ي�سعى ب��رن��ام��ج م��اج���س�ت�ير ال ��درا� �س ��ات الإ� �س�لام �ي��ة بكلية ال�ت�ع�ل�ي��م امل�ف�ت��وح،
�إىل ت �ق��دمي خ��دم��ة تعليمية وب�ح�ث�ي��ة م�ت�م�ي��زة يف ال ��درا� �س ��ات الإ� �س�لام �ي��ة،
وف�ق�اً للمعايري املحلية والإقليمية وال��دول�ي��ة ،مب��ا يلبي متطلبات التنمية
واحتياجات �سوق العمل املحلي والإقليمي ،من خ�لال توفري بيئة تعليمية
وبحثية مالئمة وك��ادر متميز ومنهج متطور ،وفق معايري اجل��ودة ال�شاملة.

المدة الدراسية:
ت�ستغرق ال��درا��س��ة يف برنامج ال��درا��س��ات العليا(ماج�ستري) بجامعة العلوم
والتكنولوجيا ملدة حمددة بني (� )16شهراً �إىل (� )32شهراً موزعة بني �أربعة
�إىل ثمانية ف�صول درا�سية ،ويحدد الطالب مدة درا�سته يف الربنامج ح�سب
عدد املقررات امل�سجلة يف الف�صل الدرا�سي و�سرعة �إجن��ازه لر�سالة املاج�ستري
البحثية ،ومي�ك��ن �إ��ض��اف��ة ف�صل درا� �س��ي واح ��د للطالب ك�ح��د �أق���ص��ى وذل��ك
مبوافقة جمل�س الدرا�سات العليا بناء على تو�صية من جلنة الدرا�سات العليا
تفيد ب�أن الطالب على و�شك االنتهاء من الر�سالة �أو الأطروحة.

محتويات البرنامج
-1م � � � � ��دة ال� �ب��رن� � ��ام� � ��ج :م� � ��ن (� )4إىل ( )8ف � �� � �ص� ��ول درا� � �س � �ي� ��ة.
-2ال� � � � ��� � � � �س � � � ��اع � � � ��ات امل � � �ع � � �ت � � �م� � ��دة ل � � � � �ل� � �ب� ��رن� � � � ��ام� � � � ��ج� � �� )39(:س � ��اع � ��ة.
ال �� �س ��اع ��ات امل �ع �ت �م��دة ل �ل �م �ق��ررات ال ��درا� �س �ي ��ة ال�ت�خ���ص���ص�ي��ة�� )24( :س��اع��ة.ال �� �س ��اع ��ات امل �ع �ت �م��دة ل �ل �م �ق ��ررات ال ��درا� �س �ي ��ة االخ �ت �ي ��اري ��ة� � )6( :س��اع��ات.-ال � � � � �� � � � � �س� � � � ��اع� � � � ��ات امل � � � �ع � � � �ت � � � �م� � � ��دة ل� � � � � �ل � � � � ��ر�� � � � � �س � � � � ��ال � � � � ��ة� � � � � )9(:س� � � ��اع� � � ��ات.

-3ن� �ظ ��ام ال ��درا�� �س ��ة يف ال �ب�رن ��ام ��ج( :ن� �ظ ��ام ال �� �س ��اع ��ات امل �ع �ت �م��دة ).
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ب .المقررات الدراسية االختيارية
( اختيار مقررين فقط )

أ .المقررات الدراسية التخصصية

المقررات الدراسية التخصصية واالختيارية :
رقم المقرر

اسم المقرر

MIS601
MBA602
MIS603
MIS604
MIS605
MIS606
MIS607
MIS609

مناهج البحث والتحقيق يف الدرا�سات الإ�سالمية

3
3
3
3
3
3
3
3

علوم القر�آن
�أ�صول التف�سري ومناهجة
�أ�صول الفقه  -الدالالت
الفقه املقارن
علوم احلديث
علم التخريج ودرا�سة الأ�سانيد
علم الأديان والفرق الإ�سالمية
علم ر�سالة املاج�ستري
جمموعة ال�ساعات املعتمدة

