الوحدات والمقررات الدراسية:
المواد المطلوبة للتخرج" :قسم التمويل اإلسالمي"

أوال :المواد اإللزامية:
ب.المواد اإللزامية التخصصية

أ.المواد اإللزامية األساسية
ر.م

المادة

الوحدات

األسبقية

ر.م

المادة

الوحدات

األسبقية

100

اللغة العربية

2

//

173

أساسيات التمويل اإلسالمي

3

170

101

الدراسات اإلسالمية
القانون المدني

2

//

270

أساسيات اإلدارة المالية

3

170/120

3

//

273

األسواق المالية

3

170

103

اللغة االنجليزية 1

3

//

275

المعايير الشرعة للمؤسسات المالية

3

170/131

104

اللغة االنجليزية 2

3

103

276

أخالقيات األعمال المالية المصرفية

3

173

109

تطبيقات الحاسب اآللي

3

//

277

فقه المعامالت المالية في اإلسالم

3

101

110

مبادئ االقتصاد 1

3

//

279

التمويل واالستثمار العقاري

111

مبادئ االقتصاد 2

3

110

370

طرق البحث في التمويل

3

173

3

141/170

120

مبادئ إدارة األعمال

4

//

371

األساليب الكمية في التمويل

3

142/109

130

مبادئ المحاسبة 1

3

//

373

إدارة المحافظ االستثمارية

3

273

131

مبادئ المحاسبة 2

3

130

375

العمليات المصرفية

3

270

140

مبادئ اإلحصاء 1

2

//

377

المصارف اإلسالمية

3

375

141

مبادئ اإلحصاء 2

2

140

471

تحليل وتنبؤ مالي

3

273

142

تحليل رياضي 1

2

//

473

التدقيق والرقابة الشرعية في المصارف

3

275/277

143

تحليل رياضي 2

2

142

474

مشتقات مالية

3

273

150

مبادئ العلوم السياسية

3

//

المجموع

170

مبادئ التمويل واالستثمار

3

//

جـ .المواد اإللزامية غير التخصصية:

151

مبادئ اإلدارة العامة

3

150

102

المجموع

49

45

202

القانون التجاري

3

102

210

االقتصاد التحليلي الجزئي1

3

110/142

212

االقتصاد التحليلي الجزئي2

3

210

230

المحاسبة المتوسطة 1

4

131

231

المحاسبة المتوسطة 2

4

230

المجموع

17

ثانيا :المواد االختيارية
د .المواد االختيارية التخصصية:

ه .المواد االختيارية غير التخصصية:

((يختار الطالب ما ال يقل عن  6ساعات من الجدول))

((يختار الطالب ما ال يقل عن  6ساعات من الجدول))
172

إدارة مصارف

3

//

211

االقتصاد التحليلي الكلي 1

3

111

175

مبادئ االقتصاد اإلسالمي

3

111

313

نقود ومصارف

3

211

372

إدارة المخاطر

3

270

314

التجارة الدولية

3

212

376

تشريعات مالية ومصرفية

3

173

315

التمويل الدولي

3

170

378

تمويل األوقاف والمؤسسات غير

3

275

318

مالية عامة

3

211

الربحية

379

االندماج واالستحواذ

3

377

333

محاسبة التكاليف

4

231

472

عقود التمويل اإلسالمي

3

275/202

337

محاسبة مصارف وتأمين

3

231

475

تمويل الشركات الدولية

3

173

430

المحاسبة اإلدارية

3

333

477

دراسات في التمويل والمصارف

3

370

461

التسويق االلكتروني

3

109/104

478

التطبيقات في األسواق المالية

3

273

شروط التخصص:

479

المنظمات االقتصادية الدولية

3

373

470

السياسية النقدية والمالية في اإلسالم

3

273

476

تمويل الشركات المتقدم

3

273

إجمالي عدد الوحدات

 .1يتم إعالن التخصص بالعلوم السياسية بعد اجتياز الطالب لـ  36ساعة
تدريسية على األقل.
 .2أن يجتاز الطالب مقرر  170بما ال يقل عن نقطتين ( )2.0بتقدير
) ،(cوبمعدل  %55فما فوق.

 123وحدة

Bachelor Of Islamic finance- Program Structure

Compulsory Subjects ( Units)
2-Specialization ( Major) Compulsory Subjects /
Department Compulsory Units.

1: Essential Compulsory Units(subjects)

Prerequisite

Units

Subject

Code

170

3

Essentials of Islamic

173

//

170/120

3

Essentials of Financial

270

Finance

Prerequisite Units

Subject

Code

2

Arabic Language

100

//

2

Islamic Studies

101

management
170

3

Financial Markets

273

//

3

Civil Law

102

170/131

3

Sharia Standards for

275

//

3

English Language 1

103

173

3

Ethics in Finance &

276

103

3

English Language 2

104

101

3

Islamic Jurisprudence of

277

//

3

Computer Applications

109

Financial Institutions
banking

Financial Transactions
173

3

Real-estate Finance and

279

//

3

Principles of

110

141/170

3

Research Methods in

370

110

3

Principles of

111

Investment

Finance

Economics2

142/109

3

Quantitative Methods in

371

//

4

273

3

Portfolio Management

373

//

3

Finance

Economics1

Principles of

120

Principles of

130

Management
Accounting1

270

3

Bank Operations

375

130

3

Principles of
Accounting2

131

375

3

Islamic banking

377

//

2

Essentials of statistics1

140

273

3

Financial Analysis &

471

140

2

Essentials of statistics2

141

275/277

3

Sharia Control and

473

//

2

Mathematical Analysis

142

Forecasting

auditing in Banks

1

273

3

Financial Derivatives

45

474

Total

142

2

Mathematical Analysis

143

//

3

Principles of Political

150

2

Science

3-Non-Specialization Compulsory Subjects
Prerequisite

Units

Subject

Code

102

3

Commercial Law

202

//

3

Principles of Finance &

170

150

3

Principles of Public

151

investment

Administration
110/142

3

Microeconomics 1

210

210

3

Microeconomics 2

212

131

4

Intermediate Accounting

230

49

Total

1
230

4

Intermediate Accounting
2

17

231

المجموع
Elective Subjects (Units)

Faculty Electives: Choose 6 credit Units from the

Department Electives: Choose 6 credit Units from the
following:

following:

Prerequisite

Units

Subject

Code

Subject

Code

111

3

Macroeconomics 1

211

//

3

Bank Management

172

211

3

Money & Banks

313

111

3

Principles of Islamic

175

212

3

International Trade

314

270

3

Risk Management

372

170

3

International Finance

315

173

3

Financial Regulations

376

211

3

Public Finance

318

275

3

NPOs Finance

378

231

4

Cost Accounting

333

377

3

Merger & Acquisition

379

231

3

Bank and Insurance

337

275/202

3

Islamic finance

472

333

3

Managerial Accounting

430

173

3

International

475

Accounting

Prerequisite Units

Economics

Contracts

Corporation Finance

477

& Studies in Banking

3

370

478

Applications in

3

273

Finance

Specialization requirements

Financial Markets

479

International Economic

3

470

Financial and monetary

3

273

Organizations

E- Marketing

1. 1-Before enrolling in any particular major, students must
373

476

461

3

complete at least 36 credit units.

2-In order to enroll in the Bachelor of Political Science
plan, students are required to complete 170 with at least
( C) / ( 55%).

Policies in Islam
Advanced Corporate

109/104

3

273

finance
Total Credit Units of the program: 123

توصيف المقررات الدراسية بالقسم
اسم المقرر

مبادئ التمويل واالستثمار

& Principles of Finance

)Unit( Subject

Investment
رقم المقرر

170

Unit Code

األسبقية

ال يوجد N/A

Prerequisites

عدد الوحدات

3

Credit Units

أهداف المقرر

Subject(Unit) Objectives

يهدف هذا المقرر إلى ما يلي :

إلي تعريف الطالب بالتمويل وماهي وظيفة التمويل في المنشأة ،وما هي المهام الموكلة إلي المديرين

الماليين ،وما هو دور التمويل في االقتصاد القومي ،وتعريفه باألدوات المالية والقيمة الزمنية للنقود ومصادر

التمويل قصير األجل والطويل األجل والتعريف باالستثمار وأهدافه وأنواع وادوات االستثمار المباشر القابلة

للتداول والغير قابلة للتداول وأدوات االستثمار غير المباشر (صناديق االستثمار) والعائد والمخاطر والمفاهيم

العامة لألسواق المالية ماهيتها وأركانها الرئيسية وأنواعها.

مخرجات التعليم

Learning Outcomes

بعد استكمال هذا المقرر من المتوقع أن يكون الطالب قاد ار على:

ملماً بمفهوم التمويل وعالقته بالمجاالت االخرى ،وتكلفة راس المال ،ومفهوم االستثمار وادوات االستثمار

المباشر المتداولة في سوقي النقد وراس المال ،وغير المباشر مثل صناديق االستثمار.
محتوى المقررContent: :
1

وظيفة التمويل وأهداف المنشأة

2

دور االدارة المالية والق اررات المالية

3

مصادر التمويل والوساطة المالية

4

األدوات المالية ومصادر التمويل اآلجل

5

السيولة والربحية والقيمة الزمنية

6

تكلفة رأس المال

7

التمويل كأحد مجاالت المعرفة وعالقته بمجالت المعرفة االخرى

8

االستثمار ومفهومه واهدافه ومجاالته

9

أدوات االستثمار الغير قابلة للتداول

أدوات االستثمار المباشرة المتداولة في سوق النقد

10

أدوات االستثمار المباشرة المتداولة في سوق رأس المال

11
12

أدوات االستثمار غير المباشر (صناديق االستثمار)

13

مخاطر االستثمار المالي قياسها والحد منها والمبادلة بينهما وبين عوائده
أساليب التدريس Teaching & Learning Methods:
 – 1المحاضرات

1 – Lectures

 – 2العروض التقديمية

2 – Presentations

 - 3التطبيقات العملية

3 – Exercises

 - 4البحوث و أوراق العمل

4 – Research

 – 5أخرى

5 – Others
التقييم Assessment :
Examination

االختبارات

s:

امتحان الجزئي

% 30

االمتحان النهائي

% 60

Midterm
Test.
Final Exam.

المشاركة و إعداد االوراق و حل

% 10

مالحظة

يجب على الطالب النظامي االلتزام بما تحدده

التمارين

Assignments
, Attendance
& Class

Participation
الالئحة من حيث الحضور ،حيث أنه وفي حالة
تجاوز النسبة المسموح بها من الغياب الغير
مبرر لن يسمح للطالب باالمتحان في المادة
المراجع األساسية والمراجع اإلضافية Textbooks & Supporting Materials

المؤلف/المؤلفون

عنوان المرجع

سنة النشر

الناشر

د .منير هندي

صناديق االستثمار

1999

منشأة المعارف

د .طاهر حيدر حردان

مبادئ االستثمار

1997

االسكندرية
دار المستقبل

للنشر والتوزيع -
عمان

تواريخ هامة Important Dates
نوع التقييم
االوراق و التمارين

مستمر

Assignments

امتحان الجزئي

األسبوع الخامس

Midterm Test

االمتحان النهائي

Final Exam

أساسيات التمويل اإلسالمي

اسم المقرر

Essentials of Islamic

)Unit( Subject

finance
رقم المقرر

173

Unit Code

األسبقية

170

Prerequisites

عدد الوحدات

3

Credit Units

Subject(Unit) Objectives

أهداف المقرر
يهدف هذا المقرر إلى ما يلي :


عرض مبادئ التمويل واالستثمار االسالمي .



شرح اخالقيات االعمال من منظور إسالمي .



مناقشة الشريعة االسالمية بشان العقود ومعامالت االعمال .



تفسير التعامالت في ضوء الشريعة االسالمية .



اكتساب الرؤية فيما يتعلق بصيغ االسالمية .
Learning Outcomes

مخرجات التعليم

بعد استكمال هذا المقرر من المتوقع أن يكون الطالب قاد ار على:



معرفة الطالب لمفهوم التمويل االسالمي .
فلسفة ومالمح التمويل االسالمي



اكتساب المعرفة بخصوص المصطلحات االساسية المستخدمة في التمويل االسالمي .



تمكين الطالب من معرفة اخالقيات االعمال في االقتصاد والتمويل االسالمي.



تعريف الطالب بالقانون االسالمي للعقود والصفقات التجارية.



قدرة الطالب على المقارنة بين التمويل الغربية واالسالمية .



تحديد اساليب التمويل وفقا للشريعة االسالمية ..



تطبيق االدراك المعرفي والمبادئ والنظريات المرتبطة بالمقرر.



د ارسة ةةة المواضة ةةيع والمخاطر باسة ةةتخدام مجموعة من المصة ةةادر المتنوعة مثل البيانات واالحصة ةةاءات ومن ثم

استخالص نتائج ايجابية.




القدرة على التعامل طبقا للتشريع التجاري االسالمي.

القدرة على تحليل المرابحة والمساومة.

محتوى المقررContent: :

1

استعراض المقرر  ،مقدمة

2

الخصائص المميزة للنظام االقتصادي االسالمي

3

اخالقيات االعمال في االقتصاد والتمويل االسالمي

فلسفة ومالمح التمويل االسالمي .

4

القانون االسالمي للعقود والصفقات التجارية

5

التعامل طبقا للتشريع التجاري االسالمي

6

القرض والدين في القانون االسالمي

7
8

استعراض المؤسسات واالدوات المالية

9

المرابحة والمساومة

10

المبيعات اآلجلة

11

التأجير – االجارة

12

نمط المشاركة وبعض العقود االضافية
أساليب التدريس Teaching & Learning Methods:
 – 1المحاضرات

1 – Lectures

 – 2العروض التقديمية

2 – Presentations

 - 3التطبيقات العملية

3 – Exercises

 - 4البحوث و أوراق العمل

4 – Research

 – 5أخرى

5 – Others

التقييم Assessment :
Examinations:

االختبارات
امتحان الجزئي

% 30

Midterm Test.

