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رؤية الكلية :
أن تكون الكلية إحدى الكليات الرائدة في دراسة وتدريس العلوم الشرعية والقانونية برؤية
عصرية تتماشى ومتطلبات العصر واحتياجات سوق العمل.

رسالة الكلية :
إعددداد اليددريجين إعدددادا علميددا وعمليددا للقيددام بدددور القددادة فددي المجتمد وتمكيددن م مددن امددت
م ددارات التيكيددر اعبددداعي والبحددث العلمددي التيصصددي فددي مجددالي الشددريعة والقددانون بصددورة
تراعي األصالة والمرونة والمعاصرة م االبتكار.

القيم :
 التميز الم نية الوسطية االلتزام االجتماعي اعبداع واالبتكار -األصالة م المرونة والمعاصرة

أهداف الكلية
ت دف الكلية إلى تنمية الموارد البشرية وإعداد المتيصصدين فدي مجدال الشدريعة والقدانون
إس د اما فددي تطددوير المجتم د نحددو األفقددل وإبددراز ايمددي العربيددة واعس د مية األصدديلة وبعددد
اعنساني  .ولتحقيق هذ األهداف تتب الكلية جملة مسارات أهم ا :
 -1توفير فرص الدراسة األكاديمية المستمرة في مجالي الشدريعة والقدانون للطد ا والطالبدات
علددى حددد سددوام والمسدداهمة فددي تددوفير االحتياجددات اعاليميددة مددن الكددوادر البشددرية فددي علددوم
الشريعة اعس مية والعلوم القانونية بما يتوافق م متطلبات سوق العمل .
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 -2توفير السبل واعمكانيات التي تس م في تيريج الكوادر الم يأة للعمل في مجاالت :الققام
الشددرعي والمدددني واعفتددام والمحامدداة واالستشددارات الشددرعية والقانونيددة والبحددث اليق ددي
والقانوني واطاع الشدؤون اعسد مية ولجدان الراابدة الشدرعية فدي مؤسسدات الصدناعة الماليدة
اعس مية وذل بما يتناسا ومقتقيات العصر.
 -3إعداد الدعاة من األئمة واليطبام والمربين بشكل يؤهل م ليكونوا ادوة صالحة تس م في
إعداد جيل وسطي معتدل يي م اعسد م ف مدا شدموليا بعيددا عدن التطدرف وال لدو وبمدن ج يعتمدد
الحكمة والحوار سبي لنشر الثقافة اعس مية والدعوة إلي ا .
 -4إعداد الداعيات المسلمات المثقيات ثقافة متكاملة روحا وفكرا وإعطام المرأة حظ ا من
اكتسداا المعرفدة لتأيدذ دورهددا الطبيعدي فدي عمليدة تنميددة المجتمد
تنشئة صد الحة دايدل مؤسسدة األسدرة ويارج دا

وتربيدة األجيدال وتنشددئت ا

فدي مقاربدة تدوازن بدين ف دم رو الشدريعة

والقانون ودعائم ما اليلقية وف م متطلبات العصر وآفااي وتحدياتي .
 -5تددوفير اليرصددة لتحصدديل علددوم الشددريعة وفددق مددن ج سددلينا الصددالم المبنددي علددى احتددرام
األصول التشريعية لمذاها السدادة اليق دام األربعدة ونيدص مدن م مدذها اعمدام مالد بدن أندس
بعيدا عن تيارات االنحراف والتطرف اليكري والعقدي .
 -6توفير اليرصة لتحصديل العلدوم القانونيدة مقارندة مد الشدريعة اعسد مية والوادوف علدى
دعائم ما األي اية .
 -7االلتددزام المسددتمر بجددودة األدام والتحسددين المسددتدام ليدددمات وأنظمددة وبنيددة التعلدديم بمددا
يحقق التميز التنافسي لليريجين في سوق العمل المحلي واعاليمي .
 -8تشجي البحث العلمي والبحث العلمي التيصصي والسعي بالكلية لتكون مركدزا متطدورا
للبحددث دايددل الدولددة ويتجلددى ذل د بدددعم حركددة التددأليف والترجمددة ذات الصددلة بااليتصدداص
المعتمد وعقد المؤتمرات والندوات وورش العمل دايل الكلية أو المشاركة في ا يارج ا .
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 -9تنمية الشراكات األكاديمية والعلمية وذل باالنيتا علدى المؤسسدات األكاديميدة والعلميدة
دايل الدولة ويارج ا والتواصل مع دا ب يدة تبدادل اليبدرات والتجدارا والبحدوث والتعداون
في سبيل الوصول إلى تنمية أكاديمية وعلمية مستدامة .
 -10التواصل م المجتم بما يحقق مبدأ الوسطية وذل بالمسداهمة فدي نشدر ثقافدة االلتدزام
دايل أرواة المجتم

والمشاركة في تلبية احتياجات المجتم المحلي من ادرات التوعية العامة.

 -11تقديم االستشدارات والدراسدات واليددمات ذات الصدلة بعلدوم الشدريعة والقدانون للددوائر
والمؤسسات الحكومية والياصة .
 – 12توفير آلية العتماد وتيسير المنم الدراسية .
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فعالية الكلية
تتأكددد فعاليددة الكليددة مددن ي د ل الوسددائل المعتمدددة للن ددوف برسددالت ا وأهددداف ا وتتأكددد هددذ
الوسائل من ي ل ما يلي :
 -1اعتمدداد أسدداليا التيطدديط لكافددة أنشددطة الكليددة التددي تيدددم رسددالت ا وأهددداف ا بمددا فددي ذل د
اليدددمات اعداريددة و األكاديميددة والبحثيددة والتدددريس واعرشدداد األكدداديمي ويكددون ذل د وفددق
جداول منظمة ودايقة تبين األهداف العامة لكل نشاط من األنشطة ووسائل تحقيق ا واألهداف
المرحلية ووسدائل تحقيق دا كدذل

مد بيدان آليدات الددعم واليدمدة الماليدة المطلوبدة عنجازهدا

بحيث يتم اعتماد هذ اليطط ونشرها ابل بداية العام الجامعي أو ابل بداية النشاط بمدة كافية .
 -2يقددوم كددل اسددم وكددل برنددامج وكددل وحدددة إداريددة معتمدددة فددي الكليددة بوقد أهددداف محددددة
بوقو في جداول يطط ا مشتقة من رسالة الكلية وبوق أهداف مساندة من شدأن ا مسداندة
رسالة وأهداف الكلية بشكل يمكن من اياس ا وإدرا مدى النجا في تحقيق ا .
 -3تقوم المجالس واللجان المسؤولة عن البرندامج التعليمدي واألنشدطة األيدرى المتعلقدة بدي
بوق أهداف محددة بوقو لكل مساق تعليمي أو برندامج أكداديمي يتسدق مد أهدداف الكليدة
العامة ووصف ميرجات كل هدف بشكل يمكن من اياس ا وإدرا مدى النجا فدي تحقيق دا
كذل .
 -4تعتمد الكلية أساليا متقدمة لتقيديم أدام األاسدام والشدعا اعداريدة ومددى فعاليدة البدرامج
التعليمية والبحثية وبرامج اليدمات واياس مدى نجاح ا في بلوغ أهداف ا وتحرص بشكل فعال
علدى توظيددف نتدائج التقيدديم فدي إجددرام التعددي ت الم ئمددة علدى اليطددط والوسدائل المعتمدددة فددي
نطاق اعدارة والتعليم واعشراف والبحث واليدمة.
تيعّل الكلية منظومة البحث العلمي المؤسسي كجزم ال يتجدزأ مدن عمليدة التيطديط والتقيديم
ويتم ذلد عدن طريدق تكليدف المسدؤولين اعداريدين بدحجرام بحدوث علميدة مؤسسداتية مسدتمرة
وتأسيس آلية تسمم بالوصول إلى المعلومات ذات الصلة بنطاق البحث وتنشىء لهذا الغرر
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مكتبا خاصا باسم مكتب االستراتيجية والتميز كما هو مبين في الباب الرابر

مد األيدذ بعدين

االعتبار قرورة إديال العناصر التالية قمن إطار البحث العلمي المؤسسي :
 – 1استمرارية الجم اليوري للبيانات عن كل نشاط وبرنامج تم اعتماد وتنييذ
 -2تحليل ونشر النتائج .
 -3تطوير اواعد البيانات للدراسات والتحلي ت اعحصائية .
 -4تصميم وتنييذ دراسات دايلية تتعلق بالطلبدة واألفدراد العداملين بالمؤسسدة إقدافة إلدى
المرافق والتج يزات والبرامج واليدمات والموارد المالية .
 -5استيدام الدراسات والتقارير اليارجية في نطاق التقييم والتحليل .
تقوم ال كلية بتطوير وتطبيق إجرامات مستدامة لتقييم مددى تحقيدق األهدداف التربويدة وفعاليدة
البرنامج التعليمي وتستيدم نتائج هذ التقييمات من أجدل تطدوير البدرامج األكاديميدة والمنداهج
والمسددااات وسددائر اليدددمات المعتمدددة علددى أن تتقددمن مقدداييس وأدلددة التقيدديم هنددا العناصددر
التالية :
 -1تقييم طرق التدريس المتبعة .
 -2اياس مدى كياية المرافق والتج يزات بصورة مستمرة .
 -3تحليل أوراق إجابات الطلبة وبحوث م العلميدة وايداس مسدتوى بحدث م ومسدتوى ف م دم
للمناهج التعليمية .
 -4إعداد استبانة الطلبة الحاليين والطلبة المتوا تيرج م والطلبة اليرجين واسدتبانة
أعقام هيئة التدريس وتحليل نتائج ا .
 -5ايدداس معدددالت إتمددام البددرامج األكاديميددة فددي األعددوام الجامعيددة والمعدددالت التراكميددة
لنتائج الطلبة .
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 -6اياس نتائج ايتبارات القبول لليدريجين الدرايبين بمتابعدة دراسدات م العليدا فدي جامعدات
أيدددرى أو فدددي المعاهدددد التيصصدددية أو لشددد ل وظدددائف م نيدددة وايددداس معددددالت التعيدددين
لليريجين في الوظائف .
 -7متابعة نتائج التقييم الذي تجريي ج ات العمل التي تقوم بتش يل اليرجين .
 -8دراسة أوراق ووثائق البدرامج األكاديميدة المسداندة للبرندامج التعليمدي وأنشدطة النددوات
ذات الصلة وتحليل ا .
الرئيس التنفيذي للكلية
يتولى الرئيس التنييذي للكلية الم ام والص حيات التالية :
 -1يرأس كافة موظيي الكليدة األكداديمي ين والينيدين واعداريدين ويتدولى تنييدذ سياسدة مجلدس
األمنام الياصة بتسيير أعمال الكلية وتطويرها.
 -2يقوم بكافة األعمال والنشاطات التي يراها فاعلة ألدام واجباتي ومسؤولياتي لتحقيق التنمية
المستدامة للكلية وذل كلي بمراعاة القوانين واللوائم المعتمدة ومراعاة القرارات والتوجي دات
الصادرة عن مجلس األمنام.
 -3يرأس اجتماعات مجلس الكلية ويتداب مدن ي لدي أعمدال عمدادة الكليدة وأعمدال اعدارة
ويشكل اللجان الياصة بتطبيق معايير انتقام المدرسين والينيين واعداريين .
 -4اعشراف العام على البحث العلمي في الكلية ويشمل اآلتي:
أ -اعشراف على جلسات المجلس العلمي للكلية الذي يرأسي عميد الكلية واعتمداد جدداول
أعمالي.
ا -اعتمدداد محاقددر اجتماعددات المجلددس العلمددي للكليددة والتوجيددي بددال زم بشددأن توصددياتي
واراراتي.
ت -اعتماد اليطة االستراتيجية للبحث العلمي المقرة من ابل المجلس العلمي للكلية.
ث -اعتماد تعدي ت ال ئحة التنييذية للبحث العلمي المقرة من المجلس العلمي.
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ج -اعشراف العام على مجلة الكلية المحكمة (المعيار).
 اعتماد مشاري البحث العلمي اليردية والجماعية بعد إجازت ا من المجلس العلمي للكليةبنام على تقارير التحكيم.
خ -اعشراف العدام علدى اللجدان التحقديرية والعلميدة للمدؤتمرات والنددوات المنظمدة دايدل
الكلية.
 -5اعشراف العام على الدراسات العليا في الكلية ويشمل اآلتي:
أ -اعشراف العام على تطوير برامج الدراسات العليا بجمي تيصصات ا المتاحة ومتابعدة
المجلس العلمي في مراحل إعداد هذ البرامج واعتمادها وصوال إلى طرح ا.
ا -متابعة تنييذ اليطط األكاديمية المعتمدة لقسدم الدراسدات العليدا مد العميدد ورئديس القسدم
كل في حدود ايتصاصي وص حياتي والتوجيي بشأن ا.
ت -اعتمدداد الرسددائل العلميددة المقدمددة للمنااشددة ابددل منااشددت ا وذل د بعددد إجازت ددا مددن ابددل
المجلس العلمي وإصدار القرارات الياصة بتعيين لجان المنااشة.
ث -اعتماد محاقر المنااشات وتقييمات الرسائل العلمية ودرجات ا بعد توايع ا من اللجان.
 -6إعداد الملف الياص بترشيم تعيين العميد ويرفعي بدور إلى مجلس األمنام.
 -7تعيددين أعقددام هيئددة التدددريس مددن أسدداتذة ومدرسددين وتددرايت م وتعيددين نوابددي ومسدداعديي
و مستشاريي وسائر الموظيين اعداريين والينيين وذل وفق ارارات اللجان الميتصدة وادرارات
لجنة شؤون الموظيين والموارد البشرية.
 -8اعتماد اليطة األكاديمية السنوية المعدة في مجلدس الكليدة بعدد اعتمداد العميدد واستصددار
موافقة مجلس األمنام علي ا .
 -9تسمية رؤسام األاسام األكاديمية والعلمية واعتماد مناا ت أعقام هيئة التدريس بترشيم
من العميد واعتماد إجازات م وإجازات األاسام اعدارية .
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 -10اعتماد جداول الموازنة السنوية التي يقوم بحعدادها مدير إدارة الدعم المؤسسي ورفع ا
حسا األصول إلى مجلس األمنام .
 -11اعشراف على أعمال التدايق الدايلي وأعمدال اللجندة العليدا للمدنم الدراسدية وال بدات
ويرف ب ذا الشأن تقارير دورية إلى مجلس األمنام .
 -12النظددر فددي نتددائج تحليددل اواعددد البيانددات الياصددة بتقيدديم أدام العدداملين فددي الكليددة وايدداس
فعاليدة البدرامج الميتليدة المعتمددة في دا ودراسددت ا فدي نطداق عمدل الجدودة والبحدث المؤسسددي
وذل تم يدا التياذ القرارات المناسبة في قوئ ا ويرف بذل تقارير إلى مجلس األمنام.
 -13التوايددد بصدددورة حصدددرية علدددى كشدددوفات الصدددرف الياصدددة بتطبيدددق بندددود الميزانيدددة
المعتمدة والمعدة نظاما من ابل مدير إدارة الدعم المؤسسي.
 -14عقد اتياايات التعاون العلمي واألكاديمي م المؤسسات التعليمية الرائدة في مجال العلوم
الشرعية والقانونية دايدل الدولدة ويارج دا وأيدذ الموافقدة علدى االتياايدات اليارجيدة مدن ابدل
هيئة االعتماد األكاديمي بالدولة .
 -15التواي على اتياايات الشراكة م مؤسسات سوق العمل المعنية بتيصص الكلية والتي
تقوم المراج الميتصة في الكلية بالتحقير ل ا .
 -16يمثل الكلية في اللقامات والمنتديات الدايلية واليارجيدة ويدرأس المناسدبات األكاديميدة
العامة في الكلية متى وجد .
 -17عرف مسودة بأسمام مستشارين ونواا لي وفق متطلبدات اعدارة العليدا علدى مجلدس
األمنام للموافقة على ما يرا المجلس مناسبا واعتماد استحداث شواير وظييية ل م.
 -18التواي على الش ادات التي تمنح ا الكلية والرسائل والمياطبات اليارجيدة وكدل مدا
لي صلة بقرارات مجلس الكلية والمجلس العلمي للكلية .
 -19رف التقارير الدورية إلى مجلس األمنام التي تصف أعمال ونشاطات وإنجازات الكلية
واعجابة عن استيسارات أعقام مجلس األمنام الياصة ب ذا الشأن كما يع ّد ويرف إلى مجلس
األمنام تقارير الكيامة الياصة بأدام العميد .
 – 20أية أعمال أو ص حيات أيرى مما لي صلة بنطاق عملي يحيل ا عليي المجلس.
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المجلس االستشاري
ينشددئ الددرئيس التنييددذي للكليددة مجلسددا استشدداريا مكونددا مددن شيصدديات اائمددة علددى إدارات
مؤسسات سوق العمل المعنية ببرامج الكلية أو ممن يمثلون م ومن هذ المؤسسات:
 -1محاكم دبي
 -2النيابة العامة في دبي
 -3اطاع المحامين
 -4ال يئة العامة للتشريعات أو دائرة الشؤون القانونية بدبي
 -5الشؤون اعس مية
 -6اعفتام والبحوث الشرعية
 -7لجان الراابة الشرعية في المصارف اعس مية
 -8مراكز التحكيم
 -9شيصيات أكاديمية يبيرة في مجال البرامج التعليمية
ال رف من المجلس االستشاري هو المساعدة في صياية التوج ات االستراتيجية للكلية
وااترا سبل تقوية وتعميق الشراكة بين الكلية والمجتم

ويتولى الم ام التالية:

 -1إسدام المشورة بشأن األولويات واالتجاهات واآلفاق الجديدة في مجاالت التعليم والبحث
العلمي والشراكة المجتمعية.
 -2ااترا االستراتيجيات التي يمكن استيدام ا لتحقيق أهداف الكلية.
 -3تقديم مقترحات للكلية فيما ييص البرامج األكاديمية والبحثية القائمة والمقترحة.
 -4ااترا السبل لتعزيز وتقوية أواصر الع اة بالمجتم وإنشام شراكة مؤسسية فعالة.
 -5المساعدة في تعزيز سمعة الكلية في المجتم .
 -6اعفادة بالرأي حول وق يريجي الكلية في سوق العمل.
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 -7تقديم مقترحات بشأن تحسين وتطوير برامج التدريا والم ارات التي تطرح ا الكلية حتى
تلبي احتياجات رأس المال البشري بدولة اعمارات العربية المتحدة.
 -8العمل ك مزة وصل لتوفير فرص تدريا محتملة للطلبة وفرص عمل لليريجين وفرص
بحوث ويدمة مجتم ألعقام هيئة التدريس.
 -9مساعدة الكلية في سعي ا للحصول على دعم مالي لمبادرات ا واستكشاف فرص تمويل
البحوث المبتكرة.
 -10تقديم المشورة حول الققايا واألمور التي تحال إلى المجلس االستشاري من ابل الرئيس
التنييذي أو نائا الرئيس التنييذي أو عميد الكلية.
مجلس الكلية
يتكون مجلس الكلية من الرئيس التنييذي للكلية رئيسا ومن العميد نائبا للدرئيس ومدن نائدا
الددرئيس التنييددذي ومستشددار لشددؤون العمددادة ومددن مستشددار الشددؤون األكاديميددة والتيطدديط
ورئيس اسم الشريعة ورئيس اسم القانون ورئيس اسم المدواد العامدة ورئديس اسدم الدراسدات
العليا أعقام إقافة إلى عقو هيئة تدريس عن اسم الشريعة وعقو هيئدة تددريس عدن اسدم
القانون ويجوز للرئيس التنييذي للكلية دعوة من يشام من العاملين لحقدور جلسدات المجلدس
دون أن يكون ل م حق التصويت على اراراتي.
يجتم مجلدس الكليدة مدرة كدل أسدبوعين ويكدون اجتماعدي اانونيدا بحقدور ثلثدي أعقدائي
بحيث تصدر اراراتي باأليلبية المطلقة مدن أصدوات الحاقدرين وعندد التسداوي يكدون القدرار
للج ة التي في دا الدرئيس التنييدذي للكليدة أو العميدد متدى تدرأس جلسداتي ولدرئيس مجلدس الكليدة
دعوة أعقائي ل جتماع في أواات استثنائية متى كانت ثمة قرورة .
يعتبر مجلس الكلية القاعدة األساسية لدراسة واعتماد المليات والبرامج والجداول التي يدن ف
من ي ل دا الدرئيس التنييدذي للكليدة بتنييدذ صد حياتي وذلد وفدق المنصدوص عليدي فدي اليقدرة
الياصددة بم ددام وص د حيات الددرئيس التنييددذي للكليددة كمددا يدددرس جميدد األعمددال والجددداول
واليطددط والبددرامج المعتمدددة مددن ابددل عمددادة الكليددة وبددااي اعدارات وفددق األصددول المتبعددة
والمرفوعة إليي نظاما بحيث ينااش ا ويتيذ القرارات المناسبة بشأن ا .
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ويقوم مجلس الكلية على وجي التيصيص بما يلي :
 -1إارار اليطة الدراسية السنوية ومناهج ا ويطط تطويرها والمعدة أصوال من ابل اللجدان
وفرق العمل الميتصة.
 -2النظر في اليطط االسدتراتيجية اليماسدية المعددة مدن ابدل الشدؤون األكاديميدة والتيطديط
ودراست ا ومن ثم إارارها.
 -3اعشددراف علددى تنظدديم الدراسددة فددي األاسددام األكاديميددة والتنسدديق بين ددا وتعيددين منسددقين
متيصصين للمواد العامة والمواد الشرعية والمواد القانونية .
 -4الموافقة على جداول التقويم الجامعي السنوي وفقا لنظام الدراسة المتب

والتي تحدد في ا

بدايددة الدراسددة فددي كددل فصددل ون ايت ددا ومواعيددد االمتحانددات ومواعيددد القبددول والتسددجيل
والعطل واعجازات والمواسم الثقافية واألنشطة ال من جية وييرها.
 -5اتيدداذ القددرار الن ددائي بتعيددين أعقددام هيئددة التدددريس وفددق توصدديات اللجددان الميتصددة
والقرار الن ائي بمنم أعقام ال يئة نيس ا المعيندين الترايدات والددرجات العلميدة وفدق توصديات
اللجان الميتصة كذل

.

