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 نعم / ال ساسية العتماد البرنامجأمتطلبات  (1)

أستاذ أو أستاذ مشارك في مجال تخصص البرنامج؟    على درجةعلى األقل ثالثة أساتذة  ملعهد توفر باهل ي  نعم 

بالنموذج؟  إرفاق تقريريهماو األخذ بملحوظاتهما،  وتم ، املعهدختارهما  اعلى محكمين اثنين  عرض البرنامج هل   نعم 

 نعم  هل تم إرفاق موافقة األقسام العلمية  األخرى، على تدريس املقررات املختارة منها؟ 

مدفوعة  )املهنية هل أرفق محضر عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر املتضمن بتحديد التكاليف الدراسية للبرامج  

(؟ التكاليف  
 ال ينطبق 

 ( أهمية البرنامج وحاجة املجتمع إليه 2) 

: حلول ملشكالت أو تلبية لخدمات إلخ  -
 
 تكتب أهمية البرنامج مختصرة وفي نقاط مثال

 حاجة املجتمع للبرنامج من خالل معلومات رسمية وإحصاءات وخطط تنموية إلخ  يجب -

 في اآلتي: تبرز أهمية البرنامج

 . م لتحقق املقاصد الشرعية في كسب املال وتداوله في املجتمعفي اإلسال  التمويل   تأصيل وظيفةمن حيث   من نوعه األول  .1

في املؤسسات االقتصادية   والوساطة املالية السوقية وغير السوقية الربحية وغير الربحية  واالستثمارالتمويل  في موضوعات    تناول ي  .2

 .في املجتمع املسلم

في  نشاط التمويل واالستثمار لتحقيق األهداف الكلية للمجتمع املسلم وأهداف األفراد واملؤسسات الربحية   يسعى الى تحقيق األمثلية     .3

 .وغير الربحية والخيرية 

 املؤسسات املالية اإلسالمية. النظام املالي و إصالح و البحوث والدراسات في التمويل اإلسالمي  تطوير على   ين قادر  دارسين تخريج  .4

 

( أهداف البرنامج 3)   

 أهداف البرنامج: 

تصاغ أهداف البرنامج بوضوح، ويجب أن تكون  

أهداف موضوعية قابلة للقياس، وتظهر من  

 خالل املقررات الدراسية، وأن تحقق اآلتي: 

 األهداف التعليمية. 

 األهداف البحثية. 

أهداف خدمة املجتمع. -              

األهداف املهارية.  -              

Program Objectives: 

Program objectives should be stated clearly, and should be measurable 

and achievable through all courses as the following: 

• Educational objectives 

• Research objectives 

• Objectives 
- Community Service 

- Skills objectives 

 األهداف  

املعرفي  الطالب  تزويد    -1 اإلسالمي  في  بالتأصيل  الشرعية  التمويل  املال االقتصاد  في  وتطبيقاته  والقانونية  وأسسه  تنمية  في  الشرعية  املقاصد  يحقق  بما 

    وتداوله.

في     بناء .   2 و املعارف األساسية  الربحية  من خالل ممارساتدراسة  وغير  الربحية  املجتمع  التمويل     ومنتجات   تحليل نشاط وسلوك وحدات ومؤسسات 

 والشركات. املالية واألسواق  اإلسالمية ؤسسات املالية واالستثمار للم

 .واالستثمار والنقود التمويل في  التمويل اإلسالمي والتقليدي. املقارنة بين 3

 . صناعة املالية اإلسالميةالتطوير  النظام املالي اإلسالمي وفي مجال    تطبيقيةنظرية و علمية إلعداد بحوث  الالزمة دواتاأل و ملهارات با الطالب  أهيلت -4

 املشكالت التي تواجه القطاع املالي في اململكة العربية السعودية. القضايا و  لحلالتمويل اإلسالمي في والتحاليل العلمية املتخصصة  الدراسات إعداد -5

  يعزز التنمية أهدافها التمويلية واالستثمارية بما    ؤهلة لتحقيقمكوادر  بباحثين و في اململكة العربية السعودية   -التعليمية واملالية    -رفد مؤسسات املجتمع  -6

 . 2030املستدامة ويخدم املجتمع وفًقا لرؤية  
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Objectives 

1- Provide students with knowledge principals in Islamic finance, its legal foundations and its applications in economics, in 

order to achieve the legitimate purposes of developing and circulating of money and capital. 

2. Build basic knowledge in the quantitative and qualitative analysis of the activity and behavior of profit and non-profit 

community units and institutions through financing and investment practices of financial institutions, markets and companies. 

3- Qualify students with the skills and scientific research tools necessary to prepare theoretical and applied scientific research 

in the field of the Islamic financial system and contribute to the development of the Islamic financial industry. 

4- Prepare studies and analyzes specialized in Islamic finance and solving issues and problems facing the financial sector in the 

Kingdom of Saudi Arabia. 

5- Provide society institutions with qualified researchers and cadres to achieve their financing and investment goals in a way 

that promotes sustainable development and serves the community in accordance with Vision 2030. 

 (Benchmarking( مرجعية البرنامج ) 4) 

 للبرنامج املقترح. ( من الترتيب 50يجب مقارنة البرنامج املقترح بآخر في جامعة عاملية ال يقل تصنيف برنامجها عن الـ ) •
 
 مرجعيا

 
 العاملي، بحيث يكون برنامجا

 معلومات البرنامج املرجعي:

 جامعة درم البريطانية  الجامعة:

 األعمال  الكليـــة:

 ( Masters in Islamic Financeماجستير في التمويل اإلسالمي ) الدرجــة العلميــة:

 تمويل التخصص العــام:

 تمويل إسالمي  التخصص الدقيق: 

 الرسالة(  18اختيارية،  3إجبارية،  21) 42 عددالوحدات الدراسية اإلجمالية:  

مقررات   7وحدات الدراسية. والبرنامج فيه هذه األرقام في موقع البرنامج، حيث تعتمد الجامعة على نظام مختلف لل  ال توجدفي الواقع  

مواقع التي تحدد  ساعة. وبالرجوع لل   180ساعة للرسالة واملجموع  60بالنظام البريطاني +  ساعة  15مقرر اختياري لكل واحد  1اجبارية + 

 وعليه يفترض أن يكون عدد الساعات بالتقريب كاالتي: 4ساعة تساوي   15كل  املكافئ لهذه الساعات في النظام األمريكي وجد أن 

 الرسالة(  16اختيارية،  4إجبارية،  28) 48 عددالوحدات الدراسية اإلجمالية:

 

Core and elective modules 

Program Information- Reference: University: Durham University (UK) 

Faculty: Business 

Degree: Master in Islamic Finance  

General Specialization: Finance 

Specific Specialization: Islamic Finance 

Total number of credits: 42 (21 compulsory, 3 electives, 18 thesis) 

In fact, these numbers are not available on the program site, as the university relies on a different system of modules. The 

program has 7 compulsory courses + 1 elective course for each 15 hours in the British system + 60 hours for the thesis and the 

total 180 hours. In reference to the sites that determine the equivalence of these hours in the American system found that 

every 15 hours is equal to 4 and therefore the number of hours is assumed to be approximately as follows: Total number of 

credits: 48 (28 compulsory, 4 electives, 16 thesis) 

Dissertation/Business Project 

In the third term (Semester 3 or Term 3), you will complete a 12,000 word dissertation which could be a specific project with 
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an organisation. Supervised by a faculty member with relevant experience, you will investigate in greater detail a subject that 

you have already studied as part of your programme. A major piece of independent work, the dissertation will enable you to 

exercise critical judgement and illustrate how economic analysis has relevance to financial decision taking. 

ويختلف  ،(1) عدد الوحدات االختياريةو (، 9املواد اإلجبارية )مع هذا البرنامج من حيث عدد اإلسالمي يتفق برنامج معهد االقتصاد 

 مع نظام الدراسات العليا عطي برنامج املعهد وزنا أقل لها في إجمالي عدد الساعاتعنه في التركيز على الرسالة، حيث ي  
ً
، وذلك تماشيا

مويل اإلسالمي، وتطوير املنتجات املالية  ويتميز عنه من حيث التأصيل الشرعي وطرح مواد متميزة، وهي: أسس الت .بالجامعة

. اإلسالمية، وتمويل املؤسسات غير ربحية  

 )5( برامج الدراسات العليا الحالية املعتمدة في املعهد 

 املاجستير التنفيذي في التمويل اإلسالمي  

   اإلسالمي وسياساتهاملاجستير في التحليل االقتصادي 
  

 

البرنامج ( شروط إضافية للقبول في  6)   
نص عليها الالئحة املوحدة للدراسات العليا وقواعدها التنفيذية بالجامعة، واملذكورة في الباب الخامس املعنون بـ"القبول والتسجيل"  

َ
- تذكر فقط الشروط التي لم ت

على موقع العمادة اإللكتروني.  واملتوفرة  

 جيد مرتفع التقدير املطلوب 

 
التخصـصات 

املطلوبـة للدرجة  

 املتقدم إليها

تمويل/  تمويل إسالمي/  اقتصاد/ اقتصاد إسالمي/   جميع التخصصات الشرعية /   فقه إسالمي/  محاسبة  /   

 قانون /  أنظمه/ هندسة. 

درجة اللغة  

 / TOEFLاملطلوبة 

IBT 

 ال يوجد 

 ال توجد  شــروط أخــرى 

 

تكلفة الوحدة  

 الدراسية الواحدة
الوحدات الدراسيةإجمالي عدد     التكلفة اإلجمالية   

 

 مصنف 

       غير

 مصنف 

 اإليضاح: 
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      (9 
 
( الجهات املستفيدة وظيفيا  

تحديد الجهات بدقة دون عموميات، ألهمية ذلك في تصنيف البرنامج يراعى  -  

املؤسسات التعليمية )الجامعات والكليات املتخصصة( -  

   .السعوديالبنك املركزي  -

. واملؤسسات املالية التقليدية  اإلسالميةاملؤسسات املالية  -   

. هيئة السوق املالية -  

واالستثمار. شركات التمويل   -  

. شركات الوساطة املالية املرخصة من هيئة السوق املالية -  

.شركات التأمين التعاوني -  

ؤسسات غير الربحية امل  -  

 ؟زعبد العزيهل توجد برامج مشابه أو مسارات للبرنامج في إحدى كليات جامعة امللك ( 10) 

 . في حالة اإلجابة )بنعم( تذكر تفاصيل البرنامج  -

 نعم 

  ال 

 معلومات البرنامج املشابهة: 

 الكليـــة:

 القسم: 

 اسم البرنامج: 

  ) 11( هل توجد برامج مشابهة للبرنامج املقترح في جامعات اململكة األخرى من حيث االسم واملحتوى؟ 

   نعم

جامعات اململكة من حيث االسم واملحتوى  مشابهة في التوجد برامج     

( السمات املميزة للبرنامج املقترح عن غيره من البرامج املشابهة في جامعات اململكة إن وجد12)   

.  اململكة ال توجد برامج مشابهة في جامعات   

( الخبرة العلمية للقسم 13)   

  تاريخ بداية البرنامج  البرنامج 
 
 أعداد امللتحقين حاليا

عدد املتخرجين خالل الخمس سنوات  

 األخيرة 

    بكالوريوس 

  ال يوجد   دبلوم عالي 

هـ1434/1435 ماجستير   47 ال يوجد  

  ال يوجد   دكتوراه
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 هـ )يكون التسلسل وفقا للمرتبة العلمية( 1441/2144للعام الدراس ي  ( جدول أعضاء هيئة التدريس باملعهد14) 

 الجامعة املانحة للدكتوراه / الدولة التخصص الدقيق املرتبة العلمية االسم  م

سنة 

الحصول  

على 

 الدكتوراه 

 الجنسية

(1 ) وأوقاف وعمل خيري اقتصاد قياس ي  أستاذ  عبد الرحيم الساعاتي   أمريكا-جامعة كلورا دو   م 1986   سعودي  

(2 ) ماليزيا   -الجامعة اإلسالمية العاملية   تأمين أستاذ  محمد معصوم باهلل موالنا نور محمد    م 1998   ماليزي  

