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رعية وا دراسة العلوم الش كليات الرائدة يف  قانونية أن تكون الكلية إحدى ال ل

تطلبات العصر واحتياجات سوق العمل وم   .برؤية عصرية تتماشى 

  

 

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 

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

 .االبتكار

 

 

 التميز.  

 مهنية   .ال

 الوسطية.  

 االلتزام االجتماعي. 

 واالبتكار بداع   .اإل

 نة وال صالة مع المرو  .معاصرةاأل

  

 رؤيةةةةةةي :    ةةةةةةي 

 

  :    ةةةةةي رسةةةةة  ي

 

 : قةةةةةةةةةةةةةة   
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  ل يف مجا بشرية وإعداد المتخصصين  هتدف الكلية إلى تنمية الموارد ال

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

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 االحتياجات  لى حد سواء،  للطالب والطالبات ع

يف در البشرية  لوم الشراإلقليمية من الكوا م  ع 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

ح والب قانونية،  وال واالشرعية  نوين،  قهي والقا جان الشرعية ث الف والل لوعظ، 

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 سب حك يعتمد ال والغلو، وبمنهج  يال لنشر بعيدا عن التطرف 

ة إليها والدعو  . الثقافة اإلسالمية 

 :    ةةةةي  أهةةةة : 
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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 نشئتها تنشئة صالحة المجتم ل وت ة ، وتربية األجيا مؤسسة األسر ل  داخ

مهما  يف مقاربة، وخارجها يعة والقانون ودعائ 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 منهم  بعة ون ء األر قها ة الف ب الساد ية لمذاه تشريع ل ال ألصو احرتام ا

بن أنساإلمام مذهب  ف بعيدا عن ت، مالك  والتطر رات االنحراف  يا

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

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

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 

خار وات وورش العمل داخل الكلية، أو المشاركة فيها   . جهاوالند
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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 مستدامة  . أكاديمية 

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

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

صة حكومية والخا سسات ال مؤ وال وائر   . والقانون للد

يسير مادالعت آلية توفير -12  . يةالدراس المنح وت
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 :    ي فع   ي

فها برسالتها للنهوض المعتمدة الوسائل خالل من الكلية فعالية تتأكد  هدا ، وأ

ل هذه وتتأكد  : يلي ما خالل من الوسائ

طيط أساليب اعتماد -1  خ شطة لكافة الت تي الكلية أن خدم ال تها ت فها رسال هدا  وأ

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

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

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

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

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

ط بداية نشا ة ال  . كافية بمد

ع الكلية يف معتمدة إدارية وحدة وكل برنامج وكل قسم كل يقوم -2  ض  بو

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

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

ياسها من يمكن ى وإدراك ق جاح مد قها يف الن  . تحقي

الس تقوم -3  للجان المج ولة وا شطة التعليمي الربنامج عن المسؤ  واألن

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

مي برنامج أو هداف مع يتسق أكادي جات ووصف، العامة الكلية أ ل مخر  ك

ف شكل، هد مكن ب ياسها من ي اح مدى وإدراك ق ج قها يف الن  . كذلك تحقي
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م، أداء لتقييم متقدمة أساليب الكلية تعتمد -4   ومدى اإلدارية، والشعب األقسا

حها مدى وقياس الخدمات، وبرامج والبحثية التعليمية الربامج فعالية جا  ن

غ يف هدافها، بلو رص أ ل وتح لى فعال بشك ظيف ع ء يف التقييم نتائج تو را  إج

يالت مالئمة التعد خطط على ال تمدة والوسائل ال مع ة نطاق يف ال دار  اإل

راف والتعليم حث واإلش  . والخدمة والب

حث منظومة الكلية تفّعل  مي الب جزء المؤسسي العل  عملية من يتجزأ ال ك

ط ق عن ذلك ويتم، والتقييم التخطي ف طري راء اإلداريين المسؤولين تكلي  بإج

ساتية علمية بحوث تمرة مؤس  إلى بالوصول تسمح آلية وتأسيس، مس

معلومات نطاق الصلة ذات ال نشىء، البحث ب صا مكتبا الغرض لهذا وت  باسم خا

رتاتيجية مكتب تميز االس و كما وال بع الباب يف مبين ه ع، الرا خذ م  بعين األ

العتبار ورة ا ل ضر مي البحث إطار ضمن التالية العناصر إدخا سي العل مؤس  : ال

رارية – 1  مع استم ي الج نات الفور نامج نشاط كل نع للبيا م وبر ده ت  اعتما

  وتنفيذه

 . النتائج ونشر تحليل -2 

لدراسات البيانات قواعد تطوير -3  يالت ل صائية والتحل  . اإلح

يذ تصميم -4  تعلق داخلية دراسات وتنف سة العاملين واألفراد بالطلبة ت ، بالمؤس

ق إلى إضافة راف امج والتجهيزات الم خدمات والرب د وال ية والموار  . المال

خارجية والتقارير الدراسات استخدام -5  اق يف ال  . والتحليل التقييم نط
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م  ى لتقييم مستدامة إجراءات وتطبيق بتطوير الكلية تقو ق مد  تحقي

هداف تخدم، التعليمي الربنامج وفعالية الرتبوية األ  التقييمات هذه نتائج وتس

هج األكاديمية الربامج تطوير أجل من لخدمات ئروسا والمساقات والمنا  ا

ة معتمد لى، ال ن ع تضمن أ يس ت  : التالية العناصر، هنا التقييم وأدلة مقاي

 . المتبعة التدريس طرق تقييم -1 

فاية مدى قياس -2  رافق ك تمرة بصورة والتجهيزات الم  . مس

وراق تحليل -3  ثهم الطلبة إجابات أ بحو لمية و  بحثهم مستوى وقياس، الع

مهم ومستوى  . يةالتعليم للمناهج فه

لبة استبانة إعداد -4  حاليين الط لطلبة، ال جهم المتوقع وا لبة، تخر  والط

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

مام معدالت قياس -5  ية األعوام يف األكاديمية الربامج إت الت، الجامع معد  وال

لطلبة لنتائج الرتاكمية  . ا

لخريجين القبول اختبارات نتائج قياس -6   العليا دراساهتم بمتابعة الراغبين ل

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

تعيين معدالت وقياس ف يف للخريجين ال  . الوظائ

بعة -7  ه الذي التقييم نتائج متا ل جهات تجري تشغيل تقوم التي العم  . الخرجين ب

ألكا الربامج ووثائق أوراق دراسة -8  يميةا ة د نامج المساند  التعليمي للرب

ندوات وأنشطة لصلة ذات ال تحليلها، ا  . و
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       ي : تنف ذي : رئ س

يس يتولى  لكلية التنفيذي الرئ  : التالية والصالحيات المهام ل

في كافة يرأس -1  يميين اإلداريين الكلية موظ ألكاد  سياسة تنفيذ ويتولى، وا

ناء مجلس خاصة األم تسيير ال يرها الكلية أعمال ب  . وتطو

ألعمال بكافة يقوم -2  نشاطات ا تي وال ها ال لة يرا ه واجباته ألداء فاع ت سؤوليا  وم

امة التنمية لتحقيق لكلية المستد راعاة كله وذلك، ل قوانين بم  واللوائح ال

ة معتمد راعاة، ال رات وم را يهات الق درة والتوج لس عن الصا ء مج ألمنا  .ا

رأس -3  ع، الكلية مجلس اجتماعات ي ه من ويتاب ل خالل ما مادة أع كلية ع  ال

جان ويشكل اإلدارات، وأعمال خاصة الل قاء معايير بتطبيق ال ين انت مدرس  ال

 . واإلداريين والفنيين

د -4  خاص الملف إعدا فعه، العميد تعيين برتشيح ال لس إلى ير ناء مج ألم  . ا

ضاء تعيين -5  درسين أساتذة من التدريس هيئة أع تعيين، وترقيتهم وم ه و  نواب

موظفين وسائر ومستشاريه ومساعديه ذلك، والفنيين اإلداريين ال ق و ف  و

لجان قرارات صة ال رارات المخت ون لجنة وق  والموارد الموظفين شؤ

 . البشرية

ألكاديمية الخطة اعتماد -6  لمعدة السنوية ا د بعد الكلية مجلس يف ا  اعتما

ء مجلس موافقة واستصدار، العميد ألمنا  . عليها ا
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ؤساء سميةت -7  ام ر ألقس ألكاديمية ا ضاء مناقالت واعتماد والعلمية ا  هيئة أع

هتم واعتماد العميد، من برتشيح التدريس جازات إجازا م وإ سا  األق

 . اإلدارية

ماد -8  ل اعت موازنة جداو م التي السنوية ال سم رئيس بإعدادها يقو  الدعم ق

سي، مؤس فعها ال سب ور لس إلى األصول ح ناء مج  . األم

لى رفيش -9  تدقيق أعمال ع لي ال للجنة وأعمال، الداخ ية للمنح العليا ا  الدراس

أن هبذا ويرفع والهبات، ر الش قاري تمرة ت لس إلى مس ناء مج  . األم

نات قواعد تحليل نتائج يف النظر -10  تقييم الخاصة البيا ية يف العاملين أداء ب  الكل

يها المعتمدة المختلفة الربامج فعالية وقياس ته، ف ل نطاق يف اودراس  عم

سي البحث وحدة مؤس مهيدا وذلك، الجودة وقياس ال خاذ ت  القرارات الت

ناسبة فع، ضوئها يف الم لس إلى تقارير بذلك وير ناء مج  . األم

لى التوقيع -11  فات ع رف كشو ية بنود بتطبيق الخاصة الص مدة الميزان ، المعت

ة معد مالية اإلدارية الشؤون إدارة مدير قبل من نظاما وال  . وال

قد -12  مي التعاون اتفاقيات ع مي العل ألكادي سات مع وا مؤس تعليمية ال  ال

ة ل يف الرائد لوم مجا خارجها الدولة داخل والقانونية الشرعية الع  وأخذ، و

موافقة ية االتفاقيات على ال خارج ية قبل من ال مي االعتماد مفوض ألكادي  ا

 . بالدولة

قيات على التوقيع -13  راكة اتفا سات مع الش معنية العمل سوق مؤس  ال

صة المراجع تقوم والتي الكلية، بتخصص  . لها بالتحضير الكلية يف المخت
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اخلية والمنتديات اللقاءات يف الكلية يمثل -14  خارجية الد  ويرأس، وال

جد متى الكلية يف العامة األكاديمية المناسبات  . و

لس إلى الطلب -15  ء مج ألمنا حداث على بالموافقة ا ر است  تعيينل شواغ

ين تشار با له مس نوا سب و من، العمل مقتضيات بح سوغات تصورات ض  وم

لس تمكن ء من المج بدا  .الرأي إ

توقيع -16  ادات على ال شه مخاطبات والرسائل، الكلية تمنحها التي ال  وال

ية خارج لة له ما وكل، ال لس بقرارات ص  . الكلية مج

ء مجلس إلى الدورية التقارير رفع -17  ألمنا صف التي ا طات أعمال ت  ونشا

سارات عن واإلجابة الكلية، وإنجازات ء استف ء مجلس أعضا  األمنا

خاصة لس إلى ويرفع يعدّ  كما، الشأن هبذا ال ناء مج ة تقارير األم فاء  الك

خاصة أداء ال  . العميد ب

ما أخرى صالحيات أو أعمال أية – 18  لة له م له بنطاق ص ليه يحيلها عم  ع

لس   .المج
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 :الستش ري : مج س

ءي  رئيس نشى ي ال ية التنفيذ يا مجلسا للكل تشار نا اس  شخصيات من مكو

سسات إدارات على قائمة ق مؤ ل سو معنية العم من أو الكلية بربامج ال  م

ه ومن يمثلوهنم،  :المؤسسات هذ

 دبي محاكم -1

 دبي يف العامة النيابة -2

محامين قطاع -3  ال

تشريعات العامة الهيئة -4 قانوني الشؤون دائرة أو لل بي ةال  بد

 اإلسالمية الشؤون -5

ء -6  الشرعية والبحوث اإلفتا

صارف يف الشرعية الرقابة لجان -7  اإلسالمية الم

حكيم مراكز -8  الت

يرة أكاديمية شخصيات -9 تعليمية الربامج مجال يف خب   ال

لس من الغرض  ي المج تشار ة هو االس  التوجهات صياغة يف المساعد

لكلية، االسرتاتيجية عميق تقوية لسب واقرتاح ل ت  الكلية بين الشراكة و

ع، ام ويتولى والمجتم مه  :التالية ال

شورة إسداء -1 هات األولويات بشأن الم جا جديدة واآلفاق واالت  مجاالت يف ال

مي والبحث التعليم مجتمعية والشراكة العل  .ال

اتيجيات اقرتاح -2 مكن التي االسرت خدامها ي تحقيق است  .الكلية أهداف ل
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قديم -3 كلية حاتمقرت ت ل خص فيما ل قائمة والبحثية األكاديمية الربامج ي  ال

 .والمقرتحة

يز السبل اقرتاح -4 تعز اصر وتقوية ل مع العالقة أو إنشاء بالمجت  شراكة و

 .فعالة مؤسسية

 .المجتمع يف الكلية سمعة تعزيز يف المساعدة -5

رأي اإلفادة -6 يجي وضع حول بال ل سوق يف الكلية خر  .العم

ر تحسين بشأن رتحاتمق تقديم -7 طوي مهارات التدريب برامج وت  التي وال

جات تلبي حتى الكلية تطرحها شري المال رأس احتيا  اإلمارات بدولة الب

ية ة العرب  .المتحد

ل -8 ص لتوفير وصل كهمزة العم ب فر تملة تدري مل وفرص للطلبة، مح  ع

رص للخريجين، حوث وف خدمة ب  .التدريس هيئة ألعضاء مجتمع و

ساعدة -9 ل سعيها يف الكلية م لى للحصو تكشاف لمبادراهتا مالي دعم ع  واس

مويل فرص بتكرة البحوث ت م  .ال

ة تقديم -10 شور ل الم ضايا حو ري المجلس إلى تحال التي واألمور الق تشا  االس

رئيس قبل من ي ال ب أو التنفيذ  .الكلية عميد أو التنفيذي الرئيس نائ
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 :    ي مج س

لكلية التنفيذي يسالرئ من الكلية مجلس يتكون  يسا ل  نائبا العميد ومن، رئ

رئيس نائب ومن للرئيس، ي، ال تشاره التنفيذ ة، لشؤون ومس تشار ومن العماد  مس

خطيط، األكاديمية الشؤون سم ورئيس والت يعة، ق سم ورئيس الشر  القانون، ق

مواد قسم ورئيس يس العامة، ال سم ورئ ضافة، أعضاء العليا الدراسات ق  إلى إ

نون، قسم عن تدريس هيئة وعضو الشريعة قسم عن دريست هيئة عضو قا  ال

رئيس ويجوز ة للكلية التنفيذي لل ء من دعو ضور العاملين من يشا  جلسات لح

لس ن دون، المج كون أ راراته على التصويت حق لهم ي  .ق

لس يجتمع  رة الكلية مج ل م يا اجتماعه ويكون، أسبوعين ك ضور قانون  بح

رار تصدر بحيث، أعضائه ثلثي طلقة باألغلبية اتهق ين أصوات من الم ، الحاضر

ي وعند جهة القرار يكون التساو يها التي لل رئيس ف ي ال و للكلية التنفيذ يد أ  العم

رأس متى ه ت سات يس، جل الجتماع أعضائه دعوة الكلية مجلس ولرئ وقات يف ل  أ

 . ضرورة ثمة كانت متى استثنائية

رب  اعدة الكلية مجلس يعت ألساسية الق تمادو لدراسة ا فات اع  والربامج المل

ل جداو ض التي وال نه ه بتنفيذ للكلية التنفيذي الرئيس خاللها من ي ت ، صالحيا

صالحيات بمهام الخاصة الفقرة يف عليه المنصوص وفق وذلك يس و  الرئ

ي لكلية التنفيذ ع يدرس كما، ل ل جمي ألعما ل ا ط والجداو خط امج وال  والرب

دة قبل من المعتمدة ما قي الكلية ع با راتاإل و ، المتبعة األصول وفق دا

ه والمرفوعة خذ يناقشها بحيث، نظاما إلي رات ويت را ناسبة الق أهنا الم  . بش
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   ي ي بم  : تخص ص وجه ع ى :    ي مج س ويقوم 

طة إقرار -1  ية الخ لدراس جها السنوية ا طط ومناه ها وخ ة تطوير صوال والمعد  أ

لجان قبل من مختصة العمل وفرق ال  .ال

ماسية االسرتاتيجية لخططا يف النظر -2  ة الخ معد شؤون قبل من ال ية ال ألكاديم  ا

ط،  .إقرارها ثم ومن ودراستها والتخطي

لى اإلشراف -3  ألقسام يف الدراسة تنظيم ع ديمية ا ين، بينها والتنسيق األكا  وتعي

اد متخصصين منسقين مواد العامة للمو مواد الشرعية وال قانونية وال  . ال

موافقة -4  ع الدراسة لنظام وفقا السنوي الجامعي التقويم جداول على ال ، المتب

حدد والتي لدراسة بداية فيها ت يد، وهنايتها فصل كل يف ا نات ومواع ، االمتحا

يد جيل القبول ومواع تس ل،، وال زات والعط اسم، واإلجا ، الثقافية والمو

يرها الالمنهجية واألنشطة  .وغ

ذ -5  فق لتدريسا هيئة أعضاء بتعيين النهائي القرار اتخا جان توصيات و  الل

نهائي والقرار المختصة، ء بمنح ال فسها الهيئة أعضا  الرتقيات المعينين ن

جات ك المختصة اللجان توصيات وفق العلمية والدر  . كذل

هنا وتعيين الكلية يف االمتحانات إجراءات تنظيم -6  يها واإلشراف لجا ، عل

ع وإصدار شؤوهنا الخاصة القرارات جمي  . ب

نات نتائج يف داولالت -7  ألقسام من الواردة االمتحا ألكاديمية ا مختصة ا  ال

ها ل، وفق وإقرار رار واتخاذ األصو نح الق لدرجات بم شهادات العلمية ا  وال
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لطلبة إنجاز من التأكد بعد قات ا معتمدة للمسا نات وفق وذلك، ال  بيا

هتم ل الطلبة شؤون قسم يف المعتمدة ملفا  . والقبو

خ الخطط إقرار -8  مي بالبحث اصةال رات والنشر العل ية والمؤتم  العلم

ندوات التخصصية ل وما، وال لس توصيات وفق السياق هذا يف يدخ  المج

مي لس من عليها الموافقة واستصدار، العل  .األمناء مج

صورات رسم -9  د بتنفيذ الخاصة واآلليات الت فاقيات بنو ربمة الثقافية االت  الم

لة والكليات الجامعات مع فقة المماث موا ء مجلس واطالع ب ألمنا  . ا

توصية -10  لس إلى ال ء مج نا ء األم إنشا سام ب ى وكليات أق ع أو أخر  جغرافية فرو

مقة بدراسة مشفوعة، الدولة داخل ى الحاجة تبين مع  . والجدو

خاصة القواعد وضع -11  تسجيل بالقبول ال ها واستدامة وال  أكثر لتبقى تطوير

ءمة وط وكذلك، مال ها، الكلية وإلى من نتقالواال التحويل شر  واعتماد

لس من األصول وفق ناء مج  . األم

طط الكلية مجلس يقر -12  شؤون الخاصة الخ اع والخرجين الطلبة ب ط  وق

خدمات ظ بحيث الكلية، يف ال خطط هذه تلح ض ضرورة ال ى النهو  بمستو

لبة هؤالء لدى التحصيل  . الط

شة -13  ؤساء يرفعها التي الدورية التقارير مناق ية األقسام ر ألكاديم مية ا العل  و

 . الكلية مجلس إلى

لس ينظر -14  بل من عليه يحال ما بكل الكلية مج لس ق ناء مج يق عن األم  طر

يس  .التنفيذي الرئ
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  : عم دة  شؤون : تنف ذي : رئ س مستش ر

نشئ  رئيس ي تشارية مهاما مكتبه يف للكلية التنفيذي ال  خاصة له تتبع اس

مادة بشؤون ا الكلية ع نات،و تشارا هبا للنهوض يعيِّن المتحا  لشؤون له مس

لمهام يتولى العمادة، تية ا  :اآل

ء -1 ي إبدا ق الرأ رئيس توجيهات وف ي ال لكلية التنفيذ ب إلى يرد ما بكل ل  مكت

يس صدر أو الكلية عمادة قبل من التنفيذي الرئ ه إليها ي  . من

تشارات تقديم -2 سات االس رئيس إلى والدرا نفيذي ال مل بتحفيز صةالخا الت  ع

مان ومتابعة الكلية عمادة رها أدائها فعالية ض  . وتطوي

بعة -3 مادة جانب إلى االمتحانات شؤون متا كلية، ع ق ال رئيس توجيهات وف  ال

العمل للكلية، التنفيذي ء ضمان على و قا زاهتها واستمرارية ب فافيتها ن  . وش

ف أخرى مهام أية -4 رئيس قبل من هبا يكل  . ةللكلي التنفيذي ال
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 و: تخط ط :ألك ديم ي : شؤون مستش ر

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

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

فها، ورسالتها هدا تولى وأ م والتخطيط األكاديمية الشؤون مستشار وي مها  ال

ية  : التال

فاإلش -1  لى را يم ع ناء تصم ية للربامج الفصلية الدراسية الخطة وب  األكاديم

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

رتاتيجية الخطط وضع -2  مهيدا الكلية مجلس يف ومناقشتها االس دها ت ، العتما

ع ووسائلها برامجها تنفيذ ومتابعة ينوإدار أكاديميين من المعنيين م  ي

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

لى اإلشراف -3  معايير تطبيق ع ديمية ال ألكا ماد الخاصة ا يمي باالعت ألكاد  ا

لي خارجي، الداخ صورات الدراسات ووضع وال  واالستشارات والت

خاصة انب هبذا ال اقشتها الج معنيين مع ومن  .ال

راف -4  ألعم على اإلش خاصة الا مي االعتماد الكلية بطلب ال ألكادي  للربامج ا

جديدة، جديد وطلب ال ة للربامج االعتماد ت معتمد مطروحة ال  .وال

راف -5  لى اإلش خاصة الدراسات ع ل العمل، سوق باحتياجات ال ع والعم  م

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

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

قسام عمل سياق يف المتبعة حدات األ معنية والو  . الكلية يف ال
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بعة -6  لصلة ذات الربامج متا جات بتنمية ا ق بما التعليم مخر تواف ع ي  متطلبات م

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

ها  . إنجاز

لى اإلشراف -7  جات قياس أعمال ع لمخر  يف األكاديمية للربامج التعليمية ا

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

جات ساق مخر جز الم  . المن

يم -8  راكات بتنمية الصلة ذات الدراسات تقد ، والعلمية األكاديمية الش

زيارات المراسالت ومتابعة لة ذات وال يس يقوم التي الص ي الرئ  التنفيذ

 . بإجرائها

قات تدريس -9  خطة مسا حدد النصاب ضمن الفصلية الدراسية ال  من له الم

 . الساعات

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

يس قبل من هبا التكليف يتم صلة ذات أخرى مهام أية -11   . التنفيذي الرئ
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 :    ي عم  

ين من للكلية التنفيذي الرئيس يرشح  ذ عميدا التدريس هيئة اءأعض ب  ويأخ

ء مجلس موافقة ألمنا ليه ا ضو لتسمية ويشرتط، ع يدا، التدريس هيئة ع  أن عم

جوز. وقانون شريعة أو شريعة تخصص أستاذ، رتبة يشغل ممن يكون  وي

ي للرئيس لكلية التنفيذ ب تسمية ل لعميد نائ ره ل ضاء من يختا  التدريس هيئة أع

نسيب ة ثمة كانت متى، العميد من بت  أو غيابه مدة عنه واإلنابة لمساعدته، ضرور

 . منصبه شغور

با دائمة بصورة العميد يكون  يس نائ لس لرئ ت يف ويكون، الكلية مج  الوق

يسا نفسه ما رئ لس دائ مج لى ويشرف الكلية، يف العلمي لل  ويتبع أعماله، ع

ء للعميد ؤسا تالية األقسام ر  : ال

م -1  س الشريعة قسم) األكاديمية األقسا نون موق .العامة المواد وقسم القا ) 

در البحوث قسم -2  صا لومات وم  .المع

يا الدراسات قسم -3   .العل

يام ويتولى   : التالية بالمهام الق

ي الرئيس إلى العميد يرشح -1  لكلية التنفيذ مية، ل ألقسام رؤساء تس ين ا  العامل

ه، نطاق يف صي إشراف اقالت بجميع ويو خاصة المن قو، التدريس هبيئة ال  ف

معتمد  . الكلية لوائح يف ال

رب -2  يد يعت وال العم سؤ تعليمي الربنامج تطبيق عن كلي بشكل م خاص ال  ال

ة األكاديمية الخطط وتنفيذ، بالكلية معتمد طويرها ال ق يف، وت رات سيا  قرا

توصيات، بذلك الخاصة الكلية مجلس ألكاديمية األقسام مجالس و  . ا
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لس أعمال على اإلشراف -3  م المج ق أعمال ومتابعة ي،العل مل فر  الع

خاصة ر ال ية المناهج بتطوي  . الدراس

مي البحث أعمال على يشرف -4  طط وتطوير تنفيذ ويتابع، الكلية يف العل  الخ

خاصة ع ال حث بمشاري مي الب يس مع العل در البحوث قسم رئ  ومصا

معلومات ع كما، ال ب ون معه يتا لمجلة شؤ مة العلمية ا ها التي المحك  تصدر

 . الكلية

ف -5  إلشرا لى ا رات تنظيم أعمال ع مؤتم لمية ال وات التخصصية الع  والند

ل وورش ألقسام هبا تنهض التي، العم مية ا ألكادي ط خالل من ا خط  ال

ل حسب الكلية مجلس يف المعتمدة مل، األصو ة والع تمرة بصور لى مس  ع

رها متابعة حديثها تطوي  . وت

ف -6  إلشرا لى ا مل ومتابعة الكلية، مكتبة شؤون ع ف أقسامها، ع  وظرو

 . أمينها مع خدماهتا،

ر إعداد -7  قاري ورية الت ر عن التفصيلية الد امج سي ألكاديمية الرب سب ورفعها ا  ح

