جامعة فيالدلفيا
كلية األعمال
قسم العلوم المالية والمصرفية
الخطة التدريسية لمادة دراسية
المصارف اإلسالمية
عنوان المــادة :المصارف اإلسالمية
مستوى المادة :أولى وثانية

رقم المــادة0320322 :
المتطلب السابق و /أو المتزامن / :إدارة مصارف
عدد الساعات المعتمدة3 :
عدد ساعات التدريس الفعلية:

وقت المحاضرة:

معلومات خاصة بمدرس المــادة

االسم

الرتبة
األكاديمية

رقم
المكتب
ومكانه

الساعات
المكتبية

البريد اإللكتروني

وصف المادة
تعتبر هذه المادة من المتطلباا اجببايةاف اس ااع العلاما الماللاف فالم،ار لف فتعفاس لمعر اف ال ما ا
المهمف س ال،لر ف اجسالملف من خالل التعار للاأ سساال اجسات ماي اجساالمس فاخاتال الرلاا لان
الفائدة الم،ر لف فمن ثع التعر للاأ أا ة الم،ااي اجساالملف رةاا ثاع تطبلقلاا فالتعار للاأ
الخ،ائص فالمملزا العامف للم،ااي اجساالملف فال ما ا التاس تملزهاا لان الم،ااي التقللدةاف
لاإلضا ف إلاأ يالا اجسات ماي المتبعاف اس الم،ااي اجساالملف بالمااايلف فالمأاايبف فللا المرالةاف
لآلمر لالأراء فا تهاء لالتعر للأ لعض المأكال فالمعم ا التس تمابه العمل الم،ر س اجسالمس

أهداف المادة
تهد هذه المادة الأ تزفةد الطال لالمهايا التاللف -:
 .1التعرةف لالف اا اج ت،ادي اجسالمس فسسال اجست ماي س اج ت،اد اجسالمس .
 .2التعرةف لالرلا فاختال ه لن الرلح فاألبرة .
 .3تمكلن الطال من التعر للأ مفهما البفام اجساالملف فآللاف لملهاا فالعمامال التاس سد الاأ أامئها:
ال ا الف ري (التف لر) فال ا التطبلقس (العملس) .
 .4إبااب الطال المعلمما فالمفاهلع المتعلقف لخ،ائص الم،اي اجسالملف فمملزاتها .
 .5تعرةف الطالا لم،اادي التممةال فملزا لاف الم،ار اجساالمس فاجخاتال لالن ملزا لاف الم،ار
اجسالمس فالتقللدي .
 .6تمكااالن الطالااا مااان التعااار للاااأ لعاااض يااالا اجسااات ماي اااس الم،ااااي اجساااالملف (المااااايلف
المأايبف المرالةف . )...
 .7استعراض سلرز المأابل فالمعم ا التس تمابه العمل الم،ر س اجسالمس .
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مصادر التعليم
 . 1الكت المقرية:
،مل مختاية من لعض المراب فهس :







لبد ال باي الابها س الوجيز في المصارف اإلسالمية مطبعف حالفة ايلد 2014ا .
الغرةااا ايااار أصوووول المصووورفية االسوووالمية وقغوووايا الت ووو ي داي المللااام للطبالاااف
فالفأر القاهرة الطبعف األفلأ 1996ا .
2
ااادي الر اااالس  :المصوووارف االسوووالمية مفأاااميا الةلباااس الةقم لاااف للااارف
2007ا .
ساااامس حمااامد تطووووير األعموووال المصووورفية بموووا يتفوووق وال وووريعة االسوووالمية القااااهرة
1991ا.
2010 1ا
حرلس لرةقا فسعلد لقل إدارة المصارف االسالمية داي فائل
مةماامد األ ،ااايي فاسااماللل حااان م فسااملر متااملس البنوووا االسووالمية بتاااب األهااراا
ال امن 1988ا .

ججج

 المماد الماا دة (ابهزة لرض الداتا شم
 دللل الطال (حلث ةفطبق)
 دللل المختبر (حلث ةفطبق)

لدةم سشر ف ال،متلف ....الخ)

طرق التدريس :
مةاضاارا

مفا أااا

حاامايا

تكللااف ال ا سف سب اار لتةااالر ممضاام معاالن ثااع لرض اه

فتقدةمه ف تح لاب المفا أف سف رح سسئلف لتفملف ملكف التفكلر فاجلدا لدى الطالب  ...الخ
س حال فبمد صعوبات تعليمية لفد سحد الطلبف (ضعف ل،ر زائاد مارض معالن سف ياعملا
سخرى د تتطل يلاةف فلفاةف خايف مان المةاضار)

ل ا اخبااي ماديا الماادة مان لداةاف

الف،ل للتع لمل الترتلبا الالزمف لتميلل المادة فت،ملع اجمتةا ا لطرةقاف تااالد الطالا
للأ الفهع فاجستلعاب فم اياة زمالءه س المادة .
نتاجات التعلمLearning outcomes
 .1المعر ف فالفهع Knowledge and understanding
 ةتمايل لأكل عال لالمسائل اإللكترف لف المتعلقف س ممضم ال،لر ف اجسالملف
 المعر ف لتطبلق األدفا المتعلقف س التممةل حا
 .2مهايا اإلديا فمةاباة األ كاي

