معتمدة بقرار من مجلس العمداء في الجلسة رقم (  ،)2019/3بتاريخ (  ،)2019/1 /28بقراره رقم ()2019/ 35

جامعة العلوم اإلسالميّة العالميّة
The World Islamic Sciences and Education University
)(W.I.S.E
كلية المال واالعمال
قسم المصارف االسالمية
نظام ترقيم الموادّ :يتك ّون رقم المادّة من ( )7خانات حسب المعطيات اآلتية:
6
التّسلسل

رمز المجال
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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المجال المعرفي

مستوى المادّة

رموز المجاالت المعرفيّة
مدلول منزلة العشرات في رقم المادّة
صص
عنوان مجال التّخ ّ
مصارف اسالمية
اقتصاد اسالمي
الفقه وأصوله
موضوعات في المصارف االسالمية

الرسالة (/بحث التخرج) وامتحان الكفاءة

3

0

رمز القسم

5

0

رمز الكلّيّة

رموز األقسام األكاديميّة في ال ّكلّية
صص
رمز التّخ ّ
01
02
03
04
05
06
07

صص
اسم التّخ ّ
-العلوم المالية والمصرفية
المصارف االسالمية
المحاسبة
إدارة االعمال
نظم المعلومات االدارية
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جامعة العلوم اإلسالميّة العالميّة
The World Islamic Sciences and Education University
)(W.I.S.E
الخطة الدراسية للحصول على درجة الماجستير
تخصص المصارف االسالمية ---------------------------------------------------------------------------مسار االمتحان الشامل
يُع َم ُل بها اعتبا ًرا من الفصل الثاني للعام الدّراس ّي 2019/2018
أوالً  :يشترط في المتقدم للقبول في برنامج ماجستير المصارف االسالمية تحقق الشروط اآلتية:
 .1أن يكون حاصالً على درجة البكالوريوس باالنتظام بتقدير جيد في أحد التخصصات حسب األولويات التالية :المصارف اإلسالمية،
العلوم المالية والمصرفية ،الشريعة والقانون ،الفقه وأصوله ،االقتصاد ،اإلدارة ،المحاسبة.
 .2أن يكون مجتازا االمتحان الوطني في اللغة االنجليزية أو ما يعادله حسب قرارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي االردنية.
 .3تحقيق أية شروط أخرى خاصة تقررها اللجان المختصة.
ثانيا ً  :تمنح درجة الماجستير في المصارف االسالمية في كلية المال واالعمال بعد إتمام المتطلبات اآلتية:
 .1استيفاء الشروط المنصوص عليها في تعليمات منح درجة الماجستير وأية شروط أخرى تقررها األنظمة والتعليمات المعمول بهاا
في الجامعة.
 .2دراسة المواد االستدراكية واإلضافية التي تقررها لجنة الدراسات العليا في القسم واللجان المختصة.
 .3اجتياز امتحان اللغة العربية المقرر لطلبة الدراسات العليا أو دراسة المواد المقررة وفاق أساس متطلاب اللغاة العربياة النافا ة فاي
الجامعة.
 .4دراسة ما ال يقل عن ( )33ساعة معتمدة من مستوى ( )600فما فوق والنجاح فيها موزعة وفق الخطة الواردة أدناه.
ثالثًا :مك ّونات الخطّة الدّراسيّة :تتك ّون ّ
الخطة الدّراسيّة من ( )33ساعةً معتمدةً على النّحو اآلتي:
أ.

