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  وصف مواد تخصص المصارف االسالمية
  

  ) -:ساعات معتمدة، المتطلب السابق 3(مفاھيم ونظم اقتصادية                                         404100
ودراسة االتجاھات . تتضمن ھذه المادة إلى تعريف الطالب بتطور األفكار االقتصادية عبر العصور المختلفة

صادي كما تھدف الى تحليل ھيكل وأداء األنظمة االقتصادية المختلفة ودراسة المعاصرة في الفكر االقت
أجھزتھا وأھدافھا وكفاءتھا من حيث توزيع الموارد واإلنتاج واالستثمار وأجھزة الثمن باإلضافة إلى 
 التعريف بدور الحكومات في االنظمة االقتصادية بما في ذلك السياسات المالية والنقدية وأنماط توزيع

  .الثروات والدخل
  

  ) - :،المتطلب السابق  ساعات معتمدة 3(                                     االقتصاد الكلي اإلسالمي  404102
تتضمن ھذه المادة التعرف على المفاھيم األساسية لعلم االقتصاد، وعالقة علم االقتصاد بالعلوم األخرى، 

ادية المختلفة، والدخل القومي وطرق قياسه، والبطالة، والتضخم، والمشكلة االقتصادية، واألنظمة االقتص
واالستھالك، واالستثمار، والسياسة المالية وأدواتھا، والنقود والبنوك التجارية والمركزية، والسياسية النقدية 

ضبط كل مع وأدواتھا، والتجارة الخارجية، والتنمية االقتصادية، والتخطيط االقتصادي والتكامل االقتصادي 
  .ما تقدم بالضوابط الشرعية واستبعاد سعر الفائدة واستبدال ذلك بمعدل األرباح

  
    ) -: ساعات معتمدة، المتطلب السابق 3(                                                فقه العبادات 404112

حكمھا، حكمتھا، : الصالة .التعريف بالعبادات وأصول استمدادھا وآثارھا التربوية، الطھارة وأحكامھا
مواقيتھا، اآلذان، شروط الصالة، صفتھا، قضاء الصالة، باب النوافل، سجود السھو، سجود التالوة، صالة 
الجماعة، صالة المريض، صالة المسافر، صالة الجمعة، صالة العيدين، صالة الكسوف، صالة االستسقاء، 

  .صالة الخوف، صالة الجنازة
  

 ) 901210: ساعات معتمدة، المتطلب السابق 3(ول الفقه                        مدخل إلى أص 404121
تعريف أصول الفقه موضوعه، غايته، استمداده، مباحثه، نشأته، تدوينه، طرق التأليف فيه والمصنفات التي 

. ، أقسامهتعريفه: الحكم الوضعي. تعريفه، وأقسامه: الحكم التكليفي. تعريفه، أقسامه: الحكم. صنفت فيه
السنة النبوية : المصدر الثاني للتشريع اإلسالمي. تعريفه، حجيته: الكتاب: المصدر األول للتشريع اإلسالمي

تعريفه وحجيته وأنواعه : اإلجماع. تعريفه، وقوعه، شروطه، أقسامه: النسخ. تعريفھا ، حجيتھا: الشريفة
  .وداللته على األحكام

  
  ) 404111: ساعات معتمدة، المتطلب السابق 3(                  ي االقتصاد اإلسالم مبادئ404211 

: ماھية النظام االقتصادي اإلسالمي وأھدافه، المشكلة االقتصادية، النشاط االقتصادي وضوابطه في اإلسالم
لية االستھالك، اإلنتاج، التوزيع، الملكية، تحليل سلوك المتغيرات الكلية، التضخم والبطالة، السياسة الما

  .والنقدية سلوك المستھلك، سلوك المنتج، األسواق
  

  ) 404121: ساعات معتمدة، المتطلب السابق 3(                                  قواعد فقھية  404221
تعريف القاعدة الفقھية والفرق بينھا وبين القاعدة األصولية، لمحة تاريخية عن حركة تقعيد القواعد في عصر 

