
 برامج الدراسات العليا 

 :الماجستير -أ

تتوفر في جامعة الوصل برامج الماجستير في الدراسات اإلسالمّية تخصص الفقه وأصوله،  

والماجستير في الدراسات األدبّية والنقديّة، وماجستير في الدراسات اللغويّة ويجري العمل على  

 .والمعلوماتاعتماد برنامج الماجستير في علوم المكتبات 

 . 1995من طلبة الماجستير، منذ افتتاحه في عام   203وقد تخرَّج في هذا البرنامج 

 برنامج ماجستير الدراسات اإلسالمّية 

 )تخصص الفقه وأصوله(

 :رؤية البرنامج

إعداد جيل متخصص في الفقه اإلساميّ وأصوله، ُمتمكن من ممارسة االجتهاد الفقهيّ لحل  

، برؤية فقهية تجمع بين األصالة والمعاصرة؛ خدمة للمجتمع ومؤسساته،  المسائل الُمستحدثة 

 .بمنهج وسطيّ ُمعتدل

 :رسالة البرنامج

كاديميّ متوافق مع المعايير   العمل ع لى تأهيل كفاءات في الفقه وأصوله، من خال برنامج أ

بكوادر على مستوى   الوطنّية، للعمل على رفد المؤسسات الدعوية والقضائّية والتعليمّية الوطنّية

 .عاٍل من المهنّية

 :أهداف البرنامج

 :يهدف البرنامج إلى

 ترسيخ مبادئ الشريعة الجامعة بين األصالة والمعاصرة، المتوافقة مع مقاصد الشريعة  ·



 .وكلياتها وأصولها الثابتة ·

األحكام   بث روح االجتهاد الفقهيّ في ضوء استيعاب اتجاهات الفقهاء المجتهدين في استنباط ·

كبة النوازل المستجدة  .الشرعّية لموا

ترسيخ مبادئ التسامح والحوار، وتأسيس أصول التواصل مع الفئات المجتمعّية كافة،   ·

 .والحفاظ على الهوية اإلسالمّية لألمة ونشر ثقافتها

 بناء الشخصية المسلمة المتزنة المتحصنة بالفهم الصحيح لإلسالم القائم على الوسطّية  ·

 .واالعتدال ·

 .تنمية مهارات البحث العلميّ، والقدرة على االستنباط واالستدالل، إلنتاج البحوث العلمّية ·

 : برنامج ماجستير اللغة العربّية وآدابها في 

 تخصص الدراسات اللغوية  1-

 تخصص الدراسات األدبّية والنقديّة 2-

 :الرؤية 

ا،  يطمح برنامج ماجستير اللغة العربّية بجامعة الو  ا، وعالميًّ ا، وإقليميًّ صل أْن يكوَن األفضُل محليًّ

 .منفتًحا إيجابيًّا على ثقافة العصر، فاعًل في صناعة المستقبل

 :الرسالة

ا، وصقل مهاراتهم   ا وبحثيًّ يعمل البرنامج على إعداد المتخصصين في اللغة العربّية علميًّ

ت البحث، وسوق العمل، مستوعبين وقدراتهم، وتأهيلهم لتطبيق المعارف والخبرات في مجاال 

التراث ومنفتحين على المناهج العلمّية ومدارسها، ممتلكين مهارات التفكير الناقد والتعلّم 

 .الذاتيّ والعمل بروح الفريق واإلبداع



 :األهداف

 :يهدف برنامج الماجستير في اللغة العربّية وآدابها إلى

كاديمّيين  · ُمَعزَّزٍين بمرجعية لغويّة وأدبّية متخصصة، تمنحهم القدرات  تكوين باحثين أ

كبة مختلف التحّوالت المعرفّية الكبرى  .المعرفّية، والمهارات الكافية التي تؤهلهم لموا

تأهيل باحثين قادرين ع لى امتاك آليات البحث العلميّ في الدراسات اللغويّة واألدبّية التراثّية  ·

 .المعرفي والتعامل اإليجابي مع المنجز العلميّ العالميّ والمعاصرة، واالنفتاح 

كز مهمة في المجتمع، ويسهمون في حركة   · تكوين نخبة مؤهلة من الباحثين الذين يتبوؤون مرا

 .النهضة بالتحديث والتطوير، وتنمية المحيط االجتماعيّ 

العلميّ، وفق مشروع علميّ  تطوير األنشطة البحثية وتفعيلها وتحيينها، بتشكيل فرق البحث  ·

 تتبناه كلية اآلداب بجميع برامجها.برامج األكاديمية

رٍة بمرجعّية معرفّية وفكريّة عميقة، تتجاوز نقل   · اعتماد مقاربات لسانية ونقدية وأدبّية ُمَؤطَّ

 .االمعرفة اللغويّة واألدبّية والنقديّة إلى مرحلة إنتاجها تنظيًرا، وتوثيًقا، وإبداًعا، ونقدً 

التعمق في فهم النسق اللغوي واألدبي والثقافيّ العربيّ، وتعقب مساره الحضاريّ، تأصيًل،   ·