 -6تنظيم إجرامات االمتحانات في الكليدة وتعيدين لجان دا واعشدراف علي دا وإصددار جميد
القرارات الياصة بشؤون ا .
 -7التددداول فددي نتددائج االمتحانددات الددواردة مددن األاسددام األكاديميددة الميتصددة وإارارهددا وفددق
األصول واتياذ القرار بمنم الدرجات العلمية والش ادات بعد التأكد من إنجاز الطلبدة للمسدااات
المعتمدة وذل وفق بيانات مليات م المعتمدة في اسم شؤون الطلبة والقبول .
 -8إارار اليطط الياصة بالبحث العلمي والنشر والمؤتمرات العلمية التيصصية والندوات
وما يديل في هذا السياق وفق توصيات المجلس العلمي واستصدار الموافقة علي ا مدن مجلدس
األمنام.
 -9رسم التصورات واآلليدات الي اصدة بتنييدذ بندود االتياايدات الثقافيدة المبرمدة مد الجامعدات
والكليات المماثلة بموافقة واط ع مجلس األمنام .
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 -10التوصية إلى مجلس األمنام بحنشام أاسام وكليات أيرى أو فروع ج رافية دايل الدولة
مشيوعة بدراسة معمقة تبين الحاجة والجدوى .
 -11وق القواعد الياصة بالقبول والتسجيل واستدامة تطويرها لتبقى أكثر م ممة وكذل
شروط التحويل واالنتقال من وإلى الكلية واعتمادها وفق األصول من مجلس األمنام .
 -12يقر مجلس الكلية اليطط الياصة بشؤون الطلبة واليرجين واطاع اليدمات في الكليدة
بحيث تلحظ هذ اليطط قرورة الن وف بمستوى التحصيل لدى هؤالم الطلبة.
 -13منااشددة التقددارير الدوريددة التددي يرفع ددا رؤسددام األاسددام األكاديميددة والعلميددة إلددى مجلددس
الكلية .
 -14ينظددر مجلددس الكليددة بكددل مددا يحددال عليددي مددن ابددل مجلددس األمنددام عددن طريددق الددرئيس
التنييذي.
مستشار الشؤون األكاديمية والتخطيط

تعتبر الشؤون األكاديمية والتيطديط ج دة دعدم تقدوم بحعدداد اليطدط والدراسدات ذات الصدلة
بأعمددال الكليددة وتطويرهددا بمددا يتوافددق م د رؤيددة الكليددة ورسددالت ا وأهددداف ا ويتددولى مستشددار
الشؤون األكاديمية والتيطيط الم ام التالية :
 -1اعشددراف علددى تصددميم وبنددام اليطددة الدراسددية اليصددلية للبددرامج األكاديميددة المعتمدددة
ومتابعة األكاديميين المعنيين ابل إصدارها واعتمادها .
 -2وق اليطط االستراتيجية ومنااشت ا في مجلس الكلية تم يددا العتمادهدا ومتابعدة تنييدذ
برامج ا ووسائل ا م المعنيين من أكاديميين وإداريين وفنيين وكتابة تقارير دورية ب ذا الصدد
ترف إلى الرئيس التنييذي .
 -3اعشددددراف علددددى تطبيددددق المعددددايير األكاديميددددة الياصددددة باالعتمدددداد األكدددداديمي الدددددايلي
واليارجي ووق الدراسات والتصدورات واالستشدارات الياصدة ب دذا الجاندا ومنااشدت ا مد
المعنيين.
 -4اعشراف على األعمال الياصة بطلا الكلية االعتماد األكاديمي للبدرامج الجديددة وطلدا
تجديد االعتماد للبرامج المعتمدة والمطروحة.
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 -5اعشراف على الدراسدات الياصدة باحتياجدات سدوق العمدل والعمدل مد الج دات المعنيدة
لمواكبة مستجدات هذا السدوق وااتدرا إقدافة بدرامج أكاديميدة أو حدذف ا وإقدافة مسدااات أو
حذف ا وذل وفق األصول المتبعة في سياق عمل األاسام والوحدات المعنية في الكلية .
 -6متابعة البرامج ذات الصلة بتنمية ميرجات التعليم بما يتوافق م متطلبات سدوق العمدل
وطلا اعتماد ما هو قروري لتحقيق ا وقمان التيوق في إنجازها .
 -7اعشددراف علددى أعمددال ايدداس الميرجددات التعليميددة للبددرامج األكاديميددة فددي سددياق معددايير
االعتماد األكاديمي ومتابعة أعقام هيئة التدريس في اياس ميرجات المساق المنجز .
 -8تقدديم الدراسدات ذات الصددلة بتنميدة الشدراكات األكاديميددة والعلميدة ومتابعدة المراسد ت
والزيارات ذات الصلة التي يقوم الرئيس التنييذي بحجرائ ا .
 -9تدريس مسااات اليطة الدراسية اليصلية قمن النصاا المحدد لي من الساعات .
 -10عقوية مجلس الكلية والمجلس العلمي .
 -11أية م ام أيرى ذات صلة يتم التكليف ب ا من ابل الرئيس التنييذي .
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عميد الكلية
يرشددم الددرئيس التنييددذي للكليددة مددن بددين أعقددام هيئددة التدددريس عميدددا ويأيددذ موافقددة مجلددس
األمنام عليي ويشترط لتسمية عقو هيئدة التددريس عميددا أن يكدون ممدن يشد ل رتبدة أسدتاذ
تيصص شريعة أو شريعة واانون  .ويجوز للرئيس التنييذي للكليدة تسدمية نائدا للعميدد ييتدار
من أعقام هيئة التدريس بتنسيا من العميد متى كانت ثمة قرورة لمساعدتي واعنابة عني
مدة ييابي أو ش ور منصبي .
يكون العميد بصورة دائمة نائبا لرئيس مجلدس الكليدة ويكدون فدي الوادت نيسدي رئيسدا دائمدا
للمجلس العلمي في الكلية ويشرف على أعمالي ويتب للعميد رؤسام األاسام التالية :
 -1األاسام األكاديمية (قسم الشريعة وقسم القانون وقسم المواد العامة).
 -2اسم البحوث ومصادر المعلومات.
 -3اسم الدراسات العليا.
ويتولى القيام بالم ام التالية :
 -1يرشددم العميددد إلددى الددرئيس التنييددذي للكليددة تسددمية رؤسددام األاسددام العدداملين فددي نطدداق
إشرافي ويوصي بجمي المناا ت الياصة ب يئة التدريس وفق المعتمد في لوائم الكلية .
 -2يعتبر العميد مسدؤوال بشدكل كلدي عدن تطبيدق البرندامج التعليمدي اليداص بالكليدة وتنييدذ
اليطددط األكاديميددة المعتمدددة وتطويرهددا فددي سددياق اددرارات مجلددس الكليددة الياصددة بددذل
وتوصيات مجالس األاسام األكاديمية .
 -3اعشراف على أعمال المجلس العلمي ومتابعة أعمال فرق العمل الياصة بتطوير المناهج
الدراسية .
 -4يشددرف علددى أعمددال البحددث العلمددي فددي الكليددة ويتدداب تنييددذ وتطددوير اليطددط الياصددة
بمشاري البحدث العلمدي مد رئديس اسدم البحدوث ومصدادر المعلومدات كمدا يتداب معدي شدؤون
المجلة العلمية المحكمة التي تصدرها الكلية .
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 -5اعشراف على أعمال تنظيم المؤتمرات العلمية التيصصية والندوات وورش العمل التي
تددن ف ب ددا األاسددام األكاديميددة مددن يد ل اليطددط المعتمدددة فددي مجلددس الكليددة حسددا األصددول
والعمل بصورة مستمرة على متابعة تطويرها وتحديث ا .
 -6اعشراف على شؤون مكتبة الكلية ومتابعة عمل أاسام ا وظروف يدمات ا م أمين ا .
 -7إعداد التقارير الدورية التيصيلية عن سير البرامج األكاديمية ورفع دا حسدا األصدول إلدى
الرئيس التنييذي للكلية لمنااشت ا في مجلس الكلية .
 -8إعداد تقارير الكيامة السنوية الياصة بتقييم أدام رؤسام األاسام والوحددات التابعدة لدي ثدم
رفع ا أصوال إلى الرئيس التنييذي للكلية.
 -9أية أمور أيرى ذات صلة يكلف ب ا من ابل مجلس الكلية أو الرئيس التنييذي للكلية .
المجلس العلمي للكلية
يتكددون المجلددس العلمددي للكليددة مددن العميددد رئيسددا ومددن المسشددار األكدداديمي ورئدديس اسددم
الدراسدات العليدا ورؤسدام األاسددام األكاديميدة فدي الكليدة (اسددم الشدريعة و اسدم القدانون واسددم
المددواد العامددة) ور ئدديس اسددم البحددوث ومصددادر المعلومددات أعقددام دائمددين وييتددار الددرئيس
التنييذي للكلية بتنسيا من العميد عقوين إقافيين من هيئة التدريس أحدهما من اسم الشريعة
واآلير من اسم القانون .
المجلس العلمدي للكليدة هدو بمثابدة مجلدس أكداديمي تيصصدي فدي الكليدة يتدولى الصد حيات
التالية:
 -1اعتمدداد اليطددط الدراسددية للبددرامج العلميددة الجديدددة التددي تطرح ددا الكليددة واعتمدداد تعددديل
المطرو من ا وذل وفق مطالعات اللجان األكاديمية الميتصة وااترا شروط منم الدرجات
العلمية في الكلية أو ااترا تعديل ا وااترا تعديل سياسات القبدول والتسدجيل والتوصدية بدذل
إلى مجلس الكلية .
 -2إارار ميردات المناهج الدراسدية التدي تقترح دا األاسدام األكاديميدة والياصدة بالمسدااات
المعتمدة واعتماد مصادرها ومراجع ا واعتماد األعبام التدريسية للمدرسين واليطط الزمنية
التي تقمن تطبيق هذ الميردات على الوجي األكمل .
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 -3ا لموافقددة علددى مشدداري أبحدداث التيددرج المقدمددة مددن طلبددة المرحلددة الن ائيددة وإجددازة
منااشت ا.
 -4منااشة واعتماد اليطة االستراتيجية اليماسية للبحث العلمي في الكلية.
 -5إارار اليطط الياصة بتنظيم شؤون البحث العلمدي والنددوات والمدؤتمرات التيصصدية
واليطددط الياصددة بشددؤ ون مجلددة الكليددة المحكمددة وإصدددار اللددوائم والقددوانين الياصددة بددالتحكيم
والنشددر والملكيددة اليكريددة وتشددكيل اللجددان التددي تس د م وتسدداعد فددي نجددا تنييددذ هددذ األعمددال
بالصورة اليقلى.
 -6إارار يطط تطوير وتحديث مكتبة الكلية العامة والعمل على مدها بدنظم المعلومدات وفدق
أحدث الطرق .
 -7ااترا تعديل اللوائم الياصة باألاسام األكاديمية والعلمية ورفع ا إلى مجلس الكلية .
 -8النظر في الققايا التي تحال على المجلس من ابل العميد أو الرئيس التنييذي للكلية .
رئيس القسم األكاديمي
يسمى رئديس القسدم األكداديمي ( اسدم الشدريعة أو اسدم القدانون أو اسدم المدواد العامدة أو اسدم
الدراسات العليا) من ابل الرئيس التنييذي للكلية بتنسيا من العميد ويشترط فيي أن يكون ممن
يش ل رتبة أستاذ مشار فمدا فدوق تيصدص شدريعة لقسدم الشدريعة وتيصدص ادانون لقسدم
القانون وتيصص مناسا لقسم المواد العامة  .ويكون رئيس القسم األكاديمي عقدوا دائمدا فدي
مجلس الكلية وفي المجلس العلمي ورئيسا دائما لمجلس القسم ويشرف على أعمالي .
في حال يياا رئيس القسم أو ش ور منصبي فحن الذي يترأس مجلس القسم هو العميد.
رئيس القسم هو المسؤول عن تنييذ اليطة التدريسية والنشاطات األكاديمية الياصة بالبرنامج
التعليمي في اسمي ويتولى تنييذ جمي القرارات الياصة بالقسم وتتحدد مسؤولياتي بالتالي :
 -1إعداد البيانات باالحتياجات في سدياق تسدويد الموازندة السدنوية الياصدة بالقسدم ورفع دا
إلدى مجلدس الكليددة فدي الموعددد المحددد بعددد عرقد ا علدى مجلددس القسدم ليصددار إلدى اعتبارهددا
ولحظ مقمون ا في بنود الموازنة العامة .
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 -2اعس ام في عملية ايتيار المراج الياصة بالمناهج الدراسية وذلد مدن يد ل التشداور
م أعقام هيئة التدريس العاملين في اسمي ورفد تصدورات بشدأن ا إلدى المجلدس العلمدي تدتم
منااشت ا في سياق أعمال المجلس ذات الصلة بالمناهج والمقررات الدراسية .
 -3ااتددرا توزيدد األعبددام التدريسددية علددى أعقددام هيئددة التدددريس وفددق أحكددام اللددوائم
المعتمدة ومنااشة ذل في مجلس القسم ثم رفع ا إلى مجلس الكلية ل عتماد
 -4متابعة شؤون المسااات والمناهج الدراسية م المنسدقين المتيصصدين وااتدرا تعدديل ا
وتطويرها في سياق يطط تنااش في مجلس القسم وترف أصوال إلى مجلس الكلية .
 -5تنظيم دور اعرشاد األكاديمي الياص ب يئدة التددريس بالتنسديق مد مددير شدؤون الطلبدة
وتحديد األعبام اعشرافية لكل مدرس بالتشاور م عميد الكلية .
 -6اعس ام في تنشيط البحث العلمي ومساعدة أعقام هيئة التدريس على ذل .
 -7متابعة تقدم الطلبة في تحصيل م الدراسي م المرشدين األكاديميين وإصدار التوجي دات
الياصة بذل .
 -8تنييذ اليطط الياصة بشؤون االمتحانات في القسم ومتابعدة أعمدال اللجدان الياصدة ب دا
وجدولة النتائج وتوثيق ا ورفع ا بعد ذل إلى مجلس الكلية ل عتماد .
 -9قددبط جددداول اليددريجين فدددي إطددار الوثددائق المحيوظددة فدددي مليددات م فددي إدارة القبدددول
والتسجيل وعرق ا على مجلس القسم تم يدا لرفع ا إلى مجلس الكلية أصوال .
 -10االحتيدداظ بوثددائق أنشددطة القسددم وإعددداد كافددة التقددارير التدي يطلب ددا مجلددس الكليددة عددن
القسم.
 -11من ي ل عمل مجلس القسم يقدم رئيسي التقرير السنوي عن إنجازات القسم يبين فيي
مواطن القعف والقوة واياس اليعالية وفق ما أدت إليي نتائج يطط التقييم المعتمدة .
 -12يعد التقارير السنوية الياصة بتقييم أدام المدرسين في القسم يرفع ا أصدوال إلدى عميدد
الكلية و ينسق ب ذا اليصوص أعمالدي مد وحددة التقيديم والبحدث المؤسسدي كمدا ينسدق أعمالدي
مع ا ل رف تقييم البرنامج األكاديمي المعتمد في اسمي عامة .
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مجلس القسم األكاديمي
لكل اسم من األاسام األكاديمية في الكلية ( اسم الشريعة واسم القانون واسم المواد العامة )
مجلس يتكون من كافة أعقام هيئة التدريس العاملة في القسم .
يجتم مجلس القسم مرة كل أسبوعين بدعوة من رئيسي وتصدر اراراتي باأليلبية المطلقة
وعند تساوي األصوات يرجم الجانا الذي فيي الرئيس .
ينتيا مجلس القسم في أول اجتماع سنوي لي أحد أعقائي أمينا للسر يقوم بتحرير محاقر
الجلسات وصياية القرارات والتوصيات وتوثيق ا بتوايعي واعتماد رئيس القسم .
يتولى مجلس القسم اعشراف على شؤون القسم التعليمية واألكاديمية ويعمل لتطوير اليطط
الياصة ب ا مدن يد ل أسداليا وأنظمدة التقيديم المعتمددة فدي الكليدة ويتداب شدؤون الطلبدة لج دة
تحصيل م العلمي عن طريق تيعيل اعرشاد األكاديمي وتتحدد ص حياتي بما يلي :
 -1تقددديم االاتراحددات الياصددة بتطددوير اليطددط الدراسددية فددي القسددم والعمددل علددى تقييم ددا
بصورة مستمرة من ي ل األساليا المعتمدة لذل .
 -2تنسدديق المندداهج التدريسددية للمسددااات فددي القسددم وإبدددام الددرأي فددي المراج د التددي يددتم
اعتمادها تم يدا عارارها أصوال وتيسير حصول الطلبة علي ا .
 -3التوصددية إلددى مجلددس الكليددة بمددنم أعقددام هيئددة التدددريس فددي القسددم الرتددا األكاديميددة
المستحقة وإبدام الرأي في نتائج لجنتي المعادالت وايتيار أعقام هيئة التدريس .
 -4منااشة اليطط الياصة بتوزي المسدااات علدى أعقدام هيئدة التددريس وتحديدد األعبدام
التدريسية الياصة ب م ورفع ا أصوال إلى مجلس الكلية .
 -5المساهمة في تنظيم اعرشاد األكاديمي الياص بتوجيي الطلبة دراسيا ورعاية تقدم م.
 -6منااشة نتائج امتحانات الطلبة وإارارها تم يدا لرفع ا حسا األصول إلى مجلس الكلية .
 -7اعتماد جداول اليريجين والتوصية إلى مجلس الكلية بمنم الدرجات العلمية والش ادات.
 -8تشجي أعقام هيئة التدريس على البحث العلمي .
 -2دراسة ومنااشة الموقوعات ذات الصلة والتي تحال على المجلس من ابل رئيسي.
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مجلس قسم الدراسات العليا
تنشئ الكلية اسما للدراسات العليا يعمل بحشراف مباشدر مدن ابدل عميدد الكليدة ويسداعد فدي
إدارة شؤوني رئيس اسم الدراسات العليا الذي يدتم ايتيدار بصدورة دوريدة مدن ال يئدة التدريسدية
العاملددة فددي اسددم الد راسددات العليددا سددوام العاملددة من ددا فددي برنددامج اليقددي وأصددولي أو بددرامج
القانون .
تنشئ الكلية مجلسا لقسم الدراسات العليا يتكون من السادة :
 – 1عميد الكلية

رئيسا

 -2رئيس اسم الدراسات العليا

نائبا للرئيس

 -3أستاذ من برنامج اليقي وأصولي (شعبة اليقي)

عقوا

 -4أستاذ من برنامج اليقي وأصولي (شعبة األصول)

عقوا

 -5أستاذ من برنامج القانون الياص

عقوا

 -6أستاذ من برنامج القانون العام

عقوا

يجتم المجلس بدعوة م ن رئيسي أو نائبدي ويتيدذ اراراتدي باأليلبيدة المطلقدة وعندد تسداوي
األصوات يرجم الجانا الذي فيي رئيس المجلس بحيث يسدمي المجلدس عندد كدل دورة لدي مدن
سنتين مقررا من أحد أعقائي يتولى تنظيم أعمالي وتحقير جداول ا.
يتولى مجلس اسم الدراسات العليا الم ام اآلتية :
 -1اعشراف الكامل على تطبيق اليطط الدراسية الياصة ببرامج الدراسات العليا المعتمددة
والتأكد من تحقيق األهداف والميرجات المعلنة بشأن ا .
 -2التوصية إلى مجلس الكلية باعتماد تعيين عدد كاف من أعقام هيئة التددريس واعداريدين
والينيين لت طية احتياجات القسم .
 -3ااتدرا فددتم بدرامج علميددة جديددة للدراسددات العليددا تلبدي احتياجددات سدوق العمددل وإعددداد
دراسددات بشددأن ا ترفدد إلددى المجلددس العلمددي توقددم مسددويات طددر هددذ البددرامج وأهددداف ا
وميرجات دددا وطبيعت دددا ومددددى اعمكاندددات المتدددوافرة فدددي القسدددم لتقدددديم ا بصدددورة مرقدددية
والمؤشرات المتوفرة حول قرورت ا لسوق العمل .
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 -4ااتددرا تعددديل اليطددط الدراسددية لبددرامج الدراسددات العليددا المعتمدددة وإعددداد مطالعددات
بيصوص ا ترف إلى المجلس العلمي .
 -5منااشدددة واعتمددداد التعددددي ت الدوريدددة التدددي تدددديل ا اللجدددان األكاديميدددة الميتصدددة علدددى
موقوعات المسااات الدراسية لبرامج الماجستير فيما ييص المن ج الياص لكل مساق
 -6ااترا تعديل السياسات العامة للدراسات العليا وسياسات القبول .
 -7اتيدداذ القددرارات المناسددبة فيمددا ييددص سددير دراسددة طلبددة اسددم الدراسددات العليددا ومتابعددة
شؤون م الدراسية م أمانة سر الدراسات العليا .
 -8وقدد يطددة متكاملدد ة للبحددث العلمددي فددي اسددم الدراسددات العليددا واواعددد منظمددة لددي
واعتمادها أصوال من ابل المجلس العلمي للكلية .
 -9الموافقة على يطط بحوث الطلبة واعتمادها من ابل المجلس العلمي للكلية أصوال .
 -10اعتماد تعيين المشدرفين علدى الرسدائل العلميدة ومشداري بحدوث الطلبدة وتشدكيل اللجدان
الياصة بمنااشت ا .
 -11التوصية بمنم الدرجات العلمية ترف إلى مجلس الكلية ل عتماد .
 -12كتابدددة التقدددارير الدوريدددة بشدددأن كيايدددة المجموعدددات المكتبيدددة مدددن المنشدددورات الورايدددة
واعلكترونيددة ذات الصددلة ببحددوث الطلبددة والتوصددية إلددى مجلددس الكليددة ب فدداق تنميت ددا بصددورة
مستدامة وكذل تج يزات القاعات البحثية الياصة بالطلبة الباحثين .
 -13متابعة األعمال الياصة بقياس ميرجات برامج الدراسدات العليدا العلميدة التدي يقدوم ب دا
أعقدددام هيئدددة التددددريس والوادددوف علدددى نتائج دددا تم يددددا الاتدددرا تعددددي ت مناسدددبة تقدددمن
استمرارية الجودة في تطبيق وطر هذ البرامج .
 -14متابعة نتائج تحليل اياس أدام اسم الدراسات العليا مد مكتدا اعسدتراتيجية والتميدز فدي
الكلية تم يدا الاترا تعدي ت تس م في تطوير أدام القسم وبقام تميز .
 -15أية م ام أيرى تحال عليي من ابل المجلس العلمي أو مجلس الكلية .
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رئيس قسم البحوث ومصادر المعلومات
يكون التكليف برئاسة هذا القسم محصورا بأعقام هيئة التددريس ممدن تتدوفر فدي م األهليدة
ويصدددر الددرئيس التنييددذي اددرارا بتسددمية أحدددهم لرئاسددتي بحيددث يتددوزع عمددل هددذا القسددم علددى
شعبتين:
 -1شعبة البحث العلمي واعصدارات.
 -2شعبة مصادر المعلومات.
يعيّن الدرئيس التنييدذي مدن أجدل الن دوف بأعمدال شدعبة البحدث العلمدي واعصددارات عدددا مدن
الباحثين والمداقين الل ويين يعملون بحشراف رئيس القسم وتتولى الم ام التالية:
 – 1اعس ام في وق اليطط االستراتيجية للبحدث العلمدي بالتنسديق مد األاسدام األكاديميدة
بالكلية والشؤون األكاديمية والتيطيط تم يدا لمنااشت ا في المجلس العلمي ومن ثم اعتمادها .
 -2توزي ميردات يطط البحث العلمي المعتمدة على أعقام هيئة التدريس واللجان المعنيين
ب ا ومتابعة تنييذها .
 -3اتياذ اعجرامات ال زمة لتحكيم البحوث ومشداري البحدث العلمدي وفدق األصدول العلميدة
المعتمدددة والتنسدديق مد لجددان التحكدديم والمحكمددين الددذين يحيددل علددي م المجلددس العلمددي أعمددال
التحكيم والتأكد من تنييذ الباحثين لتوجي ات م تم يدا لنشر بحوث م م حيظ الحقوق .
 -4تحقيق مساهمة الكلية في الحياة العلمية واليكرية والثقافية العامة من ي ل نشر البحوث
والدراسات و أعمال التحقيق المتيصصة التي يقوم بكتابت ا أساتذة وباحثون ميتصون.
 -5معالجة مليات موقوعية ميتلية يتم فتح ا عبدر أعدداد مجلدة الكليدة المحكمدة (المعيدار)
في قوم احتياجات المجتم ومؤسساتي .
 -6تشجي بحوث الطلبة الن ائية وذل بنشر أبحاث التيرج اليائقة المستوى والموافقة لمعايير
التقييم والتحكيم الموقوعة .
 -7تحقيق ديول الكلية مجدال التحكديم األكداديمي والبحثدي تم يددا لنيل دا الحدق بمدنم الرتدا
األكاديمية .
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يعيّن الرئيس التنييذي من أجل الن دوف بأعمدال شدعبة مصدادر المعلومدات عدددا مدن المدوظيين
يعملون بحشراف رئيس القسم وتتولى الشعبة الم ام التالية :
 -1اعشراف اليني واعداري على المكتبة وااترا اعجرامات المناسبة لتسيير العمل في ا .
 -2اعشددراف علددى ف رسددة وتصددنيف الكتددا والدددوريات وسددائر أوعيددة المعلومددات وإديددال
بيانات ا على الحاسا اآللي .
 -3اعشراف على الميطوطات ومتابعة أعمال صيانت ا وحيظ ا وتنميت ا .
 -4اعشراف على ااعات الوسائط المتعددة والعمل علدى تحدديث ا ومددها بكدل جديدد وتسد يل
البحث على شبكة المعلومات .
 -5المسددؤولية عددن إعددداد الكشددوف الن ائيددة الياصددة بتنميددة المجموعددات المكتبيددة سددنويا أو
فصددليا واعتمادهددا وفددق األصددول ويؤيددذ بعددين االعتبددار فددي سددياق إعدددادها حاجددات األاسددام
األكاديمية والشعا العلمية .
 -6إعداد الكشوف الدورية عن جديد مقتنيات المكتبة والبيانات عن جديد يدمات ا .
 -7تسددد يل وصدددول المسدددتييدين والمدددراجعين إلدددى المعلومدددات المبت ددداة وتقدددديم يددددمات
الببليويرافيا وقمان ال دوم دايل ااعات المطالعة وتطبيق أنظمة اععارة بداة .
 -8اعشدددراف الكامدددل علدددى ربدددط يددددمات المكتبدددة بشدددبكة المعلومدددات وتيعيدددل اليددددمات
اعلكترونية الميتلية وفق اآلليات المعتمدة .
 -9التواصل عن طريق عميد الكلية م المؤسسات وال يئات الثقافيدة الميتليدة ب ددف تبدادل
المطبوعات واعهدام واليبرات واليدمات والزيارات في سبيل تعزيز دور المكتبة وتنمية
مجموعات ا والقيام باعجرامات ال زمدة لتوايد االتياايدات الياصدة ب دذا الشدأن وفدق األصدول
المعتمدة .
 -10قمان مشاركة الكلية في المعارف العلمية األكاديمية ومعارف الكتداا ب يدة تحقيدق
مشاركة الكلية في األنشطة المعرفية الميتلية والتعريف برسالت ا .
 -11أية م ام أيرى ذات صلة يكلف ب ا من ابل عميد الكلية .
24

تقويم أداء طلبة البكالوريوس داخل الفصول (أعمال الفصل)
يقصد بتقويم أدام الطلبة دايل اليصول متابعة أعمال م وأنشطت م الصيية على امتداد اليصل
الدراسي حيث تيصص ل ذ األعمال نسبة ( )%50تقابل ا نسبة ( )%50المتحاندات ن ايدة
اليصل ومن مجموع النسبتين تحدد وترصد الع مة الن ائية للمساق الدراسي .
تشمل أعمال اليصل التي ييصص ل ا نسبة ( )%50من مجموع درجات المساق جواندا
تقويم متنوعة ألدام الطالا يمكن تلييص ا بما يلي:
 -1إجددرام امتحددان منتصددف اليصددل الدراسددي تيصددص لددي مددا نسددبتي ( )%30مددن مجمددوع
درجات المساق الدراسي ويتم إجدرام هدذا االمتحدان فدي األسدبوعين السداب والثدامن مدن بدايدة
اليصل الدراسي االعتيادي .
 -2تيصص ما نسبتي ( )%20مدن مجمدوع درجدات المسداق لةنشدطة الصديية والمشداركات
العملية والبحثية .
 -3يجوز في بعدف المسدااات ذات الطبيعدة العمليدة والياصدة تعدديل توزيد درجدات التقدويم
دايل اليصول إلى ( )%20جزئي أول و ( )%20جزئي ثاني و( )%10مشاركات.
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مدرس المساق هو المسؤول عدن إجدرام امتحاندات المنتصدف وعدن وقد أسدئلت ا وتصدحيم
أوراق اعجابدات ا لياصددة ب دا وعددن رصدد الع مددات الن ائيددة ل دا فددي الكشدوف بشددكل صددحيم
ون ددائي وهددو المسددؤول عددن رصددد تقددديرات األنشددطة الصدديية والمشدداركات العمليددة والبحثيددة
للطلبة قمن كشوف ياصة معدة لذل

يعتمدها ويوثق ا بتوايعي .

