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 لكليةلتنفيذي لارئيس ال                                         

 أد. عيسى بن عبدهللا بن مانع الحميري                                                                  

تتم الصالحات، والصالة والسالم على به الحمد هللا الذي  

، القائل "طوبى لمن تعلم لهسيدنا محمد بن عبدهللا وعلى آ

 : العلم وعلمه" أما بعد

فإن كلية اإلمام مالك للشريعة والقانون قامت على أرض    

اإلمارات الحبيبة، حلم أراده صاحب السمو الشيخ زايد طيب 

هللا ثراه، ونفذته األيادي الكريمة المعطاءة من بعده، متمثلة 

في رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد وولي 

واقعا صاحب السمو الشيخ محمد بن  عهده األمين سمو الشيخ محمد بن زايد، وجسده

الشيخ حمدان نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ونائبه سمو راشد 

عطاء ال، بغية إعداد لبنات ورعايتهما لشؤونها للكلية وذلك بدعمهما المتواصلبن راشد، 

احد، في نهضة اإلمارات المتميزة، بأرواح دؤوبة وسواعد ال تكل، بروح الفريق الو

الذي ينتج المبتكرات الفذة، المتسمة بالتميز في حسن األداء ويسر العطاء في كافة 

األصعدة، منسجمة مع النهضة الحديثة، مرتكزة على الحضارة العميقة والتراث 

األصيل، تقول بلسان حالها وترجمان مقالها: إنها بحق حضارة اإلسالم المناسبة لكل 

اغة الحديثة: لكل مقام مقال ،ولكل زمان دولة ورجال. زمان في كل مكان، صاحبة الصي

رحمه  زايدصاحب السمو الشيخ نعم، إنه بحق صبح اإلمارات الحديث الذي ظهر به 

على أرض الواقع ينطق  ،الشيخ محمد بن راشد حفظه هللاصاحب السمو ، وجسده هللا

يتبوؤا علم، حتى ذل الجهد ونهل البغير ترجمان، فما على الدارسين والدارسات إال ب

مقاعد العطاء كل بحسب اختصاصه، مساهمين بعقلية راجحة في مواصلة المسيرة، 

إلى األداء المتميز والجودة في العمل، وحتى يكونوا بحق وصية زايد، وأمل راشد، 

 .سمو الشيخ محمد بن راشد صاحب وإنجاز 

في والماجستير ريوس البكالولمرحلتي وبذلك فالكلية تفخر بما تقدمه من برامج      

ً من متطلبات العصر وبغاية تحقيق مقاصد  تخصصي الشريعة والقانون، انطالقا

 وأهداف الدولة والمجتمع في اإلمارات العربية المتحدة.
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كما حرصت الكلية على إقامة عالقات التعاون دولياً مع مؤسسات أكاديمية رائدة      

وتحسين نوعية الحياة للجميع. وستبقى الكلية مخلصة حول العالم تحقيقاً لتطوير المعرفة 

ة من خالل تقديم خبرات تعليمية عالية الجودة، وكذلك في مكرسة لرسالتها األصيلو

البحوث والدراسات، وتطوير  مجاالت تطوير ونشر المعرفة وإيصالها للجميع من خالل

مية البشرية المستدامة ، وإشراكهم في حقول ومجاالت التنالمهارات اإلبداعية لخريجيها

ما ، وكذا على مستوى المتحدة دولة اإلمارات العربيةسوق العمل في على مستوى 

طلب ت، تما يعانيه من مشكالت مستعصية على اإلنسانية جمعاءيتطلبه عالمنا اليوم ل

تضافر جهود الدارسين والباحثين لتقديم حلول مبتكرة لهذه المشكالت بغية تحقيق 

 . في ظل ثقافة التسامح والتكامل اإلنسانيلمجتمع اإلنسان مأنينة واليسر والطالسعادة 

 وهللا الموفق وهو الهادي سواء السبيل
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 رأفتد. خالد /  عميد الكلية

كلية االمام مالك للشريعة  أعزائي ابنائي وبناتي طلبة     

 والقانون..

شاء هللا العلي القدير أن تكون كلية األمام مالك للشريعة      

والقانون، ومنذ أن وضع مؤسسها األستاذ الدكتور الشيخ عيسى 

مانع الحميري، لبنتها األولى منارة للعلوم الشرعية والقانونية، 

تعمل وفق منظومة إبداع حقيقية في إمارة دبي بقيادة حضرة 

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أل مكتوم، مستلهمة من رؤيته 

طريقا ومنهاج عمل، حتى باتت معلما وأيقونة نجاح ال تنتهي، بفضل أبنائها المخلصين 

 الذين أخلصوا نياتهم هلل رب العالمين، فكان لها هذا المجد والفخار.

وإني إذ أشرف بكوني عميدا لهذا الصرح العريق، عازما على أال نالوا جهدا من     

أجل تحقيق تطويره وارتقاءه إلى أبعد مدى، أرحب بكم داخل جدران كليتنا متمنيا لكم 

كل التوفيق والسداد، ذلك أن المرء من ضجعة مهده إلى رقدة لحده، ومن صرخة 

هو في تلك الرحلة بحاجة إلى مشعل نور وطاقة وضعه إلى أنَه نزعه، يكابد الحياة و

أمل، يقيني أن كليتنا وقد حملت اسما من أعالم اإلسالم وإماما من أئمة المذاهب الفقهية 

 هي تجسيد لهذا كله.

