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 لكلية اإلمام مالك للشريعة والقانون الرئيس التنفيذي رسالة

 بن مانع احلمريي بن حممد د. عيسى بن عبداهلل أ

 البيان، علمه اإلنسان خلق هلل الحمد

 إنسان، أعظم محمد نبينا على والسالم والصالة

إلفهام، العلم إمام اهلل جعله من  أهل آله وعلى وا

 الفضل ذوي وأصحابه واإلكرام، التقى

 : وبعد، واإلحسان

 والقانون للشريعة مالك اإلمام كلية فإن

، يف البكالوريوس شهاديت لمنح أكاديمية برامج من تقدمه بما تفخر  الشريعة

 يف اإلسهام على حرصها من انطالقًا والقانون، الشريعة يف والبكالوريوس

 قد ذاته المنطلق وهذا واإلقليمي، الداخلي العمل سوق احتياجات تلبية

 درجة تشمل حتى المطروحة، األكاديمية برامجها لتوسعة دفعها

 أربعة تطرح المخلصين وبجهود تعالى اهلل بفضل اآلن فهي الماجستير،

 الفقه: التالية الدقيقة التخصصات يف الماجستير شهادة لمنح معتمدة برامج

 .العام والقانون الخاص، والقانون وأصوله،

 حفظه مكتوم آل راشد بن محمد الشيخ السمو صاحب تكرم أن وبعد  

 لسنة( 10) رقم إنشاء قانون الكلية بمنح دبي، إلمارة حاكما بصفته اهلل

 التنفيذي المجلس مع بالتعاون حوكمتها مشروع الكلية أنجزت ،(2011)
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 عهد ولي مكتوم آل محمد بن حمدان الشيخ سمو عن وصدر دبي، إلمارة

 .التنظيمي هيكلها واعتماد الكلية حوكمة باعتماد قرارا دبي،

( 2023-2019) الثالثة االسرتاتيجية خطتها سياق يف تعكف والكلية  

 باسم جامعة إلى تحويلها طلب ومتطلبات ومستلزمات ملف إعداد على

 أخرى كلية والقانون، الشريعة كلية جانب إلى لتضم مالك، اإلمام جامع

 سوق طلب حيث اإلسالمي، االقتصاد وعلوم اإلسالمية األعمال إلدارة

 المتحدة العربية اإلمارات ودولة عامة األوسط الشرق منطقة يف العمل

 عواصم تنافس ظل يف كبيرة، بصورة ملح التخصص هذا على خاصة،

 المالية والصناعة اإلسالمي المال استقطاب على والعالم المنطقة

 محمد الشيخ السمو صاحب رؤية التنافس هذا مقدمة يف وتربز اإلسالمية،

 ومركزا اإلسالمي، لالقتصاد عاصمة دبي إمارة لجعل مكتوم آل راشد بن

 .ومداوالته ألعماله متقدما ماليا
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قانونية  رعية وال دراسة العلوم الش كليات الرائدة يف  أن تكون الكلية إحدى ال

تطلبات العصر واحتياجات سوق العملبرؤية عصرية تتماشى    .وم

  

 

د  ا  إعدا إعداد ين  يًا علميًا الخريج ع  وعمل مجتم ة يف ال م بدور القاد للقيا

صي يف  والبحث العلمي التخص وتمكينهم من امتالك مهارات التفكير اإلبداعي 

ع  اصرة م مع وال والمرونة  ة تراعي األصالة  صور نون ب مجالي الشريعة والقا

 .االبتكار

 

 

 التميز.  

 مهنية   .ال

 الوسطية.  

 االلتزام االجتماعي. 

 واالبتكار بداع   .اإل

 نة وال صالة مع المرو  .معاصرةاأل

  

 رؤيةةةةةةة الكليةةةةةةة 

 

  الكليةةةةةة رسةةةةةالة

 

 القةةةةةةةةةةةةةةي  

 

http://www.imc.gov.ae/news/details/كلية-الإمام-مالك-تعلن-عن-مبادرة-الاستشارات-المجانية
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  ل يف مجا بشرية وإعداد المتخصصين  هتدف الكلية إلى تنمية الموارد ال

قانون، إسهامًا وال ه  الشريعة  ع نحو األفضل وإبراز قيم يف تطوير المجتم

ع  هداف تتب ه األ قيق هذ ولتح ين.  اإلنسا ه  بعد ألصيلة و واإلسالمية ا ية  العرب

همها سارات، أ لة م  : الكلية جم

جالي الشريعة والقانون،  -1 تمرة يف م ألكاديمية المس توفير فرص الدراسة ا

والمساهمة يف توفير االحت لى حد سواء،  ياجات للطالب والطالبات ع

لوم الشر يف ع در البشرية  م اإلقليمية من الكوا والعلو ية  يعة اإلسالم

قانونية ل، ال ق العم فق مع متطلبات سو توا ما ي  .ب

يف  -2 لعمل  تي تسهم يف تخريج الكوادر المهيأة ل إلمكانيات ال توفير السبل وا

والمحاماة، واالستشارات  ء،  مدين، واإلفتا وال ء الشرعي  مجاالت: القضا

حالشرعية  والب قانونية،  جان الشرعية وال والل لوعظ،  وا نوين،  قهي والقا ث الف

ر.يف البنوك اإلسالمية ومقتضيات العص  ، وذلك بما يتناسب 

والمربين -3 باء  والخط ة ، إعداد الدعاة من األئمة  نوا قدو لهم ليكو ل يؤه شك ب

يا  مول ما ش فهم اإلسالم فه طي معتدل ي صالحة تسهم يف إعداد جيل وس

مة والحوار سبيال لنشر  بعيدا عن التطرف حك يعتمد ال والغلو، وبمنهج 

ة إليها . والدعو  الثقافة اإلسالمية 

 الكليةةةةة  أهةةةة ا 
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حا وفكرا -4 لة رو تكام قفات ثقافة م د الداعيات المسلمات المث ء ، إعدا طا وإع

تساب المعرفة ة حظها من اك يف عملية تنمية ، المرأ ها الطبيعي  ور خذ د لتأ

ع ح المجتم نشئتها تنشئة صال ل وت ة ، ةوتربية األجيا مؤسسة األسر ل  داخ

مهما ، وخارجها يعة والقانون ودعائ يف مقاربة توازن بين فهم روح الشر

ياته وفهم، الخلقية تحد وآفاقه و  .متطلبات العصر 

لى  -5 صالح المبني ع لفنا ال فق منهج س يعة و توفير الفرصة لتحصيل علوم الشر

خص م بعة ون ء األر قها ة الف ب الساد ية لمذاه تشريع ل ال ألصو نهم احرتام ا

بن أنساإلمام مذهب  ف ، مالك  والتطر رات االنحراف  بعيدا عن تيا

والعقدي  . الفكري 

6-  ، قانونية مقارنة مع الشريعة اإلسالمية لوم ال توفير الفرصة لتحصيل الع

مهما األخالقية. دعائ  والوقوف على 

ة  -7 وأنظم لخدمات  تحسين المستدام  وال ء،  االلتزام المستمر بجودة األدا

محلي وبنية التعليم،  مل ال يجين يف سوق الع بما يحقق التميز التنافسي للخر

مي .  واإلقلي

صصي، والسعي بالكلية  -8 مي التخ ث العل تشجيع البحث العلمي والبح

ركة  بدعم ح تجلى ذلك  بحث داخل الدولة، وي ركزا متطورا لل لتكون م

معتمد، وعقد المؤتمرات  ص ال لصلة باالختصا والرتجمة ذات ا التأليف 

وات وورش خارجها . والند  العمل داخل الكلية، أو المشاركة فيها 
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سات  -9 مؤس نفتاح على ال ذلك باال مية والعلمية، و تنمية الشراكات األكادي

ل  بغية تباد تواصل معها  وال وخارجها،  ولة  خل الد والعلمية دا األكاديمية 

إلى تنمية  بيل الوصول  يف س خربات، والتجارب، والبحوث، والتعاون  ال

وعلمية مس  تدامة .أكاديمية 

ر  -10 يف نش ساهمة  ع بما يحقق مبدأ الوسطية، وذلك بالم ع المجتم التواصل م

ت  جا والمشاركة يف تلبية احتيا ع،  وقة المجتم داخل أر ثقافة االلتزام 

قدرات التوعية العامة. ع المحلي من   المجتم

يعة  -11 ذات الصلة بعلوم الشر والدراسات والخدمات  تشارات  تقديم االس

م وال وائر  صة .والقانون للد حكومية والخا سسات ال  ؤ

يسير العتماد آلية توفير -12  . يةالدراس المنح وت

  الشريعة قس  أه ا   

لمحلية االحتياجات توفير يف المساهمة -1 يمية ا  يف البشرية الكوادر من واإلقل

م مسارات يعة علو ق بما اإلسالمية الشر تواف طلبات ي ق ومت يج العمل، سو  وتخر

در مهيأة الكوا لعمل ال الت يف ل جا ء: م ضا ء، الشرعي، الق تشارات واإلفتا  واالس

قهي، والبحث الشرعية، ب بما وذلك الف ر ومقتضيات يتناس  . العص

ين المقارنة بالدراسات العناية -2 يعة ب ة والقانون الشر صور زز ب رات تع  مها

طالب ع والعملية التحليلية ال ى وترف  . لديه اإلدراك مستو

دعاة إعداد -3 ؤهلهم بشكل والواعظات، الواعظين من ال ة ليكونوا ي  قدو

طي جيل إعداد يف تسهم صالحة فهم معتدل وس يدا شموليا فهما اإلسالم ي  عن بع
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حكمة يعتمد وبمنهج، والغلو التطرف  اإلسالمية الثقافة لنشر سبيال والحوار ال

 . إليها والدعوة

رصة توفير -4 يعة علوم لتحصيل الف فق الشر نهج و نا م  على المبني الصالح سلف

ل احرتام تشريعية األصو ب ال ء السادة لمذاه بعة الفقها خص األر هب منهم ون  مذ

 .أنس بن مالك اإلمام

ء، بجودة المستمر القسم التزام -5 تحسين األدا خدمات المستدام وال نظمة ل  وأ

ما التعليم، وبنية ق ب ل سوق يف للخريجين التنافسي التميز يحق  . العم

مي البحث تشجيع -6 صي، العل سعي التخص سم وال ركة لدعم بالق ف ح  التألي

رتجمة معتمد، باالختصاص الصلة ذات وال قد يف والمساهمة ال  المؤتمرات ع

وات  . خارجها فيها المشاركة أو الكلية، داخل العمل وورش والند

قافة نشر يف المساهمة -7 مجتمع، أروقة داخل االلتزام ث رات وتقديم ال تشا  االس

لخدمات والدراسات لوم الصلة ذات وا ريعة بع لدوائر الش مؤسسات ل  وال

حكومية خاصة ال  .وال

  القانون قس  أه ا  

لمحلية االحتياجات توفير يف المساهمة -1 يمية ا  يف البشرية الكوادر من واإلقل

لوم مسارات قانونية الع رعية خلفية مع ال ك ش ذل ق بما و تواف  سوق متطلبات مع ي

لعمل المهيأة الكوادر وتخريج العمل، ين، القضاء: مجاالت يف ل مد  ال

ة والمحاماة، قضائية، واإلدار مدنية، الخدمة وإدارات ال رات ال تشا  واالس

قانونية، ث ال وين، والبح ن ب بما وذلك القا ر ومقتضيات يتناس  .العص
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لفنا منهج وفق اإلسالمي الفقه علوم لتحصيل الفرصة توفير -2  الصالح س

لى المبني م ع حرتا صول ا تشريعية األ مذاهب ال ء السادة ل قها بعة الف خص األر ن  و

ب منهم إلمام مذه  . أنس ابن مالك ا

م بدراسة العناية -3 قارنة القانونية العلو يعة مع م زز بصورة اإلسالمية الشر  تع

لطالب مهارات  . لديه اإلدراك مستوى وترفع والعملية التحليلية ا

سم التزام -4 تحسين األداء، بجودة المستمر الق خدمات المستدام وال مة ل  وأنظ

ين التنافسي التميز يحقق بما التعليم، وبنية لي العمل سوق يف للخريج  المح

مي  . واإلقلي

ع -5 ث تشجي مي البح صي، العل سم والسعي التخص يف حركة لدعم بالق  التأل

رتجمة معتمد، باالختصاص الصلة ذات وال قد يف والمساهمة ال  المؤتمرات ع

وات  . خارجها فيها المشاركة أو الكلية، داخل العمل وورش والند

ساهمة -6 فة نشر يف الم وقة داخل االلتزام ثقا جتمع، أر قديم الم  االستشارات وت

خدمات والدراسات لدوائر القانونية بالعلوم الصلة ذات وال مؤسسات ل  وال

حكومية خاصة ال  .وال

  العليا ال راسات قس  أه ا  

سم يهدف إلمام بكلية العليا الدراسات ق شريعة مالك ا  :  اآليت إلى والقانون لل

در تخريج -1 مية الكوا نى التي العل لشريعة بدراسات تع نون، ا  يف إسهاما والقا

تدامة شاملة تنمية تحقيق لى الدولة يف ومس مستويين وع بي ال  . واإلسالمي العر
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ع -2 توس شريعة بحوث يف ال ية والبحوث ال قانون د المختلفة، ال  البحوث واعتما

ية معمقة العلم بعة ال لى والعمل تنفيذها، ومتا صوال، نشرها ع قديم إلى و  ت

بتكرة جديدة علمية إضافات  . وم

بة -3 تطبيقات سياق يف المتسارعة المستجدات مواك ية ال تشريع  الشرعية ال

ية قانون  . وال

قديم -4 تشارات ت تخصصة والقانونية الشرعية االس مؤسسات الم لعامة لل  ا

خاصة ز يف إسهاما وال معرفة مجتمع وتطوير تعزي  . ال

رصة إيجاد -5 لة من الراغبين للطلبة الكافية الف بكالوريوس حم  من بتفوق ال

بعة أجل ليا دراساهتم متا لطلبة خاصة الع جي من ا  . الكلية خري

ها الكلية دور تعزيز -6 ركزا باعتبار شعا م رعية للدراسات م نية، الش  والقانو

زا  .الدراسات هذه سياق يف البشرية للتنمية ومرك



 كلية اإلمام مالك للشريعة والقانون دليل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 20   
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برنامج الماجستير في القانون العام-5

برنامج الماجستير في القانون الخاص-4

برنامج الماجستير في الفقه وأصوله-3

برنامج البكالوريوس في الشريعة والقانون-2

برنامج البكالوريوس في الشريعة-1



 كلية اإلمام مالك للشريعة والقانون دليل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 22   
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 لوريوس يف الشريعة وع د الساعات المعتم ةإجمالي متطلبات برنامج البكا -1

 المجموع اختيارية إجبارية الشريعة قس 

 24 6 18 متطلبات كلية عامة

 40 18 22 متطلبات كلية

التخصصية  71 12 59 متطلبات القسم 

 135 36 99 مجموع الساعات المعتم ة

 ي خل يف احتساب هذه الساعات بحث التخرج )نهائي (

وع د الساعات  إجمالي متطلبات برنامج البكالوريوس يف الشريعة والقانون -2

 المعتم ة

 المجموع اختيارية إجبارية قس  القانون

 24 6 18 متطلبات كلية عامة

 40 18 22 متطلبات كلية

التخصصية  79 15 64 متطلبات القسم 

 143 39 104 مجموع الساعات المعتم ة

 ساعة يف أقل تق ير ( 90يضا  إليها ت ريب عملي ) بع  إتمام دراسة 

 

  



 كلية اإلمام مالك للشريعة والقانون دليل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 24   

متطلبات برنامج الماجستير يف الفقه وأصوله وع د الساعات إجمالي  -3

 المعتم ة

 المجموع اختيارية إجبارية الماجستير )مسار الرسالة(

 24 9 15 مساقات دراسية

ة سال  9 - 9 مناقشة الر

 33 9 24 مجموع الساعات المعتم ة

وع د ن الخاص والعام إجمالي متطلبات برنامج الماجستير يف القانو -5و 4

 الساعات المعتم ة

 المجموع اختيارية إجبارية الماجستير )مسار الرسالة(

 24 6 18 مساقات دراسية

ة سال  9 - 9 مناقشة الر

 33 6 27 مجموع الساعات المعتم ة
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 البيان العام للخطة ال راسية وتفصيل المساقات

 الشريعة  برنامج البكالوريوس يف

  اإلجباريةمتطلبات الكلية العامة  –أ 

 اس  المساق رق  المساق
متطلب 

 سابق

ساعات 

 معتم ة

 موع  طرح المساق

 الفصل المستوى

بية ) 1110101 العر ل 3 - (1اللغة  ل األو  األو

1110202 
مهارات االتصال باللغة 

 (1اإلنكليزية )
ل 2:  1-2 - ل األو  األو

د 3110903 لم االقتصا إلى ع ل 3 - المدخل  ل األو  األو

قنيات المعلوماتية ) 1120402 ل 3:  2-2 - (1ت اين األو  الث

11203 س 01 النف ل 2 - علم  اين األو  الث

بية ) 1220101 العر اين 3 1110101 (2اللغة  اين الث  الث

1220202 
مهارات االتصال باللغة 

 (2اإلنكليزية )
اين 2:  1-2 1110202 اين الث  الث

  18 مجموع الساعات المعتم ة

 من معتم ة ساعات 6 الكلية طلبة يختار)  الكلية العامة االختيارية متطلبات –ب

 ( ساعة 21

 اس  المساق رق  المساق
متطلب 

 سابق

ساعات 

 معتم ة

 موع  طرح المساق

 الفصل المستوى

11103 ع 02 ل 3 - علم االجتما ل األو  األو

11205 ق 03 المنط ل 3 - علم  اين األو  الث

12103 ة أساسيات الرياضيات 01 ديث اين 3 - الح اين الث  الث



 كلية اإلمام مالك للشريعة والقانون دليل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 26   

12105 04 
حقوق اإلنسان يف اإلسالم 

ة الدولي يق  واث  والم
اين 3 - ل الث  األو

قنيات المعلوماتية ) 1220403 اين 3:  2-2 1120402 (2ت اين الث  الث

12205 سالمية 04 اين 3 - الحضارة اإل اين الث  الث

إلدارة 3210602 ة مبادئ ا اين 3 - العام ل الث  األو

  6 الساعات المعتم ةمجموع 

 الفقه مساقات البرنامجين طلبة يختار)  متطلبات الكلية المشتركة االختيارية –ج

 (وال التنويع، يجوز الجمع بينهمابحيث ال ، الفقه الشافعي  لمالكي أو مساقاتا

 اس  المساق رق  المساق
متطلب 

 سابق

ساعات 

 معتم ة

 موع  طرح المساق

 الفصل المستوى

21103 (1فقه العبادات مالكي ) 2110104 06 
3 

ل ل األو  األو

شافعي ) 2110105 21103 (1فقه العبادات  ل 06 ل األو  األو

 2110104 (2فقه العبادات مالكي ) 2120104
3 

ل اين األو  الث

شافعي ) 2120105 ل 2110105 (2فقه العبادات  اين األو  الث

 2120104 (1عامالت مالكي )مفقه ال 2210105
3 

اين ل الث  األو

شافعي ) 2210106 اين 2120105 (1فقه المعامالت  ل الث  األو

 2210105 (2فقه المعامالت مالكي ) 2220105
3 

اين اين الث  الث

اين 2210106 (2شافعي ) فقه المعامالت 2220106 اين الث  الث

 2120104 (1فقه األسرة مالكي ) 2310101
3 

ث ال ل الث  األو

ث 2120105 (1شافعي )فقه األسرة  2310102 ال ل الث  األو

 2310101 (2فقه األسرة مالكي ) 2320101
3 

ث ال اين الث  الث

ث 2310102 (2فقه األسرة شافعي ) 2320102 ال اين الث  الث

  18 مجموع الساعات المعتم ة



 27  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كلية اإلمام مالك للشريعة والقانون  دليل

 

  متطلبات الكلية المشتركة اإلجبارية –د

 متطلب سابق اس  المساق رق  المساق
ساعات 

 معتم ة

 طرح المساق موع 

 الفصل المستوى

21103 06 
ريع  التش مدخل إلى 

ي  اإلسالم
ل 3 - ل األو  األو

نون 3110107 ل 3 - مدخل إلى علم القا ل األو  األو

2110708 
الحفظ  التالوة و حكام  أ

(1) 
ل 1: 1-1 - ل األو  األو

21103 (1أصول الفقه ) 2120406 ل 3 06 اين األو  الث

اين 3 2120406 (2أصول الفقه ) 2210407 ل الث  األو

2210708 
الحفظ  التالوة و حكام  أ

(2) 
اين 1: 1 -1 2110708 ل الث  األو

مية ) 2220907 اين 3 - (1عقيدة إسال اين الث  الث

ي 1210603 لم حث الع اين 2: 2-1 س36بعد دراسة  مناهج الب ل الث  األو

ن 2420201 مقار  الفقه الجنائي 

21103 06 

( 68بع  دراسة )

 س

ع 3 راب اين ال  الث

  22 مجموع الساعات المعتم ة

 

  



 كلية اإلمام مالك للشريعة والقانون دليل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 28   

  متطلبات التخصص اإلجبارية –هة 

 اس  المساق رق  المساق
متطلب 

 سابق

ساعات 

 معتم ة

 موع  طرح المساق

 الفصل المستوى

م 2120807 الكري قرآن  ل 3 - علوم ال اين األو  الث

ة 2120608 النبوي سنة  إلى ال ل 3 - المدخل  اين األو  الث

حكام ) 2210809 اين 3 2120807 (1تفسير آيات األ ل الث  األو

م ) 2210610 حكا اين 3 2120608 (1أحاديث األ ل الث  األو

21103 بحوث فقهية طبية معاصرة 2220208 اين 3 06 اين الث  الث

مية ) 2310904 ث 3 2220907 (2عقيدة إسال ال ل الث  األو

اعد الفقهية 2310505 ث 3 2210407 القو ال ل الث  األو

ة 2310606 النبوي ث 3 - فقه السيرة  ال ل الث  األو

ث 2310608 الحدي  2120608 أصول تخريج 
2-2  :

3 
ث ال ل الث  األو

الحفظ ) 2320705 التالوة و حكام  ث 1: 1-1 2210708 (3أ ال اين الث  الث

حكام ) 2320806 ث 3 2120807 (2تفسير آيات األ ال اين الث  الث

م ) 2320607 حكا ث 3 2120608 (2أحاديث األ ال اين الث  الث

2321104 
ريعة باللغة  مطالعات يف الش

 (1اإلنكليزية )
ث 2 1220202 ال اين الث  الث

مقارن 2320203  فقه معامالت 
2220105 

2220106 
ث 3 ال اين الث  الث

ع 3 2320203 (1معامالت مالية معاصرة ) 2410201 راب ل ال  األو

2410 ع 3 2210407 (3أصول الفقه ) 402 راب ل ال  األو
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ت 2410203  فقه القضاء وطرق اإلثبا
2310101 

2310102 

2-2  :

3 
ع راب ل ال  األو

241 1104 
ريعة باللغة  مطالعات يف الش

 (2اإلنكليزية )
ع 2 2321104 راب ل ال  األو

الحفظ ) 2410705 التالوة و حكام  ع 1: 1-1 2320705 (4أ راب ل ال  األو

24205 صده 02 مقا  االجتهاد الفقهي و
2310505 

2410 402 
ع 3 راب اين ال  الث

ع 3 2410201 (2معامالت مالية معاصرة ) 2420203 راب اين ال  الث

242  تخرجالبحث  1204

1210603 

( 100بعد)

ة  ساع

 الثاين الرابع 2

  59 مجموع الساعات المعتم ة

من هذه  مساقات أربعة القس  طلبة يختار) متطلبات التخصص االختيارية –و 

 (ساعة 12المجموعة 

 اس  المساق رق  المساق
متطلب 

 سابق

ساعات 

 معتم ة

 موع  طرح المساق

 الفصل المستوى

3120707 
النظم  دستوري و ال نون  القا

ة  السياسي
ل 3 - اين األو  الث

ب 3210810 عقا وال رام  اين 3 3110107 علم اإلج ل الث  األو

داري 3220608 نون اإل اين 3 3110107 القا اين الث  الث

سالمية 2320908 ث 3 2220907 الفرق اإل ال اين الث  الث

232100 ة 9 والخطاب ث 3 - أساليب الدعوة  ال اين الث  الث

ث 2310607 دي ت يف علوم الح ث 3:  2-2 2120608 دراسا ال ل الث  األو



 كلية اإلمام مالك للشريعة والقانون دليل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 30   

ةفقه  2410207 ولي 21103 العالقات الد ع 3 06 راب ل ال  األو

242 100 صرة 5 كرية المعا رات الف ع 3 - التيا راب اين ال  الث

فسير 2410806 ي الت ع 3 2120807 الموضوع راب ل ال  األو

  12 مجموع الساعات المعتم ة

 

 135  مجموع الساعات المعتم ة لبرنامج الشريعة
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 البيان العام للخطة ال راسية وتفصيل المساقات

 برنامج البكالوريوس يف الشريعة والقانون

  متطلبات الكلية العامة اإلجبارية –أ 

رق  

 المساق
 اس  المساق

متطلب 

 سابق

ساعات 

 معتم ة

 موع  طرح المساق

 الفصل المستوى

بية ) 1110101 العر ل 3 - (1اللغة  ل األو  األو

1110202 
مهارات االتصال باللغة 

 (1اإلنكليزية )
ل 2:  1-2 - ل األو  األو

د 3110903 لم االقتصا إلى ع ل 3 - المدخل  ل األو  األو

قنيات المعلوماتية ) 1120402 ل 3:  2-2 - (1ت اين األو  الث

11203 س 01 النف ل 2 - علم  اين األو  الث

بية ) 1220101 العر اين 3 1110101 (2اللغة  اين الث  الث

1220202 
مهارات االتصال باللغة 

 (2اإلنكليزية )
اين 2:  1-2 1110202 اين الث  الث

  18 مجموع الساعات المعتم ة

 من معتم ة ساعات 6 الكلية طلبة يختار)  االختيارية العامة الكلية متطلبات –ب

  ( ساعة 21

 اس  المساق رق  المساق
متطلب 

 سابق

ساعات 

 معتم ة

 موع  طرح المساق

 الفصل المستوى

11103 ع 02 ل 3 - علم االجتما ل األو  األو

11205 ق 03 المنط ل 3 - علم  اين األو  الث



 كلية اإلمام مالك للشريعة والقانون دليل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 32   

12103 01 
أساسيات الرياضيات 

ة ديث  الح
اين 3 - اين الث  الث

12105 04 

حقوق اإلنسان يف 

والمواثيق  اإلسالم 

ة  الدولي

اين 3 - ل الث  األو

قنيات المعلوماتية ) 1220403 اين 3:  2-2 1120402 (2ت اين الث  الث

12205 سالمية 04 اين 3 - الحضارة اإل اين الث  الث

إلدارة 3210602 ة مبادئ ا اين 3 - العام ل الث  األو

  6 مجموع الساعات المعتم ة

 الفقه مساقات البرنامجين طلبة يختار)  االختيارية المشتركة الكلية متطلبات –ج

 (وال التنويع، بحيث ال يجوز الجمع بينهما، فعي الشا الفقه مساقات أو المالكي

 اس  المساق رق  المساق
متطلب 

 سابق

ساعات 

 معتم ة

 موع  طرح المساق

 الفصل المستوى

21103 (1)فقه العبادات مالكي  2110104 06 
3 

ل ل األو  األو

شافعي ) 2110105 21103 (1فقه العبادات  ل 06 ل األو  األو

 2110104 (2فقه العبادات مالكي ) 2120104
3 

ل اين األو  الث

شافعي ) 2120105 ل 2110105 (2فقه العبادات  اين األو  الث

 2120104 (1عامالت مالكي )مفقه ال 2210105
3 

اين ل الث  األو

شافعي ) فقه 2210106 اين 2120105 (1المعامالت  ل الث  األو

 2210105 (2فقه المعامالت مالكي ) 2220105
3 

اين اين الث  الث

اين 2210106 (2شافعي ) فقه المعامالت 2220106 اين الث  الث

 2120104 (1فقه األسرة مالكي ) 2310101
3 

ث ال ل الث  األو

ث 2120105 (1فقه األسرة شافعي ) 2310102 ال ل الث  األو
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 2310101 (2فقه األسرة مالكي ) 2320101
3 

ث ال اين الث  الث

ث 2310102 (2فقه األسرة شافعي ) 2320102 ال اين الث  الث

  18 مجموع الساعات المعتم ة

  اإلجبارية المشتركة الكلية متطلبات –د

 متطلب سابق اس  المساق رق  المساق
ساعات 

 معتم ة

 موع  طرح المساق

 الفصل المستوى

21103 ي 06 سالم ريع اإل التش ل 3 - مدخل إلى  ل األو  األو

نون 3110107 ل 3 - مدخل إلى علم القا ل األو  األو

الحفظ ) 2110708 التالوة و حكام  ل 1: 1-1 - (1أ ل األو  األو

21103 (1أصول الفقه ) 2120406 ل 3 06 اين األو  الث

اين 3 2120406 (2أصول الفقه ) 2210407 ل الث  األو

الحفظ ) 2210708 التالوة و حكام  اين 1: 1 -1 2110708 (2أ ل الث  األو

مية ) 2220907 اين 3 - (1عقيدة إسال اين الث  الث

ي 1210603 لم حث الع  مناهج الب
بعد دراسة 

 س36
اين 2: 1-2 ل الث  األو

ن 2420201 مقار  الفقه الجنائي 

21103 06 

بع  دراسة 

 ( س68)

ع 3 راب اين ال  الث

  22 المعتم ةمجموع الساعات 

 