يرد مدرس المساق أوراق إجابات امتحانات المنتصف علي ا م حظاتي ونقد وإرشداد إلدى
الطلبدة يد ل أسدبوع مددن تداريح االمتحدان وذلد ليتمكندوا مدن االسددتيادة من دا ويرفد كشددوف
الدرجات منقحة ومداقة إلى رئيس القسم ي ل أسبوعين من تاريح إجرام االمتحان كحد أاصى
بينما يرف مدرس المساق تقديرات األنشطة والمشداركات دايدل الصدف يد ل األسدبوع األييدر
من اليصل الدراسي كحد أاصى .
يقوم رئيس القسم أوال بأول برف كشوف امتحانات المنتصف وكشوف تقديرات األنشطة إلدى
العميد العتمادها ومن ثم إحالت ا على اسم شؤون الطلبة لتوثيق ا وإثبات ا في سج ت الطلبة .
يقوم مجلس الكلية بنام على توصيات مجالس األاسام األكاديمية ووفق مقتقديات المصدلحة
بحجرام تعدي ت على توزي الدرجات الميصصة ألعمال اليصدل وتلد الميصصدة المتحاندات
المنتصف وعليدي بصدورة مباشدرة إعد م المعنيدين ب دذ التعددي ت بعدد اعتمادهدا لتنجدز آليدات
التعامل مع ا في الوات المناسا .
يجوز بقرار من مجلس الكلية استثنام بعف المسااات ذات الطبيعة الياصة من ااعدة التقييم
اآلنية الذكر وذل حسا رؤية يوصي ب ا مجلس القسم األكاديمي .
امتحانات نهاية الفصول الدراسية لمرحلة البكالوريوس
عميد الكلية هو المسؤول بشكل مباشر عن امتحانات ن اية اليصول ويشدرف علدى تنظيم دا
ويتدداب ل ددذا ال ددرف أعمددال رؤسددام األاسددام األكاديميددة وأعمددال لجددان االمتحددان ويعتمددد عميددد
الكلية جمي الكشوف الياصة برصد الدرجات الن ائية .
تيصص المتحان ن ايدة اليصدل مدا نسدبتي ( )%50مدن مجمدوع درجدات المسداق الدراسدي
وتكون شاملة لجمي ميردات محتدوى المسداق أو لمعظم دا وفدق سياسدات توصدي ب دا مجدالس
األاسام األكاديمية ويعتمدها مجلس الكلية .
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يقددوم مدددرس المسدداق ابددل مدددة كافيددة يحددددها التقددويم الجددامعي بوقد أسددئلة امتحددان ن ايددة
اليصل الدراسدي وإن كدان المسداق ممدا يشدتر فدي تدريسدي أكثدر مدن مددرس لتعددد الشدعا
وق منسق المساق األسئلة الموحدة بالتشاور م مدرسي المساق اآليدرين ويجدا فدي جميد
األحوال عند وق األسئلة مراعاة ما يلي :
 -1أن تؤكددد األسددئلة تحقيددق األهددداف المحددددة فددي يطددة المسدداق الدراسددي وتمكددن مددن ايدداس
ميرجاتي .
 -2أن تكون األسئلة متناسبة م المدة الزمنية المقررة ل متحان .
 -3أن تكون األسئلة شديدة الوقو

م بيان الدرجات الميصصة لكل سؤال .

 -4أن تتعدد األسئلة وتتنوع أسداليا طرح دا شداملة أكثدر مدن بداا فدي المن داج الدراسدي
وذل ب دف اياس ادرات الطالا المعرفية في التذكر والي م والتحليل .
 -5أن تكون األسئلة واعجابة عن ا بالل ة التي يدرس ب ا المساق .
يقوم مدرس المساق بتسليم نماذج األسئلة في المواعيد المحددة إلى رئيس اسمي الذي يقوم
بتدايق ا م المدرس ومن ثم حيظ ا قمن نظام ياص يعتمد يقمن عدم تسرب ا .
يقد مجلددس الكليددة قددوابط يددتم اعتمادهددا فددي نمدداذج أوراق اعجابددات الياصددة باالمتحانددات
الن ائية والتي تقمن سرية أسمام الطلبة الممتحنين وتقمن توثيق عملية التصحيم والتدايق
بصورة سليمة وكافيدة ويتدولى عقدو هيئدة التددريس القدائم علدى تددريس المسداق التنسديق مد
رئيس القسم لتحديد طبيعة أوراق اعجابة بما يتيق وطبيعة مسااي .
يقوم عقو هيئة التدريس القائم على تدريس المساق بتصحيم أوراق اعجابة معلقا على إجابة
كل سؤال وميصد درجاتدي ويرصدد الع مدات الن ائيدة لتجابدات بالنسدا المئويدة وبدالحروف
وبالنقاط ويوثق ا بتوايعي ثم يرف نتدائج تقدويم امتحدان الطلبدة فدي المسداق والوثدائق الياصدة
ب ذا االمتحان إلدى رئديس القسدم يد ل ( )48سداعة مدن موعدد ن ايدة امتحدان المسداق ويشدمل
مجمل ما يرفعي مدرس المساق إلى رئيس القسم بعد إنجاز االمتحان ما يلي :
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 -1أوراق اعجابة مصححة وموثقة م استمارة تحليل ا .
 -2كشف الحقور وال ياا في امتحان المساق .
 -3يمس نسح من نماذج أسئلة االمتحان .
 -4كشف رصد الدرجات الياص بنتائج امتحانات المساق الن ائية .
 -5إحصام يعد مدرس المساق بالنسا يبين فيي عدد  :الطلبدة المسدجلين لدراسدة المسداق
وعدد الطلبة المسمو ل م ديول امتحان المساق وعدد الممنوعين مدن ديولدي إقدافة إلدى عددد
الطلبة الذين حقروا االمتحان ممن سمم ل م وعدد المتيليين كما يبين في هذا اعحصام نسدا
التقديرات التي تحصل علي ا الطلبدة ونسدا النجدا والرسدوا وعددد الحاصدلين علدى تقددير
يير مكتمل من الطلبة الذين تيليوا عن االمتحان لعذر تم ابولي .
يقوم رئيس القسم األكاد يمي الميتص بعد است م نتائج أوراق اعجابدات و الوثدائق الياصدة
بامتحان المساق الن ائي باألمور التالية :
 -1التأكد م مدرس المساق من داة الوثائق الياصة باالمتحان وداة اعحصامات والتحلي ت
التي اام ب ا ابل اعتمادها .
 -2إحالددة أوراق اعجابددات علددى لجنددة الرصددد والتدددايق والتددي تشددكل برئاسددة رئدديس القسددم
األكدداديمي المعنددي نيسددي وعقددوية عدددد كدداف مددن أعقددام هيئددة التدددريس م د األيددذ بعددين
االعتبددار أن يكددون مدددرس المسدداق المعنددي بالتدددايق بصددورة مقددطردة عقددوا مقددافا فددي هددذ
اللجنة لتقوم اللجنة بتدايق نتائج امتحانات الطلبة في المسداق ومراجعدة طريقدة التقدويم المتبعدة
فددي التصددحيم ثددم رصددد الدددرجات الن ائيددة فددي الكشددف اليدداص برصددد الدددرجات وأيددذ توايد
مدرس المساق عليي ثم ليتم تواي أعقام اللجنة ورئيس القسم عليي أصوال .
 -3يرف رئديس القسدم األكداديمي الميدتص إلدى عميدد الكليدة الوثدائق الياصدة بامتحدان كدل
مساق م اعحصامات المعدة بشأني إقافة إلى الكشف الياص برصد درجات امتحان المساق
الن ائي الموثق من ابل لجنة التدايق وذل أوال بأول .
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يقوم مجلدس الكليدة باعتمداد النتدائج الن ائيدة لتقدويم أدام الطلبدة فدي المسدااات الدراسدية حيدث
ترسل نتائج كل مساق بالن سدا المئويدة وبدالحروف وبالنقداط إلدى الشدؤون األكاديميدة لتتدولى
توثيق النتائج ومن ثم إع ن ا بالتنسيق م اسم شؤون الطلبة في موعد أاصدا ( )72سداعة مدن
تاريح انت ام امتحان المساق وتقوم الشؤون األكاديمية بعد ذل بحرسال نسية من ا إلدى مجلدس
الكلية تقم بيان النتيجة الن ائية للمساق مبنية على نتائج أعمدال اليصدل وامتحاندات المنتصدف
ونتيجة االمتحان الن ائي .
تنسحا هذ اليطوات العملية المذكورة على المسااات النظرية والمسااات النظرية التي ل ا
جانددا عملددي بحيددث ييصددص ل يتبددارات العمليددة جددزم مددن الدرجددة الن ائيددة للمسدداق أمددا
المسااات العملية البحتة فيتم اعتماد سياسة تقويم ياصة ب ا .
يتولى مجلس الكلية دراسة التقارير الشاملة التي يعدها أعقام هيئة التدريس وتعددها األاسدام
األكاديمية عن سير االمتحانات ونسا الحقدور والتقدديرات والنجدا والرسدوا في دا وتحليدل
نتائج ا ب دف متابعة تطوير البرنامج التعليمي واالرتقام بي إلى مستوى أهداف ورسالة الكلية .
يجوز للطالا أن يتقدم ي ل أسبوعين من إع ن نتائج اليصدل الدراسدي بطلدا يطدي موجدي
إلى عميد الكلية عن طريق اسم شؤون الطلبة يطلا فيي مراجعة وراة إجابتي في امتحان ن اية
اليصل وفي حال الموافقة على الطلا تتم مراجعة وراة اعجابة من ابل لجنة يشكل ا رئديس
القسم األكاديمي برئاستي وعقوية اثنين من أعقام هيئة التدريس في م مددرس المسداق المعندي
بالمراجعة وتكون المراجعة ااصرة على التأكد من يلو الوراة من األيطام في جم الدرجات
ورصدها أو نسيان تصحيم سؤال أو جزم مني وفي حال التأكد من وجود اليطأ يتم تصدحيحي
من ابل مدرس المساق حيث تعتمد النتيجة المصدححة وترسدل حسدا األصدول إلدى الشدؤون
األكاديمية .
يجددوز للطالددا التقدددم إلددى اسددم شددؤون الطلبددة لطلددا كشددف عددن نتائجددي الن ائيددة ومعدالتددي
اليصلية والتراكمية و يصدّر لي هذا الكشف بتواي مدير شؤون الطلبة واعع م وعميدد الكليدة
واعتماد نائا الرئيس التنييذي .
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التخلف عن حضور امتحان نهاية الفصل ونتيجة غير مكتمل
إذا لم يسجل للطالا رسوبي في المساق الدراسي بسبا ال ياا ب يدر عدذر أو يسدجل انسدحابي
مني بسبا ال ياا بعذر مقبول وتاب الطالا حقور ساعات المساق وأعمدال اليصدل الياصدة
بي ثم تيلف عن حقدور امتحدان ن ايدة اليصدل فدي هدذا المسداق فدحن مجلدس الكليدة فدي هدذ
الحالة يتيذ ارار وفق التالي :
 -1إذا تأكد مجلس الكلية أن تيلف الطالا عن حقور االمتحان الن ائي في المساق الدراسي
كان ب ير عذر أو بعذر يير مقبول ارر المجلس رسوا الطالا في المساق الذي تيلف فيي .
 -2إذا تأكد مجلس الكلية أن تيلف الطالا عن حقور االمتحان الن ائي في المساق الدراسي
كددان لعددذر مرقددي بديّن أو ا ددري مقبددول وكانددت نتددائج أعمددال اليصددل لديددي قددمن المعدددالت
المطلوبة ارر المجلس للطالا تقدير (يير مكتمل) في النتيجة الن ائيدة للمسداق وأيطدر اسدم
شؤون الطلبة بذل .
على الطالا الذي احتسا لي تقدير (يير مكتمل) في مساق أو أكثدر إزالدة هدذا التقددير ابدل
بداية اليصل التالي وفق م ل يعتمدها مجلس الكلية وذل بحعداد امتحان استثنائي لي فيما تيلف
في ي قمن جدول إعادة معتمد وتيطر الشؤون األكاديميدة بنتيجدة االمتحدان يد ل هدذ المددة
لتثبيت ا وإال ثبتت نتيجة (رسوا) في المساق المعني بالتيلف .
في حال عدم زوال العذر ي ل المدة ابل بداية اليصل التالي وتيلف الطالدا الحاصدل علدى
نتيجة يير مكتمل عن أدام امتحا ن اععادة المعلدن قدمن جددول فدحن الشدؤون األكاديميدة تثبدت
نتيجة (منسحا) من المساق المعني بالتيلف .
ترصد نتائج إزالة تقدير (يير مكتمل) وفق المبين أع

في سدج ت الطالدا فدي اليصدل

الذي تمت فيي دراسة المساق المعني بالتقدير .
عالمات وتقديرات النتائج ومعدل النجاح والمعدل الفصلي والتراكمي لمرحلة البكالوريوس
ترصد ع مات امتحانات المسااات باألراام وفق النسا المئويدة وبدالحروف وبالنقداط وذلد
وفق البيان التالي :

30

العالمات المئوية

العالمات بالحروف

النقاط

من  90إلى 100

أ

A

4

من  85إلى أال من 90

ا+

B+

3.5

من  80إلى أال من 85

ا

B

3

من 75إلى أال من 80

ج+

C+

2.5

من  70إلى أال من 75

ج

C

2

من  65إلى أال من 70

د+

D+

1.5

من  60إلى أال من 65

د

D

1

أال من 60

هـ

E

0

معدل النجا في كل مساق دراسي علدى حددة هدو (د) بحسداا الحدروف أي( )1بحسداا
النقدداط و ( )60بح سدداا النسددبة المئويددة وكددل طالددا تحصددل علددى نتيجددة (هددـ) فددي المسدداق
الدراسي أي (أادل مدن سدتين) فدحن هدذا يعندي أندي تحصدل علدى (صدير) فدي حسداا النقداط
وبالتالي ف و يعد راسدبا يجدا عليدي إعدادة دراسدة المسداق فدي اليصدل التدالي أو اليصدول التدي
تليي.
تحتسا تقديرات النقاط في معددالت اليصدول والمعددالت التراكميدة فدي اسدم الشدريعة واسدم
الشريعة والقانون وفق التالي :
النقاط

العالمات بالحروف

التقدير

من  3.6إلى 4

أ ا+

A ,B+

ممتاز

من  3إلى أال من 3.6

ا ا+

B,B+

جيد جدا

من 2إلى أال من 3

ج ج+

C,C+

جيد

من  1إلى أال من 2

د +د

D,D+

مقبول

أال من 1

هـ

E

قعيف

يجددري حسدداا المعدددالت اليصددلية والمعدددالت التراكميددة بقددرا نقدداط كددل مسدداق بعدددد
الساعات المعتمدة لي ثم اسمة مجموع حاصدل القدرا علدى مجمدوع عددد السداعات المعتمددة
لمجموع المسااات وذل وفق المثال التالي :
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الدرجة

النقاط

عدد الساعات المعتمدة

المادة
أدا حديث

ا

3

1

المجموع
3

أصول فقي

ا+

3.5

3

10.5

اانون مدني

ج+

2.5

3

7.5

بنو ومصارف

ج

2

2

4

9

25

المجموع

المعدل النهائي الفصلي أو التراكمي  2.77 = 9 ÷ 25 :نقطة = ج = +جيد
يكون المعدل اليصلي عبارة عن معدل نقاط جمي المسااات التي درس ا الطالا في اليصل
نجم في ا أو رسا

شريطة أن ال تقل الساعات المعتمدة ل ذ المسااات عن الحد األدنى

الحتساا اليصل الدراسي التام

وهو ( )17ساعة معتمدة في اسم الشريعة و ( )18ساعة

معتمدة في اسم الشريعة والقانون .
يكون المعدل التراكمي عبارة عن معدل نقاط جمي المسااات التي درس ا الطالا من بداية
دراستي وحتى تاريح استيراج هذا المعدل سوام المسااات التي نجم في ا أو رسا.
يجا أن ال يقل المعدل التراكمي لطلبة اسم الشريعة أواسم القانون عن ( )2نقطتين
( )% 70حتى يتجاوزوا اعنذار األكاديمي وإمكانية التحويل اعجباري أو اليصل الن ائي
ويقمنوا حق م آيرا في التيرج .
تمنم مرتبة الشرف األولى للطالا الذي ينال عند التيرج معدال تراكميا ال يقل عن ( )4نقاط
وتمنم مرتبة الشرف الثانية للطالا الذي ينال عند تيرجي معدال تراكميا يتراو بين ()3.6
وأال من ( )4نقاط .
توق أسمام الطلبة الذين نالوا معدالت فصلية ( )3.5نقاط فما فوق مرتبة وفق تسلسل
نقاط م على الئحة الشرف الياصة بالكلية طيلة أيام اليصل التالي .
اإلنذارات األكاديمية والفصل لضعف مستوى الطالب في مرحلة البكالوريوس
إذا حصل الطالا في اسم الشريعة أو اسم القانون على معدل تراكمدي أادل مدن ( )2نقطتدين
( )% 70وذل بعد استيراج معدل فصلين دراسيين لي من تداريح بددم الدراسدة أي مدا يعدادل
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دراسة ( 34أو  )36ساعة معتمدة وجي إليي إنذار أكاديمي أول يعتمد رئيس القسدم األكداديمي
لرف معدلي التراكمي في اليصل التالي ويييدف لدي العدام الدراسدي للحدد األدندى وهدو ()14
ساعة معتمدة .
إذا لم يتمكن الطالا في اسدم الشدريعة أو اسدم القدانون مدن إزالدة اعندذار األكداديمي األول
يد ل اليصددل التددالي وذلد برفد معدلددي التراكمددي إلددى ( )2نقطتددين ( )%70وجددي إليددي إنددذار
أكداديمي ثدان يعتمدد العميددد ويمكدن بقدرار مددن مجلدس القسدم تييديف العددام الدراسدي لدي فددي
اليصل التالي إلى الحدود الدنيا وهي ( )10ساعات معتمدة .
إذا لم يتمكن الطالا في اسم القانون من إزالدة اعندذار األكداديمي الثداني فدي اليصدل الدراسدي
التالي وجي إليي إنذار أكاديمي ن ائي ويعطى فرصة فصل دراسي واحد لرف معدلي فحن عجدز
عن ذل حول بشكل إجباري إلى اسم الشدريعة شدريطة أن ال يقدل معدلدي التراكمدي فدي المدواد
الشرعية والمواد المشتركة عن ( )2نقطتين ( )%70فحذا كان معدلي التراكمي في هدذ المدواد
أال من ذل

