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 املقدمة 

، إ�� جانب   م)2018/2019(  /ـ.  ه 439/1440خالل العام الدرا��ي إنجازات معهد االقتصاد اإلسالمي �عرض هذا التقر�ر 

األعمال العلمّية املنشورة �� "مجلة جامعة امللك عبدالعز�ز: االقتصاد اإلسالمي" خالل العام ، إضافة إ�� إنجازات "املركز 

 �� إسبانيا. IEالسعودي اإلسبا�ي لالقتصاد والتمو�ل اإلسالمي" ب�لية األعمال �� جامعة 

عن تطو�ر املنتجات املالية اإلسالمية ،  والثا�ي  األول ، العر�ية �شر املعهد خالل هذا العام الدرا��ي كتاب�ن تدريسي�ن باللغة 

شرت �� دور �شر عاملية االقتصاد  عن التمو�ل واالستثمار �� األوقاف ، إضافة  إ�� أر�عة كتب أخري باللغة اإلنجل��ية  ��
ُ
�    ،

كتب مختلفة، عالوة ع�� ذلك  فقد تمت ترجمة  كتاب�ن من تأليف  أحد أعضاء هيئة التدريس  6 �� فصول  ستة كما �شر

  . ال��كيةباملعهد  من اللغة اإلنجل��ية إ�� اللغة 

 
ً
  و�جانب الكتب فقد أو�� املعهد اهتماما

ً
بنشر البحوث العر�ية واالنجل��ية �� العديد من ا�جالت العلمية ا�حكمة ال�ي  خاصا

  12تصدر داخل وخارج اململكة العر�ية السعودية بلغت 
ً
، أر�عة م��ا باللغة العر�ية وثمانية بحوث باللغة اإلنجل��ية ،  بحثا

 . أوراق علمية �� مجالت غ�� محكمة 7بجانب �شر 

ورقة ، ثمانية م��ا داخل اململكة العر�ية  15�� مجملها  املؤتمرات بلغتد بأوراق علمية �� العديد من كما ساهم باحثو املعه

علمية للعديد من ا�جالت العلمية �� االقتصاد ل أوراق خارج اململكة .  كما قام الباحثون باملعهد بتحكيم أعما 7السعودية  و

   علمية. مجلة ومؤسسة  22غت بل  وأعمل ملؤسسات علمية   والتمو�ل اإلسالمي

�� أول مجلة علمية محكمة و جامعة امللك عبدالعز�ز : االقتصاد اإلسالمي ،  إصدار مجلة البارزة �� املعهدومن األ�شطة 

مصنفة �� العديد  من قواعد البيانات      ، و�� مجلة  م)1983هـ (1403، حيث �شر أول عدد لها �� عام  تصدر �� التخصص

. وقد أصدرت هيئة تحر�ر ا�جلة Google Scholarو�� منصة   RePEcو SSRNو  EconLitو  SCOPUSس�و�س العاملية م��ا   

د  وق.  2والعدد  1العدد  32، وا�جلد 3العدد  31: ا�جلد هـ 1439/1440 أعداد �� هذا العام ثالثة – بفضل هللا �عا��  –

 ) 13(تضمنت تلك األعداد 
ً
وتقار�ر  ،مختلفة لكتب  مراجعات5نقاش، وورقة ) 19( و) م��ا �� ركن الشباب، 6ستة (بحثا

 20مختصرة عن عشر�ن (
ً
موضوعات �عا�ج قضايا تأصيلية نظر�ة   ةطرحت ا�جلة �� ركن منتدى النقاش ثالث،  كما ) كتابا

أستاذا وخب��ا من مؤسسات أ�اديمية واقتصادية من حول )  19(  ةشارك �� حوارات املوضوعات الثالثوقد      وقضايا تطبيقية: 

 . العالم

أساتذة فيھ باحثو املعهد و  ويشارك،  حوار األر�عاء الذي يجري �� يوم األر�عاء من �ل أسبوع من التقاليد العر�قة �� املعهدو 

  هـ1483 عام��  ال�ي بدأها فر�دةال ھر�عاء �سماتحوار األ  ا�جامعة األخرى ، وقد استمر�ليات  من أقسام �لية االقتصاد، أو

لتخفيف مشقة التنقل ع�� �عض السادة من أهمها استخدام الفيديو�ونفرا�س  و و�استخدام وسائل حديثة �� �شر الفائدة  

 مباشرا ل�ل من تو��� كخدمة "ال��وس�اب" �� وسائل التواصل االجتما�� عالوة    استخدام    املتحدث�ن ،
ً
لنقل ا�حوار نقال
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وقد تم��ت حوارات هذا العام  اليوتيوب. قناة املعهد برفع ا�حوار ع�� يرغب أن �شارك باالستماع والتفاعل عن �عد ، كما يُ 

 حوارا.  30و�لغ عدد ا�حوارات ال�ي عقدت هذا العام  ، بمشاركة جيدة من شطر الطالبات كمتحدثات

عد مساهمة املعهد �� العملية التعليمية مرتكزا أساسيا �� رسالتھ   املستمدة من رسالة ورؤ�ة جامعة امللك عبدالعز�ز �� 
ُ
و�

خالل العام هد ، واستطاع املع2030رفد سوق العمل بالكفاءات العلمية من الشباب للمساهمة �� تحقيق رؤ�ة اململكة 

ع�� مستوى   طالب  ، كما أتاح الفرصة لسبعة من تصميم العديد من ال��امج العلمية  م)2018/2019(  ه439/1440الدرا��ي  

عالوة ع�� ذلك فقد شارك �عض أعضاء .  املاجست��   للدراسة ضمن ال��نامج العام �� التحليل  االقتصاد اإلسالمي وسياساتھ

 هيئة التدريس باملعهد �� تدريس عدد من املواد �� �لي�ي االقتصاد واإلدارة واآلداب والعلوم اإل�سانية. 

عهد عددا من اللقاءات العلمية ومن ضمن هذه اللقاءات الورشة ال�ي شرفها ورعاها و�� اطار خدمة ا�جتمع فقط نظم امل  

وأثرها املا��    2030�عز�ز ثقافة االدخار �� اململكة وفق رؤ�ة  معا�� مدير ا�جامعة األستاذ الدكتور عبدالرحمن اليو�ي �عنوان “

 البنك اإلسالمي للتنمية ، ونائب أول   لرئيس بنك ا�جز�رة    "، وشارك ف��ا العديد من ا�جهات م��ا :  ممثل عن رئيسواالجتما��

ا علمية �� موضوعات مختلفة . كما نظم املركز جموعة الشريعة واملسؤولية االجتماعية ا�رئيس 
ً
، كما قدمت ف��ا أوراق

  علمية. لقاءات  خمسة�� اسبانيا  SCIEFالسعودي اإلسبا�ي لالقتصاد والتمو�ل اإلسالمي 

أعضاء التعاون  مع العديد من  املؤسسات  ذات العالقة   كمؤسسة النقد العر�ي السعودي  وغ��ها ، فقد شارك  و�� إطار

 ، و�ان من نتائج هذه الدورات    1685أر�عون دورة  تدر�بية أستفاد م��ا قرابة  إحدى و   41��  تقديم      هيئة التدريس باملعهد
ً
متدر�ا

للعمل �� املؤسسات املالية اإلسالمية  داخل اململكة ؛  عالوة ع��  إعداد   ثالث حقائب   املساهمة �� تأهيل الشباب السعودي 

 لهذا العمل فقد نظم املعهد  
ً
 لتأهيل     11تدر�بية �� املصرفية اإلسالمية ، وامتدادا

ً
�� املالية اإلسالمية ، من   قياداتلقاء تدر�بيا

 من  17لتنفيذي�ن باملؤسسات املالية ، وشارك فيھ خالل ال��نامج التدر��ي الدو�� ا�خصص للمدراء ا
ً
جنسيات  مديرا تنفيذيا

  مختلفة. 

معا�� األستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليو�ي مدير  إ�� الشكر والتقديرو�� ا�ختام ال �سع�ي إال أن أتقدم بخالص 

العون الس��   ا�جامعة ع��وكالء  موصول للسادةوالشكر  دعمھ املستمر وتوج��اتھ الصادقة للمعهد وقياداتھ.  ا�جامعة ع��

للدعم   ا�ختلفة �ا بقطاعا� منسو�ي ا�جامعةلسادة لالتقدير �ل . و وتحقيق رؤ�تھ بأداء رسالتھالسبل لقيام املعهد   وتيس�� �ل

االهتمام وا�حيو�ة  شكر خاص ملنسو�ي املعهد من إدار��ن وأ�اديمي�ن ع��و  . والرعاية والت�جيع أل�شطة املعهد و�رامجھ

والشكر ، فجزى هللا ا�جميع خ��ا  ،الذي ب�ن أيدينا  جهد مقدر �انت نتائجھ هذا اإلنجاز بذلوه منع�� ما و وا�جدية واالتقان 

   . من قبل ومن �عد � الفرد الصمد الذي وهبنا القدرة  ع�� العمل ويسر لنا سبل النجاح  

 

 د. عبد هللا قر�ات تركستا�ي 

 عميد املعهد  
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 اإلنجازات العلمية 

 الكتب 

من تأليف عشرة باحث�ن �عضهم من املعهد كتاب تدري��ي �عنوان "تطو�ر املنتجات املالية اإلسالمية"  .1

هـ /  1440�إشراف وتنسيق عل�ي للدكتور أحمد بلوا�� والدكتور فضل البش�� ؛ مركز النشر العل�ي و 

 (تأصيل)  م. 2019

خمسة من أعضاء هيئة التدريس باملهعد من تأليف  " التمو�ل واالستثمار �� األوقافكتاب تدري��ي �عنوان " .2

 (تأصيل)  م. 2019هـ / 1440؛ مركز النشر العل�ي هشام سالم حمزة�إشراف وتنسيق عل�ي للدكتور و 

3. Mohd Ma'Sum Billah (ed); Halal Cryptocurrency Management; Palgrave Mac 
Millan and Springer, Switzerland, (2019). (تطبیق) 

4. Mohd Ma'Sum Billah; Islamic Financial Products; Published by Palgrave Mac 
Millan and Springer, Switzerland, (2019). (تطبیق) 

5. Mohd Ma'Sum Billah; Modern Islamic Investment Management, Palgrave Mac 
Millan and Springer, Switzerland, (2019). (تطبیق) 

6. Kaleem ALAM, J. Khan (eds); Islamic Finance & Venture Capital – Options 
for the Indian Economy; Genuine Publications and Media – India; 2018.  (تطبیق) 

 

  كتبال ترجمة 

مركز بحوث االقتصاد  لألستاذ الدكتور عبدالعظيم إصال�� �� التار�خ االقتصادي إ�� اللغة ال��كية من قبل اب�نكتترجمة 

مع  ، ولقد تم االتفاق ع�� ال��جمة إسطنبول  –تركيا  )ILKE( "ا�جمعية التعليمية للثقافة والعلوم" اإلسالمي التا�ع ل

 .معةمن خالل مركز النشر العل�ي با�جا ا�جمعية ال��كية

1. Abdul Azim Islahi; Muslim Economic Thinking and Institutions in the 10th AH/16th AD 
Century, Turkish title: İslam İktisat Düşüncesi ve Kurumları (16. Yüzyıl); Publisher: 
IKAM / ILKE, Iktisat Yayinlari, Istanbul, Turkey, 2017. (تأصيل)   

2. Abdul Azim Islahi; Economic Thinking of Arab Muslim Writers during the Nineteenth 
Century – translation is complete, waiting for publication. (تأصيل)   

 كتب ��  ول فص

1. Mohd Ma'Sum Billah; "Zakat: Its Micro-Entrepreneurship Model And Socio-
Humanitarian Impact" in Islamic Social Finance, Entrepreneurship, Cooperation 
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and the Sharing Economy, Edited by Valentino Cattelan (1st Edition) 2019, 
Routledge, Pp. 197-209, (2019).  (تطبیق) 

2. Ahmad, Abu Umar Faruq and Rahman, S.; “Corporate social responsibility in 
Islamic banks’ practices: evidence from Bangladesh”, in Toseef Azid, et al, (eds.), 
Research in Corporate and Shari’ah Governance in the Muslim World: Theory 
and Practice, Emerald Publishers, UK. pp.305-314, (2019).  (تطبیق) 

3. Ahmad, Abu Umar Faruq and Karim, M.; “Opportunities and challenges of 
waqf in Bangladesh: the way forward to socio-economic development", in K.M. 
Ali et al., (eds.), Revitalization of waqf for socio-economic development, 
Palgrave Macmillan, UK. (2019).  (تطبیق) 

4. Habib, F. and Ahmad, Abu Umar Faruq; “Using blockchain and smart contracts 
for waqf institutions”, in M. Anshari et al., (eds.), Financial technology and 
disruptive innovation in ASEAN, IGI Global, USA. (Scopus), pp.225-244. 
 (تطبیق)  .(2019)

5. Ahmad, Abu Umar Faruq; “The challenges and potentials of improving access 
to Islamic financial services in non-Muslim countries: the case of Australia”, in 
Ghazali, E. et al., (eds.), Management of Shari’ah compliant businesses – case 
studies on creation of sustainable value; pp 09-20. Springer Publishing, USA. 
 (تطبیق)  .(2019)

6. Abdul Azim Islahi; "Importance of Human Resource Development for the 
Economic Progress of the Ummah" [in Urdu], in the book entitled Qur'an ka 
tasawwur-e uruj wa zawal (The Qur'an's concept of rise and fall) edited by Abu 
Saad Azami, (2018), New Delhi, Hidayat Publishers, pp. 206-223. (تأصیل) 

 

 كتب تحت النشر فصول �� 

1) Belabes, Abderrazak; Islamic Fintech, Archaeology of a Discourse, in Mohd Ma'Sum 
Billah. Islamic FintTech: Realization and Industrial Solutions, Routledge, Forthcoming. 
 (تأصیل)

