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جامعة العلوم اإلسالميّة العالميّة
The World Islamic Sciences and Education University
)(W.I.S.E
كلية المال واألعمال
قسم المصارف اإلسالمية
الخطة الدراسية للحصول على درجة البكالوريوس
تخصص المصارف اإلسالمية
ُّ
األول للعام الدّراس ّي 2018/2017
يُع َم ُل بها اعتبا ًرا من الفصل ّ
تُمنَح درجةُ البكالوريوس في المصارف اإلسالمية من كلّيّة المال واألعمال بع َد إتمام المتطلّبات اآلتية:
أ ّوالً :استيفاء الشّروط المنصوص عليها في تعليمات منح درجة البكالوريوس المعتمددة ،وأيّدة ودروط أ درر تق ّررلدا اللجداّ والتّعليمدات
النّافذة في الجامعة.
ً
ّ
ّ
ثانيًا :مك ّونات الخطّة الدّراسيّة :تتك ّوّ الخطة الدّراسيّة من ( )138ساعة معتمدةً على النحو اآلتي:
ّ
ملخص عدد ساعات الخطّة الدّراسيّة:
أ.
نوع المتطلب

عدد الساعات المعتمدة

التّفاصيل

متطلبات الجامعة

اإلجبارية
عدد الساعات المعتمدة
ّ

االختيارية
عدد الساعات المعتمدة
ّ

27

18

9

متطلبات الكلية

21

21

0

خصص
متطلبات التّ ّ

69

63

6

المتطلّبات المساندة

18

18

0

مادة حرة يختارها الطالب

3

3

0

138

123

15

المجموع الكلي

ب .نظام ترقيم الموادّ :يتك ّوّ رقم المادّة من ( )7انات حسب المعطيات اآلتية:
3
التّسلسل

المجال المعرفي

رموز المجاالت المعرفيّة (مدلول منزلة العشرات في
رقم المادّة)
صص
رمز المجال
عنواّ مجال التّخ ّ
1
الفقه وأصوله
2
العمليات المصرفية
3
األسواق المالية والتجارة اإللكترونية
4
االقتصاد اإلسالمي
5
--6
--7
--8
--9
مشروع التخرج والتدريب الميداني
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مستور المادّة

0

رمز القسم

رموز األقسام األكاديميّة في ال ّكلّية

صص
رمز التّخ ّ
01
02
03
04
05

صص
اسم التّخ ّ
-العلوم المالية والمصرفية
المصارف اإلسالمية
المحاسبة
إدارة األعمال

06
07
08
09

نظم المعلومات اإلدارية
----

0

5

رمز الكلّيّة
الدرجة العلمية
بكالوريوس
--

ماجستير

دكتوراة

--

--

√





√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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:) ساعةً معتمدةً كما يأتي27(  متطلّبات الجامعة:ثالثًا

Third: University Requirements (27 Credit Hours):
A. Obligatory (18 Credit Hours):
مالحظات

:) ساعة18(  اإلجباريّة.أ

سابق.م

عمل ّي
0

نظري

م.س

1

1

المدخل إلى العقيدة اإلسالميّة

1504100

Benevolence

0

1

1

اإلحسان

1504101

Quran and its Recitation

0

1

1

القرآن الكريم وتالوته

1504102

Biography of the Prophet (an Analytical Study)

0

3

3

 دراسة تحليلية-السّيرة النبويّة

1504103

 او1504096
1504097

Arabic (1)

0

3

3

)1( اللغة العربية

1504104

 او1504098
1504099

English (1)