االمتحان النهائي

% 60

Final Exam.

المشاركة و إعداد االوراق و حل

% 10

Assignments ,

مالحظة

يجب على الطالب النظامي االلتزام بما تحدده

التمارين

& Attendance
Class
Participation

الالئحة من حيث الحضور ،حيث أنه وفي

حالة تجاوز النسبة المسموح بها من الغياب
الغير مبرر لن يسمح للطالب باالمتحان في
المادة

المراجع األساسية والمراجع اإلضافية Textbooks & Supporting Materials

المؤلف/المؤلفون

عنوان المرجع

سنة النشر

الناشر

د .بالل عماد ابو السعيد

المعامالت المالية في الشريعة

2011

دار اسامة للنشر

االسالمية

والتوزيع

تواريخ هامة Important Dates
مستمر

االوراق و التمارين

Assignments

امتحان الجزئي

Midterm Test

االمتحان النهائي

Final Exam
اساسيات اإلدارة المالية

اسم المقرر

)Unit( Subject

Essentials of Financial
Management

رقم المقرر

270

Unit Code

األسبقية

170/120

Prerequisites

عدد الوحدات

3

Credit Units

أهداف المقرر

Subject(Unit) Objectives

يهدف هذا المقرر إلى ما يلي :


إعداد الطالب بالمها ارت والمعرفة المحاسبية الالزمة له خالل ممارسة دوره كممول.



تشجيع الطالب على استخدام االنترنت للبحث عن المعلومات وأية منشو ا رت متعلقة بمهنة

التمويل والتعرف على القوائم المنشورة المتاحة على شبكة االنترنت وفهم محتوياتها والتعامل
مع حاالت عملية حقيقية من ارض الواقع.



التركيز على إكساب الطالب مها ا رت تطبيق كامل الدورة المالية واجراء التسويات الالزمة
على منشئات خدمية وتجارية.



تطبيق المعالجات الالزمة لتمويل المشروعات الصغيرة .
مخرجات التعليم

Learning Outcomes

بعد استكمال هذا المقرر من المتوقع أن يكون الطالب قاد ار على:


معرفة الطالب للمشاريع القابلة للتمويل.



معرفة الطالب بالوظيفة المالية وعالقتها بوظائف االدارية االخرى.



معرفة الطالب باالدارة المالية والتخطيط المالي للمشروع.



فهم ادوات التحليل المالي وخطوات التحليل المالي.



إعطاء الطالب الثقة في تحليل عمليات المؤسسة والتعامل مع مختلف السجالت المالية.



تطبيق االدراك المعرفي والمبادئ والنظريات المرتبطة بالمقرر.



د ارسة ة ة ة ة ةةة المواضة ة ة ة ة ةةيع والمشة ة ة ة ة ةةكالت المالية باسة ة ة ة ة ةةتخدام مجموعة من المصة ة ة ة ة ةةادر المتنوعة مثل البيانات



إكساب الطالب مهارات تسجيل وإعداد القوائم المالية.



القدرة على العمل على تمويل المشاريع الناجحة واالبتعاد عن غير الناجحة.

واالحصاءات ومن ثم استخالص نتائج ايجابية.

محتوى المقررContent: :

1

االدارة المالية ،مقدمة في االدارة المالية  ،ماهية االدارة المالية

2

الوظيفة المالية وعالقتها بوظائف االدارة  ،اهداف االدارة المالية

3

االدارة المالية والتخطيط المالي للمشروع.مقدمة في التخطيط المالي االطار

4

التخطيط للسيولة ،التخطيط للربحية ،التنبؤ باألرباح والتخطيط لها لتنبؤ بمدى

الفكري للتخطيط المالي ،الميزانيات التقديرية اساس التخطيط المالي
حاجة المنشاة لألموال

5

القيمة الزمنية للنقود ،تعريف القيمة الزمنية للنقود وعالقاتها بأهداف االدارة

6

القيمة المستقبلة لمجموعة من الودائع  ،القيمة الحالية وطريقة الخصم ،

المالية .مبررات استخدام القيمة الزمنية للنقود  ،العوائد والفوائد المركبة
استعماالت الفوائد المركبة والقيمة الحالية

7

القوائم المالية  ،قائمة الدخل  ،قائمة المركز المالي  ،واقع القوائم المالية واثرة

8

التحليل المالي  ،مفهوم التحليل المالي ودوره لدى االدارة المالية

9

ادوات التحليل المالي  ،خطوات التحليل المالي

10

تحليل القوائم المالية  ،المعلومات الضرورية للتحليل المالي  ،تحليل المنشاة

على التحليل المالي

اهداف التحليل المالي واستخدامه  ،الجهات المستفيدة من التحليل المالي

التجارية والصناعية ماليا  ،المعايير وتقييم الشركة ماليا .

11

التنبؤ والتخطيط المالي  ،التنبؤ بالمبيعات .

12

االستثمار في االوراق المالية  ،االوراق المالية ووسائل التمويل طويلة االجل
االسهم العادية.
السندات  ،االسهم الممتازة  ،االوراق المالية القابلة للتحويل.

13

أساليب التدريس Teaching & Learning Methods:
 – 1المحاضرات

1 – Lectures

 – 2العروض التقديمية

2 – Presentations

 - 3التطبيقات العملية

3 – Exercises

 - 4البحوث و أوراق العمل

4 – Research

 – 5أخرى

5 – Others

التقييم Assessment :
Examinations:

االختبارات
امتحان الجزئي

% 30

Midterm Test.

االمتحان النهائي

% 60

Final Exam.

المشاركة و إعداد االوراق و حل

% 10

مالحظة

يجب على الطالب النظامي االلتزام بما تحدده

التمارين

Assignments ,
& Attendance
Class

Participation
الالئحة من حيث الحضور ،حيث أنه وفي

حالة تجاوز النسبة المسموح بها من الغياب
الغير مبرر لن يسمح للطالب باالمتحان في
المادة

المراجع األساسية والمراجع اإلضافية Textbooks & Supporting Materials

المؤلف/المؤلفون

عنوان المرجع

سنة النشر

الناشر

د .محمود الوادي

االدارة المالية االسس العلمية

2010

دار المسيرة للنشر

والتطبيقية

Research

بعض المجالت العلمية المنصوح بها

Journals
تواريخ هامة Important Dates
نوع التقييم
االوراق و التمارين

مستمر

Assignments

امتحان الجزئي

األسبوع الخامس

Midterm Test

االمتحان النهائي

Final Exam

اسم المقرر

أسواق مالية

رقم المقرر

273

Unit Code

األسبقية

170

Prerequisites

عدد الوحدات

3

Credit Units

Financial Markets

أهداف المقرر

)Unit( Subject

Subject(Unit) Objectives

يهدف هذا المقرر إلى ما يلي :


تعريف الطالب بالسوق المالية وتقسيماتها  ،واختالفها عن السوق الحقيقية للسلع.



تعريف الطالب الطلب على الموارد المالية وعرضها ومحددات كل منهما.



تعريف الطالب األدوات والمؤسسات في السوق المالية واألحكام الشرعية المرتبطة بھا.



تعريف الطالب بالسوق المالي الليبي.

مخرجات التعليم

Learning Outcomes

بعد استكمال هذا المقرر من المتوقع أن يكون الطالب قاد ار على:







فهم طبيعة السوق المالية واختالفها عن سوق السلع الحقيقية.

فهم وإدراك أھم األدوات المالية والمؤسسات المالية في السوق المالية.
معرفة األحكام الشرعية المتصلة بالسوق المالية.

فهم وإدراك الطلب على التمويل وعرض التمويل ومحددات كل منهما.

التمييز بين السوق المالي والسوق الحقيقي وإدراك أھم إشكاالت األسواق المالية.

فهم وتحليل أھم المشكالت الشرعية في السوق المالية ومن النقد االقتصادي والشرعي لقضايا

السوق المالية وممارساتها.
1

محتوى المقررContent: :

التعريف بالسوق المالي و الوظائف االقتصادية للسوق المالي.
عرض الموارد المالية:
 .1التعريف بوحدات الفائض المالي.

 .2محددات عرض الموارد المالية ومرونة العرض.
الطلب على الموارد المالية:
3

 .1التعريف بوحدات العجز المالي.

 .2محددات الطلب على الموارد المالية ومرونة الطلب.

تقسيمات األسواق المالية:

السوق األولي والسوق الثانوي ،أسواق الدين وأسواق حقوق الملكية ،أسواق
النقد وأسواق رأس المال ،أسواق منظمة وأسواق غير منظمة.

4

األدوات المالية في أسواق المال وأحكامها الشرعية
 .1أصول مباشرة( :األسهم والسندات).

5

 .2أصول غير مباشرة ) :شهادات االدخار وشهادات اإليداع  ،ووثائق
التأمين(.

 .3القروض المصرفية.
 .4الصكوك المالية.

 .5الضوابط الشرعية للتعامل في األسواق المالية.
المؤسسات العاملة في األسواق المالية:
 .1المصارف.

 .2شركات وصناديق االستثمار.

6

 .3شركات التأمين

 .4مصارف االدخار التبادلي.
 .5البنية الجزئية ألسواق األسهم.
أساليب التدريس Teaching & Learning Methods:
 – 1المحاضرات

1 – Lectures

 – 2العروض التقديمية

2 – Presentations

 - 3التطبيقات العملية

3 – Exercises

 - 4البحوث و أوراق العمل

4 – Research

 – 5أخرى

5 – Others

التقييم Assessment :
االختبارات

Examinations:

امتحان الجزئي

% 30

Midterm Test.

االمتحان النهائي

% 60

Final Exam.

المشاركة و إعداد االوراق و حل

% 10

Assignments ,

مالحظة

يجب على الطالب النظامي االلتزام بما تحدده

التمارين

& Attendance
Class

Participation

الالئحة من حيث الحضور ،حيث أنه وفي حالة

تجاوز النسبة المسموح بها من الغياب الغير
مبرر لن يسمح للطالب باالمتحان في المادة

المراجع األساسية والمراجع اإلضافية Textbooks & Supporting Materials

المؤلف/المؤلفون

عنوان المرجع

سنة النشر

الناشر

رفعت السيد عوضي

االسواق المالية في االقتصاد

2010

مجمع الفقه االسالمي

المعاصر و االقتصاد االسالمي

د .منير هندي

أسواق راس المال

1992

بعض المجالت العلمية المنصوح

مؤسسة شباب
الجامعة

Research
Journals

بها

تواريخ هامة Important Dates
نوع التقييم
االوراق و التمارين

مستمر

Assignments

امتحان الجزئي

األسبوع الخامس

Midterm Test

االمتحان النهائي

Final Exam

المعايير الشرعية للمؤسسات المالية

اسم المقرر

)Unit( Subject

االسالمية

Sharia Standards for Financial
Institutions
275

رقم المقرر

170/131
3

األسبقية
عدد الوحدات
أهداف المقرر

Unit Code
Prerequisites
Credit Units

Subject(Unit) Objectives

يهدف هذا المقرر إلى التعريف الطالب بالمعايير الشرعية وشروطها وضوابطها الشرعية وما يجوز منها وما
ال يجوز ،والتطبيقات التي تزاولها المؤسسات المالية االسالمية.
مخرجات التعليم Learning Outcomes

بعد استكمال هذا المقرر من المتوقع أن يكون الطالب قاد ار على:

معرفة المعايير الشرعية وما يحتوي كل معيار من أحكام ،وآلية العمل بها بالمؤسسات المالية االسالمية.
محتوى المقررContent: :
1

المتاجرة في العمالت – بطاقة الحسم وبطاقة االئتمان – المدين المماطل –
المقاصة.

2

الضمانات  -تحويل المصرف التقليدي الى مصرف إسالمي – الحوالة –
المرابحة لآلمر بالشراء.

اإلجارة واإلجارة المنتهية بالتمليك – السلم والسلم الموازي – االستصناع
3

واالستصناع الموازي – الشركة (المشاركة) والشركات الحديثة.

4

المضاربة – االعتمادات المستندية – الجعالة – االوراق التجارية.

5

صكوك االستثمار – القبض – القرض – بيوع السلع في االسواق المنتظمة.

6

االوراق المالية (االسهم والسندات) – عقود االمتياز – الوكالة والتصرف
الفضولي – التمويل المصرفي المجمع.

7

الجمع بين العقود – التأمين االسالمي – المؤشرات – الخدمات المصرفية في

8

ضوابط الفتوى واخالقياتها في إطار المؤسسات – التورق – ضابط الغرر

المصارف االسالمية.

المفسد للمعامالت المالية – التحكيم.
9

الوقف – إجارة األشخاص – الزكاة – العوارض الطارئة على االلتزامات.

10

االتفاقيات االئتمانية – التعامالت المالية باإلنترنت – الرهن وتطبيقاته

11

الحقوق المالية والتصرف فيها – اإلفالس – إدارة السيولة – حماية رأس المال

المعاصرة – الحسابات االستثمارية وتوزيع الربح.
واالستثمارات.

الوكالة باالستثمار – ضوابط حساب ربح المعامالت – خيارات األمانة.

12

أساليب التدريس Teaching & Learning Methods:
 – 1المحاضرات

1 – Lectures

 – 2العروض التقديمية

2 – Presentations

 - 3التطبيقات العملية

3 – Exercises

 - 4البحوث و أوراق العمل

4 – Research

 – 5أخرى

5 – Others

التقييم Assessment :
االختبارات

Examinations:

امتحان الجزئي

% 30

Midterm Test.

