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تقديم

الرحمة  على  والسالم  والصالة  العالمين،  رّب  لله  الحمد 

المهداة نبيّنا محّمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

العليا،  الدراسات  مستوى  على  الوصل  جامعة  تطمح 

تعيشه  الذي  التطور  إلى  بالنسبة  الركب  مقدمة  في  تكون  أن 

في  كان ذلك  أ المعاصرة، سواء  الحضارية  اإلمارات في مجاالتها 

البحث العلمي أم في التواصل االجتماعي، أم في التفاعل العلمي 

البْينّي مع عدد من التخصصات، ما يمكنها من أن تتبوأ الصدارة 

بين الجامعات؛ ألن البحث العلمي في مرحلة الدراسات العليا 

بل وعلى  وبرامجها،  الجامعة  يعد عالمة شاهدة على مستوى 

أثرها الفكري والعلمي في المجتمع.

ويتوقف كل ذلك الطموح على مدى توافر النظام الدقيق للعمل في الجامعة، ومراجعة األدلة 

واللوائح وتحديثها، لتغطي الجوانب األساسية للعملية التعليمية.

التجديد المستمر،  العليا لن يتغير كثيرا، ولكن ما تتطلبه الجامعة يقتضي  الدراسات  إن نظام 

وتجدد  والثقافية  العلمية  الحياة  تطور  تنسجم مع مقتضيات  فيها بصورة  األكاديمية  البرامج  لرعاية 

كان ذلك من جهة الخطة الدراسية لكل تخصص، أم من جهة وسائل التقويم، وما  أساليبها، سواء أ

ينسجم معها من قوانين لحماية الطالب وتهيئة األجواء القانونية للعمل المنظم.

تنظيمية  ولوائح  قانونية،  ومواد  ورسالتها،  الجامعة،  لرؤية  بيان  يحتويه من  بما  الدليل  إن هذا 

وخطط دراسية، سيكون مرآة للطالب يرى فيها كل ما يتعلق بالمتطلبات الدراسية، وبحقوقه وواجباته 

حتى يعمل وفق ذلك، محافًظة على النظام واالنسجام مع اللوائح الجامعية.

وعليه، فهذا الدليل مرجع يستأنس به طالب الدراسات العليا في مرحلة الدكتوراه للتعرف على 

الرسالة  تقديم  من  مرحلة  آخر  إلى  التمهيدية  السنة  في  تسجيل  بداية  من  األكاديمي،  البرنامج  نظام 

والتتويج بالشهادة المطلوبة. 

وال شك أن أمل الجامعة كبير في أن يفيد طالب مرحلة الدكتوراه من الدليل لتحقيق طموحه 

وطموح الجامعة فيه بوصفه الهدف الذي يرمي إليه التكوين من أجل بناء مجتمع يحتوي على كفاءات 

علمية راقية.

وهللا الموفق وهو يهدي السبيل.

أ. د. محمد عبد الرحمن
مدير جامعة الوصل
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تقديم

الحمد لله رّب العالمين، والصالة والسالم على الرحمة المهداة 

نبيّنا محّمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد،

أعزاءنا طلبة الدراسات العليا، 

يسعد عمادة الدراسات العليا بجامعة الوصل أْن ترحب بكم في 

صرحها العلمّي العريق، ومنارتها العلمية الشامخة في دولة اإلمارات 

العربية المتحدة التي تستحثّكم نحو تحقيق مستقبل حضارّي لكم 

ولوطنكم العزيز.

أعلى  تحقيق  إلى  تسعى  وإدارييها  وأساتذتها  وإمكاناتها  بمقّدراتها  العليا  الدراسات  عمادة  إّن 

المشرق،  أملها  هم  الذين  طلبتها  من  الكفاءة  عالية  العلمية  والمخرجات  األكاديمية،  الجودة  معايير 

وعماد استمراريتها وترّقيها.

الدرجات  والغايات، وإحراز  المراتب  أعلى  الجّد واالجتهاد، وطلب  إلى   - األعزّاء  - طلبتنا  ندعوكم 

المعرفة  النْهل من معين  واحرصوا على  الذي رسمتموه،  والهدف  اخترتموه،  الذي  السبيل  العليا في 

المتاح لكم في هذه الجامعة بما تتوافر عليه من مكتبات علمية ثرية، وإمكانات خدمية غنية، ومختبرات 

علمية، تعينكم في تحصيل أهدافكم، والسير نحو تحقيق طموحاتكم.

ونستحثّكم على إثبات أدواركم الفاعلة عبر المشاركة العلمية في الندوات والمؤتمرات المنعقدة 

في الجامعة بشكل سنوّي، التي من شأنها أْن تصقل مهاراتكم البحثية، وتطّور من أدائكم العلمّي، وترفد 

الجوانب العلمية، وتطّور من كفاءاتكم القيادية في المستقبل. كما تتيح لكم الجامعة فرصة اإلسهام في 

دورياتها العلمية بمنشوراتكم ومقاالتكم البحثية التي تحّفز اإلنتاج العلمّي الذي يعّد المنظور األساس 

في مسيرة الدراسات العليا التي ترتئيها الجامعة.

إّن عمادة الدراسات العليا على مقربة منكم؛ تصغي إلى مقترحاتكم، وتدعم طموحاتكم، وتعينكم 

على تحقيق النجاحات المتوالية في مسيرتكم العلمية، فال تترددوا في التواصل مع العمادة وأقسامها 

لمناقشة آرائكم، معتمدين في ذلك الحوار البنّاء والشيم الرفيعة والموضوعية العلمية والمصداقية في 

طروحاتكم.

وهللا الموّفق والهادي إلى سواء السبيل.

د. إبراهيم ربابعـة
عميد الدراســات العليا
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التعريف بالجامعة والدراسات العليا
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الرؤية والرسالة واألهداف االستراتيجية

رؤية الجامعة:

تطمح جامعة الوصل إلى أن تكون لبرامجها وقدراتها البحثية الصدارة إقليميَّا ودوليَّا. 

رسالة الجامعة: 

تقديم برامج ذات جودة عالية في البكالوريوس والدراسات العليا، وتعزيز القدرات البحثية وتنمية 

كة المجتمعية في بيئة جامعية تتسم باألصالة والحداثة واالبتكار. الشرا

األهداف االستراتيجية للجامعة:

y .الهدف االستراتيجي األول: نكون األفضل بين الجامعات اإلماراتية المتوسطة

y .الهدف االستراتيجي الثاني: توفير منصة تعليمية ذكية جيدة التنظيم

y .الهدف االستراتيجي الثالث: تعزيز المشاركة المجتمعية الذكية

y  الهدف االستراتيجي الرابع: تطوير مجاالت البحث التطبيقي في العلوم اإلنسانية التي تعزز االبتكار

وريادة األعمال.

y .الهدف االستراتيجي الخامس: تحسين األداء البحثي للجامعة بالمعايير المحلية والعالمية
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التعريف بالجامعة

جامعة الوصل مؤسسة خاصة غير ربحية معتمدة من وزارة التعليم العالي، أسسها معالي جمعة 

الماجد الذي وضع نواتها األولى بوصفها كلية في عام 1986 م برعاية حكومة دبي؛ لتكون منبًرا للعلم 

ومركًزا رافًدا للتنمية البشرية وبناء اإلنسان، وأداة فاعلة في خدمة المجتمع اإلماراتي. 

تُعنى جامعة الوصل بالعلوم والمعارف، بهدف تأكيد الهوية الثقافية المميزة للمجتمع اإلماراتي 

في الميادين العلمية المختلفة. وتقدم دراسة مجانية للطلبة، على مستوى البكالوريوس في الدراسات 

اإلسالمية واللغة العربية، وبرسوم رمزية على مستوى برامج الدراسات العليا. 

م  تقوم الدراسة في الجامعة حالًيا على أساس النظام الفصلي بواقع ثمانية فصول دراسية، يَُقسَّ

فيه العام الدراسي على فصلين دراسيين مستقلين، ومدة الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس 

أربع سنوات. 

ولما كانت النواة األولى التي وضعت سنة 1986م تتطلب التطوير، فقد تم نتيجة لذلك افتتاح 

برنامج الماجستير في الشريعة اإلسالمية في العام الجامعي 1996/1995م وفي اللغة العربية وآدابها 

العام  من  بدًءا  وأصوله  اإلسالمي  الفقه  في  الدكتوراه  برنامج  افتتاح  تم  كما  2003/2002م،  عام 

ليحققا  2008/2007م؛  العام  في  وآدابها  العربية  اللغة  في  الدكتوراه  برنامج  وكذلك  2005/2004م 

غرًضا سامًيا, وهدًفا نبياًل في إعداد مجموعة من أبناء هذا الوطن للتعمق في الدرس والبحث والقيام 

باألطر  الخصوص،  وجه  على  العلمي  البحث  ودوائر  والجامعات  العموم,  وجه  على  المجتمع  بتزويد 

المؤهلة علمًيا بأعلى الدرجات. 

ولغة التعليم في الجامعة هي اللغة العربية، وتُدرَّس اللغة اإلنجليزية بوصفها لغة مساندة، في 

البرامج التي تدرس بالعربية. ومدة الحصول على شهادة البكالوريوس )4( سنوات. أما بالنسبة إلى 

برامج الدراسات العليا )الماجستير والدكتوراه(، فتقوم الدراسة على أساس سنة تمهيدية، تليها مدة 

لتحضير رسالة علمية، وفق اللوائح التنظيمية لبرامج الدراسات العليا.

في  1996/1995م  الموافق  1416هـ  الجامعي  العام  في  العليا  الدراسات  مرحلة  افتتحت  وقد 

الشريعة اإلسالمية تخصص )الفقه اإلسالمي(. وفي العام 1997م صدر قرار معالي وزير التعليم العالي 

وأصوله(.  )الفقه  تخصص  اإلسالمية  الشريعة  في  الماجستير  درجة  إلى  التخصص  مسمى  بتعديل 

وكانت المرحلة التمهيدية مكونة من سنتين دراسيتين )دبلوم( ثم إعداد رسالة الماجستير. وبتاريخ 

سنة  التمهيدية  المرحلة  بجعل  المؤسسة  رفعته  اقتراًحا  العالي  التعليم  وزارة  أقرت  2001/1/20م 

قلصت  وقد  األسبوع،  في  ساعة   )19( منهما  كل  ساعات  عدد  دراسيين،  فصلين  من  مكونة  واحدة 
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الساعات فيما بعد إلى )12( ساعة من أجل فتح المجال أمام الطلبة لمزيد من فرص البحث العلمي. 

برنامج  المؤسسة  افتتحت  العالي  التعليم  الماسة، وبعد موافقة وزارة  المجتمعية  للحاجة  واستجابة 

الماجستير في اللغة العربية وآدابها في مطلع العام 2002-2003م بشعبتين، هما:

شعبة اللغة والنحو.    -

شعبة األدب والنقد.   -

في  الدكتوراه  برنامج  في  المرسومة،  واألهداف  المنشود  للطموح  تحقيًقا  المؤسسة،  ثم شرعت 

الشريعة اإلسالمية تخصص الفقه اإلسالمي وأصوله منذ 2004/9/1م، كما تم افتتاح برنامج الدكتوراه 

في اللغة العربية وآدابها شعبتي اللغة والنحو، واألدب والنقد، بدًءا من العام الجامعي 2007-2008م.

وتعتمد الدراسة في مرحلة الدراسات العليا على نظام المساقات والبحث؛ إذ يجتاز الطالب في 

العلمية  الرسالة  بإعداد  يقوم  ثم  فصلين،  في  تمهيدية  دراسية  سنة  والدكتوراه  الماجستير  مرحلتي 

استكمااًل لنيل درجة الماجستير أو الدكتوراه.

واستعانت منذ إنشائها بجهود مجموعة من أساتذة الجامعات والعلماء المشهود لهم بالخبرة 

واإلخالص؛ ليدرّسوا فيها وينهضوا بأعباء الرسالة النبيلة التي قامت من أجلها. 

وتتكون الجامعة من كليتين وعمادتين مساعدتين تشكل في مجموعها وحدة متكاملة هي:

كلية اآلداب.. 1

كلية الدراسات اإلسالمية. 2

أما العمادتان، فهما:

عمادة الدراسات العليا.. 1

عمادة شؤون الطلبة.. 2
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الهيكل التنظيمي لعمادة الدراسات العليا

Organizational Chart of the Deanship of Post-graduate Studies 
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نبذة عن برامج الدراسات العليا بالجامعة

توّفر جامعة الوصل برامج في الدراسات العليا لتحضير شهادتي الماجستير والدكتوراه، وتشرف 

على هذه البرامج عمادة الدراسات العليا بالجامعة. يبدأ التسجيل في السنة التمهيدية في أوائل النصف 

الثاني من شهر يوليو من كل عام جامعي، وينتهي قبيل انطالق الدراسة بأسبوع واحد. ويجوز فتح 

وقد  الشاغرة؛  المقاعد  بحسب  المتاحة،  التخصصات  في  الثاني  الدراسي  الفصل  بداية  مع  التسجيل 

افتتحت الدراسات العليا في العام الجامعي 1416 هـ الموافق 1996/1995 م عبر المراحل اآلتية:

- مرحلة الماجستير: أوالاً

أ- في الشريعة اإلسالمية تخصص )الفقه اإلسالمي(: 

في العام الجامعي 1416 هـ الموافق 1996/1995 م، افتتح برنامج الدراسات العليا في الشريعة . 1

رسالة  إعداد  ثم  )دبلوم(  دراسيتين  سنتين  من  مكونة  التمهيدية  المرحلة  وكانت  اإلسالمية، 

الماجستير.

صدر قرار الوزارة رقم )63( لسنة 1999 م بتعديل اسم التخصص من درجة )الدبلوم العالي في . 2

الفقه وأصوله( إلى: درجة )الماجستير( في الشريعة اإلسالمية )الفقه وأصوله(. 

احتفت الدراسات العليا بمناقشة أول رسالة ماجستير في الفقه اإلسالمي بتاريخ 1421/3/3 هـ . 3

الموافق 2000/6/5 م.

أقرت وزارة التعليم العالي اقتراًحا رفعته المؤسسة بجعل المرحلة التمهيدية سنة واحدة مكونة . 4

سنة  للماجستير  التمهيدية  الدراسة  جعل  في  المؤسسة  منهاج  وأقرت  دراسيين،  فصلين  من 

واحدة، وذلك بموجب كتاب هيئة االعتماد األكاديمي رقم )107(، بتاريخ 2001/1/20م.

تم تجديد اعتماد برنامج الماجستير في الدراسات اإلسالمية في التخصصين: )فقه، وأصول الفقه( . 5

بموجب القرار الوزاري رقم )144( لسنة 2016م بتاريخ 2016/5/3م.

تم تجديد اعتماد برنامج الماجستير في الدراسات اإلسالمية تخصصن: )الفقه وأصوله( بتاريخ . 6

15 إبريل 2021م. 

ب- في اللغة العربية وآدابها: 

استجابة للحاجة الماسة في مجتمع اإلمارات، أقدمت المؤسسة على افتتاح برنامج الماجستير 

في اللغة العربية وآدابها مع مطلع العام الجامعي 2002-2003 م، بعد موافقة وزارة التعليم العالي، 

ويضم البرنامج شعبتين، هما:



دليل الدراسات العليا : مرحلة الدكتوراه 

20

1- شعبة اللغة والنحو.

2- شعبة األدب والنقد. 

يدرس الطالب في الماجستير 12 ساعة في األسبوع خالل السنة التمهيدية موزعة على فصلين 

دراسيين، ثم يُعدُّ رسالة علمية في تخصصه استكمااًل لمتطلبات هذه الدرجة. 

وفي عام 2016م، تم تجديد اعتماد برنامج الماجستير في اللغة العربية وآدابها في التخصصين: 

)اللغة والنحو، واألدب والنقد( بموجب القرار الوزاري رقم )44( لسنة 2016م بتاريخ 2016/2/7م.

وتم تجديد اعتماد برنامج الماجستير في اللغة العربية وآدابها في التخصصين: )الدراسات اللغوية 

والدراسات األدبية والنقدية( 25 مايو 2021م.

ثانياًا- مرحلة الدكتوراه:

أ- في الشريعة اإلسالمية:

في   « الدكتوراه  ببرنامج  المؤسسة  تقدمت  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  في  رائدة  في سابقة 

م.  الدراسي 2005-2004  العام  من  ابتداًء  به  والعمل  له  الترخيص  وتم   « وأصوله  اإلسالمي  الفقه 

وشرعت المؤسسة في هذا البرنامج منذ 2004/9/1 م، بعد أن ُعرض وُدرس وُروجع من قبل هيئة 

االعتماد األكاديمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

احتفت المؤسسة يوم األربعاء 22-6-2011 م بمناقشة أول رسالة دكتوراه على مستوى الدولة 

في الدراسات اإلسالمية.