تتفرد كلية االمام مالك بتدريس العلوم الشرعية والقانونية بقسم الشريعة والقانون    

شريعة إضافة إلى قسم الدراسات العليا حيث ثالث كما تدرس العلوم الشريعة بقسم ال

برامج األول للقانون الخاص والثاني للقانون العام والثالث للفقه وأصوله، وهي بذلك 

معين ال ينضب إلمداد الهيئات الشرعية والقانونية بكوادر مؤهلة ومدربة على أعلى 

وأعرقها ال يدخرون مستوى بإشراف أساتذة أجالء تم استقطابهم من أرقي الجامعات 

جهدا من أجل طالبهم، أدعوكم لإلفادة من علمهم ومن كرم ونبل أخالقهم، وأن تكدوا 

في تحصيل العلوم وتنخرطوا في نشاطات الكلية القيمة، وأن تكونوا استمرارا لسلسلة 

 طالبنا الذين تخرجوا وتبوؤا مناصب رفيعة فكانوا خير سفير لكلية االمام مالك.

م ومرحبا في كلية االمام مالك للشريعة والقانون مع أمنياتي لكم بالتوفيق أهال بك    

 والسداد. 

 



5 

 

 

 

 

 



6 

 

 رؤية الكلية :

أن تكون الكلية إحدى الكليات الرائدة في دراسة العلوم الشرعية والقانونية برؤية  

 .عصرية تتماشى ومتطلبات العصر واحتياجات سوق العمل

 رسالة الكلية :

إعداد الخريجين إعدادا علميا وعمليا للقيام بدور القادة في المجتمع وتمكينهم من    

امتالك مهارات التفكير اإلبداعي والبحث العلمي التخصصي في مجالي الشريعة 

 .والقانون بصورة تراعي األصالة والمرونة والمعاصرة مع االبتكار

 القيم :

 التميز  -

 المهنية  -

 الوسطية  -

 االلتزام االجتماعي  -

 اإلبداع واالبتكار  -

األصالة مع المرونة  -

 والمعاصرة 

 أهداف الكلية

تهدف الكلية إلى تنمية الموارد البشرية وإعداد المتخصصين في مجال الشريعة   

إسهاما في تطوير المجتمع نحو األفضل وإبراز قيمه العربية واإلسالمية  والقانون ،

 األصيلة وبعده اإلنساني . ولتحقيق هذه األهداف تتبع الكلية جملة مسارات، أهمها : 

توفير فرص الدراسة األكاديمية المستمرة في مجالي الشريعة والقانون، للطالب  -1

توفير االحتياجات اإلقليمية من الكوادر  والطالبات على حد سواء، والمساهمة في

، بما يتوافق مع متطلبات سوق يعة اإلسالمية والعلوم القانونيةالبشرية في علوم الشر

 العمل .
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توفير السبل واإلمكانيات التي تسهم في تخريج الكوادر المهيأة للعمل في  -2   

ستشارات الشرعية مجاالت: القضاء الشرعي والمدني، واإلفتاء، والمحاماة، واال

، ث الفقهي والقانوني، والوعظ، واللجان الشرعية في البنوك اإلسالميةوالقانونية، والبح

 وذلك بما يتناسب ومقتضيات العصر.

إعداد الدعاة من األئمة والخطباء والمربين ، بشكل يؤهلهم ليكونوا قدوة صالحة  -3   

شموليا بعيدا عن التطرف والغلو،  تسهم في إعداد جيل وسطي معتدل يفهم اإلسالم فهما

 وبمنهج يعتمد الحكمة والحوار سبيال لنشر الثقافة اإلسالمية والدعوة إليها .

إعداد الداعيات المسلمات المثقفات ثقافة متكاملة روحا وفكرا ، وإعطاء المرأة  -4    

تربية حظها من اكتساب المعرفة ، لتأخذ دورها الطبيعي في عملية تنمية المجتمع  و

األجيال وتنشئتها تنشئة صالحة ، داخل مؤسسة األسرة وخارجها ،  في مقاربة توازن 

بين فهم روح الشريعة والقانون ودعائمهما الخلقية ، وفهم متطلبات العصر وآفاقه 

 وتحدياته .

توفير الفرصة لتحصيل علوم الشريعة وفق منهج سلفنا الصالح المبني على  -5    

لتشريعية لمذاهب السادة الفقهاء األربعة ونخص منهم مذهب اإلمام احترام األصول ا

 مالك بن أنس ، بعيدا عن تيارات االنحراف والتطرف الفكري والعقدي . 

والوقوف توفير الفرصة لتحصيل العلوم القانونية مقارنة مع الشريعة اإلسالمية،  -6   

 على دعائمهما األخالقية.

دة األداء، والتحسين المستدام لخدمات وأنظمة وبنية التعليم، االلتزام المستمر بجو -7   

 بما يحقق التميز التنافسي للخريجين في سوق العمل المحلي واإلقليمي .

تشجيع البحث العلمي والبحث العلمي التخصصي، والسعي بالكلية لتكون مركزا  -8   

لترجمة ذات الصلة متطورا للبحث داخل الدولة، ويتجلى ذلك بدعم حركة التأليف وا

باالختصاص المعتمد، وعقد المؤتمرات والندوات وورش العمل داخل الكلية، أو 

 المشاركة فيها خارجها .
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تنمية الشراكات األكاديمية والعلمية، وذلك باالنفتاح على المؤسسات األكاديمية  -9   

التجارب، والعلمية داخل الدولة وخارجها، والتواصل معها بغية تبادل الخبرات، و

 والبحوث، والتعاون في سبيل الوصول إلى تنمية أكاديمية وعلمية مستدامة .

