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يعترب معهد �لقت�شاد �لإ�شالمي منارة ي�شار �إليها بالبنان حيث قدم 
�لعديد من �لأعمال �لعلمية �شو�ء يف جمال �لبحث على جائزة 

جلهوده  تقدير�ً  1413هـــ  عــام  يف  للتنمية  �لإ�شالمي  �لبنك 
�أربــعــة  �أيــ�ــشــا  وح�شل  �لإ�ــشــالمــي.  �لقت�شاد  خــدمــة  يف 
�لدكتور  �لأ�شتاذ  وهــم  �جلــائــزة  هــذه  على  باحثيه  من 
حمــمــد �أنـــ�ـــس �لـــزرقـــا )1412هــــــــ( ثـــم مــعــايل �لأ�ــشــتــاذ 
رفيق  و�لدكتور  )1415هــــ(  زبــر  عمر  �لدكتور حممد 

�ملــ�ــشــري )1417هــــــ( و�لــدكــتــور حممد علي  بــن يون�س 
�لقري )1424هـ(. كما نال �لأ�شتاذ �لدكتور حممد جناة �هلل 

�لدر��شات  يف  �لعاملية  في�شل  �مللك  جائزة  باملعهد  �لباحث  �شديقي 
�لإ�شالمية يف 1402هـ. ويجدر �لذكر باأن �لدكتور علي �أحمد �لندوي �لعامل حالياً باملعهد قد 

ح�شل على جائزة �مللك في�شل �لعاملية 

�لإ�شالمي.  من هذ�  �لقت�شاد  ��شرت�تيجية �حد�ها  بر�مج  �شتة  هذ� وقد حددت �جلامعة 
�ملنطلق ومو��شلة  جلهود �جلامعة منذ �أربعة عقود يف دعم هذ� �حلقل �لعلمي �لنا�شيء ، تبنى 
معهد �لقت�شاد �لإ�شالمي تقدمي برنامج ماج�شتر �لتحليل �لقت�شادي �لإ�شالمي و�شيا�شاته، 
على  ر�شينة  منهجية  وفق  �لإ�شالمي  �لقت�شاد  لعلم  �ملعريف  �لتاأ�شيل  �إىل  �لربنامج  ويهدف 
�ملــ�ــشــتــويــن �لــنــظــري و�لــتــطــبــيــقــي تلبية حلــاجــة �لــقــطــاعــات �لــثــالث )�حلــكــومــي و�خلــا�ــس 

و�لجتماعي �أو غر �لربحي( يف معاجلة �لق�شايا �لجتماعية و�لقت�شادية �ملعا�شرة. 

�ل�شكر �أجزله ملقام خادم �حلرمن �ل�شريفن �مللك �شلمان بن عبد�لعزيز و�شمو ويل عهده 
�لأمن �شاحب �ل�شمو �مللكي �لأمر حممد بن �شلمان بن عبد�لعزيز على رعايتهم ودعمهم 
مل�شرة �لتعليم وحر�شهم على تطوير قدر�ت �ملو�طن �ل�شعودي �لعلمية و�ملهنية. و�شكر خا�س 
�إل وقدمه لالرتقاء بالتعليم �لعايل يف هذ� �لبلد  ملعايل وزير �لتعليم �لذي مل يدخر جهد�ً 
كان  �أن  منذ  �لإ�شالمي  �لقت�شاد  و�لقائمن على معهد  للعاملن  و�ل�شكر مو�شول  �لطيب. 
�أن يعيننا جميعاً خلدمة وطننا �لغايل وجامعتنا  مركز�أ وحتى �ليوم. �شائاًل �ملوىل عز وجل 

�لفتية.

             و�هلل �ملوفق ،،،
     اأ.د.  عبدالرحمن بن عبيد اليوبي 

       مدير �جلامعة

كلمة معالي مدير الجامعة 
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برنامج الماجستير في التحليل االقتصادي اإلسالمي وسياساته

جامعة �مللك عبد �لعزيز حتمل بن طياتها �لعديد 
ت�شعى  �لــتــي  و�لــرتبــويــة  �لعلمية  �لــر�ــشــائــل  مــن 
�إمــكــانــيــات،  مــن  لديها  مــا  خــالل  مــن  لتحقيقها 
بــاملــجــتــمــع عــرب متــيــز ثقايف  لــلــرقــي  مــنــهــا  �شعيا 

وعلمي ر�ئد.

منطلق  ومـــن  �لإ�ــشــالمــي  �لقــتــ�ــشــاد  معهد  �إن 
م�شوؤوليته   �لإ�شالمية و�لجتماعية كمعهد متخ�ش�س 

يف �ل�شاأن �لقت�شادي �لإ�شالمي لحظ عدم وجود متخ�ش�شن 
يف جمال �لتحليل �لقت�شادي �لإ�شالمي، مما حد� به للعمل على ت�شميم وتقدمي 
هذ�  يهدف  و�شيا�شاته.  �لإ�شالمي  �لقت�شادي  �لتحليل  يف  للماج�شتر  برنامج 
�لربنامج يف �ملقام �لأول �إىل تاأهيل وتزويد �لعاملن يف جمال �لقت�شاد و�لقت�شاد 
�لإ�شالمي على وجه �لتحديد باآخر �مل�شتجد�ت �لعلمية يف هذ� �ملجال من خالل 

عدد من �لرب�مج و�ملو�د ذ�ت �ل�شلة.

�إن جامعة �مللك عبد�لعزيز حن تقدم هذ� �لربنامج من خالل معهد �لقت�شاد 
�لإ�شالمي �إمنا حتر�س على �أن يعود بالنفع و�لفائدة على �لعاملن يف هذ� �حلقل 
من خالل �شقل مهار�تهم و�لتعرف على �لتجارب �لعلمية �لناجحة على م�شتوى 
بهذ�  �للتحاق  ي�شكل  �ذ  �ملجال،  هــذ�  يف  �مل�شتجد�ت  �آخــر  على  و�لــوقــوف  �لعامل، 
�لربنامج �إ�شافة علمية جيدة ملن تتاح له فر�شة �للتحاق به مما �شينعك�س خر� 

ومناء على جمتمعنا.

�أ�شال �هلل تبارك يف عاله ملعهد �لقت�شاد �لإ�شالمي كل تقدم و�زدهار لتقدمي 
�ملزيد من �لرب�مج و�لأعمال �لعلمية �لنافعة.