  



 كلية اإلمام مالك للشريعة والقانون دليل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 34   

  متطلبات التخصص اإلجبارية -ز

 اس  المساق رق  المساق
متطلب 

 سابق

ساعات 

 معتم ة

 موع  طرح المساق

 الفصل المستوى

3120707 
دستوري  ال نون  القا

ة ظم السياسي  والن
ل 3 - اين األو  الث

نون ال 3120508 ي القا مالدول ل 3 3110107 عا اين األو  الث

3210209 

نون  المعامالت قا

نية ) مصادر  (1المد

زام  ةااللت دي إلرا  ا

اين 2 3110107 ل الث  األو

داري 3220608 نون اإل اين 3 3110107 القا اين الث  الث

3220209 

نون المعامالت  قا

نية ) مصادر  (2المد

ر  زام غي ةااللت إلرادي  ا

اين 2 3210209 اين الث  الث

33105 04 

اص  الخ ي  الدول نون  القا

(1) 

 الجنسية ومعاملة

نب  األجا

ث 2 3210209 ال ل الث  األو

3310205 
قانون العمل 

 والتشريعات االجتماعية
ث 3 3210209 ال ل الث  األو

3310206 

نون المعامالت  قا

نية ) حكام  (3المد أ

ت واإلثبا زام   االلت

ث 3 3220209 ال ل الث  األو



 35  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كلية اإلمام مالك للشريعة والقانون  دليل

 

3310407 

نون المعامالت  قا

ة )  (1التجاري

واألعمال  تاجر  نظرية ال

ة  التجاري

ث 3 3210209 ال ل الث  األو

م 3310804 العا الجزائي  نون  ث 3 3110107 القا ال ل الث  األو

3320205 

نون المعامالت  قا

نية ) عقود  (4المد ال

ة سما  الم

ث 3 3310206 ال اين الث  الث

3321006 
مطالعات قانونية باللغة 

 (1) اإلنكليزية
ث 2 1220202 ال اين الث  الث

33203 07 
نون اإلجراءات  قا

 (1) المدنية
ث 3:  2-2 3210209 ال اين الث  الث

3410406 

نون المعامالت  قا

ة )  (2التجاري

س فال  الشركات واإل

ع 3 3310407 راب ل ال  األو

3410801 
الجزائي  نون  القا

اص  الخ
ع 3 3320804 راب ل ال  األو

3411002 
مطالعات قانونية باللغة 

 (2االنكليزية )
ع 2 3321006 راب ل ال  األو

3410603 
ريع المالية  التش العامة و

ي ريب  الض
ع 3 3110903 راب ل ال  األو

34105 04 
اص  الخ ي  الدول نون  القا

(2) 
33105 ع 2 04 راب ل ال  األو



 كلية اإلمام مالك للشريعة والقانون دليل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 36   

نين القوا  تنازع 

34203 02 
نون اإلجراءات  قا

نية )  (2المد
33203 ع 2: 1-2 07 راب اين ال  الث

34203 03 
نون اإلجراءات  قا

 الجزائية
ع 3:  2-2 3410801 راب اين ال  الث

3420204 

نون المعامالت  قا

نية ) حقوق 5المد ( ال

عينية  ال

ع 3 3320205 راب اين ال  الث

3420407 
التحكيم التجاري 

ي  الدول
33203 ع 3 07 راب اين ال  الث

3420405 

نون المعامالت  قا

ة )  (3التجاري

البنوك  أعمال 

ة عمليات المصرفي  وال

ع 3 3410406 راب اين ال  الث

34112  تخرجالبحث  10

1210603 

( 108بعد)

ة  ساع

 األول الرابع 2

341110 ي 9  - - تدريب عمل
( 90بع  إتمام دراسة )

 ساعة يف أقل تق ير

  64 مجموع الساعات المعتم ة

 

  



 37  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كلية اإلمام مالك للشريعة والقانون  دليل

 

من هذه  مساقات ة)يختار طلبة القس  خمس متطلبات التخصص االختيارية -ح

 (ساعة 15المجموعة 

 اس  المساق رق  المساق
متطلب 

 سابق

ساعات 

 معتم ة

 موع  طرح المساق

 الفصل المستوى

جه 2120609 ري حديث وتخ  - علوم ال
2-2  :

3 
ل اين األو  الث

ب 3210810 عقا وال رام  اين 3 3110107 علم اإلج ل الث  األو

حماية البيئة 3210811 نون  اين 3 3110107 قا ل الث  األو

21103 بحوث فقهية طبية معاصرة 2220208 اين 3 06 اين الث  الث

33105 ة 08 ولي الد ظمات  ث 3 3120508 المن ال ل الث  األو

رة اإللكرتونية 3310409 التجا نين  ث 3 3220209 قوا ال ل الث  األو

مقارن 2320203  فقه معامالت 
2220105 

2220106 
ث 3 ال اين الث  الث

ي 3320908 ول القتصاد الد ث 3 3110903 ا ال اين الث  الث

3320909 
نين  ريعات االقتصادية وقوا التش

 المستهلكحماية 
ث 3 3110903 ال اين الث  الث

ة 3410205 كري نون الملكية الف ع 3 3220209 قا راب ل ال  األو

2410 ع 3 2210407 (3أصول فقه ) 402 راب ل ال  األو

ية 3410907 ال ألسواق الم والبنوك وا ع 3 3110903 النقود  راب ل ال  األو

ة 3420806 ع 3 3410801 تشريعات جزائية خاص راب اين ال  الث

ي 3420809 ول الجنائي الد نون  ع 3 3410801 القا راب اين ال  الث

ي 3420408 والجو نون البحري  ع 3 3310407 القا راب اين ال  الث

  15 مجموع الساعات المعتم ة



 كلية اإلمام مالك للشريعة والقانون دليل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 38   

 

 143 مجموع الساعات المعتم ة لبرنامج الشريعة والقانون
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 البيان العام للخطة ال راسية

 الماجستير يف الفقه وأصولهلبرنامج  

  اإلجبارية التخصص مساقات –أ 

 اس  المساق رق  المساق
متطلب 

 سابق

ساعات 

 معتم ة

 موع  طرح المساق

 الفصل المستوى

5111131 
حث الفقهي  مناهج الب

ي  واألصول
ل 3:  2-2 - ل األو  األو

5111102 
أثر القواع  الفقهية واألصولية يف 

 اختال  الفقهاء
ل 3 - ل األو  األو

ي 5111113 ل 3 - االجتهاد بالرأ ل األو  األو

هية معاصرة 5112101 ل 3 - قضايا فق اين األو  الث

511212 هية  2 الفق ريات  دنظ –النظ عق ال ل 3 - رية  اين األو  الث

  15 مجموع الساعات المعتم ة

 9 الشعبة طلبة يختار() الفقه أصول شعبة) االختيارية التخصص مساقات –ب

 ( 18 من معتم ة ساعات

 اس  المساق رق  المساق
متطلب 

 سابق

ساعات 

 معتم ة

 موع  طرح المساق

 الفصل المستوى

511112 م 2 حكا ل 3 - مناهج الفقهاء يف استنباط األ ل األو  األو

ح 5111106 والرتجي رض  ل 3 - أصول التعا ل األو  األو

ل 5111116 روع على األصو ل 3 - تخريج الف اين األو  الث

511212 ة 4 الشريع ل 3 - مقاصد  اين األو  الث

سالمية 5112115 الشريعة اإل حث النسخ يف  ل 3 - مبا اين األو  الث



 كلية اإلمام مالك للشريعة والقانون دليل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 40   

اللغة اإلنكليزية 5112146 ت أصولية ب ل 3 - دراسا اين األو  الث

  9 مجموع الساعات المعتم ة

 ساعات 9 الشعبة طلبة يختار() الفقه شعبة) االختيارية التخصص مساقات –ج

 ( ساعة 18 من معتم ة

رق  

 المساق
 اس  المساق

متطلب 

 سابق

ساعات 

 معتم ة

 موع  طرح المساق

 الفصل المستوى

511112 ة 4 ل 3 - وسائل اإلثبات المعاصر ل األو  األو

رعية 5111121 حكام السياسة الش ل 3 - أ ل األو  األو

سالمي 5111125 العامة لالقتصاد اإل ريات  ل 3 - النظ اين األو  الث

511212 مي 4 حكام الوقف يف الفقه اإلسال ل 3 - أ اين األو  الث

ا 5112125 آثاره كاح و ل 3 - فرق الن اين األو  الث

ة 5112157 هية باللغة اإلنكليزي ل 3 - دراسات فق اين األو  الث

  9 مجموع الساعات المعتم ة

  ساعات معتم ة 9 الرسالة مناقشة 5121139 –د
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 ال راسيةالبيان العام للخطة 

 لبرنامج الماجستير يف القانون الخاص  

  اإلجبارية التخصص مساقات –أ 

 اس  المساق رق  المساق
متطلب 

 سابق

ساعات 

 معتم ة

 موع  طرح المساق

 الفصل المستوى

اص 5311131 الخ نون  حث يف القا ل 3:  2-2 - مناهج الب ل األو  األو

5311162 
نون  عمقة يف قا دراسة م

مدنيةالمعامالت   ال
ل 3 - ل األو  األو

5311173 
نون  عمقة يف قا دراسة م

رية   (E)المعامالت التجا
ل 3 - ل األو  األو

5312181 
نون  عمقة يف قا دراسة م

ة ني  اإلجراءات المد
ل 3 - اين األو  الث

5312174 
بديلة لفض  الوسائل ال التحكيم و

عات   (E)المناز
ل 3 - اين األو  الث

5312183 
عمقة يف  ي دراسة م ول القانون الد

اص  الخ
ل 3 - اين األو  الث

  18 مجموع الساعات المعتم ة

 

  



 كلية اإلمام مالك للشريعة والقانون دليل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 42   

 من معتم ة ساعات 6 البرنامج طلبة يختار)  االختيارية التخصص مساقات –ب

 ( ساعة 12

 اس  المساق رق  المساق
متطلب 

 سابق

ساعات 

 معتم ة

 موع  طرح المساق

 الفصل المستوى

عمقة يف  5311161 ددراسة م عق ل 3 - نظرية ال ل األو  األو

5311175 
نون التجارة  عمقة يف قا دراسة م

 العالمية
ل 3 - ل األو  األو

5311192 
نية  نو عمقة يف النظم القا دراسة م

نة  المقار
ل 3 - اين األو  الث

5312185 

نين  وا عمقة يف تنازع الق دراسة م

الستثمارات  يف عقود التجارة وا

ة  الدولي

ل 3 - اين األو  الث

  6 الساعات المعتم ة مجموع

 ساعات معتم ة 9 الرسالة مناقشة 5321139 –ج

  



 43  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كلية اإلمام مالك للشريعة والقانون  دليل

 

 البيان العام للخطة ال راسية

 لبرنامج الماجستير يف القانون العام  

  باريةاإلج التخصص مساقات –أ 

 اس  المساق رق  المساق
متطلب 

 سابق

ساعات 

 معتم ة

 موع  طرح المساق

 الفصل المستوى

ممناهج  5311131 العا نون  حث يف القا ل 3:  2-2 - الب ل األو  األو

5411201 
عمقة يف التشريعات  دراسة م

 (E)االقتصادية 
ل 3 - ل األو  األو

5411212 
نون  عمقة يف القا دراسة م

ي  الجزائ
ل 3 - ل األو  األو

54122 11 
عمقة يف أصول  دراسة م

الجزائية كمات   المحا
ل 3 - اين األو  الث

54122 22 
عمقة يف  نون دراسة م القا

إلداري  ا
ل 3 - اين األو  الث

5412233 
ي  ول عمقة يف القانون الد دراسة م

م   (E)العا
ل 3 - اين األو  الث

  18 مجموع الساعات المعتم ة

 

  



 كلية اإلمام مالك للشريعة والقانون دليل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 44   

ساعات معتم ة من  6) يختار طلبة البرنامج  يةاالختيار التخصص مساقات –ب

 ساعة ( 12

 اس  المساق رق  المساق
متطلب 

 سابق

ساعات 

 معتم ة

 موع  طرح المساق

 الفصل المستوى

5411215 
نون  عمقة يف القا دراسة م

ي ول  الجنائي الد
ل 3 - ل األو  األو

5411256 
نون  عمقة يف القا دراسة م

 الدولي اإلنساين
ل 3 - ل األو  األو

54112 21 
عمقة يف عقود  دراسة م

ولية نشاءات الد  اإل
ل 3 - اين األو  الث

54122 14 
عمقة يف  التشريعات دراسة م

ة زائية الخاص  الج
ل 3 - اين األو  الث

  6 مجموع الساعات المعتم ة

 ساعات معتم ة 9 الرسالة مناقشة 5421139 –ج

  



 45  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كلية اإلمام مالك للشريعة والقانون  دليل

 

 ال راسة االستكمالية لطلبة برنامج الفقه وأصوله 

 غير الحاصلين على بكالوريوس مناسبة

  المعتم ة والساعات المساقات –

 اس  المساق رق  المساق
متطلب 

 سابق

ساعات 

 معتم ة

 موع  طرح المساق

 الفصل المستوى

21103 ي 06 سالم ريع اإل التش ل 3 - مدخل إلى  ل األو  األو

21103 (1فقه العبادات ) 2110104 ل 3  06 ل األو  األو

ل 3 2110104 (2فقه العبادات ) 2120104 اين األو  الث

21103 (1أصول الفقه ) 2120406 ل 3 06 ل األو  األو

ل 3 2120406 (2أصول الفقه ) 2210407 اين األو  الث

ل 3 2120104 (1فقه األسرة ) 2310101 ل األو  األو

ل 3 2310101 (2فقه األسرة ) 2320101 اين األو  الث

21103 فقه المعامالت  2320203 ل 3 06 ل األو  األو

ل 3 2320203 (1معامالت مالية معاصرة ) 2410201 ل األو  األو

2410 ل 3 2210407 (3)أصول الفقه  402 اين األو  الث

مقارن  2420201 21103 الفقه الجنائي  ل 3 06 اين األو  الث

ل 3 2410201 (2معامالت مالية معاصرة ) 2420203 اين األو  الث

جه 2120609 ري حديث وتخ ل 3 - علوم ال اين األو  الث
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 الخاصال راسة االستكمالية لطلبة برنامج القانون 

 غير الحاصلين على بكالوريوس مناسبة 

  المعتم ة والساعات المساقات –

 اس  المساق رق  المساق
متطلب 

 سابق

ساعات 

 معتم ة

 موع  طرح المساق

 الفصل المستوى

نون 3110107 ل 3 - مدخل إلى علم القا ل األو  األو

3120707 
النظم  دستوري و ال نون  القا

ة  السياسي
ل 3 - ل األو  األو

3120508 
نون ال ي القا عام الدول

ة الدولي ظمات   والمن
ل 3 3110107 اين األو  الث

3210209 
ة ني نون المعامالت المد  قا

ةالمصادر  دي إلرا ير ا دية وغ إلرا  ا
اين 3 3110107 ل الث  األو

داري 3220608 نون اإل اين 3 3110107 القا ل الث  األو

م 3310804 العا الجزائي  نون  ث 3 3110107 القا ال ل الث  األو

33105 04 
اص الخ ي  الدول نون   القا

ع  الجنسية والتناز
ث 3 3210209 ال ل الث  األو

3310206 
ة ني نون المعامالت المد  قا

ت إلثبا تزام وا حكام االل  أ
ث 3 3220209 ال اين الث  الث

3310407 

ة ري نون المعامالت التجا  قا

واألعمال  تاجر  نظرية ال

ة  التجاري

ث 3 3210209 ال اين الث  الث
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33203 ة 07 ني نون اإلجراءات المد  3210209 قا
2-2  :

3 
ث ال اين الث  الث

اص 3410801 الخ الجزائي  نون  ث 3 3320804 القا ال اين الث  الث

3310205 
ريعات  التش نون العمل و قا

 االجتماعية
ث 3 3210209 ال اين الث  الث

3410406 
ة ري نون المعامالت التجا  قا

س فال  الشركات واإل
ع 3 3310407 راب ل ال  األو

34203 ة 03 زائي نون اإلجراءات الج  3410801 قا
2-2  :

3 
ع راب ل ال  األو

3411002 
نية باللغة  نو ت قا مطالعا

 االنكليزية
ع 3 3321006 راب اين ال  الث

3420204 
ة ني نون المعامالت المد  قا

عينية ال حقوق   ال
ع 3 3320205 راب اين ال  الث

ي 3420408 والجو نون البحري  ع 3 3310407 القا راب ل ال  األو

3420405 

ة ري نون المعامالت التجا  قا

عمليات  ال البنوك و أعمال 

ة  المصرفي

ع 3 3410406 راب اين ال  الث
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http://www.imc.gov.ae/news/details/دورة-بيانات-المعرفة-الالكترونية-و-البحث-العلمي


 49  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كلية اإلمام مالك للشريعة والقانون  دليل

 

  

   

والبحث العلمي  العالي  رخيص وزارة التعليم  لى ت حصلت الكلية ع

  690/2008بموجب قرار رقم : ك/

 

 

يوس يف   بكالور امج ال قد نال برن يوس يف الشريعة ل الشريعة وبرنامج البكالور

ذلك  والقانون يمي النهائي، و ألكاد ي رقم )االعتماد ا وزار جب قرار  ( 155بمو

وزاري رقم )2014لسنة ) رار  201( لسنة )184(، وق تعليم 4 ( صادرين عن وزير ال

مي بالدولة، سمو  ما العالي والبحث العل بارك آل هنيان، ك دان بن م يخ حم الش

خاص  نون ال ماجستير يف القا صوله وبرنامج ال وأ اجستير يف الفقه  نال برنامج الم

ية  فوض رار م يمي، بموجب ق ألكاد اجستير يف القانون العام االعتماد ا وبرنامج الم

مي بتاريخ:  العتماد األكادي  .2016-11-8ا

  

  

صاحب  صدر  مد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة أ شيخ مح السمو ال

نون رقم ) قا بي رعاه اهلل ال حاكم د لس الوزراء  إنشاء  2011( لسنة 10رئيس مج ب

والقانون يعة  اإلمام مالك للشر مؤسسة حكومية من ، كلية  تصبح الكلية  ل

بي حكومة د بعة ل مؤسسات التا ي ومالي من قبلها، ، ال ضع إلشراف إدار وتخ

 الكليةةةةة  تةةةةرخيص

 

  األكاديمي االعتماد

 الكلية  إنشاء قانون
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بي رقم : وتطبق  د البشرية لحكومة د انون الموار صورة كاملة ق 20لسنة  17ب 06 

لمالية . ين اإلدارية وا ءات العامل  فيما يخص تنظيم إجرا

  

 

بي قرار  كما  توم ولي عهد د مد آل مك بن مح أصدر سمو الشيخ حمدان 

( لس التنفيذي رقم  )42المج ضي باعتماد 2014( لسنة  حوكمة الكلية (، القا

لها التنظيمي. د هيك   واعتما

 

 

ة دبي خطتها  إلمار ي  لس التنفيذ ع المج ت الكلية بالتنسيق م وضع

2007االسرتاتيجية الخماسية األولى ) دعم حكومة دبي 2012- بها  لت بموج نا  ،)

طة  بي، حيث تضمنت هذه الخ نون الموارد البشرية لحكومة د وانضمت إلى قا

نامجا تشغيليا مانين بر لس ، خمسة وث ع المج كلية بالتنسيق م ت ال وضع ثم 

رتاتيجية الثانية ) بي كذلك خطتها االس ي إلمارة د (، نالت 2018-2013التنفيذ

ت  ضع ما و زت مشروع الحوكمة، ك وأنج يمي النهائي،  ألكاد بموجبها االعتماد ا

ثة ) رتاتيجية الثال تي تسعى 2023-2019اآلن خطتها االس من خاللها للتحول (، ال

ديمية العالمية وتوسعة الشراكات. ألكا دات ا جامعة ونيل عدد من االعتما   إلى 

 

  

  الكلية حوكمة قرار

  االستراتيجي التخطيط
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معتمدة للنهوض برسالتها تتأكد فعالية الكلية من خالل الوسائل ال -1

فها هدا لي : وأ لوسائل من خالل ما ي  ، وتتأكد هذه ا

فها  -أ   هدا وأ خدم رسالتها  تي ت طيط لكافة أنشطة الكلية ال ماد أساليب التخ اعت

د  اإلرشا ثية والتدريس و إلدارية و األكاديمية والبح خدمات ا بما يف ذلك ال

مي هداف العامة ، ويكون ذلك وفق جداول منظمة ودقيقة، األكادي تبين األ

قها ط من األنشطة ووسائل تحقي ل نشا ف المرحل، لك هدا أل وسائل وا ية و

ك ها، تحقيقها كذل جاز آليات الدعم والخدمة المالية المطلوبة إلن ع بيان  ، م

ية العام الجامعي بدا ها قبل  د هذه الخطط ونشر و قبل ، بحيث يتم اعتما أ

ة كافية . نشاط بمد  بداية ال

ع  -ب   ض وكل وحدة إدارية معتمدة يف الكلية بو ل برنامج  سم وك يقوم كل ق

حددة بوضوح يف هداف م تقة من رسالة الكلية،  أ جداول خططها، مش

هداف مساندة من ش ع أ هداف الكليةوبوض وأ ل أهنا مساندة رسالة  ، بشك

ى النجاح يف تحقيقها . ياسها وإدراك مد  يمكن من ق

شطة  -ت   واألن سؤولة عن الربنامج التعليمي  مجالس واللجان الم تقوم ال

حددة به، بوضع أهداف م تعلقة  ضوح لكل  األخرى الم ميبو ساق تعلي ، م

هداف الك مي يتسق مع أ ل ، لية العامةأو برنامج أكادي جات ك ووصف مخر

ف اح يف تحقيقها كذلك .هد ج ياسها وإدراك مدى الن مكن من ق شكل ي  ، ب

  الكليةةةةةة فعاليةةةةةة
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ية، ت -ث   دار مد الكلية أساليب متقدمة لتقييم أداء األقسام، والشعب اإل عت

تعليمية والبحثية وبرامج الخد ى ومدى فعالية الربامج ال مات، وقياس مد

لى توظيف نتائج التقييم  فها، وتحرص بشكل فعال ع هدا حها يف بلوغ أ نجا

ق  يف نطا ة  معتمد والوسائل ال طط  مالئمة على الخ يف إجراء التعديالت ال

 اإلدارة والتعليم واإلشراف والبحث والخدمة. 

ومة-2 ظ لكلية من ية  تفّعل ا سي كجزء ال يتجزأ من عمل مؤس مي ال البحث العل

ف المسؤولين اإلداريين التخ تم ذلك عن طريق تكلي طيط والتقييم، وي

تمرة حوث علمية مؤسساتية مس ل ، بإجراء ب أسيس آلية تسمح بالوصو وت

ث لصلة بنطاق البح ذات ا لومات  وتنشىء لهذا الغرض مكتبا ، إلى المع

ع ، خاصا باس  مكتب االستراتيجية والتميز كما هو مبين يف الباب الرابع م

بعين خذ  ث  األ ناصر التالية ضمن إطار البح رورة إدخال الع االعتبار ض

مؤسسي : مي ال  العل

ده تم وبرنامج نشاط كل عن للبيانات الفوري الجمع استمرارية –أ      اعتما

  وتنفيذه

 تحليل ونشر النتائج . -ب   

ت والتحليالت اإل -ت    لدراسا اعد البيانات ل طوير قو صائية .ت  ح

درا -ث    ين تصميم وتنفيذ  د العامل بالطلبة واألفرا تعلق  اخلية ت سات د

خدمات  ق والتجهيزات والربامج وال راف ضافة إلى الم مؤسسة، إ بال

موارد المالية .  وال
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والتحليل .استخدام الدراسات والتقاري -ج   خارجية يف نطاق التقييم   ر ال

ت-3 ف تقوم الكلية بتطوير و هدا حقيق األ ى ت لتقييم مد امة  طبيق إجراءات مستد

ائج هذه التقييمات من ، الرتبوية وفعالية الربنامج التعليمي وتستخدم نت

خدمات  وسائر ال ساقات  والم ألكاديمية والمناهج  امج ا ر الرب طوي ل ت أج

ة معتمد هنا، ال وأدلة التقييم  يس  لى أن تتضمن مقاي  العناصر التالية :، ع

تدريس المتبعة . -أ طرق ال  تقييم 

مرافق  -ب ى كفاية ال ة مستمرة .قياس مد جهيزات بصور  والت

لمية -ت لطلبة وبحوثهم الع بات ا ثهم ، تحليل أوراق إجا وقياس مستوى بح

مهم للمناهج التعليمية . فه  ومستوى 

حاليين -ث لبة ال جهم، إعداد استبانة الط لطلبة المتوقع تخر بة ، وا والطل

ين، ضاء هيئة التدريس الخرج جها .، واستبانة أع  وتحليل نتائ

ألعوام الجامعيةقياس معد -ج  الت ، الت إتمام الربامج األكاديمية يف ا معد وال

 الرتاكمية لنتائج الطلبة .

العليا ق -ح  اساهتم  ريجين الراغبين بمتابعة در رات القبول للخ ياس نتائج اختبا

ى هد التخصصية، يف جامعات أخر معا يف ال ، أو لشغل وظائف مهنية، أو 

تعيين للخريجين يف   الوظائف .وقياس معدالت ال

بعة نتائج التقييم الذي تجريه جهات -خ  ين متا تشغيل الخرج  العمل التي تقوم ب

مي د -د لربنامج التعلي ألكاديمية المساندة ل ثائق الربامج ا راسة أوراق وو

لصلة ندوات ذات ا تحليلها .، وأنشطة ال  و
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رتاتيجية والتميز( تتوزع  )مكتب االس كلية مكتب باسم  ل يتبع الرئيس التنفيذي ل

ل وفق اآليت :  يقي عم من فر ماله ض  أع

ون األكاديمية والتخطيط . -1  الشؤ

والجودة . -2 مؤسسي   البحث ال

ط   د الخط دعم، تقوم بإعدا ية والتخطيط جهة  ألكاديم رب الشؤون ا تعت

بأعمال  ية والدراسات ذات الصلة  الكلية وتطويرها، بما يتوافق مع رؤية الكل

ألكاديمية والتخطيط المهام التالية ون ا تولى الشؤ فها، وت هدا وأ    ورسالتها 

ية  -1  ناء الخطة الدراسية الفصلية للربامج األكاديم يم وب لى تصم ف ع إلشرا ا

دها . واعتما صدارها  معنيين قبل إ يميين ال تابعة األكاد ة، وم معتمد  ال

ع الخ -2 دهاوض العتما مهيدا  لس الكلية ت تها يف مج تيجية ومناقش السرتا ، طط ا

ين  ع المعنيين من أكاديميين وإداري ووسائلها م ومتابعة تنفيذ برامجها 

ع إلى الرئيس التنفيذي صدد ترف ورية هبذا ال تابة تقارير د  . وفنيين، وك

يم -3 ألكاد ألكاديمية الخاصة باالعتماد ا معايير ا راف على تطبيق ال ي اإلش

واالستشارات  صورات  والت ووضع الدراسات  خارجي،  وال لي  الداخ

معنيين. اقشتها مع ال ومن ة هبذا الجانب  خاص  ال

امج  -4 مي للرب د األكادي مال الخاصة بطلب الكلية االعتما ألع لى ا ف ع را اإلش

مطروحة. ة وال معتمد جديدة، وطلب تجديد االعتماد للربامج ال  ال

  والتميةةز االسةةتراتيجية مكتةةب
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ع اإلشراف على الدراسات الخاصة ب -5 ل م والعم احتياجات سوق العمل، 

ج  ضافة برام سوق، واقرتاح إ هذا ال لمواكبة مستجدات  معنية  الجهات ال

فها حذ قات أو  إضافة مسا ل ، أكاديمية أو حذفها، و وذلك وفق األصو

معنية يف الكلية . حدات ال قسام والو  المتبعة يف سياق عمل األ

جات التعلي -6 ذات الصلة بتنمية مخر بعة الربامج  عمتا ق م تواف متطلبات  م بما ي

ل مان التفوق يف ، سوق العم يقها وض ي لتحق تماد ما هو ضرور وطلب اع

ها .  إنجاز

يف ا -7 مخرجات التعليمية للربامج األكاديمية  راف على أعمال قياس ال إلش

يف قياس  ضاء هيئة التدريس  تابعة أع مي، وم ألكادي سياق معايير االعتماد ا

جز . ساق المن جات الم  مخر

ق -8 والعلميةت بعة ، ديم الدراسات ذات الصلة بتنمية الشراكات األكاديمية  ومتا

ت والزيارات ذات الصلة ال يس التنفيذي بإجرائهاالمراسالت   .ي يقوم الرئ

خطة الدراسية الفصلية  -9 يس مساقات ال د له من تدر محد ضمن النصاب ال

 .الساعات

مي . -10  لس العل ية والمج لس الكل  عضوية مج

يس التنفيذي .أية مه -11 قبل الرئ هبا من   ام أخرى ذات صلة يتم التكليف 

سي والجودة المهام التالية :    مؤس ما تتولى وحدة البحث ال  ك

صوال إلى ت -1   قافة الجودة والتميز و ير الجودة يف طبيق معايالعمل على نشر ث

 التعليم.
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يف وقدعم عملية التقييم ومتابعة توفير المعلوم -2   ء ات الالزمة  تها عن أدا

يف الكلية  ية  خدم وال م األكاديمية والوحدات العلمية واإلدارية  األقسا

تمرة صورة مس قعها ب تحسينا لوا اعدة ، تحقيقا للفعالية و م ق خدا وتعميم است

 لتوجيه األداء . (SWOT)التحليل 

اذج ا -3   طط لألقسام والوحدات، ونم يم نماذج وضع الخ ساهمة يف تصم لم

ييم عامة جداول التق نات و سام ، االستبا بالتنسيق مع رؤساء هذه األق وذلك 

حدات ه النماذج لكيفية تطبيقها، والو معنيين بتطبيق هذ ، ومن ثم إرشاد ال

وجود يم فعالية  فاه توعية بم لى مستوى الكلية لل وات ع تعليم وتنظيم الند ة ال

و نامج أو  ع كفاءة كل بر وآلية رف خدمية عاملة فيهاوخدماته  ة إدارية أو   .حد

صدار اإلحصاءات -4   بيانات وإ وتحليل ال ياس وتقييم ، تجميع  هبدف ق

دارية  و اإل دات العلمية  ح ألكاديمية والو ربامج ا ء يف ال معدالت األدا

ية خدم نها ، وال ومؤشرات ع صورة مستمرة وتوثيق ونشر معلومات ونتائج  ب

ة معتمد يجية ال العتبار يف إطار ، يف سياق الخطة اإلسرتات ها بعين ا خذ يتم أ

خطط .  تطوير أو تعديل ال

أدوات التقييم ال -5   تعيين  جات التعليميةالمساهمة يف  قياس الخر ، متبعة يف 

ب طال ر ال ه، بحيث يكون لوجهة نظ خاصة برأي ، من خالل االستبانات ال

اراته الدورية وآلراء الخرجين ومن هم على أبواب ولتحليل نتائج اختب

ل ور بارز يف تحديد أدوات تقييم التخرج ولنتائج تقييم جهات العم ، د

جات التعليمية .  المخر
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بمستويات أداء ا -6   لعام يف الكلية  داء ا يس مستوى األ ارنة تق بدراسات مق لقيام 

مؤسس خارجهاال خل الدولة و دا لة  قدر ، واالستفادة مات المماث ن تجارهبا 

طاعة .  االست

ية مهام أخرى ذات صلة يتم الت -7   يس التنفيذيأ قبل الرئ هبا من   .كليف 

 

 

ع إحداث  امج التعليمي م تعتمد الكلية مبدأ تنويع الخدمات الداعمة للربن

ل بينها راف ، تكام جهة اإلش ع  امج عدة تتنو حدات وبر ض و وأنشأت لهذا الغر

ص فعالية وتخص زيد  فق ، عليها لضمان م نظمتها و و هذه الوحدات والربامج وأ

  البيانات التالية :

   

صادر المعلومات  نشئ الكلية شعبة لم ت

يس قسم  ثائق( تتبع رئ مكتبة والو )ال

وتعمل يف  لومات،  مع ومصادر ال البحوث 

راف عميد الكلية .  نطاق إش

  

  التعليميةةة الةة ع  خةة مات

 

  المعلومةةةات مصةةةادر شةةةعبة
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 مصادر المعلومات   أه ا  شعبة 

يزة من المصادر وال -1   تم جموعات م در المعلوماتتأمين م ومصا ، مراجع 

وال يف الكلية أ مد  صص المعت ثم عامة التخصصات ، تلبي احتياجات التخ

ة ، ثانيا د صر المجتمع لالستفا وعنا وإتاحة الفرصة أمام األساتذة والطلبة 

 منها .