0

3

3

)1( اللغة اإلنجليزية

1504105

Military Sciences

0

3

3

0

3

3

العلوم العسكريّة
التّربية الوطنيّة

1504106

National Education

Course Name
Introduction to Islamic Creed

1504107

:) ساعات3(  مجال العلوم اإلنسانيّة واإلسالمية.1

1. Domain of Human & Islamic Sciences (3 C.H):
سابق.م

رقم المادّة

: ساعات) تُختَار من9(  اال تياريّة.ب

B. Elective Requirements (9 C.H) to be chosen from:

مالحظات

اسم المادّة

عمل ّي

نظري

م.س

اسم المادّة

رقم المادّة

Scientific Miracles in Quran & Sunnah

0

3

3

اإلعجاز العلمي في القرآن وال ّسنّة

1504110

Principles of Administration in Islam

0

3

3

مبادئ اإلدارة في اإلسالم

1504112

Foundations of Islamic Education

0

3

3

أصول التّربية اإلسالمية

1504115

Contemporary Issues

0

3

3

قضايا معاصرة

1504122

Course Name

:) ساعات3(  مجال العلوم االجتماعيّة واالقتصادية.2

2. Domain of Social & Economic Sciences (3 C.H):
Law in our Life

0

3

3

القانون في حياتنا

1504117

Family and Social Society

0

3

3

نظام األسرة والمجتمع

1504124

Civilization of Islam

0

3

3

حضارة اإلسالم

1504126

Economics of the Islamic World

0

3

3

ي
ّ اقتصاديّات العالم اإلسالم

1504127

:) ساعات3( والصحة
 مجال العلوم والتكنولوجيا.3
ّ

3. Domain of Sciences &Technology & Health (3 C.H):
Computer & Internet in Education

0

3

3

الحاسوب واإلنترنت في التعليم

1505130

Environment and the Bio- Habitat

0

3

3

البيئة والمحيط الحيوي

1505131
1505132
1504135

Health and Nutrition

0

3

3

الصحّة والتّغذية

Sports in our life

0

3

3

الرياضة في حياتنا

:) ساعة معتمدة كما يأتي21( : متطلّبات الكلّيّة:راب ًعا

Fourth: College Requirements (21 C.H):

:) ساعة معتمدة21( اإلجباريَّة

Obligatory (21 C.H):
متطلب سابق

Course Name

---0504110
----------------

Principles of Microeconomics
Principles of Finance (1)
Principles of Accounting (1(
Principles of Management
Scientific Research Methods
Principles of Management Information Systems
An Introduction to Islamic banks

عمل ّي
0
0
0
0
0
0
0

نظري
3
3
3
3
3
3
3

م.س
3
3
3
3
3
3
3

اسم المادّة

رقم المادّة

مبادئ االقتصاد الجزئي
)1( مبادئ مالية
)1( مبادئ المحاسبة
مبادئ اإلدارة
أساليب البحث العلمي
مبادئ نظم المعلومات اإلدارية
المدخل إلى المصارف اإلسالمية

0502151
0502210
0504110
0505110
0505221
0506110
0503121
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سا :متطلبات التخصص ( )87ساعة معتمدة كما يأتي:
ام ً

Fifth: Department Requirements (81 C.H) as follows:

أ .اإلجبارية ( )63ساعة معتمدة:
رقم المادة
0201170
0503111
0503312
0503212
0503411
0503221
0503323
0503421
0503324
0503325
0503230
0506331
0503432
0503433
0503140
0503142
0503244
0503345
0503445
0503439

A. Obligatory (63 C.H):

Course Name
س.م نظري عمل ّي
اسم المادة
Fundamentals of jurisprudence
0
3
3
أصول الفقه ()1
Principles of Jurisprudence In Financial transactions 0
3
3
القواعد الفقهيه في المعامالت المالية
Documentation and Debt Treatment
0
3
3
التوثيقات ومعالجة المديونية
)Company Jurisprudence (Fiqh
0
3
3
فقه الشركات
Jurisprudence of Allowances and Contributions
0
3
3
فقه المعاوضات والتبرعات
Internal Islamic Banking Operations
0
3
3
عمليات مصرفية اسالمية داخلية
External Islamic Banking Operations
0
3
3
عمليات مصرفية اسالمية خارجية
Forensic Auditing and Auditing
0
3
3
الرقابة والتدقيق الشرعي
Islamic Insurance
0
3
3
التأمين اإلسالمي
Islamic Banking Marketing
0
3
3
التسويق المصرفي اإلسالمي
Islamic Financial Markets
0
3
3
االسواق المالية اإلسالمية
Electronic Commerce
0
3
3
التجارة االلكترونية
ادارة المخاطر واالئتمان المصرفي اإلسالمي
Risk Management and Islamic Banking Credit
0
3
3
Commercial Legislation
0
3
3
التشريعات التجارية
Principles of Islamic Economy
0
3
3
مبادئ االقتصاد اإلسالمي
Islamic Microeconomics
0
3
3
اقتصاد جزئي اسالمي
Islamic Macroeconomics
0
3
3
اقتصاد كلي اسالمي
Money and Monetary Policy In Islam
0
3
3
النقود والسياسة النقدية في االسالم
Feasibility studies and project evaluation from an
دراسات الجدوى االقتصادية وتقييم
0
3
3
Islamic perspective
المشروعات من منظور إسالمي
Computer Applications in Islamic Banks
0
3
تطبيقات الحاسوب في المصارف االسالمية 3

0503495

مشروع التخرج

3

3

0

Graduation Project

0503491

التدريب الميداني

0

0

0

Field Training

ب .اال تيارية ( )6ساعات معتمدة:
رقم المادة
0502438
0503235
0503222
0503347
0503428
0503429

---0201170
0201170
---0201170
0503121
0503121
0504348 +0201170
------------0502318
------0502151
0503142
0503244
0502318
0503323 + 0503221
 0505221واجتياز ( )90ساعة
وموافقة القسم
اجتياز ( )90ساعة وموافقة القسم