                           و�هلل �أ�شاأل �أن يوفق �جلميع ملا ُيحب وير�شى

كلمة وكيل الجامعة للدراسات
 العليا والبحث العلمي

اأ.د. يو�سف بن عبدالعزيز الرتكي   
وكيل �جلامعة 

للدر��شات �لعليا و�لبحث �لعلمي
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برنامج الماجستير في التحليل االقتصادي اإلسالمي وسياساته

�لقت�شادي  �لتحليل  يف  �ملاج�شتر  برنامج  يعترب 
عام  ماج�شتر  برنامج  �أول  و�شيا�شاته  �لإ�شالمي 

يقدمه معهد �لقت�شاد �لإ�شالمي ، وقد حر�س 
على متيزه وتكامله مع بقية �لرب�مج �مل�شابهة يف 
�جلامعات �شو�ء د�خل �ململكة �لعربية �ل�شعودية 
�مل�شاهمة  �لــربنــامــج  وي�شتهدف  خــارجــهــا.  يف  �أو 

ناحية  �لنا�شيء كنظام وكعلم من  بناء �حلقل  يف 
ويف ربطه بالو�قع �لقت�شادي من ناحية �أخرى. وقد  

�أعد �لربنامج بعناية فائقة من قبل علماء خمت�شن وحّكم 
من علماء وخرب�ء يف موؤ�ش�شات علمية حملية ودولية ، حتى كان يف �شكله �حلايل 

م�شنفاً يف وز�رة �خلدمة �ملدنية.

وكتاب وطالب  �أ�شتاذ  بجودة مفرد�ته، من  �لربنامج مرهون  �أن جناح  �شك  ل 
�لقت�شاد  معهد  و�شع  وقــد  و�آخــــر�َ.  �أول  تعاىل  �هلل  توفيق  بعد  تعليمية،  وبيئة 
�لإ�شالمي كل ذلك يف �لعتبار عند �إعــد�د ومن ثم �إطالق هذ� �لربنامج، لذلك 
مل يكتفي �لربنامج بانتقاء �ملو�شوعات �ملعا�شرة و�ملهمة يف �لقت�شاد �لإ�شالمي 
فح�شب، بل حر�س على تقدمي تلك �لعلوم ممزوجة باخلربة من علماء خمت�شن 

وي�شعى �لربنامج �إىل بناء �أجيال من �لباحثن و�خلرب�ء يف �لقت�شاد �لإ�شالمي 
�لعلمي.  �لبحث  ومبــهــار�ت  بالو�قع  �لعملية  و�ملعرفة  �لنظري  بالعمق  موؤهلن 
وللطالب جمال و��شع من �ملو�د �لختيارية �لتي جتعله يركز على جمال حمدد 
�شمن حقل �لقت�شاد، مثل �لنظام �ملايل �أو �لنظام �لنقدي �أو �لتكامل �لقت�شادي 
ر�شالته  على  ذلــك  فينعك�س   ، �إلــخ  و�لأوقــــاف  كالزكاة  �لجتماعية  �ملوؤ�ش�شات  �أو 

�لعلمية ب�شكل �أدق. 

د. عبد اهلل قربان ترك�ستاين
عميد �ملعهد

كلمة عميد المعهد
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�لإ�شالمي  لالقت�شاد  �لأول  �لعاملي  �ملــوؤمتــر  �أنعقد 
حتـــت رعـــايـــة �ملــلــك خــالــد بـــن عــبــد�لــعــزيــز رحــمــه 
1396هـــ  �شفر   26-21 بتاريخ  �ملكرمة  مكة  يف  �هلل 
�ملو�فق 21-26 فرب�ير 1976م. وكان هذ� �ملوؤمتر 
�مل�شلمن  �لقــتــ�ــشــاديــن  مــئــات  للــتــقــاء  فر�شة 
�أنــحــاء  �لإ�ــشــالمــيــة مــن كــل  �ل�شريعة  وعــلــمــاء 
تن�شئ  بــاأن  �ملوؤمتر  و�أو�شى  �لعامل. 
لأبحاث  عاملياً  مركز�ً  �جلامعة 
ومت  �لإ�شالمي.  �لقت�شاد 

�لإ�شالمي  لالقت�شاد  معهد  �إىل  حتويله 
�لكرمية  �ل�شامية  �ملو�فقة  على  بناًء  1432/11/18هــــ  بتاريخ 
رقم 54727 . وبالرغم من حد�ثة تاأ�شي�س �ملعهد �إّل �أن لهذ� 
�لتحول مغزى عميق. فهو يو�ئم بن �ملا�شي �لقريب �ملتمثل 
يف مركز �أبحاث �لقت�شاد �لإ�شالمي مبا له من �جناز�ت وريادة 
�لو�عد  و�مل�شتقبل  �لإ�شالمي،  و�لتمويل  �لقت�شاد  وتطبيقات  فكر  يف 
و�لتي  �جلديدة  هيكلته  يف  �لإ�شالمي  �لقت�شاد  معهد  يج�شده  �لذي 
�لقطاعن  تخدم  وتدريبية  تعليمية  بر�مج  تقدمي  �أهد�فها  �أهم  من 
�خلا�س و�لعام، بجانب جهوده �ملميزة يف �لبحث �لعلمي. ويعترب 
برنامج   ماج�شتر �لتحليل �لقت�شادي �لإ�شالمي و�شيا�شاته 
�أوىل هذه �لرب�مج �لتعليمية �لتى ت�شتمد قوتها من �لر�شيد 
�ملرموقة  �ملكانة  �ملعهد ومن  �ملتوفرة لدى  �لعلمي و�خلرب�ت 

للجامعة. 