االمتحان النهائي

% 60

Final Exam.

المشاركة و إعداد االوراق و حل

% 10

Assignments ,
& Attendance
Class Participation

التمارين
مالحظة

يجب على الطالب النظامي االلتزام بما تحدده
الالئحة من حيث الحضور ،حيث أنه وفي حالة
تجاوز النسبة المسموح بها من الغياب الغير
مبرر لن يسمح للطالب باالمتحان في المادة

المرجع األساسية والمراجع اإلضافية Textbooks & Supporting Materials
ا

المؤلف/المؤلفون

عنوان المرجع

سنة النشر

الناشر

هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات
املالية االسالمية

املعايري الشرعية للمؤسسات
االسالمية

2014

املكتبة الوقفية
للكتب

تواريخ هامة Important Dates
نوع التقييم
االوراق و التمارين

مستمر

Assignments

امتحان الجزئي

األسبوع الخامس

Midterm Test

االمتحان النهائي

Final Exam

أخالقيات االعمال المالية والمصرفية

اسم المقرر

)Unit( Subject

Ethics in Finance & banking
276

Unit Code

األسبقية

173

Prerequisites

عدد الوحدات

3

Credit Units

رقم المقرر

أهداف المقرر

Subject(Unit) Objectives

يهدف هذا المقرر إلى:

تعزيز معرفة الطالب بالمعلومات والمهارة الخاصة بموظف المؤسسات المالية والمصرفية من خالل توظيف
النظريات العلمية الخاصة باألخالق المالية المصرفية من اجل زيادة المسؤولية للموظف وانعكاس ذلك على
رضا العميل تجاه المؤسسة التي يتعامل ويرتبط بها وبالتالي زيادة كفاءة انتاجية المؤسسة وتحقيق اهدافها
مخرجات التعليم Learning Outcomes

بعد استكمال هذا المقرر من المتوقع أن يكون الطالب قاد ار على:
معرفة اخالقيات العمل في المصارف ومسؤولياتها ،واالمتثال في المصارف ودوره في حمايتها.
محتوى المقررContent: :

1

اخالقيات الوظيفة العامة.

2

المسؤولية وأخالقيات االدارة العامة

3

مصادر االخالقيات في االدارة.

4

اخالقيات االدارة.

5

التدريب ومضلة اخالقيات االدارة.

6

اخالقيات العمل في المصارف

7

االمتثال في البنوك العربية

8

الحاكمية واالمتثال الرشيدة في البنوك

9

االمتثال في المصارف ودوره في حمايتها

10

خصوصية الحوكمة في المؤسسات المالية االسالمية
أساليب التدريس Teaching & Learning Methods:
 – 1المحاضرات

1 – Lectures

 – 2العروض التقديمية

2 – Presentations

 - 3التطبيقات العملية

3 – Exercises

 - 4البحوث و أوراق العمل

4 – Research

 – 5أخرى

5 – Others

التقييم Assessment :
االختبارات

Examinations:

امتحان الجزئي

% 30

Midterm Test.

االمتحان النهائي

% 60

Final Exam.

المشاركة و إعداد االوراق و حل

% 10

Assignments ,
& Attendance
Class Participation

مالحظة

يجب على الطالب النظامي االلتزام بما تحدده

التمارين

الالئحة من حيث الحضور ،حيث أنه وفي حالة
تجاوز النسبة المسموح بها من الغياب الغير
مبرر لن يسمح للطالب باالمتحان في المادة

المرجع األساسية والمراجع اإلضافية Textbooks & Supporting Materials
ا

المؤلف/المؤلفون
د .محمد ياغي

عنوان المرجع
االخالقيات في االدارة

سنة النشر
2012

الناشر
دار وائل

تواريخ هامة Important Dates
نوع التقييم
االوراق و التمارين

مستمر

Assignments

امتحان الجزئي

األسبوع الخامس

Midterm Test

االمتحان النهائي

Final Exam

اسم المقرر

فقه معامالت مالية في االسالم

رقم المقرر

Financial Transactions
277

Unit Code

األسبقية

101

Prerequisites

عدد الوحدات

3

Credit Units

)Unit( Subject

Islamic Jurisprudence of

أهداف المقرر

Subject(Unit) Objectives

يهدف هذا المقرر إلى ما يلي :
 تهيئة الطالب للتعامل مع عامة والمعامالت المعاصرة خاصة .
 اعالم الطالب بأحكام المعامالت المعاصرة .
 التعريف بالتغير والمرونة في باب المعامالت الشرعية .
 تزويد الطالب بالمعرفة امثلة من المعامالت المعاصرة لتدريبهم على القياس عليها .
 أن يعرف الطالب ماجد من المسائل الفقهية وحكمها شرعا مؤيدا ذلك بالدليل الشرعي.
 أن يعرف الدارس شمولية اإلسالم حيث لم يترك صغيرة وال كبيرة في الحياة إال شملها
ومن ذلك البيع.

مخرجات التعليم Learning Outcomes




بعد استكمال هذا المقرر من المتوقع أن يكون الطالب قاد ار على:
لتعرف على أھم النظريات والقواعد الفقهية المتعلقة بالمعامالت المالية ،في دراسة فقهية شاملة
للمذاھب الفقهية  ،ومنتقية ألھم األقوال واآلراء وأرجحها.
فهم أصول فقه المعامالت ،ليتعرف من خاللها على المعامالت المالية المعاصرة  ،لفهمها
وإعطائها الحكم الشرعي المناسب.
محتوى المقررContent: :
عناصر ومقدمات لموضوعات المقرر
1
أ -معنى المعامالت المعاصرة
ب -التطور السريع في االعمال والمال
ج-اھلية التصدي للمعامالت المعاصرة
د -دور المقاصد واالجتهاد الجماعي في المعامالت المعاصرة
سوق االوراق المالية ( البورصة ) .
2
التامين .
3
االسهم والسندات.
4
الشيكات والكمبياالت.
خطابات الضمان وبطاقات االئتمان.
5
اإلجارة المنتهية بالتمليك.
6
البيع بالمرابحة لألمر بالشراء ..
7
استثمار اموال الغير.
8
التسعير.
9
العربون.
10

عقود الصيانة.
التسليم على المفتاح.

11
12

أساليب التدريس Teaching & Learning Methods:
 – 1المحاضرات

1 – Lectures

 – 2العروض التقديمية

2 – Presentations

 - 3التطبيقات العملية

3 – Exercises

 - 4البحوث و أوراق العمل

4 – Research

 – 5أخرى

5 – Others

التقييم Assessment :
االختبارات

Examinations:

امتحان الجزئي

% 30

Midterm Test.

االمتحان النهائي

% 60

Final Exam.

المشاركة و إعداد االوراق و حل

% 10

Assignments ,
& Attendance
Class Participation

التمارين
مالحظة

يجب على الطالب النظامي االلتزام بما تحدده

الالئحة من حيث الحضور ،حيث أنه وفي حالة
تجاوز النسبة المسموح بها من الغياب الغير
مبرر لن يسمح للطالب باالمتحان في المادة

المرجع األساسية والمراجع اإلضافية Textbooks & Supporting Materials
ا

المؤلف/المؤلفون
د .محمد عثمان

عنوان المرجع
المعامالت المالية

سنة النشر
2001

الناشر
دار النفائس
االردن

بعض المجالت العلمية المنصوح

مجالت المجامع الفقهية ومجالت كليات الشريعة

Research Journals

بها
تواريخ هامة Important Dates
نوع التقييم
االوراق و التمارين

مستمر

Assignments

امتحان الجزئي

األسبوع الخامس

Midterm Test

االمتحان النهائي

Final Exam

اسم المقرر

التمويل واالستثمار العقاري
& Real Estate Finance
Investment
279

Unit Code

األسبقية

173

Prerequisites

عدد الوحدات

3

Credit Units

رقم المقرر

أهداف المقرر

)Unit( Subject

Subject(Unit) Objectives

يهدف هذا المقرر إلى ما تعريف الطالب بما يلي :



تعريف وتحديد خصائص السوق العقاري.

تحليل اتجاهات السوق العقاري لغرض االستثمار.



فهم خصائص قروض الرهن العقاري بأسعار فائدة ثابته ومتغيرة ،حسب انماط مختلف الدفع وحساب تكاليف



فهم وتطبيق االساليب مختلفة لتقييم العقارات.

االقتراض.

مخرجات التعليم Learning Outcomes

بعد استكمال هذا المقرر من المتوقع أن يكون الطالب قاد ار على:


يكتسب المهارات الالزمة لفهم نشاط التمويل العقاري .



القدرة على صياغة العقود .

فهم التأجير التمويلي والمشاركة المتناقصة.



معرفة كيفية التخطيط المالي للتمويل العقاري .




التميز بين الربح االقتصادي والربح غير االقتصادي وخاصة عندما تمول الدولة ( الدعم السكاني ).



يطبق المعرفة والحقائق العلمية المكتسبة من هذا المقرر في الحاالت العملية.

يطبق المعرفة المكتسبة في مجال نشاط التمويل العقاري .



محتوى المقررContent: :

مقدمة عن العقارات (الممتلكات العقارية والعقارات ،الخدمات المتاحة في مجال العقارات،
1

مفهوم التطوير العقاري ومرحلة وخصائص التطوير العقاري).

السوق العقاري :تحليل العرض والطلب (تعريف وتحديد خصائص السوق العقاري ،دراسة
2

تأثير العوامل االجتماعية واالقتصادية والبيئية والحكومية على طلب وعرض العقارات ،
منهجية تحليل سوق العقارات).

خصائص التمويل السكني – الرهون:

3

قروض الرهن العقاري بنسب فائدة ثابتة (حساب اقساط قروض الرهن ،ارصدة القروض ،رسوم
الفائدة على االقساط الثابتة ،االهالك الثابت والمتغير على القرض ،حساب التكلفة الحقيقية
للمقترض او العائد الحقيقي للمقرض).

قروض الرهن العقاري بنسب فائدة متغيرة (حساب اقساط قروض الرهن ،ارصدة القروض،

رسوم الفائدة على االقساط المتغيرة ،مستوى االسعار وتعديلها ،المشاركة في زيادة قيمة الرهن،
حساب التكلفة للمقترض او العائد الحقيقي للمقرض).

دراسة الجدوى العقارية (تحديد اهمية دراسة الجدوى العقارية ،خطوات دراسة الجدوى ،حساب
4

معايير اختيار المشروع العقاري ،دراسة حالة).

طرق تقييم العقارات (دراسة اهمية التقييم العقاري وانواع القيمة ،فهم منهجية التقييم العقاري،
5

تطبيق طريقة التكلفة ،طريقة المبيعات المقارنة ،وطريقة الدخل المتوقع).

6

تحليل المخاطر (مقارنة عوائد االستثمار ،انواع المخاطر ،إدارة المخاطر ،والتباين في العائد

7

صناديق االستثمار العقاري (تعريف صناديق االستثمار العقاري ،انواع صناديق االستثمار

والمخاطرة).

العقاري ،الفرق بين صناديق االستثمار العقاري والمساهمات العقارية ،زكاة صناديق االستثمار
العقاري).

تصكيك الديون العقارية (مفهوم تصكيك الديون ،تحديد االطراف المشاركة في عملية

8

التصكيك ،الجانب الشرعي لعملية تصكيك الديون).

أساليب التدريس Teaching & Learning Methods:
 – 1المحاضرات

1 – Lectures

 – 2العروض التقديمية

2 – Presentations

 - 3التطبيقات العملية

3 – Exercises

 - 4البحوث و أوراق العمل

4 – Research

 – 5أخرى

5 – Others

التقييم Assessment :
االختبارات

Examinations:

امتحان الجزئي

% 30

Midterm Test.

االمتحان النهائي

% 60

Final Exam.

المشاركة و إعداد االوراق و حل

% 10

Assignments ,
& Attendance
Class Participation

مالحظة

يجب على الطالب النظامي االلتزام بما تحدده

التمارين

الالئحة من حيث الحضور ،حيث أنه وفي حالة
تجاوز النسبة المسموح بها من الغياب الغير
مبرر لن يسمح للطالب باالمتحان في المادة
المرجع األساسية والمراجع اإلضافية Textbooks & Supporting Materials
ا

المؤلف/المؤلفون
Williams B Brueggeman
Jeffrey D. Fisher

عنوان المرجع
& Real Estate Finance
Investments

بعض المجالت العلمية المنصوح

سنة النشر
2011

الناشر
......
Research Journals

بها

االوراق و التمارين

مستمر

Assignments

امتحان الجزئي

األسبوع الخامس

Midterm Test

االمتحان النهائي

Final Exam

اسم المقرر

طرق بحث في التمويل.
Research Methods in Finance
370

األسبقية

141/170
3

رقم المقرر
عدد الوحدات

أهداف المقرر

)Unit( Subject
Unit Code
Prerequisites
Credit Units

Subject(Unit) Objectives

يهدف هذا المقرر إلى ما يلي :
 التعريف بضوابط البحث العلمي.
 تعليم الطالب منهج البحث في العلوم الشرعية.
 تعليم الطالب المهارة الالزمة لكتابة خطة مشروع بحث بطريقة منهجية صحيحه.
 تعريف الطالب بماھية منهج البحث والفائدة التي نجنيها من إتباع مناھج البحث العلمي.
مخرجات التعليم Learning Outcomes

بعد استكمال هذا المقرر من المتوقع أن يكون الطالب قاد ار على:
 فهم وإدراك كيفية اختيار موضوع للبحث وتحديد مشكلة البحث ونطاقها وعناصرھا.
 فهم وإدراك واستخدام أدوات تحليل ومفاھيم جديدة للمتغيرات االقتصادية  ،وضع نماذج رياضية
تفسر العالقة بين المتغيرات االقتصادية.
 تحليل موضوع البحث ووضع االفتراضات التي تنبني عليها النظريات التي تخدم موضوع
البحث والقدرة على تقديم تفسير للعالقة ببن مختلف المغترات باستخدام النماذج الرياضية ،
والتوصل إلى فروض قابلة لالختبار.
 اختيار موضوع للبحث ضمن مجاالت بحث متعددة و القيام بدراسة أھم المراجع او البحوث التي
تخدم موضوع البحث وتحديد مشكلة البحث ونطاقها وعناصرھا  ،مع تفسير المنهجية المتبعة و
أھم النتائج التي يتوصل إليها كل مرجع.
 االستفادة من الدراسات السابقة في تحديد اإلشكالية ووضع منهجية للبحث.
 حل المشاكل المنهجية التي قد تواجهه اثناء البحث.

