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   االقتصاد اإلسالميماجستري 
 رسالة الرب�مج: 

أتهيالً علمياً ودقيقاً يف جمال االقتصاد اإلسالمي واملعامالت املالية واملصرفية اإلسالمية،  ؤهلني  امل إعداد اخلرجيني  
الالزمة، مبا ميكنهم من اإلبداع واإلجناز املتميز يف هذا اجملال، وأداء رسالة اإلسالم يف نظامه  ابملهارات  وتزويدهم  

 جتماعي.املايل واالقتصادي ببعده الديين واالستثماري والتنموي واال
 أهداف الرب�مج: 

 تعميق معرفة الطالِب أبصول وفروع فقه املعامالت يف املذاهب الفقهية.  -١
بياُن األحكام املرتِبطة أبعماِل املؤسّسات والشركات املالية والتجاريّة املعاصرة، على ضوء األصول الشرعّية،   -٢

 والقواِعد الكلّية، واالجتهادات الفقهّية. 
بكفاءات علمّيٍة، مؤّهلة لتحليل ظواهر الدورات االقتصاديّة، والتخطيط اجلّيد لتحسني  إمداد سوق العمل   -٣

 الواقع االقتصادي، واإلدارة الواعَية للمؤّسسات االقتصاديّة، مبا ال يتناَىف مع أحكام الشريعة اإلسالمّية. 
 

 الرب�مج:  ملن يتوجه

 وأحكامها الشرعية. للباحثني يف جمال فقه املعامالت املالية  −
 . قتصاد واملعامالت واألسواق املالية للباحثني يف جمال اال −
 . لالقتصاديني واملصرفيني  −
 عامل املال. للباحثني يف جمال  −
 

 ممیزات البرنامج: 
   .املدرسني املتخصصنيمن أفضل    خنبة -
 . صصني يف العلوم اإلسالميةمتاح لغري املتخ-
  غري املتفرغني . توقيت الرب�مج مسائي يساعد   -
 منح متعددة خاصة ابلرب�مج. -  
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 إمكانية املتابعة يف الدكتوراه.  -
 

 :الرب�مجشروط القبول يف 
 أحد ختصصات العلوم اإلسالمية. حيازة شهادة اإلجازة اجلامعية يف  .١
حيازة شهادة اإلجازة اجلامعية يف أي ختصص من جامعة أو كلية أو معهد معرتف هبا أو   .٢

 االستدراكية. به شرط اجتياز املواد 
 

 نظام الدراسة: 
 اإلسالمية.  العلوم يف أحد ختصصات أوال: احلائزون على اإلجازة اجلامعية  •
 فصول) ٤مدة الدراسة: سنتان ( •

 (مواد ختصص)السنة األوىل: فصالن  -
 السنة الثانية: فصالن (رسالة) -
 . معتمدة  ساعة ٣٣عدد الساعات املعتمدة:  -
 التخصصات. يف سائر اجلامعية  اثنًيا: احلائزون على شهادة اإلجازة  •
 فصول)  ٧فصول) إىل ثالث سنوات (  ٦مدة الدراسة: سنتان ونصف ( •
 استدراكية) فصول (مواد  ٣السنة األوىل:  -
 ) ختصص السنة الثانية: فصالن (مواد  -
 .ومسار االمتحان الشاملبعد إ�اء مواد التخصص خيتار الطالب بني مسار الرسالة   -

ساعة معتمدة كحد   ٣٤ساعة معتمدة ويضاف إليها    ٣٣عدد الساعات املعتمدة:   -
 استدراكية أقصى مواد 

 : لتخصصا تطلباتم •
 

http://www.ut.edu.lb/
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ستري 
اج

ىل م
ألو

نة ا
الس

 

 الرمز الساعات  املساق ت 

مية 
 إلزا

واد
م

 

 ١١م ٥٢ 3 األسواق املالية اإلسالمية  1

 ١١م ٥٣ 3 فقه الشركات  2

 ١١م ٥٤ 3 فقه الزكاة والتأمني  3

 ١١ش ٥٢ 3 املعامالت املقارن فقه  4

 ١١م ٥١ 3 اإلسالمية  املعامالت املصرفية 5

 ١١ل ٥٠ 3 منهجية البحث  6

واد 
م

ا
ارية 

ختي
 

 ١١ف٥٥ 3 القواعد الفقهية  7

 ١١ف٥٦ 3 النظر�ت الفقهية  8

  21 جمموع الساعات  

 السنة الثانية

  

 المادة
 الساعات

 12 الرسالة 1

 
 

 االستدراكية:  تطلباتامل •
 الرمز الساعات املساق ت 
 11111 1 القرآن الكریم  ۱
 أصول البحث في   ۲

 11293 3 العلوم اإلسالمیة 
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 22121 3 فقھ السیرة  ۳
 11141 3 المدخل الفقھي والقانوني  ٤
 11144 3 الثقافة اإلسالمیة  ٥
 ۱۱د٥۹ 3 اللغة العربیة  ٦
 ۱۱د٥۲ 3 ) ۱الفقھ اإلسالمي ( ۷
 ۱۱د٥۳ 3 ) ۲الفقھ اإلسالمي ( ۸
 ۱۱د٥٦ 3 التفسیر وعلوم القرآن  ۹
 ۱۱د٥۱ 3 أصول الفقھ  ۱۰
 ۱۱د٦۱ 3 العقیدة اإلسالمیة واألخالق  ۱۱
 ۱۱د٥٤ 3 علوم الحدیث ۱۲

  ۳٤ مجموع الساعات
 

 املستندات املطلوبة: 
 صور مشسية.  أربع .١
 أو إخراج قيد فردي. الشخصية  صورة عن اهلوية  .٢
 عديل. سجل  .٣
صورة عن اهلوية وجواز السفر وصورة عن اإلقامة للطالب املقيمني خارج دولة املنشأ  .٤

 لغري اللبنانيني.
صورة طبق األصل عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادهلا للطالب اللبناين وصورة طبق   .٥

 األصل عن معادلة الثانوية العامة للطالب الغري لبنانيني. 
ة األصلية ومعادلتها ابإلضافة إىل كشف مصدق لعالمات مرحلة  شهادة اإلجازة اجلامعي .٦

 اإلجازة.
 شهادة صحية.  .٧
 تزكيتان. .٨

 طريقة التسجيل: 
 . يتم تقدمي طلب القبول اإللكرتوين مرفًقا بصور إلكرتونية جلميع املستندات  .١
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تبليغه ابلقبول املبدئي   onlineتتم مقابلة الطالب فيز�ئًيا أو   .٢ القبول يتم  ويف حال 
 ويطلب منه ما �يت: 

   أو ابليد. بواسطة الربيد السريعاألصلية إرسال نسخة من امللفات  ) أ
 حتويل الدفعة األوىل من الرسوم.  )ب

   : للتواصل واالستعالم

 العنوان الذي یتم إرسال المستندات الرسمیة الورقیة إلیھ: 
 والقبول في مرحلة الدراسات العلیا أ. عبد الرحمن خضر أمین التسجیل 

 جامعة طرابلس

 مجمع اإلصالح اإلسالمي -شارع اإلصالح -أبي سمراء 

 لبنان  -طرابلس 

 ) ۲۷۷(تحویلة  ۰۰۹٦۱٦٤٤۷۲۰۳

 ۰۰۹٦۱٦٦٤٤۷۲۰۲واتساب: 

 ۰۰۹٦۱٦۲۰۲٤٤۷فـاكــس: 

 hesis@ut.edu.lb: لتسجیل الدراسات العلیا البریـــد
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