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نموذج توصیف المقرر

10/1/1437:تاریخ التقریر القرى : المؤسسة التعلیمیة أم جامعة

املالية:القسم سواق و املصارف قسم قتصادية: الكلیة سالميةالعلوم واملالية

تحدید المقرر ومعلومات عامة عنھ.  أ

سالمية:عنوان المقرر ورمزه. ١ املصارف و النقود 63021101- 2:مقدمة

2:الساعات المعتمدة. ٢

برامج متعددة، یرجى اإلشارة إلى ذلك بدالً إذا كان المقرر یُقدم كمادة اختیاریة ضمن (البرنامج أو البرامج التي یتم تقدیم المقرر ضمنھا . ٣
املالية.):من تعداد البرامج سواق و املصارف وس الور ب

ي. د:المقرراسم عضو ھیئة التدریس المسؤول عن تدریس.  ٤ يا ال سعد

ول :المستوى أو السنة التي یُقدم فیھا ھذه المقرر.  ٥

يوجد-:)إن وجد(المتطلب السابق لھذه المقرر .  ٦ ال

يوجد):إن وجد(المتطلب المصاحب لھذه المقرر . ٧ ال

:مكان تدریس المقرر إن لم یكن في المقر الرئیسي للمؤسسة التعلیمیة. ٨

):في المكان المناسبضع إشارة (أنماط التعلیم . ٩

بة المئویةالفصل الدراسي التقلیدي                                        النس.  أ

النسبة المئویة    )                                            ة التقلیدي واإللكترونی(التعلیم المدمج . ب

النسبة المئویةبعد                                                                        التعلیم عن .  ج

النسبة المئویة      المراسلة . د

النسبة المئویة      أخرى                                                                          طرق . ھـ

:مالحظات

100
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داف  األھ.  ب
ما الھدف الرئیسلھذا المقرر؟. ١

تعریف الطالب بطبیعة النقود ووظائفھا وأحكامھا الشرعیة .1
طبیعة المصارف التجاریة والمصارف اإلسالمیة ووظائف كل منھا واالختالف بین المصارف بتعریف الطالب .2

.التجاریة والمصارف اإلسالمیة

زیادة استخدام المراجع التي تعتمد على تكنولوجیا المعلومات أو : مثالً . (تحسین المقررصف باختصار أي خطط یتم تنفیذھا لتطویر و.  ٢
)شبكة االنترنت، أو تغییرات في محتوى المقرر بناًء على بحوث علمیة جدیدة في المجال العلمي

طط یتم تنفیذھا لتطویر المقرر ھو ضمن برنامج جدید لقسم المصارف واألسواق المالیة ، ولیس ھناك حالیا بطبیعةالحال خ
.المقرر

وصف المقرر.  ج
):ینبغي إرفاق الوصف العام كما یظھر في دلیل أو نشرة البرنامج: مالحظة(الوصف العام للمقرر . ١

دور البنوك الربویة و االسالمیة في , نشاة النقود و وظائفھا: الموضوعات الرئیسیة التي یغطیھا المقرر تشمل التالي 
. القتصاد المعاصر و اوجھ االختالف بینھماا

:قائمة الموضوعات التي ینبغي تغطیتھا. ٢

ساعات التدریس عدد األسابیع قائمة المواضیع

2 1 نشأة النقود وتطورھا-1

2 1 تعریف النقود وأنواعھا-2

2 1 وظائف النقود-3

2 1 نشأة النقود في اإلسالم -4

2 1 قیة أحكام التعامل بالنقود الور-5

2 1 ضوابط إصدار النقود في االقتصاد اإلسالمي-6

2 1 نشأة المصارف الربویة -7

2 1 تعریف المصارف الربویة وأنواعھا -8

2 1 میزانیة المصرف الربوي -9

2 1 وظائف المصرف الربوي -10

2 1 نشأة المصارف اإلسالمیة -11

2 1 تعریف وخصائص المصارف اإلسالمیة -12

4 2 سالمي میزانیة المصرف اإل-13
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4 2 النشاط االجتماعي للمصارف اإلسالمیة -14