رقم المقرر

اسم المقرر

9
33

الساعات
المعتمدة

MIS611

ال�سيا�سة ال�شرعية

3

MIS612

علم اجلرح والتعديل

3

MIS613

العقيدة الإ�سالمية

3

MIS614

اجتاهات حديثة يف التف�سري

3

MIS616

درا�سات بيانية يف القر�آن الكرمي
فقه النوازل

3

MIS615

مجموعة الساعات المعتمدة
2

الساعات
المعتمدة
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الساعات اسم
المعتمدة المقرر

�أ�صول
الفقه(2)2

النحو
وال�صرف 1

3

3

2

النحو
وال�صرف 2

�أ�صول
الفقه 1

م�صطلح
احلديث

3

2

تاريخ

الت�شريع

القواعد

متطلبات القبول والتقدم واإلكمال للبرنامج:
-1متطلبات القبول في البرنامج:

�أ� -أن يكون املتقدم حا� ً
صال على درجة البكالوريو�س �أو ما يعادلها من جامعة
معرتف بها بتقدير ال يقل عن جيد.
ب� -أن يجيد ا�ستخدام احلا�سوب ومبا ي�ضمن ح�ضور الف�صول االفرتا�ضية
وا�ستخدام نظام �إدارة املقررات االلكرتوين(.)Moodle
ج� -أن يجتاز امتحانات املفا�ضلة يف حالة زيادة العدد عن الطاقة اال�ستيعابية
املعلن عنها.
د� -أن يجتاز املقابلة ال�شخ�صية يف املركز الرئي�س(�أو املكاتب واملراكز التابعة
للجامعة).
ه� �ـ� -أن ي �ج �ت��از امل� �ق ��ررات اال� �س �ت��دراك �ي��ة للم�سجلني م ��ن غ�ي�ر ال�ت�خ���ص����ص.
و� -أن يح�صل على درج��ة (التوفل) �أو مايعادلها يف اللغة الإجنليزية ح�سب
الدرجة التي حتددها الكلية التي �سيدر�س فيها الطالب(�شرط تخرج).

 -2شروط التقدم وتسجيل الرسالة:

�أ -اجتياز جميع املقررات الدرا�سية التخ�ص�صية ومقررين اختياريني.
ب -حتقيق املعدل الرتاكمي املطلوب لت�سجيل الر�سالة (.)%75
ج -اجتياز مناق�شة الر�سالة العلمية.
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الفقهية

ج .المقررات االستدراكية للمسجلين من غير التخصص:

3

الرسوم الدراسية:
ر�سوم االلتحاق
تدفع مرة«
»واحدة

ر�سوم ال�ساعة
الأ�سا�سية

ر�سوم ال�ساعة
اال�ستدراكية

ر�سوم ت�سجيل
الر�سالة

ر�سوم الإ�شراف
واملناق�شة على
الر�سالة

وثائق التخرج

$ 100

$ 84

$ 42

$ 500

$ 1800

$ 350

 .1يح�صل خريجو اجلامعة على خ�صم  % 10من ر�سوم ال�ساعات.
 .2يتم عمل املقا�صة بعد �أن ي�سدد الطالب ر�سومها مبلغ .$ 80
 .3ي�شرتط حل�صول الطالب على ك�شف درجات �أو �شهادة قيد� ،أن يكون م�سدداً
لـ  % 50من ر�سوم الف�صل احلايل ،بالإ�ضافة �إىل �سداد ر�سوم ك�شف الدرجات �أو
�شهادة القيد مبلغ  $ 16للف�صل الدرا�سي الواحد.
 .4يحق للطالب �إيقاف قيده مامل يكون قد �سجل مواد يف ذلك الف�صل.
 .5عند �إعادة �أي مادة تدفع ر�سومها كاملة.

ملزيد من املعلومات يرجى التوا�صل على العناوين التالية:
E-mail: dr.althory@ust.edu
تلفون00967-530687:
حتويلة داخلية 6102:
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