حول إلى برنامج ع جي أو فصل من الكلية .
ّ

إذا لم يتمكن الطالا في اسم الشريعة من إزالة اعنذار األكاديمي الن ائي في اليصل الدراسدي
التالي أعطي فرصة فصل دراسي إقافي لرف معدلي التراكمي إلى ( )2نقطتين فحن لدم يدتمكن
حول إلى برنامج ع جي أو فصل من الكلية .
من ذل عقب ا ّ
يمكددن لددرئيس الكليددة التنييددذي ووفددق مقتقدديات المصددلحة واحتمدداالت المعدددالت التراكميددة
إعطام المنذرين أكاديميا للمرة الن ائية واستنيدوا فرص م فرصدة فصدل إقدافي عزالدة اعندذار
األكداديمي يد ل دراسدت م النظاميدة ابدل التحويدل اعجبداري إلدى اسدم الشدريعة أو إلدى البرنددامج
الع جي أو اليصل من الكلية .
يتولى اسم شؤون الطلبدة إبد غ الطالدا وإبد غ ولدي أمدر بقدرار اعندذار األكداديمي أو ادرار
التحويل اعجباري أو ارار اليصل من الكلية وإب غ الج ات المعنية دايل الكلية وتحتيظ علدى
كل األحوال بنسح عن هذ القرارات في ملف الطالا .
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إعادة دراسة المواد في مرحلة البكالوريوس
يجا على الطالا إعادة التسجيل في المسااات اعجباريدة التدي يرسدا في دا بنيلدي معددل (هدـ)
أي أال من ( )% 60وهو (صير) نقطة وإذا كانت المسااات التدي رسدا في دا ايتياريدة ف دو
بالييار بين أن يعيد التسجيل في ا أو ييتار بدي عن ا وفق اليطة الدراسية المعتمدة .
يجوز للطالا أليراف رف معدلي التراكمي إعادة دراسة مساق نجم فيدي وذلد لمدرة واحددة
فقط شدريطة أن ال يتجداوز معدلدي فيدي فدي المدرة األولدى ( )2.5نقطدة فدحذا أعداد حسدبت لدي
الع مة األعلى في امتحانات المرتين ويتم ذل بحد أاصا يمس مواد في البرنامج الدراسي .
يقوم اسم شؤون الطلبة في جمي األحوال بتسجيل كافة التقديرات بتواريي ا في سجل الطالا
الدراسي والتي حصل علي ا أثندام دراسدة المسدااات مد وقد إشدارات ياصدة أمدام تقدديرات
الرسوا واععادة التي تم حذف ا بج د الطالا أثنام احتساا معدالتي اليصلية ومعدلي التراكمي .
البرامج العالجية في مرحلة البكالوريوس
تنشىم الكلية برامج ع جية بنظام دراسة ياصة داعمدة لبرندامج البكدالوريوس يدتم تحويدل
الطلبددة إليددي ممددن اسددتنيدوا فرص د م فددي إزالددة اعنددذارات األكاديميددة دون تمكددن م مددن تحقيق ددا
وت دف هذ البدرامج إلدى تمكدين الطلبدة مدن معداودة نشداط م الدراسدي وفدق المعدايير المطلوبدة
بالواوف على نقاط القعف لدي م وث رات التحصيل للت لا علي دا ومسداعدت م عزالدة اعندذار
األكاديمي ي ل فصل أو فصلين ويتولى القيام بذل مدرسون مساعدون بكيامات مش ودة .
المساق البديل لمرحلة البكالوريوس
متى تواف تيرج الطالا على مساق إجباري يير مطرو في اليطدة اليصدلية االسترشدادية
أعطي مسااا بدي من المسااات االيتيارية التي لم يدرس ا ويكون ذل وفق الشروط اآلتية :
 -1أن يقمن المساق البديل تيرج الطالا في اليصل عيني الذي منم فيي هذا المساق .
 -2أن يكون مسااا بدي واحدا فقط .
 -3أن يكون بدي من المسااات االيتياريدة التيصصدية إذا كدان المسداق اعجبداري المتبقدي مدن
المسااات اعجبارية التيصصية .
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 -4أن ال يكون المساق اعجباري المتبقي من مسااات الل تين العربية أو اعنكليزيدة أو مسدااات
الحيظ والت وة أو مساق مناهج البحث العلمي أو متطلبا سابقا .
 -5يمكن إعطام المساق البديل من المسااات االيتيارية العامة أو التيصصية متى كدان المسداق
اعجباري المتبقي من المتطلبات العامة .
 -6يمنم المساق البديل بتوصية من المرشد األكاديمي واعتماد من رئيس القسم المعني.
متطلبات التخرج لمرحلة البكالوريوس
يتوجا على الطالا لقمان تيرجي من الكلية ونيلي درجة البكالوريوس أن ينجز بوقدو
تام المتطلبات التالية :
 - 1أن ينجز بنجا وبمعدل أالي ( )1نقطة ( )%60جميد المسدااات الدراسدية المطروحدة
فددي البرنددامج التعليمددي قددمن اسددمي األكدداديمي وبحددد أدنددى ( )135سدداعة معتمدددة فددي اسددم
الشريعة و ( )143ساعة معتمدة في اسم القانون .
 -2أن ال يقل معدلي التراكمي عند إتمام دراسة جميد المسدااات الدراسدية عدن ( )2نقطتدين
( )%70في اسم الشريعة أو اسم القانون .
 -3إنجدداز برنددامج التدددريا العملددي لطلبددة اسددم القددانون وإنجدداز بحددث التيددرج فددي اليصددل
الن ائي لطلبة اسم الشريعة ولطلبة اسم القانون على حدد سدوام وذلد وفدق المبدين فدي ميدردات
البرنامج التعليمي واليطة الدراسية المعتمدة .
 -4اقام الحد األدنى للمدة المعتمدة وعدم تجاوز الحد األاصى ل ا .
 -5الحصول على برامة ذمة من إدارة الكلية .
 -6تمنم ش ادات التيرج عند استحقاا ا ن ايدة كدل فصدل دراسدي ويقدام حيدل التيدرج مدرة
واحدة كل عام جامعي .
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تقويم أداء الطلبة داخل الفصول لمرحلة الماجستير (أعمال الفصل)
 -1يقصددد بتقددويم أدام الطلبددة دايددل اليصددول متابعددة أعمددال م وأنشددطت م الصدديية علددى امتددداد
اليصدددل الدراسدددي حيدددث تيصدددص ل دددذ األعمدددال نسدددبة ( )%60تقابل دددا نسدددبة ()%40
المتحانات ن اية اليصل ومن مجموع النسبتين تحدد وترصد الع مة الن ائية للمساق الدراسي.
-2تشمل أعمال اليصل التي ييصص ل ا نسبة ( )%60من مجموع درجات المساق جواندا
تقويم متنوعة ألدام الطالا يمكن تلييص ا بما يلي:
أ -إجددرام امتحددان منتصددف اليصددل الدراسددي تيصددص لددي مددا نسددبتي ( )%20مددن مجمددوع
درجات المساق الدراسي ويتم إجدرام هدذا االمتحدان فدي األسدبوعين السداب والثدامن مدن بدايدة
اليصل الدراسي االعتيادي .
ا -تيصص ما نسبتي ( )%20من مجموع درجدات المسداق لةنشدطة الصديية والمشداركات
العملية والبحثية بما في ا مستوى ف م الطالا للمن ج العام للمساق .
ت -تيصص ما نسبتي ( )%20من مجموع درجات المساق ل متحانات الشيوية .
-3يجوز تعديل توزي هذ الدرجات وفقا للطبيعة الياصة لكل مساق ويتم ذلد بمطالعدة مجلدس
اسم الدراسات العليا واعتماد المجلس العلمي أصوال .
-4مدرس المساق هو المسؤول عدن إجدرام امتحاندات المنتصدف وعدن وقد أسدئلت ا وتصدحيم
أوراق اعجابدات الياصددة ب دا وعددن رصدد الع مددات الن ائيددة ل دا فددي الكشدوف بشددكل صددحيم
ون ددائي وهددو المسددؤول عددن رصددد تقددديرات األنشددطة الصدديية والمشدداركات العمليددة والبحثيددة
للطلبة قمن كشوف ياصة معدة لذل يعتمدها ويوثق ا بتوايعي .
-5يجوز بقرار من مجلس الكلية استثنام بعف المسااات ذات الطبيعة الياصة من ااعدة التقييم
اآلنية الذكر وذل حسا رؤية يوصي ب ا مجلس الدراسات العليا .
امتحانات نهاية الفصول الدراسية للماجستير
 -1عميد الكلية هو المسؤول بشكل مباشر عن امتحانات ن اية اليصول ويشدرف علدى تنظيم دا
ويتاب ل ذا ال رف أعمال رئديس اسدم الدراسدات العليدا وأعمدال لجدان االمتحدان ويعتمدد عميدد
الكلية جمي الكشوف الياصة برصد الدرجات الن ائية .
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-2تيصص المتحان ن اية اليصدل مدا نسدبتي ( )%40مدن مجمدوع درجدات المسداق الدراسدي
وتكددون شدداملة لجميد ميددردات محتددوى المسدداق أو لمعظم ددا وفدق سياسددات يوصددي ب ددا جلددس
الدراسات العليا ويعتمدها مجلس الكلية .
عالمات وتقديرات النتائج ومعدل النجاح والمعدل الفصلي والتراكمي للماجستير
-1ترصد ع مات امتحانات المسااات باألراام وفق النسا المئويدة وبدالحروف وبالنقداط وذلد
وفق البيان التالي :
العالمات المئوية
من  90إلى 100
من 88إلى أال من 90
من  85إلى أال من 88
من  80إلى أال من 85
من 75إلى أال من 80
من  70إلى أال من 75
أال من 70

العالمات بالحروف
A
أ
Aأ-
B+
ا+
B
ا
C+
ج+
C
ج
E
هـ

النقاط
4
3.8-3.9
3.5-3.7
3
2.5
2
0

-2معدل النجا في كل مساق دراسي علدى حددة هدو (ج) بحسداا الحدروف أي( )2بحسداا
النقدداط و ( ) 70بحسدداا النسددبة المئويددة وكددل طالددا تحصددل علددى نتيجددة (هددـ) فددي المسدداق
الدراسي

أي (أال من سبعين) فحن هذا يعني أندي تحصدل علدى (صدير) فدي حسداا النقداط

وبالتالي ف و يعد راسدبا يجدا عليدي إعدادة دراسدة المسداق فدي اليصدل التدالي أو اليصدول التدي
تليي.
-3تحتسا تقديرات النقاط في معدالت اليصول والمعدالت التراكمية في اسدم الدراسدات العليدا
وفق التالي:
النقاط
4
من  3.8إلى أال من 4
من  3إلى أال من 3.8
من 2إلى أال من 3
أال من 2

العالمات بالحروف
A
أ
Aأ-
B,B+
ا ا+
C,C+
ج ج+
E
هـ
37

التقدير
ممتاز
ممتاز
جيد جدا
جيد
قعيف

-4يجددري حسدداا المعدددالت اليصددلية والمعدددالت التراكميددة بقددرا نقدداط كددل مسدداق بعدددد
الساعات المعتمدة لي ثم اسمة مجموع حاصدل القدرا علدى مجمدوع عددد السداعات المعتمددة
لمجموع المسااات وذل وفق المثال التالي :
الدرجة
المادة
ب
قواعد أصولية
ا+
أصول فقي
ج+
اانون مدني
اانون جنائي دولي ج

النقاط
3
3.5
2.5
2

المعدل النهائي الفصلي أو التراكمي :

المجموع
عدد الساعات المعتمدة
9
3
10.5
3
7.5
3
6
3
33
المجموع 12
 2.75 = 12 ÷ 33نقطة = ج = +جيد

-5يكون المعدل اليصلي عبارة عن معدل نقاط جمي المسااات التي درس ا الطالا في اليصل
نجم في ا أو رسا

شريطة أن ال تقل الساعات المعتمدة ل ذ المسااات عن الحد األدنى

الحتساا اليصل الدراسي التام وهو ( )12ساعة معتمدة .
-6يكون المعدل التراكمي للطالا في مرحلة الماجستير محسوبا على أساس النقاط الحاصل
علي ا في كل مساق دراسي وفي الرسالة العلمية وفقا لعدد الساعات المعتمدة الميصصة لكل
من ا .
-7يجا أن ال يقل المعدل التراكمي لطلبة اسم الدراسات العليا عن ( )3نقاط ( )%80حتى
يتجاوزوا اعنذار األكاديمي ومن ثم اليصل األكاديمي من الكلية .
-8تمنم مرتبة الشرف األولى للطالا الذي ينال عند التيرج معدال تراكميا ال يقل عن ( )4نقاط
وتمنم مرتبة الشرف الثانية للطالا الذي ينال عند تيرجي معدال تراكميا يتراو بين ()3.7
وأال من ( )4نقاط .
اإلنذارات األكاديمية والفصل لضعف مستوى الطالب للماجستير
-1إذا حصل الطالا في اسم الدراسات العليا على معدل تراكمدي أادل مدن ( )3نقداط ()%80
وذل بعد استيراج معدل فصل دراسي واحد لدي مدن تداريح بددم الدراسدة أي مدا يعدادل دراسدة
( ) 12سدداعة معتمدددة وجددي إليددي إنددذار أكدداديمي أول يعتمددد رئدديس اسددم الدراسددات العليددا لرف د
معدلي التراكمي في اليصل التالي .
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-2إذا لم يتمكن الطالا في اسم الدراسات العليا من إزالة اعنذار األكاديمي األول ي ل اليصل
التالي وذل برف معدلي التراكمي إلى ( )3نقاط ( )%80وجي إليي إندذار أكداديمي ثدان يعتمدد
العميد ويلزم بحعادة دراسة المسااات التي تحصل في ا على تقدير أال من ( )3نقاط) .
-3إذا لم يتمكن الطالا في اس م الدراسات العليدا مدن إزالدة اعندذار األكداديمي الثداني فدي اليصدل
الدراسي التالي وجي إليي إنذار أكاديمي ن ائي ويعطى فرصة فصل دراسي واحدد لرفد معدلدي
فددحن عجددز عددن ذلد

فصددل مددن الكليددة وللكليددة منحددي شد ادة الدددبلوم العددالي متددى كددان معدلددي

التراكمي ( )2.5نقطتين ونصف إلى أال من ( )3نقاط وأنجز جمي المسااات الدراسية المم ددة
للرسالة .
 -4يمكددن لددرئيس الكليددة التنييددذي ووفددق مقتقدديات المصددلحة واحتمدداالت المعدددالت التراكميددة
إعطام المنذرين أكاديميا للمرة الن ائية فرصة فصل ثان عزالة اعنذار األكاديمي ي ل دراست م
النظامية ابل اليصل من الكلية .
 -5يتولى اسم شؤون الطلبة إب غ الطالدا بقدرار اعندذار األكداديمي أو ادرار اليصدل مدن الكليدة
وإب غ الج ات المعنية دايل الكلية وتحتيظ على كل األحوال بنسح عن هذ القرارات في ملف
الطالا .
إعادة دراسة المواد للماجستير
-1يجا على الطالا إعادة التسجيل في المسااات اعجبارية التدي يرسدا في دا بنيلدي معددل (هدـ)
أي أال من ( )% 70وهو (صير) نقطة وإذا كانت المسااات التدي رسدا في دا ايتياريدة ف دو
بالييار بين أن يعيد التسجيل في ا أو ييتار بدي عن ا وفق اليطة الدراسية المعتمدة .
-2يجوز للطالا أليراف رف معدلي التراكمي إعادة دراسة مساق نجم فيدي وذلد لمدرة واحددة
فقط شريطة أن ال يتجاوز معدلي فيي في المرة األولى ( )3نقاط فحذا أعاد حسبت لي الع مدة
األعلى في امتحانات المرتين .
-3يقوم اسم شؤون الطلبة في جمي األحوال بتسجيل كافة التقديرات بتواريي ا في سجل الطالا
الدراسي والتي حصل علي ا أثندام دراسدة المسدااات مد وقد إشدارات ياصدة أمدام تقدديرات
الرسوا واععادة التي تم حذف ا بج د الطالا أثنام احتساا معدالتي اليصلية ومعدلي التراكمي .
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متطلبات التخرج للماجستير
-1يتوجا على الطالا لقمان تيرجي من الكلية ونيلي درجة الماجستير أن ينجز بوقو تام
المتطلبات التالية :
أ  -أن ينجز بنجا وبمعدل أالي ( )2نقطتين ( )%70أيا من المسااات الدراسية المطروحة
في برنامجي التعليمي وبحد أدنى ( )24ساعة .
ا -إنجاز الرسالة بدرجة أال ا (. )%70
ت -أن ال يقددل معدلددي التراكمددي عنددد إتمددام دراسددة جمي د المسددااات الدراسددية باعقددافة إلددى
احتساا درجة الرسالة العلمية بعد المنااشة عن ( )3نقاط (. )%80
ث -اقام الحد األدنى للمدة المعتمدة وعدم تجاوز الحد األاصى ل ا .
ج -الحصول على برامة ذمة من إدارة الكلية .
 تمنم ش ادات التيرج عندد اسدتحقاا ا ن ايدة كدل فصدل دراسدي ويقدام حيدل التيدرج مدرةواحدة كل عام جامعي .

40

معايير الرسائل العلمية لمرحلة الماجستير
 -1يتقدددم الطالددا فددي مرحلددة الماجسددتير بيطتددي لتسددجيل رسددالتي العلميددة متددى أتددم دراسددة ()24
ساعة معتمدة بمعدل تراكمي أالي ( )3نقاط .
-2تقدم يطط الرسائل العلمية وفق األصول العلمية ويعتمددها المشدرفون بحيدث يتعدين علدى
مجلس الدراسات العليا الموافقة علي ا واعتمادها من المجلس العلمي للكلية أصوال .
 -3ينحصددر اعشددراف علددى الرسددائل العلميددة ومشدداري البحددث العلمددي فددي مرحلددة الماجسددتير
باألساتذة واألساتذة المشداركين ويجدوز فدي حداالت تتطلدا مراعداة التيصدص الددايق والندادر
تكليف األساتذة المساعدين باعشراف على أن تكون لدي م يبرة في مجال التددريس ال تقدل عدن
ثد ث سدنوات وبحدوث محكمدة منشدورة أال دا ث ثدة بحدوث كمدا يجدوز اشدترا عقدو هيئددة
تدريس في تيصص آير أو اليبرام مدن ييدر أعقدام هيئدة التددريس ممدن تتدوفر فدي م اليبدرة
المتميزة والكياية العلمية المطلوبة في اعشراف إذا استدعت الحاجة ذل .
-4الحددد األدنددى للمدددة التددي يققددي ا الطالددا لمنااشددة رسددالتي العلميددة هددو ( )6أش د ر مددن تدداريح
اعتماد يطتي والحد األاصى هو ( )3سنوات ويلزم الطالا بمراجعة مشرفي أثندام عملدي فدي
الرسالة بحد أالي مرة واحدة في الش ر.
-5يتولى مجلس الدراسات العليا تشكيل لجان المنااشة ويصدر العميد اراراتدي ب دذا اليصدوص
كما يعين مواعيدها وآليات ا بحيث تتكون لجان منااشة الرسائل العلميدة مدن مشدرف ومنااشدين
في أال تقدير على أن يكون أحدد المنااشدين مدن يدارج الكليدة وتسدند رئاسدة اللجندة إلدى أعلدى
أعقائ ا في الرتبة العلمية وأادم م حصوال علي ا .
 -6ترف لجان المنااشة توصيات ا إلدى عميدد الكليدة عدن طريدق رئديس اسدم الدراسدات العليدا ابدل
المنااشة التي تنص على ص حية الرسالة للمنااشة من عدم ا كما ترف توصيت ا باعتماد منم
الدرجة من عدم ا بعد المنااشة ي ل أسبوع من تاريح المنااشة بحيث يصدر العميد توصدياتي
واراراتي في قوئ ا .
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-7عجازة الرسائل العلمية فحني من الواجا أن ال تقل درجة الطالا في ا عن ( )%70أي ()2
نقاط من ( )4وفي حال اررت لجان المنااشة منحي درجة أال كلف الطالا بتعديل يطتي أو
التقدم بيطة أيرى ويعتبر هذا اعجرام بمثابة فرصة أييرة لي ويديل التقدير الممنو للرسالة
في حساا التقدير العام لدرجة الماجستير وذل بحساا درجات المسااات الدراسية مقافة إلى
درجات الرسالة .
آليات تحديد موضوع الرسالة ومخطط البحث
-1يجدا علدى الطالدا عندد تقدديم موقدوع رسدالتي العلميدة أن يكدون ادد حددد مشدكلة الموقدوع
البحثية وصاي ا بوقو

بعد مراجعتي الدراسات السابقة التي أعدت حولي وتحديد الجديد الذي

سيأتي بي وعليي في هذا السياق أن يجيا عن األسئلة التالية :
أ -ما هي حدود المشكلة التي ينوي دراست ا ؟
ا -ما مصدر المشكلة ؟ وهل ل ا أهمية ياصة في الوات الراهن ؟
ت -ما الذي تقرر الدراسات السابقة حول المشكلة ؟ وما الجديد الذي ينوي اعتيان بي ؟
ث -هل هنال نقاش جار حاليا بشدأن المشدكلة ؟ ومدا الدذي ستقدييي دراسدة المشدكلة إلدى الحقدل
المعرفي الحالي ؟
ج -هل يمكن الوصول إلى الدراسات السابقة المعقودة حول المشكلة ؟ وهل وصل إلي دا الطالدا
فع واام بحصرها ؟
 ما هي المن جية المناسبة لدراسة المشكلة ؟خ -ما هدي المشدك ت التدي مدن المتواد أن يواج دا الباحدث ؟ ومدا اعجدرامات الكييلدة بالت لدا
علي ا ؟
 -2بعددد إجابددة الطالددا علددى األسددئلة السددابقة يقدددم إجاباتددي مشدديوعة بددالبراهين والمبددررات إلددى
مشددرفي الددذي يقددوم بدددور بتقددديم مطالعتددي مدعمددة باألدلددة التددي تثبددت قددرورة البحددث وأهميددة
المشكلة التي يعالج ا وتيردها عدن الدراسدات السدابقة المدوندة بيصوصد ا يرفع دا إلدى رئديس
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اسددم الدراسددات العل يددا أليددذ موافقددة المجلددس علي ددا وبعددد موافقددة مجلددس الدراسددات العليددا علددى
موقوع الرسالة يو َّجي الطالا لوق ميطط للبحث يراعي فيي العناصر اآلتية :
أ -مشكلة البحث وأهميت ا واعطار المعرفي ل ا .
ا -الدراسات السابقة وأهم نتائج ا وما تتميز بي الدراسة الحالية عن ا .
ت -أسباا ايتيار الباحث ل ذ المشكلة ومدى تياعلي مع ا .
ث -المن ج المتب في إنجاز الدراسة .
ج -أدوات البحث .
 الصعوبات المتواعة وكييية الت لا علي ا .خ -تعريف مصطلحات الميطط البحثي ال امقة .
د -رسم الميطط البحثي موزعا على األبواا واليصول والمباحث وتكون مسلسدلة علدى النحدو
التالي :
األبواا
اليصول
المباحث
المطالا
المقاصد
اليروع
ذ -أهم مصادر ومراج البحث .
-3بعد موافقة المشرف على الميطط يتم أيذ الموافقة عليي من مجلس الدراسات العليا ومن ثم
اعتماد المجلس العلمي لدي أصدوال بحيدث يبددأ احتسداا الم دل المعتمددة عنجداز الرسدالة العلميدة
ومنااشت ا من تاريح صدور ارار اعتماد المجلس العلمي لميطط ا .
المتطلبات المطلوب إنجازها قبل تقدم الطالب للتسجيل في مرحلة الرسالة العلمية
 -1إنجاز دراسة ( )24ساعة معتمدة من البرنامج األكاديمي الياص بالطالا من مرحلة
الماجستير بمعدل تراكمي أالي ( )3نقاط من (. )4
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 -2أن يتقدم الطالا بموقوع الرسالة العلمية ي ل مدة أاصاها سنة كاملة يبدأ احتساب ا من
تاريح إنجاز دراسة ( )24ساعة معتمدة بالمعدل التراكمي المطلوا ( )3من (. )4
 -3ال تحتسا المدة التي يقيق ا الطالا في التحقير العتماد يطتي البحثية تم يدا للتسجيل في
الرسالة العلمية من مجموع المدة القصوى التي يجوز للطالا البقام في ا لنيل درجة الماجستير
شريطة أن ال تزيد مدة التحقير لليطة البحثية عن سنة واحدة .
اللجان الدائمة الخاصة بمناقشة مشاري الخطط البحثية للرسائل العلمية
 -1تشكل اللجنة الدائمة لمنااشة مشاري اليطط البحثية الياصة بالرسائل العلمية في برنامج
الماجستير في اليقي وأصولي من أعقام هيئة التدريس بقسم الشريعة (بتيصص اليقي
وأصولي) برئاسة أعلى األعقام رتبة وأادم م حصوال علي ا.
 -2تشكل اللجنة الدائمة لمنااشة مشاري اليطط البحثية الياصة بالرسائل العلمية في برنامج
الماجستير في القانون العام من أعقام هيئة التدريس بقسم القانون (بتيصص القانون العام)
برئاسة أعلى األعقام رتبة وأادم م حصوال علي ا.
 -3تشكل اللجنة الدائمة لمنااشة مشاري اليطط البحثية الياصة بالرسائل العلمية في برنامج
الماجستير في القانون الياص من أعقام هيئة التدريس بقسم القانون (بتيصص القانون
الياص) برئاسة أعلى األعقام رتبة وأادم م حصوال علي ا.
إجراءات التقدم للتسجيل في الرسالة العلمية ومعايير الخطة البحثية الخاصة بها
 -1يتقدم الطالا الذي أنجز جمي متطلبات التسجيل بالرسالة العلمية إلى رئيس اسم الدراسات
العليا بطلا التسجيل مشيوعا بجمي الوثائق التي تؤكد إنجاز ل ذ المتطلبات باعقافة إلى
تحديد االيتصاص الذي يو ُّد الكتابة فيي.
 -2يقوم رئيس اسم الدراسات العليا بعد التأكد من استييام الطالا جمي متطلبات تسجيل
الرسالة العلمية بتسمية مرشد علمي بنام على ااترا ممثل البرنامج بمجلس الدراسات العليا
على أن يراعى فيي التيصص الدايق والتوزي العادل لترشاد العلمي بما ييدم إعداد الميطط
البحثي بصورة من جية.
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 -3يتولى المرشد العلمي عقد لقام أولي م الطالا لتحديد وات االلتقام بي ووسائل التواصل
معي وتوجي ي ل لتزام ب ئحة الدراسات العليا وال ئحة التنييذية لتسجيل الرسائل العلمية م
مراعاة أي ايات البحث العلمي حيث يعاون الطالا في ايتيار موقوع رسالتي ووق عنوان
ل ا وتوجي ي ععداد ميططي البحثي على أن يراعي فيي المعايير اآلتية:
أ -أن يكتا الطالا في ميططي البحثي مقدمة تؤكد وتبرهن كون موقوع البحث جديدا
في بابي ويبيّن أهميتي في سياق الدراسات والبحوث المعاصرة وأني لم يسبق ألحد أن
تناولي من الزوايا التي يعرق ا في ميططي.
يدون ميتصرا يعرف فيي للدراسات السابقة في الموقوع ويصائص كل دراسة
ا -أن ّ
ومن ج ا وأهم النتائج التي توصلت إلي ا في موقوع البحث وما هو الجديد الذي
سيأتي بي مقافا إلي ا أو استدراكا علي ا.
ت -أن يعرف في ميططي البحثي المشكلة البحثية التي سيعالج ا في دراستي وحدود
التساؤالت التي سيجيا عن ا.
ث -أن يوقم أهداف البحث وأهم اليرقيات التي من المتوا أن يتوصل إلي ا أثنام عملي
في البحث.
ج -أن يبين المن ج الذي سيتبعي في الدراسة ويستيدمي في تحرير المسائل وطرق
الوصول إلى النتائج.
يعرف بالمصطلحات الواردة في ميططي البحثي مما لي داللة ياصة إن وجدت.
 أن ِّ ّخ -أن يذكر أهم المصادر والمراج العربية واألجنبية التي استجمعت لديي للرجوع إلي ا
في الدراسة ويذكر طرق التوس في ا وآليات الوصول إلي ا.
د -أن يق يطة تيصيلية للبحث مراعيا التسلسل المعتمد في الئحة الدراسات العليا وهو:
األبواا التي تقسم إلى فصول واليصول إلى مباحث والمباحث إلى مطالا
والمطالا إلى مقاصد وإن كان ثمة قرورة فيقسم المقاصد إلى فروع.
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 -4يقوم المرشد العلمي بتقويم الميطط البحثي ابل تقديمي للجنة الميتصة وينااش الطالا في
كل عناصر ويتأكد من استييائي للشروط الشكلية المشار إلي ا في البند السابق.
 -5يقدم الطالا الميطط البحثي الذي وقعي بالتشاور م المرشد العلمي إلى رئيس اسم
الدراسات العليا الذي يتأكد بدور من مطابقة الميطط البحثي لجمي المعايير المدونة أع
ويتشاور في هذا اليصوص م المرشد العلمي ثم يعتمد استمارة التسجيل المعبأة من ابل
الطالا ويحيل موقوع الطلا م ميطط البحث إلى اللجنة الدائمة الياصة بمنااشة مشاري
اليطط البحثية للرسائل العلمية في البرنامج العلمي الذي يدرس فيي الطالا.
 -6يحدد رئيس اللجنة الدائمة موعدا للطالا لمنااشة ميططي البحثي م اللجنة قمن م لة ال
تتجاوز األسبوعين من تاريح إحالة الميطط البحثي إليي من ابل اسم الدراسات العليا.
 -7يتولى الطالا عرف مقتر