(3 ) بريطانيا  -جامعة شفيلد  التمويل واملصرفية اإلسالمية  أستاذ   أحمد مهدي بلوافي   م 1993   بريطاني  

(4 ) فرنسا   -مدرسة الدراسات العليا في العلوم االجتماعية   التحليل والسياسة االقتصادية  أستاذ   عبد الرزاق سعيد بلعباس   م 2001   فرنس ي  

 (5) أمريكا   -جامعة أنديانا   اقتصاد دولي أستاذ مشارك  عمر زهير حافظ    م 1982   سعودي  

(6 ) السعودية -جامعة أم القرى  فقه وأوقاف وعمل الخيري  أستاذ مشارك  علي أحمد الندوي   م 1990   هندي 

(7 ) واملصرفية اإلسالمية  علوم التمويل أستاذ مشارك  هشام سالم حمزة   فرنسا   -جامعة كليرمون فيرون )مركز سردي(    م 2005   تونس ي  

(8 ) محمد فضل عبد الكريم   السودان –جامعة الخرطوم  التمويل واملصرفية اإلسالمية  أستاذ مشارك   م 2007   سوداني  

(9 ) م 2008 جامعة غرب سيدني قانون وتمويل اإلسالمي  أستاذ مشارك  أبو عمر فاروق أحمد   أسترالي 

(10) بريطانيا -جامعة لستر نظرية نقدية وتمويل  أستاذ مساعد  إبراهيم صالح أبو العال    م 1986   سعودي  

(11) بريطانيا -جامعة لستر اقتصاد دولي أستاذ مساعد  عبد هللا قربان تركستاني   م 2001   سعودي  

(12) بريطانيا  -املعهد العالي للدراسات القانونية جامعة لندن  قوانين وأنظمة مالية  أستاذ مساعد  فيصل محمود عتباني   م 2007   سعودي  

(13 ) نصيف محمد عبد هللا   بريطانيا -جامعة برادفورد إدارة أعمال معلوماتية أستاذ مساعد   م 2010   سعودي  

(13 ) م 2014 الجامعة اإلسالمية باملدينة املنورة  أصول الفقه  أستاذ مساعد  مروان غالم انديجاني   سعودي  

(14) مساعد  أستاذ عدنان محمد الخياري   الواليات املتحدة األمريكية  – كانساس التخطيط املالي الشخص ي  م 2015   سعودي  

(15) م 2015 جامعة تي ام باغلبور  البنوك االسالمية والتمويل أستاذ مساعد  كليم عالم محمد منظور    هندي 

(16) مساعد  أستاذ البراء عبد هللا ابو لبن  بريطانيا  -ستيرلنج  قانون تجارة دولية  م 2016   سعودي  

(17) ترنيدتي سنت ديفيد   -جامعة ويلز  عالقات إسالمية أستاذ مساعد  حسن محمد ماخذي   م 2016   سعودي  

(18 ) م 2016 جامعة العلوم االسالمية العاملية  املصارف االسالمية  أستاذ مساعد  عصمت عبد الحليم املصطفى   أردني 

(19) مساعد أستاذ  املعتصم باهلل زكي عالم   بريطانيا  -بانقور جامعة  العلوم املالية واملصرفية    سعودي  2020م 

(20) إيرلندا -جامعة دبلن  قانون مالي  محاضر سلطان عبد السالم إبراهيم     سعودي  2020م 
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 هـ )يكون التسلسل وفقا للمرتبة العلمية(1441/2144( جدول عضوات هيئة التدريس بالقسم للعام الدراس ي 15)

 الجامعة املانحة للدكتوراه / الدولة الدقيقالتخصص  املرتبة العلمية االسم  م
سنة الحصول على  

 الدكتوراه 
 الجنسية

(21) بريطانيا -جامعة درم الصيرفة والتمويل اإلسالمي أستاذ مساعد  مها عبد العزيز االنديجانى  م 2015   سعودية  

       

 

 

 هـ1441/2144 : ( جدول املحاضرون واملعيدون باملعهد للعام الدراس ي16)

 االسم  م
  املرتبة العلمية

 
 يذكر إن كان مبتعثا  سنة التخرج الجامعة 

 (1 ) جامعة نيوساوث ويلز    -ماجستير  محاضر محمد مرشد جريبيع الحربي   م 2017   على رأس العمل 

(2) جامعة نيوساوث ويلز   -ماجستير  معيد يزن عبد هللا حسن الوعل  م 2015   مبتعث 

(3) جامعة ايسترن الينوي   -ماجستير  معيد عبد الرحمن محمد سعيد العمودي    م 2017   مبتعث 

 (4 ) جامعة األمام محمد بن سعود  -ماجستير  معيد عبد هللا سهل رفاع الروقي العتيبي   مبتعث 2017 

(5) محمد آل عبد الرحيم   جامعة سانت ماريز )كندا( –ماجستير  محاضر  م 2017   مبتعث 

 

 

 هـ 1441/1442    :( جدول املحاضرات واملعيدات بالقسم للعام الدراس ي17) 

 يذكر إن كان مبتعثا  سنة التخرج  الجامعة  املرتبة العلمية  االسم  م
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 هـ 1441/2144: ( جدول الفنيون واإلداريون باملعهد للعام الدراس ي 18)

 العمل الحالي عدد سنوات الخبرة املؤهل االسم  م

سنة  28 ماجستير تعليم الحاسب اآللي عبد هللا محمد العاده 1  مدير اإلدارة 

سنة  22 ماجستير إدارة عامة تنفيذي  خالد سعد الحربي  2  التنسيق واملتابعة 

سنوات  10 ماجستير القانون واملمارسة املهنية  هيثم وحيد املداح 3 الشؤون املاليةوحدة    

سنوات  4 ماجستير عمرو عدنان عبد الكريم 4  االتصاالت اإلدارية  

 العالقات العامة 24سنة  بكالوريوس إحصاء  محمد عبد هللا سكر  5

سنة  22 بكالوريوس إعالم  محمد علي القاض ي  6  مدير وحدة االتصاالت اإلدارية 

سنوات  10 بكالوريوس دراسات إسالمية  ماجد محمد الجنهي  7  سكرتير املجلة العلمية  

سنوات  10 بكالوريوس حاسب آلي  ماجد أحمد الصحفي  8  نائب مدير اإلدارة 

سنوات  10 بكالوريوس إعالم  عمرو سمير أبو الخيور  9  مدير وحدة تقنية املعلومات 

سنوات  10 بكالوريوس علوم آداب علي سليمان السويحي  10  سكرتير برامج املاجستير  

سنوات  9 الكلية التقنية )تقنية مدنية( بكالوريوس إبراهيم أحمد الزهراني 11  وحدة الشؤون املالية 

سنوات  8 الكلية التقنية )تقنية الكترونية( بكالوريوس سلمان رحيم الفروي  12  وحدة تقنية املعلومات 

سنوات  7 بكالوريوس لغة عربية فؤاد محمد الزهراني 13  محاسب املعهد 

سنوات  5 بكالوريوس دراسات اسالمية  سلطان سعد الحصيني 14 املكتبة -الكتب األجنبية    

سنوات  5 بكالوريوس إعالم  فريد محمد الزهراني  15  سكرتير وكيل املعهد  

سنوات  4 بكالوريوس دراسات إسالمية  حسين فصال السبعي 16  سكرتير العميد  

إداريةبكالوريوس علوم  عماد مثيب املطيري  17 سنوات  4   االتصاالت اإلدارية  

سنوات  22 دبلوم مكتبات  عبد الناصر عتيق السلمي  18  املكتبة  

سنوات  10 دبلوم عالي عالقات عامة خالد راض ي اللحياني  19  املستودعات 

معهد األمل  –ثانوية عامة حاسب آلي عدنان جمعان القرش ي  20 سنوات  11   االتصاالت اإلدارية  

 

 هـ 1440 /1439: جدول الفنيات واإلداريات بالقسم للعام الدراس ي ( 19)

 العمل الحالي عدد سنوات الخبرة املؤهل االسم  م

1     

2     
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( معامل القسم الحالية التي سوف تخدم البرنامج  20)   

 اسم المعمل م
  

)عدد الطالب(  السعة  

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   

10   
 

 

(20) Labs  

Capacity 

(No.of Students) 

  

Labs Name 

 

Item 

  1 

   2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

  10 
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( املعامل املقترح إنشاؤها وال تؤثر على بدء البرنامج 21)   

لبدء التشغيل  التاريخ املتوقع اسم املعمل  م  

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 

Suggested Labs  (21 ) 

Start Date Labs Name Item 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

  10 
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 لالئحة 22)  
 
 ( املتطلبات الدراسية للدرجة العلمية وفقا

 . ز عبد العزي ( وقواعدها التنفيذية من الالئحة املوحدة للدراسات العليا وقواعدها التنفيذية بجامعة امللك  8يجب االطالع على الحدود الدنيا والقصوى للوحدات الدراسية في املادة )  •

 اختيارية من داخل وخارج القسم بحيث ال تقل عن  •
 
 لبرنامج.% من مقررات ا 25يجب أن يتضمن البرنامج موادا

 . يجب أن يكون هناك مقرر حر من بين املواد االختيارية، ذو عالقة بالتخصص، ويجب أن يكون من خارج القسم، ويفضل أن يكون من خارج الكلية •

 عدد وحدات المقررات اإلجبارية 
 عدد وحدات المقررات االختيارية

 مقرر حـر  و خارج القسم  االختيارية من داخلعدد وحدات المقررات 

21 9 0 

أوالمشروع البحثي  الرسالة عدد وحدات   عدد الوحدات اإلجمالية  

10 40 
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 ( List of Coursesقائمة املقررات الدراسية ) ( 23) 

 . يجب أن تكتب املقررات بالترتيب التالي: املقررات اإلجبارية، ثم االختيارية، ثم الرسالة أو املشروع البحثي 

ورقم املقرر رمز    Course Code  اسم املقرر Course Title 
 نوع املقرر 

Couse 

type 

   عدد الساعات

 (No. of Hours ) 

املتطلب السابق 

(Prerequisite ) 

ي  English عربي  English عربي 
ظر

ن
(T

h.
)

 

لي 
عم

Pr
.)

 ) 

ي 
ير
سر

(
Cl

in
ic

al
 ) 

امل
د  
تم

ع

(C
re

di
ts

)
 

 English عربي 

( 21ة ) املقررات اإلجباريعدد وحدات   

600 أمل  ISF 600  أسس التمويل اإلسالمي Fundamentals of Islamic Finance  3   3 إجباري   

601أمل   ISF 601   فقه املعامالت املالية Fiqh of Financial Transactions  3   3 إجباري   

602أمل   ISF 602 ة اإلسالمي صارفإدارة املخاطر في امل  Risk Management in Islamic Banks  3  1 2 إجباري   

602اقصد   IECN  602  تحليل كمي متقدم Advanced Quantitative Analysis  3   3 اجباري   

604أمل   ISF 604  املنتجات املالية اإلسالميةتطوير  Dev. of Islamic Financial Products  3  1 2 إجباري   

634أمل   ISF 634 النظام املالي السعودي Saudi Financial System  3  1 2 إجباري   

694أمل   ISF 694  البحث العلمي  طرق  Research Methods  3   3 إجباري   

           

(10)الرسالة عدد وحدات   

969أمل   ISF 699  الرسالة Thesis/Dissertation  10    إجباري   
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 ( List of Coursesقائمة املقررات الدراسية )  تابع 

 البحثي الرسالة أو املشروع ثم  ، ثم االختيارية ،ب أن تكتب املقررات بالترتيب التالي: املقررات اإلجباريةيج •

ورقم املقرر رمز   
Course 

Code 
 Course Title اسم املقرر 

 نوع املقرر 

Couse 

type 

 عدد الساعات  

 (No. of Hours ) 
 ( Prerequisiteاملتطلب السابق )

ي  English عربي  English عربي 
ظر

ن
(T

h.
)

 

لي 
عم

Pr
.)

