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 االقتصاد والعلوم اإلداريةكلية 

 التمويل والمصارف قسم

 

  "المصارف اإلسالمية" مساقتوصيف 
 

 :معلومات مدرس المساق .1

 زـسفيان عيسى حري :المساق( منسق/  مدرس)اسم 

 ثن ربع 13:31 – 11:11حد ثل خمس،  01:00  – 12:00 :الساعات المكتبية

 3344، فرعي 64مكتب رقم  :رقم المكتب والرقم الفرعي

 Sufian_hraze@aabu.edu.jo :البريد االلكتروني

 ال يوجد :الفني / المشرف / والتدريسمساعد البحث 

 

 :المساقوصف  .2

لح يةةل م ةةادر واسةةت داماا األمةةواه رةةد   ةةة    واألسةةس ارعةةرعيط ارتةةي ليةةةو  ع ي ةةا دراسةةط يعي ةةط ارم ةةارم ا سةة ميط 

  ارمعةةك ا ...ارم ةةارم  عم يةةاا ارتمويةةل بارمعةةاراط وارملةةاربط وارمرابحةةط وارتةةاجير ارموت ةةي بارتم يةة  واريةةر  ارحسةةن

ا ارتموي يةةط واررقابيةةط بارم ةةارم ارمرازيةةط  دراسةةط واق  ةةا ار م ةةةي واالنتيةةاداا ارتةةي لواجةةا ارم ةةارم ا سةة ميط  ع قت ةة

 . ومستيع  ا في ارع دان ا س ميط وغير ا س ميط ارتي ل مل في ا

 

 :مساقال بيانات .3

 طسوط ثاني: ىالمستو ارم ارم ا س ميط :اسم المساق 213313: مساقال قمر

 11:11 – 11:11 :وقت المحاضرة ارتمويلمعادئ  :المتطلب السابق ظرين: مساقال طبيعة

 48 :الدراسية ساعاتعدد ال االوه: الفصل الدراسي 3112/3131 :العام الجامعي

 

 :المساق أهداف .4

 .، واق  ا ومستيع  اميطاألسس ارعرعيط ر م ارم ا س م رفط  -أ

 .رد  ارم ارم ا س ميط هاألموام ادر واست داماا لحديد  -ب

  ,صيغ ارتمويل ا س مي نواعأع ى ارت رم  -ج

 .ارمعك ا واالنتياداا ارتي لواجا ارم ارم ا س ميطبيان  -د

 

 دائرة ضمان الجودة والتخطيط
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 (المعرفة والمهارات والكفايات) التعلممخرجات  .5

 :يفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المساق أن يكون قادرا على

 .اق  ا ومستيع  اأبرز م مح األسس ارعرعيط ر م ارم ا س ميط، وباالرما   .1

 .م ادر واست داماا األمواه رد  ارم ارم ا س ميطولح يل لحديد  .3

 ,أنواع صيغ ارتمويل ا س مي بين م ت فتمييز ار .3

 .ارمعك ا واالنتياداا ارتي لواجا ارم ارم ا س ميط ومواقعط خ وصيطلحديد  .6

 

 

 :محتوى المساق .6

 الموضوع األسبوع

 .ميدمط ولم يد عا  األول

 .ا س ميأسس ار مل ارم رفي  الثاني

 وارربح( ارفائدة)ارربا  الثالث

 .حكمط لحريم ارربا الرابع

 .وارم ارم ا س ميط( ارتي يديط)ميارنط بين ارم ارم ارتجاريط  الخامس

 .واست داماا األمواه رد  ارم ارم ا س ميطم ادر  السادس

 االمتحان األول السابع

 .ارمعارااا: صيغ ارتمويل ا س مي الثامن

 .دايواا وارتمويل االجتماعيارم: صيغ ارتمويل ا س مي التاسع

 .ار كوك أنموذجا   –أدواا ارتمويل ا س مي مستجداا اساريب و العاشر

 اررقابط ارعرعيط يئاا  الحادي عشر

 االمتحان الثاني الثاني عشر

 .بارعو  ارمرازي وسياسالا ارويديط ارتي يديطا س ميط  كع قط ارعوو الثالث عشر

 .لحدياا ومعك ا ارم ارم ا س ميط الرابع عشر

 .واقع وآفاق ارم ارم ا س ميط الخامس عشر

 االمتحان النهائي السادس عشر
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 استراتيجيات التعليم والتعلم وطرق التقويم .7

 
 ت

 التعلمأنشطة  استراتيجيات التدريس مخرجات التعلم
 القياس/نوع التقويم

عرو  /امتحان)
 (واجعاا/مواقعط/صفيط

 لمحاضرةا التدريس المباشر بناء المعرفة النظرية 1
 الصررررررررررفيةالمحاضرررررررررررات 

 اق العملرووأ

 اكتساب المهارات العملية 3
المحاضرررررررررررات الصررررررررررفية 

 والمجموعات الدراسية
 والواجباتالمناقشة  دراسية حاالت 

 الدراسيةموعات جالم التعليم التعاوني تطبيق المهارات المكتسبة 3
 لمقابلرررررررررررةاوالمناقشرررررررررررة 

 وعروض الطلبة

 

 :تقييم الطلبة .8

 توزيع الدرجات لكل أسلوب توقيت التقييم األساليب المستخدمة

 11 خ ه ارف ل (ليرير، وظائف، حلور: )ارف ل أعماه. 1

 31 دساألسعوع ارسا  لحريري أوه امتحان. 3

 31 األسعوع ارثاني ععر  لحريري ثاني امتحان. 3

 21 ارسادس ععرسعوع األ لحريري ن ائي امتحان. 6

 

 

 :الكتاب المقرر .9

 أحكام ا ومعادئ ا ولطعييال ا ارم رفيط: ارعووك ا س ميط المرجع الرئيس

 محمد ار ج وني المؤلف

 دار ارمسيرة الناشر

 3113 السنة

 ثارثطار الطبعة

 - الموقع االلكتروني للمرجع

 

 

 (وتشمل الكتب والبحوث المنشورة في الدوريات او المواقع االلكترونية) المراجع اإلضافية .11
 

 .3116ععد ارجعار ارسع اني، اروجيز في ارم ارم ا س ميط، بدون مديوط نعر، بدون ناشر،  -1

3- 
-10-16، جريةةدة ار،ةةد، عمةةان، "افةةا ة ارموتجةةاا ارماريةةط ا سةة ميطدور ار ودسةةط ارماريةةط فةةي لطةةوير "غسةةان ارطارةةب، 

3113 . 

3- 
International Islamic Financial Market (IIFM), Sukuk Report: a Comprehensive Study of 

the Global Sukuk Market, Manama, IIFM Publications, 9th Edition, 2019 

 