لافف هذه الم،اي

Cognitive skills

 .3مهايا اجت،ال فالتمايل األبادةمس (م الم،ادي فاألشخاص )Communication skills
 4مهايا لمللف خايف لالتخ،ص فالمهفف ذا العال ف
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 المهارات العقلية (القدرة على التفكير والتحلي )
 المهوارات المكتسوبة مون الممارسوة العمليوة Practical and/ or professional skills
)(Transferable Skills
 المهارات النفس حركية (حيث ينطبق)
أدوات التقييــــم:
 تقايةر ف/سف سلةاث ،لرة ف/سف مأاية
 امتةا ا

،لرة

 فاببا مك فف فمفا أتها .
 تقدةع فلرض ممضم من ممضملا المادة سف التقايةر المقدمف من الطلبف
 امتةا ا

،للف ف هائلف

توزيع العالمات على أدوات التقييم
الدرجة

أدوات التقييم
االمتحان األول

20

االمتحان الثاني

20

االمتحان النهائي  40عالمة

40

تقارير  /أبحاث  /واجبوات  /م واريع

20

 /امتحانات قصيرة
المجموع

100

األمانة العلمية والتوثيق
س حال تكللف الطال لإلداد لةث سف تقرةر لن ممضم معلن ة

للأ الطالا س

ةتقلد لاألممي التاللف :
 األساالمب العلمااس ااس التمثلااق ( .ةمكاان اجسااتعا ف لمااديا المااادة لاان اساالمب
التمثلاااق المعتماااد سف مااان خاااالل ماااا تعلماااه الطالااا
فاجح،اء) .
 إسفاد الةقمق الفكرةف أليةالها .
 اجلتعاد لن الاطم األبادةمس . Plagiarism

3

اااس ماااادة سساااالل البةاااث

توزيع مواضيع المادة على أسابيع الفص الدراسي
األسبــــــــوع

المادة األساسية والمساندة المطلوب ت طيتها

التقارير
والواجبات

تمزة خطف المادة للأ الطلبف فالتعرةف لالمادة المطلملف فمرابعها .
1

ا تخاب مم ل الأعبف فتةدةد لعض الماببا المطلملف خالل
الف،ل فاسلمب التقللع
مدخل الأ الم،اي

2

اجسالملف ب زء من الف اا اج ت،ادي اجسالمس

خ،ائص الأرةعف اجسالملف فاج ت،اد اجسالمس
يلا لف الأرةعف فاج ت،اد اجسالمس فسثرها س لمل الم،اي
اجسالملف .
الر الف المزدفبف فال م للن ال زاء الد لمي فاألخرفي .
ال با فالمرف ف الأممللف خ،ائص سخرى .

مةاضرا مطبملف
د .سحمد ال لمسس
 +اج تر ت
فاب لن
اجستخال

3

سثر هذه الخ،ائص للأ لمل الم،اي اإلسالملف
المال س اجسالا  :سحكامه فمعالمه
مفهما اجستخال س المال س الت،مي اجسالمس
الف رة الأرللف للمال فملكلته فحرةف الت،ر له
لرض فمفا أف الماب حمل مفهما اجستخال

بتاب ايمل
الم،ر لف اجسالملف
الغرة اير
ص 124-121
يفةا مطبملف من
اج تر ت
فاب لن اجست ماي

4

اجست ماي  :مفهممه فلفايره
حكع اجست ماي س اجسالا فمقايده (سهدا ه)
سفبه تأ ل اجست ماي فلدا تعطلله .
دفا اجست ماي
ضمالط اجست ماي  :الامالط العقائدةف (اجةدةملمبلف) .

فاب لن الغفع
لالغرا فالخراج
لالاما

5

ضمالط اجست ماي  :الامالط القلملف فاألخال لف .
الامالط اجبتماللف فاج ت،ادةف
سيمل مأرفللف المعامال

لرض فمفا أف الماببا المكلف لها الطلبف

ضمالط اجست ماي س
ضمء المذه اج ت،ادي
اجسالمس  :لبدهللا لن
مباي العبري

اسماللل خالدي
الامالط فالقمالد
الأرللف للمعامال
الماللف اإلسالملف
لبد ال باي الابها س
األيمل الابعف
لمأرفللف المعامال

6

الرلا  :تعرةفه فمم ف الأرائ الامافةف مفه
الرلا لفد اللهمد فالف،ايى
الرلا س ال اهللف فاجسالا
س ما الرلا

7

الفرق للن الرلا (الفائدة) فاألبر
الفرق للن الرلا (الفائدة) فالرلح

8

مفهما الم،اي اجسالملف
أ ة الم،اي اجسالملف
العمامل التس سالد للأ أ تها
الت سلال الف ري للم،اي اجسالمس فالتطبلق العملس

