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 سياسات
 القبول والتسجيل

  جبامعة مشكاة
  



 

 

 الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد.

فإنه مما ال شك فيه أن للعلم دور كبير يف النهوض والرقي وتقدم األمم والشعوب ولذلك 

يف سور  -تعالى-حث اإلسالم على ضرورة التعليم والتعلم ويكفي أن أول ما نزل يف كتاب اهلل 

  .(1)َخَلَق﴾ ﴿اْقرْأ بِاْسِم َربَِّك الَِّذيالعلق 

عندما نزل عليه الوحي وضمه إلى  -صلى اهلل عليه وسلم-وكذلك ما حدث للنبي 

صدره وقال: له اقرأ: قال ما أنا بقارئ )ثالث مرات( يف األول طلب القراءة والثالثة طلب 

الفهم ويف الثانية طلب التطبيق لما تم فهمه حيث أن مفهوم اآلية يدل على حرص اإلسالم 

 العلم واالستفادة منه وتطبيقه يف واقعنا العملي. على أن يربي الفرد على 

نشر العلم ومن هنا وألهمية العلم حرصت جامعة مشكاة على ضرورة قيامها برسالة 

إنما ا وا وال درهم  ورث دينار  يلم  ذيالشرعي وتعلمه وتعليمه باعتباره أنه ميراث النبوة ال

 العلم. واورث

، ومن ثم فإن الجامعة هموأعمارالناس ولهذا فإن طلب العلم أغلى أنفقت فيه أموال 

حرصت على إعداد برامج تعليمية يف العلوم الشرعية وغيرها، كما حرصت اإلسالمية 

على انتفاء العناصر الجيدة والمتميزة من السادة األساتذة أصحاب الفضيلة المتخصصين 

كبرى الجامعات اإلسالمية والعربية على مستوى العالم  يف العلوم الشرعية حتى تواكب

                                                           

 .1سورة العلق، اآلية: ( 1)



 

 

مما يعطي الدارس القدرة على منافسة نظيره من الجامعات األخرى يف هذه العلوم 

 الشرعية المتفردة.

لذا تم إعداد هذه السياسات وهي قواعد منظمة للقبول وااللتحاق بجامعة مشكاة 

البكالوريوس( وكذلك برامج الدراسات  -بداية من مرحلة اإلجازة الجامعية )الليسانس 

السياسة  -أصول الدين  -يف تخصصات )الشريعة العليا بشقيها: )الماجستير والدكتوراه( 

تلك التي تعد غاية لكل ( االقتصاد اإلسالمي - اللغة العربية -الثقافة اإلسالمية  -الشرعية 

 طالب وإداري للوصول إليها.

تقدم بخالص الشكر والتقدير إلى رئاسة الجامعة أ ويف النهاية ال يسعني إال أن

مجلس أمناءها وأعضاء هيئة تدريسها على ما بذلوه من جهود مضنية لتحقيق أهداف و

الجامعة وتطورها وتقدمها ومنها حرصها على نشر العلوم والمعارف الشرعية ليستفيد 

أممهم دم ورقي منها طالب العلم يف مختلف أماكنهم وبلدانهم وانعكاس ذلك على تق

 مجتمعاتهم.و

واهلل الموفق والهادي إلى سواء 

 السبيل

 عمادة القبول والتسجيل

 بجامعة مشكاة

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االلتحاق سياسات
 برنامج البكالوريوس

  



 

 

 ( شروط القبول )متطلبات االلتحاق(1
لمرحلة أن يكون الطالب حاصال على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بالنسبة  -أ

 البكالوريوس.

ا وكتابة للطالب المغتربين أو الطالب األعاجم )غير  -ب إجادة اللغة العربية تحدث 

 الناطقين باللغة العربية(. 

 ( األوراق والوثائق املطلوبة2
 نموذج طلب االلتحاق واستيفاء كافة البيانات به. -أ

شهادة المؤهل الدراسي موثقة من الجهات الرسمية يف الدولة التي صدرت منها  -ب

 الشهادة. 