التواصل مع المجتمع بما يحقق مبدأ الوسطية، وذلك بالمساهمة في نشر ثقافة  -10   

االلتزام داخل أروقة المجتمع، والمشاركة في تلبية احتياجات المجتمع المحلي من 

 قدرات التوعية العامة.

تقديم االستشارات والدراسات والخدمات ذات الصلة بعلوم الشريعة والقانون  -11   

 للدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة .

 توفير آلية العتماد وتيسير المنح الدراسية .  – 12   
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 الهيكل التنظيمي
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 الهيئتان األكاديمية واإلدارية
 

 الهاتف االسم الموقع الوظيفي
د. عيسى بن عبدهللا بن محمد بن مانع أ التنفيذيالرئيس 

 045614601 الحميري
 045614601 أ. يوسف عيسى الحميري  نائب الرئيس التنفيذي

 045614606 أ. أحمد بن عيد الفالسي مدير إدارة الدعم المؤسسي
 045614629 د. يوسف عبد هللا القصير  مدير إدارة شؤون الطلبة واإلعالم 

 045614602 أ. علياء الظاهري الرئيس التنفيذيمدير مكتب 
 045614605 د. محمد قدري عوض هللا مستشار الرئيس لشؤون العمادة

 045614643 د. خالد رأفت أحمد محمد عميد الكلية
 مستشار الشؤون األكاديمية والتخطيط

 045614620 د. أحمد عبدالقادر الرفاعي
 045614655 هللا عبد الكريمأد. عبد  رئيس قسم الدراسات العليا

 045614638 د. طارق البكوش رئيس قسم القانون
 045614642 د. حافظ عبدالرحمن محمد خير بابكر رئيس قسم الشريعة
 045614607 د. شوق حسن مهدي خبير الجودة

 أعضاء هيئة تدريس قسم الشريعة

 045614618 علي جمعة الرواحنةأد. 

 045614635 التكينةد. شمس الدين محمد حامد 

 045614646 د. محمود إسماعيل مشعل

 045614640 د. رمضان الصاوي

 045614644 د. عاطف عبدالحميد أحمد

 045614637 د. علي عبد العزيز سيور

 045614641 د. محمد حسن عبدالوهاب

 أعضاء هيئة تدريس قسم القانون

 045614639 د. حمدي أبو النور عويس

 045614658 حمدوند. ندى سالم 

 045614641 د. خالد رمضان عبد العال سلطان

 045614636 د. أنس محمد إبراهيم بشار

 045614647 د. عماد الدين محمد كامل

 هيئة تدريس المواد العامة

 045614621 د. زيان أحمد الحاج إبراهيم

 045614645 معتصم محمود عبدالغني أبو سليم
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 )صباحي( الطالباتقسم شؤون                                            

 045614262 رقية مسعد أحمد النجار

 045614654 فاطمة حسن الحوسني

 045614627 مريم محمود إبراهيم منصور
 045614625 ساره عبد هللا على المرى التدريب والتوجيه الوظيفي

 045614653 العبدولىعائشة  شعبة خدمة المجتمع

 قسم شؤون الطلبة )مسائي(                                            

 045614633 محمد حاتم أمين الرفاعي

 045614634 رضا مصطفى

 045614648 وئام فتحى أمينة المكتبة

 045614648 خالد عوض جمعان بيت سويلم مساعد أمين المكتبة

 045614628 خولة المدحاني  قسم المنح والهبات

 045614659 علي مروان إيهاب أول محاسب

 045614631 إسالم محمد محاسب

 045614631 عمر إبراهيم محاسب

 045614632 عبد الرحمن عبد القادر النقل والمواصالت

 السكرتاريا واالستعالمات                                             

 045614699 المجيدداليا فاروق عبد 

 045614699 أحمد حمدان

 045614600 عبدهللا عامر

 045614600 وليد عبيد

 045614622 سعيدة عيد

 045614614 يوسف سعيد سيفي
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 2019-2018التقويم األكاديمي 
 

 الفصل الدراسي األول 
 البيان  اليوم والتاريخ 

 التدريسدوام أعضاء هيئة  26/08/2018األحد  1
 بدء أسبوع التسجيل للطلبة المنتظمين 26/08/2018األحد  2
 امتحانات تحديد المستوى للمستجدين   26/08/2018األحد   3
 المقابالت الشخصية للمستجدين 29/08/2018-28الثالثاء واألربعاء  4
 اإلرشاد األكاديمي الجماعي للمستجدين  30/08/2018-29األربعاء والخميس  5
-2018بدء الدراسة في الفصل األول للعام الجامعي  02/09/2018األحد  6

2019 
 أسبوع الحذف واإلضافة 6/09/2018-2األحد الخميس  7
 عطلة رأس السنة الهجرية 11/09/2018الثالثاء  8
 امتحانات منتصف الفصل 21/10/2018-10األحد الخميس  9
 عطلة بمناسبة المولد النبوي الشريف  20/11/2018الثالثاء  10
   30/11/2018من الجمعة   11

  03/12/2018إلى االثنين 
عطلة يوم الشهيد والعيد الوطني لدولة اإلمارات العربية 

 المتحدة 
 وقف الدراسة للفصل األول  13/12/2018الخميس  12
 االمتحانات النهائية للفصل   27/12/2018-16األحد الخميس  13
 بدء اجازة الفصل األول للطلبة وأعضاء هيئة التدريس 30/12/2018األحد  14