2) Belabes, Abderraza; Exploring the Interactions between Maqāsid and Fintech Under the 
Prism of the Non-Neutrality of Technics, in Mohd Ma'Sum Billah. Islamic FintTech: 
Realization and Industrial Solutions, Routledge, Forthcoming. (تأصیل) 

3) Ayub, M., and Abu Umar Faruq Ahmad;  “Takaful as a means for social welfare: 
transforming it to Musharakah Ta‘awuniyyah model”, in M. N. Ali (ed.), Islamic Finance 
and Social Welfare, Qatar Faculty of Islamic Studies, Hamad Bin Khalifa University, and 
Islamic Research and Training Institute - IsDB. (2019). (تأصیل) 

4) Hassan, K., Abu Umar Faruq Ahmad and Oseni, U. Fundamentals of Islamic Banking 
and Finance (textbook), Singapore: John Wiley & Sons. (2019) (تأصیل) 

5) Osmani, N., Abu Umar Faruq Ahmad; and Farooq, M. “Women empowerment and 
leadership in Islam: between myth and reality”, in Toseef Azid & Jennifer Batts (eds.) 
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Economic Empowerment of Women in the Islamic World: Theory and Practice, World 
Scientific Publishing Company Pte Ltd., Singapore. (2019). (تأصیل) 

6) Ahmad, Abu Umar Faruq; (2019) “Islamic commercial jurisprudence”, in M. Shammari 
et al., (eds.), Islamic business administration: concepts and strategies, Palgrave Macmillan, 
USA. (تأصیل)  

7) Kaleem ALAM; ‘Is Cryptocurrency a Currency or Product/Commodity? Case of Bitcoin’ 
in “Islamic Fintech: The Impact of Blockchain, Crowdfunding and other Technological 
Developments on Islamic Finance”, editor S. Sanchez, Routledge. (تطبیق) 

8) Kaleem ALAM; “SWOT Analysis of  i-Fintech” in “Islamic FinTech  -  Realization and 
Industrial Solutions”, editor M. Billah, McMillan.   (تطبیق)  

9) Hamza, Hichem & Ben Jedidia Khoutem : Cryptocurrencies forms and effects 
on dual financial System. in Mohd Ma'Sum Billah. Islamic FintTech: Realization 
and Industrial Solutions, Routledge, Forthcoming. (تأصیل) 

 

   حكمة ا� علمية الالبحوث 

 ثمانيةيضم املعهد  
ً
�� تخصصات مختلفة   من حملة الدكتوراه،    ) م��م سعوديون 6ستة (،    هيئة تدريس  وعض)  18(  عشر  حاليا

بدرجة أستاذ  وستةبدرجة أستاذ مشارك ،  وثمانيةبدرجة أستاذ ،  أر�عة ودرجا��م العلمية �التا��:  ، االقتصاد اإلسالمي�� 

م��ا باللغة   أر�عة،    م�� مجالت علمية محكمة حول العال ورقة علمية  ةعشر   ي�اثنهذا الفر�ق املم�� �شر   وقد استطاع  .  مساعد

 . العر�ية

، العدد الثالث والثالثون   ، مجلة البحوث اإلسالمية والقضايا املنبثقة منھقف النقدي الو ؛ ع�� الندوي  .1

 (تأصيل)  . القاهرة  -) م2019يناير ( ه1440جمادى األو�� 

، 5ؤشرات الغ�ى والفقر �� ضوء مقار�ة نظمية للز�اة، مجلة علوم الز�اة، العدد م ؛بلعباسعبدالرزاق  .2

 (تطبيق)  م. 2019يونيو 

، مجلة بيت واالتجاهات املالمح: النبوي  العهد �� االقتصادية ا�حياة عن الكتابات؛ بلعباسعبدالرزاق  .3

 (تأصيل)  . 219-171م، ص 2019املشورة، العدد العاشر، أبر�ل 

باللغت�ن اإلنجل��ية   اإلسالمية املالية الهندسة حول  الكتابات وخصائص مالمح؛ بلعباسعبدالرزاق  .4

 (تطبيق) ، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية،واالجتماعية اإل�سانية العلوم مجلةوالفر�سية، 

5. Abdul Azim Islahi; "The Role of Women in the Creation and Management of 
Awqāf: A Historical Perspective", Intellectual Discourse, Special Issue (2018) 
(تطبيق)   .1046–1025  

6. Abdul Azim Islahi; "History of Islamic Banking and Finance", Intellectual 
Discourse, Special Issue, (2018), pp. 403–429.  (تأصيل) 
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7. Abderrazak Belabes; What Can Economists and Energy Engineers Learn from 
Thermodynamics beyond the Technical Aspects? Real-World Economics 
Review, World Economics Association, No. 88, July 2019, pp. 130-143. (تطبيق) 

8. Abderrazak Belabes; Zakat as a Pluridimensional Concept, International Journal 
of Zakat, Vol. 4, No. 1, June 2019, pp. 67-75. (تأصيل) 

9. Mohd Ma'Sum Billah & Faisal Mahmoud Atbani; "SWOT Analysis of 
Cryptocurrency - An Ethical Thought", Journal of Islamic Banking and Finance, 
Volume 36 Jan-Mac 2019, No. 1. Pp. 22-27.  (تطبيق) 

10. Mohd Ma'Sum Billah; "Islamic Cryptocurrency? A Model Structure", Journal 
of Islamic Banking and Finance, Volume 35 Oct-Dec 2018 No. 4. Pp. 18-36. 
 (تأصيل)

11. Ahmad, Abu Umar Faruq and Kakembo, S; Employing Islamic microfinance 
in addressing poverty challenges in Brunei: a mudarabah approach. International 
Journal of Corporate Finance and Accounting (IJCFA), USA.  6 (1), 49-61, 
 (تطبيق)  .(2019)

12. Hichem Hamza and Zied Saadaoui; Monetary transmission through the debt 
financing channel of Islamic banks: Does PSIA play a role? Research in 
International Business and Finance (ISI index). Volume 45, October 2018, Pages 
557-570. 

 

 أوراق علمية تحت التحكيم

 (تطبيق) . ع�� جودة املشروعات الوقفية هادراسات ا�جدوى وأثر  عصمت املصطفى؛ .1

لة: ما ��؟ وملاذا؟"، مقال  أحمد بلوا��؛ .2 مجلة العلوم اإلدار�ة واالقتصادية، �� مقدم للنشر "الُعُمالت املكّمِ

 (تطبيق) �لية االقتصاد واإلدارة، جامعة القصيم، اململكة العر�ية السعودية. 

املتداولة �� االقتصادات املعاصرة وما طبيع��ا؟ دراسة استطالعية"، مقال "ما مصدر النقود    أحمد بلوا��؛ .3

) أشهر)، ا�جلة ا�جزائر�ة للدراسات املالية واملصرفية، جامعة فرحات 6مقدم للنشر (منذ أك�� من ستة (

 (تأصيل) عباس، ا�جزائر. 

4. Haque, S., Lubaba, S., and Abu Umar Faruq Ahmad; Does Takaful Perform 
Proficiently in Bangladesh and Indonesia? Arab Law Quarterly (Special Issue: 
Islamic Finance and Contemporary Challenges) [ESCI, Scopus]. (2019).  (تطبیق) 

5. Tanin, T., Abu Umar Faruq Ahmad and Farooq; M. Determinants of bank 
profitability: a case of Turkish banks. Arab Law Quarterly (Special Issue: Islamic 
Finance and Contemporary Challenges) [ESCI, Scopus]. (2019).  (تطبیق) 

6. Ahmad, Abu Umar Faruq and Siddiqua, M.; Is transaction cost higher or lower 
in Islamic banking? Arab Law Quarterly (Special Issue: Islamic Finance and 
Contemporary Challenges) [ESCI, Scopus]. (2019).  (تطبیق) 

7. Ahmad, Abu Umar Faruq, Muhamed, N., Farooq, M. and Rashed, H.; Potential 
of social impact sukuk in Brunei Darussalam from maslaha perspective. ISRA 
International Journal of Islamic Finance (Special Issue: Islamic Finance and 
Contemporary Challenges) [ESCI, Scopus]. (2019).  (تطبیق) 
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8. Rismawati, Abu Umar Faruq Ahmad; Labour productivity, work experience, 
age and education in Indonesian industry: the case of Lurik weaving industry, 
International Journal of Business and Society, [ESCI, Scopus]. (2019).  (تطبیق) 

9. Hasan, R., and Abu Umar Faruq Ahmad; Building trust in waqf management: 
implications of good governance and transparent reporting. The Singapore 
Economic Review (ACI, Scopus). (2019). (تطبیق) 

10. Hichem HAMZA and Khoutem BEN JEDIDIA; PLS money creation in Islamic 
banks. Journal of Islamic Monetary Economics and Finance (Review process). 
December 2018. 

11. Hichem HAMZA and Zied SAADAOUI ; Business cycle, oil prices and lending 
in dual banking systems: An empirical study on the GCC countries. Research in 
International Business and Finance (February 2019).  

12. Uddin, A., and Abu Umar Faruq Ahmad; Conventional futures: derivatives in 
Islamic law of contract. International Journal of Law and Management (ESCI, 
Scopus). [forthcoming in 61 (2)].  (تطبيق) 

 

 غ�� ا�حكمة  ةاملنشور  األوراق العلمية 

  هذا النوع من النشر العل�ي �� �عض األحيان �� خدمة ا�جتمع غ�� األ�ادي�يصب �و 
ُ
  يعرض �� �عض املؤتمرات �علأو أ��ا �

ً
قا

 . �� عرض الكتب ال�ي يراها الباحث مهمة �� مجالت علمية و، أ ع�� بحوث وأعمال علمية لألخر�ن

�عليقات ع�� بحوث معروضــــة �� موضــــوع: "أثر مخصــــصــــات االســــتثمار والتمو�ل ع�� الوعاء ع�� الندوي؛  .1

ــــــــــرة، ا�جهة املنظمة: بيت الز�اة ال�و��ي،  ــايا الز�اة املعاصـ ــــــــ ــــــــــر�ن لقضـ ــة والعشـ ــــــــ ــادسـ ــــــــ الز�وي" �� الندوة السـ

 (تأصيل)  . م2019ف��اير  16-14ه املوافق 1440جمادى اآلخرة 11-9األردن: -املنعقدة �� عّمان

ـــــــدقات" لإلمام أ�ي بكر أحمد بن  ؛ ع�� الندوي  .2 ـــــــاف املتو��  مراجعة كتاب "أح�ام الوقف والصـ عمرو ا�خصـ

ـــــــــ   261ســـــنة  ــــــــ - ه 1440، محرم 3العدد    31االقتصـــــاد اإلســـــالمي، ا�جلد : مجلة جامعة امللك عبد العز�ز،   هــ

 (تأصيل) . م2018كتو�ر أ

املفارقة املن�جية �� ا�خطاب االقتصــادي، مجلة جامعة امللك عبدالعز�ز: االقتصــاد   ؛بلعباس، عبدالرزاق .3

 (تأصيل) م. 2019، 3، ع32اإلسالمي، مج

ــــــــــــواق املـاليـة" من تـأليف ني�وال بولو، عرض  ؛بلعبـاس، عبـدالرزاق .4 مجلـة جـامعـة امللـك كتـاب "أكـذو�ـة األسـ

 (تطبيق)  . 174-155ص، م2018أكتو�ر  ،3، ع31العز�ز: االقتصاد اإلسالمي، م عبد

 (تطبيق)م. 2018يوليو  7بتار�خ ،  ا�جودة)دارة إ (رقمنة املدينة �عنوانبجر�دة �شر مقال  محمد نصيف؛ .5

6. Abderrazak Belabes; Islamic Social Finance: Entrepreneurship, Cooperation 
and the Sharing Economy (English), by Valentino Cattelan, Journal of King 
Abdulaziz University: Islamic Economics, Vol.32, No.2, 2019, pp. 181-189.   
 (تطبیق)

7. Mohd Ma'Sum Billah; The Interview in Majallah 'Alim, the Shari'ah Scholarly 
Journal, Issue 12 - Quarterly 2019, Pp 24-25. (تطبیق) 
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 البحوث املدعومة من عمادة البحث العل�ي با�جامعة  

بل للمعهد
ُ
عمادة البحث   ضمن ال��نامج العام للبحوث املدعومة من  -  هـ  1440/    1439�� العام  الدرا��ي    -علمي�ن    �نمشروع  ق

.  لعل�يا
ً
 ب ا�جامعة ، وهما تحت االعداد حاليا

 ��واالقتصاد: ص�وك الفقھ ب�ن و�طفا��ا اإلسالمية الص�وك .  تداول د. فضل عبد الكر�م محمد البش 

.  الذمة �� املوصوفة اإلجارة
ً
 (تطبيق) نموذجا

  اململكة العر�ية  االدخار�عز�ز ثقافة ؛ ود. فضل عبد الكر�م محمد البش��ا�خياري د. عدنان محمد ��

االدخار واالستثمار والعيادة املالية  : صندوق 2030من منظور إسالمي: آثارها املالية واالجتماعية وفق رؤ�ة 

 
ً
 (تطبيق). نموذجا

 

 تحكيم البحوث

 40( أك�� من أر�ع�ناستطاع املعهد رصد 
ً
قام ��ا  ، حيث بمجالت علمية مختلفة عل�ي لبحوثالتحكيم ال من أعمال ) عمال