30 15 املجمــــــــــــــــوع

ساعة30):مجموع ساعات التدریس الفعلیة  والساعات المعتمدة خالل الفصل الدراسي(مكونات المقرر .  ٣

المجموع أخرى العملي المعمل الدروس اإلضافیة المحاضرة

30  --  --  --  -- 30
ساعات التدریس 

الفعلیة

2  --  --  --  -- 2
الساعات 
المعتمدة

2ساعات المذاكرة أو التعلم اإلضافیة المتوقعة من الطالب في األسبوع. ٤

.مخرجات التعلّم للمقرر حسب مجاالت التعلم وفق اإلطار الوطني للمؤھالت وموائمتھا مع طرق التقویم واستراتیجیات التدریس. ٥
لمقرر وطرق التقویم واستراتیجیات التدریس مع بعضھا البعض في منظومة موحدة ومتكاملة تعبر تعمل كل من مخرجات التعلّم ل

.مجتمعة عن اتفاق متناسق بین تعلم الطالب، والتقویم، والتدریس
جات یوفّر اإلطار الوطني للمؤھالت خمس مجاالت للتعلّم، ینبغي تحدید مخرجات تعلم للمقرر، وعادةً ال یجب أن یتعدى عدد مخر

قد تتضمن بعض المقررات . التعلم للمقرر الواحد ثمانیة مخرجات تكون متوائمة مع مجال أو أكثر من مجاالت التعلم الخمسة
الدراسیة مخرج واحد أو أكثر للبرنامج مدمجة مع مخرجات التعلم للمقرر وذلك إلظھار الموائمة بین مخرجات التعلم للمقرر 

مصفوفة تخطیط مخرجات تعلم البرنامج أي من مخرجات التعلم للبرنامج مدمجة مع مقررات تحدد. ومخرجات التعلم للبرنامج
.دراسیة معینة

.في الجدول التالي تم إدراج مجاالت التعلم الخمسة وفق اإلطار الوطني للمؤھالت مرقمة في العمود األیمن
:یرجى التقید بالخطوات التالیة عند تعبئة الجدول

انظر األمثلةالمقترحة تحت (ات التعلم المناسبة والقابلة للقیاس والمطلوب تحققھا في مجاالت التعلم المالئمة أدرج مخرج:أوالً 
. أدرج استراتیجیات التدریس المساندة المتالئمة مع طرق التقویم ومخرجات التعلم المرجوة:ثانیاً ). الجدول

ینبغي لكل مخرج من مخرجات التعلم  للمقرر وكل طریقة . مخرج التعلم بدقةأدرج طرق التقویم المناسبة والتي تقیس وتُقیَم:ثالثاً 
.تقویم وكل إستراتیجیة تدریس أن تتناغم سویاً وبشكل منطقي كعملیة تعلم وتعلیم متكاملة

م أما* في حال إدراج أي مخرجات تعلم للبرنامج العلمي ضمن مخرجات التعلم للمقرر الدراسي یرجى وضع عالمة :رابعاً 
. المخرج المعني

.لیس بالضرورة أن یتضمن كل مقرر دراسي مخرجات تعلم من كل مجال من مجاالت التعلم

أسالیب التقویم المستخدمة في 
المقرر استراتیجیات تدریس المقرر مجاالت التعلّم وفق اإلطار الوطني للمؤھالت

ومخرجات التعلم للمقرر

المعرفة ١.٠

ية الشف ختبارات
ةو ر التحر ختبارات

القاعة داخل الواجبات
.الدراسية

لية امل .الواجبات

الصفية املحاضرة
واملناقشة وار ا

ة قص بحوث إعداد

طبیعة النقود ووظائفھا وأحكامھا علىالطالب یتعّرف 
الشرعیة 

١.١

عدد من المسائل المرتبطة بالبنوك الطالب یستعرض
الربویة ١.٢

البنوك االسالمیة واوجھ طبیعة علىالطالب یتعّرف 
.   االختالف بینھا و بین البنوك الربویة