التخصصين:  في  اإلسالمية  الدراسات  في  الدكتوراه  برنامج  اعتماد  تجديد  تم  2015م،  عام  وفي 

)الفقه، وأصول الفقه( بموجب القرار الوزاري رقم )184( لسنة 2015م بتاريخ 2015/7/2م.

بتاريخ  وأصوله(  )الفقه  اإلسالمية تخصص:  الدراسات  في  الدكتوراه  برنامج  اعتماد  تجديد  وتم 

3يونيو 2021م.

ب- في اللغة العربية وآدابها: 

تقدمت المؤسسة ببرنامج الدكتوراه في اللغة العربية وآدابها خالل العام الدراسي 2007-2006 

م، وتم الترخيص له، والعمل به ابتداًء من العام الدراسي 2007-2008 م.

التخصصين:  في  وآدابها  العربية  اللغة  في  الدكتوراه  برنامج  اعتماد  تجديد  تم  2015م  عام  وفي 

)اللغة والنحو، واألدب والنقد( بموجب القرار الوزاري رقم )194( لسنة 2015م بتاريخ 2015/7/7م.
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وفي عام 2012 م احتفت الدراسات العليا بمناقشة أول رسالة دكتوراه في اللغة العربية.

وفي عام 2017 افتتح برنامج الدراسات العليا )الماجستير والدكتوراه( للطالب الذكور في جميع 

التخصصات.

وتم تجديد اعتماد برنامج الدكتوراه في اللغة العربية وآدابها في التخصصين: )الدراسات اللسانية، 

والدراسات األدبية والنقدية( 3 يونيو 2021م.

ثالثا: األهداف: 

األهداف العامة لبرنامج الدكتوراه:

االهتمام بالدراسات اإلسالمية والعربية، والتوسع في بحوثهما، والعمل على نشرها واإلفادة منها.   -1

اإلسهام في إثراء جوانب المعرفة المرتبطة بالدراسات اإلسالمية والعربية وتطويرها، وذلك عن    -2

طريق البحوث الجادة والمفيدة، للوصول إلى إضافات علمية وتطبيقية مثمرة ومتميزة.

تمكين الطلبة المتميزين من حاملي شهادة الماجستير من مواصلة دراساتهم العليا داخل الدولة.    -3

وتخريج الباحثين المؤهلين منهجًيا وعلمًيا والقادرين في الوقت ذاته على متابعة المستجدات 

المعاصرة.

القضايا  تلك  السيما  والوطني،  واالجتماعي  الحضاري  بواقعه  للطالب  العلمي  التكوين  ربط    -4

والمشكالت المرتبطة بالواقع في مجتمع دولة اإلمارات العربية المتحدة.

إعداد الكفاءات العلمية المتخصصة، وتأهيلها تأهياًل علمًيا عالًيا، ورفد المؤسسات داخل دولة    -5

اإلمارات بالكفاءات التي تحتاجها في هذين التخصصين. 

المؤتمرات والندوات العلمية، وتشمل:

المؤتمرات والندوات الداخلية. أ-  

كر السفر ورسوم التسجيل واإلعاشة  المؤتمرات والندوات الخارجية: تتحمل الجامعة نفقات تذا ب-  

وفقا للميزانية.

المطبوعات، وتشمل:

طباعة الرسائل العلمية المنجزة في الدراسات العليا.  أ-  

طباعة أبحاث الطلبة المحكمة في مجالت الجامعة. ب-  
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2- آليات تحفيزية أخرى:

التشجيع على النشر في مجالت الجامعة - دون مقابل-؛ للمحافظة على المستوى المتميز للمجلة، . 1

عن طريق إجراءات تحكيم األبحاث عبر مرحلتي: القراءة األولية، والتحكيم النهائي - بتحكيم اثنين 

من المشهود لهم بالخبرة العلمية في مجال التخصص- ثم مرحلة المطابقة والتدقيق.

إحياء دور الترجمة من العربية إلى اللغات الحية في مجال الدراسات اإلسالمية والعربية والعكس.. 2

االنتحال . 3 كشف  برنامج  لتفعيل  تعد  كما  والنشر،  التأليف  حقوق  حماية  على  الجامعة  تعمل 

والسرقات العلمية.

مكتبة الجامعة رافد معرفي لبرامج الدراسات العليا: 

في الجامعة مكتبة تقدم خدماتها طوال أيام األسبوع تضم أهم المصادر والمراجع باإلضافة إلى . 1

عدد  بلغ  بحثه.  إتمام  على  تعينه  الباحث،  يد  متناول  في  التي  والمختبرات  العديدة،  الدوريات 

وعدد  عنوانًا،   )622( المراجع:  وعدد  عنوانًا،   )32726( تحتوي  مادة   )70000( فيها:  المصادر 

النبوي  الحديث  بتخريج  مختصة  قاعة  وبها  عنوان،   )272( تتضمن  دورية   )3426( الدوريات: 

الشريف احتوت )288( عنوانًا، وبها المكتبة الرقمية التي احتوت )1684( عنوانًا. 

خصص حديًثا داخل المكتبة جناٌح للباحثين في مرحلة الماجستير زود بأنفس المصادر في مجال . 2

بشبكة  اآللي مزودة  اإلعالم  أجهزة  به بعض  ألحقت  كما  وآدابها  العربية  واللغة  واألصول،  الفقه 

المعلومات »اإلنترنت«، ويتوافر جهاز تصوير صديق للبيئة يمكنه تصوير الكتب ونقلها بشكل آلي 

إلى وحدة التخزين أو البريد اإللكتروني ووسائل البحث األخرى. 

الوطن . 3 داخل  الجامعات  وكذلك  المتنوعة،  العلمي  البحث  كز  مرا مع  وطيدة  عالقات  للجامعة 

وخارجه مما يؤهلها للتأطير الجيد في مجال الدراسات العليا. 

تخطط إدارة المكتبة مسؤولية االختيار والترويج والحفاظ على مصادر المعلومات كافة. . 4

تعمل إدارة المكتبة على مراجعة محتوياتها بصورة دورية. . 5

إعداد خطة سنوية، لتحديث المصادر التعليمية بالتنسيق مع األقسام العلمية. . 6

اتخاذ . 7 المكتبة، ويعود  الجامعة حول تطوير مجموعات  التوصيات من أعضاء مجتمع  تستقبل 

القرار النهائي إلى إدارة المكتبة. 

تعمل إدارة المكتبة على تعزيز سياسة المكتبة بصورة دورية متوافقة مع رسالة الجامعة. . 8
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التدريس . 9 هيئة  أعضاء  من  للباحثين  العلمي  البحث  متطلبات  دعم  على  الكلية  عمادة  تعمل 

وطلبة الدراسات العليا. 

مصادر . 10 بتوفير  العلمي  البحث  لشؤون  الجامعة  مدير  نائب  من  وبإشراف  المكتبة  إدارة  تقوم 

المعلومات وخدمات المكتبة ذات الصلة. 

توفر المكتبة خدمات لمساعدة الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية ومن أهم هذه الخدمات: خدمة . 11

اإلعارة لجميع أعضاء الهيئة التدريسية واإلدارية وجميع طلبة الدراسات العليا والبكالوريوس. 

تمنح المكتبة عضو الهيئة التدريسية وطلبة الدراسات العليا استعارة 20 كتابًا في المرة الواحدة . 12

لمدة شهر قابلة للتجديد لمدة شهر آخر(. 

إذا انقضت مدة اإلعارة دون أن يعيد الطالب ما بعهدته من تلقاء نفسه، يُرَسل له إخطار إلعادة . 13

الكتب خالل أسبوع وإال يحرم من االستعارة. 

والرسائل . 14 والدوريات،  والمراجع،  الموسوعات،  هي:  باستعارتها  للطلبة  يُسمح  ال  التي  الكتب 

الجامعية. 

تحتفظ المكتبة بالرسائل العلمية لدرجتي الماجستير والدكتوراه. . 15

المستفيد . 16 على  غرامة  فرض  يتم  المستفيد  قبل  من  الكتاب  حالة ضياع  في  المفقودة:  الكتب 

تقدرها إدارة المكتبة على حسب نوع الكتاب.

كثر من مرة واحدة خالل العام الدراسي . 17 في حالة تكرير المستعير فقد ما بحوزته للمكتبة أو إتالفه أ

الواحد تضاعف عليه الغرامة. 

إخالء طرف: ال يتم إخالء طرف الطلبة أو أي من السادة أعضاء الهيئة التدريسية إال بعد التأكد من . 18

إرجاعهم لجميع الكتب. 

يجب استرداد الكتب المعارة للطالب حتما قبل نهاية العام الدراسي بأسبوعين على األقل. . 19

خدمة الخلوات الدراسية: يستطيع الطلبة استخدام الخلوات الدراسية للدراسة بها وعددها )8 . 20

خلوات دراسية(.

بإيداع . 21 كتب   5 تصوير  الطالب  يستطيع  حيث  للجميع  متاحة  التصوير  خدمة  التصوير:  خدمة 

الهوية بالمكتبة وإرجاع الكتب في اليوم نفسه. أما الرسائل العلمية فيستطيع الطالب أن يصور 

30 صفحة فقط. 



دليل الدراسات العليا : مرحلة الدكتوراه 

24

على . 22 المستجدين  الطلبة  بتدريب  جامعي  عام  كل  بداية  في  المكتبة  تقوم  اإلرشادية:  الحصص 

طريقة استخدام نظام البحث اآللي، وتعريفهم بأنظمة المكتبة. 

يجوز إهداء وتبادل الكتب والدوريات بين المكتبة وغيرها من الهيئات العلمية والمكتبات. . 23

العالقة بين المكتبة ومركز جمعة الماجد للثقافة والتراث: 

y  .ترتبط المكتبة مع المركز بفهرس آلي واحد يجمع مقتنياتهما معا

y  الجامعة من كتب ودوريات ورسائل المركز ومحتويات مكتبة  اإلنسانية في  الثقافة  تتبع خزانة 

جامعية نظام فهرسة وفق المعايير العالمية المعتمدة في الفهرسة ومصنفة وفق أحدث طبعات 

ديوي العشري في نظام واحد وهو نظام الماجد للمعلومات. 

y  وكذلك في حال رغبة الطالب في استعارة الكتب من المركز تقوم المكتبة بالتواصل مع المركز

لجلب الكتب المطلوبة بعد أن يقوم األستاذ المشرف بطلب الكتاب. 

الوسائل التكنولوجية: 

الكتب. . 1 البحث عن  اآللي تستخدم إلجراء عمليات  الحاسوب  أجهزة  المكتبة عدد من  في  يتوافر 

الكتاب  وتقوم المكتبة بتدريب روادها على كيفية البحث في الفهرس اآللي وكيفية الوصول إلى 

قائمة مطبوعة  واستخراج  الموضوع  أو  المؤلف  أو  بالعنوان  البحث  يمكن ألي مستفيد  حيث 

باألوعية التي يريدها. 

الحاسوب الشخصي . 2 المعلوماتية من  الشبكة  الطلبة استخدام  اإلنترنت: يستطيع  البحث على 

في المكتبة. 
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مكتبة الجامعة

قاعة الدراسات العليا

الخلوات الدراسية
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الالئحة التنظيمية 
لبرنامج الدكتوراه
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الباب األول: نظام القبول والتسجيل في مرحلة الدكتوراه

المادة )1(: 

يبدأ التسجيل في السنة التمهيدية بالدراسات العليا في أوائل النصف الثاني من شهر يوليو من 

كل عام جامعي، وينتهي قبيل انطالق الدراسة بأسبوع واحد، ويجوز فتح التسجيل مع بداية الفصل 

الدراسي الثاني للتخصصات المتاحة حسب المقاعد الشاغرة. وذلك وفق الشروط اآلتية:

أن يكون المتقدم أو أحد والديه من مواطني دولة اإلمارات، أو من دول مجلس التعاون الخليجي،  أ-  

أو أبناء الجاليات العربية واإلسالمية.

أن تكون الشهادات المقدمة مصدقة أو معادلة من وزارة التربية والتعليم بدولة اإلمارات.  ب-  

تخصصات  أحد  في  )الماجستير(،  اإلجازة  في  األقل  على   )3/4( كمي  ترا معدل  على  الحصول  ج-  

الدراسات اإلسالمية أو اللغة العربية من كلية أو جامعة معترف بها. 

كية من خطة  في حال قبول الطالب من  التخصصات ذات الصلة، فإنه يعطى مساقات استدرا د-  

الماجستير بحد أقصى تسع ساعات يحددها القسم العلمي. 

أن يجتاز المقابلة العلمية التي سُتجرى بهذا الخصوص. هـ-  

برنامج  في  للقبول  أدنى  كحد  اإلنجليزية  اللغة  شهادات  إحدى  على  الطالب  حصول  يشترط  و-  

الماجستير وفق اآلتي:

EmsatIELTSTOFFL

11005.005.00

الحصول على شهادة معتمدة في أساسيات الحاسوب. ز-  

الحصول على شهادة إمسات في اللغة العربية بدرجة 1100. ح-  

أن يمأل استمارة التسجيل للعام الجديد، ويقدم وصال بتسديد الرسوم.  ط-  

تسليم نسخة من الشهادات العلمية إلى مكتب عمادة الدراسات العليا. ي-  

دفع الرسوم الدراسية المقررة بداية كل عام دراسي. ك-  
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إجراءات القبول:

المادة )2(:

تتولى عمادة الدراسات العليا قبول الطلبة وتسجيلهم في مرحلة الدكتوراه، ويتم ذلك وفق ما 

يأتي:

www.alwasl.ac.ae يتم إعالن موعـد بداية التسجيل عبر موقع الجامعة اإللكتروني   -

يتقدم الراغبون في التسجيل بإدخال بياناتهم، وتحميل المستندات المطلوبة، على موقع الجامعة.   -

يصدر مدير الجامعة قرارا بأسماء المقبولين وفق المعايير السابقة، وتُعلن على موقع الجامعة.   -

الوثائق المطلوبة:

تعبئة نموذج التسجيل الذي تعده عمادة الدراسات العليا، وذلك عن طريق موقع الجامعة.. 1

صورة جواز السفر والهوية وخالصة القيد )للمواطنين(، وصورة عن اإلقامة للجنسيات األخرى . 2

صورة من شهادة الثانوية العامة والبكالوريوس والماجستير موثقة بحسب األصول.. 3

كمال الدراسة من هيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية . 4 رسالة إنهاء الخدمة الوطنية أو ال مانع من إ

)لمواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة(. 

أربع صور شخصية. . 5

شهادة الفحص الطبي.. 6

شهادة حسن السيرة والسلوك.. 7

وصل إثبات دفع الرسوم الدراسية.. 8

تحتفظ الجامعة بحق طلب وثائق إضافية.. 9

المادة )3(: 

التحويل في السنة التمهيدية:  

أن يكون الطالب محوالً من جامعة معترف بها من التعليم العالي من داخل الدولة أو خارجها.  ̵

أن يكون لدى الطالب شهادة اإلمسات أو ما يعادلها سارية المفعول.  ̵

كمي 3.0 من 4.0.  ̵ أن يكون الطالب حاصالً على الحد األدنى من المعدل الترا
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أن يستوفي جميع شروط جامعة الوصل للتسجيل.  ̵

معادلة العالمات في المساقات ذات الصلة بالمساقات المطروحة في جامعة الوصل والحاصل  ̵

على 3.0 من 4.0. 

ال يسمح بتحويل عالمات مشاريع التخرج والرسالة.  ̵

إخطار الطالب بالمساقات والعالمات المحولة.  ̵

التُقدم بطلب االنتقال إلى الجامعة. ̵

نظام  ̵ في  مقرر  هو  لما  معادلة  متضمنًا مساقات  التمهيدية  السنة  في  عالماته  يكون كشف  أن 

جامعة الوصل.

أن تكون نسبة المساقات المطابقة لبرنامج الجامعة تعادل 60 % على األقل. ̵

أال يزيد عدد المساقات التي يمكن معادلتها عن 40 % من عدد المساقات الدراسية. ̵

حصول الطالب على تقدير "جيد جًدا" على األقل في كل مساق تتم معادلته )كل مساق على حدة(. ̵

في حال عدم استكمال الشرطين السابقين يلتحق الطالب بالسنة التمهيدية الستكمال المساقات  ̵

الناقصة.