يس إلى األصول لكلية التنفيذي الرئ اقشتها، ل  . الكلية مجلس يف لمن

د -8  قارير إعدا فاءة ت تقييم الخاصة السنوية الك ء ب دا ء أ ؤسا سام ر  األق

حدات بعة والو ه التا ال رفعها ثم، ل  .للكلية التنفيذي الرئيس إلى أصو

ى أمور أية -9  ت أخر ا ف صلة ذ ل من هبا يكل لس قب و الكلية مج يس أ  الرئ

 . للكلية التنفيذي
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      ي : ع مي : مج س

لس يتكون  مي المج لكلية العل يسا العميد من ل  المسشار ومن، رئ

مي، ء العليا، الدراسات قسم ورئيس األكادي ؤسا ية قساماأل ور ألكاديم  يف ا

سم) الكلية يعة، ق سم القانون، قسم و الشر د وق يس ،(العامة الموا  قسم ورئ

در البحوث ضاء المعلومات، ومصا ين، أع تار دائم رئيس ويخ ي ال لكلية التنفيذ  ل

نسيب ضوين العميد من بت ما التدريس، هيئة من إضافيين ع حده  قسم من أ

ر الشريعة سم من واآلخ  . القانون ق

ل  مي سالمج لكلية العل ثابة هو ل لس بم مي مج صي أكادي  الكلية، يف تخص

تالية الصالحيات يتولى  : ال

د -1  ط اعتما ة العلمية للربامج الدراسية الخط جديد حها التي ال ية، تطر  الكل

ح تعديل واعتماد جان مطالعات وفق وذلك منها، المطرو ية الل ألكاديم  ا

وط واقرتاح المختصة، جات منح شر و الكلية يف العلمية الدر ح أ قرتا  ا

ل واقرتاح تعديلها، ل سياسات تعدي يل، القبو تسج ك والتوصية وال  إلى بذل

 . الكلية مجلس

دات إقرار -2  قرتحها التي الدراسية المناهج مفر م ت مية األقسا ألكادي ، ا

خاصة قات وال ة بالمسا معتمد ها واعتماد، ال جعها مصادر را د، وم  واعتما

ألعباء درسين التدريسية ا م طط لل  هذه تطبيق تضمن التي الزمنية والخ

لى المفردات  . األكمل الوجه ع
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فقة -3  موا حاث مشاريع على ال مقدمة التخرج أب لة طلبة من ال نهائية المرح ، ال

 .مناقشتها وإجازة

لخماسية االسرتاتيجية الخطة واعتماد مناقشة -4  مي للبحث ا  .الكلية يف العل

طط إقرار -5  خاصة الخ مي البحث شؤون بتنظيم ال  والندوات العل

مؤتمرات خطط التخصصية، وال  الكلية مجلة بشؤون الخاصة وال

حكمة، صدار الم ائح وإ لو ين ال قوان خاصة وال لكية والنشر بالتحكيم ال  والم

فكرية، جان وتشكيل ال تي الل سهم ال جاح يف وتساعد ت ل هذه تنفيذ ن ألعما  ا

صورة لى بال  .الفض

تحديث تطوير خطط إقرار -6  ظم مدها على والعمل العامة الكلية مكتبة و  بن

معلومات فق ال لطرق أحدث و  . ا

ل اقرتاح -7  ألقسام الخاصة اللوائح تعدي ألكاديمية با  إلى ورفعها والعلمية ا

 . الكلية مجلس

يا يف النظر -8  ضا مجلس على تحال التي الق و العميد قبل من ال يس أ رئ  ال

 . للكلية التنفيذي
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 :ألك ديمي : قس  رئ س

يس يسمى  سم رئ سم)  األكاديمي الق و الشريعة ق نون قسم أ قا سم أو ال  ق

مواد سم أو العامة ال يس قبل من( العليا الدراسات ق لكلية التنفيذي الرئ نسيب ل  بت

من يكون أن فيه ويشرتط، العميد من شغل م بة ي تاذ رت ق فما مشارك أس ، فو

ص يعة تخص لشريعة لقسم شر ص، ا سم قانون وتخص صصوت القانون، لق  خ

ب ما عضوا األكاديمي القسم رئيس ويكون. العامة المواد لقسم مناس  يف دائ

يف الكلية مجلس لس و مي، المج يسا العل لقسم لمجلس دائما ورئ رف، ا  ويش

ه على  . أعمال

يس غياب حال يف  قسم رئ رتأس الذي فإن منصبه شغور أو ال لس ي  مج

سم  .العميد هو الق

يس  و القسم رئ لمسؤول ه يذ عن ا  والنشاطات التدريسية خطةال تنف

خاصة األكاديمية مي بالربنامج ال ه يف التعلي يتولى، قسم يذ و  القرارات جميع تنف

خاصة حدد، بالقسم ال ه وتت  : بالتالي مسؤوليات

نات إعداد -1  حتياجات البيا ال ق يف با يد سيا خاصة السنوية الموازنة تسو  ال

سم فعها، بالق لس إلى ور موعد يف الكلية مج محدد ال رضها بعد ال  على ع

سم مجلس ها إلى ليصار، الق موهنا ولحظ اعتبار نة بنود يف مض  المواز

 . العامة

إلسهام -2  تيار عملية يف ا مناهج الخاصة المراجع اخ  من وذلك، الدراسية بال

ور خالل تشا ضاء مع ال تدريس هيئة أع ع، قسمه يف العاملين ال  تصورات ورف
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أهنا لس إلى بش لمي المج اق يف مناقشتها تتم الع لس أعمال سي ت المج ا  ذ

ررات بالمناهج الصلة  . الدراسية والمق

ح -3  قرتا ع ا ء توزي تدريسية األعبا لى ال ء ع ضا ق، التدريس هيئة أع  أحكام وف

ة، اللوائح معتمد قشة ال ك ومنا لس يف ذل م، القسم مج س إلى رفعها ث  مجل

ماد الكلية   لالعت

بعة -4  قات شؤون متا سا هج الم ية والمنا لدراس ، المتخصصين المنسقين مع ا

لها واقرتاح ها تعدي لس يف تناقش، خطط سياق يف وتطوير سم مج ع، الق  وترف

لس إلى أصوال  . الكلية مج

يس هبيئة الخاص األكاديمي اإلرشاد دور تنظيم -5  ير مع بالتنسيق التدر  مد

يد الطلبة، شؤون حد باء وت ور مدرس لكل اإلشرافية األع تشا يد مع بال  عم

 . الكلية

إلسهام -6  نشيط يف ا مي البحث ت ة العل ء ومساعد لى التدريس هيئة أعضا  ع

 . ذلك

بعة -7  م متا لهم يف الطلبة تقد ين مع الدراسي تحصي ، األكاديميين المرشد

يهات وإصدار خاصة التوج  . بذلك ال

ط تنفيذ -8  خاصة الخط نات بشؤون ال بعة القسم يف االمتحا ل ومتا  اللجان أعما

خاصة ولة، هبا ال جد قها نتائجال و لس إلى ذلك بعد ورفعها، وتوثي  الكلية مج

 . لالعتماد
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ل ضبط -9  يجين جداو ثائق إطار يف الخر محفوظة الو هتم يف ال لفا  إدارة يف م

ل تسجيل القبو رضها، وال لى وع يدا، القسم مجلس ع ى لرفعها تمه  إل

ال الكلية مجلس  . أصو

فاظ -10  ق االحت ثائ شطة بو سم أن إعداد، الق لتقار كافة و لس يطلبها التي يرا  مج

سم عن الكلية  .الق

لس عمل خالل من -11   إنجازات عن السنوي التقرير رئيسه يقدم، القسم مج

سم، لضعف مواطن فيه يبين الق ة ا ياس، والقو فق الفعالية وق  إليه أدت ما و

ط نتائج  . المعتمدة التقييم خط

قارير يعد -12  خاصة السنوية الت سم يف المدرسين أداء بتقييم ال فعها، الق  ير

صوص هبذا ينسق و، الكلية عميد إلى أصوال  التقييم وحدة مع أعماله الخ

ث ه ينسق كما المؤسسي والبح ربنامج تقييم لغرض معها أعمال  ال

مي معتمد األكادي سمه يف ال  . عامة ق
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 :ألك ديمي : قس  مج س

ل  ألكاديمية األقسام من قسم لك سم)  الكلية يف ا لشريعة، ق  نون،القا وقسم ا

د وقسم موا جلس،(  العامة ال عضاء كافة من يتكون م لة التدريس هيئة أ  يف العام

سم  . الق

ع  لس يجتم ل مرة القسم مج ة أسبوعين ك صدر، رئيسه من بدعو ه وت ت رارا  ق

صوات تساوي وعند، المطلقة باألغلبية رئيس فيه الذي الجانب يرجح األ  . ال

لس ينتخب  سم مج ع أول يف الق ي اجتما ، للسر أمينا أعضائه حدأ له سنو

م قها، والتوصيات القرارات وصياغة الجلسات محاضر بتحرير يقو  وتوثي

قسم رئيس واعتماد بتوقيعه  . ال

لى اإلشراف القسم مجلس يتولى  لقسم شؤون ع ألكاديمية التعليمية ا ، وا

الل من هبا الخاصة الخطط لتطوير ويعمل يب خ ة التقييم وأنظمة أسال معتمد  ال

بع الكلية، يف جهة الطلبة شؤون ويتا مي تحصيلهم ل يل طريق عن العل فع  ت

ديمي اإلرشاد ألكا حدد، ا ما صالحياته وتت لي ب  : ي

احات تقديم -1  خاصة االقرت خطط بتطوير ال سم يف الدراسية ال لى والعمل، الق  ع

ة تقييمها صور تمرة ب معتمدة األساليب خالل من مس  . لذلك ال

تدريسية المناهج تنسيق -2  رأي وإبداء، القسم يف اقاتللمس ال ع يف ال ج  المرا

يدا اعتمادها يتم التي ال إلقرارها تمه يسير، أصو  . عليها الطلبة حصول وت
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لس إلى التوصية -3  نح الكلية مج لقسم يف التدريس هيئة أعضاء بم تب، ا  الر

ء، المستحقة األكاديمية ي وإبدا تي نتائج يف الرأ دالت لجن معا  واختيار ال

ضاء ت هيئة أع يسال  . در

ناقشة -4  طط م يس هيئة أعضاء على المساقات بتوزيع الخاصة الخ تدر ، ال

يد ء وتحد ألعبا خاصة التدريسية ا فعها، هبم ال صوال ور لس إلى أ  . الكلية مج

ساهمة -5  مي اإلرشاد تنظيم يف الم خاص األكادي راسيا الطلبة بتوجيه ال  د

قدمهم ورعاية  .ت

نات نتائج مناقشة -6  مهيدا قرارهاوإ الطلبة امتحا فعها ت  إلى األصول حسب لر

 . الكلية مجلس

يجين جداول اعتماد -7  لس إلى والتوصية، الخر  الدرجات بمنح الكلية مج

ية  . والشهادات العلم

ضاء تشجيع -8  مي البحث على التدريس هيئة أع  . العل

وضوعات ومناقشة دراسة تي الصلة ذات الم لى تحال وال  قبل من المجلس ع

  .رئيسه
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 : ع    :  ر:س ت قس  مج س

نشئ   عميد قبل من مباشر بإشراف يعمل العليا للدراسات قسما الكلية ت

ه الكلية، نه إدارة يف ويساعد تم الذي العليا الدراسات قسم رئيس شؤو ره ي  اختيا

ورية بصورة سم يف العاملة التدريسية الهيئة من د  سواء، العليا الدراسات ق

نامج يف منها العاملة ه فقهال بر صول رامج أو، وأ قانون ب  . ال

   : س دة من يت ون : ع    :  ر:س ت  قس  مج س  :    ي تنشئ 

يسا       الكلية عميد – 1   رئ

سم رئيس -2  يس نائبا    العليا الدراسات ق  للرئ

نامج من أستاذ -3  فقه بر  عضوا  (الفقه شعبة) وأصوله ال

امج من أستاذ -4  لاأل شعبة) وأصوله الفقه برن ضوا (صو   ع

نون برنامج من أستاذ -5  ص القا خا ضوا ال  ع

نون برنامج من أستاذ -6  ضوا العام القا  ع

لس يجتمع  ة المج و رئيسه من بدعو يتخذ نائبه، أ  باألغلبية قراراته و

لقة، ساوي وعند المط ب يرجح األصوات ت جان ه الذي ال مجلس رئيس في ، ال

مجلس يسمي بحيث قررا سنتين من له دورة كل عند ال حد من م ه أ ضائ  يتولى، أع

ه تنظيم  . جداولها وتحضير أعمال

   :آلت ي : مه م : ع    :  ر:س ت قس  مج س يتو ى

خاصة الدراسية الخطط تطبيق على الكامل اإلشراف -1  امج ال  الدراسات برب

يا ة العل معتمد هداف تحقيق من والتأكد، ال خرجات األ معلنة والم أهنا ال  . بش
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لس إلى التوصية -2  ماد الكلية مج  هيئة أعضاء من كاف عدد تعيين باعت

قسم احتياجات لتغطية والفنيين واإلداريين التدريس  . ال

تح اقرتاح -3  وق احتياجات تلبي العليا للدراسات جديدة علمية برامج ف  س

د، العمل أهنا دراسات وإعدا ع بش مي المجلس إلى ترف ضح العل  تو

هدافها الربامج هذه طرح مسوغات رجاهتاو وأ  ومدى وطبيعتها مخ

مكانات افرة اإل سم يف المتو مها الق قدي صورة لت  والمؤشرات مرضية، ب

ل المتوفرة ورهتا حو ل لسوق ضر  . العم

ط تعديل اقرتاح -4  خط اد، المعتمدة العليا الدراسات لربامج الدراسية ال  وإعد

صها مطالعات صو فع بخ مي المجلس إلى تر  . العل

د مناقشة -5  ي واعتما تي الدورية التالتعد لجان تدخلها ال ية ال ألكاديم  ا

وضوعات على المختصة ساقات م اجستير لربامج الدراسية الم  فيما الم

ص المنهج يخص خا ق لكل ال  مسا

ل اقرتاح -6  سات تعدي يا للدراسات العامة السيا ياسات العل  . القبول وس

خاذ -7  رارات ات ناسبة الق ص فيما الم سم طلبة دراسة سير يخ  اتالدراس ق

يا بعة، العل ع الدراسية شؤوهنم ومتا  . العليا الدراسات سر أمانة م

ضع -8  مي للبحث متكاملة خطة و  وقواعد، العليا الدراسات قسم يف العل

ه، منظمة دها ل صوال واعتما لس قبل من أ لمي المج لكلية الع  . ل

فقة -9  موا ط على ال ها الطلبة بحوث خط د لس قبل من واعتما مي المج  العل

ال للكلية  . أصو
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ماد -10  رفين تعيين اعت ية الرسائل على المش لطلبة بحوث ومشاريع العلم  ا

 . بمناقشتها الخاصة اللجان وتشكيل

جات بمنح التوصية -11  فع العلمية الدر لس إلى تر ماد الكلية مج  . لالعت

ورية التقارير كتابة -12  موعات كفاية بشأن الد  المنشورات من المكتبية المج

يةواإل الورقية لس إلى والتوصية، الطلبة ببحوث الصلة ذات لكرتون  مج

جهيزات وكذلك، مستدامة بصورة تنميتها بآفاق الكلية  البحثية القاعات ت

خاصة  . الباحثين بالطلبة ال

بعة -13  ل متا ألعما جات بقياس الخاصة ا امج مخر  العلمية العليا الدراسات بر

يس هيئة أعضاء هبا يقوم التي قوف، التدر مهيدا نتائجها على والو ح ت قرتا  ال

من مناسبة تعديالت ه وطرح تطبيق يف الجودة استمرارية تض  . الربامج هذ

بعة -14  يل نتائج متا داء قياس تحل  مكتب مع العليا الدراسات قسم أ

يدا، الكلية يف والتميز اإلسرتاتيجية ر يف تسهم تعديالت القرتاح تمه طوي  ت

بقاء القسم أداء يزه و  . تم

حال أخرى مهام أية -15  لس قبل من عليه ت مي المج  . الكلية مجلس أو العل
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 : مع وم ت ومص در : بحوث قس  رئ س

رئاسة التكليف يكون  سم هذا ب صورا الق من التدريس هيئة بأعضاء مح ر م ف  تتو

رارا التنفيذي الرئيس ويصدر األهلية، فيهم ه، أحدهم بتسمية ق رئاست  ل

قسم هذا عمل يتوزع بحيث لى ال  : عبتينش ع

مي البحث شعبة -1 صدارات العل  .واإل

بة -2 صادر شع  .المعلومات م

رئيس يعّين ي ال ض أجل من التنفيذ ل النهو بة بأعما  العلمي البحث شع

صدارات مدققين الباحثين من عددا واإل يين وال يس بإشراف يعملون اللغو  رئ

سم، م وتتولى الق مها تالية ال  : ال

إلسهام – 1  ضع يف ا خطط و مي للبحث اتيجيةاإلسرت ال م مع بالتنسيق العل سا  األق

ألكاديمية والشؤون بالكلية األكاديمية ط ا مهيدا، والتخطي  يف لمناقشتها ت

لس ها ثم ومن العلمي المج  . اعتماد

ط مفردات توزيع -2  ث خط ة العلمي البح مد لى المعت ء ع يس هيئة أعضا تدر  ال

جان معنيين والل يذها ومتابعة، هبا ال  . تنف

يم الالزمة اإلجراءات اتخاذ -3  ث ومشاريع البحوث لتحك مي البح  وفق العل

ة العلمية األصول معتمد ع والتنسيق، ال جان م ين التحكيم ل محكم  الذين وال

لس عليهم يحيل تأكد التحكيم، أعمال العلمي المج يذ من وال  الباحثين تنف

مهيدا، لتوجيهاهتم ثهم لنشر ت وق حفظ مع، بحو  . الحق
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ق -4  ساهمة تحقي ل م ليةا فكرية العلمية الحياة يف ك ية وال  من، العامة والثقاف

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

ثون أساتذة بكتابتها  .مختصون وباح

فات معالجة -5  حها يتم مختلفة موضوعية مل لة أعداد عرب فت كلية مج  ال

حكمة ء يف، (المعيار) الم جات ضو ع احتيا  . سساتهومؤ المجتم

وى الفائقة التخرج أبحاث بنشر وذلك النهائية الطلبة بحوث تشجيع -6   المست

فقة موا يم التقييم لمعايير وال وعة والتحك موض  . ال

ل الكلية دخول تحقيق -7  مي التحكيم مجا ي ألكاد مهيدا، والبحثي ا  لنيلها ت

ق ب بمنح الح يمية الرت  . األكاد

رئيس يعّين ض أجل من التنفيذي ال نهو بة بأعمال ال صادر شع لومات م دا المع  عد

ين من شراف يعملون الموظف  : التالية المهام الشعبة وتتولى القسم، رئيس بإ

إلداري الفني اإلشراف -1  لى وا اءات واقرتاح المكتبة، ع إلجر بة ا  المناس

تسيير يها العمل ل  . ف

ف فهرسة على اإلشراف -2  يات الكتب وتصني ر والدور وعية وسائ  أ

معلومات ياناهتا وإدخال ،ال لى ب حاسب ع  . اآللي ال

خطوطات على اإلشراف -3  م بعة ال  . وتنميتها وحفظها صيانتها أعمال ومتا

لى اإلشراف -4  مل المتعددة الوسائط قاعات ع حديثها على والع ها ت  بكل ومد

يد، بكة على البحث وتسهيل جد  . المعلومات ش
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سؤولية -5  شوف إعداد عن الم نهائية الك موعات بتنمية الخاصة ال  المج

مكتبية يا ال و سنو ل، وفق واعتمادها فصليا، أ خذ األصو ين ويؤ  االعتبار بع

سام حاجات إعدادها سياق يف شعب األكاديمية األق  . العلمية وال

شوف إعداد -6  ورية الك يد عن الد نات المكتبة، مقتنيات جد  جديد عن والبيا

 . خدماهتا

جعي المستفيدين وصول تسهيل -7  يم المبتغاة، المعلومات إلى نوالمرا  وتقد

طالعة، قاعات داخل الهدوء وضمان الببليوغرافيا، خدمات  وتطبيق الم

 . بدقة اإلعارة أنظمة

لى الكامل اإلشراف -8  يل المعلومات، بشبكة المكتبة خدمات ربط ع فع  وت

خدمات مختلفة، اإللكرتونية ال تمدة اآلليات وفق ال  . المع

ق عن التواصل -9  مؤسسات مع الكلية، يدعم طري  الثقافية والهيئات ال

هداء، المطبوعات، تبادل هبدف المختلفة، خدمات، والخربات، واإل  وال

يارات، مكتبة، دور تعزيز سبيل يف والز ية ال م مجموعاهتا، وتنم  والقيا

راءات يع الالزمة باإلج فاقيات لتوق ل وفق الشأن، هبذا الخاصة االت  األصو

 . المعتمدة

ية شاركةم ضمان -10  ية المعارض يف الكل ألكاديمية، العلم  الكتاب، ومعارض ا

ق بغية شاركة تحقي كلية م شطة يف ال ف المختلفة، المعرفية األن تعري  وال

تها  . برسال

 . الكلية عميد قبل من هبا يكلف صلة ذات أخرى مهام أية -11 
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 : فصول د:خل : ب   وريوس ط بي أد:ء تقوي 

  (: فصل أعم ل) 

داء بتقويم يقصد  لطلبة أ صول داخل ا مالهم متابعة، الف  وأنشطتهم أع

فصل امتداد على الصفية ه تخصص حيث، الدراسي ال  نسبة األعمال لهذ

50) نسبة تقابلها، (50%) نات( % فصل هناية المتحا موع ومن، ال نسبتين مج  ال

رصد تحدد  . الدراسي للمساق النهائية العالمة وت

ل أعمال تشمل  تي، الفص 50) نسبة لها صصيخ ال  درجات مجموع من( %

ق، نب المسا ب ألداء متنوعة تقويم جوا طال مكن، ال ما تلخيصها ي لي ب  :ي

خصص الدراسي الفصل منتصف امتحان إجراء -1   من( %30) نسبته ما له ت

موع رجات مج اق د س راء ويتم، الدراسي الم المتحان هذا إج  يف ا

ين بوع ع األس ي دراسيال الفصل بداية من والثامن الساب  . االعتياد

ص -2  جات مجموع من( %20) نسبته ما تخص شطة المساق در صفية لألن  ال

 . والبحثية العملية والمشاركات

جوز -3  مساقات بعض يف ي عملية الطبيعة ذات ال ع تعديل والخاصة ال  توزي

فصول داخل التقويم درجات زئي( %20) إلى ال ول، ج زئي( %20) و أ ين، ج  ثا

 .مشاركات( %10)و

سؤول هو المساق مدرس  راء عن الم حانات إج ع وعن المنتصف امت  وض

وراق وتصحيح أسئلتها خاصة اإلجابات أ صد وعن، هبا ال  النهائية العالمات ر

ف يف لها مسؤول وهو، وهنائي صحيح بشكل الكشو صد عن ال رات ر قدي  ت
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اركات الصفية األنشطة لطلبة، والبحثية العملية والمش من ل  خاصة كشوف ض

كلذ معدة ها، ل يوثقها يعتمد ه و يع  . بتوق

درس يرد  لمساق م اق ا ور نات إجابات أ ه عليها المنتصف، امتحا ت ظا  مالح

ه، ونقده بوع خالل الطلبة إلى وإرشاد حان تاريخ من أس  ليتمكنوا وذلك، االمت

ة من فع منها، االستفاد شوف وير رجات ك قحة الد قسم رئيس إلى ومدققة من  ال

المتحان إجراء تاريخ من أسبوعين خالل فع بينما أقصى، كحد ا  مدرس ير

ق رات المسا قدي اركات األنشطة ت ل والمش ل الصف داخ ع خال  األخير األسبو

صى كحد الدراسي الفصل من  . أق

سم رئيس يقوم  وال الق ف المنتصف امتحانات كشوف برفع بأول أ  وكشو

رات دها العميد إلى األنشطة تقدي م ومن العتما سم على إحالتها ث  شؤون ق

قها لبةالط  . الطلبة سجالت يف وإثباهتا لتوثي

لس يقوم  ناء الكلية مج فق األكاديمية األقسام مجالس توصيات على ب  وو

ء، المصلحة مقتضيات إجرا لى تعديالت ب رجات توزيع ع مخصصة الد  ال

لك الفصل ألعمال مخصصة وت نات ال تصف المتحا صورة وعليه، المن شرة ب  مبا

معنيين إعالم نجز اعتمادها بعد التعديالت هبذه ال ل آليات لت  يف معها التعام

 . المناسب الوقت

لس من بقرار يجوز  ض استثناء الكلية، مج ت المساقات بع ا  الطبيعة ذ

خاصة اعدة من ال سب وذلك الذكر، اآلنفة التقييم ق  مجلس هبا يوصي رؤية ح

سم مي الق  .األكادي
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 : ب   وريوس  مرح ي :  ر:س ي : فصول نه يي :متح ن ت

