برنامج الماجستير
نظرة عامة على البرنامج :
يؤهل برنامج ماجستير الدراسات اإلسالمية تخصص الفقه وأصوله كفاءات علمية متخصصة في
فهم مبادئ وأسس علم الشريعة اإلسالمية وتطبيقاتها وارتباطها بالقضايا الفقهية المعاصرة.
كذلك بيئة تعليمية رائدة وفق معاير الجودة ،تربط بين المعرفة والتطبيق ،واألصالة والمعاصررة،
إلعررداد كرروادر مررن الخررريجين الررذين يمتل ررو

رردرات تحقررق لهررم ال،جررار ،ومبرررات ممير ة مررا يترري

لهم المشاركة الفعالة في مدمة المجتمع ،وتلبية احتياجات سوق العمل محل ًيا وإ ليم ًيا وعالم ًيا.
أوال ً  :برنامج الماجستير في الدراسات اإلسالمية
وصف البرنامج:
-

اسم البرنامج :الدراسات اإلسالمية – تخصص الفقه وأصوله

-

الدرجة األكاديمية :ماجستير

-

نظام الدراسة  :دوام كلي

-

الساعات الدراسية ،42 :ت،قسم إلى:

-

التدريس 24 :ساعة.

-

الرسالة 18 :ساعة.

-

لغة البرنامج :العربية

-

االعتماد األكاديمي :معتمدة من بل وزارة التربية والتعليم في دولة اإلمارات العربية
المتحدة

نظام ومدة الدراسة والخطة الدراسية :
يطرر البرنامج ب،ظام الدراسة ال،ظامية وعلى الطلبة إتمام العدد ال لي للساعات األكاديمية والبالغة 42
ساعة أ كاديمية معتمدة .يتضمن البرنامج دراسة م،هجية بوا ع  24ساعة معتمدة ورسالة ماجستير بوا ع
 18ساعات معتمدة .ومن المتو ع أ ي مل الطلبة دراستهم في غضو س،تين  .وفيما يلي تفاصيل الخطة
الدراسية للبرنامج
آفاق المسيرة المه،ية:
يؤهل برنامج الماجستير في الفقه وأصوله كواد ًرا متخصصة في مجاالت عدة ،م،ها :االستشارات في المعامالت
والمصارف االسالمية ،ومجاالت االفتاء في فقه المال واال تصاد ،واألبحاث والتحليل والمخطوطات؛ وعددًا آمر
من القطاعات العامة والخاصة والمؤسسات الح ومية أو األهلية التي تحتاج إلى متخصصين في الفقه.
الرسوم والمصاريف :
رسوم الدراسة

(  26.250درهم ) للس،ة الدراسية.

لمزيد من المعلومات الرجاء التواصل مع عمادة الدراسات العليا في الجامعة عبر :
-

االتصال على ر م 043977671 :

-

البريد اإلل ترونيdpg@alwasl.ac.ae :

شروط القبول في برنامج الماجستير :
الشروط األساسية للقبول في البرنامج :
 .1الحصول على معدل ترا كمي ( جيد جدا ) ( )3.00من 4.00على األ ل في اإلجازة (الب الوريوس) في
أحد تخصصات الدراسات اإلسالمية أو اللغة العربية من كلية أو جامعة معترف بها ،وفي حالة
حصول الطالب على معدل أ ل من ذلك أو على تخصصات ذات الصلة ي و

بوله مشروطا على

أال يقل المعدل عن .2.00
-

( جيد ) :تعرض على اللج،ة بالقسم العلمي .

-

( جيد م،خفض  : ) 2.49 – 2.0يأمذ الطالب مواد استدرا كية وعليها رسوم دراسية أمرى .

-

( جيد مرتفع  :) 2.99 – 2.5يدمل الطالب الس،ة التمهيدية بقبول مشروط ( على أ ي،هي الس،ة
التمهيدية الفصل الدراسي األول بمعدل جيد جدا) .
 .2أ ت و الشهادات المقدمة مصد ة أو معادلة من وزارة التربية والتعليم بدولة اإلمارات.
 .3اجتياز المقابلة العلمية التي ستجرى بهذا الخصوص.
 .4الحصول الطالب على إحدى شهادات اللغة اإلنجليزية ،بحسب الحد األدنى اآلتي:
البرنامج

Emsat

IELTS

TOFFL

ماجستير

950

4.5

450

 .5الحصول على شهادة معتمدة في أساسيات الحاسوب.
 .6الحصول على شهادة إمسات في اللغة العربية بدرجة . 1100

