
 وصف المساق
 موضوعات متقدمة في االقتصاد الكلي اإلسالمي: اسم المساق  IEB721: رمز المساق ورقمه

 العربیة: لغة المساق ال یوجد: المتطلب السابق للمساق

 ساعات3: الساعات المعتمدة دكتوراه: مستوى المساق

  :وصف المساق

ه،  : النشاط االقتصادي من منظور كلي ي ومحددات ة          العرض الكل ف، النظری ي التوظی ة الكالسیكیة ف ي وعناصره، النظری ب الكل الطل
ب  : الكینزیة في التوظیف والسیاسات التي ارتكزت علیها، العرض الكلي والطلب الكلي في ضوء المذهب االقتصادي اإلسالمي   الطل

د  : عطیات المذهب في التحلیل الكلياالستهالكي الخاص، الطلب االستثمار الخاص، اإلنفاق الحكومي، القطاع الخارجي، تأثیر م تحدی
مستوى الدخل التوازني في اقتصاد زكوي صفري الفائدة، التوازن في القطاع الحقیقي وفي القطاع النقدي، التوازن الكلي، التضخم، 

 .البطالة، السیاسة االقتصادیة وأدواتها في اقتصاد إسالمي

  :أهداف المساق

   .الكلي في اقتصاد وضعيمراجعة نقدیة لموضوعات االقتصاد  -1
 تأصیل نظریة إسالمیة لالقتصاد الكلي بمدخل تحلیلي مقارن -2
 تأصیل نظریة إسالمیة لالقتصاد الكلي بمدخل معیاري مقارن  -3
 .تحلیل السیاسات االقتصادیة الكلیة على أسس نظریة ومعیاریة مقارنة  -4

  )الذهنیة والوجدانیة والقیمیة والعملیة(مخرجات التعلم 

  :بالطالب بعد دراسته لهذا المساق أن یكون قادرا على یفترض

  

   .فهم مستوعب لموضوعات االقتصاد والساسات الكلیة في اقتصاد وضعي  -1
 فهم خصوصیة التوازن بین العرض الكلي والطلب الكلي وعناصرهما في اقتصاد إسالمي -2
 زكوي صفري الفائدةتحدید إطار نظري واضح لبیان آلیات عمل المتغیرات الكلیة في اقتصاد   -3
 تحلیل أهداف المجتمع االقتصادیة في االستقرار والنمو في ضوء معطیات االقتصاد اإلسالمي  -4
 .رسم السیاسات االقتصادیة الكلیة واستحداث أدواتها الضروریة النقدیة والمالیة واألجریة والسعریة  -5

 

  

  

 تصاد اإلسالمي الجزئيموضوعات متقدمة االق: اسم المساق IEB722: رمز المساق ورقمه

 العربیة: لغة المساق ال یوجد: المتطلب السابق للمساق

 ساعات3: الساعات المعتمدة دكتوراه: مستوى المساق

  

  :وصف المساق

تج في سوق المدخالت وضعیًا        عالنشاط االقتصادي من منظور جزئي، توازن المستهلك وض وازن المن اج وت یًا وإسالمیًا، دوال اإلنت
المنافسة : وإسالمیًا، توازن المنتج في أسواق الناتج وضعیًا وإسالمیًا، بنیة السوق اإلسالمیة والموقف من التسعیر، أشكال السوق

ام السوق اإلسالمیة، أسواق             ة في ضوء أحك ار القل ة واحتك ًا، المنافسة االحتكاری التامة، االحتكار التام، الموقف من االحتكار فقه
 .مدخل تحلیلي ومدخل شرعي: أسعارها في ظل الضوابط الشرعیة، سوق العمل والمطالب النقابیة المدخالت وتحدید

  :أهداف المساق



  

   .فهم موضوعات االقتصاد الجزئي الوضعي بمنظور نقدي مقارن -1
 تأصیل نظریة تفسیر سلوك المستهلك في ضوء معطیات المذهب االقتصادي اإلسالمي -2
 المنتج في ضوء معطیات المذهب االقتصادي اإلسالميتأصیل نظریة تفسیر سلوك   -3
 .تأصیل نظریة تحدید أسعار المدخالت اإلنتاجیة ونظریة التوزیع بمدخل جزئي  -4

  