ؤول هو الكلية عميد  س صول هناية امتحانات عن مباشر بشكل الم  الف

لى ويشرف مها ع يتابع، تنظي م رؤساء أعمال الغرض لهذا و ألكاديمية األقسا  ا

حان، لجان وأعمال صد الخاصة الكشوف جميع الكلية عميد ويعتمد االمت  بر

جات  . النهائية الدر

ية المتحان تخصص  رجات مجموع من( %50) نسبته ما الفصل هنا  د

تكون، الدراسي المساق لة و ساق محتوى مفردات لجميع شام مها أو الم معظ ، ل

ياسات وفق سام مجالس هبا توصي س مدها األكاديمية األق لس ويعت  . الكلية مج

م  ساق مدرس يقو بل الم جامعي التقويم يحددها كافية مدة ق ع، ال  بوض

صل هناية امتحان أسئلة مساق كان وإن، الدراسي الف كي مما ال يسه يف شرت  تدر

ع، الشعب لتعدد مدرس من أكثر ساق منسق وض ألسئلة الم ة ا موحد ور ال تشا  بال

ع ق مدرسي م خرين المسا يجب، اآل ل جميع يف و ع عند األحوا ئلة وض  األس

 : يلي ما مراعاة

حقيق األسئلة تؤكد أن -1  حددة األهداف ت ساق خطة يف الم  الدراسي الم

رجاته قياس من وتمكن  . مخ

ناسبة األسئلة كونت أن -2  قررة الزمنية المدة مع مت م  . لالمتحان ال

ألسئلة تكون أن -3  ة ا ح شديد مخصصة الدرجات بيان مع، الوضو  لكل ال

 . سؤال
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ألسئلة تتعدد أن -4  حها أساليب وتتنوع ا لة، طر اج يف باب من أكثر شام  المنه

ذلك، الدراسي طالب قدرات قياس هبدف و موالف التذكر يف المعرفية ال  ه

 . والتحليل

ألسئلة تكون أن -5  لغة عنها واإلجابة ا تي بال لمساق هبا يدرس ال  . ا

درس يقوم  ساق م ألسئلة نماذج بتسليم الم حددة المواعيد يف ا  رئيس إلى، الم

ي، قسمه م الذ قها يقو مدرس مع بتدقي م ومن، ال  خاص نظام ضمن حفظها ث

من، يعتمد م يض  . تسرهبا عد

لس يضع  ط الكلية مج ها يتم ضواب ق نماذج يف اعتماد جابات أورا  اإل

خاصة نات ال نهائية باالمتحا ضمن والتي، ال ماء سرية ت ، الممتحنين الطلبة أس

تصحيح عملية توثيق وتضمن تدقيق ال  عضو ويتولى، وكافية سليمة بصورة وال

لى القائم التدريس هيئة ق تدريس ع ع التنسيق المسا يس م سم رئ حديد الق  لت

وراق طبيعة جا أ ةاإل  . مساقه وطبيعة يتفق بما ب

ضو يقوم  تصحيح المساق تدريس على القائم التدريس هيئة ع ق ب  أورا

جابة لى معلقا اإل جابة ع جاته ومفصال سؤال كل إ صد، در  النهائية العالمات وير

ئوية بالنسب لإلجابات وف الم بالحر ط و قا بالن قها، و ه ويوث م، بتوقيع فع ث  ير

لبة امتحان تقويم نتائج المتحان هبذا الخاصة والوثائق لمساقا يف الط  إلى ا

سم رئيس ل الق حان هناية موعد من ساعة( 48) خال ل، المساق امت مل ويشم  مج

ساق مدرس يرفعه ما يس إلى الم سم رئ جاز بعد الق حان إن لي ما، االمت  : ي

جابة أوراق -1  ححة اإل ع وموثقة مص ة م  . تحليلها استمار
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شف -2  ضور ك ق امتحان يف والغياب الح  . المسا

ذج من نسخ خمس -3  ما المتحان أسئلة ن  . ا

صد كشف -4  جات ر نهائية المساق امتحانات بنتائج الخاص الدر  . ال

ء -5  صا ه إح ق مدرس يعد ين الطلبة: عدد فيه يبين، بالنسب المسا  المسجل

ساق لدراسة لطلبة وعدد، الم حان دخول لهم المسموح ا د المساق امت  وعد

خوله، من الممنوعين د إلى ضافةإ د ين الطلبة عد حان حضروا الذ  ممن االمت

فين، وعدد لهم سمح ل إلحصاء هذا يف يبين كما المتخ قديرات نسب ا  الت

جاح ونسب، الطلبة عليها تحصل التي رسوب الن  الحاصلين وعدد، وال

قدير على لطلبة من مكتمل غير ت ين ا فوا الذ حان عن تخل م لعذر االمت  ت

ه  . قبول

سم رئيس يقوم  أل الق يميا ص كاد تالم بعد، المخت جابات أوراق نتائج اس  اإل

خاصة والوثائق حان ال ساق بامت ألمور، النهائي الم ية با  : التال

ق دقة من المساق مدرس مع التأكد -1  خاصة الوثائ حان ال دقة باالمت  و

صاءات يالت اإلح دها قبل هبا قام التي والتحل  . اعتما

ق إحالة -2  رص لجنة على اإلجابات أورا شكل والتي والتدقيق دال رئاسة ت  ب

سم رئيس مي الق ألكادي ه المعني ا ضوية، نفس دد وع ف ع ء من كا  هيئة أعضا

خذ مع، التدريس ين األ العتبار بع معني المساق مدرس يكون أن ا  ال

ق فا عضوا مضطردة بصورة بالتدقي ه يف مضا م، اللجنة هذ لجنة لتقو ق ال  بتدقي

لطلبة امتحانات نتائج لمساق يف ا ج ا تقويم طريقة عةومرا  يف المتبعة ال
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صد ثم، التصحيح شف يف النهائية الدرجات ر رصد الخاص الك جات ب  الدر

خذ وقيع وأ مساق مدرس ت ع ليتم ثم، عليه ال ضاء توقي  ورئيس اللجنة أع

سم ه الق  . أصوال علي

ع -3  لقسم رئيس يرف مي ا ألكادي مختص ا ميد إلى ال ق، الكلية ع ثائ  الخاصة الو

حان ل بامت ساق ك ة اإلحصاءات عم م معد ف إلى إضافة، بشأنه ال ش  الك

خاص صد ال جات بر موثق النهائي المساق امتحان در ة قبل من ال  لجن

ق ذلك، التدقي ال و  . بأول أو

م  ماد الكلية مجلس يقو نهائية النتائج باعت  المساقات يف الطلبة أداء لتقويم ال

رسل حيث الدراسية، ق كل نتائج ت لحرو المئوية بالنسب، مسا با قاط فو بالن ، و

شؤون إلى ألكاديمية ال ع بالتنسيق إعالهنا ثم ومن النتائج توثيق لتتولى ا سم م  ق

قصاه موعد يف الطلبة شؤون حان انتهاء تاريخ من ساعة( 72) أ ساق امت ، الم

ألكاديمية الشؤون وتقوم لس إلى منها نسخة بإرسال ذلك بعد ا ضم، الكلية مج  ت

مساق النهائية النتيجة بيان تائج على ةمبني لل ل ن  وامتحانات الفصل أعما

تيجة المنتصف المتحان ون  . النهائي ا

ه تنسحب  مذكورة العملية الخطوات هذ لى ال ، النظرية المساقات ع

ب لها التي النظرية والمساقات لي جان ملية لالختبارات يخصص بحيث، عم  الع

ساقات أما، للمساق النهائية الدرجة من جزء ماد فيتم البحتة العملية الم  اعت

 . هبا خاصة تقويم سياسة
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لس يتولى  ر دراسة الكلية مج لة التقاري تي الشام ها ال ء يعد ضا  هيئة أع

تعدها التدريس ام و يمية األقس ألكاد ر عن ا نات سي ب االمتحا حضور ونس  ال

قديرات لرسوب والنجاح والت بعة هبدف نتائجها وتحليل، فيها وا ير متا  تطو

نامج مي الرب قاء التعلي الرت ه وا وى إلى ب  . الكلية ورسالة أهداف مست

لطالب يجوز  عالن من أسبوعين خالل يتقدم أن ل ل نتائج إ  الدراسي الفص

سم طريق عن الكلية عميد إلى موجه خطي بطلب  فيه يطلب، الطلبة شؤون ق

جعة ه ورقة مرا متحان يف إجابت ل هناية ا لى الموافقة حال ويف، الفص لب ع ، الط

شكلها لجنة قبل من اإلجابة ورقة مراجعة تتم ديمي القسم رئيس ي ألكا ه ا رئاست  ب

عضاء من اثنين وعضوية معني المساق مدرس فيهم التدريس هيئة أ  ال

راجعة وتكون، بالمراجعة لو من التأكد على قاصرة الم خطاء من الورقة خ  يف األ

لدرجات جمع رصدها ا ه جزء أو سؤال تصحيح نسيان أو و  التأكد حال ويف، من

صحيحه يتم الخطأ وجود من لمساق مدرس قبل من ت مد حيث، ا تيجة تعت  الن

ل، المصححة سب وترس شؤون إلى األصول ح  . األكاديمية ال

طالب يجوز   نتائجه عن كشف لطلب، الطلبة شؤون قسم إلى التقدم لل

ية ومعدالته النهائية ه يصّدر و، والرتاكمية الفصل ير بتوقيع الكشف هذا ل  مد

إلعالم الطلبة شؤون د الكلية وعميد وا ئب واعتما رئيس نا ي ال  . التنفيذ

ف ضور عن التخل حان ح ير ونتيجة الفصل هناية امت   مكتمل غ

م إذا  لمساق يف رسوبه للطالب يسجل ل  عذر بغير الغياب بسبب الدراسي ا

حابه يسجل أو بع، مقبول بعذر الغياب بسبب منه انس لطالب وتا  حضور ا
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ل المساق ساعات خاصة الفصل وأعما ه ال لف مث، ب  هناية امتحان حضور عن تخ

ل ساق هذا يف الفص حالة هذه يف الكلية مجلس فإن، الم خذ ال ه يت فق قرار  و

 : التالي

لس تأكد إذا -1  لف أن الكلية مج  يف النهائي االمتحان حضور عن الطالب تخ

ق و عذر بغير كان الدراسي المسا ل غير بعذر أ رر، مقبو لس ق  رسوب المج

طالب ه تخلف الذي المساق يف ال  . في

لف أن الكلية مجلس تأكد إذا -2  طالب تخ المتحان حضور عن ال  يف النهائي ا

ضي لعذر كان الدراسي المساق ي أو بّين مر ل قهر ج وكانت، مقبو  نتائ

من لديه الفصل أعمال لس قرر، المطلوبة المعدالت ض لطالب المج  ل

ر ق النهائية النتيجة يف( مكتمل غير) تقدي خطر، للمسا نشؤ قسم وأ  الطلبة و

ك  . بذل

ب على  طال ي ال ه احتسب الذ ر ل ق يف( مكتمل غير) تقدي ر أو مسا  إزالة، أكث

قدير هذا فصل بداية قبل الت فق التالي ال ها مهل و تمد لس يع  وذلك الكلية، مج

د ه استثنائي امتحان بإعدا ف فيما ل ه تخل طر، معتمد إعادة جدول ضمن، في تخ  و

حان بنتيجة األكاديمية الشؤون تيجة ثبتت وإال، لتثبيتها المدة هذه خالل االمت  ن

ق يف( رسوب)  . بالتخلف المعني المسا

ل عدم حال يف  تالي، الفصل بداية قبل المدة خالل العذر زوا ف ال ل  وتخ

ب طال ل غير نتيجة على الحاصل ال متحان أداء عن مكتم ة ا إلعاد لن ا من المع  ض
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ل، ألكاديمية الشؤون فإن جدو نسحب) نتيجة تثبت ا ساق من( م معني الم  ال

ف  . بالتخل

ائج ترصد  ر إزالة نت قدي فق( مكتمل غير) ت ه المبين و  سجالت يف، أعال

ب طال ر المعني المساق دراسة فيه تمت الذي الفصل يف، ال قدي  . بالت

قديرات عالمات ل النتائج وت جاح ومعد معدل الن لي وال مي الفص  والرتاك

لوريوس لمرحلة بكا   ال

نات عالمات ترصد  قاتالم امتحا م سا قا  المئوية النسب وفق باألر

وف ط، وبالحر قا بالن  : التالي البيان وفق وذلك و

 : نق ط ب  حرو  : عالم ت : مئويي : عالم ت

 A 4 أ 100 إ ى 90 من

 B + 3.5 +ب  90 من أقل إ ى 85 من

 B 3 ب 85 من أقل إ ى 80 من

 C + 2.5 +ج  80 من أقل إ ى 75من

 C 2 ج 75 من أقل إ ى 70 من

 D + 1.5 +د  70 من أقل إ ى 65 من

 D 1 د 65 من أقل إ ى 60 من

 E 0 هة 60 من أقل

جاح معدل اق كل يف الن لى دراسي مس ة ع و، حد وف بحساب( د) ه ، الحر

ط بحساب( 1)أي قا صل طالب وكل، المئوية النسبة بحساب( 60) و، الن  تح

اق يف( هـ) نتيجة على ل) أي، الدراسي المس ه يعني هذا فإن، (ستين من أق  أن
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بالتالي، النقاط حساب يف( صفر) على تحصل ليه يجب، راسبا يعد فهو و  ع

تالي الفصل يف المساق دراسة إعادة صول أو ال  . تليه التي الف

رات تحتسب  قدي ط ت ل معدالت يف النقا صو رتاكمية والمعدالت الف  يف ال

ريعة وقسم الشريعة، قسم  : التالي وفق، والقانون الش

 : نق ط ب  حرو  : عالم ت : مئويي : عالم ت

 ممت ز  +A ,B+ب أ،    4  إ ى 3.6 من

 ج :  ج    +B,B+ب ب،  3.6 من أقل إ ى 3 من

 ج   +C,C +ج ج، 3 من أقل إ ى 2من

 مقبول +D,D د ،+د 2 من أقل إ ى 1 من

 ضع ف E هة 1 من أقل

 كل نقاط بضرب، الرتاكمية والمعدالت الفصلية المعدالت حساب يجري

 مجموع على الضرب حاصل مجموع قسمة ثم، له المعتمدة الساعات بعدد مساق

 : التالي المثال وفق وذلك، المساقات لمجموع المعتمدة الساعات عدد

 : مجموع ع د : س ع ت : معتم ة : نق ط :  رجي : م دة

 3 1 3 ب أدب ح يث

 10.5 3 3.5 ب + أصول فقه

 7.5 3 2.5 ج + م ينق نون 

 4 2 2 ج بنوك ومص ر 

 25   -              9  : مجموع
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 ج   + =ج=  نقطي 2.77=  9÷  25  مي: تر:ك أو : فص ي : نه ئي : مع ل

لمعدل يكون  لي ا بارة الفص ع نقاط معدل عن ع قات جمي  درسها التي المسا

طالب معتمدة الساعات تقل ال أن شريطة، رسب أو فيها نجح الفصل يف ال  ال

ساقات لهذه حد عن الم تساب األدنى ال ل الح م الدراسي الفص ( 17) وهو، التا

سم يف معتمدة ساعة قانون الشريعة قسم يف معتمدة ساعة( 18) و ة،الشريع ق  . وال

ل يكون  مي المعد ة الرتاك ل عن عبار ط معد قا قات جميع ن  درسها التي المسا

طالب ته بداية من ال اج تاريخ وحتى دراس ل هذا استخر ء، المعد  سوا

قات  .رسب أو فيها نجح التي المسا

ل يقل ال أن يجب  معد مي ال سم لطلبة الرتاك يعة، ق  عن القانون قسمأو الشر

تى( %70) نقطتين( 2) وزوا ح نذار يتجا مي اإل ألكادي ية ا يل وإمكان  التحو

باري نهائي، الفصل أو اإلج قهم ويضمنوا ال ج يف آخرا ح  . التخر

ف مرتبة تمنح  ألولى الشر ب ا ي للطال ل الذ ال التخرج عند ينا  تراكميا معد

ل ال نح، نقاط( 4) عن يق ثانية الشرف مرتبة وتم طالب ال  تخرجه عند ينال الذي لل

ال ح تراكميا معد قاط( 4) من وأقل( 3.6) بين يرتاو  . ن

ضع  لطلبة أسماء تو ين ا ما نقاط( 3.5) فصلية معدالت نالوا الذ ق ف  فو

طهم تسلسل وفق مرتبة لى، نقا ف الئحة ع ر خاصة الش  أيام طيلة بالكلية ال

 . التالي الفصل

نذارات ألكاديمية اإل ل ا ف والفص ضع ى ل بالط مستو لة يف ال  مرح

يوس   البكالور
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ب حصل إذا  طال و الشريعة، قسم يف ال نون قسم أ لى القا مي معدل ع راك  ت

ذلك، (%70) نقطتين( 2) من أقل ج بعد و ل استخرا  من له دراسيين فصلين معد

3) دراسة يعادل ما أي الدراسة، بدء تاريخ 3 أو 4 ة ساعة( 6 ه وجه، معتمد  إلي

مي إنذار ل أكادي مي القسم رئيس يعتمده أو مي معدله لرفع األكادي  يف الرتاك

ل ض، التالي الفص ف يخ ه و ء ل حد الدراسي العب نى لل  ساعة( 14) وهو األد

 . معتمدة

طالب يتمكن لم إذا  يعة، قسم يف ال سم أو الشر نذار إزالة من القانون، ق  اإل

مي ل األكادي ع وذلك التالي الفصل خالل األو ف ه بر مي معدل ( 2) إلى الرتاك

ه وجه، (%70) نقطتين يمي إنذار إلي ه ثان أكاد مد  من بقرار ويمكن، العميد يعت

ض القسم مجلس صل يف له الدراسي العبء تخفي حدود إلى التالي الف نيا ال  الد

 . معتمدة ساعات( 10) وهي

مكن لم إذا  طالب يت نون قسم يف ال قا نذار إزالة من ال مي اإل ثاين األكادي  يف ال

ل طى هنائي، أكاديمي إنذار هإلي وجه التالي الدراسي الفص يع رصة و صل ف  ف

حد دراسي ع وا ه، لرف ك عن عجز فإن معدل باري بشكل حول ذل سم إلى إج  ق

ل ال أن شريطة، الشريعة مي معدله يق د يف الرتاك موا رتكة والمواد الشرعية ال  المش

مي معدله كان فإذا، (%70) نقطتين( 2) عن ه يف الرتاك ل المواد هذ  ذلك، من أق

نامجب إلى حّول ل أو عالجي، ر  . الكلية من فص

ب يتمكن لم إذا  طال مي اإلنذار إزالة من الشريعة قسم يف ال  النهائي األكادي

طي التالي الدراسي الفصل يف ضايف دراسي فصل فرصة أع فع إ دله لر  مع
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م فإن نقطتين،( 2) إلى الرتاكمي مكن ل ل عقبها ذلك من يت امج إلى حّو  برن

جي، لية من فصل أو عال  . الك

فق التنفيذي الكلية لرئيس يمكن  الت المصلحة مقتضيات وو ما  واحت

معدالت ين إعطاء، الرتاكمية ال نذر نهائية للمرة أكاديميا الم وا ال فد  واستن

ضايف فصل فرصة فرصهم، نذار إلزالة إ يمي اإل ألكاد تهم خالل ا  النظامية دراس

حويل قبل ي الت سم إلى اإلجبار يعة ق و الشر و، جيالعال الربنامج إلى أ صل أ  الف

 . الكلية من

سم يتولى  بة شؤون ق طالب إبالغ الطل نذار بقرار أمره ولي وإبالغ ال  اإل

مي و األكادي حويل قرار أ ي الت رار أو اإلجبار ل ق بالغ الكلية، من الفص  وإ

معنية الجهات ل ال ظ الكلية، داخ لى وتحتف ال كل ع  هذه عن بنسخ األحو

رارات لف يف الق ب م طال  . ال

  



 57  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهيئة تدريس كلية اإلمام مالك للشريعة والقانون  دليل

 

  : ب   وريوس مرح ي يف : مو:د سيدر: إع دة

لى يجب  طالب ع تسجيل إعادة ال تي اإلجبارية المساقات يف ال سب ال  فيها ير

ل بنيله ي( هـ) معد ل أ هو، (%60) من أق ت وإذا، نقطة( صفر) و  المساقات كان

يها رسب التي يار فهو اختيارية ف تسجيل يعيد أن بين بالخ  بديال يختار أو فيها ال

ة الدراسية الخطة وفق عنها معتمد  . ال

لطالب يجوز  دة الرتاكمي معدله رفع ألغراض ل ه نجح مساق دراسة إعا  في

ط واحدة لمرة وذلك وز ال أن شريطة، فق ولى المرة يف فيه معدله يتجا .2) األ 5 )

لى العالمة له حسبت أعاده فإذا، نقطة ألع ين، امتحانات يف ا  ذلك ويتم المرت

ه بحد  . الدراسي جالربنام يف مواد خمس أقصا

سم يقوم  ألحوال جميع يف الطلبة شؤون ق تسجيل ا رات كافة ب قدي  الت

يخها لب سجل يف بتوار ناء عليها حصل والتي الدراسي الطا ، المساقات دراسة أث

ع ع م م خاصة إشارات وض قديرات أما رسوب ت فها تم التي واإلعادة ال جهد حذ  ب

طالب ناء ال تساب أث  . اكميالرت ومعدله الفصلية معدالته اح

  



 هيئة تدريس كلية اإلمام مالك للشريعة والقانون دليل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 58   

 : ب   وريوس مرح ي يف : عالج ي : بر:مج

نشىء  ية برامج الكلية ت نامج داعمة خاصة دراسة بنظام عالج  لرب

يوس ل يتم، البكالور من إليه الطلبة تحوي وا م  اإلنذارات إزالة يف فرصهم استنفد

مكنهم دون األكاديمية قها، من ت مكين إلى الربامج هذه وهتدف تحقي  من الطلبة ت

طهم معاودة لوبة، المعايير وفق الدراسي نشا قوف المط لى بالو قاط ع ضعف ن  ال

يهم ل وثغرات لد يمي اإلنذار إلزالة ومساعدهتم عليها للتغلب، التحصي  األكاد

فاءات مساعدون مدرسون بذلك القيام ويتولى، فصلين أو فصل خالل  بك

 . مشهودة

 : ب   وريوس  مرح ي : ب يل : مس ق

لب تخرج توقف متى  طا باري مساق على ال خطة يف مطروح غير إج  ال

رتشادية الفصلية قا أعطي االس مساقات من بديال مسا م التي االختيارية ال  ل

فق ذلك ويكون يدرسها، وط و  : اآلتية الشر

بديل المساق يضمن أن -1 فصل يف الطالب تخرج ال  هذا فيه منح الذي عينه ال

ق  . المسا

ن -2 ساقا يكون أ حدا بديال م  . فقط وا

قات من بديال يكون أن -3 تخصصية االختيارية المسا اق كان إذا ال  المس

باري مساقات من المتبقي اإلج صصية اإلجبارية ال  . التخ
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كون ال أن -4 ق ي سا باري الم قات من المتبقي اإلج  أو العربية اللغتين مسا

نكليزية، قات أو اإل ة، الحفظ مسا ، البحث مناهج مساق أو والتالو مي  العل

قاس متطلبا أو  . اب

طاء يمكن -5 قات من البديل المساق إع ختيارية المسا  التخصصية أو العامة اال

ق كان متى ري المسا قي اإلجبا  . العامة المتطلبات من المتب

نح -6 ساق يم ل الم بدي مي المرشد من بتوصية ال ألكادي د ا يس من واعتما  رئ

سم ني الق  .المع

 : ب   وريوس  مرح ي : تخرج متط ب ت

ب  لى يتوج ضمان لطالبا ع يله الكلية من تخرجه ل بكالوريوس درجة ون ، ال

تطلبات تام بوضوح ينجز أن  : التالية الم

ن - 1  ز أ ح ينج ه وبمعدل بنجا ع، (%60) نقطة( 1) أقل قات جمي ية المسا  الدراس

وحة نامج يف المطر بحد، األكاديمي قسمه ضمن التعليمي الرب نى و  أد

يعة قسم يف معتمدة ساعة( 135) 1) و، الشر ة ساعة( 43 م يف معتمد  قس

 . القانون

ن -2  ل ال أ م عند الرتاكمي معدله يق ميع دراسة إتما قات ج  عن، الدراسية المسا

سم يف( %70) نقطتين( 2) و الشريعة، ق نون قسم أ  . القا

يب برنامج إنجاز -3  لي التدر سم لطلبة العم خرج بحث وإنجاز، القانون ق  الت

يعةالش قسم لطلبة النهائي الفصل يف نون قسم ولطلبة ر ء، حد على القا  سوا
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فق وذلك نامج مفردات يف المبين و تعليمي الرب خطة ال  الدراسية وال

 . المعتمدة

ضاء -4  حد ق نى ال لمدة األد حد تجاوز وعدم، المعتمدة ل صى ال  . لها األق

صول -5  لى الح راءة ع  . الكلية إدارة من ذمة ب

رج شهادات تمنح -6  قاقها عند التخ م، دراسي فصل كل ايةهن استح  حفل ويقا

ة التخرج ام كل واحدة مر  . جامعي ع

 (: فصل أعم ل) : م جست ر  مرح ي : فصول د:خل : ط بي أد:ء تقوي  

بة أداء بتقويم يقصد-1 صول داخل الطل بعة، الف شطتهم أعمالهم متا صفية وأن  ال

د على راسي الفصل امتدا صص حيث، الد ألعمال لهذه تخ ، (%60) نسبة ا

ل هناية المتحانات( %40) نسبة لهاتقاب ع ومن، الفص نسبتين مجمو د ال  تحد

لمساق النهائية العالمة وترصد  .الدراسي ل

ل أعمال تشمل -2 تي، الفص موع من( %60) نسبة لها يخصص ال جات مج  در

ق، نب المسا ب ألداء متنوعة تقويم جوا طال مكن، ال ما تلخيصها ي لي ب  :ي

خصص دراسيال الفصل منتصف امتحان إجراء -أ  ن( %20) نسبته ما له ت  م

موع رجات مج اق د س راء ويتم، الدراسي الم المتحان هذا إج  يف ا

ين بوع ع األس ي الدراسي الفصل بداية من والثامن الساب  . االعتياد

صص -ب  موع من( %20) نسبته ما تخ جات مج ساق در صفية لألنشطة الم  ال

بحثية، العملية والمشاركات نهج الطالب فهم مستوى فيها بما وال م للم  العا

 . للمساق
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موع من( %20) نسبته ما تخصص -ت  نات المساق درجات مج  لالمتحا