يطتي البحثية وبيان محاورها وأهداف ا والجديد الذي

سيقدمي من ي ل ا وتميزها في الباا عن الدراسات السابقة وما يريد التوصل إليي
ومصادرها ويداف عن وج ة نظر أثنام منااشة اللجنة لي في فحوى اليطة وقرورت ا
ومصادرها وأهليت ا ل عتماد.
 -8ويكون للجنة اعتماد ارار موجي ومبني على أسباا موجبة من أربعة ارارات هي:
 ابول الميطط كما هو. ابولي م إديال تعدي ت طييية عليي. ابولي م إديال تعدي ت جوهرية عليي. رفف الميطط. -9على المرشد العلمي في حال طلبت اللجنة إديال تعدي ت على اليطة البحثية أن ينجز م
الطالا التعدي ت المطلوبة ي ل ش ر في أبعد تقدير من تاريح منااشة اللجنة الميطط البحثي.
 -10عند ابول اللجنة للميطط البحثي كما هو أو طلب ا إديال تعدي ت عليي فحن ا تحيل
الميطط البحثي بعد إجازتي مبررا بصورة علمية ومتعمدة إلى مجلس اسم الدراسات العليا
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ل عتماد وتعيين مشرف على الرسالة العلمية حيث يعتمد مجلس القسم الميطط ويعين مشرفا
يتولى اعشراف على عمل الطالا حتى إنجاز رسالتي العلمية وذل

في قوم األعبام

التدريسية واعشرافية الياصة بأعقام هيئة التدريس المعينين في البرنامج ثم يأيذ رئيس اسم
الدراسات العليا بدور موافقة المجلس العلمي في الكلية أصوال على ذل

حيث يصدر المجلس

العلمي ارار الن ائي باعتماد الميطط البحثي واعتماد المشرف.
 -11يبدأ احتساا الم ل بالحد األدنى والحد األاصى المعطاة للطالا حتى ينجز رسالتي ويتقدم
بطلا المنااشة من تاريح اعتماد المجلس العلمي لميطط البحث.
شعبة مصادر المعلومات
تنشئ الكلية شعبة لمصادر المعلومات (المكتبة والوثائق) تتبد رئديس اسدم البحدوث ومصدادر
المعلومات وتعمل في نطاق إشراف عميد الكلية ويشترط في رئيس الشعبة (أمين المكتبة) أن
يكون من حملة البكالوريوس في الوثائق والمكتبات في أال تقدير ويبدرة فدي مجالدي ال تقدل عدن
ث ث سنوات .
أهداف شعبة مصادر المعلومات :
 -1تأمين مجموعات متميزة من المصدادر والمراجد ومصدادر المعلومدات تلبدي احتياجدات
التيصص المعتمد في الكلية أوال ثم عامدة التيصصدات ثانيدا وإتاحدة اليرصدة أمدام األسداتذة
والطلبة وعناصر المجتم ل ستيادة من ا .
 -2تنييذ دورات تدريا للمستييدين من يدمات المكتبدة وذلد عكسداب م الم دارات الياصدة
باستيدام الوسائل المتاحة للوصول إلى مصادر المعلومات .
 -3تأمين بيئة مناسبة لتكنولوجيا المعلومات .
سياسات المكتبة :
 -1يلتددزم موظيددو المكتبددة بالمحافظددة علددى ال دددوم التددام فددي ااعددات المطالعددة دايددل المكتبددة
ويقومون بحرشاد المراجعين بالصورة التي تلبي احتياجات م .
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 -2يددتم تزويددد ااعددات المطالعددة بأم ددات المصددادر فددي شددتى العلددوم كمددا تددزود بشددكل كدداف
بالموسوعات والمعاجم والي ارس المتنوعة وبالدوريات لتس يل مياتيم عمل الباحثين .
 -3توفر المكتبة العدد الكافي من األج زة لتمكين المراجعين من القيام بالبحث عدن المصدادر
والمراجد المطلوبددة ومسدداعدت م فددي ذلد وإحقددار الكتددا المطلوبددة مددن اددبل م ل سددتيادة من ددا
دايل ااعات المطالعة .
 -4في جمي األحوال يحرص موظيو المكتبة على تعريف المراجعين بقدرورة إبقدام الكتدا
المسددتياد من ددا فددي ااعددات المطالعددة وعدددم إعادت ددا إلددى مواقددع ا ليقددوم الموظيددون المعنيددون
بحعادت ا منعا لليطأ .
 -5تعتمد المكتبدة بطاادة طالدا وبطاادة عقدو هيئدة تددريس لقدمان اسدتيادة المدراجعين مدن
يدمات ا كما تعتمد نظام االشتراكات وبطااة مشتر

الستيادة المراجعين من يارج الكليدة مدن

يدمات ا الوراية واعلكترونية .
 -6تطبق المكتبة نظام اععارة وفق المعتمد في بيانات البرندامج اعلكتروندي للمكتبدة وتلتدزم
بالمدد المحددة وتحرص عل ى أن ال تزيد مدة اععارة للكتاا الواحد عن أسبوعين بحيث يلدزم
المستييد بتجديد إعارتي .
 -7يقوم موظيو المكتبة بتذكير المستعير باألواات المحددة ععدادة مدا اسدتعار ويتحقدق ذلد
عن طريق بيانات اعميل أو ال اتف النقال الياصة بالمستعير .
 -8تقتصر اععارة على الكتا الميردة أما كتا األجزام أو األم ات ف يجوز إعارت ا كما
يمكن استثنام بعف الكتا الميردة من نظام اععارة بحسا أهميت ا أو ندرت ا وتحرص اعدارة
األكاديمية المسؤولة عن المكتبة على توفير نسيتين فأكثر من الكتا المعدة لتعارة وذل لعدم
فراغ المكتبة من ا .
 -9تديل اعجازات في احتساا مدة اععارة ويتحرى موظيو المكتبة أن تكون أواات انت ام
اععارة إما ابل بداية اعجازات أو بعدها وأن ال تكون ي ل ا .
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 -10إذا فقد أو تلف الكتاا المعار ألزم المستعير بتأمين مثلي وإال يرم ثمني ويكون تقددير
ثمني من ابل لجنة المشتريات .
 -11تحيظ ميطوطات المكتبدة وفدق أحددث الطدرق المتبعدة فدي المكتبدات المماثلدة وتصدنف
قمن مجموعات بحسا موقوعات ا وتاريي ا .
 -12تصدر المكتبة دليل الميطوطات تذكر فيي نبذة عدن تداريح وموقدوعات كدل ميطدوط
وأماكن توافر نسيي وتحدث بياناتي بصورة دورية .
 -13تصنف الميطوطات إلى ما يمكدن للمدراجعين تصدوير واالسدتيادة بنسدح عن دا ومدا ال
يمكن ل م ذل

وفق رؤية يحددها مجلس الكلية كما ال يجوز بأية صدورة إيراج دا إلدى ااعدات

المطالعة أو إعارت ا وييصص ل ا آلية تصيم ياصة .
 -14تلتزم المكتبة اوانين حقوق الملكية بالنسبة لبيانات األاراص المدمجة بحيث ال تعار وال
تنسح كاملة وتوفر يدمة تصيح ا دايل القاعات أو من ي ل اعنترنت .
 -15تصدر المكتبة بيانات دورية بالمقتنيات الجديدة كما تصدر دلي سدنويا بمحتويات دا مدن
المصادر والمراج والدوريات واعصدارات اعلكترونية .
 -16تحددرص أمانددة المكتبددة أن تكددون ااعددات الوسددائط المتعددددة مريحددة وعلددى مسددتوى مددن
التج يز وتلبي حاجات المستييدين بالداة والسرعة الممكنتين .
البحث العلمي والمجلة
تنشئ الكلية شعبة للبحث العلمي واعصدارات تتب رئيس اسم البحوث ومصدادر المعلومدات
وتعمل في نطاق إشراف عميد الكلية ويشترط في رئيس شعبة البحث العلمي واعصددارات أن
يكون من حملة الدكتورا في الدراسات الشرعية أو القانونية ويكون التكليف برئاسة هذ الشعبة
محصورا بأعقام هيئة التدريس العاملين بالكلية .
أهداف الشعبة :
 -1تشجي البحث العلمي التيصصي بمدا يتيدق مد رسدالة وأهدداف الكليدة وتعزيدز دورهدا
العلمي في سياق االجت اد اليق ي والقانوني وفق مقتقيات العصر .
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 -2تنظديم بحددوث أعقددام هيئدة التدددريس وتوجي ددا بشدكل يسد م فددي تنميدة ادددرات م ويسددد
حاجات البرنامج التعليمي المعتمد وحاجات المجتم .
 -3تحقيددق مسدداهمة الكليددة فددي الح يدداة العلميددة واليكريددة والثقافيددة العامددة مددن ي د ل نشددر
البحوث والدراسات و أعمال التحقيق المتيصصة التي يقوم بكتابت ا أستاذة وباحثون ميتصون.
 -4معالجة مليات موقوعية ميتلية يتم فتح ا عبر أعداد المجلة المتعاابة في قوم برامج
الكلية المعتمدة ومتطلبات حاجات المجتم .
 -5تشجي بحوث الطلبة الن ائية وذل بشر أبحاث التيرج اليائقة المستوى والموافقة لمعايير
التقييم والتحكيم الموقوعة .
 -6ديول الكلية مجال التحكيم األكاديمي والبحثي

تم يدا لنيل ا الحق بمنم الرتا

األكاديمية.
 -7تحقيق مبدأ االجت اد والبحث الجماعي الذي يس م في عصر التيصصات الدايقة الذي
نعيشي بححداث تكامل علمي م م تبنى عليي نتائج أكثر صحة وصوابية وإفادة الطلبة مني إلى
أبعد حد ممكن .
 -8تحقيق عالمية رسالة الكلية من ي ل تنظيم المؤتمرات والندوات التيصصية واالنيتا
على جمي المؤسسات العلمية ذات الصلة أينما وجدت وبنام الجسور مع ا وقمان مشاركت ا
واالشترا مع ا .
مهام الشعبة :
 -1متابعة وق يطط مشاري البحوث العلمية التي يتقدم ب ا أعقام هيئة التدريس لتلبية
احتياجات البرنامج التعليمي واحتياجات المجتم ذات الصلة

ومنااشت ا في سياق عمل

المجلس العلمي تم يدا العتمادها وفق األصول المتبعة .
 -2توزي ميردات اليطط على أعقام هيئة التدريس المعنيين ب ا
من م في سياق احتمال البرنامج التعليمي وسعتي .
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وتشكيل لجان بحث

 -3متابعددة يطددوات مشدداري البحددث العلمددي التددي يقددوم ب ددا أعقددام هيئددة التدددريس واتيدداذ
اعجرامات ال زمة لتحكيم ا بححالت ا على لجان دايلية يشكل ا المجلس العلمي ل ذا ال رف أو
على ج ات ميتصة يارجية تم يدا لنشرها م حيظ الحقوق .
 -4وق اليطدة السدنوية لتنظديم المدؤتمرات والنددوات وورش العمدل أثندام العدام الجدامعي
واعتمادها أصوال بعد إارارها في مجلس الكلية .
 -5اعشراف على أعمال اللجان التي تشكل ل رف تنظيم واائ المؤتمرات والندوات وت يئدة
الظروف المناسبة لنجاح ا ومتابعة إنجازات ا ومتطلبات ا وفق األصول .
 -6متابعة أعمال طباعة أبحاث المؤتمرات والندوات وتوزيع ا وفق األصول .
نظام المجلة :
 -1مجلة الكلية هدي مجلدة أكاديميدة محكمدة متيصصدة فدي بحدوث الشدريعة والقدانون تعتمدد
نشر األبحاث والدراسات وأعمال التحقيق الواردة إلي ا وفق المعايير األكاديمية المتعارف علي دا
في سياق التحكيم البحثي وتشرف علي ا هيئة التحرير التي تتولى تطبيق معايير تحكيم البحوث
التيصصية الواردة إلي ا برئاسة رئيس التحرير ومتابعة سكرتير التحرير.
 -2تصدر المجلة عدددها السدنوي مد ن ايدة اليصدل الدراسدي الثداني مدن العدام الجدامعي كحدد
أاصى وتتولى هيئة تحرير المجلة نشر الشروط والمعايير واآللية المتبعة لتلقي األبحاث.
 -3تيتم المجلة ف ي كل عدد من أعدادها مليا موقوعيا تتم معالجتي في سدياق علدوم الشدريعة
والقانون وتعتمد فيي إقافة إلى ذل أبوابا يمكن من ي ل ا معالجة موقوعات أيرى .
 -4يكون الرئيس التنييذي للكلية مشرفا عاما على المجلة وأحد أعقدام هيئدة التددريس ممدن
هددم برتبددة أسددتاذ رئيسددا لتحر يددر المجلددة وأحددد أعقددام ال يئددة األكاديميددة سددكرتيرا للتحريددر
وعقددوين فددي هيئددة التحريددر مددن اسددم الشددريعة وعقددوين آيددرين مددن اسددم القددانون ويصدددر
الددرئيس اراراتددي الياصددة بتشددكيل هيئددة التحريددر سددنويا كمددا يصدددر اراراتددي الياصددة بتسددمية
المجلس االستشاري للمجلة .
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القوانين والسياسات اإلدارية والمالية
 -1تؤمن الكلية بأن التيطيط والتدبير اليعال للموارد وتوزي العمل والتقيديم البندام والمسداملة
أمور قرورية لتحقيق رسالت ا وأهداف ا لذل ف ي تلزم نيسد ا بدأن تكدون ل دا هياكدل تنظيميدة
وإدارية تحدد أهداف وم ام كل إدارة وبرنامج ووحدة إدارية بما يتناسدا مد متطلبدات التعلديم
العالي وتوفر ل ا إمكانات مالية ومادية كافية .
 -2تنشددىم الكليددة اسددما باسددم  :اسددم الشددؤون اعداريددة والماليددة يتب د إدارة الدددعم المؤسسددي
وتسددند إلددى رئيسددي تقنيددات الن ددوف بددحدارة المددوارد البشددرية والماليددة بحيددث تتب د لددي شددعا
تيصصية هي :
أ -شعبة الشؤون اعدارية والموارد البشرية .
ا -شعبة الشؤون المالية .
ج -شعبة تقنيات المعلومات .
إجراءات الموارد البشرية الخاصة بالهيئة األكاديمية
 -1تعمد الكلية من ي ل إدارت ا ومن ي ل اللجان الميتصة إلى ايتيار هيئة أكاديميدة مدن
مستشدددارين ومسدددؤولين ومشدددرفين أكددداديميين وأعقدددام هيئدددة تددددريس يتمتعدددون بالكيدددامات
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واليبرات المناسبة للن وف بيعاليات البرنامج التعليمي على الوجي األكمل وتدؤمن الكليدة بدأن
التزام انتياا ذوي الكيامات العالية والتيصصات الدايقة من المشرفين األكداديميين والمدرسدين
يس م بشكل فعّال في تحقيق أهداف الكلية ويقمن جودة التعليم في ا .
 -2يحدد في الموازنة السنوية للكليدة عددد الوظدائف األكاديميدة ومسدميات ا ودرجات دا الماليدة
ويعتمد مدير الكلية جدوال ل ذ الوظائف مرفقا بي توصيف وظييي لكل من ا بحيث يكون تعيين
األكاديميين في وظائي م المدرجة قمن الموازنة المعتمدة للكلية .
 -3يحدتيظ رئدديس اسددم الشدؤون اعداريددة والماليددة بسددجل دائدم للوظددائف األكاديميددة وشددايلي ا
وش ورها وينقم هذا السجل بصورة مستمرة في قوم الموازنات المعتمدة .
 -4يقدددوم اسدددم الشدددؤون اعداريدددة والماليدددة بحيدددظ المليدددات والوثدددائق الياصدددة بالمتعااددددين
األكدداديميين الحدداليين والسددابقين بحيددث تراعددى السددرية التامددة فددي كددل مددا يتعلددق ب ددذ الوثددائق
والمليات وال يتداول ا إال العاملون المريص ل م بذل .
وظائف الهيئة األكاديمية وشروطها
 -1رئيس مجلس أمناء الكلية :
يشرف على أعمال الكلية من يد ل عمدل مجلدس األمندام ويمدارس م امدي وفدق المنصدوص
عليي في اللوائم ا لدايلية المعتمدة وتتم تسميتي وتحديد امتيازاتي وميصصاتي مدن ابدل حكومدة
دبي المشرفة على الكلية .
 -2الرئيس التنفيذي للكلية :
يعين الرئيس التنييذي للكلية بقرار من رئيس المجلس التنييدذي عمدارة دبدي ويكدون مسدؤوال
فددي ممارسددة أعمالددي وفددق المنصددوص عليددي فددي اللددوائم الدايليددة أمددام رئدديس مجلددس األمنددام
ويشترط في الرئيس التنييذي للكلية أن يكون من مواطني الدولة ومن حملدة شد ادة الددكتورا
ويبرة في مجالي ال تقل عن عشر سنوات كما هو المتب في مؤسسات التعليم العالي .
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 -3عميد الكلية :
يسمي الرئيس التنييذي للكلية من بين أعقام هيئة التدريس عميدا للكلية ويشترط في العميدد
أن يكون ممن يش ل رتبة أستاذ تيصص شريعة أو شدريعة وادانون ويمدنم البددالت والمزايدا
المنصوص علي ا في ال ئحة المالية .
 -4مستشار الشؤون األكاديمية والتخطيط :
يجوز للرئيس التنييذي للكلية تعيين مستشار لي للشدؤون األكاديميدة والتيطديط يتدولى شدؤون
التيطدديط والتنظدديم واالعتمدداد األكدداديمي وفددق الئحددة الم ددام الوظيييددة ويشددترط فددي المستشددار
األكاديمي أن يكون من حملة الدكتورا ويبرة في مجال التنظيمات األكاديمية ال تقل عن ثمداني
سنوات .
 -5رؤساء األقسام األكاديمية والعلمية :
يسمي الرئيس التنييذي للكل ية من بين أعقام هيئة التدريس رئيسا لكل اسم أكاديمي أو علمي
في الكلية قمن برنامج ا العام التعليمي (اسم الشريعة أو اسم القانون أو اسم المواد العامة أو
اسم البحوث ومصادر المعلومات) ويشترط في رئديس القسدم أن يكدون ممدن يشد ل رتبدة أسدتاذ
مشار فما فوق تيصص شدريعة لقسدم الشدريعة وتيصدص ادانون لقسدم القدانون وتيصدص
دراسات إس مية أو إنسانية لقسم المواد العامدة وأي تيصدص مناسدا لقسدم البحدوث ومصدادر
المعلومات ويمنم رئيس القسم البدالت والمزايا المنصوص علي ا في ال ئحة المالية .
 -6أعضاء هيئة التدريس :
يعين الرئيس التنييذي للكلية أعقام هيئة التدريس وفق درجات م المنصوص علي ا في اليقدرة
التالية وذل بنام على توصيات لجدان ايتيدار أعقدام هيئدة التددريس ومطالعدة مجلدس الكليدة
وتكون لكل درجة شروط ا وفق المنصوص عليي تاليا .
درجات أعضاء هيئة التدريس المعتمدة في الكلية وشروطها
 -1درجات أعقام هيئة التدريس المعتمدة في الكلية هي وفق التالي :
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أ -أستاذ
ا -أستاذ مشار
ج -أستاذ مساعد
د -محاقر
 -2يشترط فيمن يعين أستاذا ما يلي :
أ -أن يكون اد مقت عشر سدنوات فدي أادل تقددير علدى حيازتدي درجدة الددكتورا مدن إحددى
الجامعات المعترف ب ا وش ل وظيية أستاذ مشار لمدة ال تقل عن يمس سدنوات فدي جامعدة
معتدرف ب دا وادام فدي مجدال تيصصدي وهدو أسدتاذ مشدار بدحجرام بحدوث علميدة نشدرها فددي
مج ت محكمة أو كتا محكمة كذل

وأن يكدون ادد ادام بأنشدطة علميدة أو تعليميدة أو بحثيدة

يديل في سياا ا اعشراف على الرسائل الجامعية تؤهلي لش ل درجة أستاذ.
ا -يجوز تعيين عقو هيئة التدريس بدرجة أستاذ مدن يدارج مد

الجامعدات إذا كدان ادد

مقددى علددى حيازتددي درجددة الدددكتورا يمددس عشددرة سددنة فددي أاددل تقدددير واددام بأنشددطة علميددة
وبحثية مميزة في مجال تيصصي وانطبقت عليي الشروط المطلوبة للتدريس .
 -3يشترط فيمن يعين أستاذا مشاركا ما يلي :
أ -أن يكون حاص على درجة الدكتورا من إحدى الجامعدات المعتدرف ب دا وشد ل وظييدة
أستاذ مساعد لمدة ال تقل عن يمس سنوات في إحدى الجامعات المعترف ب دا وادام فدي مجدال
تيصصي بحجرام بحوث علمية نشرها فدي مجد ت محكمدة أو كتدا محكمدة كدذل

إقدافة إلدى

أنشطة تعليمية تؤهلي لش ل درجة أستاذ مشار .
ا -يجوز تعيين عقو هيئة التدريس بدرجة أستاذ مشار

من يارج مد

الجامعدات إذا

كان اد مقى على حيازتي درجة الددكتورا ثمداني سدنوات فدي أادل تقددير وادام بأنشدطة علميدة
وبحثية مميزة في مجال تيصصي وانطبقت عليي الشروط المطلوبة للتدريس .
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 -4يشددترط فدديمن يعددين أسددتاذا مسدداعدا أن يكددون حاص د علددى درجددة الدددكتورا مددن جامعددة
معترف ب ا وتتوفر فيي الكيامة المطلوبة للتدريس واألعمال البحثية .
 -5يشترط فيمن يعين محاقرا أن يكون حاصد علدى درجدة الماجسدتير مدن جامعدة معتدرف
ب ددا بايتصدداص دايددق يندددر تددوفر

