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 مكونات الخطة :

ة معتمدة ( ساع 33من )  اإلسالميةالمصارف : تتكون الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في أوال

 : اآلتيموزعة على النحو 

 عدد الساعات المتطلب سار الم

 18  إجباريةمواد  الرسالة

 6 مواد اختيارية

 9 الرسالة

 33 المجموع

 24 إجباريةمواد  الشامل

 9 مواد اختيارية 

 33 المجموع

 

 نظام الترميز

 4رمز الكلية:  .1

 04رمز القسم :  .2

 

 

 رموز المواد: .3

 

 مدلول منزلة العشرات في أرقام المواد

رقم 

 المجال
 نوان مجال التخصصع

رقم 

 المجال
 عنوان مجال التخصص

 المجاالت المساندة 5 مواد عامة 0

 الرسالة 6 وأصوله الفقه 1

   العمليات المصرفية 2

3 
المالية والتجارة  األسواق

 االلكترونية
  

   اإلسالمياالقتصاد  4
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 ويكون ترميز المواد حسب الجدول التالي:

  404711العقدنظرية  –فقه المعامالت 

 تسلسل المادة
رقم المجال 

 المعرفي
 الكلية رمز القسم مستوى الماجستير

1 1 7 4 0 4 
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 مسار الرسالة : ثانيا  

 ( ساعة معتمدة:18) إجباريةمتطلبات  .أ

 اسم المادة رقم المادة
الساعات 

 المعتمدة
 لسابقالمتطلب ا

ومصادر الدراسات  البحث العلمي أساليب 404701

صادية والمصرفيةاالقت  

3 
- 

  3 دارة المالية المتقدمةاإل 404702

اإلسالميةالعمليات المصرفية  إدارة 404721  3 - 

 - 3 المعامالت والبيوع والتمويل اإلسالمي 404722

  3 األسواق المالية والنقدية في اإلسالم 404731

اإلسالميةدراسات متقدمة في النظرية االقتصادية  404742  3 - 

  18 المجموع

 

 ( ساعات معتمدة يختارها الطالب من المواد اآلتية:6متطلبات اختيارية )  .ب

 اسم المادة رقم المادة
الساعات 

 المعتمدة
 لسابقالمتطلب ا

  3 المحاسبة المالية المتقدمة  404703

  3 نظم المعلومات اإلدارية المتقدمة 404704

نظرية العقد –فقه المعامالت  404711  3 - 

 - 3 مقاصد الشريعة وأصول الفقه 404712

  3 الشركات في اإلسالم  404713

  3 الرقابة المصرفية والشرعية 404723

  3 التامين وإعادة التامين من منظور إسالمي 404724

  3 االلكترونية  واألعمالالتجارة  404732

140474   3 دراسات الجدوى االقتصادية 

  3 ي اقتصاديات الزكاةدراسة متخصصة ف 404744

 

 ج. الرسالة :   

  

 اسم المادة رقم المادة
الساعات 

 المعتمدة
 لسابقالمتطلب ا

 اجتياز المواد اإلجبارية بنجاح 9 الرسالة  404761
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 الشامل ثالثا : 

 ( ساعة معتمدة:24) إجباريةمتطلبات  .أ

 اسم المادة رقم المادة
الساعات 

 المعتمدة
 لسابقالمتطلب ا

701404 ومصادر الدراسات  البحث العلمي أساليب 

 االقتصادية والمصرفية

3 
 

  3 اإلدارة المالية المتقدمة 404702

  3 إدارة العمليات المصرفية 404721

  3 المعامالت والبيوع والتمويل اإلسالمي 404722

  3 الرقابة المصرفية والشرعية 404723

إلسالماألسواق المالية والنقدية في ا 404731  3  

اإلسالميةدراسات متقدمة في النظرية االقتصادية  404742  3  

اإلسالميةمشروع بحث في المصارف  404743  3  

  24 المجموع

 

 ( ساعات معتمدة يختارها الطالب من المواد اآلتية:9متطلبات اختيارية ) .ب

 اسم المادة رقم المادة
الساعات 

 المعتمدة
 لسابقالمتطلب ا

حاسبة المالية المتقدمةالم 404703  3  

  3 نظم المعلومات اإلدارية المتقدمة 404704

ظرية العقدن -فقه المعامالت 404711  3  

الفقه وأصولمقاصد الشريعة  404712  3  

  3 الشركات في اإلسالم  404713

  3 التامين وإعادة التامين من منظور إسالمي 404724

  3 رونية التجارة واألعمال االلكت 404732

140474   3 دراسات الجدوى االقتصادية 

  9 المجموع
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ين الراغبالحاصلين على بكالوريوس في تخصص العلوم المالية والمصرفية أو المحاسبة ورابعا : 