فوية  . الش

جات هذه توزيع تعديل يجوز-3 فقا الدر خاصة للطبيعة و ق لكل ال تم مسا  وي

مطالعة ذلك لس واعتماد العليا الدراسات قسم مجلس ب  العلمي المج

 . أصوال

ساق مدرس-4 و الم لمسؤول ه حانات إجراء عن ا ضع وعن المنتصف امت  و

ق وتصحيح أسئلتها ورا خاصة اإلجابات أ صد وعن، هبا ال  العالمات ر

شوف يف لها النهائية ل وهو، وهنائي صحيح بشكل الك د عن المسؤو  رص

رات ية األنشطة تقدي لمشاركات الصف عملية وا من للطلبة، والبحثية ال  ض

ف ة خاصة كشو تمدها، لذلك معد قها يع قيع ويوث تو  . هب

لس من بقرار يجوز -5 ء الكلية، مج قات بعض استثنا بيعة ذات المسا  الط

خاصة يم قاعدة من ال فة التقي لذكر، اآلن ؤية حسب وذلك ا  هبا يوصي ر

يا الدراسات مجلس  . العل

   م جست ر :  ر:س ي : فصول نه يي :متح ن ت

ؤول هو الكلية عميد-1 س صول هناية امتحانات عن مباشر بشكل الم  رفويش الف

ع، تنظيمها على رض لهذا ويتاب ل الغ  العليا الدراسات قسم رئيس أعما

ل ما جان وأع حان، ل يعتمد االمت يد و ف جميع الكلية عم شو  الخاصة الك

رجات برصد  . النهائية الد
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جموع من( %40) نسبته ما الفصل هناية المتحان تخصص-2 رجات م اق د  المس

لة وتكون، الدراسي دات لجميع شام مها أو ساقالم محتوى مفر معظ ، ل

ياسات وفق ها العليا الدراسات جلس هبا يوصي س يعتمد  . الكلية مجلس و

قديرات عالمات ل النتائج وت جاح ومعد معدل الن لي وال مي الفص  والرتاك

 للماجستير

قات امتحانات عالمات ترصد-1 ألرقام المسا فق با ئوية النسب و  الم

وف ط، وبالحر قا بالن  : التالي البيان وفق وذلك و

 : نق ط : عالم ت ب  حرو  : نق ط

 A  4 أ 100 إلى 90 من

ل إلى 85 من  B+ 3.5 ب+ 90 من أق

 B 3 ب 85 من أقل إلى 80 من

ل إلى 75من  C+ 2.5  ج+ 80 من أق

 C 2  ج   75 من أقل إلى 70 من

 E 0 ـهـ 70 من أقل

جاح معدل -2 لى دراسي مساق كل يف الن ة ع و، حد وف بحساب( ج) ه ، الحر

ساب (2)أي ط بح قا نسبة بحساب( 70) و، الن  طالب وكل، المئوية ال

تيجة على تحصل ق يف( هـ) ن ي،  الدراسي المسا  فإن، (سبعين من أقل) أ

ه يعني هذا ل أن لى تحص ساب يف( صفر) ع ط ح قا بالتالي، الن  يعد فهو و
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با  التي الفصول أو التالي الفصل يف المساق دراسة إعادة عليه يجب، راس

 . تليه

تس-3 رات بتح قاط تقدي ية والمعدالت الفصول معدالت يف الن سم يف الرتاكم  ق

ق، العليا الدراسات تالي وف  : ال

ط ف العالمات النقا و ر بالحر قدي  الت

 ممتاز A أ 4

 جدا جيد +B,B +ب، ب 4 من أقل إلى 3 من

ل إلى 2من  جيد +C,C + ج، ج 3 من أق

ف E هـ 2 من أقل  ضعي

 

 مساق كل نقاط بضرب، الرتاكمية المعدالتو الفصلية المعدالت حساب يجري -4

 عدد مجموع على الضرب حاصل مجموع قسمة ثم، له المعتمدة الساعات بعدد

 : التالي المثال وفق وذلك، المساقات لمجموع المعتمدة الساعات

 : مجموع ع د : س ع ت : معتم ة : نق ط :  رجي : م دة

 9 3 3 ب قو:ع  أصو  ي

 10.5 3 3.5 ب + أصول فقه

 6 3 2.5 ج + ق نون م ين

 6 3 2 ج ق نون جن ئي دو ي
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 33   -              12  : مجموع

 ج   نقطي = ج+ = 2.75=  12÷  33   : مع ل : نه ئي : فص ي أو : تر:كمي

معدل يكون -5 لي ال بارة الفص  درسها التي المساقات جميع نقاط معدل عن ع

طالب يها نجح الفصل يف ال ب أو ف يطة، رس ساعات تقل ال أن شر ةال ال  معتمد

قات لهذه حد عن المسا نى ال تساب األد صل الح  وهو التام، الدراسي الف

ة ساعة( 12)  . معتمد

معدل يكون -6 مي ال اجستير مرحلة يف للطالب الرتاك با الم  أساس على محسو

ل النقاط حاص رسالة ويف دراسي مساق كل يف عليها ال د وفقا العلمية ال  لعد

خصصة المعتمدة الساعات م  . منها لكل ال

مي المعدل يقل ال أن يجب -7  نقاط( 3) عن العليا الدراسات قسم لطلبة الرتاك

تى( 80%) زوا ح ل ثم ومن األكاديمي اإلنذار يتجاو مي الفص ألكادي  من ا

 . الكلية

رتبة تمنح -8 ف م ب األولى الشر طال ي لل ل الذ ند ينا عدال التخرج ع راكميا م  ال ت

ط( 4) عن يقل قا تمنح، ن ف مرتبة و ثان الشر ب يةال ي للطال د ينال الذ  عن

رتاوح تراكميا معدال تخرجه ط( 4) من وأقل( 3.7) بين ي قا  . ن

   م جست ر : ط  ب مستوى  ضعف و: فصل :ألك ديم ي :إلنذ:ر:ت

لطالب حصل إذا-1 يا الدراسات قسم يف ا لى العل ل تراكمي معدل ع ( 3) من أق

ط ذلك، (%80) نقا راسي فصل معدل استخراج بعد و  تاريخ نم له واحد د

ي الدراسة، بدء دل ما أ ه، معتمدة ساعة( 12) دراسة يعا نذار إليه وج  إ
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يس يعتمده أول أكاديمي مي معدله لرفع العليا الدراسات قسم رئ  يف الرتاك

 . التالي الفصل

ب يتمكن لم إذا-2 طال مي اإلنذار إزالة من العليا، الدراسات قسم يف ال  األكادي

فع وذلك التالي الفصل خالل األول ط( 3) إلى الرتاكمي معدله بر  نقا

مي إنذار إليه وجه، (80%) يد يعتمده ثان أكادي  دراسة بإعادة ويلزم، العم

قات يها تحصل التي المسا لى ف قدير ع  . (نقاط( 3) من أقل ت

مكن لم إذا-3 مي اإلنذار إزالة من العليا الدراسات قسم يف الطالب يت ألكادي  ا

ه التالي الدراسي الفصل يف الثاين طى هنائي، أكاديمي إنذار إليه وج يع  و

حد دراسي فصل فرصة ع وا ز فإن معدله، لرف ك عن عج  من فصل، ذل

لكلية، الكلية لوم شهادة منحه ول مي معدله كان متى العالي الدب  الرتاك

صف نقطتين( 2.5) نجز نقاط( 3) من أقل إلى ون ساقات جميع وأ  الم

مهدة الدراسية الة الم رس  . لل

فق التنفيذي الكلية لرئيس يمكن -4  واحتماالت المصلحة مقتضيات وو

معدالت طاء، الرتاكمية ال رة أكاديميا المنذرين إع ل فرصة النهائية للم  فص

ديمي اإلنذار إلزالة ثان تهم خالل األكا ية دراس نظام ل ال ل قب  من الفص

 . الكلية

لطلبة شؤون قسم يتولى -5 طالب إبالغ ا نذار بقرار ال مي اإل را أو األكادي  رق

كلية، داخل المعنية الجهات وإبالغ الكلية، من الفصل لى وتحتفظ ال ل ع  ك

ل حوا ه عن بنسخ األ ب ملف يف القرارات هذ طال  . ال
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   م جست ر : مو:د در:سي إع دة

ب على يجب -1 طال تسجيل إعادة ال رسب التي اإلجبارية المساقات يف ال يها ي  ف

قل أي( هـ) معدل بنيله ت وإذا، طةنق( صفر) وهو، (%70) من أ  كان

قات ين بالخيار فهو اختيارية فيها رسب التي المسا تسجيل يعيد أن ب  فيها ال

تار أو  . المعتمدة الدراسية الخطة وفق عنها بديال يخ

ب يجوز -2 طال راض لل ع ألغ ه رف مي معدل ق دراسة إعادة الرتاك جح مسا  فيه ن

ط واحدة لمرة وذلك ن شريطة، فق وز ال أ ولى ةالمر يف فيه معدله يتجا  األ

ط( 3) بت أعاده فإذا، نقا لى العالمة له حس  . المرتين امتحانات يف األع

م -3 لطلبة شؤون قسم يقو ل جميع يف ا حوا تسجيل األ  التقديرات كافة ب

يخها لطالب سجل يف بتوار  دراسة أثناء عليها حصل والتي الدراسي ا

قات ع، المسا رات أمام خاصة إشارات وضع م قدي إلعادة الرسوب ت تيا وا  ل

لطالب بجهد حذفها تم ثناء ا ه احتساب أ فصلية معدالت ه ال رتاكمي ومعدل  . ال

   م جست ر : تخرج متط ب ت

ب -1 لى يتوج لب ع ماجستير درجة ونيله الكلية من تخرجه لضمان الطا  أن، ال

ضوح ينجز  : التالية المتطلبات تام بو

ن - أ  ح ينجز أ ه وبمعدل بنجا يا، (%70) نقطتين( 2) أقل ساقاتا من أ ية لم  الدراس

وحة بحد، التعليمي برنامجه يف المطر نى و 2) أد  . ساعة( 4

جاز -ب  رسالة إن لها بدرجة ال  . (%70) أق
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مام عند الرتاكمي معدله يقل ال أن -ت  ساقات جميع دراسة إت ية الم ، الدراس

ضافة رسالة درجة احتساب إلى باإل ط( 3) عن، المناقشة بعد العلمية ال  نقا

(80%) . 

حد ضاءق -ث  نى ال جاوز وعدم، المعتمدة للمدة األد حد ت صى ال  . لها األق

صول -ج  ة على الح  . الكلية إدارة من ذمة براء

قها عند التخرج شهادات تمنح -ح  ل ويقام، دراسي فصل كل هناية استحقا  حف

ة التخرج ام كل واحدة مر  . جامعي ع

 : م جست ر  مرح ي : ع م ي : رس ئل مع ي ر 

م -1 بالط يتقد لة يف ال ماجستير مرح ه ال تسجيل بخطت ه ل تم متى العلمية رسالت  أ

2) دراسة ة ساعة( 4 مي بمعدل معتمد ط( 3) أقله تراك  . نقا

ط تقدم -2 ل خط ق العلمية الرسائ ل وف لمية األصو ها، الع مد فون ويعت ، المشر

لموافقة العليا الدراسات مجلس على يتعين بحيث ها، عليها ا  من واعتماد

لس ال للكلية العلمي المج  . أصو

لى اإلشراف ينحصر -3 رسائل ع ث ومشاريع العلمية ال مي البح حلة يف العل ر  م

اجستير ة الم ة باألساتذ ين واألساتذ يجوز، المشارك  تتطلب حاالت يف و

صص مراعاة ين األساتذة تكليف والنادر الدقيق التخ  باإلشراف، المساعد

ن على يهم تكون أ ربة لد قل ال التدريس مجال يف خ ، سنوات ثالث نع ت

حكمة وبحوث نشورة م  هيئة عضو اشرتاك يجوز كما، بحوث ثالثة أقلها م

يس ر تخصص يف تدر ضاء غير من الخرباء أو آخ تدريس هيئة أع من ال  م
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خربة فيهم تتوفر يزة ال فاية المتم طلوبة العلمية والك راف يف الم  إذا اإلش

حاجة استدعت  . ذلك ال

حد -4 نى ال ب يقضيها التي للمدة األد طال قشة ال ه لمنا ( 6) هو العلمية رسالت

د تاريخ من أشهر حد، خطته اعتما صى وال نوات( 3) هو األق  ويلزم، س

طالب جعة ال را رسالة يف عمله أثناء مشرفه بم حد ال له ب  يف واحدة مرة أق

ر  .الشه

شكيل العليا الدراسات مجلس يتولى -5 جان ت صدر المناقشة ل ميد وي  الع

ين كما الخصوص، هبذا قراراته ها يع يد جان تتكون بحيث، وآلياهتا مواع  ل

قل يف ومناقشين مشرف من العلمية الرسائل مناقشة قدير، أ لى ت ن ع  يكون أ

حد اقشين أ ج من المن لجنة رئاسة وتسند الكلية، خار لى إلى ال ضائها أع  أع

بة يف ال وأقدمهم العلمية الرت  . عليها حصو

هتا المناقشة لجان ترفع -6 يد إلى توصيا سم رئيس طريق عن ليةالك عم  ق

ناقشة قبل العليا الدراسات رسالة صالحية على تنص التي الم  للمناقشة ال

فع كما، عدمها من صيتها تر ماد تو شة بعد عدمها من الدرجة منح باعت  المناق

ل ع خال ث، المناقشة تاريخ من أسبو صدر بحي ه العميد ي ه توصيات ت  يف وقرارا

 . ضوئها

ة -7 جاز رسائل إل مية ال نه ،العل ب من فإ ن الواج ب درجة تقل ال أ طال  عن فيها ال

ط( 2) أي( 70%) ررت حال ويف، (4) من نقا ة منحه المناقشة لجان ق  درج

لف أقل لطالب ك يل ا خطة التقدم أو، خطته بتعد  هذا ويعترب أخرى، ب
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راء ثابة اإلج يرة فرصة بم ه، أخ ل ل يدخ نوح التقدير و رسالة المم ساب يف لل  ح

قدير جات بحساب وذلك الماجستير، لدرجة العام الت ت در قا  المسا

 . الرسالة درجات إلى مضافة الدراسية

 : بحث ومخطط : رس  ي موضوع تح ي  آ   ت

لطالب على يجب-1 ند ا قديم ع ضوع ت ه مو  حدد قد يكون أن العلمية رسالت

ع مشكلة ية الموضو صاغها البحث ح، و  الدراسات مراجعته بعد بوضو

بقة ه أعدت التي السا يدوت حول يد حد ي الجد ه به، سيأيت الذ  هذا يف وعلي

ألسئلة عن يجيب أن السياق  : التالية ا

د هي ما -أ لمشكلة حدو  ؟ دراستها ينوي التي ا

لة مصدر ما -ب ية لها وهل ؟ المشك ت يف خاصة أهم هن الوق را  ؟ ال

رره الذي ما -ت شكلة حول السابقة الدراسات تق يد وما ؟ الم ي الذي الجد نو  ي

ه اإلتيان  ؟ ب

ل -ث شكلة بشأن حاليا جار نقاش هنالك ه  دراسة ستضيفه الذي وما ؟ الم

لة ل إلى المشك  ؟ الحالي المعريف الحق

ل يمكن هل -ج بقة الدراسات إلى الوصو ل المعقودة السا لة حو هل ؟ المشك  و

طالب إليها وصل ها وقام فعال ال  ؟ بحصر

ناسبة المنهجية هي ما -ح لة لدراسة الم  ؟ المشك

ع من التي المشكالت هي ما -خ ث يواجهها أن المتوق راءات وما ؟ الباح  اإلج

ب الكفيلة  ؟ عليها بالتغل
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طالب إجابة بعد -2 لى ال سابقة، األسئلة ع شفوعة إجاباته يقدم ال  بالرباهين م

مربرات ي مشرفه، إلى وال ه يقوم الذ قديم بدور ته بت  باألدلة مدعمة مطالع

حث ضرورة تثبت التي لة وأهمية الب جها، التي المشك ها يعال  عن وتفرد

صها، المدونة السابقة الدراسات فعها بخصو سم رئيس إلى ير ت ق  الدراسا

يا خذ العل لس موافقة أل بعد عليها، المج فقة و  العليا الدراسات مجلس موا

ضوع على ه الرسالة مو وجَّ ب ي طال ع ال طط لوض خ راعي للبحث م ه ي  في

ناصر  : اآلتية الع

شكلة -أ تها البحث م طاروا وأهمي معريف إل  . لها ال

بقة الدراسات -ب جها وأهم السا  . عنها الحالية الدراسة به تتميز وما نتائ

حث اختيار أسباب -ت شكلة لهذه البا له ومدى الم  . معها تفاع

جاز يف المتبع المنهج -ث  . الدراسة إن

 . البحث أدوات -ج

بات -ح توقعة الصعو  . عليها التغلب وكيفية الم

صطلحات تعريف -خ  . الغامضة البحثي المخطط م

خطط رسم -د ثي الم ل األبواب على موزعا البح ث، والفصو  وتكون والمباح

لى مسلسلة  : التالي النحو ع

 األبواب

ل صو  الف

ث ح  المبا
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ب طال  الم

صد قا  الم

ع  الفرو

صادر أهم -ذ  . البحث ومراجع م

ط، على المشرف موافقة بعد-3 خذ يتم المخط موافقة أ لس من عليه ال  مج

م ومن العليا، اتالدراس ماد ث لمجلس اعت مي ا ال، له العل بدأ بحيث أصو  ي

تساب مهل اح معتمدة ال جاز ال ناقشتها العلمية الرسالة إلن يخ من وم  تار

ور لس اعتماد قرار صد مج مي ال  . لمخططها العل

ها المطلوب المتطلبات جاز تسجيل الطالب تقدم قبل إن ل  الرسالة مرحلة يف ل

ية  العلم

2) دراسة إنجاز -1 ة ساعة( 4 لب الخاص األكاديمي الربنامج من معتمد  بالطا

لة من اجستير مرح مي بمعدل الم ط( 3) أقله تراك قا  . (4) من ن

ن -2 م أ ب يتقد طال ع ال موضو رسالة ب ية ال الل العلم ة خ ها مد صا لة سنة أق  يبدأ كام

زه تاريخ من احتساهبا جا ل معتمدة ساعة( 24) دراسة إن معد مي بال  الرتاك

لوب  . (4) من( 3) المط

ة تحتسب ال -3 مد ب يقيضها التي ال طال تحضير يف ال ه العتماد ال  البحثية خطت

تسجيل تمهيدا جموع من العلمية الرسالة يف لل صوى المدة م ز التي الق  يجو

يد ال أن شريطة الماجستير، درجة لنيل فيها البقاء للطالب ة تز ر مد  التحضي

نة عن البحثية للخطة  . واحدة س
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 : ع م ي   رس ئل : بحث ي : خطط مش ريع بمن قشي : خ صي :  :ئمي :  ج ن

مة اللجنة تشكل -1 ط مشاريع لمناقشة الدائ خاصة البحثية الخط  بالرسائل ال

ية نامج يف العلم جستير بر ما ه يف ال ه الفق صول يس من وأ سم رئ يعة ق  الشر

ضاء سم يف المتفرغين التدريس هيئة وأع بة هم ممن الق و أستاذ برت  أستاذ أ

 .كمشار

مة اللجنة تشكل -2 ط مشاريع لمناقشة الدائ خط رسائل الخاصة البحثية ال  بال

ية جستير برنامج يف العلم ما نون يف ال سم رئيس من العام القا ن ق  القانو

ضاء متفرغين التدريس هيئة وأع سم يف ال صص) الق نون بتخ من( العام القا  م

 .مشارك أستاذ أو أستاذ برتبة هم

نة تشكل -3 مة اللج ط مشاريع مناقشةل الدائ  بالرسائل الخاصة البحثية الخط

ية جستير برنامج يف العلم ما نون يف ال خاص القا قانون قسم رئيس من ال  ال

ضاء خصص) القسم يف المتفرغين التدريس هيئة وأع نون بت ( الخاص القا

م ممن تاذ برتبة ه و أس ستاذ أ  .مشارك أ

 به  : خ صي : بحث ي  خطي: ومع ي ر : ع م ي : رس  ي يف   تسج ل : تق م إجر:ء:ت

ب يتقدم -1 طال ع أنجز الذي ال سجيل متطلبات جمي رسالة الت  إلى العلمية بال

سم رئيس تسجيل بطلب العليا الدراسات ق  التي الوثائق بجميع مشفوعا ال

ضافة المتطلبات، لهذه إنجازه تؤكد حديده إلى باإل  يود   الذي االختصاص ت

تابة  . فيه الك
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سم رئيس يقوم -2 ء من التأكد بعد العليا، لدراساتا ق يع الطالب استيفا  جم

سم إلى الطلب بإحالة العلمية، الرسالة تسجيل متطلبات مي الق ألكادي  ا

ص سم) المخت يعة ق و الشر سم ليتولى( القانون قسم أ وره الق ية بد  تسم

من مشرف د، االختصاص ض محد باء ضوء ويف ال تدريسية األع معتمدة ال  ال

ضاء تدريس هيئة ألع سم يف ال  .الق

لطالب يختار -3 تشاور ا رف مع بال وع المش يعد   العلمية، الرسالة موض  و

خطط لى لها، البحثي الم راعي أن ع ضع يف ي مخطط و معايير ال  : اآلتية ال

لطالب يكتب أن خططه يف ا ثي م ع كون وتربهن تؤكد مقدمة البح  موضو

يدا البحث به، يف جد حو الدراسات سياق يف أهميته ويبّين با رة، ثوالب معاص  ال

م وأنه يا من تناوله أن ألحد يسبق ل ضها التي الزوا ر  .مخططه يف يع

ّون أن  سات فيه يعرض مختصرا يد سابقة للدرا ع، يف ال ص الموضو  وخصائ

تي النتائج وأهم ومنهجها، دراسة كل ت ال يها توصل ضوع يف إل ث، مو  وما البح

يد هو جد فا به سيأيت الذي ال و إليها، مضا  . اعليه استدراكا أ

ن ض أ ه يف يعر بحثي مخطط شكلة ال تي البحثية الم جها ال ه، يف سيعال  دراست

ؤالت وحدود تسا تي ال  . عنها سيجيب ال

هداف يوضح أن حث أ توقع من التي الفرضيات وأهم الب ن الم ل أ  يتوص

ء إليها له أثنا ث يف عم  .البح

ن ه الدراسة، يف سيتبعه الذي المنهج يبين أ خدم ر يف ويست  المسائل، تحري

ل طرقو  . النتائج إلى الوصو
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ف أن رِّ حات يع خططه يف الواردة بالمصطل ه مما البحثي م ن خاصة داللة ل  إ

 . وجدت

تي واألجنبية العربية والمراجع المصادر أهم يذكر أن ت ال ه استجمع  لدي

ل وآليات فيها، التوسع طرق ويذكر الدراسة، يف إليها للرجوع  . إليها الوصو

معتمد التسلسل مراعيا ثللبح تفصيلية خطة يضع أن  الئحة يف ال

ألبواب: وهو العليا الدراسات صول فصول، إلى تقسم التي ا ث، إلى والف  مباح

ب، إلى والمباحث طال ب م طال ورة ثمة كان وإن مقاصد، إلى والم قسم ضر  في

صد قا ع إلى الم  . فرو

لطالب يقدم -4 طط ا تشاور وضعه الذي البحثي، المخ ف، مع بال  إلى المشر

س رئيس ليا الدراسات مق مخطط مطابقة من بدوره يتأكد الذي الع  البحثي ال

معايير لجميع مدونة ال ه، ال مارة يعتمد ثم أعال تسجيل است ل من المعبأة ال  قب

طالب ضوع ويحيل ال خطط مع الطلب مو حث م  الدائمة اللجنة إلى الب

خاصة طط مشاريع بمناقشة ال رسائل البحثية الخ معنية العلمية، لل  ال

ضوع ك لبحث،ا بمو ني، األكاديمي القسم رئيس طريق عن وذل  إما المع

يعة، قسم رئيس إما الشر  . القانون قسم رئيس و

يس يحيل -5  اللجنة إلى البحثي ومخططه الطالب أوراق األكاديمي القسم رئ

ع المعنية الدائمة لدراسة، البحث بموضو د ل يحد لطالب موعدا و ة ل  لمناقش

ه ط ع البحثي مخط نة، م من اللج ةمه ض يخ من األسبوعين تتجاوز ال ل  تار

ط إحالة ثي المخط يه البح سم قبل من إل يا الدراسات ق  . العل
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لطالب يتولى -6 رض ا قرتح ع ورها، وبيان البحثية، خطته م هدافها، محا  وأ

يد جد ي وال  الدراسات عن الباب يف وتميزها خاللها، من سيقدمه الذ

بقة، يد وما السا صل ير ها، إليه، التو صادر يدا وم ء نظره وجهة عن فعو  أثنا

ه اللجنة مناقشة ى يف ل ورهتا الخطة فحو ها وضر صادر  وأهليتها وم

 .لالعتماد

نة ويكون -7 د للج  أربعة من موجبة، أسباب على ومبني موجه قرار اعتما

 : هي قرارات،

ط قبول ما المخط و ك  .ه

ه ع قبول  .عليه طفيفة تعديالت إدخال م

ه ع قبول  .عليه جوهرية تعديالت إدخال م

ط رفض مخط  . ال

ف، على يكون -8 ل يف المشر دخال اللجنة طلبت حا لى تعديالت إ  الخطة ع

ز أن البحثية، لب مع ينج طا تعديالت ال لوبة ال ر خالل المط ر أبعد يف شه قدي  ت

 . البحثي المخطط اللجنة مناقشة تاريخ من

بول عند -9 نة ق مخطط اللج ثي لل ما البح يالت، إدخال طلبها أو هو، ك إهنا تعد  ف

خطط تحيل جازته بعد البحثي الم رة مربرا إ تعمدا علمية بصو  إلى وم

سات قسم مجلس ماد، العليا الدرا خذ الذي لالعت فقة بدوره يأ لس موا  المج

مي ال الكلية يف العل ه، أصو ه ويصدر علي ط باعتماد قرار  البحثي المخط
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د النهائية، بصورته ف، واعتما راف سيتولى الذي المشر ل على اإلش  عم