 صورة من الهوية الشخصية أو جواز السفر مع تقديم األصل لالطالع عليه. -ج

 صور شخصية فوتوغرافية. 4عدد  -د

 ( نظام الدراسة3
 صيف(.  -ربيع  -يقسم العام الدراسي إلى ثالثة فصول دراسية )خريف  -أ

رط لتخريج الطالب أن يجتاز بنجاح جميع الساعات الدراسية المعتمدة يف يشت -ب

البرنامج الذي يدرس به، ويستثنى من هذا الشرط الطالب المحولون من 

جامعات أو كليات أو معاهد عليا أخرى بعد معادلة المقررات الدراسية التي 

 سبق لهم دراستها وفق اللوائح والقواعد المنظمة. 

 رسوب الطالب يف مادة أو أكثر يلزمه إعادتها يف الفصل التالي مباشرة.يف حالة  -ج

يف خالل الفترة من بداية أي مقرر دراسي أو تأجيل يجوز للطالب حذف أو إضافة  -د

 .آخر موعد للتسجيلفتح باب التسجيل وحتى 



 

 

 ( الفصول الدراسية ومواعيدها4
فصول ثالثة الدراسي إلى  وبحسب القواعد المنظمة للتقويم الدراسي، ُيقسم العام

 على النحو اآلتي:  دراسية

 شهر ابريل شهر يناير الربيع 

 .شهر أغسطس شهر مايو الصيف 

 .شهر ديسمبر شهر سبتمبر الخريف 

ويتم تحديث المواعيد بدقة يف كل عام دراسي مع توضيح بداية الحلقات النقاشية 

األبحاث المطلوبة وبداية االختبارات وذلك يف حالة وجود وظروف ومواعيد تقديم 

 استثنائية.

 

 ( نظام التأجيالت5
يجوز للطالب تأجيل الدراسة بعذر مقبول يف مدة ال تزيد يف مجموعها عن ثالثة  -أ

يعادل عام دراسي كامل، أو ستة فصول متفرقة، على أن يتقدم  فصول متتالية أو ما

والتسجيل وفقا للنموذج المعد للتأجيل خالل أسبوعين قبل إلدارة عمادة القبول 

 بداية اختبارات الفصل الدراسي.

القبول والتسجيل ويجوز لإلدارة المختصة  عمادةيعرض طلب التأجيل على  -ب

استثناء بعض الحاالت بعد انتهاء المدة المقررة للتأجيل بشرط أن يقدم الطالب 

 المبرر لالستثناء للتأجيل.

 



 

 

 متطلبات التخرج( 6
 ساعة بمرحلة البكالوريوس. 127يتخرج الطالب من جامعة مشكاة إذا أنهى عدد 

 معادلة املواد وإجراءاتها( 7
يمكن للطالب الذين يرغبون يف االلتحاق بالجامعة التقدم بطلب معادلة المقررات 

من قبل الدراسية التي أنهوها يف جامعات أو كليات أو معاهد عليا أخرى معترف بها 

 الجامعة اإلسالمية بأمريكا الشمالية وفقا للضوابط اآلتية:

تقديم بيان حالة يتضمن المواد والدرجات التي درسها الطالب يف الجامعة أو  -أ

 الكلية التي اجتاز فيها هذه المواد بنجاح مع توثيق بيان الحالة من تلك الجهة. 

سالمية بأمريكا الشمالية عن أال يقل عدد الساعات التي سيدرسها يف الجامعة اإل -ب

ساعة دراسية من الساعات الدراسية المقررة للحصول على الدرجة ويجوز  30

 للجامعة يف حاالت استثنائية النظر يف هذا العدد من الساعات.

أن تكون المقررات التي يرغب الطالب يف معادلتها مناظرة لمقررات الجامعة  -ج

 اإلسالمية. 

ص هذه الطلبات ومقارنة تلك المقررات بمقررات تقوم لجنة المعادالت بفح -د

 الجامعة اإلسالمية ثم يصدر بعد ذلك قرار اللجنة.

 

» المية بأمريكا الشمالية الساعات الدراسية المقبولة لدى الجامعة اإلسأن تكون  -أ

، وال تعتمد هي التي حصل عليها الطالب من مؤسسات جامعية «مشكاة

بنجاح الساعات التي حصل عليها بغير هذا الطريق، إال إذا اجتاز الطالب 

االختبار المعتمد للمادة، على أال تزيد الساعات المعادلة بهذه الطريقة عن 

 خمس عشرة ساعة.



 

 

ا به المنهج التوصيفي للمواد  -ب التي يرغب يف التقدم بدليل المنهج العلمي موضح 

عدم توافره ينبغي على الطالب أن يتواصل مع مؤسسته  معادلتها، ويف حالة

العلمية التي حصل على الشهادة منها، حتى يتسنى له الحصول على نسخة 

 معتمدة من المنهج التوصيفي.