دراسة مصطلحات . أھمية القواعد الفقھية في فھم الفروع الفقھية وردھا إلى ضوابطھا العامة. الميالفقه اإلس
دراسة القواعد الفقھية الكلية وعرض ما سجلته مجلة األحكام . علم القواعد كالفروق والضوابط والكليات

بيان معنى كل قاعدة مع اإليضاح ثم . العدلية من قواعد ومقارنتھا بما تضمنته كتب األشباه والنظائر والفروق
  .باألمثلة من الفروع الفقھية لتكوين الملكة الفقھية عند الطالب
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  ) -: ساعات معتمدة، المتطلب السابق 3(                                قضايا مصرفية معاصرة  404226
ستثمار، أسس تقييم واختيار نشأة وتطور المصارف اإلسالمية، أنواعھا، مصادر األموال فيھا، أساليب اال

المشروعات، الخدمات المصرفية المستخدمة، قياس الربح وتوزيعه، الرقابة الشرعية، اآلثار االقتصادية 
واالجتماعية للمصارف اإلسالمية، معوقات المصارف اإلسالميةـ، تطوير وتصحيح مسيرة المصارف 

  .اإلسالمية
  

  ) -: ساعات معتمدة، المتطلب السابق 3(                            فقه المعاوضات والتبرعات  404231
البيع وأحكامه، اإلقالة وأحكامھا، الخيارات وأحكامھا البيع : مقدمة في المعامالت في الشريعة اإلسالمية

الفاسد وأحكامه، بيع األمانة، الربا وأنواعه وأحكامه، اإلستصناع، الصرف، الشفعة، اإلجارة، الرھن، 
الكفالة، الوكالة، الحوالة، الصلح، الشركات، الوديعة، اللقطة، الوقف، الھبة، الغصب، إحياء الموات  القسمة،

  .وبيان أركانھا وشرائطھا وأحكامھا وحكمھا وتطبيقاتھا المعاصرة
  

  ) -:،المتطلب السابق  ساعات معتمدة 3(اقتصاديات الزكاة                                          404250
تھدف ھذه المادة إلى تبيان حكم الزكاة وحكمتھا وشروط وجوبھا ، وعاء الزكاة ومصارفھا، موقعھا في 

االستھالك، االستثمار، التوظيف، : النظام المالي ونظام التوزيع اإلسالمي، آثارھا في المتغيرات االقتصادية
  .التركيب االجتماعي، والرفاة االجتماعي

  
 ) -:،المتطلب السابق  ساعات معتمدة 3(إلسالمي                               الفكر االقتصادي ا404277

تتناول ھذه المادة دراسة االقتصاد اإلسالمي من حيث التعريف بمفھومه، وأقسامه والمبادئ العامة التي يقوم 
االقتصادي  عليھا، ووظائف االقتصاد اإلسالمي وأھدافه، وخصائص وأھم النظريات االقتصادية في الفكر

استعراض أھم االتجاھات ... نظرية رأس المال، توزيع العوائد على عناصر اإلنتاج، : اإلسالمي مثل
إباحة البيع وتحريم الربا، تحريم االكتناز : االقتصادية في قضايا السوق وشروطه والقواعد الحاكمة له مثل
حدود تدخل الدولة في االقتصاد اإلسالمي، ووجوب االستثمار، تحريم الغش، التدليس، الرشوة، االحتكار و

  .االستثمار مفھومه وضوابطه الشرعية، الملكية وأسس توزيع الثروات، رأس المال والعمل
 

  ) 404221: ساعات معتمدة، المتطلب السابق 3(                                   فقه الشركات  404315
ً مفصالً  ً وقانونا القول في أنواعھا وفي األحكام المتعلقة بھا، وفي توزيع األرباح  تعرف المادة بالشركة فقھا