معهد االقتصاد اإلسالمي في سطور

العراقة
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برنامج الماجستير في التحليل االقتصادي اإلسالمي وسياساته

العالقــات المحليـــة والدولية

�ملحـــلي  �مل�شتوين  على  �لعلمية  �ملوؤ�ش�شات  مــن  بــعــدد  �ملعــــهد  يرتبــط 
و�لعاملي، وتـــتــفـــاوت نوعـــية �لعالقات �لعلمية للـــمعهد مــــع هذه �ملوؤ�شـــــ�شات 
�ملعهد  �لأجــل. فقد عقد  و�تفاقيات طويلة  �إىل جامعة  بن م�شاريع حمددة 
�لإ�شالمي  للبنك  �لتابع  و�لتدريب  للبحوث  �لإ�شالمي  �ملعهد  مع  �تفاقية 
للتنمية، كما �أن �لتن�شيق و�لتعاون �لعلمين قائم مع  جممع �لفقه �لإ�شالمي 
�ملهتمة  �ملوؤ�ش�شات  من  �لعديد  �إىل  �إ�شافة  �لإ�شالمي.  �ملوؤمتر  ملنظمة  �لتابع 

مثل �جلامعات �حلكومية و�خلا�شة وعدد�ً من �ملوؤ�ش�شات �ملالية باململكة. 
جامعاتان  مــع  دولــيــتــان  �تفاقيتان  فللمعهد  �لـــدويل  �مل�شتوى  على  �أمـــا    

مرموقتان:
- جامعة �آي �إي )IE University( مبدريد - �أ�شبانيا
-جامعة باري�س �لأوىل بانتيون �ل�شوربون بفرن�شا

الجوائز

حــ�ــشــل مــعــهــد �لقــتــ�ــشــاد �لإ�ـــشـــالمـــي 
)مــركــز �أبــحــاث �لقــتــ�ــشــاد �لإ�ــشــالمــي 
�لإ�شالمي  �لبنك  جائزة  على  �شابقا( 
عام  �لإ�ــشــالمــي(  )�لقــتــ�ــشــاد  للتنمية 
�لباحثن  من  �أربعة  وح�شل   ، 1413هـــ 
يف �ملعهد على نف�س �جلائزة يف �لأعو�م 
1412هـــ و 1415هـــ و 1417هـــ و 1424هـ. 
كما ح�شل �أحد �لباحثن يف �ملعهد على 

�لعاملية )للدر��شات �لإ�شالمية( يف عام 1402هـــ. ويعمل حالياً  جائزة �مللك في�شل 
باملعهد �أحد �حلائزين على جائزة �مللك في�شل �لعاملية )للدر��شات �لإ�شالمية(.
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المكتبة: 

�لقت�شاد  يف  متخ�ش�شة  مكتبة  بــوجــود  �لإ�ــشــالمــي  �لقــتــ�ــشــاد  معهد  يتميز 
�لإ�شالمي حيث بها :

عنو�ن. �ألف   38 من  • �أكرث 
• ق�شم خا�س بالدوريات �لعربية و�لأجنبية �ل�شادرة يف جامعات ومعاهد 

خمتلفة من جميع �أنحاء �لعامل.
�ملتخ�ش�شة.   و�لندو�ت  �ملوؤمتر�ت  •  �أور�ق 

كا�شيت  �أ�شرطة  على  يحتوي  و�لب�شرية  �ل�شمعية  للمكتبة  خا�س  • ق�شم 
و�أ�شرطة فيديو حتمل وقائع معظم �لندو�ت و�ملحا�شر�ت �لتي عقدها 

�ملركز. 
�لقت�شاد  يف  و�لــدكــتــور�ه  �ملاج�شتر  ملرحلتي  علمية  ر�ــشــالــة   1550  •

�لإ�شالمي مبختلف فروعه. 
كما �أن �ملكتبة مفهر�شة �إلكرتونيا وبها خدمة �لربط �ملبا�شر مع �ملكتبات �لأخرى 
د�خل �جلامعة وخارج �جلامعة لتمكن طالب �خلدمة �حل�شول على م�شادره 

بكل ي�شر و�شهولة.
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برنامج
الماجستير في التحليل 
االقتصادي اإلسالمي 

وسياساته



أهداف البرنامج

  مميزات البرنامج

تاأ�شيل علم �لقت�شاد �لإ�شالمي وفق منهجية علمية 
ر�شينة يف �جلانبن �لنظري و�لتطبيقي.

�لإن�شانية  �ملجتمعات  يف  �لقت�شادية  �مل�شكالت  حتليل 
عامة، و�مل�شلمة خا�شة، ور�شم �ل�شيا�شات �ملنا�شبة، وتقدمي 
�ململكة  خــا�ــس مبجتمع  �هــتــمــام  مــع  �لــنــاجــعــة،  �حلــلــول 

�لعربية �ل�شعودية.
و�خلــا�ــس،  )�حلــكــومــي،  �لثالثة  �لقطاعات  دور  �إبـــر�ز 
�لق�شايا  مــعــاجلــة   يف  �لــربــحــي(  غـــر  �أو  و�لجــتــمــاعــي 
�ملوؤهلة  �لب�شرية  �لــكــو�در  و�إعـــد�د  �ملعا�شرة،  �لقت�شادية 

خلدمة هذه �لقطاعات.

ندرة �لرب�مج �ملتخ�ش�شة يف �لقت�شاد 
�لإ�شالمي على م�شتوى �لدر��شات �لعليا.

�مل�شاهمة يف تاأ�شيل �لتحليل �لقت�شادي 
بــــنــــاء عـــلـــى �أ�ـــشـــ�ـــس ومـــقـــا�ـــشـــد �لــ�ــشــريــعــة 
�لنظري  �لتطور  من  و�لفـــادة  �لإ�شالمية، 
و�لتطبيقي للمد�ر�س �لقت�شادية �ملعا�شرة. 

تزويد �لطالب باملعارف �لأ�شا�شية و�لأدو�ت �لتحليلية 
لدفع م�شرة �لبحث �لعلمي يف �لقت�شاد �لإ�شالمي .  

�لقت�شاد،  لعلم  �ملعريف  و�لــرت�كــم  �لبناء  يف  �مل�شاهمة 
لــلــمــد�ر�ــس  و�لتطبيقي  �لــنــظــري  �لــتــطــور  مــن  و�لإفــــــادة 

�لقت�شادية �ملعا�شرة.

