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 .12نبذة عامة عن املادة
 أهمية دراسة املادة :تتضح أهمية املادة يف تهيئة الطالب ليك يكون عىل دراية تامة
باملادة و هضم املفردات الذي يستفاد منها عند ضخ خريجي القسم لسوق العمل و
خصوصاً إن من إحدى توجهات إقليم كوردستان هي التنمية االقتصادية واملالية
واملرصفية.
 استيعاب املفاهيم األساسية للامدة :خالل السنة الدراسية الحالية و حني االنتهاء الطلبة
و تخرجهم يكونون عىل دراية مبفاهيم املادة و كذلك التعاريف الخاصة للامدة و من
منطلق فلسفة رأي و توجهات العديد من مفكري و كُتاب املادة و كذلك تعرف الطالب
عىل أعامل املصارف التقليدية والسالمية وأعاملهام.
 مبادئ ونظريات املادة :من أهم املواد و النظريات الذي يأخذها الطالب هي  ،تعرف
الطالب عىل الودائع املرصفية ،القروض ،األوراق املالية والتجارية ،وسائل االستثامر يف
املصارف السالمية ،تنظيم املصارف والرشاف عليها ،إدارة الخطر يف العمل املرصيف،
تسويق الخدمات املرصفية ،تقييم أداء املصارف.
 معرفة سليمة لألجزاء الرئيسة للامدة :و خالل فرتة السنة الدراسية يجب عىل مدرس
املادة أن يقوم بتعريف الطالب معرفة سليمة و رشوحات و أمثلة مستمدة من الواقع و
إعطاءه للطالب ليك يستطيع أن يقوم بتعريف الطالب باملفاهيم و األجزاء الرئيسة
للامدة و كذلك ترغيب الطالب من قبل التدرييس للامدة حتى يكون يف استطاعته هضم و
فهم املادة بطريقة واضحة و سليمة .
 تضمممني معلومممات كافيممة ومفهومممة تضمممن استحصممال الو ممائف :يف حالممة توفيممق
التدرييسمم و تطبيقممه للنقمماو املممذكورة نفمماً ،ففممي تلممك الحالممة يكممون الطالممب مهيممأ
لسممموق العممممل و يسمممتطيع ممممن خمممالل أخمممذه لهمممذا املمممواد و األخمممرى المممذي يقممموم
بأخممذها يف هممذه السممنة و السممنوات السممابقة أن يكممون فممرداً فمماعالً يف املجتمممع و
يفيممد نفسممه أوالً ممم املجتمممع  ،ألن خممالل فممرتة دراسممة الطالممب للمراحممل املختلفممة
للدراسممة و تخرجممه مممن الكليممة قممد ُ ف عليممه مبممالة ضممخمة مممن األممموال و الجهممد و
الوقممو وعنمممد ضمممخه إىل سممموق العممممل يجممب أن يكمممون شخصممماً فعممماالً و ممممؤ راً يف
املجتمممع مممن خممالل عملممه و مسمماهمته يف دفممع املجتمممع إىل مسممتويات متقدمممة و
كل حسب درجته و مكانته  ،ألن األمم و يف النهاية ترفع شأنها من خالل أبنائها.
 .11أهداف املادة( :أن ال تقل عن  122كلمة)
ميكن تلخيص أهداف املادة من خالل ذكر النقاو التالية :
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م تعرف الطالب عىل إدارة أعامل البنوك واملصارف التقليدية وخدماتها ،من قبول اليداعات
ومنح القروض والحوالة املرصفية واألوراق املالية والتجارية وغري ذلك . .
م تعرف الطالب عىل مفهوم املصارف السالمية وأهدافها وخصائصها وأعاملها وخدماتها
ووسائل استثامرها من عقود املرابحة لآلمر بالرشاء واملضاربة واملشاركة العادية واملشاركة
املنتهية بالتمليك والسلم واالستصناع والبيع باآلجل وبيع التقسيط والجارة العادية والجارة
املنتهية بالتمليك وغري ذلك . .
م تعرف الطالب عىل بعض تلك املصارف التي تعمل عىل بأحكام الرشيعة السالمية يف أعاملها
وخدماتها ،كمرصف كوردستان الدويل ،ومرصف جيهان السالمي ،وبنك البالد السالمي،
واملرصف العراقي السالمي ،ومرصف البالد السالمي يف العراق ،ومرصف زين العراق السالمي،
ومرصف الدويل السالمي ،ومرصف الجنوب السالمي لالستثامر والتمويل ،ومرصف العربية
السالمي ،ومرصف أبو بي السالمي ،ومرصف التعاون السالمي لالستثامر وغري ذلك من البنوك
واملصارف السالمية . .
 .10التزامات الطالب:
التزام الطالب بالحضور وإمتامهم لالختبارات والواجبات والتقارير املطلوبة ،إىل جانب
تطبيقهم للقوانني و التعليامت املصدرة من وزارة التعليم العايل و البحث العلمي.
 .13طرق التدريس :
الطرق التدريسية التي استخدمها  :الداتاشو والباوربوينو واللوح األبيض واملالزم ،و كل ما هو
مفيد بغية إيصال الرسالة العلمية إىل الطالب.
 .14نظام التقييم:
النظام الذي اتبعه مع طاليب من بداية السنة و لحد نهاية السنة هي كااليت:
 إجراء امتحان الفصل األول من خمسة عرشة درجة (.)02 إجراء امتحان الفصل الثاين من خمسة عرشة درجة (.)02 امتحان نهاية السنة ( )62درجة. .15نتائج تعلم الطالب:
إن الهدف الرئيس من هذه املادة تعلم الطالب مبزيد من املعلومات املتعلقة بعلوم املالية
واملرصفية واملصارف السالمية وإدارتها وتهيئتهم مبا يناسب سوق العمل يف إقليم كوردستان.
 .16قامئة املراجع والكتب:
 .1إدارة املصارف للدكتور محمد الصرييف .
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 .0إدارة البنوك التجارية للدكتور إسامعيل إبراهيم عبد الباقي .
 .3إدارة البنوك السالمية للدكتور شهاب أحمد سعيد العزعزي .
 .4أصول املرصفية السالمية وقضايا التشغيل للدكتور الغريب نا .
 .5البطاقات البنكية للدكتور عبد الوهاب إبراهيم أبو سليامن .
 .6املصارف السالمية دراسة رشعية للدكتور رفيق يونس املرصي .
 .7املعامالت املالية املعا ة يف الفقه السالمي للدكتور محمد عثامن شبري .
 .٨البنوك السالمية بني الحرية والتنظيم للدكتور جامل الدين عطية .
 .٩البديل السالمي للفوائد املرصفية الربوية للدكتور عاشور عبد الجواد عبد الحميد .
وغري ذلك من املراجع والكتب .
اسم املحارض