المتطلبات اإلجبارية ( )24ساعة معتمدة
اسم المادة

رقم المادة
0503601

أساليب البحث ومصادر الدراسات المصرفية
في اإلسالم

0503610

صيغ االستثمار في المصارف اإلسالمية

0503611

العمليات المصرفية اإلسالمية وتطبيقاتها

0503633

الرقابة المصرفية والشرعية

)A. Obligatory Courses (24 C. H.
س .م نظري عمل ّي

Course Name

3

3

0

Methods of research and sources of banking
studies in Islam

3

3

0

investment Formats in Islamic banks

3

3

0

Islamic banking operations and its
applications

3

3

0

Banking and Islamic Monitoring

0503602

النظرية االقتصادية في اإلسالم

3

3

0

Economic theory in Islam

0503612

النقود والسياسة النقدية في اإلسالم

3

3

0

Money and monetary Policies in Islam

0503613

األسواق المالية والنقدية اإلسالمية

3

3

0

Financial and monetary Islamic markets

0503697

بحث التخرج

3

3

0

Graduation Research

ب .المتطلبات االختيارية ()9ساعات معتمدة من أصل ( )18ساعة
اسم المادة

رقم المادة
0503632

المالية العامة في اإلسالم

3

0201625

0

Course Name

3

3

0

Sales in Jurisprudence and law

0503635

قضايا مالية معاصرة في الزكاة

3

3

0

Contemporary financial issues in Zakat

0201620

الشركات في الفقه والقانون

3

3

0

Companies in jurisprudence and law

0503638

اقتصاديات الوقف

3

3

0

Endowment economics

0503615

التأمين في االسالم

3

3

0

Insurance in Islam

ج.
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المتطلّب
سابق
ال ّ

Public Finance in Islam

البيوع في الفقه والقانون

االمتحان الشامل )0(0503698ساعات معتمدة

0503601

)B. Elective Courses (9 C.H.

س .م نظري عمل ّي
3

المتطلّب
سابق
ال ّ

)C. Comprehensive Exam 0503698 (0 C.H.
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جامعة العلوم اإلسالميّة العالميّة
The World Islamic Sciences and Education University
)(W.I.S.E
الخطة الدراسية للحصول على درجة الماجستير
تخصص المصارف االسالمية ------------------------------------------------------------------------------------------مسار الرسالة

األول للعام الدّراس ّي 2015/2016
يُع َم ُل بها اعتبا ًرا من الفصل ّ

أوالً  :يشترط في المتقدم للقبول في برنامج ماجستير المصارف االسالمية تحقق الشروط اآلتية:
 .1أن يكون حاصالً على درجة البكالوري وس باالنتظام بتقدير جيد في أحد التخصصات حسب األولويات التالية :المصارف اإلسالمية،
العلوم المالية والمصرفية ،الشريعة والقانون ،الفقه وأصوله ،االقتصاد ،اإلدارة ،المحاسبة.
 .2أن يكون مجتازا االمتحان الوطني في اللغة االنجليزية أو ما يعادله حسب قرارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي االردنية.
 .3تحقيق أية شروط أخرى خاصة تقررها اللجان المختصة.
ثانيا ً  :تمنح درجة الماجستير في المصارف االسالمية في كلية المال واالعمال بعد إتمام المتطلبات اآلتية:
 .1استيفاء الشروط المنصوص عليها في تعليمات منح درجة الماجستير وأية شروط أخرى تقررها األنظمة والتعليمات المعمول بهاا
في الجامعة.
 .2دراسة المواد االستدراكية واإلضافية التي تقررها لجنة الدراسات العليا في القسم واللجان المختصة.
 .3اجتياز امتحان اللغة العربية المقرر لطلبة الدراسات العليا أو دراسة المواد المقررة وفاق أساس متطلاب اللغاة العربياة النافا ة فاي
الجامعة.
 .4دراسة ما ال يقل عن ( )33ساعة معتمدة من مستوى ( )600فما فوق والنجاح فيها موزعة وفق الخطة الواردة أدناه.
ثالثًا :مك ّونات الخطّة الدّراسيّة :تتك ّون ّ
الخطة الدّراسيّة من ( )33ساعةً معتمدةً على النّحو اآلتي:
أ.

المتطلبات اإلجبارية ( )18ساعة معتمدة

رقم المادة

اسم المادة

0503601

أساليب البحث ومصادر الدراسات المصرفية في اإلسالم

0503610

صيغ االستثمار في المصارف اإلسالمية

0503611

العمليات المصرفية اإلسالمية وتطبيقاتها

0503633

الرقابة المصرفية والشرعية

)A. Obligatory Courses (18 C. H.
س .م

نظري

عمل ّي

3

3

0

3

3

0

3

3

0

3

3

0

0503602

النظرية االقتصادية في اإلسالم

3

3

0

0503613

األسواق المالية والنقدية اإلسالمية

3

3

0

ب .المتطلبات االختيارية ()6ساعات معتمدة من أصل ( )18ساعة
اسم المادة

رقم المادة

Course Name
Methods of research and sources of
banking studies in Islam
investment Formats in Islamic banks
Islamic banking operations and
applications
Banking and Islamic Monitoring
Economic theory in Islam
Financial and monetary Islamic markets

)B. Elective Courses (6 C.H.