�لتي  �ملــعــا�ــشــرة   �لقــتــ�ــشــاديــة   بامل�شكالت  �لــعــنــايــة 
تو�جه �ملجتمعات �مل�شلمة، و�قرت�ح حلول ي�شاهم فيها 

�لقطاع �خلا�س، و�لقطاع �حلكومي، و�ملجتمع �ملدين.
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برنامج الماجستير في التحليل االقتصادي اإلسالمي وسياساته

 الجهات الموجه لها البرنامج

�شوف ت�شتفيد �لعديد من �جلهات من هذ� �لربنامج منها:
�لعربي  �لنقد  وموؤ�ش�شة  �ملالية  وز�رة  مثل  �لقت�شادية  �لعامة  �ملوؤ�ش�شات   .1
�لعمل  ووز�رة  �لجتماعية  �لتاأمينات  وم�شلحة  �لتقاعد  وم�شلحة  �ل�شعودي 

و�ل�شوؤون �لجتماعية.
نامج. 2. �جلامعات و�ملر�كز �لبحثية ومر�كز �لتدريب �ملهني يف جمال تخ�ش�س ال�رب

3. �ملــوؤ�ــشــ�ــشــات �لقــتــ�ــشــاديــة غــر �لــربــحــيــة مــثــل �لــوقــف، و�لـــزكـــاة، و�جلمعيات 
�لتي  و�لفئوية  �لأ�شرية  و�لتنظيمات  �ملــدين،  �ملجتمع  وموؤ�ش�شات  �خلرية، 

تهدف �ىل �لتكافل �لجتماعي.
�لــتــمــويــل،  مــوؤ�ــشــ�ــشــات  �لجــتــمــاعــيــة يف  �ملــ�ــشــوؤولــيــة  و�إد�ر�ت  �لـــزكـــاة  �ــشــنــاديــق   .4

و�ل�شتثمار، و�ل�شرفة �لإ�شالمية، و�شركات �لأعمال .
5. �ملوؤ�ش�شات �لدينية مثل وز�رة �لأوقاف، ووز�ر�ت �لدعوة و�ل�شوؤون �لدينية.

�لقت�شاد  بــدر��ــشــات  تهتم  �لــتــي  �جلــامــعــات  يف  �لعلمية  و�لأقــ�ــشــام  �لــكــلــيــات   .6
�لإ�شالمي.

 شروط القبول في البرنامج

بجامعة  �لعليا  �لدر��شات  عمادة  يف  �لقبول  بو�بة  عرب  �لربنامج  يف  �لتقدم  يتم 
�شروط  ��شتيفاء  بعد  وذلك   )graduatestudies.kau.edu.sa( عبد�لعزيز  �مللك 
�لقبول يف �لالئحة �ملوحدة للدر��شات �لعليا وقو�عدها �لتنفيذية باجلامعة وهي 

كما يلي:
• �حل�شول على درجة �لبكالوريو�س.

• �جتياز �ختبار �لقدر�ت للجامعين.
•  �ختبار �للغة �لإجنليزية )�لتوفل �أو ما يعادله(.

• �شرة ذ�تية مف�شلة وتو�شيتن علميتن وخطاب يو�شح طبيعة �لعمل.
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لغة التدريس

يتطلب �لربنامج �إجادة �لطالب �للغة �لعربية و�للغة �لإجنليزية.

متطلبات الحصول على درجة الماجستير

�لإ�شالمي  �لقت�شادي  �لتحليل  يف  درجة�ملاج�شتر  على  �حل�شول  يتطلب 
و�شيا�شاته �إكمال )39( وحدة در��شية موزعة على �لنحو �لآتي:

21 وحدة در��شية مقرر�ت �إجبارية   
3 وحدة در��شية مقرر�ت �ختيارية من خارج �لق�شم  
3 وحدة در��شية مقرر�ت �ختيارية من د�خل �لق�شم 
3 وحدة در��شية عدد وحد�ت �ملقرر�ت  �حلرة  

9  وحد�ت در��شية �مل�شروع �لبحثي   
39 وحدة در��شية �ملجموع    
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برنامج الماجستير في التحليل االقتصادي اإلسالمي وسياساته

المقررات الدراسية

عدد نوع �ملقرر��شم �ملقرر رمز �ملقرر
�ل�شاعات

�ق�شد 600
IECN 6003�جباري�قت�شاد جزئي متقدم

�ق�شد 601
IECN 6013�جباري�قت�شاد كلي متقدم

�ق�شد 602
IECN 6023�جباريحتليل كمي متقدم

�ق�شد 603
IECN 603

تاريخ �حلياة �لقت�شادية 
3�جبارييف �ملجتمعات �مل�شلمة

�ق�شد 604
IECN 604

�ل�شريعة �لإ�شالمية 
3�جباريو�لقت�شاد

�ق�شد  605
IECN 605

نظرية متقدمة 
3�جبارييف �لقت�شاد �لإ�شالمي

xxx3�جباري مادة حرة

�ق�شد 694 
IECN 6943�جباريمناهج �لبحث �لعلمي

�ق�شد  698
IECN 6989�جبارير�شالة �ملاج�شتر

17



نوع �ملقرر��شم �ملقرررمز �ملقرر
عدد 

�ل�شاعات

�ق�شد 620
IECN 6203�ختياري�قت�شاد مايل

�ق�شد 621 
IECN 621

هيكلة �لنظام �ملايل وعدم 
3�ختياري�ل�شتقر�ر

�ق�شد 622 
IECN 6223�ختياري�قت�شاد �ل�شلوك

�ق�شد 623 
IECN 6233�ختياري�قت�شاد �لنقود و�لفائدة

�ق�شد 624 
IECN 6243�ختياريق�شايا �قت�شادية معا�شرة

�ق�شد 625 
IECN 6253�ختياري  �قت�شاد �لتوزيع غر �لعادل

�ق�شد 626 
IECN 6263�ختياري�قت�شاد �لعمل

�ق�شد 627
IECN 6273�ختياري   �لقت�شاد و�ل�شيا�شة �لعامة
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برنامج الماجستير في التحليل االقتصادي اإلسالمي وسياساته

نوع �ملقرر��شم �ملقرررمز �ملقرر
عدد 

�ل�شاعات

�ق�شد 628 
IECN 6283�ختياري   نظريات �تخاذ �لقر�ر

�ق�شد 629 
IECN 6293�ختياري�قت�شاد �لأ�شو�ق

�ق�شد 630 

IECN 630

��شرت�تيجيات �لتحّول نحو 
3�ختياري�قت�شاد �إ�شالمي

�ق�شد 631 

IECN 631
3�ختياري  �لقت�شاد و�لأخالقيات

�ق�شد 632 

IECN 632

�قت�شاديات �ملوؤ�ش�شات 
�لجتماعية: 

�لزكاة و�لأوقاف
3�ختياري

�ق�شد 633 

IECN 633

�لتكامل �لقت�شادي يف دول 
3�ختياريمنظمة �لتعاون �لإ�شالمي

  �ملت 606 

ISFE 606
3�ختياريحتليل مايل

مال 633

FIN 633
3�ختياري�لتمويل �لدويل
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الخطة الدراسية