 ) 

ي 
ير
سر

(
Cl

in
ic

al
د   ( 

تم
ملع

ا

(C
re

di
ts

)
 

 English عربي 

 ( 9) وخارج القسم االختيارية من داخلعدد وحدات املقررات 

605أمل   ISF 605   معايير هيئة المحاسبة والمراجعة AAOIFI Standards   3   3 اختياري   
   3   3 اختياري Financial Analysis تحليل مالي  ISF 606  606امل   

607أمل   ISF 607  تمويل الشركات من منظور إسالمي Islamic Corporate Finance  3   3 اختياري   

623أمل   ISF 623  التمويل اإلسالمي قراءات في  Readings in Islamic Finance  3   3 اختياري   

627أمل   ISF 627  المصارف النقود و  Money and Banks 3   3 اختياري   

624أمل   ISF 624 الرقابة الشرعية والتدقيق Shari’ah Supervision & Audit  3   3 اختياري   

036أمل   ISF 630  اإلسالمي والسياسة الشرعية التمويل  Islamic Finance & Shari’ah policy 3   3 اختياري   

635أمل   ISF 635  التمويل األصغر Micro-finance 3   3 اختياري   

663أمل   ISF 636  التخطيط المالي الشخصي Personal Financial Planing 3   3 اختياري   

622أمل   ISF 622   تمويل األعمال Entrepreneurial Finance   3   3 اختياري   

603أمل   ISF 603  القوانين المنظمة للتمويل اإلسالمي Laws Regulating Islamic Finance 3   3 اختياري   

626أمل   ISF 626  فض النزاعات في التمويل االسالمي Dispute Settl. in Islamic Finance  3   3 اختياري   

631أمل   ISF 631 التحليل االستثماري Investment Analysis 3 - - 3 اختياري   

633أمل   ISF 633  التمويل الدولي International Finance 3 - - 3 اختياري   

632أمل   ISF 632  المؤسسات المالية اإلسالمية Islamic Financing Institutions 3 - - 3 اختياري   

631اقصد   IECN  631  التمويل واالستثمار في األوقاف Financing and Investing in Awqaf 3   3 اختياري   

 IECN 622   622اقصد 
املؤسسات االجتماعية:   داقتصا  

 الزكاة واألوقاف
Economics of Social Institutions: Zakat & Waqf 3   3 اختياري   

601أمل  3   3 اختياري Financial Fiqh : Rules & objectives قواعد الفقه املالي ومقاصده ILS 693 693 شرع  ISF 601 
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 . املقررات الدراسية ألهداف البرنامجاألهداف من خالل ( جدول تحقيق 24)

 ت •
 
 .واألهداف املرتبطة ببعضها البعض أمام املقررات (وضع عالمة )فضال

                 

 أهداف البرنامج 

 

 رموز وأرقام املقررات 

 3أرقام األهداف املذكورة بالبند )
 
 ( سابقا

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

600أمل             

601أمل             

602أمل             

604أمل             

634أمل             

623أمل             

694أمل             

607أمل             

603أمل             

605أمل             

606أمل             

622أمل             

621أمل             

624أمل             

626أمل             

627أمل             

620أمل             

036أمل             
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(24) Achieving Program Objectives Through Courses.  

• Please Chech () the related Courses with Program Objecives. 

Objectives mentioned in item numbers (3) previously 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
                        Program Objecives 

Course Code 

          ISF 600 

          ISF 601 

          ISF 602 

          ISF 604 

          ISF 634 

          ISF 623 

          ISF 694 

          ISF 607 

          ISF 603 

          ISF 605 

633مال             

563أمل             

631 مال            

622اقصد             

663أمل             

602اقصد             

631اقصد             

969أمل             
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          ISF 606 

          ISF 622 

          ISF 621 

          ISF 624 

          ISF 626 

          ISF 627 

          ISF 620 

          ISF 630 

          FIN 633 

          ISF 635 

          FIN 631 

          IECN 622 

          ISF 636 

          IECN 602 

          IEWQ 603 

          ISF 699 
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 (  توصيف املقررات الدراسية25) 

 يجب أن يتضمن توصيف املقرر العناصر الثالثة اآلتية:  

األهداف ويجب أن تتضمن: البعد املعرفي، والبعد املهاري،   .1

 والبعد الوجداني.

 املوضوعات.  .2

 وسائل التقويم.  .3

Course description should include the following three 

elements: 

1.Objectives that include: cognitive dimension, Skills 

dimension and emotional dimension 

 2 Topics. 

3. Assessment methods. 

 متطلب سابق  عدد الوحدات  عنوان املقـــــرر  رمز ورقم املـقرر 

 0 3 أسس التمويل اإلسالمي  ( 600 أمل)

: . األهداف1
  
 

 أسس التمويل اإلسالمي ومبادئه وأهدافه، مع املقارنة بأسس ومبادئ التمويالت املعاصرة    فهم •

 خصائص التمويل اإلسالمي وضوابطه التشريعية، واألخالقية، والسلوكية   تحديد •

 اآلثار املالية واالقتصادية ملبادئ التمويل اإلسالمي على املمارسات املالية القائمة.  تحليل •

 للمجتمعات املعاصرة  الدارس بأهمية التمويل اإلسالمي في تحقيق أهداف النظام االقتصادي واملالي اإلسالمي ى تكوين قناعة لد •

 . املوضوعات:  2

 وأهدافه  أسس التمويل اإلسالمي ومبادئه أ. 

 وضوابطه التشريعية، واألخالقية، والسلوكية    اإلسالميالتمويل   خصائصب. 

 اإلسالمي األخالقية والسلوكية على القرارات املالية للوحدات االقتصادية.آثار مبادئ التمويل  ت. 

 آثار مبادئ التمويل اإلسالمي التشريعية على ممارسات النظم املالية القائمة. . ث

 ج. التمويل اإلسالمي في نظام مالي مزدوج 

 اإلسالميالتفضيل الزمني: املفهوم واالنعكاسات من منظور التمويل  . ح

 . وسائل التقويم: 3

، عرض مساهمة  (%10)  ، األبحاث في موضوعات املادة (%10)  تقديم حاالت دراسية   و  ، املناقشات (%70)  دورية والنهائية االختبارات ال

 .(%10) علمية من قبل الطالب

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

0 3 Fundamentals of Islamic Finance ISF 600 

1- Objectives: 

• Understanding principles, fundamentals and objectives of Islamic finance, in a comparative way with the 

foundations and principles of contemporary financing 

• Identification of the characteristics of Islamic finance and its leal, regulatory, ethical, and behavioral norms.  

• Analyze the financial and economic effects of Islamic finance principles on existing financial practices. 

• Developing the student's conviction of the importance of Islamic finance in achieving the objectives of the Islamic 

economic and financial system for contemporary societies. 

2- Topics:  
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a. Fundamentals of Islamic finance, its principles and objectives,  

b. Characteristics of Islamic finance  and its leal, regulatory, ethical, and behavioral norms.  

c.The ethical and behavioral effects of Islamic finance principles on the financial decisions of the economic units. 

d. The effects of Islamic finance legislative principles on the practices of existing financial systems. 

e. Islamic finance in dual financial system 

f. Temporal Preference: Concept and implications from the perspective of Islamic finance 

 

3- Means of assessment: 

Periodic and final tests (70%), discussions and presentation of case studies (10%), research on subject matters 

(10%), presentation of scientific contributions by the students (10%). 
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 متطلب سابق  عدد الوحدات  عنوان املقـــــرر  رمز ورقم املـقرر 

 0 3 فقه املعامالت املالية   ( 601 أمل)

   :األهداف. 1

 نظرية العقود املالية والعقود والقضايا املالية الناشئة عن تطور صناعة التمويل اإلسالمي ومؤسساته.  فهم •

 العقود املسماة كما هي مبسوطة في كتب الفقه، والعقود املركبة أو املولدة   حديدت •

 في النظم املالية املعاصرة.  لتمويل اإلسالمي التعريف بفقه ممارسات وتطبيقات ا •

تميز التمويل اإلسالمي عن غيره    لعقود التمويل اإلسالمي لضمان  الشرعية  بوجوب مراعاة الضوابط  طالبالى  تكوين قناعة لد •

   من أنواع التمويالت األخرى 

 . املوضوعات:  2

 أ. 
ً
 وحديثا

ً
 نظرية العقود املالية التي عالجها الفقهاء قديما

 سالمي ومؤسساته والقضايا املالية الناشئة عن تطور صناعة التمويل اإل لعقود ب. ا

 هية املخارج والحيل الفق ت. 

 العقود املركبة  ضوابط  . ث

 التقنيات املالية لتطور  الجوانب الشرعية ج. 

 . وسائل التقويم: 3

، عرض مساهمة  (%10)  ، األبحاث في موضوعات املادة (%10)  تقديم حاالت دراسية   و  ، املناقشات (%70)  االختبارات الدورية والنهائية 

 .(%10) علمية من قبل الطالب

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

0 3 Fiqh of Financial Transactions ISF 601 

1.  Objectives: 

• Understanding the theory of financial contracts and contracts and financial issues arising from the developments 

and practices of Islamic finance industry and its institutions on the other.  

• Identification of nominated financial contracts as explained in Islamic jurisprudence, and the derived or 

complexed financial instruments  

• Definition of the jurisprudence of Islamic finance practices contemporary financial systems 

• Developing the conviction of the student of the importance of Sharia rules in Islamic finance contracts in order to 

ensure that Islamic finance is distinct from other types of financing. 

2.  Topics:  

a. The theory of financial contracts addressed by scholars of the past and present  

b. The financial contracts arising from the developments of the Islamic finance industry and its institutions 

c. Exits and jurisprudential tricks 

d. Rules of complexd contracts 

e. Sharia aspects of fintech development 

3. Means of assessment: 

Periodic and final tests (70%), discussions and presentation of case studies (10%), research on subject matters 

(10%), presentation of scientific contributions by the students (10%). 
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 متطلب سابق  عدد الوحدات  عنوان املقـــــرر  رمز ورقم املـقرر 

 0 3 ة اإلسالمي  املصارفإدارة املخاطر في  ( 602 أمل)

 : األهداف. 1

 إلدارتها  و الطرق املختلفة لقياسها، والوسائل واألدوات املقترحة      ة اإلسالمي   صارف امل مصادر املخاطر في  و تحديد أنواع   •

 الدولية   معايير بازل اإلسالمية في تطبيق    صارف امل التحديات التي تواجه    فهم  •

   املصارف اإلسالميةاملمارسات والتطبيقات إلدارة مخاطر التمويل اإلسالمي من قبل   تحليل •

الناجم  والخطر املحرم    التمويل اإلسالمي  لصحة عقود  املالزم للنشاطبين الخطر    بأهمية التفريقالطالب    ىقناعة لدتكوين   •

 املمارسات املالية املعاصرة في  الغرر الفاحش  عن

 . املوضوعات:  2

   )مخاطر اإلئتمان، السوق، الشرعي(    ة اإلسالمي   صارف أنواع ومصادر املخاطر في امل أ.  

   املختلفة   الخطر في صيغ التمويل اإلسالمية   طبيعة ب.  

 العقود املاليةالخطر املسموح به والخطر املحرم في  ت.  

 في املصارف اإلسالمية   املخاطر   الطرق املختلفة لقياس ث.  

 ة املخاطر في املصارف اإلسالمية وسائل واألدوات املقترحة إلدار ج.  

 وجهود مجلس الخدمات املالية اإلسالمية  في هذا املجال    الدولية   معايير بازل تحديات املؤسسات املالية اإلسالمية في تطبيق  .  ح 

 . وسائل التقويم: 3

الدورية   املناقشات(%70)  والنهائيةاالختبارات  دراسية  و  ،  حاالت  املادة(%10)  تقديم  موضوعات  في  األبحاث  عرض (10%)  ،   ،

 . (%10) مساهمة علمية من قبل الطالب 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

0 3 Risk Management in Islamic Banks ISF 602 

1. Objectives:  

• Identify the types and sources of risk in Islamic banks and the different methods of measuring risks, and the 

means and tools proposed for managing them.  