 
 الفصل الدراسي الثاني 

 البيان  اليوم والتاريخ 1

 دوام اعضاء هيئة التدريس وبدء امتحانات اإلعادة  13/01/2019األحد  2
 بدء أسبوع التسجيل للطلبة المنتظمين 13/01/2019األحد  3
 امتحانات تحديد المستوى للمستجدين 13/01/2019األحد  4
 المقابالت الشخصية للمستجدين    16/01/2019-15الثالثاء واألربعاء  5
 اإلرشاد األكاديمي الجماعي للمستجدين  01/2019//17-16األربعاء والخميس  6
-2018بدء الدراسة في الفصل الثاني للعام الجامعي  20/01/2019األحد  7

2019 
 أسبوع الحذف واإلضافة 24/01/2019-20األحد الخميس  8
 امتحانات منتصف الفصل 21/03/2019-10األحد الخميس  9
   31/03/2019من األحد   10

 04/04/2019إلى الخميس 
 أسبوع اجازة فصل الربيع للطلبة وأعضاء هيئة التدريس

تتخللها عطلة ذكرى اإلسراء والمعراج في 
03/04/2019 

 وقف الدراسة للفصل الثاني 09/05/2019الخميس  11
 امتحانات نهاية الفصل   05/2019//23-12األحد الخميس  12
 امتحانات اإلعادة ألصحاب األعذار  27/05/2019االثنين  13
 عطلة عيد الفطر 6/06/2019-2األحد الخميس  14
 بدء الدراسة في الفصل الصيفي األول 09/06/2019األحد  15
 بدء إجازة الصيف ألعضاء هيئة التدريس 30/06/2019األحد  16
 دوام أعضاء هيئة التدريس 25/08/2019األحد  17
 2019/2020بدء الدراسة للعام الدراسي  01/09/2019األحد  18

 



13 

 

 الخريطة

 

 مسؤوليةالخالء إ

جراءات، والدرجات أن يتضمن السياسات الحالية، واإل هوالهدف من دليل الطالب 

العلمية المقدمة، وتوصيف المقررات، وغيرها من المعلومات ذات الصلة بدراسة 

. ويحدد هذا للشريعة والقانون في كلية اإلمام مالكدرجة البكالوريوس والماجستير 

الدليل متطلبات الحد األدنى لاللتحاق بالكلية، فقد تتضمن البرامج الفردية متطلبات 

للحصول على قائمة شاملة لمتطلبات  قسمهمعلى الطلبة التشاور مع إضافية، ويجب 

 البرنامج أو التخصص الرئيسي.

نه من غير الممكن لوثيقة بهذا الحجم أن تتضمن جميع القوانين، والسياسات، وحيث إ

وغيرها من المعلومات التي تتعلق بالطلبة وبالكلية. لذلك يمكن الحصول على مزيد 

 لية أو الكاملة من الكلية أو القسم األكاديمي أو المكتب اإلداري.من المعلومات الحا
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ودليل الطالب لمرحلة البكالوريوس يحتوي على أحدث المعلومات الدقيقة المتاحة 

من األمور للطلبة في الكلية ولكن نظرا للمشاكل المحتملة عند النشر ، نود تحذير القراء 

 :اآلتية 

األخطاء المطبعية أو المشاكل التكنولوجية التي قد تكون موجودة بسبب عملية  .1

 عن مثل هذه األخطاء.النشر، والكلية ال تتحمل أية مسؤولية 

قد يكون هناك تأخير بين الوقت الذي تتم فيه الموافقة على سياسات جديدة  .2

 وظهورها في دليل الطالب.

سارية المفعول وتطبق على الطلبة تعتبر األحكام الواردة في دليل الطالب  .3

الراغبين في الحصول على درجة البكالوريوس والماجستير اعتبارا من الفصل 

أما الطلبة الذين يعيدون القيد فسوف يخضعون لألحكام  الدراسي األول لقيدهم .

 والشروط الجديدة النافذة في الفصل الدراسي األول لعودتهم إلى الكلية.

تغيير أي من أحكام هذا الدليل في أي وقت. بما في ذلك، تحتفط الكلية بحق  .4

، المقررات العلمية المقدمة، ومتطلبات الدرجات المثال ال الحصرعلى سبيل 

مجلس العلمية، والرسوم، وقوائم التقويم الدراسي، وفقا لما هو مطلوب من قبل 

زارة في ضوء التنسيق المستمر مع مفوضية االعتماد األكاديمي والو الكلية

 .المعنية من جهة، والتنسيق مع حكومة دبي من جهة أخرى 

 متداولةمصطلحات 

 المرشد األكاديمي 

هو عضو هيئة التدريس المكلف بتقديم النصح واإلرشاد للطلبة بشأن المسائل 

 األكاديمية. 