B. Elective Requirements (6 C.H):

اسم المادة
إدارة المحافظ االستثمارية
مؤسسات مالية إسالمية
االعمال والتمويل اإلسالمي
قضايا معاصرة في المصارف اإلسالمية
الدور االجتماعي للمصارف اإلسالمية
تصنيف االئتمان المصرفي اإلسالمي

س.م نظري عمل ّي
0
3
3
0
3
3
0
3
3
0
3
3
0
3
3
0
3
3

ج .المساندة ( )18ساعات معتمدة:
رقم المادة
0504348
0504111
0502142
0502318
0504212
0505415

المتطلّب السّابق

Course Name
Portfolio Management
Islamic Financial Institutions
Business and Islamic Financing
Current Issues in Islamic banks
Social Role of Islamic banks
Islamic Banking Credit Classification

المتطلّب السّابق

0503445
---------0503121
0503432

C. Supplementary Requirements (18 C.H):
اسم المادة

محاسبة إسالمية
مبادىء محاسبة ()2
اإلحصاء لعلوم المال واألعمال
التحليل المالي
محاسبة الشركات
اإلدارة االستراتيجية

س.م نظري عمل ّي
0 3 3
0 3 3
0 3 3
0 3 3
0 3
3
0 3
3

Course Name
Islamic accounting
(Principles of Accounting (2
Statistics for Finance &Business Sciences
Financial Analysis
Corporate Accounting
Strategic Management

المتطلّب السّابق

0504110
0504110
--------------------0504111
0505110

سا :مادة حرة يختارلا الطالب بواقع  3ساعات معتمدة ( بإمكاّ الطالب ا تيار أي مادة من أي طة دراسية في الجامعة على أّ ال
ساد ً
يكوّ سبق واجتازلا ).
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الخطة االسترشادية لطلبة (البكالوريوس) قسم المصارف اإلسالمية
السنة األولى
رقم المادة
1504104
0502151
0504110
1504100
0503121

الفصل األول
اسم المادة
اللغة العربية ()1
مبادئ االقتصاد الجزئي
مبادئ المحاسبة ()1
المدخل الى العقيدة اإلسالمية
المدخل الى المصارف اإلسالمية

0201170

أصول الفقه ()1

المجموع

ساعة معتمدة
3
3
3
1
3
-16

رقم المادة
1504105
0503111
0503140
0503142
0502210
1504101

الفصل الثاني
اسم المادة
اللغة اإلنجليزية
القواعد الفقهية في المعامالت المالية
مبادئ االقتصاد اإلسالمي
اقتصاد جزئي إسالمي
مبادئ ماليه ()1
االحسان
المجموع

ساعة معتمدة
3
3
3
3
3
1
16

السنة الثانية
رقم المادة
0502142
0504111
1504103
0505110
0503244
--

الفصل األول
اسم المادة
االحصاء لعلوم المال واالعمال
مبادئ محاسبة ()2

السيرة النبوية – دراسة تحليله
مبادئ اإلدارة
اقتصاد كلي إسالمي
متطلب جامعه اختياري
المجموع

ساعة معتمدة
3
3
3
3
3
3
18

رقم المادة
0506110
1504107
0503212
0503221
0503230
--

الفصل الثاني
اسم المادة
مبادئ نظم المعلومات اإلدارية
التربية الوطنية
فقه الشركات
عمليات مصرفية إسالمية داخلية
االسواق المالية اإلسالمية
اختياري تخصص
المجموع

ساعة معتمدة
3
3
3
3
3
3
18

السنة الثالثة
رقم المادة
0504212
0503325
0503323
0503345
0504348
--

الفصل األول
اسم المادة
محاسبة الشركات
التسويق المصرفي اإلسالمي
عمليات مصرفية إسالمية خارجية
النقود والسياسة النقدية في االسالم
محاسبة إسالمية
متطلب جامعه اختياري
المجموع

ساعة معتمدة
3
3
3
3
3
3
18

رقم المادة
0505221
0502318
0503324
0503312
0506331
0505415

الفصل الثاني
اسم المادة
أساليب البحث العلمي
التحليل المالي
التأمين االسالمي
التوثيقات ومعالجة المديونية
التجارة االلكترونية
اإلدارة االستراتيجية
المجموع

ساعة معتمدة
3
3
3
3
3
3
18

السنة الرابعة
رقم المادة
0503411
0503421
0503491
0503433
-0503432
--
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الفصل األول
اسم المادة
فقه المعاوضات والتبرعات
الرقابة والتدقيق الشرعي
التدريب الميداني
التشريعات التجارية

