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E.M.F4.S5.22 
 

K 1101, K 1102, K 1203, K 1204, K 1301, K 1302, K 1303, K 1403, K 1404, L 1201, L 1202, L 1204,        

L 1205, L 1206, L 1402, L 1705, L 1803, N 1101, O 1301, O 1402, P 1301 
 

 التمويل والصيرفة االسالميةتخصص: ببطاقة تعريفية 
 ماستر: المستوى
 العلوم االقتصادية، التسيير والعلوم التجارية: الميــدان
 العلوم المالية والمحاسبة: الفـــــرع

 التمويل والصيرفة اإلسالمية: التخصص
    

مكان التكوين: -1  

    

 
 ون اآلخرون: المشارك -2

 الشركاء من المؤسسات األخرى:    

 

 : المؤسسات والشركاء االجتماعيون/االقتصاديون اآلخرون   

 

 

   : الشركاء الدوليون       

 

 

 التنظيم العام للتكوين: مكانة المشروع  -3

 

 

 

 

 

 

المركز الجامعي  ،خنشلة ةجامع ،1 باتنة جامعة بوعريريج، برج جامعة التكنولوجي، والتطوير العلمي للبحث العامة المديرية

 ....  بجاية جامعة ،2 قسنطينة جامعة ،2 سطيف جامعة ،بريكة

 

 التجهيزات صيانة مؤسسة مسيلة، لالسمنت لفارج مؤسسة بوعريريج، برج كوندور مجمع مسيلة، الكهرباء انتاج شركة

مؤسسة حضنة سوالر  مسيلة، بايب مغرب مؤسسة مسيلة، حليب حضنة مؤسسة اآلجر، النتاج بريماتاك شركة الصناعية،

 ،...السالم بنك الشياب، تشغيل لتدعيم الوطنية الوكالةمسيلة، 

 
 

 اغادير الزهر ابن جامعة ،-تونس - قفصة جامعة تونس، المنار جامعة ، - تركيا - انقرة غازي جامعة فرنسا، 3 ليل جامعة 

 . ،...-فرنسا - تولوز لإلدارة ياالعل الوطنية المدرسة  هنغاريا، بيكس جامعة ، - المغرب -

 

العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير (:المعهد أو) الكلية  

العلوم المالية والمحاسبة :القسم   

 2020ديسمبر  22بتاريخ   1072 رقم قرار: التأهيل قرار مرجع        

 

 االقتصادية، العلومقاعدة مشتركة في ميدان: 
 التجارية والعلوم التسيير

 العلوم  المالية والمحاسبةشعبة: 

 تخصص التكوين المستهدف
 التمويل والصيرفة االسالمية 

المحاسبة   تخصص آخر في هذا الميدان

 والتدقيق

- 
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 مضمون التكوين وسياقاته: -4

 
 أهداف التكوين: -5

 

 

 

 ة من التكوين:المهارات المستهدف -6

 

 

 اإلمكانات المحلية، الجهوية والوطنية لقابلية التوظيف: -7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مبدأ بناءً على  وذلك ، يشهد نمًوا قويًا في العالم.فقط منذ بضع سنوات معروفا الذي لم يكن ،يسالمقطاع التمويل اإلأصبح 

التمويل اإلسالمي يستجيب بالفعل لمعايير صارمة ويتوافق مع مبادئ الشريعة  حيث نجد أن، رام تقاسم األرباح والخسائراحت

، الكحول، القماري تعتبر غير قانونية )ألعاب ويل القطاعات التيفترض حظر الفائدة والمضاربة أو حظر تموهو ما اإلسالمية. 

 ، وما إلى ذلك(.األسلحة

وابط التي يقوم عليها االقتصيياد والمعامالت المالية اإلسييالمية ضييرورة حتمية، لقد أصييبحت دراسيية القواعد والضيي

بالنظر لتداعيات آخر األزمات االقتصيييادية التي هزت العالم، إن المتأمل في تلك القواعد يرى آليات وصييييل تمويلية وأسيييسيييا 

المؤسيييييسيييييات المالية  أصيييييبحتوفعالية. لقد  للتعامالت والمبادالت المالية والتجارية، تحفظ لالقتصييييياد توازنه ونموه بكفاءة

اإلسيالمية بمختلف أنشيطتها أكثر انتشيارا وتوسيعا بفعل تزايد الطلب على خدماتها ومنتجاتها، وفي الجزائر التي تشيهد نشياط 

ري اإلسييالمية عبر مختلف البنوك التقليدية، أصييبح من الضييرو بنكين إسييالميين ومؤسييسيية تكافل، وتوجه لفتح النوافذ المالية

التفكير في تكوين اإلطارات العلمية المؤهلة لفهم المعامالت المالية اإلسيييالمية وإجراءاتها، والتخصيييص في علومها ومختلف 

والمحاسييبة فرصيية التكوين في تخصييص "تأمينات، تمويل وبنوك إسييالمية" أمام  ماليةأنشييطتها؛ ألجل هذا يمنح قسييم العلوم ال

 الطلبة والباحثين.

 

 .تنمية قدرات ومهارات المشاركين إلتقان أساليب وأدوات اإلدارة المالية اإلسالمية -

 .معرفة البيئة وفهم تحديات اإلدارة المالية اإلسالمية -

 يهدف التكوين إلى: 

 والمصارف؛ التمويلتعريف عام بأسس  -

 اإلسالمي؛ التمويل عليها يقوم التي والقواعد باألسس التعريف -

 .اإلسالمية المصارفليكون متخصصا في مجاالت عمل  الطالبتأهيل  -

 .اإلسالمي المصرفي العمل وأنشطةمام بمجاالت اإلل -

 تحضير الطلبة للتكوين في الطور الثالث )دكتوراه(. -

 