1

محتوى المقررContent: :
التعريف بمنهج البحث العلمي وفوائده.

2

صياغة مشكلة البحث وتوضيح أبعادها

3

المراجعة االنتقادية ألدبيات الدراسة

4

مداخل الفلسفة ومداخل البحث

5

صباغة تصميم البحث

6

مناقشة القيم الكامنة وراء البحث .

7

اختيار العينات وطرق جمع البيانات

8

تحليل البيانات الكمية والنوعية.

9

كتابة وتقديم تقرير البحث.

أساليب التدريس Teaching & Learning Methods:
 – 1المحاضرات

1 – Lectures

 – 2العروض التقديمية

2 – Presentations

 - 3التطبيقات العملية

3 – Exercises

 - 4البحوث و أوراق العمل

4 – Research

 – 5أخرى

5 – Others

التقييم Assessment :
االختبارات

Examinations:

امتحان الجزئي

% 30

Midterm Test.

االمتحان النهائي

% 60

Final Exam.

المشاركة و إعداد االوراق و حل

% 10

Assignments ,
& Attendance
Class
Participation

مالحظة

يجب على الطالب النظامي االلتزام بما تحدده

التمارين

الالئحة من حيث الحضور ،حيث أنه وفي حالة
تجاوز النسبة المسموح بها من الغياب الغير
مبرر لن يسمح للطالب باالمتحان في المادة
المرجع األساسية والمراجع اإلضافية Textbooks & Supporting Materials
ا

المؤلف/المؤلفون
د .عبد الوهاب إبراهيم أبو
سليمان

عنوان المرجع
كتابة البحث العلمي

سنة النشر
2005

الناشر
مكتبة الرشد
الرياض

تواريخ هامة Important Dates
نوع التقييم
االوراق و التمارين

مستمر

Assignments

امتحان الجزئي

األسبوع الخامس

Midterm Test

االمتحان النهائي

Final Exam

اسم المقرر

االساليب الكمية في التمويل
Quantitative Methods in
Finance
371

األسبقية

142 / 109
3

رقم المقرر
عدد الوحدات

أهداف المقرر

)Unit( Subject

Unit Code
Prerequisites
Credit Units

Subject(Unit) Objectives

يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب على االساليب الكمية لتجميع وتحليل البيانات المالية واعداد واجراء
االختبارات االحصائية والتعرف على بعض المفاهيم االساسية في نظرية المصفوفات ونظرية االحتماالت
واالختبارات االحصائية الهامة مثل  ،اختبا رات االنحدار وانواعه و المختلفة والمشاكل المرتبطة به والتعرف

على البرمجيات الالزمة الج راء االختبارات االحصائية مثل  Minitab, SPSS , E-viewsوغيرها

عالوة على التعرف على مشاكل االختبارات االحصائية وكيفية التعامل معها.
مخرجات التعليم

Learning Outcomes

بعد استكمال هذا المقرر من المتوقع أن يكون الطالب قاد ار على:
 تعريف الطالب بنماذج التحليالت االحصائية المالئمة في مجال التمويل والمصارف.



ان يتعرف على العالقة بين معامالت االنحدار واالرتباط ،وطريقة المربعات الصغرى.



والتعريف ايضاً على البرامج المتاحة إلجراء الحسابات واالختبارات المطلوبة.
محتوى المقررContent: :
1

المقدمة:

مجال البحث في االساليب الكمية في التمويل.
العالقات المختلفة لق اررات التمويل واالستثمار.

2

3

نموذج االنحدار البسيط (النموذج الخطي المكون من متغبر مستقل واحد):
مفهوم االنحدار.
تكوين عالقة االنحدار ودور العنصر المتبقي (العشوائي) في عالقة االنحدار.
مفهوم طريقة المربعات الصغرى في نماذج االنحدار.
تكوين وحل المعادلة الطبيعية.
تقدير معالم (معامالت) نموذج االنحدار الخطي البسيط.
خصائص تقديرات طريقة المربعات الصغرى.
اختبارات الفروض.
تكوين فئات الثقة.
تحليل التباين.
العالقة بين معامل االنحدار ومعامل االرتباط.
نموذج االنحدار متعدد المتغيرات:
االفتراضات التي يقوم عليها النموذج.
تقدير المعامالت باستخدام طريقة المربعات الصغرى.
تمثيل نموذج االنحدار المتعدد باستخدام المواجهات والمصفوفات.

تكوين المعادالت الطبيعية لنموذج االنحدار المتعدد وتمثيلها باستخدام
المصفوفات.
اختبارات الفروض حول تقديرات نموذج االنحدار المتعدد.
تكوين فئات الثقة.
تقدير معامل التحديد ومعامل االرتباط البسيط.
تفسير نتائج نموذج االنحدار المتعدد.
استخدام برامج الكمبيوتر:
التعرف على البرامج المتاحة إلجراء الحسابات واالختبارات المطلوبة.
التدريب على العمل على البرنامج E-Views , SPSS
المشاكل الفنية المرتبطة بنموذج االنحدار:
اهمية االفتراضات التي يقوم عليها النموذج في حل النموذج.
مشكلة االرتباط السلسلي (.)Serial Correlation
مشكلة عدم تجانس التباين (.)Heterasce dastcity
مشكلة االرتباط الخطي المتعدد Hulticollinearity
أساليب التدريس Teaching & Learning Methods:

4

5

 – 1المحاضرات

1 – Lectures

 – 2العروض التقديمية

2 – Presentations

 - 3التطبيقات العملية

3 – Exercises

 - 4البحوث و أوراق العمل

4 – Research

 – 5أخرى

5 – Others

التقييم Assessment :
االختبارات

Examinations:

امتحان الجزئي

% 30

Midterm Test.

االمتحان النهائي

% 60

Final Exam.

المشاركة و إعداد االوراق و حل

% 10

Assignments ,
& Attendance
Class Participation

مالحظة

يجب على الطالب النظامي االلتزام بما تحدده

التمارين

الالئحة من حيث الحضور ،حيث أنه وفي حالة
تجاوز النسبة المسموح بها من الغياب الغير
مبرر لن يسمح للطالب باالمتحان في المادة
المرجع األساسية والمراجع اإلضافية Textbooks & Supporting Materials
ا

المؤلف/المؤلفون

عنوان المرجع

سنة النشر

الناشر

د .رجاء محمود ابو عالم

التحليل االحصائي للبيانات باستخدام

2009

دار النشر للجامعات

د .أسامة ربيع أمين

التحليل االحصائي للبيانات باستخدام

2010

كلية التجارة -

SPSS

Minitab

المنوفية

اسم المقرر

إدارة المحافظ االستثمارية
Investment Portfolio
Management
373

Unit Code

األسبقية

273

Prerequisites

عدد الوحدات

3

Credit Units

رقم المقرر

أهداف المقرر

)Unit( Subject

Subject(Unit) Objectives

يهدف هذا المقرر إلى ما يلي :
 تعريف الطالب بمفاھيم تقييم المحفظة االستثمارية.
 تعريف الطالب بكيفية اختيار االصول وتصميم المحفظة.
 تعريف الطالب بتحليل العائد والمخاطر التي تتعرض لها المحافظ االستثمارية.
 تعريف الطالب بالنظريات المختلفة للمحافظ االستثمارية والمبادئ التي يقوم عليها نموذج
تسعير االصول الرأسمالية . CAPM
مخرجات التعليم Learning Outcomes

بعد استكمال هذا المقرر من المتوقع أن يكون الطالب قاد ار على:
 التعرف على عائد ومخاطر محفظة األصول المالية والعالقة بين المخاطر والعائد والعالقة بين
مخاطر األصل المالي ومخاطر المحفظة التي يدخل فيها.


التعرف على على فرض كفاءة السوق المالي وافتراضاته ومدى تحققه في الواقع.



التعرف على معامل بيتا  βكعالقة بين مخاطر األصل ومخاطر السوق.



التعرف على الهيكل التمويلي ومعدل التكلفة المرجح.



التعرف على صافي القيمة الحالية ومعدل العائد الداخلي وعالقتها بسعر الخصم



تفسير نتائج التحليل للمحافظ االستثمارية ما تحويه من عائد ومخاطر.



التخطيط لالختيار بين االستثمارات المثلى وماھية االستثمار الكفء.



تفسير المبادئ التي يقوم عليها نموذج تسعير االصول.
محتوى المقررContent: :

مفهوم السوق المالي ووظائفه واألسواق الفرعية العاملة فيه ومؤسساته.

1
2

العالقة ببن أسعار األصول المالية والقيمة الحالية للعوائد المتوقعة من ورائها (مؤشرات

3

سعر الفائدة:

األسعار).

 .1مكونات سعر الفائدة األسمى
 .2سعر الفائدة الحقيقي وسعر الفائدة االسمي.
 .3العالقة بين أسعار الفائدة السوقية

وأسعار السندات السوقية.

 .4الهيكل الزمني لسعر الفائدة.

طرق اصدار األصول المالية:
 .1طرق اصدار األسهم.

 .2طرق اصدار السندات.

4

المخاطر المرتبطة باألصول المالية
 .1أنواع المخاطر.

 .2المخاطر العامة ومخاطر السوق والمخاطر
الخاصة.

 .3التنويع وتخفيض المخاطر.
محفظة األصول المالية : :تحليل الطلب على األصول المالية:
 .1العائد و المخاطر كمحددات للطلب على األصول المالية.

5

 .2كفاءة األسواق المالية في تخصيص الموارد.

واكتشاف األسعار فرضية السوق الكفؤ.

 .3نموذج خط السوق نموذج تسعير األصل

الرأسمالي  ،نموذج السوق  ،نموذج التسعير بالمراجحة.
تطبيقات المحافظ االستثمارية

 .1خطوات اتخاذ قرار االستثمار في األصول المالية وتكوين المحافظ االستثمارية.

6

 .2اإلدارة السلبية والنشطة للمحافظ االستثمارية.
 .1مصادر التمويل.

7

الهيكل التمويلي

 .2معدل التكلفة المرجحة للتمويل

 .3العوامل المحددة للتمويل من المصادر المختلفة.

 .4نموذج مودجلياني – ميللر -واثر التمويل بالدين على مخاطر المؤسسة.
سوق الصرف األجنبي ومخاطر تقلب سعر الصرف

8

أساليب التدريس Teaching & Learning Methods:
 – 1المحاضرات

1 – Lectures

 – 2العروض التقديمية

2 – Presentations

 - 3التطبيقات العملية

3 – Exercises

 - 4البحوث و أوراق العمل

4 – Research

 – 5أخرى

5 – Others
التقييم Assessment :

االختبارات

Examinations:

امتحان الجزئي

% 30

Midterm Test.

االمتحان النهائي

% 60

Final Exam.

المشاركة و إعداد االوراق و حل

% 10

Assignments ,
& Attendance
Class
Participation

التمارين

مالحظة

يجب على الطالب النظامي االلتزام بما تحدده الالئحة من
حيث الحضور ،حيث أنه وفي حالة تجاوز النسبة

المسموح بها من الغياب الغير مبرر لن يسمح للطالب
باالمتحان في المادة

المرجع األساسية والمراجع اإلضافية Textbooks & Supporting Materials
ا

المؤلف/المؤلفون

غازي فالح المومنى
منير ابراھيم هندي
بعض المجالت العلمية المنصوح بها

عنوان المرجع
إدارة المحافظ االستثمارية

سنة النشر
2006
----

إدارة المحافظ االشتثمارية :مدخل
تحليلي معاصر
ي
مجلة جامعة بنغاز للعوم االقتصادية

مجلة المختار للعلوم االقتصادية
Journal of Management Accounting
Journal of Applied Research in Accounting
and Finance

الناشر
للنشر المناهج دار
عمان ،والتوزيع،
االردن
النهضة دار  ،القاهرة
العربية
Research
Journals

تواريخ هامة Important Dates
نوع التقييم
االوراق و التمارين

مستمر

Assignments

امتحان الجزئي

األسبوع الخامس

Midterm Test

االمتحان النهائي

Final Exam

اسم المقرر

العمليات المصرفية
Bank Operations
375

Unit Code

األسبقية

270

Prerequisites

عدد الوحدات

3

Credit Units

رقم المقرر

أهداف المقرر

)Unit( Subject

Subject(Unit) Objectives

يهدف هذا المقرر إلى :التعريف بالعمليات المصرفية التي تتم بالمصارف التجارية بشكل يسهل علي اإلدارة
االختيار من بين السياسات واالستراتيجيات البديلة التي تسهم في تحقيق الهدف الذي من اجله انشئ المصرف.
مخرجات التعليم

Learning Outcomes

بعد استكمال هذا المقرر من المتوقع أن يكون الطالب قاد ار على:

التعرف على الودائع المصرفية وتنميتها ،وإدارة السيولة واالعتمادات المستندية وكذلك العمليات الخاصة

بالصرف االجنبي ،وخطابات الضمان والحواالت المصرفية وكذلك بالعميالت الخاصة بالمراسلين لخارجيين

واي مستجدات في االعمال المصرفية.