متطلب جامعه اختياري
ادارة المخاطر واالئتمان المصرفي اإلسالمي
مادة حرة
المجموع

ساعة معتمدة
3
3
0

رقم المادة
1504106
0503495
0503445

3
3
3
3
18

0503439
1504102
--

الفصل الثاني
اسم المادة
العلوم العسكرية
مشروع تخرج
دراسات الجدوى االقتصادية وتقييم
المشروعات من منظور إسالمي
تطبيقات الحاسوب في المصارف اإلسالمية

القرآن الكريم وتالوته
اختياري تخصص
المجموع

ساعة معتمدة
3
3
3
3
1
3
16
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وصف الموا ّد التي يطرحها قسم المصارف اإلسالمية:

0201170أصول الفقه (:)1

الساعات المعتمدة3( :ساعات)

مقدمه في تاريخ علم أصول الفقه وتطوره ،مصادر التشريع :المصادر المتفق عليها في المذاهب الفقهية األربعة ،والمصادر المختلف فيها.

 053312التوثيقات ومعالجة المديونية

الساعات المعتمدة 3( :ساعات)

التعريف ببعض أنواع التوثيقات كالرهن والكفالة والحوالة وأحكامها الفقهيةة ،عالقةة التمويةل بالةديون المتعثةرة ،ااراء الفقهيةة المعاصةرة مةن
الديون المتعثرة ،االحتياطيات المصرفية للتحوط من الديون المتعثرة.

 0503111القواعد الفقهية في المعامالت المالية

الساعات المعتمدة 3( :ساعات)

التعريف بالقاعدة الفقهية ،نشأتها ،صياغتها ،أهميتها ،حجيتها ،أقسامها ،الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد األصولية ،أثةر المقاصةد الشةرعية
فةي القواعةةد الفقهيةة ،القواعةةد الكليةة الكبةةرى  ،القواعةد الفقهيةةة المنظمةة لعقةةود المعاوضةات والتبرعةةات ،القواعةد الحاكمةةة علةى الربةةا ،القواعةةد
المنظمة لعقود المشاركات ،القواعد المنظمة للضمان والديون.

 0503212فقه الشركات

الساعات المعتمدة 3( :ساعات)

التعريف بمفهوم الشركة في الفقه والقةانون ،أنةواع الشةركات وتخريجهةا الفقهةي ،توزيةع األربةاخ والخسةائر فةي الشةركات ،انقضةاء الشةركات
وتصنيفها ،دراسة تطبيقية لبعض أنواع الشركات ،أحكامها وتطبيقاتها المعاصرة.

 0503411فقه المعاوضات والتبرعات

الساعات المعتمدة 3( :ساعات)

التعريف بأحكام البيع وشروطة وأنواعة ،الخيارات ،أنةواع الربةا ،السةلم ،االستصةناع ،الصةرف ،الشةفعة ،اإلجةارة ،الةرهن ،الكفالةة ،الوكالةة،
الحوالة ،الوديعة ،الوقف ،الهبة.

 0503221عمليات مصرفية اسالمية دا لية

الساعات المعتمدة 3( :ساعات)

دراسة الجوانب النظرية والعملية للصيغ والعمليات المصرفية الداخلية :المرابحة ،بيع التقسيط ،اإلجارة ،بيةع السةلم ،االستصةناع ،المضةاربة،
المشاركة ،القرض الحسن.

 0503323عمليات مصرفية اسالمية ارجية

الساعات المعتمدة 3( :ساعات)

دراسةةة الجوانةةب النظريةةة والعمليةةة للصةةيغ والعمليةةات المصةةرفية الخارجيةةة :الحسةةابات الجاريةةة ،الحسةةابات االسةةتثمارية ،الودائةةع ألجةةل،
االعتمادات المستندية ،خطابات الضمان ،األوراق التجارية ،الحواالت ،بطاقات االئتمان ،المرابحة الدولية.

 0503421الرقابة والتدقيق الشرعي

الساعات المعتمدة 3( :ساعات)

التعريةف بمفهةةوم الرقابةةة والتةةدقيق الشةةرعي وأنواعهةةا ،الرقابةةة الشةةرعية والتةةدقيق الشةةرعي علةةى المصةةارف اإلسةةالمية :المفهةةوم واألهةةداف
والضةةوابط ،أدوات الرقابةةة والتةةدقيق الشةةرعي وأسةةاليبها ،اإلطةةار الفقهةةي والقةةانوني للرقابةةة والتةةدقيق الشةةرعي ،مةةدى صةةالحية نظةةم الرقابةةة
والتدقيق الشرعي المالية في المصارف االسالمية ،مقترخ تطبيقي للرقابة والتةدقيق الشةرعي ،الرقابةة المصةرفية علةى المصةارف اإلسةالمية:
دور البنك المركزي وأدواته وأساليبه ،مقترخ تطبيقي للرقابة المصرفية.

