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المسؤول عن الماستر
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 شروط القبول
أن يكــون الطالــب حائــًزا علــى اإلجــازة 
أو  اإلســامّيات  فــي  الجامعّيــة 
وآدابهــا. العربّيــة  اللغــة  أو  الفلســفة 

 سوق العمل
• التعليم في مجال التخّصص.

• تنفيذ مشاريع أبحاث والكتابة المتخّصصة.

الفصل الجامعي األّول 30 رصيًدا

المواّد اإلجبارّية 22 رصيًدا

• منهجّية البحث العاّمة – 5 أرصدة
 – األجنبّيــة  باللغــة  ومصطلحــات  •  نصــوص 

رصيــدان
• المعلوماتّية – 3 أرصدة

• فلسفة الفكر الديني – 4 أرصدة
•  الفكــر العربي – اإلســامي فــي عصر النهضة 

والعصر الحديث )1897-1925( – 4 أرصدة
•  تاريــخ التشــريع ونشــأة المــدارس الفقهّيــة – 

4 أرصــدة
 

المواّد االختيارّية 10 أرصدة
يختار الطالب من قائمة المواّد اإلختيارّية

 
الفصل الجامعي الثاني 30 رصيًدا

المواّد اإلجبارّية 20 رصيًدا

• الفلسفة اإلسامّية والعلوم – 5 أرصدة
  – األجنبّيــة  باللغــة  ومصطلحــات  •  نصــوص 

رصيــدان
• المعلوماتّية – 3 أرصدة

•  الفكــر السياســي اإلســامي المعاصــر )1925-
 – والمتطّرفــة(  اإلحيائّيــة  )الحــركات   )2001

5 أرصــدة
•  االستشراق والعالم اإلسامي – 5 أرصدة

المواّد االختيارّية 10 أرصدة

يختار الطالب من قائمة المواّد اإلختيارّية

ع علــى فصَليــن )الفصــل  المــواّد االختيارّيــة: تــوزَّ
األّول والثاني(

 – التاريــخ  وفلســفة  اإلســامي  •  التاريــخ 
رصــدة أ  5

• فقه التسامح والتعارف – 5 أرصدة

العربّيــة:  المخطوطــات  علــم  إلــى  •  مدخــل 
الكوديكولوجيا – 5 أرصدة 

 
الفصل الثالث 30 رصيًدا

المواّد اإلجبارّية 28 رصيًدا

• المعلوماتّية – 3 أرصدة
واألدب  واألخــاق  التصــّوف  فــي  •  نصــوص 

أرصــدة  5  – ودراســة(  )تحليــل  السياســي 
• مشغل ماسترالي – 10 أرصدة

• المشروع األساسّي –  10 أرصدة
 

الفصل الرابع 30 رصيًدا

الرسالة 30 رصيًدا

 أهداف الماستر

ــه  ــا يؤّهل ــا ومعرفيًّ إعــداد الطالــب إعــداًدا منهجيًّ
التشــريع  قضايــا  فــي  المعّمقــة  للدراســات 
المصــادر  مــع  والتعامــل  اإلســامّي،  والفكــر 
الكاســيكّية والحديثــة، ويهّيئــه المتاك شــروط 

البحث األكاديمي في هذا الميدان.  

اقتباس
»يرتكــز البرنامــج علــى تقديــم المــاّدة المعرفّيــة، الكاســيكّية والمعاصــرة، مــن خــال اســتخدام 
ــه  ــوم اإلســام، وبوج ــة، لعل ــة وغربّي ــّددة، عربّي ــات متع م مقارب ــة، ويقــدِّ ــر الحديث مناهــج التفكي
خــاّص التاريــخ وعلــم الــكام ونشــأة التفكيــر الفقهــّي والسياســّي، وآلّيــات التعامــل مــع التــراث 

المعرفــّي فهًمــا وتحليــًا«
د. أحمد الزعبّي, أستاذ الفكر السياسي اإلسامي والحضارة العربّية
معهد اآلداب الشرقّية - جامعة القّديس يوسف في بيروت.

 معلومات عن البرنامج
•  عدد األرصدة الواجب الحصول عليها مئة وعشرون )120( رصيًدا، موّزعة على الوجه اآلتي:

• المواّد: 60 رصيًدا )السنة األولى(
• الرسالة: 60 رصيًدا )السنة الثانية(