محتوى المقررContent: :
الودائع المصرفية وتنميتها والحسابات الجارية والمقاصة .

1
2

األوراق التجارية.

3

القروض المصرفية والسجالت االئتمانية.

4

إدارة محفظة األوراق المالية.

5

إدارة عمليات امناء االستثمار.

6

إدارة السيولة.

7

إدارة الخصوم.

8

االعتمادات المستندية.

9

خطابات الضمان والحواالت المصرفية.

10

العمليات الخاصة بالصرف األجنبي.

11

العمليات الخاصة باالرتباط مع المراسلين الخارجيين .

12

المستجدات في األعمال المصرفية.
أساليب التدريس Teaching & Learning Methods:
 – 1المحاضرات

1 – Lectures

 – 2العروض التقديمية

2 – Presentations

 - 3التطبيقات العملية

3 – Exercises

 - 4البحوث و أوراق العمل

4 – Research

التقييم Assessment :

االختبارات

Examinations:

امتحان الجزئي

% 30

Midterm Test.

االمتحان النهائي

% 60

Final Exam.

المشاركة و إعداد االوراق و حل

% 10

Assignments ,
Attendance & Class
Participation

التمارين
مالحظة

يجب على الطالب النظامي االلتزام بما تحدده

الالئحة من حيث الحضور ،حيث أنه وفي حالة
تجاوز النسبة المسموح بها من الغياب الغير
مبرر لن يسمح للطالب باالمتحان في المادة

المرجع األساسية والمراجع اإلضافية Textbooks & Supporting Materials
ا

المؤلف/المؤلفون

عنوان المرجع

سنة النشر

الناشر

د .منير الجنبيهي

البنوك اإللكترونية

2005

دار الفكر الجامعي

د .عبدالمطلب عبدالحميد

البنوك الشاملة – عمليتها و إدارتها

2004

الدار الجامعية

د .منير هندي

إدارة البنوك التجارية

1992

المكتب العربي الحديث

تواريخ هامة Important Dates
نوع التقييم
االوراق و التمارين

مستمر

Assignments

امتحان الجزئي

األسبوع الخامس

Midterm Test

االمتحان النهائي

Final Exam

اسم المقرر

المصارف االسالمية

)Unit( Subject

رقم المقرر

377

Unit Code

األسبقية

375

Prerequisites

عدد الوحدات

3

Credit Units

Islamic banks

أهداف المقرر

Subject(Unit) Objectives

يهدف هذا المقرر إلى ما يلي :


يهدف هذا المساق إلى تلبية حاجة الطالب لفهم المبادئ واألسس إلدارة المصارف

اإلسالمية وتحليلها باإلضافة إلى التعمق في مناقشة مشاكل التطبيق في البنوك

اإلسالمية وإدارتها وتحليلها.



توضيح مفهوم نشأة المصرف اإلسالمي ووظائفه وأهدافه .

كذلك يوضح سياسات وأساليب التمويل في المصارف اإلسالمية مثل :البيوع واإلجارة ،

المرابحة  ،البيع بالتقسيط  ،المشاركات والمضاربة .


ويهدف إلى إبراز أهمية الرقابة المصرفية والشرعية في ضبط وتقويم مسيرة البنوك

اإلسالمية .
مخرجات التعليم

Learning Outcomes

بعد استكمال هذا المقرر من المتوقع أن يكون الطالب قاد ار على:


معرفة الطالب بمفهوم البنك اإلسالمي وأهدافه ووظائفه .



معرفة الطالب بأساليب التمويل في المصارف اإلسالمية وتطبيقاتها .



معرفة الطالب بالرقابة المصرفية والشرعية في البنوك اإلسالمية .



يتعرف الطالب على القوائم والموازنات في البنوك اإلسالمية .



قدرة الطالب على التمييز بين التمويل االسالمي والتمويل الربوي .



تطبيق االدراك المعرفي والمبادئ والنظريات المرتبطة بالمقرر.



د ارسةةة المواضةةيع والمشةةكالت المصةةرفية االسةةالمية باسةةتخدام مجموعة من المصةةادر المتنوعة مثل
البيانات واالحصاءات ومن ثم استخالص نتائج ايجابية.




قدرة الطالب على ادراك اهمية المرابحة والمرابحة للواعد بالشراء .

قدرة الطالب على ادراك اإلطار العام للمضاربة المصرفية المعاصرة.
محتوى المقررContent: :
1

مبادئ وأسس (الربا والفائدة المصرفية والزكاة).

2

وظائف المصارف اإلسالمية .

3

و وظائف المصارف اإلسالمية وخدماتها.

4

سياسات التمويل في المصارف اإلسالمية .

5

المرابحة والمرابحة للواعد بالشراء .

6

اإلجارة التشغيلية والتملكية .

7

المشاركات (الضمان والمتناقصة) .

8

المضاربة .

9

المضاربة المصرفية المعاصرة

10

تطبيقات

11

الرقابة المصرفية  ،الرقابة الشرعية.

12

القوائم المالية في البنوك اإلسالمية

13

الموازنة في المصارف اإلسالمية ،تطبيقات ومراجعات .
أساليب التدريس Teaching & Learning Methods:
 – 1المحاضرات

1 – Lectures

 – 2العروض التقديمية

2 – Presentations

 - 3التطبيقات العملية

3 – Exercises

 - 4البحوث و أوراق العمل

4 – Research

 – 5أخرى

5 – Others

التقييم Assessment :
Examination

االختبارات

s:

امتحان الجزئي

% 30

Midterm

االمتحان النهائي

% 60

Final Exam.

المشاركة و إعداد االوراق و حل

% 10

Assignments

التمارين

Test.

, Attendance
& Class

Participation
مالحظة

يجب على الطالب النظامي االلتزام بما تحدده

الالئحة من حيث الحضور ،حيث أنه وفي حالة
تجاوز النسبة المسموح بها من الغياب الغير
مبرر لن يسمح للطالب باالمتحان في المادة

المراجع األساسية والمراجع اإلضافية Textbooks & Supporting Materials

المؤلف/المؤلفون

عنوان المرجع

سنة النشر

الناشر

د .محمود الوادي

المصارف االسالمية

2009

المسيرة للنشر –
االردن

بعض المجالت العلمية المنصوح

Research

بها

Journals
تحليل وتنبؤ مالي

(Unit

اسم المقرر

Financial Analysis & Forecasting

)Subject

رقم المقرر

471

Unit Code

األسبقية

273

Prerequisites

عدد الوحدات

3

Credit Units

أهداف المقرر

Subject(Unit) Objectives

يهدف هذا المقرر إلى ما يلي :
إلي المفاهيم االس ةةاس ةةية للتنبؤ المالي واس ةةاليبه باعتباره دعامة اس ةةاس ةةية للتخطيط ،حيث يتيح الفرص ةةة للتعرف

علي االحتياجات المالية المسة ةةتقبلية واالسة ةةتعداد لها مسة ةةبقا ،كما يتيح الفرصة ةةة للتعرف علي ما سة ةةيكون عليه
المركز المالي وربحية المنشأة في المستقبل ،واتخاذ االجراءات التصحيحية إذا لزم األمر.
مخرجات التعليم

Learning Outcomes

بعد استكمال هذا المقرر من المتوقع أن يكون الطالب قاد ار على:

معرفة اساليب التنبؤ وتقدير االحتياجات المالية وكذلك تحليالت مخاطر النشاط والمخاطر المالية وتحليل
ربحية السهم وتقدير الربحية المستقبلية ،واالستخدامات الخارجية للتنبؤات المالية والموازنات التقديرية.
محتوى المقررContent: :

1

اساليب التنبؤ المالي وتقدير االحتياجات المالية.

2

القوائم المالية المقارنة.

3

أسلوب النسبة المئوية للمبيعات.

4

تحليل االنحدار.

5

الميزانية التقديرية النقدية.

6

القوائم المالية المتوقعة.

7

تحليل التعادل.

8

تحليل مخاطر النشاط.

9

تحليل المخاطر المالية.

10

تحليل ربحية السهم.

11

تقدير الربحية المستقبلية للسهم.

االستخدامات الخارجية للتنبؤات المالية والموازنات التقديرية.

12

أساليب التدريس Teaching & Learning Methods:
 – 1المحاضرات

1 – Lectures

 – 2العروض التقديمية

2 – Presentations

 - 3التطبيقات العملية

3 – Exercises

 - 4البحوث و أوراق العمل

4 – Research

 – 5أخرى

5 – Others

التقييم Assessment :
االختبارات

Examinations:

امتحان الجزئي

% 30

Midterm Test.

االمتحان النهائي

% 60

Final Exam.

المشاركة و إعداد االوراق و حل

% 10

Assignments ,
& Attendance
Class Participation

مالحظة

يجب على الطالب النظامي االلتزام بما تحدده

التمارين

الالئحة من حيث الحضور ،حيث أنه وفي حالة
تجاوز النسبة المسموح بها من الغياب الغير
مبرر لن يسمح للطالب باالمتحان في المادة
المرجع األساسية والمراجع اإلضافية Textbooks & Supporting Materials
ا

المؤلف/المؤلفون
د .فرد ويستون

د .بوجين برجام
د .منير هندي

التمويل اإلداري

سنة النشر

الناشر

عنوان المرجع

2005

دار المريخ  -الرياض

اإلدارة المالية مدخل تحليلي معاصر

2004

المكتب العربي
الحديث

تواريخ هامة Important Dates
نوع التقييم
االوراق و التمارين

مستمر

Assignments

امتحان الجزئي

األسبوع الخامس

Midterm Test

االمتحان النهائي

Final Exam

اسم المقرر

التدقيق والرقابة الشرعية في المصارف

رقم المقرر

Banks
473

)Unit( Subject

Sharia Control and auditing in

275/277
3

األسبقية
عدد الوحدات
أهداف المقرر

Unit Code
Prerequisites
Credit Units

Subject(Unit) Objectives

يهدف هذا المقرر إلى ما يلي :
 فهم اإلطار النظري للرقابة والتدقيق الشرعي.
 فهم اإلجراءات العملية التي تسير وفقها عملية الرقابة والتدقيق الشرعي.
 الوقوف على أھم المشكالت والعوائق المتصلة بالرقابة والتدقيق الشرعي وكيفية معالجتها
 معرفة وتحليل بعض النماذج التطبيقية للرقابة والتدقيق الشرعي في بعض المصارف اإلسالمية.
مخرجات التعليم Learning Outcomes
بعد استكمال هذا المقرر من المتوقع أن يكون الطالب قاد ار على:
 فهم وإدراك مفهوم وأھمية وأھداف الرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي في المصارف اإلسالمية.
 فهم وإدراك أجهزة الرقابة والتدقيق الشرعي وطبيعة عملها.
 فهم وإدراك إجراءات الرقابة والتدقيق الشرعي.
 فهم وإدراك أھم المشكالت والعوائق المتصلة بالرقابة والتدقيق الشرعي.
 فهم وإدراك النماذج التطبيقية للرقابة والتدقيق الشرعي في بعض المصارف اإلسالمية.
محتوى المقررContent: :
مفهوم الرقابة والتدقيق الشرعي والمصطلحات المتصلة
1
أهمية وأهداف الرقابة والتدقيق الشرعي
2
أنواع الرقابة والتدقيق الشرعي
3
مهام الرقابة والتدقيق الشرعي ومجاالت عملها
4
منهجية عمل أجهزة الرقابة والتدقيق الشرعي
5
الوضع القانوني للرقابة والتدقيق الشرعي في المصارف اإلسالمية
6
قواعد الرقابة والتدقيق الشرعي  -الحوكمة
7
دور الرقابة والتدقيق الشرعي في ضبط وتطوير العمل المصرفي اإلسالمي
8
معايير المراجعة الدولية ودورها في تطوير الرقابة والتدقيق الشرعي
9
أهم المشكالت والعوائق التي تواجه الرقابة والتدقيق الشرعي
10
11

نماذج تطبيقية للرقابة الشرعية في بعض المصارف اإلسالمية
أساليب التدريس Teaching & Learning Methods:
1 – Lectures
 – 1المحاضرات
2 – Presentations
– 2العروض التقديمية
3 – Exercises
 - 3التطبيقات العملية
 - 4البحوث و أوراق العمل

4– Research

التقييم Assessment :
االختبارات

Examinations:

امتحان الجزئي

% 30

Midterm Test.

االمتحان النهائي

% 60

Final Exam.