مكتبة -2   ين من خدمات ال ب للمستفيد تدري هبم وذلك إلكسا، تنفيذ دورات 

صادر  م الوسائل المتاحة للوصول إلى م تخدا خاصة باس مهارات ال ال

معلومات .  ال

معلومات . -3   ناسبة لتكنولوجيا ال  تأمين بيئة م

   تنظي  المكتبة العامة وخ ماتها  

لى -1   يف أماكنها ع راجع  والم در  م تصنيف  تنظم المصا نظا وفق  مكتبة  ف ال ف أر

يف  خطوطات وتصنف وفق األصول المتبعة  فظ الم وتح رس،  مكتبة الكونج

مكتبات المماثلة .  ال

لوسائط المتعددة -2   مكتبة قاعة ل تي تساعد ، توفر ال أحدث التقنيات ال جهزة ب م

رتكين من عناصر  والمش يس والطلبة  تدر ستخدميها من أعضاء هيئة ال م

ع م لالطال، المجتم طة وأفال وفرة من أشر معبصرية المت ع على المواد الس

 وأقراص مدمجة .

م  -3   نظا ع بما يتناسب و صادر والمراج مكتبة من الم تويات ال رسة مح فه تم  ت

معتمد ت ، التصنيف ال بطاقات الموضوعا بحث يدوية ) من آلية  ض
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إلكرتونية وآلية بحث   ،) مؤلفين وال ين  ع مختلفة من ، والعناو نوا توفير أ و

يف سياق البحث لمعاصرة  خدمات ، التقنيات ا تمكن المستفيدين من 

رعها  وأس لطرق  بأسهل ا لوبة  ع المط راج يد الم تحد ل إلى  مكتبة من الوصو ال

. 

مكتبة أماكن مناس -4   حديثةتوفر ال وأجهزة  لمصادر والمراجع  ء ا توا ، بة الح

ع ري مجموعات المكتبية بشكل س ناسبة لتوفير وإحضار ال خدمات م  وتقدم 

يسر .  وم

جدد ت -5   يدين ال اد جميع المستف إعداده إلرش يا يتم  جا توجيه مكتبة برنام ضع ال

تعلم  صادر ال وغيرها من م بوبة  معلومات الم ل إلى ال إلى كيفية الوصو

معلومات لم كيفية الوصول إلى المعلومات ، وال وتوفر لهم الفرصة لتع

فة .  بطرق مختل

ة توفر المكتبة تعليمات حول الغرض  -6   ساعد ما توفر الم الستخدام ك من ا

م ببحث يف المكتبة ع ، الشخصية للقيا ق م تس تي ت ع ال ر خدمة المراج توف و

م  جاد وتقيي قدراهتم على إمكانية إي ساعدة الطالب، لتنمية  الهدف من م

خدامها . واست  المعلومات 

نرت -7   لى اإل ين من خدماهتاتؤمن المكتبة خدمة البحث ع ت للمستفيد ، ن

موظفيها وتتيح لهم تعانة ب وطباعة ، فرصة البحث مباشرة أو عن طريق االس

مال البحث .  أع
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بالعملة -8   آالت للتصوير تعمل  مكتبة  قات، توفر ال ، وأخرى تعمل بالبطا

إلى  جوع  فسه دون الر ن مكتبة بخدمة  م المستفيد من خدمات ال ليقو

موظفين .   ال

نظمة اإلعارة -9   ع المكتبة خطة واضحة أل تمدها العميد، تض أهنا ، يع من ش

حددة .، تمكين المستفيدين من استعارة الكتب ل م ومه  ضمن مواصفات 

في ت -10   هنا ت تمرة من أ مكتبة تقييما دوريا لمحتوياهتا وتتأكد بصورة مس جري ال

هداف الكلية . وأ تدعم برامج  وأهنا  جات المستفيدين   باحتيا

 تنمية المجموعات المكتبية   

ية توفر الكل -1   راض تنم في من المال ألغ يك زانيتها السنوية ما  يف مي ية 

يات  مخطوطات والدور لمصادر والمراجع وال مكتبة من ا يات ال محتو

مكتبية عامة لمجموعات ال جالت العلمية وا المطبوعة منها ، والم

والبحثية وبرامج خدمة ، واإللكرتونية امج التعليمية  ك لدعم الرب وذل

جاهتا اق خطة سنوية .و، المجتمع وفق احتيا ل يف سي ألعما  تتم هذه ا

ألقسام األكاديمية ي -2   حدد دور كل من ا ضع مجلس الكلية السياسات التي ت

يس ء هيئة التدر ضا وأع لمية والمكتبة  جالس واللجان الع يف عملية ، والم

ية . تبية وزيادة مقتنياهتا النوع مك مجموعات ال  تطوير ال

هذا  -3   مكتبة التقليدية توفر السياسات المعتمدة يف  ناسبة لدعم ال السياق آلية م

إلى  إلكرتونيا  بمكتبة إلكرتونية وتنظم لها قواعد بيانات تسمح بالوصول 

هداف الكلية . وأ فة الالزمة يف سياق مراعاة غايات   مصادر المعر
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يس ت -4   تدر ستخدميها من أعضاء هيئة ال يب الكايف لم تدر ر المكتبة ال وف

رتكين من  والمش مجتمعوالطلبة  ر ، عناصر ال يف مجال تقنيات ومصاد

لم ت ، التع نا مجموعات المكتبية وقواعد البيا لى ال لتمكينهم من الوصول إ

 بفاعلية .

د المكتبية ي -5   موا حكم عملية التخلص من ال ع مجلس الكلية سياسات ت ض

قديمة أو غير المناسبة و ، ال ل أ ق استبدا باإلضافة إلى سياسات تحدد طر

تعمال .التخلص من الم حة لالس تعد صال  واد التي لم 

مكتبية -6   توائها ض، تأخذ السياسات المعتمدة لتنمية المجموعات ال رورة اح

نامج  تي تدعم الرب ثائق ال لومات والو مصادر المع على جزء جوهري من 

ية . يف الكل مد   التعليمي المعت

 االتفاقيات التعاونية المكتبية   

مد الكلية سياسة تمكنه -1   تعاونية مع مكتبات عامة تعت يات  ا من عقد اتفاق

ل ، أخرى صو جاالت الح سيع م تو هذه االتفاقيات وسيلة ل خذ الكلية  وتت

در التعليم .  على مصا

ربمها  -2   فاقيات التعاونية التي ت ألخرىااالت مكتبات ا يها ، لكلية مع ال ال تعف

صاعدية مضطردة ل مكتبية لدمن تطبيق سياسات ت مجموعات ال  .يهاتنمية ال

تعاونية إلى نظم تق -3   قياهتا ال فا تمرةتخضع الكلية ات يها ، ييم مس قي لد وتب

ق بكل العمليات يف سيا تطبيق النظم المكتبية  صالحيات التحكم 

 .المعتمدة
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 موظفو المكتبة   

بة ي -1   قى مناس صورة تب موظفين الفنيين يف المكتبة ب ف من ال تعيين عدد كا تم 

مطروحة رامج الكلية ال خدماهتا ونوعية ب ين من  ، مع عدد الرواد المستفيد

يف  ناسبة  ؤهالت م لى م ويراعى يف اختيارهم أن يكونوا من الحاصلين ع

ذات الصلة مجاالت األخرى  مكتبية أو ال لوم ال و مثل مصادر ا، الع لم أ لتع

معلومات .  تقنيات ال

ين فيها -2   موظفين العامل ة المكتبة ال وحد يس  ف على ، يرأس رئ وزيع تويشر

ل بينهم ألعما هتم ، ا بدال ورواتبهم و هتم  مالية مخصصا حدد اللوائح ال وت

 وإجازاهتم .

 سياسات المكتبة   

مكتبة بالمحاف -1   ظفو ال قاعات المطايلتزم مو تام يف  وء ال لى الهد لعة ظة ع

هتم  بي احتياجا تي تل رة ال صو بال جعين  را بإرشاد الم مكتبة، ويقومون  داخل ال

. 

ود ي -2   ما تز لوم، ك تى الع در يف ش قاعات المطالعة بأمهات المصا يد  تم تزو

يات،  ور والفهارس المتنوعة وبالد معاجم  ف بالموسوعات وال بشكل كا

باحثين . ل ال فاتيح عم  لتسهيل م

مكتب -3   ين من القيام توفر ال راجع مكين الم د الكايف من األجهزة لت ة العد

ساعدهتم يف ذلك وإحضار  لمراجع المطلوبة، وم در وا بالبحث عن المصا

طالعة . داخل قاعات الم نها   الكتب المطلوبة من قبلهم لالستفادة م
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ظفو  -4   ل يحرص مو حوا جعين ايف جميع األ را لى تعريف الم بة ع لمكت

م إعادهتا إلى  بضرورة وعد مطالعة  قاعات ال يف  نها  مستفاد م ب ال ء الكت قا إب

للخطأ . إعادهتا منعا  فون المعنيون ب قوم الموظ ضعها، لي  موا

دة ت -5   فا مان است يس لض تدر ضو هيئة  طاقة ع ب وب طاقة طال مكتبة ب مد ال عت

شرتك،  طاقة م شرتاكات وب مد نظام اال خدماهتا، كما تعت ين من  المراجع

ة ال إللكرتونية . الستفاد خدماهتا الورقية وا جعين من خارج الكلية من  را  م

مكتب -6   وين تطبق ال رت بيانات الربنامج اإللك معتمد يف  ة نظام اإلعارة وفق ال

ة  ة اإلعار لى أن ال تزيد مد ص ع تحر د المحددة، و بالمد للمكتبة، وتلتزم 

يد بتجديد إعارته . حد عن أسبوعين، بحيث يلزم المستف  للكتاب الوا

إلعادة ما ي -7   محددة  ألوقات ال تعير با تبة بتذكير المس ظفو المك قوم مو

ل الخاصة  يانات اإلميل أو الهاتف النقا ه، ويتحقق ذلك عن طريق ب استعار

 بالمستعير .

تب األجزاء أو األمهات فال ت -8   لى الكتب المفردة، أما ك قتصر اإلعارة ع

ب  ض الكت بع مكن استثناء  هتا، كما ي ة يجوز إعار م اإلعار مفردة من نظا ال

ولة عن  تحرص اإلدارة األكاديمية المسؤ بحسب أهميتها أو ندرهتا، و

م  ذلك لعد توفير نسختين فأكثر من الكتب المعدة لإلعارة، و لى  مكتبة ع ال

 فراغ المكتبة منها .
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ويتحرى موظفو المكتبة أن ت -9   ة،  يف احتساب مدة اإلعار جازات  ل اإل دخ

تكون تكون أوقات انتهاء ا وأن ال  ها  بعد جازات أو  بداية اإل رة إما قبل  إلعا

 خاللها .

ه، إ -10   ذا فقد أو تلف الكتاب المعار، ألزم المستعير بتأمين مثله، وإال غرم ثمن

شرتيات . ل لجنة الم  ويكون تقدير ثمنه من قب

يف المكتبات تحفظ م -11   لطرق المتبعة  حدث ا فق أ مكتبة و طوطات ال خ

نف تاريخها . المماثلة، وتص من مجموعات بحسب موضوعاهتا و  ض

وموضوعات ت -12   تاريخ  ه نبذة عن  ر في تذك دليل المخطوطات  صدر المكتبة 

ورية . بصورة د ته  حدث بيانا فر نسخه، وت وأماكن توا ط،   كل مخطو

ف المخطو -13   سخ تصن فادة بن ه واالست صوير ين ت طات إلى ما يمكن للمراجع

ما ال  ها مجلس الكلية، ك حدد فق رؤية ي وما ال يمكن لهم ذلك، و عنها، 

صص لها  و إعارهتا، ويخ ة إخراجها إلى قاعات المطالعة أ صور يجوز بأية 

صفح خاصة .   آلية ت

نسب -14   بال لكية  حقوق الم جة، ة لبيانات األقراص المدمتلتزم المكتبة قوانين 

صفحها داخل القاعات أو  بحيث ال تعار وال تنسخ كاملة، وتوفر خدمة ت

ل اإلنرتنت .  من خال

نويا ت -15   يال س ة، كما تصدر دل جديد مقتنيات ال بال نات دورية  مكتبة بيا صدر ال

واإلصدارات اإللكرتونية . وريات  والمراجع والد لمصادر  هتا من ا  بمحتويا
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لى تح -16   وع سائط المتعددة مريحة  تبة أن تكون قاعات الو رص أمانة المك

بالدقة يدين  وتلبي حاجات المستف جهيز  رعة  مستوى من الت والس

مكنتين  .الم

 البحث العلمي والمجلة

صدارات تتبع رئيس قسم البحوث  مي واإل ث العل نشئ الكلية شعبة للبح ت

راف عميد الكلي طاق إش وتعمل يف ن لومات،  ر المع  ة .ومصاد

 أه ا  الشعبة  

لمي التخصصي بما يتف -1   ، ق مع رسالة وأهداف الكليةتشجيع البحث الع

فق مقتضيات  نوين و قهي والقا مي يف سياق االجتهاد الف وتعزيز دورها العل

ر .  العص

ضاء هيئ -2   سهم يف تنمية تنظيم بحوث أع شكل ي يهها ب توج ة التدريس و

تعلي، قدراهتم جات الربنامج ال حا سد  جات المجتمع .وي معتمد وحا  مي ال

كلية يف ا -3   ق مساهمة ال الفكرية والثقافية العامةتحقي ية و من ، لحياة العلم

تي يقوم  ق المتخصصة ال خالل نشر البحوث والدراسات و أعمال التحقي

باحثون مختصون .  بكتابتها أستاذة و

فات موضوعية مختلفة يتم فتحها  -4   لة اعمعالجة مل ، لمتعاقبةرب أعداد المج

جات المجتمع .  يف ضوء برامج الكلية المعتمدة ومتطلبات حا

ى ت -5   ج الفائقة المستو ذلك بشر أبحاث التخر ث الطلبة النهائية و شجيع بحو

موضوعة .  يم ال فقة لمعايير التقييم والتحك موا  وال
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بحثي -6   مي وال ألكادي ل التحكيم ا حق، دخول الكلية مجا مهيدا لنيلها ال  ت

 رتب األكاديمية .بمنح ال

صات ت -7   يسهم يف عصر التخص ي  ماعي الذ د والبحث الج تها ق مبدأ االج حقي

نى عليه نتائج أكثر صحة ، الدقيقة الذي نعيشه مي مهم تب حداث تكامل عل بإ

ية حد ممكن .، وصواب بعد  نه إلى أ  وإفادة الطلبة م

ق عالمي -8   ندوات تحقي مؤتمرات وال ظيم ال سالة الكلية من خالل تن ة ر

ذات الصلة أينما  مؤسسات العلمية  تاح على جميع ال واالنف التخصصية، 

شاركتها واالشرتاك معها . مان م  وجدت وبناء الجسور معها، وض

   مهام الشعبة

تي يتقدم هبا أعضا -1   طط مشاريع البحوث العلمية ال ع خ بعة وض يئة متا ء ه

ع ذات  جات الربنامج التعليمي واحتياجات المجتم التدريس لتلبية احتيا

لس العلمي، الصلة اق عمل المج ق ، ومناقشتها يف سي ف ها و مهيدا العتماد ت

 األصول المتبعة .

لى أعضاء هيئة التدريس -2   طط ع معنيين هبا توزيع مفردات الخ يل ، ال وتشك

ل الربنا ق احتما يف سيا وسعته .لجان بحث منهم  مي   مج التعلي

طوات مشاريع ا -3  بعة خ تدريسمتا ضاء هيئة ال مي التي يقوم هبا أع ، لبحث العل

لها  داخلية يشك جان  حالتها على ل حكيمها بإ زمة لت اءات الال ذ اإلجر واتخا

ختصة خارجية لس العلمي لهذا الغرض، أو على جهات م مهيدا ، المج ت

نشرها وق . ، ل ق ظ الح ع حف  م
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ع الخطة  -4   ء وض وورش العمل أثنا ندوات  وال السنوية لتنظيم المؤتمرات 

جامعي، واعتمادها أصوال ها يف مجلس الكلية .، العام ال  بعد إقرار

قائع المؤتمرات ا -5   رض تنظيم و شكل لغ مال اللجان التي ت إلشراف على أع

ناسبة لنجاحها ف الم وات وهتيئة الظرو ومتطلباهتا ، والند جازاهتا  بعة إن تا وم

 صول . وفق األ

وات -6   مؤتمرات والند فق ، متابعة أعمال طباعة أبحاث ال وتوزيعها و

 األصول .

 نظام المجلة  

يعة  مجلة الكلية -1   حوث الشر يف ب تخصصة  مة م هي مجلة أكاديمية محك

وأعمال التحقيق الواردة إليها  والدراسات  بحاث  مد نشر األ والقانون، تعت

ثي، وفق المعايير األكاديمية المتعارف  ياق التحكيم البح يها يف س عل

يم البحوث  حرير، التي تتولى تطبيق معايير تحك يها هيئة الت وتشرف عل

ومتابعة سكرتير التحرير. إليها، برئاسة رئيس التحرير  الواردة   التخصصية 

لعام ت -2   ين من ا صل الدراسي الثا هناية الف ي مع  ها السنو لة عدد صدر المج

حد أقصى جامعي ك تولى ه، ال نشر الشروط والمعايير وت لة  يئة تحرير المج

بحاث. ية المتبعة لتلقي األ  واآلل

ق ت -3   يا دها ملفا موضوعيا تتم معالجته يف س لة يف كل عدد من أعدا فتح المج

يعة والقانون ه إضافة إلى ذلك أبوابا يمكن من ، علوم الشر مد في وتعت

 خاللها معالجة موضوعات أخرى .
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رئيس -4   ء هيئة  يكون ال لة، وأحد أعضا التنفيذي للكلية مشرفا عاما على المج

ء الهيئة  حد أعضا لة، وأ يسا لتحرير المج التدريس ممن هم برتبة أستاذ رئ

يعة،  سم الشر حرير من ق ين يف هيئة الت ضو األكاديمية سكرتيرا للتحرير، وع

راراته ال ويصدر الرئيس ق قسم القانون،  ين من  ين آخر خاصة وعضو

لس  خاصة بتسمية المج راراته ال ما يصدر ق نويا، ك تشكيل هيئة التحرير س ب

شاري للمجلة .   االست

 دع  الت ريس وأنظمة تقنيات المعلومات

يس قسم الشؤون اإلدارية    نشئ الكلية شعبة لتقنيات المعلومات تتبع رئ ت

ج تدريس، من أ ل الداعمة لخطط ال ر الشعبة كافة الوسائ مالية، وتوف ة وال هز

ظيم  تصوير، وتشرف على تن بصرية وخدمات نسخ و معية  تعليمية ووسائل س

لها .، وتجهيز مختربات المعلوماتية شكالت تشغي  وتتولى حل م

ولة عن تطوير البنية التحتية التكنولوجية إلدارة الكلية    شعبة مسؤ رب ال تعت

يها ية ف ألكاديم ربمج، واألنشطة ا ل وال صا ض شبكات االت يات وتمد لهذا الغر

واألجهزة داخل الكلية، بغية سد الحاجات الحاسوبية لإلدارة وللبيئة 

 األكاديمية .

ية    خدام البنية التحتية التكنولوج شعبة لضمان صحة است تسعى ال

خدماهتا، وسالمتها ة تقدم من بين  حد رض فإن الو الدعم ، ولهذا الغ خدمة 

مدرسين  ربمجيات واألجهزة من اإلداريين وال ستخدمي ال نظم ، والطلبةلم وت

ل. هذا المجا  لهم دورات تدريب يف 
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لى  ع الكلية ع معلومات بما فيها موق يل شبكة ال توص مهام  شعبة ب تقوم ال

نت يس ، اإلنرت تدر وقاعات ال ين  واإلداري ء هيئة التدريس  ب أعضا إلى مكات

مكتبة العامة صصة لذلك يف ال مخ قاعات ال لوماتية وال مع ربات ال ومخت خاصة  ، ال

ع تسنى لجمي فية  لي ط التعليمية والثقا وللطلبة مواكبة الخط العاملين يف الكلية 

ر يف العالم. فاق التعليم والفك  الداخلية وآ

 الت ريب والتطوير 

ضاء هيئة  تستهدف أع تضع الكلية خططا سنوية للتدريب والتطوير 

كون  وت م طلبة الكلية،  نب عمو موظفين الفنيين واإلداريين إلى جا التدريس وال

يف عمادة  ألكاديمية العاملة  بالهيئة ا خاص  ولة عن برنامج التدريب ال الكلية مسؤ

تدريب الخاص  ولة عن برنامج ال الكلية، وإدارة الدعم المؤسسي مسؤ

ورها  إلعالم مسؤولة بد بة وا داريين، وإدارة شؤون الطل موظفين الفنيين واإل بال

تدريب الطلبة .  عن برامج 

ط الت بوضع خط معنية  م الجهات ال ق تقو نطا ل يف  يذها، ك بعة تنف ومتا دريب 

 إشرافه، باآليت:

رات إ -1   جات العاملين بالكلية من دو يد حا خاصة بتحد نات ال عداد قواعد البيا

معنية داخل الكلية . سام والشعب ال ك بالتنسيق مع األق  التدريب، وذل

د قواعد الب -2   صول إعدا ل الف خاصة بتحديد احتياجات الطلبة خال نات ال يا

ع الدر مختلفة، التي تسهم يف رف ورش العمل ال تدريب و ورات ال اسية من د

تحصيلهم الدراسي . مي و  مستوى أدائهم العل
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صدارات ال -3   واإل اإلعالنات  وكافة  نشرات  لةإعداد ال ل ، تي لها ص والتواص

ها  تدريب لضمان إنجاز بعملية ال خاص المعنيين  سات واألش مؤس مع ال

حها .   ونجا

بالكلية من  تنظيم الدورات -4   فع كفاءة العاملين  خاصة بر ورش العمل ال و

إداريين وفنيين ء هيئة التدريس و ضا ي ، أع وفق االحتياجات الت وذلك 

ها قواعد البيانات .  تحدد

داخليا والتي هتدف إلى ت -5   لفة  ل المخت تدريبية وورش العم ورات ال نظيم الد

ني والتقني بصورة عامة .  رفع مستوى الطلبة الذه

 الت ريب العملي اإللزامي للطلبة وأه افه   أحكام

جاز يعترب التدر -1   طلبة قسم القانون بعد إن لي الذي تقدمه الكلية ل يب العم

نامج 90دراسة ) جموع ساعات الرب ين ساعة معتمدة بنجاح، من م ( تسع

ب 143البالغة ) طال ما للخطة الدراسية، حيث يلتزم ال زءا متم ( ساعة، ج

ب خارج قاعا ك ببيئة بالتدري فرصة لالحتكا ت التدريس مما يتيح له ال

سن تطبيق  خربة الالزمة التي تمكنه من ح الكتساب ال ة العملية و الحيا

جامعية . دراسته ال ها خالل  لقا لوم النظرية التي ت  الع

ة ال -2   جدار وز ب لي ما لم يتجا تدريب العم نامج ال طالب االلتحاق يف بر ق لل  يح

حاف وي نذارات األكاديمية  )اإل مي  ل تراك  ( نقطتين فأكثر .2ظ على معد

ءة  -3   مارسة حياته المهنية بكفا لطالب لم يب إلى إعداد ا تدر نامج ال يهدف بر

لطالب ، بعد التخرج قدرات ا من تعزيز  ض بطريقة ت حيث صمم هذا الربنامج 
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بعد  ألعباء المرتتبة عليه  يف سياق تحمل المسؤوليات وا وتنمية مهاراته 

 التخرج .

لطلبة  تكون -4   ة شؤون ا يب العملي والتوجيه الوظيفي يف إدار بة التدر شع

بالتنسيق  ذلك  ب العملي اإللزامي للطلبة و امج التدري ولة عن إدارة برن مسؤ

امج هذا الربن بعتهم يف  ف متا تدريس المكل تولى ، مع عضو هيئة ال بحيث ي

شعبة عن طريق مدير إدارة شؤون الطلبة واإلعالم، أو نائب الرئ يس رئيس ال

ب  إلجراء التدري جهات التي يتم التعاقد معها  ل بال التنفيذي، عملية االتصا

تي ، خارجيا لس الكلية ال فات مج ص يات التدريب وفق موا وتكون مجر

معني . ضو هيئة التدريس ال تابعة تنفيذها ع  يتولى م

ق -5   بعة ي تا نون بم مكلف من قبل مجلس قسم القا وم عضو هيئة التدريس ال

بةبرنامج التدري مدر رف من المؤسسة ال ، ب العملي باإلضافة إلى مش

ومستوى استفادهتم منه ياس مدى نجاح الربنامج  ك ، بمتابعة الطلبة وق ذل و

م هبا  قا تي  ماله ال ب عن أع طال الذي يقدمه ال رير األسبوعي  ل التق من خال

ة لى امتداد الدور بوع ع بيانات األسبوعية التي ، خالل األس ومن خالل ال

قائ ى استجابته لما يتم يقدمها ال ومد طالب  ب عن كل  ل التدري مون بأعما

د من ساعات التدريب، طرحه ضور المشرفين لعد ث ، ومن خالل ح حي

ألمور مجتمعة  ه ا ملة هذ لى ج لطالب بناء ع تيجة ا يقدم التقرير النهائي عن ن

. 
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ب -6   ضور كافة ساعات التدري لب بح ذن ، ينتظم الطا وال يجوز له الغياب إال بإ

تيجة يعتمد تساب ن يف اح ضور  ترب الح ث يع ه رئيس شعبة التدريب، حي

 التدريب النهائية.

 صن وق المنح والهبات

الدعم المؤسسي، نح والهبات، يتبع إدارة  ندوقا للم نشئ الكلية ص تولى  ت ي

إشراف كل من مدير الدعم  نطاق  نح والهبات، يف  سم الم إدارته رئيس ق

بحيث  رئيس التنفيذي،  سي ونائب ال مؤس اسة ال ينفذ سياسات تسيير المنح الدر

لس الكلية . مد يف مج  وفق المعت

 أه ا  الصن وق ومهامه  

يف تشجيع تنمية  -1   هذا الوقف  ور  تعليم، ود وقف المعرفة وال ف بأهمية  تعري ال

ل من  ل األجيا بشرية، وتأهي الموارد ال

ير المنح الدراسية . يس  خالل ت

يري،  -2   ل الخ ع هيئات العم ل م التواص

غ  سان، لتخصيص مبال ورجاالت اإلح

ف عينية يتم من خاللها تنمية  قا أو أو

ق  ومّد صندو ة،  الكلي ف  وق وتعزيز 

ل الالزمة لعمله . ية باألموا  المنح الدراس

حاالت الطلبة من الناحية االجتماعية،  -3   لفات الخاصة بدراسة  إعداد الم

لفات الطل إعداد م لمنح الدراسية، و هتم ل حاجا ين وتوثيق مدى  بة الموهوب

http://www.imc.gov.ae/news/details/اللقاء-التعريفي-لطلبة-البكالوريوس
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مالي الالزم لتطورهم فوقين، للنظر يف اعتماد الدعم ال وتنمية  والمت

 .قدراهتم

سم ض -4   وفق اآللية المعتمدة يف ق ندوق  قات من الص رف والنف بط سجل الص

 الشؤون اإلدارية والمالية بالكلية .

