
 اإلسالمي  االقتصادتخصص  - االقتصاداملواد املقررة في كلية 

 السنة األولى

الفصل 

 األول 

االدارة املالية الجزء  

 االول 

)الجزء   العمليالنظرية و التطبيق  ةياملالاإلدارة 

األول( تأليف أوجين بريجام ترجمة د.م./ سرور  

 على إبراهيم 

  االقتصادمبادئ 

 الجزئي

إعداد د./ أحمد فوزى   يالجزئ االقتصاد

 ملوخية

 مبادئ اإلحصاء د./ أحمد عبد السميع طبية  مبادئ اإلحصاء 

 مبادئ املحاسبة د./ مجبور جابر محمود مبادئ املحاسبة

الفصل 

 الثاني

االدارة املالية الجزء  

 ي الثان

)الجزء   يالنظرية و التطبيق العمل املاليةاإلدارة 

( تأليف أوجين بريجام ترجمة د.م./  يالثان

 سرور على إبراهيم 

مبادئ املحاسبة 

 املالية 

مدخل الى أسياسات املحاسبة املالية أ.د./  

حسن   يسعود جايد مشكور و د./ خليل راض  

 الزلزلى 

  االقتصاددئ بام

 اإلسالمي 

اإلسالمي د./ سعد بن حمدان  االقتصادمبادئ 

 ياللحيان

  االقتصاددئ بام

 الكلى
 الكلى د./ محمود يونس  االقتصادمبادئ 

 

  



 الثانية السنة 

الفصل 

 األول 

مبادئ التحليل  

 ي الرياض 

تأليف / وولتر رودن    يمبادئ التحليل الرياض 

 ي الرزاق الجناب./ عبد السميع عبد ترجمة أ.د

 عمال أل ا إدارة 
عمال الحديثة د./ نبيل مطلق صبح أبو  أل إدارة ا 

 درويش  

 الرقــــابة الـــداخلية
  فرج عبد املراجعة و الرقــــابة الـــداخلية د.

 البديع فرج أحمد

 املحاسبة املتقدمة  
مبادئ وممارسات املحاسبة املتقدمة  د./ صالح  

 الدين عبد الرحمن  

الفصل 

 الثاني

 عمال أل ا إدارة 
إدارة اإلعمال مشاكل وحلول إعداد / سمير  

 مراجعة / سعيد اللحام يالبعلبك

ادارة املصارف 

 االسالمية
 ادارة املصارف االسالمية د./. سلیمة طبایبیة 

ي تطبيقات ف

 اإلسالمي  االقتصاد
 قتصادنا د./ محمد باقر ا 

قتصاديات املوارد ا 

 الطبيعية 

قتصاديات املوارد الطبيعية والبيئية د./ حمد ا 

 بن محمد آل الشيخ 

 

  



 الثالثةالسنة 

الفصل 

 األول 

 االقتصاداالخالق فى 

  اإلسالمي

اإلسالمي  املستشار عبد   االقتصاد ياالخالق ف

 ي الحليم الجند

  االقتصادتاريخ 

 اإلسالمي 

وتطوره د/ فؤاد   اإلسالمي االقتصاد يمقدمة ف

 عبد هللا العمر 

اقتصاديات البنوك  

 اإلسالمية

قتصادية  البنوك اإلسالمية  أساس التنمية ا ال

 د./ محمد عبد هللا شاهين محمد

املعايير الشرعية  

للمؤسسات املالية  

 اإلسالمية

املعايير الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية  

هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية  

 اإلسالمية  

الفصل 

 الثاني

 االقتصادتطبيقات 

  اإلسالمي

د./   بين الفكر والتطبيق اإلسالمي االقتصاد

 حسين حسين شحاته 

التحديات  

ية  للدول االقتصاد

 االسالمية

للدول قتصادية الالسياسية و ا التحديات 

ا د./ محمد عبدهللا  هالعربية و سبل معالجت

 شاهين محمد 

ي ف يالدول االقتصاد

 اإلسالم

ة فى اإلسالم د./  ية الدولياالقتصادالعالقات 

 ي صالح الدين فهم

السياسات املالية  

 االسالم  يوالنقدية ف

  االقتصادظل  يالسياسات النقدية واملالية ف

 ي د./ عوف محمود الكفراو  اإلسالمي

 