3.1

4.1
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دراكية ارات امل ٢.٠

من الصف داخل م التقو
واملناقشة وار ا .خالل

والبحوث .الواجبات

واملناقشة وار ا
ارجية ا القراءات

والطالبشرح النقود اوظائف اصدار اطرق ام اح و
الشرعية

٢.١

والطالبشرح ة و الر البنوك بھ تضطلع الذي الدور
املعاصر قتصاد سالمية البنوك

2.2

ن البنكالطالبيب و سالمي البنك ن ب ختالف اوجھ

وي  الر
2.3

مھارات التعامل مع األشخاص وتحمل المسؤولیة ٣.٠

ــاملالحظات ي الذا م التقو
الزم م الءتقو

الذ عمال-العصف
الز  مع ماعية ـمالءا

ماعية ا لتباد-املناقشات
دوار

ي يجا وار ا يختار
ي الذا النقد ستخدم

بايجابية ن لالخر ستمع و الزمالء مع التعاون يقدر

٣.١

٣.٢

٣.٢

لمھارات الحسابیةمھارات االتصال وتقنیة المعلومات وا ٤.٠

.املالحظة
ختبار

ـ ي الذا م التقو
الزمالء م تقو

يد ال ق طر عن التفاعل
ي و لك

تقديم ع الطلبة يع
ت و البور باستخدام العروض

الطلبة ن ب املناقشات

ت عيث عروضالقدرة إعداد الكمبيوتر مع التعامل
ت( تقديمية و )البور
امل ت عرضارةيث ي و لك يد ال استخدام

وتلقى املقرر أستاذ ع ة املطلو شطة و عمال
ظاتـ املا

التواص- ع القدرة ت ـيث يد ا ي الكتا ل

٤.١

٤.٢

٤.٢

المھارات النفس حركیة ٥.٠

ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ٥.١

في صیاغة مخرجات التعلم وفق اإلطار الوطني للمؤھالت،األفعال المستخدمة
واقتراحات حول طرق التقویم واستراتیجات التدریس

األفعال المقترحة مجاالت التعلم
وفق اإلطار الوطني للمؤھالت

یُعَدد، یُسَمي، یُسّجل، یُعّرف، یضع إسماً، یستعرض، یذكر، یصف، یتذَكر، یحفظ، ینسخ، یتعّرف على، 
یُخبر، یكتب المعرفة

یُقّدر، یشرح، یُلَخص، یكتب، یُقارن، یُفّرق، یُمثَل برسم بیاني، یُقّسم الى فروع، یُفَرق بین، ینتقد، 
یُعید بناء، یُعید ترتیب، یشرح، یتنبأ، یُبَرر، یُقیَم، یُقَدر، یحسب، یُحلَل، یُؤلَف، یُطَور، یُنشئ، یُعد،

یُخطًط، یُصَمم، یقیس، یحكم على، یُفَسر، یُخَمن
المھارات اإلدراكیة

یُثبت، یحكم، یختار، یُوّضح، یُعَدل أو یُغیَر، یُبیَن، یستخدم، یُقّدر، یُقیَم، یُبَرر، یُحلَل، یتساءل، یكتب األشخاص مھارات التعامل مع 
وتحمل المسؤولیة 

یُثبت، یحسب، یُوَضح، یُفَسر، یبحث، یتساءل، یُشّغل، یُقّدر، یُقیَم، ینتقد مھارات االتصال وتقنیة 
المعلومات والمھارات الحسابیة 

یُثبت، یُظھر، یُوَضح، یُؤدي، یُعبَر بطریقة مسرحیة درامیة، یُّوظف مھارات أو أدوات، یتالعب، 
یُنتج، یرسم، یُمثل برسم بیاني، یتفحص، یبني أو یُشَكل، یُرّكب، یُجرب، یُعید بناءیُشّغل، یُعد،  المھارات النفس حركیة
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.عند كتابة مخرجات التعلم التي یمكن قیاسھا وتقییمھاعدم استخدامھا األفعال التي یُقترح 
یُراجع                 یضمن               یُكبّر                    یفھمیعتبر                  یُضخم أو یزید                     یُكمل