 التقويم األكاديمي

 األكاديمي.القائمة السنوية لجميع التواريخ والمواعيد النهائية الرسمية للعام 

 الدراسي ءالعب

 مجموع الساعات المعتمدة التي تم تسجيل الطالب فيها لفصل دراسي معين.
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 السجل األكاديمي

 .شعبة القبول والتسجيلالسجالت المرتبطة مباشرة بتعليم الطالب والمحفوظة في 

 وضع الطالب األكاديمي

، توى تحصيله الدراسيمستحدده اللوائح األكاديمية التي تحكم وضع الطالب من حيث 

واإلنذارات األكاديمية، والتأجيل أو وقف الدراسة، أو كون الطالب مفصوال أكاديميا، 

 .وخالفها 

 العام األكاديمي

 هو الفترة الزمنية التي تبدأ من اليوم األول للدراسة في الفصل الدراسي األول )خريف(

نهاية الدراسة في الفصل والفصول الدراسية الالحقة، حتى  من كل عام جامعي، 

الصيفي الثاني من العام نفسه، وقبل بداية الدراسة في الفصل األول )خريف( من العام 

 .الجامعي التالي 

 فترة القبول

قبل بداية كل فصل دراسي بمدد كافية، لتقديم الطلبة هي الفترة التي تحددها إدارة الكلية 

 .لكليةالمستجدين طلبات التحاقهم للدراسة بأقسام ا

 فترة التسجيل

هي الفترة التي تحددها إدارة الكلية لمباشرة الطلبة تسجيل مساقاتهم بالتنسيق مع 

 المرشدين األكاديميين قبل موعد بدء الدراسة في كل فصل دراسي .

 فترة الحذف واإلضافة

هي الفترة الزمنية التي يمكن للطلبة خاللها تعديل جداولهم من خالل حذف أو إضافة 

، وتحدد عادة بأسبوع واحد من في بداية كل فصل دراسي المساقات، أو تغيير الشعب،

 .في كل فصل دراسي بداية الدراسة

 فترة الحذف فقط

حذف مساق أو أكثر وفق شروط العبء هي الفترة الزمنية التي يمكن للطلبة خاللها 

بعد نهاية  الدراسي المخصص للطالب، دون إضافة أي مساق، وتحدد عادة بأسبوعين

 أسبوع الحذف واإلضافة من كل فصل .

 الحذف المتأخر
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وهو حذف إداري لمساق أو أكثر قام الطالب بتسجيله، بعد انتهاء فترة الحذف، وذلك 

، أو لعذر مقبول منع ألسباب موجبة يعتمدها عميد الكلية، لخطأ محتمل في التسجيل

 المساق مع مدرسه .الطالب من استيفاء النسبة المقررة لحضور محاضرات 

 تجاوز الغرامة الماليةفترة 

كل فصل  هي الفترة التي تحددها الكلية لسداد الطلبة رسومهم الدراسية بصورة نظامية

، وبانتهائها دون سداد يبدأ احتساب الغرامة المالية على الطلبة المتأخرين عن دراسي

 السداد .

 البكالوريوسدرجة 

الدراسات العليا تحدد لها عدد ساعات معتمدة وفق الخطة تمنح دون درجة جامعية 

 الدراسية لكل برنامج.

 درجة الماجستير

درجة جامعية للدراسات العليا تمنح بعد درجة البكالوريس تحدد لها عدد ساعات معتمدة 

 وفق الخطة الدراسية لكل برنامج.

 اختبار تحديد المستوى

المستجد في مجال معين، ونتائج االختبار تحديد هو اختبار الكفاءة لتحديد قدرة الطالب 

المستوى هي التي تحدد ما إذا كان سيلتحق الطالب بالمقرر التحضيري المتعلق 

 باالختبار أم ال.

 المساق الدراسي

هو وحدة دراسية قد تستخدم فيه المحاضرة والمناقشة، و الحلقة الدراسية ، والدراسة 

 أشكال التدريس المماثلة لتسهيل تعلم الطالب. المستقلة ، والتدريب أو غيرها من

 لكليةتطلبات ام

برامج الكلية المطروحة، ويتعين على جميع المشتركة لجميع لمساقات الدراسية هي ا

 .طلبة الكلية دراستها

 متطلب سابق

زه بنجاح قبل التسجيل في مساق تاٍل هو المساق الدراسي الذي تجب دراسته وإنجا

 عليه تحدده الخطة.
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 تطلب المتزامنمال

وهو مساق دراسي تحدده الخطة متطلبا سابقا، إال أنه يمكن دراسته في وقت متزامن 

 مع المساق التالي له.

 المتطلبات االختيارية

هي المساقات الدراسية التي تحددها الخطة الدراسية ضمن سلة يمكن للطالب اختيار 

 بعضها.

 الجدول الدراسي

حدد األيام، والساعات، ومواقع المقدمة خالل الفصل الدراسي يرات هو قائمة بالمقر

 القاعات الدراسية ، وأسماء المدرسين.

 إلغاء قيد الطالب

 .ير مقبول أو تحصيل دراسي غير مرٍض انهاء سجل الطالب من الكلية بسبب سلوك غ

 الرسوم

 رسوم يدفعها الطالب مقابل خدمات ال تشمل رسوم تدريس المقررات.

 الدراسية األقساط

 .ا الطالب مقابل دراسته في الكليةبأقساط تحدد لها أوعية زمنية، يدفعههي مبالغ مالية 

 المعتدل التراكمي 

هو معدل جميع فصول الدراسة التي أتمها الطالب من تاريخ التحاقه بالبرنامج 

 .األكاديمي

 اإلنذار األكاديمي

فصل تام أو فصلين تامين بمعدل هو اإلنذار الذي يوجه للطالب عند إتمام دراسة 

 ( للماجستير.3( للبكالوريوس، وأقل من )2تراكمي أقل من )

 إنذار الغياب

هو اإلنذار الذي يوجه للطالب عند تدني نسبة حضوره لساعات المساق عن المقرر في 

 لية.اللوائح الداخ

 نذار التأديبياإل

 .غير مرٍض  للطالب ناتج عن سلوك يوجهرسمي  إنذار



18 

 

 الخريجون

الطلبة الذين أنجزوا دراسة الساعات المقررة للبرنامج األكاديمي الملتحقين به، ضمن 

 المهل الزمنية والمعدالت التراكمية المحددة للبرنامج.

