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

المجال المعرفي

مستوى المادّة

رموز المجاالت المعرفيّة
مدلول منزلة العشرات في رقم المادّة
صص
رمز المجال
عنوان مجال التّخ ّ
0
مصارف اسالمية
1
اقتصاد اسالمي
2
الفقه وأصوله
3
4
5
6
7
موضوعات خاصة في المصارف االسالمية
8
االطروحة وامتحان الكفاءة
9
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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
ادارة االعمال
نظم المعلومات االدارية
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الخطة الدراسية للحصول على درجة الدكتوراه
تخصص المصارف االسالمية
يُع َم ُل بها اعتبا ًرا من الفصل األ ّول للعام الدّراس ّي 2016/2015
أوالً  :يشترط في المتقدم للقبول في برنامج دكتوراة المصارف االسالمية تحقق الشروط اآلتية:
 .1أن يكون حاصالً علىى درجىة البكىالوريو باالنتظىام بتقىدير جيىد فىي أحىد التخصصىات حسىب األولويىات التاليىة :المصىارف اإلسىالمية ،العلىوم الماليىة
والمصرفية ،الشريعة والقانون ،الفقه وأصوله ،االقتصاد ،اإلدارة ،المحاسبة .وعلىى درجىة الماجسىتير باالنتظىام بتقىدير جيىد جىدا فىي أحىد التخصصىات
حسىىب األولويىىات التاليىىة :المصىىا رف اإلسىىالمية ،االقتصىىاد والمصىىارف اإلسىىالمية ،العلىىوم الماليىىة والمصىىرفية ،الفقىىه وأصىىوله ،االقتصىىاد ،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 الدكتوراه في المصارف االسالمية في كلية المال واالعمال بعد إتمام المتطلبات اآلتية:
 .1استيفاء الشروط المنصوص عليها في تعليمات منح درجة الدكتوراه وأية شروط أخرى تقررها األنظمة والتعليمات المعمول بها 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 وفق أسس متطلب اللغة العربية النافذة في الجامعة.
 .4دراسة ما ال يقل عن ( )54ساعة معتمدة من مستوى ( )700فما فوق والنجاح فيها موزعة وفق الخطة الواردة أدناه.
ثالثًا :مك ّونات الخطّة الدّراسيّة :تتك ّون ّ
الخطة الدّراسيّة من ( )54ساعةً معتمدةً على النّحو اآلتي:

أ .المتطلبات اإلجبارية ( )21ساعة معتمدة
رقم المادة
0503726

اسم المادة
قراءات في االقتصاد الكلي والجزئي في اإلسالم

0503732

نظرية المخاطرة في المؤسسات المالية
اإلسالمية
حلقة بحث متقدمة في التأمين اإلسالمي التكافلي

0503713

حلقة بحث في العمليات المصرفية اإلسالمية
المتقدمة

0503718

 0505725حلقة بحث في أساليب البحث العلمي واإلحصاء
التطبيقي
 0503790حلقة بحث في الدور االقتصادي واالجتماعي
للمصارف اإلسالمية
 0503722حلقة بحث متقدمة في الرقابة المصرفية
والشرعية
ب .المتطلبات االختيارية ( )15ساعات معتمدة
رقم المادة
0503711

اسم المادة
إدارة المصارف اإلسالمية باللغة اإلنجليزية

)A. Obligatory Courses (21 C.H
سابق
Course Name
المتطلّب ال ّ

عملي
.م نظري
ّ
0
3
3

Readings in Islamic macro and micro Economics

3

3

0

Risk Theory in Islamic Financial Institutions

3

3

0

Advanced Seminar in Solidarity (Takaful) of
Islamic Insurance

3

3

0

Seminar in Advanced Islamic Banking
Operations

3

3

0

Seminar in Scientific Research Methods and
Applied Statistics

3

3

0

Seminar in the Economic and Social Role of
Islamic Banks

3

3

0

Advanced Seminar in Banking Supervision and
Legitimacy

)B. Elective Courses (15 C.H
عملي
.م نظري
ّ
0
3
3

Course Name
Management of Islamic Banks in English

0503734

دراسات الجدوى في المصارف اإلسالمية

3

3

0

Feasibility Studies in Islamic Banks

0503736

موضوعات متخصصة في محاسبة المصارف
اإلسالمية
مؤسسات تمويلية إسالمية

3

3

0

Specialized Topics in Islamic Banks
Accounting

3

3

0

Islamic Financial Institutions

0503742

0503743

الدالالت المالية في أحاديث البيوع

3

3

0

Financial Implications in Sales Hadith

0503733

استراتيجيات التسويق المصرفي اإلسالمي

3

3

0

Banking Marketing Strategies

0503714

الهندسة المالية اإلسالمية

3

3

0

Islamic Financial Engineering

0503748

القواعد الفقهية المالية وتطبيقاتها في المصارف
اإلسالمية
حلقة بحث في المالية العامة

