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 ةيف الشؤون املالية اإلسالمي ماجستريالربانمج:  .1
 MT12 :الرمز . 2
  وزارة التعليم العايل:بياانت تصريح  .3

i.  :رقم التصريح من قطاع التعليم اخلاصJPT/BPP/(U)1000-801/64/Jld.B(12) 
ii.  :م2017مايو  29اتريخ إصدار التصريح 

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

 ( MQA/PA 8600)رقم التسجيل: 
 الكلية والقسم:  .5

 تكلية اإلدارة واملعامالالكلية:  
 القسم: احملاسبة واإلدارة املالية

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

  متفرغمتفرغ أو غري 
 (املاجستريكتابة حبث )رسالة الدراسة:   طبيعة 

 اللغة اإلجنليزيةلغة الدراسة:  .7
 مدة الدراسة:  . 8

  : فصول )سنتان( 4متفرغ 
  : سنوات( 3فصول ) 6غري متفرغ 

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

 التفاصيل حول التقومي األكادميي.
 : أوقات الدراسة .9

  مساء. 10صباحا حىت  8من اإلثنني إىل اجلمعة، من الساعة 

http://www.kuis.edu.my/
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  يتم ترتيب جدول احملاضرات وفقا لقرار قسم الشؤون األكادميية بــالكلية اجلامعية اإلسالمية العاملية
 بسالجنور.

 القبول: متطلبات  .10
i.  على األقل عدل تراكميمبأو ما يعادهلا س أن يكون حاصال على شهادة البكالوريو (PNGK) 

سيقبل  2،75و  2،50بني  (PNGK)  أما إذا حصل الطالب على معدل تراكمي . 2،75
الة عدم حتقيق ويف ح. يف الربانمج بعد اجتياز التقومي الداخلي من اجلهة املختصة هبا يف الكلية

فيرتشح يف الربانمج بشرط احلصول على خربة العمل ملدة ،  2،50 (PNGK)معدل تراكمي 
 مخسة سنوات. 

ii.  600أدىن  دحبيلزمهم استيفاء متطلبات اللغة اإلجنليزية  الوافدين )غري املاليزيني(ابلنسبة للطالب 
اختبار اللغة اإلجنليزية يف  6،0درجة أو  (TOEFL)درجة يف اختبار اللغة اإلجنليزية كلغة أجنبية 

  (IELTS)الدويل 
 خمرجات الربانمج: يقدر الطالب بعد إمتام هذا الربانمج على .11

i. حمليا وعامليا.اإلسالمية الشؤون املالية  إدارة جمال يف إتقان املعرفة 
ii.  الشؤون املالية اإلسالمية إدارةإظهار اخلربة الفنية الشاملة يف جمال. 
iii.  الصلة. ذاتإبرار السلوك الذي يتفق مع أخالقيات املهنة واملتطلبات القانونية واملسؤوليات 
iv. .التواصل والعمل بشكل فعال مع األكادمييني وأصحاب املصلحة 
v.  الشؤون املالية وإجراء البحوث مع اإلشراف املناسب إلجياد حلول  إدارةربط القضااي احلالية يف

 ابستخدام مهارات التفكري النقدي والتحليلي والعلمي.للمشاكل 
vi.  املهينالتعرف على االحتياجات واملشاركة يف التعلم مدى احلياة وكذلك التطوير. 
vii. روح االبتكار. إظهار مهارات تنظيم املشاريع مع غرس 
viii.  الفعالةادراك وإثبات مسؤوليات القيادة. 

  :املعتمدة الساعاتإمجايل عدد  .12
 عدد الساعات: ال توجد 
 :ألف كلمة.  60ألف إىل  30من  حجم الرسالة 
  مناهج البحثشرط كتابة الرسالة: أن يكون الطالب انجحا يف مادة. 

 