 كشف الدرجات

 النتيجة الرسمية للتحصيل األكاديمي للطالب.

 شهادة لمن يهمه األمر

 دراسية للطالب .الحالة الوثيقة رسمية تبين 

 وثيقة وشهادة التخرج

وثيقة وشهادة تمنح للطالب عند إتمامه دراسات جميع الساعات والمتطلبات المحددة 

( نقاط للماجستير، 3( نقطة للبكالوريوس، و )2للبرنامج األكاديمي، بمعدل أقله )

 وتتضمن قرار مجلس الكلية باعتماد التخرج.
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 والشعب المعنية بدعم الطلبةمهام وأنشطة األقسام 

تعتمد الكلية مبدأ تنويع الخدمات الداعمة للبرنامج التعليمي مع إحداث تكامل بينها    

، وأنشأت لهذا الغرض وحدات وبرامج عدة تتنوع جهة اإلشراف عليها لضمان مزيد 

 فعالية وتخصص ، و هذه الوحدات والبرامج وأنظمتها وفق البيانات التالية :

 مصادر المعلومات شعبة 

سم البحوث     شعبة لمصادر المعلومات )المكتبة والوثائق( تتبع رئيس ق شئ الكلية  تن

ويشاااااترط في رئيس  ومصاااااادر المعلومات، وتعمل في نطاق إشاااااراف عميد الكلية ،

الشاااعبة )أمين المكتبة( أن يكون من حملة البكالوريوس في الوثائق والمكتبات في أقل 

 تقدير وخبرة في مجاله ال تقل عن ثالث سنوات .

  أهداف شعبة مصادر المعلومات :

تأمين مجموعات متميزة من المصااااادر والمراجع ومصااااادر المعلومات ، تلبي  -1   

لمعتمد في الكلية أوال ، ثم عامة التخصااااصااااات ثانيا ، وإتاحة احتياجات التخصااااص ا

 الفرصة أمام األساتذة والطلبة وعناصر المجتمع لالستفادة منها .

تنفيذ دورات تدريب للمستفيدين من خدمات المكتبة ، وذلك إلكسابهم المهارات  -2   

 الخاصة باستخدام الوسائل المتاحة للوصول إلى مصادر المعلومات .

 تأمين بيئة مناسبة لتكنولوجيا المعلومات . -3   

    تنظيم المكتبة العامة وخدماتها :

تنظم المصااااااادر والمراجع في أماكنها على أرفف المكتبة وفق نظام تصاااااانيف  -1   

مكتبة الكونجرس، وتحفظ المخطوطات وتصااانف وفق األصاااول المتبعة في المكتبات 

 المماثلة .

للوساااااااائط المتعددة ، مجهزة بأحدث التقنيات التي تسااااااااعد توفر المكتبة قاعة  -2   

مساااتخدميها من أعضااااء هيئة التدريس والطلبة والمشاااتركين من عناصااار المجتمع ، 

 لالطالع على المواد السمعبصرية المتوفرة من أشرطة وأفالم وأقراص مدمجة .
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ظام تتم فهرساااااااة محتويات المكتبة من المصاااااااادر والمراجع بما يتناساااااااب ون -3   

التصااااااانيف المعتمد ، ضااااااامن آلية بحث يدوية )بطاقات الموضاااااااوعات والعناوين 

والمؤلفين(، وآلية بحث إلكترونية ، وتوفير أنواع مختلفة من التقنيات المعاصاااااارة في 

سااياق البحث ، تمكن المسااتفيدين من خدمات المكتبة من الوصااول إلى تحديد المراجع 

 المطلوبة بأسهل الطرق وأسرعها .

توفر المكتبة أماكن مناساابة الحتواء المصااادر والمراجع وأجهزة حديثة ، وتقدم  -4   

 خدمات مناسبة لتوفير وإحضار المجموعات المكتبية بشكل سريع وميسر .

تضاااع المكتبة برنامجا توجيهيا يتم إعداده إلرشااااد جميع المساااتفيدين الجدد إلى  -5   

ا من مصاااااااادر التعلم والمعلومات ، كيفية الوصاااااااول إلى المعلومات المبوبة وغيره

 وتوفر لهم الفرصة لتعلم كيفية الوصول إلى المعلومات بطرق مختلفة .

توفر المكتبااة تعليمااات حول الغرض من االساااااااتخاادام كمااا توفر المساااااااااعاادة  -6   

الشااخصااية للقيام ببحث في المكتبة ، وتوفر خدمة المراجع التي تتسااق مع الهدف من 

 ية قدراتهم على إمكانية إيجاد وتقييم المعلومات واستخدامها .مساعدة الطالب، لتنم

تؤمن المكتبة خدمة البحث على اإلنترنت للمساااااتفيدين من خدماتها ، وتتيح لهم  -7   

 فرصة البحث مباشرة أو عن طريق االستعانة بموظفيها ، وطباعة أعمال البحث .

خرى تعمل بالبطاقات ،  ليقوم توفر المكتبة آالت للتصاااااااوير تعمل بالعملة ، وأ -8   

 المستفيد من خدمات المكتبة بخدمة نفسه دون الرجوع إلى الموظفين . 