  )الذهنیة والوجدانیة والقیمیة والعملیة(مخرجات التعلم 

  :یفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المساق أن یكون قادرا على

  اقتصاد وضعي وإسالميتفسیر سلوك المستهلك في  -1
 تفسیر سلوك المنتج في اقتصاد وضعي وإسالمي  -2
 تفسیر سلوك المالك لخدمات عوامل اإلنتاج في اقتصاد وضعي وإسالمي  -3
 .فهم السیاسات االقتصادیة بمدخل تحلیلي جزئي  -4

  

  

IEB723 :رمز المساق ورقمه   اإلسالم في االجتماعي واالقتصاد الرفاه: اسم المساق 

 العربیة: لغة المساق ال یوجد: السابق للمساقالمتطلب 

 ساعات3: الساعات المعتمدة دكتوراه: مستوى المساق

  :وصف المساق

ي           ومفه ام ف وازن الع ام السوق، الت ي نظ وارد ف م اقتصادیات الرفاه، أهداف المجتمع االقتصادیة من منظور إسالمي، تخصیص الم
ي اقتصاد إسالمي، السوق        االستهالك واإلنتاج، شروط الكفاءة  وارد ف دار، تخصیص الم واألمثلیة، تخصیص الموارد في اقتصاد م

ي              ة االقتصادیة ف ي اإلسالم، وظائف الدول ة ف ع وأسسه الحقوقی ام التوزی ار، نظ ار الخاص، إدارة االحتك اإلسالمیة وترشید االختی
ة   لع العام ام، الس ار الع رعیة وترشید االختی ة الش الم، السیاس ات    :اإلس مان والسیاس المي، الض اد إس ي اقتص ا ف ا وإدارته تمویله

ي من منظور        ة المستدامة واالحتساب البیئ االجتماعیة في اإلسالم، التركیب االجتماعي ومحكات التمایز من منظور إسالمي، التنمی
 .إسالمي

  :أهداف المساق

  .العام، األمثلیة وشروطهاالتوازن (مراجعة نقدیة لموضوعات الرفاه واالقتصاد االجتماعي  -1
 .تأصیل نظریة إسالمیة للرفاه بمدخل تحلیلي مقارن  -2
 .تأصیل نظریة إسالمیة للرفاه بمدخل معیاري مقارن  -3
 .تأصیل إطار تكاملي یوفق بین الحسابات الخاصة والحسابات االجتماعیة نظریُا ومعیاریًا ومؤسسیا  -4

  )والعملیةالذهنیة والوجدانیة والقیمیة (مخرجات التعلم 

  :یفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المساق أن یكون قادرا على

  

  .فهم موضوعات الرفاهیة وضرورات االقتصاد االجتماعي في اقتصاد وضعي -1
 .تجلیة الموقف المعیاري من موضوعات الرفاه واالقتصاد االجتماعي في ضوء معطیات المذهب االقتصادي اإلسالمي  -2
 .لبحث موضوعات الرفاه واالقتصاد االجتماعي في اقتصاد إسالميتحدید إطار نظري واضح   -3
 .اكتشاف الموقف التاریخي لدور الدولة ومسؤلیتها عن العرض العام والبیئة ولوازم الرفاه االجتماعي  -4
ان تشریعات العمل، الضم(تقویم السیاسات والتوجهات االقتصادیة المحلیة والعالمیة بصدد معطیات االقتصاد االجتماعي -5

 ...).االجتماعي، البیئة، العولمة ودور الدولة
 

  



 اإلسالم و النظریة النقدیة: اسم المساق IEB726: رمز المساق ورقمه

 العربیة: لغة المساق ال یوجد: المتطلب السابق للمساق

 ساعات3: الساعات المعتمدة دكتوراه: مستوى المساق

  :وصف المساق

  

ة والمدرسة    : المدرسة الكالسیكیة، النقود والسیاسات النقدیة: النقود والنشاط االقتصاديالنقود والقواعد النقدیة،  المدرسة الكینزی
ود               ي اقتصاد إسالمي، عرض النق ود ف ى النق ب عل ي اإلسالم، الطل ود ف ام النق النقودیة، النقود ووظائفها في اقتصاد إسالمي، أحك

ي اقتصاد            وإدارته في اقتصاد إسالمي، النظام النقدي اإل ا ف ة وأدواته ة، السیاسة النقدی ود االئتمانی د النق ن تولی سالمي والموقف م
إسالمي، الموقف من تغیر قیمة النقود، التضخم ونظریات التضخم في ضوء أحكام المذهب االقتصادي اإلسالمي، مستجدات الساحة 

 .النقود اإللكترونیة والنقود الرقمیة والموقف منها: النقدیة

  :المساقأهداف 

  

