمتحان االول 20 

 االمتحان الثاني 20 

 ورقات (اوراق عمل) تسع  10 

 االمتحان النهائي 50 
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Zarqa University 

 

Instructor: 

 Dr. Hamid Aljumaily 

Faculty: college of Economics Lecture’s time: 12-1 

Department: Economics Semester: 

Course title: Islamic History of Economic 

Thought 

 ( A Comparative Islamic Thought ) 

Office Hours: 10-11 

Course description: 

This course offers the stages of the economic thought thorough the ages, and different 

economic schools from the merchant through classical and Keynesian economic thinking, and 

compare it with the Islamic economic thought. 

Aims of the course: 

1. Identify the economic thought in ancient civilizations and eras. 

2. Study and analysis of Islamic economic thought in the Middle Ages 

3. Comparison of the Islamic economic thought and economic thought in the European Middle 

Ages 

4. Analysis and study of Islamic economic thought in modern history. 

5. Compared to Islamic economic thought and economic thought in modern European history. 

Intended Learning Outcomes: (ILOs) 

A. Knowledge  

1. The ability to use economic ideas throughout history ( present last image) 

2. Translation of historical facts into reality 

3. Digitize historical economic idea 

4. The ability to persuasion , highly elastic scientific manner 

B. Cognitive skills 

1. employing economic history ( gains ) in the assessment of the present 

2. Put the plans for the development of economic concepts as an extension of the present 

3. Prove facts through hypotheses own historical theories 

4. Develop concepts through critical thinking, historical economic information . 

5. Creative initiative in solving the economic problems of scientific ways. 

C. Interpersonal skills and responsibility 

1. Team Building relationships with colleagues and superiors at the level of functionality and 

scientific research 

2. deepen the spirit of collective cooperation with the alignment between the rights and duties 

3. Sense of responsibility towards Alavriv with respect for the opinions of others 

4. Ability to develop personal performance 

5. Enjoy leadership Spirit 

D. Communication, IT and numerical skills 

1. Excellence equably expression of economic phenomena on the basis of its past. 

2. The use of methods for maintaining information, processed and displayed according to the 

situation. 

3. Read the economic variables and interpreted in line with the available techniques. 

4. Adapt the measurement and recognition programs to monitor frequent phenomena occur in the 

present as an extension of the past .. 

5. Application of computer software in the event the monetary measure 



 

  42/6/4002تاريخ اإلصدار:              00اإلصدار:                  ZU-QP09F004رقم النموذج:

E. motor skills - psychological 

1. The ability to re- form a historic economic event 

2. Develop methods of formulation and the transfer of economic event last model to present 

3. To participate in the formulation of historical scientific article and submit to measure 

 

Course structures: 

Week 
Credit 

Hours 
ILOs Topics 

Teaching 

Procedure 

Assessment 

methods 

1 

& 

2 

6 

A.1, A.2 

B.4 

D.1 

E.1, E.3 

Chapter One: Economic 

Thought in ancient times 

 Discussion 

 Special 

assignment 

 Case studies 

 Seminar 

 Presentation by 

students 

3 3 

A.1, A.2 

B.4 

D.1 

E.1, E.3 

Chapter II: The Islamic 

economic thought in the 

Middle Ages 

 Discussion 

 Special 

assignment 

 Case studies 

 Seminar 

 Presentation by 

students 

2 3 

A.1, A.2 

B.4 

D.1 

E.1, E.3 

Chapter III : European 

economic thought in the 

Middle Ages 

 Discussion 

 Special 

assignment 

 Case studies 

 Seminar 

 Presentation by 

students 

5 3 

A.1 

A.2 

B.4 

D.1 

E.1, E.3 

Chapter IV : Comparison 

between the Islamic 

economic thought and 

economic thought in the 

European Middle Ages 

 Discussion 

 Special 

assignment 

 Case studies 

 Seminar 

 Presentation by 

students 

6 

& 

7 

6 

A.1, A.2 

B.4 

D.1 

E.1, E.3 

Chapter V : European 

economic thought in 

modern history 

 Discussion 

 Special 

assignment 

 Case studies 

 Seminar 

 Presentation by 

students 

8 

& 

9 

6 

A.1, A.2 

B.4 

D.1 

E.1, E.3 

Chapter VI : European 

economic thought in 

modern history 2 

 Discussion 

 Special 

assignment 

 Case studies 

 Seminar 

 Presentation by 

students 

10 

& 

11 

6 

A.1, A.2 

B.3, B.4 

B.5, D.1 

E.1, E.3 

Chapter VII : Islamic 

economic thought in 

modern history 

 Discussion 

 Special 

assignment 

 Case studies 

 Seminar 

 Presentation by 

students 

12 3 

A.1, A.2 

B.3, B.4 

B.5 

D.1 

E.1, E.3 

Chapter VIII : 

Comparison between the 

Islamic economic 

thought and economic 

thought in the modern 

era of the European 

 Discussion 

 Special 

assignment 

 Case studies 

 Seminar 

 Presentation by 

students 

13 3 

A 

B 

C, D 

E 

Research & Reports & 

worksheets in Article 

raised during semester 

 Discussion 

 Special 

assignment 

 Case studies 

 Seminar 

 Presentation by 

students 
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References: 

A. Main Textbook: 

Abstracts Dr. Abdel Halim Mohammad Jubran with modification and updating of the old references 

B. Supplementary Textbook(s):  

List of references and reports are available to the professor of Course  

Assessment Methods: 

Methods Grade Date 

First Exam 20  

Second Exam 20  

Participation 10  

Final Exam 50  

 
 