المادة )4(:

التحويل في مرحلة إعداد الرسالة:

أن يكون الطالب المحول من جامعة معترف بها من التعليم العالي من داخل الدولة أو خارجها. ̵

أن يكون لدى الطالب شهادة اإلمسات -أو ما يعادلها- سارية المفعول.  ̵

كمي 3.0 من 4.0.  ̵ أن يكون الطالب حاصالً على الحد األدنى من المعدل الترا

أن يستوفي جميع شروط التسجيل بجامعة الوصل.  ̵

للتحويل في برنامج الدكتوراه يشترط أن يكون الطالب قد اجتاز 25 % كحد أقصى العالمات في  ̵

الجامعة السابقة. 

الوصل والحاصل  ̵ جامعة  في  المطروحة  بالمساقات  ذات صلة  المساقات  في  العالمات  معادلة 

على 3.0 من4.0. 
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ال يسمح بتحويل عالمات مشاريع التخرج والرسالة.  ̵

التقدم بطلب االنتقال إلى الجامعة. ̵

أن يكون الحد األقصى للمدة التي تحتسب ضمن المدة الالزمة إلعداد الرسالة )50 %( من الحد  ̵

األدنى لمدة الدراسة بالجامعة المحول إليها.

موافقة مجلس عمادة الدراسات العليا المحول إليها على تسجيل الموضوع ذاته، بناًء على رأي  ̵

القسم المختص.

موافقة الجامعة التي حوَّل منها الطالب. ̵

يسجل الطالب عنوان رسالته كما هو، وإذا تبين أن العنوان ُمسجل بالفعل يقوم الطالب بتعديل  ̵

العنوان.
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مطبوعة طلـب االلتحاق 
ببرنامج الدراسات العليا
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الباب الثاني: نظام الدراسة

أوال: نظام الدراسة ومدتها:

المادة )5(: 

تعتمد الجامعة النظام الفصلي في السنة التمهيدية.

المادة )6(:

مدة الدراسة ثالث سنوات، سنة دراسية تمهيدية مكونة من فصلين + سنتان دراسيتان إلعداد  أ-  

بناء على عذر  الرسالة سنة أخرى،  العليا تمديد مدة  الدراسات  الرسالة، ويحق لمجلس عمادة 

مقبول، وتقرير مفّصل من المشرف؛ كما يمكن تقديم الرسالة قبل انقضاء المدة بــــ)ستة أشهر 

القسم  في  العليا  الدراسات  لجنة  وموافقة  المشرف  من  تزكية  بتقرير  مصحوبة  األكثر(،  على 

المختص.

تنفذ المساقات الدراسية في سنة واحدة، ويحق لعمادة الدراسات العليا النظر في تنفيذها خالل  ب-  

سنتين، إن كانت المصلحة تستلزم ذلك.

المادة )7(: 

المساقات  عدد  يزيد  أال  على  لتنفيذها خالل سنتين”  دراسية  “تأجيل مساقات  معايير  تتحدد 

المراد تأجيلها على 50 % من إجمالي المساقات الفصلية، شريطة أالَّ يكون الطالب راسبًا في أي من 

مساقات الفصل السابق، وأن يكون مسدًدا الرسوم الدراسية. مع تقديم طلب التأجيل متضمنا األعذار 

والمبررات..

المادة )8(: 

ال يحق للطالب تسجيل أقل من 50 % من المساقات كحد أدنى في المرحلة التمهيدية.

المادة )9(: 

دوام الطلبة في السنة التمهيدية إلزامي وأاّل تقل نسبة الحضور عن 75 % ويحرم الطالب دخول 

االمتحان النهائي إذا لم يحقق النسبة المطلوبة في كل مساق، إال بعذر قانوني يقرُّه مجلس العمادة بعد 

عرضه عليه من قبل مجلس الكلية والقسم المختص.
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المادة )10(: 

يلتزم الطالب إضافة إلى حضور االمتحانات )60 % من الدرجة( بتقديم أنشطة )مشاركات، أوراق 

عمل( وتحتسب له 30 % إضافة إلى بحث فصلي في المساق المحدد وأسئلة بحثية في غير مساق 

البحث، وتحتسب له 30 % مع مراعاة اللوائح الداخلية والتنظيمية لعمادة الدراسات العليا المتعلقة 

بتوزيع العالمات.

ثانيا- الرسوم الدراسية:

المادة )11(: 

تسدد الرسوم الدراسية التي يحددها مجلس األمناء في بداية كل سنة دراسية.

المادة )12(:

تحسب الرسوم الدراسية على أساس مدة الدراسة والبحث ويبدأ ذلك من تاريخ موافقة مجلس 

العمادة على التسجيل والقبول.

المادة )13(:

الطالب  يدفع  أن  على  الدراسة،  رسوم  وتحتسب ضمن  واحدة،  أقصاها سنة  القيد،  وقف  مدة 

50% من قيمة الرسوم الدراسية.

المادة )14(:

ال تسجل الرسالة إال بعد تسديد رسوم السنة التمهيدية أوال، وال تناقش الرسالة إال بعد تسديد 

الرسوم كاملة.

المادة )15(:

الفصل  نهاية  المناقشة قبل  لجنة  بتشكيل  العليا  الدراسات  قرار مجلس عمادة  في حال صدر 

الدراسي األول بحسب التقويم الجامعي؛ فإن الطالب يدفع 50 % من رسوم السنة الدراسية شريطة 

التأكد من إتمام الطالب المدة الزمنية للبرنامج وكتابة الرسالة.
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الباب الثالث: نظام االمتحانات في السنة التمهيدية

المادة )16(: 

يعقد االمتحان النهائي في نهاية الفصل الدراسي في كل المساقات التي يدرسها الطالب.

المادة )17(:

الدرجة النهائية في كل مساق 100 درجة، ويعّد ناجحا من حصل على 70 % فأكثر. وتوزع درجة 

كل مساق دراسي على النحو اآلتي: 

الدرجةموضوع التقييم

30المشاركات وأوراق العمل

 األسئلة البحثية في غير مساق البحث
30

البحث الفصلي في المساق المحدد

40االمتحان النهائي

100المجموع 

المادة )18(: 

الالئحة التنظيمية للبحث الفصلي في برامج الدراسات العليا:

البحث الفصلي: بحث علمي متعمق في التخصص الدقيق، يتقدم به الطالب في كل فصل دراسي . 1

وهو مكمل تقييمي ألحد المساقات المقررة في كل من مرحلتي الماجستير والدكتوراه.

يخضع البحث الفصلي ألخالقيات البحث العلمي في الجامعة، بما يتواءم مع منظومة المؤهالت . 2

الوطنية.

يقدم الطالب في الدراسات العليا بحًثا واحًدا - في مجال التخصص - في كل فصل دراسي، ويكون . 3

بإشراف موجه علمي مكلف من قبل عمادة الدراسات العليا لمتابعة الطالب.

يتم . 4 الماجستير(  الفصلي متنوعة )بحث علمي، تحقيق مخطوط في مرحلة  البحث  موضوعات 

للبحث  الكبرى  المحاور  مع  يتالءم  بما  العلمي،  للقسم  االستراتيجية  الرؤية  حسب  تحديدها 

العلمي كما هي مصوغة في الخطة االستراتيجية لنيابة البحث العلمي في الجامعة.

يسجل عنوان البحث الفصلي في المساق المحدد في موعد أقصاه نهاية األسبوع الثالث من بدء . 5

الفصل الدراسي.
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يُراعى في البحث الفصلي ما يأتي:  .6

تعميق تجربة البحث العلمي لدى الطالب. أ-  

كتساب المهارات البحثية. ا ب-  

رفع قدرات الطالب على المناقشة والعرض والردود في جلسة المناقشة. جـ-  

القواعد المنظمة إلعداد البحث الفصلي وإخراجه:  .7

من حيث الكم: يجب أالّ يقل عدد صفحات البحث عن )25(، وال يزيد على)45( صحيفة. أ-  

والتوثيق  األسلوب  حيث:  من  بدقة  العلمي  البحث  لقواعد  البحث  يخضع  الكيف:  حيث  من  ب-  

والمنهج والنتائج والمصادر والمراجع.

ال تتجاوز نسبة النصوص المقتبسة عن 25 % من حجم البحث. ت-  

ما جاء في  اإلخراج وفق  والدكتوراه في  الماجستير  كتابة رسالة  تُطبق قواعد  اإلخراج:  من حيث  ث-  

المادة )45( من دليل جامعة الوصل لبرنامج الدكتوراه.

يلتزم الطالب في صياغته للبحث بالقواعد المقررة في أخالقيات البحث العلمي في دولة اإلمارات  ج-  

العربية المتحدة، وبما ال يتعارض مع وثيقة التسامح المعلنة في الدولة. 

يتعين على الطالب االلتزام بالتدقيق اللغوي لبحثه. ح-  

من حيث المدة: آخر موعد لتسليم البحوث ألستاذ المساق هو األسبوع الثالث عشر من الفصل  خ-  

الدراسي األول والثاني، واألسبوع الخامس إن كان البحث صيفًيا.

وتكون  الفصلي،  البحث  من  المستهدفة  والمهارات  التعليمية،  المخرجات  تقييم  على  د-  يشتمل 

درجته 30 % وصورته على النحو اآلتي:

y .عنوان البحث ومطابقته للخطة

y .منهجية البحث

y .تحقيق البحث لألهداف الموضوعة

y .توثيق المعلومات وسالمة االقتباسات

y .أسلوب الكتابة والعرض

y .نتائج البحث
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القواعد المنظمة إللغاء البحث:   -8

في حال عدم التزام الطالب بأي من القواعد المقررة سلفا، يطلب أستاذ المساق من الطالب إعادة  أ-  

النظر في البحث حسب القواعد المقررة، وفي حال عدم التزامه يتقدم أستاذ المساق بتقرير إلى 

القسم العلمي إللغاء البحث.

البحث  عليها  يعرض  )أستاذين(  التخصص  أساتذة  من  لجنة  العليا  الدراسات  عمادة  تشكل  ب-  

والتقرير المرفوع من الموجه العلمي، وذلك للنظر واتخاذ القرار الالزم. 

المادة )19(:

األسئلة البحثية في برامج الدراسات العليا: 

)المساق(  أستاذ  يحددها  بحثية(  )أسئلة  بمسّمى  مركزة  المسائل البحثية   تكون 

والمنهجية  المعرفية  باألسس  متصلة  تكون  فقط  فيها البحث الفصلي  يكون  ال  التي  في المساقات 

كتاب(  مصطلح، تقديم  تحديد  خالفية،  قضية  معالجة  نظرية،  تعميق  لكل مساق على حدة، )نحو 

في  علمية  رسالة  مناقشة  حلقة نقاش،  علمية،  ندوة  مؤتمر،  عن  )تقرير  تطبيقية  ميدانية  أعمال  أو 

التخصص( وأية أعمال موجهة أخرى يشرف عليها أستاذ المساق تفصيال على النحو اآلتي: 

أوال- الموضوعات: 

المدروس، وتكون عمال  للمساق  والمنهجية  المعرفية  األسس  على  البحثية  األسئلة  تتمحور 

ميدانيا: 

y  .تقريرا عن نشاط متعلق بموضوع المساق: مؤتمر علمي أو ندوة علمية أو مناقشة رسالة علمية

y  .تلخيص كتاب يتعلق بالموضوع: موضوعه، محاوره، نتائجه، قيمة ما أضاف في الموضوع

y  .نقد منهج التأليف عند مؤلف ألف في الموضوع وقيمة تطبيقه له

y  .عقد موازنة بين مؤلفين في الموضوع وقيمة منهج كل منهما

y  .دراسة نظرية لها عالقة بالموضوع عند كاتبين

y  .تطبيق نظرية في الموضوع على نص بعينه

وغير هذا مما يقترحه الطالب أو األستاذ ويتفقان عليه. 
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ثانيا- المواصفات: 

من حيث الكيف: سالمة المنهج = 1من 3 اللغة واألسلوب =1من 3. عمق الفهم=1 من 3.  أ-  

من حيث الكم: ال تقل الورقة عن 3 صفحات وال تزيد على 5 صفحات .  ب-  

المادة )20(:

يُعد الطالب ناجحا في المساق إذا حصل على 70 % فأعلى. 

المادة )21(:

يعقد امتحان تكميلي )الدور الثاني( ألصحاب األعذار ويحتفظ الطالب بدرجة أعمال الفصل. 

المادة )22(:

إذا رسب أو تغيب الطالب في مساق يحق له إعادة المساق كامال. 

المادة )23(:

يحرم الطالب دخول االمتحان النهائي إذا لم يحقق نسبة الحضور المطلوبة في كل مساق، ويعد 

راسبًا في المساق وفي حال تقدم الطالب بعذر مقبول تقره عمادة الدراسات العليا يُسمح له بدخول 

االمتحان.

المادة )24(:

كثر يُفصل من البرنامج. إذا رسب في أربعة مساقات أو أ

المادة )25(:

70 درجة ما لم يتجاوز ثالثة  إذا حصل الطالب في امتحان أّي مساق على 68 درجة تكمل إلى 

مساقات.
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المادة )26(:

التقدير العام للدرجات هو:

مستوى التقديرالتقدير

90100ممتاز

8089.9جيد جًدا

7079.9جيد

دون 68 راسب

الباب الرابع: مرحلة إعداد الرسالة 

أوال- تسجيل الرسالة:

المادة )27(: 

يشترط لتسجيل رسالة الدكتوراه وتعيين مشرف ما يأتي:

أن يستكمل الطالب مساقات السنة التمهيدية. ̵

أالَّ يقل معدل الطالب بعد نجاحه في السنة التمهيدية عن تقدير “جيد”. ̵

تسديد الرسوم الدراسية للسنة التمهيدية. ̵

موافقة مجلس الكلية ومجلس عمادة الدراسات العليا. ̵

المادة )28(: 

االمتحان . 1 نتيجة  إعالن  تاريخ  من  أشهر  ستة  تتجاوز  ال  مدة  في  الدكتوراه  رسالة  تسجيل  يتم 

بقرار  ويجوز  الدراسية.  رسومها  احتساب  مع  بنجاح  التمهيدية  السنة  اجتياز  بموجبه  تم  الذي 

من مجلس عمادة الدراسات العليا التمديد لمدة ثالثة أشهر لعذر تقبله لجنة الدراسات العليا 

بالقسم المختص مع احتساب رسومها الدراسية.

يسمح للطالب أن يسجل عنوان رسالته بعد انتهاء الفصل األول بنجاح وفق اآلتي: . 2

اختيار عنوان البحث. أ-  

إجراء )سمينار( للحصول على موافقة القسم/الكلية. ب-  
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الحصول على اإلفادات الخارجية )البراءات العلمية(  ج-  

ال يتم تعيين مشرف إال بعد االنتهاء من الفصل الدراسي الثاني بنجاح.. 3

يباشر الطالب العمل في الرسالة رسمًيا بعد تعيين المشرف من قبل القسم العلمي المختص . 4

ثم موافقة مجلس الكلية ومصادقة مجلس عمادة الدراسات العليا.

المادة )29(: 

يشترط في موضوع الرسالة أن يكون جديدا مبتكرا، متضمنًا إضافة علمية إلى بحوث التخصص، 

ومسهًما في تنمية المجتمع، وتطوير المعرفة، ويترك أمر اختيار البحث للطالب، مع استشارة األساتذة 

المختصين في ذلك، على أال يكون البحث تكراًرا لبحٍث سبقت دراسته أو نشره.

المادة )30(:

العليا بالقسم المختص للنظر فيها،  الدراسات  العلمية إلى لجنة  يقدم الطالب مشروع رسالته 

على أن يُبيِّن في الخطة إشكالية البحث وأهدافه وأسباب االختيار والدراسات السابقة، مع ذكر الفرق 

بينها وبين تلك الدراسات ومنهج البحث وخطته األولية؛ وفق نموذج معتمد عمادة الدراسات العليا. 

المادة )31(:

تعرض مشاريع الرسائل العلمية على لجنة الدراسات العليا في القسم للنظر فيها، يعقبها عقد 

الرسالة، ثم تتخذ  المقدمة إلنجاز  الخطة  الطالب مناقشة علمية في  لمناقشة  حلقة نقاش )سمينار( 

اللجنة قرارها بإجازة المشروع أو تعديله أو رفضه.

المادة )32(:

الطالب على  بحصول  مناظرة  أخرى  علمية  أية جهة  لدى  البحث  التأكد من عدم تسجيل  يتم 

إفادات معتمدة من مركزين علميين أو ثالثة، على أن يتحمل الطالب الرسوم المستحقة للحصول على 

البراءة العلمية.