 .17املواضيع
 .1تعريف البنوك واملصارف.
 .0نشأة البنوك التقليدية
 .3نشأة املصارف السالمية.
 .4أهداف البنوك التقليدية.

د .شادي أنور
كريم

 .5أهداف املصارف السالمية.
 .6خصائص البنوك التقليدية.
 .7خصائص املصارف السالمية.
 .٨أنواع البنوك واملصارف.
 .٩الودائع يف البنوك التقليدية وأنواعها.
 .12الودائع املصارف السالمية.
 .11نظرة االقتصاد الوضعي واالقتصاد السالمي إىل عقد القرض.
 .10الفروق بني البنوك التقليدية واملصارف السالمية.
 .13منح القروض يف البنوك التقليدية.
 .14مفهوم الربح ومرادفاته.
 .15مفهوم الفائدة والربا.
 .16الخدمات املرصفية :الحوالة العادية.
 .17الحوالة املرصفية النقدية.
 .1٨االعتامدات املستندية.
 .1٩خطابات الضامن.
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 .02وسائل االستثامر يف املصارف السالمية :املرابحة العادية.
 .01املرابحة لآلمر بالرشاء.
 .00عقد املضاربة العادية.
 .03املضاربة املرصفية.
 .04عقد السلم.
 .05عقد االستصناع.
 .06عقد املشاركة العادية.
 .07املشاركة املنتهية بالتمليك.
 .0٨عقد الجارة العادية.
 .0٩الجارة املنتهية بالتمليك.
 .32النقود وو ائفها وأنواعها
 .31العمالت اللكرتونية :بيتكوين
 .30األوراق املالية :البورصة.
 .33األسهم.
 .34السندات.
 .35األوراق التجارية :الكمبيالة.
 .36السند الذين.
 .37الشيك.
 .3٨البطاقات االئتامنية.
 .3٩عقد التأمني.
 .42التعريف ببعض املصارف السالمية يف أربيل.
اليوجد

 .1٨املواضيع التطبيقية (ال توجد)
 .1٩االختبارات:
إنشايئ:
 .1ما تعريف البنوك واملصارف؟
 .0بني أهداف البنوك التقليدية واملصارف السالمية؟
 .3أذكر مفهوم الودائع يف البنوك التقليدية وأنواعها؟
 .4اذكر مفهوم الودائع املصارف السالمية وأنواعها؟
 .5ما نظرة االقتصاد الوضعي واالقتصاد السالمي إىل عقد القرض؟
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 .6بني الفروق بني البنوك التقليدية واملصارف السالمية؟
 .7ما مفهوم الربح ومرادفاته؟
 .٨ما مفهوم الفائدة والربا؟
 .٩ما هي الحوالة املرصفية؟
 .12بني املرابحة لآلمر بالرشاء؟
 .11بني املضاربة املرصفية؟
 .10بني عقد السلم؟
 .13بني عقد االستصناع؟
 .14تكلم املشاركة املنتهية بالتمليك؟
 .15تحدث عن النقود وو ائفها وأنواعها؟
 .16ما املراد العمالت اللكرتونية؟
 .17بني مفهوم األسهم وأنواعها؟
 .1٨بني مفهوم السندات وأنواعها؟
 .02مالحظات إضافية:
هنا يذكر التدرييس أية مالحظات مل يتم التطرق إليها يف هذا النموذج الخاص بكراسة املادة
وخصوصا إذا كان يود إغناء الكراسة مبالحظات قيمة تفيد يف املستقبل.
 .01مراجعة الكراسة من قبل النظراء:
يجب مراجعة كراسة املادة وتوقيعها من قبل نظري للتدرييس صاحب الكراسة ،عىل النظري أن
يوافق عىل محتوى الكراسة من خالل كتابة بضعة جمل يف هذه الفقرة.
(النظري هو شخص لديه معلومات كافيه عن املوضوع الذي تدرسه ويجب أن يكون مبرتبة
األستاذ أو األستاذ مساعد أو مدرس أو خبري يف املجال التخصيص للامدة).
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