
 
 

  د���راه ا�����د و ا���رف ا������

  ا���� ا��را���

 

 -: يشترط في المتقدم للقبول في هذا البرنامج : أوال 

 .أن يكون حاصال على درجة البكالوريوس .١

االقتصاد اإلسالمي، المصارف اإلسالمية، االقتصاد والمصارف  أن يكون الماجستير في .٢

 .، الفقه، االقتصاداإلسالمية

 تعليمات الجامعة النافذة لاللتحاق بالبرنامج وفق األجنبيةاجتياز متطلب اللغة  .٣

 .أية شروط أخرى مقرة من اللجان والمجالس المختصة .٤

 

بعــد إتمــام ���� ا�������د وا�����رف ا��������  فــي الــدكتوراهتمــنح درجــة : ثانيــا  .٥

 :المتطلبات التالية

  .م٢٠١١لسنة ) ٤(رقم  الدكتوراهاستيفاء الشروط المنصوص عليها في تعليمات برنامج  .١

رها لجنة الدراسات العليا في القسم .٢ ة التي تقردراسة المساقات االستدراكي . 

  قبل التقدم المتحان الكفاءة المعرفية )ا���رة (ا����ز ا��
�ن ا��وة وا�
	ظ �� �ورة  .٣

والنجاح فيها بمعدل تراكمي ) ٧٠٠(ساعة معتمدة من مستوى ) ٣٦(دراسة ما اليقل عن  .٤

  % ٨٠ال يقل عن 
  

 

% إ#"�ر!َّ�،  - أ �1 ��3�ة 1(0 ا�/.� ا�����) ٢١( ويخصص لها ���(َّ"�ت '��ُّ�� :  

ر�7 ور�6   #

  ا�9�ق
  ا�6 ا�9�ق

ا�9�1�ت 

�3�ة  ا�

١ IEB721 ����ا ����د ا����  ٣  �و#و"�ت ���د�  �� ا�



٢ IEB722   ���%%%%�د ا��%%%%���و#%%%%و"�ت ���د�%%%%  �%%%%� ا�
  ا��ز&�

٣  

٣ IEB723  ر��ه�د ا����  ٣  ا��م �� ا�����"� وا�

٤ IEB 726   (�د��(ظر�  ا�م و ا  ٣  ا��

٥ IEB730  * (ظر��ت�	�دي ا����  ٣  ا���� ا�

٦ IEB 741 ��  ٣  ا�	�ر ا���ر�� ا��

٧ IEB743  رف��ت ا���-� ��  ٣  ا��

  

�1 ��3�ة 1(0 ا�/.� ا�����) ١٥( ويخصص لها���(َّ"�ت '��% إ��A�ر!�،  –ب �� : 

  

ر�7 ور�6   #

  ا�9�ق
  ا�6 ا�9�ق

ا�9�1�ت 

�3�ة  ا�

١ IEB731  ز��ة�د��ت ا����  ٣  ا

٢ IEB732  (��  (ظر��ت��ا ����د�  �ن �(ظور إ��� ٣  ا�

٣ IEB733  ���#���د�  ���رة دو��  ا�/�   

٤ IEB735   �����و#و"�ت ���د�  �� ا�  �� ٣  ا�/��  ا��

٥ IEB736  #وا�ط�وا"د وا���1  �� و�ط������1 ا�	�د ا�%��� ا�

��  ا��
٣ 

٦ IEB742  و#و"�ت ���د�  �� ا�3واق�  �����(�د�  ا�٣  وا 

٧ IEB744   �"-ر�ر��  وا� ٣  ا�ر���  ا��

٨  IEB746   �� ٣  درا��ت ���د�  �� ا�1(د�  ا�����  ا��

٩  IEB747   �� ٣  إدارة ا����4ر و�
��ظ ا����4ر�  إ�

١٠  IEB748  �� ٣ إدارة ا���5طر �� ا����رف ا��

  

���ا�/G�ح ��  :جH3G� L/� ا��را��ت ا�3(�� �� ) IEB789( ا�JK�ءة ا�M/'و L�)1 فHN' يPا�

�1�� HJQ L� R9.!69 وSا� T�G9اض ا��HVW ة��3�.  

  



ساعة معتمدة، ) ١٨(إعداد أطروحة الدكتوراة والنجاح بامتحان مناقشتها ويخصص لها  .٥

 :ويظهر مساق األطروحة ألغراض التسجيل كما يلي

  

�3�ة ر�7 ا�9�ق ا�9�1�ت ا�
IEB799٠ أ 

IEB799٣  ب 

IEB799٦  ج 

IEB799٩  د 

IEB799١٢  ھـ 

  

  .في األقل في موضوع األطروحة في مجالت علمية محكمةقبول نشر بحث واحد / نشر .٦

  

 