• Understanding the challenges facing Islamic banks in applying Basel International Standards and  

• Analyse of practices to manage the risks of Islamic finance by Islamic banks  

• Develop a student's conviction of the importance of differentiating between the risk inherent in the activity of 

the validity of Islamic finance contracts and the prohibited risk arising from profound deceit in contemporary 

financial practices. 

2. Topics: 

a. Types and sources of risk in Islamic banks (Credit, market, Sharia non compliance) 

b. The nature of the risk in the different Islamic financing modes  

c. The distinction between permissible risk and prohibited risk in in the Islamic contrracts 

d. The various methods of risk measurement in Islamic banks  

e. Means and tools proposed for risk management in Islamic banks 

e. Challenges of Islamic financial institutions in application of international Basel standards  and the efforts of IFSB 

in this field 
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3. Means of assessment:  

Periodic and final tests (70%), discussions and presentation of case studies (10%), research on subject matters 

(10%), presentation of scientific contributions by the students (10%). 
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 متطلب سابق  عدد الوحدات  عنوان املقـــــرر  رمز ورقم املـقرر 

 0 3 ةاملنتجات املالية اإلسالمي  تطوير ( 604 أمل)

   : . األهداف1

 املنتجات املالية اإلسالمية في ضوء أبعادها الفنية والشرعية والقانونية   كيفية  تطوير فهم •

لتطوير معالم    تحديد • مالية  منهجية  املجتمعات    منتجات  لحاجيات  وملبية  للتطبيق  وقابلة  الشرعية  الناحية  من  منضبطة 

   املسلمة املعاصرة

 .  وتطبيقها عمليا منتجات ذات مصدقية شرعية وكفاءة اقتصاديةلعقود املسماه لتطوير اتصميم وتحوير   مهارة إتقان  •

 الشريعة اإلسالمية ومقدرتها على تلبية الحاجات املتطورة للقطاعات االقتصادية بمرونة طالباللدى  تكوين قناعة •

 . املوضوعات:  2

 الفنية والقانونيةاالستراتيجية و ادها  املنتجات املالية اإلسالمية في ضوء أبع تطويرأ. 

   وملبية لحاجات قائمة أو متوقعة. ا إلى أسس شرعية صحيحة دً استنااملنتجات تطوير . ب

 معالم منهجية لكيفية تطوير املنتجات املالية . ت

 ث. مراحل تطوير املنتجات املالية اإلسالمية 

 ج. التقنيات املالية وآثارها على تطوير املنتجات املالية اإلسالمية 

 

 . وسائل التقويم: 3

( والنهائية  الدورية  )(،  %70االختبارات  دراسية  حاالت  تقديم  و  )%10املناقشات  املادة  موضوعات  في  األبحاث  عرض 10%(،   ،)

 (. %10مساهمة علمية من قبل الطالب )

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

0 3 Dev. of Islamic Financial Products ISF 604 

1. Objectives: 

• Understand how developp Islamic financial products in light of their technical, legal and legal dimensions. 

• Identify a methodology for the development of financial products that are legally disciplined, applicable and 

responsive to the needs of contemporary Muslim societies . 

• Master the skill of designing and modifying named contracts to develop products with legitimate credibility 

and economic efficiency  and apply it practically. 

• Develop a student's conviction of the flexibility of Islamic law and its ability to meet the evolving needs of the 

economic sectors . 

2. Topics.  

a. The development of Islamic financial products in the light of their  strategical, technical and legal dimensions 

b. The development of products based on valid and viable Sharia bases that meet existing or anticipated needs. 

c. The methodological features of how to develop financial products  

d. Steps of development of Islamic financial products 

e. Effects of Fintech on development of Islamic financial products 

 

.3. Means of assessment 

Periodic and final tests (70%), discussions and presentation of case studies (10%), research on subject matters 
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(10%), presentation of scientific contributions by the students (10%). 
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 متطلب سابق  عدد الوحدات  املقـــــرر عنوان  رمز ورقم املـقرر 

 0 3 تمويل الشركات من منظور إسالمي ( 607)أمل 

: األهداف. 1
  
 

 من منظور إسالمي  فهم السياسة واالستراتيجية املالية للشركات •

 القرارات املالية التي تتخذها الشركات بشأن التمويالت الرأسمالية وغيرها، وطرق التحليل واألدوات املستخدمة فيها   تقييم •

إسالمي   بركائز  اإلملام  • منظور  من  الشركات  و القرارات  مثل    تمويل  املال  التمويلية  رأس  تكلفة  الزمنية  ا  و االستثمارية،  لقيمة 

 في تمويل الشركات  العائد واملخاطرة، وكفاءة أسواق رأس املال للنقود، والعالقة بين 

 أثر القرار املالي على قرارات الشركات من منظور إسالمي.  تحليل  •

 تمويل الشركات من منظور إسالميتحليل أهم القضايا املتعلقة بالطالب في ومعارف تعزيز مهارات  •

 . املوضوعات:  2

 اإلسالمأ. مبادئ وأسس الشركات في 

 من منظور إسالمي . خطة وقرارات التمويل  ب

 )البنوك، األسواق املالية(   . مصادر تمويل الشركات من منظور إسالميت

 )األسهم، الصكوك، الصناديق(  تمويل الشركات من منظور إسالمي  أدوات. ث

 تكلفة رأس املال من منظور إسالمي . هيكلة و ج

 ودراسة الجدوى املالية  إسالميمن منظور الشركات  استثمار  . ح

 من منظور إسالمي  الشركات  خاطرم عائد و . خ

 د. عالقة تمويل الشركات من منظور إسالمي بمفاهيم االستثمار األخالقي واملستدام  

  من منظور إسالمي. حوكمة الشركات  ذ

 على الشركات  ر. عمليات الدمج واالستحواذ

 . وسائل التقويم: 3

)االختبارات   والنهائية  )%70الدورية  دراسية  حاالت  تقديم  و  املناقشات   ،)10%( املادة  موضوعات  في  األبحاث  عرض 10%(،   ،)

 (. %10مساهمة علمية من قبل الطالب )

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

0 3 Islamic Corporate Finance ISF 607 

1. Objectives:  

• Understanding the fincancial policy and strategy of compagnies from an Islamic perspectives 

• Evaluation the financial decisions taken by corporations on capital funding etc., the analytical methods and 

tools used therein,  

• Mastering the pillars  of Islamic corporate finance such as financial and investment decisions, cost of capital, 

time value of money, the relationship between risk and return, efficiency of capital market in companies 

financing  

• Analyse the impact of the financial decision on other decisions of corporations from an Islamic perspective.  

• Enhance students' skills and knowledge in analyzing the most important issues related to corporate finance 

from an Islamic perspective 

2. Topics: 

a. Principles and fundamentals of companies in Islam 
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b. Plan and decisions of financing from an Islamic perspective 

c. Financing sources of companies from an Islamic perspective (Banks, capital market) . 

d. Financing instruments of companies from an Islamic perspective (Shares, sukuk, mutual fund) . 

 

e. Structure and cost of capital from an Islamic perspective 

f. Companies investment from an Islamic perspective 

g. Return, risk and investment decisions from an Islamic perspective 

h. Relation of Islamic corporate finance with ethical and sustainable investment (socially responsible of investing 

(SRI), Environmental, social, and governance (ESG), and investment sustainable development goals (SDG)) 

i. Corporate governance from an Islamic perspective 

j. Mergers and acquisations of companies 

3. Means of assessment: 

Periodic and final tests (70%), discussions and presentation of case studies (10%), research on subject matters 

(10%), presentation of scientific contributions by the students (10%). 
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 متطلب سابق  عدد الوحدات  عنوان املقـــــرر  رمز ورقم املـقرر 

 0 3 النظام املالي السعودي ( 634 أمل)

 : األهداف. 1

 مكونات النظام املالي في اململكة العربية السعودية عبر تطوراته التاريخية املختلفة    فهم -1

اململكة    دور   معرفة -2 رؤية  في ضوء  النظام  التي يشهدها  التطورات  االقتصادي خاصة  النشاط  في  الفاعلة  والنظم  املؤسسات 

 م(. 2020)وثيقة برنامج تطوير القطاع املالي خطة التنفيذ م 2020م، وفي ضوء برنامج التحول الوطني 2030

 .درات برنامج تطوير القطاع املاليتحقيق مبامؤسسات التمويل اإلسالمي ودورها في وعمل مارسات م إدراك  -3

 والبحث في قضايا النظام املالي التفكيرتطوير ملكة  تعزيز مهارات الطالب في  -4

 املوضوعات:  . 2

 .في اململكة العربية السعوديةاملالي نشأة وتطور النظام   أ. 

 .النظام النقدي السعودي الحديثب. 

 ت. 
ً
 . ماضيه وحاضره ومستقبله في اململكة العربية السعودية  يالنظام املصرف

 . الفرص والتحديات ة السعودية ية  واالستثمارية  في اململكة العرببياملصارف التجار ث. 

 أسواق املال السعودية وتطويرها   ج.

 السعودية / نشأة سوق التأمين في اململكة العربية السعودية ، واقع سوق التأمين.  في اململكة العربية  التأمين العاملةشركات  . ح

 ة.املتخصص   يق االستثمارية دالصنا. خ

 و وبرنامج تطوير القطاع املالي. 2030ضوء رؤية اململكة  املالي فيتطوير القطاع  . د

 ذ. دور  وآثار التقنيات املالية على  النظام املالي السعودي

 وسائل التقويم: . 3

ــادة )%10(، املناقشـــــات و تقـــــديم حـــــاالت دراســـــية )%70االختبـــــارات الدوريـــــة والنهائيـــــة ) ــ ــــوعات املـ ــــي موضـ ــــاث فـ ــــرض %10(، األبحـ (، عـ

 (.%10مساهمة علمية من قبل الطالب )

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

0 3 Saudi Financial System ISF 634 

1. Objectives: 

• Understand the components of the financial system in the Kingdom of Saudi Arabia through its various 

historical developments, and especially after the establishment of the Saudi Arabian Monetary Agency in 

1952 

• Knowledge the role of the institutions and active systems in the economic activity, especially the 

developments that are witnessed by the system in the light of the Vision of Saudi Arabia 2030, and in light of 

the National Transformation Program 2020 (The Financial Sector Development Vision Realization Program, 

2020).  

• Cognition of the practices and role of Islamic finance institutions and its roles in achieving financial sector 

development program initiatives. 

• Promote the student's skills in developing the faculty of thinking and  research for financial system issues 

2. Topics: 

a. The emergence and evolution of the financial system in the Kingdom of Saudi Arabia 

b. The modern Saudi monetary system 
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c. The banking system in the Kingdom of Saudi Arabia: its past, present and future 

d. Commercial and investment banks in the Kingdom of Saudi Arabia: opportunities and challenges 

e. Saudi financial markets and their development 

f. Insurance companies operating in Saudi Arabia / the emergence of the insurance market in Saudi Arabia, the 

reality of the insurance market . 

g. Specialized investment funds . 

h. Developing the financial sector in light of the Vision Saudi Arabia 2030 and  financial sector development 

program 

i. Role and effects of Fintech on Saudi Financial System. 