الفصل الدراسي األول
�ملادة                              عدد �لوحد�ت رمز �ملادة  

�قت�شاد جزئي متقدم                      3 �ق�شد 600  
مناهج �لبحث �لعلمي                      3 �ق�شد 694 
3 تاريخ �حلياة �لقت�شادية يف �ملجتمعات �مل�شلمة  �ق�شد 603 

الفصل الدراسي الثاني
�ملادة                              عدد �لوحد�ت رمز �ملادة  

�قت�شاد كلي متقدم                       3 �ق�شد 601  
3 �ل�شريعة �لإ�شالمية و�لقت�شاد    �ق�شد 604 

الفصل الدراسي الثالث
�ملادة                              عدد �لوحد�ت رمز �ملادة  

3 نظرية متقدمة يف �لقت�شاد �لإ�شالمي   �ق�شد 605 
حتليل كمي متقدم                       3  �ق�شد 602  

الفصل الدراسي الرابع
�ملادة                              عدد �لوحد�ت رمز �ملادة  

9 ر�شالة �ملاج�شتر                         �ق�شد 698 

المواد االختيارية
على �لطالب �ن يختار         عدد �لوحد�ت

3 مادة �ختيارية من د�خل �لق�شم   
3 مادة �ختيارية من خارج �لق�شم   
3 مادة حرة      

39 �ملجموع      
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برنامج الماجستير في التحليل االقتصادي اإلسالمي وسياساته

توصيف المواد

اقتصاد جزئي متقدم )اقصد ٦٠٠( 

يهدف هذ� �ملقرر �إىل در��شة مو�شوعات متقدمة يف �لقت�شاد �جلزئي، و��شتعر��س 
�لنظريات �ملعا�شرة �ملحددة لالأ�شعار، ونظريات �لعر�س و�لطلب، ونظرية �لألعاب، 
و�لختيار يف ظل عدم �لتاأكد. �إ�شافة �إىل ذلك يتناول �ملقرر دور �لأ�شعار يف �ملوؤ�ش�شات 
منظور  من  �جلزئي  لالقت�شاد  �لأ�شا�شية  �ملفاهيم  على  �لرتكيز  مع  �لقت�شادية 
�إ�شالمي، وتقدمي �أمثلة تطبيقية يف �أ�شو�ق �ل�شلع و�لأ�شو�ق �ملالية، وبع�س �حلالت 
بالقت�شاد  �ملرتبطة  �لتكميلية  �حلــالت  من  عدد  عر�س  �شيتم  كما  �ل�شوق.  لقوى 
�قت�شاد  �لتاأمن. )تو�شع قبل  �مل�شارف و�شركات  �ملالية مثل  �ملوؤ�ش�شات  �جلزئي يف 

كلي متقدم لأن رقمها �ق�شد 006(

اقتصاد كلي متقدم )اقصد  ٦٠1( 

وعر�س  �لــكــلــي،  �لقت�شاد  يف  متقدمة  مو�شوعات  در��ــشــة  �إىل  �ملــقــرر  هــذ�  يــهــدف 
يف  و�لتقلبات  �لقت�شادي،  �لنمو  وحتليل  و�لأ�ــشــعــار،  و�لت�شغيل،  �لــدخــل،  نظريات 
�ملقرر  هذ�  ي�شاعد  و�ملالية.  �لنقدية  �ل�شيا�شات  �حلكومات يف  ودور  �لأعمال،  قطاع 
�آليات �ل�شوق على �مل�شتوى �لكلي، ومتكينهم من  �لطالب على فهم عميق لتحليل 
حتليل �لتقلبات �ملالية و�أثرها على �لدور�ت �لقت�شادية. كما يثر �ملقرر ت�شاوؤلت 
�لنظام �لقت�شادي  �ملتبادلة بن حماور  �لعمل و�لعالقات  �أ�شاليب  و�إ�شكالت حول 

�لكلي من منظور �إ�شالمي، و�حللول �ملقرتحة ب�شاأنها.
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تحليل كمي متقدم )اقصد  ٦٠2(
مع  �لقيا�شي،  �لقت�شاد  يف  متقدمة  مو�شوعات  در��شة  �إىل  �ملقرر  هذ�  يهدف 
�لرتكيز على �لبحوث �لتجريبية، و��شتخد�م �ل�شال�شل �لزمنية، و�أ�شلوب �لنحد�ر، 
وتقدير  �لفرت��شية،  بالنظرية  و�ل�شتدلل  �خلطية،  وغر  �خلطية  و�لأ�شاليب 
�لعالقة  كتحليل  �لتقدير�ت،  يف  �مل�شتخدمة  �لتقنيات  �ملقرر  ويتناول  �لحتمالت. 
بع�س  و��شتخد�مات  تطبيقات  �ملقرر  وي�شتعر�س  �مل�شرتك.  و�لتكامل  �ل�شببية، 
للموؤ�ش�شات  �لن�شبية  �لكفاءة  حتليل  يت�شمن  كما  �ملتخ�ش�شة.  �حلا�شوبية  �لرب�مج 

�ملالية �لإ�شالمية ونظرتها �لتقليدية.

تاريخ الحياة االقتصادية في المجتمعات المسلمة )اقصد  ٦٠3(
�ملجتمعات  يف  تبلورت  �لتي  �لقت�شادية  �ملفاهيم  �أهم  �إبر�ز  �إىل  �ملقرر  هذ�  يهدف 
و�ملال،  �لع�شر �حلديث، كاخلر�ج،  �إىل  �لنبوي  �لعهد  �لع�شور من  �مل�شلمة على مر 
و�لك�شب، و�ملعا�س. ويركز �ملقرر على �شرورة �لربط بن �لو�قع �لجتماعي و�لأفكار 
تتنا�شب مع  �لتي  �يجاد �حللول  باأهمية �لجتهاد يف  �لطالب  لتوعية  �لقت�شادية، 

متطلبات ع�شرهم وحاجيات جمتمعاتهم.