  .التعرف على وجهة نظر اإلسالم في القضایا النقدیة المختلفة -1
 .التعرف على مدى فعالیة السیاسة النقدیة -2
 .التعرف على أثر النقود في التضخم -3
 .مناقشة بعض الدراسات اإلسالمیة المتقدمة في النقود -4

  )الذهنیة والوجدانیة والقیمیة والعملیة(مخرجات التعلم 

  :بعد دراسته لهذا المساق أن یكون قادرا علىیفترض بالطالب 

  .إدراك وجهة نظر اإلسالم في القضایا النقدیة المختلفة -1
 .فهم مدى فعالیة السیاسة النقدیة -2
 .إدراك أثر النقود في التضخم -3
 .مناقشة بعض الدراسات اإلسالمیة المتقدمة في النقود -4

  

 اإلسالمي االقتصادي الفقه نظریات: اسم المساق IEB730: رمز المساق ورقمه

 العربیة: لغة المساق ال یوجد: المتطلب السابق للمساق

 ساعات3: الساعات المعتمدة دكتوراه: مستوى المساق

  

  :وصف المساق

ة             ة االستخالف، نظری ة، نظری ة والقاعدة الفقهی ة االقتصادیة، النظری ة والنظری ة الفقهی ماهیة النظریة الفقهیة وعناصرها، النظری
ونظریة التعسف في استخدامه، نظریة الملكیة، نظریة العقد، نظریة التوزیع ونظریة نظریة القیمة والتسعیر، نظریة الظروف  الحق 

 .الطارئة، نظریة الضرورة، نظریة الضمان

  

  :أهداف المساق

  

  .التعرف على النظریات الفقهیة وأصول التنظیر الفقهي ومسیرة التألیف في النظریات الفقهیة .1
 .عالقة علم االقتصاد بالنظریات الفقهیة بیان .2
 .معرفة كیفیة استخدام النظریات الفقهیة لظبط المسائل االقتصادیة .3
 .استكمال المنظومة المعرفیة الفقهیة لدارسي االقتصاد اإلسالمي .4



 

  )الذهنیة والوجدانیة والقیمیة والعملیة(مخرجات التعلم 

  :یكون قادرا علىیفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المساق أن 

  .فهم واستیعاب أهم النظریات الفقهیة .1
 .استخدام النظریات الفقهیة في االقتصاد وظبط مسائله .2
 .التفكیر التنظیري الكلي في دراسة القضایا الفقهیة وتطبیقاتها عاة القضایا االقتصادیة .3
 .ادراك العالقة العلمیة بین النظریات الفقهیة وعلم االقتصاد االسالمي .4

 

  

IEB731 :رمز المساق ورقمه  اقتصادیات الزكاة: اسم المساق 

 العربیة: لغة المساق ال یوجد: المتطلب السابق للمساق

 ساعات3: الساعات المعتمدة دكتوراه: مستوى المساق

  

  :وصف المساق

اة    : ماهیة الزكاة وفرضیتها، وعاء الزكاة ة اقتصادیة، مصارف الزك ة   : قراءة فقهی راءة فقهی د      ق اة، تنقی ال الزك ت م واقتصادیة، بی
ي   ب الكل ب االستهالكي،    : الزكاة، الزكاة في إطار نظام التوزیع، الزكاة  في إطار النظام المالي، الزكاة وآثارها في الطل اة والطل الزك

اة ومستوى التو      ي، الزك ي العرض الكل وازني،    الزكاة والطلب االستثماري، الزكاة واإلنفاق العام، الزكاة وآثارها ف اتج الت ف والن ظی
 .الزكاة والنمو االقتصادي، آثار اقتصادیة آخرى للزكاة، الزكاة واألمان االجتماعي

  :أهداف المساق

  

  .معرفة وعاء الزكاة وتحلیله اقتصادیا -1
 .فهم اآلثار االقتصادیة واالجتماعیة للزكاة -2
 .االطالع على الدراسات الحدیثة في اقتصادیات الزكاة وفهمها -3
  )الذهنیة والوجدانیة والقیمیة والعملیة(ات التعلم مخرج

  :یفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المساق أن یكون قادرا على

  .تحلیل وعاء الزكاة اقتصادیا -1
 .إدراك اآلثار االقتصادیة للزكاة -2
 .استیعاب الدراسات الحدیثة في اقتصادیات الزكاة -3

  