س .م

نظري

عمل ّي

0503632

المالية العامة في اإلسالم

3

3

0

Public Finance in Islam

0201625

البيوع في الفقه والقانون

3

3

0

Sales in Jurisprudence and law

0503635

قضايا مالية معاصرة في الزكاة

3

3

0

Contemporary financial issues in Zakat

0201620

الشركات في الفقه والقانون

3

3

0

Companies in jurisprudence and law

0503638

اقتصاديات الوقف

3

3

0

Endowment economics

0503612

النقود والسياسة النقدية في اإلسالم

3

3

0

Money and monetary Policies in Islam

ج .رسالة الماجستير )9(0503699ساعات معتمدة
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المتطلّب
سابق
ال ّ

Course Name

المتطلّب
سابق
ال ّ

)C. Master Thesis0503699 (9 C.H.
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جامعة العلوم اإلسالميّة العالميّة
The World Islamic Sciences and Education University
)(W.I.S.E

توصيف المواد

أساليب البحث ومصادر الدراسات المصرفية في اإلسالم

)(0503601

البحث العلمي :مفهومه ،خطواته ،أمهيته ،أهدافه .مناهج البحث العلمي ،أسس اختيار مشكلة البحث ،حتديد اخللفية

النظرية ،تصنيف الدراسات السابقة ،أسس مجع البيانات وحتليلها وتفسريها ،كيفية تبويب البحث ،كتابة املراجع ،خطة
البحث ،كتابة البحث .دراسة أهم مصادر االقتصاد واملصارف اإلسالمية القدمية واحلديثة ،مدى استخدام خطوات
البحث العلمي يف جمال املصارف اإلسالمية.
صيغ االستثمار في المصارف اإلسالمية

)(0503610

التعريف باملصارف اإلسالمية ،أدوات االستثمار يف املصارف اإلسالمية ،أسس تقييم واختيار املشروعات ،املشاركة:
أنواعها ،وصورها ،وتطبيقاهتا .املضاربة :أنواعها ،وتطبيقاهتا العملية .املراحبة :خطواهتا ،تطبيقاهتا .السلم واالستصناع:
التطبيقات واملزايا والعيوب .اإلجارة :اإلجارة املنتهية بالتمليك ،تطبيقات اإلجارة ،العيوب العملية للتطبيق .التحديات
واملعوقات لالستثمار ،اآلثار التنموية الستثمارات املصارف اإلسالمية.
العمليات المصرفية اإلسالمية وتطبيقاتها

)(0503611

مفهوم اخلدمات املصرفية ،االعتمادات املصرفية ،خطابات الضمان ،األوراق التجارية ،الصرف األجنيب ،السحب على

املكشوف ،احلواالت ،الشيكات املصرفية ،بيع وشراء الشيكات السياحية ،احلسابات اجلارية ،تقدمي القروض احلسنة،
احملافظ االستثمارية ،التجارة يف األسهم ،ررق قيا وتوييع األربا يف املصارف اإلسالمية.
الرقابة المصرفية والشرعية

)(0503633

مفهوم الرقابة وأنواعها ،البنك املركزي مؤسسة رقابية سيادية ،الرقابة على البنوك التقليدية :األساليب واألدوات احلالية،
خصوصية املصارف اإلسالمية واحلاجة إىل تطوير أدوات ووسائل جديدة .الرقابة الشرعية على املصارف اإلسالمية:
املفهوم واألهداف والضوابط ،أدوات الرقابة الشرعية وأساليبها ،معايري احلكم على فاعلية الرقابة الشرعية يف املصارف
اإلسالمية.
النظرية االقتصادية في اإلسالم

)(0503602

مفهوم املشكلة االقتصادية ،قوى الطلب والعرض وحمدداهتا ،تواين العرض والطلب ،أشكال السوق ،التضخم ،البطالة،
التنمية ،النظم االقتصادية األخرى.
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جامعة العلوم اإلسالميّة العالميّة
The World Islamic Sciences and Education University
)(W.I.S.E

النقود والسياسة النقدية في اإلسالم

)(0503612

النقود اإلسالمية :أشكاهلا وأنواعها ووظائفها ،أحكام النقود اإلسالمية وآثارها االقتصادية :االكتناي ،الربا ،الصرف،

السلم ،أسلمة النظام النقدي ،عرض النقد وضوابطه ،نقود الودائع ،النظريات والسياسات النقدية الوضعية :التحليل
النقدي عند الغزايل واملقريزي وابن القيم ،السياسات النقدية اإلسالمية ومقاصدها ،املشتقات املصرفية واملالية وبدائلها يف
املصارف اإلسالمية.
األسواق المالية والنقدية اإلسالمية