المادة )33(:

يعتمد مجلس الكلية المختصة عنوان مشاريع الرسائل العلمية وخطتها والمشرف عليها بناًء 

العنوان )باللغتين  المختص، مع ضرورة أن يتم ضبط  القسم  العليا في  الدراسات  على توصية لجنة 

العربية واإلنجليزية( ويعد الموضوع مقبوال رسميا بعد موافقة مجلس عمادة الدراسات العليا.
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المادة )34(:

يعد تسجيل الموضوع رسمًيا من تاريخ موافقة مجلس عمادة الدراسات العليا.

المادة )35(:

للطالب حق تعديل عنوان رسالته مرة واحدة في أية مرحلة من مراحل إعدادها، شريطة أن يكون 

ذلك مصحوبًا بتقرير من الطالب يوضح فيه أسباب التعديل، وموافقة المشرف ولجنة الدراسات العليا 

بالقسم المختص وموافقة مجلس الكلية ومجلس العمادة، وال يجوز تغيير عنوان الرسالة تغييرا جذريا 

بعد مضي سنة على التسجيل.

ثانيا- اإلشراف العلمي:

المادة )36(:

يُقترح المشرف من قبل الطالب بناء على نموذج يتم إرساله من قبل القسم العلمي، ويعتمد 

من قبل الدراسات العليا والقسم العلمي إذا كان مناسبًا، ثم تتم المصادقة والموافقة عليه بقرار من 

مجلس الكلية المختصة ومن ثم مجلس عمادة الدراسات العليا.

ويشترط:

أن يكون المشرف بدرجة “أستاذ” أو “أستاذ مشارك” وله خبرة واسعة في )التدريس واإلشراف(.   -

يجوز أن يشرف األستاذ المشارك في التخصص العام على أن يقدم ما يثبت خبرته في تدريس    -

مرحلة الدراسات العليا واإلشراف العلمي إضافة إلى توافر حاجة لدى القسم العلمي لخدماته.

المادة )37(:

يجوز تعيين مشرف مساعد بناًء على توصية لجنة الدراسات العليا بالقسم المختص، وموافقة 

مجلس الكلية في حالتين:

إذا كان موضوع الرسالة ذا عالقة واضحة بتخصص آخر. أ-  

إذا كانت أعباء المشرف األساس تتطلب ذلك. ب-  

المادة )38(:

عمادة  ولمجلس  رسائل،  ست  على  األستاذ  عليها  يشرف  التي  الرسائل  عدد  يزيد  أال  يشترط 

الدراسات العليا رفع العدد عند الضرورة.
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المادة )39(:

يقدم المشرف األساس استمارة متابعة كل شهرين عن انتظام الطالب إلى رئيس القسم المختص، 

تتضمن بيان انتظام الطالب في حضور ساعات اإلشراف، والمرحلة التي قطعها في بحثه، والمعوقات 

- إن وجدت - مع بيان المقترحات التي تساق الجتيازها. كما تودع نسخة من هذه االستمارة في ملف 

الطالب لدى عمادة الدراسات العليا.

المادة )40(:

يرفع رئيس القسم العلمي تقريًرا شاماًل في نهاية كل فصل دراسي إلى عميد الدراسات العليا، 

لبيان وضع الدراسات العليا في القسم.

المادة )41(:

يلتزم الطالب بحضور ساعة اإلشراف مرة كل أسبوعين، والمداومة على ذلك بنحو 75 % على 

األقل من ساعات اإلشراف في الفصل الواحد، ويجوز لعمادة الدراسات العليا عند وجود عذر مقبول أن 

تجعل نسبة الحضور 50 % على أن تكون الصلة بالمشرف مستمرة عبر وسائل التواصل المختلفة.

المادة )42(:

ال يجوز تغيير المشرف على رسالة الطالب إالَّ في الحاالت اآلتية:

انقطاع المشرف عن العمل في الجامعة.. 1

اعتذار المشرف بطلب رسمي مبرر ومقنع.. 2

تعذر سير البحث ألي سبب من األسباب، بحسب تقدير لجنة الدراسات العليا بالقسم وموافقة . 3

مجلس الكلية واعتماد مجلس عمادة الدراسات العليا.
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الباب الخامس: طبع الرسالة ومواصفاتها ومناقشتها ومنح الدرجة 

أوال- طبع الرسالة ومواصفاتها:

المادة )43(:

ال يسمح بطباعة الرسالة إال بعد استكمال المدة القانونية المحددة إلنجازها.

المادة )44(: 

ال يسمح بطباعة الرسالة إالَّ بعد حصول الطالب على إذن خطي من المشرف األساس يسلم إلى 

رئيس القسم المختص.

المادة )45(:

تُطبع الرسالة بحسب المواصفات اآلتية:

أن تكتب الرسالة باللغة العربية. ̵

من  ̵ أيٌّ  يزيد  ال  بحيث  اإلنجليزية؛  باللغة  واآلخر  العربية،  باللغة  أحدهما  ملخصان  بها  يُرفق  أن 

الملخصين على مئتي )200( كلمة، يلحقان بفهرس الموضوعات.

ويكون ذلك ضمن النسخ السبع التي يقدمها الطالب بعد المناقشة.

أن يكون غالف ومواصفات الرسالة وفق نموذج معد لذلك على النحو اآلتي: ̵

تقدم أربع نسخ من الرسالة قبل المناقشة مطبوعة على وجه واحد من ورق مقاس )A4(، على . 1

أن تكون الطباعة واضحة ومدققة لغويا )خالية من األخطاء اإلمالئية والنحوية( وعلى وجه واحد 

من الورقة، وأن ترقم الصفحات في نسخة الرسالة بأسفل الصفحة وسط السطر.

تترك مسافة سطر ونصف بين األسطر، ويترك هامش )3.5( سم على يمين الصفحة، وتكون . 2

كل الهوامش األخرى )2.5( سم.

تكون المواد المستعملة في حاالت تضمين الرسالة خرائط أو صوًرا أو أية موضوعات أخرى، من . 3

نوع يكفل لها البقاء بحالة جيدة، وأن تكون متماثلة في جميع النسخ. 

يكون حجم الخط في الرسالة في المتن )16( وفي الهامش )14(، وتميَّز العناوين من غيرها.. 4

5 ..)Times( وباإلنجليزية )Simplified Arabic( نوع الخط بالعربية
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المصادر . 6 المقدمة والخاتمة وقائمة  الرسالة عن )200( صفحة باستثناء  أال يقل عدد صفحات 

المصادر،  والئحة  المقدمة  سوى  صفحة   400 على  يزيد  وأالّ  الموضوعات،  وفهرس  والمراجع، 

باستثناء الرسائل المتعلقة بالتحقيق العلمي.

تتبع األقسام العلمية أسلوبًا موحًدا بالنسبة إلى تنظيم أجزاء الرسالة، ويوزع على طلبة الدراسات . 7

العليا. 

منهجية التوثيق في الرسائل البحوث على النحو اآلتي: . 8

يُشار إلى المصادر والمراجع في متن البحث بأرقام متسلسلة آليًّا بحسب الصفحة توضع . 1

بين قوسين إلى األعلى )هكذا : )1( )2(( وتبين بالتفصيل في أسفل الصفحة وفق تسلسلها 

في المتن، على أن يكون لكل صفحة ترقيمها الخاص. 

تذكر بيبليوغرافيا)بيانات الكتاب( في أول ورد لها في البحث على النحو اآلتي: اسم المؤلف، . 2

النشر، رقم الطبعة  النشر، بلد دار  أو المترجم، دار  الكتاب، اسم المحقق )إن وجد(  اسم 

يشار إليها بـ )ط( إن وجدت، التاريخ إن وجد وإال يشار إليه بـ )د.ت(. 

ثم . 3 باألقدم،  الواحد، فيبدأ  الهامش  المصادر في  توثيق  الزمني في  الترتيب  البد من مراعاة 

الذي بعده، وهكذا. 

اسم . 4 البحث،  )عنوان  اآلتي:  النحو  على  المعلومات  فتكون  الدوريات  بحوث  توثيق  أما 

المؤلف، اسم المجلة، جهة اإلصدار، بلد اإلصدار، رقم العدد، التاريخ، مكان البحث في المجلة 

ممثالً بالصفحات )من...إلى.....(

إذا تكررت بعد أول إيراد له يُْكتَفى باسم المؤلف وعنوان المصدر، فإن تكرر مباشرة في . 5

يكتب:  الالحقة  الصفحة  في  مباشرة  تكرر  فإن  نفسه(،  )المرجع  يكتب:  نفسها  الصفحة 

)المرجع السابق(. 

تثبت المصادر والمراجع في قائمة آخر البحث مرتبة ترتيباً هجائياً بحسب اسم المؤلف يليه . 6

النشر، رقم الطبعة  النشر، بلد دار  أو المترجم، دار  الكتاب، اسم المحقق )إن وجد(  اسم 

يشار إليها بـ )ط( إن وجدت، التاريخ إن وجد وإال يشار إليه بـ )د.ت(. 

ال تتجاوز نسبة النصوص المقتبسة 25 % من حجم الرسالة. . 7

يتم عزو اآليات الكريمة إلى مواضعها من السور الكريمة وكتابتها بالرسم العثماني، ويُفضل . 8

استعمال مصحف المدينة المنورة للنشر الحاسوبي. 
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يتم تخريج األحاديث النبوية وآثار الصحابة والتابعين تخريًجا علمًيا صحيًحا من مصادرها . 9

فتخرج  الصحيحين  غير  في  كانت  بهما، وإذا  كتفي  ا الصحيحين  في  كانت  فإذا  األصلية؛ 

الزمني في ذلك، ويشمل  الترتيب  التي وردت فيها مع مراعاة  المصادر  تاًما من  تخريًجا 

الحكم عليه. ويذكر عند العزو بعد ذكر اسم الُمَصنَّف: اسم الكتاب، والباب، ورقم الحديث، 

نحو: )الصحيح، البخاري، كتاب العلم، باب كيف يقبض العلم، حديث رقم: 100(. 

تكون المواد المستعملة في حاالت تضمين الرسالة خرائط أو صوراً أو أية موضوعات أخرى، . 10

من نوع يكفل لها البقاء بحالة جيدة، وأن تكون متماثلة في جميع النسخ. 

فن، . 11 كل  في  المعروف  والزمني  العلمي  الترتيب  وفق  علمًيا  عرًضا  األقوال  عرض  يتم 

وبحسب التخصص، والتوثيق األصلي لكل قول تفصيالً وتدقيًقا بتحقيق األقوال ونسبتها 

من مصادرها األصلية. 

الخاتمة هي النهاية الموضوعية لموضوع البحث ويتناول فيها الباحث ما توصل إليه بحثه . 12

من نتائج وتوصيات. 

يتعين على الطالب االلتزام بالتدقيق اللغوي لبحثه فهو مسؤوليته في المقام األول وليس . 13

مسؤولية المشرف، ويجب أن تكون النسخ التي تم تسليمها مدققة لغوياً. 
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ثانيا- مناقشة الرسالة ومنح الدرجة:

أ- مناقشة الرسالة:

المادة )46(:

يجوز البدء في إجراء تشكيل لجنة المناقشة بعد مضّي سنة وستة أشهر على األقل من تاريخ 

موافقة مجلس العمادة على تسجيل الرسالة، وذلك بناًء على تزكية من المشرف، توافق عليه لجنة 

الدراسات العليا في القسم المختص ومجلس الكلية واعتماد مجلس العمادة. وال تتم مناقشة الرسالة 

إال بعد سداد الرسوم المقررة جميعا.

المادة )47(:

يرفع المشرف الرئيس تقريًرا مفصاًل عن صالحية الرسالة للمناقشة إلى رئيس القسم المختص، 

يقترح فيه تشكيل لجنة المناقشة، وتوافق عليه لجنة الدراسات العليا في القسم، ويرفع إلى مجلس 

الكلية للموافقة ثم إلى مجلس العمادة.

المادة )48(:

تشكل اللجنة العلمية للمناقشة من أربعة أعضاء كما يأتي:

المشرف األساس على الرسالة.. 1

مناقشان داخليان يكون أحدهما رئيسا للجنة. . 2

المناقش الخارجي.. 3

المادة )49(:

يقدم كل عضو من أعضاء لجنة المناقشة تقريًرا سريًا إلى عميد الدراسات العليا خالل شهر من 

التعليل،  أو عدم صالحيتها مع  للمناقشة،  الرسالة  رأيه بوضوح في صالحية  يتضمن  الرسالة،  استالم 

وتحديد التقدير المبدئي للرسالة.

المادة )50(:

يتضمن تقرير المناقش للرسالة المفاصل الرئيسة اآلتية: 

الموضوع والعنوان.  ̵

الخطــــــــــة. ̵
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منهج البحث. ̵

منهجية البحث والتوثيق. ̵

محتوى البحث. ̵

ارتباط النتائج والتوصيات بأهداف الدراسة. ̵

لغة البحث )المصطلح العلمي، وسالمة اللغة( وأسلوبه )األسلوب العلمي(. ̵

ظهور شخصية الباحث/ة.  ̵

مصادر البحث ومراجعه )التنوع، الكفاية، الثراء، ومدى اإلفادة منها(.  ̵

الرأي المبدئي في مدى صالحية الرسالة للمناقشة.  ̵

التقدير المقترح مبدئيا. ̵

المادة )51(:

إذا تضمن أحد التقارير إجراء تعديالت جذرية قبل المناقشة يكون تصويب التعديالت المنصوص 

عليها في تقارير المناقِشين أو أحدهم شرًطا لصالحية الرسالة للمناقشة، وتنفذ في مدة أقصاها شهران، 

وللمشرف الحق في إبداء رأيه في التعديالت المطلوبة ويقدم تقريًرا إلى عمادة الدراسات العليا التخاذ 

الالزم.

المادة )52(:

في حال ورود تقارير سلبية يُراعى ما يأتي:

قائمة  في  يليه  الذي  المناقش  يكون  للمناقشة  الرسالة  صالحية  عدم  التقارير  أحد  تضمن  إذا    -

االقتراح عضًوا مرجًحا، وإن كان تم استنفاده يحيل عميد الدراسات العليا الموضوع إلى القسم 

ح عدم صالحية الرسالة للمناقشة  المختص القتراح عضو مرجح، فإذا تضمن تقرير العضو المرجَّ

رفضت الرسالة. 

أن  السابقة  الحالة  وفي  الحال،  هذه  في  الطالب  وعلى  الرسالة،  ترفض  سلبيان  تقريران  ورد  إذا    -

يسجل موضوًعا جديًدا ويعامل معاملة الطالب المستجد، ما لم يكن الرفض بسبب االنتحال.

يوكل األمر في كلتا الحالتين إلى لجنة الدراسات العليا في القسم المختص للنظر في مدى إمكانية    -

مواصلة الموضوع مع مشرف آخر، أو فصل الطالب. ورفع قرارها لمجلس الكلية ثم إلى مجلس 

عمادة الدراسات العليا.
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المادة )53(:

إذا اعتذر المناقش الخارجي أو تعذرت مشاركته في المناقشة لسبب من األسباب يُعوض بالذي 

يليه في قائمة االقتراح المعروض على مجلس العمادة، وفي حال استنفدت القائمة يرجع إلى القسم 

المختص القتراح أعضاء جدد.

المادة )54(:

يحدد عميد الدراسات العليا موعد المناقشة، إذا كانت تقارير جميع األعضاء إيجابية. في موعد 

أقصاه شهر من تاريخ تسلّم التقارير، ويعرض محضرا عن تقارير الرسالة في مجلس العمادة.

المادة )55(:

يكون السير في إجراءات المناقشة وفق اآلتي: 

يقدم رئيس اللجنة معلومات موجزة عن اللجنة والباحث والرسالة. ̵

يقدم رئيس اللجنة الباحث/ة لعرض عن موضوع رسالته.  ̵

يقدم رئيس اللجنة المناقش الخارجي أواًل لمناقشة الباحث/ة.  ̵

يقدم رئيس اللجنة المناقش الداخلي للمناقشة بمن فيهم ذاته.  ̵

يُتيح رئيس اللجنة ُفرص إجابة الباحث/ة عن األسئلة الموجهة إليه.  ̵

يقدم رئيس اللجنة المشرف على الرسالة للتعليق الختامي على مجريات المناقشة.  ̵

تعتمد المناقشات أسلوب المحاورة، وتتجنب نمط المحاضرات. ويمكن الموازنة؛ حيث يخصص  ̵

كل مناقش مدة لمحاورة الطالب واالستماع إلى إجاباته.