3. Means of assessment 

Periodic and final tests (70%), discussions and presentation of case studies (10%), research on subject matters 

(10%), presentation of scientific contributions by the students (10%). 
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 متطلب سابق  عدد الوحدات  عنوان املقـــــرر  رمز ورقم املـقرر 

 0 3 تحليل كمي متقدم  (602 اقصد)

 : األهداف. 1

 .  االحتماالت.تقدير و  النظرية االفتراضية ، الزمنية وأسلوب االنحدار، واألساليب الخطية وغير الخطية،  استخدام السالسل •

 مقاربة بيانات البانل في الدراسات املالية استخدام  •

 تطبيق البرامج الحاسوبية املتخصصة في االقتصاد القياس ي   •

الطالب ملرحلة   • تأهيل  في  مما يساعد   التجريبية  املنهجية  لبناء  والقياس ي  الكمي  التحليل  بأهمية  الطالب  لدى  قناعة  تكوين 

 حوث التجريبية إعداد رسالة الدكتوراه و الب

 

 . املوضوعات:  2

 والقياسية للعالقات االقتصادية والبحوث التجريبية   أ. النماذج الرياضية 

 تقدير االحتماالت.  و  النظرية االفتراضية،  أسلوب االنحدار واألساليب الخطية وغير الخطية، ب. السالسل الزمنية

 الدراسات املالية واستعماالتها في  .  مقاربة بيانات البانلت

 التقنيات املستخدمة في التقديرات الطرق و  . ث

 )أفيوز، ستاتا(   . تطبيقات واستخدامات بعض البرامج الحاسوبية املتخصصةج

  . تحليل الكفاءة النسبية للمؤسسات املالية اإلسالمية ونظيرتها التقليدية.ح

 القياس ي   دراسة موضوعات متقدمة في االقتصادخ. 

 

 وسائل التقويم: . 3

والنهائية الدورية  املناقشات(%70)  االختبارات  دراسية  و  ،  حاالت  املادة(%10)  تقديم  موضوعات  في  األبحاث  عرض (10%)  ،   ،

 . (%10) مساهمة علمية من قبل الطالب 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

0 3 Advanced Quantitative Analysis IECN 602 

1. Objectives:  

• Use of time series, regression methods, and linear and non-linear methods, Inference theory and probability.  

• Use of panel data approach in financial studies 

• Apply specialized software's in econometrics 

• Develop a student's conviction of the importance of quantitative and econometrics analysis to build the 

empirical methodology which helps in qualifying the student for preparing the doctoral thesis and empirical 

research 

2. Topics: 

a. Mathematical and econometrical modeling and experimental research  

b. Time series, regression methods, and linear and non-linear methods, Inference theory and probability.  

c. Panel data approach and its use in financial studies 

d. Methodes and techniques used in estimations 

e. Applications and uses some specialized software's (Eview-s, Stata).  
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f. Analysis of the relative efficiency of Islamic financial institutions and their conventional counterparts. 

g. Study of advanced topics in econometrics 

3. Means of assessment:  

Periodic and final tests (70%), discussions and presentation of case studies (10%), research on subject matters 

(10%), presentation of scientific contributions by the students (10%). 
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 متطلب سابق  عدد الوحدات  عنوان املقـــــرر  ورقم املـقرر رمز 

 0 3   صارفالنقود وامل ( 627 أمل)

   : األهداف. 1

 .املستخدمة إلبراز وظيفة النقود ودورهاوالسيا سات  املستجدات النظرية  فهم •

املعا صرة على املستويين   قتصادات اال في( الربا) الفائدةو التقليدية واإلسالمية  املصارف و القضايا املتعلقة بالنقود  شرح •

 النظري والتطبيقي. 

 وآثارها عل االستقرار املالي و االقتصاد   التقليدية واإلسالمية  الوساطة املصرفية  تحليل •

على اإلشكاليات الكبرى التي ولدها الوضع   جوهرية على وظيفة النقود بناء املقترحات التي تنادي بإدخال إصالحات  مناقشة •

            .القائم

 املوضوعات:  . 2

 مفهوم النقود ووظائفها أ. 

   ه محدداتو تطور أنواع النقود وقياس العرض النقدي ب. 

 و تأثيرها االقتصادي التقليدية واإلسالميةاملصارف  نشاط  ت. 

 واملصرفية  أدوات وأهداف السياسة النقديةث. 

 ر الفائدةاسعوأأدوات اإلئتمان ج. 

 التقليدي واإلسالمي  النقودالعوامل املحددة لسعر الفائدة في سوق  ح. 

   النقود الرقمية واملشفرة  خ. 

 وسائل التقويم: . 3

(، عرض  %10(، األبحاث في موضوعات املادة )%10(، املناقشات و تقديم حاالت دراسية )%70االختبارات الدورية والنهائية )

 (. %10)مساهمة علمية من قبل الطالب 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

0 3 Money and Banks ISF 627 

1. Objectives:  

• Understand the latest theoretical developments and policies used to manifest the function and role of money 

• Explain the issues related to money, conventional and islamic banks and interest (RIBA) in contemporary 

economies of both theoretical and applied levels.  

•  Analyse the conventional and islamic intermediation banking and its effects on economy and financial 

stability.  

• Discussion of the proposals that call for entering radical reforms in the function of money based on the major 

problems created by the status quo 

2. Topics: 

a. The concept of money and its functions, 

b. Evolution of the types of money and the measurement of money supply and its determinants, 

c. Conventional and islamic Banking activities and its economic effects 

d. Monetary and banking policy tools and objectives 

e. Credit instruments and interest rates 

f. Determinants of interest rate in conventional and Islamic money market 
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g. Digital money   and cryptocurrencies  

3. Means of assessment: 

Periodic and final tests (70%), discussions and presentation of case studies (10%), research on subject matters 

(10%), presentation of scientific contributions by the students (10%). 
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 متطلب سابق  عدد الوحدات  املقـــــرر عنوان  رمز ورقم املـقرر 

( 694 أمل)  0 3 العلمي  طرق البحث  

 : . األهداف1

 واألصول العلمية الحديثة في البحث العلمي  األسس  إدراك  •

 إعداد البحوث والدراسات العلمية في مجال التمويل  في   مناهج البحث العلمياستخدام   •

 النتائج  تحليلو  وإجراء اختبار الفرضيات  جمع البيانات   •

 ممارسة كتابة البحث العلمي وترسيخ أخالقيات البحث العلمي  •

 والبحث واالستعداد ملرحلة الدكتوراه  التفكيرتطوير ملكة  تعزيز مهارات الطالب في  •

 . املوضوعات:  2

 ألسس واألصول العلمية الحديثة في البحث العلمي  أ. ا

 خطوات ومناهج البحث العلمي  ب. 

 الخاصة بالدراسة البيانات    جمع وفحصت. 

 إجراء اختبار الفرضيات ث. 

 الدراسة التجريبة  نتائج تحليل . ج

 . وسائل التقويم: 3

( والنهائية  الدورية  )%70االختبارات  دراسية  حاالت  تقديم  و  املناقشات   ،)10%( املادة  موضوعات  في  األبحاث  عرض 10%(،   ،)

  (.%10مساهمة علمية من قبل الطالب )

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

0 3 Research Methods ISF 694 

1. Objectives: 

• Cognition of the essentials and basics of modern scientific research  

• Use of the methodologies of scientific research  for Preparing the scientific research and studies in the field of 

finance.  

• Collecte data and testing hypotheses and results analysis.  

• Practice of writing scientific research and corroboration of scientific research ethics. 

• Promote the student's skills in developing the faculty of thinking, research and preparation for the PhD 

2. Topics: 

a. Essentials and basics of modern scientific research  

b. Steps and methods of scientific research  

c. Data collect related to the study  

e. Examination of hypothesis tests 

f. Realization of the hypothesis testing and results analysis.   

3. Means of assessment: 

Periodic and final tests (70%), discussions and presentation of case studies (10%), research on subject matters 

(10%), presentation of scientific contributions by the students (10%). 
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 متطلب سابق  عدد الوحدات  عنوان املقـــــرر  املـقرر رمز ورقم 

( 603أمل )  0 3 القوانين املنظمة للتمويل اإلسالمي 

 :  األهداف. 1

 مؤسسات التمويل اإلسالمي وأشكالها في البيئات التشريعية املختلفة علىقوانين اإلشراف  تعريف •

 انعكاسات البعد القانوني وااللتزام باألنظمة وآثارها على عمل هذه املؤسسات.  شرح  •

 قياس درجة التزام مؤسسات التمويل اإلسالمي بتلك املعايير وتطبيقها   •

 . املوضوعات:  2

 قوانين اإلشراف املنظمة لعمل مؤسسات التمويل اإلسالمي  أ. 

 في البيئات التشريعية املختلفة  القوانين  أشكالب. 

 انعكاسات البعد القانوني وااللتزام باألنظمة على عمل هذه املؤسسات. ت

 معايير مجلس الخدمات املالية اإلسالمية. . ث

 اإلسالمي قوانين املنظمة للتمويل لل . تطبيقاتج

 . وسائل التقويم: 3

( والنهائية  الدورية  )%70االختبارات  دراسية  حاالت  تقديم  و  املناقشات   ،)10%( املادة  موضوعات  في  األبحاث  عرض 10%(،   ،)

 (. %10مساهمة علمية من قبل الطالب )

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

0 3 
Laws Regulating Islamic 

Finance 
ISF 603 

1. Objectives:  

• Define the supervisory laws governing the function of Islamic financial institutions and alike under various 

legislative bodies  

• Explain the repercussion of legal dimension and adherence to the laws and their implications on the work of 

these institutions  

• Measure the extent of complying of Islamic financial institutions with those standards along with their 

application 

2. Topics: 

a. The supervisory laws governing the function of Islamic financial institutions  

b. Forms of laws under various legislative bodies  

c. The repercussion of legal dimension and adherence to the laws and their implications on the work of these 

institutions 

d. The standards designed and developed by Islamic Financial Services Board. 

e. Applications of laws regulating Islamic finance 

3. Means of assessment: 

Periodic and final tests (70%), discussions and presentation of case studies (10%), research on subject matters 

(10%), presentation of scientific contributions by the students (10%). 
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 متطلب سابق  عدد الوحدات  عنوان املقـــــرر  رمز ورقم املـقرر 

 0 3 املحاسبة واملراجعة هيئة  معايير  ( 605 أمل)

   :. األهداف1

 املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية تعريف باملعايير املحاسبية التي طورتها هيئة  •

 املعايير املحاسبية الدولية ذات الصلة مع تقديم حاالت تطبيقية عملية مختلفة.   استخدام •

 تطبيقات املعايير املحاسبية اإلسالمية في مؤسسات التمويل اإلسالمي  فهم •

 . املوضوعات:  2

 هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية تعريف ومنهجية معايير  أ. 

 املعايير املحاسبية التي طورتها هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ب. 

 ملؤسسات املالية اإلسالمية إلشكاليات ااملحاسبية   اتعالجاملت. 

 ة املعايير املحاسبية الدولية ذات الصل. ث

 حاالت تطبيقية عملية مختلفة.. ج

 . وسائل التقويم: 3

( والنهائية  الدورية  )%70االختبارات  دراسية  حاالت  تقديم  و  املناقشات   ،)10%( املادة  موضوعات  في  األبحاث  عرض 10%(،   ،)

 (. %10مساهمة علمية من قبل الطالب )

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

0 3 AAOIFI Standards  ISF 605 

1. Objectives:  

• Definie the accounting standards developed by the Accounting and Auditing Organization for Islamic 

Financial Institutions (AAOIFI).  

• Use the relevant international accounting and reporting standards and their various applications.  

•  Understand the practices of Islamic accounting standards by Islamic financial institutions 

2. Topics: 

a. Definition and methodology of the Accounting and Auditing Organization standards for Islamic financial 

institutions 

b. The accounting standards developed by the Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial 

Institutions . 

c. Accounting treatments for the problems of Islamic financial institutions  

d. Relevant international accounting standards  

e. Cases of different practical applications. 

3. Means of assessment: 

Periodic and final tests (70%), discussions and presentation of case studies (10%), research on subject matters 

(10%), presentation of scientific contributions by the students (10%). 
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 سابق متطلب  عدد الوحدات  عنوان املقـــــرر  رمز ورقم املـقرر 

 0 3 تحليل مالي  ( 606 أمل)

   : . األهداف1

 ملساعدة على اتخاذ القرار اأهم األدوات املستخدمة في تقييم الوضع املالي للمنشآت، واألفراد، واملشروعات   معرفة •

 من املتغيرات والسيولة وغيرها  واملخاطر الربحية واملالءة الكلفة و  تحليل •

 كتساب مهارة اتخاذ القرار السليم في منح االئتمان وتكلفة التمويل للجهات الطالبة للتمويل  ا •

 عن االعتبارات الشخصية  •
ً
 بناء قرارات التمويل على عوامل موضوعية بعيدا

 . املوضوعات:  2

 التحليل املالي أسس  أ.

