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 الشؤون املالية )املصرف اإلسالمي(بكالوريوس يف  :الربانمج .1
 BB05 :الرمز . 2
  وزارة التعليم العايل: بياانت تصريح .3

i.  :رقم التصريح من قطاع التعليم اخلاصJPT/BPP/(U)1000-801/64/Jld.B(12) 
ii.  :م2018إبريل  2اتريخ إصدار التصريح 

 االعتماد األكادميي:  .4
 Malaysian Qualification Agency (MQA)  املؤهالت املاليزيةوكالة اجلهة: 

 (  A8818)رقم التسجيل: 
 الكلية والقسم:  .5

 ت.إلدارة واملعامالكلية االكلية:  
 احملاسبة واإلدارة املاليةالقسم: 

 /http://fpm.kuis.edu.myاملوقع اإللكرتوين: 
 : نوعية الدراسة .6

 أو غري متفرغ متفرغ 
 اللغة اإلجنليزيةلغة الدراسة:  .7
 سنوات( 4فصول ) 8مدة الدراسة:  . 8

أسابيع من  3أسبوعا من احملاضرات. وأسبوع واحد للمراجعة و  14حيتوي كل فصل دراسي على 
ملعرفة املزيد من  www.kuis.edu.my الكلية زايرة موقع قم بامتحاانت هناية الفصل الدراسي. 

 حول التقومي األكادميي.التفاصيل 
 : أوقات الدراسة .9

  مساء. 10صباحا حىت  8إىل اجلمعة، من الساعة  اإلثننيمن 
  املية الشؤون األكادميية بــالكلية اجلامعية اإلسالمية العيتم ترتيب جدول احملاضرات وفقا لقرار قسم

 بسالجنور.
 
 

http://www.kuis.edu.my/
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 القبول: متطلبات  .10
i.  العالية املاليزية الثانويةحاصال على الشهادة  الطالب أن يكون Sijil Tinggi Pelajaran 

Malaysia STPM جيد أو ما يعادهلا بدرجة C ( على األقلNGMP 2.0 و ) يكون انجحا
 ؛ أو SPM يف امتحان الشهادة الثانوية املاليزيةالرايضيات  ةيف ماد

ii. أن يكون حاصال على الشهادة الدينية العالية املاليزية Sijil Tinggi Agama Malaysia 
STAM ةيف امتحان الشهادة الثانويالرايضيات على  ىيكون انجحا يف مادو  "جيد" بتقدير 

 ؛ أو SPM املاليزية
iii. من أي مؤسسة تعليمية مبعدل أو مرحلة ما قبل اجلامعة التمهيديةشهادة ال أن يكون حاصال على 

 ؛ أو SPM امتحان الشهادة الثانوية املاليزيةعلى يف مادة الرايضيات  النجاحمع  2.00تراكمي 
iv. يف مادة  النجاحمع على األقل  2.5مبعدل تراكمي  ذي الصلة الدبلوم أن يكون حاصال على

حصلوا على معدل  لطالب الذينأما ا؛  SPM امتحان الشهادة الثانوية املاليزية يف الرايضيات
عملية تقييم سيقبل يف الربانمج بعد اجتياز ،  2،00ولكن أعلى من  2،50تراكمي أقل من 

 ؛ أو SPM املاليزية الثانويةالشهادة  على مستوىيف مادة الرايضيات  إذا كان انجحاداخلي 
v.  امتحان على يف مادة الرايضيات  النجاحمع على األقل  2.00مبعدل تراكمي أي دبلوم آخر

 ؛ أو SPM الشهادة الثانوية املاليزية
vi.  .املؤهالت املعادلة األخرى املعرتف هبا 

 يقدر الطالب بعد إمتام هذا الربانمج على: :خمرجات الربانمج .11
 اإلسالمية يف إدراة الشؤون املالية واملصرفية والتأمينات. تطبيق مبادئ الشريعة 
 مع  تأميناتالعمل املصريف وال والفهم الصحيح ملبادئ التمييز بني التمويل اإلسالمي والتقليدي

 القدرة على توظيف التفكري النقدي يف اجملال. 
  واملصرفية والتأميناتيف إدراة الشؤون املالية تطوير املهارات واملسؤوليات اإلجتماعية. 
 يف العمليات املالية واملصرفية خالقية اإلسالمية ممارسة القيم واملسؤوليات اإلجتماعية واأل

 والتأمينات.
  صل الفعال ومهارات العرض وثقافة العمل اجلماعي ومهارات التعامل مع األخرين.اإظهار التو 
 .تطبيق املعلومات والبياانت على حلول املعلومات 
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 التطوير الوظيفي والتحسني املستمر.مع  مدى احلياةاملهارات الالزمة للتعلم  تزويد 
  صرفية يف إدراة الشؤون املالية واملالقائمة على القيم اإلسالمية والتجارية اإلدارية استخدام املهارات

 .والتأمينات
 ساعة معتمدة 128 :املعتمدة الساعاتعدد إمجايل  .12

 


