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 كراسة املادة 

Course Book 

 Islamic Banking اإلسالمية  املصارف

 

 . اسم املادة 1

 التدريس ي املسؤول . 2 شادي أنور كريم 

 . القسم/ الكلية 3 دارة و االقتصاد اإل  -املالية واملصرفية 

  su.edu.krdshadi.karim@ االيميل:

 07504779732 رقم الهاتف )اختياري(:

 االتصال:    معلومات .4

 

 ( 4*  2) 6على سبيل املثال: النظري 

  0 العملي 

  ةالدراسی وحدات. ال5

  عسبو )بالساعة( خالل ال 

 . عدد ساعات العمل6 ساعة (30)

 

 (course code) املادة. رمز 7 

   Shadi Anwar Al-shawki from Shawak village - Erbil. He was 

born in 1981 in Erbil. Shadi graduated from Salahaddin 

University faculty of Islamic Sciences Department of sharia 

in 2006. He then completed MSc Islamic Economics at 

Baghdad University in 2011. Finally, he achieved PHD in 

Islamic Economics at Baghdad University in 2016. Currently, 

he is working as lecturer in Department of Banking and 

Finance at Salahaddin University. 

 كاديمي للتدريس يال البروفايل. ٨

 

 

الربح   الودائع املصرفية، القروض، ،اإلسالمية  املصارفلى  إ مدخل

هيئة  في املصارف اإلسالمية، أساليب التمول والتمويل  والفائدة والربا،

 . الرقابة الشرعية

ة للمادة املفردات الرئيس .٩

Keywords 

 نبذة عامة عن املادة . ١٠

ة و هضم  ملادابة الطالب لكي يكون على دراية تامة  ئهمية املادة في تهيأهمية دراسة املادة: تتضح  أ •
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منها   يستفاد  الذي    املفردات 
ً
خصوصا و  العمل  لسوق  القسم  خريجي  ضخ  إ عند  من  حدى  إن 

 .  التنمية االقتصادية واملالية واملصرفيةقليم كوردستان هي إهات  توج  

ال  • املفاهيم  للمادةاستيعاب  اساسية  السنة  خالل  حي:  و  الحالية  االنتهاء  لدراسية  و  ن  الطلبة 

و كذلك التعاريف الخاصة للمادة و من منطلق فلسفة ادة  جهم يكونون على دراية بمفاهيم املتخر  

 
 
ك و  مفكري  من  العديد  توجهات  و   رأي 
 
تعر  ت كذلك  و  املادة  الطالباب  املصارف    ف  أعمال  على 

 . التقليدية واإلسالمية وأعمالهما

يأ: من  مبادئ ونظريات املادة • الذي  النظريات  الطالب على  أهم املواد و  ، تعرف  الطالب هي  خذها 

اإلسالمية،   املصارف  في  االستثمار  وسائل  والتجارية،  املالية  الوراق  القروض،  املصرفية،  الودائع 

عليه واإلشراف  املصارف  املصرفية،  تنظيم  الخدمات  تسويق  املصرفي،  العمل  في  الخطر  إدارة  ا، 

 . تقييم أداء املصارف

الرئيس • لألجزاء  سليمة  للمادةمعرفة  السنة  فترة  خالل  و  أ:  املادة  مدرس  على  يجب  الدراسية  ن  ة 

اقع و إعطاءه للطالب لكي    يقوم بتعريف الطالب معرفة سليمة و شروحات و أمثلة مستمدة من الو

ة للمادة و كذلك ترغيب الطالب من  وم بتعريف الطالب باملفاهيم و الجزاء الرئيسن يق يستطيع أ

 قبل التدريس ي للمادة حتى يكون في استطاعته هضم و فهم املادة بطريقة واضحة و سليمة . 

دريسمممممممم ي : فمممممممي حالمممممممة توفيمممممممق التيمممممممة ومفهوممممممممة تضممممممممن است صممممممممال الو مممممممائفتضممممممممين معلوممممممممات كاف •

 ة آو تطبيقممممممممممه للنقمممممممممما  املممممممممممذكور 
ً
يممممممممممأ لسمممممممممموق العمممممممممممل و يكممممممممممون الطالممممممممممب مه ، ففممممممممممي تلممممممممممك الحالممممممممممةنفمممممممممما

فمممممممممممي همممممممممممذه السمممممممممممنة و خمممممممممممرى المممممممممممذي يقممممممممممموم بأخمممممممممممذها يسمممممممممممتطيع ممممممممممممن خمممممممممممالل أخمممممممممممذه لهمممممممممممذا املمممممممممممواد و ال 

 السممممممممممنوات السمممممممممممابقة أ
ً
 فممممممممممماعال

ً
 و   فمممممممممممي ادجتممممممممممممع و يفيممممممممممد نفسمممممممممممه أن يكمممممممممممون فممممممممممردا