تطابق الساعات الدراسية للمواد التي يرغب يف معادلتها مع مقابلها يف الجامعة  -ج

المقدرة بثالث ساعات دراسية معتمدة ال  فالمادة« مشكاة»اإلسالمية بأمريكا الشمالية 

 يصلح أن تقابل بمادة تقدرها الجامعة اإلسالمية بأربع ساعات، وهكذا.

أن يقوم الطالب بترجمة معتمدة من الجهات المختصة ألي شهادات أو مستندات  -د

 .رسمية يتقدم بها إلى الجامعة

عام من تاريخ إرسال لمدة يحتفظ قسم المعادالت بالجامعة بطلبات المعادلة  -ه

بعدم االحتفاظ بها بعد الفترة المذكورة إشعار بالبيانات الناقصة، وللجامعة الحق 

 .يف حال عدم متابعتها

فور « مشكاة»نتيجة معادلة المواد على حساب الطالب من خالل موقع إعالن  -و

 .خالل شهر من تاريخ تقدمه االنتهاء من خطوات المعادلة

الرسوم المقررة التي يتم معادلتها ويف حالة عدم قبول المواد يلتزم الطالب  بسداد  -ز

 ال يحق له استرداد رسوم المعادلة.

 نظام االنقطاع( 9

إذا انقطع الطالب عن الدراسة لمدة تزيد عن ثالثة فصول متصلة أو ستة فصول  -أ

 متفرقة.

 والخروج على اآلداب العامة.مخالفة اللوائح التعليمية يف حالة  -ب



 

 

 نظام العودة للدراسة بعد االنقطاع( 10
ا للضوابط اآلتية:  يمكن للطالب الذي ألغي قيده أن يتقدم بطلب إعادة القيد وفق 

 أن ال يكون إلغاء القيد بسبب مخالفة اللوائح التعليمية والخروج على اآلداب العامة.  -أ

ال تزيد عن ثالثة فصول دراسية من تاريخ أن يتقدم بطلب إعادة القيد خالل مدة  -ب

 إلغاء القيد.

إذا مضى على إلغاء قيد الطالب أكثر من أربعة فصول دراسية فإنه يعامل معاملة  -ج

الطالب الجدد دون الرجوع إلى سجله الدراسي السابق، وتطبق عليه كافة 

ويحق للمجلس األكاديمي  شروط القبول المقررة وينظر يف حينه حسب حالته

 .لنظر يف الحاالت الخاصةا

 اسرتداد الرسوم الدراسية( 11
 للطالب الحق يف استرداد رسوم المقررات الدراسية يف الحاالت التالية: 

 ، ويستثني من ذلك رسوم االلتحاق. آخر موعد للتسجيلقبل  -أ

% من 50يعاد له آخر موعد للتسجيل إذا انسحب الطالب خالل أسبوعين من  -ب

 أما إذا تجاوز هذه المدة فال يحق له استرداد أية رسوم.الرسوم الدراسية، 

يف حالة رغبة الطالب يف التقدم بحذف بعض المقررات الدراسية فإن رسوم تلك المقررات  -ج

تبقى يف رصيده لتغطية ما يسجله من مقررات دراسية يف الفصل التالي وذلك بعد خصم 

 .«لمسموح بهاعلى أن يكون ذلك خالل المدة ا»المصروفات اإلدارية 

إذا رسب الطالب يف أحد المقررات الدراسية يسمح له بإعادة االمتحان يف بداية  -د

الفصل الذي يليه مجانا، فإذا تكرر رسوبه يتوجب عليه دفع رسوم االختبار 

المقرر، فإذا رسب للمرة الثالثة يتوجب عليه إعادة تسجيل المقرر مرة أخرى 

 برسوم كاملة.



 

 

 برامج اجلامعة
 برنامج البكالوريوس )شعبة عامة(

يتيح للطالب دراسة المقررات األساسية للدراسات اإلسالمية والعربية يف كل 

 المحاور وبيان البرنامج كالتالي: 

  مادة دراسية(. 47دراسـية ) ساعة ساعة 127 إنهاء -أ

)(اإلسالمية الحضارة إلى مدخل)مادة:  «دراسية ساعات 3» الجامعة متطلب -ب

). 