 0503324التأمين اإلسالمي

الساعات المعتمدة 3( :ساعات)

التعري ف بمفهوم التأمين التجاري وخصائصه وأنواعه وعيوبه ،مفهوم التأمين اإلسالمي وأصوله وأنواعه وآلياته ،الفةائض التةأميني ،شةركات
التأمين اإلسالمي والرقابةة الشةرعية عليهةا ،تطبيقةات مؤسسةية معاصةرة فةي مجةال التةأمين ،ااراء الفقهيةة حةول مشةروعية التةأمين التجةاري
واإلسالمي.
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 0503325التسويق المصرفي اإلسالمي

الساعات المعتمدة 3( :ساعات)

التعريف بمفهوم التسويق المصرفي وتطوره ،تحليل سوق المصارف ،إستراتيجية تجزئة السوق المصرفي ،االسةتراتيجيات الرئيسةة للتسةويق
المصةةرفي  ،دورة حيةةاة المنةةت مةةن منظةةور إسةةالمي ،تحليةةل بيئةةة الخةةدمات فةةي المصةةارف اإلسةةالمية ،السةةلو اإلسةةالمي فةةي شةةراء الخدمةةه
المصرفية ،المزي التسويقي وأحكامه وضوابطه الشرعية.

 0503230االسواق المالية اإلسالمية

الساعات المعتمدة 3( :ساعات)

التعريف بمفهوم السوق المالي وأهميتةه ،تقسةيمات األسةواق الماليةة وتقيمهةا فقهيةا ،وظةائف األسةواق الماليةة اإلسةالمية ،أدوات سةوق األوراق
المالية اإلسالمية ،االستثمار والتمويل باألوراق اإلسالمية في سوق األوراق المالية ،عقود التداول األجلة والعاجلةة وآلياتهةا ويقينهةا الشةرعي،
دراسة نماذج من التطبيقات اإلسالمية المعاصرة ألدوات سوق األوراق المالية.

 0506331التجارة االلكترونية

الساعات المعتمدة 3( :ساعات)

يهدف هذا المساق إلى التعرف على أنواع التجارة اإللكترونية ،B2C ،B2B :و  .C2Cاألسواق اإللكترونية :الهيكل وااليةات ،واالقتصةاد،
وآثارها؛ البيع بالتجزئة فةي مجةال التجةارة اإللكترونيةة :المنتجةات والخةدمات ،وسةلو المسةتهلك ،ودراسةات األسةواق علةى شةبكة اإلنترنةت،
وإدارة عالقات العمالء ،الدعاية على شبكة اإلنترنت ،وعمليات الشراء اإللكتروني ،البوابات ومواقةع التبةادل ،وسالسةل التوريةد اإللكترونيةة،
والتجةةارة التعاونيةةة؛ التجةةارة والحوسةةبة المتنقلةةة؛ المةةزادات ،أمةةن األعمةةال اإللكترونيةةة ،ونظةةم الةةدفع اإللكترونيةةة ،وتلبيةةة الطلبةةات ،وإدارة
المحتوى ،وخدمات الدعم األخرى ،وإطةالق مشةروع تجةاري نةاجى علةى شةبكة اإلنترنةت؛ ااثةار القانونيةة واألخالقيةة واالجتماعيةة ل عمةال
اإللكترونية ،وبناء البنية التحتية لتطبيقات التجارة اإللكترونية مثل الحكومة اإللكترونية والتعليم اإللكتروني واألسواق اإللكترونيةة ،ومواضةيع
عن تكنولوجيا اإلنترنت والسرية والحماية باإلضافة إلى تقنيات الدفع والشراء من خالل شبكة اإلنترنت.

 0503432ادارة المخاطر واالئتماّ المصرفي اإلسالمي

الساعات المعتمدة 3( :ساعات)

التعريف بمفهوم نظرية المخاطرة ،المخاطرة والضمان ،تأصيل نظرية المخاطرة ،أشكال المخاطرة في المعامالت الماليةة اإلسةالمية ،نظريةة
المخةةاطرة والتوزيةةع ،المخةةاطرة والعائةةد ،المخةةاطرة فةةي النشةةاط المصةةرفي ،تطبيقةةات المخةةاطرة فةةي السةةوق الماليةةة ،مفهةةوم وآليةةات االئتمةةان
المصرفي اإلسالمي ،االختالف ما بين االئتمان المصرفي اإلسالمي واالئتمان التقليدي.

 0503433التشريعات التجارية

الساعات المعتمدة 3( :ساعات)

القوانين واألنظمة والتعليمات التي تنظم العمل المالي والمصرفي في األردن ،المؤسسات التي تخضع لهذه القوانين ،أمثلة على بعض القوانين
الرئيسة :قانون البنةك المركةزي ،قةانون البنةو  ،قةانون الصةرافة ،قةانون األوراق الماليةة ،قةانون الشةركات ،قةانون األوراق التجاريةة ،قةانون
التأمين ،قانون السوق المالي.