المشاركة و إعداد االوراق و حل

% 10

Assignments ,
& Attendance
Class Participation

التمارين
مالحظة

يجب على الطالب النظامي االلتزام بما تحدده

الالئحة من حيث الحضور ،حيث أنه وفي حالة
تجاوز النسبة المسموح بها من الغياب الغير
مبرر لن يسمح للطالب باالمتحان في المادة

المرجع األساسية والمراجع اإلضافية Textbooks & Supporting Materials
ا

المؤلف/المؤلفون

حمزة عبدالكريم حماد
بعض المجالت العلمية المنصوح

عنوان المرجع
الرقابة الشرعية في المصارف

سنة النشر
2006

االسالمية

مجلة الصيرفة االسالمية

الناشر
ع ّمان :دار
النفائس
Research Journals

بها
تواريخ هامة Important Dates
نوع التقييم
االوراق و التمارين

مستمر

Assignments

امتحان الجزئي

األسبوع الخامس

Midterm Test

االمتحان النهائي

Final Exam

اسم المقرر

المشتقات المالية
Financial Derivatives
474

Unit Code

األسبقية

273

Prerequisites

عدد الوحدات

3

Credit Units

رقم المقرر

أهداف المقرر

)Unit( Subject

Subject(Unit) Objectives

الهدف من المقرر:
إن التحديات المتعلقة بالمنافسة في البيئة المصرفية العالمية تفرض على البنوك اإلسالمية ابتكار أوعية

ادخارية وأساليب استثمارية متطورة تلبي االحتياجات األساسية للعمالء ،مع مراعاة الجمع ببن السالمة
الشرعية والكفاءة االقتصادية وإمكانية التطبيق ،ويهدف المقرر الى تزويد الطالب بالمعارف والمهارات

الالزمة للقيام بعمليات التصميم ،والتطوير ،والتنفيذ ألدوات وآليات مالية مبتكرة ،والصياغة لحلول إبداعية
لمشاكل التمويل و المخاطر في اطار شرعي.
مخرجات التعليم

Learning Outcomes

بعد استكمال هذا المقرر من المتوقع أن يكون الطالب قاد ار على:

التعرف على أنواع المختلفة للمشتقات و االبتكارات المالية .

تصنيف أهم االستراتيجيات المستخدمة للتعامل بالمشتقات المالية و تصميم و تطوير المنتجات المالية

فهم وإدراك المخاطر الناتجة عن سوء استخدام المشتقات المالية و إيجابيات االبتكار المالي على كفاءة

المصارف اإلسالمية.

فهم كيفية تسعير الخيارات و العقود المستقبلية والعقود اآلجلة

استعراض أهم أسواق المشتقات المالية على مستوى العالم وأهم االبتكارات المالية
التعرف على البيانات المتعلقة بأسواق المشتقات المالية العالمية.

فهم ماهية المشتقات المالية و االبتكارات المالية و كيفية تصميمها و التعامل بها.
تحليل المخاطر المنجرة عن سوء استعمال المشتقات المالية.

التنبؤ بأسعار الخيارات و العقود المستقبلية والعقود اآلجلة وتحليل بياناتها.
محتوى المقررContent: :

1

األسواق المالية األصلية واألسواق المشتقة.

2

الشراء الهامشي والبيع على المكشوف

3

مدخل إلى المشتقات المالية.

عقود الخيارات (االختيار)) /العقود اآلجلة وعقود المستقبل /المبادالت

4

(المقايضات)
5

أسواق المشتقات المالية في العالم حقائق و أرقام

6

األسس النظرية لالبتكار المالي

7

أهمية االبتكارات المالية للمصارف اإلسالمية

8

المنتجات المالية اإلسالمية المبتكرة
أساليب التدريس Teaching & Learning Methods:
 – 1المحاضرات

1 – Lectures

 – 2العروض التقديمية

2 – Presentations

 - 3التطبيقات العملية

3 – Exercises

 - 4البحوث و أوراق العمل

4 – Research

 – 5أخرى

5 – Others

التقييم Assessment :
االختبارات

Examinations:

امتحان الجزئي

% 30

Midterm Test.

االمتحان النهائي

% 60

Final Exam.

المشاركة و إعداد االوراق و حل

% 10

Assignments ,
& Attendance
Class Participation

مالحظة

يجب على الطالب النظامي االلتزام بما تحدده

التمارين

الالئحة من حيث الحضور ،حيث أنه وفي حالة
تجاوز النسبة المسموح بها من الغياب الغير
مبرر لن يسمح للطالب باالمتحان في المادة
المرجع األساسية والمراجع اإلضافية Textbooks & Supporting Materials
ا

المؤلف/المؤلفون

عنوان المرجع

قندوز عبدالكريم احمد

المشتقات المالية

سنة النشر
2014

سمير عبدالحميد رضوان

المشتقات المالية ودورها في إدارة

2005

بعض المجالت العلمية المنصوح بها

مؤسسة الوراق

المخاطر.

مجلة العلوم االقتصادية وعلوم التسيير

تواريخ هامة Important Dates
نوع التقييم

الناشر

Research
Journals

االوراق و التمارين

مستمر

Assignments

امتحان الجزئي

األسبوع الخامس

Midterm Test

االمتحان النهائي

Final Exam

إدارة المصارف

اسم المقرر

)Unit( Subject

Bank management
172

Unit Code

األسبقية

313

Prerequisites

عدد الوحدات

3

Credit Units

رقم المقرر

أهداف المقرر

Subject(Unit) Objectives

يهدف هذا المقرر إلى تزويد الطالب بمفهوم االدارة بصفة عامة واالدارة المالية بصفة خاصة في مجال المصارف التجارية على
وجه التحديد في ظل السياسات النقدية والمالية .وفي ھذا الصدد تتضمن موضوعات المقرر :عالقة البنك التجاري بالبنك المركزي،
إدارة االصول ،تحليل االئتمان ،إدارة القروض ،إدارة الخصوم من حيث إدارة الودائع ،إدارة رأس المال العامل ،مالءة رأس المال،
إدارة وتسويق الخدمات المصرفية وسبل تطويرھا ،النموذج االسالمي في إدارة المصارف ومدلوالته العملية مع التركيز على
التجارب العملية ،التحليل المالي في مجال المصارف.
مخرجات التعليم Learning Outcomes
يتزود الطالب بمختلف المفاھيم المرتبطة بإدارة المصارف التجارية في ظل السياسات النقدية و المالية المعمول بها .و من ھذا
المنطلق سيصبح أمام الدارس فرصة التعلم لمواضيع ھامة توضح أھمية العالقة الموجودة بين البنوك التجارية والبنك المركزي،
االشكال التنظيمية للبنوك التجارية ،إدارة االصول ،إدارة الخصوم ،إدارة القوائم المالية و تحليل النسب ،إدارة رأس المال من خالل
التشريح الخاص بمفهوم كفاية رأس المال و التطور الحاصل له وفق مقترحات لجنة بازل ، Iلجنة بازل ، IIلجنة بازل  . IIIكما
سيستفيد الدارس من معارف إدارة التسويق للخدمات المصرفية و سبل تطويرھا ،و أيضا من مدلول العملية المصرفية للنموذج
االسالمي و الربط لمختلف المفاھيم المصرفية بمبادئ خلق القيمة و إدارة المخاطر.
محتوى المقررContent: :
يتزود الدارس بمختلف المفاھيم المرتبطة بإدارة المصارف التجارية في ظل السياسات النقدية و
1
المالية المعمول بها.
أھمية العالقة الموجودة بين البنوك التجارية والبنك المركزي.
2
االشكال التنظيمية للبنوك التجارية.
3
إدارة االصول.
4
إدارة الخصوم.
5
إدارة القوائم المالية و تحليل النسب.
6
إدارة رأس المال من خالل التشريح الخاص بمفهوم كفاية رأس المال و التطور الحاصل له
7
وفق مقترحات لجنة بازل  ،Iلجنة بازل ، IIلجنة بازل . III
إدارة التسويق للخدمات المصرفية و سبل تطويرھا.
8
9

العملية المصرفية للنموذج االسالمي و الربط لمختلف المفاھيم المصرفية بمبادئ خلق القيمة و
إدارة المخاطر.

أساليب التدريس Teaching & Learning Methods:
 – 1المحاضرات

1 – Lectures

 – 2العروض التقديمية

2 – Presentations

 - 3التطبيقات العملية

3 – Exercises

 - 4البحوث و أوراق العمل

4 – Research

 – 5أخرى

5 – Others

التقييم Assessment :

االختبارات

Examinations:

امتحان الجزئي

% 30

Midterm Test.

االمتحان النهائي

% 60

Final Exam.

المشاركة و إعداد االوراق و حل

% 10

Assignments ,
& Attendance
Class
Participation

مالحظة

يجب على الطالب النظامي االلتزام بما تحدده الالئحة من

التمارين

حيث الحضور ،حيث أنه وفي حالة تجاوز النسبة

المسموح بها من الغياب الغير مبرر لن يسمح للطالب
باالمتحان في المادة

المرجع األساسية والمراجع اإلضافية Textbooks & Supporting Materials
ا

المؤلف/المؤلفون

د .منير ابراهيم هندي
د .عبدالغفار ابو حنفي

د .عبدالسالم ابو قحف

عنوان المرجع
إدارة المصارف التجارية
االدارة الحديثة في المصارف
التجارية

بعض المجالت العلمية المنصوح بها

سنة النشر

الناشر

2002

المكتب العربي

2004

الدار الجامعية

الحديث

Research
Journals

تواريخ هامة Important Dates

نوع التقييم
االوراق و التمارين

مستمر

Assignments

امتحان الجزئي

األسبوع الخامس

Midterm Test

االمتحان النهائي

Final Exam

مبادئ االقتصاد االسالمي

اسم المقرر

)Unit( Subject

Principles of Islamic
Economics
175

Unit Code

األسبقية

111

Prerequisites

عدد الوحدات

3

Credit Units

رقم المقرر

أهداف المقرر

Subject(Unit) Objectives

يهدف هذا المقرر إلى ما يلي :
 تعريف الطالب باالقتصاد عموما و االقتصاد اإلسالمي بصفة خاصة.
 تعريف الطالب بالمشكلة االقتصادية في نظام اقتصاد السوق الحر والنظام االشتراكي وفي االقتصاد اإلسالمي.
 تعريف الطالب والضوابط اإلسالمية الحاكمة للسلوك االقتصادي للفرد في المجتمع االسالمي.
 تعريف الطالب والضوابط اإلسالمية الحاكمة للسلوك االقتصادي للمنشأة والمؤسسات االقتصادية.
 تعريف الطالب والضوابط اإلسالمية الحاكمة للسلوك االقتصادي للحكومة في المجتمع االسالمي.
مخرجات التعليم Learning Outcomes






1
2
3
4
5
6

يتعرف الطالب على المفاھيم االقتصادية األساسية مثل التعريف اإلسالمي والوضعي وطبيعة النظام
االقتصادي اإلسالمي.
يتعرف الطالب على طبيعة المشكلة االقتصادية.
يتعرف الطالب على قضايا االستهالك واالنتاج في االقتصاد االسالمي.
يقيم الطالب الجانب التحليلي المتعلق بالعرض والطلب.
يلخص الطالب قضايا العرض والطلب وجوانبها التحليلية خاصة في االقتصاد اإلسالمي.
يشرح الطالب اوجه االختالف بين النظام االقتصادي االسالمي والنظم الوضعية األخرى.
محتوى المقررContent: :
تعريف علم االقتصاد اإلسالمي والوضعي.
المشكلة االقتصادية في النظم الوضعية وموقف االسالم منها.
النظام االقتصادي اإلسالمي ومقابلتها بالنظم الوضعية.
الضوابط اإلسالمية الحاكمة للسلوك االقتصادي للفرد.
الضوابط اإلسالمية الحاكمة للسلوك االقتصادي للمنشأة والمؤسسات االقتصادية.
الضوابط اإلسالمية الحاكمة للسلوك االقتصادي للحكومة.

أساليب التدريس Teaching & Learning Methods:
 – 1المحاضرات

1 – Lectures

 – 2العروض التقديمية

2 – Presentations

 - 3التطبيقات العملية

3 – Exercises

 - 4البحوث و أوراق العمل

4 – Research

 – 5أخرى

5 – Others

التقييم Assessment :
االختبارات

Examinations:

امتحان الجزئي

% 30

Midterm Test.

االمتحان النهائي

% 60

Final Exam.

المشاركة و إعداد االوراق و حل

% 10

Assignments ,
& Attendance
Class
Participation

التمارين

مالحظة

يجب على الطالب النظامي االلتزام بما تحدده

الالئحة من حيث الحضور ،حيث أنه وفي حالة
تجاوز النسبة المسموح بها من الغياب الغير
مبرر لن يسمح للطالب باالمتحان في المادة

المرجع األساسية والمراجع اإلضافية Textbooks & Supporting Materials
ا

المؤلف/المؤلفون

د .السيد محمد السريتي
د .عبدالرحمن يسري أحمد

سنة النشر

الناشر

عنوان المرجع
مقدمة في االقتصاد االسالمي

2013

الدار الجامعية -

دراسات في علم االقتصاد االسالمي

2010

جامعة االسكندرية

بعض المجالت العلمية المنصوح بها

االسكندرية

.......

Research
Journals
تواريخ هامة Important Dates

نوع التقييم
االوراق و التمارين

مستمر

Assignments

امتحان الجزئي

األسبوع الخامس

Midterm Test

االمتحان النهائي

Final Exam

اسم المقرر

إدارة مخاطر
Risk Management
372

Unit Code

األسبقية

270

Prerequisites

عدد الوحدات

3

Credit Units

رقم المقرر

أهداف المقرر

)Unit( Subject

Subject(Unit) Objectives

يهدف هذا المقرر إلى أن يتمكن الطالب من معرفة المخاطر التي تواجه المصارف اإلسالمية وكيفية التعامل
معها والتخفيف منها مقارنة بالمصارف التقليدية.
مخرجات التعليم Learning Outcomes
 يتعرف الطالب على الطبيعة المميزة للمخاطر في المصارف االسالمية.
 يتعرف الطالب على مخاطر صيغ التمويل اإلسالمي في المصارف اإلسالمية.
 يتعرف الطالب على اآلثار المترتبة على مخاطر تلك الصيغ على واقع االستثمار في المصارف
اإلسالمية.
 يعدد الطالب مقاييس مخاطر صيغ التمويل اإلسالمية ويعرف الضوابط الالزمة لكل صيغة.
 يذكر الطالب أھم آليات و وسائل تخفيف المخاطر بهدف الحفاظ على سالمة ومتانة البنوك
وبالتالي الحفاظ على االستقرار المالي للمصرف اإلسالمي.
 يُقارن الطالب بين المخاطر في المصارف اإلسالمية والمخاطر في المصارف التقليدية.
محتوى المقررContent: :
أسس التفرقة بين المصارف اإلسالمية والمصارف التقليدية.
1
المفاهيم األساسية إلدارة المخاطر للمؤسسات المالية.
2
المخاطر التي تواجه المصارف التقليدية:
3
(مخاطر االئتمان  ،مخاطر السيولة  ،مخاطر سعر الفائدة ،مخاطر السوق،
مخاطر التشغيل ،مخاطر سعر الصرف  ،المخاطر القانونية).
سبل مواجهة مخاطر البنوك التقليدية.
4
إدارة المخاطر وفق معايير بازل )القياس الكمي).
5

6

7
8
9

الطبيعة المميزة لمخاطر المصارف اإلسالمية:
 المخاطر المشتركة بين المصارف اإلسالمية والتقليدية أنواع المخاطر التي تواجه المصارف االسالمية (مخاطر صيغالتمويل –المرابحة – المضاربة – المشاركة )......
 القياس الكمي للمخاطر اآلثار المترتبة على مخاطر تلك الصيغ على االستثمار في المصارفاالسالمية.