تتمحور المناقشة حول الجانب المعرفي، والمنهجي، واللغوي، واألسلوبي. ̵

كتشاف القدرات المعرفية لدى الطالب وإبراز مهاراته المنهجية. ̵ تسعى المناقشة إلى ا

ضرورة احترام الوقت المخصص لكل مناقش. ̵

يكون سلم الدرجات وفق اآلتي:  ̵

90 % فما فوق = ممتاز.  ̵

80 % إلى أقل من 90 % = جيد جدا.  ̵

70 % إلى أقل من 80 % = جيد.  ̵
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ضرورة أن تكون النتيجة والتقدير متناسقين مع مجريات المناقشة.  ̵

تكون الدرجة النهائية الممنوحة للرسالة بحساب معدل ما يمنحه كل مناقش. ̵

ال يمنح المشرف درجة للرسالة في المداولة وال يحضر جلستها. ̵

y  في حال كانت المناقشة )عن بُعد( فإنه يعمل بالتوقيع اإللكتروني؛ حيث يتوافر محضر المناقش

في نسخة إلكترونية لدى اللجنة في أثناء المداولة، ويوقع إلكترونيا بخطاب موافقة، أو بما يوفره 

القسم التقني من كيفيات مناِسبة. 

معايير منح االمتياز في المناقشة للرسائل العلمية:

y .االستئناس بالسجل التمهيدي للحصول على امتياز

y  .االلتزام بمواعيد اإلشراف واستكمال الرسالة في اآلجال المحددة

y  .هت للرسالة مالحظات جوهرية في الجانبين المعرفي والمنهجي أالّ تكون قد ُوجِّ

y .أن تقبل الرسالة دون تعديالت جذرية

y .ردود الباحث في جلسة المناقشة بابتكار ومنهجية، ولباقة وكفاءة

y .ن لجنة المناقشة مبررات منح االمتياز في تقرير المناقشة تُضمِّ

المادة )56(:

على الطالب االلتزام بإجراء كل التعديالت العلمية الواردة في منطوق محضر لجنة المناقشة في 

واحٌد من تاريخ المناقشة؛ في حال كانت الملحوظات والتصويبات طفيفة، وأربعة  مدة أقصاها شهرٌ 

أشهر من تاريخ المناقشة إذا كانت التعديالت المطلوبة جذرية. 

المادة )57(:

بصيغتي  المعدلة  للنسخة  مطابقة  إلكترونية  ونسخة  مجلدة  ورقية  نسخ  سبع  الطالب  يقدم 

)word/pdf( من رسالته إلى عمادة الدراسات العليا بعد تعديلها أو تصويبها، بحسب ما نص عليه 

محضر المناقشة مع توقيع إحدى النسخ من طرف كل من المشرف على الرسالة والمناقش الداخلي 

)رئيس اللجنة(، وال ينظر في منح الدرجة إال بعد تسليم النسخ المذكورة. 



دليل الدراسات العليا : مرحلة الدكتوراه 

55

ب - منح الدرجة 

المادة )58(:

يتوقف إجراء منح الدرجة على تقديم أعضاء لجنة المناقشة تقريًرا بتصويب التعديالت المطلوبة . 1

وموافقة  المشرف  تقرير  على  بناء  وذلك  بالقسم؛  العليا  الدراسات  للجنة  عليها  والموافقة 

الكلية المختصة، ثم إلى مجلس عمادة الدراسات  المناقش الخارجي، وتقوم برفعها إلى عمادة 

العليا للموافقة على المنح، ثم إلى مجلس الجامعة لالعتماد، ثم إلى مجلس األمناء للمصادقة 

على منح الدرجة. 

أنظمة . 2 وفق  التخرج  متطلبات  من  المطلوب  الحد  حققوا  الذين  للطلبة  الدكتوراه  درجة  تُمنح 

الجامعة وسياساتها المعمول بها.

يراعى في تقديرات منح درجة الدكتوراه مستوى أداء الطالب في كل من السنة التمهيدية والرسالة . 3

على النَّحو اآلتي: 

30 % من معدل السنة التمهيدية. ̵

70 % من درجة مناقشة الرسالة. ̵

تعاد نتيجة المنح إلى عمادة الدراسات العليا إلجراء الالزم بشأن إصدار الشهادة من إدارة الجامعة.. 4

الباب السادس: اإلنذارات األكاديمية

المادة )59(:

إذا تغيب الطالب عن الحضور )25 %( من ساعات حضور مساقات السنة التمهيدية دون عذر  أ-  

مقبول يوجه له إنذار بالحرمان من دخول االمتحان النهائي في المساق الذي تغيب فيه.

اإلنذار  الدراسي األول في مساق فأكثر يتم توجيه  التمهيدية في الفصل  إذا رسب طالب السنة  ب-  

األكاديمي األول له. ويستمر تسجيله في الفصل الدراسي الالحق

بدأ تسجيل الرسالة رسمًيا وتعيين المشرف بعد النجاح في جميع المساقات. ج-  
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الباب السابع: إيقاف القيد وإلغاؤه وإعادته 

المادة )60(:

تتوقف اإلجراءات المتعلقة بإيقاف القيد أو إعادته على تصفية الرسوم الدراسية المستحقة على 

الطالب. 

أ- إيقاف القيد:

المادة )61(: 

يجوز لمن تمَّ قبوله في السنة التمهيدية أن يوقف قيده بعد اجتياز الفصل الدراسي األول بناًء 

على عذر مقبول يقّدره مجلس الكلية المختصة، ويقرّه مجلس العمادة لمدة أقصاها سنة واحدة. وذلك 

بًدا من التاريخ المحدد إليقاف القيد وفق التقويم الجامعي.

المادة )62(: 

يجوز للطالب أن يوقف قيده في مرحلة إعداد الرسالة بناًء على عذر مقبول يقدره مجلس الكلية  ̵

المختصة، ويقره مجلس العمادة لمدة أقصاها سنة واحدة ال تحسب ضمن مدة إعداد الرسالة. 

ويتم إيداع قرار المجلس في ملف الطالب بعمادة الدراسات العليا للمتابعة.

في حالة رغبة الطالب في إيقاف القيد يجب عليه تقديم طلب لذلك على النموذج الخاص بعمادة  ̵

الدراسات العليا. 

ب- إلغاء القيد:

المادة )63(: 

يُلغى قيد الطالب بقرار من مجلس العمادة في الحاالت اآلتية:

إذا لم يتقدم بطلب إعادة القيد بعد أسبوعين من انتهاء المدة القانونية إليقاف القيد. أ-  

إذا لم يلتزم بتسديد الرسوم الدراسية خالل الشهر األول من العام الدراسي ب-  

إذا تغيب عن ساعات اإلشراف، أو حضور المحاضرات بمعدل 25 % فأكثر دون عذر. ج-  

إذا انتهت المدة القانونية لتسجيل موضوع الرسالة وهي المقدرة بستة أشهر، ما لم يقدم عذًرا  د-  

مقبواًل أصواًل، أو لم يكن قد حصل على تمديد ثالثة أشهر أخرى.

إذا انتهت المدة القانونية إلعداد الرسالة ومناقشتها مالم يتقدم بطلب تمديد أو عذر يقبله مجلس  هـ-  

الكلية ويقره مجلس عمادة الدراسات العليا.
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المناقشة  أو بعد  الرسالة قبل مناقشتها  المطلوبة على  التعديالت  بتنفيذ  الطالب  يلتزم  إذا لم  ز-  

خالل شهٍر واحٍد في حال كانت التعديالت طفيفة، أو أربعة أشهر في حال كانت التعديالت جذرية 

يكون راسبًا ويلغى قيده نهائًيا من الجامعة. 

إذا ارتكب مخالفة قانونية أو أدبية تقتضي عقوبته. ح-  

إلغاء قيد نهائي: ج-  

المادة )64(:

يلغى قيد الطالب نهائًيا بقرار من مجلس العمادة في الحاالت اآلتية: 

الطالب الذي انقطع عن الدراسة فصال دراسًيا وتم إلغاء قيده، ولم يتقدم بطلب إلعادة القيد في  و-  

الفصل الدراسي التالي. 

بعذر  يتقدم  ولم  متوالية  أسابيع  ثالثة  التمهيدية  السنة  في  الدراسة  عن  انقطع  الذي  الطالب  ز-  

مقبول. 

الطالب الذي تم إعادة قيده بعد إلغاء القيد ثم انقطع عن الدراسة، أو لم يتم إنهاء رسالته في  ح-  

المدة المحددة.

المادة )65(:

الطالب الذي تم إلغاء قيده نهائًيا ال يحق له العودة إال بتسجيل جديد.

د- إعادة القيد:

المادة )66(:

الطلبة  ضمن  قيده  أوقف  الذي  الطالب  قيد  إعادة  في  الحق  العليا  الدراسات  عمادة  لمجلس 

المسجلين في البرامج، إذا تقدم بطلب إعادة القيد على أن يقدم الطلب في مدة أقصاها أسبوعان من 

تاريخ انتهاء اإليقاف. 

المادة )67(:

الطلبة  ضمن  قيده  أُلغي  الذي  الطالب  قيد  إعادة  في  الحق  العليا  الدراسات  عمادة  لمجلس 

المسجلين في البرنامج، إذا تقدم بطلب إعادة القيد على أن يكون الطلب مرفًقا بأعذار قانونية تسمح 

بإعادة قيده في مدة أقصاها فصٌل دراسُي واحٌد من تاريخ إلغائه. 
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المادة )68(:

األنظمة  بسبب مخالفة  أو  البرنامج  كاديمًيا من  أ الذي فصل فصاًل  الطالب  قيد  إعادة  يجوز  ال 

والتعليمات واللوائح المعمول بها في الجامعة.

المادة )69(:

عند عودة الطالب يجب تقديم طلب إعادة القيد على نموذج خاص بعمادة الدراسات العليا.

الباب الثامن: الفصل الصيفي 

المادة )70(:

الالئحة التنظيمية لنظام الفصل الصيفي بجامعة الوصل 2020-2021م.

إعالن المساقات الصيفية للطلبة: يتم اإلعالن عن المساقات األكاديمية التي يمكن التسجيل . 1

نهاية  عند  العام  التعليم  ومركز  المعنية  الكليات  عمادات  بواساطة  الصيفي  الفصل  في  فيها 

الفصل الثاني.

الثاني . 2 الدراسي  للفصل  النهائية  النتيجة  إعالن  بعد  الصيفي  للفصل  التسجيل  يبدأ  التسجيل: 

انتهاء المدة المحددة  ويستمر التسجيل لمدة أسبوع، ولن يسمح للطالب/ـــة باالنسحاب بعد 

للتسجيل حتى ولو كان الطالب/ـــة مسدًدا للرسوم، وغير مسموح بتغيير المساقات التي تّم 

اختيارها في الفصل الدراسي الصيفّي.

مدة الدراسة: مدته الزمنية ستة أسابيع، يخصص األسبوع األخير لالختبارات النهائية. . 3

العبء الدراسي: عدد المساقات الدراسية التي ينبغي طرحها في الحد األعلى مساقان بواقع . 4

)6( ساعات دراسية أسبوعًيا؛ حيُث إنَّ طبيعة الفصل الصيفّي تكون مضاعفة من خالل ساعاته.

نظام الدراسة: يكون نظام التدريس حسب ما هو معتمد ضمن لوائح نظام الدراسة في الدراسات . 5

العليا.

الُمسمى: يظهر الفصل الصيفّي في سجل الطلبة بمسمى )الفصل الصيفّي(؛ وهو يعدُّ فصل . 6

دراسّي منفصل باستثناء فصلي )الخريف والربيع( كما يتم تقييم الدرجات التي يتم الحصول 

عليها من الفصل الصيفّي بشكل منفصل عن الفصول الدراسية العادية.

العليا . 7 الدراسات  عمادة  قبل  من  )اختياريًا(  الطلبة  نوعية  تحديد  يتم  الُمستفيدون:  الطلبة 

بالتنسيق مع الكليات واألقسام العلمية وموافقة إدارة الجامعة.

االنضباط والحضور: يتحمُل الطلبة مسؤولية التسجيل في المساقات الدراسية، وااللتزام بحضور . 8
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المحاضرات، ومتابعة نظام الدراسة، واللوائح الُمنظمة لها.

الرسوم الدراسية للطالب: يتم احتساب الرسوم الدراسية للطلبة وفق النظام وما ينص عليه . 9

الدليل؛ حيث إّن الرسوم سنوية، ومن ثم فإنَّ السنة الجديدة بالنسبة إلى الطلبة تبدأ من سبتمبر 

كاديمي جديد. من كل عام أ

الباب التاسع: برنامج مساعد تدريس في برامج البكالوريوس

المادة )71(: 

تغطي هذه السياسة شروط قبول مساعد تدريس )ُمَتَدرِّب( من طلبة الدراسات العليا برنامج 

)الدكتوراه( للتدريب على التدريس في مرحلة البكالوريوس.

وتهدُف هذه السياسة إلى التدريب العملّي بشكل عام لطلبة مرحلة الدكتوراه، وتأهيلهم للتدريس 

التدريسية  الهيئة  أعضاء  ودعم  مهاراتهم،  وتنمية  العملية  الخبرة  كسابهم  وإ البكالوريوس،  برامج  في 

ومساعدتهم. 

المادة )72(: 

أْن يكوَن الطالُب ُمنتسبًا إلى برامج الدراسات العليا الُمعتمدة في جامعة الوصل )مرحلة إعداد . 1

الرسالة، والمرحلة التمهيدية بصورة استثنائية(.

أْن يكوَن األداُء األكاديمّي للطالب متميًزا ولديه االستعداد والرغبة للتدريب.. 2

تزكية الطالب من قبل أستاذين من أساتذة الدراسات العليا.. 3

مدة البرنامج: فصل دراسي كامل قابل للتجديد على أْن تُطبَق الالئحُة بدايًة من الفصل الدراسّي . 4

األول من العام الجامعّي )2021-2022م(.

المادة )73(: المهام: 

أْن يعمَل الطالب المرشح لمساعد المدرس حسب المهام التدريبية المحددة؛ مثل )المحاضرات . 1

العلمية، والشروح التوضيحية، والمناقشات الجماعية، و متابعة األنشطة الصفية(.

انتباه . 2 ولفت  معينة،  مشكالت  يواجهون  الذين  الطلبة  بعض  أداء  بمالحظة  المتدرُب  يقوَم  أْن 

األستاذ المشرف، في حال تطلََّب األمر، على أْن تبقى مسؤولية القاعة الدراسية على عاتق األستاذ 

المشرف، الذي يقوم بدور التوجيه واإلشراف والتقويم.
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يتحمُل الطلبة الُمتدربون مسؤوليَة االلتزام بحضور المحاضرات مع األستاذ المشرف، ومتابعة . 3

نظام الدراسة، والتقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الجامعة. 

المادة )74(: آليات تقديم الطلبات:

تُعتمُد استمارة خاصة بطلب التقدم للتدريب على مستوى القسم العلمي.. 1

يقوُم الُمتدرُِّب بتعبئة االستمارة وتقديمها إلى القسم العلمي في بداية كل فصل دراسّي. . 2

تُدرَُس الطلباُت وتُعرُض على الجهات المعنية للموافقة واالعتماد.. 3

ًها.. 4 يَُعيُِّن القسُم العلمّي لكل ُمَتَدرِّب أستاًذا موجِّ

الباب العاشر: المنح الدراسية بالدراسات العليا 

المادة )75(: 

الطلبة  استقطاب  إلى  الوصل،  جامعة  في  العليا  بالدراسات  الدراسية”  “المنحة  برنامج  يسعى 

اإلماراتيين و الخليجيين و العرب، الذين أنهوا برنامج البكالوريوس بتقدير امتياز أو جيد جًدا بالنسبة 

إلى مرحلة الماجستير، أو الماجستير بتقدير امتياز أو جيد جًدا، بالنسبة إلى مرحلة الدكتوراه، ويرغبون 

في استكمال دراستهم العليا في تخصصات معينة بجامعة الوصل. يقدم البرنامج الدعم المالي الجزئي 

لجميع الطلبة الذين اجتازوا الشروط الخاصة بالقبول بالدراسات العليا و تستمر المنحة الدراسية خالل 

مدة دراستهم لدرجة الماجستير ودرجة الدكتوراه في جامعة الوصل. و تبلغ قيمة المنحة 30 % من 

إجمالي الرسوم الدراسية، للطالب الذي سجل ابتداء من السنة الدراسية 2019-2020م وكانت قبل 

ذلك تبلغ 70 % من إجمالي الرسوم الدراسية، للطالب.

المادة )76(: 

تهدف جامعة الوصل من خالل هذه المنح إلى زيادة عدد الطلبة اإلماراتيين و الخليجين والعرب، 

في برامج الدراسات العليا وخاصة في البرامج الدراسية ذات الصلة بالدراسات اإلسالمية واللغة العربية، 

وكذلك زيادة عدد المتخرجين اإلماراتيين من حملة شهادات الدكتوراه والمؤهلين للخوض في المجاالت 

البحثية ذات األهمية االستراتيجية لدولة اإلمارات العربية المتحدة.