 0503140مبادئ االقتصاد اإلسالمي

الساعات المعتمدة 3( :ساعات)

التعريةف بمفهةةوم النظةةام االقتصةةادي فةةي اإلسةالم وأهدافةةه ووظائفةةه ،ضةةوابط النشةةاط االقتصةةادي فةي اإلسةةالم فةةي مجةةال االسةةتهال واألنتةةاج
والتوزيع ،الملكية في اإلسالم ،النظام النقدي في اإلسالم ،السوق والسعر والتسعير.

 0503244اقتصاد كلي إسالمي

الساعات المعتمدة 3( :ساعات)

التعريف بمفهوم علم االقتصاد والمشةكلة األقتصةادية وحسةابات النةات المحلةي اإلجمةالي ،آليةات تحديةد تةوازن الةدخل فةي اقتصةاد مغلةق وفةي
اقتصاد مفتوخ .السياسات المالية والنقدية وكيفية استخدامها في معالجة حاالت عدم التوازن في االقتصةاد .البطالةة والتضةخم أنواعهةا ،أسةبابها
وآثارها .النقود والبنو  ،مةع التركيةز علةى دور البنةك المركةزي والبنةو التجاريةة فةي خلةق النقةود .التعةرف علةى ميةزان المةدفوعات وسةعر
الصرف مع مراعةاة التعةرف علةى الضةوابط اإلسةالمية لكةل مفةردات االقتصةاد الكلةي .تحليةل وفهةم نظريةات االسةتهال واالسةتثمار والةدخل
والتضةةخم والبطالةةة وسياسةةات االسةةتقرار االقتصةةادي .دور الدولةةة فةةي السياسةةات االقتصةةادية ،دور الزكةةاة فةةي الحةةد مةةن مشةةكالت البطالةةة
والتضخم في اقتصاد ال ربوي .مناقشة ودراسة بعض البحوث التي تناولت موضوعات االقتصاد الكلي من منظور إسالمي.
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 0503142اقتصاد جزئي إسالمي

الساعات المعتمدة 3( :ساعات)

التعريةف بةةالعرض والطلةةب ،نظريةةات المسةتهلك وسةةلو المسةةتهلك ،نظريةةات سةوق المنةةت  ،السةةوق اإلسةةالمي مةا بةةين المنافسةةة واالحتكةةار،
الدراسات الحديثة التي تناولت موضوعات االقتصاد الجزئي من منظور إسالمي.

 0503345النقود والسياسة النقدية في اإلسالم

الساعات المعتمدة 3( :ساعات)

النقود اإلسالمية :أشكالها وأنواعها ووظائفها ،أحكام النقود اإلسالمية وآثارها االقتصادية :االكتناز ،الربا والنظريات النقدية ،الصرف ،السةلم،
أسلمة النظام النقدي ،عرض وطلب النقد وضوابطه ،نقود الودائع ،النظريات والسياسات النقدية الوضةعية :التحليةل النقةدي ،السياسةات النقديةة
اإلسالمية ومقاصدها.

 0503445دراسات الجدور االقتصادية وتقييم المشروعات من منظور إسالمي

الساعات المعتمدة 3( :ساعات)

التعريف بالمشروع وأنواعةه ،الدراسةات األوليةة للمشةروع ودراسةات الجةدوى الشةرعية والقانونيةة والتفصةيلية والفنيةة مةن منظةور إسةالمي،
أساليب تقييم الربحية والعائد التجاري واالقتصادي واالجتماعي للمشروع من منظور إسالمي.

 0503121المد ل إلى المصارف اإلسالمية

الساعات المعتمدة 3( :ساعات)

التعريف باألساس الفكري لعمل البنك التقليدي وموقف اإلسةالم منةه ،مفهةوم الربةا وأنواعةع وأدلةة تحريمةه وشةبهاته المعاصةرة ،نشةأة وتطةور
المصةةارف اإلسةةالمية ،أنواعهةةا ،مصةةادر األمةةوال فيهةةا واسةةتخداماتها ،السةةمات المميةةزة للمصةةارف اإلسةةالمية عةةن البنةةو التقليديةةة ،أهةةداف
المصارف اإلسالمية ووظائفها والعقبات التي تواجهها ،ضوابط عمل المصارف اإلسالمية.

 0503491التدريب الميداني
المتطلب السابق :اجتياز ( )90ساعة وموافقة القسم

الساعات المعتمدة 0( :ساعة)

التدريب في إحدى المؤسسات المصرفية اإلسالمية بحيث يتم مةن خاللةه تطبيةق المعلومةات النظريةة التةي درسةها الطالةب علةى أرض الواقةع.
ويكون ذلك تحت إشراف القسم  ،وتقوم المؤسسة بتزويد القسم بتقرير عن أداء الطلب ومدى التزامه ببرنام التدريب المقر من القسم.