نماذج التنبؤ المساعدة في إدارة المخاطر.
جهات الرقابة على مخاطر الصيغ اإلسالمية.
آليات التخفيف من المخاطر المرتبطة بالصيغ اإلسالمية.

أساليب التدريس Teaching & Learning Methods:
 – 1المحاضرات

1 – Lectures

 – 2العروض التقديمية

2 – Presentations

 - 3التطبيقات العملية

3 – Exercises

 - 4البحوث و أوراق العمل

4 – Research

 – 5أخرى

5 – Others

التقييم Assessment :
االختبارات

Examinations:

امتحان الجزئي

% 30

Midterm Test.

االمتحان النهائي

% 60

Final Exam.

المشاركة و إعداد االوراق و حل

% 10

Assignments ,
& Attendance
Class Participation

التمارين
مالحظة

يجب على الطالب النظامي االلتزام بما تحدده

الالئحة من حيث الحضور ،حيث أنه وفي حالة
تجاوز النسبة المسموح بها من الغياب الغير
مبرر لن يسمح للطالب باالمتحان في المادة

تواريخ هامة Important Dates
نوع التقييم
االوراق و التمارين

مستمر

Assignments

امتحان الجزئي

األسبوع الخامس

Midterm Test

االمتحان النهائي

Final Exam

اسم المقرر

تشريعات مالية ومصرفية

رقم المقرر

172

Unit Code

األسبقية

313

Prerequisites

عدد الوحدات

3

Credit Units

)Unit( Subject

Financial Regulations.

أهداف المقرر

Subject(Unit) Objectives

يهدف هذا المقرر الى التعريف بالقوانين التي تحكم عمل البنوك المركزية والتجارية واالسالمية والمتخصصة والشركات المالية

وأيضا" تتناول هذة المادة القوانين التي تحكم عمل السوق المالي.
مخرجات التعليم

Learning Outcomes

ظم العمل المصرفي وكل ما يط أر عليها من تطورات  ،وخاصة في مجال
يتعرف الطالب على التشريعات المالية والمصرفية التي تن ّ

التكنولوجية الحديثة واألبعاد القانونية التي تحكم العالقة التجارية والمالية بين الشركات من جهة وبين الشركات والمؤسسات المالية

بدء من المصرف التجاري إلى المصرف المركزي.
والمصرفية من جهة أخرى وذلك ً

محتوى المقررContent: :
قانون البنك المركزي الليبي.

1
2

قانون البنوك.

3

قانون الدين العام.

4

قانون مراقبة العملة االجنبية.

5

قانون مراقبة اعمال الصرافة.

6

قانون تشجيع االستثمار.

7

قانون االوراق المالية.

8

قانون مؤسسات االقراض المتخصصة.

أساليب التدريس Teaching & Learning Methods:
 – 1المحاضرات

1 – Lectures

 – 2العروض التقديمية

2 -Presentations
3 – Exercises

 - 4البحوث و أوراق العمل

4 – Research

 - 3التطبيقات العملية
 – 5أخرى

5 – Others

التقييم Assessment :
االختبارات

Examinations:

امتحان الجزئي

% 30

Midterm Test.

االمتحان النهائي

% 60

Final Exam.

المشاركة و إعداد االوراق و حل

% 10

Assignments ,
& Attendance
Class
Participation

مالحظة

يجب على الطالب النظامي االلتزام بما تحدده

التمارين

الالئحة من حيث الحضور ،حيث أنه وفي حالة

تجاوز النسبة المسموح بها من الغياب الغير
مبرر لن يسمح للطالب باالمتحان في المادة

المرجع األساسية والمراجع اإلضافية Textbooks & Supporting Materials
ا

المؤلف/المؤلفون

د .رشاد العصار واخرون

سنة النشر

الناشر

تشريعات مالية ومصرفية

2001

دار البركة للنشر

د .اسماعيل ابراهيم الطراد

تشريعات مالية ومصرفية في االردن

2000

دار وائل للنشر

د .جمعة محمود عياد

عنوان المرجع

بعض المجالت العلمية المنصوح بها

والتوزيع  -عمان
والطباعة – االردن
Research
Journals

تواريخ هامة Important Dates

نوع التقييم
االوراق و التمارين

مستمر

Assignments

امتحان الجزئي

األسبوع الخامس

Midterm Test

االمتحان النهائي

Final Exam

اسم المقرر

تمويل االوقاف والمؤسسات غير الربحية

)Unit( Subject

رقم المقرر

378

Unit Code

األسبقية

275

Prerequisites

عدد الوحدات

3

Credit Units

NPOs Finance

Subject(Unit) Objectives

أهداف المقرر
يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بما يلي :



مفهوم الوقف ودورة في تنمية المجتمع.

المبادئ العامة لتنمية اموال االوقاف وتمويلها.



االطار التنظيمي للمؤسسات غير الربحية.



االهداف المالية وإدارة السيولة للمؤسسات غير الربحية.





القوائم لمالية والنسب المالية للمؤسسات غير الربحية.

مؤشرات االداء والنجاح في المؤسسات غير الربحية.

التخطيط المالي (الموازنة المالية) وإدارة االلتزامات للمؤسسات والخصوم غير الربحية.
مخرجات التعليم

Learning Outcomes

بعد استكمال هذا المقرر من المتوقع أن يكون الطالب قاد ار على:

أن يتعرف الطالب على دور الوقف في تنمية المجتمع ،وكذلك مؤشرات النجاح والتخطيط المالي في المؤسسات غير الربحية،

وكذلك ادارة الخصوم وااللتزامات للمؤسسات غير الربحية.

محتوى المقررContent: :

1

مفهوم الوقف واحكامه :اركانه وشروطه وانواعه

2

دور الوقف في تنمية المجتمع (مجال الدعوة االسالمية – الناحية التعليمية والتثقيفية –

3

تنمية الوقف وتمويله (المبادئ العامة لتنمية اموال االوقاف – الصيغ التقليدية لتمويل

4

المؤسسات غير الربحية نشأتها وتطورها واالنظمة المشرفة عليها

5

االهداف المالية وإدارة السيولة للمؤسسات غير الربحية.

6

القوائم المالية للمؤسسات غير الربحية (المركز المالي – صافي الدخل – التدفقات النقدية).

7

النسب المالية للمؤسسات غير الربحية (السيولة  .....الخ).

8

مؤشرات االداء والنجاح في المؤسسات غير الربحية.

9

التخطيط المالي في المؤسسات غير الربحية (الموازنة المالية).

10

إدارة االلتزامات والخصوم للمؤسسات غير الربحية.

الرعاية الصحية والتنمية االجتماعية).
الوقف  .....الخ).

أساليب التدريس Teaching & Learning Methods:
 – 1المحاضرات

1 – Lectures

 – 2العروض التقديمية

2 – Presentations

 - 3التطبيقات العملية

3 – Exercises

 - 4البحوث و أوراق العمل

4 – Research

 – 5أخرى

5 – Others
التقييم Assessment :
Examinations:

االختبارات
امتحان الجزئي

% 30

Midterm Test.

االمتحان النهائي

% 60

Final Exam.

المشاركة و إعداد االوراق و حل

% 10

Assignments ,
& Attendance

التمارين

Class

Participation
مالحظة

يجب على الطالب النظامي االلتزام بما تحدده الالئحة من
حيث الحضور ،حيث أنه وفي حالة تجاوز النسبة

المسموح بها من الغياب الغير مبرر لن يسمح للطالب
باالمتحان في المادة
تواريخ هامة Important Dates
نوع التقييم
االوراق و التمارين

مستمر

Assignments

امتحان الجزئي

األسبوع الخامس

Midterm Test

االمتحان النهائي

Final Exam

تمويل الشركات الدولية

اسم المقرر

)Unit( Subject

International Corporation
Finance
475

Unit Code

األسبقية

173

Prerequisites

عدد الوحدات

3

Credit Units

رقم المقرر

أهداف المقرر

Subject(Unit) Objectives

يهدف هذا المقرر إلى ما يلي :
 فهم آلية عمل اسواق راس المال الدولية.
 تحديد وإدارة المخاطر المرتبطة بالعمليات الدولية للشركات.
 معرفة آلية تمويل عمليات النشاط التجاري الدولي للشركات.
 معرفة االدوات المالية المتاحة للمستثمرين في سياق دولي.
 فهم عملية تشكيل وتحديد سعر الصرف وكذلك القدرة على توظيف النماذج للتنبؤ بأسعار صرف العمالت
االجنبية.
 القدرة على استخدام المشتقات للتحوط ضد مخاطر العملة.
 فهم عمليات االستثمار الدولي والممارسات االستثمارية للشركات المتعددة الجنسيات.
 فهم البيئة المالية الدولية التابعة للشركات.
 اإللمام بالمفاھيم االقتصادية والمالية لعمليات التمويل ذات البعد الدولي.
مخرجات التعليم Learning Outcomes
بعد استكمال هذا المقرر من المتوقع أن يكون الطالب قاد ار على:

التعرف على مصادر التمويل وميزان المدفوعات وتحديد والتنبؤ بسعر الصرف ،وكذلك التعرف على اسواق العمالت االنية
واالجلة والمشتقات المالية للعمالت االجنبية  ،وكذلك معرفة تنويع المحفظة الدولية واالستثمار االجنبي.

محتوى المقررContent: :

1

النظام النقدي الدولي.

2

مصادر التمويل الدولي.

3

ميزان المدفوعات.

4

سوق العمالت االجنبية.

5

تحديد وتنبؤ سعر الصرف (سعر العملة).

6

التعامل بالعمالت االجنبية.

7

سوق العمالت االجنبية اآلنية واالجلة.

8

المشتقات المالية للعمالت االجنبية.

9

سعر الفائدة وعقود تبديل العمالت.

10

إدارة التعرض لمخاطر اسعار الصرف.
التمويل الدولي قصير االجل – السوق النقدي.
التمويل الدولي متوسط وطويا االجل (سوق رأس المال).
تنويع المحفظة الدولية واالستثمار االجنبي المباشر.
تمويل عمليات التجارة الدولية.

11
12
13
14

أساليب التدريس Teaching & Learning Methods:
 – 1المحاضرات

1 – Lectures

 – 2العروض التقديمية

2 – Presentations

 - 3التطبيقات العملية

3 – Exercises

 - 4البحوث و أوراق العمل

4 – Research

 – 5أخرى

5 - Others

التقييم Assessment :
االختبارات

Examinations:

امتحان الجزئي

% 30

Midterm Test.

االمتحان النهائي

% 60

Final Exam.

المشاركة و إعداد االوراق و حل

% 10

Assignments ,
& Attendance
Class
Participation

مالحظة

يجب على الطالب النظامي االلتزام بما تحدده الالئحة من

التمارين

حيث الحضور ،حيث أنه وفي حالة تجاوز النسبة

المسموح بها من الغياب الغير مبرر لن يسمح للطالب
باالمتحان في المادة
المرجع األساسية والمراجع اإلضافية Textbooks & Supporting Materials
ا

المؤلف/المؤلفون
د .ماهر شكري

د .مروان عوض

عنوان المرجع

سنة النشر

الناشر

المالية الدولية والعمالت االجنبية

2004

.......

والمشتقات المالية بين النظرية
والتطبيق.

بعض المجالت العلمية المنصوح بها

Research
Journals

تواريخ هامة Important Dates

نوع التقييم
االوراق و التمارين

مستمر

Assignments

امتحان الجزئي

األسبوع الخامس

Midterm Test

االمتحان النهائي

Final Exam

دراسات في التمويل والمصارف

اسم المقرر

)Unit( Subject

& Studies in Finance
Banking
477

Unit Code

األسبقية

370

Prerequisites

عدد الوحدات

3

Credit Units

رقم المقرر

أهداف المقرر

Subject(Unit) Objectives

يهدف هذا المقرر إلى ما يلي :



دراسة ومناقشة القضايا والمواضيع التي تهم االقتصاد الوطني في مجال التمويل والمصارف.
مخرجات التعليم

Learning Outcomes

بعد استكمال هذا المقرر من المتوقع أن يكون الطالب قاد ار على:





التعرف على اساليب التمويل واالستثمار في المصارف االسالمية.
التعرف على مصادر واستخدامات االموال في المصارف االسالمية.
الفروق الفنية بين المصارف االسالمية والتقليدية.

