
 المناهج الدراسية لقسم المعامالت المالية والمصرفية 

 نظري المادة
عدد 

 الوحدات
 المفردات

 6 3 الفقه

كتاب الطهارة / أنواع الطهارة / أقسام المياه 

/االستنجاء وآدابه / باب: الوضوء / سنن الوضوء 

الوضوء /  ومستحباته وآدابه ومكروهاته،صفة

نواقض الوضوء / ما يحرم على المحدث / باب: 

الغسل / فرائض الغسل وسننه وآدابه / موجبات 

الغسل / اإلغتساالت المسنونة / ما يحرم على 

المجنب / باب: التيمم،صفة التيمم / ما ُيتيمم منه / 

نواقض التيمم / كم فريضة ُيصلي بالتيمم/ باب: 

اضة / باب: النفاس/ الحيض / ابتداء/ باب: االستح

باب: األنجاس وتطهيرها / كتاب الصالة/ تعريف 

الصالة، فضلها، حكم تاركها/باب: أوقات الصالة/ 

األوقات المنهي عن الصالة فيها/ قضاء الفائت من 

الصالة/ باب: األذان واإلقامة/ ما يسن في األذان 

واإلقامة/ باب: شروط الصالة/ باب: أركان 

لصالة/ باب: صفة الصالة/ الصالة/باب: سنن ا

باب:مكروهات الصالة/ باب: ما يقطع الصالة/ 

باب: صالة الجماعة/ فضل صالة الجماعة وحكمها/ 

ما تنعقد به الجماعة/ باب: صالة النافلة/ السنن 

المؤكدة/ السنن المستحبة/ باب: سجود السهو/ باب: 

صالة المريض ومن في حكمه من أصحاب 

معة/باب: صالة األعذار/باب: صالة الج

العيدين/باب: صالة المسافر/باب: صالة 

الخوف/باب: الجنائز وما يتعلق بها من أحكام /كتاب 

الزكاة//تعريفها، حكمها، الحكمة من 

تشريعها/شروط وجوب وصحة الزكاة/األموال التي 

تجب فيها الزكاة/زكاة السوائم/باب: نصاب 

ب الزكاة/نصاب اإلبل والبقر والشياه/زكاة الذه

والفضة/زكاة األوراق المالية/زكاة عروض 



التجارة/زكاة الدين/زكاة الزروع/زكاة الركاز/باب: 

مصارف/ الزكاة/ األصناف الذين ُتدفع إليهم الزكاة/ 

َمن ال ُتدفع إليهم الزكاة/ باب صدقة الفطر /كتاب 

الصوم/ تعريف الصوم، الحكمة من تشريعه/حكم 

رمضان/ صوم شهر رمضان/التماس هالل شهر 

النية في الصوم/ ما يفسد الصوم ويوجب القضاء مع 

الكفارة/ ما يفسد الصوم ويوجب القضاء دون 

الكفارة/ ما ال يفسد الصوم/ ما ُيكَره للصائم// 

األعذار المبيحة للفطر/ حكم المجنون والمغمى 

عليه/ لزوم صوم النفل بالشروع فيه قضاء صوم 

الصوم  شهر رمضان/ باب: صوم التطوع/ باب:

المنهي عنه/ باب: االعتكاف/ كتاب الحج/ تعريف 

الحج، حكمه، الحكمة من تشريعه/ وقت الحج/ 

شروط الحج/ المواقيت/ اإلحرام بالحج/ ما ُيستحب 

عند اإلحرام/ ما ال يجوز للمحرم/ باب: أنواع 

النسك/ التمتع وصفته/ الِقران وصفته/ اإلفراد 

نايات في وصفته/ باب: أفعال الحج/ باب: الج

اإلحرام وما يترتب عليه من األحكام/ التحلل من 

اإلحرام/ باب العمرة/ حكم العمرة وفضلها/ العمرة 

قبل الحج وبعده وفي كل أيام السنة/ أعمال العمرة 

 وأحكامها

المدخل لدراسة 

 الشريعة االسالمية
2 4 

التعريف بالشريعة / خصائص الشريعة وميزاتها / 

اإلسالمي / خصائص الفقه التعريف بالفقه 

اإلسالمي/األدوار التي مر بها الفقه 

اإلسالمي/المذاهب اإلسالمية وأئمتها / المصادر 

العامة للشريعة )المصادر النقلية العقلية( / القواعد 

الفقهية العامة النظريات الفقهية / تعريف بنظرية 

 الملك ونظرية العقد



ادارة المصارف 

 االسالمية
3 6 

في البنوك التجارية / ماهية البنوك االسالمية مقدمة 

/ اسس و ضوابط العمل المصرفي االسالمية / 

مصادر و استخدامات االموال في المصارف 

االسالمية / الحسابات و الودائع المصرفية في 

البنوك االسالمية / صناديق االستثمار و تطبيقاتها 

 في البنوك االسالمية / االستثمار و التمويل في

البنوك االسالمية / الخدمات المصرفية في البنوك 

 االسالمية /

 4 2 االقتصاد الجزئي

أواًل: مقدمة في دراسة االقتصاد  / بناء النظرية 

مفهوم علم االقتصاد وعالقته االقتصادية وأهميتها / 

بالعلوم األخرى / علم االقتصاد وإطار المنهج 

العلمي / طبيعة المشكلة االقتصادية وإمكانات 

االنتاج المتاحة / الحاجات وخصائصها.  / الموارد 

االقتصادية وخصائصها. / الكفاية والتوظف الكامل 

للموارد. / االختيار وتكلفة الفرصة البديلة. / 

مة االقتصادية وتحليلها للمشكلة االقتصادية األنظ

/االنظام االقتصادي االسالمية /  النظام االقتصادي 

الراسمالي الحر / النظام االشتراكي / اقتصاديات 

 الدول النامية /

ثانيًا: العرض والطلب وتوازن السوق / معني 

السوق / السوق ونظام االسعار / جدول الطلب 

لعرض ومنحني العرض / ومنحني الطلب / جدول ا

 توازن السوق / مرونة الطلب والعرض / تطبيقات / 

ثالثًا: سلوك المستهلك ومنحني الطلب / توازن  

المستهلك باستخدام فكرة المنفعة / توازن المستهلك 

 باستخدام فكرة منحني السواء / تطبيقات / 

رابعًا: توازن المنتج / دالة االنتاج في االجل 

يف االنتاج في االجل القصير / دالة القصير / تكال

االنتاج في االجل الطويل / تكاليف االنتاج في 

االجل الطويل / عرض المنشاة في ظل المنافسة 

الكاملة / مفهوم المنافسة الكاملة / االيراد الكلي 

والتكاليف الكلية / االيراد الحدي والتكاليف الحدية / 

لمنشاة عرض المنشاة في االجل القصير / عرض ا



في االجل الطويل / اشكال المنافسة غير الكاملة / 

االحتكار / المنافسة االحتكارية واحتكار القلة / 

تطبيقات / خامسًا: سوق عناصر االنتاج ونظرية 

التوزيع / سوق عناصر االنتاج : العمل وتحديد 

 االجور / الريع والفائدة واالرباح /

 6 3 مبادئ االحصاء

االحصاء / جمع و تصنيف و تبويب مقدمة الى علم 

البيانات / التوزيعات التكرارية و اساليب عرض 

البيانات / مقاييس النزعة المركزية / مقاييس 

التشتت / العزوم و االلتواء و التفلطح / االرتباط و 

 االنحدار الخطي / االحتماالت / اختبارات المعنوية

حقوق االنسان و 

 الديمقراطية
2 4 

االنسان وتطورها في التاريخ / حقوق  جذور حقوق

االنسان والشرائع السماوية / حقوق اإلنسان في 

اإلسالم / حقوق اإلنسان في الحضارات / حقوق 

اإلنسان في التاريخ المعاصر / العالقة بين حقوق 

اإلنسان والحريات العامة / أشكال وأصناف حقوق 

 اإلنسان والترابط بينها / ضمانات احترام وحماية

حقوق اإلنسان / مواصفات وواجبات الحاكم 

اإلسالمي / )قراءة عهد اإلمام علي عليه السالم 

لواليه مالك األشتر على مصر( / جرائم اإلبادة 

 اإلنسانية

 4 2 التالوة و الحفظ

مفردات مادة أحكام التالوة هي ، تعريف التجويد 

والترتيل / أحكام النون الساكنة / أحكام الميم 

الساكنة / مخارج الحروف / صفات الحروف  ، 

مفردات مادة الحفظ هي ، حفظ و معاني اآليات 

المتعلقة بمعامالت المالية واالقتصاد / آيات التسخير 

سورة لقمان / من  02من سورة النحل،  8/ اآليات: 