طالب جاز حتى ال ته إن  .العلمية رسال

حد المهل احتساب يبدأ -10 حد األدنى بال قصى وال طالب المعطاة األ  حتى لل

م رسالته ينجز لب ويتقد د تاريخ من المناقشة، بط لس اعتما م مج  قس

ط العليا الدراسات  . البحث لمخط

صادر شعبة معلومات م   ال

نشئ  لومات لمصادر شعبة الكلية ت  قسم رئيس تتبع( قوالوثائ المكتبة) المع

در البحوث لومات، ومصا ق يف وتعمل المع ، الكلية عميد إشراف نطا

ط يس يف ويشرت شعبة رئ ين) ال مكتبة أم ن( ال بكالوريوس حملة من يكون أ  ال

ق يف ل يف والمكتبات الوثائ ة تقدير أق ل ال مجاله يف وخرب ث عن تق ال  ث

 . سنوات

   : مع وم ت مص در شعبي أه : 

يزة اتمجموع تأمين -1  تم صادر من م راجع الم لومات ومصادر والم مع ، ال

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

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

 . منها

يذ -2  ورات تنف ب د ين تدري ك، المكتبة خدمات من للمستفيد ذل هبم و  إلكسا

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

معلومات  . ال
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ناسبة بيئة تأمين -3  معلومات لتكنولوجيا م  . ال

   : م تبي س  س ت

مكتبة موظفو يلتزم -1  حافظة ال لى بالم ام الهدوء ع مطالعة قاعات يف الت ل ال خ  دا

مكتبة، د ويقومون ال إرشا جعين ب را صورة الم  . اجاهتماحتي تلبي التي بال

در بأمهات المطالعة قاعات تزويد يتم -2  تى يف المصا لوم، ش ما الع زود ك  ت

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

تسهيل فاتيح ل ل م باحثين عم  . ال

مكتبة توفر -3  د ال جعين لتمكين األجهزة من الكايف العد را م من الم يا  الق

در عن بالبحث لمر المصا ساعدهتم المطلوبة، اجعوا  وإحضار ذلك يف وم

فادة قبلهم من المطلوبة الكتب نها لالست طالعة قاعات داخل م  . الم

ع يف -4  ل جمي حوا حرص األ ظفو ي مكتبة مو ين تعريف على ال ورة المراجع  بضر

ضعها، إلى إعادهتا وعدم المطالعة قاعات يف منها المستفاد الكتب إبقاء  موا

موظفون ليقوم معني ال هتا ونال نعا بإعاد  . للخطأ م

مد -5  مكتبة تعت قة ال ب بطا بطاقة طال ضو و ضمان تدريس هيئة ع فادة ل  است

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

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

مكتبة تطبق -6  فق اإلعارة نظام ال مدال و وين الربنامج بيانات يف معت  اإللكرت

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

حد للكتاب يد يلزم بحيث أسبوعين، عن الوا ه بتجديد المستف  . إعارت
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م -7  تبة موظفو يقو ألوقات المستعير بتذكير المك حددة با ة الم  ما إلعاد

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

 . بالمستعير

ة تقتصر -8  لى اإلعار مفردة، الكتب ع ألجزاء كتب أما ال ألمهات أو ا  يجوز فال ا

ما إعارهتا، مكن ك ب اإلعارة نظام من المفردة الكتب بعض استثناء ي  بحس

و أهميتها رص ندرهتا، أ تح ة و مسؤولة األكاديمية اإلدار مكتبة عن ال  على ال

معدة الكتب من فأكثر نسختين توفير ة، ال ذلك لإلعار مكتبة فراغ لعدم و  ال

 . منها

ل -9  جازات تدخ تساب يف اإل ة اح ة، مد يتحرى اإلعار مكتبة موظفو و  أن ال

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

 . خاللها

لف أو فقد إذا -10  معار، الكتاب ت  ثمنه، غرم وإال مثله، بتأمين المستعير مألز ال

ل من ثمنه تقدير ويكون شرتيات لجنة قب  . الم

طوطات تحفظ -11  فق المكتبة مخ حدث و لطرق أ مكتبات يف المتبعة ا  ال

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

خطوطات دليل المكتبة تصدر -12  بذة فيه تذكر الم  عاتوموضو تاريخ عن ن

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

مخطوطات تصنف -13  مكن ما إلى ال ين ي جع ويره للمرا فادة تص  بنسخ واالست

فق ذلك، لهم يمكن ال وما عنها، ها رؤية و حدد ما الكلية، مجلس ي  ال ك
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ة بأية يجوز و المطالعة قاعات إلى إخراجها صور صص إعارهتا، أ  لها ويخ

صفح ةآلي  . خاصة ت

ين المكتبة تلتزم -14  لكية حقوق قوان راص لبيانات بالنسبة الم  المدمجة، األق

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

ل من ت خال  . اإلنرتن

صدر -15  مكتبة ت يانات ال ة، بالمقتنيات دورية ب جديد ما ال صدر ك نويا دليال ت  س

هتا صادرال من بمحتويا  . اإللكرتونية واإلصدارات والدوريات والمراجع م

مكتبة أمانة تحرص -16  ن ال سائط قاعات تكون أ ة الو تعدد يحة الم لى مر  وع

جهيز من مستوى يدين حاجات وتلبي الت رعة بالدقة المستف  والس

مكنتين  . الم

 و: مج ي : ع مي : بحث

نشئ  حث شعبة الكلية ت مي للب صدارات العل حوث قسم رئيس تتبع واإل  الب

لومات، ومصادر ف نطاق يف وتعمل المع ميد إشرا  يف ويشرتط، الكلية ع

مي البحث شعبة رئيس صدارات العل  يف الدكتوراه حملة من يكون أن واإل

رعية الدراسات و الش يكون القانونية، أ رئاسة التكليف و بة هذه ب  الشع

ء محصورا تدريس هيئة بأعضا  . بالكلية العاملين ال
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   : بحث : ع مي شعبي أه : 

مي البحث تشجيع -1  صي العل ما التخص ف رسالة مع يتفق ب ، الكلية وأهدا

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

ر  . العص

حوث تنظيم -2  ضاء ب توجيهها التدريس هيئة أع ل و سهم بشك  تنمية يف ي

سد، قدراهتم جات وي تعليمي الربنامج حا جات معتمدال ال  . المجتمع وحا

ق -3  ساهمة تحقي لية م ة يف الك فكرية العلمية الحيا  من، العامة والثقافية وال

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

باحثون أستاذة بكتابتها  .مختصون و

فات معالجة -4  حها يتم مختلفة موضوعية مل د عرب فت مجلة أعدا بة ال ، المتعاق

امج ضوء يف جات ومتطلبات المعتمدة الكلية بر  . المجتمع حا

حوث تشجيع -5  ذلك النهائية الطلبة ب حاث بشر و فائقة التخرج أب وى ال  المست

فقة موا يم التقييم لمعايير وال وعة والتحك موض  . ال

ل -6  ديمي التحكيم مجال الكلية دخو ألكا ثي ا مهيدا، والبح ق لنيلها ت نح الح  بم

ألكادي الرتب يةا  .م

 التخصصات عصر يف يسهم الذي الجماعي والبحث االجتهاد مبدأ تحقيق -7 

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

ية نه الطلبة وإفادة، وصواب بعد إلى م  . ممكن حد أ
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ق -8  يم خالل من الكلية رسالة عالمية تحقي  التخصصية، والندوات المؤتمرات تنظ

تاح لى واالنف سات جميع ع ما الصلة ذات العلمية المؤس ناء وجدت أين  وب

سور تها وضمان معها، الج الشرتاك مشارك  . معها وا

   : بحث : ع مي شعبي مه م

تي العلمية البحوث مشاريع خطط وضع متابعة -1  ء هبا يتقدم ال يس هيئة أعضا  التدر

جات لتلبية امج احتيا عالمج واحتياجات التعليمي الربن صلة ذات تم ، ال

ق يف ومناقشتها ل سيا مهيدا، العلمي المجلس عم ها ت ق العتماد ل وف  األصو

 . المتبعة

دات توزيع -2  طط مفر لى الخ معنيين التدريس هيئة أعضاء ع شكيل، هبا ال ن وت جا  ل

ق يف منهم بحث نامج احتمال سيا مي الرب  . وسعته التعلي

تابعة -3  طوات م ع خ ث مشاري مي البح ميق التي العل ء هبا و تدريس هيئة أعضا ، ال

ءات واتخاذ را حكيمها الالزمة اإلج جان على بإحالتها لت اخلية ل لها د  يشك

لس ض، لهذا العلمي المج يدا، خارجية مختصة جهات على أو الغر مه  ت

نشرها ع، ل ظ م وق حف ق  . الح

ع -4  طة وض ندوات المؤتمرات لتنظيم السنوية الخ ورش وال ناء العمل و م أث  العا

جامعي ال واعتمادها، ال ها بعد، أصو رار  . الكلية مجلس يف إق

لى اإلشراف -5  قائع تنظيم لغرض تشكل التي اللجان أعمال ع مؤتمرات و  ال

وات ف وهتيئة والند ناسبة الظرو بعة، لنجاحها الم ق ومتطلباهتا إنجازاهتا ومتا ف  و

 . األصول

رات أبحاث طباعة أعمال متابعة -6  وات المؤتم يعها، والند توز  . األصول وفق و
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   : مج ي نظ م

صصة محكمة أكاديمية مجلة هي الكلية مجلة -1  يعة بحوث يف متخ  والقانون، الشر

حاث نشر تعتمد حقيق وأعمال والدراسات األب يها الواردة الت فق إل ير و  المعاي

تعارف األكاديمية بحثي، التحكيم سياق يف عليها الم يها وتشرف ال  هيئة عل

تي التحرير، حوث تحكيم معايير يقتطب تتولى ال يها، الواردة التخصصية الب  إل

 .التحرير سكرتير ومتابعة التحرير رئيس برئاسة

صدر -2  مجلة ت ع السنوي عددها ال ل هناية م ين الدراسي الفص  الجامعي العام من الثا

صى كحد تولى، أق لة تحرير هيئة وت وط نشر المج معايير الشر ية وال  المتبعة واآلل

حاث لتلقي  .األب

لة تفتح -3  ها من عدد كل يف المج لفا أعداد ق يف معالجته تتم موضوعيا م م سيا  علو

مد، والقانون الشريعة ه وتعت ك إلى إضافة في مكن أبوابا ذل  معالجة خاللها من ي

وضوعات  . أخرى م

يس يكون -4  فا للكلية التنفيذي الرئ عضاء وأحد المجلة، على عاما مشر  هيئة أ

م ممن التدريس تا برتبة ه يسا ذأس مجلة، لتحرير رئ ء وأحد ال ئة أعضا  الهي

حرير، سكرتيرا األكاديمية ين للت ضو  الشريعة، قسم من التحرير هيئة يف وع

ين سم من آخرين وعضو يس ويصدر القانون، ق خاصة قراراته الرئ تشكيل ال  ب

ما سنويا، التحرير هيئة راراته يصدر ك خاصة ق تسمية ال لس ب ري المج تشا  االس

 . للمجلة
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  و: م   ي :إلد:ريي و: س  س ت ن ن: قو:

خطيط بأن الكلية تؤمن -1  فعال والتدبير الت  والتقييم العمل وتوزيع للموارد ال

ء رورية أمور والمساءلة البنا حقيق ض فها رسالتها لت هدا  تلزم فهي لذلك، وأ

ياكل لها تكون بأن نفسها حدد وإدارية تنظيمية ه ة كل ومهام أهداف ت  إدار

ب بما، إدارية ووحدة وبرنامج ع يتناس لتعليم متطلبات م ر، العالي ا  لها وتوف

نات ية ومادية مالية إمكا  . كاف

ما الكلية تنشىء -2  سم: باسم قس شؤون ق مالية اإلدارية ال ة يتبع وال  الدعم إدار

سي، مؤس نهوض تقنيات رئيسه إلى وتسند ال إدارة ال بشرية الموارد ب  ال

مالية  : هي، تخصصية شعب له تتبع بحيث، وال

شؤون شعبة -أ  ية ال  . البشرية والموارد اإلدار

شؤون شعبة -ب   . المالية ال

بة -ج  معلومات تقنيات شع  . ال

د إجراءات بشرية الموار خاصة ال ألكاديمية بالهيئة ال  ا

ل من الكلية تعمد -1  جان خالل ومن إدارهتا خال  هيئة اختيار إلى، المختصة الل

تشارين من أكاديمية ء أكاديميين ومشرفين ومسؤولين مس  هيئة وأعضا

يس، فاءات يتمتعون تدر ربات بالك بة والخ  بفعاليات للنهوض المناس

نامج لى التعليمي الرب كلية وتؤمن، األكمل الوجه ع  انتخاب التزام بأن ال

 األكاديميين المشرفين من الدقيقة والتخصصات العالية الكفاءات ذوي
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مدرسين سهم، وال ل بشكل ي ق يف فّعا فأ تحقي ة ويضمن، الكلية هدا  جود

 . فيها التعليم

لكلية السنوية الموازنة يف يحدد -2  ألكاديمية الوظائف عدد ل هتا ا  ومسميا

مد المالية، ودرجاهتا يعت وال الكلية مدير و ف لهذه جد فقا الوظائ ه مر  ب

في توصيف ألكاديميين تعيين يكون بحيث منها، لكل وظي فهم يف ا  وظائ

مدرجة موازنة ضمن ال لكلية لمعتمدةا ال  . ل

ائف دائم بسجل والمالية اإلدارية الشؤون قسم رئيس يحتفظ -3  لوظ  ل

سجل هذا وينقح وشغورها، وشاغليها األكاديمية تمرة بصورة ال  يف مس

ء ة الموازنات ضو معتمد  . ال

شؤون قسم يقوم -4  حفظ والمالية اإلدارية ال خاصة والوثائق الملفات ب  ال

قدين بقين، الحاليين األكاديميين بالمتعا يث والسا  التامة السرية تراعى بح

لفات، الوثائق هبذه يتعلق ما كل يف ص العاملون إال يتداولها وال والم رخ  الم

ك لهم  . بذل
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 وشروطه  :ألك ديم ي : ه ئي وظ ئف

لس رئيس -1 ناء مج  : الكلية أم

ل على يشرف  ل خالل من الكلية أعما لس عم ناء، مج ارس األم ه ويم  مهام

صوصا وفق تم المعتمدة، الداخلية اللوائح يف عليه لمن يد تسميته وت  وتحد

ه ه، امتيازات صات بي حكومة قبل من ومخص  . الكلية على المشرفة د

رئيس -2 ية التنفيذي ال  : للكل

لكلية التنفيذي الرئيس يعين  رار ل يس من بق مجلس رئ ي ال  إلمارة التنفيذ

وال ويكون دبي، مارسة يف مسؤ ه، م ق أعمال  اللوائح يف عليه نصوصالم وف

م الداخلية، جلس رئيس أما ء، م ألمنا يس يف ويشرتط ا ي الرئ لكلية التنفيذ ن ل  أ

ة حملة ومن الدولة، مواطني من يكون خربة، الدكتوراه شهاد ه يف و جال قل ال م  ت

ما سنوات، عشر عن و ك سات يف المتبع ه تعليم مؤس  . العالي ال

تشار -3 رئيس مس شؤون التنفيذي ال مادة ل  : الع

يس يسمي  ي الرئ ديميا للكلية التنفيذ ملة من أكا توراه ح  يف بخربة الدك

ل ألكاديمية اإلدارة مجا نوات، عشر عن تقل ال ا تشارا س دة، اشؤون له مس  العما

يا البدالت ويمنح زا  المالية الالئحة يف عليها المنصوص والم

يد -4  : الكلية عم

ي الرئيس يسمي  لكلية التنفيذ ء بين من ل ضا  للكلية، عميدا التدريس ئةهي أع

من يكون أن العميد يف ويشرتط شغل م بة ي يعة أو شريعة تخصص، أستاذ رت  شر

صوص والمزايا البدالت ويمنح وقانون، لمالية الالئحة يف عليها المن  . ا
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تشار -5  : والتخطيط األكاديمية الشؤون مس

يس يجوز  ي للرئ تشار تعيين للكلية التنفيذ ألكاديم للشؤون له مس ةا  ي

ط، تولى والتخطي مي واالعتماد والتنظيم التخطيط شؤون ي ألكادي ق ا  الئحة وف

مهام تشار يف ويشرتط الوظيفية، ال يمي المس ألكاد لة من يكون أن ا ه حم تورا  الدك

نوات ثماين عن تقل ال األكاديمية التنظيمات مجال يف وخربة  . س

ؤساء -6 ديمية األقسام ر ألكا  : والعلمية ا

رئيس يسمي  ء بين من للكلية تنفيذيال ال تدريس هيئة أعضا يسا ال ل رئ  لك

مي قسم مي أو أكادي نامجها ضمن الكلية، يف عل مي، العام بر  قسم) التعلي

سم أو الشريعة سم أو القانون ق در البحوث قسم أو العامة المواد ق  ومصا

معلومات ط ،(ال شرت من يكون أن القسم رئيس يف وي شغل م  مشارك أستاذ رتبة ي

صص فوق، فما يعة تخ سم شر خصص الشريعة، لق نون، لقسم قانون وت  القا

مواد لقسم إنسانية أو إسالمية دراسات وتخصص ي العامة، ال صص وأ  تخ

ب يمنح المعلومات، ومصادر البحوث لقسم مناس سم رئيس و بدالت الق  ال

صوص والمزايا لمالية الالئحة يف عليها المن  . ا

تدريس هيئة أعضاء -7  : ال

يال الرئيس يعين  فق التدريس هيئة أعضاء للكلية تنفيذ  درجاهتم و

قرة يف عليها المنصوص ناء وذلك التالية، الف لى ب  اختيار لجان توصيات ع

ضاء يس، هيئة أع تدر لس ومطالعة ال طها درجة لكل وتكون الكلية، مج  شرو

ص وفق  . تاليا عليه المنصو
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 وشروطه  :    ي يف : معتم ة : ت ريس ه ئي أعض ء درج ت

   : ت  ي وفق هي، :    ي يف : معتم ة : ت ريس ه ئي أعض ء ج تدر -1

  أستاذ -أ 

  مشارك أستاذ -ب 

تاذ -ج  ساعد أس   م

ر -د  حاض  م

ط -2 تاذا يعين فيمن يشرت لي ما، أس  : ي

ه درجة حيازته على تقدير أقل يف سنوات عشر مضت قد يكون أن -أ  تورا  الدك

جامعات إحدى من ف ال معرت ةوظي وشغل، هبا ال  ال لمدة مشارك أستاذ ف

ف جامعة يف سنوات خمس عن تقل قام، هبا معرت  وهو تخصصه مجال يف و

حوث بإجراء مشارك أستاذ جالت يف نشرها علمية ب  كتب أو محكمة م

و علمية بأنشطة قام قد يكون وأن، كذلك محكمة و تعليمية أ ل، بحثية أ  يدخ

قها يف راف سيا جامعية، الرسائل على اإلش ه ال ذ درجة غللش تؤهل  .أستا

يئة عضو تعيين يجوز -ب  تدريس ه ، الجامعات مالك خارج من أستاذ بدرجة ال

ضى قد كان إذا شرة خمس الدكتوراه درجة حيازته على م ل يف سنة ع  أق

ر قام، تقدي أنشطة و يزة وبحثية علمية ب ه وانطبقت، تخصصه مجال يف مم  علي

تدريس المطلوبة الشروط  . لل

ط -3 س يعين فيمن يشرت شاركا تاذاأ  : يلي ما، م
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حدى من الدكتوراه درجة على حاصال يكون أن -أ  ، هبا المعرتف الجامعات إ

ل ى يف سنوات خمس عن تقل ال لمدة مساعد أستاذ وظيفة وشغ حد  إ

معرتف الجامعات م، هبا ال ه مجال يف وقا ء تخصص ية بحوث بإجرا  علم

جالت يف نشرها ةأن إلى إضافة، كذلك محكمة كتب أو محكمة م  شط

ل تؤهله تعليمية ك أستاذ درجة لشغ  . مشار

ك أستاذ بدرجة التدريس هيئة عضو تعيين يجوز -ب  ج من مشار  مالك خار

ه درجة حيازته على مضى قد كان إذا، الجامعات ماين الدكتورا نوات ث  يف س

ر، أقل قدي أنشطة وقام ت يزة وبحثية علمية ب جال يف مم ت تخصصه، م  وانطبق

يس المطلوبة الشروط عليه تدر  . لل

من يشرتط -4 ساعدا أستاذا يعين في ن، م توراه درجة على حاصال يكون أ  الدك

ف جامعة من ه وتتوفر، هبا معرت لوبة الكفاءة في يس المط ل للتدر ما  واألع

 . البحثية

من يشرتط -5 لى حاصال يكون أن، محاضرا يعين في ر درجة ع  من الماجستي

ه يندر دقيق باختصاص هبا معرتف جامعة ب خربة سجل ولديه ،توفر تدري  و

يس المطلوبة الكفاءة فيه وتتوفر، سنوات خمس عن يقل ال مجاله يف  للتدر

ألعمال  . البحثية وا

راعى -6 ضاء تعيين يف ي ص جانب التدريس هيئة أع  واالختصاص، االختصا

دات تكون أن، أساسا االعتبار بعين ويؤخذ الدقيق، قة الشها ساب  ال
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يها لمتحصلينا النهائية العلمية للدرجات رة، عل ف جامعات عن صاد رت  مع

 . نفسه االختصاص وتخدم، هبا

ين تعيين يجوز -7 يد قطاب سياق يف المع مواطنة الكفاءات است  حملة من ال

يسانس  . المساندة الربامج يف للتدريس وذلك المناسب، االختصاص يف الل

 : م جست ر مرح ي ع ى ب رج ته  : ت ريس ه ئي أعض ء توزيع

ضاء عيينت يكون  سم يف التدريس هيئة أع  محصورا العليا الدراسات ق

لى بالحاصلين ستاذية، رتبة ع أل ين أساتذة تعيين ويجوز ا اد تعذر متى مشارك  إيج

ة  . مختصين أساتذ

ضاء توزيع جاهتم التدريس هيئة أع لى بدر مواقع ع ربنامج اإلشرافية ال  وال

بكالوريوس لدرجة التعليمي  ال

ن يشغل فيمن يشرتط -1 ذ برتبة يكون أن الكلية، عميد صبم  باختصاص، أستا

ريعة أو شريعة  . وقانون ش

ط -2 رت ء يف يش ؤسا قسام ر العلمية، األكاديمية األ ن و ذ برتبة يكونوا أ شارك أستا  م

ص حد مناسب باختصا  . أدنى ك

ء يف يشرتط -3 ضا يئة أع ين التدريس ه مؤقتين، المتفرغ  يدرسون الذين وال

قات نامج خاصة مسا تعليمي بالرب يوس لدرجة ال بكالور  الشريعة، يف ال

ن والقانون، أوالشريعة لشهادة على حاصلين يكونوا أ  النهائية العلمية ا

ب، باختصاص( الدكتوراه) شغلوا مناس تاذ درجة وي ع مساعد، أس  ال خربة م

نوات ثالث عن تقل ر أقل يف س  . تقدي
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جوز -4 و من تعيين ي رتبة ه د يف محاضر ب معنيةا التدريس هيئة عدا امج ل ربن  بال

بكالوريوس درجة لنيل التعليمي ت متى، ال ماجستير درجة كان ه ال  لدي

ص فره يندر دقيق باختصا  . حافل وتدريب خربة سجل ولديه تو

 و: عالج ي :إلع :ديي : بر:مج ع ى : م رس ن توزيع

فق، مدرسين الكلية تستقطب -1 غ نظامي و الستخدام أو التفر  مؤقتة، لفرتة ا

تدر وذلك امج والعالجية اإلعدادية الربامج يف يسلل  .التأهيلية والرب

امج يف يدرسون الذين المدرسين يف يشرتط -2  يكونوا أن، والتأهيل اإلعداد برن

لى حاصلين ماجستير)  درجة ع صاص(  ال  . مناسب باخت

مدرسين يمكن -3 تدريبية العالجية الربامج يف لل نوا أن، وال لة من يكو  حم

رط، ( معيد)  أدنى كحد، البكالوريوس شهادة يهم تكون أن ش ة لد  خرب

يب تدريس تدر يزة و تدريبي أو العالجي المجال يف مم  . ال

مدرسين يسمح ال -4 ه يف للتدريس المعينين لل ن، الربامج هذ يس يتولوا أ  تدر

قات من أي جة لنيل التعليمي بالربنامج الخاصة الدراسية المسا  در

يوس  . البكالور

 : ت ريس ه ئي أعض ء :خت  ر

تقطاب سياسة الكلية تقر -1 ضاء الس تدريس هيئة أع  : اآليت على تقوم ال

 كليات أو جامعات يف عملهم رأس على المستقطبون األعضاء يكون أن

د معتمدة شهو ق لها م مي االعتماد معايير بتطبي لي األكادي  . الدولي أو المح
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ضاء يكون أن تقطبون األع مية بيئات من المس  من ستفادي، متنوعة أكادي