3

3

0

Financial Jurisprudential Rules and
Applications in Islamic Banks

3

3

0

Seminar in Public Finance

0503724
0503719

حلقة بحث في األسواق النقدية والمالية

3

3

0

Seminar in Financial and Monetary Markets

حلقة بحث في إدارة االستثمار والمحافظ االستثمارية

3

3

0

Seminar in the Management of Investment
and Investment Portfolios

0503764

ج .امتحان الكفاءة المعرفية  )0( 0503798ساعة معتمدة
د .اطروحة الدكتوراه  )18( 0503799ساعة معتمدة
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المتطلّب ال ّ

)C. Competency Exam 0503798 (0 C.H
)D. Doctorate Dissertation 0503799(18 C.H

معتمدة بقرار من مجلس العمداء في الجلسة رقم (  ،)2016/15بتاريخ (  ،)2016/5 /9بقراره رقم ()2016/ 144

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

توصيف المواد

قراءات في االقتصاد الكلي والجزئي في اإلسالم

)(0503726

نظام األسعار ،اإلنتاج ،نظريات املستهلك واملنتج ،التوازن العام من منظور إسالمي .مناقشة بعض البحوث والدراسات
احلديثة اليت تناولت موضوعات االقتصاد اجلزئي من منظور إسالمي .حتليل وفهم نظريات االستهالك واالستثمار
والدخل والتضخم والبطالة وسياسات االستقرار االقتصادي .دور الدولة يف السياسات االقتصادية ،دور الزكاة يف احلد

من مشكالت البطالة والتضخم يف اقتصاد ال ربوي .مناقشة ودراسة بعض البحوث اليت تناولت موضوعات االقتصاد
الكلي من منظور إسالمي.
حلقة بحث متقدمة في التأمين اإلسالمي التكافلي

)(0503718

تعريف التأمني ،أمهية التأمني وأنواعه ،مفهوم التكافل االجتماعي وأمهيته ،مفهوم التأمني التكافلي عند علماء الشريعة
والقانون ،أحكام التأمني التكافلي وشروطه وضوابطه ،الفروق بني التأمني التكافلي والتأمني التجاري ،التكييف الفقهي
لعقد التأمني التكافلي ،حتديات التأمني التكافلي وعقباته .بناء التأمني التكافلي على هيئة الوقف ،األحكام الشرعية
املتعلقة بصندوق الوقف ،املبادئ األساسية للتأمني التكافلي على أساس الوقف ،حتليل وقياس وإدارة خماطر شركات
التأمني اإلسالمي ،سوق شركات التأمني التكافلي.
حلقة بحث في العمليات المصرفية اإلسالمية المتقدمة

)(0503713

وصف املادة :التورق املص ريف املنظم ،اإلجارة التمويلية ،املشاركة املتناقصة ،سندات املقارضة ،بيع السلم ،البيع بالتقسيط،
االستصناع ،االكتتاب يف األوراق املالية وحفظها ،بيع املراحبة لآلمر بالشراء ،بيع األسهم والسندات ،املضاربة ،شهادات
االستثمار.
حلقة بحث في الدور االقتصادي واالجتماعي للمصارف اإلسالمية

)(0503790

مفهوم النشاط التكافلي يف الفكر اإلسالمي ،مفهوم النشاط التكافلي وأمهيته للمصارف اإلسالمية ،املوارد االجتماعية
وإعادة توزيعها يف املصرف اإلسالمي ،اإلطار املقرتح لربنامج املسؤولية االجتماعية للمصرف اإلسالمي ،تقييم بعض
التجارب التنموية للعمل املصريف اإلسالمي ،تقدمي أوراق حبثية حول اآلثار التنموية للمصارف اإلسالمية باستخدام
النماذج القياسية.
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حلقة بحث متقدمة في الرقابة المصرفية والشرعية