والخسائر والفرق بين الشركات التجارية والمدنية، وانقضاء الشركات وتصنيفھا، مع دراسة موسعة لبعض 
. حكمھا وتطبيقاتھا المعاصـرة وبيان أركانھا وشرائطھا وأحكامھا و.أنواعھا كالمضاربة والعنان والوجوه

شركة المفاوضة والعنان والوجوه شركة المضاربة أو القراض ، المزارعة  والمساقاة التخريج الفقھي 
الشرعي للشركات في الشريعة وللشركات في القانون الوضعي الشركات المساھمة وشركات التضامن 

  .والة والكفالةوالتوصية البسيطة والمحاصة عقود التوثيقات الرھن والح
  

 ) -:،المتطلب السابق  ساعات معتمدة 3(الخدمات المصرفية اإلسالمية                              404316
نشأة وتطور المصارف اإلسالمية، أنواعھا، مصادر األموال فيھا، الخدمات المصرفية المستخدمة، قياس 

ارف اإلسالمية، أھم معوقات المصارف اإلسالمية، الربح وتوزيعه، اآلثار االقتصادية واالجتماعية للمص
  .تطوير وتصويب مسيرة المصارف اإلسالمية
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  ) 404231: المتطلب السابقساعات معتمدة،  3(             التوثيقات ومعالجة المتأخرات  404320
 :ث ما يليھدف المادة إلى إلقاء مزيد من الضوء على مشكلة المتأخرات في المصارف اإلسالمية من حيت

األسباب الكامنة وراء تأخر تعثر . طبيعة المتأخرات في المصارف اإلسالمية، اإلشارات السابقة للمتأخرات
تفعيل دور القيم اإلسالمية الواجب مراعاتھا عند بناء العقود بين المصرف  .التمويل في المصارف اإلسالمية

والحوالة وكافة األحكام    الرھن والكفالة   ه اإلسالميتشمل المادة التوثيقات المالية في الفقكما . والعميل
  .الفقھية المتعلقة بھا

  
  ) 901210: المتطلب السابقساعات معتمدة،  3(          عمليات مصرفية إسالمية داخلية  404321

المرابحة، بيع : مقدمة في أعمال المصارف اإلسالمية، الدراسة النظرية والتطبيقية للبيوع المعاصرة
  .تقسيط، اإلجارة، بيع السلم، االستصناع، المضاربة، المشاركة، القرض الحسنال
  

  ) 404321: ساعات معتمدة، المتطلب السابق 3(         عمليات مصرفية إسالمية خارجية  404323
ات الحسابات الجارية، الحسابات االستثمارية،  الودائع ألجل، االعتماد: الدراسة النظرية والتطبيقية لآلتي

  .المستندية، خطابات الضمان، األوراق التجارية، الحواالت، بطاقات االئتمان
  

  ) 402102: المتطلب السابقساعات معتمدة،  3(                   األسواق المالية اإلسالمية  404330
ن تھدف ھذه المادة إلى تعريف طالب تخصص المصارف اإلسالمية بموضوع األسواق المالية المعاصرة م

وجھة نظر إسالمية، حيث يتناول مفھوم وأنواع وأدوات ووظائف األسواق المالية التقليدية واإلسالمية معاً، 
كما يتناول الفروق األساسية بين األسواق المالية التقليدية، ونظيرتھا اإلسالمية، ودور األسواق المالية 

ية التقليدية واإلسالمية وعقود التداول العاجلة اإلسالمية في التنمية االقتصادية، كما يتعرض للھندسة المال
واآلجلة من حيث مفھومھا، وأنواعھا، وآلياتھا، ووظائفھا، وأغراضھا، والمتعاملين بھا، وذلك بالتركيز على 

  .وظائف االستثمار والمضاربة والتحوط، مختتماً بالتعرض لبعض التجارب في إنشاء أسواق مالية إسالمية
  