 �التا��: مختلفةمجلة ومؤسسة  22بلغ عددها  ومؤسسات علمية �جالتأعضاء هيئة التدريس 

 مجلة جامعة امللك عبدالعز�ز : االقتصاد اإلسالمي .1

 ) 3بجامعة أم القرى بمكة املكرمة. ( عمادة البحث العل�ي .2

 )  2( محمد بن سعود اإلسالمية بالر�اض. عمادة البحث العل�ي بجامعة اإلمام  .3

 جامعة امللك عبدالعز�ز. – الوقف العل�ي .4

 جامعة مااليا بمال��يا   -�لية االعمال وا�حاسبة  .5

 .املعهد اإلسالمي للبحوث والتدر�ب عضو مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية - مجلة دراسات اقتصادية إسالمية .6

)3( 

 )2( جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.  -مجلة العلوم اإل�سانية واالجتماعية  .7

مسار البحوث ��  -محور التنمية املستدامة  -امللتقى العل�ي العاشر لطالب وطالبات جامعة امللك عبد العز�ز  .8

 ) 10العلوم االجتماعية واإل�سانية واإلدار�ة. (

 )1( مجلة جامعة امللك فيصل العلمية .9

 )1. (مجلة مداد للعمل ا�خ��ي، مركز مداد .10

 )2( . �جزائرمجلة معهد العلوم االقتصادية، جامعة ا .11
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 )1. (قطر –مجلة بيت املشورة  .12

 )2( مجلة اقتصاديات شمال افر�قيا، جامعة الشلف، ا�جزائر.  .13

 )1كتاب للمعهد اإلسالمي للبحوث والتدر�ب، مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية. ( .14

 .القرى �لية العلوم االقتصادية واملالية اإلسالمية ، جامعة أم تحكيم استبانة طالب دكتوراه ��  .15

16. Turkish Journal of Islamic Economics. 
17. Quarterly Review of Economics and Finance (Elsevier: Published for the 

Bureau of Economic and Business Research, University of Illinois). (1) 
18. Tunisia International Conference of Islamic Economics and Finance. (3) 
19. Applied Economics incorporating Applied Financial Economics (1 ) 
20. Emerging Markets Finance and Trade (1 ) 
21. Borsa Istanbul Review (2 ) 
22. Financial Innovation (1 ) 
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 مناقشة الرسائل العلميةأو إشراف 

ملكة العر�ية اقتصاديات ال��وة املعدنية باملمناقشة أطروحة الدكتوراه "  فضل عبد الكر�م محمد البش��؛ .1

مدراسة تحليلية تطبيقية ع�� شركة 2018- 2010السعودية وأثرها ع�� نمو الصادرات خالل الف��ة 

وذلك �� يوم  " �� قسم االقتصاد اإلسالمي با�جامعة اإلسالمية باملدينة املنورة. التعدين العر�ية السعودية

 م. 2019مايو  1ه املوافق 1440شعبان   26األر�عاء 

التعاو�ي �� اململكة العر�ية  التأم�ناملشروع البح�ي "ع�� اإلشراف  ؛فضل عبد الكر�م محمد البش�� .2

  . املاجست�� التنفيذي �� التمو�ل اإلسالميضمن برنامج وذلك  ، "السعودية الفرص والتحديات

3. Mohd Ma'Sum Billah; An M.Sc. Thesis by on "Measuring the Economic Effects  
of Zakat in Islamic Countries," School of Business, Effat University, Jeddah , 
Held on April 30, 2019, (Contribution as the Jury Chairman). 

4. Mohd Ma'Sum Billah; An M.Sc. Thesis by on " Application of FAMA & French 
Five –Factor Model In Saudi Arabian Market," School of Business, Effat 
University, Jeddah , Held on April 30, 2019, (Contribution as the Jury Chairman). 

5. Ahmad, Abu Umar Faruq; “Fatwa Shopping as Modernising Islamic Finance 
Law”, PhD dissertation, Western Sydney University (WSU), Australia; 1 May 
2019. (Contributed as External Examiner). 

6. Ahmad, Abu Umar Faruq; “Financial Sustainability for Waqf Agencies in 
Managing Waqf Properties: Experiences from Malaysia and Singapore”, PhD 
dissertation, University Putra Malaysia (UPM), Malaysia; 31 March 2019. 
(Contributed as External Examiner). 

7. Ahmad, Abu Umar Faruq; “Muslim Society and Imbalanced Trends of Whims 
– Reasons, Impacts and Islamic Teachings”, PhD dissertation, Lahore College for 
Women University, Pakistan; 20 June 2019. (Contributed as External Examiner). 

8. Ahmad, Abu Umar Faruq; “The Impact of Corporate Social Responsibility on 
Corporate Financial Performance: Evidence From Gulf Cooperation Council 
Countries”, Master Thesis in Finance, Effat University, Jeddah; 30 April 2019. 
(Contributed as External Examiner and Jury Chair). 

9. Ahmad, Abu Umar Faruq; “The Impact of Corporate Credit Rating Changes on 
Stock Returns: An Empirical Investigation for Saudi Stock Market”, Master 
Thesis in Finance, Effat University, Jeddah; 30 April 2019. (Contributed as 
External Examiner and Jury Chair). 

10. Ahmad, Abu Umar Faruq; "Women Empowerment in Pakistan: Modern 
Concept and Islamic Viewpoint" PhD dissertation, Lahore College for Women 
University (LCWU), Pakistan; 14/05/2019. (Contributed as External Examiner 
and Jury Chair). 

11. Hichem Hamza; “Financial development in dual financial system: determinants 
and impact on financial stability”. Ph.D thesis. Higher Institute of Management. 
Sousse university. Tunisia. 2018-2019.  
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 جامعة امللك عبدالعز�ز : االقتصاد اإلسالمي  مجلة 

 ) 2-32،  1-32،  3-31أعداد: ثالثة (

 

، حيث �شر أول عدد  التخصصمجلة جامعة امللك عبدالعز�ز : االقتصاد اإلسالمي ، �� أول مجلة علمية محكمة تصدر �� 

 أول مجلة �� تخصصها تصنف �� قاعدة بيانات س�و�س    م)1983هـ (1403لها �� عام  
ً
 م2009منذ عام   SCOPUS، و�� أيضا

وقاعدة بيانات  SSRNم ، و�قاعدة بيانات 1990التا�عة �جمعية االقتصاد األمر�كية منذ عام  EconLit، و�قاعدة بيانات 

RePEc  و�� منصةGoogle Scholar  و�� منصة . م2017منذ عام ARCIF  وقد أصدرت   م2018أرسيف العر�ية منذ عام

  1العدد  32، وا�جلد 3العدد  31: ا�جلد هـ 1439/1440 أعداد �� هذا العام ثالثة –بفضل هللا �عا��  –هيئة تحر�ر ا�جلة 

 . 2والعدد  

 هيئة تحر�ر ا�جلة 

 رئيس التحر�ر -أستاذ بمعهد االقتصاد اإلسالمي  األستاذ الدكتور عبدالعظيم إصال��   .1

 أستاذ مشارك بمعهد االقتصاد اإلسالمي  الدكتور أحمد مهدي بلوا�� .2

 أستاذ مشارك بمعهد االقتصاد اإلسالمي  الدكتور فضل عبدالكر�م البش�� .3

 أستاذ بمعهد االقتصاد اإلسالمي محمد املعصوم با� األستاذ الدكتور  .4

 أستاذ �� جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية    ال�حيبا�ي بن إبراهيم محمداألستاذ الدكتور  .5

 �لية األعمال –األستاذ بجامعة جنوب أس��اليا   م��ف�ن كيث لويس األستاذ الدكتور  .6

 جامعة أم القرى  -األستاذ املشارك ب�لية االقتصاد اإلسالمي  عصام بن هاشم ا�جفري الدكتور  .7

 البنك اإلسالمي للتنمية –األستاذ باملعهد اإلسالمي للبحوث والتدر�ب  األستاذ الدكتور محمد عبيدهللا حفيظ هللا .8

 

 ) 13( ثالثة عشر �شرت ا�جلة
ً
 علمية مراجعات، و ورقة نقاش ) 19) م��ا �� ركن الشباب ، وأصدرت �سعة عشر (6ستة (بحثا

 20مختصرة عن عشر�ن (وتقار�ر ،  كتب) 5�خمسة (
ً
 . ) كتابا

 70خضعت للتحكيم م��ا ما يقرب من سبع�ن ( بحث ) 200مئ�ي (  يقرب منولقد تلقت هيئة تحر�ر ا�جلة ما 
ً
ت�ن  باللغ ) بحثا

�ية، �� أعدادها الثالثة املبينة �� هذا التقر�ر، تمت مراجع��ا وتحكيم ما يص�ح م��ا من محكم�ن دون معرفة اإلنجل�و  العر�ية

، ) 13( ثالثة عشرهو�ة املؤلف�ن لها، و�لغ ما قبل م��ا للنشر 
ً
ستة وتضمن ركن الشباب م��ا باللغة العر�ية.  )2اثنتان (بحثا
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 ل�جيل ا�جديد من  ،الرصانة العلميةبدون املساس  مناسبة�عد تحكيمها بمعاي��  –إحداها باللغة العر�ية  –بحوث 
ً
��جيعا

 الباحث�ن.  

حول مؤسسة موضوعات �عا�ج قضايا تأصيلية نظر�ة وقضايا تطبيقية: األول  ةطرحت ا�جلة �� ركن منتدى النقاش ثالث

التقليدي  ة من الناحيت�ناملعاصر  اتز �� االقتصادتمو�ل ال�ج ةناقش قضي، والثا�ي الوقف والدور االجتما�� املعاصر

 .حول اإلصالح �� االقتصاد السائد وا�ع�اسھ ع�� االقتصاد اإلسالميدار  الثالثاملوضوع و واإلسالمي، 

: م��ا  أستاذا وخب��ا من مؤسسات أ�اديمية واقتصادية من حول العالم  )19�سعة عشر (  ةشارك �� حوارات املوضوعات الثالث

 جامعة درهامو ��كيا، ب جامعة أنقرة للعلوم االجتماعيةو جامعة صباح الدين الزعيم و  �وسوفابالدراسات الشرقية معهد 

جامعة امللك عبدالعز�ز و  جامعة زايدو  جامعة بوخومو  أو�ل�� –جامعة ويس�و�سن و  جامعة والية إندياناو  جامعة �لية لندنو 

موقع "وقفنا" و مؤسسة سا�� لتطو�ر األوقاف، و  البنك اإلسالمي للتنمية، و اإلسالمياملركز الدو�� للتعليم �� التمو�ل و 

 معهد سياسات التنمية املستدامةو )، ISRSمعهد لإلس��اتيجية، والثبات واألمن (و  منتدى االقتصاد التقدميو  اإللك��و�ي

  . شورى لالستشارات الشرعيةو ،  (IFSB) مجلس ا�خدمات املالية اإلسالميةو معهد باكستان القتصاديات التنمية، و 
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 العز�ز: االقتصاد اإلسالمي مجلة جامعة امللك عبداملنشورة �� البحوث 

 .ص�وك املشاركة التفضيلية �� اإليراد  ؛نادر أحمد النيفرو محمد أ�س الزرقا، محمد إبراهيم ال�حيبا�ي،   )1

 (تطبيق)

اعس  تيس�� عبد )2    ؛هللا النَّ
ٌ
 تطبيقية

ٌ
 تأصيلية

ٌ
: دراسة  (تأصيل)  (ركن الشباب)  . بيع املضطّرِ �� الِفقھ اإلسالمّيِ

3) Reforming Islamic Finance for Achieving Sustainable Development Goals. By: Tariqullah 
Khan. (تطبیق) 

4) Shariah Screening Process of Capital Markets: An Evaluation of Methodologies. By: 
Muhammad Hanif.  (تطبیق) 

5) Construction of Islamic Human Development Index. By: Ali Rama and Burhanuddīn 
Yusuf.  (تطبیق) 

6) Does Religiosity Affect Multidimensional Poverty? Evidence from World Values Survey 
(2010-2014). By: Salman Syed Ali and Hamid Hasan. (تطبیق) 

7) A Literature Review of Financial Contracting Theory from the Islamic and Conventional 
Overviews: Contributions, Gaps, and Perspectives. By: Hechem Ajmi, Hassanuddeen 
Abdul Aziz, Salina Kassim, and Walid Mansour. (تأصیل) 

8) The Impact of Macroeconomic Factors on US Islamic and Conventional Equity. By: 
Mazhar Hallak Kantakji.  (تطبیق) 

9) Guarantees in Sukuk between Shariah Objectives and Contract Conditions. By: Ali bin 
Hussein Aidi and Muhammad Salama (Young Researcher). (تأصیل) 

10) Appraisal of Economic Benefits of Sukuk in Financing Budget Deficits in Nigeria. By: 
Abubakar Jamilu Baita and Daud Mustafa (Young Researcher). (تطبیق) 

11) Estimating the Income Distribution of Some Muslim Countries Based on Entropy 
Measures. By: Omar Abdul Rahman Kittaneh (Young Researcher).  (تطبیق)  

12) Islamic Microfinance and Rehabilitation Model for the Slum and Floating Population by 
the Waqf Funds, the Case of Bangladesh: A Proposal for Muslim Countries. By: Basharat 
Hossain (Young Researcher). (تطبیق) 

13) Financing Afforestation in the Organization of Islamic Cooperation Countries: What Role 
for Islamic Economics and Finance? By: Shafiu Ibrahim Abdullahi (Young Researcher). 
 (تطبیق)
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 اإلسالميالعز�ز: االقتصاد  مجلة جامعة امللك عبدمنتدى النقاش ��  

، تختارها هيئة تحر�ر ا�جلة و�ستكتب ف��ا كبار ا�ختص�ن قضايا معاصرة مهمة عبارة منصة حوار علمية تناقش وهو

 وا�خ��اء، تطرح قضية واحدة �� �ل عدد من أعداد ا�جلة الثالث، إحداها باللغة العر�ية، وذلك �� �ل عام. 