)(0503722

طبيعة الرقابة علىى العمىل املصىريف اإلسىالمي ،أمهيىة الرقابىة علىى العمىل املصىريف وأهىدافها ،اإلطىار الشىرعي للرقابىة الشىرعية
يف املصىىارف اإلسىىالمية ،أساسىىيات نظىىام الرقابىىة الشىىرعية ،أن ىواع الرقابىىة :رقابىىة أصىىحاب األم ىوال ،التىىدقيى الىىداخلي علىىى
أنشىطة املصىىرف ،الرقابىة املصىىرفية :أسىاليبها ،أدوابىىا ،احلسىبة الداخليىىة ،األسىاليا املالئمىىة للرقابىة املصىىرفية لطبيعىة العمىىل
املصىىريف اإلسىىالمي ، ،حتليىىل الضىوابط التنظيميىىة واإلداريىىة للرقابىىة الشىىرعية اإلسىىالمية ،مقىىرتح للرقابىىة الشىىرعية يف املصىىارف
اإلسالمية.
نظرية المخاطرة في المؤسسات المالية اإلسالمية

)(0503732

مفه ىىوم نظري ىىة املخ ىىاطرة ،املخ ىىاطرة والض ىىمان ،تأص ىىيل نظري ىىة املخ ىىاطرة ،أش ىىكال املخ ىىاطرة يف املع ىىامالت املالي ىىة ،املخ ىىاطرة
والعائد ،املخاطرة يف النشاط املصريف ،تطبيقات املخاطرة يف السوق املالية.
دراسات الجدوى في المصارف اإلسالمية

)(0503734

مفهوم دراسات اجلدوى وأمهيتها ،استخدام دراسات اجلدوى وتصنيفابا ،تكاليف إعداد دراسات اجلدوى ،معايري تقومي
الرحبية االقتصادية ،معايري تقومي الرحبية االجتماعية ،بناء منوذج لدراسات جدوى املصارف اإلسالمية.
موضوعات متخصصة في محاسبة المصارف اإلسالمية

)(0503736

اإلطار النظري للمحاسبة املالية يف املصارف ( التعريف ،األهداف ،التقارير ،اخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية... ،
إخل) ،النظام احملاسيب يف املصارف اإلسالمية ،حماسبة صيغ التمويل واالستثمار اإلسالمي ،حماسبة اخلدمات املصرفية
اإلسالمية ،حماسبة توزيع األرباح يف املصارف اإلسالمية ،حماسبة شركات التأمني اإلسالمية ،حماسبة صناديى االستثمار
اإلسالمية.
مؤسسات تمويلية إسالمية

)(0503743

مؤسسات الصريفة اإلسالمية ،مؤسسة الزكاة ،مؤسسة الوقف ،مؤسسات متويلية تابعة للقطاع الثالث ،مؤسسات متويل
خريية عاملية ،التنسيى املشرتك بني مؤسسات التمويل اإلسالمية ومزاياه ،مؤسسات التمويل اإلسالمية والعوملة ،التحديات
اليت تواجه مؤسسات التمويل اإلسالمية .موضوعات مستجدة تتعلى بأنشطة مؤسسات التمويل اإلسالمية.

الدالالت المالية في أحاديث البيوع

)(0503742

مفهوم البيع ودالالته املالية ،أمهية البيع وأهدافه ،الدالالت املالية ملشروعية البيع ،الدالالت املالية يف اخليارات ،الدالالت

املالية يف البيوع املنهي عنها ،الدالالت املالية يف حترمي الربا.
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استراتيجيات التسويق المصرفي

)(0503733

مفهوم التسويى املصريف وتطوره ،حتليل سوق املصارف ،إسرتاتيجية جتزئة السوق املصريف ،االسرتاتيجيات الرئيسة للتسويى
املصريف :إسرتاتيجية املنتج الشاملة ،إسرتاتيجية الرتويج للخدمة املصرفية وتسويقها ،القضايا املستقبلية للتسويى املصريف.
الهندسة المالية اإلسالمية