 0503495مشروع التخرج

الساعات المعتمدة 3( :ساعات)

وهو مساق تطبيقي يهدف إلى تدريب الطالةب علةى إنجةاز بحةث علمةي فةي مجةال المصةارف اإلسةالمية حيةث يتضةمن تقةديم بحةث فةي مجةال
التخصص يكون تقويم المدرس له معتمدا على مدى التزام الطالب بمواصةفات البحةث العلمةي وكيفيةة اختيةار موضةوع البحةث ووضةع خطتةه
والكتابة فيه.

 0502438إدارة المحافظ االستثمارية

الساعات المعتمدة 3( :ساعات)

أسةاليب إدارة المحةافظ االسةةتثمارية ،أدوات االسةتثمار المتةةوفرة ،نمةاذج حسةةاب العائةد والخطةةورة للمحفظةة ،قيةةاس األداء والعائةد والمخةةاطر،
المشتقات المالية ،نماذج تسعير األصول الرأسمالية ،كفاءة وفعالية السوق ،نماذج المؤشرات وآليات التعامل في أسواق المشتقات المالية.

 0503235مؤسسات مالية إسالمية

الساعات المعتمدة 3( :ساعات)

مؤسسات الصيرفة اإلسالمية ،مؤسسة الزكاة ،مؤسسة الوقةف ،مؤسسةة التةأمين التكةافلي ،مؤسسةات تمويليةة تابعةة للقطةاع الثالةث ،مؤسسةات
تمويل خيريةة عالميةة ،التنسةيق المشةتر بةين مؤسسةات التمويةل اإلسةالمية ومزايةاه ،مؤسسةات التمويةل اإلسةالمية والعولمةة ،التحةديات التةي
تواجه مؤسسات التمويل اإلسالمية .موضوعات مستجدة تتعلق بأنشطة مؤسسات التمويل اإلسالمية.

 0503222االعمال والتمويل اإلسالمي

الساعات المعتمدة 3( :ساعات)

التعرية ف بمفهةوم إدارة األعمةال وعالقتةةة بالتمويةل اإلسةالمي ،ريةةادة األعمةال وطةرق االبتكةار اإلسةةالمي ،إدارة التمويةل اإلسةالمي وتحدياتةةه
العابرة ،استراتيجيات األعمال وتطبيقاتها التمويلية من منظور إسالمي.
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 0503429تصنيف االئتمان المصرفي اإلسالمي

الساعات المعتمدة 3( :ساعات)

 0503347قضايا معاصرة في المصارف اإلسالمية

الساعات المعتمدة 3( :ساعات)

 0503428الدور االجتماعي للمصارف اإلسالمية

الساعات المعتمدة 3( :ساعات)

تهدف هذه المادة إلةى تعريةف الطالةب بماهيةة االئتمةان المصةرفي التقليةدي واإلسةالمي ودوره فةي تنشةيط وتنميةة االقتصةاد القةومي مةن خةالل
دراسةةة عناصةةره ومكونةةات السياسةةة االئتمانيةةة وأنةةواع التسةةهيالت االئتمانيةةة واإلجةراءات التةةي يمةةر بهةةا طلةةب االقتةةراض وأنةةواع الضةةمانات
المقبولة من البنك مقابل التسهيالت االئتمانية الممنوحة ومخاطر االئتمان المصرفي والتحليل المالي لغايات منى االئتمةان مةن منظةور وضةعي
ومنظور إسالمي باستخدام النماذج والنسب المختلفة مع شرخ تفصيلي عةن تعثةر مةنى االئتمةان وأسةبابه ومؤشةرات الفشةل المةالي مةن منظةور
إسالمي ،نماذج تطبيقية لوكاالت التصنيف االئتماني الدولية التقليدية واإلسالمية.

األثةةار التنمويةةة للمصةةارف اإلسةةالمية ،الرقابةةة الشةةرعية الدوليةةة للمصةةارف اإلسةةالمية ،مخةةاطر الةةديون وعةةدم السةةداد ،العولمةةة والمصةةارف
اإلسالمية ،تطوير المصارف اإلسالمية وتحدياتها الدولية ،مشكالت احتساب األرباخ وتوزيعها بين المستحقين.
التعريف بمفهوم النشاط التكافلي وأهميته للمصارف اإلسالمية ،الموارد االجتماعية وإعادة توزيعها في المصرف اإلسالمي ،اإلطةار المقتةرخ
لبرنام المسؤولية االجتماعية للمصرف اإلسالمي ،تقييم بعض التجارب التنموية للعمل المصرفي اإلسالمي ،تقديم أوراق بحثية حةول ااثةار
التنموية للمصارف اإلسالمية باستخدام النماذج القياسية.