 واألفراد، واملشروعات األدوات املستخدمة في تقييم الوضع املالي للمنشآت،  ب. 

 الربحيةالكلفة و عوامل  تحليل ت. 

 من املتغيرات والسيولة وغيرها  واملخاطر املالءة عوامل تحليل ث.  

 املالية السليمة  تاتخاذ القرار . ج

 . وسائل التقويم: 3

( والنهائية  الدورية  )%70االختبارات  دراسية  حاالت  تقديم  و  املناقشات  في  10%(،  األبحاث   ،)( املادة  عرض %10موضوعات   ،)

 (. %10مساهمة علمية من قبل الطالب )

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

0 3 Financial Analysis ISF 606 

1. Objectives:  

• Know the important tools used in evaluating the financial condition of enterprises, individuals, and projects 

helping in taking decision  

• Analyse of cost, profitability, solvency, risk, liquidity and other variables 

• Acquire the skill of making the right decision in granting credit and the cost of financing to the requesting 

parties  

• Build the funding decisions on objective factors keeping aside personal considerations. 

2. Topics: 

a. Fundamentals of financial analysis 

b. Instruments used to assess the financial condition of enterprises, individuals, and projects 

c. Factors analysis of cost and profitability 

d. Factors analysis of solvency, risk, liquidity and other variables 

e. Making sound financial decisions 

3. Means of assessment: 

Periodic and final tests (70%), discussions and presentation of case studies (10%), research on subject matters 

(10%), presentation of scientific contributions by the students (10%). 
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 متطلب سابق  عدد الوحدات  عنوان املقـــــرر  رمز ورقم املـقرر 

( 326 أمل)  0 3 ة اإلسالمي  اليةؤسسات املامل 

: . األهداف1
  
 

 هيكل املؤسسات املالية اإلسالمية املختلفة وكيفية إدارتها فهم •

 مؤسسات الوساطة املالية املصرفية، وغير املصرفية وأهمية كل منهما في عمل النظام املالي اإلسالمي نشاط  إدراك •

 بعين االعتبار املعايير والضوابط الشرعيةممارسة تطبيقات التمويل اإلسالمي في هذه املؤسسات إبراز   •
ً
 أخذا

 . املوضوعات:  2

 اإلسالمية   مؤسسات الوساطة املصرفيةأ. 

 مؤسسات  التأمين التكافلي ب.

 ماريةثت. مؤسسات الصناديق االست 

 املختلفة وكيفية إدارتها، كل املؤسسات املالية اإلسالمية اهي. ث 

 أثر الوساطة املالية من منظور إسالمي على الكفاءة االقتصادية، واالستقرار املالي.. ج

 . وسائل التقويم: 3

( والنهائية  الدورية  )%70االختبارات  دراسية  تقديم حاالت  و  املناقشات   ،)10%( املادة  في موضوعات  األبحاث  (، عرض مساهمة  10%(، 

 (. %10قبل الطالب )علمية من 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

0 3 Islamic Financial Institutions ISF 632 

1. Objectives:  

• Understand the structure and how to manage various Islamic financial institutions.  

• Cognition the activity and the function of banking and non-banking financial intermediaries, and the 

significance of in the work of Islamic financial system.  

• Highlight the practice of the application of Islamic finance in those institutions taking into consideration of 

the standards and Shari`ah parameters.  

2. Topics: 

a. Islamic Banking intermediation institutions 

b. Takaful insurance institutions 

c. Investment fund institutions 

d. The structures of the various Islamic financial institutions and how to manage them. 

e. The  impact of of financial intermediation on economic efficiency, and financial stability from an Islamic 

perspective  

3. Means of assessment: 

Periodic and final tests (70%), discussions and presentation of case studies (10%), research on subject matters 

(10%), presentation of scientific contributions by the students (10%). 
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 متطلب سابق  عدد الوحدات  عنوان املقـــــرر  رمز ورقم املـقرر 

(693 شرع)  601 أمل 3 قواعد الفقه املالي ومقاصده  

: . األهداف1
  
 

 بالكليات في فقه املعامالت املالية حتى يسهل فهم القضايا املستجَدةالقواعد واملقاصد األساسية التي تربط الجزئيات  استخدام •

 أن مقاصد األحكام الفقهية للمعامالت املالية تحقق العدالة وتنأى عن أسباب عدم استقرار النظام املالي. التركيز على •

 تطبيقات معاصرة لهذه القواعد واملقاصد.  فهم •

 قاصد على املعامالت املالية املعاصرةتكوين امللكة الفقهية إلنزال القواعد وامل •

 . املوضوعات:  2

 القواعد األساسية في فقه املعامالت املالية أ. 

 املقاصد األساسية في فقه املعامالت املالية . ب 

 الفقه املالي ومقاصده في القضايا املستجَدة . ت 

 املالي استقرار النظام  و تحقق العدالة  الفقه املالي ومقاصدهمساهمة  ث. 

 في الفقه املالي لقواعد واملقاصدلتطبيقات معاصرة . ج

 . وسائل التقويم: 3

( والنهائية  الدورية  )%70االختبارات  دراسية  حاالت  تقديم  و  املناقشات   ،)10%( املادة  موضوعات  في  األبحاث  عرض 10%(،   ،)

 (. %10مساهمة علمية من قبل الطالب )

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

ISF 601 3 Financial Fiqh : Rules & objectives ILS 693 

1. Objectives:  

• Use of Islamic legal maxims and underlying objectives that link minor and major issues in Fiqh of Islamic 

financial transactions which enable to understand the new issues.  

• Focus on that the objectives of jurisprudence of financial transactions achieve justice and away from the 

causes of instability of the financial system. 

• Understand the practical contemporary examples of these maxims and the objectives. 

• Formation of the jurisprudence faculty  to take down the rules and purposes on contemporary financial 

transactions and to  

2. Topics: 

a. Basic rules in the jurisprudence of financial transactions 

b. Purposes in the jurisprudence of financial transactions 

c. Emerging issues in financial jurisprudence and purposes 

d. The contribution of financial jurisprudence and its purposes in achieving justice and the stability of the 

financial system 

e. Contemporary applications of the rules and purposes in financial jurisprudence 

3. Means of assessment: 

Periodic and final tests (70%), discussions and presentation of case studies (10%), research on subject matters 
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(10%), presentation of scientific contributions by the students (10%). 

 

 متطلب سابق  عدد الوحدات  عنوان املقـــــرر  ورقم املـقرر رمز 

 0 3 اقتصاد املؤسسات االجتماعية  (622 قصد)أ

: . األهداف1
   

 

 مفهومي الزكاة واألوقاف ودورهما التاريخي في  تعزيز تالحم املجتمعات اإلسالمية.  دراسة  •

 . اآلثار االقتصادية واالجتماعية للزكاة واألوقاف تحليل •

 عبر إعادة توزيع الثروة.   األوقافتحليل الدور االقتصادي للزكاة و  •

 أهم القضايا املستجدة والنوازل املطروحة مثل  دراسة •

 

 . املوضوعات:  2

 لزكاة واألوقاف في  تعزيز تالحم املجتمعات اإلسالمية. الدور التاريخي لأ. 

 .ودورها في تحقيق أهداف التنمية املستدامة  اآلثار االقتصادية واالجتماعية للزكاة واألوقافب. 

 . معالجة البطالة وتخفيف حدة الفقرالزكاة واالوقاف في  ة مساه ت. 

 عبر إعادة توزيع الثروة.   وقافالدور االقتصادي للزكاة واأل ث. 

 تجارب مؤسستي الزكاة واألوقاف في عدد من الدول.  ج. 

أهم القضايا املستجدة والنوازل املطروحة مثل: زكاة األسهم، والصكوك، والديون، واستثمار أموال الزكاة، وأنواع الوقف، وطرق ح. 

 إحيائه، لضمان ديمومته، ودوره في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية.

 

 . وسائل التقويم: 3

( والنهائية  الدورية  )%70االختبارات  دراسية  حاالت  تقديم  و  املناقشات   ،)10%( املادة  موضوعات  في  األبحاث  عرض 10%(،   ،)

 (. %10مساهمة علمية من قبل الطالب )

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

0 3 Economics of Social Institutions  IECN 622 

1. Objectives:  

• Study the concepts of Zakat and Awqaf and their historical role in the cohesion of Muslim societies.  

• Analyse of the economic and social effetcs of Zakat and Awqaf,  

•  Analyse of Zakat and Awqaf role through the redistribution of wealth.  

• Study the most important new issues in Zakat and Awqaf 

• 2. Topics: 

a. Historical role of Zakat and Awqaf in the cohesion of Muslim societies.  
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b. Economic and social effetcs of Zakat and Awqaf and its roles in the achievement of SDG 

c. Contribution of Zakat and Awqaf in tackling unemployment and poverty alleviation, 

d.  Zakat and Awqaf role through the redistribution of wealth.  

e. Study the most important new issues in Zakat and Awqaf 

f. Experiences of Zakat and Awqaf institutions in some countries. 

g. The most important new issues such as: Zakat stock, Zakat of Sukuk, Zakat of debt, investment of Zakat funds, 

the different types of Awqaf, the ways to revive, develop and manage them, to ensure their sustainability, and 

role in achieving economic and social development. 

3. Means of assessment: 

Periodic and final tests (70%), discussions and presentation of case studies (10%), research on subject matters 

(10%), presentation of scientific contributions by the students (10%). 
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 متطلب سابق  عدد الوحدات  عنوان املقـــــرر  رمز ورقم املـقرر 

 0 3   تمويل األعمال ( 622 أمل)

: . األهداف1
   

 

 التقليدية واإلسالمية واملشتركةطرق وقرارات تمويل إنشاء املشاريع واألفكار املبتكرة من خالل األدوات  فهم •

 األدوات التي سيتم التطرق لها رأس املال املخاطر، واملنتجات املستخدمة لتمويل املبادرات املالية املتناهية الصغر   دراسة •

 .لصياغة حلول تمويلية للمشروعات املتوسطة والصغيرةالتفكير واالبتكار تعزيز مهارات الطالب في   •

 م ومبادرات برنامج تطوير القطاع املالي2030التعرف على مبادرات التمويل الريادي في اململكة املحققة لرؤية   •

 . املوضوعات:  2

 التقليدية، واإلسالمية واملشتركةطرق وقرارات تمويل املشاريع باألدوات أ. 

 املخاطر رأس املال ب. 

 .حلول تمويلية للمشروعات املتوسطة والصغيرةت. 

 تمويل املبادرات املالية املتناهية الصغر ث. 

 مبادرات برنامج تطوير القطاع املالي ج. 

 . وسائل التقويم: 3

( والنهائية  الدورية  )%70االختبارات  دراسية  حاالت  تقديم  و  املناقشات  موضوعات  10%(،  في  األبحاث   ،)( عرض %10املادة   ،)

 (. %10مساهمة علمية من قبل الطالب )

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

0 3 Entrepreneurial Finance  ISF 622 

1. Objectives:  

• Understand the most important means and decisions for funding to embark on projects and nnovative ideas 

using conventional, Islamic and collective financing tools.  

• Study the tools to be explored is risk capital, products used to fund microfinance initiatives. 

• Promote the student thoughts and innovation skills to formulate financing solutions for SMEs. 

• Identify the Kingdom's pioneering financing initiatives to achieve the Vision 2030 and the financial sector 

development program initiatives . 

2. Topics: 

a. Methods and decisions to finance projects with traditional, Islamic and common tools 

b. Capital Risk 

c. financing solutions for SMEs. 

d. Financing microfinance initiatives 

e. Financial sector development program initiatives . 
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3. Means of assessment: 

Periodic and final tests (70%), discussions and presentation of case studies (10%), research on subject matters 

(10%), presentation of scientific contributions by the students (10%). 