المادة )77(: 

تعتمد منح الدراسات العليا الجزئية على معايير تنافسية تأخذ في االعتبار أوراق اعتماد المتقدمين؛ 

كمي، النشر في المجالت العلمية، تقديم العروض بالمؤتمرات، درجة اختبار تقييم  أي: )المعدل الترا

المتخرجين، خطابات التزكية(. يُطلب من المتقدمين تقديم نسخ من جميع أوراق اعتمادهم في وقت 

تقديم الطلب. كما يشترط أن يجتاز الطالب شروط القبول المنصوص عليها في دليل الطالب اإلرشادي.
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الباب الحادي عشر: اإلرشاد األكاديمي

المادة )78(: 

تلتزم الجامعة بتوفير اإلرشاد األكاديمي واالجتماعي للطلبة لتحقيق أفضل مستويات التحصيل 

األكاديمي، وتهدف سياسة اإلرشاد األكاديمي واالجتماعي في الجامعة إلى تطوير الذات واالرتقاء بالصحة 

النفسية لجميع الطلبة في الجامعة؛ حيث تلبي هذه السياسة احتياجات الطلبة، من خالل برامج اإلرشاد 

لتحقيق البيئة الجامعية المناسبة.

المادة )79(: 

تطبق هذه السياسة على جميع الطلبة المسجلين في الجامعة.

المادة )80(: 

ممثلين  إلى  إضافة  اجتماعًيا،  مرشًدا  اإلداري  هيكلها  ويتضمن  إرشادية  وحدة  الجامعة  تنشئ 

فهم مشكالتهم  الطلبة على  إعانة  في  الجامعة  ترجمة طموحات  وتعمل على  األكاديمية  البرامج  من 

األكاديمية واالجتماعية.

للتعريف . 1 وتوجيهية  إرشادية  برامج  خالل  من  الجامعية  بالحياة  المستجدين  الطلبة  تعريف 

بالجامعة وعماداتها وأقسامها المساندة وكيفية حصول الطالب على خدماتها بالتعاون والتنسيق 

مع اإلدارة المتخصصة بالجامعة.

التعامل معها من . 2 الجامعية وكيفية  يواجهونها في حياتهم  التي قد  بالمتغيرات  الطلبة  تعريف 

تعقد  متخصصة  ودورات  تمهيدي،  وأسبوع  تعريفية،  فقرات  في  العلمية  األقسام  برامج  خالل 

لذلك الغرض.

كسابهم . 3 توعية الطلبة بالصعوبات األكاديمية لرفع المهارات الدراسية، وجدول تنظيم الوقت، وإ

مهارات ترفع من تحصيلهم األكاديمي وتحقق توافقهم الشخصي.

تشجيع الطلبة المتفوقين على المزيد من التحصيل وتوجيههم نحو استثمار قدراتهم وإمكاناتهم . 4

في المجاالت التي تتناسب مع ميولهم واهتماماتهم العلمية.

كتساب المهارات الالزمة لزيادة تحصيلهم . 5 متابعة الطلبة المتعثرين دراسيا ومساعدتهم على ا

العلمي

المالئمة لهم، وتعميق فكرة . 6 الوافدين من خالل تقديم مجموعة من األنشطة  الطلبة  مساعدة 

االنتماء للمجتمع.

نشر الوعي باللوائح األكاديمية وسط الطلبة.. 7
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الباب الثاني عشر: التظلمات وااللتماسات األكاديمية

المادة )81(:

التظلم األكاديمي: هو شكوى أو ادعاء يقدمه الطالب؛ بسبب اعتقاده بوجود معاملة غير عادلة 

كاديمي أو أمر يتعلق بقيده في الجامعة )مثل: القبول، الدرجات، اإليقاف األكاديمي، االنتحال،  في شأن أ

تزوير المعلومات عن عمد، تقديم العمل المعد لمساق ما في آخر...(.

االلتماس األكاديمي: هو ادعاء بشأن تطبيق غير سليم إلحدى السياسات واإلجراءات األكاديمية 

في الجامعة، أو أنه طلب استثناء من إحدى السياسات واإلجراءات األكاديمية المعمول بها في الجامعة.

المادة )82(:

يقدم الطالب االلتماس أو التظلم خطيا مرفقا بالوثائق الالزمة إلى عمادة الدراسات العليا على 

أن يكون خالل الفصل الدراسي الَمْعني بموضوع االلتماس أو التظلم أو في نهايته على أقصى تقدير. 

المادة )83(:

يرفق إيصال بسداد المبلغ المقرر عن كل تظلم أو التماس يقدمه الطالب. 

المادة )84(:

يقوم عميد الدراسات العليا بالتنسيق مع عميد شؤون الطلبة بتشكيل لجنة لدراسة الحاالت 

الطالبية؛ ورفع التوصيات بشأنه إلى عمادة الدراسات العليا.

المادة )85(:

جميع قرارات اللجنة نهائية بعد اعتمادها من عميد الدراسات العليا.

الباب الثالث عشر: الالئحة التأديبية العامة 

-المخالفات التي تستحق التأديب: أوالاً

المادة )86(:

يستحق الطالب اإلجراءات التأديبية إذا ارتكب اآلتي:

األعمال المخلة بالنظام في الجامعة وملحقاتها، واالمتناع المدبر عن حضور المحاضرات والدروس  ̵

أو األعمال الجامعية األخرى التي تقضي اللوائح بالمواظبة عليها.
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كل قول أو فعل يمس الشرف والكرامة، أو يخل بحسن السيرة والسلوك واالستقامة في الدين  ̵

والخلق داخل الجامعة وخارجها.

كل إخالل بنظام االختبار، أو بالهدوء الواجب له بإحداث ضجيج ونحوه. ̵

كل غش في االختبار، أو شروع فيه، أو محاولة للغش، أو اصطحاب ما له صلة بالمساق، ولو لم  ̵

يستفد منه.

كل سرقة علمية متعلقة بكتابة الرسالة. ̵

إساءة التعامل مع المشرف على الرسالة.  ̵

إساءة استعمال مرافق الجامعة وملحقاتها.  ̵

إصدار نشرات، أو توزيعها، أو جمع أموال، أو توقيعات بدون الحصول على ترخيص من الجهات  ̵

المختصة في الجامعة.

ثانيا- العقوبات التأديبية:

المادة )87(: 

العقوبات التأديبية بحق مرتكبي المخالفات هي:

التنبيه كتابة.. 1

اإلنذار كتابة.. 2

الحرمان من حضور دروس المساقات أو إحدى محاضراتها مدة ال تتجاوز شهًرا.. 3

كثر.. 4 إلغاء اختبار الطالب في مساق أو أ

كثر.. 5 حرمان الطالب دخول االختبار النهائي في مساق أو أ

كثر.. 6 الفصل من الجامعة لمدة فصل دراسي، أو أ

الفصل النهائي من الجامعة. . 7



دليل الدراسات العليا : مرحلة الدكتوراه 

64

الباب الرابع عشر: الالئحة التأديبية الخاصة بالسرقة 
العلمية واالنتحال العلمي 

المادة )88(: 

طبًقا للقواعد العامة التي تحكم حقوق التأليف والبحث العلمي وبراءة االختراع، يتعين أن تحدد 

للجهات المعنية في الجامعة صالحيات واسعة لحماية الحقوق العلمية، وعليه تتخذ اإلجراءات اآلتية: 

يعدُّ سارًقا للبحث العلمي كل من أخذ بحًثا علمًيا كاماًل، أو جزًءا من بحث دون اإلحالة إلى صاحب . 1

البحث األصيل.

يعدُّ منتحاًل للبحث العلمي كل من يستكتب غيره إلنجاز بحث علمي صريح، بمقابل أو بدون . 2

مقابل.

يعاقب كل من توافرت فيه صفات الفقرتين السابقتين )2-1( وفًقا لتقديرات اللجنة المختصة . 3

بإحدى العقوبات اآلتية:

يفصل من الدراسات العليا لمدة تتراوح بين سنتين إلى ثالث سنوات كل من ثبتت عليه سرقة  أ-  

علمية لبحث علمي منسوب صراحة لغيره.

يوقف قيد الطالب من الدراسات العليا لمدة فصل أو فصلين دراسيين كل من ثبتت عليه سرقة  ب-  

جزئية تتطلب التوثيق العلمي.

المادة )89(: 

الدراسات  عميد  برئاسة  لجنة مختصة مشكلة  المرتكبة  للمخالفات  المناسبة  العقوبات  تحدد 

العليا. وليس للطالب أن يحتج بعدم علمه بنظم الجامعة ولوائحها وما تصدره من تعليمات.

ما لم يرد ذكره في الدليل:

المادة )90(: 

إلى  أو يحال  الجامعة  بها في  المعمول  األنظمة  الالئحة تطبق عليه  يرد فيه نص في هذه  لم  ما 

مجلس الكلية المختصة لُيصِدر فيه قراًرا يقره مجلس عمادة الدراسات العليا.
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بر نامج دكتوراه الفلسفة في 
الدراسات اإلسالمية

تخصص )الفقه وأصوله( 
الرؤية والرسالة واألهداف والمخرجات

والخطة والتوصيف
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أوال: الرؤية والرسالة واألهداف والمخرجات

1- الرؤية: 

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

الكفاية منهم،  بما يحقق  للمجتمع ومؤسساته  برؤية فقهية أصولية متينة، خدمة  األمور  مستجدات 

بمنهج وسطي معتدل.

2- الرسالة: 

كاديمي في الفقه وأصوله، يتوافق مع المعايير الوطنية، ويرفد المؤسسات بالكوادر  توفير برنامج أ

المؤهلة.

3- األهداف: 

يُنتظر من البرنامج وخططه الدراسية أن يحقق األهداف اآلتي: 

إعداد باحثين مختصين في الفقه وأصوله، قادرين على تهيئة الحلول السليمة وفق منهج وسطي . 1

معتدل بما يجيب عن الكثير من المستجدات المعاصرة.

تكوين الملكة الفقهية للعمل البحثي الدقيق في الفقه وأصوله.. 2

الدعوة إلى اإلسالم بمنهج وسطي يجمع بين األصالة والمعاصرة، ويدفع الشبهات الموجهة إليه. . 3

والمحاكم . 4 ودوائرها،  األوقاف  هيئات  في:  للعمل  المؤهلة  بالكوادر  الشرعية  المؤسسات  رفد 

الشرعية وقضائها.

المستشارين . 5 الدولة من  في  اإلسالمية  االقتصادية  والمؤسسات  اإلسالمية  البنوك  سد حاجات 

والباحثين والعاملين في الصيرفة اإلسالمية.

4- مخرجات البرنامج: 

1- المعرفة:

يُوضح العالقة بين الفروع الفقهية المتشابهة واألصول التي بُنيت عليها. ̵

ل الحقائق والمفاهيم والقيم الشرعية، للوصول إلى معرفة وحلوٍل شرعيٍة وتطبيقيٍة للقضايا  ̵ يُفصِّ

والنوازل المعاصرة.

يُفسر النظريات التي بنيت عليها أصول األحكام الفقهية والقانونية. ̵
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يوازن بين المصادر في تقرير المسائل األصولية والفرعية. ̵

2- المهارات:

يقارن بين مناهج االستنباط والفتوى قديًما وحديًثا. ̵

يحلل أثر قواعد التعارض والترجيح في وقوع االختالفات الفقهية. ̵

يستخدم التفكير الناقد سعًيا لتحقيق التطور الوظيفي المرتبط بالتخصص. ̵

بهات مشتماًل بدائَل مناسبًة. ̵ يُصِدُر حكًما موضوعًيا على المقوالت والشُّ

3- القدرات:

االستقاللية والمسؤولية: 

يُسهم في استنباط األحكام الشرعية فيما يستجد من قضايا ومسائل باستقاللية ونزاهة. ̵

الدور في المحيط:

يقترح حلواًل ناجعًة للقضايا االجتماعية واإلنسانية من منظوٍر شرعٍي معتدٍل. ̵

التطوير الذاتي:

ص بنظرٍة متوازنٍة تستلهم الماضي، وتدرك  ̵ ينجز بحوثًا تعالج القضايا المعاصرة في حقل التَّخصُّ

الواقع، وتستشرف المستقبل.



دليل الدراسات العليا : مرحلة الدكتوراه 

69

ثانيًا - الخطة الدراسية 2026-2021
وتوصيف المساقات تخصص “الفلسفة في الفقه وأصوله"

الفصل الدراسي األول

المساقات اإلجبارية )9ساعات(

عدد الساعاتالمساقرقم المساق

3المناهج األصولية في االجتهاد بالرأي10211101

3المصارف وصيغ التمويل 10211102

3نظرية العقوبة في الفقه اإلسالمي 10211103

المساقات االختيارية )يختار الطالب مساًقا واحًدا من المساقات اآلتية(

3القواعد الفقهية10212104

3تخريج الفروع على األصول 10212105

3السياسة الشرعية10212106

3دراسات نصية في كتب الفقه واألصول10212107

3الفتوى وضوابطها )باللغة العربية أو اللغة اإلنجليزية(10212108

الفصل الدراسي الثاني

المساقات اإلجبارية )9ساعات(

عدد الساعاتالمساقرقم المساق

3نوازل الوقف والزكاة ومستجداتهما10211209

3نظريتا الظروف الطارئة والتعسف في استعمال الحق10211210

3فقه القانون المدني 10211211

المساقات االختيارية )يختار الطالب مساًقا واحًدا من المساقات اآلتية(

3تطور المنهج األصولي عند المالكية 10212212

3قضايا طبية معاصرة 10212213

3الشركات واألسهم 10212214

3العالقات الدولية وأحكامها في الشريعة اإلسالمية10212215

دراسات في تاريخ الفقه اإلسالمي والمذاهب باللغة 10212216
3اإلنجليزية

الفصل الدراسي الرابعالفصل الدراسي الثالث

8 ساعاتالرسالة81021117 ساعاتالرسالة1021117

الفصل الدراسي السادسالفصل الدراسي الخامس

8 ساعاتالرسالة81021117 ساعاتالرسالة1021117

56 ساعاتالمجموع
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ثالثًا: توصيف المساقات

1- توصيف مساقات الفصل األول

أ- مساقات الفصل األول )اإلجبارية(  

y  المناهج األصولية في االجتهاد بالرأي اسم المساق:  

y  10211101 رقم المساق: 

y   3 عدد الساعات: 

y :توصيف المساق

هذا المساق يتناول: االجتهاد: مفهومه ومشروعيته وشروطه وأنواعه، واالجتهاد بالرأي مفهومه 

ومجاالته مفهوم االجتهاد بالرأي، ومجاالته. ومنهج األصوليين في استنباط األحكام من األلفاظ الواضحة: 

الواضحة:  غير  األلفاظ  من  األحكام  استنباط  في  األصوليين  ومنهج  المحكم.  المفسر.  النص.  الظاهر. 

الخفي. المشكل. المجمل. المتشابه. والتأويل: حقيقته ومراحله وخصائصه وأدلته ومجاالته. وأنواعه. 

والدالالت: داللة اللفظ على معناه وضًعا وأنواعها: المطابقية. التضمنية. اإللزامية. عبارة النص. إشارة 

النص. داللة النص. داللة االقتضاء. مفهوم المخالفة. واأللفاظ: العام: مفهومه وصيغه ودالته. الخاص: 

مفهومه وداللته. المطلق والمقيد مفهومها وصيغهما.  

y  المصارف وصيغ التمويل اسم المساق:  

y  10211102 رقم المساق: 

y  3 عدد الساعات: 

y    :توصيف المساق

يتناول المساق النقود والبنوك: مفهومها وأنواعها، والفرق بين البنك التجاري واإلسالمية. أصول 

المركزي  بالمصرف  المصرف اإلسالمي  التقليدي، وعالقة  التمويل  بينه وبين  الفروق  التمويل، وأهم 

االستثمارية(  والوساطة  المالية  )الوساطة  اإلسالمي  المصرف  عمل  طبيعة  التجارية.  والمصارف 

كل  تحت  المندرجة  والصيغ  بينهما  والفرق  واالستثمار  التمويل  مفهوم  بها:  يتعامل  التي  والصيغ 

منهما، بيع مرابحة اآلمر بالشراء. اإلجارة: التشغيلية، المنتهية بالتمليك. الموصوفة في الذمة. العمليات 

والسلم  المشترك  االستثماري  والحساب  المشتركة  والمضاربة  المضاربة  االستثمار:  المصرفية: 

الموازي. واالستصناع/الموازي. القرض والحساب الجاري.. االعتمادات المستندية وخطابات الضمان، 

التسهيالت المصرفية. الحواالت المصرفية. وبطاقات االئتمان. التورق المصرفي. هيئة الرقابة الشرعية. 