  ) -: ساعات معتمدة، المتطلب السابق 3(                                   التدقيق الشرعيالرقابة و 404333
األدوات واألساليب، رقابة البنك : مفھوم الرقابة وأنواعھا، رقابة البنك المركزي على البنوك التقليدية

مية، الرقابة المركزي على البنوك اإلسالمية وانعكاس ذلك على أدائھا، خصوصية المصارف اإلسال
مفھومھا، أدواتھا، أھدافھا، معايير الحكم على فاعلية الرقابة الشرعية : الشرعية على المصارف اإلسالمية

  .في المصارف اإلسالمية
  

  ) 404315: ساعات معتمدة، المتطلب السابق 3(                               التأمين االسالمي 404340
بالتأمين التجاري وخصائصه وأنواعه، وكذلك التعريف بالتأمين التعاوني وما  تتناول ھذه المادة التعريف

كذلك مفاھيم . يحكمه من أصول فقھية ، باإلضافة إلى أنواعه واالختالف فيما بينه وبين التأمين التجاري
  .إعادة التأمين وطرقھوآلياته وشرعيته، كل ذلك من منظور إسالمي

  
  )  -: ساعات معتمدة، المتطلب السابق 3(          ية في اإلسالم        النقود والسياسة النقد 404432

الربا، االكتناز، الصرف، : أشكال وأنواع النقود اإلسالمية،  وظائفھا المعيارية، أحكام النقود وأثاره
ي، الغزال(السلم،عرض النقد وضوابطه،الطلب على النقود وضوابطه، التحليل النقدي عند علماء المسلمين 

، التقدير اإلسالمي للنظريات النقدية الوضعية، السياسات النقدية، قضايا نقدية )المقريزي، ابن القيم وغيرھم
  .معاصرة
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 )  404333: المتطلب السابقساعات معتمدة،  3(إدارة المخاطر واالئتمان المصرفي          404480
وموقع قسم إدارة المخاطر وھيكله النموذجي،  تھدف ھذه المادة إلى تعريف الطالب بھيكل الجھاز المصرفي

ومراقبة  وإدارة الخطر وتحليله وتحديده، وأھداف إدارة الخطر، ، وطرق جمع المعلومات وتمثيلھا وقياسھا
األسعار ومعدالت األرباح  وعالقاتھا بالظروف والمتغيرات االقتصادية، وأدوات االئتمان واعتبارات 

  .منھا بالضمانات وأنواعھا والمالءة المصرفية االئتمان وال سيما ما يتعلق
  

  )ساعة) 90(اجتياز : ساعات معتمدة، المتطلب السابق 3( )مصارف إسالمية(التدريب الميداني 404498
التنسيق المسبق مع احد فروع المصارف اإلسالمية أو شركات التأمين اإلسالمية، االطالع على الممارسات 

عرف على طبيعة عملھا في األقسام المختلفة، تزويد الجھة المدربة للقسم بتقرير اليومية لھذه المؤسسات، الت
عن حضور الطالب  وعن المھارات والمعرفة التي حصل عليھا خالل فترة التدريب، تقديم ورقة بحثية عن 

  .مشكلة أو قضية في المصرف أو الشركة التي تدرب فيھا
  

  )ساعة) 90(اجتياز : ساعات معتمدة، المتطلب السابق 3()  مصارف إسالمية(مشروع التخرج 404499
من  المادة أحدث البحوث والتطورات في مجال المصارف اإلسالمية، وتھدف إلى تمكين الطلبة تتناول ھذه

العلمية المتخصصة، ھذا إلى  متابعة المستجدات في أدبيات المادة، وكيفية االطالع على البحوث والدوريات
من الوقوف على كيفية تصميم البحوث بحيث يستطيع الطالب تنفيذ البحوث التطبيقية في  جانب تمكين الطلبة

المصارف اإلسالمية، وبشكل يمكنه من السير في إعداد مشروع التخرج في نھاية دراساته لبرنامج 
  .البكالوريوس

  
 


