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 كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية 
 قسم التمويل والمصارف

 نظم المعمومات المالية والمصرفية اإلسالمية  مساقتوصيف 
 

 (Instructorساق )مدرس الم معمومات .1
 

 د. محمد عمي العفيف  : مساقال / منسق ( مدرس) م ــــــــــــــاس

 : ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات المكتبيـــــــــــــــــــــــالساع
11-12 
11-12:30 

  : يــــــــــــــــــــــــــم الفرعـــــــــــــــرقم المكتب والرق

 alafeef@gmail.com : يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد االلكترونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبري

  مساعد البحث والتدريس/المشرف/الفني )إن وجد(:

 

 Course Description)المساق )وصف  .2
 اسس العمل المصرفي اإلسالمي، نظم التمويل المصرفي اإلسالمي، طبيعتها، مزاياها ومقارنتها بنظم التمويل التجاري التقميدي،

خصوصية نظم الودائع لدى المصارف اإلسالمية، مستجدات أساليب التمويل المصرفي اإلسالمي، الخدمات المصرفية اإلسالمية، 
 ح.زي والتجاري، وأسس توزيع األرباوعالقتها بالنظام المصرفي المرك

 

 (Course Title) مساقال بيانات .3
 بكالوريس: ىالمستو  نظم المعمومات المالية والمصرفية اإلسالمية اسم المساق: 511412: مساقال قمر 

 ظري/عممين: مساقال طبيعة
 إدارة المصارف التجارية :/ المتزامن المتطمب السابق

 

 15:30-14:00وقت المحاضرة:
 

 ساعة 44 الدراسية: ساعاتعدد ال االول  الفصل الدراسي: 2020/  2019 :يالعام الجامع

 

 (Course Objectives)ِ المساق  أهداف .4
 

 سس العمل المصرفي اإلسالميبأتعزيز الطالب  -أ

 نظم التمويل المصرفي اإلسالمي، طبيعتها، مزاياها ومقارنتها بنظم التمويل التجاري التقميديب تعريف الطالب -ب

 مستجدات أساليب التمويل المصرفي اإلسالميبتعريف الطالب  -ج

 ح.وعالقتها بالنظام المصرفي المركزي والتجاري، وأسس توزيع األرباالخدمات المصرفية اإلسالمية، بتعريف الطالب  -د
 
 
 

 جبيعت آل انبيج

 وانخخطيطدائرة ضًبٌ انجىدة 
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  (Intended Student Learning Outcomes)مخرجات التعمم  .5

 (والكفايات)المعرفة والمهارات 

 :علىالمساق أن ٌكىن قادرا ا ٌفتزض بالطالب بعذ دراسته لهذ
 

  أسس العمل المصرفي اإلسالميأهم معرفة  .1
 نظم التمويل المصرفي اإلسالمي، طبيعتها، مزاياها ومقارنتها بنظم التمويل التجاري فهم  .2
 مستجدات أساليب التمويل المصرفي اإلسالميادراك  .3
  ح.الخدمات المصرفية اإلسالمية، وعالقتها بالنظام المصرفي المركزي والتجاري، وأسس توزيع األرباادراك اهمية  .4

 
 (Course Content) محتوى المساق .6

 

 الموضـــــوع األسبوع

 االسالمي االقتصادي النظام في الربا األول
 تطور تجربة اإلئتمان المصرفي عبر العصور  الثاوً

 النظام المصرفي اإلسالمي الثالث

 البنوك اإلسالمية الزابع

 تاسيس وادارة البنوك االسالمية  الخامس

 العوامل المؤثرة في االعمال المصرفية لمبنوك االسالمية  السادس

 االمتحان األول

 نظم التمويل المصرفي اإلسالمي، طبيعتها، مزاياها ومقارنتها بنظم التمويل التجاري الثامه