 الطلبة أما العربي، القسم يف للطلبة بالنسبة «دراسية ساعات 3» اإلنجليزية اللغة -ج

( األمريكي القانون دراسة إلى مدخل) مادة: دراسة منها بديال فيكون الغرب يف

 اإلنجليزية. باللغة

 يف القرآن الكريم. -نظرا أو غيبا-حفظ أربعة أجزاء أو إجازة  -د

 برنامج الزمالة
يتيح للطالب دراسة المقررات األساسية للدراسات اإلسالمية والعربية يف كل  -أ

 المحاور المختلفة وفترة التخرج سنتان. 

تمنح جامعة مشكاة درجة الزمالة يف الدراسات اإلسالمية والعربية ومتطلبات  -ب

 مقرر دراسي. 28ساعة بواقع  81التخرج 

 الدراسات احلرة
 نفس درجة الزمالة.

  
                                                           

( ) .يعفى من دراسة المادة من قام بدراستها يف مرحلة سابقة 



 

 

 
 

 
 

 سياسات االلتحاق
 برامج الدراسات العليا

 

 



 

 

 مفهوم الدراسات العليا: 
يشير مفهوم مصطلح الدراسات العليا إلى تلك المرحلة التي تأتي بعد االنتهاء من 

مرحلة البكالوريوس أو الليسانس ويدرس فيها الطالب المواد التمهيدية لمرحلتي 

الماجستير والدكتوراه ثم يعقب كل منهما تقديم الطالب أطروحة علمية يناقش بعد 

 جتي الماجستير والدكتوراه. إعدادها مناقشة علنية يمنح بعدها در

 :وتشمل مرحلتني هما مرحلة الدراسات العليا يف جامعة مشكاة
 درجة الماجستير وهي تتكون من المواد التمهيدية )مواد دراسية + األطروحة(.  -أ

درجة الدكتوراه وهي أيضا تتكون من المواد تمهيدية )مواد دراسية +  -ب

 األطروحة(.

 املاجستري والدكتوراه:األقسام العلمية مبرحلتي 

 الشريعة اإلسالمية. -أ

 أصول الدين. -ب

 اللغة العربية. -ج

 السياسة الشرعية. -د

 الثقافة اإلسالمية. -ه

 االقتصاد اإلسالمي. -و

  



 

 

 شروط االلتحاق بالدراسات العليا جبامعة مشكاة:
 ( برنامج املاجستري: 1

 يتقدم الطالب الراغب يف االلتحاق ببرنامج الماجستير بما يلي: 

شهادة البكالوريوس أو الليسانس يف ذات التخصص بتقدير عام جيد ويف حالة  -أ

بعض الطالب الحاصلين على تقدير عام مقبول تحال أوراقهم إلى اللجنة 

 العلمية المختصة بالجامعة للنظر يف إضافة المواد التكميلية لهم.

كشف بالمواد الدراسية التي درسها الطالب بالسنوات األربع موضحا بها  -ب

الدرجات التي حصل عليها الطالب. ويف حالة رغبة الطالب يف التقدم لتخصص 

مغاير لتخصصه األصيل يعرض األمر على اللجنة العلمية المختصة للنظر فيه 

 واتخاذ الالزم بشأنه.

ة بتمهيدي الماجستير بنجاح يف جامعة يف حالة إنهاء الطالب لمقررات دراسي -ج

تقوم اللجنة المختصة بمعادلة هذه المقررات وإذا عودلت  أخرى معترف بها

ُيسمح للطالب بالتسجيل لدرجة الماجستير وإعفائه من المواد التي سبق له 

 دراستها ويجوز له التقدم بالفكرة البحثية.

 كيفية التقدم بالفكرة البحثية:
لفكرة البحثية بعد أن يجتاز بنجاح االنتهاء من المواد التمهيدية يتقدم الطالب با -أ

 الخاصة بالقسم الملتحق به.

% من مقررات تمهيدي 50يجوز للطالب التقدم بالفكرة البحثية بعد االنتهاء من  -ب

الماجستير على أال يتم مناقشة الطالب إال بعد االنتهاء من كامل المقررات 

 الدراسية التمهيدية.

 داد أطروحة الماجستير سنة كحد أدنى أو خمسة أعوام كحد أقصى منمدة إع -ج



 

 

تاريخ التسجيل والقيد ويجوز مدها إلى عامين متصلين أو منفصلين بناء  على 

 تقرير علمي مقدم من األستاذ الدكتور المشرف أو لجنة اإلشراف.

