
 ة التخصصات بالرشيديةدالكلية المتعد          

 الدراسات اإلسالميةشعبة            

 المالية اإلسالمية ومقاصد الشريعةماستر 
 
 

 (2023-2022إعـالن عن فتح باب لولوج الماستر ) 

(TEMPS AMENAGE) 

 
المالية اإلسالمية  :عن فتح باب الترشح للتسجيل في ماسترإلى عموم الموظفين واألجراء بالرشيدية يعلن عميد الكلية المتعددة التخصصات       

 .2022/2023الجامعية برسم السنة في إطار التكوين بالتوقيت الميسر  الشريعةومقاصد 
 ن:أهداف التكوي              

  

 يهدف هذا التكوين إلى تمكين الطالب من تكوين علمي شرعي وقانوني واقتصادي يؤهله للبحث العلمي في فقه المعامالت المالية المعاصرة. 

 إعداد الكفاءات العلمية المتخصصة وتأهيلها تأهيال عاليا في المالية اإلسالمية واالجتهاد الفقهي المعاصر 
 . تأهيل الطالب لالندماج في سوق الشغل : التعليم و األبناك التشاركية والشركات والمقاوالت 
 وال.إعداد خبراء في قضايا المالية اإلسالمية واالجتهاد المقاصدي في فقه األم 
 .إعداد األطر التي تجمع بين الدراية في مجالي التمويل التقليدي والتمويل اإلسالمي المعاصر 
 .تزويد الطلبة بقواعد المعرفة والمهارات البحثية لتعميق التكوين في مجال المالية اإلسالمية 
 االستجابة للطلبات الحاصلة والمرتقبة لألطر والخبراء في مجال المالية اإلسالمية. 
 . تأهيل الطالب الباحث لمتابعة البحث في سلك الدكتوراه 

 وحدات الماستر:
 الوحــدات 

 الفصـول 

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

أساسيات االقتصاد  1الفصل   

 اإلسالمي
مدخل إلى المالية 

 اإلسالمية
نصوص قرآنية وحديثية 

 مالية
فقه المعامالت المالية  في األموالمقاصد الشريعة 

 ومقاصدها
 اللغة الفرنسية والمعلوميات

صيغ التمويل  2الفصل 
اإلسالمي 
 (1ومقاصدها)

القواعد األصولية  النظرية االقتصادية العامة
 وتطبيقاتها المالية

القواعد الفقهية وتطبيقاتها 
 المالية

 اللغة اإلنجليزية والترجمة قضايا لغوية

صيغ التمويل  3الفصل 
اإلسالمي 
 (2ومقاصدها)

االجتهاد المقاصدي في  المصارف اإلسالمية قضايا الزكاة المعاصرة
 المعامالت المالية

فقه النوازل المالية 
 المعاصرة

 الحكامة المالية

 التدريب أو الرسالة 4الفصل 

 

 شروط الولوج والمعارف الالزمة:
 يعادلها. اإلسالمية وما اإلجازة في الدراساتالدبلومات المتطلبة: 

 :االنتقاء ةقيطر  -
او  شفويةالمقابلة االختبار الكتابي او المع إمكانية اجراء   في سلك اإلجازة، ...( عدد السنوات الدراسية، الميزات المحصل عليهاالعام المحصل عليه،  المعدل)دراسة الملف 

 هما معا.

  جامعي كل موسمفي  على األكثر طالبا  33: المرتقبة للطلبةاألعداد. 

 2022شتنبر  26إلى  2022 شتنبر 11 من :طلب الترشح للتسجيلل الفترة المحددة. 
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 وثائق ملف الترشيح:
 
  للتسجيلالترشح االلكتروني طلب :  candidature.fpe.umi.ac.mahttp:// 
  الترشيح االلكتروني تمأل وتطبع من الرابط االلكتروني أعاله.استمارة وصل 
 نسخة من بطاقة التريف الوطنية 
 نسخة من الباكالوريا 
 أو ما يعادلها نسخة من شهادة االجازة 
 )نسخة من بيانات النقط المتعلقة باإلجازة )النظامين القديم والجديد 
  صندوق الضمان االجتماعي لألجراء.أو شهادة التسجيل في حديثة للموظفين شهادة العمل 

 تودع ملفات الترشيح بمصلحة الماستر والدكتوراه حسب توقيت العمل المعمول به.
 مرشحا 42 المقبولين للتسجيل النهائيعدد يفتح الماستر إذا اكتمل  ملحوظة:

 

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