یُعّمق یحافظ أو یُبقي        یعكس                              یفحص            یُقَوي                  یسكتشف           یُشَجع      

.األفعال اذا كانت ذات عالقة  بأعمال أو مقاییس معینةیمكن استخدام بعض ھذه 

:طرق التقویم و استراتیجیات التدریس المقترحة ھي
من المطلوب وفقا لألبحاث وأفضل الممارسات استخدام طرق متعددة ومستمرة للتحقق من تعلم الطالب، وتشمل التوجھات الحالیة مجموعة 

من ضمنھا أنظمة قیاس أداء الطالب على الشبكة العنكبوتیة والتي ) Rubrics(التقدیر اللفظي واسعة من أدوات التقییم باستخدام سلم
والتحلیل، ویعتبر ) KPIs(ومؤشرات األداء الرئیسیة ) Benchmarks(والمقارانات المعیاریة ) Rubrics(تستخدم سلم التقدیر اللفظي 

أما استراتیجیات التقییم المراعیة ). Qualitative Evaluation(یم النوعي مفید بشكل خاص في التقی) Rubrics(سلم التقدیر اللفظي 
االختبارات، ملف الطالب، المقاالت الطویلة والقصیرة، دفاتر المتابعة أو سجالت التعلم، التقاریر : والمبینة للفروقات فتشمل ما یلي

الحالة، مذكرة معمل، تحلیل فیدیو، التقاریر الجماعیة، تقریر معمل، التحلیلیة، العروض الفردیة والجماعیة، الملصقات، الیومیات، دراسة 
، تقییم الزمالء، التقییم الذاتي، عمل فیدیو، عمل رسومات، األداء الدرامي، عمل (Learning Logs)المناظرات، الخطب، سجالت التعلم 

Learning)ات النقاش، المقابالت، عقود التعلم ، منتدی(Graphic Organizers)جداول، العروض التوضیحیة، المنظمات البصریة
Contracts( سجل مالحظات المعلم على الطالب ،)(Anecdotal Notes األعمال الفنیة، جداول التعلم ،)KWL) ( ماذا أعرف؟ ماذا

.  ، خرائط المفاھیم)أرید أن أعرف؟ ماذا تعلمت؟

ث تتناسب مع محتوى المقرر الدراسي واحتیاجات الطالب ومخرجات التعلم یجب اختیار استراتیجیات التدریس المراعیة للفروقات بحی
المحاضرة، المناظرة، العمل في مجموعات صغیرة، المناقشة مع الفصل بشكل عام أو في : تشمل استراتیجیات التدریس ما یلي. المرجوة

المناظرات، لعب األدوار، دراسة الحالة، االستعانة مجموعات نقاش صغیرة، النشاطات البحثیة، الشرح العملي في المعمل، المشاریع، 
.بضیف متحدث، الحفظ، الفكاھة،تقدیم العروض الفردیة، العصف الذھني، ومجموعة واسعة متنوعة من أنشطة التعلم العملیة

جدول المھام والتكالیف التي یتم فیھا تقییم الطلبة خالل الفصل الدراسي. ٦

النسبة من التقییم النھائي موعد تسلیم المھمة أو التكلیف
مھمة التقویم

مقالة، امتحان، مشروع جماعي، اختبار فصلي، : مثالً (
)إلخ... خطبة، عرض شفھي، 

10% الواجبات .أ

10% مشاركة في المحاضرات .ب

10% األسبوع السادس امتحان دوري أول .ج

10% األسبوع الحادي عشر امتحان دوري ثاني .د

60% اً للتقویم األكادیميوفق امتحان نھائي .ھـ

:اإلرشاد األكادیمي والدعم المقدم للطلبة.  د

حدد المدة الزمنیة المتوقع .(ترتیبات تواجد أعضاء ھیئة التدریس ومن في حكمھم لتقدیم المشورة واإلرشاد األكادیمي الفردي للطالب. ١
)بوعتواجد أعضاء ھیئة التدریس خاللھا في األس