كيتين ستدراافي االلتحاق ببرنامج ماجستير المصارف اإلسالمية ، يكون لزاما  عليهم أخذ مادتين 

  (.مدخل إلى المعامالت المالية اإلسالمية( و )ات والتبرعاتفقه المعاوض) :هما 

 

اق خامسا : الحاصلين على بكالوريوس في تخصصات العلوم الشرعية ، والراغبين في االلتح

        -ة هي:، يكون لزاما  عليهم أخذ ثالثة مواد استدراكي اإلسالميةببرنامج ماجستير المصارف 

 سالمية.اإلمصارف ال -3      الجزئي.     االقتصاد  مبادئ -2         اإلدارة المالية. مبادئ   -1

 

سادسا  : للحاصلين على بكالوريوس في التخصصات غير المذكورة في رابعا  وخامسا  والراغبين 

في االلتحاق ببرنامج ماجستير المصارف اإلسالمية يكون لزاما  عليهم أخذ ثالثة مواد استدراكية 

                     ( مدخل إلى المعامالت المالية اإلسالميةمعاوضات والتبرعات( و )وهي : ) فقه ال

(. )المصارف اإلسالمية و
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 برنامج الماجستير اإلسالميةالمصارف وصف مواد تخصص 

 

 ة (ساعات معتمد 3)  ومصادر الدراسات االقتصادية والمصرفية   البحث العلمي أساليب 404701

لبحث، اشكلة مهومه، خطواته، أهميته، أهدافه. مناهج البحث العلمي، أسس اختيار البحث العلمي: مف

كيفية  يرها،تحديد الخلفية النظرية، تصنيف الدراسات السابقة، أسس جمع البيانات وتحليلها وتفس

مي إلسالاتبويب البحث، كتابة المراجع، خطة البحث، كتابة البحث. دراسة أهم مصادر االقتصاد 

 ية.سالموالحديثة، مدى استخدام خطوات البحث العلمي في مجال االقتصاد والمصارف اإل القديمة

 ساعات معتمدة ( 3 )                                               المالية المتقدمة  اإلدارة  404702 

لمالية النسب ا تحليلوهذه المادة شرح طبيعة اإلدارة المالية وأدواتها ودراسة القوائم المالية  تتناول

ية وهي لرئيسوالتنبؤ والتخطيط المالي، ودراسة إدارة الموجودات المتداولة مفصلة في أنواعها ا

ولة لمتداالنقد واالستثمارات، ومستحقات القبض، والمخزون السلعي، وكذلك إدارة المطلوبات ا

لزمنية يمة ا، ثم دراسة القمفصلة في أنواعها الرئيسية وهي مستحقات الدفع، والدين قصير األجل

ت التدفقا تقديروللنقود واستخداماتها في تحليل الموازنات الرأسمالية ودراسة أساليب هذا التحليل 

سياسات  دراسةالنقدية والمخاطر، ثم دراسة كلفة رأس المال وتحديد الهيكل األمثل لرأس المال، و

أو  سنداتالتمويل سواء باألسهم أو ال توزيع األرباح، وأساليب تمويل الشركة مفصلة حسب نوع

 األساليب المركبة األخرى للتمويل. 

 

 ساعات معتمدة ( 3 )                                             المحاسبة المالية المتقدمة   404703 

ات روعللمش هذه المادة في المعالجات المحاسبية المعاصرة التي تتناسب والتطور الحاصل تتناول

فاهيم ن الماالقتصادية في مجاالت التحليل والقياس واإلفصاح المحاسبي وذلك من خالل المزج بي

في  تقدمةواألسس النظرية من جهة وتطبيقاتها العملية من جهة أخرى مع التركيز على مواضيع م

ت اتقلبوالشركات، والعقود وااللتزامات طويلة األمد والعمليات الخاصة بالعمالت األجنبية 

ائم داد القو، وإعاألسعار.وتتناول هذه المادة  أيضا المحاسبة عن انضمام واندماج الشركات المساهمة