IEB732 :رمز المساق ورقمه   االقتصادیة من منظور إسالمي التنمیة نظریات: اسم المساق 

 العربیة: لغة المساق ال یوجد: المتطلب السابق للمساق

 ساعات3: الساعات المعتمدة دكتوراه: مستوى المساق

  :وصف المساق

ة االقتصادیة         نسماته وأسبابه،   : ماهیة النمو وحقیقة التنمیة، تحلیل التخلف ة االقتصادیة من منظور إسالمي، التنمی ات التنمی ظری
یم    وأحكام المذهب االقتصادي اإلسالمي، تعبئة الموارد الطبیعیة، تعبئة الموارد المالیة، تعبئة الموارد البشریة، التنمیة ومنظومة الق

المصادر الداخلیة، المصادر الخارجیة، التنمیة : القتصادیةاإلسالمیة، الفائض االقتصادي الفعلي والفائض االحتمالي، تمویل التنمیة ا



 .ادي التنمیة، البیئة ومتطلبات التنمیة المستدامةصالبشریة ومؤشراتها، التخطیط وإدارة التنمیة االقتصادیة، دور التكامل االقت

  :أهداف المساق

  

  .التعرف على نظریات التنمیة االقتصادیة وتقیمها من منظور إسالمي -1
 .التعرف على الفكر التنموي عند علماء المسلمین -2
 .التعرف وسائل تمویل التنمیة محلیا وعالمیا -3
 .التعرف على واقع التنمیة االقتصادیة في الدول اإلسالمیة ومعوقاتها -4
 .التعرف دور التكامل االقتصادي بین الدول اإلسالمیة -5

  )الذهنیة والوجدانیة والقیمیة والعملیة(مخرجات التعلم 

  :یفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المساق أن یكون قادرا على

  

  .تقییم نظریات التنمیة االقتصادیة إسالمیا -1
 .فهم الفكر التنموي عند علماء المسلمین -2
 .إدراك وسائل تمویل التنمیة محلیا وعالمیا -3
 .فهم واقع التنمیة االقتصادیة في الدول اإلسالمیة ومعوقاتها -4
 .االقتصادي بین الدول اإلسالمیةإدراك دور التكامل  -5

  
  

  

IEB733 :رمز المساق ورقمه   معاصرة دولیة اقتصادیة قضایا: اسم المساق 

 العربیة: لغة المساق ال یوجد: المتطلب السابق للمساق

 ساعات3: الساعات المعتمدة دكتوراه: مستوى المساق

  :وصف المساق

ي ومستوى    اره،           التكامل االقتصادي على مستوى دول الي وآث ر الم دول اإلسالمیة، التحری ین ال ة ب ارة البینی الم اإلسالمي، والتج الع
ا       الم اإلسالمي، العولمة وآثاره مشكالت المدیونیة، النظام النقدي الدولي وأسعار الصرف، األزمة المالیة وآثارها في اقتصادات الع

  . الدولیة، الهجرة غیر القانونیة واألمان االجتماعي االقتصادیة واالجتماعیة، غسیل األموال، العالقات االقتصادیة

  :أهداف المساق

  

  .أن یدرك الطالب مفهوم التكامل اإلقتصادي ویدرس تجاربه على المستویین الدولي واإلقلیمي -1
 .أن یتبین الطالب ماهیة التجارة البینیة وأهمیتها ومعوقاتها بین الدول اإلسالمیة -2
 .المدیونیة وأسعار الصرف والعولمة وغسیل األموال وآثارهما االقتصادیةأن یتفهم الطالب مشكالت  -3
 .أن یعرف الطالب أهم االتفاقیات والمنظمات الدولیة واألقلیمیة -4

  )الذهنیة والوجدانیة والقیمیة والعملیة(مخرجات التعلم 

  :یفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المساق أن یكون قادرا على

  

  .االقتصادي ومعرفة أهم تجاربه على المستویین الدولي واإلقلیميفهم التكامل  -1
 .إدراك طبیعة وحجم التجارة البینیة ومعوقاتها على مستوى العالم اإلسالمي -2
 .معرفة أهم المشكالت االقتصادیة الدولیة وآثارها االقتصادیة -3
 .معرفة أهم أهم االتفاقیات والمنظمات الدولیة واألقلیمیة -4

  



  

IEB735 :رمز المساق ورقمه   العامة اإلسالمیة موضوعات متقدمة في المالیة: اسم المساق 
 العربیة: لغة المساق ال یوجد: المتطلب السابق للمساق