املكتب- أسبوعيا ساعتان
ي- و لك يد ال ق طر عن املستمر التواصل
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واالعـــتــمـــاد األكــادیــمــــي

:مصادر التعلّم.  ھـ

:قائمة الكتب المقررة. ١

2010الرحمن الخلف لرحمن الحمیدي،عبدا، عبدةالنقود والبنوك واألسواق المالی

):إلخ... میة، التقاریر، الدوریات العل( قائمة المراجع المساندة األساسیة . ٢

):إلخ... الدوریات العلمیة، التقاریر، ( قائمة الكتب والمراجع المقترحة .  ٣

 م2001، 1، دار المكتبي ، سوریا ، ط"دراسة شرعیة" رفیق یونس المصري ، المصارف اإلسالمیة.

، م2001، 1، ط، دار المكتبي ، سوریا النظام المصرفي اإلسالميرفیق یونس المصري.

):إلخ... مواقع اإلنترنت، وسائل التواصل االجتماعي، نظام البالك بورد، : مثالً (قائمة المصادر اإللكترونیة  . ٤

:مواد تعلم أخرى مثل البرامج التي تعتمد على الكمبیوتر أو األقراص المضغوطة أو المعاییر أو اللوائح المھنیة أو األنظمة البرمجیة. ٥

المرافق والتجھیزات المطلوبة.  و

عدد المقاعد في الفصول الدراسیة والمعامل، مدى توافر أجھزة : مثالً (حدد احتیاجات المقرر بما في ذلك حجم الفصول الدراسیة والمعامل 
).إلخ... الكمبیوتر، 

ن ل امل الطالب لعدد افية دراسية قاعة

):إلخ... فصول دراسیة، معامل،  قاعات العرض أو معامل اإلیضاح، : مثالً (المرافق التعلیمیة. ١

):إلخ... ، أجھزة العرض، السبورات الذكیة، برامج الكمبیوتر، (AV)أجھزة الصوت والصورة : مثالً (التجھیزات الحاسوبیة . ٢

):جات أو أرفق قائمةإذا كان مطلوباً معدات مختبر معینة حدد االحتیا: مثالً ( موارد أخرى . ٣
يوجد ال

:تقییم المقرر وعملیات التحسین.   ز

:استراتیجیات الحصول على التغذیة الراجعة من الطالب حول فعالیة عملیة التدریس. ١

امعة ا موقع ق طر عن ي الطال تقييم( التقييم بانة ) اس

الطالب مع املباشر وار ا
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واالعـــتــمـــاد األكــادیــمــــي

:جیات أخرى لتقییم عملیة التدریس من قِبَل المدرس في القسم أو في البرنامجاستراتی. ٢

القسم والزمالء ساتذة شارة اس
دراسية فصول عدة خالل الطالب نتائج عة متا

ة الدور اللقاءات ق طر عن الطالب مالحظات استقبال
:عملیات تحسین التدریس. ٣

أساليب عن ية تدر دورات التعليمحضور
والزمالء ساتذة مع ات ا تبادل

اللقاءات عض ن املتخصص عض استضافة

مراجعة التصحیح من قبل عضو ھیئة تدریس مستقل لعینة من أعمال الطلبة، أو تبادل : مثالً (عملیات التحقق من مستویات إنجاز الطلبة  . ٤
):مع عضو ھیئة تدریس في مؤسسة تعلیمیة أخرىتصحیح االختبارات أو عینة من الواجبات بصفة دوریة

يوجد ال

:صف ترتیبات التخطیط للمراجعة الدوریة لفاعلیة المقرر وللتخطیط للتحسین. ٥

للمقرر الدوري م .التقو
عمل ورشة نة( عقد املقرر ) أو ر لتطو

_____________________________________________________: عضو ھیئة التدریس ومن في حكمھ

10/1/1437:تاریخ إكمال التقریر_____________________________________    :التوقیع

____________________:   رئیس القسم/ عمید_________________________:تم استالم التقریر من قِبَل 

____________________  : التاریخ_______________________________   ______:التوقیع


