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 وصف المقرر المختصر 

, كما  مصادر األموال في المصارف االسالميه , وعن  المصارف االسالميه ونشأتها يتحدث هذا المساق عن

 .استثمار األموال في المصارف االسالميه وعن المضاربة وتطبيقاتها المعاصرة  يتحدث عن 

 في المصارف االسالمية .  الَسلم والمصانعة وعن بيع بيع المرابحة وتطبيقاته المعاصرة كما يتحدث عن 

 

 اهداف المقرر 

 المعرفة التامة بالمصارف االسالميه ونشأتها  .1

 المعرفة التامة بمصادر األموال في المصارف االسالميه  .2

 المعرفة التامة بالمضاربة وتطبيقاتها المعاصرة في المصارف اإلسالمية  .3

 معرفة كيفية االستثمار لألموال في المصارف االسالمية   .4

 المعرفة ببيع المرابحة وتطبيقاتها المعاصرة وكيف تم تكييفها  .5

 المعرفة ببيع الَسلم والمصانعة وتكييفها   .6

المعرفة التامة برأي الشريعة االسالميه بمذاهبها األربعة في المجاالت السابقة والتمييز بين المصارف  .7

 اإلسالمية والمصارف التقليدية 
 

 مخرجات التعلم

A .النظري الفهم- المعرفة 

 : من  الخريج سيتمكن ،المقرر متطلبات  اكمال عند 
a1. انواع العقود التي تتم  في الفقه االسالمي  ولطالب  معالم االقتصاد االسالمي يذكر ا 

 

B -العملي  التطبيق- المعرفة 

 : من الخريج سيتمكن البرنامج، متطلبات  اكمال عند 

a2.      في البنوك االسالمية  ادوات االستثمار الطالب  يعدد 



 

C .التحليلية  والمهارات للمشكالت  العام الحل- مهارات 

 : من الخريج سيتمكن البرنامج، متطلبات  اكمال عند 
b1.           في البنوك االسالمية   والمضاربه والمرابحه  المشاركة ات حسابالطالب يحلل 

 

 

 

D .والحسابات واالتصاالت المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت- مهارات 

 : من الخريج سيتمكن البرنامج، متطلبات  اكمال عند 

. B2.  البنوك االسالمية  الموجودة في في  انواع الودائع يتقن الطالب المعرفه 

Eوالسياق  والمسؤولية الذاتي الحكم: الكفايات. ـ 

 : من الخريج سيتمكن برنامج،كمال متطلبات الا عند 

c1.     الطالب المعرفه في طبيعه الجهاز المصرفي االسالمي  يكتسب  

 

 والتعليم التعلم طرق

 •التمهيد للمحاضرة وعرض أهدافها قبل المناقشة، والتمهيد لموضوع المحاضرة التالية في نهاية كل محاضرة.  

استخدام مختلف استراتيجيات التدريس: التدريس المباشر، الحاالت الدراسية،  العمل الجماعي، حل  •

 ضرات. المشكالت، التعلم بالممارسة، واستخدام أسلوب العصف الذهني داخل المحا

 ورشات عمل, حلقات نقاش، زيارات ميدانية، طريقة االلقاء •

ورشة عمل ) إحضار مدير دائرة العالقات العامة في إحدى المؤسسات والتعرف على واقع العالقات  •

 العامة فيها والعقبات التي تواجهها ومناقشة ذلك من قبل الطالب، حلقات علمية وحوارية  

 ن البعد طرق التعلم الذاتي وع •

 التقييم  طرق

االمتحانات القصيرة، االمتحانات الفصلية، تقييم االداء الطالب ، تفاعل الطالب داخل المحاضرة، تقديم الطالب برزنتيشن،  

 امتحانات نهائية ، ابحاث علمية .
 

