
 ة التخصصات بالرشيديةدالمتعدالكلية           

 الدراسات اإلسالميةشعبة            

 المالية اإلسالمية ومقاصد الشريعةماستر 
 

 

 (2023-2022إعـالن عن فتح ابب لولوج املاسرت ) 
برسم السنة  املالية اإلسالمية ومقاصد الشريعة: ابلرشيدية عن فتح ابب الرتشح للتسجيل يف ماسرتيعلن عميد الكلية املتعددة التخصصات       

 .2022/2023اجلامعية 
 ن:أهداف التكوي              

  

 يهدف هذا التكوين إىل متكني الطالب من تكوين علمي شرعي وقانوين واقتصادي يؤهله للبحث العلمي يف فقه املعامالت املالية املعاصرة. 

  واالجتهاد الفقهي املعاصرإعداد الكفاءات العلمية املتخصصة وأتهيلها أتهيال عاليا يف املالية اإلسالمية 
 . أتهيل الطالب لالندماج يف سوق الشغل : التعليم و األبناك التشاركية والشركات واملقاوالت 
 .إعداد خرباء يف قضااي املالية اإلسالمية واالجتهاد املقاصدي يف فقه األموال 
 إلسالمي املعاصر.إعداد األطر اليت جتمع بني الدراية يف جمايل التمويل التقليدي والتمويل ا 
 .تزويد الطلبة بقواعد املعرفة واملهارات البحثية لتعميق التكوين يف جمال املالية اإلسالمية 
 .االستجابة للطلبات احلاصلة واملرتقبة لألطر واخلرباء يف جمال املالية اإلسالمية 
 . أتهيل الطالب الباحث ملتابعة البحث يف سلك الدكتوراه 

 وحدات املاسرت:
 الوحــدات 

 الفصـول 

 6الوحـدة  5الوحـدة  4الوحـدة  3الوحـدة  2الوحـدة  1الوحـدة 

أساسيات االقتصاد  1الفصل   

 اإلسالمي
مدخل إىل املالية 

 اإلسالمية
نصوص قرآنية وحديثية 

 مالية
فقه املعامالت املالية  مقاصد الشريعة يف األموال

 ومقاصدها
 اللغة الفرنسية واملعلوميات

صيغ التمويل  2الفصل 
اإلسالمي 
 (1ومقاصدها)

القواعد األصولية  النظرية االقتصادية العامة
 وتطبيقاهتا املالية

القواعد الفقهية وتطبيقاهتا 
 املالية

 اللغة اإلجنليزية والرتمجة قضااي لغوية

صيغ التمويل  3الفصل 
اإلسالمي 
 (2ومقاصدها)

االجتهاد املقاصدي يف  اإلسالميةاملصارف  قضااي الزكاة املعاصرة
 املعامالت املالية

فقه النوازل املالية 
 املعاصرة

 احلكامة املالية

 التدريب أو الرسالة 4الفصل 

 

 شروط الولوج واملعارف الالزمة:
 يعادهلا. اإلجازة يف الدراسات اإلسالمية وماالدبلومات املتطلبة: 

 :الانتقاء ةقيطر  -
 او مها معا. شفويةالقابلة االختبار الكتايب او املمع إمكانية اجراء   يف سلك اإلجازة، ...( عدد السنوات الدراسية، امليزات احملصل عليهاالعام احملصل عليه،  املعدل)دراسة امللف 

      على الرابط التايلااللكرتوين طلب الرتشح :http://candidature.fpe.umi.ac.ma/  
 :ملرتشحني غري املوظفني وغري املأجورين.ا أمامهذا املاسرت مفتوح  ملحوظة 
  جامعي كل موسميف  على األكثر طالبا  30: املرتقبة للطلبةاألعداد. 

 2022 غشت 25إىل  2022غشت  05 من :طلب الرتشح للتسجيلل الفرتة احملددة. 

http://candidature.fpe.umi.ac.ma/