 0504111مبادئ المحاسبة ()2

الساعات المعتمدة 3( :ساعات)

أساس االستحقاق والتسويات الجردية ل صول المتداولة والثابتة والمقدم والمستحق للمصروفات واإليرادات  ،وحقوق الملكيةة واثةر كةل تلةك
التسويات على الدخل والمركز المالي.

 0504348محاسبة إسالمية

الساعات المعتمدة 3( :ساعات)

ماهية المصرف االسةالمي والمقارنةة مةع المصةرف التقليةدي ،األقسةام االداريةة والفنيةة للمصةرف االسةالمي  ،انةواع التمويةل فةي المصةارف
االسالمية والمعالجة المحاسبية لها  ،وحصر أهم الفروقات بين المصارف اإلسالمية والبنو التقليدية (التجارية).

 0502142اإلحصاء لعلوم المال واألعمال

الساعات المعتمدة 3( :ساعات)

مقدمة في علم اإلحصاء وتطوره والبيانات اإلحصائية وكيفية الحصول عليها وتلخيصها بجداول تكرارية وعرضها بيانيةا وهندسةيا .المقةايي
اإلحصائية الوصفية (مقايي التوسط ،والتشتت وااللتواء والتفرطى) .دراسة االرتباط ،واالنحدار البسيط والقةوانين األساسةية فةي االحتمةاالت
وتطبيقاتها .التوزيعات اإلحصائية الهامة مثل التوزيع الطبيعي وتطبيقاته.

 0502318التحليل المالي

الساعات المعتمدة 3( :ساعات)

مفهةةوم اإلدارة ا لماليةةة وأهميتهةةا ،أنةةواع التحليةةل المةةالي .اتخةةاذ القةةرارات االسةةتثمارية ،اتخةةاذ القةةرارات االسةةتثمارية فةةي ظةةروف عةةدم التأكةةد،
التحليل المالي لغاية االئتمان ،أدوات التحليل المالي ،محةددات التحليةل المةالي ،القةوائم الماليةة :الميزانيةة ،قائمةة الةدخل ،قائمةة التةدفق النقةدي،
تقييم أداء الشركات.

 0503439تطبيقات الحاسوب في المصارف اإلسالمية

الساعات المعتمدة 3( :ساعات)

يدرس الطالب في هذا المساق برنام المصرف اإلسالمي ،وهو نظام محاسبي الكتروني ،يتكون من جميع العمليات المصةرفية ( االعتمةادات
ال مستندية ،الحواالت الصادرة والواردة ،وخطابات الضمان ،وعمليات الخزينة) باإلضافة إلى المنتجات اإلسةالمية وطةرق تمويلهةا مةن خةالل
( المرابحةةة ،اإلجةةارة المنتهيةةة بالتمليةةك ،المضةةاربة ،المشةةاركة ،السةةلم ،االستصةةناع) ،مةةع حسةةاب األربةةاخ ،ومعةةدل العائةةد المتحقةةق فةةي جميةةع
العمليات االستثمارية ،واستخراج القوائم المالية للشركات المالية اإلسالمية باستخدام برنام إكسل ونحو ذلك.

 0504212محاسبة الشركات

الساعات المعتمدة 3( :ساعات)

الاعأللتففر الاسأليففرير لعا يففألش كففراألش اصكففألألو ل اصا فلان
التعريففب ركففراألش اصكففألألو لاصا فلان لالتلالففق اش الع اففر رتففألللن الكففراألش اصر ل ف
لالاسأليرر ان سيث تالين رأس الاألن لالتغيير ف ستلق الا اير اع ا السيألرألش الألتألاير لالتلائم الاأللير لعا يألش التصفير.
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 0505415اإلدارة االستراتيجية

الساعات المعتمدة 3( :ساعات)

يتلفأللن ذف ا الايفألق الاع لافألش لالاافألراش اصيأليفير التف تاذفن ال أللفق لفافم أيأليفيألش عا يفر ار ارال اريفتراتيتير افن سيفث الافافلم لاصذايفر ارتف اً افن
لضع راير لريفأللر لاضفسر ل الةافر افرل ار رصفيألهر اصذف اب اريفتراتيتير لتس يفن الريئفر الاسي فر لصفيألهر اريفت ارتيتيألش ع ف ايفتل الالةافر لتلايفر
الاافألراش الفاريفر لايفيفر تلفيف ذأل لاتألرعتافأل لتتيياافأل فف ةفن الةفلر كفالل يعفةة اف رال ال أللفق ع ف التفايفر اريفتراتيت لالتلفيف الفعفألن للافل إل ار ارال
اريتراتيتير.
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