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, البيوع, المشاركات, يهدف هذا المساق إلى تعريف الطلبة بأساليب التمويل واالستثمار اإلسالمية :وصف المساق  .1

ومصادر , وأساليب التمويل واالستثمار المتاح تطبيقها في المصارف اإلسالمية, والمصارف اإلسالمية, أساليب أخرى

 .األموال وتوظيفها في المصارف اإلسالمية

 

 :مفردات المساق .2

 المدة الزمنية المحتويات الموضوع ت

 .تعريف التمويل اإلسالمي-  أساليب التمويل واالستثمار اإلسالمية 1
 .أساليب التمويل المجانية- 

 .عقود التبرع واإلرفاق- 

أسبوعان 
 
 

المشاركات  - .أساليب التمويل واالستثمار 2
البيوع - 
 أساليب أخرى- 

أسبوعان 
 

أسبوع 
 

. نشأة المصارف اإلسالمية وانتشارها-  المصارف اإلسالمية 3
العوامل التي ساعدت على نشأت - 

. المصارف اإلسالمية وانتشارها
تعريف المصارف اإلسالمية - 

. وخصائصها
. أهداف المصارف اإلسالمية- 
 

أسبوع 
 
 

أسبوع 
 

 26/10/2015  موعد االمتحان األول 4

النظام المالي -  النظام المالي اإلسالمي 5
النظام المالي اإلسالمي - 
مؤسسات النظام المالي - 
مشاكل ومعوقات تحد من التوجه نحو - 

 .تطبيق النظام المالي اإلسالمي

أسبوعان 
 

أسبوع 
 

 26/11/2015  موعد األمتحان الثاني 
أساليب التمويل واالستثمار المتاح تطبيقها في  6

 .المصارف اإلسالمية
المشاركة - 
. المضاربة- 
. المرابحة- 
. التوريق- 
. اإلجارة- 
. السلم- 
 االستصناع- 

أسبوع 
 

أسبوع 
 

أسبوع 
أسبوع 

 

. أنواعها-  أساسيات ومخاطرصيغ التمويل اإلسالمي 8
. أقسامها- 
. مخاطر صيغ التمويل اإلسالمي- 
عالقة صيغ التمويل بمخاطر االئتمان - 

 والتشغيل

أسبوع 
 
 

أسبوع 
 

 يحدد في حينه  موعد األمتحان النهائي 16

 

 

 



 

 المراجع .3

النشر العلمي والترجمة, , جامعة القصيم، مقدمة في نظرية التمويل اإلسالمي وأدواته، العجلونيأحمد  :رئيسي 

 .2014السعودية, 

 :مساعدة 

. دار أسامة للنشر والتوزيع, عمان ,المصارف اإلسالمية بين النظرية والتطبيقعبد الرزاق رحيم الهيتي, - 

معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية اإلسالمية, هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات - 

.     www.aaoifi.com, البحرين,  (االيوفي )المالية اإلسالمية 

. للدكتور سامر قنطقجي, اإلسالمية المالية والمؤسسات المصارف في التمويل صناعة كتاب- 

 قحف منذر د , اإلسالمي التمويل أساسياتكتاب - 

, االختبار ( عالمات10 )وواجبات, مشاركة ( عالمة20), االختبار الثاني ( عالمة20) االختبار االول .توزيع العالمات .4

 ( عالمة50)النهائي

 .الساعات المكتبية .5

 Email: daif_drwish@yahoo.com (2:00-12:30)الساعة : اثنين , اربعاء  ضيف هللا  محمد احمد الدرويش . د
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