الجانب العملي: زيارة ميدانية لمصرف إسالمي. زيارة ميدانية للمصرف المركزي.  
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y  نظرية العقوبة في الفقه اإلسالمي اسم المساق:  

y  10211103 رقم المساق: 

y  3 عدد الساعات: 

y :توصيف المساق

في  العقاب  وفلسفة  وأركانها وشروطها، وخصائصها،  وأسبابها  العقوبة،  المساق مفهوم  بتناول 

التشريع اإلسالمي، والفرق بين الحدود والقصاص والتعازير، والتناسب بين الجرم والعقوبة، وأسباب 

سقوط العقوبة وموانع تنفيذها، والظروف المخففة للعقوبة.  

ب- مساقات الفصل األول )االختيارية(

المساقات االختيارية )يختار الطالب مساًقا واحًدا من المساقات اآلتية(

عدد الساعاتالمساقرقم المساق

3القواعد الفقهية10212104

3تخريج الفروع على األصول 10212105

3السياسة الشرعية10212106

3دراسات نصية في كتب الفقه واألصول10212107

3الفتوى وضوابطها )باللغة العربية أو اللغة اإلنجليزية(10212108

2- توصيف مساقات الفصل الثاني

أ- مساقات الفصل األول )اإلجبارية(  

y  نوازل الوقف والزكاة ومستجداتهما اسم المساق:  

y 10211209 رقم المساق: 

y 3 عدد الساعات: 

y :توصيف المساق

يتناول المساق مفهوم الوقف والزكاة وحكم كل منهما ومشروعيته، وأنواعه، وأقسامه، وشروطه، 

وأركانه. وأهم النوازل المعاصرة المتعلقة باألوقاف والزكاة من استثمار أموال كل منهما، ودور الوقف 

والزكاة في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية والتعليمية..
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y اسم المساق:   نظريتا الظروف الطارئة والتعسف في استعمال الحق

y 10211210  :رقم المساق

y 3  :عدد الساعات

y    :توصيف المساق

يعالج المساق موضوعين:

األول: )التعسف في استعمال الحق في الفقه اإلسالمي( وفيه بيان لمنشأ فكرة الحق، ومعنى 

الحق، وتعريفه، وماهيته، وأقسامه، وبيان مفهوم التعسف في استعمال الحقوق، وماهيته، وتكييفه، 

أدلة  وأهم  وطبيعته،  الحق  بفكرة  التعسف  ارتباط  وجه  وبيان  الحق،  استعمال  مجاوزة  وتمييزه عن 

نظرية التعسف من الكتاب والسنة وأفعال الصحابة، وغيرها من األصول التشريعية والقواعد الفقهية، 

وأهم مجاالت التعسف في استعمال الحق في الفقه اإلسالمي.

الثاني: )الظروف الطارئة في الفقه اإلسالمي( وفيه بيان لمفهوم نظرية الظروف الطارئة، وأهميتها، 

وعرض  القاهرة،  والقوة  واألعذار،  بالجوائح،  عالقتها  وبيان  الطارئة،  للظروف  الفقهي  التكييف  وبيان 

وتوضيح األدلة اإلجمالية والتفصيلية، لنظرية الظروف الطارئة، مع بيان أهم اآلثار المترتبة عليها.

y  اسم المساق:   فقه القانون المدني

y  10211211  :رقم المساق

y  3  :عدد الساعات

y    :توصيف المساق

هذا المساق يتناول أحكاما عامة في القانون تقسيماته ومصادره ومجاالت تطبيقه وآثاره، وتناول 

العقد وااللتزامات من حيث األركان واألهلية والمحل واآلثار، وتتطرق إلى بيان الحقوق العينية والتبعية، 

وحق الملكية والتصرف واالنتفاع، والرهن، واالمتياز، وغيرها.  
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ب- مساقات الفصل الثاني االختيارية

المساقات االختيارية )يختار الطالب مساًقا واحًدا من المساقات اآلتية(

عدد الساعاتالمساقرقم المساق

3تطور المنهج األصولي عند المالكية 10212212

3قضايا طبية معاصرة 10212213

3الشركات واألسهم 10212214

3العالقات الدولية وأحكامها في الشريعة اإلسالمية10212215

10212216
دراسات في تاريخ الفقه اإلسالمي والمذاهب باللغة 

اإلنجليزية
3

 





دليل الدراسات العليا : مرحلة الدكتوراه 

75

برنامج دكتوراه الفلسفة في 
اللغة العربية وآدابها

1- تخصص الدراسات اللسانية 
2- الدراسات األدبية والنقدية
الرؤية، والرسالة، واألهداف، 

والمخرجات، والخطة، والتوصيف 
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أوال: الرؤية والرسالة واألهداف والمخرجات

1- الرؤية: 

يطمح برنامج دكتوراه اللغة العربية بجامعة الوصل أن يكون األفضل محليا وإقليميا وعالميا،، 

منفتًحا إيجابًيا على ثقافة العصر، فاعاًل في صناعة المستقبل.

2- الرسالة:

مهاراتهم  وصقل  وبحثيًّا،  علميًّا  العربية  اللغة  في  المتخصصين  إعداد  على  البرنامج  يعمل 

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

الذاتي والعمل  الناقد والتعلّم  التفكير  ومنفتحين على المناهج العلمية ومدارسها، ممتلكين مهارات 

بروح الفريق واإلبداع.

3- األهداف:

يهدف برنامج دكتوراه اللغة العربية وآدابها بجامعة الوصل إلى:

كاديميين ُمَعزٍَّزين بمرجعية لغوية وأدبية متخصصة، تمنحهم القدرات المعرفية،  تكوين باحثين أ أ-  

كبة مختلف التحوالت المعرفية الكبرى. والمهارات الكافية التي تؤهلهم لموا

تأهيل باحثين قادرين على امتالك آليات البحث العلمي في الدراسات اللغوية واألدبية التراثية  ب-  

والمعاصرة، واالنفتاح المعرفي والتعامل اإليجابي مع المنجز العلمي العالمي. 

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

النهضة بالتحديث والتطوير، وتنمية المحيط االجتماعي.

تطوير األنشطة البحثية وتفعيلها وتحيينها، بتشكيل فرق البحث العلمي، وفق مشروع علمي  ث-  

تتبناه كلية اآلداب بجميع برامجها.

نقل  تتجاوز  عميقة،  وفكرية  معرفية  بمرجعية  رٍة  ُمَؤطَّ وأدبية  ونقدية  لسانية  مقاربات  اعتماد  ج-  

المعرفة اللغوية واألدبية والنقدية إلى مرحلة إنتاجها تنظيًرا، وتوثيًقا، وإبداًعا، ونقًدا.

التعمق في فهم النسق اللغوي واألدبي والثقافي العربي، وتعقب مساره الحضاري، تأصياًل وتفسيًرا  ح-  

وتأوياًل، وربطه بالمنجز اللساني واألدبي العالمي. 

ثقافية  أهداف  الموجهة، وفق  البحوث  بإعداد  العربي،  واألدبي  اللغوي  التراث  إحياء  العمل على  خ-  

وحضارية.
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4- مخرجات برنامج دكتوراه الفلسفة في اللغة العربية وآدابها:

أ- مخرجات برنامج الدكتوراه تخصص )الدراسات اللسانية(

1- المعرفة:

أن يتعرف على علوم اللسان العربي؛ اللغوية والنحوية.  ̵

أن يتعرف نظريات اللسانيات المعاصرة ومناهجها.  ̵

أن يسجل االختالف بين المدارس واالتجاهات اللغوية واللسانية القديمة والحديثة.  ̵

أن يسجل حلوال مستحدثة للمشكالت النحوية واللسانية.  ̵

2- المهارات:

أن يقارن بين الدراسات اللغوية الحديثة والنظريات النحوية القديمة. ̵

أن يتبنى استراتيجية بحثية في مجال اللسانيات والنحو تتماشى مع المتغيرات التي يشهدها  ̵

عالم المعرفة.

أن يتقن استخدام اآلليات المنهجية لمعالجة القضايا اللغوية الكبرى. ̵

أن يقوِّم اآلراء النحوية القديمة واللسانية الحديثة. ̵

3- القدرات:

االستقاللية والمسؤولية: 

يقترح حلوال للمشكالت اللغوية واللسانية في المحيط. ̵

الدور في المحيط:

أن يمتلك تصوًرا آنًيا واستشراقًيا لترقية المعرفة اللغوية، وتفعيلها في الواقع الفعلي للمجتمع. ̵

يقود فريًقا بحثًيا لح المشكالت اللغوية واللسانية. ̵

التطوير الذاتي:

أن يبادر بإنجاز أبحاث لغوية ذات صلة بالمشروع النهوضي للمجتمع.  ̵

أن يشارك في إثراء المعرفة والمهارات اللغوية واللسانية. ̵
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ب- مخرجات الدكتوراه تخصص }الدراسات األدبية والنقدية{

1- المعرفة:

أن يتعرف على طبيعة األدب والنظريات األدبية المختلفة المرتبطة به. ̵

أن يتعرف على المناهج النقدية المختلفة وكذا المصطلحات الخاصة بها. ̵

أن يحيط بخصائص األجناس األدبية المختلفة وأنواع الخطاب. ̵

2- المهارات:

أن يحلل النصوص األدبية للتعرف على خصائصها األسلوبية والجمالية. ̵

أن ينقد النصوص وفق مناهج نقدية معاصرة. ̵

أن يشرع في إعداد خطط لكتابة بحوث وفق األسس العلمية. ̵

3- القدرات:

االستقاللية والمسؤولية: 

أن تكون له رؤية منهجية ومعرفية خاصة تمكنه من القدرة على النقد والتحليل والمراجعة وإبداء  ̵

الرأي.

الدور في المحيط:

أن يسهم بتقديم أفضل نتاجه األدبي والثقافي في محيطه االجتماعي والثقافي. ̵

التطوير الذاتي:

أن يبادر في إنجاز مشاريع أدبية ونقدية وفق األسس المنهجية والعلمية الخاصة بكل نوع أو اتجاه.  ̵
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ثانًيا - الخطة الدراسية وتوصيف المساقات
1- الخطة الدراسية وتوصيف مساقات تخصص )الفلسفة في الدراسات اللسانية(

أوال: الخطة الدراسية:
الفصل الدراسي األول

المساقات اإلجبارية 

عدد الساعاتالمساقرقم المساق

3المدارس اللسانية الحديثة 1012111

3 اتجاهات التأليف النحوي1012112

1012113Translating linguistic texts 3

المساقات االختيارية )يختار الطالب مساًقا واحًدا من المساقات اآلتية(

3أصول التفكير النحوي1012214

3قراءات نحوية في كتب التراث1012215

3النظريات النحوية الحديثة1012216

3المصطلحيات1012217

3الحجاج والبالغة الجديدة1012218

تيسير النحو وتجديده1012219

الفصل الدراسي الثاني

المساقات اإلجبارية 

عدد الساعاتالمساقرقم المساق

3اللسانيات النصية1012121

3قضايا لغوية ونحوية1012122

1012123 Strategies in Translating linguistic text3

المساقات االختيارية )يختار الطالب مساًقا واحًدا من المساقات اآلتية(

3التداولية وتحليل الخطاب1012224

3قراءات صرفية في كتب التراث1012225

3اللغة اإلنجليزية: نصوص استشراقية في اللغة واألدب1012226

3أصول البحث اللغوي وتحقيق التراث1012227

3اللسانيات التقابلية1012228

3نظرية الصرف العربي1012229

24مجموع الساعات المعتمدة للفصلين

الرسالة: الحد األدنى لمجموع الساعات المعتمدة =1012131
432 فصول x 8 = ساعات الفصل

56 مجموع الساعات الكلي
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ثانياًا- توصيف المساقات:  

1- توصيف مساقات الفصل األول:

أ- مساقات الفصل األول )اإلجبارية(  

y اسم المساق:   المدارس اللسانية الحديثة

y 1012111   :رقم المساق

y 3 عدد الساعات: 

y   :توصيف المساق

اللغوية  المساقات  في  قبُل  من  الطالب  كتسبها  ا التي  اللسانية  المعارف  المساق  هذا  يدعم 

ويثريها، ويكشف له جهود اللغويين العرب وغير العرب في تأصيل المعرفة اللسانية وتأسيسها، ويبين 

له تأثيراتها المختلفة في تشكل المدارس اللسانية الحديثة التي ميزت دراسة اللغة منذ مطلع القرن 

الماضي. وبذلك يمتلك المعرفة اللسانية القديمة والحديثة، ويّطلع على النّتائج العلمية المحّققة في 

ظّل المتغيرات العلمية والمنهجية للمدارس واالتجاهات اللسانية العالمية وتطبيقاتها المختلفة. وأثر 

ذلك كله في تشكل المعرفة اللسانية في الفكر العربي المعاصر. 

  

y  اتجاهات التأليف النحوي اسم المساق:  

y  1012112 رقم المساق: 

y  3 عدد الساعات: 

y :توصيف المساق

يتناول هذا المساق )خصائص التأليف النحوي( التباين الذي عرفه التأليف النحوي من )الكتاب( 

لسيبويه إلى العصر الحديث؛ حيث ظهرت أنواع مختلفة من المصنفات النحوية لكل منها خصائصه، 

وتوزعت على اتجاهات كبرى، نحو: التقعيدي، والتأصيل، والتطبيقي، والتعليمي، والتاريخي، والتأليف 

في الخالف النحوي، وغيرها. إضافة إلى اتجاه التجديد والتيسير النحوي في العصر.
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y  Translating linguistic texts اسم المساق:  

y  1012113 رقم المساق: 

y  3 عدد الساعات: 

y    :توصيف المساق

This course paves the way for the study of translation within the modern lin-
guistic theory. It sheds light on the linguistic measures that should be kept in 
mind when ”translation proper“ comes into practice. The course focuses on the 
translational decisions, their explanations, and alternatives from a linguistic 
point of view.  

ب - مساقات الفصل األول )االختيارية(

المساقات االختيارية )يختار الطالب مساًقا واحًدا من المساقات اآلتية(

عدد الساعات المساقرقم المساق

3أصول التفكير النحوي1012214

3قراءات نحوية في كتب التراث1012215

3النظريات النحوية الحديثة1012216

3المصطلحيات1012217

3الحجاج والبالغة الجديدة1012218

3تيسير النحو وتجديده1012219

2- توصيف مساقات الفصل الثاني:

أ- توصيف مساقات الفصل الثاني )اإلجبارية( 

y اللسانيات النصية اسم المساق:  

y 1012121 رقم المساق:  

y 3 عدد الساعات: 

y   :توصيف المساق

لدى  النصية  اللسانية  المقاربة  لتعزيز  الكافية  والمنهجية  المعرفية  اآلليات  المساق  هذا  يقدم 

الطالب، وهي االنتقال من حدود الجملة إلى حدود النص، وتمكينه من التعامل مع النصوص المنجزة 
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عن طريق القراءة الممنهجة، والتفسير التأويلي التفاعلي ليكتسب كفاية )قدرة( نصية تساعده على 

إنتاج النصوص/الخطابات، وتحليلها، على اختالف الحقول المعرفية والثقافية والحضارية التي تنتمي 

إليها، بامتالك جميع األدوات النصية الفاعلة في تشكل بنية النص منها: االتساق واالنسجام والقصدية 

والتناص واإلعالمية واإلخبارية والمقبولية.

y قضايا لغوية ونحوية اسم المساق:  

y 1012122 رقم المساق: 

y 3 عدد الساعات: 

y :توصيف المساق

منهج  تتخذ  تحليلية  وصفية  بنظرة  التراث  كتب  من  نحوية  ألبواب  قراءة  المساق  هذا  يتناول 

التراثية؛  التفكير منطلًقا، ويتم اختيار هذه األبواب من أمهات الكتب  البحث العلمي أساًسا، وأصول 

للوقوف على آراء العلماء ومنهج تفكيرهم في هذه األبواب، مما يتيُح للطالب التعرف على منهج العرب 

القدامى في استقراء النصوص القرآنية، واألحاديث النبوية، والشعر لدراسة ظاهرة نحوية معينة.