تضع المكتبة خطة واضحة ألنظمة اإلعارة ، يعتمدها العميد ، من شأنها تمكين  -9   

 المستفيدين من استعارة الكتب ، ضمن مواصفات ومهل محددة .

لمحتوياتها وتتأكد بصااااورة مسااااتمرة من أنها تفي  تجري المكتبة تقييما دوريا -10   

 باحتياجات المستفيدين وأنها تدعم برامج وأهداف الكلية .

 تنمية المجموعات المكتبية : 

توفر الكلية في ميزانيتها الساااااانوية ما يكفي من المال ألغراض تنمية محتويات  -1   

جالت العلمياااة المكتباااة من المصاااااااااادر والمراجع والمخطوطاااات والااادورياااات والم

والمجموعااات المكتبيااة عااامااة ، المطبوعااة منهااا واإللكترونيااة ، وذلااك لاادعم البرامج 
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التعليمياة والبحثياة وبرامج خادماة المجتمع وفق احتيااجااتهاا ، وتتم هاذه األعماال في 

 سياق خطة سنوية .

يضااااااع مجلس الكلية السااااااياسااااااات التي تحدد دور كل من األقسااااااام األكاديمية  -2   

ية تطوير  تدريس ، في عمل ئة ال بة وأعضاااااااااء هي ية والمكت جان العلم والمجالس والل

 المجموعات المكتبية وزيادة مقتنياتها النوعية .

لتقليدية توفر السااااياسااااات المعتمدة في هذا السااااياق آلية مناساااابة لدعم المكتبة ا -3   

بمكتبة إلكترونية وتنظم لها قواعد بيانات تسااااامح بالوصاااااول إلكترونيا إلى مصاااااادر 

 المعرفة الالزمة في سياق مراعاة غايات وأهداف الكلية .

توفر المكتبة التدريب الكافي لمساااااتخدميها من أعضااااااء هيئة التدريس والطلبة  -4   

مصاااادر التعلم ، لتمكينهم من والمشاااتركين من عناصااار المجتمع ، في مجال تقنيات و

 الوصول إلى المجموعات المكتبية وقواعد البيانات بفاعلية .

يضع مجلس الكلية سياسات تحكم عملية التخلص من المواد المكتبية القديمة أو  -5   

غير المناسبة ، باإلضافة إلى سياسات تحدد طرق استبدال أو التخلص من المواد التي 

 مال .لم تعد صالحة لالستع

تأخذ الساااياساااات المعتمدة لتنمية المجموعات المكتبية ، ضااارورة احتوائها على  -6   

جزء جوهري من مصااااااادر المعلومات والوثائق التي تدعم البرنامج التعليمي المعتمد 

 في الكلية .

 االتفاقيات التعاونية المكتبية : 

مع مكتبات عامة أخرى ،  تعتمد الكلية ساااياساااة تمكنها من عقد اتفاقيات تعاونية -1   

 وتتخذ الكلية هذه االتفاقيات وسيلة لتوسيع مجاالت الحصول على مصادر التعليم .

ها من  -2    بات األخرى ، ال تعفي ية مع المكت ها الكل ية التي تبرم عاون يات الت فاق االت

 تطبيق سياسات تصاعدية مضطردة لتنمية المجموعات المكتبية لديها .

ة اتفاقياتها التعاونية إلى نظم تقييم مستمرة ، وتبقي لديها صالحيات تخضع الكلي -3   

 التحكم بكل العمليات في سياق تطبيق النظم المكتبية المعتمدة .
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 موظفو المكتبة : 

يتم تعيين عدد كاف من الموظفين الفنيين في المكتبة بصاااورة تبقى مناسااابة مع  -1   

ية برامج الكلية المطروحة ، ويراعى في عدد الرواد المساااااااتفيدين من خدماتها ونوع

ية أو  بة في العلوم المكتب يارهم أن يكونوا من الحاصااااااالين على مؤهالت مناسااااااا اخت

 المجاالت األخرى ذات الصلة ، مثل مصادر التعلم أو تقنيات المعلومات .

يرأس رئيس وحاادة المكتبااة الموظفين العاااملين فيهااا ، ويشااااااارف على توزيع  -2   

 هم ، وتحدد اللوائح المالية مخصصاتهم ورواتبهم وبدالتهم وإجازاتهم .األعمال بين

 سياسات المكتبة : 

تام في قاعات المطالعة داخل  -1    بالمحافظة على الهدوء ال بة  يلتزم موظفو المكت

 المكتبة، ويقومون بإرشاد المراجعين بالصورة التي تلبي احتياجاتهم .

يتم تزويد قاعات المطالعة بأمهات المصااادر في شااتى العلوم، كما تزود بشااكل  -2   

كاف بالموسااااوعات والمعاجم والفهارس المتنوعة وبالدوريات، لتسااااهيل مفاتيح عمل 

 الباحثين .

توفر المكتبة العدد الكافي من األجهزة لتمكين المراجعين من القيام بالبحث عن  -3   

لمطلوبة، ومساعدتهم في ذلك وإحضار الكتب المطلوبة من قبلهم المصادر والمراجع ا

 لالستفادة منها داخل قاعات المطالعة .