أعوام  بالنسبة لبرنامج الدكتوراه تكون مدة الدراسة به سنتين كحد أدنى أو ستة -د

كحد أقصى من تاريخ التسجيل والقيد ويجوز مدها إلى عامين متصلين أو 

منفصلين بناء  على تقرير علمي مقدم من األستاذ الدكتور المشرف أو لجنة 

 اإلشراف.

 شروط إلغاء القيد أو التسجيل: 
 يلغى القيد أو التسجيل لطالب درجتي الماجستير أو الدكتوراه يف الحاالت التالية:

متفرقة  6فصول متصلة أو  3انقطاع الطالب عن التسجيل يف المواد التمهيدية  -أ

 .)ويستثنى من ذلك برنامج الدكتوراه(

تقديم المشرف تقريرا علميا يفيد بعدم إنجاز الطالب بما كلف به إلنهاء  -ب

األطروحة الخاصة به وعرضه على المجلس األكاديمي إلبداء الرأي يف استمرار 

 ه.التسجيل من عدم

 تقدم الطالب برغبته يف إلغاء قيده أو تسجيله بالجامعة. -ج

 يف جميع األحوال ال يعتبر اإللغاء نهائي ا إال بعد موافقة المجلس األكاديمي. -د

 جلنة اإلشراف:
يكون اإلشراف على الرسائل العلمية لكل من األساتذة واألساتذة المساعدين  -أ

 لدكتوراه.بشرط أن يكون أحد المشرفين استاذا يف مرحلة ا

يف حالة تعدد المشرفين يكون أقدم أعضاء هيئة اإلشراف من القسم التابع له  -ب

الطالب هو المشرف الرئيسي، على أال يزيد عدد أعضاء هيئة اإلشراف على اثنين 

 ويجوز إضافة مشرف ثالث استثناء اذا اقتضى األمر.



 

 

 تعديل جلنة اإلشراف:
 يتم تشكيل لجنة الحكم والمناقشة يف حالة إضافة مشرف ثاين على الرسالة ال -أ

 على الرسالة إال بعد مرور ستة أشهر. 

يف حالة وفاة المشرف على الرسالة أو اعتذاره ولم يتقدم  بتقرير صالحية   -ب

للمناقشة يمكن مناقشة الرسالة بعد االنتهاء من إعدادها واعتمادها من المشرف 

للمناقشة من المشرف الجديد الجديد بشرط كتابة تقرير وايف بصالحية الرسالة 

 بعد مرور ستة أشهر كحد أدنى . 

أما يف حالة تقدم المشرف الوحيد قبل اعتذاره أو وفاته بتقرير صالحية الرسالة  -ج

للمناقشة يقوم المجلس األكاديمي بترشيح أحد األساتذة المختصين لحضور 

 لجنة المناقشة ممثال  عن المشرف األصلي.

ا يف حالة تعديل موضوع ا -د لرسالة تعديال  جوهريًا يعتبر التسجيل تسجيالَ جديد 

من تاريخ موافقة المجلس األكاديمي على التعديل، أما إذا كان التعديل تعديال  

 غير جوهري فال يترتب عليه أي آثار.

 التقارير الدورية: 
ا به األمور  يتقدم المشرف إلى المجلس المختص بتقرير علمي كل ستة أشهر موضح 

 التالية: 

 مستوى التقدم للطالب ومدى إنجازه. -أ

 أي معوقات أخرى إن وجدت. -ب

  



 

 

 متطلبات لربامج الدراسات العليا
 الدكتوراه( -)املاجستري 
 ماجستري الشريعة اإلسالمية

 التخرج: متطلبات
 :التالي النحو على دراسية سـاعة 52إنهاء 

 (.ساعة 27 دراسي= مقرر 10) -أ

 (.ساعة 25) األطروحة -ب

 ،(اإلسالمية الحضارة إلى مدخل) مادة: «دراسية ساعات 3»  الجامعة متطلب -ج

 .البكالوريوس مرحلة يف المادة يدرس لم لمن

 الكريم.  القرآن حفظ أربعة أجزاء من القرآن الكريم أو إجازة مسندة غيب ا يف -د

 دكتوراه الشريعة اإلسالمية
 :التخرج متطلبات

 إلى مدخل) مادة: «دراسية ساعات 3» ، بجانب متطلب الجامعة(ساعة 25) الدراسية المقررات

 .البكالوريوس أو الماجستير مرحلة يف المادة يدرس لم لمن ،(اإلسالمية الحضارة

 اللجنة من بقرار جزئي ا أو كلي ا االختيارية أو اإلجبارية المواد بعض من يعفى

 .ومقابلته الشخصية للدارس العلمية السيرة على بناء األكاديمية

 المواد دراسة من%  50 اجتياز بعد األطروحة تسجيل يف البدء للدارس يمكن

 التمهيدية.