  الوقف والدور االجتما�� املعاصر مؤسسة موضوع ا�حوار باللغة العر�ية:  )1(

 .نحو دور فاعل لألوقاف �� حياة ا�جتمعات املسلمة املعاصرة؛ محمد موفق األرناؤوط .1

 .األوقاف اإلسالمية: ا�حاجة مليثاق جديد ؛منذر قحف .2

 .نحو موجة ثانية إلحياء الوقف �� العالم اإلسالمي ؛هللا طارق عبد .3

 .أثر الوثيقة الوقفية �� ا�حفاظ ع�� الدور التنموي لألوقاف؛ هللا بن ناصر السدحان عبد .4

 . التأصيل الفق�ي والتار��� لألوقاف ب�ن الشائع واملوثوق: صدقة أ�ي ط�حة نموذًجا ؛أحمد بن محمد املغر�ي .5

 .وقفات مع مقال "نحو دور فاعل لألوقاف �� حياة ا�جتمعات املسلمة املعاصرة" ؛العيا��ي الصادق فداد .6

 ةاملعاصر  اتتمو�ل ال�جز �� االقتصادموضوع ا�حوار باللغة اإلنجل��ية:  )2(

1. ‘Deficit Financing’ or ‘Deficit-Reduction Financing?’ Debates in Contemporary 
Economics: Origins, Confusions and Clarity, by Ann Pettifor. 

2. Fiscal Policy and Deficit Financing: Islamic Perspectives, by Habib Ahmed. 
3. Deficit Financing in Contemporary Economies: Effects and Implications, by 

Mahfuzul Haque. 
4. Limitless Deficit Financing for Economic Prosperity: Where They Got Keynes’s 

Deficit Spending Wrong? by Sajid Amin Javed. 
5. Sustainable Level Debt, Expansionary Austerity, and Fiscal Consolidation 

Theories: A Critical Analysis, by Muhamed Zulkhibri. 
6. Sukuk: A Shariah Compliant Tool for Financing Budget Deficits, by Omar Zuhair 

Hafiz. 
وا�ع�اسھ ع�� االقتصاد اإلسالميموضوع ا�حوار باللغة اإلنجل��ية:  )3(  اإلصالح �� االقتصاد السائد 

1. Dialogue on Reform in Mainstream Economics and its Implications for the Islamic 
Economics Discipline, by Jack Reardon. 

2. Launching a Revolution, based on Islamic Foundations, by Asad Zaman. 
3. The Reform Agenda of Mainstream Economics: Importance, Relevance, and 

Obstacles for Islamic Economics, by Volker Nienhaus. 
4. Islamic Economics: An Agenda for Intellectual and Institutional Reform, by Mabid 

Ali Mohamed Mahmoud Al-Jarhi. 
5. Economics: What to Do About an Unreformable Discipline? by Steve Keen. 
6. Rethinking Islamic Economics, by Mansor Haji Ibrahim. 
7. Islamic and Conventional Economics – Dialogue and Ethics, by Anas Zarqa. 
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 العز�ز : االقتصاد اإلسالمي مجلة جامعة امللك عبد��  مراجعة علمية لكتاب

 .مراجعة: ع�� أحمد الندوي . ، لإلمام أ�ي بكر أحمد بن عمرو ا�خصاف"أح�ام الوقف والصدقات"  )1

. لني�وال بولو "،"أكذو�ة األسواق املالية: الر�اضيات واإلشارات السعر�ة ومص�� األرض من الناحية البيئية )2

 .الرزاق سعيد بلعباس مراجعة: عبد

 . مراجعة: سعاد عبود بن عفيف. هللا بن ناصر السدحان لعبد "،األوقاف وا�جتمع" )3

4) Yasushi Suzuki and Mohammad Dulal Miah (Editors): “Dilemmas and 
Challenges in Islamic Finance – Looking at Equity and Microfinance”. Reviewed 
by: Tariq Aziz. 

5) Valentino Cattelan (Editor): “Islamic Social Finance: Entrepreneurship, 
Cooperation and the Sharing Economy”. Reviewed by: Abderrazak Belabes. 

 

 مجلة جامعة امللك عبدالعز�ز : االقتصاد اإلسالمي��  ر�ر الكتب تقا

حركة  –ولتب�ن للقارئ  – تقدم ا�جلة تقار�ر عن كتب مختارة ترى هيئة التحر�ر أهمي��ا 2العدد   30ابتداء من ا�جلد 

، أر�عة م��ا باللغة العر�ية.و�� هذا العام أعدت التقار�ر لعشر�ن . التأليف وترصد لھ أهم اإلصدارات العلمية
ً
 كتابا

 .أحمد بن محمد الشنقيطي؛ الرقابة االتفاقية ع�� إدارة الوقف �� اململكة العر�ية السعودية )1

 .الرحمن الداود ناصر بن عبد ؛ت�لفة القرض: دراسة فقهية تطبيقية  )2

ُم الّرِ�و�ة، دراسة نقدية ألهم ما قيل �� حكمة تحر�م الر�ا  )3
َ

وتار�خ هذه األقوال وأدل��ا وآثارها  ا�ِحك

 . الرحمن الغامدي منصور بن عبد؛ ونقدها

 Islamic Economics: Stability, Markets[ االقتصاد اإلسالمي: االستقرار، واألسواق واألوقاف )4

and Endowmentsنفيس عالم وسيد اون رضا رز�� ]؛ . 

5) Islamic Microfinance: Shari’ah compliant and sustainable?; by Malcolm Harper and 
Ajaz Ahmed Khan (Editors).  

6) Antifragility of Islamic Finance: The Risk-Sharing Alternative; by Umar Rafi and 
Abbas Mirakhor.  

7) Islamic Capital Markets and Products: Managing Capital and Liquidity Requirements 
Under Basel III; by Simon Archer and Rifaat Ahmed Abdel Karim (Editors).  

8) Islamic Education in the United States and the Evolution of Muslim Non-profit 
Institutions; by Sabith Khan and Shariq Siddiqui.  
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9) Forward Lease Sukuk in Islamic Capital Markets: Structure and Governing Rules; by 
Ahcene Lahsasna, M. Kabir Hassan, and Rubi Ahmad. 

10) Islamic Social Finance: Entrepreneurship, Cooperation and the Sharing Economy; by 
Valentino Cattelan (Editor). 

11) Rethinking Islamic Finance: Markets, Regulations and Islamic Law; by Ayesha Bhatti 
and Saad Azmat. 

12) Prophecy, Piety, and Profits: A Conceptual and Comparative History of Islamic 
Economic Thought; by Ayman Reda. 

13) Household Debt and Economic Crises: Causes, Consequences and Remedies; by 
Heikki Hiilamo. 

14) Islamic Finance: Ethical Underpinnings, Products, and Institutions; by Abul Hassan 
and Sabur Mollah. 

15) Blockchain, Fintech, and Islamic Finance: Building the Future in the New Islamic 
Digital Economy; by Hazik Mohamed and Hassnian Ali. 

16) Organizational Behavior Management: An Islamic Approach; by Seyed Mohammad 
Moghimi. 

17) Concept and Application of Shariah for the Construction Industry: Shariah 
Compliance in Construction Contracts, Project Finance and Risk Management; by 
Khairuddin Abdul Rashid, Kiyoshi Kobayashi, Sharina Farihah Hasan, and 
Masamitsu Onishi (Editors). 

18) Beyond Debt: Islamic Experiments in Global Finance; by Daromir Rudnyckyj. 

19) Dispute Resolution in Islamic Finance: Alternatives to Litigation?; by Adnan Trakic, 
John Benson, and Pervaiz K Ahmed (Editors). 

20) Social Justice and Islamic Economics: Theory, Issues and Practice; by Toseef Azid and 
Lutfi Sunar (Editors).   
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 أوراق علمية وعروض �� مؤتمرات 

،  م��ا بأوراق علمية 8مؤتمر ،  12 �اباملعهد ، بلغ إجمال� أعضاء هيئة التدريس هذه قائمة للمؤتمرات العلمية ال�ي شارك ف��ا

 خارج اململكة.  ��م��ا  3و

 مؤتمرات داخل اململكة

) الذي ظهر �� جز�رة أوكيناوا اليابانية"، ورقة 模合تحر�ر مفهوم « املوايي » ("  ؛بلعباسعبدالرزاق   .1

"، الذي ينظمها معهد االقتصاد 2030مقدمة لورشة عمل "�عز�ز ثقافة االدخار لدعم رؤ�ة 

 (تطبيق)  م. 2019ف��اير  21 ،اإلسالمي بجامعة امللك عبدالعز�ز 

املنتجات املالية "دور املؤسسات البحثية والتعليمية �� رفع التوعية حول ؛ عدنان ا�خياري  .2

" ورشة "دور صناعة املالية االسالمية �� تحقيق التطلعات الوطنية�� ورقة مقدمة  االسالمية"

 (تطبيق) الر�اض. ب م2019مايو  25��  مؤسسة النقد العر�ي السعودي نظم��ا

"تصور مبدئي عن العيادة املالية" �� ورشة "اقتصاد مزدهر"  �عنوان ؛ تقديم ورقةعدنان ا�خياري  .3

للعلوم  مركز امللك فهدب م 2019أبر�ل  24 ، �� اململكةنظمها املركز االس��اتي�� لتحقيق رؤ�ة 

 (تطبيق) جدة.  - الطبية

لمجلس العام للبنوك واملؤسسات املالية مشاركة فعاليات االجتماع السنوي ل فيصل عتبا�ي؛ .4

وتجارب التدر�ب، جدة،  ا�حلقة االس��اتيجية لوكالء التطو�ر امل�يوتقديم ورقة نقاش،  ميةاإلسال 

 (تطبيق)هـ.  1440 رمضان 7

�عز�ز ثقافة االدخار �� اململكة وفق رؤ�ة ؛ املشاركة �� رئاسة جلسة ونقاش، ورشة فيصل عتبا�ي .5

 (تطبيق) هـ. 16/6/1440جدة،، وأثرها املا�� واالجتما�� 2030

كيف ن�ون قدوة من  -ا�حور االقتصادي لورشة عمل ؛ املشاركة �� رئاسة جلسة "فيصل عتبا�ي .6

  17"، امارة منطقة مكة املكرمة ومعهد خالد الفيصل لالعتدال، جدة، خالل ا�خمس محاور 

 (تطبيق)  هـ. 1440شعبان 

خار ا�ح أحمد بلوا��؛ .7 لية: تجر�ة ميت غمر �� محافظة الدقهلية املشاركة �عرض "بنوك االّدِ

خار �� اململكة ِوفق رؤ�ة  وأثرها املا�� واالجتما��" ال�ي   2030بمصر"، �� ورشة "�عز�ز ثقافة االّدِ

ف��اير    21هـ املوافق  1440جمادى اآلخرة    16نظمها املعهد �� قاعة الشيخ صا�ح �امل يوم ا�خميس  

 (تطبيق) . م2019

8. Mohamad Ma'Sum Billah; Establishment and Operational Mechanisms 
of Halal Crypto currency,  presented  at the 4th Islamic Finance 
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Conference, Organized by Effat University, 5th December 2018 at the Effat 
University, KSA.   (تأصیل)  

 

 املؤتمرات خارج اململكة 

9. Abdul Azim Islahi; “Classical and modern sources of Islamic economics” 
presented at the International Symposium titled ‘Re-thinking Islamic 
Economics in the 21st Century’ - Istanbul University, 8th-9th December 
 (تأصیل) .2018

10. Abdul Azim Islahi; "Women's role in creation and management of awqaf" 
presented at the International Conference on History and Governance of 
Awqaf in South and Southeast Asia: Colonial Interventions and the Modern 
States, held at the International Islamic University Malaysia (IIUM) on 4th-
5th July 2018. (تأصیل) 

11. Uddin, A., Ahmad, A., and Murabit, F.; Is GDP growth link instrument 
feasible for Islamic monetary policy? 7th Islamic Economics Workshop. 
05-07 April, 2019. Marmara, Turkey. (تطبیق)     

12. Kaleem ALAM; Chaired Technical Session-: Integration of Knowledge, 
Conference: Rethink Education of Religion in the Modern World: 
Prospects and Challenges. Organized by Central University of Kashmir and 
Institute of Objective Studies - India.  30 - 31 July 2019.  ق) (تطبی  

13. Kaleem ALAM; a lecture to the entrepreneurs and students  of Quwatul 
Islam Degree College, Bangalore University, Bengaluru, India, on ‘A 
Better Approach to Profit, Dividend and Financial Compensation: 
Empowering Shareholders’. October 24, 2018.  (تطبیق) 

14. Kaleem ALAM; a lecture on ‘Debt Clarity and Responsibility of the Stock 
Market Investors (Shareholders)’ to MBA students of MEASI Institute of 
Management, Madras University, Chennai, India. October 22, 2018. (تطبیق) 

15. Kaleem ALAM; a presentation on ‘CryptoCurrency: A Currency or A 
Product/Commodity – A Case of BitCoin’ to the Alumni of Crescent 
School, celebrating  50th Year – golden jubilee, at B. S. Abdur Rahman 
University, Chennai, India. October 21, 2018. (تطبیق)     

 

 محليااملشاركة با�حضور 

ندوة ال��كة لالقتصاد اإلسالمي �� دور��ا التاسعة والثالث�ن �� جدة، و�نظمها  العتبا�ي؛فيصل  .16

 (تطبيق) . هـ1440الثامن من شهر رمضان وعقدت ��  وقف "اقرأ لإلنماء والتشغيل"

ندوة ال��كة لالقتصاد اإلسالمي �� دور��ا التاسعة والثالث�ن �� جدة، و�نظمها  ؛عصمت املصطفى .17

 هـ. (تطبيق)1440الثامن من شهر رمضان وعقدت ��  لإلنماء والتشغيل" "اقرأوقف 
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ندوة ال��كة لالقتصاد اإلسالمي �� دور��ا التاسعة والثالث�ن �� جدة، و�نظمها وقف  �ليم عالم؛ .18