صدار البيانات السنو -5   نحين، إ دوق وبالما دات الصن ف بإيرا ية التي تعر

فافية .وبم نا للش ضما رها  مصروفات السنوية، ونش ت وال دا  يزان اإليرا

 اإلعالم الجامعي والعالقات العامة 

ة شؤون الطلبة  القات العامة يتبع نائب إدار الم والع نشئ الكلية قسما لإلع ت

قسم شعبتان : م، بحيث تتبع ال إلعال  وا

إلعالم الجامعي -1  شعبة ا

قات العامة وخدمة  -2 بة العال عشع مجتم  ال

لى اآليت :   وخدمة المجتمع ع جامعي والعالقات  إلعالم ال  يبنى عمل ا

معلومات، وباإلعالنات، م -1   تمرة بال صورة مس د موقع الكلية اإللكرتوين ب

ة ، وباألنشطة المستجدة صور لية اإللكرتونية ب د الك شرة حصا وتحرير ن

 دورية .

وأدلة  -2   يات،  والمطو ق تنسيق وإخراج الربشورات،  ف التعريف بالكلية و

خطط المعتمدة وال من األوقات ، البيانات  ظهيرها مع المعنيين ض بعة ت ومتا

 المحددة .
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د الكلية الفصلية المطبوعة -3   ة حصا راج نشر والتي تضم أخبار ، تنسيق وإخ

واالتفاقيات  يارات المتبادلة،  والز باالت العميد،  واستق وأنشطتها،  الكلية، 

رية الثقافية التي تربمها  الت الفك قا باإلضافة إلى بعض الم كلية،  ال

 والمعرفية العامة .

مد،  -4   ق المعت وف نشطة الكلية  وأ ع اإلعالنات الخاصة بأعمال  تنظيم جمي

محدد . قت ال هبا يف الو وصولها إلى المعنيين  يعها و توز  وضمان 

اسم الث -5   نستنظيم المو بالت م والمناسبات،  يق قافية العامة، واحتفاالت األيا

طالبي . لس ال  مع شؤون الطلبة والمج

لة بت -6   ذات الص واألفكار  بادرات  رهتقديم الم ذك ل ما تقدم  ر العمل يف ك  طوي

صلة ت -7   ذات ال ديمية،  مدين غير األكا سسات المجتمع ال لقي دعوات مؤ

ية المختلفة ية واالجتماعية والمدن ، بطلب مساهمة الكلية يف أنشطتها الثقاف

ل معها  صول .والتعام  وفق األ

مؤسسات الحكومية ت -8   ة من ال تشارات والدراسات الوارد لقي طلب االس

ل . وفق األصو ل معها  والتعام ألجر،  مدفوعة ا وال خاصة،   وال

ص ت -9   باختصا مل ذات الصلة  ق الع راكة مع مؤسسات سو يم عقود ش نظ

ر ورات وبرامج تدريب مدفوعة األج فع ، الكلية، وتنظيم د تستهدف ر

رامج تدريب كفاءات  قدام ب لى است ل ع لك المؤسسات، والعم العاملين يف ت

يا . مدة عالم  معت
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وفق ت -10   ل الدولة  والهيئات العاملة داخ ق التواصل مع المؤسسات  حقي

يهات المعتمدة من قبل إدارة الكلية .  التوج

بعة -11   يف  متا بالهم، وإنزالهم  يوف الكلية، واستق تأشيرات ض صدار  است

كالفنادق أو  ة لذل فة المعد ور الضيا  . د

مهام ا -12   فدين ب ق الخاصة بالعاملين المو بحجوزات السفر والفناد لقيام 

فع قيمتها وفق األصول المعتمدة . ولة، ود  رسمية خارج الد

 التوجيه الوظيفي

مهام التالية :    لى ال في ع يه الوظي توج  تبنى أعمال شعبة ال

قديم اإلرش -1   رجهم ت خرجين والمتوقع تخ لطلبة ال ووسائل الدعم ل ادات 

مع  يف واقع المجت صاهتم  مهنية لتخص ف اآلفاق ال تكشا ليتمكنوا من اس

خدمات الالزمة .  وال بالمعلومات  هم   وتزويد

سات العاملة يف ا -2   مؤس سؤولي ال ع م فاقيات مبدئية م قد ات لتحضير لع

يجي الكلية إلعطاء خر ظيف يف مؤسساهتم . المجتمع  صا مميزة للتو  فر

لية ت -3   جي الك لى خري صدر التعرف ع ص والعام بم ين الخا طاع ويد الق ز

بالطلبة ، واستجالء مهارات اإلعداد التي تلقوها يهدف إلى االنتقال  ما  ك

مهني ل ال ية إلى أجواء العم جامع ة سهلة من أجواء الدراسة ال ث ، بصور حي

نتجين يف المج ضاء م معيصبحون أع فعاليتهم مستوى الكلية ، ت تعكس 

لتعليمي واالجتماعي. ين ا  وحضورها يف الوسط
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بعة الخر -4   قديم متا وت ل الدراسات العليا،  ل ويف مراح ق العم يف سو يجين 

ج،  بعد التخر ية  لدراس ورية عن أوضاعهم المهنية وا إحصاءات د

يف  نهم يف مجال التخصص ومن يعملون  ملون م يع واستخراج نسب من 

يره ل غ تعدي و  ر أ تخصصه الدراسي يف الكلية لتطوي ب من استفاد من  ، ونس

يستفد . ني، ومن لم  ه المه  وضع

قوف  -5   ريجون للو يعمل هبا الخ تي  ل يف الجهات ال ل مع أرباب العم التواص

ل دراستهم يف الكلية،  تسبة خال مك هتم ال ة على مهارا يف قراء م الشعبة  وإسها

وما تتطلبه  رجات متغيرات سوق العمل،  ق من مهارات ومخ هذه السو

ع  أهنا ترف مي، وكتابة تقارير بش ألكادي لة بربنامج الكلية ا تعليمية لها ص

ديمية . ألكا شؤون ا  أصوال إلى ال
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 االتفاقيات العلمية مع المؤسسات األكاديمية الخارجية 

ع عدد من الجامعات  مي م فاقيات تعاون عل وقعت الكلية سلسة ات

نها :  ية م خارج  ال

جامعة األزهر  -1 ية   اتفاق

 
فاقية  -2 يةات جامعة األردن  ال
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فاقية  -3 ألردنية ات ء ا را   جامعة اإلس

 
ية  -4 ين بالمغرباتفاق  جامعة القروي

 
 لبنان -جامعة الجنان اتفاقية  -5
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إلسالمية العالمية بماليزياتوقيع اتفاقية  -6  تعاون مع الجامعة ا

 
يم  -7 مد إبراه تعاون مع كلية أح قمذكرة  حقو ماليزيا لل  ب

 
لس -8 جامعة طراب فاقية تعاون مع   لبنان - ات

 

https://www.google.ae/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjYxbap9OfeAhULxoUKHYA3B80QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.ut.edu.lb%2F&psig=AOvVaw2JFd-Rklc85Y9HZQRs7bdE&ust=1542972890690868
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بتونس -9 نة  يارة جامعة الزيتو  ز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ة -10 ماليزيا اإلسالمية الجامعة زيار  ب
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ة األردنية -11 لك ل البيت بالمم  زيارة جامعة آ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مان العربية  -12 جامعة ع دن -زيارة   األر
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 اتفاقيات التعاون مع المؤسسات ال اخلية 

يل    تسه اخلية ل سات الد ون مع عدد من المؤس تعا قيات  فا ت الكلية سلسة ات وقع

 أنشطتها وتنفيذ برامجها منها : 

دبي م -1 مدير العام لمحاكم  ل من ال وقع عليها ك بي  فاهم مع محاكم د ذكرة ت

هزيم بن  بن ، الدكتور أحمد سعيد  يسى  لكلية الدكتور ع رئيس التنفيذي ل وال

ر ع الحمي بن مان بي ، يعبد اهلل  م محاكم د تقو لى أن  ة ع مذكر ونصت ال

ساعدة يف تنفيذ برامج التدريب  ءات المؤهلة للم بتزويد الكلية بالكفا

صورية التي تنظمها  مات ال حاك اخلية وجلسات الم وورش العمل الد

نون وتطبيقات األنشطة  الكلية يف سياق تطبيق الخطة الدراسية لقسم القا

ية المصاحبة له .   المنهج

العلمية والمشاركة    خربات والمطبوعات  لى تبادل ال لمذكرة ع ما نصت ا ك

مها الطرفان . مؤتمرات التي ينظ وال ندوات   يف ال

رية م -2 يد بن سلطان آل هنيان لألعمال الخي ذكرة تفاهم بين الكلية ومؤسسة زا

ن ، واإلنسانية يسى ب انب الكلية الرئيس التنفيذي الدكتور ع قعها من ج و

هلل بن يري عبد ا حم نابة ، مانع ال باإل سة المدير العام  مؤس ومن جانب ال

بن عبيد الظاهري تاذ سالم  ص عقار ، األس لى تخصي رة ع ت المذك قد نص و

اق ريعه لدعم موازنتها السنوية . ية وإنف لى الكل بسه ع  وح

قصر بدبي -3 وشؤون ال قاف  سسة األو فاهم مع مؤ ادل، مذكرة ت لى تب  نصت ع

ت والمش بوعا وات.الخربات والمط والند  اركة يف المؤتمرات 
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ون و -4 ة الخارجية والتعا ع وزار والقانون م اإلمام مالك للشريعة  ت كلية  قع

مذكرة بالدولة  فاهم، الدولي  ك ت ذل ع يف والشراكة التعاون إطار يف و  المشرو

ني نامج" الوط إلمارات بر ساعدات ا ه تم والذي ،"الفنية للم من إطالق  ض

خارجية المساعدات واسرتاتيجية سياسة ف اإلمارات لدولة ال  السعي هبد

خ إبراز إلى ف ال مرتاكمة لدى الجهات اإلماراتية يف مختل ربات ال

هم  ما يسا الدول النامية م خربات لبناء الكفاءات يف  جاالت ونقل هذه ال الم

الدولي ون  ز فرص التعا  .يف تعزي

 
وال -5 ق  ع هيئة الطر فاقية م وقيع ات ف استيعابتم ت هبد بي  بد صالت  د من  موا عد

ما نصت  قانونية بالهيئة، ك شؤون ال طلبة الكلية المتدربين من قبل إدارة ال

رعية  قانونية والش تشارات ال خدمات االس لى أن تقدم الكلية  فاقية ع االت

ورية. ين عرب لقاءات د وأن يتم التنسيق بين الطرف ك،   للهيئة متى طلبت ذل

http://www.imc.gov.ae/news/details/news20171109
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واللجنة  -6 ين الكلية  تعاون ب فاقية  تشريعات يف دبيتوقيع ات ل ، للتعاون العليا ل

 يف مجال:

تشريعات. - إعداد وصياغة ال خاصة المتعلق ب ين وب قانو  التدريب ال

قائمة  - ك وفقًا للسياسة ال تطبيق عملية التدريب العملي لطلبة الكلية، وذل

 لدى الطرفين.

ورش العمل القانونية  - تمرات والندوات والمحاضرات و تنظيم المؤ

نى ب التي ُتع صة  ما.وبخا ما يتعلق هب تشريعات و اد وصياغة ال  إعد

يعده  - ما  بحاث القانونية والمؤسسية وغيرها م تبادل اإلصدارات واأل

يد إثراء المعرفة. جانبين على صع خرباء من ال  ال
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ة  - وي األمور الحي سة  قد هبدف درا ُتع التي  ية  وار الح ماعات  االجت ات و الزيار

رتكة بين الطرفين.  والمش

رية - شاريع التطوي نوين والتي  دعم الم ندة للعمل القا و المسا ية أ قانون سواء ال

ك. لطرفان بذل ب ا  يكون أحد الطرفين معنيًا هبا يف حال رغ

بشرية و -7 نون مع وزارة الموارد ال والقا يعة  إلمام مالك للشر قعت كلية ا

ولة مذكرة يت: تفاهم، والتوطين بالد  هتدف لتحقيق اآل

يف توفير امتيازات  - ع دعم جهود الوزارة  طا طنين العاملين يف الق موا إضافية لل

رار الوطني. دعم االستق خاص ل  ال

يف  - تمعية لدى الجهات  سؤولية المج ين الطرفين لتفعيل دور الم التعاون ب

ص. صومات وامتيازات للمواطنين يف القطاع الخا  توفير خ

يعاهبم  - إلمام مالك للشريعة والقانون من خالل است تنمية قدرات طلبة كلية ا

ذي تساعد الوزارة يف تنظيمه.يف برن لي ال ب العم تدري  امج ال
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وتالق ك -8 تعاون  ف  وقا واأل إلسالمية  شؤون ا ما أن بين الكلية والهيئة العامة لل

ى  بول اآلخر لد قافة التسامح وق ز ث وتعزي ق مدارسة سبل نشر الوعي  يف سيا

 الدارسين.

 

 
( لتأمين و -9 شركة )موارد للتمويل ع  ت الكلية جسور تواصل م قام قد أ ك ف كذل

نح  سم الم ين يف إطار برنامج ق لطلبة المستهدف لعدد من ا يسير منح دراسية  ت

 .الكليةوالهبات يف 
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فقد  -10 يت ويف السياق ذاته  )جمعية ب أقامت الكلية جسور تواصل كذلك مع 

لطلبة المستهدفين  لعدد من ا نح الدراسية  يسير مزيد من الم ين ت الخير( لتأم

بات يف الكلية نح واله سم الم نامج ق  .يف إطار بر
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فهيم. -11 يل ال بد الجل قف ع  منحة و

  

 ونظام ال راسة سياسات القبول والتسجيل

 أنظمة القبول والتسجيل

 أوال   مرحلة البكالوريوس 

ق المستمد من رسالة األساس  -1 تسجيل وف وال ل  ل القبو ي يقوم عليه عم الذ

ف الكلية هدا لطالب، وأ ام ا طة ، هو احرت ق أنش يف نس صر األهم  ه العن واعتبار

تسجيل لزاما، الكلية وال ظفي شعبة القبول  ل ، لذلك فعلى جميع مو تذلي

فهم  ألكاديميين لتعري رشدين ا تهم على الم العقبات أمام الطلبة وإحال

قوانين الدراسة يف الكلية بأنظمة ق ، و ف بالسرعة الممكنة وو لهم  ليتم تسجي

 طرق سليمة .

فرتة التسجيل يف الكلية -2 ع ، مع بداية  ون م تسجيل بالتعا ظم شعبة القبول وال تن

ين الراغبين بمتابعة ، شعبة شؤون الطلبة ستجد شطة تعريفية للطلبة الم أن

http://www.imc.gov.ae/news/details/منحة-وقف-عبد-الجليل-الفهيم
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و رامج الكلية  تهم يف الكلية، تبين لهم ب يهادراس فقها وأماكن الدراسة ف ، مرا

مي . ألكادي د ا تسجيل واإلرشا خطوات ال ضح لهم   وتو

لس  -3 ناء سياسات القبول يف الكلية بناء على توصيات مج يضع مجلس األم

ية  حجم ونوعية الهيئة الطالب حدد  صدر قرارات سنوية ت الكلية، وي

بولة بتطبيق هذه ، المق تسجيل  وال السياسات على أن تقوم شعبة القبول 

وهيئة التدريس ألكاديمية  م ا األقسا ع  ه م رارات بالتنسيق الذي تنظم ، والق

نامج الدراسي  باء الدراسية والرب لجهة سياسات اإلرشاد األكاديمي واألع

ج االختبارات .  ونتائ

 اإلرشاد األكاديمي 

ق  -1 وف ساعات المعتمدة  ما لتطبيق نظام ال يمي أساسا مه ألكاد يعترب اإلرشاد ا

يف األقسام ، الطرق أيسر العاملين  ضاء هيئة التدريس  ويتولى أمر اإلرشاد أع

 األكاديمية .

بع -2 ستجد أو المتا م طالب ال قي ال ديمي أن يلت ألكا رشده ، يضمن اإلرشاد ا بم

فكير  طرق الت نه القيم و تربات، ليكتسب م والمخ ج قاعات الدراسة  خار

جهة المصاعب بشرح نظ، وموا مي يقوم  م الساعات فالمرشد األكادي ا

ة معتمد ه ، ال ت الذي يناسب قدرا صص  إلى اختيار التخ طالب  يد ال خذ ب ويأ

وى ونتائج اختبارات الربامج  حديد المست تائج امتحان ت وميوله وفق ن

ل المتالحقة، اإلعدادية ء ، أو نتائج اختبارات الفصو حدد له األعبا كما ي
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ها واختي ومواعيد بدراستها  رغب  تي ي ساقات ال والم قائمين الدراسية  ار ال

حاناهتا. نظم امت  على تدريسها و

تى  -3 لب لخطته الدراسية ح ألكاديمي متابعة تنفيذ الطا يتولى المرشد ا

ه إلمكان، تخرج قدر ا واالجتماعية  و ، ويرعى إرشاده يف األمور النفسية 

مي كل ما  مرشد األكادي ر لل تسجيل أن توف ل وال يجب على شعبة القبو

 مكن من النهوض بدوره على الوجه األكمل .يحتاجه من البيانات حتى يت

 مواعي  القبول للطلبة الج د يف الكلية 

ل طلبات  -1 ء قبو بد تسجيل باإلعالن عن مواعيد  ل وال بة القبو تقوم شع

ء قبولها الجدد ومواعيد انتها بالكلية للطلبة  يف ذلك أن ، االلتحاق  وتراعي 

فصل  ل يف ال لقبو سادس بداية ل شهر ال ف ال ، الدراسي األوليكون منتص

يه هناية فرتة القبول للفصل ، ومنتصف الشهر الثامن هناية للقبول ف أما 

م. ل عا ل من ك تصف الشهر األو تكون من  الدراسي الثاين ف

بعد  -2 ة إليها  ع الطلبات الوارد ل م تسجيل أن تتعام ل وال شعبة القبو مكن ل ي

محددة الستالمها صوى ال خذ، المواعيد الق ء قرار يت يف ضو ه مجلس وذلك 

ية شاغرة يف اختصاص من ، الكلية دراس قاعد  وجود م تمليه طبيعة 

يف كليهما معا . ين يف الكلية أو  معتمد  االختصاصين ال

 شروط القبول يف الكلية والوثائق المطلوبة لمرحلة البكالوريوس

ناء -1 ألم لس ا ة يف مج ل المعتمد لس الكلية وفق سياسات القبو ، يضع مج

طاقة االستيعابية  دال لطلبة الجد فصل دراسي من ا ل  يقر آلية، لك متى ، و
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ية د الطاقة االستيعاب وق حدو ف ين  قدم ت أعداد المت ألكثر ، كان ل الطلبة ا لقبو

نوية .  يف دراستهم الثا قا   تفو

لطلبة يف الكلية عموما -2 إلمارات ، يشرتط لقبول ا ولة ا نوا من مواطني د يكو أن 

ية المتحدة قبول طلبة من غي، العرب ق ويجوز  د يف سيا تحد ر المواطنين بنسبة 

ألمناء لس ا مدها مج تي يعت لعامة ال ل ا ق مقتضيات ، سياسة القبو ووف

 .المصلحة

يكونوا من الحاصلين على  -3 يوس أن  لة البكالور بة يف مرح بول الطل ط لق يشرت

وأن  بي أو القسم العلمي أو ما يعادلهما،  قسم األد شهادة الثانوية العامة، ال

هتم ا تالي :تكون معدال شهادة، وفق ال  لنهائية يف ال

يد اال 60 -أ   من ير قدير ل ل ت يعة .% يف أق بالكلية يف قسم الشر حاق   لت

يد  65 -ب   تقدير لمن ير بالكلية يف قسم القانون . ا% يف أقل   اللتحاق 

)ي -ت   ل الثانوية العامة  قما تاما يف حال كان معد ( أو 64.5عترب كسر الرقم ر

(59.5 ) 

ولةيمكن ق -4 خارج الد لى شهادة الثانوية العامة من  الحاصلين ع ، بول الطلبة 

ية نوية الربيطان و األمريكية، أو الثا قا للقواعد  ،(IB)أو الـ ، أ ك وف وذل

يف  نظمة لقبول الطلبة  والتعليم الم الواردة يف قرارات وزارة الرتبية 

دات ، الجامعات المحلية يمكن للكلية قبول الطلبة حملة شها ما  نوية ك الثا

يها عن  معرتف هبا، شريطة أن ال يقل معدلهم النهائي ف ، % 60الشرعية ال

ون القانون .  يعة، د صورا يف قسم الشر بولهم مح  ويكون ق
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دة الثانوية العامة -5 طلبة الحاصلين على شها لكلية قبول ال جوز ل أو الثانوية ، ي

( ل من  بمعدل أق سم وذلك لاللتحاق بق، (%55( إلى )%60الشرعية، 

قانون نامج ، الشريعة اإلسالمية حصرا، دون قسم ال يطة أن يلتحقوا برب شر

( معدل أقله  ويجتازوا ب تامين،  ( %60دراسة تأسيسية لمدة فصلين دراسيين 

ساقاته تسجيل يف أي من ، جميع م يسي ال نامج التأس لطلبة الرب بحيث ال يحق 

ك يعة اإلسالمية قبل ذل بكالوريوس يف الشر نامج ال قات بر حدد ، مسا وت

يين تامين( باآليت : ين دراس يسية )لفصل رحلة التأس نامج الم قات بر  مسا
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 الفصل األول  

ق ق رقم المسا ق اسم المسا  ساعات المسا

بية  000011 العر  3 1أساسيات اللغة 

ء 000012 واإلمال  3 الخط 

 3 1اللغة اإلنكليزية  000013

إلسالمي  000014  3 1أساسيات الفقه ا

التوحيد  000015  3 1أساسيات علم 

ة 000016 النبوي  3 التوجيهات 

ع  18 المجمو

 الفصل الثاين  

 ساعات المساق اس  المساق رق  المساق

بية  000021 العر  3 2أساسيات اللغة 

صوص 000022 الن  3 المطالعة و

 3 2اللغة اإلنكليزية  000023

إلسالمي  000024  3 2أساسيات الفقه ا

التوحيد أساسيات  000025  3 2علم 

صول 000026 لمي المنطق واأل  3 أساسيات ع

ع  18 المجمو

ية  -6 صاصات: صناع نوية باخت ثا لى شهادات  ال تقبل الكلية الطلبة الحاصلين ع

جارية أو فنية حصيل دراسي مبني على ، أو ت ت كما ال تقبل أو تعادل أي 

ب . تدري تأهيل أو  إعداد و و برامج    دورات أ
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ط  -7 ق يشرت د لاللتحا جد لطلبة ال دم ا ند تق د الشهادات الثانوية ع العتما

مس  يها أكثر من خ تاريخ الحصول عل لى  مضى ع قد  ال يكون  بالكلية، أن 

لى  ضى ع من م ين م قدم لس الكلية استثناء بعض المت ويجوز لمج سنوات، 

يهم تأهيل  طة أن يكون لد نوات شري مس س ية العامة أكثر من خ ثانو نيلهم ال

وأكادي ني  لس مه جوز للمج فها بصورة كافية، كما ي ورات وخال مي من د

يس  من ل ه الثانوية العامة أكثر من خمس سنوات م ضى على نيل استثناء من م

تحقوا  ريطة أن يل وخالفها ش ورات  مي كاف من د وأكادي لديه تأهيل مهني 

يف  مذكور  فق ال دراسيين تامين و بالسنة التأسيسية المكونة من فصلين 

ة ) ذاهتا. (/ من19الماد  الفقرة 

دات التالية : -8 ضار المستن  يجب على المتقدمين الجدد إح

نوية العامة -أ   رجات. ، نسخة مصدقة عن الشهادة الثا بالد  معها كشف 

يد بالنسبة ل -ب   سفر وخالصة الق جواز ال خة ، أو، مواطني الدولةنسخة عن  نس

مقيمين يف الدولة . نسبة لل بال سفر واإلقامة   عن جواز ال

دم . -ت   را بتحليل  حية تشمل تقري قة الص  شهادة الليا

درة -ث   لوك صا ة والس بحسن السير تي تخرج منها . تزكية  مدرسة ال  عن ال

ين ا -ج   قوان وال لوائح  م ال ضي بالتزامه جميع أحكا تعهد يق ع على  لتوقي

معتمدة يف الكلية .  ال

ية . -ح   لدراسة بالكل تام ل تفرغه ال توقيع على تعهد ب  ال

حديثة . 6عدد  -خ   لونة  ية م  صور شخص
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 امتحان تح ي  المستوى والبرنامج اإلع ادي لمرحلة البكالوريوس

امج  -1 جدد لاللتحاق بالمرحلة األولى من برن قدمين ال يخضع جميع المت

يوس ثانوية عامة )، البكالور صلين على معدل  حا لقسم %65من ال فوق  ( فما 

)، القانون فما فوق لقسم الش%60ومعدل  يعة(  ط ، ر انطبقت عليهم الشرو و

فا مذكورة آن تالية : ، ال د ال موا يد مستوى وذلك يف ال حد  إلى امتحان ت

با (  -أ تحليال و كتابة وإعرا إنشاء و  اللغة العربية ) 

( -ب بة وقواعد )كتا ية   اللغة اإلنكليز

يعة . -ج  أساسيات علوم الشر

لطلبة الم   ى( ا يد المستو حد حان )ت هذا االمت حاق ويستثنى من  تقدمون لاللت

ل ثانوية أقل من ) لى معد حاصلين ع يعة من ال ، (%55( إلى )%60بقسم الشر

ه يف  فق المنصوص علي بربنامج المرحلة التأسيسية و تحقون مباشرة  حيث يل

ة ) سابقة .19الماد  ( من الفقرة ال

لس الكلية امتحانات  -2 ق قرارات مج تسجيل يف سيا وال بول  تنظم شعبة الق

يد المستوى شرون من الشهر الثامن تحد صاه الخامس والع ، يف موعد أق

ل ل، للفصل الدراسي األو شهر األو ل ، والخامس والعشرون من ال للفص

إعالن النتائج على الطلبة .، الدراسي الثاين بعدها   حيث تتولى 

ح -3 حان بنجا هذا االمت لى ، يشرتط الجتياز  لطالب المتقدم ع حصل ا أن يت

ل  متحان %60معد ل من ا رعية  يف ك م الش لغة العربية وأساسيات العلو ال

نكليزية .  واللغة اإل
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ر أقل من  -4 قدي لى ت لون ع حاص لطلبة ال حق ا ية  60يلت حان اللغة العرب % يف امت

نكليزية لغة اإل د ، وأساسيات علوم الشريعة وال بربنامج مكثف لإلعدا

رعية ، والتأهيل د ش ( وموا كليزية  ن ) عربية وإ دراسة مواد لغوية  يشمل 

حد ، أساسية نامج يف فصل دراسي وا قدور الطالب إنجاز هذا الرب ويكون بم

بعد  مطلوب  ق المستوى ال لى أن يحق ر، ع قدي دراسيين يف أبعد ت أو فصلين 

ن بنجاح . اد، ويجتاز االمتحا فة واإلعد  الدراسة المكث

تسجيل مجلس الكلية -5 لى ، توايف شعبة القبول وال حالين ع لطلبة الم ء ا أسما ب

نام من كشوف تامةالرب ي ض إلعداد ل من ، ج ا صاه األو ذلك يف موعد أق و

ألول لفصل الدراسي ا ر التاسع ل ر الثاين للفصل ، الشه واألول من الشه

ء ، الدراسي الثاين بد ءات الالزمة ل باإلجرا لس القيام  تسنى للمج حتى ي

ناسب . د والتأهيل يف الوقت الم  برنامج اإلعدا

ين ينهون برنا -6 لطلبة الذ حيلتحق ا امج ، مج اإلعداد المكثف بنجا يف برن

ك يوس متى أمكنهم ذل ين، البكالور ألول أو الثا دراسي ا ، يف الفصل ال

ساقات  إلعداد ببعض م نامج ا قهم برب ثناء التحا ويجوز تسجيل الطلبة أ

قانون و الشريعة وال نامج الشريعة أ كون ، الخطة الدراسية لرب ريطة أن ال ت ش

ثفة م قا لها .الدراسية اإلعدادية المك  تطلبا ساب

 قواع  التسجيل واإلجراءات العملية المعتم ة إلنجازه وملف الطالب

يد  -1 حد تسجيل بإعالن أسماء الناجحين يف امتحان ت بول وال بعد قيام شعبة الق

د والتأهيل نامج اإلعدا ناجحين يف بر لطلبة ال ء ا ما إعالن أس ى، و ، المستو
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جحون إلى شعبة القبول و جيل لمباشرة إجراءات يتوجه الطلبة النا تس ال