 . الكلية يف والعلمي األكاديمي العمل إلثراء تنوعها

ق يكونوا أن إلمكان وف لى يؤئر ال وبما ا ر ع  من اختيارهم وشروط معايي

نسيات   .مختلفة ج

كلية حوكمة إطار يف العمل يا تحسين على ال قدمها التي المزا ء الكلية ت  ألعضا

طبيقها سياق يف التدريس هيئة شريةال الموارد لقانون ت بي لحكومة ب  . د

رئيس يشكل -2 ء اختيار لغرض للكلية التنفيذي ال د التدريس هيئة أعضا حدي  وت

نوية، لجان ثالث درجاهتم،  : هي س

ء اختيار لجنة -أ  يئة أعضا تدريس ه يعة لقسم ال  . الشر

ء اختيار لجنة -ب  نون لقسم التدريس هيئة أعضا  . القا

يد الشهادات معادلة لجنة -ج  حد ية الرتب وت يها العلم حامل  . ل

سام تقوم -3 مية األق حدات األكادي موافاة الكلية يف العلمية والو  الكلية مجلس ب

جاهتا ء من باحتيا يس هيئة أعضا تدر مكن، كافية مدة قبل، والباحثين ال  ت

لس ناقشة من المج نات وإعداد، االحتياجات هذه م خاصة البيا  والتي، هبا ال

تب التخصصات تحدد خاصة الشروط جانب إلى لمطلوبةا العلمية والر  ال

لوب رشحين يف توفرها المط  . للتعيين الم

م -4 نات بإحالة الكلية مجلس يقو ين من الكلية احتياجات بيا مدرس  ال

لى، والباحثين ء اختيار لجنتي ع ضا ة قبل التدريس، هيئة أع  من كافية مد
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لعام بداية جامعي، ا مكن ال يوت اإلعالن بمهام القيام من اللجنتين ت  لق

فها الطلبات تساب نظام وفق وتصني ط اح قا  . الن

عضاء اختيار لجنتا تعلن -5 تدريس هيئة أ يعة قسم لجنة) ال  قسم ولجنة، الشر

ب موعد يف المطلوبة الوظائف إلى الكلية حاجة عن( القانون د، مناس  تحد

إلعالن يف تار، والوسائل المدة ا ألماكن وتخ شره فيها يتم التي ا راعى و، ن  ي

ه يف قايف تعليمي تنوع على اشتمالها األماكن هذ مي وث  . وأكادي

قى -6 عضاء اختيار لجنتا تتل ة الطلبات التدريس هيئة أ ما الوارد دان، إليه  وتتأك

لى اشتمالها من هالت ع ية المؤ مي واإلنتاج الخربة وشهادات العلم  العل

ى، المطلوبة المستندات من وغيرها ق جميع تكون أن وتتحر ثائ صدقة الو  م

فق عتمدةوم رب بينها المفاضلة وإجراء بتصنيفها وتقوم األصول، و  ع

اول ق خاصة جد م وف ط نظا  . النقا

لة تصنيفها بعد الطلبات تحال -7 مفاض  يف المعادالت لجنة على بينها وال

حديد ومعادلتها لدراستها الكلية، ق أصحاهبا رتب وت  المعايير وف

يها، المتعارف األكاديمية لى ذلك بعد تحال حيث عل  الكلية مجلس ع

نتين بمطالعات مشفوعة  . اللج

م -8  لرتشح طلبات بدراسة الكلية مجلس يقو ظائف ا يس هيئة لو  التدر

مطالعة المشفوعة معادالت لجنة ب ء اختيار ولجنة ال  التدريس هيئة أعضا

معنية، رشيحاته ويعدّ  ال ه بين من ت مقابالت الطلبات هذ  . لل
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صغرة جنةل للكلية التنفيذي الرئيس يشكل -9 سم) القسمين من م  الشريعة ق

رئاسة تكون( القانون وقسم يد، ب مراجعة تقوم حيث العم تي الرتشيحات ب  ال

تعد، الكلية مجلس هبا قام ال و ه تنظم جدو  الشخصية المقابالت إجراء في

 . للمرشحين

رئيس يعتمد -10 صية المقابالت لجنة توصيات للكلية التنفيذي ال  الشخ

صغرة، يد يف التعيين اراتقر ويصدر الم  . المحددة المواع

ل يف يجوز -11 حوا رئيس خاصة أ لكلية التنفيذي لل تعيين يقوم أن ل  بعض ب

ضاء ندما وذلك إعالن، دون من التدريس هيئة أع يح يكون ع ل الرتش  لشغ

مي منصب ي، أكادي رشح يكون أو إدار ط، مستوفيا مواطنا الم و للشرو  أ

ة التخصصات ذوي من يكون و النادر لمية لمكانةا أ  . المعروفة المرموقة الع

 :ألك ديمي و:إلع :د : ت ريس ه ئي أعض ء من و: مؤقتون : متفرغون

م -1 ة الكلية تقو ء من باالستفاد ضا يس هيئة أع تدر فق وتشغيلهم ال نظمة ثالثة و  : أ

ضو) ،  تفرغ تعيين -أ   . ( متفرغ تدريس هيئة ع

ضو) ، مؤقتة لفرتة استعانة -ب  قت تدريس هيئة ع  . ( مؤ

قدام -ج  ة است ين أساتذ من ومعارين زائر يات ض قا  كليات مع أكاديمية تعاون اتف

لة  . مماث

ضو -2 ظيفته تكون الذي هو المتفرغ التدريس هيئة ع ألساسية و ، الكلية مع ا

ه ويكون ساس على مبنيا توظيف قد أ موظفين ع وام المتفرغين لل ل بد ، كام

حالة هذه ويف ضو فإن ال ي مع العمل له يحق ال المتفرغ التدريس هيئة ع  أ
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ية الشروط ضمن إال أخرى أكاديمية جهة ألكاديم  والتي، عليها المتعارف ا

فق لس عليها يوا  . الكلية مج

تدريس هيئة عضو -3  وال، مؤقتة لفرتة به االستعانة يتم الذي هو المؤقت ال

ظيفته تكون يف، الكلية مع األساسية و ه و حالة، هذ ه ال جوز ال فإن ن ي يد أ  يز

ء سي العب تدري ضو األسبوعي ال ت، التدريس هيئة لع مؤق ( 6) عن ال

 . الدراسي الفصل يف ساعات

عضاء جميع يف يراعى -4 تدريس هيئة أ فرغين ال ين والمؤقتين المت زائر  وال

معارين، ستوفين يكونوا أن وال ط م ألكاديمية للشرو  وأن، ذكرها سبق التي ا

لى يخضعوا ء حد ع سها للمتطلبات سوا لقةا نف د لمتع إلعدا  األكاديمي با

مهني لخربات وال لمية، وا ق كما الع يهم تطب  التقييم أساليب جميعا عل

 نسبة تكون أن ملزمة بصورة كذلك ويراعى المستوى، قياس ومعايير

ين ضاء من المتفرغ حدود تعليمي، برنامج كل يف التدريس هيئة أع (  75) ب %

ث أدنى، كحد ألعضاء نسبة تزيد ال بحي مؤقت ا يه العاملين ينال م ف  جزئي بدوا

 . %( 25) عن

فظ -5  فات الكلية عمادة تحت ء جميع بمل ين التدريس هيئة أعضا  المتفرغ

مؤقتين نة، وال ها مضم ألكاديمي اإلعداد ثبوتيات إيا ما، ا  ذلك يف ب

رسمية الشهادات لية ال هالت األص نسخة، العلمية للمؤ قعة أصلية و  من مو

قد توظيف ع سخة، ال ر،ا جواز من ون ه وما لسف  والشؤون العمل وزارة تطلب

ولة يف االجتماعية صورة ويضم، عادة الد تمرة ب فات إلى مس ق، المل ثائ  و
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داء التقييم خاصة واأل يس عضو تطور تبين والتي، منهم بكل ال تدر  ال

في مهني الوظي  . وال

 إنه ء وقو:ع  معه  : شخصي : تع ق  وأنظمي : ت ريس ه ئي أعض ء تع  ن

 خ م ته 

رار التدريس هيئة أعضاء عيني -1 رئيس من بق فق للكلية التنفيذي ال مة و  أنظ

ضاء اختيار تدريس هيئة أع  هيئة عضو ويبلغ ،(7) المادة يف الواردة ال

معني التدريس رار صدور قبل ال رار التعيين، ق جنة بق ص المعادالت ل خا  ال

ية رتبته بتحديد ألكاديم ه، ا وات ذلك وعال طبيعة طبقا و  نواتوس إنجازاته ل

ه تم التي خربت ال، التعيين لدى احتساهبا ي تسنى أصو ذ المراجعة له لي  واتخا

رار  . المناسب الق

ة أقل -2 قد مد ء مع للتعا ضا يس هيئة أع تدر مفرغين ال  قابلتان سنتان هي ال

يد لقائيا، مماثلة لفرتات للتجد ر لم ما ت طرفين أحد يخط ر ال م األخ ه بعد  رغبت

يد يف جد قد ت بعة قبل الع رأش أر قد مدة وتكون انتهائه، تاريخ من ه ع التعا  م

مؤقتين حدا دراسيا فصال منهم ال يد، قابال وا حوال جميع ويف للتجد  فإن األ

ياقة إجراءات من التأكد بعد إال ساريا يعترب ال العقد  والموافقة الصحية الل

بعد ،(اإلقامة) األمنية ثائق كافة صحة من كذلك التأكد و  والمستندات الو

مقدمة الشخصية  . ال

لس من بقرار يجوز -3 ه يوافق الكلية مج لس علي ء مج ألمنا ة، ا  التثبيت مدة زياد

وات ثالث إلى ورة ثمة كانت متى، سن بة وألسباب ضر  . موج
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قد حالة يف -4 تعا ت أو الدائم ال مؤق ء مع ال ضا ربم الكلية فإن التدريس، هيئة أع  ت

ه من العقود هذ م ض الستخدام نظا لي ا و المح خداماال نظام أ جي ست ، الخار

الستخدام عقود وتكون ية ا خارج صورة ال من المواطنين بغير مح ر م  يتعذ

رهم و اإلعارة، طريق عن عادة، إليهم الوصول ويتم، الدولة داخل تواف  أ

خاصة اللجان انتخاب فق لهم، ال رة األصول و ر  . المق

ء الكلية تصرف -5 تدريس هيئة ألعضا معينين ال ية استخدام بعقود ال  بدل خارج

ه يف المقرر وفق قدوم سفر تذاكر لة اإلقامة لهم وتوفر، باب ق يف الكام ناد  الف

ما ضيافة دور أو سليمهم يتم ريث ناسب السكن ت شكل والمؤثث الم ب ب  مناس

رف، بدلهما أو اللتحاف تاريخ من رواتبهم لهم وتص  . بالكلية ا

ألولى السنة تكون -6 ين بالنسبة تجريبية ا مفرغ يعد، لل ضو و  التدريس ةهيئ ع

ء تلقائيا مثبتا تها تجريبية سنته بان ء يخطر لم ما، ال إهنا  يستمر بحيث، خدمته ب

يد قابلتين لسنتين المكملة المدة هناية إلى التثبيت  . للتجد

لكلية يجوز -7 ثبيت عدم ل تدريس هيئة عضو ت ند المفرغ ال  سنته انتهاء ع

ريطة، التجريبية ن ش ه يتم أ ك إخطار بعة قبل بذل تهائها من أشهر أر يف، ان  و

طاره تأخر حال ف ملزمة الكلية فإن المدة هذه حدود عن بذلك إخ  بصر

مالي مرتب بعة إج طار تاريخ من أشهر أر  . اإلخ

لكلية يجوز -8 تهاء قبل المفرغ عقد إهناء ل نته ان بداء دون من التجريبية س  إ

باب حالة هذه ويف، األس تدريس هيئة عضو فإن ال  يعادل تعويضا يستحق ال

ربعة رواتب إجمالي خطاره تاريخ من، أشهر أ  . بذلك إ
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قد ينتهي -9 تهاء الع ه، بان جدد مدت يا، وي قائ قد طرفا يخرب لم ما تل لية) الع  الك

تدريس هيئة وعضو حد كل ،(المثبت ال نهما وا  يف رغبته بعدم اآلخر م

يد رر حال العقد تجد ه، تاريخ من أشهر أربعة قبل ذلك، ق ت فإذا انتهائ لف  تخ

ةالكل ك عن ي زمت ذل ب إجمالي بصرف أل طار، تاريخ من أربعة روات  اإلخ

ضو تخلف حال ويف يئة ع ه ذلك عن التدريس ه  هناية مكافأة من يحرم فإن

خدمة فها من أو ال فق نص ال له تصرف ال بحيث الكلية، مجلس مطالعة و  إ

لكلية التنفيذي الرئيس يعتمده استثنائي بقرار نى ل باب على ويب  . موجبة أس

قد ينهى -10 ضو ع ء قبل المثبت التدريس هيئة ع رار، التعاقد مدة انتها  من بق

يس  : التالية الظروف يف، للكلية التنفيذي الرئ

ل -أ  الستقالة قبو ط، ا شرت بول وي الستقالة لق م أن طبيعية بصورة ا  عضو هبا يتقد

ل التدريس هيئة ء مدة قب قد انتها ر بأربعة الع صح أشه م عن خاللها من يف  عد

يد يف هرغبت جد بعة قبل أو عقده، ت تهاء تاريخ من أشهر أر مالية السنة ان  ال

جامعية ر حال ويف، خدماته إهناء لطلب موعدا هنايتها يحدد(  31/8)  ال ص  أ

لى التدريس هيئة عضو ة دون خدمته إهناء ع راعا ين م ه، الشرطين هذ  فإن

ها يحرم ند صف من ع ية مكافأة ن ستحقة الخدمة هنا ه ويكون، الم  سفرو سفر

لى أسرته ه ع  . نفقت

و الوظيفة إلغاء -ب  قتضيات أ ضو يمنح الحالة هذه ويف، العامة المصلحة لم  ع

ض التدريس هيئة فا، خدمته هناية تعوي ه مضا تب إلي ر أربعة را  تاريخ من أشه

ه قد بإلغاء إخطار  . الع
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فق، العمل عن الدائم العجز -ج  ر و  . ومعتمدة مختصة طبية هيئة تقري

ل -د   . لتأديبيا الفص

لحكم -هـ  ضائي ا مربم الق لة جرائم يف بحقه ال ألمانة أو بالشرف مخ  . با

يجوز والستين، الخامسة سن بلوغ -و   تفويض بعد الكلية، مدير من بقرار و

ء، مجلس ألمنا قد ذلك فوق ما إلى الخدمة سن مدّ  ا جدد بع يا ي تى سنو  م

ة ثمة كانت  .ضرور

ضاء تعيين تدريس هيئة أع ةا طريق عن ال ر األستاذ ونظام إلعار زائ  ال

عضاء بعض تعيين يجوز -1 تدريس هيئة أ امعات من اإلعارة بطرق ال ربية الج  الع

معرتف األجنبية أو العتبار بعين تؤخذ بحيث، هبا ال نوات ا م س ته  خدم

جامعات هذه يف الكاملة تساب يف، ال ألكاديمية رتبهم اح ق، وعالواهتم ا ف  و

الت لجنة من اروبقر، بالكلية المتبعة األنظمة معاد  ال

معين التدريس هيئة عضو بحق تطبق -2 ط جميع، اإلعارة طريق عن ال و  الشر

ين قوان زايا وال حق المطبقة والم ضاء ب معينين التدريس هيئة أع رغا ال  عن تف

قد طريق تعا صي ال  . الشخ

بارات تستبدل -3 ة يف الواردة الع ت، (9) الماد ا لة ذ يد الص حد ة بت قد مد  الع

يد تينقابل بسنتين جد لة فرتات للت بارة، مماث يس هيئة عضو يعين: بع  التدر

ها لمدة الكلية يف المعار فاقيات تحدد ربمة االت يرة الجهة مع الم مع  ال

يد قابلة ولفرتات قد ينتهي: عبارات تستبدل كما، للتجد  ما مدته بانتهاء الع
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إلعا مدة بانتهاء العقد ينتهي: بعبارات، خالفه على الطرفان يتفق لم  ما رةا

جهة الكلية تتفق لم يرة وال مع لى ال ك خالف ع  . ذل

لس يجوز -4 ية لمج ناء الكل لى ب يد توصية ع يس العم لقسم ورئ يمي ا  األكاد

ص، م المخت قدا ين أساتذة است فاءات زائر د، عالية بك ة ولمد حدود ، م

قات بتدريس خاللها يقومون ك دراسية، مسا د يف وذل ه تسمح ما حدو  ب

ين باء قوان سي وبعبىء الكلية، يف المعتمدة األسبوعية يةالدراس األع  تدري

لى يزيد ال الزائر لألستاذ حالة هذه ويف أسبوعية، ساعة( 18) ع  الكلية فإن ال

قات تتحمل ر نف تاذ سف ر األس زائ  الكلية يف العمل مدة ومكافآت وإقامته ال

قوانين وفق إلجراء المرعية ال ماثلة المؤسسات يف ا  . الم

 و: عالج ي : تأه   ي : بر:مج يف  ريس  ت : م رس ن تع  ن

يس مدرسين تعيين يتم -1 تدر  عن صادر بقرار، والعالجية التأهيلية الربامج يف لل

مدير يعتمده الكلية مجلس رض تعيينهم ويكون، ال  يف حصرا التدريس لغ

إلعدادية الربامج تدريبية العالجية والربامج، التأهيلية ا ر حيث، وال  تنحص

سهم مجاالت د تدري يات، اإلنكليزية واللغة، العربية اللغة، بموا  وأساس

يعة علوم رآن وترتيل الشر لوم، الق حاسب وع آللي ال  . ا

مدرسين تعيين يكون -2 دات بحملة محصورا الربامج لهذه ال  الجامعية الشها

جستير) درجتي بمستوى يعهم ويتم ،(والبكالوريوس الما ب توز  بحس

رر مادة يف المق  . (6) رقم ال
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نظمة على بقتنط -3 يين أ مدرسين تع امج لهذه ال حكام جميع، الرب خاصة األ  ال

ضاء بتعيين تدريس هيئة أع هتم إهناء أحكام وكذلك، ال حدد،  خدما  وت

مالية اللوائح اتب، ال بدالهتم، لهم األساسية الرو ستحقة و  . الم

مدرسون يتمتع -4 معينون ال زات والعالج التأهيل برامج يف للتدريس ال جا  باإل

تي انفسه ضاء هبا يتمتع ال تدريس هيئة أع  . ال

 : ت ريس ي وأعب ؤه  : ت ريس ه ئي أعض ء مه م

لى يتعين -1 ضو ع يس هيئة ع ن المتفرغ التدر بذل أ بوعيا دواما ي ه، أس 4) مقدار 0 )

توزع عمل ساعة أربعون ألعمال على ت  : التالية ا

يس القيام -أ  تدر جراء، بال زئية االمتحانات وإ صول داخل الج ركة، الف  والمشا

جان يف نات ل ل والقيام، االمتحا ف متى المواد تنسيق بأعما ك كل  . بذل

يام -ب  بحث بأعمال الق مي ال سات وإجراء، العل بتكرة الدرا صورة الم  ب

تمرة وات والمشاركة، مس رات بند تكليف عند الكلية فيها يمثل ومؤتم  . ال

ف -ج  إلشرا لى ا حوث ع بحوث الطلبة ب رج و  . ومناقشتها التخ

يام -د  ديمي باإلرشاد الق ألكا يه ا  . الطلبة وتوج

 . المتخصصة اللجان وأعمال، األكاديمية المجالس أعمال يف المشاركة -هـ 

تشارات تقديم -و  مشاركة، اختصاصه مجال يف االس  يف هبا يكلف أعمال يف وال

مجتمع خدمة تتطلبها اختصاصه نطاق لي ال ه وتلبية المح جات  . احتيا

ءأل التفرغ -ز  مي واجبه دا ، الكلية لمكانة صونا، األكمل الوجه على العل

لى ومحافظة ها ع ق مستوا دين يف هبا الالئ م والتعليم البحث ميا  . المتقد
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ما القيام -ح  ناسبة مهام من به يكلف ب تعارض ال م ه طبيعة مع ت  قبل من، عمل

ر ه رئيس أو العميد أو الكلية مدي  . قسم

د -2 ء يحد سي العب تدريس هيئة ءألعضا التدري لي بما ال  : ي

شرة خمس( 15) -أ  ، أقصى كحد، الواحد الدراسي الفصل يف معتمدة ساعة ع

ضاء تدريس هيئة ألع قائمين ال نامج يف بالتدريس ال بكالوريوس درجة بر ، ال

م ممن  . محاضر برتبة ه

شرة اثنتا( 12) -ب  ل يف معتمدة ساعة ع حد، الواحد الدراسي الفص صى ك ، أق

ضاء تدريس هيئة ألع ك، أستاذ أو مساعد، أستاذ برتبة هم ممن ال شار و م  أ

 .أستاذ برتبة

ع( 9) -ج  تمدة ساعات تس حد الدراسي الفصل يف مع حد، الوا صى ك ضو، أق  لع

مكلف التدريس هيئة رئاسة ال سم ب مي ق ية وحدة أو أكادي  . الكلية يف علم

ت( 6) -د  تمدة ساعات س حد الدراسي الفصل يف مع حد، الوا صى ك ضول، أق  ع

مكلف التدريس هيئة تشار مهام أو الكلية، عمادة بمهام ال ون مس  الشؤ

تشار األكاديمية يس ومس   .الرئ

يس من بقرار يجوز -3 ي الرئ لكلية التنفيذ سيب ل  عضو يفرغ أن العميد من وبتن

دارة أو البحث ألعمال التدريس هيئة يمية اإل جان أعمال أو األكاد ، الل

و دائمة بصورة  . مؤقتة أ
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ضو يجوز ال -4 يس هيئة لع م المتفرغ التدر يس القيا قاء الكلية خارج بالتدر  ل

نه، أو أجر يس موافقة بعد إال بدو نسيب، الرئ خذ العميد، من بت ي وأ  رأ

مختص القسم رئيس  . ال

مجتمع خدمة سياق يف -5 محلي ال ضو يجوز، احتياجاته وتلبية ال  هيئة لع

ء التدريس حاضرات إلقا شاركة، العامة الم ، وإذاعية تلفزيونية بندوات والم

فقة مشروطة موا رئيس ب ال التنفيذي ال  . أصو

ضو كل على يجب -6 ضاء من ع يس إلى يقدم أن التدريس هيئة أع  قسمه رئ

يا تقريرا شاطه عن سنو ، التدريس مجال يف ،(الذايت التقييم) األكاديمي ن

ف إلشرا مي، وا ث األكادي مي والبح جان وأعمال، العل خدمة، الل  و

خذ حيث، عالمجتم ين ذلك يؤ  تقييم سياق يف فعال وبشكل االعتبار بع

معني التدريس هيئة عضو لى، ال يس وع سم رئ ن الق ه على تعليقاته يضع أ  هذ

ر ل عن الشامل تقريره ويضمنها، التقاري ه أعما ه الذي، قسم فع ال ير  إلى أصو

 . العميد

  وت ريبه  : ت ريس ه ئي ألعض ء : مهن ي : تنم ي

مهنية تنميةال سياق يف -1 تدامة ال حث الكلية فإن، التدريس هيئة ألعضاء المس  ت

مدرسين وتدعو راء ضرورة إلى ال لة ذات متواصلة بحوث إج  ص

ك الالزم الوقت لهم وتوفر، باالختصاص ه أن وتعلمهم، لذل حوث هذ  الب

شكل تدخل يد أدائهم تقييم برامج يف أساسي ب هتم وتحد  . مستويا
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مؤتمرات الكلية تنظم -2 ية بصورة العلمية الندوات وتقيم التخصصية ال  سنو

حضرها فيها يشارك، ودورية ي تدريس هيئة أعضاء و مهم ال د إلى وتض  أعدا

جها الدولة داخل من والباحثين الخرباء من ثري بشكل، وخار  لديهم ي

مي الفكر لمية قدراهتم وين  .الع

نظمة الكلية تعتمد -3 وفر داخلية أ  يف ثيلهاتم فرص التدريس هيئة ألعضاء ت

رات خلية متخصصة مؤتم ظمها وخارجية دا ، وعلمية أكاديمية جهات تن

ق وتحرتم لكياهتم حقو قهم الفكرية م  . النشر يف وح

ورات الكلية تقيم -4 ب د ها دورية تدري عضاء يحضر ض، التدريس هيئة أ ر  يع

حدث، التعليم تقنيات إليه توصلت ما آخر فيها طرق مبادىء وأ يس و تدر  ال

ستخدمة  . وخارجيا محليا المتقدمة العالي التعليم مؤسسات يف الم

ق -5 ورية بصورة الكلية تطب ى فعالية لقياس تقييم وأساليب برامج د داء ومستو  أ

ضاء يس، هيئة أع تدر تستخدم التقييم نتائج أن وتعلمهم ال  برامج وضع يف س

مهنية والتنمية التدريب خاصة ال ما هبم، ال ط وضع يف تستخدم ك  خط

امج ستوىبم لالرتقاء  . التعليمي الربن

  : ت ريس ه ئي أعض ء أد:ء تق   

تدريس هيئة أعضاء يخضع -1  برامج إلى، الكلية يف والمؤقتين المتفرغين من ال

تائجها تحسب، دورية تقييم ق ن ط نظام وف ل انتهاء قبيل النقا  فصل ك

 . دراسي



 هيئة تدريس كلية اإلمام مالك للشريعة والقانون دليل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 104   

ء إعالم يتم -2  ضا يس هيئة أع تدر رامج أن ال ي هي هذه التقييم ب سلق ية ا  أداء فعال