 هـ. (تطبيق)1440الثامن من شهر رمضان وعقدت ��  لإلنماء والتشغيل" "اقرأ

ملتقى التجر�ة الوقفية  -�� ورشة عمل حول الصناديق الوقفية  با�حضور  املشاركةهشام حمزة؛  .19

مللك فهد. رجب مكتبة ا تحت رعاية الوقف العل�ي �جامعة امللك عبد العز�ز. - السعودية واملال��ية

 هـ. 1440

 

 املشاركة با�حضور 
ً
 دوليا

 ، ��تنظيم ا�جمعية االمر�كية ل�جودة  ،املنعقد بد�ي  ، املؤتمر االقلي�ي ل�جودة محمد نصيف؛ .20

 (تطبيق) م. 2018نوفم��  15- 14

  

http://waqf.kau.edu.sa/Pages-%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%82%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a-%d9%8a%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%85%d9%84%d8%aa%d9%82%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%82%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%b2%d9%8a%d8%a9.aspx
http://waqf.kau.edu.sa/Pages-%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%82%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a-%d9%8a%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%85%d9%84%d8%aa%d9%82%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%82%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%b2%d9%8a%d8%a9.aspx
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 حوار األر�عاء

 التنقلمشقة  لتخفيف  من أهمها استخدام الفيديو�ونفرا�س  و ه  ١٤٣٨  عام��    هاأال�ي بد  فر�دةال  ھ�سمات  ر�عاءحوار األ   استمر

ولتوسيع   املتخصصات. اإلفادة من  تيس��  و وهذا �ان لھ أثر �� توسيع دائرة املتحدث�ن ا�جغرافية    لسادة املتحدث�ن ،ا  �عض  ع��

 مباشرا تو��� كخدمة "ال��وس�اب" �� وسائل التواصل االجتما�� دائرة املستفيدين �ستخدم حوار األر�عاء 
ً
لنقل ا�حوار نقال

  خالل أسبوع وهذا يحفظ اليوتيوب�عد ، �عد ذلك يرفع ا�حوار ع�� ل�ل من يرغب أن �شارك باالستماع والتفاعل عن 

وتتم�� حوارات هذا العام بمشاركة جيدة من شطر الطالبات كمتحدثات حيث  لرجوع إل��ا عند ا�حاجة. ويسهل اا�حوارات 

 ات من هيئة التدريس ب�لية االقتصاد واإلدارة و�لية اآلداب والعلوم اإل�سانية. شاركت ثالثة عضو 

 ه1440 / 1439 حوار األر�عاء

 تار�خ ا�حوار مقدم ا�حوار موضوع ا�حوار م

1 

مراجعة علمية لكتاب: "أكذو�ة األسواق املالية: الر�اضيات واإلشارات 

السعر�ة ومص�� �وكب األرض" لني�وال بولو، باريس: منشورات 

 م2018التوليي،

 عبد الرزاق بلعباس . د
 هـ25/12/1439   

 م    5/9/2018    

 مقاصد الشريعة ودور النظم االقتصادية واملالية �� تحقيقھ 2
 محمد عمر شابرا . أ.د

 البنك اإلسالمي للتنمية

 هـ9/1/1440

 م19/9/2018

 نحو تطو�ر نظام نقدي قائم ع�� املشاركة ومتوافق مع الشريعة 3
محمد عبد هللا آل عبد . أ

 الرحيم  

 هـ16/1/1440

 م 26/9/2018

4 
تطو�ر تدريس فقھ املعامالت املالية باس��اتيجية املهارات الفقهية 

 حالة)(دراسة 

 خالد بن عبد هللا املز��ي    د. 

 جامعة امللك فهد
 (ع�� الفيديو �ونفر�س)

 هـ23/1/1440

 م 3/10/2018

5 
التقلبات الدور�ة وأسعار النفط واإلقراض �� األنظمة     املصرفية 

 املزدوجة: دراسة تجر�بية �� دول مجلس التعاون 

د. هشام سالم محمد 

 حمزة

 هـ1/2/1440

 م10/10/2018

6 
تحديد ألفا �� �سبة كفاية رأس املال للمؤسسات (بخالف مؤسسات 

 اإلسالمية)التأم�ن) (تقدم فقط ا�خدمات املالية 

 محمد بكري . د

 البنك اإلسالمي للتنمية

 هـ8/2/1440

 م17/9/2018

 عبد الرحيم الساعا�ي . أ.د سقطات النظر�ة االقتصادية السائدة  7
 هـ15/2/1440

 م24/10/2018

 منور إقبال . أ.د املن�ج اإلسالمي نحو التخفيف من حدة الفقر تحليل غ�� تقليدي  8
 هـ22/2/1440

 م31/10/2018
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 تار�خ ا�حوار مقدم ا�حوار موضوع ا�حوار م

 م1908استقصاء فكرة إ�شاء البنك اإلسالمي للتنمية بمصر �� عام  9
عبد الرزاق سعيد  . د

 بلعباس  

 هـ29/2/1440

 م6/11/2018

 اس��اتيجية املقاصد 10
  سيف الدين تاج الدين . أ.د

 محمد بن سعود جامعة اإلمام 
 (ع�� الفيديو �ونفر�س)

 هـ6/3/1440

 م14/11/2018

 مالمح اقتصادية �� حياة الن�ي الكر�م صلوات هللا وسالمھ عليھ  11

منصور بن عبد الرحمن  . د

 الغامدي

 �لية اآلداب والعلوم اإل�سانية

 هـ13/3/1440

 م21/11/2018

 محمد املعصوم با�   . أ.د العملة املشفرة :آليا��ا التشغيلية �� إطار مقاصد الشريعة   12
 هـ20/3/1440

 م28/11/2018

13 
لة: ما ��؟ وملاذا؟ وماذا يمكن لالقتصاد اإلسالمي أن  ّمِ

َ
ك

ُ
الُعُمالت امل

 يتعلم من وجودها؟
 أحمد مهدي بلوا�� . د

 هـ5/4/1440

 م12/12/2018

؟عمارة  14
ً
 إسالميا

ً
 اقتصاديا

ً
 االرض ليس هدفا

  محمد أ�س الزرقا . أ. د

 شورى لالستشارات الشرعية

 (ع�� الفيديو �ونفر�س)

 هـ12/4/1440

 م19/12/2018

 عمر زه�� حافظ. د الصناديق الوقفية االستثمار�ة  15
 هـ19/4/1440

 م26/12/2018

 حماية العميل واالستدامة �� مؤسسات التمو�ل اإلسالمي األصغر  16
 راشدة عبد الرحمن . د

 �لية االقتصاد واإلدارة

 (ع�� الفيديو �ونفر�س)

 هـ3/5/1440

 م9/1/2019

17 
بناء الفكر االج��ادي من خالل خصائص الشريعة اإلسالمية وأثره �� 

 املعامالت املالية

 محمد بن عوض د�جوه . د

 �لية اآلداب والعلوم اإل�سانية

 هـ10/5/1440

 م2019/ 16/1

 ا�حلول املالية لألوقاف املعطلة املنتجة 18

منصور بن عبد الرحمن  . د

 الغامدي

 �لية اآلداب والعلوم اإل�سانية

 هـ17/5/1440

 م23/1/2019

19 
املتنا�� الصغر �� تمك�ن  دور التشريعات التنظيمية لقطاع التمو�ل 

 األسر املنتجة : مق��ح دراسة تطبيقية
 فيصل محمود عتبا�ي  . د

 هـ24/5/1440

 م30/1/2019
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 تار�خ ا�حوار مقدم ا�حوار موضوع ا�حوار م

 قضاء ديون املو�ى من الز�اة : دراسة فقهية مقارنة 20

صا�ح بن عبد الرحمن  . أ.د

 السعد 

 �لية االقتصاد واإلدارة

 هـ1/6/1440

 م6/2/2019

21 
مفهوم القطاع الثالث واإلش�االت املعرفّية ال�ي �ع��يھ �� ضوء 

  التجر�ت�ن االنجلوساكسونية واالورو�ية

عبد الرزاق بن سعيد  . د

 بلعباس 

 هـ8/6/1440

 م13/2/2019

 ص�وك منافع األعيان املوقوفة 22
 العيا��ي فداد  . د

 البنك اإلسالمي للتنمية

 هـ22/6/1440

 م27/2/2019

 تحقيق التنمية املستدامة باملسؤولية االجتماعية واألوقاف 23
 أحمد بن محمد مغر�ي. د

 مؤسس منصة وقفنا 

 هـ29/6/1440

 م6/3/2019

24 

) �� الصناعة املصرفية NPLالعوامل ال�ي تحدد القروض املتع��ة ( 

التجار�ة لدول مجلس التعاون ا�خلي�� .. ع�� مستوى البنوك ..هل 

 اإلسالمي من دور ؟للتمو�ل 

مها عبد العز�ز . د

 االنديجا�ي

 هـ6/7/1440

 م13/3/2019

25 
حركة ترو�ج فوائد البنوك الر�و�ة �� الهند :دراسة نقدية لكتاب أقبال 

 سهيل "ماهو الر�ا "
 عبد العظيم إصال��. أ.د

 هـ13/7/1440

 م20/3/2019

 د/ ع�� أحمد الندوي  املعاصرةمقاصد الشريعة وأثرها �� املعامالت املالية  26
 هـ20/7/1440

 م27/3/2019

ف الّنقاب عن َجليل وجَمال مَعا�ي الّز�اة 27
ْ

 كش

فتحية عبد الصمد . أ.د 

 محمد عبيد

 �لية اآلداب والعلوم اإل�سانية

 هـ27/7/1440

 م3/4/2019

 السلم بالقيمة :مقارنة من�جية 28
 سامي ابراهيم السو�لم. د

 اإلسالمي للتنميةالبنك 

 هـ5/8/1440

 م10/4/2019

29 
 اهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة ..مقار�ة من�جية جزئية

UN-SDG: A Laodicean Approach 
 �ليم عالم  . د

 هـ12/8/1440

 م17/4/2019

30 
محددات التمو�ل باملشار�ات �� املصارف اإلسالمية بدول مجلس 

 التعاون ا�خلي�� 

 طاشكندي  عبد الهادي . د  

 طالب دكتوراه جامعة أم القرى 

 هـ19/8/1440

 م24/4/2019
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 األ�شطة التعليميةال��امج و 

 

 ماجست�� تحليل االقتصاد اإلسالمي وسياساتھ

 
ُ
بدراسة املواد التكميلية �� �لية املقبولون و�دأ  ، والبالغ عددهم خمسة طالببلت الدفعة األو�� خالل الفصل األول ق

 من برنامج عشر وحدة دراسية باث�ي مواد ثالث دراسة - وأ��وا -واإلدارة، و�� الفصل الدرا��ي الثا�ي بدأ الطالب االقتصاد 

 املاجست�� و��:

 إجبار�ةمادة  الشريعة اإلسالمية واالقتصاد •

 مادة إجبار�ة اقتصاد جزئي متقدم •

 مادة اختيار�ة  االقتصاد السلو�ي •

 

 املاجست�� التنفيذي �� التمو�ل اإلسالمي

 ، وارتأت عمادة الدراسات العليا
ً
طالب   9عدم قبول الطالب نظرا لعددهم القليل حيث بلغ  �ان االقبال ع�� ال��نامج ضعيفا

 فقط.

 

 تدريس مواد �� �ليات با�جامعة 

 (تأصيل) الدراسات اإلسالمية. و قسم الشريعة  –�لية اآلداب والعلوم اإلسالمية  - مادة أصول الفقھ  •

 (تأصيل) قسم الشريعة والدراسات اإلسالمية.  –�لية اآلداب والعلوم اإلسالمية  - مادة فقھ املعامالت •

 (تطبيق) . �لية اآلداب والعلوم اإل�سانية / قسم املواد العامة - مادة أخالقيات املهنة •

  . والثا�ي والصيفي األول الفصل الدرا��ي  اإلدارة قسم �لية االقتصاد واالدارة، - قانون االعمالمادة  •

 (تأصيل) . قسم االقتصاد ، الفصل األول  –�لية االقتصاد واإلدارة  –مادة مؤسسات مالية إسالمية  •

 والثا�ي قسم اإلدارة ، الفصل األول  –�لية االقتصاد واإلدارة  – مادة ادارة ا�جودة •
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 التدر�ب  برامج 

سواء من األخوة أو  -تتنوع برامج التدر�ب ال�ي يقدمها معهد االقتصاد اإلسالمي ، من حيث موضوعا��ا والفئات املستفيدة 

 نظرا ومن حيث لغة الدورة وم�ان ا�عقادها.    –األخوات  
ً
ويغلب ع�� موضوعا��ا التمو�ل اإلسالمي واملصرفية اإلسالمية تحديدا

ة اإلسالمية. أما املستفيدون فم��م الطالب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس واملدراء ال�ساع وتنامي الصناعة املصرفي

% 25، و بالتعاون مع جهات داعمة% 73 :أر�عون دورة 41التنفيذيون. و�لغ عدد الدروات ال�ي قدمها املعهد خالل هذا العام 

،  % م��م دفعوا مقابل ا�حضور 20 م��م باللغة اإلنجل��ية) 17متدرب ( 1685قرابة ال وأستفاد م��ا  ، باللغة اإلنجل��يةم��ا 

وتمكن املعهد با�خروج من هذه الدورات بإعداد ثالث حقائب تدر�بية �� . ب�ن جدة والر�اض مناصفة وعقدت الدورات

 .
ً
 موضوعات ذات عالقة باملصرفية اإلسالمي تحديدا

 

 التدر�بية للمدراء التنفيذي�ن  دورات ال

 لتأهيل العامل�ن �� املالية اإلسالمية ، وذلك من خالل ال��نامج التدر��ي الدو��  
ً
 / تدر�بيا