)(0503613

مفهوم السوق املايل وأمهيته ،دور األسواق املالية يف عملية االدخار واالستثمار ،قواعد تداول األوراق املالية ،كفاءة السوق
املايل ،أدوات سوق األوراق املالية اإلسالمية ،االستثمار والتمويل باألوراق اإلسالمية يف سوق األوراق املالية ،دراسة
مناذج من التطبيقات اإلسالمية املعاصرة ألدوات سوق األوراق املالية.
المالية العامة في اإلسالم

)(0503632

الدولة اإلسالمية ووظائفها ،أهداف القطاع العام االقتصادي يف الدولة اإلسالمية ،استخدام األموال العامة ،السياسة
االقتصادية يف اإلسالم ،السياسة املالية ووظائفها ،املوارد املالية للدولة اإلسالمية قدميا وحديثا وآثارها االقتصادية،
السياسة اإلنفاقية وآثارها ،اآلثار اإلمنائية املباشرة وغري املباشرة للزكاة ،امليزانية العامة وموقف الفكر املايل اإلسالمي منها.
قضايا مالية معاصرة في الزكاة

)(0503635

الزكاة :مفهومها ،األموال الزكوية ،مصارف الزكاة ،اإلعجاي القرآين يف الزكاة ،مناذج وتطبيقات معاصرة للزكاة ،تقييم

مؤسسات الزكاة املعاصرة ،اآلثار االقتصادية واالجتماعية للزكاة ،إعادة التوييع التكافلي للزكاة ،إيرادات الزكاة وخمرجاهتا،
استثمار أموال الزكاة ،يكاة األموال املودعة لدى البنوك ،حماسبة الزكاة واملواريث ،إعداد القوائم املالية ،الرقابة يف املؤسسات
الزكوية.
اقتصاديات الوقف

)(0503638

مفهوم الوقف ،مشروعيته ،حكمة مشروعيته ،أركانه وشروره ،الوقف والدورة االقتصادية ،الوقف والتوييع ،الوقف ومتويل
العجز يف املواينة ،عالقة الوقف باملوارد االقتصادية ،استخدامات الوقف يف القطاعات االقتصادية.
بحث التخرج

)(0503697

يقوم الطالب بالكتابة يف أحد املوضوعات اهلامة يف جمال املصارف اإلسالمية ،حيث يوظف النظريات واملهارات اليت
اكتسبها أثناء دراسة الربنامج ،وذلك حتت إشراف عضو هيئة التدريس يف القسم.
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جامعة العلوم اإلسالميّة العالميّة
The World Islamic Sciences and Education University
)(W.I.S.E

االمتحان الشامل

)(0503698

( بعد اهناء  33ساعه معتمده ومبعدل تراكمي ال يقل عن ) %75
يهدف امتحان الشامل اىل قيا قدرة الطالب على استيعاب املفاهيم االساسية واملتقدمة يف حقل التخصص واليت
اكتسبها يف دراسته ،والربط بينهما وتوظيف املعرفة يف حل املشكالت التعليمية والتطبيقية يف التخصص  ،ويشمل ذلك
اإلملام العام باملنظومة املعرفية يف موضوع ختصصه ،ويتقدم الطالب المتحان الشامل يف التخصص بعد اهناء مجيع املواد
املقررة يف خطته الدراسية االجبارية وعددها ( ) 24ساعه واالختيارية وعددها (  ) 9ساعات معتمده ومبعدل تراكمي ال
يقل عن  ، % 75يعقد االمتحان الشامل جلميع الطلبة مره واحده يف كل فصل دراسي ،وحيدد العميد موعد االمتحان
حسب التقومي اجلامعي وعلى الطالب التقدم بطلب لدخول االمتحان من خالل تعبئة منوذج معد لذلك ،وجيوي عقد
االمتحان يف الفصل الصيفي اذا اقتضت الضرورة ،ويعقد امتحان الشامل على جلستني مدة كل جلسة (  ) 3ساعات.
رسالة الماجستير