الشريعة اإلسالمية واالقتصاد )اقصد  ٦٠4(
وفقا  �لقت�شادية  و�حلياة  �لدين  بن  �لتفاعالت  ��شتك�شاف  �إىل  �ملقرر  هذ�  يهدف 
بالدين  �ملحيطة  �لأ�شاطر  �ملقرر  ي�شتعر�س  �لإ�شالمية.  �ل�شريعة  ملبادئ ومقا�شد 
باعتباره عائقاً  للنمو و�لأن�شطة �لقت�شادية، بهدف ��شتخال�س  �ل�شبل  �لتي ميكن 
�أن توؤدي �إىل تفاعل �أف�شل بن  �لدين و�لقت�شاد لتوفر حياة طيبة  للب�شرية �شمن 

نظم �قت�شادية و�شيا�شية باتت �أكرث تر�بطاً وتعقيد�ً من جر�ء �لعوملة.

نظرية متقدمة في االقتصاد اإلسالمي )اقصد  ٦٠5(

يهدف هذ� �ملقرر �إىل تعريف �لطالب بطرق حتليل �لق�شايا  �لقت�شادية �ملعا�شرة، 
يف �شوء �أ�ش�س ومقا�شد �ل�شريعة �لإ�شالمية. ويزود  �ملقرر �لطالب باأدو�ت �لنظرية 
مع  تتنا�شب  �لتي  �حللول  و�إيجاد  �لق�شايا  تلك  فهم  على  تعينه  �لتي  �لقت�شادية 

خ�شائ�س �ملجتمعات �مل�شلمة.
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برنامج الماجستير في التحليل االقتصادي اإلسالمي وسياساته

اقتصاد مالي )اقصد ٦2٠(
يهدف هذ� �ملقرر �إىل تعريف �لطالب بعدد من �ملو�شوعات �ملتعلقة بنظرية �لتمويل، 
�ملوؤ�شر �لو�حد، ومتويل �ل�شركات، بالإ�شافة  كت�شعر �لأ�شول �لر�أ�شمالية، ومناذج 
�إىل �شلوكيات �لفاعلن يف �لأ�شو�ق �ملالية، و�شيا�شات �لرقابة و�لإ�شر�ف.  وي�شتخدم 
�آخر  �ملال بناء على  �أدو�ت حتليلية لفهم و��شتيعاب �لظو�هر �ملركبة يف عامل  �ملقرر 

�لبيانات �ملتو�فرة.

هيكلة النظام المالي وعدم االستقرار )اقصد ٦21(
يهدف هذ� �ملقرر �إىل حتليل هيكلة �لنظام �ملايل �لدويل وما يعرتيه من ��شطر�بات 
ترتيبات  وجود  و�لتطبيق  �لنظرية  �أبانت  حيث  ��شتقر�ره،  عدم  يف  ت�شببت  متتالية 
�أخّلت  �لتي  �ل�شيا�شات  �ملقرر  يتناول  �ل�شطر�ب.  لهذ�  �شبباً  تعدُّ  مالية  وهياكل 
ز �ل�شريبي �لذي يتعامل مع كافة �لأدو�ت �ملالية كما  با�شتقر�ر �لنظام �ملايل، كالتحيُّ
لو �أنها كانت قائمة على �لفائدة �لربوية.  ويتناول �أي�شاً بع�س �ملحاولت �لتنظرية، 
كفر�شية عدم �ل�شتقر�ر �ملايل ِلهيَمْن ِمْن�ْشكي �لتي توؤكد �أن عدم �ل�شتقر�ر هو من 

�شميم �لنظام.

اقتصاد السلوك )اقصد ٦22 (
حتليل  على  �لقائمة  �لقت�شادية  بالنظرية  �لطالب  تعريف  �إىل  �ملقرر  هذ�  يهدف 
�ل�شلوك؛ مما يوؤدي �إىل و�قعية �أف�شل للتحليل �لقت�شادي، وفهم �أعمق لت�شرفات 
حول  تتمحور  �لتي  �لنيوكال�شيكية  �لنظرية  من  �أبعد  �إىل  و�مل�شتهلكن  �ملنتجن 

فر�شية �ملعقولية.

اقتصاد النقود والفائدة )اقصد ٦23 (
يهدف هذ� �ملقرر �إىل حتليل �لق�شايا �ملتعلقة بالنقود و�لفائدة )�لربا( يف �لقت�شاد�ت 
�ملعا�شرة على �مل�شتوين �لنظري و�لتطبيقي. يتناول �ملقرر �آخر �مل�شتجد�ت �لنظرية 
و�ل�شيا�شات �مل�شتخدمة لإبر�ز وظيفة �لنقود ودورها. كما ي�شلط �ملقرر �ل�شوء على 
بناء  �لنقود  على وظيفة  �إ�شالحات جوهرية  باإدخال  تنادي  �لتي  �ملقرتحات  بع�س 
�لتف�شيلية  �ملمار�شات  �لقائم، خا�شة  �لو�شع  ولدها  �لتي  �لكربى  �لإ�شكاليات  على 

لبع�س �ملوؤ�ش�شات "�لعريقة" �لتي حتظى بحماية ودعم �أكرب من غرها.
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قضايا اقتصادية معاصرة )اقصد ٦24 (
يهدف هذ� �ملقرر �إىل تناول ق�شايا �قت�شادية �أكرث حد�ثة وخطر�ً تو�جه �لقت�شاد 
�لرثوة،  توزيع  و�شوء  و�ملالية  �لقت�شادية  و�لأزمات  �لهيكلية  كالختاللت  �لعاملي، 
يهدف  كما  �مللحة.  �مل�شتجد�ت  من  وغرها  �لبيئة،  وق�شايا  و�لبطالة،  و�لت�شخم، 
�ملقرر �إىل عر�س وحتليل ومناق�شة �حللول �ملطروحة ملعاجلة هذه �لق�شايا مع �إبر�ز 
علم  وتفاعل   �شوء جتدد  �ملقارن. يف  �لتحليل  �لإ�شالمية من خالل  �لنظر  وجهة 

�لقت�شاد  مع �مل�شتجد�ت و�لق�شايا  �ملعا�شرة .

 اقتصاد التوزيع غير العادل )اقصد ٦25 (
يهدف هذ� �ملقرر �إىل تعريف �لطالب بال�شيا�شات �ملعا�شرة يف توزيع و�إعادة توزيع 
يف  �لعادل  غر  �لتوزيع  تنامي  و�آثار   و�أ�شباب،  طبيعة،  �ملقرر  ويتناول  �لدخول. 
�لدخول.  كما يتناول عدم �مل�شاو�ة يف �لدخل �لناجت عن قو�نن �ل�شوق، بالإ�شافة 
و�لقت�شادية،  �لجتماعية،  �لناحية  من  و�آثارها  �لدخول  يف  �لفو�رق  �أ�شكال  �إىل 

و�ل�شيا�شية.