)(0503714

ماهية اهلندسة املالية ووظائفها ،أدوات اهلندسة املالية  ،تطور اهلندسة املالية اإلسالمية واملشتقات ،إسهام املصارف
اإلسالمية يف ابتكار وتطوير أدوات مالية جديدة.
القواعد الفقهية المالية وتطبيقاتها في المصارف اإلسالمية

)(0503748

مفهوم القاعدة والضابط الفقهي ،القواعد الفقهية العامة ،تطبيقات القواعد الفقهية العامة يف املعامالت املالية ،القواعد
الفقهية املتعلقة بعقود املعاوضات ،القواعد الفقهية املتعلقة بعقود التربعات.
حلقة بحث في المالية العامة

()0503764

بدف هذه املادة إىل املفاهيم والنظريات؛ نظم التمويل املركزي واحمللي؛ مالية املشروعات العامة؛ هيكلية النظام املايل؛
اإليرادات والنفقات؛ الضرائا والقروض؛ املوازنة أداة إدارية ومالية؛ نظم اختاذ القرارات وأنواع املوازنات؛ دور املوازنة
العامة :إعدادها ،اعتمادها ،آليات تنفيذها ،تقييمها؛ الرقابة املالية؛ إدارة اللوازم واملشرتيات؛ التشريعات املالية؛ اجتاهات
حديثة يف إدارة املال العام؛ التكامل بني املوازنة واخلطة التنموية؛ مشاكل اإلدارة املالية املعاصرة؛ نظم متويل املؤسسات
غري الرحبية؛ حاالت دراسية عن بعض املوازنات.
و توفر هذه املادة معرفة متعمقة لطالا الدكتورة للنواحي املختلفة املتعلقة بالضرائا واإلنفاق العام وإدارة املوارد املالية
للقطاع العام .هذا وتعتمد هذه املادة على املعرفة املسبقة يف جمال االقتصاد واالقتصاد السياسي ،احملاسبة وإدارة اإلعمال،
كما يتوقع ان توفر هذه املادة للطالا القدرة على البحث والتدريس وفهم املنهجيات املختلفة يف هذا اجملال.
حلقة بحث في األسواق النقدية والمالية

()0503724

مفهوم السوق املايل وأمهيته ،دور األسواق املالية يف عملية االدخار واالستثمار ،قواعد تداول األوراق املالية ،كفاءة السوق

املايل ،أدوات سوق األوراق املالية  ،االستثمار والتمويل باألوراق يف سوق األوراق املالية ،دراسة مناذج من التطبيقات
املعاصرة ألدوات سوق األوراق املالية.
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حلقة بحث في إدارة االستثمار والمحافظ االستثمارية

()0503719

يتناول املساق دراسة حمافظ االستثمار على مستوى النظرية والتطبيى واستعراض املداخل الرئيسية يف إدارة حمافظ
االستثمار ونظرية احملفظة والرتكيز على منوذج تسعري املوجودات الرأمسالية  CAPMونظرية التسعري املرجع  APMكما
يتناول األسواق املالية ،والتداول واملؤشرات ونظ رية األسواق املالية الكفؤة باإلضافة إىل حتليل االستثمارات من عدة

مداخل باإلضافة إىل تقييم االستثمارات (األسهم العادية والسندات) وتقييم أداء حمافظ االستثمار ،والرتكيز أيضا على
خماطر االستثمارات األجنبية وخماطر أسعار الصرف األجنيب ،كما يتناول هذا املساق أيضا تفصيال للمشتقات املالية
بأنواعها املختلفة.
اطروحة الدكتوراه