مدرسين ياس، لديهم التدريس وأساليب ال ، التعليمية الربامج فعالية ولق

رات عليها يرتتب حيث ضاء قدرات وتنمية تدريب مباد  التدريس هيئة أع

ت متى جة دع راء، الحا يالت وإج بة تعد تعليمية الربامج خطط على مناس  ال

مهم، الربامج هذه بمستوى لالرتقاء ضاء وال نا معرفته الهيئة ألع ن هو، ه  أ

ما مقياسا تتخذ النتائج هذه جديد قرارات يف مه د تجديد عدم أو ت  عقو

ق، التدريس ه ما وف مجالس ترا مختصة ال ق يف مناسبا ال  مصلحة تغليب سيا

يم وكفاءة نظام ومصلحة، الكلية  . فيها التعل

ع يتم -3 خاصة النقاط تجمي ضو بتقييم ال يس هيئة ع خذ جدول يف التدر ين يأ  بع

العتبار مهارات قياس ا  : التالية ال

 . : ج معي : ع م مستوى ع ى : ت ريس ه ئي  عضو : منشور : ع مي :النت ج

يذ يف المساهمة -ب مل الذي القسم مستوى على العلمي البحث خطة تنف  يع

 . والكلية فيه

رات يف المشاركة -ج وات التخصصية المؤتم ية والند ل وورش العلم  العم

طوير يف النجاح مستوى -د ق تقنيات و أساليب ت  . لديه التدريس طر

ف مستوى -هـ إلشرا مي ا ألكادي  . لديه ا

ه مدى -و جاح قاته يف ن  . زمالئه مع المهنية عال

جاحه مدى -ز  . مهاراهتم وتنمية طالبه مع المهنية عالقاته يف ن

 . التعليمية والربامج الخطط تطوير يف مشاركته -ح
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ى -ط ه مد جاح ء يف ن ما أدا دارية لاألع يمية اإل ألكاد ف التي وا رة هبا يكل ، مباش

ل من أو ل خال لجان أعما لى ال سم مستوى ع  . الكلية أو الق

همته مستوى -ي تشارات تقديم يف مسا  . واألكاديمية العلمية االس

ع تنمية أعمال يف مشاركته مستوى -ك  أنشطة يف المساهمات خالل من، المجتم

معيات حلية، العلمية الج م  . لمحليةا وغير ال

تي الطلبة استبانات -ل هم فيها تستطلع ال ناهج حول، آراؤ امج الم  والرب

داء، التعليمية م وأ ضاء وأداء، األقسا تدريس هيئة أع صول يف ال قاهتم الف  وعال

 .الطلبة مع

 : ت ريس ه ئي أعض ء ترق  ت

مد -1 ر الكلية تعت ضو لرتقية معايي تدريس هيئة ع ل، ال ه تقييم تشم  يف أدائ

ال جا  : التالية تالم

يشمل: العلمي اإلنتاج -أ  مي التدريس هيئة عضو إنتاج و حكم العل ، الم

نشور حالية األكاديمية الرتبة شغل فرتة خالل الم مقبول أو، ال ، فيها للنشر ال

ل لة المحكمة البحوث السياق هذا يف ويدخ ف يجريها التي المستق ي  وتأل

ب جالت وبحوث الكت مؤتمرات والندوات الم وىومس، وال ه ت  مشاركت

توى، فيها ماته ومس ساه ع يف م ث وبرامج مشاري مه يف العلمي البح  . قس

يعني: التدريس -ب  معيار هذا و ضو يكون أن ال تدريس هيئة ع حا ال  يف ناج

سه، لى عامال تدري ير ع  يف تقديره يقل ال بشكل، لديه التدريس طرق تطو

ية تقييم  . (جدا جيد) عن التدريس فعال
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ألكا اإلرشاد -ج  ى قياس هذا ويعني: ديميا ضو نجاح مد يس هيئة ع  يف التدر

ه قات مهنية عال به مع ال ه، طال ساهمت ح يف وم ط تطبيق نجا  والربامج الخط

 . الدراسية

معيار هذا يهدف: الكلية تطوير -د  ضو مشاركة نجاح مدى قياس إلى ال يئة ع  ه

ل يف التدريس ما ألكاديمية األع جان وأعمال ا تي الل لف ال ى هبا يك  عل

سم مستوى و الق ى، الكلية أ ساهمة ومد شاركاته م ط تطوير يف هذه م  خط

ف كما، الكلية معيار هذا يهد صد إلى ال ضو تعامل مستوى ر  هيئة ع

يب برامج مع التدريس خارج داخل المقامة التدر ى وقياس الكلية و  مستو

ه  . منها االستفادة يف نجاح

ع خدمة -هـ  خذ: المجتم لحسبان الكلية يف المعتمدة الرتقية معايير تأ  قياس، با

ساهمة مستوى ضو م ل يف التدريس هيئة ع ما يات أع  والمراكز الجمع

ية مع داخل العلم تشارات تقديم مجال يف ونشاطه، المجت ة ذات االس  الصل

 . باختصاصه

ط -2 تاذ يف يشرت مساعد األس م ال تاذ رتبة إلى للرتقية المتقد شارك أس  : يلي ما م

ل ال مدة أمضى قد يكون أن -أ  ذ رتبة يف سنوات خمس عن تق ساعد أستا  منها، م

ألقل على سنتان  . الكلية يف ا

م أن -ب  جا يقد ل ال علميا إنتا م، محكمة بحوث خمسة عن يق ثة نشر ت  منها ثال

ل على حكمة علمية مجالت يف األق حكيم وتم، م باقي ت خذ منها ال  وأ

موافقة شره على ال  . ن
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ل البحوث هذه من اثنان يكون أن -ج  زهما قد األقل ىع ء أنج ة أثنا ه فرت  يف عمل

ث الكلية،  محكمة علمية مجلة يف للنشر قبل أو نشر قد منها واحد وبح

لة لى حاص  نشر يقبل بحيث، (ب) تصنيفها مجلة يف وبحثان( أ) تصنيف ع

قي فها مجلة يف البا  . (ج) تصني

ن -د  ي يكون ال أ ه من أل لة البحوث هذ رسائله ص ل التي ب  تدرجا عليها نا

رسائل أو، علمية تي الجامعية بال ن سبق أو، عليها أشرف ال  يف قدمت أ

بقة ترقيات  . سا

راف التدريس مجاالت من كل يف تقديره يكون أن -هـ  مي واإلش  األكادي

ر مجتمع وخدمة الكلية وتطوي ل ال، ال  . ( جدا جيد)  عن يق

ط -3 تاذ يف يشرت مشارك األس ية المتقدم ال تاذ رتبة إلى للرتق لي ام أس  : ي

ل ال مدة أمضى قد يكون أن -أ  نوات خمس عن تق ك أستاذ رتبة يف س شار  منها، م

لى سنوات ثالث ل ع  . الكلية يف األق

ن -ب  يا إنتاجا يقدم أ ل ال علم حكمة بحوث تسعة عن يق م، م  منها ستة نشر ت

ل على حكمة علمية مجالت يف األق حكيم وتم، م باقي ت خذ منها ال  وأ

موافقة شره على ال   .ن

ثان يكون أن -ج  قل يف بح قدير أ سعة البحوث من ت  يف للنشر قبال أو نشرا قد الت

حكمة علمية مجلة صلة م لى حا بعة، (أ) تصنيف ع ل يف بحوث وأر ر أق قدي  ت

ف على حاصلة محكمة علمية مجلة يف للنشر قبلت أو نشرت قد ي  تصن
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لبحوث نشر يقبل بحيث ،(ب) لة يف المتبقية ا حكمة علمية مج  حاصلة م

 . (ج) تصنيف على

سة تكون أن -د  حوث هذه من خم لى الب زها قد األقل ع  يف عمله فرتة أثناء أنج

 . الكلية

حوث هذه من ألي يكون ال أن -هـ  جات عليها نال التي برسائله صلة الب  در

رسائل أو، علمية تي الجامعية بال ن سبق أو، عليها أشرف ال  يف قدمت أ

بقة ترقيات  . سا

قد يكون أن -و  ل يف يرهت جاالت من ك مي واإلشراف التدريس م ر األكادي ي تطو  و

ع وخدمة الكلية ل ال، المجتم  . ( جدا جيد)  عن يق

لة تصنف -4 ية المج محكمة العلم من ال راعي كانت إذا( أ) الفئة ض شر يف ت  ن

صص البحوث يق، التخ يعة الدق قانون أو الشر ف، بينهما دمج دون ال  وتصن

لة من المج ثها يف تجمع انتك إذا( ب) الفئة ض نشورة بحو  بين الم

نف والقانون، كالشريعة مرتبطين تخصصين ت إذا( ج) الفئة ضمن وتص  كان

ص من أكثر بين بحوثها يف تجمع مي تخص  . عل

يس إلى الرتقية طلب يقدم -5 مي القسم رئ مختص األكادي تضمنا، ال  نسخا م

تاج من كافية مي اإلن يرة، العل ضو وس ني الع  يعرض حيث، الذاتية المع

سم رئيس لف الق لب م سم داخل من مصغرة أكاديمية لجنة على الط  الق

ض لهذا يشكلها وم، الغر ق رأي بإبداء ت  . ال
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فع -6 ب ير يد إلى الرتقية طل شفوعا الكلية عم رأي م سم ب مي الق ي ألكاد  ا

 النظر لغرض الكلية من مصغرة لجنة الكلية عميد يشكل حيث،  المختص

ضوع يف  . أيالر وإبداء الرتقية مو

لب الكلية عميد يرفع -7 يس إلى الرتقية ط لكلية التنفيذي الرئ شفوعا ل رأيه م  ب

ي تي الخاصة اللجنة ورأ طالعة شكلها ال سم وم يمي الق ألكاد معني ا ، ال

يس يقوم حيث لكلية التنفيذي الرئ ء بموازنة ل ضو أداء تقييم بنتائج اآلرا  ع

ني التدريس هيئة فق المع شار و م، البند هذا من ولىاأل الفقرة يف إليه الم  ث

يم ذلك بعد يطلب م، الكلية خارج من الغرض لهذا خاصة لجنة تحك  ويقو

ءات بجميع را فق لذلك الالزمة اإلج ألكاديمية األصول و معمول ا ، هبا ال

لس على التوصيات تعرض بعدها اقشتها الكلية مج ن  بينها والموازنة لم

أهنا المناسب القرار التخاذ تمهيدا  . بش

فقة عدم لحا يف -8 موا ع الرتقية، على ال معني التدريس هيئة عضو يستطي  ال

جددا الرتقية طلب فوعا الموافقة، عدم تاريخ من كاملة سنة بعد م  مش

و جديدة علمية بأعمال سن تفيد جديدة بتقارير أ تى أدائه مستوى تح  كان م

با ذلك  . مطلو

كون أن يجوز ال -9 حكمين من أي ي ية داخل الرتقية موضوع يف الم و الكل  أ

من خارجها، لى أشرف م ص علمية أعمال ع ق قد، الرتقية طالب تخ ه سب  ل

جات عليها نال أن مية در  . علمية بحوث إجراء يف معه اشرتك ممن أو، عل

للجان أعمال جميع تحاط -10 خاصة ا تامة بالسرية الرتقية طلبات بدراسة ال   ال
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 : تظ   يف وحقه  : ت ريس ه ئي أعض ء ومح سبي مس ء ي

 بحكم به المنوطة والواجبات بالمهام القيام التدريس هيئة عضو على يجب -1

ه الوظيفة، يد وعلي م التق أحكا لوائح القوانين ب  والقرارات والتعليمات وال

ل معمو ل هبا ال ه يف يلتزم وأن الكلية، داخ قات ه مع عال به زمالئ ع وطال  وم

ع ق المجتم ق الفاضلة باألخال ف يف سائد هو ما وف را ة األع  العربي

وم ال وأن، واإلسالمية ق ء عمل بأي ي و الكلية سمعة إلى يسي معة أ  س

عاملين يها ال ه بذلك إخالله حال ويف، ف ع فإن فسه يض ساءلة إطار يف ن  الم

بات وتحمل سادس البند يف عليها المنصوص العقو  . التالية األحكام من ال

يس يشكل -2 لس للكلية التنفيذي الرئ أديب مج ضو تهاكاتان يف للتحقيق ت  ع

ف والتعليمات اللوائح ألحكام التدريس هيئة ألعرا نفا المذكورة وا ، آ

مجلس ويكون ضوية العميد برئاسة ال و اثنين وع ضاء من ثالثة أ  هيئة أع

رئيس يختارهم التدريس من للكلية التنفيذي ال لى أكاديمية رتبة يشغل م  أع

بة موازية أو ق من لرت أديب مجلس قرار ويكون، معه يحق فذا الت زما نا  . ومل

يس يحيل -3 تهاكات للكلية التنفيذي الرئ ني التدريس هيئة عضو ان  إلى المع

لس اءات قيامه بعد، التأديبي المج حقيق بإجر ف أولية ت حد هبا يكل ء أ ضا  أع

يس هيئة تدر من ال لى رتبة يشغلون م و أع لعضو موازية أ ي ل  المعن

نها يرشح باالنتهاكات، ية ع قوع صدق إمكان  . تهاكاتاالن هذه و
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رئيس يبلغ -4 ضو للكلية التنفيذي ال لس إلى المحال التدريس هيئة ع  مج

أديب بة بالتهم الت ة إليه المنسو صور  المساءلة جلسة موعد قبل خطية ب

ر أقل يف يوما عشر بخمسة  .تقدي

ضو -5 لى المحال التدريس هيئة لع ه عن الدفاع حق التحقيق ع ن وله، نفس  أ

من يستعين فع ب نه يدا ام ع لس أم أديب مج  . الت

بات -6 حد على توقيعها يجوز التي التأديبية العقو ضاء أ تدريس هيئة أع  : هي ال

 . التنبيه -أ 

نذار -ب   . اإل

صم -ج  ب من الخ  . الرات

رمان مع اإلنذار -د  ة من الح ة لمرة الدورية العالو لحرمان أو، واحد قية من ا  الرت

 . واحدة سنة لمدة

نذار -هـ  ف مع اإل رف وق ر ستة لمدة لراتبا ص  . أشه

خدمة إهناء -و  حتفاظ مع ال ال حق ا  . المستحقة الخدمة هناية مكافأة يف بال

ء -ز  ع الخدمة إهنا رمان م ل من الح خدمة هناية مكافأة مستحقات ك و ال ضها أ  . بع

. ب، أ)  العقوبتين العميد يوقع -7 ) 

يس بوقع -8 ي الرئ   .(هـ، د، ج، ب، أ) العقوبات للكلية التنفيذ

ب مجلس يوقع -9 بات جميع التأدي يها بما العقو ماد(  ز، و)  العقوبتين ف  باعت

مدير  . ال
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ط ال -10 ى تسق يس هيئة عضو باستقالة التأديبية الدعو ته وللكلية، التدر ساءل  م

 . بعدها ومقاضاته

أديب لجنة قرار يصدر -11  ت تي والعلل األسباب على مشتمال ال يها بني ال  عل

رار م إلى ومستندة، التحقيق يف المقدمة البيانات من مستخلصة، الق حكا  األ

معمول النظامية تدريس هيئة عضو ويبلغ هبا، ال ه بالقرار، المعني ال ب  وأسبا

ل كتابة  .تاريخه من أسبوعين خال

تدريس هيئة لعضو يجوز -12 لم ال رار من التظ صادر التأديبي الق حقه ال الل ب  خ

يعد، ابةكت به تبليغه تاريخ من يوما عشر خمسة تظلم و ال ال بو م إذا مق ت ل  يب

ه تاريخ من يوما ستين خالل فيه صادر القرار ويكون، تقديم م بشأن ال  التظل

 . هنائيا

رئيس أمام التأديبي القرار من التدريس هيئة عضو يتظلم -13 لكلية التنفيذي ال  ل

ء مجلس رئيس وأمام، العميد باعتماد صدر متى ألمنا تى ا د صدر م  باعتما

يس ناء مجلس وأمام، للكلية التنفيذي الرئ تمعا األم تى مج د صدر م  باعتما

لس رئيس ء مج ألمنا  . ا

تدريس هيئة عضو يحتفظ -14 حقيق بسبب العمل عن وقفه تم الذي ال ه، الت  مع

ب أو ه بسب بس تياطا ح ه، التأديبية للمساءلة المقدم أو، اح  إذا الرتقية يف بدور

نتهى فإذا، المساءلة أو الوقف مدة خالل حلت ت أو التحقيق ا  انته

راءته إلى المساءلة ، راتبه من أيام خمسة خصم تتعدى ال بعقوبة جوزي أو ب
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ه رد وجب قها، تاريخ إلى ترقيت قا  من حرم أشد بعقوبة جوزي إذا أما استح

 .االستحقاق تاريخ من سنة لمدة الرتقية

ضو بوفاة المساءلة تنقضي -15 ال بمرور تنقضي كما، التدريس هيئة ع  ثث

ه انتهاء على سنوات  . الكلية يف خدمت

ضو ترقية يجوز ال -16 محاكمة المقدم التدريس هيئة ع يمة أو جناية عن لل  جر

ألمانة أو بالشرف مخلة ظ، ا وره ويحتف ت إذا الرتقية يف بد ل حل  خال

حاكمة تهت فإذا، الم قها تاريخ إلى ترقيته رد وجب براءته إلى ان  . استحقا

ق تحفظ -17 ورا رارات يقالتحق أ بات وق ف يف العقو ضو مل يس هيئة ع  يف التدر

 . العميد مكتب

نها بعد، التأديبية العقوبات تمحى -18 يخها تدوي توار  يف هبا المعنيين وأسماء ب

ص سجل رور وذلك، خا فرتات بم  : التالية ال

تة -أ  راتب من الخصم أو اإلنذار أو التنبيه حالة يف أشهر س مسة حدود يف ال  خ

  أيام

لخصم حالة يف نةس -ب  يد مدة الراتب من ا م خمسة على تز  . أيا

رمان حالة يف سنتين -ج   . العالوة من الح

رار المحو يتم -19 ء مجلس رئيس من بق نا و األم ي الرئيس أ لكلية التنفيذ  كل، ل

لوكه الموظف أداء تقارير كانت متى اختصاصه، يف  العقوبة توقيع منذ وس

رتتب حيث، مرضيين ها قوبةالع محو على ي م كأن اعتبار نسبة تكن ل  بال

ع، للمستقبل وراق وترف ه من العقوبة أ  . ملف
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مدد تحسب -20 ق البند يف إليها المشار ال ساب ور تاريخ من، ال يع القرار صد  بتوق

   .الجزاء

اتب ألكاديمية الهيئة وإجراءات والبدالت الرو   المالية ا

اتب رية والبدالت الرو شه  ال

ص اإلضافية المزايا   بالمواطنين ةالخا

بدالت   السنوية ال

جازات  اإل

ة والندب النقل  واإلعار

د فا  اإلي

عضاء من المتعاونين بدالت ديمية الهيئة أ ألكا  ا

خدمة هناية مكافأة  ال

 عامة أحكام

نون يف الواردة األحكام األبواب هذه جميع يف الكلية تطبق  د قا  الموار

200 لسنة 27 البشرية لصادر 6 بي حكومة عن وا   د
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 دبي – و: ق نون   شريعي م  ك :إلم م ك  ي يف : ع مي : بحث الئحي

ع بعد  لى االطال م كلية إنشاء قانون ع إلما لشريعة مالك ا ( 10) رقم والقانون ل

ي المجلس قرار وعلى ،2011 لسنة 4) رقم التنفيذ يين الخاص 2011 لسنة( 1  بتع

يس ي الرئ لكلية، التنفيذ اخلية اللوائح وعلى ل لالمع الد لى الكلية، يف هبا مو  وع

مجلس توصيات مي ال لس واعتماد ،14/11/2013: بتاريخ المنعقد العل  مج

قد الكلية  . 20/11/2013: بتاريخ المنع

بحث الئحة إصدار تقرر فقد مي ال ق بالكلية العل  : اآلتية المواد ف

 (1) : م دة

ه تسمى حكامها تطبيق سياق ويف(  العلمي البحث الئحة) الالئحة هذ ه أ  فإن

رات بالكلمات يقصد ضحة المعاين التالية والعبا ل المو ل مقاب  : منها ك

المام كلية: الكلية قانون للشريعة مالك ا  .وال

يس رئيس: الرئ ي ال  .للكلية التنفيذ

يد: العميد  .والقانون للشريعة مالك االمام كلية عم

لس مي المجلس: المج لكلية العل  ل

سم مصادر البحوث قسم: الق  معلوماتال و

لمي البحث لجنة: اللجنة  . الكلية يف الع

لة لة: المج م كلية مج معيار) المحكمة والقانون للشريعة مالك اإلما  ( ال

مي البحث الئحة مل التنظيمية الالئحة هي: العل  يف العلمي البحث لجنة لع

 .الكلية
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حكمة الكلية مجلة لعمل المنظمة الالئحة:  المجلة الئحة نش ولقواعد الم  رال

 فيها

مي البحث دف العلمي العمل: العل معرفة تنمية إلى الها معتمد االنسانية ال  وال

عتربة، العلمية األسس على م ل ال ألساسية البحوث وتشم يق والتطبيقية ا  وتحق

خطوطات رتجمة وأعمال الم  . ال

 (2) : م دة

   : ع مي : بحث أه : 

إسهاماته االسالمي المنهج ميزات إظهار على العملـ 1 ة يف و ضار نية الح سا  .االن

سهام ـ 2 د يف اال لول إيجا كالت ح ه التي للمش ج لمجتمع توا ل من ا  العناية خال

حاث حوث الصلة ذات باألب يعة بب  . والقانون الشر

بداع تعزيز يف المساهمة ـ 3 مي اال تحقيق العل هداف و  بتنمية الصلة ذات الكلية أ

مي البحث واقع خصصي العل  . الت

 (3) : م دة

        ي : ع مي : مج س

لس يتولى مي المج لى إشرافه لجهة العل مي البحث ع م الكلية يف العل مها  ال

ية  : التال

خاصة الخطط إقرار -1  لمي البحث شؤون بتنظيم ال وات الع  والمؤتمرات والند

طط، التخصصية لة بشؤون الخاصة والخ كلية مج محكمة ال صدار، ال  وإ
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ين اللوائح قوان لكية شروالن بالتحكيم الخاصة وال فكرية والم شكيل، ال  وت

ساعد تسهم التي اللجان يذ نجاح يف وت ألعمال هذه تنف لى بالصورة ا  . الفض

ط إقرار -2  ث تطوير خط تحدي لى والعمل العامة الكلية مكتبة و  بنظم مدها ع

معلومات فق ال لطرق أحدث و  . ا

 (4) : م دة

مي البحث لجنة تتشكل: : ع مي : بحث  جني  : من العل

يس  (رئيسًا) التنفيذي الرئ

يس نائبًا) الكلية عميد  (للرئ

معلومات رئيس صادر ال وا  ) قسم البحوث وم  (اللجنة ألعمال ومنسقا عض

سام رؤساء  (أعضاء) الكلية يف العلمية األق

سم عن عضو  .الشريعة ق

سم عن عضو نون ق  .القا

يس يحق خص أي إضافة التنفيذي للرئ لسا لعضوية ش و داخل من لمج  أ

 .الكلية خارج

 (5) : م دة

   : ع مي : بحث  جني مه م 

مي البحث سياسات رسم ـ1 ها الكلية يف العل  .وتطوير

بحوث مشاريع خطط إقرار ـ2 ع السنوية ال  .لتغطيتها السنوية الموازنة اقرتاح م



 هيئة تدريس كلية اإلمام مالك للشريعة والقانون دليل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 118   

ع رفع ـ3 مي البحث مشاري دها العل ال واعتما لس قبل من أصو مي المج  العل

 .للكلية

ل توفير ـ4 معنوية المادية الوسائ تعزيز وال زانية ل  .الكلية يف العلمي البحث مي

يم لجان اعتماد ـ5 جها الكلية من التحك خار ق و لضوابط وف  . للتحكيم العلمية ا

امعات البحثية والمراكز الكلية بين التنسيق ـ6 ألخرى والج  الدولة داخل ا

 .وخارجها

 .العلمي لبحثبا تتعلق أخرى أمور بأي القيام ـ7

 (6) : م دة

  : ع مي : بحث قس  مه م

بعة -1  ع متا ط وض ع خط ية البحوث مشاري ضاء هبا يتقدم التي العلم  هيئة أع

جات لتلبية التدريس ع واحتياجات التعليمي الربنامج احتيا ت المجتم ا  ذ

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

 . ةالمتبع األصول

طط مفردات توزيع -2  خ لى ال ء ع ضا معنيين التدريس هيئة أع يل، هبا ال  وتشك

ق يف منهم بحث لجان ل سيا امج احتما مي الربن ه التعلي  . وسعت

بعة -3  مي البحث خطوات متا ء هبا يقوم التي العل ذ، التدريس هيئة أعضا تخا  وا

راءات حكيمها الالزمة اإلج لى بإحالتها لت جان ع اخلية ل لها د لس يشك  المج

مي ض لهذا العل و، الغر مهيدا، خارجية مختصة جهات على أ ها ت ع، لنشر  م

ق حفظ  . الحقو
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يس يكون -4  ما عضوا القسم رئ نة يف دائ بحث لج حكيم ولجنة العلمي ال  ت

حاث دة واألعمال األب لة إلى الوار  . المج

سم رئيس -5  سؤول هو الق صدير عن الم معايير الشروط ت خاصة وال  يف بالنشر ال

لةال بواب وإعالن مج موضوعات أ د، الخاصة ال ل ويتولى بالعد  إحالة أعما

حاث لى األب حدد التحكيم، لجنة ع يد وي يس مع بالتنسيق اجتماعها مواع  رئ

خذ التحرير،  .التحرير سكرتير صفة ويت

ف -6  تي األبحاث تصني فقة حظيت ال موا لجنة ب بعة، ال باعة أعمال ومتا  الط

يم والتصحيح، في بين األعمال وتنظ ة موظ د صدور لضمان، الوحد  األعدا

حددة المواعيد يف  . تأخير دون الم

 (7) : م دة

  و: ن و:ت : مؤتمر:ت

لس يضع -1  مي المج ورش والندوات المؤتمرات لتنظيم السنوية الخطة العل  و

ناء العمل م أث دها، الجامعي العا ها بعد، أصوال واعتما رار لس من إق  مج

 .الكلية

ل -2  لمجلس يشك ل ا جان ميالع مختصة الل رض ال  المؤتمرات وقائع تنظيم لغ

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

 . األصول وفق

بعة -3  ل متا مؤتمرات أبحاث طباعة أعما يعها ومتابعة، والندوات ال فق توز  و

 . األصول
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بعة -4  ل متا صل أعما ع التوا رات برامج بتنفيذ المعنيين م وات المؤتم  والند