اقتصاد العمل )اقصد ٦2٦(
يهدف هذ� �ملقرر �إىل تعريف �لطالب باأهم حماور �قت�شاديات �لعمل. ويتناول �ملقرر 
�مل�شتجد�ت يف نظرية �لعر�س يف �شوق �لعمل،  ونظريتي �لطلب على �لعمالة، ور�أ�س 
و�لتباين  �لأجور  �أخرى مثل: حتديد  �إىل مو�شوعات مهمة  �إ�شافة  �لب�شري؛  �ملال 

فيها، و�لهجرة، و�لبطالة، وموؤ�ش�شات �شوق �لعمل.

االقتصاد والسياسة العامة )اقصد ٦27(
�لن�شاط  على  �حلكومية  و�لنفقات  �ل�شر�ئب  تاأثر  در��شة  �إىل  �ملقرر  هذ�  يهدف 
�لقت�شادي. ويتناول �ملقرر �لعو�مل �لتي حتول دون �شر �حلياة �لقت�شادية بطريقة 
�ل�شريبي.  و�لتهرب  �ملعلومات  �لفاعلن، كعدم متاثل  كافة  طبيعية ت�شمن حقوق 

كما يتناول ق�شايا �ل�شيا�شة �لعامة، مثل �ملمتلكات �لعامة وق�شايا �ل�شر�ئب.
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 نظريات اتخاذ القرار ) اقصد  ٦28(
�لفردية.  للقر�ر�ت  و�ملعيارية  �لو�شفية  �لنظريات  در��شة  �إىل  �ملقرر  هذ�  يهدف 
�لنف�شية  �لعو�مل  �لعتبار  بعن  تاأخذ  �لتي  �لقر�ر  �تخاذ  نظريات  �ملقرر  ويتناول 
و�لجتماعية، ووجوه �ختالفها مع �لنظريات �لقت�شادية �لتقليدية �لقائمة �أ�شا�شاً 
على �ملعقولية مبفهومها �ل�شيِّق. كما يتناول كيفية تاأثر �لعو�مل غر �ملعقولة  يف 

�لظاهرعلى �تخاذ قر�ر�ت �لأفر�د.

اقتصاد األسواق )اقصد ٦29(
يهدف هذ� �ملقرر �إىل حتليل موؤ�شر�ت �لقت�شاد �لكلي، وتاأثر�تها �ملمكنة على حركة 
�لأ�شو�ق �ملالية وما يتبعها من قر�ر�ت ��شتثمارية. �شيتعر�س �ملقرر ملوؤ�شر�ت �أ�شو�ق 
تنتهجها  �لتي  و�لنقدية  �ملالية  و�ل�شيا�شات  و�لت�شخم،  �لبطالة،  ومعدلت  �ملال، 

�ل�شلطات �لر�شمية للتاأثر على حركة �لن�شاط �لقت�شادي.

استراتيجيات التحول نحو اقتصاد إسالمي )اقصد ٦3٠(
ل نحو  نظام �قت�شادي  �إىل تعريف �لطالب با�شرت�تيجيات �لتحوُّ �ملقرر  يهدف هذ� 
ُير�عي �أ�شول ومقا�شد �ل�شريعة �لإ�شالمية. وي�شتعر�س �لتجارب �لدولية �ملعا�شرة 
جتارب  �ملقرر  يتناول  كما  �لإ�شالمي.  �لقت�شاد  نحو  �جلزئي  �أو  �لكلي  ل  �لتحوُّ يف 
�لتحول نحو �قت�شاد �ل�شوق يف �أوروبا �ل�شرقية و�ل�شن ل�شتخال�س �لدرو�س و�لعرب.

 االقتصاد واألخالقيات )اقصد ٦31(
يهدف �ملقرر �إىل تعريف �لطالب باأهمية و�أثر �لأخالقيات يف �حلياة �لقت�شادية، 
و�ل�شلوك �لفردي، و��شتبعاد �لنزعة �ل�شائدة يف �حلياة �لعلمية و�لعملية �لتي تف�شل 
�ل�شلوك  يف  �خللقي  �لعامل  �أثر  على  �ملقرر  ويركز  و�لأخالقيات،  �لقت�شاد  بن 
�لفردي و�نعكا�شه يف توجيه �لن�شاط �لقت�شادي. كما يربز دور �لأخالقيات يف بناء 
نظام �قت�شادي �أكرث ��شتقر�ر�ً ل يعتمد فقط على �لدولة، �أو �ل�شوق، �أو �لإثنن معاً.
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اقتصاد المؤسسات االجتماعية: الزكاة واألوقاف )اقصد ٦32(
يهدف هذ� �ملقرر �ىل در��شة مفهومي �لزكاة و�لأوقاف ودورهما �لتاريخي يف تعزيز 
تالحم �ملجتمعات �لإ�شالمية. وي�شلط �ل�شوء على �لآثار �لقت�شادية و�لجتماعية 
وزيادة  �لفقر،  حدة  وتخفيف  �لبطالة  معاجلة  يف  وم�شاهمتهما  و�لأوقاف،  للزكاة 
يتناول  كما  �لرثوة.  توزيع  �إعادة  �لقت�شادية؛ عرب  �لدور�ت  وتقلي�س حدة  �لنتاج 
�ملقرر جتارب موؤ�ش�شتي �لزكاة و�لأوقاف يف عدد من �لدول. ويناق�س �أهم �لق�شايا 
و��شتثمار  و�لديون،  و�ل�شكوك،  �لأ�شهم،  زكاة  مثل:  �ملطروحة  و�لنو�زل  �مل�شتجدة 
دميومته،  ل�شمان  و�إد�رته،  وتثمره  �إحيائه،  وطرق  �لوقف،  و�أنو�ع  �لزكاة،  �أمو�ل 

ودوره يف حتقيق �لتنمية �لقت�شادية و�لجتماعية.