تسجيل طوات التالية : ، ال خ بال ض القيام   وعليهم إلتمام هذا الغر

ل واضح -أ   شك دية التي تبين ب إلرشا تمارة ا ميالقسم ا، استالم االس ، ألكادي

ق ل، والساعات المعتمدة لكل مسا مطروحة يف الفص ، والمساقات ال

ء  صى للعب بقة، والحد األق حد والمتطلبات السا وال نى  واألد الدراسي 

ه ب ، االستثنائي وشروط طال مارة خانات تمكن ال د هذه االست يث تحد بح

رغب بدراستها تي ي ساقات ال ل، من اختيار الم ة القبو وم وحد ق ضافة ، وت إ

تمارة اإلرشاد يف ، الس معتمد  ب نسخة من الربنامج الدراسي ال طال بتسليم ال

ل.  الفص

خطة الدرا -ب جعة ال ب بمرا م الطال تطرحه من يقو ما  ل ب معتمدة يف الفص سية ال

دراسي نامج ال راجعة الرب مدة، وم وساعات معت قات  تسنى له ، مسا ذلك لي و

ل  ة بشك مختار ساقات ال ه الم موجب حدد ب ي ي د برنامجه األسبوعي الذ إعدا

يع ساعات المساقات ، يخلو من التعارض ضور جم ويمكنه من ح

ية دون تضارب . بوع   األس

بعد  -ت ب  طال ه ال توج ة ي مار ه االست ض علي يمي ليعر ألكاد إلى مرشده ا ذلك 

تي  ساقاته الدراسية ال بوعي و م ه األس د بموجبها برنامج تي حد اإلرشادية ال

قها، اختارها مرشد بتدقي م ال يقو نظمة، حيث  ، والتأكد من موافقتها لأل

هبا خاصة  محاضرات ال يد ال وجود تعارض يف مواع ع ، وعدم  وأهنا تتفق م

ق  ب وف طال حالة على المرشد من قبل قدرات ال ه والم نات الخاصة ب البيا
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وعلى  تمارة ويوقع عليها،  يعتمد االس م، ثم  إلعال إدارة شؤون الطلبة وا

ل اإلرشاد به يف مجا تي ينميها مع طال بحكم العالقة ال أن ، المرشد لزاما 

وأنظمتها فاصيل الخطة الدراسية  ب هنا ت لى ، يشرح للطال ب ع ويجي

ته .  استفسارا

ج -ث يس يتو تمارة اإلرشاد إلى رئ مي الس ألكادي رشده ا لطالب بعد اعتماد م ه ا

ها تسجيل العتماد وال ة ، شعبة القبول  فقة المساقات المختار ويتأكد من موا

به ومن العبء الدراسي المسموح  ب،  طال تاره ال ، للتخصص الذي اخ

بقة .  والمتطلبات السا

ة اإلرشادية -ج تسليم االستمار لطالب أخيرا ب ها من ، يقوم ا ئيس ربعد اعتماد

ف  ل وره يف م ي يضعها بد تسجيل الذ ظف ال إلى مو تسجيل،  بول وال شعبة الق

ه نات ب نتائج امتحا ب إلى جان طال يف ، ال ة  مار ه االست يانات هذ ويدخل ب

لب يف برنامج الحاسب اآللي والتي فيها بالتالي ، الصفحة المخصصة للطا

متحاناته . ية ونتائج ا  بياناته الشخص

إلعالم بعد اع -ح ر شؤون الطلبة وا ارات اإلرشادية من قبل مدي تماد االستم

ال قة ، أصو تسجيل والبطا لب نسخة عنها مع إشعار ال طا يتم تسليم ال

جامعية .  ال

يع  -2 ل ويف جم قي الفصو تسجيل المبينة أعاله على با اءات ال تنسحب إجر

يس شعبة ، مستويات الدراسة لمرشد األكاديمي ورئ يث يتم تحقق ا بح
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تسجيل وال قاته وللعبء الدراسي، القبول  طالب لمسا ختيارات ال ء ، من ا نا ب

بقة . فصول الدراسية السا تائج اختباراته يف ال  على ن

ب -3 ض الشع بع و دمج  و إلغاء أ نامج الدراسي أ ل الرب تعدي د ، يف حال  بعد اعتما

هتم الدراسية دية الخاصة باختيارات الطلبة لمساقا مارات اإلرشا ، االست

حيح التعارض أو تاليف فإنه  رشده لتص لطالب العودة إلى م لى ا يتعين ع

ه المختارة . قات  النقص يف مسا

لبة مجلس الكلية -4 امج ، يوايف قسم شؤون الط ماء الطلبة المسجلين يف برن بأس

صاه  يف موعد أق لى المساقات الدراسية والشعب  ين ع يوس موزع البكالور

ع ل شهر التاس ع األول من ال لهناية األسبو ل الدراسي األو وهناية ، لفص

ين ل الدراسي الثا ين من الشهر األول للفص بوع الثا تسنى ، األس حتى ي

بدء الدراسة راءات الالزمة ل باإلج  . للمجلس القيام 

وكذلك القدامى -5 جدد  مقبولين ال لطلبة ال لى ا أن يتقدموا إلتمام ، يتعين ع

ح ي ت موعد الذ فصل الدراسي يف ال يف ال تسجيل  ون إجراءات ال دده إدارة شؤ

قهم  إلعالم، بحيث يكون الطلبة المتأخرون عرضة لفقدان ح وا الطلبة 

لس  ق عليه مج يكن ثمة عذر مقبول يواف ل ما لم  هبذا الفص بااللتحاق 

 .الكلية

ب شروط القبول يف الكلية -6 والتسجيل ، عندما يستويف الطال بول  فإن شعبة الق

هذا ا تحفظ يف  ما، و ه رق تعطي فا  نشىء له مل ف جميع الوثائق المطلوبة ت لمل

لطالب با خاصة  لة بتطور دراسة ، ال ثائق ذات الص تمرة بالو بصورة مس وتمده 



 كلية اإلمام مالك للشريعة والقانون دليل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 100   

ه ب ونتائج اختبارات طال يهات ، ال والتنو ابات  ه جميع الخط ظ في كما تحف

ون  تد ب اآللي  حاس امج ال يف برن نشىء له صفحة  وت ه،  خاصة ب نذارات ال واإل

ناته الشخصية ونتائج اختبارا يخ فيها بيا تار واختياراته خالل  خها  تواري ته ب

 دراسته يف الكلية .

 تأجيل القبول ووقف التسجيل واالنقطاع عن ال راسة

شؤون  -1 ه يف الكلية أن يقدم طلبا إلى قسم  بعد قبول تجد  لطالب المس يمكن ل

واحد قبوله لمدة فصل دراسي  ين دراسيين ، الطلبة، يطلب فيه تأجيل  أو فصل

ناء ذلك ب صى، و يمنعه من إتمام إجراءات  كحد أق بول  وجود عذر مق على 

تسجيل لث من تاريخ تأجيل ، ال ل الثا تسجيل يف بداية الفص لل فإذا لم يتقدم 

ة لب مباشر طا لغى قبول ال حد أقصى، ألغي قبوله . وي م ، قبوله ك قد متى لم يت

رب  يع ه، ولم يقدم الطلب الذي  بول حددة بعد إعالن ق ل الم تسجيل يف المه لل

 رغبته بتأجيل القبول .فيه عن 

لطالب الذي أتم دراس-2 يريجوز ل ل دراسي كامل يف الكلية على أقل تقد ، ة فص

دراسته يف الفصل التالي أن يتقدم ه ، أثناء  ب يبين في سم شؤون الطلبة بطل إلى ق

ي، رغبته بإيقاف تسجيله يس التنفيذ ب ، ولنائب الرئ طال بول وقف تسجيل ال ق

تحقق من قيام عذر قهري نعه من االنتظام يف الدراسة متى  غ ، يم ه إبال وعلي

بذلك .  مجلس الكلية 

م الخاصة بالرسوب بسبب الغياب-3 ل باألحكا ع ، مع عدم اإلخال ط نق إذا ا ف

تقارب  تسجيله مدة متتالية  ف  ق بطلب لو ب عن الدراسة من غير أن يتقدم  طال ال
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ه ح ب ألولى، تم ، هناية المسمو بعة ا ع األر ك خالل األسابي وقف وكان ذل

بقرار من نائب الرئيس التنفيذي لية ، تسجيله إجباريا  لس الك جوز لمج وي

تى  تسجيل والدراسة م ودة ال معا يا ب ه إجبار ي وقف تسجيل ب الذ طال ح لل السما

ثبت يقينا أن انقطاعه عن الدراسة كان لعذر قهري، ويخطر قسم شؤون الطلبة 

هبذا الشأن . لس الكلية المتخذ   بقرار مج

ظ الطال-4 ه التي يحتف رات قدي ع ت و إجبارا بجمي ب الذي تم وقف تسجيله اختيارا أ

ل السابقة صو ه ، حصل عليها يف الف تى عاد لالنتظام بدراست تحتسب له م و

محددة .  ضمن المهلة ال

باري عن أربعة ال-5 ري أو اإلج تسجيل االختيا ة وقف ال يد مد  يجوز أن تز

ضمنها ا، فصول دراسية متتالية أو متفرقة ف يحتسب من  ق لفصل الذي تم فيه و

تسجيل ة، ال مذكور اسة المدة ال جاوزت فرتة االنقطاع عن الدر ألغي ، فإذا ت

ية هنائيا لطالب من الكل ه ، تسجيل ا ة منسحب من الكلية يف سجل وتثبت عبار

ة بصورة طوعية .، الدراسي قدم بطلب انسحاب من الكلي إذا ت فعل     وكذلك ي

سحب من الدراسة-6 طالب المن يف الكلية التقدم بطلب يعرب فيه عن  يستطيع ال

لس ، رغبته بإعادة قيده طالبا يف الكلية الة يجوز بقرار من مج ويف هذه الح

سم تي ، الكلية بناء على توصية من مجلس الق طالب ال قديرات ال احتساب ت

لجديد سجيله ا كلية بحيث يبنى عليها ت صوله عليها يف ال ط أن ال ، سبق ح بشر

ة انقطاع الطا سبب االنسحاب عن ستة تزيد مد يف الكلية ب لب عن الدراسة 

) ثالث سنوات ( .  فصول متتالية 
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قطاع عن -7 تة فصول اإذا زادت مدة االن لدراسة بسبب االنسحاب عن س

باره طالبا مستجدا، دراسية باعت ب بالكلية ولكن  يد الطال إعادة ق قد ، قبل  ويف

لساب ه ونتائجه ا باالستفادة من جميع دراست ندها   قة يف الكلية .حقه ع

العتب-8 ين ا خذ بع حاب من ال تؤ رتات االنس تسجيل وال ف رتات وقف ال ار ف

ب المكوث فيها ، الكلية طال مكن لل تي ي صى للمدة ال حد األق يف احتساب ال

بكالوريوس .  لنيل درجة ال

دراسي-9 ساق  ي م ة من أ ب االستفاد طال يف جامعة ، ال يستطيع ال ه  م بدراست قا

و كلية أو معهد ه عن الدراسة يف  أخرى أ رتة انقطاع ل ف به خال ل معرتف  عا

به منها لة ، الكلية أو انسحا ماث قات دراسية م وال يحق له طلب معادلته بمسا

ية . صولها الدراس  تقدمها الكلية يف ف

سخ عن سجله الدراسي الذي ل-10 لطالب المنسحب أو المنقطع الحق بطلب ن

ة أثناء انتظامه هبا .  أتمه يف الكلي

 ب من بعض المساقات ال راسية وإضافة بعضها االنسحا

قات ، يمكن للطالب المنتظم يف الفصل الدراسي-1 نسحاب من بعض المسا اال

مدت حسب  لفصل واعت ناء تسجيله ل الدراسية التي سبق له اختيارها أث

ضها بع مالي ، األصول، وإضافة  يد الساعات المعتمدة إلج ريطة أن ال تز ش

ل عن الحدود قات أو تق ة المسا معتمد فق الخطة الدراسية ال هبا و ، المصرح 

ء الدراسة بد ألسابيع الثالثة األولى ل ك خالل ا نه ، وأن يتم ذل ال يمك ث  بحي

ضائها . تعديل بعد انق  إجراء أي 
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إلرشاد-2 تمارة ا ب يف ، تثبت يف اس طال باختيارات ال حة الخاصة  يف الصف و

ب اآللي حاس لمساق ا، برنامج ال ة ا يف موازا هعبارة منسحب  ، لذي انسحب من

فه . يف موازاة المساق الذي أضا ضاف  ة م  وعبار

لى اختيارات  -3 تعديل أو اإلضافة ع ء ال خطوات العملية إلجرا تحدد ال

يلي : قات الدراسية، بما   المسا

إلى ي -أ   يف الفصل  خطته الدراسية  تعديل على  راغب بإجراء  ه الطالب ال توج

محدد لة ال تسجيل ضمن المه وال ل  ن شعبة القبو ب نسخة ع م بطل ة، ويقو

ب  ضوء التعديالت التي يرغ يف  ة  ه الجديد يد اختيارات حد تمارة اإلرشاد لت اس

قات .  بإجرائها على المسا

مي لتنقيحها ي -ب   ألكادي معدلة على مرشده ا لطالب استمارته ال ض ا عر

خذ الموافقة عليها .  وأ مادها  ض فيها، ثم اعت تعار م وجود   والتأكد من عد

ط -ت إلرشادية إلى رئيس شعبة القبول يتوجه ال عدها باستمارته ا ب الب 

ذ  ظف المعني بتنفي وم المو ل، ومن ثم ليق فق األصو تسجيل العتمادها و وال

برنامج الحاسب اآللي . خاصة يف  صفحته ال ب ويف  ف الطال هتا يف مل  تعديال

م قسم شؤ -ث تعديل عند يقو هذا ال ى  لية بفحو لس الك موافاة مج لطلبة ب ون ا

 إتمامه .

 تحويل البرنامج ال راسي لمرحلة البكالوريوس داخل الكلية 

م إلى -1 ل أن يتقد ل دراسي كامل على األق ه دراسة فص بعد إتمام ب  طال يجوز لل

يه عن رغبته بتغيير تخصصه لطلبة بطلب يعرب ف يف ، قسم شؤون ا يكون ذلك  و
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يف الفصل الدراسي التالي يل  تسج ة لل تولى قسم ، المهلة المحدد بحيث ي

لس الكلية شؤ لى مج رضها ع ي لع بداء الرأ ون الطلبة استيفاء الطلبات وإ

أهنا خاذ القرارات المناسبة بش ألسبوع األول ، تمهيدا الت قصاه هناية ا يف موعد أ

 من الفصل الدراسي التالي .

لى ، يجوز للطالب يف قسم الشريعة-2 متى أتم دراسة فصل دراسي كامل ع

سم شؤون ال ل، أن يتقدم إلى ق قانون، األق إلى قسم ال تحويله  طلبة بطلب 

( ه عن  ي درس ل الذ الرتاكمي يف الفص ه  ل معدل ي 2شريطة أن ال يق ( نقطتين، أ

(70%) ،( حالة %65وكان معدله يف الشهادة الثانوية ال يقل عن  (، أما يف 

( لعامة عن  فاض معدله يف الثانوية ا ه يتوجب عليه قبل طلب %65انخ (، فإن

قان حقيق ساعات التحويل إلى قسم ال ون أن يتم دراسة فصلين دراسيين وت

لها ) ال يقل عن )34منجزة أق مي  ل تراك بمعد  ( نقطتين .2( ساعة 

قا-3 سم ال ب يف ق طال ل على يجوز لل ل دراسي كام دراسة فص نون، متى أتم 

ل سم الشريعة، ، األق تحويله إلى ق بطلب  سم شؤون الطلبة  أن يتقدم إلى ق

ه الرت يكون معدل ال  رتكة أقل من شريطة أن  د المش موا د الشريعة وال مي يف موا اك

 ( .%70أي )، ( نقطتين2)

ل ال-4 طوا واحدة  صص أكثر من مرة  تغيير التخ لتحويل أو  بول طلب ا  يجوز ق

كلية. دراسة الطالب يف ال  مدة 

تيجة -5 سم القانون، ن لب يف ق طا نهائي لل يمي ال ألكاد إلنذار ا ه ا توجي يف حالة 

مي  فاض معدله الرتاك حد المطلوبانخ صل ، عن ال طى فرصة خالل ف يع
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نذار باري إلى ، دراسي واحد إلزالة اإل ه حول بشكل إج فإن عجز عن إزالت

د ، قسم الشريعة مي يف موا هذا أن ال يكون معدله الرتاك لتحويله  ط  ويشرت

لمشرتكة أقل من ) د ا موا وال يس ، (%70( نقطتين، أي )2الشريعة  يمكن للرئ و

ه د  التنفيذي للكلية إعطاؤ موا ضايف، أما إذا كان معدله يف هذه ال فرصة فصل إ

. جي  نامج عال ل إلى بر  أقل من ذلك حّو

مي ا-6 ألكادي نذار ا يعةيف حالة توجيه اإل لب يف قسم الشر طا يجة ، لنهائي لل نت

حد المطلوب مي عن ال فاض معدله الرتاك صل ، انخ طى فرصة خالل ف يع

نذار، فإن عجز عن إزالت باري إلى دراسي واحد إلزالة اإل ه حول بشكل إج

دراسي واحد أو فصلين ة فصل  مد راسة خاصة ل فإن ، برنامج عالجي بنظام د

بقرار من  لطالب  مي أعيد ا ألكادي نذار ا ة من إزالة اإل مد ل هذه ال تمكن خال

بدراسته  رئيس التنفيذي لالنتظام  نائب ال ع من  واطال مجلس الكلية 

يعة يف قسم الشر ة ، ةوإال فصل من الكلي، التخصصية  ويفصل من الكلية مباشر

الجي . حول إلى الربنامج الع  متى رفض الت

جزه -7 وع نون  لب يف قسم القا نهائي للطا مي ال نذار األكادي يف حالة توجيه اإل

ة الرتاكمي يف مواد الشريعة ، عن إزالته خالل المدة المحدد وكان معدله 

شرتكة أقل من ) مواد الم ل، ( نقطتين2وال ها بشك ند ه يحول ع ر  فإن مباش

ل  خاصة لمدة فص جي بنظام الدراسة ال وبصورة إجبارية إلى الربنامج العال

ين نذار ، دراسي واحد أو فصل ة من إزالة اإل ه المد هذ ل  تمكن خال إن  ف



 كلية اإلمام مالك للشريعة والقانون دليل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 106   

رئيس  واطالع من نائب ال لس الكلية  ب بقرار من مج طال يد ال مي أع األكادي

سم الشريعة فصل .، التنفيذي لالنتظام بدراسته يف ق  وإال 

رتكة التي ي-8 قات الدراسية المش تائج المسا تساب ن م قسم شؤون الطلبة باح قو

ل ونجح فيها تحوي ل ال لطالب قب مي ، درسها ا ل الرتاك معد يف سياق ال

بعد التحويل . لجديد  خصصه ا لطالب يف ت  المحتسب ل

  التحويل من خارج الكلية إليها ضمن مرحلة البكالوريوس

لس الكلية السياسات الخاصة-1 لطلبة الدارسين  يضع مج حويل ا بقبول ت

يها لشأن ويقرها .، خارج الكلية إل ة هبذا ا مقدم مد طلباهتم ال يعت  و

رار م-2 توصية يجوز بق لطلبة و اح قسم شؤون ا رت لى اق ء ع لس الكلية، بنا ن مج

مي، قبول تحويل الطلبة من جامعات أو كليات جامعية  سم األكادي مجلس الق

ف هبا هد جامعية عالية معرت يف الكلية،  أو معا ألقسام األكاديمية  حد ا إلى أ

تالية : بالشروط ال  وذلك 

درا -أ   فسه أن تكون  يل موافقة لالختصاص ن بطلب التحو معني  لب ال طا سة ال

ق  ى المسا وأن يكون محتو ه،  بالتحول إلي سم الذي يرغب  معتمد يف الق ال

وح يف الكلية وكذلك ع مطر ع محتوى المساق ال بقا م دد المراد معادلته متطا

ه. جات فه ومخر هدا وأ معتمدة   ساعاته ال

نة أ -ب  جاح دراسة فصلين دراسيين أو س قد أمضى بن معني  لطالب ال ن يكون ا

هبا ل معرتف  و معهد جامعي عا جامعية أ لة، يف جامعة أو كلية  ، دراسية كام

)، ( نقطتين2وكان معدله الدراسي ال يقل عن )  ( .%70أي 
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حولين من خارج -ت   م ط لقبول ال قاهتم الدراسية، أن  يشرت ومعادلة مسا ية  الكل

ف دراسي لهم أكثر من خمس سنوات مطلقا،  خر كش لى آ قد مضى ع ال يكون 

شف  ر ك لى آخ ضى ع قدمين ممن م ض المت بع لس الكلية استثناء  ويجوز لمج

يعملون يف مجال  من  دراسي لهم أكثر من خمس سنوات شريطة أن يكونوا م

سجل تدريبي مهني  يهم  ص، أولد ديمي متواصل ذات صلة التخص وأكا

ص.  بالتخص

الم -ث   حملة أن يخضع  ل يف الشريعة اإلسالمية متى كان من  تحان شام

ق  ه لاللتحا ب بمعادلة مواد جازة يف الشريعة أو الدراسات اإلسالمية ورغ اإل

يف  درجة  قات الشريعة أن ينال  ها لمعادلة مسا ط عند شرت قانون، وي بقسم ال

لها ) حان أق  ( .60االمت

ية . -ج   قبول يف الكل وط ال  أن يستويف شر

ياسات القبول المعتمدة . -ح   ر أماكن شاغرة وفق س  أن تتوف

سات التعليم العالي أ -خ   معهد العالي من مؤس ن تكون الجامعة أو الكلية أو ال

مواظبة . ضور وال  التي تأخذ بنظام الح

صال تأديبيا . -د   قد فصل من أي منها ف  أن ال يكون 

سم أ -ذ   و ق سم الشريعة أ نظاما يف ق ن ال يقل معدله الثانوي عن المطلوب 

نون . قا وال  الشريعة 

ب أن -3 طال ق لل تي سب تساب المساقات الدراسية ال يعتمد مجلس الكلية اح

ألكاديمي  سم ا توصية الق متحول منها بناء على  مؤسسة ال درسها يف ال
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ص ها لهذا الشأن إدا، المخت تمارة تعد بة وذلك وفق اس رة شؤون الطل

ب اآللي حاس نامج ال من بر ض فحته  ب وص طال يف ملف ال م، يتم تثبيتها  إلعال ، وا

يف كل منها  قد نال  ب  ساقات الدراسية أن يكون الطال ط الحتساب الم ويشرت

( را أقله   . (%70( نقطتان )2تقدي

تساب الحد األ-4 واح تها  لساعات المعتمدة التي يجوز معادل صى من ا ق

طالب  قاهتا ل يلمسا )، التحو د %50هو  مائة من إجمالي عد سون بال ( خم

بكالوريوس . ربنامج الدراسي لدرجة ال  الساعات المعتمدة يف ال

ب يف ال-5 طال معدالت التي حصل عليها ال قديرات أو ال جات أو الت  تدخل الدر

ب  طال مي لل ساب المعدل الرتاك حويل يف ح محتسبة وفق نظام الت قات ال المسا

حويل يف  وتثبت يف، يف الكلية تسبة وفق نظام الت قات المح ه المسا موازاة هذ

طالب الدراسي ناء على دراسة سابقة .، سجل ال دلة( ب  عبارة )معا

له-5 ي قبل تحوي لطالب الذ مي، يحال ا رشده األكادي ماد ، على م بعد اعت

ه نسخة عنها ل وأخذ ألصو ق ا وف حولة  ساقات الم تمارة احتساب الم ، اس

فق الخطط  رها .ليباشر تسسجيله و ق ذك تي سب  المتبعة ال

  نظام الطالب الزائر لمرحلة البكالوريوس

حدد    م بدراسة بعض المقررات يف جامعة ي يقو ي  ب الذ بالطال ب الزائر  طال ال

طالب الزائر من الكلية إلى  ويكون ال ه إليها،  أخرى غير جامعته دون تحويل

ل  ث تعاد ى إلى الكلية، بحي ومن الجامعات األخر د جامعات أخرى،  موا ه ال ل

ية : بط اآلت درسها وفقًا للضوا  التي 
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 أوال  الطالب الزائر من الكلية إلى جامعة أخرى، ويشترط فيه اآلتي 

ه )أ -1 مي أقل جل دراسي يف الكلية بمعدل تراك ب س طال يكون لل ( نقطتان، 2ن 

ر. قدي  وذلك لفصلين دراسيين على أقل ت

ة الكلية  -2 قة مسبقة من عماد لى مواف وإدارة شؤون الطلبة للسماح أن يحصل ع

م  تي سيقو يد المقررات ال حد ع ت جامعة أخرى م ر يف  ب زائ طال بالدراسة ك له 

ه  مادة الكلية يوقع علي مي من ع طاب رس موافقة حصرا بخ وتكون ال بدراستها، 

ون الطلبة. ة شؤ فقة مدير إدار موا  بال

زائر من ا -3 لب ال جامعة أو كلية أخرى أن تكون دراسة الطا ف هبا لكلية يف  معرت

مكنه للطالب من  قدمة عليها، ي ى، أو مت والمستو ومماثلة للكلية يف التصنيف 

ه.  خاللها تنويع مهارات

خذ أ -4 طالب دراسته خارج الكلية وأ يكون المساق الدراسي الذي يريد ال ن 

ه  يات ومحتو بعدد ساعاته  رر يف الكلية  يره المق موافقة عليه، مماثال لنظ ال

ص ه، ب جات فه ومخر هدا  ورة تامة.وأ

هبا ي -5 تسا مكن اح صى لمجموع الساعات الدراسية التي ي حد األق كون ال

( نامج %20لطالب الكلية الزائر يف جامعة أخرى هو  موع ساعات الرب ( من مج

ل الكلية. ه داخ  المسجل في

تقل ي -6 زائر خارج الكلية أن ال  ه الطالب ال ي درس اق الذ دلة المس معا ط ل شرت

ند مع%70درجته عن ) ل ( وع معد درجته ال تدخل يف احستاب ال ادلته فإن 

ب. طال  الرتاكمي لل
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يها يجب على الط -7 ل عل ه التي حص تزويد إدارة شؤون الطلبة بنتائج الب 

فرتة دراسته  لي  ل دراسي ي ألول من بدء الدراسة يف أول فص بوع ا خالل األس

صول )عدا الف لك الفصول  طعًا عن ت ترب منق ائجه يع ر، وإذا لم يقدم نت  كزائ

.)  الصيفية

 ثانيا  الطالب الزائر من خارج الكلية إلى الكلية، ويشترط فيه اآلتي 

ه أ -1 ته ما معدل ن يكون الطالب الزائر للكلية قد سبق له أن درس يف جامع

( مي أقله  ل تراك دراسيان كامالن، وبمعد  ( نقطتان.2فصالن 

لل -2 فقة خطية مسبقة من جامعته  بًا أن يحصل على موا ة دراسة طال ا  يف كلي زائر

قانون.   اإلمام مالك للشريعة وال

ه أ -3 ي يذكر ف را و لدراسة طالبا زائ ه ل ه قبول لكلية خطابا يطلب في م ل ن يقد

يف الكلية.  ررات التي يريد دراستها   المق

و ا -4 را  ه زائ تها  راس ح للطالب د م راسية التي يس لد صول ا صى للف األق حد  ل

ويجوز لعميد الكلية بمو يان  دراس ل فصالن  ر شؤون الطلبة زيادة فص افقة مدي

ك. ذل حد من  وا  دراسي 

م الطالب ت -5 نظا ل إدارة شؤون الطلبة يف  ل المقررات للطالب الزائر من قب سج

تسجيل يف  ط ال ضواب ة كافة  راعا ع م ين، م إللكرتو يل ا تسج نامج ال يف بر الزائر 

ررات.  المق
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   مرحلة الماجستيرثانيًا

 ال راسات العليا والوثائق المطلوبةشروط القبول يف قس  

لى حد سواء -1 ين يف قسم الدراسات العليا ع فد ، يتم قبول المواطنين والوا

حالة التزاحم على القواعد اآلتية : ل الطلبة  لمفاضلة يف قبو  وتبنى ا

ين للت -أ قدم لبة المت ين الط  :سجيل يف برنامج الفقه وأصوله علىتبنى المفاضلة ب

ية -1 ولو كون األ يعة اإلسالمية  أن ت يوس يف الشر بكالور لى  للطلبة الحاصلين ع

ل يف الربنامج . وط القبو  ممن تنطبق عليهم شر

يف الشريعة  -2 يوس  لشاغرة من الطلبة حملة البكالور قاعد ا قي الم با لء  يتم م

يف الدراسات اإلسالمية أو أصول الدين،  يوس  حملة البكالور ثم  قانون،  وال

لى  صات، ع قي التخص لة ثم با بالمرح تحقوا  لى أن يل مذكور، ع الرتتيب ال

انون وطلبة  لشريعة والق تكمالية قبل دخولهم الربنامج، أما طلبة ا االس

م المعادالت  ضعون لنظا ل الدين فيخ طلبة أصو الدراسات اإلسالمية و

قات  جموع مسا تي سبق لهم دراستها من م قات ال بحيث تعادل لهم المسا

يدرسون  تكمالية، و لة االس قي .المرح  البا

قاعد الدراسية  -3 صاص عدد الم ين من كل اخت قدم وز عدد المت تجا يف حال 

مي  ل الرتاك معد لى أساس ال المتاحة له فإن المفاضلة تكون بين المتقدمين ع

األولوية  طى  يوس، بحيث تع يف دراسته لمرحلة البكالور ب  طال ه ال نال الذي 
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حدد ل ألدنى الم ل ا معد يف لألعلى درجة فاألدنى، وذلك ضمن ال ل  لقبو