 

 متطلب سابق  عدد الوحدات  عنوان املقـــــرر  رمز ورقم املـقرر 

 0 3 اإلسالمي في التمويل   قراءات ( 623 أمل)

   : . األهداف1

 موضوعات متنوعة ذات أهمية بالغة وصلة مباشرة بالتمويل اإلسالمي،   معرفة •

الصكوك    مناقشة • وتداول  وبيعه،  ين  الدَّ قلب  مثل  موضوعات  محكمة؛  علمية  ودوريات  مؤتمرات  في  تعرض  حيوية  موضوعات 

 . والصيغ املستحدثة للتأمين التعاوني واملقترحات املطروحة الستحداث أسواق رأس مال إسالمية ثانوية 

 راءة الخارجية أو الحرة.توسيع مدارك الطالب ومعارفه من خالل موضوعات مستجدة وتحفيزه على الق •

 والبحث في قضايا التمويل اإلسالمي  التفكيرتطوير ملكة  تعزيز مهارات الطالب في  •

 . املوضوعات:  2

 )الربا(  قضايا مستجدة في النقود والفائدةو   قراءاتأ. 

 التمويل اإلسالمي  عقودفي آليات و  قضايا مستجدةو   قراءاتب. 

 في مؤسسات التمويل اإلسالمي  قضايا مستجدةو   قراءاتت. 

 الستقرار املالي  ا املخاطر و قضايا مستجدة في و  قراءات. ث

 اإلسالمية  األسواق املاليةقضايا مستجدة في و   قراءات. ج

 . تكافليالتأمين القضايا مستجدة في و   قراءات. ح

 . وسائل التقويم: 3

ــــديم %70االختبـــــارات الدوريـــــة والنهائيـــــة ) ــــات و تقـ ــــادة )%10حـــــاالت دراســـــية )(، املناقشـ ــــوعات املـ ــــي موضـ ــــاث فـ ــــرض %10(، األبحـ (، عـ

 (.%10مساهمة علمية من قبل الطالب )

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

0 3 Readings in Islamic Finance ISF 623 

1. Objectives:  

• Know of a variety of topics of extreme importance and relevant to the Islamic finance 

• Discuss the vital topics to present at conferences and refereed journals and periodicals, as well the topics like 

debt reversal and its sale, Sukuk listings and the proposals that were put forward for the innovation of Islamic 

secondary capital markets, the innovative tools and forms for cooperative insurance.  

• Expand the student's awareness and knowledge through emerging topics and motivate him to go through 

external and unbiased literature. 

• Promote the student's skills in developing the faculty of thinking and  research in Islamic finance 

2. Topics: 

a. Readings and emerging issues in money and interest (Riba) 
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b. Readings and emerging issues in the mechanisms and contracts of Islamic finance 

c. Readings and emerging issues in Islamic financial institutions 

d. Readings and emerging issues in risks financial stability 

e. Readings and emerging issues in the Islamic financial markets 

f. Readings and emerging issues in cooperative and takaful insurances. 

3. Means of assessment: 

Periodic and final tests (70%), discussions and presentation of case studies (10%), research on subject matters 

(10%), presentation of scientific contributions by the students (10%). 
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 متطلب سابق  عدد الوحدات  عنوان املقـــــرر  رمز ورقم املـقرر 

 0 3 الرقابة الشرعية والتدقيق  ( 624)أمل 

 : . األهداف1

 الرقابة الشرعية والتدقيق في أعمال املؤسسات املالية اإلسالمية وأهمية دور   فهم •

 وجه. املواصفات التي يفترض توافرها في أعضاء هيئات الرقابة للقيام بدورهم على أحسن تحديد  •

 ممارسات الرقابة والتدقيق الشرعي من خالل عقود مطبقة على املؤسسات املالية اإلسالمية. تحليل •

   املوضوعات: . 2

 اإلسالمية. تطوير عمل وحوكمة وشفافية املؤسسات املالية و الرقابة والتدقيق الشرعي أ. 

 واصفات أعضاء هيئات الرقابة الشرعية ب. م

 املركزية الهيئة الشرعية  ت. 

 ث. الحوكمة الشرعية 

 دراسة ممارسات الرقابة والتدقيق الشرعي. ج

 . وسائل التقويم: 3

ــادة )%10(، املناقشـــــات و تقـــــديم حـــــاالت دراســـــية )%70االختبـــــارات الدوريـــــة والنهائيـــــة ) ــ ــــوعات املـ ــــي موضـ ــــاث فـ ــــرض %10(، األبحـ (، عـ

 (.%10مساهمة علمية من قبل الطالب )

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

0 3 Shari’ah Supervision & Audit ISF 624 

1. Objectives: 

• Understand the role and the importance of Shari’ah Supervision and Audit in the functions of Islamic financial 

institutions  

• identify the specifications that are supposed to be available to members of the Shari'a Supervisory Boards so 

they can play their role in the best manner.  

• Analyse the practices of supervision and Shari`ah auditing through the contracts applied to Islamic financial 

institutions 

2. Topics: 

a. The importance of supervision and Shari`ah auditing to develop the work, governance and transparency of 

Islamic financial institutions. 

b. Central Sharia board 

c. Sharia governance 

d. Specification of Shari'a Supervisory Board Members 

e. Study the practices of oversight and Sharia auditing 

3. Means of assessment: 

Periodic and final tests (70%), discussions and presentation of case studies (10%), research on subject matters 

(10%), presentation of scientific contributions by the students (10%). 
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 متطلب سابق  عدد الوحدات  عنوان املقـــــرر  رمز ورقم املـقرر 

 0 3 فض النزاعات في التمويل اإلسالمي ( 626 أمل)

 : . األهداف1

 النزاعات املحلية والدولية آليات فض  معرفة •

 على عقود وعمليات املؤسسات املالية اإلسالمية عند بروز نزاعات وطرق معالجتها.  هذه اآلليات تطبيق •

لجان التحكيم واملصالحة املنبثقة  القضاء أو أسباب النزاعات في املعامالت املالية اإلسالمية وسبل معالجتها من خالل  تحليل •

 ك واملؤسسات املالية اإلسالمية. عن املجلس العام للبنو 

 . املوضوعات:  2

 أسباب النزاعات في املعامالت املالية اإلسالمية أ. 

 لجان التحكيم واملصالحة  و القضاء ب. دور 

 النزاعات في املعامالت املالية اإلسالمية  ة  سبل معالج. ت

 آليات فض النزاعات املحلية والدولية  . ث

 على عقود وعمليات املؤسسات املالية اإلسالمية   آليات فض النزاعات كيفية تطبيق ج. 

 وسائل التقويم: . 3

( والنهائية  الدورية  )%70االختبارات  دراسية  حاالت  تقديم  و  املناقشات   ،)10%( املادة  موضوعات  في  األبحاث  عرض 10%(،   ،)

 (. %10علمية من قبل الطالب )مساهمة 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

0 3 Dispute Settl. in Islamic Finance ISF 626 

1. Objectives: 

• Know the local and international mechanisms for settlement of disputes 

•  Apply these mechanisms to contracts and operations of Islamic financial institutions when conflicts arise and 

how theu would be resolved. 

• Analyse the causes of conflicts in Islamic financial transactions and ways of addressing them through the 

judiciary or the arbitration committees and reconciliations emanating from the General Council of Islamic 

Banks and Financial Institutions. 

2. Topics: 

a. Causes of conflicts in Islamic financial transactions 

b. The role of the judiciary and the arbitration and reconciliation committees  

c. Ways to address disputes in Islamic financial transactions 

d. Mechanisms for resolving local and international disputes  

e. How to apply mechanisms for resolving  disputes to contracts and operations of Islamic financial institutions 

3. Means of assessment: 

Periodic and final tests (70%), discussions and presentation of case studies (10%), research on subject matters 

(10%), presentation of scientific contributions by the students (10%). 
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 متطلب سابق  عدد الوحدات  عنوان املقـــــرر  رمز ورقم املـقرر 

 0 3 التمويل اإلسالمي والسياسة الشرعية  ( 630 أمل)

 :  األهداف. 1

 السياسة الشرعية والتشريعات وأثرها في القرارات املالية واالقتصاد ملؤسسات التمويل اإلسالمي  معرفة مفهوم •

 رسم خطط وبرامج تمويلية في ضوء املحددات الشرعية والتشريعية،    أهمية  إبراز •

 تعزيز مهارات الطالب في تحليل أثر السياسات والتشريعات املالية على القرار املالي.   •

 . املوضوعات:  2

 السياسة الشرعية والتشريعات  مفهومأ. 

   ب. عالقة السياسة الشرعية بالتمويل اإلسالمي

 اإلسالمي ملؤسسات التمويل  القرارات املالية واالقتصاديةعلى   السياسة الشرعية  أثر. ت

 تمويلية في ضوء املحددات الشرعية والتشريعيةالبرامج الخطط و ال. ث

 أثر السياسات والتشريعات املالية على القرار املالي.  . ج

 . وسائل التقويم: 3

ـــــادة %10(، املناقشــــــات و تقــــــديم حــــــاالت دراســــــية )%70االختبــــــارات الدوريــــــة والنهائيــــــة ) ـــــوعات املـ ـــــي موضـ ـــــاث فـ ـــــرض %10)(، األبحـ (، عـ

 (.%10مساهمة علمية من قبل الطالب )

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

0 3 Islamic Finance & Shari’ah policy ISF 630 

1. Objectives: 

a. Know the concept of Shari'ah policy and legislations and its impact on the financial and economic decisions of 

the Islamic finance institutions,  

b. Highlight the importance of drawing up the financing plans and programs in light of the Sharia and legislative 

determinants  

c. Reinforce the student's skills in analyzing the impact of financial policies and legislation on the financial decision. 

2. Topics: 

a. Concept of Shari'ah policy and legislations  

b. The relationship of Sharia policy with Islamic finance 

c. Impact of Shariah policy on financial and economic decisions. 

d. Drawing up financing plans and programs in light of the Sharia and legislative determinants 

e. The impact of financial policies and legislation on the financial decision. 

3. Means of assessment: 

Periodic and final tests (70%), discussions and presentation of case studies (10%), research on subject matters 

(10%), presentation of scientific contributions by the students (10%). 
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 متطلب سابق  عدد الوحدات  عنوان املقـــــرر  رمز ورقم املـقرر 

( 631 أمل)  0 3 التحليل االستثماري  

 :  . األهداف1

 البيئة االستثمارية  تقييمفهم أسس  •

 نظرية محفظة األوراق املالية ونظرية تسعير األصول الرأسمالية ونماذج املؤشر الواحد واملؤشرات املتعددة   استيعاب •

 سوق الخيارات وكيفية تقييمها واملستقبليات واملقايضات معرفة  •

 تقييم األداء والتنويع الدولي لإلستثمارات واإلدارة الفعالة للمحافظ. •

 . املوضوعات:  2

 وتحليل الفرص االستثمارية   االستثماريةأ. البيئة  

 نظرية محفظة األوراق املالية . ب

 نظرية تسعير األصوال الرأسمالية . ت

 نظرية مراجحة األسعار وكفاءة السوق . ث

 سوق الخيارات وكيفية تقييمها واملستقبليات واملقايضات ج. 

 األداء والتنويع الدولي لإلستثمارات ح. 

 وأهداف التنمية املستدامة( املسؤولية االجتماعية لالستثمار )  واملستدام االستثمار األخالقيتحليل  خ. 

 . وسائل التقويم: 3

( والنهائية  الدورية  )%70االختبارات  دراسية  حاالت  تقديم  و  املناقشات   ،)10%( املادة  موضوعات  في  األبحاث  عرض 10%(،   ،)

 (. %10مساهمة علمية من قبل الطالب )

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

0 3 Investment Analysis ISF 631 

1. Objectives: 

• Understand the funamentals of evaluation of the investment environment  

• Assimilate the portfolio theory, the capital asset pricing model, single index models, multiple indices, pricing 

theory market efficiency,  

• Know options market, option valuation, futures and swaps 

• Evaluate the performance and international diversification of investments and effective portfolio 

management. 