 ساعات3: الساعات المعتمدة دكتوراه: مستوى المساق
  :وصف المساق

  
ي         ات العامة ف ع، النفق ادیة للمجتم ه بالفلسفة االقتص الي وعالقت ام الم ة     النظ رادات العام ة، اإلی ة العامة الكالسیكیة والكینزی : المالی

ة        ات العام المي، النفق ع اإلس ي المجتم ة ف وق، دور الدول اد الس ي اقتص رها ف ا وعناص ة    : طبیعته ي الدول ا ف رها وتطوره عناص
ام الضریبي، المو           ي اقتصاد إسالمي، السیاسة الشرعیة والنظ رادات العامة وعناصرها ف ة    اإلسالمیة، اإلی ة العامة للدول ت  (ازن بی

  .إدارتها وتمویلها، المالیة العامة واقتصاد الرفاهیة: مدخل تاریخي ومدخل وظیفي، السلع العامة): المال
  :أهداف المساق

  
  .أن یبین السلع العامة، واإلیرادات العامة في النظامیین الوضعي واإلسالمي -1
  .أن یتعرف الطالب على النفقات العامة وتقیمها إسالمیا  -2
  .أن یوضح الضرائب وأشكالها وأنواعها، واآلثار االقتصادیة للنفقات واإلیرادات -3
  .أن یتمكن من فهم الموازنة العامة للدولة -4

 
  

  )الذهنیة والوجدانیة والقیمیة والعملیة(مخرجات التعلم 

  :ساق أن یكون قادرا علىیفترض بالطالب بعد دراسته لهذا الم

  
  .معرفة السلع العامة، واإلیرادات العامة في النظامیین الوضعي واإلسالمي  -1
 .تقییم النفقات العامة إسالمیا -2
 .التمكن من استیعاب مفهوم الضرائب وأشكالها وأنواعها،واآلثار االقتصادیة للنفقات واإلیرادات  -3
 .إدراك ماهیة والموازنة العامة للدولة -4

  
 

  

IEB736 :رمز المساق ورقمه   اإلسالمي االقتصاد الفقهیة في وتطبیقاتها القواعد والضوابط: اسم المساق 

 العربیة: لغة المساق ال یوجد: المتطلب السابق للمساق

 ساعات3: الساعات المعتمدة دكتوراه: مستوى المساق

  :وصف المساق

ة، القواعد   ماهیة القواعد الفقهیة، القواعد الفقهیة والقواعد  األصولیة، القواعد الفقهیة والنظریات الفقهیة، ماهیة الضوابط الفقهی
ي        ة ف ام االقتصادي اإلسالمي، القواعد الفقهی والضوابط ومبدأ العلیة في التشریع اإلسالمي، القواعد الفقهیة في النظام العام والنظ

امالت  ه المع واب  : فق د والض وع، القواع ي البی وابط ف د والض وابط   القواع اركات، الض ي المش وابط ف ارات، القواعد والض ي اإلج ط ف
 .والقواعد في المضاربات، القواعد والضوابط في العقود المركبة، القواعد والضوابط في الهندسة المالیة

  :أهداف المساق

  

  .التعریف بعلم القواعد والضوابط الفقهیة ومسیرته العلمیة .1
 .االقتصادالربط بین علم القواعد الفقهیة وعلم  .2
 .بناء منظومة معرفیة فقهیة تحكم االقتصاد من خالل علم القواعد والضوابط .3
 .تدریب الطالب على استخدام القواعد الفقهیة لضبط النوازل االقتصادیة والحكم علیها .4

 



  )الذهنیة والوجدانیة والقیمیة والعملیة(مخرجات التعلم 

  :ن قادرا علىیفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المساق أن یكو

  

  .معرفة واستیعاب القواعد والضوابط الفقهیة المتعلقة باالقتصاد .1
 .استخدام القواعد والضوابط الفقهیة في المستجدات االقتصادیة .2
 .التعامل مع مصادر علم القواعد واستخراجها لالفادة منها في التخصص .3

 

  

IEB741 :رمز المساق ورقمه   الفكر المصرفي اإلسالمي : اسم المساق 

 العربیة: لغة المساق ال یوجد: المتطلب السابق للمساق

 ساعات3: الساعات المعتمدة دكتوراه: مستوى المساق

  :وصف المساق

  