نامج .   الرب

قاعد  -4 الرتاكمي، واقتضت الم معدل  يف حال تساوى أكثر من طالب يف ال

يوس لديه  من شهادة البكالور األولوية تعطى ل لة بينهم، فإن  مفاض صة ال المخص

حداثة .   أكثر 

جي ت -ب تسجيل يف برنامج من برنام قدمين لل لة بين الطلبة المت مفاض بنى ال

نون قا خاص أو ال لى : القانون ال  العام ع

انون ممن تنطبق  -1 يف الق يوس  بكالور لى  الحاصلين ع أن تكون األولوية للطلبة 

ل يف الربنامج .  عليهم شروط القبو

يف الشريعة  -2 يوس  لشاغرة من الطلبة حملة البكالور قاعد ا قي الم با لء  يتم م

صات، على  يف الشريعة، ثم باقي التخص يوس  بكالور والقانون، ثم حملة ال

لة االستكمالية قبل دخولهم الرتتيب المذ بالمرح تحقوا  لى أن يل كور، ع

شريعة فيخضعون لنظام  انون وطلبة ال ريعة والق نامج، أما طلبة الش الرب

موع  قات التي سبق لهم دراستها من مج الت بحيث تعادل لهم المسا معاد ال

قي . يدرسون البا رحلة االستكمالية، و قات الم  مسا

ين من ك -3 قدم وز عدد المت تجا قاعد الدراسية يف حال  صاص عدد الم ل اخت

مي  ل الرتاك معد لى أساس ال المتاحة له فإن المفاضلة تكون بين المتقدمين ع

األولوية  طى  يوس، بحيث تع يف دراسته لمرحلة البكالور ب  طال ه ال نال الذي 



 كلية اإلمام مالك للشريعة والقانون دليل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 114   

يف  ل  حدد للقبو ألدنى الم ل ا معد لألعلى درجة فاألدنى، وذلك ضمن ال

نامج .   الرب

اوى أكثر م -4 واقتضت المقاعد يف حال تس ن طالب يف المعدل الرتاكمي، 

بكالوريوس  من شهادة ال األولوية تعطى ل لة بينهم، فإن  مفاض صة ال المخص

حداثة .   لديه أكثر 

نوا  -2 يكو ماجستير( أن  رحلة ال )م يف قسم الدراسات العليا  ل الطلبة  يشرتط لقبو

ق  ب ومطاب ناس باختصاص م بكالوريوس  من الحاصلين على شهادة ال

هالخ تسجيل في يودون ال امج الذين  وأن تكون معدالهتم ، تصاص الربن

تقّل عن ) الشهادة ال  رتاكمية يف  )2.5ال ط4( من تقدير أقصاه  قا وأن ، ( ن

صية مقابلة الشخ وا ال ضافة ، يجتاز بولهم إ ط لق واقتدار . كما يشرت جاح  بن

لى شهادة الـ  و ، (450معدل ) (TOFEL)على الذي تقدم حصولهم ع أ

امج ، (5معدل )( IELTS)شهادة  ناسبة للرب وتحدد االختصاصات الم

باآليت : وحة   المطر

صوله -أ ماجستير يف الفقه وأ نامج ال هو ، بر ه  ختصاص المناسب ل اال

يعة اإلسالمية . يوس يف الشر   البكالور

نون -ب جي الماجستير يف القا نون العام برنام قا ماجستير يف ال وال خاص  ، ال

قانون . االختصاص المناسب لهما هو يوس يف ال  البكالور

طلبة يف قسم الدراسات العليا )مرحلة الماجستير( من -3 لكلية قبول ال يمكن ل

ق  طاب وم يف غير اختصاص مناسب  حملة شهادات البكالوريوس 
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تسجيل فيه يودون ال ين  نامج الذ ص الرب هتم ، الختصا شريطة أن تكون معدال

( ل عن  ال تق يف الشهادة  )2.5الرتاكمية  ج  ،(4( من  بربنام لاللتحاق 

ال  وأن  ص،  نون الخا اجستير يف القا نون الخاص أو الم قا اجستير يف ال الم

هتم الرتاكمية عن ) )2تقل معدال بربنامج 4( نقطتين من  (، لاللتحاق 

مالية يتم  قات استك ه، وأن ينجزوا دراسة مسا صول وأ ه  اجستير يف الفق الم

ساقا صاص من م طابقة لالخت ة مناسبة وم صور ها ب يد ط تحد خط ت ال

ع  رط يف جمي بكالوريوس، ويش الدراسية المعتمدة يف الكلية لمرحلة ال

ه  مي أقل مالية على معدل تراك رحلة االستك ل الطالب يف الم ل حصو حوا األ

جستير .2.5) ما تابعة يف ال  ( للم

بغير ت-4 بكالوريوس  ين على ال لطلبة الحائز تكمالية ل لدراسة االس حدد ا

الث بحّد أقصاه ث صول دراسيةاختصاص مناسب  ( 54أي ما يعادل )، ة ف

لة الماجستير بعد إنجازها ، ساعة معتمدة ويشرتط لقبول الطالب يف مرح

( مي أقله  تراك ل    ( .4( من )2.5حصوله فيها على معد

طالب-5 لمعدل الرتاكمي الذي يتحصل عليه ال ل ا يدخ حلة  ال  يف المر

رحلة  مي لم تكمالية يف احتساب معدله الرتاك تير .االس  الماجس

تير ي-6 ماجس رحلة ال لتخرج يف م مهدة ل لب يف الرسالة الم طا تسجيل ال ط ل شرت

لمرحلة حددة ل قات الدراسية الم دراسة المسا صص لها ، أن ينجز  والمخ

ة24) معدل تراكمي أقله )، ( ساعة معتمد نقاط من )3ب  )4. ) 
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ي يدر-7 ب من الربنامج الذ طال ماجستير ألسمتى فصل ال يف مرحلة ال باب سه 

ه، أكاديمية إعادة قبوله في نامج ، فإنه ال يجوز  يجوز إعادة تسجيله يف بر و

ه ألسباب تأديبية، آخر ه من يف ، أما لو كان فصل ه  يجوز إعادة تسجيل ال  ه  فإن

حة يف الكلية . لمطرو  أي من الربامج ا

تير إحضار -8 اجس لة الم جدد لمرح ين ال قدم لى المت  :ات اآلتيةلمستندايجب ع

ف هبا  -1 يوس صادرة عن جامعة معرت دة البكالور صدقة عن شها نسخة م

ولة .  والتعليم بالد ل من قبل وزارة الرتبية   ومصدقة حسب األصو

ق بالدرجات.  -2  كشف مصد

اطني الدولة -3 وخالصة القيد بالنسبة لمو نسخة ، أو، نسخة عن جواز السفر 

مقيمين يف الدولة . نسبة لل بال سفر واإلقامة   عن جواز ال

شمل تقريرا بتحليل دم .شها -4 صحية ت  دة اللياقة ال

معروفة . -5 ألكاديمة ال  تزكية صادرة عن أحد األساتذة أو الشخصيات ا

ة  -6 معتمد ين ال قوان وال م اللوائح  حكا يقضي بالتزام جميع أ لى تعهد  ع ع التوقي

ص الدراسية بنسبة أقلها ، يف الكلية لحص ع ا ره جمي ضو ن  %75بما فيها ح م

حد .مجموع ساعات المساق ا  لدراسي يف الفصل الوا

حديثة . 6عدد  -7 شخصية ملونة   صور 

) (TOFEL)شهادة الـ  -8 شهادة ، (450معدل  ) (IELTS)أو   ( . 5معدل 

 تحويل البرنامج ال راسي داخل الكلية 
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ماجستير بعد إتمامه دراسة فصل دراسي كامل ي-1 حلة ال طالب يف مر جوز لل

لطلبة  ون ا قسم شؤ م إلى  ل أن يتقد تغيير على األق ه عن رغبته ب رب في يع بطلب 

آخر برنامج  والتحول إلى  ة ، تخصصه  حدد ويكون ذلك يف المهلة الم

تالي . تسجيل يف الفصل الدراسي ال  لل

واحدة طوال ال-2 ص أكثر من مرة  ص  يجوز قبول طلب التحويل أو تغيير التخ

كلية. دراسة الطالب يف ال  مدة 

د -3 لس قسم الدراسات العليا اعتما معتمدة يتولى مج تساب الساعات ال اح

ح ل بنجا ل قبل التحوي ب يف الربنامج األو درسها الطال رتكة التي  ، المش

تزيد على ) ال  جموع ساعات 12ويراعى يف احتساهبا أن  ( ساعة معتمدة من م

(24. ) 

امج األول قبل التحويل ت-4 طالب يف دراسة الربن قضاها ال تي  حتسب المدة ال

صى  واألق حد األدنى  من ال لب قضاؤها يف من ض لطا مكن ل للمدة التي ي

ه ل إلي نامج المحو دراسة ، الرب يها يف  تحصل عل ل درجاته التي  تدخ كما 

ثاين . لدراسة يف الربنامج ال مي ل تساب المعدل الرتاك ل يف اح نامج األو  الرب

نامج ال-5 يف الرب صل من الدراسة  طالب الذي ف لى ال ي أحكام التحويل ع  تجر

ب، وإنما يمكن قبو ستجدا .ألي سب ه طالبا م نامج آخر بصفت  له يف بر
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 التحويل من خارج الكلية 

لس الكلية، بناء-1 قسم الدراسات العليا يجوز بقرار من مج ح  قرتا لى ا قبول ، ع

هد جامعية عالية  و معا جامعية أ ل الطلبة من جامعات أو كليات  تحوي

بالكلية يا  سم الدراسات العل يف ق حد الربامج  ف هبا إلى أ وذلك ، معرت

تالية :  بالشروط ال

درا -أ   فسه أن تكون  يل موافقة لالختصاص ن بطلب التحو معني  لب ال طا سة ال

ق  ه، وأن يكون محتوى المسا نامج الذي يرغب بالتحول إلي معتمد يف الرب ال

د  وكذلك عد ح يف الكلية  مطرو بقا مع محتوى المساق ال المراد معادلته متطا

رجاته ه ومخ هداف ه عن  ،ساعاته المعتمدة وأ ر الطالب في وأن ال يقل تقدي

( ( وبالنقاط  جدا )ب )3جيد  .4( من  ) 

لى أ -ب   حد ع وا دراسة فصل دراسي  معني قد أمضى بنجاح  ب ال طال ن يكون ال

ل دراسة ) ي ما يعاد ر أ قدي ت ، ( ساعة معتمدة12أقل ت امج الدراسا يف أحد بر

ف  ل معرت و كلية جامعية أو معهد جامعي عا يف جامعة أ يا  وكان ، هباالعل

مي ال يقل عن ) ط3معدله الرتاك قا )، ( ثالث ن  ( .%80أي 

لى آخر كشف دراسي له أكثر من خمس سنوات أ -ت   قد مضى ع ن ال يكون 

صه . يعمل يف مجال تخص تى كان  نوات م قا أو أكثر من عشر س  مطل

سم ال -ث   القبول يف الكلية )ق  دراسات العليا( .أن يستويف شروط 

ر أم -ج   ياسات القبول المعتمدة .أن تتوف  اكن شاغرة وفق س
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معهد العالي من مؤسسات التعليم العالي أ -د   جامعة أو الكلية أو ال ن تكون ال

مواظبة . ضور وال  التي تأخذ بنظام الح

صال تأديبيا . -ذ   قد فصل من أي منها ف  أن ال يكون 

سم الدراسات العليا اعتماد ا-2 معتيتولى مجلس ق تساب الساعات ال ة ح مد

رج الكلية خا ل من  معني بالتحوي لطالب ال يف ، التي درسها ا راعى  وي

( لى  2( ساعة معتمدة من مجموع ساعات )12احتساهبا أن ال تزيد ع 4. ) 

طالب يف ال-3 يها ال معدالت التي حصل عل قديرات أو ال رجات أو الت  تدخل الد

ي  معدل الرتاكم ل يف حساب ال فق نظام التحوي قات المحتسبة و المسا

م ، طالب يف الكليةلل فق نظا قات المحتسبة و بت يف موازاة هذه المسا وتث

لب الدراسي سجل الطا لى دراسة ، التحويل يف  ناء ع معادلة( ب ( عبارة 

)مع( .، سابقة ها   ورمز

ي قبل تحويله-4 ب الذ طال ل ال مي، يحا ألكادي رشده ا لى م ماد ، ع بعد اعت

حولة وفق األصول وأخذه قات الم تمارة احتساب المسا ، نسخة عنها اس

رها . ق ذك تي سب خطط المتبعة ال فق ال  ليباشر تسسجيله و

 

http://www.imc.gov.ae/news/details/كلية-الإمام-مالك-تختتم-مؤتمرها-الاقتصادي-الأول
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 الشهادات التي تمنحها الكلية

 ريعة والقانون هي  األقسام األكاديمية يف كلية اإلمام مالك للش-1

سم –      . الشريعة ق

سم القانون .  -      ق

سم الدراسات العليا. -      ق

 تمنح الكلية ال رجات العلمية التالية   -2

ريعة يف البكالوريوس –    صص)  الش فقه تخ ه ال صول  ( . وأ

رعية( . -    قانون بخلفية ش صص  ريعة والقانون ) تخ يوس يف الش  البكالور

)شعبة الفقه(. -    اجستير يف الفقه وأصوله   الم

ل(. -    )شعبة األصو اجستير يف الفقه وأصوله   الم

اجستير يف القانون العام.ا -     لم

خاص. -    اجستير يف القانون ال  الم

إلمام مالك للشريعة والقانون )-3 ب المنتسب لكلية ا طال قس  يجب على ال

مي أقله ) 135( أن ينهي ويتم دراسة الشريعة ل تراك معد ة، ب ( 2ساعة معتمد

بكالوريوس يف  )ال صول على الدرجة العلمية  فسه الح من لن نقطتين، حتى يض

) تالي:، الشريعة توزع الساعات كال  وت

ة 24 نها ، متطلبات كلية عامة، ساعة معتمد  6و ، ساعة معتمدة إجبارية 18م

مدة اختيارية.  ساعات معت
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ة 40 بات كلية ، ساعة معتمد رتكةمتطل  18و ، ساعة معتمدة إجبارية 22منها ، مش

 ساعة معتمدة اختيارية .

ة 71 نها ، ساعة معتمد صصية، م يعة التخ ساعة معتمدة  59متطلبات قسم الشر

و  ية . 12إجبارية،  مدة اختيار  ساعة معت

 المجموع اختيارية إجبارية برنامج الشريعة اإلسالمية

 24 6 18 متطلبات كلية عامة

 40 18 22 كلية تخصصيةمتطلبات 

صية  71 12 59 متطلبات القسم التخص

 135 36 99 مجموع الساعات المعتم ة

 بحث تخرج ) نهائي ( بما فيها

والقانون )-4 اإلمام مالك للشريعة  ب المنتسب لكلية  طال قس  يجب على ال

) 143( أن ينهي ويتم دراسة القانون راكمي أقله  معدل ت ة، ب ( 2ساعة معتمد

ية يف الكلية  لى الدرجة العلم ل ع صو نفسه الح تى يضمن ل نقطتين، ح

توزع الساعات كالتالي: (، وت نون يعة والقا يوس يف الشر  )البكالور

ة 24 نها ، متطلبات كلية عامة، ساعة معتمد  6و ، ساعة معتمدة إجبارية 18م

مدة اختيارية.  ساعات معت

بارية 22منها ، متطلبات كلية تخصصية، ساعة معتمدة 40  18و ، ساعة معتمدة إج

 ساعة معتمدة اختيارية .
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ة 79 صصية، منها ، ساعة معتمد ة  64متطلبات قسم القانون التخ مد ساعة معت

ية . 15و إجبارية،   ساعة معتمدة اختيار

 المجموع اختيارية إجبارية برنامج الشريعة والقانون

 24 6 18 كلية عامةمتطلبات 

 40 18 22 متطلبات كلية تخصصية

صية  79 15 64 متطلبات القسم التخص

 143 39 104 مجموع الساعات المعتم ة

 بما فيها بحث تخرج) نهائي ( ويضا  إليها ت ريب عملي

والقانون ) -5 يعة  إلمام مالك للشر لطالب المنتسب لكلية ا لى ا قس  يجب ع

دراسة وأصوله الفقه برنامج –ال راسات العليا  ساعة  33( أن ينهي ويتم 

له ) )3معتمدة بمعدل أق نقاط من  من لنفسه الحصول على 4(  (، حتى يض

ه( صول فقه وأ ماجستير يف ال جة العلمية يف الكلية )ال توزع الساعات ، الدر وت

 كاآليت :

ساقات دراسية،  24 ة م ة منها إجبارية 15ساعة معتمد مد ساعات  9و ، ساعة معت

ية . مدة اختيار  معت

شة الرسالة . 9  ساعات معتمدة مناق

 المجموع اختيارية إجبارية  ماجستير الفقه واألصول

 24 9 15 مساقات دراسية

ة سال  9 - 9 مناقشة الر

 33 9 24 مجموع الساعات المعتم ة



 123  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كلية اإلمام مالك للشريعة والقانون  دليل

 

إلمام مالك للشريعة والقانون ) -6 منتسب لكلية ا طالب ال قس  ال يسمح لل

يف وأصوله الفقه برنامج –ال راسات العليا  تسجيل  خطة لل ( أن يتقدم ب

تى ينجز دراسة ) 2مرحلة الرسالة ح ه )4 ة بمعدل أقل مد ط 3( ساعة معت ( نقا

 ( .4من )

7- ( يعة والقانون  م مالك للشر إلما ب المنتسب لكلية ا طال لى ال قس  يجب ع

)الخاص القانون برنامج –ال راسات العليا  ( أن القانون العام برنامج( أو 

) 33ينهي ويتم دراسة  ل أقله  معد ة ب ط من )3ساعة معتمد قا (، حتى 4( ن

يف  اجستير  صول على الدرجة العلمية يف الكلية )الم يضمن لنفسه الح

انون العام( جستير يف الق ما خاص أو ال وتتوزع الساعات كاآليت ، القانون ال

: 

قات دراسية،  24 ة منها إجبارية ساعة 18ساعة معتمدة مسا ساعات  6و ، معتمد

ية . مدة اختيار  معت

شة الرسالة . 9  ساعات معتمدة مناق

 ماجستير القانون الخاص

 أو ماجستير القانون العام
 المجموع اختيارية إجبارية

دراسية قات   24 6 18 مسا

رسالة  9 - 9 مناقشة ال

 33 6 27 مجموع الساعات المعتم ة
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نون ) -8 قا وال ك للشريعة  منتسب لكلية اإلمام مال طالب ال قس  ال يسمح لل

)الخاص القانون برنامج –ال راسات العليا  ( أن القانون العام برنامج( أو 

نجز دراسة ) رسالة حتى ي لة ال يف مرح تسجيل  بخطة لل 2يتقدم  ( ساعة 4

له ) معدل أق مدة ب )3معت نقاط من   )4. ) 

 البكالوريوس الخطة ال راسية لمرحلة 

م  والقانون نظا ك للشريعة  اإلمام مال ساسا  الساعات المعتم ةتعتمد كلية  أ

خطة الدراسية فيها على أساس  ، نظام الفصوللنظامها التعليمي، وتبنى ال

لدراسية  سؤولية تنفيذ الخطة ا مية ومجلس الكلية م ألقسام األكادي وتتولى ا

لس ة يف مج محرر سياسات ال فق ال حها و جا ال  وضمان ن الكلية والمعتمدة أصو

والتصورات الخاصة  قديم الدراسات  ما تتولى ت ء، ك ألمنا لس ا من قبل مج

مرة برامج فعالة لتقييم مدى  ة مست صور ك ب تخدم كذل ها، وتس تدامة تطوير باس

معتمد نامج التعليمي ال تها لرسالة وأهداف ، فعالية مفردات الرب ى موافق ومد

رسالة المج، الكلية تها ل جاته .ومدى مواءم حا  تمع و

 نظام الساعات المعتم ة والفصول ال راسية لمرحلة البكالوريوس

يف  الساعة المعتم ةتحدد -1 ساق الدراسي الذي يتم طرحه  لمضافة إلى الم ا

ل ساس أن ، الفص لى أ ل الدراسي  الساعة المعتم ةع الواحدة يف الفص

ر  ل تقدي يف أق ني  حد تع ال ب ( ساعة ت ريس فعلية15خمس عشرة )الوا ث  حي

ال  اهبا ساعات اإلرشاد و وال تدخل يف حس يجوز أن تنقص عن ذلك، 

حدد  فعندما ي نات،  صة لالمتحا  لمساق الفقه المذهبيالساعات المخص
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حد  فصل الدراسي الوا يف ال ل  ، ( ساعات معتم ة3ثالث )على سبيل المثا

يمها يف  يعني أن مجموع ساعات التدريس الفعلية التي يجب تقد فهذا 

هو  قل تقدير   . ( ساعة45خمس وأربعون )الفصل لهذا المساق يف أ

العتيادية-2 خطة الدراسية ا ني ، يف سياق ال تع فإن الساعة المعتمدة الواحدة 

ألسبوع نظرية واحدة يف ا ى عملية متى ، ساعة  وأخر نظرية  ة  و ساعتين واحد

ساعات ك ساق ثالث  ويف حال خصص لهذا الم لي،  ان للمساق جانب عم

ه يف الجدول الدراسي  ني طرح هذا يع سية، فإن  معتمدة يف الخطة الدرا

 ساعتين نظريتين يضاف إليها ساعتان عمليتان .

لى -3 ة ع معتمد ساعاهتا ال ساقات الدراسية ب ع الم نية فصول ثمايتم توزي

بعة ، اعتيادية ضمن أر حها  ياتويتم طر يف ، مستو لدراسة  ع ا بحيث تتوز

صليين اعتياديين ، فصل الخريف وفصل الربيع، السنة الجامعية على ف

ومفردات  خطة الدراسية  خاصة بتفصيل ال فقرة ال وذلك وفق المبين يف ال

ضافة  مكن إ تعليمي، وي نامج ال و فصلين صيفيين  فصل صيفيالرب واحد أ

حاجة لذلك .  دعت ال  متى 

ل من-4 وال يجوز ، ( أسبوعا16فصول الدراسة على ستة عشر ) يشتمل كل فص

ة عن  ل ساعة معتمد ع الساعات الفعلية لك ل مجمو ل، أن يق حوا ع األ يف جمي

رر رة ساعة دراسية، المق  .  وهو خمس عش
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نامج-5 ها توزع المتطلبات المعتمدة يف الرب ذكر مي والتي سبق  لى ، التعلي ع

حد منه وا بع سنوات(، كل  )أر بعة مستويات  يضم فصليين دراسيينأر ، ا 

وفق التالي :  بحيث يتم طرح ساعاهتا المعتمدة 

 برنامج الشريعة والقانون            برنامج الشريعة               

ل ة34)  :  * المستوى األو ة36)  ( ساعة معتمد  ( ساعة معتمد

ين ة32)  :  * المستوى الثا ة38)  ( ساعة معتمد  ( ساعة معتمد

ثالث* المستوى  ة 36)  : ال ة36)  ( ساعة معتمد  ( ساعة معتمد

رابع ة33)  : * المستوى ال  ( ساعة معتمدة 33)  ( ساعة معتمد

ة (135)     * المجموع   مد  ( ساعة معتمدة 143)          ساعة معت

 أساليب ولغة الت ريس وخطة اإلرشاد ال راسي

في-1 لوب التدريس الص ويد، تعتمد الكلية أس حرص على تز صول  وت الف

إنجاز العملية التعليمية  من  معية والبصرية التي تض ل الس بالوسائ الدراسية 

ت لها ساعات عملية قات التي خصص يف المسا ق، و حدث الطر فإن ، وفق أ

مكتبة العامة  خل أروقة ال ربات المعلوماتية أو دا تم يف مخت سها ي تدري

.)  )ساعات مكتبية بحثية

لغة -2 هي ال ية  يف الكل بعض المساقات ، العربيةلغة التدريس  تم تدريس  وي

يزية لغة اإلنكل بال ص بتفصيل ، التخصصية  خا يف الباب ال فق المبين  وذلك و

مي . نامج التعلي  مفردات الرب
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توصيات اللجنة األكاديمية، يف بداية كل عام ايقوم مجلس -3 لى  ناء ع لكلية ب

شكل ، جامعي ساقات الدراسية ب دية توزع فيها الم إرشا باعتماد خطة 

يات بعة مستو من أر صول وض لى ثمانية ف لحظ ، تصاعدي ع و يجب أن ت

ألمور التالية : دية بيان ا  الخطة اإلرشا

ة -أ   لى حد فصل ع قات كل  لى ، تفصيل مسا زعة ع طلباته الدراسية مو وبيان مت

طلبات كلية عامة إجبارية أو اختيارية ت ، أنواعها المختلفة من مت ومتطلبا

سم التخصصي .، تياريةكلية تخصصية إجبارية أو اخ  ومتطلبات الق

مع -ب   يان عدد الساعات ال ية .ب ق دراسي النظرية منها والعمل  تمدة لكل مسا

زا -ت   ساق دراسي رم ل م ء ك طا ر ، إع نه متطلب كلية أو قسم ويشي يشير إلى كو

تخصصيا نه عاما أو  بكو ساق إلى ، إجباريا أو اختياريا، إلى نوعه  ويعطى الم

ما سلسل المساق . ، جانب رمزه رق والفصل وت شير إلى المستوى   ي

ساق دراسي -ث   لسابقة إزاء كل م يد المتطلبات ا طال، تحد ب بحيث ال يجوز لل

يف  ق، و ساب اسة متطلبه ال دراسة أي مساق دراسي قبل أن ينهي بنجاح در

يف  ل تقوم بإلغاء تسجيله  حدوث ذلك فإن إدارة شؤون التعليم والقبو حال 

ق وتبلغ مج لس الكلية المسا كلية بقرار اإللغاء، ويجوز بقرار من مج لس ال

ه  ومتطلب درس الطالب المساق  يمي والمرشد، أن ي ألكاد بعد موافقة القسم ا

ب  ه، وذلك متى درس المتطل يف الفصل الدراسي ذات السابق بشكل متزامن 

تخرجه متوقفا عليه . و كان  جح فيه أ بق ولم ين  السا
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ف ومخ -ج   ف دقيق ألهدا وص ضع  هو يات ومحتو دراسي  ل مساق  ، رجات ك

صة له . ع الساعات المعتمدة المخص ب م  بشكل يتناس

ير، ت-4 قد جامعي على أقل ت م ال واحدة يف العا طرح المساقات الدراسية مرة 

راسيين رتين خالل الفصلين الد م م حها يف العا هذا ، ويجوز طر ويستثنى من 

ساقات االختيارية تي يجوز طرحها يف كل، النسق الم ل  ال يف أق عامين مرة 

ر ها ، تقدي بي والمصلحة التي يرا ط الطال فق مقتضيات الضغ وذلك و

 مجلس الكلية .

تدري-5 خطط  ماد  بعد اعت م أعضاء هيئة التدريس  بتوزيعها ، سهم التفصيليةيقو

ساقات مساق إلى مواكبة خطة ، على طلبة الم ويتولون إرشاد طلبة ال

نوا من م بق ليتمك بالتحضير المس ء التدريس  ومتابعته أثنا شاركة أستاذهم 

ساق .  دات الم  قيامه بشرح مفر

حد يف شعب متعددة-6 اق يف الفصل الوا س ل تم طرح الم ثر وع، يف حا ه أك ين ل

ق، من مدرس مدرسين منسقا للمسا حد ال إلى تسمية أ لس القسم  مد مج ، ع

واحدة له يس تفصيلية  وضع خطة تدر لى  حانات ، يشرف ع نماذج امت و

واحدة يم  خرين .، وتقو مدرسين اآل ك بالتعاون مع ال  وذل
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 م ة ال راسة لمرحلة البكالوريوس ) الح  األدنى واألقصى (

يوس ا-1 لية لنيل درجة البكالور يف الك طالب  نى للمدة التي يقضيها ال لحد األد

لها  ية اعتيادية تتخل دراس صول  والقانون، هو سبعة ف يعة  يعة أو الشر يف الشر

 فصول صيفية.