2. Topics: 

a. Investment environnement and investment opportunities analysis 

b. Stock portfolio theory,  

c. Capital asset pricing theory,  

d. Pricing theory and market efficiency.  

e. Options market, option valuation, futures and swaps 

f. Performance and international diversification of investments 

g. Analysis of ethical and sustainable investment (socially responsibile of investing (SRI) and sustainable 

development goals (SDG)) 
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3. Means of assessment: 

Periodic and final tests (70%), discussions and presentation of case studies (10%), research on subject matters 

(10%), presentation of scientific contributions by the students (10%). 
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 متطلب سابق  عدد الوحدات  عنوان املقـــــرر  رمز ورقم املـقرر 

 0 3 التمويل الدولي  ( 633 أمل)

   : . األهداف1

 إلدارة املالية للمنشآت املتعددة الجنسيات  اب التعريف •

والخيارات  آليات    استخدام • املستقلبيات  وسوق  األجنبي  الصرف  وأسواق  العاملي  النقدي  والنظام  الصرف  سعر  تحديد 

 للعمالت األجنبية وشروط التوازن في التمويل الدولي والتنبؤ بقيمة العمالت وأسواق املال العاملية  

 األسواق العاملية   كيفية إدارة املخاطر املتعلقة بتغير أسعار الصرف وإدارة األصول والخصوم فيشرح  •

 املؤسسات املالية اإلسالمية   دراسة تطبيقات التمويل الدولي في •

 املوضوعات:  . 2

 النقدي العاملي  النظام  أ. 

 أسواق الصرف األجنبي  ب. 

 سوق املستقلبيات والخيارات للعمالت األجنبية  ت. 

 املتعلقة بتغير أسعار الصرف العمالت وإدارة املخاطر ، و شروط التوازن في التمويل الدوليث. 

 إدارة األصول والخصوم في األسواق العاملية ج.   

 . وسائل التقويم: 3

ــــادة )%10(، املناقشـــــات و تقـــــديم حـــــاالت دراســـــية )%70االختبـــــارات الدوريـــــة والنهائيـــــة ) ــــوعات املـ ــــي موضـ ــــاث فـ ــــرض %10(، األبحـ (، عـ

 (.%10مساهمة علمية من قبل الطالب )

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

0 3 International Finance ISF 633 

1. Objectives: 

• Definition of the financial management of multinational enterprises,  

• Use of the mechanisms of determination of the exchange rate, the international monetary system, foreign 

exchange markets, the market for foreign exchange options and options, the parity conditions in international 

finance, the forecasting of the value of currencies and international capital markets.  

• Explain how to manage exchange rate risk and asset and liability management in global markets 

• Study the applications of international finance in Islamic financial institutions  

2. Topics: 

a. Global monetary system 

b. Foreign exchange markets 

c. Foreign exchange and options market, the terms of balance in international finance, currencies 

d. Risk management related to exchange rate changes  

e. Management of assets and liabilities in global markets.  

3. Means of assessment: 

Periodic and final tests (70%), discussions and presentation of case studies (10%), research on subject matters 

(10%), presentation of scientific contributions by the students (10%). 
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 متطلب سابق  عدد الوحدات  عنوان املقـــــرر  رمز ورقم املـقرر 

 0 3 التمويل األصغر  ( 635أمل )

 . األهداف:  1

 . دور التمويل األصغر في تحقيق الشمول املالي وآثاره االقتصادية واالجتماعية  حشر •

   .وخصوصيتها مقارنة باملؤسسات البنكية التقليدية واإلسالميةالتمويل األصغر تحديد مختلف أنشطة مؤسسات  •

 . العناصر األساسية للتمويل األصغر مثل األدوات املالية وطرق التمويل، وإدارة املخاطر، وتقييم األداء  دراسة •

 . التقليدية واإلسالمية املاليةمجال املعامالت في للتمويل األصغر ارسات الجيدة مامل معرفة •

   :املوضوعات. 2

 الصغرى واملتناهية الصغر وريادة األعمال خصوصية املشاريع واملؤسسات و  أسس التمويل األصغرأ. 

 أهداف التنمية املستدامة التمويل األصغر والشمول املالي و ب. 

األصغر  .  ت التمويل  مؤسسات  الصغرى  أنشطة  واإلسالميةاوالقروض  والقروض   )  لتقليدية  املالية  واملوارد  املالية  الوساطة 

    (.الخدماتو واالدخار والتمويل واالستثمار 

 التقليدية واإلسالمية  وصيغ التمويل واالستثمار لدى مؤسسات التمويل األصغر طرق . ث

 إدارة مخاطر التمويل األصغر وتقييم األداء ومكانة الحوكمة  . ج

    والتقنية املاليةالتمويل األصغر . ح

 قطاع التمويل األصغر في اململكة العربية السعودية وأهم التجارب حول العالم. خ

 

 وسائل التقويم: . 3

ــــادة )%10(، املناقشـــــات و تقـــــديم حـــــاالت دراســـــية )%70االختبـــــارات الدوريـــــة والنهائيـــــة ) ــــوعات املـ ــــي موضـ ــــاث فـ ــــرض %10(، األبحـ (، عـ

 (.%10مساهمة علمية من قبل الطالب )

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

0 3 Micro-finance ISF 635 

1. Objectives : 

• Explain the role of microfinance in achieving financial inclusion and its economic and social impacts 

• Identify of the different activities and specificity of conventional and islamic MFIs compared to banking 

institutions 

• Study the key elements of microfinance such as financial instruments and financing methods, risk management, 

and performance evaluation 

• Know the best practices of the microfinance in the field of conventional and islamic financial transactions. 

 

2. Topics : 

a. Foundations of Microfinance  and specificities of micro and small enterprises and entrepreneurship 

b. Microfinance, financial inclusion and SDG 

d. Activities of conventional and Islamic MFIs and microcredit with respect to financial intermediation, financial 

resources, loans, savings finance, Investment, finance technology and services 

e. Methods and forms of financing and investment in conventional and Islamic MFIs 

f. Microfinance risk management, performance appraisal and governance stature 

g. Microfinance and fintech  
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h. The microfinance sector in Saudi Arabia and the most important experiences around the world 

3. Means of assessment : 

Periodic and final tests (70%), discussions and presentation of case studies (10%), research on subject matters 

(10%), presentation of scientific contributions by the students (10%). 
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 متطلب سابق  عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر 

األوقاف  واالستثمار فيالتمويل   (631 اقصد)   2 0 

 :  األهداف. 1

   األصول الوقفية وخصائص  واألطراف ذات الصلة النظام املالي للوقف   فهم •

 وكيفية تطبيقها املوقوفة   املواردصيغ تعبئة و  اتآلي  استخدام •

 إدارة األصول. طرق وأساليب االستثمار وتقويم املشاريع و   استخدام •

 التمويل واالستثمار في األوقافاملتعلقة بواملمارسات  تحليل أهم القضايا  •

 . املوضوعات:  2

 لتمويل واالستثمار في األوقاف  مفهوم وتاريخ اأ. 

 واألطراف ذات الصلة مؤسسة الوقف ب. نشاط

 الوقفية تعبئة األموال  عملية .ت

  . صيغ تعبئة املوارد الوقفية ث

 املشاريع الوقفية واختيار   تقويم . ج

 االستثمار الوقفيمجاالت واسترتيجيات  . ح

 األصول الوقفية إدارة  . خ

 توزيع العوائدسياسة . د

 . وسائل التقويم: 3

ــــوعات املـــــادة )%10(، املناقشـــــات و تقـــــديم حـــــاالت دراســـــية )%70االختبـــــارات الدوريـــــة والنهائيـــــة ) ـــي موضـ (، عـــــرض %10(، األبحـــــاث فــ

 (.%10مساهمة علمية من قبل الطالب )

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

0 2 Financing and Investing in Awqaf IECN 631 

1. Objectives: 

• Understand the waqf financial system, the related parties and the Waqf assets characteristics 

• Use the mechanisms and the instruments of Waqf resources mobilization   and how can be applied 

• Use of the investment methods, evaluating projects and assets management  

• Analyse the most important issues and practices related to financing and investment in endowments 

2. Topics: 

a. Concept and history of financeing and investment in Awqaf 

b. Activity of Waqf Foundation and related parties 

c. Mobilization operation of Waqf funds 

d. Instruments of Waqf resources moblization 

e. Evaluation and choice of Waqf Projects 

f. Fields and strategies of Waqf Investment 

g. Waqf Asset Management 
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h. Return distribution policy 

3. Means of assessment: 

Periodic and final tests (70%), discussions and presentation of case studies (10%), research on subject matters 

(10%), presentation of scientific contributions by the students (10%). 
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 متطلب سابق  عدد الوحدات  عنوان املقـــــرر  رمز ورقم املـقرر 

 0 3 التخطيط املالي الشخص ي  ( 636أمل )

 األهداف:  . 1

 الشخص ي اكتساب املعرفة واملهارات العلمية  واملمارسات واألدوات األساسية املستخدمة في التخطيط املالي   •

 . التحديات املالية اليوميةعلى مواجهة  اساسيات االدخار واالستثمارالتي تساعد  فهم •

 االسر االفراد و االدخار لدى ا و  مستوى الوعي املجتمعي تجاه املال  إبراز املبادرات والبرامج التي تخدم رؤية اململكة على •

وما بعد التقاعد( من خالل تطبيقات تكون    ،واالستثمار  ،ديون وال  ،واملصروفات،  كيفية إدارة األموال السليمة )االدخارشرح   •

   .طريق لتحقيق االستقرار املالي  خارطةبمثابة 

 املوضوعات:  . 2

 تحليل الوضع املالي الكلي للشخص أ. 

 وضع األهداف املالية املستقبليةب. 

 إدارة األموال والديون واالستثمارات ت. 

 منهاج االستخدام الصحيح لاليرادات والنفقات ث. 

 خطط االدخار واالستثمار ج. 

 اعداد املوازنة املالية والقائمة املالية ح. 

 وسائل التقويم: . 3

ــــوعات املـــــادة )%10(، املناقشـــــات و تقـــــديم حـــــاالت دراســـــية )%70االختبـــــارات الدوريـــــة والنهائيـــــة ) ـــي موضـ (، عـــــرض %10(، األبحـــــاث فــ

 (.%10علمية من قبل الطالب )مساهمة 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

0 3 Personal Financial Planing  ISF 636 

1. Objectives : 

• Acquire knowledge, scientific skills, practices and basic tools used in personal financial planning  

• Understand the fundamentals of savings and investment that help facing the daily financial challenges 

• Highlight initiatives and programs that serve the Kingdom's vision of the high level of community awareness 

towards money and saving among individuals and families 

• Explain how to manage sound funds (savings, expenses, debt, investment, after-retirement) through 

applications that serve as a roadmap for achieving financial stability. 

2. Topics : 

a. Analyze the overall financial situation of the person 

b.  Set future financial goals 

c. Management of funds, debt and investments 

d.The correct use of revenues and expenses 

e. Savings and investment plans 

f. Prepare the financial budget and financial list 

3. Means of assessment : 

- Periodic and final tests (70%), discussions and presentation of case studies (10%), research on subject matters (10%), 

presentation of scientific contributions by the students (10%). 
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 متطلب سابق  عدد الوحدات  عنوان املقـــــرر  ورقم املـقرر رمز 

 0 10 رسالة املاجستير  ( 699)أمل 

 : هدافاأل 

 
ً
لألسس واألصول العلمية الحديثة في  يقوم الطالب بدراسة وتحليل ومناقشة مشكلة ذات صلة وثيقة بتخصصه الدقيق وفقا

أطروحة ويتم مناقشتها وفق األصول العلمية واألكاديمية املتعارف عليها  البحث العلمي. وتقّدم النتائج املتحّصل عليها في شكل  

 للحكم على الرسالة. 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

0 9 Masters Thesis ISF 699 

Objectives: 

The student carries out the study, analysis, and discussion of the problem that is deeply related to his precise field 

of specializationaccording to the essentials and principles of modern scientific research. The results obtained will 

be presented through a thesis or dissertation, which would be evaluatedand assessed according to the customary 

academic and scientific norms, by the relevant committee of judges and examiners. 

 

 