y   Strategies in Translating linguistic text اسم المساق:  

y  1012123 رقم المساق: 

y  3 عدد الساعات: 

y    :توصيف المساق

The primary objective of the course is to enable students to acquire the body 
of theoretical and applied translation. Basic principles of machine translation 
are introduced. After taking this course you will be able to understand the main 
difficulties of translating natural languages and the principles of different ma-
chine translation approaches. A main focus of the course will be the current 
state-of-the-art neural machine translation technology which uses deep learn-
ing methods to model the translation process. Moreover, the course is an at-
tempt to train students on problem-solving and critical thinking in the in-depth 
translation practices, and to apply the acquired theoretical knowledge in the 
translational acts. 
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ب- مساقات الفصل الثاني )االختيارية(

المساقات االختيارية )يختار الطالب مساًقا واحًدا من المساقات اآلتية(

عدد الساعاتالمساقرقم المساق

3التداولية وتحليل الخطاب1012224

3قراءات صرفية في كتب التراث1012225

3اللغة اإلنجليزية: نصوص استشراقية في اللغة واألدب1012226

3أصول البحث اللغوي وتحقيق التراث1012227

3اللسانيات التقابلية1012228

3نظرية الصرف العربي1012229
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2- الخطة الدراسية وتوصيف مساقات برنامج الدكتوراه تخصص )الفلسفة في الدراسات 
األدبية والنقدية(

أوال: الخطة الدراسية:

الفصل الدراسي األول

المساقات اإلجبارية 

عدد الساعاتالمساقرقم المساق

3التحوالت الشعرية العربية 1011111

3مناهج النقد األدبي1011112

3ترجمة النصوص األدبية )باللغة اإلنجليزية(1011113

المساقات االختيارية )يختار الطالب مساًقا واحًدا من المساقات اآلتية(

3اتجاهات النقد العربي القديم1011214

3المدارس األدبية1011215

3الحجاج والبالغة الجديدة1011216

3قراءة جديدة في نصوص تراثية1011217

الفصل الدراسي الثاني

المساقات اإلجبارية 

عدد الساعاتالمساقرقم المساق

3التحليل اللغوية والجمالي للنصوص1011121

3السرديات العربية1011122

3دراسات في األدب المقارن1011123

المساقات االختيارية )يختار الطالب مساًقا واحًدا من المساقات اآلتية(

3التداولية وتحليل الخطاب1011224

3األدب والدراسات البينية1011225

3اللغة اإلنجليزية: نصوص استشراقية في اللغة واألدب1011226

3المصادر األدبية1011227

24مجموع الساعات المعتمدة للفصلين

الرسالة: الحد األدنى لمجموع الساعات المعتمدة =1011131
432 فصول x 8 = ساعات الفصل

56 مجموع الساعات الكلي
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ثانياًا- توصيف المساقات 

1- توصيف مساقات الفصل األول:

أ- مساقات الفصل األول )اإلجبارية(  

y  اسم المساق:   التحوالت الشعرية العربية

y 1011111   :رقم المساق

y 3 عدد الساعات: 

y :توصيف المساق

وتحوالته  الشعري العربي  لحقت المسار  التي  التطور والتحديث  المساُق حركة  يرصُد هذا 

الكبرى في ضوء تطور الحضارة العربية واإلسالمية شرقا وغربا عبر مساره الطويل؛ منذ بداية تأسيس 

الحديث:  األندلس وحتى العصر  العباس وعصر  بني  الجاهلي مرورا بعصر  العصر  الفني في  األنموذج 

االتجاه اإلحيائي فالرومانسي فالحداثي. ويقف عند أبرز المبدعين الذين شكلوا نواة التطور الشعري في 

كان ذلك التجديد في المضامين والرؤى أم كان في الشكل والبناء الفني، مع الوقوف  عصورهم، سواء أ

أمام النص الشعري وتحليله شكال ومضمونا؛ بناء على تلك المتغيرات الحضارية، والسياقات التاريخية 

. )CLOs( والسياسية والثقافية واالجتماعية التي أسهمت في تشكله وتحوله. مخرجات تعلم المساق

y اسم المساق:   مناهج النقد األدبي

y 1011112  :رقم المساق

y 3 عدد الساعات: 

y :توصيف المساق

يهدف المساق إلى تعميق فهم الطالب ألبرز المناهج النقدية )السياقية والنسقية( التي طرحها 

الفني  المستوى  على  النقاد  أبرز  عند  النضج  مرحلة  في  والعرب  الغرب  عند  المعاصر  النقدي  الفكر 

واللغوي، واألسلوبي والنفسي واالجتماعي والبنيوي، كما يهدف إلى تدريب الطالب على كيفية مواجهة 

الهدف األساس من  التي هي  المعمقة  القضايا  والبحث في  المختلفة،  النقدية  باألدوات  األدبي  النص 

الدراسات العليا، وفق منهج نقدي سليم. 

ومناهجه،  النقد  أدوات  أيديهم  على  تكاملت  الذين  المعاصرين  النقاد  أبرز  ويقف عند 

وتجلية المفاهيم النقدية والقضايا الكبرى األكثر إثارة للجدل عند الغربيين والعرب. 
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y )اسم المساق:   ترجمة النصوص األدبية )باللغة اإلنجليزية

y 1011113  :رقم المساق

y 3 عدد الساعات: 

y :توصيف المساق

This course sheds light on Literary Translation: its standards and problems, es-
pecially cultural, textual, and structural ones. It focuses on preserving the im-
agery and the aesthetic characteristics of the source text )SL(. Moreover, the 
course covers the qualities of a good translator of literary texts in managing 
processes of adaptation and Arabization.

ب- مساقات الفصل األول )االختيارية(

المساقات االختيارية )يختار الطالب مساًقا واحًدا من المساقات اآلتية(

عدد الساعات المساق رقم المساق

3اتجاهات النقد العربي القديم1011214

3المدارس األدبية1011215

3الحجاج والبالغة الجديدة1011216

3قراءة جديدة في نصوص تراثية1011217

2- توصيف مساقات الفصل الثاني: 

أ- مساقات الفصل األول )اإلجبارية(

y التحليل اللغوية والجمالي للنصوص اسم المساق:  

y 1011121 رقم المساق:  

y 3 عدد الساعات: 

y  :توصيف المساق

يضم مساق "التحليل اللغوي والجمالي للنصوص األدبية"، قسمين: 

متسما  داال،  منفتحا  لغويا  نسقا  بوصفه  األدبي  بالنص  من أ. التعريف  يتكون  تمهيدا نظريا، 

بقناع الغموض والغرابة واالنزياح والخرق المجسد لماهية أدبيته. ب. التعريف ببنيات النص اللغوية 

الدرامي،  للنص  الجمالي  النسق  السردي،  للنص  الجمالي  النسق  األدبية:  األجناس  بتعدد  المتعددة 
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النسق الجمالي للنص الشعري الغنائي، النسق الجمالي للنص الحجاجي. 

ممارسة تطبيقية تحلل هذه األنساق كما تتجلى في النص الجمالي: قديمة وحديثه: القرآن الكريم، 

السرد القديم: السيرة، والخرافة، واألقصوصة والمقامة. السرد الحديث: القصة القصيرة والرواية والسيرة 

الذاتية. الدراما. القصيدة القديمة والحديثة. الترسل القديم. المقالة الحديثة. 

y السرديات العربية اسم المساق:  

y 1011122 رقم المساق: 

y 3 عدد الساعات: 

y    :توصيف المساق

يتضمن المساق ثالثة محاور: 

جنس الخبر وتقاطعه مع التاريخ المبني على األحداث الواقعية، المبنى السردي. 

قصص  الشخصية.  النص السردي، السيرة  بينة  في  القرآني  القصص  العربي القديم: أثر  السرد 

البخالء. القصص العجائبي المتأثر بالقصص الهندي والفارسي. فن المقامة. 

السرد العربي الحديث: يتناول القصص العربي في مرحلة التأثر باآلداب الغربية في القرن العشرين 

ونقل التجربة السردية األوروبية إلى األدب العربي وعالقتها بالسرديات العربية القديمة، تطور السرديات 

العربية الحديثة: من الرواية إلى القصة القصيرة جدا، وأبرز اتجاهاتها وكتّاب كل نوع منها على امتداد 

الخريطة العربية. وعالقة فن السرد بفن الدراما، وكيف يتم تحويل القصة إلى سناريو. 

y  دراسات في األدب المقارن اسم المساق:  

y 1011123 رقم المساق: 

y 3 عدد الساعات: 

y  :توصيف المساق

يتضمن هذا المساق: 

التعريف بماهية األدب المقارن وعوامل نشأته وتطوره، وميدان البحث فيه.    -1

أبرز اتجاهاته:    -2

دراسة العالقات األدبية الفكرية والفنية، العابرة للحدود اللغوية.  أ-  
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دراسة ماهية األدب بوصفه تجربة قائمة على المتنوع، من أجل استخراج القوانين الفاعلة  ب-  

في المجموع الوحيد. 

النظري فيها مداه، ويكون  التفكير  والتجدد، وليأخذ  لالبتكار  األدب، لدفعها  دراسة نظرية  ت-  

موضوعيا وكونيا في عالقته بموضوعه. 

دراسة تاريخ األفكار )الفلسفية، األخالقية، الدينية، العلمية، السياسية، العائدة إلى التقاليد،   ث-  

المرتبطة بالفنون الجميلة(. 

أ/ األدبية:  األشكال  علم  ب.  والواقعية.  الخيالية  )الموضوعات  األدبية  األشكال  دراسة  ج-  

أشكال التأليف األدبي، ب/أشكال البيان، ت/فينو مينولوجيا االنتقال األدبي، ث/جماليات 

الترجمة(

ب- مساقات الفصل الثاني )االختيارية(

المساقات االختيارية )يختار الطالب مساًقا واحًدا من المساقات اآلتية(

عدد الساعاتالمساقرقم المساق

3التداولية وتحليل الخطاب1011224

3األدب والدراسات البينية1011225

3اللغة اإلنجليزية: نصوص استشراقية في اللغة واألدب1011226

3المصادر األدبية1011227
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التعليم عن ُبعد

أ- ضوابط التدريس:

والهيئة . 1 الطلبة  بين  منصة  تواصل  وسيلة   )Office 365( وتطبيقات  برامج  الجامعة  تعتمد 

التدريسية.

ترفع المادة العلمية من محاضرات ومصادر التعلم عن بعد على المنصة التعليمية. . 2

يقدم الطالب العروض والتقارير في أثناء المحاضرة أمام القاعة الرقمية وبمشاركة الجميع.. 3

ب- ضوابط حضور المحاضرات:

على . 1 والحفاظ  مفتوحة  الكاميرا  إبقاء  مع  بعد  عن  الدراسية  المحاضرات  بحضور  الطلبة  يلتزم 

التواصل المباشر مع األستاذ وعدم مغادرة المحاضرة الرقمية دون إذن مسبق.

التزام الطلبة بالبيئة التعليمية المناسبة المتضمنة التجهيزات التقنية المطلوبة إضافة إلى توفير . 2

األجواء المناسبة.

ج- الئحة الحضور والغياب:

على الطلبة االلتزام بسياسة الحضور والغياب التي تعتمدها عمادة شؤون الطلبة.. 1

يتم تسجيل الحضور والغياب مع بداية المحاضرة، ولألستاذ حق التأكد من استمرارية حضور . 2

الطلبة في أثناء المحاضرة.

د- الئحة المخالفات األكاديمية:

على الطلبة االلتزام بالضوابط والتعليمات التي نص عليها بند “االنضباط السلوكي والعقوبات 

التأديبية” الخاصة باإلخالل بالنظام والسلوك العام والمخالفات االمتحانية المذكورة آنًفا.

ثانيا: نظام التقويم )االمتحانات(

وكذلك . 1 دراسي  فصل  كل  من  النهائي  االعتيادية:  والتقويمات  االمتحانات  جميع  الطلبة  يؤدي 

اختبارات دورة اإلعادة.

يلتزم الطالب بتقديم بحث في مساق واحد، وأسئلة بحثية في باقي المساقات.. 2

يلتزم الطلبة بتقديم مشاركات وأنشطة وأوراق عمل على مدار الفصل الدراسي بحسب اإلجراء . 3

االعتيادي.
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يلتزم الطلبة بحضور االمتحانات قبل بدء تنفيذ االمتحان.. 4

يلتزم الطلبة بتقديم ما يثبت هويتهم حفاًظا على مبدأ النزاهة األكاديمية. . 5

أو . 6 أعذار  تقديم  من  االمتحانات  عن  الغياب  حاالت  في  بها  المعمول  واإلجراءات  القواعد  تطبق 

تقارير طبية.

تطبق النصوص واللوائح االعتيادية حال ارتكاب الطالب ألية مخالفة امتحانيه.. 7

الدعم التقني للعملية التعليمية عن بعد:

الدعم التقني لمرحلة التسجيل والقبول: 

y  يتقدم الطالب للتسجيل في الجامعة من خالل التقديم اإللكتروني على موقع الجامعة ومن ثم من

خالل الحضور شخصًيا إلى الجامعة لتسليم األوراق الثبوتية شخصًيا.

y .يتسلم الطالب رقمه الجامعي من قسم القبول والتسجيل بعد إدخال بيانات الطالب وشهاداته

y  يتم إرسال رقم الطالب الجامعي مباشرة إلى قسم تقنية المعلومات والدعم الفني في الجامعة

ليتم إنشاء حساب للطالب على منصة Office 365 بحيث تتضمن المنصة:

البريد اإللكتروني. ̵

سحابة تخزين غير محدودة السعة. ̵

̵ .)Word, Excel, PowerPoint( البرمجية office 365 حزمة

̵ .MS Teams منصة التعليم عن بعد

y  تكون طريقة إنشاء الحساب تبًعا للرقم الجامعي مسبوًقا باالسم األول من اسم الطالب تحت

.alwasl.ac.ae نطاق

y  يتم إرسال الحساب المنشأ مع كلمة المرور مع رابط الدخول عبر نظام الرسائل النصية القصيرة

)SMS( الذي تمتلكه الجامعة إلى رقم موبايل الطالب المسجل في نظام القبول والتسجيل ويتم 

التحقق بعدها عن طريق إرسال رمز التحقق الخاص بكل طالب إلى رقم الموبايل المسجل من 

أجل تفعيل الحساب.

y  يتم إْطالع الطلبة على المتطلبات التقنية التي يجب توافرها في جهاز الحاسب اآللي الذي يمكنهم

من القيام بعملية التعلم عن بعد ومشار إليها في المرفق )أ(.
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y .يتم إْطالع الطلبة على سياسة وضوابط وأخالقيات وسلوكيات التعلم عن بعد

y  ومجموعة MS Teams يتم إرسال روابط لفيديوهات تدريبية للتعامل مع منصة التعليم عن بعد

.Office 365 برامج

y  تضمين رقم الدعم الفني والتقني ضمن الرسالة النصية المرسلة للطلبة حيث يمكنهم التواصل

بصورة مباشرة هاتفًيا على مدار الساعة.

y  )وموظفين )طالب  الجامعة  منتسبي  لكل  والتقني  الفني  الدعم  موظفي  حسابات  تعميم 

والتواصل عبر منصة Teams أو البريد اإللكتروني.

y  يخص بما  استفسار  أي  أو  شكوى  أي  تقديم  يمكنهم  حيث  للطلبة  تفاعلية  منصات  إنشاء 

المشاكالت والتحديات التقنية.

y  تعميم روابط الكتب وموارد التعلم اإللكتروني إلى جميع الطلبة عن طريق البريد اإللكتروني إضافة

إلى المكتبة الرقمية الموجودة على موقع الجامعة.

y  تلتزم الجامعة بحماية جميع حسابات منتسبيها )طالبًا وموظفين( وبياناتهم الشخصية وتوفير

الحماية الكافية لألنظمة العاملة ضمن شبكتها.

الدعم التقني لمرحلة العملية التعليمية: 

y  .الدعم في إنشاء الفرق الخاصة بالمساقاتـ وتزويد أعضاء الهيئة التدريسية بإيميالت الطلبة

y  أثناء الطلبة في  لتوزيعها على  إعداد نظام الحضور والغياب وتزويد األساتذة برموز محاضراتهم 

إلى  وإرسالها  التقارير  استخراج  النظام  ويكفل  والغياب،  الحضور  تسجيل  بغرض  المحاضرات 

.Charts أو Excel الجهات المعنية على صورة

y  تقديم الدعم التقني والفني لجميع أعضاء الهيئة التدريسية عند بدء وضع االمتحان اإللكتروني

بمراجعة إعدادات االمتحانات وضبطها تقنًيا كما يتم عقد ورشات تدريبية في بداية الفصل على 

.Microsoft Forms استخدام منصة

y .تقديم الدعم التقني والفني في أثناء سير االمتحان وحل المشكالت في حينها

y  لكل طالب Power Automate يتم إعداد النتائج مسبًقا ليتم إرسال الدرجات باستخدام تقنية

على حدة بآلية فورية ومتزامنة.
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