حد -2 ب المحول إلى الكلية من جامعة ال طال يقضيها ال نى للمدة التي  األد

بكالوريوس يف الكلية ل اعتيادية .، أخرى لنيل درجة ال بعة فصو  هو أر

قضيها يف الكلية لنيل درجة ا-4 ب أن ي طال ة التي يجوز لل صى للمد لحد األق

يا . دراسيا اعتياد يوس، هو خمسة عشر فصال   البكالور

محو-5 صى يحذف للطالب ال حد األق جامعة أخرى من ال ل إلى الكلية من 

صول المحتسبة له عند التسجيل . مقررة ما يوازي مدة الف  للمدة ال

ه المدة .-6 ل وقف التسجيل يف حساب هذ يدخ  ال 

يا17)يحتسب يف قسم الشريعة ما يقابل كل -7  ( ساعة معتمدة فصال دراس

نون ما يقابل  يحتسب يف قسم القا ه، و 1كل )يجري حساب معدل ( ساعة 8

ال دراسيا تاما .  مدة فص  معت

العبء ال راسي يف الفصل الواح  لمرحلة البكالوريوس )الح  األدنى 

 واألقصى(

ب يف -1 يدرسها الطال تمدة التي  مع ) الساعات ال ء الدراسي  لعب الحد األدنى ل

حد ( هو ) ل الدراسي الوا ة14الفص بء ، ( ساعة معتمد لى للع والحد األع
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ة20الدراسي هو ) ة ، ( ساعة معتمد لى بساع حد األع يادة على ال جوز الز وي

ير يف الحاالت التالية :  لى أبعد تقد  أو ساعتين ع

لب ع -أ   طا صول ال ل عن )يف حالة ح ال يق مي  لي أو تراك ل فص ( 3.5لى معد

8أي )، نقطة ق .5% ما فو  ( ف

دي إلى تخرجه . -ب   ذلك سيؤ  إذا كان 

رجه -ت   دي إلى تخ ي يليه إذا كان ذلك سيؤ ل الذ قات ، يف الفص ت المسا وكان

معني ل ال يها الطالب يف الفص نجزها ويسجل ف يجب أن ي تي  ال ، الدراسية ال

ل الذي يليه .   تطرح عادة يف الفص

بء -2 قل من )ايجوز أن يكون الحد األدنى للع ة14لدراسي أ ، ( ساعة معتمد

ب يف الربامج اإلعدادية أوالربامج ل الطال يف حالة تسجي ، العالجية وذلك 

ج  ساعات المعتمدة المتبقية للتخر يوس متى كانت ال أو برنامج البكالور

 ( ساعة معتمدة . 14أقل من )

رشد ي-3 خذ رأي الم لس الكلية بعد أ مصلحة بقرار من مج جوز عند اقتضاء ال

ب الدراسي طال ع ال وف يمليها وض من ظر مي وض ء ، األكادي ب ص الع قا إن

ة( ساع10الدراسي يف الفصل إلى ) ويف حاالت معينة فإن ، ات معتمد

يادة  حد دون ز هذا ال لى  ة يف الفصل ع معتمد بقصر ساعاته ال طالب يلزم  ال

نذارات األكاديمية. حاالت اإل  كما يف 

4-( ة بـ  بي يف الشعبة الواحد بء الطال حدد الع رار 50ي ( خمسين طالبا، ويجوز بق

ف العبء من أع ق ع س تضاء الضرورة رف داد الطلبة من عميد الكلية عند اق
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( إلى  شعبة الواحدة  هذا العدد، 60يف ال ند  لشعبة ع تغلق ا ( ستين، حيث 

ء  مكنا يف ضو لمية ذلك م تشعيب، متى رأت األقسام الع بعدها إلى ال ويصار 

يس . تدر ضاء هيئة ال  أعباء أع

 المواظبة والحضور وإنذارات الغياب 

م المواظ-1 ك للشريعة والقانون بنظا م مال إلما ضوربتأخذ كلية ا والح رر ، ة  وتق

وجلسات  العملية  ع الدروس النظرية و ضور جمي لى الطلبة ح لزاما ع

هنا . يدرسو تي  قات ال حانات الخاصة بالمسا وحضور االمت  البحث 

لبة م-2 وغياب الط درس المساق هو المسؤول عن ضبط جدول حضور 

جدت تى و هبم م أعذار غيا ق من  سؤول عن التحق وهو الم ه،  ، المسجلين في

إعدا سم وعن  نذارات الغياب بعد أخذ موافقة رئيس الق د وتوجيه إ

والعميد عليها .  مي   األكادي

طالب يف المساق الدراسي )إ-3 موع %10ذا بلغت نسبة غياب ال ( من مج

ه صصة ل مخ ما لم ، وجه إليه مدرس المساق إنذارا، الساعات الفعلية ال

يس  ق عليه رئ حضور يواف ه من ال نع ي م م عذر قهر مدرس من قيا يتحقق ال

مي .  سم األكادي  الق

لطالب بدون عذر مقبول )ف-4 ياب ا 17إذا بلغت نسبة غ موع % ج ( من م

ساق إليه إنذارا  درس الم صصة للمساق، وجه م الساعات الفعلية المخ

يد. قسم والعم  هنائيا يوافق عليه رئيس ال
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طالب يف المساق الدراسي ) يف حال وصلت-5 2نسبة غياب ال ثمة 5% يكن  ( ولم 

يف الفصل ق  نات المسا ل امتحا دخو لطالب يحرم من  ل فإن ا ، عذر مقبو

ه به في ق ، ويثبت يف سجله الدراسي رسو ه يف المسا ت نسبة غياب لغ فإذا ب

لس القسم والعميد25%) ه مج قبول، قبل ب ، ( وكان ثمة عذر م فإن الطال

الفصليحرم من دخول امت يف  نات المساق الدراسي  له ، حا يف سج ويثبت 

)منسحب(. مساق عبارة  ا ال هذ موازاة   الدراسي ب

راسي  يف حال تثبيت-6 لطالب أو تثبيت انسحابه من المساق الد رسوب ا

لطلبة بذلك لتثبيت  شؤون ا خطر قسم  لس الكلية ي معني بالغياب، فإن مج ال

ب الدراسي . رارات يف سجل الطال  هذه الق

ير عذريؤخ-7 والغياب بغ العتبار الغياب بعذر  بعين ا حد ، ذ  تساب ال يف اح

بق . ح به من الغياب كما يف البند السا صى المسمو  األق

   تقوي  أداء طلبة البكالوريوس داخل الفصول )أعمال الفصل(

صول-1 بة داخل الف صفية ، يقصد بتقويم أداء الطل شطتهم ال بعة أعمالهم وأن متا

ل ال تداد الفص ل نسبة )على ام ألعما ، (%50دراسي، حيث تخصص لهذه ا

لها نسبة ) المتحانات هناية الفصل%50تقاب حدد ، (  نسبتين ت ومن مجموع ال

لمساق الدراسي . ة النهائية ل  وترصد العالم

ل-2  )، تشمل أعمال الفص صص لها نسبة  جات %50التي يخ موع در ( من مج

ب طال نب تقويم متنوعة ألداء ال جوا ق،  مكن تل، المسا لي:ي ما ي  خيصها ب
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خصص له ما نسبته )إ -أ   حان منتصف الفصل الدراسي ت راء امت ( من %30ج

اق الدراسي س رجات الم موع د المتحان يف ، مج راء هذا ا ويتم إج

بداية الفصل الدراسي االعتيادي . ع والثامن من  ين الساب بوع  األس

)ت -ب   صص ما نسبته  صفية %20خ طة ال ساق لألنش جات الم ع در ( من مجمو

 . والمشاركات العملية والبحثية

ع ي -ت   ي توز ل  ملية والخاصة تعدي مساقات ذات الطبيعة الع بعض ال جوز يف 

فصول إلى ) ول، و )%20درجات التقويم داخل ال زئي أ ين، %20( ج زئي ثا ( ج

 ( مشاركات.%10و)

رار من مج-3 طبيعة يجوز بق بعض المساقات ذات ال لس الكلية، استثناء 

ؤية يوصي هبا  لذكر، وذلك حسب ر فة ا يم اآلن خاصة من قاعدة التقي ال

ألكاديمي .  مجلس القسم ا

 امتحانات نهاية الفصول ال راسية لمرحلة البكالوريوس

رف  عميد-1 صول ويش ؤول بشكل مباشر عن امتحانات هناية الف س الكلية هو الم

يمية ، على تنظيمها ألكاد ؤساء األقسام ا ل ر ض أعما ع لهذا الغر ويتاب

ف الخاصة  شو جميع الك يد الكلية  يعتمد عم حان، و جان االمت ل ل ما وأع

رجات النهائية .   برصد الد

ل ما نسبته )-2 ية الفص ص المتحان هنا درجات المساق %50تخص موع  ( من مج

مه، الدراسي معظ دات محتوى المساق أو ل لة لجميع مفر ، اوتكون شام
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لس  ها مج يعتمد يمية و ألكاد سام ا صي هبا مجالس األق وفق سياسات تو

 الكلية .

ج-3 قويم ال ها الت ية يحدد قبل مدة كاف ق  م مدرس المسا ع أسئلة ، امعييقو بوض

هناية الفصل الدراسي ر ، امتحان  وإن كان المساق مما يشرتك يف تدريسه أكث

شعب ور وضع منسق المساق األسئلة المو، من مدرس لتعدد ال تشا بال حدة 

رين ق اآلخ ع مدرسي المسا ع األسئلة ، م وض ند  ل ع حوا أل يجب يف جميع ا و

 مراعاة ما يلي : 

ق الدراسي أ -أ   ة يف خطة المسا ف المحدد حقيق األهدا ألسئلة ت ن تؤكد ا

ته . رجا  وتمكن من قياس مخ

مد -ب   تناسبة مع ال حان .أن تكون األسئلة م مقررة لالمت  ة الزمنية ال

ضوحأن تك -ت   ة الو يد ع بيان الدرجات المخصصة لكل ، ون األسئلة شد م

 سؤال .

تتنوع أساليب طرحها -ث   ألسئلة و تعدد ا باب يف المنهاج ، أن ت شاملة أكثر من 

طالب المعرفية يف التذكر والفهم ، الدراسي قدرات ال قياس  ذلك هبدف  و

 والتحليل .

ة واإلجابة عنها باللغة التي يدر -ج   تكون األسئل ق أن  هبا المسا  .س 

ين من إعالن نتائج الفصل الدراسي -4 بوع دم خالل أس ق طالب أن يت جوز لل ي

لطلبة سم شؤون ا ق ق ب ، بطلب خطي موجه إلى عميد الكلية عن طري يطل

ل حان هناية الفص جعة ورقة إجابته يف امت فقة على ، فيه مرا موا ويف حال ال
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ب ورقة اإلجابة من قبل لجنة يشكلها، الطل سم  تتم مراجعة  رئيس الق

وعضوية اثنين من أعضاء هيئة التدريس فيهم مدرس  رئاسته  مي ب األكادي

جعة را بالم معني  لو ، المساق ال صرة على التأكد من خ تكون المراجعة قا و

ل  ها أو نسيان تصحيح سؤا صد رجات ور ألخطاء يف جمع الد الورقة من ا

ه ء من صحيحه من قب، أو جز أ يتم ت د الخط وجو يف حال التأكد من  ل مدرس و

ق نتيجة المصححة، المسا مد ال سل حسب األصول إلى ، حيث تعت ر وت

ألكاديمية .  الشؤون ا

سم شؤون الطلبة-5 م إلى ق لطالب التقد ائجه ، يجوز ل شف عن نت ب ك لطل

ومعدالته الفصلية والرتاكمية ر ، النهائية  شف بتوقيع مدي الك هذا  صّدر له  و ي

د واعتما وعميد الكلية  إلعالم  ون الطلبة وا رئيس التنفيذي . شؤ  نائب ال

   التخلف عن حضور امتحان نهاية الفصل ونتيجة غير مكتمل

و إ-1 ق الدراسي بسبب الغياب بغير عذر أ يف المسا به  ب رسو طال ل لل ذا لم يسج

ل ه بسبب الغياب بعذر مقبو ه من سحاب ب حضور ، يسجل ان ع الطال تاب و

به خاصة  وأعمال الفصل ال ساق  ضو، ساعات الم تخلف عن ح ر امتحان ثم 

اق ه ، هناية الفصل يف هذا المس رار حالة يتخذ ق فإن مجلس الكلية يف هذه ال

 وفق التالي : 

المتحان النهائي يف إ -أ   طالب عن حضور ا لف ال لس الكلية أن تخ ذا تأكد مج

ل و بعذر غير مقبو بغير عذر أ ق الدراسي كان  س رسوب ، المسا ل رر المج ق

تخلف فيه طالب يف المساق الذي   . ال
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المتحان النهائي يف إ -ب   لطالب عن حضور ا لف ا كلية أن تخ لس ال ذا تأكد مج

ل ي مقبو ضي بّين أو قهر سي كان لعذر مر را لد ج ، المساق ا وكانت نتائ

من المعدالت المطلوبة لطالب ، أعمال الفصل لديه ض لس ل قرر المج

ق يف النتيجة النهائية للمسا ر )غير مكتمل(  خطر قسم شؤون الطلبة ، تقدي وأ

 بذلك .

قدير )غير مكت-2 ه ت تسب ل و أكثرعلى الطالب الذي اح ق أ الة ، مل( يف مسا إز

لس الكلية،  ها مج تمد يع وفق مهل  فصل التالي  بداية ال قدير قبل  هذا الت

ه ف في ة ، وذلك بإعداد امتحان استثنائي له فيما تخل إعاد ضمن جدول 

مد يمية بنتيجة االمتحان خالل هذه ، معت ألكاد ون ا ر الشؤ ة وتخط مد ال

ق المعني بالتخلف .، لتثبيتها ( يف المسا  وإال ثبتت نتيجة )رسوب

ف يف حال عدم ز-3 ل بداية الفصل التالي، وتخ وال العذر خالل المدة قبل 

لن  مع إلعادة ال داء امتحان ا حاصل على نتيجة غير مكتمل عن أ طالب ال ال

ق  سا ل، فإن الشؤون األكاديمية تثبت نتيجة )منسحب( من الم ضمن جدو

لف .  بالتخ معني   ال

ه-4 ق المبين أعال ( وف )غير مكتمل قدير  صد نتائج إزالة ت يف سجالت  ،تر

ب طال قدير .، ال بالت تمت فيه دراسة المساق المعني   يف الفصل الذي 
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عالمات وتق يرات النتائج ومع ل النجاح والمع ل الفصلي والتراكمي لمرحلة 

   البكالوريوس

ئوية ت-1 فق النسب الم ألرقام و قات با رصد عالمات امتحانات المسا

ط، وذلك وفق البيان التالي :  قا بالن وف و  وبالحر

 النقاط العالمات بالحرو  العالمات المئوية

 A 4 أ 100إلى  90من 

ل من  85من   B+ 3.5 ب+ 90إلى أق

 B 3 ب 85إلى أقل من  80من 

ل من  75من  C+ 2.5 ج+ 80إلى أق

 C 2 ج 75إلى أقل من  70من 

 D+ 1.5 د+ 70إلى أقل من  65من 

 D 1 د 65إلى أقل من  60من 

 E 0 هـ 60أقل من 

وف، معدل النجاح يف كل مساق دراسي على حدة-2 ، هو )د( بحساب الحر

ط1أي) قا ل ، ( بحساب النسبة المئوية60و )، ( بحساب الن تحص وكل طالب 

اق  ي ، الدراسيعلى نتيجة )هـ( يف المس يعن هذا  )أقل من ستين(، فإن  أي 

ط صفر( يف حساب النقا تالي فهو يعد راسبا، أنه تحصل على ) ب ، وبال يج

صول التي تليه .  و الف ق يف الفصل التالي أ  عليه إعادة دراسة المسا
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سم ت-3 ية يف ق قاط يف معدالت الفصول والمعدالت الرتاكم رات الن حتسب تقدي

و تالي : الشريعة، وقسم الشريعة  قانون، وفق ال  ال

 التق ير العالمات بالحرو  النقاط

+، أ 4إلى  3.6من   ممتاز +A ,B ب

+، ب 3.6إلى أقل من  3من  جدا +B,B ب  جيد 

ل من  2من  جيد +C,C ج+، ج 3إلى أق

ل من  1من  ل +D,D د، د+ 2إلى أق  مقبو

ف E هـ 1أقل من   ضعي

معدالت -4 وال معدالت الفصلية  ل ، الرتاكميةيجري حساب ال ط ك قا رب ن بض

وع حاصل الضرب على ، مساق بعدد الساعات المعتمدة له م ثم قسمة مج

مجموع المساقات المعتمدة ل موع عدد الساعات  ل ، مج وذلك وفق المثا

 : التالي

 المجموع ع د الساعات المعتم ة النقاط ال رجة المادة

 3 1 3 ب أدب ح يث

 10.5 3 3.5 ب + أصول فقه

 7.5 3 2.5 ج + م ينقانون 

 4 2 2 ج بنوك ومصار 

 25   -              9  المجموع

 جي + = ج=  نقطة 2.77=  9÷  25   التراكمي أو الفصلي النهائي المع ل
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جميع المساقات التي درسها ي-4 نقاط  معدل الفصلي عبارة عن معدل  كون ال

ب يها أو رس طالب يف الفصل نجح ف ة ، ال معتمد ساعات ال تقل ال يطة أن ال  شر

صل الدراسي التام، وهو  تساب الف نى الح حد األد قات عن ال لهذه المسا

سم الشريعة، و )17) 1( ساعة معتمدة يف ق يعة ( ساعة 8 يف قسم الشر معتمدة 

قانون  وال

تي درسها ي-5 قاط جميع المساقات ال بارة عن معدل ن مي ع معدل الرتاك كون ال

بداية در طالب من  لال اج هذا المعد ته وحتى تاريخ استخر ء ، اس سوا

قات التي نجح فيها أو رسب.  المسا

وقسم القانون عن يجب أن ال يق-6 لشريعة، أ ل المعدل الرتاكمي لطلبة قسم ا

ل %70( نقطتين )2) حوي إمكانية الت يمي و ألكاد نذار ا وا اإل ( حتى يتجاوز

قهم آخرا يف الت نهائي، ويضمنوا ح باري أو الفصل ال  خرج .اإلج

ال ت-7 يا  راكم عدال ت ل عند التخرج م ي ينا ب الذ طال منح مرتبة الشرف األولى لل

ط4يقل عن ) قا د ، ( ن ي ينال عن ب الذ ثانية للطال ف ال تمنح مرتبة الشر و

اوح بين ) رت وأقل من )3.6تخرجه معدال تراكميا ي قاط .4(   ( ن

نالوا معدالت فصلي-8 لطلبة الذين  ضع أسماء ا ما3.5ة )تو بة  ( نقاط ف فوق مرت

طهم ل ، وفق تسلسل نقا لى الئحة الشرف الخاصة بالكلية طيلة أيام الفص ع

 التالي .
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   اإلنذارات األكاديمية والفصل لضعف مستوى الطالب يف مرحلة البكالوريوس

قل إ-1 مي أ نون على معدل تراك قا سم ال قسم الشريعة، أو ق لب يف  ذا حصل الطا

بعد استخ، (%70( نقطتين )2من ) راج معدل فصلين دراسيين له من وذلك 

ل دراسة ) يعاد يخ بدء الدراسة، أي ما  3أو  34تار ه ، ( ساعة معتمدة6 ج و

ه  ل يعتمده رئيس القسم األكاديمي لرفع معدل إليه إنذار أكاديمي أو

ل التالي يف الفص وهو ، الرتاكمي  لحد األدنى  ء الدراسي ل ه العب ويخفض ل

مدة . 14)  ( ساعة معت

ذار إذا لم يتمكن -2 إلن إزالة ا يعة، أو قسم القانون، من  ب يف قسم الشر طال ال

إلى ) مي  ه الرتاك ع معدل ك برف ل خالل الفصل التالي وذل مي األو ( 2األكادي

يد، (%70نقطتين ) ه العم يعتمد ثان  ه إنذار أكاديمي  ه إلي رار ، وج مكن بق وي

د  تالي إلى الحدو خفيض العبء الدراسي له يف الفصل ال من مجلس القسم ت

هي )ا  ( ساعات معتمدة .10لدنيا و

ثاين يف  إذا لم يتمكن-3 ألكاديمي ال نذار ا إزالة اإل الطالب يف قسم القانون من 

رصة فصل  طى ف يع يمي هنائي، و ه إنذار أكاد ل الدراسي التالي وجه إلي الفص

باري إلى  ك حول بشكل إج فع معدله، فإن عجز عن ذل حد لر وا دراسي 

ل، قسم الشريعة د  شريطة أن ال يق موا وال ية  مواد الشرع مي يف ال ه الرتاك معدل

رتكة عن ) د ، (%70( نقطتين )2المش موا يف هذه ال إذا كان معدله الرتاكمي  ف

ة.  الكلي جي، أو فصل من  رنامج عال لى ب حّول إ ك،   أقل من ذل
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ئي يف إ-4 مي النها يعة من إزالة اإلنذار األكادي سم الشر ب يف ق طال ذا لم يتمكن ال

ل الدراسي الت ه الفص ع معدل ف يف لر ضا ل دراسي إ طي فرصة فص الي أع

ل إلى برنامج 2الرتاكمي إلى ) ك عقبها حّو لم يتمكن من ذل ن  قطتين، فإ ( ن

لية . جي، أو فصل من الك  عال

الت  يمكن-5 وفق مقتضيات المصلحة واحتما رئيس الكلية التنفيذي و ل

ية معدالت الرتاكم واس، ال نهائية  لمرة ال ء المنذرين أكاديميا ل تنفدوا إعطا

م  دراسته نذار األكاديمي خالل  إضايف إلزالة اإل رصة فصل  فرصهم، ف

نامج  شريعة أو إلى الرب ي إلى قسم ال ل اإلجبار حوي النظامية قبل الت

جي  أو الفصل من الكلية . ، العال

نذار ي-6 الغ ولي أمره بقرار اإل ب وإب طال غ ال لطلبة إبال تولى قسم شؤون ا

إل يل ا و قرار التحو مي أ غ األكادي فصل من الكلية، وإبال رار ال ي أو ق جبار

ه  هذ ل الكلية، وتحتفظ على كل األحوال بنسخ عن  معنية داخ الجهات ال

ب . طال لف ال رارات يف م  الق

   إعادة دراسة المواد يف مرحلة البكالوريوس

يها ي-1 تي يرسب ف تسجيل يف المساقات اإلجبارية ال إعادة ال طالب  جب على ال

ق ي أ ( أ ل )هـ صفر( نقطة، (%60ل من )بنيله معد ت ، وهو ) وإذا كان

تسجيل فيها  يعيد ال ين أن  بالخيار ب فهو  قات التي رسب فيها اختيارية  المسا

بديال عنها وفق الخطة الدراسية المعتمدة . تار   أو يخ
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ق نجح فيه ي-2 مي إعادة دراسة مسا فع معدله الرتاك راض ر لطالب ألغ جوز ل

ط واحدة فق ال ي، وذلك لمرة  ولى شريطة أن  يف المرة األ وز معدله فيه  تجا

ين، ، ( نقطة2.5) فإذا أعاده حسبت له العالمة األعلى يف امتحانات المرت

راسي .  ويتم ذلك بحد أقصاه خمس مواد يف الربنامج الد

قديرات ي-3 تسجيل كافة الت ل ب ألحوا لطلبة يف جميع ا سم شؤون ا قوم ق

حصل عليه والتي  لطالب الدراسي  سجل ا يخها يف  دراسة بتوار ا أثناء 

قات تي ، المسا إلعادة ال وا رات الرسوب  قدي إشارات خاصة أمام ت ع وضع  م

تساب م لب أثناء اح حذفها بجهد الطا فصلية ومعدله الرتاكميتم  ه ال  عدالت

 البرامج العالجية يف مرحلة البكالوريوس

نامج  خاصة داعمة لرب نشىء الكلية برامج عالجية بنظام دراسة  ت

يوس وا فرصهم يف إزالة اإلنذارات يتم ، البكالور من استنفد ل الطلبة إليه م تحوي

قها مكنهم من تحقي مكين الطلبة من ، األكاديمية دون ت الربامج إلى ت وهتدف هذه 

لوبة طهم الدراسي وفق المعايير المط ضعف ، معاودة نشا قاط ال لى ن قوف ع بالو

ل يهم وثغرات التحصي إلزالة اإلنذار ، لد ومساعدهتم  يمي للتغلب عليها  األكاد

فاءات ، خالل فصل أو فصلين بك ويتولى القيام بذلك مدرسون مساعدون 

 مشهودة .
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 الت ريب العملي وبحث التخرج لطلبة البكالوريوس 

زامي يف ت-1 لي إل ب عم تدري امج  لطلبة قسم القانون برن عتمد الكلية بالنسبة 

ولطلبة قسم لطلبة قسم الشريعة  تخرج  ل التخرج النهائية، وبحث   مراح

ما . رج الطلبة عليه قانون، بحيث يبنى تخ  ال

ل ايف سياق عدم -2 قاب مي م نامج األكادي ي ساعات معتمدة يف الرب حتساب أ

ي يتم  قسم القانون، الذ لى طلبة  ب ع توج لي اإللزامي الم ب العم التدري

ب ، إنجازه يف المرحلة النهائية قبل التخرج تدري فإن برنامج التطوير وال

راءا خاذ اإلج بات د يقوم  حد يف الموعد الم جاز برنامج التدريب  ت الالزمة إلن

لس الكلية صورات مج ء ت نجاحه يف ضو ضمن  تي ت ط ال ضواب ، ويضع ال

بعة  ه أمر متا ل إلي يس الذي يوك ء هيئة التدر ضا مدرس من أع لى ال ويكون ع

ة  مؤسسة المدرب أعمال التدريب واإلشراف عليه، مشاركة المشرف من ال

ورة التد ة ، ريبيةيف رصد أعمال الد ى استفاد ومد حها  نجا وقياس مدى 

لي، الطلبة منها ب العم خاصة بالتدري م الفقرة ال ق أحكا ك وف  . وذل

 متطلبات التخرج لمرحلة البكالوريوس

درجة    مان تخرجه من الكلية ونيله  ب لض ب على الطال يتوج

يوس ية : ، البكالور تام المتطلبات التال بوضوح   أن ينجز 

له )أن ينجز بنجاح و - 1   )1بمعدل أق ساقات الدراسية ، (%60( نقطة  جميع الم

نامج التعليمي ضمن قسمه األكاديمي وحة يف الرب نى ، المطر بحد أد و
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يعة135) يف قسم الشر 1و )، ( ساعة معتمدة  م 43 يف قس ة  ( ساعة معتمد

 القانون .

قات الدراسيةأن ال يقل معدله الرتاكم -2   ميع المسا عن ، ي عند إتمام دراسة ج

ين )2) نون .%70( نقطت و قسم القا سم الشريعة، أ  ( يف ق

سم القانون -3   لي لطلبة ق يب العم تدر نامج ال جاز بحث، إنجاز بر رج  وإن التخ

ء،  نون على حد سوا ولطلبة قسم القا يعة  قسم الشر لطلبة  يف الفصل النهائي 

خطة الدراسية  وال تعليمي  نامج ال يف مفردات الرب فق المبين  وذلك و

 المعتمدة .

لمدة المعتمدة -4   نى ل ء الحد األد صى لها .، قضا تجاوز الحد األق  وعدم 

صول على براءة ذمة من إدارة الكلية . -5    الح

هناية كل فصل د -6   رج عند استحقاقها  ل ، راسيتمنح شهادات التخ م حف ويقا

ة واحدة كل عام جامعي .  التخرج مر

 المساق الب يل لمرحلة البكالوريوس

ساق إجباري غير مطروح يف الخطة    لب على م متى توقف تخرج الطا

مساقات االختيارية التي لم  قا بديال من ال أعطي مسا رتشادية  الفصلية االس

وط اآلتية : رسها، ويكون ذلك وفق الشر  يد

هذا  أن يضمن -1 فصل عينه الذي منح فيه  بديل تخرج الطالب يف ال المساق ال

 المساق .

ساقا -2 فقط . أن يكون م حدا   بديال وا
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تخصصية إذا كان المساق أ -3 قات االختيارية ال بديال من المسا ن يكون 

صصية . مساقات اإلجبارية التخ باري المتبقي من ال  اإلج

قات اللغتين العربية أو أ -4 باري المتبقي من مسا ق اإلج سا كون الم ن ال ي

ة، أو مساق مناهج البح قات الحفظ والتالو نكليزية، أو مسا ، اإل مي ث العل

قا .  أو متطلبا ساب

ختيارية العامة أو التخصصية ي -5 قات اال طاء المساق البديل من المسا مكن إع

قي من المتطلبات العامة . ق اإلجباري المتب  متى كان المسا

ن -6 يس يم د من رئ مي واعتما ألكادي ل بتوصية من المرشد ا بدي ساق ال ح الم

ني. سم المع  الق

 

http://www.imc.gov.ae/news/details/l20170509
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 الخطة ال راسية لمرحلة الماجستير

دد الساعات ا-1 حد األدنى لع اجستير يف يحدد ال امج لمعتمدة لنيل درجة الم الرب

حها الكلية تطر ثالثين )، التي  ثالث و ين 33ب بع وعشر ( ساعة معتمدة، أر

قات دراسية24) سع )، ( ساعة مسا د رسالة.9و ت ساعات إعدا ع ت-2  (  وز

اجستير يف برنامج من الربامج  ة لنيل درجة الم معتمد الساعات ال

وحة حو اآليت : ، المطر  على الن

ية من )    1* متطلبات الربنامج اإلجبار  ( ساعة معتمدة . 18( إلى )5

   ( إلى )6* متطلبات الربنامج االختيارية من   ( ساعات معتمدة 9( ساعات 

رسالة     ( ساعات معتمدة 9) * إعداد ال

ستويين على م، توزع المتطلبات اإلجبارية واالختيارية وأعمال البحث-3

صف( يضم فص، )سنة ون ل  دراسيا ، ليين دراسييناألو والثاين يضم فصال 

حدا يت : ، وا وفق اآل معتمدة  تم طرح ساعاهتا ال  بحيث ي

ل ة24)  :  * المستوى األو     ( ساعة معتمد
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ين ة9)  :  * المستوى الثا مد     ( ساعات معت

ة (33)       * المجموع          ساعة معتمد

 لغة الت ريس وأساليبه وخطة اإلرشاد األكاديمي

في-1 لوب التدريس الص صول ، تعتمد الكلية أس ويد الف حرص على تز وت

إنجاز العملية التعليمية  من  معية والبصرية التي تض ل الس بالوسائ الدراسية 

ت لها ساعات عملية قات التي خصص يف المسا ق، و حدث الطر فإن ، وفق أ

مكتبة العامة  خل أروقة ال ربات المعلوماتية أو دا تم يف مخت سها ي تدري

 مكتبية بحثية( . )ساعات

هي اللغة العربية-2 يف قسم الدراسات العليا  ض ويتم تدريس ب ،لغة التدريس  ع

باللغة اإلنكليزية قات التخصصية  ل ، المسا ك وفق المبين يف الفص وذل

خاص بتفصيل مفردات الخطة الدراسية .  ال

ح-3 ومشاريع الب رسائل العلمية  جوز يف ، وث هي العربيةلغة الكتابة يف ال وي

نكليزية للغة اإل با ض الحاالت كتابتها  ما معا، بع ي ، أو هب ب الذ طال ويلزم ال

نها باللغة  صا ع لغة اإلنكليزية أن يقدم ملخ بحثه بال يكتب رسالته أو مشروع 

ية .  العرب

سم ال-4 ية مجلس ق لى توص ناء ع يف بداية ، دراسات العليايقوم مجلس الكلية ب

ت، كل عام جامعي رتشادية  اد خطة اس م نامج باعت ع فيها ساعات الرب وز

من مستويين صول وض خطة ، المعتمدة على ثالثة ف و يجب أن تلحظ ال

سرتشادية بيان األمور اآلتية :  اال
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ه -أ   لى حد فصل ع قات كل  لى ، تفصيل مسا طلباته الدراسية موزعة ع وبيان مت

ع البحوث ، متطلبات إجبارية واختيارية ومشاري ية  ل العلم والرسائ

 ومتطلباهتا .