)(0503699

هتدف رسالة املاجستري اىل تطبيق املعرفة النظرية اليت درسها رالب املاجستري وذلك من خالل اختيار الطالب ملوضوع
الرسالة الذي يهدف اىل حل مشكله ما يف ميدان التخصص ،حيق للطالب البدء باألعداد للرسالة بعد التقدم مبخطط
يوضح عنوان األرروحة والطرق واالجراءات ويعني مشرف للطالب بعد اجتياي مرحلة مناقشة خمطط األرروحة من قبل
جلنة الدراسات العليا يف القسم  ،حيث يراعى يف تعيني املشرف رغبة املشرف ورغبة الطالب والرتبة األكادميية للمشرف
وموضوع األرروحة ،حيث يعطى للطالب فرتة يمنيه ترتاو (  )4شهور للعمل باألرروحة وفق مواصفات األرروحة
املوجودة يف دليل الدراسات العليا ودليل اعداد الرسائل اجلامعية من حيث عدد الفصول (  ) 5فصول وهي  :الفصل
االول :خليفة الدراسة ومشكلتها ،الفصل الثاين :االرار النظري والدراسات السابقة ،الفصل الثالث :الطريقة
واالجراءات ،الفصل الرابع :نتائج الدراسة ،الفصل اخلامس :تفسري النتائج ومناقشتها .
بعد اهناء العمل باألرروحة يتقدم الطالب لطلب املناقشة ،حيث تقوم جلنة الدراسات العليا يف القسم بتحديد جلنة
املناقشة وفق معايري تتناسب مع موضوع األرروحة ويكون قرار جلنة املناقشة على احدى النتائج التالية -:
 .1ناجح :اذا تضمنت األرروحة تعديالت شكلية.
 .2ناجح بعد اجراء التعديالت :فيما لو تضمنت األرروحة تعديالت رفيفة.
 .3تعديل :تعديالت جوهريه.
 .4راسب :يف حالة وجود خلل علمي كبري او اخالل مبقتضيات األمانة العلمية.
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التأمين في االسالم

)(0503615

يهدف هذا املساق اىل تعريف الطالب مببادئ التأمني وررق ادارة اخلطر ،االكتتاب و مستندات التأمني ،املشاركة يف
التامني واعادة التامني ،وثائق التأمني وفروعه ،عقود التأمني (التأمني التجاري والتأمني االسالمي) العيوب الشرعية الواردة
يف عقد التامني التجاري ،الفائض التأميين ،العرض واالفصا املايل يف شركات التامني االسالمي ،الرقابة الشرعية يف
شركات التامني االسالمي.

Page 7 of 9

معتمدة بقرار من مجلس العمداء في الجلسة رقم (  ،)2019/3بتاريخ (  ،)2019/1 /28بقراره رقم ()2019/ 35

جامعة العلوم اإلسالميّة العالميّة
The World Islamic Sciences and Education University
)(W.I.S.E

الخطة االسترشادية لطلبة تخصص المصارف االسالمية /ماجستير (مسار شامل)
السنة األولى
الفصل األول
رقم

الفصل الثاني

اسم المادة

ساعة

المادة
0503601
0503610

رقم المادة

ساعة

اسم المادة

معتمدة

أساليب البحث ومصادر الدراسات المصرفية في اإلسالم
صيغ االستثمار في المصارف اإلسالمية
مادة اختيارية

معتمدة

3

0503611

3

0503633

3

المجموع

العمليات المصرفية اإلسالمية وتطبيقاتها
الرقابة المصرفية والشرعية
مادة اختيارية

3
3
3

المجموع

9

9

السنة الثانية
الفصل األول
رقم المادة
0503602
0503612

اسم المادة

الفصل الثاني
ساعة معتمدة

رقم المادة

اسم المادة

ساعة معتمدة

النظرية االقتصادية في اإلسالم
النقود والسياسة النقدية في اإلسالم

3
3

0503613

األسواق المالية والنقدية اإلسالمية

0503697

بحث التخرج

3
3

مادة اختيارية

3

المجموع
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الخطة االسترشادية لطلبة تخصص المصارف االسالمية /ماجستير (مسار الرسالة)
السنة األولى
الفصل األول
رقم المادة

الفصل الثاني
ساعة

اسم المادة

رقم المادة

اسم المادة

معتمدة

ساعة
معتمدة

 0503601أساليب البحث ومصادر الدراسات المصرفية في اإلسالم
 0503610صيغ االستثمار في المصارف اإلسالمية
مادة اختيارية

3
3
3

 0503611العمليات المصرفية اإلسالمية وتطبيقاتها
 0503633الرقابة المصرفية والشرعية
مادة اختيارية

3
3
3

المجموع

9

المجموع

9

السنة الثانية
الفصل األول
اسم المادة

رقم المادة

الفصل الثاني
ساعة معتمدة

0503602

النظرية االقتصادية في اإلسالم

3

0503613

األسواق المالية والنقدية اإلسالمية

3

المجموع
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رقم المادة

اسم المادة

 05033699رسالة الماجستير

المجموع

ساعة معتمدة
9

9