دي         ر المصرفي التقلی ادي، مسلمات الفك الفكر االقتص رفي ب ر المص ة الفك ر المصرفي وأصوله، عالق ة الفك ة ا : ماهی لخاصة الملكی
دي، الممارسات                ر التقلی ر المصرفي اإلسالمي من مسلمات الفك ف الفك وي، موق د القرض الرب ود، عق المطلقة للنقود، تسلیع النق
د        ر المصرفي وتوری ر المصرفي اإلسالمي، الفك المصرفیة في التاریخ االقتصادي اإلسالمي، نشأة المصارف اإلسالمیة وتطور الفك

وال رف  : األم اربة المص وال   المض ة األم رفي وتنمی ر المص رفیة       : یة، الفك وع المص رفیة، البی ارة المص رفیة، اإلج اركة المص المش
 .التمویلیة، الفكر المصرفي وإدارة السیولة، الفكر المصرفي واالبتكار المالي

  :أهداف المساق

  

  .فهم واستیعاب نشأة الفكر المصرفي اإلسالمي وتطوره إلى الیوم .1
 .المعرفیة غي الفكر المصرفي اإلسالمي من حیث االسس والنظریاتبناء المنظومة  .2
 .تتبع مسیرة الفكر المصرفي في العالم االسالمي وخارجه .3

 

  

  )الذهنیة والوجدانیة والقیمیة والعملیة(مخرجات التعلم 

  :یفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المساق أن یكون قادرا على

 
 .آثاره في الواقعالبحث في الفكر المصرفي واظهار  .1
 .تكوین فكرة واضحة حول الفكر المصرفي اإلسالمي .2
 مناقشة األراء المتعلقة بمسیرة الفكر المصرفي اإلسالمي .3
 .الحكم على مسیرة الفكر المصرفي وتقییمه قوة وضعفا .4

  

IEB742 :رمز المساق ورقمه   والنقدیة المالیة موضوعات متقدمة في األسواق: اسم المساق 

 العربیة: لغة المساق ال یوجد: السابق للمساقالمتطلب 

 ساعات3: الساعات المعتمدة دكتوراه: مستوى المساق

  :وصف المساق



تقدیر شرعي، األسواق : تقدیر شرعي، سوق رأس المال التقلیدي وأدواته: األسواق المالیة ووظائفها، سوق النقد التقلیدي وأدواته
تاریخي، السوق المالي اإلسالمي األولي واألسس الشرعیة والتنظیمیة التي تحكم نشاطه، السوق استقراء : المالیة واألزمات المالیة

الي                ًا وسیاسة، أدوات السوق الم ن المضابة حكم م نشاطه، الموقف م ي تحك ة الت انوي واألسس الشرعیة والتنظیمی اإلسالمي الث
المي تثم     : اإلس نادیق االس ا، ص اهمة وأحكامه ركات المس هم والش ا،     األس المیة وأحكامه تثماریة اإلس كوك االس ا، الص ار ووثائقه

 .المصارف اإلسالمیة وعالقتها بالسوق المالي اإلسالمي، المصرف المركزي وعالقته بالسوق المالي

  :أهداف المساق

  

  .إدراك أهمیة األسواق المالیة والنقدیة في عملیة االدخار واالستثمار -1
 .منظور إسالميتقییم إدوات السوق المالیة من  -2
 .إدراك العالقة بین األسواق العالمیة واألسواق المحلیة -3
 .التعرف على أدوات السوق المالیة اإلسالمیة وتطبیقاتها المعاصرة -4
 .التعرف على واقع أسواق المال المحلیة والعالمیة وتقیم تجاربها -5

 

  )الذهنیة والوجدانیة والقیمیة والعملیة(مخرجات التعلم 

  :لب بعد دراسته لهذا المساق أن یكون قادرا علىیفترض بالطا

  

  .القدرة على تقییم أدوات السوق المالي من منظور إسالمي -1
 .إدراك الفرق بین أدوات األسواق المالیة والنقدیة الوضعیة واإلسالمیة -2
 .فهم أدوات السوق المالیة اإلسالمیة وتطبیقاتها المعاصرة -3
 .وتقیم تجاربها تقییم أسواق المال المحلیة والعالمیة -4

  

IEB743 :رمز المساق ورقمه  مشكالت المصارف اإلسالمیة: اسم المساق 

 العربیة: لغة المساق ال یوجد: المتطلب السابق للمساق

 ساعات3: الساعات المعتمدة دكتوراه: مستوى المساق

  :وصف المساق

المیة المعاصرة     ارف اإلس ا المص ي تواجهه كالت الت دد المش كالت: تع اد     مش وى واالجته ي الفت ارض ف ر والتع ال التنظی عدم اكتم
املین   ة بالمتع كالت المتعلق ي، المش كالت       : الفقه مون، مش د المض ة العائ یطرة عقلی تثماریة وس ابات االس حاب الحس كالت أص مش