ً
ن  ثمممممممممممم ادجتممممممممممممع ، ل ال

رف عليممممممه قممممممد صمممممم  جممممممه  مممممممن الكليممممممة ادختلفممممممة للدراسممممممة و تخر  خممممممالل فتممممممرة دراسممممممة الطالممممممب للمراحممممممل 

ن يكممممممممون ل و الجهممممممممد و الوقممممممممو وعنممممممممد ضممممممممخه إلممممممممى سمممممممموق العمممممممممل يجممممممممب أممممممممموامبممممممممالن ضممممممممخمة مممممممممن ال 

 شخصمممممم
ً
 فعمممممم   ا

ً
   اال

 
 ر و مممممممؤث

ً
لممممممى مسممممممتويات عملممممممه و مسمممممماهمته فممممممي دفممممممع ادجتمممممممع إ فممممممي ادجتمممممممع مممممممن خممممممالل ا

 .بنائهافي النهاية ترفع شأنها من خالل أ  مم و دمة و كل حسب درجته و مكانته ، لن ال متق

  كلمة(  100تقل عن  ن ال أ) :هداف املادةأ .١١

 هداف املادة من خالل ذكر النقا  التالية :أيمكن تلخيص   

م تعر ف الطالب على أعمال البنوك واملصارف التقليدية وخدماتها، من قبول اإليداعات ومنح القروض  

 والحوالة املصرفية والوراق املالية والتجارية وغير ذلك . . 

م تعر ف الطالب على مفهوم املصارف اإلسالمية وأهدافها وخصائصها وأعمالها وخدماتها ووسائل  

املراب ة لآلمر بالشراء واملضاربة واملشاركة العادية واملشاركة املنتهية بالتمليك  استثمارها من عقود  

 والسلم واالستصناع والبيع باآلجل وبيع التقسيط واإلجارة العادية واإلجارة املنتهية بالتمليك وغير ذلك . .

في أعمالها وخدماتها،  بعض تلك املصارف التي تعمل على بأحكام الشريعة اإلسالمية تعر ف الطالب على م 

كمصرف كوردستان الدولي، ومصرف جيهان اإلسالمي، وبنك البالد اإلسالمي، واملصرف العراقي اإلسالمي،  
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ومصرف البالد اإلسالمي في العراق، ومصرف زين العراق اإلسالمي، ومصرف الدولي اإلسالمي، ومصرف  

سالمي، ومصرف أبو  بي اإلسالمي، ومصرف  الجنوب اإلسالمي لالستثمار والتمويل، ومصرف العربية اإل 

 التعاون اإلسالمي لالستثمار وغير ذلك من البنوك واملصارف اإلسالمية . . 

 التزامات الطالب:  .١٢

لى جانب تطبيقهم للقوانين و  إ تمامهم لالختبارات والواجبات والتقارير املطلوبة،إ بالحضور و  التزام الطالب 

 وزارة التعليم العالي و الب ث العلمي. التعليمات املصدرة من 

 :  . طرق التدريس١٣

املالزم، و كل ما هو مفيد بغية  و بيض ربوينو واللوح ال الداتاشو والباو   الطرق التدريسية التي استخدمها : 

 . لى الطالبإيصال الرسالة العلمية إ

 : نظام التقييم. ١٤

لحد نهاية السنة هي كاالتي: النظام الذي اتبعه مع طالبي من بداية السنة و   

.(20)  عشرة درجة ول من خمسةإجراء امت ان الفصل ال  -  

. (20عشرة درجة ) جراء امت ان الفصل الثاني من خمسةإ -  

 ( درجة.60امت ان نهاية السنة ) -

١٥ . 
 
 : م الطالبنتائج تعل

 إ 
 
قة بعلوم املالية واملصرفية  بمزيد من املعلومات املتعل طالبالم ن الهدف الرئيس من هذه املادة تعل

. قليم كوردستانإتهيئتهم بما يناسب سوق العمل في و  واملصارف اإلسالمية وإدارتها  

 قائمة املراجع والكتب:  .١٦

 أصول املصرفية اإلسالمية وقضايا التشغيل للدكتور الغريب ناصر .  .1

 الوهاب إبراهيم أبو سليمان . البطاقات البنكية للدكتور عبد  .2

 املصارف اإلسالمية دراسة شرعية للدكتور رفيق يونس املصري .  .3

 . ب وث في فقه البنوك اإلسالمية: لألستاذ الدكتور علي م يي الدين القره داغي .4

 املعامالت املالية املعاصرة في الفقه اإلسالمي للدكتور م مد عثمان شبير .  .5

 الحرية والتنظيم للدكتور جمال الدين عطية . البنوك اإلسالمية بين  .6

 البديل اإلسالمي للفوائد املصرفية الربوية للدكتور عاشور عبد الجواد عبد الحميد . .7

 وغير ذلك من املراجع والكتب .    