ة م الماليلقوائاالمالية الموحدة وطرق معالجة المعامالت المتبادلة بين الشركات المندمجة وترجمه 

 . للشركات متعددة الجنسية

 

 

 

 



 جامعة عجلون الوطنية

 

Ajloun National University 

 

برنامج الماجستير  اإلسالميةالمصارف سية لتخصص الخطة الدرا –جامعة عجلون الوطنية  8

2014/2015 
 

 ساعات معتمدة ( 3 )                                          ةنظم المعلومات اإلدارية المتقدم  404704

تشمل وة فيها ستخدمهذه المادة إلى التعريف بالمفاهيم المتقدمة لنظم المعلومات والتقنيات الم تتناول

محلية، صال الاالتّ  نظم المعلومات المحلية والعالميّة، والبنية التحتيّة لتكنولوجيا المعلومات،و نظم

قيود ، والاعة تكنولوجيا المعلومات، واألنظمة والتعليمات المتعلقة بتكنولوجيا المعلوماتوصن

األساليب ويقاتها وتطب والمشاكل التّقنيّة لنظم المعلومات، وأمن النظم. كما وتتناول المادة نظرية النظم

دارة لعامة إلات امتطلبالفنية إلنشائها وتطويرها، واألسس اإلدارية والتنظيمية التي تقوم عليها، وال

 نظماتهذه األنظمة من تكنولوجيا وبرمجيات واتصاالت وموارد بشرية ونظم المعلومات في الم

  ة مثلالمرتبطة، ودراسة كيفية تطبيق نظم المعلومات اإلدارية في مجاالت األعمال المعاصر

 األعمال االلكترونية وأثرها على بيئة منظمات األعمال.

 

 ساعات معتمدة ( 3 )                                               نظرية العقد –عامالت فقه الم 404711

ه وصفات وأركانهمن حكم العقد  اإلسالميةتتناول هذه المادة تعريف طالب تخصص المصارف 

حيحة العقود الص وأنواع وأهليتهمله وصفات المتعاقدين  األساسيةوالقواعد  وعيوبه وشروطه

دمه ع أوعقود ال إمضاءفي  وأثره وأنواعهمعنى الخيار  وأثارهاكل منها  وأقسامة والباطلة والفاسد

لمصارف اعاملة في م وأنواعهاالعقود  إبراموالقواعد الفقهية الالزمة للطالب تعريف الطالب بعملية 

 . اإلسالميةوفق الشريعة  وأساليبها اإلسالميةوالمؤسسات  اإلسالمية

 

 عات معتمدة (سا 3)                               الفقه     وأصول اإلسالميةشريعة ال مقاصد 404712

 د منهامتعددة تشتمل الضروريات وهي التي الب وأنهاتتناول هذه المادة معنى مقصد الشريعة 

ً ودنيا وتهدف   راضواألعحفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال  إلىلمصالح الناس دينا

 وتوسعته على الناس أمورهلتحسين مصالحه وانتظام  اإلنسانوالحاجيات وهي ما يحتاجه 

 ،قواعد وأنواعهاوتشتمل على تعريف المصلحة  واألخالقبمحاسن العادات  األخذوالتحسينات وهي 

ورته والقياس والدالالت المتعددة واالجتهاد وضر واإلجماعالفقه في القران والسنة  أصول

 المعرفية من االستحسان والعرف واالستصحاب وسد الذرائع .والمصادر 

 

 عتمدة (ساعات م 3)                                             الشركات في اإلسالم   404713

تتناول هذه المادة الشركة : تعريفها لغة واصطالحاً ، حكمة تشريعها ، أركانها شروطها ، طبيعتها ، 

سادها ، انقضاؤها ، الصيغة التي تتحقق بها الشركة : المنجزة ، المعلقة، خصائصها بطالنها وف

 أنواع، شركة الملك ، شركة العقد ،  اإلباحةالمستقبل .أقسامها بمعناها العام شركة  إلىالمضافة 

، الوجوه. وانقسام كل  األعمالفي الفقه اإلسالمي شركة األموال ، األشخاصشركة العقد : شركات 

شركة مفاوضة وشركة عنان . شركة المضاربه . شروط كل نوع من هذه الشركات  إلىها واحدة من

واألحكام المتعلقة بها في القانون : أ. الشركات المدينة ، ب. الشركات التجارية : شركات التضامن ، 