()0503799

بدف األطروحة اىل تطبيى املعرفة النظرية اليت درسها طالا الدكتوراه وذلك من خالل اختيار الطالا ملوضوع
األطروحة الذي يهدف اىل حل مشكله او زيادة املعرفة يف موضوع ما حيث حيى للطالا البدء باألطروحة بعد النجاح
بامتحان الكفاية املعرفية والتقدم مبخطط يوضح عنوان األطروحة والطرق واالجراءات ويعني مشرف للطالا بعد اجتياز
مناقشة خمطط األطروحة من قبل جلنة الدراسات العليا يف القسم  ،حيث يراعى يف تعيني املشرف رغبة املشرف ورغبة
الطالا والرتبة األكادميية للمشرف وموضوع األطروحة  ،حيث يعطى للطالا فرتة زمنيه ترتاوح (  )8شهور للعمل
باألطروحة وفى مواصفات األطروحة املوجودة يف دليل الدراسات العليا ودليل اعداد الرسائل اجلامعية من حيث عدد
الفصول (  ) 5فصول وهي  :الفصل االول  :خليفة الدراسة ومشكلتها ،الفصل الثاين  :االطار النظري والدراسات
السابقة ،الفصل الثالث  :الطريقة واالجراءات ،الفصل الرابع :نتائج الدراسة ،الفصل اخلامس :تفسري النتائج ومناقشتها.
بعد اهناء العمل باألطروحة يتقدم الطالا لطلا املناقشة ،حيث تقوم جلنة الدراسات العليا يف القسم بتحديد جلنة
املناقشة وفى معايري تتناسا مع موضوع األطروحة ويكون قرار جلنة املناقشة على احدى النتائج التالية -:
 .1ناجح :اذا تضمنت األطروحة تعديالت شكلية.
 .2ناجح بعد اجراء التعديالت :فيما لو تضمنت األطروحة تعديالت طفيفة.
 .3تعديل  :تعديالت جوهريه.
 .4راسا :يف حالة وجود خلل علمي كبري او اخالل مبقتضيات األمانة العلمية.
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امتحان الكفاءة المعرفية

()0503798

(بعد اهناء  21ساعه معتمده ومبعدل تراكمي ال يقل تراكمي )% 76
يهدف االمتحان اىل قياس الكفاءة املعرفية من خالل املساقات االجبارية اليت درسها الطالا يف خطة التخصص،
يقيس االختبار الكفايات املعرفية واملهارات البحثية لدى الطالا يف حقل التخصص الدقيى ،ويهدف االختبار اىل
توظيف قدرة الطالا على توظيف مهارات التفكري العُليا والتفكري الناقد والتحليل ،ويعقد امتحان الكفاية املعرفية جلميع
طلبة الدكتوراه مره واحده كل فصل دراسي .
إدارة المصارف اإلسالمية باللغة اإلنجليزية

)(0503711

حملة عامة يف مفهوم العملية اإلدارية ومدارسها ،التنمية اإلدارية ،أمهية القيادة ودورها يف البنك اإلسالمي ،مقومات
الوظيفة اإلدارية يف البنك اإلسالمي ،االتصاالت اإلدارية يف البنك اإلسالمي ،حفز ودفع املرؤوسني يف البنك اإلسالمي،
قياس مدى فعالية األنشطة اإلدارية يف البنك اإلسالمي ،أنواع احلاالت اإلدارية وتطبيقابا يف البنك اإلسالمي.
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الخطة االسترشادية لطلبة (دكتوراة المصارف االسالمية) قسم المصارف االسالمية
السنة األولى
الفصل األول
رقم المادة
0503726
0503711

الفصل الثاني
ساعة
معتمدة

اسم المادة
قراءات في االقتصاد الكلي والجزئي في اإلسالم

3

إدارة المصارف اإلسالمية باللغة اإلنجليزية

3
3

مادة اختيارية
المجموع

رقم المادة

ساعة
معتمدة

اسم المادة

0503718

حلقة بحث متقدمة في التأمين اإلسالمي التكافلي

0503713

حلقة بحث في العمليات المصرفية اإلسالمية المتقدمة

3
3
3

مادة اختيارية
المجموع

9

9

السنة الثانية
الفصل الثاني

الفصل األول
رقم المادة

اسم المادة

0505725

حلقة بحث في أساليب البحث العلمي واإلحصاء التطبيقي

0503790

حلقة بحث في الدور االقتصادي واالجتماعي للمصارف
اإلسالمية

مادة اختيارية

رقم المادة

ساعة
معتمدة
 0503722حلقة بحث متقدمة في الرقابة المصرفية والشرعية
3
مادة اختيارية
3
3

المجموع

اسم المادة

ساعة
معتمدة
3
3

مادة اختيارية

3

المجموع

9

9

السنة الثالثة
الفصل األول
رقم المادة
0503799

اسم المادة
اطروحة الدكتوراه

المجموع
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الفصل الثاني
ساعة معتمدة
9

9

رقم المادة
0503799

اسم المادة
اطروحة الدكتوراه

المجموع

ساعة معتمدة
9

9

