
القبول في البرنامج

يتم التقدم يف الربنامج عرب بوابة القبول  يف عمادة الدرا�سات العليا 
وذلك   )graduatestudies.kau.edu.sa( عبدالعزيز  امللك  بجامعة 
العليا  للدرا�سات  املوحدة  الالئحة  يف  القبول  �سروط  ا�ستيفاء  بعد 

وقواعدها التنفيذية باجلامعة وهي كما يلي:
• احل�سول على درجة البكالوريو�س.	
• اجتياز اختبار القدرات للجامعني.	
• اجتياز اختبار اللغة االجنليزية )التوفل او ما يعادله(.	
• يو�سح 	 وخطاب  علميتني  وتو�سيتني  مف�سلة  ذاتية  �سرية 

طبيعة العمل.
باال�سافة اىل مان�ست عليه �سروط القبول اأعاله ال بد ان يتحقق يف 

املتقدم �سرط:
• خربة ثالث �سنوات يف جمال التخ�س�س.	

المشرف على البرنامج
د. يو�سف عبداهلل با�سودان
الهاتف: 6952000 )02(
حتويلة: 61758 / 68543
الفاك�س: 6403458 )02(

سكرتارية البرنامج
اأ. اأحمد حممد ن�سار
جوال: 0559485372

املكتب: 6952000 / 61758

اأ. علي �سليمان ال�سويحي
جوال: 0544244131

املكتب: 6952000 / 68543

العنوان الربيدي
iei.eif@kau.edu.sa

معهد االقت�ساد اال�سالمي
http://iei.kau.edu.sa

الماجستير التنفيذي 
في التمويل اإلسالمي



املاج�ستري التنفيذِي يف التمويل الإ�سالمي
نبذة عن البرنامج

عدة  من  االإ�سالمي  للتمويل  التنفيذي  الربنامج  هذا  اأهمية  تاأتي 
جوانب. اأولها العراقة العلمية للجهة التي تقدمه، معهد االقت�ساد 
االقت�ساد  يف  بريادتها  تفتخر  عبدالعزيز  امللك  فجامعة  االإ�سالمي. 
على  التخ�س�س  بهذا  تهتم  جامعة  اأول  فهي  االإ�سالمي  والتمويل 
باالإجنازات  يذخر  واملعهد  واالإ�سالمي.  العربي  العاملني  م�ستوى 
الكبرية  واملكتبة  الباحثني  من  والرواد  العاملية  واجلوائز  العلمية 

املتخ�س�سة.
ومن جانب اآخر، �سمم هذا الربنامج ليكون حلقة و�سل مع القطاعني 
اخلا�س والعام، وحتديداً موؤ�س�سات التمويل ، بهدف تعزيز العالقة 
تر�سيد  بهدف  واملمار�سة.  الفكر  اأو  والتطبيق  النظرية  املتبادلة بني 
االإ�سالمي  ديننا  يعترب  والتي  االأخالقية  بالقيم  التمويلية  االأعمال 

منارة يف ذلك.
كما اأن للدار�سني دور مهم يف متيز هذا الربنامج حيث يتم اختيارهم 
بعناية من بني ذوي اخلربة واملمار�سة يف جمال التمويل. فمن املتوقع 
اأن يكون لهم دور فاعل يف اإثراء الربنامج من خالل حلقات الدرا�سة 

واملناق�سة وور�س العمل واالأبحاث امليدانية.
يف  واملعا�سرة  االأ�سالة  بني  بجمعه  مميزاً  الربنامج  يجعل  ذلك  كل 

مواده ويف طرق واأ�ساليب التدري�س.

تطلعات البرنامج

• تاأ�سيل املفاهيم ال�سرعية واالأخالقية يف التمويل االإ�سالمي.	
• تلبية حاجة املوؤ�س�سات املالية االإ�سالمية للكوادر الب�سرية.	
• دعم و تطوير القدرات العلمية واملهارات العملية.	

مميزات البرنامج

• امل�ساهمة يف التاأهيل ال�سرعي، والفني، والقانوين لكوادر املوؤ�س�سات 	
املالية مبا يتنا�سب مع حاجة وتطوير القطاع املايل اال�سالمي.

• تنمية قدرات قيادات املوؤ�س�سات املالية فى القطاع املايل ال�سعودي يف 	
القدرة  اإ�سالمية مبا يدعم  واإيجاد حلول متويلية  اأعمالها  تطوير 

التناف�سية للقطاع املايل باململكة.
• ال�سناعة 	 يف  احلديثة  التطورات  وا�ستيعاب  مواكبة  يف  امل�ساهمة 

املنتجات  يف  ال�سرعية  املقا�سد  يحقق  مبا  وامل�سرفية،  التمويلية 
املالية اال�سالمية اجلديدة.

• جــــــــدول الـــــدرا�ســة يف الربنامج  خالل عطلة نهاية االأ�سبوع.	

المتطلبات الدراسية

يتطلب احل�سول على درجة املاج�ستري التنفيذي يف التمويل االإ�سالمي 
اإنهاء 42 وحدة درا�سية )30 وحدة اإجبارية و 12 وحدة اختيارية (.

لغة التدريس 
 اإجنليزي - عربي

المقررات الدراسية

املقرارات الإجبارية
اأ�س�س التمويل االإ�سالمي

فقه املعامالت املالية املعا�سرة
اإدارة املخاطر يف التمويل االإ�سالمي

قوانني االإ�سراف على املوؤ�س�سات املالية االإ�سالمية
ت�سميم وتطوير املنتجات املاليةاالإ�سالمية 

معايري املحا�سبة واملراجعة يف املوؤ�س�سات املالية االإ�سالمية
حتليل مايل

متويل ال�سركات من منظور اإ�سالمي
مناهج البحث العلمي

امل�سروع البحثي

املقرارات الإختيارية:  يختار الطالب اأربعة مواد منها
موؤ�س�سات التمويل االإ�سالمي
قواعد الفقه املايل ومقا�سده

متويل االأعمال
قراءات يف االقت�ساد والتمويل االإ�سالمي

الرقابة ال�سرعية والتدقيق
اأ�سواق املال االإ�سالمية

ف�س النزاعات يف عقود التمويل االإ�سالمي
ت�سويق املنتجات املالية االإ�سالمية

التمويل الدويل
اقت�ساد االأ�سواق

التمويل االإ�سالمي وال�سيا�سة ال�سرعية
حتليل ا�ستثماري

التمويل احلا�سوبي
م�سطلحات فقه املعامالت واالقت�ساد