 محتوى المقرر 

 طرق التقييم  طرق التعلم والتعليم  المواضيع مخرجات ال ساعات  أسبوع

1.  
3 - 

وخصائصها  تعريف المصارف االسالمية

 وانواعه   والربا 

المحاضره االولى   

 متزامن

المحاضره الثانية   

 ، متزامن 

نقاش فردي 

 وجماعي

2.  
3 - 

تعريف المصارف االسالمية وخصائصها 

 والربا  وانواعه 

المحاضره االولى   

      متزامن ِ

المحاضره الثانية غير  

 ) فيديو (   متزامن

نقاش فردي 

 وجماعي

3.  
3 a1 

لمحاضره االولى   ا معالم االقتصاد االسالمي 

     متزامن  

المحاضره الثانية 

 متزامن

نقاش فردي 

 وجماعي

4.  
3 a1 

المحاضره االولى     معالم االقتصاد االسالمي

غير متزامن   واجب  

المحاضره الثانية  

نقاش فردي 

 وجماعي



 متزامن

5.  
3 a 2 

لمحاضره االولى   ا العقود في الفقه االسالمي

      متزامن  

المحاضره الثانية 

 متزامن

نقاش فردي 

 وجماعي

6.  
3 a 2 

المحاضره االولى     العقود في الفقه االسالمي

غير متزامن   واجب  

المحاضره الثانية  

 متزامن

نقاش فردي 

 وجماعي

7.  
3 b 1 

لمحاضره االولى   ا عقد المضاربة في الفقه االسالمي 

     متزامن 

المحاضره الثانية 

 متزامن

نقاش فردي 

 وجماعي

8.  
3 c 1 

المحاضره االولى    الودائع  واالستثمار في البنوك االسالمية 

      متزامن 

المحاضره الثانية 

 متزامن

نقاش فردي 

 وجماعي

9.  
3 c 1 

االمتحان المتوسط   واالستثمار في البنوك االسالميةالودائع  

المحاضره االولى    

لمحاضره الثانية  

 متزامن

 االمتحان المتوسط  

10.  
3 a 3 

المحاضره االولى    بيع المرابحه في البنوك االسالمية 

غير  متزامن  فيديو   

المحاضره الثانية  

 متزامن

نقاش فردي 

 وجماعي

11.  
3 a 3 

 المرابحه في البنوك االسالميةبيع 
 محاضرات عن بُعد

نقاش فردي 

 وجماعي

12.  
3 b2 

المحاضره االولى   في البنوك االسالمية المشاركه 

غير  متزامن تقديم  

presentatin   

المحاضره الثانية  

 متزامن

نقاش فردي 

 وجماعي

13.  
3 b2 

المحاضره االولى      المشاركه  في البنوك االسالمية

  متزامن     

المحاضره الثانية  

 متزامن

نقاش فردي 

 وجماعي

14.  
3 - 

ادوات التمويل واالستثمار في المصارف  

 االسالميه 

المحاضره االولى  

غير  متزامن تقديم  

presentatin   

المحاضره الثانية  

 متزامن

نقاش فردي 

 وجماعي



15.  
3 - 

صارف  مادوات التمويل واالستثمار في ال

 االسالميه 

    المحاضره االولى 

       متزامن

المحاضره الثانية  

 متزامن

نقاش فردي 

 وجماعي

16.  
3 - 

ادوات التمويل واالستثمار في المصارف  

 االسالميه 

 محاضره االولى

 متزامن     

المحاضره الثانية  

 االمتحان النهائي   

 االمتحان النهائي  

 

 3المكونات

 2020ن السمحان , دار المسيرة , ,دي و د حسي حسين الوا المصارف االسالمية , د.  الكتاب 

 المراجع

 2014اربد ,  1.الوجيز في المصارف االسالمية , عبدالجبار السبهاني , مطبعه الحالوه , ط1

 2010,  3دار المسيرة , ط  نوك االسالمية ,.محمد العجلوني ,.الب2

 2010,  1االسالمية , حربي عريقات , سعيد عقل , دار وائل للنشر ط .ادارة المصارف 3

.الخدمات المصرفية في البنوك االسالمية والتنقليدية , مروات ابو عرابي ال, مؤسسة تسنيم ,  4

2006  . 

 2012,  4المصارف االسالمية , د.  حسين الوادي و د حسين السمحان , دار المسيرة , ط  موصى به للقراءة 

 E-learningيوجد مادة الكترونية + مادة الكترونية

  مواقع اخرى

 

 خطة تقييم المقرر   

 الدرجة طرق التقييم 
 )رمز المخرج( المخرجات 

C1 B2 B1 A3 A2 A 1 

 14 16     30  االمتحان األول )المنتصف(

        االمتحان الثاني )اذا توفر( 

 8 8 8 8 8 10 50 االمتحان النهائي 

    20 اعمال الفصل 
ية

صل
لف

 ا
ل
ما

ع
ال
 ا
ت

ما
يي

تق
 

 5     5 10 الوظائف

        حاالت للدراسة 

    5   5 المناقشة والتفاعل 

        أنشطة جماعية

        امتحانات مختبرات ووظائف 

        عروض تقديمية 

       5 امتحانات قصيرة 

       100 المجموع

 

 االنتحال 

 بشأن   صارمة  سياسةيوجد في الجامعة  .  ما عمال لشخص اخر ويدعي انه عمله  شخصيأخذ  هو ان    األدبية  السرقةاو  االنتحال  

 آخر  اً شخص  يساعد  شخص  أي  على  أيًضا  تنطبق  العقوبات.  السياسة  هذه  تطبيق   سيتم  بالفعل،  االنتحال  اكتشاف  تم  وإذا  االنتحال،

 .(علم عن بك الخاصة  البرمجية التعليمات بنسخ ما لشخص السماح طريق عن المثال سبيل على) االنتحال ارتكاب على

 على  بشدة  نشجعك.  الدراسية  لمقرراتا  تنفيذ  كيفية  حول  األفكار  األفراد   من  عدد  يشارك  حيث  الجماعي  العمل  عن  االنتحال  يختلف

ً   العمل  يمكنك  أنه  يعني  هذا .  ذلك  على  معاقبتك  تتم  لن  وبالتأكيد  مجموعات،  في  العمل  المهم.  عمل مشروع او انجاز وظيفة  في  معا



  بمتطلبات  بدقة   االلتزام  عليك  يجب  الصحيح  بالتقييم  السماح  أجل  من.  المكمل  البرنامج  جوانب  لجميع  كامل  فهم  لديك  يكون  أن  هو

الوظيفة  عمل او  والعمل    لتشجيع  موجودة  المتطلبات  هذه .  ومفصل  أعاله  موضح  هو  كما  المشروع    الفردي، الفهم  الجماعي، 

 .االنتحال منعو الفردي، التقييم وتسهيل

 