 

 

 ماجستري أصول الدين
 التخرج: متطلبات

 :التالي النحو على دراسية سـاعة 52إنهاء 

 (.ساعة 27 دراسي= مقرر 10) -أ

 (.ساعة 25) األطروحة -ب

 ،(اإلسالمية الحضارة إلى مدخل) مادة: «دراسية ساعات 3»  الجامعة متطلب -ج

 .البكالوريوس مرحلة يف المادة يدرس لم لمن

 .حفظ أربعة أجزاء من القرآن الكريم أو إجازة مسندة غيب ا يف القرآن الكريم -د

 دكتوراه أصول الدين
 :التخرج متطلبات
 مادة: «دراسية ساعات 3» ، بجانب متطلب الجامعة(ساعة 25) الدراسية المقررات

البكالوريوس أو  مرحلة يف المادة يدرس لم لمن ،(اإلسالمية الحضارة إلى مدخل)

 .الماجستير

 اللجنة من بقرار جزئي ا أو كلي ا االختيارية أو اإلجبارية المواد بعض من يعفى

 .ومقابلته الشخصية للدارس العلمية السيرة على بناء األكاديمية

 المواد دراسة من%  50 اجتياز بعد األطروحة تسجيل يف البدء للدارس يمكن

 التمهيدية.

  



 

 

 ماجستري اللغة العربية
 التخرج: متطلبات

 :التالي النحو على دراسية سـاعة 59إنهاء 

 (.ساعة 34 دراسي= مقرر 14) -أ

 (.ساعة 25) األطروحة -ب

 ،(اإلسالمية الحضارة إلى مدخل) مادة: «دراسية ساعات 3»  الجامعة متطلب -ج

 .البكالوريوس مرحلة يف المادة يدرس لم لمن

 

 دكتوراه اللغة العربية
 :التخرج متطلبات
 مادة: «دراسية ساعات 3» ، بجانب متطلب الجامعة(ساعة 25) الدراسية المقررات

البكالوريوس أو  مرحلة يف المادة يدرس لم لمن ،(اإلسالمية الحضارة إلى مدخل)

 .الماجستير

 اللجنة من بقرار جزئي ا أو كلي ا االختيارية أو اإلجبارية المواد بعض من يعفى

 .ومقابلته الشخصية للدارس العلمية السيرة على بناء األكاديمية

 المواد دراسة من%  50 اجتياز بعد األطروحة تسجيل يف البدء للدارس يمكن

 التمهيدية.

  



 

 

 ماجستري السياسة الشرعية
 متطلبات التخرج:

 للحصول الطالب على درجة الماجستير يف السياسة الشرعية عليه إنهاء:

 سـاعة دراسية على النحو التالي: 51

 ساعة(. 26مقرر دراسي =  10) -أ

 ساعة(. 25األطروحة ) -ب

)مدخل إلى الحضارة اإلسالمية(، لمن لم « ساعات دراسية 3»متطلب الجامعة  -ج

 يدرس المادة يف مرحلة البكالوريوس.

 .حفظ أربعة أجزاء من القرآن الكريم أو إجازة مسندة غيب ا يف القرآن الكريم 

  يعفى من بعض المواد اإلجبارية أو االختيارية كلي ا أو جزئي ا بقرار من اللجنة

لعلمية للدارس والمقابلة الشخصية بما ال يزيد عن األكاديمية بناء على السيرة ا

 % من هذه المقررات. 50

  من دراسة المواد  50يمكن للدارس البدء يف تسجيل األطروحة بعد اجتياز %

 .التمهيدية

 دكتوراه السياسة الشرعية
 :التخرج متطلبات

   .(ساعة 25) الدراسية المقررات -أ

 ساعة(. 35األطروحة ) -ب

 ،(اإلسالمية الحضارة إلى مدخل) مادة: «دراسية ساعات 3»  الجامعة متطلب -ج

 .البكالوريوس أو الماجستير مرحلة يف المادة يدرس لم لمن

 .حفظ أربعة أجزاء من القرآن الكريم أو إجازة مسندة غيب ا يف القرآن الكريم -د



 