ً
نظم املعهد إحدى عشر لقاء علميا

 من سبع دول مختلفة ، والذي عقد � 17وا�خصص للمدراء التنفيذي�ن باملؤسسات املالية ، وشارك فيھ 
ً
� جدة  مديرا تنفيذيا

، و�التعاون مع البنك اإلسالمي للتنمية ، وزار املتدر�ون   م  2019مايو    2–إبر�ل    29هـ املوافق  1440شعبان    27-24خالل الف��ة  

خاللها  مؤسست�ن ماليت�ن هما سد�و املالية والبنك األه�� التجاري ، أر�عة من الدورات قدمها أعضاء هيئة تدريس باملعهد 

 من املؤسسات املالية الثالثة املتعاونة �� ال��نامج. واألخرى قدمها خ��اء

1. Ahmed Belouafi; “The ABC of Islamic Finance: Overview, Principles, 
Modes & Operations”.  

2. Mohd Ma'Sum Billah; "Islamic Investment Tools - Sukuk". 
3. Omar Hafidh; Round Table discussion: Islamic Finance Challenges and 

Opportunities. 
4. Concepts in Designing New Islamic Finance Tools. 
5. Risk Management & Insurance (Takaful). 
6. Round Table discussion: Sukuk Market Overview.  
7. Mobilization of Financial Resources. 
8. Prudent Ethical Investment.  
9. Faisal Atabani; Round Table discussion: Legal Issues in Islamic Financial 

Contracts under Different Jurisdictions.  
10. Shariah Process.  
11. Shariah Compliant Project Finance: the Experience of NCB. 
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 مؤسسة النقد العر�ي السعودي  –الدورات املقدمة للمعهد املا�� 

) دورة تدر�بية �خدمة القطاع املصر�� وذلك ضمن اتفاقية التعاون 19نظم معهد االقتصاد اإلسالمي �� الر�اض �سعة عشر (

 إ�� "األ�اديمية املالية" وال�ي أصبحت تا�عة 
ً
مع املعهد املا�� التا�ع ملؤسسة النقد العر�ي السعودي (والذي �غ�� أسمھ الحقا

هـــ  1440رجب  26إ��  3اء هيئة التدريس باملعهد وثالثة خ��اء من جهات مختلفة ، خالل الف��ة لهيئة سوق املال) وقدمها أعض

دورة) مخصصة  16بالر�اض ، و�انت أغل��ا ( نإهوليدي الفندق ، وعقدت الدورات ��  م2019إبر�ل  2إ�� مارس  10املوافــق 

 �خر��� �ليات الشريعة من ا�جامعات السعودية. 

 

 مقدم الدورة الدورة  الرقم
عدد  

 األيام

  عدد

 املتدر��ن 

 7 3 د. عصمت املصطفى أساسيات املصرفية اإلسالمية 1

 د. خالد السياري  1 بناء املفاهيم واملبادئ األساسية 2
 ا�جامعة السعودية االلك��ونية 

3 19 

 18 3 2 بناء املفاهيم واملبادئ األساسية 3

 18 2 د. فيصل العتبا�ي 1 املصر�� اإلسالميلقانونية للعمل البيئة ا 4

 17 2 د. ال��اء أبو ل�ن  2 لقانونية للعمل املصر�� اإلسالميالبيئة ا 5

 1 �� املصارف اإلسالمية التدقيق والرقابة الشرعية 6
 محمد الزومان

 بنك البالد 
3 19 

 2 �� املصارف اإلسالمية التدقيق والرقابة الشرعية 7
 عبدالرحمن الطو�ل

 بنك البالد 
3 18 

 1 التطورات والتحديات ال�ي تواجھ العمل املصر�� اإلسالمي 8
 د. فضل عبدالكر�م

1 18 

 17 1 2 التطورات والتحديات ال�ي تواجھ العمل املصر�� اإلسالمي 9

 السياري د. خالد  1 دراسة حالة ملنتج ما�� إسالمي 10
 ا�جامعة السعودية االلك��ونية 

1 17 

 18 1 2 دراسة حالة ملنتج ما�� إسالمي 11

 19 2 د. أحمد بلوا�� 1 �ل وا�خدمات املصرفية اإلسالميةصيغ التمو  12

 17 2 د. عصمت املصطفى 2 �ل وا�خدمات املصرفية اإلسالميةصيغ التمو  13

 1  �� اململكة العمل املصر�� اإلسالمي 14
 د. فضل عبدالكر�م

3 17 

 18 3  1 �� اململكة العمل املصر�� اإلسالمي 15

 19 3 د. أحمد بلوا�� 1 املصارف اإلسالمية 16

 2 املصارف اإلسالمية 17

 د. عصمت املصطفى

3 17 

 3 3 املصرفية اإلسالمية 18

 9 3 1املصرفية اإلسالمية والص�وك  19

   305   45 ا�جموع
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 خدمة للمجتمع �تدر�بية الدورات ال

(بدون    دورات تدر�بية  عشرمن تقديم    باملعهد واملتعاون�ن معھ  وضمن دور املعهد �� خدمة ا�جتمع تمكن أعضاء هيئة التدريس

 .ومتدر�ة املائة متدرب أك�� من، أستفاد منھ  كما هو مب�ن أدناه (طالب وطالبات وأعضاء هيئة تدريس) لفئات مختلفة مقابل)

 11 – للبحوث الطبية مركز امللك فهدب ]يوم�ن ملدة[ساسيات العيادة املالية وأ؛ مفاهيم عدنان ا�خياري  -1

 هـ. 1439/1440من العام الدرا��ي الفصل االول  با�جامعة ، خاللأعضاء هيئة التدريس متدرب من 

أعضاء هيئة  من  �نمتدر� 7 –�لية السياحة ب ايام] 8[ملدة املا��  واالدخار  التخطيط ؛ ر�ادةعدنان ا�خياري  -2

 هـ.  1439/1440العام الدرا��ي  من (دورت�ن) الفصل االول والثا�ي ،با�جامعة التدريس 

طالب  منمتدرب  25 ، مركز امللك فيصل للمؤتمراتب ]يوم واحد ملدة[؛ الن�يف املا�� عدنان ا�خياري  -3

 هـ. 1439/1440العام الدرا��ي  منالفصل االول  - ا�جامعة وطالبات

 التعاون  مجلس دول  �� وسوقھ اإلسالمي بالتعاون مع أ.د. عبدالرحيم الساعا�ي؛ التمو�ل ؛عدنان ا�خياري  -4

الفصل  - ا�جامعة طالبات من متدر�ة UBT  ،30والتكنولوجيا  االعمال جامعةب] يوم واحد ملدة[ا�خلي�� 

 هـ. 1439/1440العام الدرا��ي  منالثا�ي 

"، ملتقى ر�ادة االعمال، الوقف ر�ادة األعمال والو�� القانو�يتقديم دورة تدر�بية �عنوان "؛ فيصل عتبا�ي -5

 . طالب وطالبة 300، و�ان عدد ا�حضور أك�� من  هـ20/5/1440، جدة،  )واحدة العل�ي، (ساعة تدر�بية

ةتقديم دورة تدر�بية �عنوان "؛ فيصل عتبا�ي -6 "، �لية االقتصاد البنوك املركز�ة ودورها �� الرقابة املصرفيَّ

طالب    900،  و�ان عدد ا�حضور أك�� من    هـ20/5/1440ساعات تدر�بية) جدة،    4واإلدارة، نادي التمو�ل، (

 .وطالبة

 هـ). 1440/ 6/  20ورشة عمل " اإلبداع �� القيادة " بتار�خ ( ؛ندى بدوي  -7

 هـ). 1440/ 6/  22ورشة عمل " االبت�ار �� ر�ادة األعمال باستخدام التعهيد ا�جما�� " بتار�خ ( ندى بدوي؛ -8

 . هـ)1440/ 8/  6ورشة عمل " ابت�ار نموذج العمل التجاري" بتار�خ ( ندى بدوي؛ -9

مركز  ، بالتعاون مٍع  هـ)1440/ 7/  18تجاري " بتار�خ (ورشة عمل " نموذج تصميم العمل ال ندى بدوي؛ -10

 طالبة.  69ندى األر�عة  الدكتورةعدد املستفيدات من دورات . اإلبداع ور�ادة األعمال
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 ا�ختلفة  دوراتال

املشاركة �� اعداد وتقديم برنامج تدر�ب منظومة التم�� �� ا�خدمة ، ملنسو�ي وزارة ال�حة   محمد نصيف؛ -1

  - م 2019مايو  2ا�� ا�خميس  2019ابر�ل  28، للف��ة من االحد من املوظف�ن واملوظفات)  21(بلغ عددهم 

 الر�اض. 

 

 إعداد حقائب تدر�بية 

  املصر�� اإلسالمي �� اململكة: التطورات  إعداد حقيبة تدر�بية �عنوان" العمل ؛محمد البش��د. فضل عبد الكر�م

�� املصرفية اإلسالمية ب�ن املعهد، واأل�اديمية املالية بمؤسسة النقد العر�ي  يوالتحديات. مقدمة �� ال��نامج التدر��

 . م2019إبر�ل 2–مارس  10هـــ املوافــق 1440رجب  26 -3السعودي خالل الف��ة  

 لعمل املصر�� اإلسالميا�حديثة �� االتطورات إعداد حقيبة تدر�بية �عنوان"  د. فضل عبد الكر�م محمد البش��؛ 

�� املصرفية اإلسالمية ب�ن املعهد، واأل�اديمية املالية بمؤسسة   يباململكة العر�ية السعودية مقدمة �� ال��نامج التدر��

 . م2019إبر�ل 2–مارس  10هـــ املوافــق 1440رجب  26 - 3لف��ة النقد العر�ي السعودي خالل ا

 وتضمنت خمس، صفحة  99وقد جاءت املادة ��  إعداد مادة علمية/تدر�بية عن املصارف اإلسالمية. أحمد بلوا��؛ 

 وا�خصائص املفهوم: اإلسالمية املصارفصلة ، و  ذات وقضايا تار��� سياق: اإلسالمية املصارف و��:  وحدات )5(

 طبيعةاإلسالمية ، و  املصارف �� األموال تلقي ونظام مصادر، و  ف��ا العامل�ن وأخالقيات واألهداف والضوابط

 والنظام ا�خاطر إدارة: متنوعة قضايااإلسالمية ، و  املصارف �� واملطلو�ات املوجودات و�دارة املالية الوساطة

 اإلسالمي. املصر�� العمل �� ا�حاس�ي

 ٨٠جاءت �� ، إعداد حقيبة تدر�بية �عنوان "صيغ التمو�ل وا�خدمات املصرفية اإلسالمية"  ؛عصمت املصطفى 

، وتضمنت خمس وحدات و��: مفاهيم و�عر�فات، صيغ التمو�ل اإلسالمي، شر�ات االستثمار اإلسالمي،  صفحة

 ا�خدمات املصرفية اإلسالمية، أعمال ا�خز�نة.

 

 توقيع اتفاقيات �عاون 

املؤسسة �عت�� و  م. 2018د�سم��  18هـ املوافق 1440ر�يع األخر  11��  مؤسسة سا�� لتطو�ر األوقافتوقيع مذكرة �عاون مع 

و�� مؤسسة أهلية مستقلة غ�� ر�حية، متخصصة �� مجاالت ،  الراج�� مبادرات وقف الشيخ سليمان بن عبدالعز�ز إحدى 

 الدورات التدر�بية وورش العمل، و   الفعاليات العلميةوتتضمن املذكرة مجاالت التعاون األتية :   .  العل�ي وامل�ي للوقفالتطو�ر  

 . ال��امج التدريسية، و  ا�جالت العلمية وا�جوائز املتخصصة، و  البحوث والدراسات واملعلومات، و 
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 اللقاءات العلمية 

 جدة –اللقاءات العلمية 

�عز�ز ثقافة االدخار �� اململكة وفق رؤ�ة "ورشة األستاذ الدكتور عبدالرحمن اليو�ي  معا�� مدير ا�جامعةافتتح را�� الورشة 

رئيس البنك اإلسالمي ممثل عن  و ،  ممثل �حافظ مؤسسة النقد العر�ي السعودي  وشارك ف��ا  " ،  وأثرها املا�� واالجتما��  2030

، و�ش�لت من  م)  2019ف��اير    21(  هـ16/6/1440  يوم ا�خميس املوافق��  الورشة  واملدير العام لبنك ا�جز�رة. عقدت  ،  للتنمية  

 caseست جلسات علمية ، �ل جلسة علمية م�ونة من رئيس ل�جلسة ومتحدث بورقة علمية وأخر مقدم لتجر�ة تطبيقية 

study و�� �التا�� : �� موضوع ا�جلسة ، 

 ، و "ز�ز ثقافة االدخارعالشر�� و� لالتأصيا�جلسة العلمية األو�� " -1
ً
قدم . الدكتور مروان أنديجا�ي رئيسا

�� ورقتھ  األستاذ الدكتور صا�ح السعد ، وتحدثصندوق ا�حج بمال��يا) تجر�ة (الدكتور إبراهيم أبو العال 

  . وا�جتمعات) األفراد حياة �� وأثره اإلسالم �� (االدخار عن

 ، قدم    . "دور االدخار �� التنميةا�جلسة العلمية الثانية " -2
ً
الدكتور عدنان ا�خياري الدكتور عمر حافظ رئيسا

 �� وأهمي��ا (التنمية االقتصادية �� ورقتھ عن الدكتور أحمد حبيب صالح وتحدث(تجر�ة العيادة املالية) 

 .ا�جتمع)

. "دور املنتجات املالية املصرفية وسهولة ا�حصول ع�� التمو�ل وأثرها ع�� االدخارالثالثة "ا�جلسة العلمية   -3

 ، و 
ً
مصر)  -(تجر�ة االدخار ا�حلية بميت غمر الدكتور أحمد بلوا�� قدم الدكتور إبراهيم أبو العال رئيسا