ة معتمد ك ال جهات مع بالتنسيق وذل ح لضمان الكلية يف المختصة ال  نجا

يها لوبة بالدقة تنفذ  . المط

 (8) : م دة

  :    ي يف : بحثي : نش ط مج الت

لة إصدار ـ1 محكمة الكلية مج .المعيار) ال ) 

شاريع ودعم اعتماد ـ2 ألساسية العلمية البحوث م ردية والتطبيقية ا  والف

ية ماع  .والج

قد ـ3 مؤتمرات ع  .والندوات ال

 (9) : م دة

 ( : مع  ر) : مح مي :    ي مج ي

حكمة علمية مجلة ـ 1 خصصية البحوث بنشر تعنى م يعة مجالي يف الت  الشر

صدر والقانون لية عن وت  . المعيار مجلة باسم الك

حوث تخضع ـ2 شورة الب يها المن ب للتحكيم ف  .المتبعة األصول بحس

لة عدادأ تصدر ـ3 ها ويجوز، سنويا المج  . خاصة بأعداد إصدار

 (10) : م دة

مجلة تتبع در البحوث قسم ال ير هيئة عليها وتشرف المعلومات ومصا  تحر

 :من تتكون

يس ـ أ لكلية التنفيذي الرئ لى عاما مشرفا    ل لة ع  .المج
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حد ـ ب ألكاديمية الهيئة أعضاء أ ذ برتبة ا يسا   أستا  . للتحرير رئ

يس ـ ج لومات ومصادر البحوث قسم رئ  . للتحرير سكرتيرا   المع

 الشريعة قسم عن عضو دـ

سم عن عضو -هـ  القانون ق

 (11) : م دة

تشارية هيئة تعيين يتم ة من مكونة للمجلة اس  .الكلية خارج من باحثين أساتذ

 (12) : م دة

وط تحدد نشر وقواعد شر لة يف ال  هبا الخاصة الالئحة بنود على بناء المج

درةوال رئيس عن صا نفيذي ال لكلية الت  1/11/2009: بتاريخ ل

 (13) : م دة

 . الكلية يف المعتمدة العلمي البحث مشاريع

مي البحث مشاريع ـ أ تي الفردية العل تدريس هيئة أعضاء هبا يتقدم ال صورة ال  ب

 . منفردة

شاريع -ب لمي البحث م ماعية الع  بحثية مجموعات بتنفيذها تقوم التي الج

 . كليةال داخل

وطات تحقيق مشاريع ـ ج ط رتاث مخ  . ال

رسائل ـ د  .العلمية ال

ساقات المتعلقة الكتب ـ هـ  .الكلية يف الدراسية بالم

موسوعات ـ و  . والقانون الشريعة مجالي يف المتخصصة العلمية ال
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حوث -ز حكمة الب مقدمة الم حكمة الكلية مجلة يف للنشر ال معيار) الم  (ال

ا المؤتمرات بحوث -ح  . لندواتو

 (14) : م دة

   ب     ي : ع مي : بحث مش ريع دع 

لبحوث ونشر لتحكيم المناسب الدعم الكلية تقدم -1  ومشاريعها العلمية ا

تي المختلفة ها ال ء ينفذ عضا تدريس هيئة أ ملين ال ل الكلية، يف العا  ويشم

ألساسية البحوث الدعم  الفردية والبحوث سواء، حد على والتطبيقية ا

ماع  . يةوالج

ضاء الكلية توفر -2 شاركة فرص التدريس هيئة ألع  مؤسسات يف باحثين مع الم

ت محلية الكلية باختصاص معنية علمية و كان ك خارجية، أ ل من وذل  خال

صا الكلية توفر كما العلمي، البحث زيارات ومهمات بعثات اعتماد  فر

ين باحثين الستضافة ند زائر ساهمة الضرورة ع ع تطوير يف للم  مشاري

صي العلمي البحث  . الكلية يف المعتمدة التخص

طى -3 ث ألغراض المبتعثون يع مي البح و داخلي ابتعاث بدل العل  خارجي أ

ص وفق بشرية الموارد قانون يف عليه المنصو حكومة ال  . دبي ل

حوث نشر الكلية تدعم -4 مها، بعد المختلفة مشاريعها ونشر العلمية الب  تحكي

أشكالها وذلك  تطبيقية ودراسات وموسوعات، كتب، نم المختلفة ب

ر إحصائية، مات، الرتاث، وتحقيق علمية، وتقاري ق والرتج ورا حوث وأ  الب

ية  . العلم
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ص -5 جل الكلية تخص حوث نشر دعم أل علمية الب  المختلفة ومشاريعها ال

من مستقلة سنوية ميزانية لكلية السنوية الموازنة بنود ض  . ل

ةالعلم البحوث نشر الكلية تدعم -6 ل من ي صدار اعتماد خال مة، مجلة ا  محك

ل وطباعة والندوات، المؤتمرات وتنظيم ألعما  . المختلفة العلمية ا

ل لدعم الكلية تعّين -7 ألعما م التي البحثية ا ء هبا يقو ضا يس هيئة أع تدر  عددا ال

باحثين من رغين ال ق يف المتف ل سيا مي البحث وحدة عم ، العل لة  والمج

فق وذلك ظائف و معتم الو ك دةال موارد شؤون يف لذل  . البشرية ال

 (15) : م دة

   نشره  و:عتم د : ع مي : بحث مش ريع خطط :عتم د مر:حل

م -1 ع خطط تقد بحث مشاري مي ال جماعية الفردية العل ر مشفوعة وال  شاف بتقري

ة طريق عن هبا المعنيين من مي البحث وحد مجلة العل خذ بغية وال  أ

موافقة ث لجنة من عليها ال ميا البح ل من أصوال اعتمادها بعد لعل  قب

لس  . للكلية العلمي المج

مي البحث وحدة تقوم -2 مجلة العل جعة وال را بدئية بم حث لمشاريع م  الب

مي قدمة العل تها من للتأكد الم وط موافق علنة للشر م ضعها ال ق يف وو  سيا

سنوية العلمي البحث خطط  . ال

ع خطط تقدم -3 مي البحث مشاري وعة العل شف صحاهبا بتقارير م  وتقارير أ

ة ث لجنة إلى الوحد جنة تقوم حيث العلمي البح  تحكيمها بإجراءات الل

ل وإحالة مي المجلس إلى منها المقبو د للنظر العل  . واالعتما
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حدد -4 جداول مهل ت نجاز زمنية و شاريع إل مي البحث م ها العل لجنة تعتمد  ال

ها مراحل على وتشرف  كذل سياق يف وتقدم المختصة الوحدة إنجاز

ورية تقاريرها  . الد

م -5 يعها العلمية البحوث تقد شار مهل يف إنجازها بعد وم ة ال حدد فوعة الم  مش

سخ بثالث ية ونسخة ورقية ن مي البحث لجنة إلى إلكرتون ق عن العل ي  طر

ة مي البحث وحد لة، العل ث والمج لجنة تقوم حي فة ال ءات بكا  اإلجرا

مها لضمان الالزمة ق تحكي ها مادواعت العلمية األصول وف ق يف نشر  سيا

توصيات التحكيم تقارير لس و مي المج ية العل  . للكل

ع نشر الكلية تدعم -6 مي البحث مشاري ف وتتحمل العل تها تكالي  طباع

وز ال بمبلغ وإخراجها ين( 30.000) يتجا لد درهم ألف ثالث  الواحد، للمج

 الكلمات وعدد صفحة أربعمائة( 400) عن صفحاته عدد يقل ال أن شريطة

فحة يف خمسين ثالثمائة( 350) عن الواحدة الص ه قلت حال ويف كلمة، و  في

حاته عدد مي للمجلس فيعود ذلك عن صف قدير العل ما الدعم مبلغ ت  ال ب

لى الحد يتجاوز ألع  . المذكور ا

م -7 معنية الجهات تقو م بالكلية ال قدا ضل باست ر أف وض وأوف جاز العر  إلن

مي البحث مشاريع وإخراج طباعة أعمال فق وذلك العل ل و  األصو

 . المعتمدة

لس يقرر -8 مي المج ع التي النسخ عدد العل نظر البحثي المشروع من ستطب  بال

فها التي والجهات أهميته إلى  . يستهد
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حث أعمال تعرض -9 مطبوعة العلمي الب ة األصول وفق للبيع ال معتمد  يف ال

 . الجامعية والكليات الجامعات

طى -10 ب يع عال البحثي المشروع صاح  بعد الكتاب من نسخة مائة( 100) مطبو

ما الكتاب كان وإذا طباعته، ه يف اشرتك م طى باحث من أكثر إعداد يع  ف

ها  .نسخة خمسين( 50) باحث كل عند

لس يحدد -11 لمي المج ع سعر الع نسخة بي ة ال طى الكتاب من الواحد يع  و

ث و الباح ين( %50) مجتمعين الباحثون أ مائة خمس ه من بال باح  . أر

جلس من بقرار جوزي -12 ص العلمي الم حث مقطوعة مالية مكافأة تخصي  للبا

ين الباحثين أو د قاموا الذ ثي المشروع بإعدا  بين عليها االتفاق يتم البح

ين، رف الطرف ها الكتاب، طباعة من الفراغ عند وتص  الباحثون يحرم وعند

ستحقة نسبة أي من  . الكتاب بيع أرباح من م

ت طباعة أعيدت إذا -13 نسخة ابالك ة ب مؤلف فإن جديد فين أو ال مؤل  ال

ق المالي بحقهم يحتفظون ين من خيار وف  البند يف المذكورين الخيار

ة هذه من( 12أو11)  . الماد

 (16) : م دة

 : عامة أحكام

نفيذية لوائح الالئحة هذه صدور بعد الكلية يف يكون -1 مي للبحث ت  يذكر العل

فاصيل فيها مواد المتعلقة الت  . ئحةالال هذه ب
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مجلس على تقرتح أن العلمي البحث للجنة يحق -2 مي ال ضع العل  لوائح و

مة تفصيلية جاز عملية تضبط منظ قدار نشرها، وكيفية، البحوث إن  وم

مكافآت تي ال رف ال  . لها تص

مجلس يكون -3 لمي لل بحث لجان تأليف حق الع مي لل  من قسم كل يف العل

للجان هذه تتولى الكلية أقسام عمشا إنجاز ا حددة بحثية ري خدم م  رسالة ت

ف هدا  . الكلية وأ

ق -4 م جميع تطب ع دعم فقرة يف الواردة األحكا شاري مي البحث م قرة العل  وف

ها رها اعتماد لى ونش ع ع ث مشاري مي البح تي العل ف ال ء هبا يكل  هيئة أعضا

لس قبل من التدريس مج مي ال  .للكلية العل

لجنة تعقد -5 ري بشكل اجتماعاهتا ال ل مرة دو جوز هرش ك قد الدعوة وي  لع

 . الحاجة عند استثنائية اجتماعات

حث وأخالقيات الفكرية الملكية بحقوق المتعلقة األمور مع التعامل يتم -6  الب

مي حكام وفق العل خاصة الكلية لوائح أ  . الفكرية بالملكية ال

 (17) : م دة

حكام ويعمل ،21/11/2013: بتاريخ صدر ه بأ ه تاريخ من الالئحة هذ  . اصدور

      ي : تنف ذي : رئ س

 : حم ري م نع بن :هلل عب  بن ع سى. أد
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 : ع مي   بحث : تنف ذيي : الئحي

 دبي – و: ق نون   شريعي م  ك :إلم م ك  ي يف

ع بعد  لى االطال م كلية إنشاء قانون ع إلما لشريعة مالك ا ( 10) رقم والقانون ل

ي المجلس قرار وعلى ،2011 لسنة 4) رقم التنفيذ يين الخاص 2011 لسنة( 1  بتع

يس  الكلية يف المعتمدة العلمي البحث الئحة وعلى للكلية، التنفيذي الرئ

لى وبناء. 21/11/2013: بتاريخ لية اللوائح ع معمول الداخ ية يف هبا ال ، الكل

لمجلس توصيات وعلى مي ا قد العل 1: بتاريخ المنع لى، 8/2/2015  القواعد وع

تالجامع يف العلمي للبحث المنظمة  . المماثلة والكليات ا

نفيذية الئحة إصدار تقرر فقد  ية ت ث لالئحة مال مي البح  توضح الكلية يف العل

ع المالي الدعم إجراءات مشاري ق البحوث ل يت وف  : اآل

 ( 1) : م دة

ياق ويف، (العلمي للبحث التنفيذية الالئحة) الالئحة هذه تسمى  ق س  تطبي

نه أحكامها بارا بالكلمات يقصد فإ ين التالية توالع  كل مقابل الموضحة المعا

 : منها

يعة مالك االمام كلية:    الكلية  .والقانون للشر

يس يس:    الرئ لكلية التنفيذي الرئ  .ل

يد: العميد  .والقانون للشريعة مالك االمام كلية عم

لس لس:   المج مي المج  للكلية العل

سم مصادر البحوث قسم: الق معلومات و   ال
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لمي البحث لجنة: اللجنة  . الكلية يف الع

لة لة: المج م كلية مج معيار) المحكمة والقانون للشريعة مالك اإلما  ( ال

مي البحث الئحة ل التنظيمية الالئحة هي: العل  يف العلمي البحث وحدة لعم

 .الكلية

حكمة الكلية مجلة لعمل المنظمة الالئحة:  المجلة الئحة  النشر ولقواعد الم

 فيها

مي البحث دف العلمي العمل: العل معرفة تنمية إلى الها معتمد االنسانية ال  وال

عتربة العلمية األسس على م ل، ال ألساسية البحوث وتشم يق والتطبيقية ا  وتحق

خطوطات رتجمة وأعمال الم  .وغيرها ال

مي للبحث التنفيذية الالئحة مالية التنفيذية الالئحة هي: العل ة لعمل ال حد  و

 .الكلية يف العلمي البحث

ة  (:15) الماد

  نشره  و:عتم د : ع مي : بحث مش ريع خطط :عتم د مر:حل

إعطاء الطباعة عرب الدعم -6 ث و شر حقوق الباح  :الن

ع نشر الكلية تدعم  ث مشاري مي البح ل العل مها تكاليف وتتحم  وطباعتها تحكي

ع يتناسب بما وإخراجها فة م قديم بعد الطباعة بلد يف الكل ض ت بة عرو  مناس

مجلد امارايت درهم(  20.000) يتجاوز ال وبمبلغ الغرض، لهذا حد، لل  الوا

ن شريطة د يقل ال أ د، صفحة( 400)  عن صفحاته عد مات وعد ل يف الكل  ك

مبلغ. كلمة( 350) صفحة وز ال وب لد امارايت درهم( 17,000)  يتجا  للمج
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فحة،( 300) الى صفحة( 400)  عن يقل الذي جاوز ال وبمبلغ ص )  يت

حد لمجلدل امارايت درهم( 14,000 قل ال الذي الوا )  عن صفحاته عدد ي

 .صفحة( 150) الى صفحة( 300

ة للمادة تضاف مذكور  :اآلتية الفقرات ال

ع عرب الدعم _15  . المقطوع الدف

رار يجوز ـ أ لس من بق مج مي ال وعة مالية مكافأة تخصيص العل ث مقط و للباح  أ

ين الباحثين إعداد قاموا الذ ثي المشروع ب تفاق يتم البح  بين عليها اال

ين، رف الطرف ها الكتاب، طباعة من الفراغ عند وتص  الباحثون يحرم وعند

ستحقة نسبة أي من باح من م قل الكتاب، بيع أر لملكية حقوق بذلك وتنت  ا

فكرية ل ال لمدة الكلية إلى ال  .سنوات ثالث عن تق

ر عند يراعى ـ ب ة تقدي لمالية المكافأ العتبار بعين ويؤخذ ا حث نوعية ا  الب

ل كان فإذا، هميتهوأ ما البحثي العم لصناعة عالقة له م تي الحديثية با  ال

يدها يف التخريج يكون تهادات التنظيرات أو طويال، أسان  العلمية واالج

بتكرة معاصر بالواقع المتعلقة الم ع إلى يصار فإنه واحتياجاته، ال  رف

مكافأة مخصصات مالية ال ه سقف إلى ال 60.0: أعال لد درهم ألف 00  للمج

حد ي الوا ه تقل ال الذ حات .50و. صفحة 400 عن صف ف 000 هم أل لد در  للمج

حد ي الوا قل ال الذ حاته ت .40و صفحة، 300 عن صف لد درهم ألف 000  للمج

حد ه تقل ال الذي الوا  .صفحة 150 عن صفحات
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مالي الدعم: 16 لمي العمل حقوق شراء عرب ال حددة لمدة الع لها م ( 3) أق

 .سنوات

خطة يف المعتمدة العلمي العمل مشاريع تتنوع  رتاتيجية ال ث اإلس  للبح

مي حث بين الكلية يف العل ف جماعي ومشروع منفرد ب و مؤل ق أ و محق  مرتجم، أ

ل هذه من عمل لكل عليه وبناء ألعما مالي والمقابل العلمي تقييمها ا هي، ال  و

شكل على موزعة  :التالي ال

ال ضاءأ هبا يتقدم التي الفردية العلمي البحث مشاريع: أو س هيئة ع  التدري

 . منفردة بصورة

ث يصرف -1  :التالي التصنيف وفق مالية مكافأة التحكيم بعد للباح

3: بمقدار: أ :للتصنيف يت درهم 0.000 دد. إمارا حات ع  400 البحث صف

ق فما صفحة  .فو

مقدار: ب: للتصنيف 2: ب دد. إمارايت درهم 5.000 حات ع ث صف  300 البح

ل إلى صفحة  .400 من أق

2: بمقدار: ج: فللتصني دد. إمارايت درهم 0.000 حات ع ث صف  150 البح

ل إلى صفحة  .300 من أق

ف -2 لطباعة يصر إلخراج ل حكيم وا ق مالية مكافأة والت ه المنصوص وف  يف علي

فقرة ة هذه من( 6) ال ماد  .ال

ع: ثانيا ث مشاري لمي البح شرتكة الع م التي الم  بحثية مجموعات بتنفيذها تقو

جالي يف المتخصصة العلمية وعاتوالموس الكلية داخل قانون الشريعة م  . وال
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مؤلف يصرف -1 ين أو لل مجلد على المؤلف حد ال  مالية مكافأة التحكيم بعد الوا

ع لى توز ء ع ضا ع لجنة أع ين المشرو فهم قرار صدر الذ ق، بتكلي  وف

 :التالي التصنيف

3: بمقدار: أ: للتصنيف دد .إمارايت درهم 5.000  400 البحث صفحات ع

ةصف ق فما ح  .فو

مقدار: ب: للتصنيف حات عدد. إمارايت درهم 30.000: ب  300 البحث صف

ل إلى صفحة  .400 من أق

2: بمقدار: ج: للتصنيف دد. إمارايت درهم 5.000  150 البحث صفحات ع

ل إلى صفحة  .300 من أق

إلخراج للطباعة يصرف -2 موفق مالية مكافأة والتحكيم وا ليه المنصوص ب  ع

 .المادة هذه من( 6) الفقرة يف

 . : تر:ث مخطوط ت تحق ق مش ريع  ث  ث 

محققين أو للمحقق يصرف -1 لد على ال حد المج  مالية مكافأة التحكيم بعد الوا

ع لى توز ء ع ضا ع لجنة أع ين المشرو فهم، قرار صدر الذ ق بتكلي  وف

ى تقييمه يف فيرجع أكرب جهدا المشروع يتطلب لم ما التالي، التصنيف  إل

ع الدفع عرب الدعم فقرة مقطو  :ال

قدار: أ: للتصنيف يت درهم 40.000: بم د .إمارا  400 البحث صفحات عد

ق فما صفحة  .فو
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مقدار: ب: للتصنيف يت درهم 35.000: ب فحات عدد. إمارا  300 البحث ص

ل إلى صفحة  .400 من أق

مقدار: ج: للتصنيف فحات عدد. إمارايت درهم 30.000: ب  150 البحث ص

ل إلى صفحة  .300 من أق

ف -2 لطباعة يصر إلخراج ل حكيم وا ق مالية مكافأة والت ه المنصوص وف  يف علي

فقرة ة هذه من( 6) ال ماد  .ال

بعا  .العلمية الرسائل: را

ع -1 ع تخض شاري ر م ل نش د العلمية الرسائ لس من المبدئي لالعتما مي المج  العل

لمجتمع يف أهميتها بحسب  .ا

رسالة يصرف -2 فق مالية، مكافأة االعتماد بعد لل  :التالي التصنيف و

مقدار: أ: للتصنيف 2: ب د .إمارايت درهم 5.000 حات عد  400 الرسالة صف

ق فما صفحة  .فو

قدار: ب: للتصنيف 2:بم دد. إمارايت درهم 0.000 رسالة صفحات ع  300 ال

ل إلى صفحة  .400 من أق

1: بمقدار: ج: للتصنيف دد. إمارايت درهم 5.000 رسالة صفحات ع  150 ال

ل إلى صفحة  .300 من أق

إلخراج للطباعة يصرف -3 صوص وفق مالية مكافأة والتحكيم وا  يف عليه المن

فقرة ة هذه من( 6) ال ماد  .ال

سا  .الكلية يف الدراسية بالمساقات المتعلقة الكتب: خام
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مؤلف يصرف -1 ين أو لل مجلد على المؤلف حد ال  مالية مكافأة التحكيم بعد الوا

ع لى توز ء ع ضا ع لجنة أع ين المشرو فهم، قرار صدر الذ ق بتكلي  وف

 :التالي التصنيف

2: بمقدار: أ: للتصنيف دد. إمارايت درهم 5.000  400 البحث صفحات ع

ق فما صفحة  .فو

مقدار: ب: للتصنيف حات عدد. إمارايت درهم 20.000: ب  300 البحث صف

ل إلى صفحة  .400 من أق

مقدار: ج: للتصنيف 1: ب هم 5.000 دد. إمارايت در حات ع ث صف  150 البح

 .300 من أقل الى صفحة

ف -2 لطباعة يصر إلخراج ل حكيم وا ق مالية مكافأة والت ه المنصوص وف  يف علي

فقرة ة هذه من( 6) ال ماد  .ال

رتجمة أعمال: سادسا ب ال  .والتعري

لد على المرتجمين أو للمرتجم يصرف -1 حد المج  على توزع مالية مكافأة الوا

ضاء لذين المشروع لجنة أع ف قرار صدر ا تالي التصنيف وفق هم،بتكلي  :ال

2: بمقدار: أ: للتصنيف دد .إمارايت درهم 5.000  400 البحث صفحات ع

ق فما صفحة  .فو

مقدار: ب: للتصنيف حات عدد. إمارايت درهم 20.000: ب  300 البحث صف

ل إلى صفحة  .400 من أق
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مقدار: ج: للتصنيف 1: ب هم 5.000 دد. إمارايت در حات ع ث صف  150 البح

 .300 نم أقل الى صفحة

ف -2 لطباعة يصر إلخراج ل حكيم وا ق مالية مكافأة والت ه المنصوص وف  يف علي

فقرة ة هذه من( 6) ال ماد  .ال

لكية حقوق انتقال -17  :الكلية إلى الم

ء خيار الكلية اعتماد عند  ع حقوق شرا ث وأعمال مشاري مي البح  فإن، العل

ة ق لهذه الكلية استغالل مد من هي ونشرا طباعة الحقو ة ض ث( 3) أقلها مد ال  ث

حث وللكلية سنوات، و والبا ضائها بعد الباحثين أ جديد يف كامال الخيار انق  ت

تفاق وفق بينهما العقد م اال  .المرب

د _18 ع عقو  :بالكلية العلمي البحث مشاري

حث الئحة يف الواردة أشكالها بكل العلمية البحوث مشاريع تخضع ـ أ  الب

مي شرتك الفردي) العل ق، والم ف، التحقي ها والرتجمة، التألي ( وغير

قدمة ء من الم يس هيئة أعضا ماد التدر لس من المبدئي لالعت مي المج  العل

اءات وفق ص هبذا المتبعة االجر صو  .الخ

ع ـ ب ة زمنية مراحل على الخطة توز يف. محدد خطة االخالل حال و زمنية بال  ال

يم الكلية يف البحوث للجنة يحق ح تقد قرتا مجلس ا مي لل ذ العل خا  الت

راءاتا  .المناسبة الج

طط إقرار بعد ـ ج مجلس من البحثية المشاريع خ مي ال صدر، العل رار ي ري ق  إدا

ف معتمد للمشروع بالتكلي  .ال
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جهة من عقود تربم دـ لمختصة ال ق الكلية يف ا الجراءات وف ك يف المتبعة ا  مع ذل

ث و الباح ُمدد يتعلق تفصيل وفق الباحثين أ لعمل، التنفيذية بال الت ل  والبد

تعلقة لماليةا ق به، الم سابق الدعم صيغ من صيغة وف  .ذكره ال

لف ـ هـ شروع صاحب يك ل من االنتهاء بعد الم م بأن مجلد ك قد ث ي ال سخ ث  ن

ه من مطبوعة ية ونسخة، عمل ضها لغرض. وورد ملف بصيغة الكرتون  عر

حكيم على  .الت

مالية المكافآت تصرفـ  و بعد مجلد، كل من االنتهاء بعد ال فع و نجاز رتقري ر  اال

حوث لجنة من فق الب يم بقرار والمر  . التحك

ة  عامة أحكام: (16) الماد

لها الالئحة هذه يف النظر إعادة يجوز ـ7 تعدي  .سنوات ثالث مضي بعد و

قى ـ8 د تب رات بنو ث الئحة وفق مي البح ليه المشار غير من هي كما نافذة العل  إ

ه يف  .الالئحة هذ

سري ـ 9 مل ي ه الع تد الالئحة هبذ ءاب م مفتتح من ا  .2016: العا

  29/3/2015  بت ريخ ص رت

       ي : تنف ذي : رئ س

 : حم ري م نع بن :هلل عب  بن ع سى. أد 
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