مع -ب   يان عدد الساعات ال ية .ب ق دراسي النظرية منها والعمل  تمدة لكل مسا

دراسي رمزا -ت   طاء كل مساق  ه، إع ومسار شير إلى برنامجه  باريا ، ي وكونه إج

ى ، أو اختياريا قما يشير إلى المستو مساق إلى جانب رمزه ر طى ال يع و

ل .   والفص

ساق درا -ث   لسابقة إزاء كل م يد المتطلبات ا طالب ، سيتحد بحيث ال يجوز لل

ق نهي بنجاح دراسة متطلبه الساب قبل أن ي ساق دراسي  يجوز ، دراسة أي م و

ألكاديمي رشد ا لقسم والم لس ا فقة مج ق ، بعد موا ب المسا طال يدرس ال أن 

تزامن يف الفصل الدراسي ذاته .  ومتطلبه السابق بشكل م

ي -ج   ومحتو دراسي  ل مساق  ف ومخرجات ك ف دقيق ألهدا وص ضع  هو ، ات

صة له . ع الساعات المعتمدة المخص ب م  بشكل يتناس

 معايير الرسائل العلمية 

تى أتم ي-1 العلمية م جيل رسالته  تس ه ل لة الماجستير بخطت لطالب يف مرح تقدم ا

2دراسة ) مي أقله )4 ة بمعدل تراك نقاط .3( ساعة معتمد  ) 

لمية-2 ل الع ألصو فق ا العلمية و ل  ط الرسائ م خط مدها المش، تقد ، رفونويعت

لموافقة عليها ها من ، بحيث يتعين على مجلس الدراسات العليا ا واعتماد

لس العلمي للكلية أصوال .  المج
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حلة ي-3 يف مر مي  ث العل شاريع البح رسائل العلمية وم لى ال ف ع إلشرا نحصر ا

ين ة المشارك واألساتذ ة  اجستير باألساتذ حاالت تتطلب ، الم يف  يجوز  و

الدقيق والنادر صص  باإلشراف،  مراعاة التخ ين  تكليف األساتذة المساعد

قل عن ثالث سنوات ال ت ربة يف مجال التدريس  يهم خ ، على أن تكون لد

بحوث ثة  نشورة أقلها ثال حكمة م اشرتاك عضو هيئة ، وبحوث م يجوز  كما 

من  تدريس م ضاء هيئة ال ر أو الخرباء من غير أع تخصص آخ يس يف  تدر

راف إذا  طلوبة يف اإلش فاية العلمية الم يزة والك خربة المتم تتوفر فيهم ال

جة ذلك .  حا  استدعت ال

)ا-4 قشة رسالته العلمية هو  طالب لمنا نى للمدة التي يقضيها ال ( 6لحد األد

د خطتهأشهر من تاريخ  صى هو )، اعتما حد األق نوات3وال ويلزم ، ( س

يف  واحدة  له مرة  حد أق رسالة ب جعة مشرفه أثناء عمله يف ال را طالب بم ال

ر.  الشه

يد قراراته ي-5 مناقشة ويصدر العم شكيل لجان ال سات العليا ت تولى مجلس الدرا

يدها وآلياهتا ين مواع ما يع ص، ك ناقشة ، هبذا الخصو جان م بحيث تتكون ل

حد الرس لى أن يكون أ ير، ع رف ومناقشين يف أقل تقد ائل العلمية من مش

يف  ضائها  لى أع كلية، وتسند رئاسة اللجنة إلى أع خارج ال المناقشين من 

حصوال عليها .  قدمهم  وأ  الرتبة العلمية 

سم -6 يس ق لية عن طريق رئ جان المناقشة توصياهتا إلى عميد الك ع ل ترف

ناقشة ال رسالة للمناقشة الدراسات العليا قبل الم صالحية ال تي تنص على 
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شة ، من عدمها بعد المناق ماد منح الدرجة من عدمها  باعت صيتها  فع تو كما تر

ع من تاريخ المناقشة ل أسبو يف ، خال ه  ت ه وقرارا توصيات صدر العميد  ث ي بحي

 ضوئها .

ية-7 ة الرسائل العلم يها عن ، إلجاز لطالب ف ال تقل درجة ا فإنه من الواجب أن 

)2ي )( أ70%) ط من  نقا ة ، (4(  درج ررت لجان المناقشة منحه  ويف حال ق

يل خطته لطالب بتعد لف ا هذا ، أقل ك خطة أخرى، ويعترب  أو التقدم ب

ساب  رسالة يف ح نوح لل ل التقدير المم يدخ ه، و يرة ل ثابة فرصة أخ راء بم اإلج

ت  قا جات المسا قدير العام لدرجة الماجستير، وذلك بحساب در الت

فة  درجات الرسالة .الدراسية مضا  إلى 

 آليات تح ي  موضوع الرسالة ومخطط البحث 

حدد يجب على الطا-1 قد  ه العلمية أن يكون  ضوع رسالت قديم مو ند ت لب ع

بعد مراجعته الدراسات  ح،  صاغها بوضو ية و ع البحث مشكلة الموضو

هذا  يف  ه  وعلي ي سيأيت به،  يد الذ يد الجد حد ه وت حول بقة التي أعدت  السا

ألسئلة التالية :السياق أن يج  يب عن ا

دراستها ؟ -أ لمشكلة التي ينوي  د ا هي حدو  ما 

ية خاصة يف الوق -ب لة ؟ وهل لها أهم هن ؟ما مصدر المشك را  ت ال

ي م -ت نو يد الذي ي وما الجد شكلة ؟  حول الم رره الدراسات السابقة  ا الذي تق

 اإلتيان به ؟
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وما الذي -ث شكلة ؟  جار حاليا بشأن الم نقاش  ل هنالك  در ه اسة ستضيفه 

ل المعريف الحالي ؟ لة إلى الحق  المشك

لة ؟ وهل ه -ج ل المشك بقة المعقودة حو ل إلى الدراسات السا ل يمكن الوصو

ها ؟ فعال وقام بحصر طالب   وصل إليها ال

لة ؟ -ح ناسبة لدراسة المشك  ما هي المنهجية الم

ع أن يو -خ هي المشكالت التي من المتوق ث ؟ وما اإلما  راءات اجهها الباح ج

ب عليها ؟ بالتغل  الكفيلة 

جابة ال-2 ين بعد إ رباه فوعة بال م إجاباته مش قد بقة، ي لى األسئلة السا لب ع طا

باألدلة  ته مدعمة  قديم مطالع ه بت بدور ي يقوم  مربرات إلى مشرفه، الذ وال

ها عن  جها، وتفرد لة التي يعال حث وأهمية المشك التي تثبت ضرورة الب

ت الدراسات السابقة المدونة بخ سم الدراسا فعها إلى رئيس ق صها، ير صو

فقة مجلس الدراسات العليا  بعد موا لس عليها، و خذ موافقة المج يا أل العل

ه  راعي في طط للبحث ي خ ع م لوض ب  طال ه ال وجَّ ي لة  سا الر ضوع  على مو

ناصر اآلتية :  الع

معريف لها . -أ طار ال واإل تها  شكلة البحث وأهمي  م

جها  -ب وأهم نتائ بقة   وما تتميز به الدراسة الحالية عنها .الدراسات السا

له معها  -ت ومدى تفاع شكلة  حث لهذه الم  .أسباب اختيار البا

جاز الدراسة . -ث  المنهج المتبع يف إن

 أدوات البحث . -ج
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توقعة وكيفية التغلب عليها . -ح بات الم  الصعو

صطلحات المخطط البحثي الغامضة . -خ يف م  تعر

ثي موزعا  -د خطط البح وتكون رسم الم ث،  ل والمباح األبواب والفصو على 

حو التالي :   مسلسلة على الن

 األبواب

ل صو  الف

ث ح  المبا

ب طال  الم

صد قا  الم

ع  الفرو

لبحث . -ذ ومراجع ا صادر   أهم م

لس -3 موافقة عليه من مج خذ ال ط، يتم أ بعد موافقة المشرف على المخط

ال،  مي له أصو لمجلس العل ماد ا ثم اعت بدأ الدراسات العليا، ومن  بحيث ي

يخ  تار ناقشتها من  جاز الرسالة العلمية وم معتمدة إلن مهل ال تساب ال اح

مي لمخططها . لس العل مج ور قرار اعتماد ال  صد

 م ة ال راسة ) الح  األدنى واألقصى (

ماجستير-1 لطالب يف الكلية لنيل درجة ال يها ا تي يقض ة ال نى للمد هو ، الحد األد

نة  ادية )س ل دراسية اعتي في .ثالثة فصو ف( يتخللها فصل صي  ونص
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ب المحول إلى الكلية من جامعة ا-2 طال يقضيها ال نى للمدة التي  حد األد ل

ستير صالن دراسيان اعتياديان .، أخرى لنيل درجة الماج  هو ف

حد األ-3 جة ال يف الكلية لنيل در قضيها  يجوز للطالب أن ي صى للمدة التي  ق

اجستير فصول دراسية اعتيادية )، الم أربع سنوات( تتخللها هو ثمانية 

 فصول صيفية .

صى ي-4 حد األق طالب المحول إلى الكلية من جامعة أخرى من ال حذف لل

صول المحتسبة له عند التسجيل . مقررة ما يوازي مدة الف  للمدة ال

ه المدة .-5 ف التسجيل يف حساب هذ ل وق يدخ  ال 

اجستير ما يقابل كل )-6 لة الم  دراسيا ( ساعة معتمدة فصال12يحتسب يف مرح

 يجري حساب معدله الرتاكمي . 

 العبء ال راسي يف الفصل الواح  ) الح  األدنى واألقصى (

ب يف ا-1 يدرسها الطال تمدة التي  مع ) الساعات ال ء الدراسي  لعب لحد األدنى ل

( هو ) بء ، ( ساعات معتمدة9الفصل الدراسي الواحد  حد األعلى للع وال

هو )  ( ساعة معتمدة .12الدراسي 

ء -2 لعب يكون الحد األدنى ل قل من )ايجوز أن  ، ( ساعات معتمدة9لدراسي أ

ل عن ) ال تق م ، ( ساعات6شريطة أن  ب ما ل طال ال ة  اس يل در م تأج ن قّلت ت فإ

 تكن هذه الساعات ساعات متبقية عليه . 
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 المواظبة والحضور وإنذارات الغياب 

م الموا-1 ك للشريعة والقانون بنظا م مال إلما ضوروظبة تأخذ كلية ا رر ، الح وتق

وجلسات  العملية  ع الدروس النظرية و ضور جمي لى الطلبة ح لزاما ع

هنا . يدرسو تي  قات ال حانات الخاصة بالمسا وحضور االمت  البحث 

لبة م-2 وغياب الط درس المساق هو المسؤول عن ضبط جدول حضور 

جدت تى و هبم م أعذار غيا ق من  سؤول عن التحق وهو الم ه،  ، المسجلين في

يس قسم الدراسات وعن إع يه إنذارات الغياب بعد أخذ موافقة رئ داد وتوج

يد عليها .  يا والعم  العل

طالب يف المساق الدراسي )إ-3 موع %10ذا بلغت نسبة غياب ال ( من مج

ه صصة ل مخ ما لم ، وجه إليه مدرس المساق إنذارا، الساعات الفعلية ال

حضور يواف ه من ال نع ي م مدرس من قيام عذر قهر ب يتحقق ال نائ ق عليه 

يا .  ون الدراسات العل عميد لشؤ  ال

لطالب بدون عذر مقبول )ف-4 ياب ا 17إذا بلغت نسبة غ موع % ج ( من م

مخصصة للمساق ا ، الساعات الفعلية ال وجه مدرس المساق إليه إنذارا ثاني

يد . فق عليه رئيس قسم الدراسات العليا والعم  يوا

طالب يف المساق -5 2الدراسي )يف حال وصلت نسبة غياب ال ثمة 5% يكن  ( ولم 

لمساق يف هناية  ب يحرم من دخول امتحانات ا ل فإن الطال عذر مقبو

ل ه الدراسي رسوبه فيه، الفص ل يف ، ويثبت يف سج به  فإذا بلغت نسبة غيا

ل%25المساق ) لطالب يحرم من ، قبله العميد، ( وكان ثمة عذر مقبو فإن ا
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فص يف هناية ال اق الدراسي  ه ، لدخول امتحانات المس ويثبت يف سجل

)منسحب مساق عبارة  ا ال هذ موازاة   .( W( )الدراسي ب

ير عذر-6 بغ بعذر والغياب  العتبار الغياب  ين ا تساب ا، يؤخذ بع حد يف اح ل

بق . ح به من الغياب كما يف البند السا صى المسمو  األق

   تقوي  أداء الطلبة داخل الفصول )أعمال الفصل(

بة داخل-1 صول يقصد بتقويم أداء الطل صفية ، الف شطتهم ال بعة أعمالهم وأن متا

راسي د الفصل الد ألعمال نسبة )، على امتدا صص لهذه ا ، (%60حيث تخ

لها نسبة ) ل%40تقاب هناية الفص المتحانات  د ، (  تحد نسبتين  ع ال ومن مجمو

لمساق الدراسي . ة النهائية ل  وترصد العالم

ل الفصل-2 )، تشمل أعما صص لها نسبة  تي يخ درجات ( من مج%60ال موع 

ب طال نب تقويم متنوعة ألداء ال جوا ق،  لي:، المسا ما ي مكن تلخيصها ب  ي

خصص له ما نسبته )إ -أ   صف الفصل الدراسي ت ( من %20جراء امتحان منت

اق الدراسي س رجات الم موع د المتحان يف ، مج راء هذا ا ويتم إج

بداية الفصل الدراسي االعتيادي . ع والثامن من  ين الساب بوع  األس

) -ب   صص ما نسبته  صفية %20تخ طة ال ساق لألنش جات الم ع در ( من مجمو

م  نهج العا فهم الطالب للم بحثية، بما فيها مستوى  وال والمشاركات العملية 

 للمساق .

نات ( من مجمو%20تخصص ما نسبته ) -ت  ع درجات المساق لالمتحا

فوية .  الش



 كلية اإلمام مالك للشريعة والقانون دليل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 156   

خاصة لك-3 فقا للطبيعة ال جات و توزيع هذه الدر تعديل  تم  ليجوز  ق وي مسا

لس العلمي  واعتماد المج قسم الدراسات العليا  مطالعة مجلس  ذلك ب

 أصوال .

ضع م-4 وعن و حانات المنتصف  لمسؤول عن إجراء امت ساق هو ا درس الم

خاصة هبا ق اإلجابات ال ورا صد العالمات ، أسئلتها وتصحيح أ وعن ر

بشكل صحيح وهنائي شوف  يف الك د ، النهائية لها  ل عن رص وهو المسؤو

من  عملية والبحثية للطلبة، ض لمشاركات ال ية وا رات األنشطة الصف تقدي

ة لذلك قيعه . ، كشوف خاصة معد تو قها ب تمدها ويوث  يع

طبيعة ي-5 ذات ال بعض المساقات  لس الكلية، استثناء  بقرار من مج جوز 

ؤية يوصي هبا  لذكر، وذلك حسب ر فة ا يم اآلن خاصة من قاعدة التقي ال

يا .  مجلس الدراسات العل

   امتحانات نهاية الفصول ال راسية

رف  عميد-1 صول ويش ؤول بشكل مباشر عن امتحانات هناية الف س الكلية هو الم

ل رئيس قسم الدراسات العليا ، على تنظيمها رض أعما ع لهذا الغ ويتاب

ف الخاصة  شو جميع الك يد الكلية  يعتمد عم حان، و جان االمت ل ل ما وأع

رجات النهائية .   برصد الد

ال-2 رجات المساق %40متحان هناية الفصل ما نسبته )تخصص  جموع د ( من م

مها، الدراسي معظ دات محتوى المساق أو ل لة لجميع مفر ، وتكون شام

ها مجلس الكلية . يعتمد هبا جلس الدراسات العليا و صي   وفق سياسات يو
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   عالمات وتق يرات النتائج ومع ل النجاح والمع ل الفصلي والتراكمي

ية  -1 قات باألرقام وفق النسب المئو ترصد عالمات امتحانات المسا

ط، وذلك وفق البيان التالي :  قا بالن وف و  وبالحر

 النقاط العالمات بالحرو  العالمات المئوية

 A 4 أ 100إلى  90من 

ل من  85من   B+ 3.5 ب+ 90إلى أق

 B 3 ب 85إلى أقل من  80من 

ل من  75من  C+ 2.5 ج+ 80إلى أق

 C 2 ج 75إلى أقل من  70من 

 E 0 هـ 70أقل من 

لى حدة-2 وف، معدل النجاح يف كل مساق دراسي ع لحر بحساب ا ، هو )ج( 

ط2أي) قا ساب الن نسبة المئوية70و )، ( بح طالب ، ( بحساب ال وكل 

ق الدراسي  ( يف المسا تيجة )هـ (، تحصل على ن ي )أقل من سبعين فإن ، أ

)صفر( يف  لى  ل ع ه تحص يعني أن طهذا  قا ساب الن فهو يعد ، ح بالتالي  و

با دراسة المساق يف الفصل التالي أو الفصول التي ، راس إعادة  يجب عليه 

 تليه . 

سم ت-3 ية يف ق قاط يف معدالت الفصول والمعدالت الرتاكم رات الن حتسب تقدي

تالي: ، الدراسات العليا  وفق ال
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 التق ير العالمات بالحرو  النقاط

 ممتاز A أ 4

+، ب 4إلى أقل من  3من  جدا +B,B ب  جيد 

ل من  2من  جيد +C,C ج+، ج 3إلى أق

ف E هـ 2أقل من   ضعي

معدالت الرتاكمية-4 وال معدالت الفصلية  ل ، يجري حساب ال ط ك قا رب ن بض

وع حاصل الضرب على ، مساق بعدد الساعات المعتمدة له م ثم قسمة مج

مجموع المساقات المعتمدة ل موع عدد الساعات  ل ، مج وذلك وفق المثا

  :التالي

 المجموع ع د الساعات المعتم ة النقاط ال رجة المادة

 9 3 3 ب قواع  أصولية

 10.5 3 3.5 ب + أصول فقه

 6 3 2.5 ج + قانون م ين

 6 3 2 ج قانون جنائي دولي

 33   -              12 المجموع

 جي  نقطة = ج+ = 2.75=  12÷  33   المع ل النهائي الفصلي أو التراكمي

قات التي درسها ي-5 جميع المسا ط  قا ل ن بارة عن معد ل الفصلي ع كون المعد

ب يها أو رس طالب يف الفصل نجح ف ة ، ال معتمد ساعات ال تقل ال يطة أن ال  شر

صل الدراسي التام، وهو  تساب الف نى الح حد األد قات عن ال لهذه المسا

 ( ساعة معتمدة .12)
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مي لل -6 معدل الرتاك با على أساس يكون ال اجستير محسو طالب يف مرحلة الم

د  وفقا لعد رسالة العلمية  دراسي ويف ال يف كل مساق  ل عليها  حاص النقاط ال

خصصة لكل منها . م  الساعات المعتمدة ال

سم الدراسات العليا عن )ي-7 لطلبة ق مي  ل المعدل الرتاك ال يق نقاط 3جب أن   )

ومن ثم80%) زوا اإلنذار األكاديمي  تى يتجاو مي من  ( ح ألكادي ل ا الفص

 الكلية .

ال ت-8 طالب الذي ينال عند التخرج معدال تراكميا  منح مرتبة الشرف األولى لل

ط4يقل عن ) قا د ، ( ن ي ينال عن ب الذ ثانية للطال ف ال تمنح مرتبة الشر و

اوح بين ) رت وأقل من )3.7تخرجه معدال تراكميا ي قاط .4(   ( ن

   وى الطالباإلنذارات األكاديمية والفصل لضعف مست

)إذا حص-1 ل من  لى معدل تراكمي أق يا ع قسم الدراسات العل لطالب يف  ( 3ل ا

ط ) راسي واحد له من تاريخ ، (%80نقا ذلك بعد استخراج معدل فصل د و

دل دراسة ) يعا ي ما  نذار ، ( ساعة معتمدة12بدء الدراسة، أ ه إليه إ وج

مي يف  يس قسم الدراسات العليا لرفع معدله الرتاك أكاديمي أول يعتمده رئ

 الفصل التالي . 

مي إ-2 ب يف قسم الدراسات العليا، من إزالة اإلنذار األكادي طال ذا لم يتمكن ال

فع معدله الرتاكمي إلى ) ط 3األول خالل الفصل التالي وذلك بر نقا  )

يدوجه إليه إنذار أ، (80%) مي ثان يعتمده العم ويلزم بإعادة دراسة ، كادي

قدير أقل من ) لى ت يها ع قات التي تحصل ف  ( نقاط( .3المسا
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مي إ-3 ألكادي مكن الطالب يف قسم الدراسات العليا من إزالة اإلنذار ا ذا لم يت

طى  يع ه إليه إنذار أكاديمي هنائي، و يف الفصل الدراسي التالي وج الثاين 

حد وا دراسي  ك فرصة فصل  ز عن ذل ع معدله، فإن عج فصل من ، لرف

مي ، الكلية لوم العالي متى كان معدله الرتاك لكلية منحه شهادة الدب ول

صف إلى أقل من )2.5) ساقات 3( نقطتين ون نجز جميع الم وأ ( نقاط 

رسالة .  مهدة لل  الدراسية الم

الت يمكن لرئيس الكلية الت-4 نفيذي ووفق مقتضيات المصلحة واحتما

معدالت  ل ، الرتاكميةال رة النهائية فرصة فص طاء المنذرين أكاديميا للم إع

ت ديمي خالل دراس إلزالة اإلنذار األكا ل من ثان  ل الفص ية قب نظام هم ال

 . الكلية

رار ي-5 مي أو ق ألكادي لب بقرار اإلنذار ا لطلبة إبالغ الطا تولى قسم شؤون ا

كلية، وتح ل الفصل من الكلية، وإبالغ الجهات المعنية داخل ال لى ك تفظ ع

ب . طال ه القرارات يف ملف ال نسخ عن هذ ل ب حوا  األ

   إعادة دراسة المواد

يها ي-1 تي يرسب ف تسجيل يف المساقات اإلجبارية ال إعادة ال طالب  جب على ال

قل من ) صفر( نقطة، (%70بنيله معدل )هـ( أي أ ت ، وهو ) وإذا كان

ي ين أن  بالخيار ب فهو  قات التي رسب فيها اختيارية  تسجيل فيها المسا عيد ال

بديال عنها وفق الخطة الدراسية المعتمدة . تار   أو يخ
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ق نجح فيه ي-2 مي إعادة دراسة مسا فع معدله الرتاك راض ر لطالب ألغ جوز ل

ط واحدة فق ولى ، وذلك لمرة  يف المرة األ وز معدله فيه  ال يتجا شريطة أن 

ط3) لى يف امتحانات ال، ( نقا بت له العالمة األع  مرتين .فإذا أعاده حس

قديرات ي-3 تسجيل كافة الت ل ب ألحوا لطلبة يف جميع ا سم شؤون ا قوم ق

دراسة  حصل عليها أثناء  والتي  لطالب الدراسي  سجل ا يخها يف  بتوار

قات تي ، المسا إلعادة ال وا رات الرسوب  قدي إشارات خاصة أمام ت ع وضع  م

ثناء احتساب  لطالب أ بجهد ا رتاكمتم حذفها  ه ال فصلية ومعدل ه ال  .يمعدالت

 متطلبات التخرج

رجه من الكلي-1 لضمان تخ لى الطالب  ماجستيريتوجب ع أن ، ة ونيله درجة ال

تام المتطلبات التالية :   ينجز بوضوح 

بمعدل أقله ) -أ    ساقات، (%70( نقطتين )2أن ينجز بنجاح و  أيا من الم

جه التعليمي نام مطروحة يف بر نى )، الدراسية ال بحد أد 2و  ( ساعة .4

لها ) -ب   جة أق بدر رسالة  جاز ال  ( .%70إن

يةعأن ال يقل معدله الرتاكمي  -ت  ساقات الدراس مام دراسة جميع الم ، ند إت

رسالة العلمية بعد المناقشة ضافة إلى احتساب درجة ال ط 3عن )، باإل نقا  )

(80%. ) 

نى للمدة المعتمدة -ث   ء الحد األد صى لها .، قضا حد األق جاوز ال ت  وعدم 

ل -ج   لى براءة ذمة من إدارة الكلية .ا ل ع  حصو
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قها هناية كل فصل درا -ح  ل ، سيتمنح شهادات التخرج عند استحقا ويقام حف

ة واحدة كل عام جامعي .  التخرج مر

 أحكام االنتحال العلمي يف الرسائل العلمية

ة-1 معتمد ل بأحكام الغش ال إلخال ع ، يف لوائح الكلية من غير ا ي فإن على جم

رسائل العلمية أن يعملوا بموضوعية الطلبة المس رحلة ال يف م جلين 

تمدة يف إجراء البحوث  جاز رسائلهم وفق القواعد المع ومنهجية على إن

ية قة ، وعليهم يف هذه السياق تجنب أي انتحال علمي للغير، العلم أو سر

فكرية. لكيته ال قوق م  لح

ب-2 رسائل العلمية  لة إعداد ال يف مرح كار عزو جميع ايلتزم الطلبة  ء واألف آلرا

لى  واإللكرتونية إ صادر والمراجع الورقية  قولة إلى البحث من الم المن

مواقع اإللكرتونية الناشرة لها وال جهات أ وثيق ال حاهبا وت يف ، أص يهم  وعل

ة،  خطو واتباع تعليماهتم خطوة ب هذا الجانب التزام توجيهات المشرفين 

بط لدى إعدادهم جم هبذه الضوا وراق البحثية كما عليهم االلتزام  يع األ

ساقات الدراسية .  بالم قة   الملح

مية -3 ه العل ب الذي تقدم برسالت إذا ثبت ألحد أعضاء لجنة المناقشة أن الطال

ضها قام بانتحال وسرقة علمية يف جميع أجزاء الرسالة أو بع قد  ، للمناقشة 

ق  إلى عميد الكلية عن طري خصوص مشفوعا باألدلة  هبذا ال فإنه يقدم تقريره 

العليا سم الدراسات  ي ، رئيس ق أديب تجر ل العميد لجنة ت ث يشك حي

لطالب ة مع ا م ، تحقيقاهتا الالزم ب بجر فإذا توصلت اللجنة إلى إدانة الطال
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قة  مي بطري لغير وانتحال عمله العل لى حقوق الملكية الفكرية ل التعدي ع

مقدمة، غير مشروعة علمية ال رسالة ال ها بإلغاء ال قرار خذت  ل ، ات وفص

رال ستة أشه ة ، طالب من الكلية لمدة  تسجيل يف مرحل بعدها التقدم لل مكنه  ي

خطة بحثية جديدة . جديد و ية لكن بموضوع علمي   الرسالة العلم

ل يف-4 تحا واالن ه يف أعمال السرقة  تجريم ي سبق  لب الذ ل ارتكب الطا  حا

شاهبة خالفة ثانية م مي، لم ة ، العل صور ه ب أديب قرارها بفصل اتخذت لجنة الت

 ائية من الكلية .هن

النتحال يف-5 به جرم ا بسبب ارتكا طالب من الكلية لمدة ستة أشهر   حال فصل ال

مي ألول مرة ألقصى ، العل تساب الحد ا ل يف اح تدخ فرتة الفصل هذه  إن  ف

تير يف الكلية . اجس م لة ال طالب البقاء فيها يف مرح جوز لل تي ي  للمدة ال

قام -6 طالب قد  اق أن ال مدرس المس ورقته البحثية إذا ثبت ل مي يف  بانتحال عل

فوعا  صوص مش هبذا الخ المتعلقة بالمساق الدراسي، فإنه يقدم تقريره 

يس قسم الدراسات العليا حيث ، باألدلة إلى عميد الكلية عن طريق رئ

ب طال ع ال حقيقاهتا الالزمة م ي ت أديب تجر ا ، يشكل العميد لجنة ت إذ ف

تعد م ال لكية توصلت اللجنة إلى إدانة الطالب بجر ي على حقوق الم

شروعة مله العلمي بطريقة غير م وانتحال ع ها ، الفكرية للغير  تخذت قرار ا

قة البحثية . بالور معني  يف المساق الدراسي ال  برتسيبه 

ء -7 نا ه يف عمل االنتحال العلمي أث يم ق تجر ي سب لب الذ طا ل ارتكب ال يف حا

مخ ساقات الدراسية، ل بالم لحقة  وراقه البحثية الم ه أ ، الفة ثانية مشاهبةإعداد
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ي  ل الذ قات الفص ها برتسيبه يف جميع مسا قرار أديب  اتخذت لجنة الت

ل  ص إن تكرر منه ذلك لمرة ثالثة، ف علمية الثانية، ف ه حالة السرقة ال ت في وقع

هنائية من الكلية.  بصورة 

 
  

http://www.imc.gov.ae/news/details/مشاركة-الكلية-في-مؤتمر-للقانون-الدولي-بجنيف
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