 

 اللجنة من بقرار جزئي ا أو كلي ا االختيارية أو اإلجبارية المواد بعض من يعفى

 .ومقابلته الشخصية للدارس العلمية السيرة على بناء األكاديمية

  



 

 

 ماجستري الثقافة اإلسالمية
 : التخرج متطلبات

  إنهاء: اإلسالمية الثقافة يف الماجستير لدرجة التخرج متطلبات

 :التالي النحو على دراسية سـاعة 52

 (.ساعة= 27 دراسي مقرر 10) -أ

 (.ساعة 25) األطروحة -ب

 لم لمن ،(اإلسالمية الحضارة إلى مدخل) «دراسية ساعات 3»  الجامعة متطلب -ج

 .البكالوريوس مرحلة يف المادة يدرس

 .حفظ أربعة أجزاء من القرآن الكريم أو إجازة مسندة غيب ا يف القرآن الكريم -د

 دكتوراه الثقافة اإلسالمية
 :التخرج متطلبات

   .(ساعة 25) الدراسية المقررات -أ

 ساعة(. 35األطروحة ) -ب

 ،(اإلسالمية الحضارة إلى مدخل) مادة: «دراسية ساعات 3»  الجامعة متطلب -ج

 .البكالوريوس أو الماجستير مرحلة يف المادة يدرس لم لمن

 .حفظ أربعة أجزاء من القرآن الكريم أو إجازة مسندة غيب ا يف القرآن الكريم -د

 اللجنة من بقرار جزئي ا أو كلي ا االختيارية أو اإلجبارية المواد بعض من يعفى

 .ومقابلته الشخصية للدارس العلمية السيرة على بناء األكاديمية

  



 

 

 سياسات القبول والتسجيل بربنامج الثقافة اإلسالمية
 الماجستيربقبول الشروط 

 السيرة الذاتية للمتقدم. -أ

 الحصول علي مؤهل جامعي. -ب

إذا كان المتقدم للبرنامج لديه بعض البحوث النظرية يف مجال الدراسة تقيم من  -ج

 متخصصة ثم يعفي من المواد المؤهلة لاللتحاق بالبرنامج.خالل لجنة 

إذا كان المتقدم لهذا البرنامج سبق له الحصول على مقررات دراسية يف الدراسات  -د

 اإلسالمية فإنها تقيم بواسطة لجنة المعادالت وتحسم من المواد المؤهلة لاللتحاق.

يف مجال التخصص  إذا كان المتقدم إلى هذا البرنامج ليس لديه بحوث نظرية -ه

المتقدم إليه مع وجود الخبرة العملية وحدها فإنه يعقد له اختبار يف محاور 

بكالوريوس الدراسات اإلسالمية والعربية بالجامعة اإلسالمية يف فصل أو فصلين 

 دراسيين ثم يلحق ببرنامج الماجستير لدراسة المواد التمهيدية للماجستير.

مواد دراسية يف  6ون على فصلين دراسيين بما ال يزيد عن والمقترح لهذه المحاور أن تك

 الفصل الدراسي

 اللجنـة مـن بقـرار جزئي ـا أو كلي ـا االختيارية أو اإلجبارية المواد بعض من يعفى 

 يزيـد ال بمـا الشخصـية والمقابلـة للـدارس العلميـة السيرة على بناء األكاديمية

 .المقررات هذه من%  50 عن

 المـواد دراسـة مـن%  50 اجتياز بعد األطروحة تسجيل يف البدء للدارس يمكن 

 التمهيدية.

 



 

 

 :الدكتوراهب القبول شروط
 .للمتقدم الذاتية السيرة (1

درجة الماجستير يف التخصص الشرعي أو العلوم التجريبية ويف هذه  عل الحصول (2

 الحالة يدرس المواد التكميلية السابق بيانها.