محتوى المقررContent: :
1

2

3
4
5
6
7

المصارف االسالمية:
 نشأة المصارف االسالمية وانتشارھا.
 تعريف المصارف االسالمية وخصائصها.
 اھداف المصارف االسالمية.
اساليب التمويل واالستثمار في المصارف االسالمية:
 المشاركة.
 المضاربة.
 المرابحة.
 التورق.
 االجارة.
 السلم.
 االستصناع.

مصادر واستخدامات االموال في المصارف االسالمية.
الفروقات االدارية والفنية بين المصارف التقليدية واالسالمية.
الهندسة المالية.
المشتقات المالية.
التمويل العقاري.

أساليب التدريس Teaching & Learning Methods:
 – 1المحاضرات

1 – Lectures

 – 2العروض التقديمية

2 – Presentations

 - 3التطبيقات العملية

3 – Exercises

 - 4البحوث و أوراق العمل

4 – Research

 – 5أخرى

5 – Others

التقييم Assessment :
االختبارات

Examinations:

امتحان الجزئي

% 30

Midterm Test.

االمتحان النهائي

% 60

Final Exam.

المشاركة و إعداد االوراق و حل

% 10

Assignments ,
& Attendance
Class
Participation

مالحظة

يجب على الطالب النظامي االلتزام بما تحدده

التمارين

الالئحة من حيث الحضور ،حيث أنه وفي حالة
تجاوز النسبة المسموح بها من الغياب الغير
مبرر لن يسمح للطالب باالمتحان في المادة
المرجع األساسية والمراجع اإلضافية Textbooks & Supporting Materials
ا

المؤلف/المؤلفون

عنوان المرجع

سنة النشر

الناشر

د .محمود الوادي

المصارف االسالمية

2009

المسيرة للنشر –
االردن

تواريخ هامة Important Dates

نوع التقييم
االوراق و التمارين

مستمر

Assignments

امتحان الجزئي

األسبوع الخامس

Midterm Test

االمتحان النهائي

Final Exam

التطبيقات في االسواق المالية

اسم المقرر

)Unit( Subject

Financial Market
Applications
478

Unit Code

األسبقية

273

Prerequisites

عدد الوحدات

3

Credit Units

رقم المقرر

أهداف المقرر

Subject(Unit) Objectives

يهدف هذا المقرر إلى ما يلي :




تدريب الطالب على تطبيق المهارات النظرية التي درسها في المواد السابقة والتي لها عالقة باسواق المال.
تتيح للطالب دراسة حاالت عملية في االسواق المالية والمهارة العلمية والعملية.
مخرجات التعليم

Learning Outcomes

بعد استكمال هذا المقرر من المتوقع أن يكون الطالب قاد ار على:

معرفة آلية عمل االسواق المالية والمؤسسات المالية الدولية والمحلية

محتوى المقررContent: :
االدوات المالية االساسية في اسواق راس المال.
االدوات المالية المشتقة في اسواق راس المال.
قواعد واجراءات التعامل في اسواق راس المال.
دور السماسرة واوامر البورصة وتسعير االوراق المالية.
االساليب غير االخالقية في اسواق راس المال.
صناديق االستثمار.
كيفية ادارة وتكوين محافظ اوراق مالية.
اساليب تقييم االوراق المالية.
بورصات االوراق المالية.
 السوق المالي االوروبي.
 السوق المالي االمريكي.
 السوق المالي العربي.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

أساليب التدريس Teaching & Learning Methods:
 – 1المحاضرات

1 – Lectures

 – 2العروض التقديمية

2 – Presentations

 - 3التطبيقات العملية

3 – Exercises

 - 4البحوث و أوراق العمل

4 – Research

 – 5أخرى

5 – Others

التقييم Assessment :
االختبارات

Examinations:

امتحان الجزئي

% 30

Midterm Test.

االمتحان النهائي

% 60

Final Exam.

المشاركة و إعداد االوراق و حل

% 10

Assignments ,
& Attendance
Class
Participation

التمارين

مالحظة

يجب على الطالب النظامي االلتزام بما تحدده

الالئحة من حيث الحضور ،حيث أنه وفي حالة
تجاوز النسبة المسموح بها من الغياب الغير
مبرر لن يسمح للطالب باالمتحان في المادة

المرجع األساسية والمراجع اإلضافية Textbooks & Supporting Materials
ا

المؤلف/المؤلفون

عنوان المرجع

سنة النشر

الناشر

رفعت السيد عوضي

االسواق المالية في االقتصاد
المعاصر و االقتصاد االسالمي

2010

مجمع الفقه
االسالمي

تواريخ هامة Important Dates

نوع التقييم
االوراق و التمارين

مستمر

Assignments

امتحان الجزئي

األسبوع الخامس

Midterm Test

االمتحان النهائي

Final Exam

المنظمات االقتصادية الدولية

اسم المقرر

)Unit( Subject

International Economic
Organizations
479

Unit Code

األسبقية

373

Prerequisites

عدد الوحدات

3

Credit Units

رقم المقرر

أهداف المقرر

Subject(Unit) Objectives

يهدف هذا المقرر إلى ما يلي :

تعريف الطالب بأهم المنظمات الدولية.
مخرجات التعليم

Learning Outcomes

بعد استكمال هذا المقرر من المتوقع أن يكون الطالب قاد ار على:

معرفة آلية عمل المصارف والصناديق العربية والدولية ،واالتحادات والتكتالت الدولية واالتفاقيات العالمية.

محتوى المقررContent: :

1

2

3
4

5

6

المؤسسات المالية الدولية.
 المصرف الدولي.
 الصندوق النقد الدولي.
المؤسسات المالية االقليمية.
 المصرف االسالمي.
 صندوق منظمة االوبك للتنمية.
 المصرف العربي االفريقي.
المؤسسات المالية العربية.
 صندوق النقد العربي.
التكتالت الدولية:
 االتحاد االفريقي.
االتحاد االوروبي.

 تكتل منتدى التعاون االسيوي الباسفيكي APEC
 تكتل السوق االمريكية الشمالية N. A. F. T. A
 تكتل السوق المشتركة للكتلة الجنوبية MIRCOSOR
 تكتل السوق المشتركة لجنوب وشرق افريقيا COMESA
اتحادات االسواق المالية:
 اتحاد البورصات العالمية.
 اتحاد اسواق المال العربية.
االتفاقيات االقتصادية الدولية:
 االتفاقية العامة للتعريفة الجمركية GATT
 االتفاقية الدولية للمواصفات العالمية ISO

أساليب التدريس Teaching & Learning Methods:
 – 1المحاضرات

1 – Lectures

 – 2العروض التقديمية

2 – Presentations

 - 3التطبيقات العملية

3 – Exercises

 - 4البحوث و أوراق العمل

4 – Research

 – 5أخرى

5 – Others

التقييم Assessment :
االختبارات

Examinations:

امتحان الجزئي

% 30

Midterm Test.

االمتحان النهائي

% 60

Final Exam.

المشاركة و إعداد االوراق و حل

% 10

Assignments ,
& Attendance
Class
Participation

مالحظة

يجب على الطالب النظامي االلتزام بما تحدده

التمارين

الالئحة من حيث الحضور ،حيث أنه وفي حالة
تجاوز النسبة المسموح بها من الغياب الغير
مبرر لن يسمح للطالب باالمتحان في المادة

المرجع األساسية والمراجع اإلضافية Textbooks & Supporting Materials
ا

المؤلف/المؤلفون

بعض المجالت العلمية المنصوح بها

عنوان المرجع

........

سنة النشر

الناشر
Research
Journals

تواريخ هامة Important Dates

نوع التقييم
االوراق و التمارين

مستمر

Assignments

امتحان الجزئي

األسبوع الخامس

Midterm Test

االمتحان النهائي

Final Exam

اسم المقرر

تمويل الشركات المتقدم

رقم المقرر

476

Unit Code

األسبقية

273

Prerequisites

عدد الوحدات

3

Credit Units

Advanced Corporate Finance

أهداف المقرر

)Unit( Subject

Subject(Unit) Objectives

يهدف هذا المقرر إلى ما يلي :


يهدف هذا المقرر إلى تزويد الطالب المتخص ة ة ة ة ة ةةص في مجال إدارة األعمال بخلفية علمية ش ة ة ة ة ة ةةاملة عن مجال اإلدارة



وأهميتها وتطبيقاتها في شركات األعمال .

المالية.




كذلك عن الطرق واألساليب المتبعة في التحليل المالي .

وأهم أدواته وأنواعه وكيفية االستفادة منه.

مخرجات التعليم




Learning Outcomes

معرفة الطالب بالرقابة المالية والتعامل معها  ،وكذلك الموازنة الرأسمالية .

المعرفة بأغراض ومقومات التحليل المالي والجهات المستفيدة منه وأهميته في عملية الرقابة المالية .

فهم القوائم المالية الرئيس ة ة ة ةةية لش ة ة ة ةةركات األعمال وبالطرق المس ة ة ة ةةتخدمة في عملية التخطيط المالي لتقدير االحتياجات
المالية القصة ة ة ة ة ةةيرة األجل ( الموازنة النقدية ) وكذلك االحتياجات المالية الطويلة األجل ( الميزانية السة ة ة ة ة ةةنوية التقديرية )

إضافة إلى الطرق المستخدمة في تحليل نقطة أو كمية التعادل وتحليل الرفع بأنواعه الثالثة في شركات األعمال .



معرفة الطالب بالطرق واألسةةاليب المسةةتخدمة في عملية الرقابة المالية بما في ذلك طريقة تحليل النسةةب المالية وطريقة
التحليل المعتمدة على حسة ة ةةاب العائد على االسة ة ةةتثمار والمعروفة باسة ة ةةم مخطط ديبونت وكذلك طريقة التحليل المعتمدة

على حساب مصادر واستخدام النقود .


قدرة الطالب على المقارنة بين شركات األعمال والبيئة الخارجية لها.



قدرة الطالب على التعامل مع اإلدارة المالية وأهميتها وتطبيقاتها في شركات األعمال وعالقتها ببيئة األعمال.



تطبيق االدراك المعرفي والمبادئ والنظريات المرتبطة بالمقرر.



د ارسةةة المواضةةيع والمخاطر باسةةتخدام مجموعة من المصةةادر المتنوعة مثل البيانات واالحصةةاءات ومن ثم اسةةتخالص



القدرة على ادراك دور المدير المالي وأهم مهامه .

نتائج ايجابية.


القدرة على الرقابة المالية وحساب العائد على االستثمار وتقرير األموال.
محتوى المقررContent: :
1

مقدمة عن تمويل الشركات (تمويل االعمال والمدير المالي ،االشكال القانونية لمنظمات

2

تكلفة راس المال (تكلفة االسهم العادية تكلفة االسهم الممتازة ،تكلفة السندات ،متوسط تكلفة

االعمال ،اهداف االدارة المالية ،مصادر التمويل المختلفة المتاحة للشركات).

راس المال الموزون).

الرافعة المالية وهيكل راس المال ( الرفع المالي والرفع التشغيلي ،هيكل راس المال االمثل،
3

نظريات هيكل راس المال ،اثر الضرائب وتكاليف االفالس).

4

التوزيعات وسياسة توزيع االرباح (أهمية سياسة توزيع االرباح ،التوزيعات النقدية ،اعادة شراء

االسهم ،التوزيعات المجانية لالسهم ،تجزئة االسهم).

زيادة راس المال (دورة حياة تمويل الشركة ،مرحلة التمويل المبكرة وراس المال المخاطر ،بيع

5

االوراق المالية للجمهور واالجراءات االساسية ،طرق اصدار بديلة ،االكتتاب العام والتسعير

المخفض ،بيع اسهم جديدة وقيمة الشركة ،تكلفة اصدار االوراق المالية ،اصدار ديون طويلة

االجل).

االندماج واالستحواذ (اساليب االستحواذ االساسية ،االساليب الضريبة لالستحواذ ،المعالجة

المحاسبية لالستحواذ ،حساب قيمة الشركة بعد االستحواذ ،صافي القيمة الحالية لالندماج ،

6

االساليب الدفاعية).

الضائقة المالية (ماهي الضائقة المالية ومراحلها ،التصفية واعادة التنظيم ،التنبؤ بإفالس

7

الشركة :نموذج .Z

8

الضوابط الشرعية لتمويل الشركات (مصادر تمويل الشركات الشرعية ،الضوابط الشرعية

للعمليات المالية في الشركة).

أساليب التدريس Teaching & Learning Methods:
 – 1المحاضرات

1 – Lectures

 – 2العروض التقديمية

2 – Presentations

 - 3التطبيقات العملية

3 – Exercises

 - 4البحوث و أوراق العمل

4 – Research

 – 5أخرى

5 – Others
التقييم Assessment :
Examinations:

االختبارات
امتحان الجزئي

% 30

Midterm Test.

االمتحان النهائي

% 60

Final Exam.

المشاركة و إعداد االوراق و حل

% 10

Assignments ,

مالحظة

يجب على الطالب النظامي االلتزام بما تحدده الالئحة من

التمارين

& Attendance
Class

Participation
حيث الحضور ،حيث أنه وفي حالة تجاوز النسبة

المسموح بها من الغياب الغير مبرر لن يسمح للطالب
باالمتحان في المادة

المرجع األساسية والمراجع اإلضافية Textbooks & Supporting Materials
ا

المؤلف/المؤلفون

Stephen Ross
Jonathen Berk

Peter De Mazo

سنة النشر

الناشر

عنوان المرجع
"Corporate Finance

2008

.......

Corporate Finance" Addison

2010

......

McGraw-Hill/Irwin
Wesley

االوراق و التمارين

مستمر

Assignments

امتحان الجزئي

األسبوع الخامس

Midterm Test

االمتحان النهائي

Final Exam