املین  عدم األمانة والشفافیة في حسابات المضاربة، م  : المتمولین المالیة والدیون المتعثرة، المشكالت األخالقیة نقص  : شكالت الع
الجنوح نحو المداینات المضمونة، : المعرفة الفقهیة أو الخبرة المصرفیة، سیطرة العقلیة التقلیدیة على كثیر من اإلدارات المصرفیة

ة، منا         ة مصرفیة تقلیدی ي بنی فسة  البنك المركزي وأدواته التقلیدیة في الرقابة على المصارف اإلسالمیة، مشكالت إدارة السیولة ف
 .المصارف التقلیدیة بأقسامها ونوافذها اإلسالمیة

  

  :أهداف المساق

  

  .استیعاب أهم مشكالت المصارف اإلسالمیة وحصرها .1
 .تنمیة عقلیة الطالب النقدیة في درساته لمسیرة المصارف اإلسالمیة .2
 .ادراك واقع المصارف اإلسالمیة والبحث في نتائج التطبیق العملي لها .3

 

  )الذهنیة والوجدانیة والقیمیة والعملیة( مخرجات التعلم



  :یفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المساق أن یكون قادرا على

  .فهم المشكالت التي تعترض مسیرة المصارف اإلسالمیة .1
 .االسهام في حل مشكالت المصارف اإلسالمیة باقتراح حلول .2
 .نقد مسیرة المصارف اإلسالمیة وبیان النمو والتغیر .3

 

  

IEB744 :رمز المساق ورقمه  الرقابة الشرعیة والمصرفیة: اسم المساق 

 العربیة: لغة المساق ال یوجد: المتطلب السابق للمساق

 ساعات3: الساعات المعتمدة دكتوراه: مستوى المساق

  :وصف المساق

  

ة       وم الرقاب ة، مفه ي الرقاب ه ف زي وأدوات ك المرك دافها، البن رفیة وأه ة المص وم الرقاب ة   مفه داف الرقاب ا، أه رعیة ومرجعیته الش
ع             ى المصارف اإلسالمیة م ك المركزي عل ة البن ة الشرعیة، رقاب الشرعیة، أسالیب الرقابة الشرعیة ومستویاتها، مشكالت الرقاب

ى المصارف اإلسالمیة، ا         ة عل ك المركزي وعدم صالحیتها للرقاب ألدوات اختالف األسس الفلسفیة والمهنیة، األدوات التقلیدیة للبن
نظم     ي ال البدیلة للرقابة على المصارف اإلسالمیة في النظم المصرفیة المختلطة، األدوات البدیلة للرقابة على المصارف اإلسالمیة ف

  .المصرفیة الخالصة

  :أهداف المساق

  

  .فهم وتصور لمسألة الرقابة في الفكر اإلسالمي وتطورها -1
 .المصارف اإلسالمیةالربط بین أنواع الرقابة وتطبیقها في  -2
 .التعرف على أدوات البنوك المركزیة في الرقابة على المصارف اإلسالمیة -3
 .استیعاب أهم أصول الرقابة الشرعیة وقواعد الضبط للعمل المصرفي اإلسالمي -4

 

  )الذهنیة والوجدانیة والقیمیة والعملیة(مخرجات التعلم 

  :قادرا علىیفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المساق أن یكون 

   

  .العمل في مجال الرقابة الشرعیة والتدقیق الشرعي في المؤسسات المالیة اإلسالمیة .1
 المناقشة والحوار في قضایا الرقابة الشرعیة والمصرفیة ونوازلها .2
 .والفتوى في المصارف اإلسالمیة  .3

 

  
  

  

IEB 746 :رمز المساق ورقمه   المالیة اإلسالمیةدراسات متقدمة في الهندسة : اسم المساق 

 العربیة: لغة المساق ال یوجد: المتطلب السابق للمساق

 ساعات3: الساعات المعتمدة دكتوراه: مستوى المساق

  :وصف المساق



ة      ة التقلیدی ة     : مفهوم الهندسة المالیة وأهدافها في اقتصاد السوق، منهج الهندسة المالی دیر إسالمي، مخرجات الهندسة المالی : تق
ة اإلسالمیة  تقدیر  ي            : إسالمي، الهندسة المالی ة اإلسالمیة، المسار السلبي ف ة االسم، أهداف الهندسة المالی دم الموضوع وحداث ق