ولديددي سددجل يبددرة وتدددريا فددي مجالددي ال يقددل عددن يمددس

سنوات وتتوفر فيي الكيامة المطلوبة للتدريس واألعمال البحثية .
 -6يراعى في تعيين أعقام هيئة التدريس جانا االيتصداص وااليتصداص الددايق ويؤيدذ
بعين االعتبار أساسا أن تكون الش ادات السابقة للدرجات العلميدة الن ائيدة المتحصدلين علي دا
صادرة عن جامعات معترف ب ا وتيدم االيتصاص نيسي .
 -7يجددوز تعيددين المعيدددين فددي سددياق اسددتقطاا الكيددامات المواطنددة مددن حملددة الليسددانس فددي
االيتصاص المناسا وذل للتدريس في البرامج المساندة .
توزي أعضاء هيئة التدريس بدرجاتهم على مرحلة الماجستير
يكون تعيين أعقام هيئة التدريس في اسم الدراسات العليدا محصدورا بالحاصدلين علدى رتبدة
األستاذية ويجوز تعيين أساتذة مشاركين متى تعذر إيجاد أساتذة ميتصين .
توزي أعضاء هيئة التدريس بدرجاتهم على المواق اإلشرافية والبرنامج التعليمي لدرجة
البكالوريوس
 -1يشددترط فدديمن يش د ل منصددا عميددد الكليددة أن يكددون برتبددة أسددتاذ بايتصدداص شددريعة أو
شريعة واانون .
 -2يشترط في رؤسام األاسام األكاديمية والعلميدة أن يكوندوا برتبدة أسدتاذ مشدار بايتصداص
مناسا كحد أدنى .
 -3يشددترط فددي أعقددام هيئددة التدددريس المتيددريين والمددؤاتين الددذين يدرسددون مسددااات ياصددة
بالبرنامج التعليمي لدرجة البكالوريوس في الشدريعة أوالشدريعة والقدانون أن يكوندوا حاصدلين
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على الش ادة العلمية الن ائية (الدكتورا ) بايتصاص مناسا ويش لوا درجدة أسدتاذ مسداعد مد
يبرة ال تقل عن ث ث سنوات في أال تقدير .
 -4يجوز تعيين م ن هو برتبة محاقر في عداد هيئة التددريس المعنيدة بالبرندامج التعليمدي لنيدل
درجة البكالوريوس متى كانت درجة الماجستير لديي بايتصاص دايق يندر توفر ولديي سجل
يبرة وتدريا حافل .
توزي المدرسين على البرامج اإلعدادية والعالجية
 -1تستقطا الكلية مدرسين وفق نظامي التيرغ أو االستيدام ليترة مؤاتة وذل للتددريس فدي
البرامج اععدادية والع جية والبرامج التأهيلية.
 -2يشترط في المدرسين الذين يدرسون في برنامج اععداد والتأهيل أن يكونوا حاصلين علدى
درجة ( الماجستير ) بايتصاص مناسا .
 -3يمكن للمدرسين في البرامج الع جية والتدريبية أن يكونوا من حملة ش ادة البكالوريوس
كحد أدنى ( معيد ) شرط أن تكون لدي م يبرة تدريا وتدريس مميزة في المجدال الع جدي أو
التدريبي .
 -4ال يسمم للمدرسين المعينين للتدريس في هذ البرامج أن يتولدوا تددريس أي مدن المسدااات
الدراسية الياصة بالبرنامج التعليمي لنيل درجة البكالوريوس .
اختيار أعضاء هيئة التدريس
 -1تقر الكلية سياسة الستقطاا أعقام هيئة التدريس تقوم على اآلتي :
أ -أن يكون األعقام المستقطبون على رأس عمل م في جامعات أو كليات معتمدة مش ود
ل ا بتطبيق معايير االعتماد األكاديمي المحلي أو الدولي .
ا -أن يكون األعقام المستقطبون من بيئات أكاديمية متنوعة يستياد من تنوع ا عثرام
العمل األكاديمي والعلمي في الكلية .
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ت -أن يكونوا وفق اعمكان وبما ال يؤئر على معايير وشروط ايتيارهم من جنسيات
ميتلية.
ث -العمل في إطار حوكمة الكلية على تحسين المزايا التي تقدم ا الكلية ألعقام هيئة
التدريس في سياق تطبيق ا لقانون الموارد البشرية لحكومة دبي .
 -2يشكل الرئيس التنييذي للكلية ل رف ايتيار أعقام هيئة التددريس وتحديدد درجدات م ثد ث
لجان سنوية هي :
أ -لجنة ايتيار أعقام هيئة التدريس لقسم الشريعة .
ا -لجنة ايتيار أعقام هيئة التدريس لقسم القانون .
ج -لجنة معادلة الش ادات وتحديد الرتا العلمية لحاملي ا .
 -3تقوم األاسدام األكاديميدة والوحددات العلميدة فدي الكليدة بموافداة مجلدس الكليدة باحتياجات دا مدن
أعقام هيئة التدريس والباحثين ابل مدة كافية تمكن المجلس من منااشدة هدذ االحتياجدات
وإ عدداد البيانددات الياصددة ب ددا والتدي تحدددد التيصصددات والرتددا العلميدة المطلوبددة إلددى جانددا
الشروط الياصة المطلوا توفرها في المرشحين للتعيين .
 -4يقددوم مجلددس الكليددة بححالددة بيانددات احتياجددات الكليددة مددن المدرسددين والبدداحثين علددى لجنتددي
ايتيار أعقام هيئة التدريس ابل مدة كافية من بداية العام الجدامعي تمكدن اللجنتدين مدن القيدام
بم ام اعع ن وتلقي الطلبات وتصنيي ا وفق نظام احتساا النقاط .
 -5تعلن لجنتا ايتيار أعقام هيئة التدريس (لجنة اسم الشريعة ولجنة اسم القانون) عن حاجة
الكلية إلى الوظائف المطلوبة فدي موعدد مناسدا تحددد فدي اععد ن المددة والوسدائل وتيتدار
األمداكن التددي يددتم في ددا نشددر

و يراعددى فددي هدذ األمدداكن اشددتمال ا علددى تنددوع تعليمددي وثقددافي

وأكاديمي .
 -6تتلقى لجنتا ايتيار أعقام هيئة التدريس الطلبات الواردة إلي ما وتتأكدان من اشتمال ا على
المؤه ت العلمية وش ادات اليبرة واعنتاج العلمي وييرها من المستندات المطلوبة وتتحدرى
58

أن تكون جمي الوثائق مصداة ومعتمدة وفق األصول وتقوم بتصنيي ا وإجدرام المياقدلة بين دا
عبر جداول ياصة وفق نظام النقاط .
 -7تحددال الطلبددات بعددد تصددنيي ا والمياقددلة بين ددا علددى لجنددة المعددادالت فددي الكليددة لدراسددت ا
ومعادلت ا وتحد يد رتا أصحاب ا وفق المعايير األكاديمية المتعارف علي ا حيث تحدال بعدد ذلد
على مجلس الكلية مشيوعة بمطالعات اللجنتين .
 -8يقوم مجلس الكلية بدراسة طلبات الترشم لوظائف هيئدة التددريس المشديوعة بمطالعدة لجندة
المعادالت ولجنة ايتيار أعقام هيئدة التددريس المعنيدة ويعد ّد ترشديحاتي مدن بدين هدذ الطلبدات
للمقاب ت .
 -9يشكل الرئيس التنييذي للكلية لجنة مص رة من القسمين (اسم الشريعة واسدم القدانون) تكدون
برئاسة العميد حيث تقوم بمراجعة الترشيحات التي اام ب دا مجلدس الكليدة وتعدد جددوال تدنظم
فيي إجرام المقاب ت الشيصية للمرشحين .
 -10يع تمددد الددرئيس التنييددذي للكليددة توصدديات لجنددة المقدداب ت الشيصددية المص د رة ويصدددر
ارارات التعيين في المواعيد المحددة .
 -11يجددوز فددي أحددوال ياصددة للددرئيس التنييددذي للكليددة أن يقددوم بتعيددين بعددف أعقددام هيئددة
التدريس من دون إع ن وذل عنددما يكدون الترشديم لشد ل منصدا أكداديمي إداري أو يكدون
المرشددم مواطنددا مسددتوفيا للشددروط أو يكددون مددن ذوي التيصصددات النددادرة أو المكانددة العلميددة
المرمواة المعروفة .
المتفرغون والمؤقتون من أعضاء هيئة التدريس واإلعداد األكاديمي
 -1تقوم الكلية باالستيادة من أعقام هيئة التدريس وتش يل م وفق ث ثة أنظمة :
أ -تعيين تيرغ

( عقو هيئة تدريس متيرغ ) .

ا -استعانة ليترة مؤاتة ( عقو هيئة تدريس مؤات ) .
ج -استقدام أساتذة زائرين ومعارين قمن اتيقايات تعاون أكاديمية م كليات مماثلة .
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 -2عقو هيئة التدريس المتيرغ هو الذي تكدون وظييتدي األساسدية مد الكليدة ويكدون توظييدي
مبنيددا علددى أسدداس عقددد للمددوظيين المتيددريين بدددوام كامددل وفددي هددذ الحالددة فددحن عقددو هيئددة
التدريس المتيرغ ال يحدق لدي العمدل مد أي ج دة أكاديميدة أيدرى إال قدمن الشدروط األكاديميدة
المتعارف علي ا والتي يوافق علي ا مجلس الكلية .
 -3عقددو هيئددة التدددريس المؤاددت هددو الددذي يددتم االسددتعا نة بددي ليتددرة مؤاتددة وال تكددون وظييتددي
األساسية م الكلية وفي هذ الحالة فحني ال يجوز أن يزيد العام التدريسي األسدبوعي لعقدو
هيئة التدريس المؤات عن ( )6ساعات في اليصل الدراسي .
 -4يراعددى فددي جمي د أعقددام هيئددة التدددريس المتيددريين والمددؤاتين والزائددرين والمعددارين أن
يكونوا مستوفين للشروط األكاديمية التي سبق ذكرها وأن ييقعوا على حدد سدوام للمتطلبدات
نيس ا المتعلقة باععداد األكاديمي والم ني واليبدرات العلميدة كمدا تطبدق علدي م جميعدا أسداليا
التقييم ومعدايير ايداس المسدتوى ويراعدى كدذل بصدورة ملزمدة أن تكدون نسدبة المتيدريين مدن
أعقام هيئة التدريس في كل برنامج تعليمي بحدود ( )% 75كحد أدنى بحيدث ال تزيدد نسدبة
األعقام المؤاتين العاملين فيي بدوام جزئي عن (. )% 25
 -5تحتيظ عمادة الكلية بمليدات جميد أعقدام هيئدة التددريس المتيدريين والمدؤاتين مقدمنة
إياها ثبوتيات اععداد األكاديمي بما في ذلد الشد ادات الرسدمية األصدلية للمدؤه ت العلميدة
ونسدية أصدلية مواعدة مدن عقدد التوظيدف ونسدية مدن جدواز السدير ومدا تطلبدي وزارة العمدل
والشددؤون االجتماعيددة فددي الدولددة عددادة ويقددم بصددورة مسددتمرة إلددى المليددات وثددائق التقيدديم
واألدام الياصة بكل من م والتي تبين تطور عقو التدريس الوظييي والم ني .
تعيين أعضاء هيئة التدريس وأنظمة التعاقد الشخصي معهم
وقواعد إنهاء خدماتهم
 -1يعين أعقام هيئة التددريس بقدرار مدن الدرئيس التنييدذي للكليدة وفدق أنظمدة ايتيدار أعقدام
هيئددة التدددريس الددواردة فددي المددادة ( )7ويبلددع عقددو هيئددة التدددريس المعنددي ابددل صدددور اددرار
التعيين بقرار لجنة المعادالت اليداص بتحديدد رتبتدي األكاديميدة وع واتدي وذلد طبقدا لطبيعدة
60

إنجازاتي وسنوات يبرتدي التدي يدتم احتسداب ا لددى التعيدين أصدوال ليتسدنى لدي المراجعدة واتيداذ
القرار المناسا .
 -2أال مدة للتعااد م أعقام هيئة التدريس الميريين هي سنتان اابلتان للتجديد ليترات مماثلدة
تلقائيا ما لم ييطر أحد الطرفين األير بعدم ريبتي في تجديد العقد ابل أربعدة أشد ر مدن تداريح
انت ائدي وتكدون مدددة التعاادد مد المددؤاتين مدن م فصد دراسدديا واحددا اداب للتجديددد وفدي جميد
األحوال فحن العقد ال يعتبر ساريا إال بعد التأكدد مدن إجدرامات اللياادة الصدحية والموافقدة األمنيدة
(اعاامة) وبعد التأكد كذل من صحة كافة الوثائق والمستندات الشيصية المقدمة .
 -3يجددوز بقددرار مددن مجلددس الكليددة يوافددق عليددي مجلددس األمنددام زيددادة مدددة التثبيددت إلددى ثد ث
سنوات متى كانت ثمة قرورة وألسباا موجبة .
 -4فدي حالدة التعااددد ا لددائم أو المؤاددت مد أعقددام هيئدة التددريس فددحن الكليدة تبددرم هدذ العقددود
قمن نظام االستيدام المحلي أو نظام االستيدام اليارجي وتكدون عقدود االسدتيدام اليارجيدة
محصورة ب ير المواطنين ممدن يتعدذر تدوافرهم دايدل الدولدة ويدتم الوصدول إلدي م عدادة عدن
طريق اععارة أو انتياا اللجان الياصة ل م وفق األصول المقررة .
 -5تصرف الكلية ألعقام هيئة التدريس المعينين بعقود استيدام يارجية بدل تذاكر سير اددوم
وفق المقرر في بابي وتوفر ل م اعاامدة الكاملدة فدي اليندادق أو دور قديافة ريثمدا يدتم تسدليم م
السكن المناسا والمؤثث بشكل مناسا أو بدل ما وتصدرف ل دم رواتدب م مدن تداريح االلتحداف
بالكلية .
 -6تكون السنة األولى تجريبية بالنسبة للميريين ويعد عقو هيئة التدريس مثبتا تلقائيا بانت ام
سددنتي التجريبيددة مددا لددم ييطددر بحن ددام يدمتددي بحيددث يسددتمر التثبيددت إلددى ن ايددة المدددة المكملددة
لسنتين اابلتين للتجديد .
 -7يج وز للكلية عدم تثبيت عقو هيئة التدريس الميرغ عند انت ام سنتي التجريبية شريطة أن
يتم إيطار بذل ابل أربعة أش ر من انت ائ دا وفدي حدال تدأير إيطدار بدذل عدن حددود هدذ
المدة فحن الكلية ملزمة بصرف مرتا إجمالي أربعة أش ر من تاريح اعيطار .
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 -8يجوز للكلية إن ام عقد الميرغ ابل انت ام سنتي التجريبية من دون إبدام األسدباا وفدي هدذ
الحالة فحن عقو هيئة التدريس يستحق تعويقا يعادل إجمالي رواتا أربعة أش ر مدن تداريح
إيطار بذل .
 -9ينت ي العقد بانت ام مدتي ويجدد تلقائيا ما لم ييبر طرفا العقد (الكلية وعقو هيئة التدريس
ال مثبت) كل واحد من ما اآلير بعدم ريبتي في تجديد العقد حال ارر ذل

ابل أربعة أش ر مدن

تدداريح انت ائددي فددحذا تيليددت الكليددة عددن ذلد ألزمددت بصددرف إجمددالي رواتددا أربعددة مددن تدداريح
اعيطار وفي حال تيلف عقو هيئة التدريس عن ذل فحني يحرم مدن مكافدأة ن ايدة اليدمدة أو
من نصي ا وف ق مطالعة مجلس الكليدة بحيدث ال تصدرف لدي إال بقدرار اسدتثنائي يعتمدد الدرئيس
التنييذي للكلية ويبنى على أسباا موجبة .
 -10ين ى عقد عقو هيئة التدريس المثبت ابل انت ام مدة التعااد بقرار مدن الدرئيس التنييدذي
للكلية في الظروف التالية :
أ -ابول االستقالة ويشتر ط لقبول االستقالة بصورة طبيعية أن يتقدم ب ا عقو هيئة التدريس
ابل مدة انت ام العقد بأربعة أشد ر ييصدم مدن ي ل دا عدن عددم ريبتدي فدي تجديدد عقدد أو ابدل
أربعة أش ر من تاريح انت ام السنة المالية الجامعية (  ) 8/31يحدد ن ايت ا موعددا لطلدا إن دام
يدماتي وفي حال أصر عقو هيئة التدريس على إن ام يدمتي دون مراعاة هدذين الشدرطين
فحني يحرم عندها من نصدف مكافدأة ن ايدة اليدمدة المسدتحقة ويكدون سدير وسدير أسدرتي علدى
نيقتي .
ا -إل ام الوظيية أو لمقتقيات المصلحة العامة وفي هذ الحالة يمنم عقو هيئة التدريس
تعويف ن اية يدمتي مقافا إليي راتا أربعة أش ر من تاريح إيطار بحل ام العقد .
ج -العجز الدائم عن العمل وفق تقرير هيئة طبية ميتصة ومعتمدة .
د -اليصل التأديبي .
هـ -الحكم الققائي المبرم بحقي في جرائم ميلة بالشرف أو باألمانة .
و -بلوغ سن اليامسة والستين ويجوز بقرار من مدير الكلية بعد تيويف مجلس األمنام م ّد
سن اليدمة إلى ما فوق ذل بعقد يجدد سنويا متى كانت ثمة قرورة.
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تعيين أعضاء هيئة التدريس عن طريق اإلعارة ونظام األستاذ الزائر
 -1يجوز تعيين بعف أعقام هيئة التدريس بطرق اععارة مدن الجامعدات العربيدة أو األجنبيدة
المعتددرف ب ددا بحيددث تؤيددذ بعددين االعتبددار سددنوات يدددمت م الكاملددة فددي هددذ الجامعددات فددي
احتساا رتب م األكاديمية وع وات م وفق األنظمة المتبعة بالكلية وبقرار من لجنة المعادالت
 -2تطبددق بحددق عقددو هيئددة التدددريس المعددين عددن طريددق اععددارة جمي د الشددروط والقددوانين
والمزايا المطبقة بحق أعقام هيئة التدريس المعينين تيريا عن طريق التعااد الشيصي .
 -3تستبدل العبارات الواردة في المادة ( ، )9ذات الصلة بتحديد مدة العقد بسنتين اابلتين للتجديد
فترات مماثلدة بعبدارة  :يعدين عقدو هيئدة التددريس المعدار فدي الكليدة لمددة تحدددها االتياايدات
المبرمة م الج ة المعيدرة وليتدرات اابلدة للتجديدد كمدا تسدتبدل عبدارات  :ينت دي العقدد بانت دام
مدتي ما لم يتيق الطرفان على ي في بعبدارات  :ينت دي العقدد بانت دام مددة اععدارة مدا لدم تتيدق
الكلية والج ة المعيرة على ي ف ذل .
 -4يجدوز لمجلدس الكليددة بندام علددى توصدية العميدد ورئدديس القسدم األكدداديمي الميدتص اسددتقدام
أساتذة زائرين بكيامات عالية ولمدد محدودة يقومون ي ل ا بتدريس مسااات دراسية وذل
في حدود ما تسمم بي اوانين األعبام الدراسية األسبوعية المعتمددة فدي الكليدة وبعبدىم تدريسدي
لةستاذ الزائر ال يزيد على ( )18ساعة أسبوعية وفي هذ الحالة فحن الكلية تتحمل نيقات سدير
األسددتاذ الزائددر وإاامتددي ومكافدد ت مدددة العمددل فددي الكليددة وفددق القددوانين المرعيددة اعجددرام فددي
المؤسسات المماثلة .
تعيين المدرسين للتدريس في البرامج التأهيلية والعالجية
 -1يتم تعيين مدرسين للتدريس في البرامج التأهيلية والع جية بقرار صادر عن مجلس الكلية
يعتمددد المدددير ويكددون تعييددن م ل ددرف التدددريس حصددرا فددي البددرامج اععداديددة التأهيليددة
والبرامج الع جية والتدريبية حيث تنحصر مجداالت تدريسد م بمدواد الل دة العربيدة والل دة
اعنكليزية وأساسيات علوم الشريعة وترتيل القرآن وعلوم الحاسا اآللي .
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 -2يكون تعيين المدرسدين ل دذ البدرامج محصدورا بحملدة الشد ادات الجامعيدة بمسدتوى درجتدي
(الماجستير والبكالوريوس) ويتم توزيع م بحسا المقرر في المادة رام (. )6
 -3تنطبق على أنظمة تعيدين المدرسدين ل دذ البدرامج جميد األحكدام الياصدة بتعيدين أعقدام
وتحدد اللوائم المالية الرواتدا األساسدية ل دم

هيئة التدريس وكذل أحكام إن ام يدمات م
وبدالت م المستحقة .

 -4يتمت المدرسون المعينون للتدريس في برامج التأهيل والع ج باعجازات نيسد ا التدي يتمتد
ب ا أعقام هيئة التدريس .
مهام أعضاء هيئة التدريس وأعباؤهم التدريسية
 -1يتعين على عقو هيئة التدريس المتيرغ أن يبدذل دوامدا أسدبوعيا مقددار (  ) 40أربعدون
ساعة عمل تتوزع على األعمال التالية :
أ -القيددام بالتدددريس وإجددرام االمتحانددات الجزئيددة دايددل اليصددول والمشدداركة فددي لجددان
االمتحانات والقيام بأعمال تنسيق المواد متى كلف بذل .
ا -القيام بأعمال البحث العلمي وإجرام الدراسات المبتكدرة بصدورة مسدتمرة والمشاركة
بندوات ومؤتمرات سنوي تواةب آخر المستجدات وأحدث االجتهردات في مجرل التخصص .
ج -اعشراف على بحوث الطلبة وبحوث التيرج ومنااشت ا .
د -القيام باعرشاد األكاديمي وتوجيي الطلبة .
هـ -المشاركة في أعمال المجالس األكاديمية وأعمال اللجان المتيصصة .
و -تقددديم االستشددارات فددي مجددال ايتصاصددي والمشدداركة فددي أعمددال يكلددف ب ددا فددي نطدداق
ايتصاصي تتطلب ا يدمة المجتم المحلي وتلبية احتياجاتي .
ز -التيددرغ ألدام واجبددي العلمددي علددى الوجددي األكمددل صددونا لمكانددة الكليددة ومحافظددة علددى
مستواها ال ئق ب ا في ميادين البحث والتعليم المتقدم .
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 القيام بما يكلف بي من م ام مناسبة ال تتعارف م طبيعة عملي من ابدل مددير الكليدة أوالعميد أو رئيس اسمي .
 -2يحدد العام التدريسي ألعقام هيئة التدريس بما يلي :
أ ) 15( -يمس عشرة ساعة معتمدة فدي اليصدل الدراسدي الواحدد كحدد أاصدى ألعقدام
هيئة التدريس القائمين بالتدريس في برنامج درجة البكالوريوس ممن هم برتبة محاقر .
ا ) 12( -اثنتا عشرة ساعة معتمدة فدي اليصدل الدراسدي الواحدد كحدد أاصدى ألعقدام
هيئة التدريس ممن هم برتبة أستاذ مساعد أو أستاذ مشار

أو برتبة أستاذ.

ج )9( -تس ساعات معتمدة في اليصل الدراسي الواحد كحد أاصى لعقو هيئة التدريس
المكلف برئاسة اسم أكاديمي أو وحدة علمية في الكلية .
د )6( -ست ساعات معتمدة في اليصل الدراسي الواحد كحد أاصى لعقو هيئة التددريس
المكلف بم ام عمادة الكلية أو م ام مستشار الشؤون األكاديمية ومستشار الرئيس.
 -3يجوز بقرار من الرئيس التنييذي للكلية وبتنسيا مدن العميدد أن ييدرغ عقدو هيئدة التددريس
ألعمال البحث أو اعدارة األكاديمية أو أعمال اللجان

بصورة دائمة أو مؤاتة .