  



 الرابعة السنة 

الفصل 

 األول 

علماء املسلمين فى  

 اإلسالمي  االقتصاد

ابن خلدون   االقتصادعلماء املسلمين وعلم 

 أحمد دنيا ياالقتصاد د./ شوقمؤسس علم 

 االقتصادأصول 

 اإلسالمي 

د./ رفيق يونس   اإلسالمي االقتصادأصول 

 ي املصر 

أهداف وأسس 

 اإلسالمي  االقتصاد

أسس ومبادئ وإهداف  اإلسالمي االقتصاد

 يعبد هللا بن عبد املحسن الطريق /أ.د.

 ي االقتصادالتكامل 

 يالعرب

د./ محمد عبد هللا   يالعرب ي االقتصادالتكامل 

 شاهين

الفصل 

 الثاني

ية االقتصادالقضايا 

 املعاصرة 

أ.د./ على أحمد ية املعاصرة  االقتصادالقضايا  

 ي السالوس 

السوق اإلسالمية  

 املشتركة  

السوق اإلسالمية املشتركة بين النظرية  

 والتطبيق د./ فوزى محمد  طايل 

دراسات الجدوى 

 ية االقتصاد

ية وتقييم  االقتصاددراسات الجدوى 

املشروعات الجديدة د./ نبيل عبد السالم  

 شاكر

 االقتصادالوقف فى 

 اإلسالمي 

فى  اإلسالمي االقتصاددور نظام الوقف فى 

ية املعاصرة أ/ أحمد محمد  االقتصادالتنمية 

 عبد العظيم

 

  



 جدول معادلة الكورسات الجامعية باملواد املقررة 

 املواد التي تضمنها الكورس اسم الكورس

 املحاسبة املالية مبادئ ، مبادئ املحاسبة املحاسبة املالية 

 اإلدارة املالية 
دارة املالية الجزء االول، االدارة املالية الجزء  اإل 

 مبادئ اإلحصاء ،يالثاني، مبادئ التحليل الرياض 

 ي التخطيط املال

، ية  للدول االسالميةالتحديات االقتصاد

التكامل  ، سالماإل  يالسياسات املالية والنقدية ف

 السوق اإلسالمية املشتركة ،  العربي ي االقتصاد

 املحاسبة املتقدمة  التسويات الجردية واملحاسبية 

 الرقــــابة الـــداخلية املراجعة الداخلية املحاسبية 

 وتطبيقاته  االقتصاد

 ي، ادئ االقتصاد الكلبمي، مبادئ االقتصاد الجزئ

 يعلماء املسلمين ف، قتصاديات املوارد الطبيعيةا 

 يةدراسات الجدوى االقتصاد، يسالماالقتصاد اإل 

 ي االقتصاد اإلسالم

االقتصاد  يتطبيقات في، ادئ االقتصاد اإلسالم بم

تاريخ  ي، االقتصاد اإلسالم  يخالق فاأل ي، اإلسالم

املعايير الشرعية للمؤسسات  ي، االقتصاد اإلسالم

ي، تطبيقات االقتصاد اإلسالم، املالية اإلسالمية

أهداف وأسس ي، اإلسالم  أصول االقتصاد

، القضايا االقتصادية املعاصري، االقتصاد اإلسالم

 اإلسالم ياالقتصاد الدول ف

 2عمالإدارة ااأل ، 1األعمالإدارة  إدارة البنوك واملصارف

 ادارة املصارف االسالمية إدارة البنوك اإلسالمية

 ية التنمية االقتصاد
االقتصاد  يالوقف ف، اقتصاديات البنوك اإلسالمية

 ي اإلسالم

 


