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 1. اسم المادة  اسالميةمحاسبة 

 2. رقم المادة 5202432

 (ة،عمليةنظري)الساعات المعتمدة  3
.3 

 (ة، عمليةنظري)الساعات الفعلية  3

 4. المتزامنة اتالمتطلب/ةالسابق اتالمتطّلب (1)محاسبة متوسطة 

 5. اسم البرنامج حاسبةبكالوريوس م

 6. رقم البرنامج 20

 7. اسم الجامعة الجامعة االردنية

 8. الكلية االدارة و التمويل

 9. القسم المحاسبة

 10. مستوى المادة 4

 11. الفصل الدراسي/ العام الجامعي 0214/0212الثاني 

 12. الدرجة العلمية للبرنامج بكالوريوس

 13. المشتركة في تدريس المادة األقسام األخرى ال يوجد

 14. لغة التدريس العربية

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  تحديث سنوي – 0211الفصل الثاني 
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 منّسق المادة .11

 .ونيرقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكتر : ما يلي الرجاء إدراج

 ju.edu.joagharaibeh@،  0798651132،  9-12، 31233، عدنان غرايبةالمدرس 

 مدرسو المادة .71

 .رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكتروني: ما يلي الرجاء إدراج
 

 ju.edu.joagharaibeh@،  5921392122،  11-12، 3120،  عدنان غرايبةالمدرس 

 
 وصف المادة .71

 .مذكور في الخطة الدراسية المعتمدة هو كما
 :تهدف هذه المادة إلى تمكين الطلبة من اإللمام باألمور التالية

والتخريج الشرعي للمرابحات االسالمية والكفاالت والحواالت في المصارف ما هي المحاسبة االسالمية والفرق بينها وبين المحاسبة المالية 
 .االسالمية ، انواع البيوع في االسالم ومشروعيتها في االسالم

 

 

mailto:agharaibeh@ju.edu.jo
mailto:agharaibeh@ju.edu.jo
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 المادة ونتائجهاتدريس أهداف  19.

 األهداف -أ
 :تهدف هذه المادة إلى تمكين الطلبة من اإللمام باألمور التالية

 .سالميةعلم المحاسبة المالية اإل .1
 .علم المحاسبة اإلسالمية .0
 .مفهوم المصارف اإلسالمية والنظام المحاسبي في المصارف اإلسالمية .3
 .أنواع الحسابات في المصارف اإلسالمية .4
 .القيود المحاسبية في قسم الودائع .2
 مفهوم البيع وشروطه  .1
 .أنواع البيوع .5
 . والتامين التبادلي بيع المرابحة لآلمر بالشراء ومعيار المحاسبة لآلمر بالشراء .3
 .بيع المرابحة لآلمر بالشراء ومعيار المحاسبة لآلمر بالشراء بالعملة األجنبية .9
 ".البيع اآلجل"  02بيع اآلجل ومعيار رقم  .12
 .المعالجة المحاسبية للبيع اآلجل  .11
 (.3)المضاربة وأنواعها ومعيار المحاسبة اإلسالمية رقم  .10
جراءاتها والمع .13  .الجة المحاسبية لهاالمشاركة وأنواعها وا 
 .بيع السلم  والسلم الموازي  والمعالجة المحاسبية لبيع السلم .14
 .اهميته ، شرعيته أركانه، والمعالجة المحاسبية: االستصناع  .12
 .مفهومة، أنواع التأجير، معياره ، والمعالجة المحاسبية لاليجاره: التأجير .11
 .اإلفصاح الخاصة بها االستثمارات في األسهم، الصكوك، العقارات، ومتطلبات .15
 .الحسابات الختامية في المصارف اإلسالمية واختالفها عن البنوك التجارية .13
 .أسس توزيع األرباح والمخصصات واالحتياطيات .19
 المحاسبة عن الزكاة في المصارف اإلسالمية .02
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نتاجات التعّلم  التقييم أساليب المراجع
 المحتوى األسبوع المدّرس المتحققة

ن محمد، سمحان، حسي
مبارك، موسى 

 الخامسةالطبعة .عمر
، محاسبة (0213)

المصارف اإلسالمية، 
عمان، األردن، دار 

الميسرة للنشر والتوزيع 
.والطباعة  

 1 عدنان غرايبة 2+1 امتحانات 

مدخل إلى محاسبة المصارف 
 اإلسالمية

سمحان، حسين محمد، 
مبارك، موسى 

 الخامسة الطبعة.عمر
، محاسبة (0213)