 .وتفسيًرا، وتأويًل، وربطه بالمنجز اللسانيّ واألدبيّ العالميّ 

العمل على إحياء التراث اللغويّ واألدبيّ العربيّ، بإعداد البحوث الموجهة، وفق أهداف ثقافّية   ·

 .وحضاريّة

 الدكتوراه -ب 

يتوفر في جامعة الوصل برامج الدكتوراه في الدراسات اإلسامّية تخصص الفقه وأصوله، والدكتوراه 

 .في اللغة العربّية وآدابها في تخصصي الدراسات األدبّية والنقديّة، الدراسات اللسانّية



 .م 2004طالًبا وطالبة دكتوراه، منذ افتتاحه في عام  90وقد تخرج في هذا البرنامج 

 برنامج دكتوراه الفلسفة في الفقه وأُُصوله 

 :رؤية البرنامج

إعداد جيل من المختصين في الفقه وأصوله، يحوزون المعارف والمهارات في على معالجة  

مستجدات األمور برؤية فقهّية أصولّية متينة، خدمة للمجتمع ومؤسساته بما يحقق الكفاية  

 .منهم، بمنهج وسطيّ معتدل

 :رنامجرسالة الب

كاديميّ في الفقه وأصوله، يتوافق مع المعايير الوطنّية، ويرفد المؤسسات بالكوادر  توفير برنامج أ

 .المؤهلة

 :أهداف البرنامج

 :يهدف البرنامج إلى

إعداد باحثين مختصين في الفقه وأصوله، قادرين على تهيئة الحلول السليمة وفق منهج   ·

 .المستجدات المعاصرة وسطيّ معتدل بما يجيب عن الكثير من

 .تكوين الملكة الفقهّية للعمل البحثي الدقيق في الفقه وأصوله ·

 .الدعوة إلى اإلسالم بمنهج وسطيّ يجمع بين األصالة والمعاصرة، ويدفع الشبهات الموجهة إليه ·

رفد المؤسسات الشرعّية بالكوادر المؤهلة للعمل في: هيئات األوقاف ودوائرها، والمحاكم   ·

 .لشرعّية وقضائها ا

سد حاجات البنوك اإلسالمية والمؤسسات االقتصاديّة اإلسامّية في الدولة من المستشارين،   ·

 .والباحثين، والعاملين في الصيرفة اإلسالمّية



 برنامج دكتواره الفلسفة في اللغة العربية وآدابها 

 .تخصص الدراسات اللسانية ·

 .تخصص الدراسات األدبية والنقدية ·

 :رؤية ال

ا،   ا، وعالميًّ يطمح برنامج دكتوراه اللغة العربّية بجامعة الوصل أن يكون األفضل محليًّا، وإقليميًّ

 .منفتًحا إيجابيًّا على ثقافة العصر، فاعًل في صناعة المستقبل

 :الرسالة

ا، وصقل  ا وبحثيًّ مهاراتهم  يعمل البرنامج ع لى إعداد المتخصصين في اللغة العربّية علميًّ

وقدراتهم، وتأهيلهم لتطبيق المعارف والخبرات في مجاالت البحث، وسوق العمل، مستوعبين 

التراث ومنفتحين على المناهج العلمّية ومدارسها، ممتلكين مهارات التفكير الناقد والتعلّم 

 .الذاتي والعمل بروح الفريق واإلبداع

 :األهداف

 :ة العربّية وآدابها إلىيهدف برنامج دكتوراه الفلسفة في اللغ

كاديمّيين ُمَعزَّزين بمرجعية لغويّة وأدبّية متخصصة، تمنحهم القدرات   · تكوين باحثين أ

كبة مختلف التحّوالت المعرفّية الكبرى  .المعرفّية، والمهارات الكافية التي تؤهلهم لموا

للغويّة واألدبّية التراثّية تأهيل باحثين قادرين على امتالك آليات البحث العلميّ في الدراسات ا ·

 .والمعاصرة، واالنفتاح المعرفيّ والتعامل اإليجابيّ مع المنجز العلميّ العالميّ 

كز مهمة في المجتمع، ويسهمون في حركة   · تكوين نخبة مؤهلة من الباحثين الذين يتبوؤون مرا

 .النهضة بالتحديث والتطوير، وتنمية المحيط االجتماعيّ 



البحثّية وتفعيلها وتحيينها، بتشكيل فرق البحث العلميّ، وفق مشروع علميّ   تطوير األنشطة ·

 .تتبناه كلية اآلداب بجميع برامجها

رٍة بمرجعّية معرفّية وفكريّة عميقة، تتجاوز نقل   · اعتماد مقاربات لسانّية ونقديّة وأدبّية ُمَؤطَّ

 .نظيًرا، وتوثيًقا، وإبداًعا، ونقًداالمعرفة اللغويّة واألدبّية والنقديّة إلى مرحلة إنتاجها ت

التعمق في فهم النسق اللغويّ واألدبيّ والثقافيّ العربيّ، وتعقب مساره الحضاريّ، تأصيالً   ·

 .وتفسيًرا وتأويالً، وربطه بالمنجز اللسانيّ واألدبيّ العالميّ 

هة، وفق أهداف ثقافّية  العمل على إحياء التراث اللغويّ واألدبيّ العربيّ، بإعداد البحوث الٌموج ·

 .وحضاريّة

 