شركة التوصية البسيطة، شركة المحاصة، موقف الفقهاء المسلمين من كل نوع منها . شركات 

، الشركة ذات المسؤولية المحدودة ، شركات  باألسهمل :شركة المساهمة ، شركة التوصية األموا
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التامين شروط كل نوع من هذه الشركات واألحكام المتعلقة بها ، موقف الفقهاء المسلمين من كل نوع 

 والمناقشات . األدلةمنها مع بيان 

 

 

 ساعات معتمدة ( 3)                                        اإلسالميةالعمليات المصرفية  إدارة  404721

رفية ات المصلعمليتتناول هذه المادة كيفية تزويد الدارسين بالمعرفة العملية التفصيلية في تقنيات ا

لمساق اهذا  ويقدم اإلسالميوبيان دورها في خدمة التنمية وبالتالي في خدمة االقتصاد  اإلسالمية

لخدمات مفهوم اثم يبين   اإلسالميةمجمل وظائف العمليات المصرفية مادة شاملة وتفصيلية في 

حب ، السالمصرفية، االعتمادات المصرفية، خطابات الضمان، األوراق التجارية، الصرف األجنبي

رية، الجا على المكشوف، الحواالت، الشيكات المصرفية، بيع وشراء الشيكات السياحية، الحسابات

ح في ألرباالمحافظ االستثمارية، التجارة في األسهم، طرق قياس وتوزيع تقديم القروض الحسنة، ا

 المصارف اإلسالمية.

 

 اعات معتمدة (س 3)                                     اإلسالميوالتمويل المعامالت والبيوع  404722

حة المراب سيما ومشروعيته وشروطه وال وأنواعه وأحكامه وأركانهتتناول هذه المادة معنى البيع 

ر. يع الغريم، بلتعريف بالبيوع الباطلة: بيع المعدوم، بيع معجوز التسلوالسلم واالستصناع وكذلك ا

سيط، و بالتقأجل يع ألالبيوع الفاسدة: بيع المجهول، البيع المعلّق على شرط، بيع األعمى وشراؤه، الب

ل: وع مثا. دراسة بعض أنواع البيالزروع بعد بدء الصالح، بيع الحنطة في سنبلهبيع الثمارأو

امل ال  وتعر المكيفية استثماالمرابحة، التولية، الوضيعة. اإلقالة: مشروعيتها، تعريفها، ركنها ثم 

بائع لبيع للر في ابها ، وشرح ما يتعلق بالثمن والقيمة والخيا اإلسالميةالمصارف والمؤسسات المالية 

ن الحس ومعنى القرض وأنواعهاا تتناول موضوع القروض والمشتري والبيع النقدي والتقسيط . كم

معاملة لوالتكييف الشرعي  وأحكامه.الصرف  تحريمهوعلة  وأنواعهوالقرض الربوي ومعنى الربا 

او  ناهيةالمصارف في كل ذلك . المضارب ومجاالتها والصحة وشروط العمل والربح المشاركة المت

  المتناقصة والتكييف الشرعي لها .

 

 ساعات معتمدة ( 3)                            ة                     الرقابة المصرفية والشرعي 404723

على  وأثرها المحورية والمطلقة للرقابتين المصرفية والشرعية األهمية إبرازتتناول هذه المادة 

ية لمصرفالمعايير با واألعمالأعمال البنك اإلسالمي وبالتالي ضرورة تقيده في جميع النشاطات 

ء يه علماجمع علاالشريعة اإلسالمية وبخاصة فقه المعامالت وما  بأحكاموااللتزام الكامل  اإلسالمية

ة ة رقابيي مؤسسمفهوم الرقابة وأنواعها، البنك المركزثم تبيان  األمة من فتاوى وأراء وتوجيهات .

سالمية ف اإلت الحالية،خصوصية المصارسيادية، الرقابة على البنوك التقليدية: األساليب واألدوا

م لمفهواوالحاجة إلى تطوير أدوات ووسائل جديدة. الرقابة الشرعية على المصارف اإلسالمية: 

ية ة الشرعلرقابواألهداف والضوابط، أدوات الرقابة الشرعية وأساليبها، معايير الحكم على فاعلية ا

 في المصارف اإلسالمية.
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 عات معتمدة (سا 3)                                إسالميالتامين من منظور  وإعادةالتامين  404724

 لتعاونياامين تتناول هذه المادة التعريف بالتامين التجاري وخصائصه وأنواعه وكذلك التعريف بالت

كذلك  لتجارياأنواعه واالختالف فيما بينه وبين التامين  إلىوما يحكمه من أصول فقهية باإلضافة 

هية ات الفقجتهاداهيم إعادة التامين وطرقه والياته وشرعيته  ثم الوقوف على الجوانب الفنية واالمف

 في قضايا التأمين المعاصرة .