 املواطن�ن إقبال ع�� للمنتجات الشر�� االعتماد (أثرعن  األستاذ الدكتور فيصل بالعمش  وتحدث �� ورقتھ  

   . عل��ا)

 ، و "االدخار �� األدبيات االقتصادية واملاليةا�جلسة العلمية الرا�عة " -4
ً
قدم .  الدكتور محمد نصيف رئيسا

محمد األستاذ الدكتور وتحدث كة الكهر�اء) ر ق االدخار �� شو (تجر�ة صندالدكتور عدنان ا�خياري 

  . )لھ األساسية واملفاهيم ط�ح االدخارص(م �� ورق��ما عن والدكتور عبدا�حليم غر�يال�حيبا�ي 

املنتجات املصرفية اإلسالمية ، ما الدور الذي تلعبھ املصرفية اإلسالمية �� ا�جلسة العلمية ا�خامسة " -5

 ، و   . "�عز�ز ثقافة االدخار
ً
 (التجر�ة اليابانية  عبدالرزاق بلعباسالدكتور  قدم  الدكتور فيصل العتبا�ي رئيسا

 .املصارف) �� االدخار�ة االدخار وا�حسابات (واقع  �� ورقتھ عن  الدكتور منصور الغامدي  وتحدث  )أكيناوا  -

السل�ي ع�� ا�جتمع  االدخار واألثرضعف ثقافة " ان�عنو  ا�جلسة العلمية السادسة و�� ندوة مفتوحة -6

(تجر�ة البنك   الشيخ عدنان باصليبقدم  و األستاذ الدكتور عبدالرحيم الساعا�ي ،  ترأس ا�جلسة  .  "واألفراد

 املالية من ا�حقوق  (قضايا �� ورقتھ عن الرائد محمد عقاب ا�حار�ي وتحدث صناديق االدخار) –األه�� 

 .املنطقة) �جون  داخل



30 
 

 إسبانيا –اللقاءات العلمية 

سبتم��  25تقديم حلول من التمو�ل اإلسالمي للمجتمعات املسلمة وغ�� املسلمة �� بر�طانيا" ،  : ندوة "بنك الر�ان -1

 م.  2019

  م. 2019يوليو   ie  ، ��19�� مجتمع طالب جامعة  SDGsحول أهداف التنمية املستدامة  HackatODSورشة عمل  -2

مؤتمر "التمو�ل اإلسالمي والسياحة: سينار�وهات وفرص استثمار�ة جديدة" بالتعاون مع مركز د�ي لتطو�ر  -3

 م. 2019إبر�ل  5-4قرطبة ، �� بمدر�د و االقتصاد اإلسالمي ، والدار العر�ية ، 

 م. 2019ف��اير  4جامعة أوسلو ، �� –"التمو�ل اإلسالمي والشمول املا��" لل��وفيسور توركيل بر��ي محاضرة عامة  -4

 -جامعة فلينسيا  - الرا�ع "أخالقيات العمل املصر�� �� التمو�ل اإلسالمي" IFBBEأ�ادي�ي �� مؤتمر  املركز شر�ٌك  -5

 م. 2019سبتم��  17-16إسبانيا ، �� 

 

  



31 
 

 SCIEFاملركز السعودي اإلسبا�ي لالقتصاد والتمو�ل اإلسالمي 

 

 تنظيم امللتقيات العلمية

تقديم حلول من التمو�ل اإلسالمي للمجتمعات املسلمة وغ��  : ندوة "بنك الر�ان مرصد التمو�ل اإلسالمينظم  •

بر�طانيا ،   – بنك الر�ان  –املسلمة �� بر�طانيا" ، قدمها سم�� ا�حمد ، رئيس إدارة التوافق الشر�� وتطو�ر املنتجات 

 . م2019سبتم��  25�� 

��  SDGsأهداف التنمية املستدامة  حول  HackatODSنظم املركز ورشة عمل  ieبجامعة  ’The 18‘بالتعاون مع  •

طالب قدموا العديد من األف�ار وقدمت   100، شارك �� الورشة    م2019يوليو    19  ��، وذلك    ieجامعة  طالب  مجتمع  

.   Bridge for Billionsأف�ار حكمها �جنة محكم�ن برئاسة بابلو سانتافيميا الرئيس التنفيذي ل  9جوائز ألفضل 

  باملركز. لطالب التعر�ف  مواتية فرصةو�انت 

عقد مؤتمر "التمو�ل اإلسالمي والسياحة: سينار�وهات وفرص استثمار�ة جديدة" بالتعاون مع مركز د�ي لتطو�ر  •

بمدر�د ، واليوم الثا�ي بمقر الدار العر�ية  ieاالقتصاد اإلسالمي ، والدار العر�ية ، عقد اليوم من املؤتمر �� جامعة 

م. وت�ون املؤتمر من أر�عة محاور : االقتصاد اإلسالمي الرق�ي والسياحة ، أف�ار 2019إبر�ل    5-4�� مدينة قرطبة ، ��  

 تجار�ة �� املأ�والت واملشرو�ات ا�حالل ، مشاريع السياحة ا�حالل واالبت�ار ، الفن املعماري اإلسالمي وا�حدائق. 

قسم الدراسات الثقافية   –"التمو�ل اإلسالمي والشمول املا��" لل��وفيسور توركيل بر��ي    ieمحاضرة عامة �� جامعة   •

 م. 2019ف��اير  4جامعة أوسلو ، ��  –واللغات الشرقية 

ل�جامعة التا�ع  الرا�ع "أخالقيات العمل املصر�� �� التمو�ل اإلسالمي" IFBBEؤتمر شر�ك أ�ادي�ي �� ماملركز  •

 م. 2019سبتم��  17-16إسبانيا ، ��  –فلينسيا  جامعة، والذي عقد ��  INCEIF املال��يةالعاملية للتمو�ل اإلسالمي 

 

 العلمية الز�ارات

للمركز السعودي   –ة  الهيئة العامة لالستثمار �� اململكة العر�ية السعودي  -ز�ارة الدكتورة �سمة بنت صا�ح البح��ان   •

�� �شر ودوره م ، �عرفت خاللها ع�� جهود وانجازات املركز 2019مارس  7اإلسبا�ي لالقتصاد والتمو�ل اإلسالمي �� 

 الو�� بمبادئ التمو�ل اإلسالمي �� إسبانيا. 

نفيذي األستاذ م ، واستقبال املدير الت2019مارس  4ز�ارة وفد من املركز ملركز د�ي لتطو�ر االقتصاد اإلسالمي ��  •

نوقش �� هذه الز�ارة العديد من املوضوعات املق��حة لتعز�ز  وقد . جونزالو رودر�جزعبدهللا العور للوفد برئاسة 

 . ، وم��ا صناعة التمو�ل اإلسالمي وصناعة ا�حالل التعاون ب�ن املركز�ن
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 ب اكتفصل ��  �شر 

دي آن�ا؛ أعدت فصل �� كتاب "التقنية املالية �� التمو�ل اإلسالمي: النظر�ة والتطبيق" ، الصادر من دار �شر   سيليا •

 م.  2019روتليدج عام 

 

 ؤتمرات املاملشاركة �� 

املشاركة �� ورشة العمل "االستثمار املسئول ، الوساطة القائمة ع�� القيم ، ومستقبل التمو�ل  ؛ جونزالو رودر�جز •

ف��اير  14 – 13ال��يطانية ��  SOASاإلسالمي" ال�ي نظمها مركز الدراسات اإلسالمية والشرق األوسط بجامعة 

 . لندن  - م2019

لعديد من الشر�ات برئاسة وز�ر ا�خارجية وحضور ا التعر�ف باملركز أمام الوفد التو���ي ؛ جونزالو رودر�جز •

 م. 2019يناير  15، ��  مدر�در العر�ية �� اأقامتھ الد استقبالفل اإلسبانية �� ح

نظم��ا �لية  �� حلقة النقاش "املرأة وصناعة التمو�ل : كسر ا�حواجز" بالتعر�ف باملركز املشاركة؛  سيليا دي آن�ا •

 م. 2019مارس  ie  ، ��14األعمال بجامعة 

املستثمر "  و�ندوة  مسار االقتصاد اإلسالمي الرق�ي��    MTW19أسبوع التقنية املال��ي    شارك ��  ؛  جونزالو رودر�جز •

 م. 2019يو يون 18، مال��يا  –يتحدث: �جمع املال ا�حالل" ، �واالملبور 

محاضرة �عنوان "نماذج من أطراف أور�ا وما وراءها" ، حيث قارنت ب�ن نماذج  قدمت ؛ مديرة املركز  سيليا دي آن�ا •

. وذلك �� املؤتمر 
ً
التعليم اإلسالمية واألور�ية وتأث�� اإلسالم �� أور�ا املعاصرة وتأث�� النموذج االقتصادي السائد حاليا

عام ع��   800ات" ، وذلك بمناسبة مرور الدو�� حول بداية �شأة ا�جامعات �� أطراف أور�ا "من الدواو�ن إ�� املكتب

   م. 2019يونيو  12-10�شأة مدرسة (سانتا كروز ال ر�ال) �� مدينة سيجوفيا بإسبانيا ، حيث عقد املؤتمر ��ا �� 

الباحث املشارك �� املركز ؛ املشاركة كمتحدث رئي��ي �� برنامج لثالثة أيام �� "تطو�ر القيادات ��  ج��من رودر�جز •

 مع مؤتمر صناعة الت
ً
إسبانيا ،  –م بمدينة قرطبة 2019سبتم��  21-19الرا�ع ،  IFBBEمو�ل اإلسالمي" ، م��امنا

الدور ال�حيح ملؤسسات البنوك  -من الصناعة املالية من حول العالم  -حيث ناقشت قيادات عليا ووسطى 

 اإلسالمية والتطورات ا�حديثة �� هذا القطاع وفهم الوساطة القائمة ع�� القيم. 

حر األبيض املتوسط كمتحدث رئي��ي �� املنتدى ا�خامس للتمو�ل اإلسالمي �� الب شارك ؛ جونزالو رودر�جز •

 - Casa Llotja de Mar قاعة �� "االستفادة من التمو�ل اإلسالمي �� االستدامة واالبت�ار والتنمية االقتصادية" ،

 م. 2019نوفم��  21 برشلونة ،
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 للمدراء التنفيذي�ن �� التمو�ل اإلسالمي ا�خامس ال��نامج الدو�� 

اإلسالمي للتنمية ال��نامج الدو�� �� دورتھ ا�خامسة وا�خصص للمدراء التنفيذي�ن باملؤسسات نظم املركز بالتعاون مع البنك 

  
ً
وذلك لتأهيل العامل�ن �� املالية اإلسالمية   -ب�ن محاضرات وحلقات نقاش    -املالية ، و�ت�ون ال��نامج من إحدى عشر لقاء مكثفا

  17ولقد شارك �� ال��نامج . م2019مايو  2–إبر�ل  29 أر�عة أيام ، وذلك من خالل
ً
من سبع سيدات)  4م��م (مديرا تنفيذيا

شركة البنك اإلسالمي للتنمية ، و   -املعهد اإلسالمي للبحوث والتدر�ب    ة : ماليات  مؤسس  ثالثدول مختلفة ، زار املتدر�ون خاللها  

ومصرف جائز ، ن من مؤسسة النقد العر�ي السعودي  شارك �� ال��نامج مدراء تنفيذيو والبنك األه�� التجاري. ،  سد�و املالية 

واملؤسسة اإلسالمية لتطو�ر القطاع ا�خاص ، أوغندا جمهور�ة ومركز دعم التمو�ل األصغر ب،  االتحادية نيج��يا جمهور�ة من

 التا�عة للبنك اإلسالمي للتنمية.