من سورة الحديد( / الحث  7آيات االستخالف )اآلية 

 على اإلنفاق وبذل الخير

من  06من سورة البقرة،  062و  042اآليات: 



من سورة سبأ / ربط السلوك  93سورة اإلسراء، 

 277االقتصادي بمبدأ الثواب والعقاب / اآليات: 

-22من سورة الفرقان،  68-69من سورة البقرة، 

ن سورة الذاريات / التحذير من السلوك م 23

 االقتصادي السيء

سورة المدثر،  46-40سورة البقرة،  022اآليات: 

سورة الماعون كاملة، سورة الليل كاملة / الملك هلل 

من سورة  99من سورة المائدة،  202اآليات: 

من  20-22النور/ انتقال الملكية الى الورثة )اآليات 

من  87-82حقوق )اآليات سورة النساء( / حفظ ال

سورة هود( / الحث على االنتاج وطلب 

من سورة  22من سورة الجمعة،  22الرزق/اآليات:

من سورة المزمل / الحث على العمل /  02الملك، 

من سورة سبأ /  22من سورة التوبة،  222اآليات: 

من سورة  22صفات األجير والموظف / اآليات:

ن سورة م 06من سورة النمل،  93يوسف، 

 92القصص/ الحث على ترشيد االستهالك / اآليات 

من سورة االسراء / الحث  03من سورة االعراف، 

 270على أخذ الطيب واجتناب الخبيث / اآليات: 

( من سورة االعراف 227و 90من سورة البقرة، )

من  242/ التحذير من اإلسراف والبطر  / اآليات: 

( 62-28ف، )من سورة األعرا 92سورة االنعام، 

من سورة القصص / النهي عن أكل المال بالباطل / 

من سورة النساء / النهي عن الغش  92-03اآليات: 

من  6-2من سورة الشعراء،  284-282/ اآليات: 

 076-072سورة المطففين / تحريم الربا / اآليات: 

 262من سورة آل عمران،  292من سورة البقرة، 

 2لوفاء بالعقود / اآليات: من سورة النساء / األمر با

 من سورة المائدة / الحث على كتابة العقود

من سورة البقرة / إقرار مبدأ  080اآليات: 

من سورة  03التراضي في المعامالت / اآليات: 

النساء / قصة ذي القرنين وما تضمنته من صورة 

-34عقد وعرض وطلب وجودة االنتاج / اآليات 



 من سورة الكهف 37

 4 2 العربيةاللغة 

مادة النحو وهي ، أنواع االسم / الفعل وأنواعه / 

الماضي المضارع األمر /المبتدأ والخبر / الفاعل  / 

المفاعيل  / كان وأخواتها / إن وأخواتها / النداء / 

الصفة ، و مادة النصوص واألدب هي ، نصوص 

من القرآن الكريم / نصوص من الحديث النبوي 

 ة )شعر، خطب، وصايا( .الشريف / نصوص أدبي

 4 2 اللغة االنكليزية

. 0.ماذا يقول االسالم في االرهاب 2و تتضمن 

. 9 -عليه السالم-راي االسالم في سيدنا عيسى 

 22. 6. معاكسات 2 . سورة قرانية4احاديث نبوية 

. تعريف االيمان 7فعل اساسي في اللغة االنكليزية 

. اركان 22. اركان االيمان 3. تعريف االحسان 8

 مصطلحات مالية و مصرفية  -22االحسان  

 4 1 الحاسوب

اطوار دورة حياة  -2مادة الفصل االول هي 

الحاسوب  -9تطور اجيال الحاسوب  -0الحاسوب 

مميزات  -2البيانات والمعلومات  -4االلكتروني 

 -7مجاالت استخدام الحاسوب  -6الحاسوب 

انواع الحاسوب . اما مادة  -8مكونات الحاسوب 

االجزا  -0مكونات الحاسوب   -2الفصل الثاني هي:

الكيانات  -4الكيان البرمجي  -9ية للحاسوب ء الماد

 -8انظمة االعداد في الحاسوب  -2البرمجية 

العوامل التي يجب مراعاتها عند شراء الحاسوب 

 المميزات الرئيسية للحاسوب الشخصي -3

 