 -4ال يجو ز لعقو هيئة التدريس المتيرغ القيام بالتدريس يدارج الكليدة لقدام أجدر أو بدوندي إال
بعد موافقة الرئيس بتنسيا من العميد وأيذ رأي رئيس القسم الميتص .
 -5فددي سددياق يدمددة المجتم د المحلددي وتلبيددة احتياجاتددي يجددوز لعقددو هيئددة التدددريس إلقددام
المحاقرات العامة والمشاركة بندوات تليزيونية وإذاعية مشروطة بموافقة الرئيس التنييذي
أصوال .
 -6يجا على كل عقو من أعقام هيئة التدريس أن يقدم إلى رئديس اسدمي تقريدرا سدنويا عدن
نشاطي األكاديمي (التقييم الذاتي) في مجال التدريس واعشراف األكاديمي والبحدث العلمدي
وأعمال اللجان ويدمة المج تم

حيث يؤيذ ذل بعين االعتبار وبشكل فعدال فدي سدياق تقيديم

عقو هيئة التدريس المعني وعلى رئيس القسم أن يق تعليقاتي على هذ التقارير ويقمن ا
تقرير الشامل عن أعمال اسمي الذي يرفعي أصوال إلى العميد .
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التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس وتدريبهم
 -1فددي سددياق التنميددة الم نيددة المسددتدامة ألعقددام هيئددة التدددريس فددحن الكليددة تحددث وتدددعو
المدرسددين إلددى قددرورة إجددرام بحددوث متواصددلة ذات صددلة بااليتصدداص وتددوفر ل ددم الواددت
ال د زم لددذل

وتعلم ددم أن هددذ البحددوث تددديل بشددكل أساسددي فددي بددرامج تقيدديم أدائ ددم وتحديددد

مستويات م .
 -2تنظم الكلية المؤتمرات التيصصية وتقيم الندوات العلميدة بصدورة سدنوية ودوريدة يشدار
في ا ويحقرها أعقام هيئة التدريس وتقم م إلى أعداد من اليبرام والباحثين من دايل الدولة
ويارج ا بشكل يثري لدي م اليكر وينمي ادرات م العلمية.
 -3تعتمددد الكليددة أنظمددة دايليددة تددوفر ألعقددام هيئددة التدددريس فددرص تمثيل ددا فددي مددؤتمرات
متيصصة دايلية ويارجية تنظم ا ج ات أكاديميدة وعلميدة وتحتدرم حقدوق ملكيدات م اليكريدة
وحق م في النشر .
 -4تقيم الكليدة دورات تددريا دوريدة يحقدرها أعقدام هيئدة التددريس يعدرف في دا آيدر مدا
توصلت إليي تقنيات التعليم وأحدث مبادىم وطرق التددريس المسدتيدمة فدي مؤسسدات التعلديم
العالي المتقدمة محليا ويارجيا .
 -5تطبق الكلية بصورة دورية برامج وأسداليا تقيديم لقيداس فعاليدة ومسدتوى أدام أعقدام هيئدة
التدريس وتعلم م أن نتائج التقييم ستستيدم في وق برامج التدريا والتنميدة الم نيدة الياصدة
ب م كما تستيدم في وق يطط ل رتقام بمستوى البرنامج التعليمي .
تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس
 -1ييق أعقام هيئة التدريس من المتيريين والمؤاتين في الكلية إلى برامج تقييم دورية
تحسا نتائج ا وفق نظام النقاط ابيل انت ام كل فصل دراسي .
 -2يددتم إعد م أعقددام هيئددة التدددريس أن بدرامج التقيدديم هددذ هددي لقيدداس فعاليددة أدام المدرسددين
وأساليا التدريس لدي م ولقياس فعالية البرامج التعليمية حيث يترتا علي ا مبدادرات تددريا
وتنمية ادرات أعقام هيئة التدريس متى دعت الحاجدة وإجدرام تعددي ت مناسدبة علدى يطدط
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البرامج التعليمية ل رتقام بمستوى هذ البدرامج والم دم ألعقدام ال يئدة معرفتدي هندا هدو أن
هذ النتائج تتيذ مقياسا م مدا فدي ادرارات تجديدد أو عددم تجديدد عقدود التددريس وفدق مدا تدرا
المجالس الميتصة مناسبا في سياق ت ليا مصلحة الكلية ومصلحة نظام وكيامة التعليم في ا .
 -3يتم تجمي النقاط الياصة بتقييم عقو ه يئدة التددريس فدي جددول يأيدذ بعدين االعتبدار ايداس
الم ارات التالية :
أ -االنتاج العلمي المنشور لعقو هيئة التدريس على مستوى العام الجامعي .
ا -المساهمة في تنييذ يطة البحث العلمي على مستوى القسم الذي يعمل فيي والكلية .
ج -المشاركة في المؤتمرات التيصصية والندوات العلمية وورش العمل
د -مستوى النجا في تطوير أساليا و تقنيات طرق التدريس لديي .
هـ -مستوى اعشراف األكاديمي لديي .
و -مدى نجاحي في ع ااتي الم نية م زم ئي .
ز -مدى نجاحي في ع ااتي الم نية م ط بي وتنمية م ارات م .
 مشاركتي في تطوير اليطط والبرامج التعليمية .ط -مدددى نجاحددي فددي أدام األعمددال اعداريددة واألكاديميددة التددي يكلددف ب ددا مباشددرة أو مددن
ي ل أعمال اللجان على مستوى القسم أو الكلية .
ي -مستوى مساهمتي في تقديم االستشارات العلمية واألكاديمية .
 -مستوى مشاركتي في أعمال تنمية المجتم

من ي ل المساهمات في أنشطة الجمعيات

العلمية المحلية ويير المحلية .
ل -اسدتبانات الطلبددة التددي تسددتطل في ددا آراؤهددم حددول المندداهج والبددرامج التعليميددة وأدام
األاسام وأدام أعقام هيئة التدريس في اليصول وع اات م م الطلبة.
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ترقيات أعضاء هيئة التدريس
 -1تعتمد الكلية معايير لتراية عقو هيئة التدريس تشمل تقييم أدائي في المجاالت التالية :
أ -اعنتاج العلمي  :ويشمل إنتاج عقو هيئة التددريس العلمدي المحكدم المنشدور يد ل فتدرة
ش ل الرتبة األكاديمية الحالية أو المقبول للنشر في ا ويديل في هذا السياق البحوث المحكمة
المسددتقلة التددي يجري ددا وتددأ ليف الكتددا وبحددوث المجدد ت والندددوات والمددؤتمرات ومسددتوى
مشاركتي في ا ومستوى مساهماتي في مشاري وبرامج البحث العلمي في اسمي .
ا -التدريس  :ويعني هذا المعيار أن يكون عقدو هيئدة التددريس ناجحدا فدي تدريسدي عدام
على تطوير طرق التدريس لديي بشكل ال يقل تقدير في تقييم فعالية التدريس عن (جيد جدا) .
ج -اعرشاد األكاديمي  :ويعني هذا اياس مدى نجا عقو هيئة التدريس في ع ااتي الم نية
م ط بي ومساهمتي في نجا تطبيق اليطط والبرامج الدراسية .
د -تطوير الكلية  :ي دف هذا المعيار إلى اياس مدى نجا مشاركة عقدو هيئدة التددريس فدي
األعمال األكاديمية وأعمال اللجان التي يكلف ب ا على مستوى القسم أو الكليدة ومددى مسداهمة
مشاركاتي هذ في تطوير يطط الكلية كما ي دف هذا المعيار إلى رصد مسدتوى تعامدل عقدو
هيئددة التدددريس م د بددرامج التدددريا المقامددة دايددل ويددارج الكليددة وايدداس مسددتوى نجاحددي فددي
االستيادة من ا .
هـ -يدمة المجتم  :تأيذ معايير التراية المعتمدة في الكلية بالحسبان اياس مستوى مساهمة
عقو هيئة التدريس في أعمال الجمعيات والمراكز العلمية دايل المجتمد

ونشداطي فدي مجدال

تقديم االستشارات ذات الصلة بايتصاصي .
 -2يشترط في األستاذ المساعد المتقدم للتراية إلى رتبة أستاذ مشار ما يلي:
أ -أن يكون اد أمقى مدة ال تقل عن يمس سنوات في رتبة أستاذ مساعد من ا سنتان علدى
األال في الكلية .
ا -أن يقدم إنتاجا علميا ال يقل عن يمسة بحوث محكمة تم نشر ث ثة من ا على األادل فدي
مج ت علمية محكمة وتم تحكيم البااي من ا وأيذ الموافقة على نشر .
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ج -أن يكون اثنان من هذ البحوث على األال اد أنجزهما أثنام فترة عملي في الكليدة وبحدث
واحد من ا اد نشر أو ابل للنشر في مجلدة علميدة محكمدة حاصدلة علدى تصدنيف (أ) وبحثدان فدي
مجلة تصنيي ا (ا) بحيث يقبل نشر البااي في مجلة تصنيي ا (ج) .
د -أن ال يكددون ألي مددن هددذ البحددوث صددلة برسددائلي التددي نددال علي ددا درجددات علميددة أو
بالرسائل الجامعية التي أشرف علي ا أو سبق أن ادمت في ترايات سابقة .
هـ -أن يكون تقدير في كل من مجاالت التدريس واعشراف األكاديمي وتطوير الكلية ويدمة
المجتم

ال يقل عن ( جيد جدا ) .

 -3يشترط في األستاذ المشار المتقدم للتراية إلى رتبة أستاذ ما يلي :
أ -أن يكون ادد أمقدى مددة ال تقدل عدن يمدس سدنوات فدي رتبدة أسدتاذ مشدار

من دا ثد ث

سنوات على األال في الكلية .
ا -أن يقدم إنتاجا علميا ال يقل عن تسعة بحوث محكمة تدم نشدر سدتة من دا علدى األادل فدي
مج ت علمية محكمة وتم تحكيم البااي من ا وأيذ الموافقة على نشر .
ج -أن يكون بحثان في أال تقدير من البحوث التسعة اد نشرا أو ادب للنشدر فدي مجلدة علميدة
محكمة حاصلة على تصنيف (أ) وأربعة بحدوث فدي أادل تقددير ادد نشدرت أو ابلدت للنشدر فدي
مجلة علميدة محكمدة حاصدلة علدى تصدنيف (ا) بحيدث يقبدل نشدر البحدوث المتبقيدة فدي مجلدة
علمية محكمة حاصلة على تصنيف (ج) .
د -أن تكون يمسة من هذ البحوث على األال اد أنجزها أثنام فترة عملي في الكلية.
هددـ -أن ال يكددون ألي مددن هددذ البحددوث صددلة برسددائلي التددي نددال علي ددا درجددات علميددة أو
بالرسائل الجامعية التي أشرف علي ا أو سبق أن ادمت في ترايات سابقة .
و -أن يكون تقدير في كل من مجاالت التدريس واعشراف األكاديمي وتطوير الكلية ويدمدة
المجتم

ال يقل عن ( جيد جدا ) .

 -4تصنف المجلة العلمية المحكمة قمن اليئة (أ) إذا كانت تراعي في نشر البحدوث التيصدص
الدايق الشريعة أو القانون دون دمج بين ما وتصنف المجلة قمن اليئدة (ا) إذا كاندت تجمد
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في بحوث ا المنشورة بين تيصصين مرتبطين كالشريعة والقانون وتصنف قمن اليئة (ج) إذا
كانت تجم في بحوث ا بين أكثر من تيصص علمي .
 -5يقدم طل ا التراية إلدى رئديس القسدم األكداديمي الميدتص متقدمنا نسديا كافيدة مدن اعنتداج
العلمددي وسدديرة العقددو المعنددي الذاتيددة حيددث يعددرف رئدديس القسددم ملددف الطلددا علددى لجنددة
أكاديمية مص رة من دايل القسم يشكل ا ل ذا ال رف تقوم بحبدام الرأي .
 -6يرف طلا التراية إلى عميد الكلية مشيوعا برأي القسدم األكداديمي الميدتص

حيدث يشدكل

عميد الكلية لجنة مص رة من الكلية ل رف النظر في موقوع التراية وإبدام الرأي .
 -7يرف د عميددد الكليددة طلددا الترايددة إلددى الددرئيس التنييددذي للكليددة مشدديوعا برأيددي ورأي اللجنددة
الياصددة التددي شددكل ا ومطالعددة القسددم األكدداديمي المعنددي حيددث يقددوم الددرئيس التنييددذي للكليددة
بموازنة اآلرام بنتائج تقييم أدام عقو هيئة التدريس المعني وفق المشار إليي فدي اليقدرة األولدى
من هذا البندد ثدم يطلدا بعدد ذلد تحكديم لجندة ياصدة ل دذا ال درف مدن يدارج الكليدة ويقدوم
بجمي اعجرامات ال زمة لذل وفق األصول األكاديمية المعمول ب ا بعدها تعرف التوصيات
على مجلس الكلية لمنااشت ا والموازنة بين ا تم يدا التياذ القرار المناسا بشأن ا .
 -8في حال عدم الموافقة على التراية يستطي عقو هيئة التدريس المعني طلا التراية مجددا
بعد سدنة كاملدة مدن تداريح عددم الموافقدة مشديوعا بأعمدال علميدة جديددة أو بتقدارير جديددة تييدد
تحسن مستوى أدائي متى كان ذل مطلوبا .
 -9ال يجددوز أن يكددون أي مددن المحكمددين فددي موقددوع الترايددة دايددل الكليددة أو يارج ددا ممددن
أشرف على أعمال علمية تيص طالا التراية ادد سدبق لدي أن ندال علي دا درجدات علميدة أو
ممن اشتر معي في إجرام بحوث علمية .
 -10تحاط جمي أعمال اللجان الياصة بدراسة طلبات التراية بالسرية التامة
مساءلة ومحاسبة أعضاء هيئة التدريس وحقهم في التظلم
 -1يجا على عقو هيئة التدريس القيام بالم ام والواجبدات المنوطدة بدي بحكدم الوظييدة وعليدي
التقيد بأحكام القوانين واللوائم والتعليمات والقدرارات المعمدول ب دا دايدل الكليدة وأن يلتدزم فدي
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ع ااتددي مد زم ئددي وط بددي ومد المجتمد بدداألي ق الياقددلة وفددق مددا هددو سددائد فددي األعددراف
العربية واعس مية وأن ال يقوم بأي عمل يسيم إلى سمعة الكلية أو سمعة العاملين في ا وفي
حال إي لي بذل فحني يق نيسي في إطار المساملة وتحمل العقوبات المنصوص علي ا في البندد
السادس من األحكام التالية .
 -2يشكل الرئيس التنييذي للكلية مجلس تأديا للتحقيق في انت اكات عقو هيئة التدريس ألحكام
اللوائم والتعليمات واألعراف المذكورة آنيا ويكون المجلس برئاسة العميدد وعقدوية اثندين أو
ث ثة من أعق ام هيئة التدريس ييتارهم الرئيس التنييذي للكلية ممن يش ل رتبة أكاديميدة أعلدى
أو موازية لرتبة من يحقق معي ويكون ارار مجلس التأديا نافذا وملزما .
 -3يحيل الرئيس التنييذي للكلية انت اكات عقو هيئدة التددريس المعندي إلدى المجلدس التدأديبي
بعد ايامي بحجرامات تحقيق أولية يكلف ب ا أحد أعقام هيئة التدريس ممدن يشد لون رتبدة أعلدى
أو موازية للعقو المعني باالنت اكات يرشم عن ا إمكانية صدق واوع هذ االنت اكات .
 -4يبلع الرئيس التنييذي للكلية عقو هيئة التدريس المحال إلى مجلس التأديدا بدالت م المنسدوبة
إليي بصورة يطية ابل موعد جلسة المساملة بيمسة عشر يوما في أال تقدير.
 -5لعقو هيئة التدريس المحال على التحقيق حق الدفاع عن نيسي ولي أن يسدتعين بمدن يدداف
عني أمام مجلس التأديا .
 -6العقوبات التأديبية التي يجوز توايع ا على أحد أعقام هيئة التدريس هي:
أ -التنبيي .
ا -اعنذار .
ج -اليصم من الراتا .
د -اعنذار م الحرمان من الع وة الدورية لمرة واحدة أو الحرمدان مدن الترايدة لمددة سدنة
واحدة .
هـ -اعنذار م واف صرف الراتا لمدة ستة أش ر .
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و -إن ام اليدمة م االحتياظ بالحق في مكافأة ن اية اليدمة المستحقة .
ز -إن ام اليدمة م الحرمان من كل مستحقات مكافأة ن اية اليدمة أو بعق ا .
 -7يوا العميد العقوبتين ( أ ا ).
 -8بوا الرئيس التنييذي للكلية العقوبات (أ ا ج د هـ) .
 -9يوا مجلس التأديا جمي العقوبات بما في ا العقوبتين ( و ز ) باعتماد المدير .
 -10ال تسقط الدعوى التأديبية باستقالة عقو هيئة التدريس وللكلية مساملتي ومقاقاتي بعدها.
 -11يصدر ارار لجنة التأديا مشتم على األسباا والعلل التي بني علي ا القرار مستيلصدة
من البيانات المقدمة في التحقيق ومستندة إلى األحكام النظامية المعمول ب ا ويبلع عقو هيئة
التدريس المعني بالقرار وأسبابي كتابة ي ل أسبوعين من تارييي.
 -12يجوز لعقو هيئة التددريس الدتظلم مدن القدرار التدأديبي الصدادر بحقدي يد ل يمسدة عشدر
يوما من تاريح تبلي ي بي كتابة ويعد التظلم مقبوال إذا لم يبت فيي يد ل سدتين يومدا مدن تداريح
تقديمي ويكون القرار الصادر بشأن التظلم ن ائيا .
 -13يدتظلم عقددو هيئددة التدددريس مددن القددرار التددأديبي أمددام الددرئيس التنييددذي للكليددة متددى صدددر
باعتماد العميد وأمام رئيس مجلس األمنام متى صدر باعتمداد الدرئيس التنييدذي للكليدة وأمدام
مجلس األمنام مجتمعا متى صدر باعتماد رئيس مجلس األمنام .
 -14يحتي ظ عقو هيئة التدريس الذي تم وايي عن العمل بسدبا التحقيدق معدي أو بسدبا حبسدي
احتياطا أو المقدم للمساملة التأديبية بدور في التراية إذا حلت ي ل مدة الوادف أو المسداملة
فحذا انت ى التحقيق أو انت ت المساملة إلى برامتي أو جوزي بعقوبة ال تتعدى يصم يمسة أيام
من راتبي وجا رد ترايتي إلى تاريح استحقاا ا أمدا إذا جدوزي بعقوبدة أشدد حدرم مدن الترايدة
لمدة سنة من تاريح االستحقاق.
 -15تنققي المساملة بوفاة عقو هيئة التدريس كما تنققي بمرور ث ث سنوات على انت ام
يدمتي في الكلية .
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 -16ال يجوز تراية عقو هيئة التدريس المقدم للمحاكمة عن جناية أو جريمة ميلة بالشرف أو
األمانة ويحتيظ بدور في التراية إذا حلت ي ل المحاكمة فحذا انت دت إلدى برامتدي وجدا رد
ترايتي إلى تاريح استحقاا ا .
 -17تحيظ أوراق التحقيق وارارات العقوبات في ملف عقو هيئة التدريس في مكتا العميد .
 -18تمحى العقوبات ال تأديبية بعد تدوين ا بتواريي ا وأسدمام المعنيدين ب دا فدي سدجل يداص
وذل بمرور اليترات التالية :
أ -ستة أش ر في حالة التنبيي أو اعنذار أو اليصم من الراتا في حدود يمسة أيام

ا -سنة في حالة اليصم من الراتا مدة تزيد على يمسة أيام .
ج -سنتين في حالة الحرمان من الع وة .
 -19يتم المحو بقرار من رئيس مجلس األمنام أو الرئيس التنييذي للكلية كل في ايتصاصي
متى كانت تقارير أدام الموظف وسلوكي منذ تواي العقوبدة مرقديين حيدث يترتدا علدى محدو
العقوبة اعتبارها كأن لم تكن بالنسبة للمستقبل وترف أوراق العقوبة من مليي .
 -20تحسا المدد المشار إلي ا في البند السابق من تاريح صدور القرار بتواي الجزام.
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الرواتب والبدالت وإجراءات الهيئة األكاديمية المالية
الرواتب والبدالت الشهرية
المزايا اإلضافية الخاصة بالمواطنين
البدالت السنوية
اإلجازات
النقل والندب واإلعارة
اإليفاد
بدالت المتعاونين من أعضاء الهيئة األكاديمية
مكافأة نهاية الخدمة
أحكام عامة

تطبق الكلية في جمي هذه األبواب األحكام الواردة في قانون الموارد البشرية  27لسنة
 2006والصادر عن حكومة دبي
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الئحة البحث العلمي في كلية اإلمام مالك للشريعة والقانون – دبي
بعد االط ع على اانون إنشام كلية اعمام مال للشريعة والقانون رام ( )10لسنة 2011
وعلى ارار المجلس التنييذي رام ( )41لسنة  2011الياص بتعيين الرئيس التنييذي للكلية
وعلى اللوائم الدايلية المعمول ب ا في الكلية وعلى توصيات المجلس العلمي المنعقد بتاريح :
 2013/11/14واعتماد مجلس الكلية المنعقد بتاريح . 2013/11/20 :
فقد تقرر إصدار الئحة البحث العلمي بالكلية فق المواد اآلتية :
المادة ()1
تسمى هذه الالئحة (الئحة البحث العلمي ) وفي سياق تطبيق أحكامها فإنه يقصد بالكلمات
والعبارات التالية المعاني الموضحة مقابل كل منها :
الكلية

 :كلية االمام مال للشريعة والقانون.

الرئيس

 :الرئيس التنييذي للكلية.

العميد
المجلس

 :عميد كلية االمام مال للشريعة والقانون.
 :المجلس العلمي للكلية

القسم

 :اسم البحوث ومصادر المعلومات

اللجنة

 :لجنة البحث العلمي في الكلية .

المجلة

 :مجلة كلية اعمام مال للشريعة والقانون المحكمة (المعيار)

الئحة البحث العلمي  :هي ال ئحة التنظيمية لعمل لجنة البحث العلمي في الكلية.
الئحة المجلة

 :ال ئحة المنظمة لعمل مجلة الكلية المحكمة ولقواعد النشر في ا

البحث العلمي

 :العمل العلمي ال ادف إلى تنمية المعرفة االنسانية والمعتمد على األسس

العلمية المعتبرة وتشمل البحوث األساسية والتطبيقية وتحقيق الميطوطات وأعمال الترجمة .
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المادة ()2
أهداف البحث العلمي :
1ـ العمل على إظ ار ميزات المن ج االس مي وإس اماتي في الحقارة االنسانية.
 2ـ االس ام في إيجاد حلول للمشك ت التي تواجي المجتم من ي ل العناية باألبحاث ذات
الصلة ببحوث الشريعة والقانون .
 3ـ المساهمة في تعزيز االبداع العلمي وتحقيق أهداف الكلية ذات الصلة بتنمية واا البحث
العلمي التيصصي .
المادة ()3
المجلس العلمي للكلية :
يتولى المجلس العلمي لجهة إشرافه على البحث العلمي في الكلية المهام التالية :
 -1إارار اليطط الياصة بتنظيم شؤون البحث العلمدي والنددوات والمدؤتمرات التيصصدية
واليطط الياصة بشدؤون مجلدة الكليدة المحكمدة وإصددار اللدوائم والقدوانين الياصدة بدالتحكيم
والنشددر والملكيددة اليكريددة وتشددكيل اللجددان التددي تس د م وتسدداعد فددي نجددا تنييددذ هددذ األعمددال
بالصورة اليقلى .
 -2إارار يطط تطوير وتحديث مكتبة الكلية العامة والعمل على مدها بدنظم المعلومدات وفدق
أحدث الطرق .
المادة ()4
لجنة البحث العلمي  :تتشكل لجنة البحث العلمي من :
 .1الرئيس التنييذي (رئيساً)
 .2عميد الكلية (نائبا ً للرئيس)
 .3رئيس اسم البحث العلمي ومصادر المعلومات (عقوا ً ومنسقا ألعمال اللجنة)
 .4رؤسام األاسام العلمية في الكلية (أعقام)
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 .5رئيس شعبة البحث العملي واعصدارات
 .6عقو عن اسم الشريعة.
 .7عقو عن اسم القانون.
 .8يحق للرئيس التنييذي إقافة أي شيص لعقوية المجلس من دايل أو يارج الكلية.
المادة ()5
مهام لجنة البحث العلمي :
1ـ رسم سياسات البحث العلمي في الكلية وتطويرها.
2ـ إارار يطط مشاري البحوث السنوية م ااترا الموازنة السنوية لت طيت ا.
3ـ رف مشاري البحث العلمي واعتمادها أصوال من ابل المجلس العلمي للكلية.
4ـ توفير الوسائل المادية والمعنوية لتعزيز ميزانية البحث العلمي في الكلية.
5ـ اعتماد لجان التحكيم من الكلية ويارج ا وفق القوابط العلمية للتحكيم.
6ـ التنسيق بين الكلية والمراكز البحثية والجامعات األيرى دايل الدولة ويارج ا.
7ـ القيام بأي أمور أيرى تتعلق بالبحث العلمي.
المادة ()6
مهام قسم البحث العلمي:
 -1متابعة وق يطط مشاري البحوث العلمية التي يتقدم ب ا أعقام هيئة التدريس لتلبية
احتياجات البرنامج التعليمي واحتياجات المجتم ذات الصلة

ومنااشت ا في سياق عمل

المجلس العلمي تم يدا العتمادها وفق األصول المتبعة .
 -2توزي ميردات اليطط على أعقام هيئة التدريس المعنيين ب ا
من م في سياق احتمال البرنامج التعليمي وسعتي .
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وتشكيل لجان بحث

 -3متابعة يطوات البحث العلمي التي يقوم ب ا أعقام هيئة التدريس

واتياذ اعجرامات

ال زمة ل تحكيم ا بححالت ا على لجان دايلية يشكل ا المجلس العلمي ل ذا ال رف

أو على

ج ات ميتصة يارجية تم يدا لنشرها م حيظ الحقوق .
 -4يكون رئيس القسم عقوا دائما في لجنة البحث العلمي ولجنة تحكيم األبحاث واألعمال
الواردة إلى المجلة .
 -5رئيس القسم هو المسؤول عن تصدير الشروط والمعايير الياصة بالنشر في المجلة
وإع ن أبواا الموقوعات الياصة بالعدد ويتولى أعمال إحالة األبحاث على لجنة التحكيم
ويحدد مواعيد اجتماع ا بالتنسيق م رئيس التحرير ويتيذ صية سكرتير التحرير.
 -6تصنيف األبحاث التي حظيت بموافقة اللجنة ومتابعة أعمال الطباعة والتصحيم وتنظيم
األعمال بين موظيي الوحدة لقمان صدور األعداد في المواعيد المحددة دون تأيير .
المادة ()7
المؤتمرات والندوات:
 -1يق المجلس العلمي اليطة السنوية لتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل أثنام العام
الجامعي واعتمادها أصوال بعد إارارها من مجلس الكلية.
 -2يشكل المجلس العلمي اللجان الميتصة ل رف تنظيم واائ المؤتمرات والندوات وت يئة
الظروف المناسبة لنجاح ا ومتابعة إنجازات ا ومتطلبات ا وفق األصول .
 -3متابعة أعمال طباعة أبحاث المؤتمرات والندوات ومتابعة توزيع ا وفق األصول .
 -4متابعة أعمال التواصل م المعنيين بتنييذ برامج المؤتمرات والندوات المعتمدة وذل
بالتنسيق م الج ات الميتصة في الكلية لقمان نجا تنيذي ا بالداة المطلوبة .
المادة ()8
مجاالت النشاط البحثي في الكلية:
1ـ إصدار مجلة الكلية المحكمة (المعيار).
78

2ـ اعتماد ودعم مشاري البحوث العلمية األساسية والتطبيقية واليردية والجماعية.
3ـ عقد المؤتمرات والندوات.
المادة ()9
مجلة الكلية المحكمة (المعيار):
 1ـ مجلة علمية محكمة تعنى بنشر البحوث التيصصية في مجالي الشريعة والقانون وتصدر
عن الكلية باسم مجلة المعيار .
2ـ تيق البحوث المنشورة في ا للتحكيم بحسا األصول المتبعة.
3ـ تصدر أعداد المجلة سنويا ويجوز إصدارها بأعداد ياصة .
المادة ()10
تتب المجلة قسم البحوث ومصادر المعلومات وتشرف عليها هيئة تحرير تتكون من:
أ ـ الرئيس التنييذي للكلية

مشرفا عاما على المجلة.