 . املواضيع ١٧ اسم ادحاضر 

 

 

شادي أنور  د. 

 تعريف البنوك واملصارف.  .1

 التقليديةنشأة البنوك   .2

 نشأة املصارف اإلسالمية. .3
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 كريم

 

  

 أهداف البنوك التقليدية. .4

 أهداف املصارف اإلسالمية. .5

 خصائص البنوك التقليدية. .6

 خصائص املصارف اإلسالمية. .7

 أنواع البنوك واملصارف.  .8

 الودائع في البنوك التقليدية وأنواعها.  .9

 املصارف اإلسالمية.في  الودائع  .10

 الوضعي واالقتصاد اإلسالمي إلى عقد القرض. نظرة االقتصاد   .11

 الفروق بين البنوك التقليدية واملصارف اإلسالمية.  .12

 منح القروض في البنوك التقليدية. .13

 مفهوم الربح ومرادفاته.  .14

 مفهوم الفائدة والربا.  .15

 الخدمات املصرفية: الحوالة العادية. .16

 الحوالة املصرفية النقدية. .17

 االعتمادات املستندية. .18

 خطابات الضمان.  .19

 .صارف اإلسالمية: املراب ةوسائل االستثمار في امل .20

 املراب ة لآلمر بالشراء. عقد  .21

 ، وتطبيقاته املعاصرة. عقد املضاربة .22

 . ، واملضاربة املنتهية بالتمليكاملضاربة املصرفية  .23

 ، وتطبيقاته املعصرة، وعقد السلم املوازي. عقد السلم .24

 وتطبيقاته املعاصرة. ، عقد االستصناع .25

 ، وتطبيقاتها املعاصرة. عقد املشاركة .26

 املشاركة املنتهية بالتمليك.  .27

 ، وتطبيقاتها املعاصرة. عقد اإلجارة .28

 اإلجارة املنتهية بالتمليك.  .29

 النقود وو ائفها وأنواعها  .30

 العمالت اإللكترونية: بيتكوين .31

 الوراق املالية: البورصة.  .32

 السهم.  .33
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 السندات.  .34

 الوراق التجارية: الكمبيالة. .35

 السند اإلذني.  .36

 الشيك.  .37

 . البطاقات االئتمانية .38

 عقد التأمين.  .39

 التعريف ببعض املصارف اإلسالمية في أربيل.  .40
 

 املواضيع التطبيقية )ال توجد( .١٨ اليوجد

 : االختبارات. ١٩

 نشائي:  إ

 ما تعريف البنوك واملصارف؟ .1

ن أهداف   .2  
 البنوك التقليدية واملصارف اإلسالمية؟ بي 

 وأنواعها؟   الودائع في البنوك التقليديةأذكر مفهوم  .3

 ؟ وأنواعها  الودائع املصارف اإلسالميةاذكر مفهوم   .4

 القرض؟ نظرة االقتصاد الوضعي واالقتصاد اإلسالمي إلى عقد ما  .5

ن  .6  
 اإلسالمية؟ الفروق بين البنوك التقليدية واملصارف  بي 

 ؟مفهوم الربح ومرادفاتهما  .7

 ما مفهوم الفائدة والربا؟ .8

 ما هي الحوالة املصرفية؟ .9

ن املراب ة لآلمر بالشراء؟  .10  
 بي 

ن املضاربة املصرفية؟ .11  
 بي 

ن عقد السلم؟  .12  
 بي 

ن عقد االستصناع؟  .13  
 بي 

 تكلم املشاركة املنتهية بالتمليك؟ .14

 ت دث عن النقود وو ائفها وأنواعها؟ .15

 اإللكترونية؟ ما املراد العمالت  .16

ن مفهوم السهم وأنواعها؟ .17  
 بي 

ن مفهوم السندات وأنواعها؟  .18  
 بي 

 ضافية: إ. مالحظات  ٢٠

ذا  إوذج الخاص بكراسة املادة وخصوصا  ليها في هذا النمإية مالحظات لم يتم التطرق أهنا يذكر التدريس ي 

 .غناء الكراسة بمالحظات قيمة تفيد في املستقبلإ كان يود 
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 : مراجعة الكراسة من قبل النظراء. ٢١

افق على  أعلى النظير  ،قبل نظير للتدريس ي صاحب الكراسة يجب مراجعة كراسة املادة وتوقيعها من ن يو

 م توى الكراسة من خالل كتابة بضعة جمل في هذه الفقرة.  

و  أستاذ ن يكون بمرتبة ال أفيه عن املوضوع الذي تدرسه ويجب )النظير هو شخص لديه معلومات كا

 و خبير في ادجال التخصص ي للمادة(.أو مدرس أ ستاذ مساعد ال 

 

 

  