 مستجدات أساليب التمويل المصرفي اإلسالمي التاسع

 الخدمات المصرفية اإلسالمية العاشز

 الخدمات المصرفية اإلسالمية اهمية الحادي عشز

 االمتحان الثاني
  .عالقة الخدمات المصرفية اإلسالمية بالنظام المصرفي المركزي والتجاري الثالث عشز

 في النظام المصرفي االسالمي أسس توزيع األرباح الزابع عشز

 البنوك االردنية  من قبل المقدمة االلكترونيه االسالمية حاالت دراسية الهم الخدمات المصرفية عشز الخامس

 االمتحان النهائي                          عشز السادس
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 استراتيجيات التعميم والتعمم وطرق التقويم .7
(Teaching and learning Strategies and Evaluation Methods) 

 

 
 استراتيجيات مخرجات التعمم ت

 التقويم/القياسنوع  أنشطة التعمم التدريس
 (امتحان/عروض صفية/مناقشة/واجبات)

انربب في اننظبو  1

 االقخصبدي االساليي

 انًحبضرة
 اننقبش
 تواالجىب االسئهت

 ههعرض أيث
 افكبرخيص هح

 )ايخحبٌ/ /ينبقشت/(

2 
اننظبو انًصرفي 

 اإلساليي

 انًحبضرة
 اننقبش

 االسئهت واالجىبت

 ههعرض أيث

 /ينبقشت/()ايخحبٌ/  افكبرخيص هح

3 
 انبنىك اإلسالييت

 انًحبضرة
 اننقبش

 االسئهت واالجىبت

 ههعرض أيث

 )ايخحبٌ/ /ينبقشت/( افكبرخيص هح

4 
نظى انخًىيم انًصرفي 

اإلساليي، طبيعخهب، 

يزايبهب ويقبرنخهب بنظى 

 انخًىيم انخجبري

 انًحبضرة
 اننقبش

 االسئهت واالجىبت

 ههعرض أيث

 /ينبقشت/()ايخحبٌ/  افكبرخيص هح

5 
انخذيبث انًصرفيت 

 اإلسالييت

 انًحبضرة
 اننقبش

 االسئهت واالجىبت

 ههعرض أيث

 )ايخحبٌ/ /ينبقشت/( افكبرخيص هح

6 
عالقت انخذيبث 

انًصرفيت اإلسالييت 

ببننظبو انًصرفي 

 .انًركزي وانخجبري.

 انًحبضرة
 اننقبش

 االسئهت واالجىبت

 ههعرض أيث

 /ينبقشت/()ايخحبٌ/  افكبرخيص هح

 

 (Assessment) تقييم الطمبة .8
 توزيع الدرجات لكل أسموب توقيت التقييم األساليب المستخدمة

 %10 خالل الفصل : )تقرير، وظائف، حضور(الفصل أعمال-1
 %20 األسبوع السابع   تحريري أول امتحان-2
 %20 األسبوع الثاني عشر  تحريري ثاني امتحان-2
 %50 أسبوع االمتحانات النهائية تحريري نهائي امتحان-3

 

 (Text Book) الكتاب المقرر .9
 

 البنوك اإلسالمية بين النظرية والتطبيق، المرجع الرئيس
 د. عبد هللا الطيار، المؤلف
 دار الوطن، الناشر
  السنة
  الطبعة

  الموقع االلكتروني لممرجع
 

 (االلكترونيةوتشمل الكتب والبحوث المنشورة في الدوريات او المواقع ) (References) المراجع اإلضافية .10
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 .المصارف معامالتها وودائعها، مصطفى الزرقا -1
 محمود أرشيد، الشامل في معامالت وعمميات المصارف اإلسالمية، دار النفائس -2
 .المعاامالت المالياة المعاصارة فاي ضاوء الشاريعة اإلساالمية، عالي الساالوس، مكتباة الفاال  -3
 المعامالت المالية المعاصرة في الفقه اإلسالمي، د. محمد اشبير، دار النفائس. -4

 