ارف اإلسالمية، المص
عمان، األردن، دار 

الميسرة للنشر والتوزيع 
.والطباعة  

 3-2 عدنان غرايبة 4+3 امتحانات 

محاسبة عمليات الودائع 
 المصرفية اإلسالمية

سمحان، حسين محمد، 
مبارك، موسى 

 الخامسة الطبعة.عمر
، محاسبة (0213)

المصارف اإلسالمية، 
عمان، األردن، دار 

لتوزيع الميسرة للنشر وا
.والطباعة  

 5-4 عدنان غرايبة 4+3 امتحانات 

محاسبة عمليات المرابحة 
 والمرابحة المركبة

سمحان، حسين محمد، 
مبارك، موسى 

 الخامسةالطبعة .عمر
، محاسبة (0213)

المصارف اإلسالمية، 
عمان، األردن، دار 

الميسرة للنشر والتوزيع 
.والطباعة  

 7-6 عدنان غرايبة 5 وظائف+ امتحانات 

 محاسبة عمليات البيع اآلجل
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سمحان، حسين محمد، 
مبارك، موسى 

 الخامسةالطبعة .عمر
، محاسبة (0213)

المصارف اإلسالمية، 
عمان، األردن، دار 

الميسرة للنشر والتوزيع 
.والطباعة  

 11-8 عدنان غرايبة 6 امتحانات 

 محاسبة عمليات المضاربة

سمحان، حسين محمد، 
مبارك، موسى 

 الخامسةطبعة ال.عمر
، محاسبة (0213)

المصارف اإلسالمية، 
عمان، األردن، دار 

الميسرة للنشر والتوزيع 
.والطباعة  

 12-11 عدنان غرايبة 7  امتحانات 

 محاسبة عمليات السلم 

سمحان، حسين محمد، 
مبارك، موسى 

 الخامسة الطبعة.عمر
، محاسبة (0213)

المصارف اإلسالمية، 
عمان، األردن، دار 

يسرة للنشر والتوزيع الم
.والطباعة  

 14-12 عدنان غرايبة 8 امتحانات 

العمليات المصرفية الخارجية 
 في المصارف اإلسالمية 
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 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .01

 :التالية النشاطات واالستراتيجيات التدريسيةتطوير نتاجات التعلم المستهدفة من خالل  يتم

 ي لجوانب المادةعرض الجانب النظر  -1
 عرض الجانب العملي من حل بعض الحاالت الدراسية -0
 استخدام تطبيق اكسل لحل المسائل -3
 عرض اوراق بحثية  -4

 

 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .22

 :التقييم والمتطلبات التالية أساليبخالل من  المستهدفة نتاجات التعلم تحققإثبات  يتم

 طويلة امتحانات قصيرة و -1
 وظائف بيتية قصيرة -0
 عمل دراسات جدوى اقتصادية لمشاريع تصورية -3

 السياسات المتبعة بالمادة .22

 (حسب نظام و تعليمات الجامعة االردنية:)  والغياب سياسة الحضور -أ

 (يةحسب نظام و تعليمات الجامعة االردن:) الوقت المحددت في وتسليم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب

 (حسب نظام و تعليمات الجامعة االردنية:) والصحة إجراءات السالمة -ج

 (حسب نظام و تعليمات الجامعة االردنية:) الغش والخروج عن النظام الصفي -د

 (حسب نظام و تعليمات الجامعة االردنية:) إعطاء الدرجات -ه

 (ب نظام و تعليمات الجامعة االردنيةحس:) تسهم في دراسة المادةالتي و الجامعة ب المتوفرة الخدمات -و

 المعدات واألجهزة المطلوبة .04

 مختبرحاسوب خاص بالكلية -1

 غرفة محاكاة للسوق المالي -2

 

 المراجع .22

 

 .المقررة، والقراءات التي يجب على الطالب تغطيتها للموضوعات المختلفة للمادةالكتب  -أ
 .، دراسات في المحاسبة اإلسالمية، عمان، األردن، دار وائل للنشر والتوزيع(0211)الطعمة األولى .الطعمة، عبد الوهاب حبش،

 معلومات إضافية .01
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------------------: اريخالت - ------------------------: التوقيع -------------------: اسم منسق المادة

 --------------------------------- قيعالتو  ---------- ---------------: القسم/ مقرر لجنة الخطة

 -------------- ------------------- التوقيع -------------------------: رئيس القسم

 --------------------------------- التوقيع -------------------------: الكلية /مقرر لجنة الخطة

 --------------------------------التوقيع -------------------------------------------: العميد

  
    :نسخة إلى                                                                                   
                  قسمالرئيس                                                                                   
     مساعد العميد لضمان الجودة                                                                                                    
 المادةملف                                                                                 