التكامل االقتصادي في دول منظمة التعاون اإلسالمي )اقصد ٦33(

يهدف هذ� �ملقرر �إىل در��شة �أوجه �لتعاون �لقت�شادي بن دول منظمة �لتعاون �لإ�شالمي، 
و��شرت�تيجيات �لتكامل �لقت�شادي بن هذه �لدول، يف �جلو�نب �ملوؤ�ش�شية، و�لتفاقيات، 
�لتكامل  يف  جتارب  در��شة  �ملقرر  ويتناول  �مل�شرتكة.  و�ل�شتثمار�ت  �لتجاري،  و�لتبادل 
�لقت�شادي  ل�شتخال�س  �لدرو�س و�لعرب، منها: �لحتاد �لأوروبي، و�حتاد دول جنوب 

�شرق �آ�شيا،  و�تفاق �لتبادل �حلر لأمريكا �ل�شمالية، ودول جمل�س �لتعاون �خلليجي.

تحليل مالي )أملت ٦٠٦(
يهدف هذ� �ملقرر �إىل �لتعريف باأهم �لأدو�ت �مل�شتخدمة يف تقييم �لو�شع �ملايل للمن�شاآت، 
ب�شاأن  �لقر�ر  �تخاذ  على  و�ملمولن  و�مل�شتثمرين  �ملدر�ء  مل�شاعدة  و�مل�شروعات  و�لأفر�د، 

�لن�شاط �ملطروح للتمويل بناء على عو�مل �لربحية و�ملالءة و�ل�شيولة وغرها.

التمويل الدولي )مال ٦33(
يتناول هذ� �ملقرر �لإد�رة �ملالية لل�شركات �ملتعددة �جلن�شيات، وحتديد �شعر �ل�شرف، 
و�خليار�ت  �مل�شتقبليات،  و�شوق  �لأجنبي،  �ل�شرف  و�أ�شو�ق  �لعاملي،  �لنقدي  و�لنظام 
�لعمالت،  بقيم  و�لتنبوؤ  �لدويل،  �لتمويل  يف  �لتو�زن  و�شروط  �لأجنبية،  للعمالت 
�ملتعلقة بتغر  و�إد�رة �ملخاطر  �ملقرر كيفية قيا�س  �لعاملية. كما ي�شمل  �ملال  و�أ�شو�ق 

�أ�شعار �ل�شرف، و�إد�رة �لأ�شول و�خل�شوم يف �لأ�شو�ق �لعاملية ب�شكل عام.
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مناهج البحث العلمي )اقصد ٦94(
�لبحث  يف  �حلديثة  �لعلمية  و�لأ�شول  بالأ�ش�س  �لطالب  تعريف  �إىل  �ملقرر  يهدف 
�لعلمي يف �لعلوم �لجتماعية و�لقت�شادية وتدريبه عليها وذلك مل�شاعدته يف �إعد�د 
حمتويات  وتت�شمن  �لإ�شالمي.  �لقت�شاد  جمال  يف  �لعلمية  و�لدر��شات  �لبحوث 
�ملادة مناق�شة خطو�ت ومناهج �لبحث �لعلمي وكيفية جمع وحتليل �لبيانات و�إجر�ء 

�ختبار �لفر�شيات.

رسالة الماجستير )اقصد ٦98(
يقوم �لطالب بدر��شة وحتليل ومناق�شة م�شكلة ذ�ت �شلة وثيقة بتخ�ش�شه �لدقيق 
ل  وفقاً لالأ�ش�س و�لأ�شول �لعلمية �حلديثة يف �لبحث �لعلمي. وتقّدم �لنتائج �ملتح�شّ
عليها يف �شكل �أطروحة ويتم مناق�شتها وفق �لأ�شول �لعلمية و�لأكادميية �ملتعارف 

عليها للحكم على �لر�شالة.
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�إد�رة �جلودة �ل�شاملة�أ�شول �لفقه
عالقات �إ�شالمية م�شيحية

نظرية نقدية ومتويل�لقت�شاد و�لتمويل �لإ�شالمي
د. ابراهيم حممد �سالح اأبو العال اأ.د. منور اإقبال ملك

�ملعامالت �ملالية
د. علي اأحمد الندوي

د. مروان غالم اأنديجاين 
وكيل �ملعهد

أعضاء هيئة التدريس

د. عبداهلل قربان ترك�ستاين
عميد �ملعهد

�قت�شاد دويل

د. حممد عبداهلل ن�سيف 
وكيل �ملعهد للتطوير

د. ح�سن حممد املاآخذي
وكيل �ملعهد للدر��شات �لعليا 

و�لبحث �لعلمي
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م�شرفية ومتويل
د. مها عبد العزيز اأنديجاين

�لقت�شاد �ملايل و�لنقدي و�لأوقاف
د. ه�سام �سامل حمزة 

قو�نن �لتمويل و�مل�شرفية �لإ�شالمية
د. في�سل حممود عتباين

نظرية �قت�شادية ومتويل �إ�شالمي و�أوقاف
اأ.د. عبدالرحيم عبداحلميد ال�ساعاتي

�لفكر �لقت�شادي �لإ�شالمي
اأ.د. عبدالعظيم عظيم احلق اإ�سالحي

�لتخطيط �ملايل �ل�شخ�شي و�لعالج �ملايل
د. عدنان حممد اخلياري 

متويل وتاأمن و�أوقاف
اأ.د. حممد املع�سوم باهلل 

�لقانون �لتجاري
د. الرباء عبداهلل اأبولنب 

�لقت�شاد و�لتمويل �لإ�شالمي
د. اأحمد بن مهدي بلوايف

�لتمويل و�مل�شرفية �لإ�شالمية
د. ف�سل بن عبدالكرمي حممد

�لتحليل و�ل�شيا�شة �لقت�شادية
د. عبدالرزاق بن �سعيد بلعبا�س

متويل وم�شرفية �إ�شالمية
د. ع�سمت عبد احلليم امل�سطفى
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د. الرباء عبداهلل اأبولنب
 �أ�شتاذ �لقانون �لتجاري �مل�شاعد

 �لهاتف: 6952000 - 012
 حتويلة: 60112 

�لربيد �للكرتوين:
aabulaban@kau.edu.sa 

 مدير البرنامج
 

سكرتارية البرنامج
   

اأ. علي �سليمان ال�سويحي
�شكرتر وكالة �لدر��شات �لعليا و�لبحث 

�لعلمي باملعهد 
 �لهاتف: 6952000 - 012

حتويلة:  68543
�لربيد �لإلكرتوين: 

alsewahi@kau.edu.sa

�لعنو�ن �لربيدي
iei.eif@kau.edu.sa
معهد �لقت�شاد �ل�شالمي

http://iei.kau.edu.sa

إدارة البرنامج
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