 من تقيم الدراسة مجال يف النظرية البحوث بعض لديه للبرنامج المتقدم كان إذا (3

 لاللتحاق المؤهلة المواد من كل أو بعض يعفي ثم متخصصة لجنة خالل

 .بالبرنامج

 يف دراسية مقررات على الحصول له سبق البرنامج لهذا المتقدم كان إذا (4

 المواد من بوتحس المعادالت لجنة بواسطة تقيم فإنها اإلسالمية الدراسات

 .لاللتحاق المؤهلة

 التخصـص مجـال يف نظريـة بحـوث لديـه لـيس البرنـامج هـذا إلى المتقدم كان إذا (5

ــه المتقــدم ــرة وجــود مــع إلي ــة الخب ــه وحــدها العملي ــه يعقــد فإن ــار ل  محــاور يف اختب

 فصـلين أو فصـل يف اإلسـالمية بالجامعـة والعربية اإلسالمية الدراسات بكالوريوس

 .التمهيدية المواد لدراسة الدكتوراه ببرنامج يلحق ثم دراسيين

 اللجنة من بقرار جزئي ا أو كلي ا االختيارية أو اإلجبارية المواد بعض من يعفى •

 50 عن يزيد ال بما الشخصية والمقابلة للدارس العلمية السيرة على بناء األكاديمية

 .المقررات هذه من% 

د الموا دراسة من%  50 اجتياز بعد األطروحة تسجيل يف البدء للدارس يمكن •

 التمهيدية.

 



 

 

 سياسات القبول والتسجيل بربنامج السياسة الشرعية
 بالماجستير شروط القبول

يستقبل القسم الطالب الحاصلين على درجات الليسانس )أو البكالوريوس( من 

 بها يف إحدى التخصصات اآلتيةجامعة معترف 

 ليسانس الشريعة اإلسالمية أو الشريعة والقانون. -أ

ليسانس الحقوق، ويلتحق بمعادلة لنقص المواد الشرعية )دراسة مواد المعادلة  -ب

 اآلتي ذكرها(.

 ليسانس دار العلوم. -ج

 دراسات إسالمية وعربية -د

 شروط القبول بالدكتوراه

 .للمتقدم الذاتية السيرة (1

درجة الماجستير يف التخصص الشرعي أو الدخول إلى المواد  عل الحصول (2

 معادلة بالنسبة لطلبة الحقوق ونحوهم ممن سبق توضيحهم.

 اللجنـة مـن بقـرار جزئي ـا أو كلي ـا االختيارية أو اإلجبارية المواد بعض من يعفى 

 .ومقابلته الشخصية للدارس العلمية السيرة على بناء األكاديمية

 دراســة مــن%  50 اجتيــاز بعــد األطروحــة تقــديم خطــة يف البــدء للــدارس يمكــن

 التمهيدية. المواد

  



 

 

 التقديرات املقررة للمواد التمهيدية ملرحلتي املاجستري والدكتوراه للمواد: 
 يقدر نجاح الطالب يف مقررات تمهيدي الدراسات العليا بأحد التقديرات اآلتية: -أ

 % فأكثر.90تقدير ممتاز  -ب

 %.90% ألقل من 80يد جدا تقدير ج -ج

 %.80% ألقل من 70تقدير جيد  -د

 %.70% ألقل من 60مقبول  -ه

 

 امتياز  )مع الصالحية لطبع الرسالة( (1

 امتياز .  (2

ا. (3  جيد جد 

 جيد. (4

 برنامج الدكتوراه(.مقبول )هذا التقدير ال يحق له التقدم أو التسجيل يف  (5

 مرتبة الشرف األولى. (1

 مرتبة الشرف الثانية. (2

 منح. (3



 

 

 نظام التقييم
 تحتسب تقرير المواد الدراسية لمرحلة البكالوريوس على النحو اآليت -1

 نقاط. B  3   89إلى  80  نقاط. A  4 100إلى  90

 نقطة. D  1  64إلى  50  نقاط. C  2    79إلى  65

 P              0     0إلى  F  0  34    35إلى  49

 وبالنسبة للدراسات العليا تحتسب على النحو التالي  -2

 B    89إلى  A     80 100إلى  90

 D   60إلى  C     69   79إلى  70

 تقديرات الرسالة يف املاجستري درجات
 ممتاز. -جيد جًدا  -جيد 

 التايلوحتتسب الدكتوراه على النحو 
 B    89إلى  A     80 100إلى  90

 D   60إلى  C     69    79إلى  70

 تقديرات الرسالة يف الدكتوراه
 مرتبة الشرف األولى. -

 مرتبة الشرف الثانية. -

 