 القاءات العلمية �� ال��نامج الدو�� ا�خامس

 محاضرة: مقدمة �� التمو�ل اإلسالمي: نظرة عامة ، واملبادئ ، والصيغ ، والعمليات.  .1

 الص�وك.  –محاضرة: أدوات االستثمار اإلسالمي  .2

 نقاش: التمو�ل اإلسالمي : التحديات والفرص.  حلقة .3

 محاضرة: أف�ار �� تصميم منتجات مالية إسالمية جديدة.  .4

 محاضرة: إدارة ا�خاطر والتأم�ن (الت�افل).  .5

 : نظرة عامة ع�� سوق الص�وك.نقاش حلقة .6

 محاضرة: تحر�ك املوارد املالية. .7

 محاضرة: االستثمار األخال�� الرشيد. .8

 : القضايا القانونية �� عقود التمو�ل اإلسالمية �� أنظمة قضائية مختلفة. نقاش حلقة .9

 محاضرة: اإلجراءات الشرعية. .10

 تمو�ل متوافق مع الشريعة للمشاريع: تجر�ة البنك األه�� التجاري. محاضرة:  .11
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 واستشهادات �حفيةالت بمقا

فيج�ن االلك��ونية تتحدث عن ال��نامج الدو�� ا�خامس للتنفيذي�ن �� التمو�ل اإلسالمي ، الذي عقده   �حيفة موندو •

 م. 2019مايو  12املركز �� جدة ، وذلك �� عددها الصادر �� 

�حيفة سعودي جاز�ت تتحدث عن ال��نامج الدو�� ا�خامس للتنفيذي�ن �� التمو�ل اإلسالمي ، الذي عقده املركز ��  •

 م. 2019مايو  13دها الصادر �� ، وذلك �� عد جدة

�حيفة عرب نيوز تتحدث عن ال��نامج الدو�� ا�خامس للتنفيذي�ن �� التمو�ل اإلسالمي ، الذي عقده املركز �� جدة  •

 م. 2019مايو  15، وذلك �� عددها الصادر �� 
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 باملعهد  دار�ة اإل عمال األ 

 

، وقد زاد عدد أعضاء ا�جلس بنشأة ومن ثم �عي�ن   �� عضو�تھ السادة أعضاء هيئة التدريس ا�جلسو�ضم  مجلس املعهد

 : رؤساء لألقسام العلمية الثالثة ا�جديدة

 قر�ان تركستا�يبن د. عبدهللا  عميد املعهد  .1

 د. مروان بن غالم أنديجا�ي وكيل املعهد .2

 محمد مأخذيد. حسن بن  وكيل املعهد للدراسات العليا والبحث العل�ي  .3

 د. محمد بن عبدهللا نصيف ل املعهد للتطو�ريوك .4

 أنديجا�ي  عبد العز�ز بنت د. مها وكيلة املعهد �شطر الطالبات  .5

 ا�خياري  بن محمد د. عدنان رئيس قسم التمو�ل اإلسالمي .6

 فيصل بن محمود عتبا�ي د.  رئيس قسم إدارة ا�خاطر والتأم�ن .7

 د. ال��اء بن عبدهللا أبو ل�ن  االقتصاد اإلسالميعلوم وتطبيقات  رئيس قسم  .8

 جميل برد���ي  بن هشام  د.  املعهد   مجلس عضو .9

  فيصل بن محمود عتبا�ي د.  املعهد  مجلس عضو .10

 زه�� بن جميل قزاز د.  املعهد   مجلس عضو .11

 

. ومن املوضوعات الفصل الثا�يباجتماع�ن أخر�ن  �� الفصل األول    اجتماع�نخالل العام    اجتماعات  أر�عةعقد ا�جلس   •

 املهمة ال�ي عرضت با�جلس و�حسن ذكرها: 

 �سك�ن أعضاء هيئة التدريس �� األقسام العلمية.  .1

 وأثرها املا�� واالجتما��" 2030اعتماد توصيات ورشة "�عز�ز ثقافة االدخار �� اململكة وفق رؤ�ة  .2

 جامعة العر�ية املفتوحة �� ال��نامج الدراسية. املوافقة من حيث املبدأ التعاون مع ا� .3

 التوصية بقبول الطالبات �� برامج الدراسات العليا باملعهد.   .4

 

 األقسام العلميةقرار إ�شاء نص  •

علمية قسام أثالثة هـ بإ�شاء 1436شعبان  10أو��ى مجلس ا�جامعة �� جلستھ ا�خامسة �� 

رضت التوصية ع�� ال�جنة املؤقتة امل�لفة بمباشرة اختصاصات مجلس التعليم ، وعُ باملعهد 

هـ واتخذت ال�جنة قرارها (رقم 1439رمضان  16) �� 17العا�� (املل��) �� اجتماعها (

 ع�� أن ال تمنح الدرجات العلمية.  ثالثةال علميةالقسام األافقة ع�� إ�شاء ) باملو 15/17/1439

 

 التمو�ل اإلسالميقسم  •

  وتبع ذلك،  هـ ملدة سنتان1440محرم  3�� تار�خ  ، وقد تم �عي�ن سعادة الدكتور عدنان بن محمد ا�خياري أول رئيس للقسم 

،  /د) 19941(بحسب خطاب مدير عام شؤون املوظف�ن هـ 1440ر�يع األخر  9�سك�ن أعضاء هيئة التدريس �� القسم �� 
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ر�يع  18وعقد ا�جلس اجتماعھ األول ��  هـ. 1439/1440�ش�ل مجلس القسم خالل الفصل األول للعام الدرا��ي  و�التا��

 هـ. 1440 األول 

 : جلسا�أهم التوصيات ال�ي اتخذها اجتماعات ، ومن  �سعة التمو�ل اإلسالميقسم مجلس وقد عقد 

 . رؤ�ة ورسالة وأهداف القسم بصياغةتحديد هو�ة القسم بناء ع�� هو�ة املعهد ، وذلك  .1

 برنامج التمو�ل اإلسالمي التنفيذي. ��جامعة ا�جمعة و عة العر�ية املفتوحة ما�جا التعاون مع �ل منمناقشة  .2

 سعادة الدكتور أحمد بلوا�� إ�� درجة أستاذ.عضو هيئة التدريس بالقسم  طلب ال��قية املقدم من .3

 

 علوم وتطبيقات االقتصاد اإلسالميقسم  •

وتبع ذلك ، هـ ملدة سنتان 1440محرم  3�� تار�خ  ، أول رئيس للقسم عبدهللا أبو ل�ن بن ال��اء وقد تم �عي�ن سعادة الدكتور 

/د) ،  19941هـ (بحسب خطاب مدير عام شؤون املوظف�ن 1440ر�يع األخر  9�سك�ن أعضاء هيئة التدريس �� القسم �� 

 هـ. 1440وعقد ا�جلس اجتماعھ األول �� ......  . هـ1439/1440خالل الفصل األول للعام الدرا��ي  �ش�ل مجلس القسم و�التا��  

 : جلسا�أهم التوصيات ال�ي اتخذها اجتماعات ، ومن  ثمانية إلسالمياعلوم وتطبيقات االقتصاد قسم مجلس وقد عقد 

 . وضع رؤ�ة ورسالة وأهداف القسمتحديد هو�ة القسم ، املن�جمة مع هو�ة املعهد ، ب .1

 

 إدارة ا�خاطر والتأم�نقسم  •

وتبع ذلك ، هـ ملدة سنتان 1440محرم  3�� تار�خ ، أول رئيس للقسم  محمود عتبا�يبن فيصل وقد تم �عي�ن سعادة الدكتور 

/د) ،  19941هـ (بحسب خطاب مدير عام شؤون املوظف�ن 1440ر�يع األخر  9�سك�ن أعضاء هيئة التدريس �� القسم �� 

ر�يع األول   20وعقد ا�جلس اجتماعھ األول ��    هـ  1439/1440�ش�ل مجلس القسم خالل الفصل األول للعام الدرا��ي  و�التا��  

 . هـ1440

  :  جلسا�أهم التوصيات ال�ي اتخذها اجتماعات ، ومن  ثالثة إدارة ا�خاطر والتأم�نمجلس قسم وقد عقد 

 قسم. لواألهداف العامة لتحديد هو�ة القسم ، املنبثقة من هو�ة املعهد ، بتحديد الرؤ�ة والرسالة  .1

 ال��نامج التنفيذي �� إدارة ا�خاطر واألزمات ، ت�ون مدتھ سنتان. دراسة إعداد  .2

 ، ت�ون مدتھ ثالث سنوات. الت�اف�� ال��نامج التنفيذي �� التأم�ن دراسة إعداد  .3

4.  .
ً
 دراسة الطلب املقدم من د. عبدالهادي طاشكندي للعمل بالقسم أستاذا مساعدا
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�� الهي�لة ا�جديدة لتحل محل ال�جنة العلمية  ، ش�لت إدارة املعهد أر�ع �جان، �� بداية هذا العام الدرا��ي  ال�جان األر�عة

 وهذه ال�جان �التا��:  ، صدور قرار تأسيس األقسام العلميةللمعهد ، �عد 

برئاسة و�� ، ع�� درجة أستاذ أو أستاذ مشارك  م��مخمسة �سعة أعضاء ،  نم: �ش�لت ال�جنة �جنة البحث العل�ي •

شطر الطالبات وأم�ن ال�جنة من أحد املعهد �وكيل املعهد للدراسات العليا والبحث العل�ي ووكيلة  عضو�ة  عميد املعهد و 

 ومن مهامها : ا�حاضر�ن. السادة 

وضع ا�خطة التشغيلية السنو�ة للبحث العل�ي بناء ع�� رؤ�ة ورسالة املعهد وخطتھ  •

 االس��اتيجية. 

 مدتھ ثالث سنوات •
ً
  - تضع تصورا

ً
أن �عقد   يمكن للموضوعات العلمية ال�ي   -يقيم سنو�ا

 املعهد لها ندوات ومؤتمرات وورش عمل.

يفية تنفيذها إما بموارد املعهد تضع األولو�ات العلمية للبحث العل�ي باملعهد وتق��ح ك •

 الذاتية أو بالتعاون مع جهات خارجية. 

 وقد عقدت ال�جنة أر�عة اجتماعات خالل العام ، وخرجت �عدد من التوصيات من أهمها:

 ملزمة ألعضاء هيئة التدريس. -1
ً
 تحديد أولو�ات البحث العل�ي باملعهد ، بحيث ال ت�ون حاليا

غة اإلنجل��ية وال��كية ، وهما مدخل إ�� قواعد الفقھ املا�� ومقاصده للدكتور ع�� الندوي الس�� ل��جمة كتاب�ن إ�� الل  -2

 لدكتور محمد نجاة هللا صديقي. ألستاذ ا؛ وكتاب مذكرات �� تدريس االقتصاد الك�� ل

 

�سعة أعضاء ، و�� برئاسة وكيل املعهد للدراسات العليا والبحث العل�ي   �ش�لت ال�جنة من: �جنة ال��امج واملنا�ج •

وكيلة املعهد �شطر الطالبات وأم�ن ال�جنة من أحد السادة    أحد أعضاء هيئة التدريس كمقرر ل�جنة إضافة إ��    وعضو�ة

 ا�حاضر�ن. ومن مهامها :

عهد وفق خطتھ تضع االس��اتيجية التعليمية للمعهد ال�ي تحقق رسالة ورؤ�ة امل •

 االس��اتيجية.

تنفيذ ا�خطة التعليمية السنو�ة ا�حققة  التنسيق مع األقسام العلميةتتا�ع  •

 �ل ثالث سنوات. تطو�ر ال��امجو  ، لالس��اتيجية التعليمية للمعهد

تحدد ا�حاور الرئيسية الجتماعات رؤساء أقسام االقتصاد واالقتصاد اإلسالمي  •

 جتماعات.ال ا هذه تتا�ع تنفيذ توصياتو  السعودية. با�جامعات 

 تتا�ع تنفيذ مشاريع تأليف الكتب التدريسية باملعهد. •

 اجتماعات خالل العام ، وخرجت �عدد من التوصيات من أهمها: ستةوقد عقدت ال�جنة 

 إصدار كتاب�ن تدريسي�ن ، هما تطو�ر املنتجات املالية اإلسالمية ، وكتاب االستثمار والتمو�ل �� األوقاف.  -1

 ا�خروج بمعاي�� للتأليف �� الكتب التدريسية.  -2

 البدء �� استحداث برنامج ماجست�� نو�� �� األوقاف. -3
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 استكتاب الدكتور خالد املز��ي لتأليف كتاب تدري��ي مساعد �� فقھ املعامالت.  -4

 

�سعة أعضاء ، و�� برئاسة وكيل املعهد للتطو�ر وعضو�ة أحد  �ش�لت ال�جنة من: �جنة التدر�ب وخدمة ا�جتمع  •

اد واإلدارة �� شطر أعضاء هيئة التدريس كمقرر ل�جنة إضافة إ�� عضوت�ن من أعضاء هيئة التدريس ب�لية االقتص

 الطالبات وأم�ن ال�جنة من أحد السادة ا�حاضر�ن. ومن مهامها :

ووفقا �خطتھ  التدر�ب وخدمة ا�جتمع ا�حققة لرؤ�ة ورسالة املعهد تضع اس��اتيجي�ي •

 .االس��اتيجية

خطة خدمة ، وكذلك  �عتمد وتتا�ع تنفيذ خطة التدر�ب املقدمة من وحدة التدر�ب •

 .، وشلك �ل عام ا�جتمع

 مع ا�جهات ا�ختصة. •
ً
 أو �عاونا

ً
 تضع خطة إل�شاء الشهادات املهنية استقالال

تضع خطة إل�شاء و�ناء االتفاقيات مع ا�جهات املانحة وا�جهات الداعمة لعمل ال�جنة  •

 رسالة املعهد. لو 

 :ما أوصت بھ ال�جنة  همهامن أ، خالل العام ، وخرجت �عدد من التوصيات  �نوقد عقدت ال�جنة اجتماع

 بناء واعتماد الشهادات املهنية �� علوم االقتصاد اإلسالمي.  وحدة التدر�ب �� بأن �ستمر •

تغرام �� تثقيف ا�جتمع حول اصل االجتما�� �السناب شات واال�سوسائل التو  للتفعي •

 االقتصاد اإلسالمي. 

 [التا�عة لهيئة السوق املالية].بتجديد االتفاقية مع األ�اديمية املالية  •

 بمشاركة أعضاء هيئة التدريس �� إعداد ا�حقائب التدر�بية وتقديم الدورات.  •

 العام ا�حا��. إنجازات  لتقييم أداء ال�جنة العام القادم بناء ع��    KPIباستخدام مؤشرات األداء   •

 

املعهد وعضو�ة أحد أعضاء هيئة التدريس  عميد�سعة أعضاء ، و�� برئاسة  �ش�لت ال�جنة من: التعاون الدو���جنة  •

 وأم�ن ال�جنة من أحد السادة ا�حاضر�ن. ومن مهامها :إضافة إ��  وكيلة املعهد �شطر الطالبات كمقرر ل�جنة 

 تضع اس��اتيجية التعاون الدو�� بحسب رؤ�ة ورسالة املعهد وخطتھ االس��اتيجية. •

 العمل ع�� استحداث اتفاقيات و�رامج �� التعاون الدو�� جديدة.   •

 تتا�ع تنفيذ اتفاقيات و�رامج التعاون الدو�� القائمة.  •

 لم �عقد ال�جنة اجتماعات �� هذا العام. 

 

 أعضاء هيئة التدريس
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قانون التخصص أستاذ مشارك ��  - أبو عمر فاروق أحمدالدكتور سعادة  انضم إ�� عضو�ة هيئة التدريس باملعهد •

 . سالمي ، أس��ا�� ا�جنسيةاإل تمو�ل الو 


	البرامج والأنشطة التعليمية