ا ـ أحد أعقام ال يئة األكاديمية برتبة أستاذ

رئيسا للتحرير .

ج ـ رئيس اسم البحوث ومصادر المعلومات

سكرتيرا للتحرير .

دـ أعقام من دايل الكلية
هـ -أعقام من يارج الكلية
المادة ()11
يتم تعيين هيئة استشارية للمجلة مكونة من أساتذة باحثين من خارج الكلية.
المادة ()12
تحدد شروط وقواعد النشر في المجلة بناء على بنود الالئحة الخاصة بها والصادرة عن
الرئيس التنفيذي للكلية بتاريخ 2009/11/1 :
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المادة ()13
مشاري البحث العلمي المعتمدة في الكلية .
أ ـ مشاري البحث العلمي اليردية التي يتقدم ب ا أعقام هيئة التدريس بصورة منيردة .
ا -مشاري البحث العلمي الجماعية التي تقوم بتنييذها مجموعات بحثية دايل الكلية .
ج ـ مشاري تحقيق ميطوطات التراث .
د ـ الرسائل العلمية.
هـ ـ الكتا المتعلقة بالمسااات الدراسية في الكلية.
و ـ الموسوعات العلمية المتيصصة في مجالي الشريعة والقانون .
ز -البحوث المحكمة المقدمة للنشر في مجلة الكلية المحكمة (المعيار)
 بحوث المؤتمرات والندوات .المادة ()14
دعم مشاري البحث العلمي بالكلية :
 -1تقدم الكلية الدعم المناسا لتحكيم ونشر البحوث العلمية ومشاريع ا الميتلية التي ينيذها
أعقام هيئة التدريس العاملين في الكلية ويشمل الدعم البحوث األساسية والتطبيقية على حد
سوام والبحوث اليردية والجماعية .
 -2توفر الكلية ألعقام هيئة التدريس فرص المشاركة م باحثين في مؤسسات علمية معنية
بايتصاص الكلية محلية كانت أو يارجية وذل

من ي ل اعتماد بعثات وم مات زيارات

البحث العلمي كما توفر الكلية فرصا الستقافة باحثين زائرين عند القرورة للمساهمة في
تطوير مشاري البحث العلمي التيصصي المعتمدة في الكلية .
 -3يعطى المبتعثون أليراف البحث العلمي بدل ابتعاث دايلي أو يارجي وفق المنصوص
عليي في اانون الموارد البشرية لحكومة دبي .
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 -4تدعم الكلية نشر البحوث العلمية ونشر مشاريع ا الميتلية بعد تحكيم ا وذل

بأشكال ا

الميتلية من كتا وموسوعات ودراسات تطبيقية إحصائية وتقارير علمية وتحقيق التراث
والترجمات وأوراق البحوث العلمية .
 -5تيصص الكلية ألجل دعم نشر البحوث العلمية ومشاريع ا الميتلية ميزانية سنوية مستقلة
قمن بنود الموازنة السنوية للكلية .
 -6تدعم الكلية نشر البحوث العلمية من ي ل اعتماد اصدار مجلة محكمة وتنظيم المؤتمرات
والندوات وطباعة األعمال العلمية الميتلية .
 -7تعيّن الكلية لدعم األعمال البحثية التي يقوم ب ا أعقام هيئة التدريس عددا من الباحثين
ا لمتيريين في سياق عمل وحدة البحث العلمي والمجلة وذل وفق الوظائف المعتمدة لذل في
شؤون الموارد البشرية .
المادة ()15
مراحل اعتماد خطط مشاري البحث العلمي واعتماد نشرها :
 -1تقدم يطط مشاري البحث العلمي اليردية والجماعية مشيوعة بتقرير شاف من المعنيين ب ا
عن طريق وحدة البحث العلمي والمجلة ب ية أيذ الموافقة علي ا من لجنة البحث العلمي بعد
اعتمادها أصوال من ابل المجلس العلمي للكلية .
 -2تقوم وحدة البحث العلمي والمجلة بمراجعة مبدئية لمشاري البحث العلمي المقدمة للتأكد من
موافقت ا للشروط المعلنة ووقع ا في سياق يطط البحث العلمي السنوية .
 -3تقدم يطط مشاري البحث العلمي مشيوعة بتقارير أصحاب ا وتقارير الوحدة إلى لجنة البحث
العلمي حيث تقوم اللجنة بحجرامات تحكيم ا وإحالة المقبول من ا إلى المجلس العلمي للنظر
واالعتماد .
 -4تحدد م ل وجداول زمنية عنجاز مشاري البحث العلمي تعتمدها اللجنة وتشرف على
مراحل إنجازها الوحدة الميتصة وتقدم في سياق ذل تقاريرها الدورية .
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 -5تقدم البحوث العلمية ومشاريع ا بعد إنجازها في الم ل المحددة مشيوعة بث ث نسح وراية
ونسية إلكترونية إلى لجنة البحث العلمي عن طريق وحدة البحث العلمي والمجلة حيث تقوم
اللجنة بكافة اعجرامات ال زمة لقمان تحكيم ا وفق األصول العلمية واعتماد نشرها في سياق
تقارير التحكيم وتوصيات المجلس العلمي للكلية .
 -6تدعم الكلية نشر مشاري البحث العلمي وتتحمل تكاليف طباعت ا وإيراج ا بمبلع ال يتجاوز
( )30.000ث ثين ألف درهم للمجلد الواحد شريطة أن ال يقل عدد صيحاتي عن ()400
أربعمائة صيحة وعدد الكلمات في الصيحة الواحدة عن ( )350ث ثمائة ويمسين كلمة وفي
حال الت فيي عدد صيحاتي عن ذل فيعود للمجلس العلمي تقدير مبلع الدعم بما ال يتجاوز الحد
األعلى المذكور .
 -7تقوم الج ات المعنية بالكلية باستقدام أفقل وأوفر العروف عنجاز أعمال طباعة وإيراج
مشاري البحث العلمي وذل وفق األصول المعتمدة .
 -8يقرر المجلس العلمي عدد النسح التي ستطب من المشروع البحثي بالنظر إلى أهميتي
والج ات التي يست دف ا .
 -9تعرف أعمال البحث العلمي المطبوعة للبي وفق األصول المعتمدة في الجامعات والكليات
الجامعية .
 -10يعطى صاحا المشروع البحثي المطبوع ( )100مائة نسية من الكتاا بعد طباعتي وإذا
كان الكتاا مما اشتر في إعداد أكثر من باحث فيعطى عندها كل باحث ( )50يمسين نسية.
 -11يحدد المجلس العلمي سعر بي النسية الواحدة من الكتاا ويعطى الباحث أو الباحثون
مجتمعين ( )%50يمسين بالمائة من أرباحي .
 -12يجوز بقرار من المجلس العلمي تيصيص مكافأة مالية مقطوعة للباحث أو الباحثين الذين
ااموا بحعداد المشروع البحثي يتم االتياق علي ا بين الطرفين وتصرف عند اليراغ من طباعة
الكتاا وعندها يحرم الباحثون من أي نسبة مستحقة من أربا بي الكتاا .
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 -13إذا أعيدت طباعة الكتاا بنسية جديدة فحن المؤلف أو المؤليين يحتيظون بحق م المالي
وفق ييار من الييارين المذكورين في البند (11أو )12من هذ المادة .
المادة ()16
أحكام عامة :
 -1يكون في الكلية بعد صدور هذ ال ئحة لوائم تنييذية للبحث العلمي يذكر في ا التياصيل
المتعلقة بمواد هذ ال ئحة .
 -2يحق للجنة البحث العلمي أن تقتر على المجلس العلمي وق لوائم تيصيلية منظمة تقبط
عملية إنجاز البحوث وكييية نشرها ومقدار المكاف ت التي تصرف ل ا .
 -3يكون للمجلس العلمي حق تأليف لجان للبحث العلمي في كل اسم من أاسام الكلية تتولى هذ
اللجان إنجاز مشاري بحثية محددة تيدم رسالة وأهداف الكلية .
 -4تطبق جمي األحكام الواردة في فقرة دعم مشاري البحث العلمي وفقرة اعتمادها ونشرها
على مشاري البحث العلمي التي يكلف ب ا أعقام هيئة التدريس من ابل المجلس العلمي للكلية.
 -5تعقد اللجنة اجتماعات ا بشكل دوري مرة كل ش ر ويجوز الدعوة لعقد اجتماعات استثنائية
عند الحاجة .
 -6يتم التعامل م األمور المتعلقة بحقوق الملكية اليكرية وأي ايات البحث العلمي وفق أحكام
لوائم الكلية الياصة بالملكية اليكرية .
المادة ()17
صدر بتاريح  2013/11/21 :ويعمل بأحكام هذ ال ئحة من تاريح صدورها .

الرئيس التنفيذي للكلية
أد .عيسى بن عبد هللا بن مان الحميري
83

الالئحة التنفيذية للبحث العلمي
في كلية اإلمام مالك للشريعة والقانون – دبي
بعد االط ع على اانون إنشام كلية اعمام مال للشريعة والقانون رام ( )10لسنة 2011
وعلى ارار المجلس التنييذي رام ( )41لسنة  2011الياص بتعيين الرئيس التنييذي للكلية
وعلى الئحة البحث العلمي المعتمدة في الكلية بتاريح  .2013/11/21:وبنام على اللوائم
الدايلية المعمول ب ا في الكلية

وعلى توصيات المجلس العلمي المنعقد بتاريح :

 2015/2/18وعلى القواعد المنظمة للبحث العلمي في الجامعات والكليات المماثلة .
فقد تقرر إصدار الئحة تنييذية مالية ل ئحة البحث العلمي في الكلية توقم إجرامات الدعم
المالي لمشاري البحوث وفق اآلتي :
المادة (:)1
تسمى هذه الالئحة (الالئحة التنفيذية للبحث العلمي)  ،وفي سياق تطبيق أحكامها فإنه
يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة مقابل كل منها:
الكلية

 :كلية االمام مال للشريعة والقانون.

الرئيس

 :الرئيس التنييذي للكلية.

العميد

 :عميد كلية االمام مال للشريعة والقانون.

المجلس

 :المجلس العلمي للكلية

القسم

 :اسم البحوث ومصادر المعلومات

اللجنة

 :لجنة البحث العلمي في الكلية .

المجلة

 :مجلة كلية اعمام مال للشريعة والقانون المحكمة (المعيار)

الئحة البحث العلمي  :هي ال ئحة التنظيمية لعمل وحدة البحث العلمي في الكلية.
الئحة المجلة

 :ال ئحة المنظمة لعمل مجلة الكلية المحكمة ولقواعد النشر في ا
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البحث العلمي  :العمل العلمي ال ادف إلى تنمية المعرفة االنسانية والمعتمد على األسس العلمية
المعتبرة وتشمل البحوث األساسية والتطبيقية وتحقيق الميطوطات وأعمال الترجمة وييرها.
ال ئحة التنييذية للبحث العلمي :هي ال ئحة التنييذية المالية لعمل وحدة البحث العلمي في الكلية.
المادة (:)15
مراحل اعتماد خطط مشاري البحث العلمي واعتماد نشرها:
 -6الدعم عبر الطباعة وإعطاء الباحث حقوق النشر:
تدعم الكلية نشر مشاري البحث العلمي وتتحمل تكاليف تحكيمها وطباعتها وإخراجها بما
يتناسا م الكلية في بلد الطباعة بعد تقديم عروف مناسبة ل ذا ال رف وبمبلع ال يتجاوز
( ) 20.000درهم اماراتي للمجلد الواحد شريطة أن ال يقل عدد صيحاتي عن (  )400صيحة
وعدد الكلمات في كل صيحة ( )350كلمة .وبمبلع ال يتجاوز (  )17,000درهم اماراتي
للمجلد الذي يقل عن (  )400صيحة الى ( )300صيحة وبمبلع ال يتجاوز (  )14,000درهم
اماراتي للمجلد الواحد الذي ال يقل عدد صيحاتي عن (  )300صيحة الى ( )150صيحة.

تضاف للمادة المذكورة الفقرات اآلتية:
 _15الدعم عبر الدف المقطوع .
أ ـ يجوز بقرار من المجلس العلمي تيصيص مكافأة مالية مقطوعة للباحث أو الباحثين الذين
ااموا بحعداد المشروع البحثي يتم االتياق علي ا بين الطرفين وتصرف عند اليراغ من طباعة
الكتاا وعندها يحرم الباحثون من أي نسبة مستحقة من أربا بي الكتاا وتنتقل بذل حقوق
الملكية اليكرية إلى الكلية لمدة ال تقل عن ث ث سنوات.
ا ـ يراعى عند تقدير المكافأة المالية ويؤيذ بعين االعتبار نوعية البحث وأهميتي

فحذا كان

العمل البحثي مما لي ع اة بالصناعة الحديثية التي يكون التيريج في أسانيدها طوي

أو

التنظيرات واالجت ادات العلمية المبتكرة المتعلقة بالواا المعاصر واحتياجاتي فحني يصار إلى
رف ميصصات المكافأة المالية إلى سقف أع

 60.000 :ألف درهم للمجلد الواحد الذي ال
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تقل صيحاتي عن  400صيحة .و 50.000ألف درهم للمجلد الواحد الذي ال تقل صيحاتي عن
 300صيحة و 40.000ألف درهم للمجلد الواحد الذي ال تقل صيحاتي عن  150صيحة.
 :16الدعم المالي عبر شراء حقوق العمل العلمي لمدة محددة أقلها ( )3سنوات.
تتنوع مشاري العمل العلمي المعتمدة في اليطة اعستراتيجية للبحث العلمي في الكلية بين
بحث منيرد ومشروع جماعي مؤلف أو محقق أو مترجم وبنام عليي لكل عمل من هذ األعمال
تقييم ا العلمي والمقابل المالي وهي موزعة على الشكل التالي:
أوال  :مشاري البحث العلمي الفردية التي يتقدم بها أعضاء هيئة التدريس بصورة منفردة .
 -1يصرف للباحث بعد التحكيم مكافأة مالية وفق التصنيف التالي:
للتصنيف :أ  :بمقدار 30.000 :درهم إماراتي .عدد صيحات البحث  400صيحة فما فوق.
للتصنيف :ا :بمقدار 25.000 :درهم إماراتي .عدد صيحات البحث  300صيحة إلى أال من
.400
للتصنيف :ج :بمقدار 20.000 :درهم إماراتي .عدد صيحات البحث  150صيحة إلى أال من
.300
 -2يصرف للطباعة واعيراج والتحكيم مكافأة مالية وفق المنصوص عليي في اليقرة ( )6من هذ
المادة.

ثانيا  :مشاري البحث العلمي المشتركة التي تقوم بتنفيذها مجموعات بحثية داخل الكلية
والموسوعات العلمية المتخصصة في مجالي الشريعة والقانون .
 -1يصرف للمؤلف أو المؤليين على المجلد الواحد بعد التحكيم مكافأة مالية توزع على أعقام
لجنة المشروع الذين صدر ارار بتكليي م وفق التصنيف التالي:
للتصنيف  :أ  :بمقدار 35.000 :درهم إماراتي .عدد صيحات البحث  400صيحة فما فوق.
للتصنيف :ا :بمقدار 30.000 :درهم إماراتي .عدد صيحات البحث  300صيحة إلى أال من
.400
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للتصنيف :ج :بمقدار 25.000 :درهم إماراتي .عدد صيحات البحث  150صيحة إلى أال من
.300
 -2يصرف للطباعة واعيراج والتحكيم مكافأة مالية بموفق المنصوص عليي في اليقرة ( )6من هذ
المادة.

ثالثا  :مشاري تحقيق مخطوطات التراث .
 -1يصرف للمحقق أو المحققين على المجلد الواحد بعد التحكيم مكافأة مالية توزع على أعقام
لجنة المشروع الذين صدر ارار بتكليي م وفق التصنيف التالي ما لم يتطلا المشروع ج دا
أكبر فيرج في تقييمي إلى فقرة الدعم عبر الدف المقطوع:
للتصنيف  :أ  :بمقدار 40.000 :درهم إماراتي .عدد صيحات البحث  400صيحة فما فوق.
للتصنيف :ا :بمقدار 35.000 :درهم إماراتي .عدد صيحات البحث  300صيحة إلى أال من
.400
للتصنيف :ج :بمقدار 30.000 :درهم إماراتي .عدد صيحات البحث  150صيحة إلى أال من
.300
 -2يصرف للطباعة واعيراج والتحكيم مكافأة مالية وفق المنصوص عليي في اليقرة ( )6من هذ
المادة.

رابعا  :الرسائل العلمية.
 -1تيق مشاري نشر الرسائل العلمية ل عتماد المبدئي من المجلس العلمي بحسا أهميت ا في
المجتم .

 -2يصرف للرسالة بعد االعتماد مكافأة مالية وفق التصنيف التالي:
للتصنيف  :أ  :بمقدار 25.000 :درهم إماراتي .عدد صيحات الرسالة  400صيحة فما فوق.
للتصنيف :ا :بمقدار 20.000:درهم إماراتي .عدد صيحات الرسالة  300صيحة إلى أال من
.400
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للتصنيف :ج :بمقدار 15.000 :درهم إماراتي .عدد صيحات الرسالة  150صيحة إلى أال من
.300
 -3يصرف للطباعة واعيراج والتحكيم مكافأة مالية وفق المنصوص عليي في اليقرة ( )6من هذ
المادة.

خامسا  :الكتب المتعلقة بالمساقات الدراسية في الكلية.
 -1يصرف للمؤلف أو المؤليين على المجلد الواحد بعد التحكيم مكافأة مالية توزع على أعقام
لجنة المشروع الذين صدر ارار بتكليي م وفق التصنيف التالي:
للتصنيف  :أ  :بمقدار 25.000 :درهم إماراتي .عدد صيحات البحث  400صيحة فما فوق.
للتصنيف :ا :بمقدار 20.000 :درهم إماراتي .عدد صيحات البحث  300صيحة إلى أال من
.400
للتصنيف  :ج :بمقدار 15.000 :درهم إماراتي .عدد صيحات البحث  150صيحة الى أال من
.300
 -2يصرف للطباعة واعيراج والتحكيم مكافأة مالية وفق المنصوص عليي في اليقرة ( )6من هذ
المادة.

سادسا  :أعمال الترجمة والتعريب.
 -1يصرف للمترجم أو المترجمين على المجلد الواحد مكافأة مالية توزع على أعقام لجنة
المشروع الذين صدر ارار بتكليي م وفق التصنيف التالي:
للتصنيف  :أ  :بمقدار 25.000 :درهم إماراتي .عدد صيحات البحث  400صيحة فما فوق.
للتصنيف  :ا :بمقدار 20.000 :درهم إماراتي .عدد صيحات البحث  300صيحة إلى أال من
.400
للتصنيف  :ج :بمقدار 15.000 :درهم إماراتي .عدد صيحات البحث  150صيحة الى أال من
.300
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 -2يصرف للطباعة واعيراج والتحكيم مكافأة مالية وفق المنصوص عليي في اليقرة ( )6من هذ
المادة.

 -17انتقال حقوق الملكية إلى الكلية:
عند اعتماد الكلية ييار شرام حقوق مشاري وأعمال البحث العلمي فحن مدة است ل الكلية
ل ذ الحقوق طباعة ونشرا هي قمن مدة أال ا ( )3ث ث سنوات وللكلية والباحث أو الباحثين
بعد انققائ ا الييار كام في تجديد العقد بين ما وفق االتياق المبرم.
 _18عقود مشاري البحث العلمي بالكلية:
أ ـ تيق مشاري البحوث العلمية بكل أشكال ا الواردة في الئحة البحث العلمي (اليردي
والمشتر

التحقيق التأليف والترجمة وييرها) المقدمة من أعقام هيئة التدريس ل عتماد

المبدئي من المجلس العلمي وفق االجرامات المتبعة ب ذا اليصوص.
ا ـ توزع اليطة على مراحل زمنية محددة .وفي حال االي ل باليطة الزمنية يحق للجنة
البحوث في الكلية تقديم ااترا للمجلس العلمي التياذ االجرامات المناسبة.
ج ـ بعد إارار يطط المشاري البحثية من المجلس العلمي

يصدر ارار إداري بالتكليف

للمشروع المعتمد.
دـ

تبرم عقود من الج ة الميتصة في الكلية وفق االجرامات المتبعة في ذل م الباحث أو

الباحثين وفق تيصيل يتعلق بال ُمدد التنييذية للعمل والبدالت المالية المتعلقة بي وفق صي ة من
صيع الدعم السابق ذكر .
هـ ـ يكلف صاحا المشروع بعد االنت ام من كل مجلد بأن يقدم ث ث نسح مطبوعة من عملي
ونسية الكترونية بصي ة ملف وورد .ل رف عرق ا على التحكيم.
و ـ تصرف المكاف ت المالية بعد االنت ام من كل مجلد وبعد رف تقرير االنجاز من لجنة
البحوث والمرفق بقرار التحكيم.
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المادة ( : )16أحكام عامة
7ـ يجوز إعادة النظر في هذ ال ئحة وتعديل ا بعد مقي ث ث سنوات.
8ـ تبقى بنود وفقرات الئحة البحث العلمي نافذة كما هي من يير المشار إليي في هذ ال ئحة.
 9ـ يسري العمل ب ذ ال ئحة ابتدام من ميتتم العام.2016 :
صدرت بتاريخ 2015/3/29 :

الرئيس التنفيذي للكلية
أد .عيسى بن عبد هللا بن مان الحميري
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