 

 

 ساعات معتمدة ( 3)                                      اإلسالمالمالية والنقدية في  األسواق  404731

لية قد الدوظم النمنها ن اإلسالملوضعي القواعد النقدية وموقف وا اإلسالميماهية النقود في االقتصاد 

ار ، االستثموالدخار المالية في عملية ا األسواق...... وكذلك بيان دور  اإلسالموالنظريات النقدية في 

 دواتأولية ،الد واقباألسالمالية المحلية  األسواقالمالية عالقة  واألسواقالتحويالت النقدية الدولية 

الية وراق المفي سوق األ اإلسالمية باألوراقاالستثمار والتمويل  اإلسالميةالمالية  األوراق سوق

 المالية . األوراقسوق  ألدواتالمعاصرة  اإلسالميةدراسة نماذج من التطبيقات 

 

 عتمدة (ساعات م 3 )                                               االلكترونية  واألعمالالتجارة  404732

ف تم تعريا كما يالتجارة االلكترونية والنماذج المتعلقة به بأساسياتالتعريف  إلىتهدف هذه المادة 

 بإسهابعرض تقنية استخدام التكنولوجيا في التجارة االلكترونية كاالنترنت واالنترانت كما يست

ارة وتج بر االنترنتمفهوم صفات وفوائد التجارة االلكترونية كما يتم التركيز على المالحة ع

ة ترونيــــــااللك نداتـــــــــــوالس األسهمارة وتج)   e-publishingترونية )ـــــرق االلكــــــــــــالمف

 (e-stock tradingوالنشر االلكتروني )    ( والصيرفة االلكترونيةe-banking  ) . 

 

 ساعات معتمدة ( 3)                                                الجدوى االقتصادية  دراسات 404741

 ناصرهع، والتعرف على المشروع من حيث  وأهميتهاتتناول هذه المادة تعريف الجدوى االقتصادية 

لمشروع  للفنية اومنافذ التوزيع  والدراسة  واألسعارومكوناته ، دراسة السوق من حيث الطلب والمبيعات 

دية االقتصا لجدوى، ا اإلسالميالتجارية بين االقتصاد الوضعي واالقتصاد  والدراسة التمويلية ، والربحية

 . اآلليوتطبيقاته على الحاسب  واإلسالميفي االقتصاد الوضعي 

 

 

 عات معتمدة (سا 3)                      دراسات متقدمة في النظرية االقتصادية اإلسالمية   404742

ك ، لمستهلواالقتصاد اإلسالمي ، نظرية القيمة ، نظرية سلوك انظرية السوق بين االقتصاد الوضعي 

حكومي طاع ال، محددات مستوى الدخل القومي بما فيها االستهالك واالستثمار والقنظرية سلوك المنتج 

ة على لفائداوالقطاع الخارجي سياسات االستقرار وموقف االقتصاد اإلسالمي فيها،اثر الزكاة وتحريم 

 دى استقراره .مستوى الدخل وم
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             ساعات معتمدة ( 3)                           اقتصاديات الزكاة دراسة متخصصة في  404744  

ادية  ا االقتصآثارهلوعاء الزكاة واألنشطة االقتصادية المعاصرة، استخدامات الزكاة  و ادالتحليل االقتص

 ، والنمولتضخمخار، االستثمار، التوزيع، البطالة، اواالجتماعية، أثر الزكاة على: االستهالك، االد

إلعجاز وجه ااالقتصادي. استعراض بعض الدراسات الحديثة  التي  تناولت اقتصاديات الزكاة.  بيان أ

معاصرة ال الاالقتصادي للزكاة، والوقوف على  بعض القضايا المعاصرة المتعلقة بها مثل زكاة األمو

ها الت، غيرلمستغاة األسهم والسندات وحكم استثمار أموال الزكاة ، وزكاة اكزكاة األوراق النقدية وزك

 من القضايا المعاصرة والمستجدة.

 

 

 

 

 

 