سيمل الم،ر لف
الغرة اير
 +مةاضرة د .القري
تقرةر لن افبه التأاله
فاجختال للن
الم،اي اجسالملف
فالتقللدةف

التمللز للن الم،ر اإلسالمس الذي ةعمل س للئف اسالملف
فالم،ر الذي ةعمل س للئف للما لف

البفك الاليلمي:
مةمد لا ر ال،دي

9

تقرةر لن الفرق للن
الرلا فالفائدة فالرلا
فالرلح
سامس حممد تطمةر
اجلمال الم،ر لف
لما ةتفق فالأرةعف
اإلسالملف

بلعف الممايد الماللف س البفم اجسالملف
سفبه اجختال للن لفمد ملزا لف البفك الت ايي فاجسالمس
استعراض التقرةر الافمي ألحد البفم اجسالملف فمفا أتها م الطلبف .

10

يلا التممةل فاجست ماي س الم،اي اجسالملف
ال،لا التس تعتمد للأ العائد ال الت
فال،لا التس تعتمد للأ العائد المتغلر
4

سيمل الم،ر لف
اجسالملف
الغرة اير

المغاربة  :تعرةفها مأرفللتها التكللف الأرلس للماايلف
س ما الماايلف .
شرف يةف الماايلف
معم ا تطبلق لقد الماايلف
الم اركة  :تعرةفها فمأرفللتها
س ما المأايبف  :المأايبف ال التف
فالمأايبف المتفا ،ف
يمي ا تهاء المأايبف المتفا ،ف
الم اركة المتناقصة  /المنتهية بالتمليك
سم لف فتمايةن لتمضلح بلفلف احتااب ح،ص الأرباء
فالتخايج للفهع
بيع المرابحة  :تعرةفها مأرفللتها
شرف المرالةف فس مالها
تطبلقا المرالةف س الم،اي اجسالملف اجيد لف
لرض فمفا أف من بل الطالب
خطما لمللف المرالةف لآلمر لالأراء
التورق المصرفي  ،االستصناع  ،السلم

11

12

13

14

15
16

مةممد األ ،ايي :
البفم اجسالملف

مةممد األ ،ايي :
البفم اجسالملف

مةممد األ ،ايي :
البفم اجسالملف

االمتحانات النهائية

الوقت المتوقع لدراسة المادة
معدل ما ةةتاج إلله الطال من الدياسف فاجلداد للمادة ةاافي سالتلن لكل مةاضرة من ئف الخمالن د لقف.
المراجع العلمية للمادة
 الكتـــــــــــ










لبدالرزاق الهلتس  :اداية الم،اي اجسالملف داي اسامه للفأر فالتمزة لما .
مةممد المادي فحالن سمةا  :الم،اي اجسالملف  :اجسال الف رةف فالتطبلقا العمللاف
داي المالرة الطبعف الرالعف 2012ا
مةممد يما  :اساسلا العمل الم،ر س اجسالمس داي فائل للفأر لما . 2001
هأاا ببر  :اداية الم،اي اجسالملف بامعف الف اح الم فلف 2006ا .
د  .مةان احمد الخاري ( البفم اجسالملف ) اةترا للفأر فالتمزة  /القاهرة .1995 /
مةممد المادي فحالن سمةا  :الم،اي اجسالملف  :اجسال الف رةف فالتطبلقا العمللف
داي المالرة الطبعف الرالعف 2012ا
مةمد لا ر ال،دي البفك الاليلمي .
لبدهللا لن مباي العبري ضمالط اجست ماي س ضمء المذه اج ت،ادي اجسالمس .
اسماللل خالدي الامالط فالقمالد الأرللف للمعامال الماللف اإلسالملف .

 الدفيةا العلملف
بمل الدفيةا المتاحف س مكتبف ال امعف فغلرها من ال امعا .
 المما ا اإللكترف ل اف

 : Websitesهفااا لاادد ببلاار ماان المما ا اجلكترف لااف ذا ياالف

لاج ت،اد اجسالمس فالم،اي

اجسالملف م ل :

 oالم لال العاا للبفم اجسالملف .
 oم مملف الباح لن س اج ت،اد اجسالمس .
 oمم د .مةمد البلتابس .
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سياسة الدوام (المواظبة)
ج ةامح للطال لالتغل سب ر من ( )%15من م مم الاالا المقرية للمادة .فإذا غاب الطال سب ر
من ( )%15من م مم الاالا المقرية للمادة دف لذي مرضس سف هري ةقبلاه لملاد الكللاف ةةارا
من التقدا لالمتةا الفهائس فتعتبر تل ته س تلك المادة(يفراً) سما إذا با الغلااب لااب المارض اف
لعذي هاري ةقبلاه لملاد الكللاف التاس تطارح الماادة ةعتبار مفااةبا ً مان تلاك الماادة فتطباق لللاف سحكااا
اج اةاب.
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