ة اإلسالمیة       : الهندسة المالیة ابي للهندسة المالی ام، المسار اإلیج ى األحك ل،       : االحتیال عل ه المخارج والحی ل، فق ى العل ال عل االحتی
قود والشروط والوعود، انقالب العقود، المآالت والتعارض بین أهداف المؤسسات المالیة وأهداف المجتمع، العقود المركبة، فقه الع

 .غیاب السیاسة الشرعیة وتغول الحسابات الخاصة

  :أهداف المساق

  .معرفة ماهیة الهندسة المالیة في إطارها الوضعي -1
 .وشرعیا إدراك سبل تحلیل منتجات الهندسة المالیة وتقیمها اقتصادیا -2
 .معرفة المفهوم اإلسالمي للهندسة المالیة ومنتاجاتها -3
 .فهم كیفیة استحداث المنتجات المالیة وتطویرها في ضوء االقتصاد اإلسالمي -4

 

  )الذهنیة والوجدانیة والقیمیة والعملیة(مخرجات التعلم 

  :یفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المساق أن یكون قادرا على

  .الهندسة المالیةاستیعاب مفهوم  -1
 .تحلیل منتجات الهندسة المالیة وتقیمها اقتصادیا وشرعیا -2
 .استیعاب وتقییم مفهوم الهندسة المالیة من منظور إسالمي -3
 .استحداث منتجات مالیة وتطویرها وفقا للمنهج اإلسالمي -4

 

  

IEB747 :رمز المساق ورقمه  إدارة استثمار ومحافظ استثماریة إسالمیة: اسم المساق 

 العربیة: لغة المساق ال یوجد: المتطلب السابق للمساق

 ساعات3: الساعات المعتمدة دكتوراه: مستوى المساق

  :وصف المساق

  

إدارة المحافظ المالیة، دراسة مفاهیم العائد والمخاطر، أشكال المحافظ االستثماریة، تقیمها من منظور إسالمي، نماذج تقیم أداء  
  .لمحافظ االستثماریة في المصارف اإلسالمیةالمحافظ االستثماریة، ا

 

  :أهداف المساق

  

  .التعرف على ماهیة المحافظ المالیة واالستثماریة وإدارتها وأشكالها -1
 .معرفة هذه المحافظ من منظور اقتصادي إسالمي ووضعي -2
 .التعرف على المحافظ االستثماریة في البنوك اإلسالمیة وتقیمها -3

 

  )والوجدانیة والقیمیة والعملیة الذهنیة(مخرجات التعلم 

  :یفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المساق أن یكون قادرا على

  .استیعاب طبیعة المحافظ المالیة واالستثماریة وكیفیة إدارتها -1
 .تقییم هذه المحافظ من منظور إسالمي -2
 .تقییم المحافظ االستثماریة في البنوك اإلسالمیة -3



  

IEB748 :رمز المساق ورقمه   إدارة المخاطر في المصارف اإلسالمیة: اسم المساق 

 العربیة: لغة المساق ال یوجد: المتطلب السابق للمساق

 ساعات3: الساعات المعتمدة دكتوراه: مستوى المساق

  :وصف المساق

ة         ع    مفهوم المخاطر المالیة، المخاطر في مجال الصیرفة اإلسالمیة وسبل قیاسها، والوسائل الشرعیة والمالی ة للتعامل م واإلداری
 .المخاطر، سبل تقلیل أو تحویل المخاطر إدارة   المخاطر المصرفیة

  :أهداف المساق

  

  .معرفة المخاطر المالیة الخاصة بالصیرفة اإلسالمیة -1
 .فهم الوسائل المالیة والشرعیة واإلداریة للتعامل مع هذه المخاطر -2
 .المخاطرمعرفة آلیة اتخاذ القرارات الخاصة بإدارة  -3

 

  )الذهنیة والوجدانیة والقیمیة والعملیة(مخرجات التعلم 

  :یفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المساق أن یكون قادرا على

  

  .إدراك ماهیة المخاطر المالیة المتعلقة بالصیرفة اإلسالمیة -1
 .التعامل مع الوسائل المالیة والشرعیة واإلداریة الخاصة بالمخاطر -2
 .الخاصة بإدارة المخاطراتخاذ القرارات  -3

 

  
  

 