في جميع األحوال يحرص موظفو المكتبة على تعريف المراجعين بضااااااارورة  -4   

إبقاء الكتب المسااااااتفاد منها في قاعات المطالعة وعدم إعادتها إلى مواضااااااعها، ليقوم 

 بإعادتها منعا للخطأ .الموظفون المعنيون 

تعتمد المكتبة بطاقة طالب وبطاقة عضاااااااو هيئة تدريس لضااااااامان اساااااااتفادة  -5   

المراجعين من خدماتها، كما تعتمد نظام االشااااااتراكات وبطاقة مشااااااترك، السااااااتفادة 

 المراجعين من خارج الكلية من خدماتها الورقية واإللكترونية . 
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المعتمااد في بيااانااات البرنااامج اإللكتروني تطبق المكتبااة نظااام اإلعااارة وفق  -6   

للمكتبة، وتلتزم بالمدد المحددة، وتحرص على أن ال تزيد مدة اإلعارة للكتاب الواحد 

 عن أسبوعين، بحيث يلزم المستفيد بتجديد إعارته .

يقوم موظفو المكتبة بتذكير المسااااااتعير باألوقات المحددة إلعادة ما اسااااااتعاره،  -7   

 ريق بيانات اإلميل أو الهاتف النقال الخاصة بالمستعير .ويتحقق ذلك عن ط

تقتصااااااار اإلعارة على الكتب المفردة، أما كتب األجزاء أو األمهات فال يجوز  -8   

إعارتها، كما يمكن اساااتثناء بعض الكتب المفردة من نظام اإلعارة بحساااب أهميتها أو 

ندرتها، وتحرص اإلدارة األكاديمية المساااؤولة عن المكتبة على توفير نساااختين فأكثر 

 لعدم فراغ المكتبة منها . من الكتب المعدة لإلعارة، وذلك

تدخل اإلجازات في احتسااااااااب مدة اإلعارة، ويتحرى موظفو المكتبة أن تكون  -9   

 أوقات انتهاء اإلعارة إما قبل بداية اإلجازات أو بعدها وأن ال تكون خاللها .

إذا فقد أو تلف الكتاب المعار، ألزم المساااااااتعير بتأمين مثله، وإال غرم ثمنه،  -10   

 تقدير ثمنه من قبل لجنة المشتريات . ويكون

لة،  -11    بات المماث بة وفق أحدث الطرق المتبعة في المكت تحفظ مخطوطات المكت

 وتصنف ضمن مجموعات بحسب موضوعاتها وتاريخها .

تصااادر المكتبة دليل المخطوطات تذكر فيه نبذة عن تاريخ وموضاااوعات كل  -12   

 ياناته بصورة دورية .مخطوط، وأماكن توافر نسخه، وتحدث ب

تصنف المخطوطات إلى ما يمكن للمراجعين تصويره واالستفادة بنسخ عنها،  -13   

وما ال يمكن لهم ذلك، وفق رؤية يحددها مجلس الكلية، كما ال يجوز بأية صاااااااورة 

 إخراجها إلى قاعات المطالعة أو إعارتها، ويخصص لها آلية تصفح خاصة . 

انين حقوق الملكية بالنساااابة لبيانات األقراص المدمجة، بحيث تلتزم المكتبة قو -14   

 ال تعار وال تنسخ كاملة، وتوفر خدمة تصفحها داخل القاعات أو من خالل اإلنترنت .
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تصاااااادر المكتبة بيانات دورية بالمقتنيات الجديدة، كما تصاااااادر دليال ساااااانويا  -15   

 ات اإللكترونية .بمحتوياتها من المصادر والمراجع والدوريات واإلصدار

تحرص أمانة المكتبة أن تكون قاعات الوسائط المتعددة مريحة وعلى مستوى  -16   

 من التجهيز وتلبي حاجات المستفيدين بالدقة  والسرعة الممكنتين .

 البحث العلمي والمجلة

تنشاائ الكلية شااعبة للبحث العلمي واإلصاادارات تتبع رئيس قساام البحوث ومصااادر    

وتعمل في نطاق إشااراف عميد الكلية ، ويشااترط في رئيس شااعبة البحث  المعلومات،

العلمي واإلصدارات أن يكون من حملة الدكتوراه في الدراسات الشرعية أو القانونية، 

 ويكون التكليف برئاسة هذه الشعبة محصورا بأعضاء هيئة التدريس العاملين بالكلية .

 أهداف الشعبة :

ي التخصصي بما يتفق مع رسالة وأهداف الكلية ، وتعزيز تشجيع البحث العلم -1    

 دورها العلمي في سياق االجتهاد الفقهي والقانوني وفق مقتضيات العصر .

تنظيم بحوث أعضاء هيئة التدريس وتوجيهها بشكل يسهم في تنمية قدراتهم ،  -2    

 ويسد حاجات البرنامج التعليمي المعتمد وحاجات المجتمع .

قيق مساااااااهمة الكلية في الحياة العلمية والفكرية والثقافية العامة ، من خالل تح -3    

نشااار البحوث والدراساااات و أعمال التحقيق المتخصاااصاااة التي يقوم بكتابتها أساااتاذة 

 وباحثون مختصون .

معالجة ملفات موضااااااوعية مختلفة يتم فتحها عبر أعداد المجلة المتعاقبة ، في  -4    

 لمعتمدة ومتطلبات حاجات المجتمع .ضوء برامج الكلية ا

تشاااااااجيع بحوث الطلبة النهائية وذلك بشااااااار أبحاث التخرج الفائقة المساااااااتوى  -5   

 والموافقة لمعايير التقييم والتحكيم الموضوعة . 

دخول الكلية مجال التحكيم األكاديمي والبحثي ، تمهيدا لنيلها الحق بمنح الرتب  -6   

 األكاديمية .
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تحقيق مبدأ االجتهاد والبحث الجماعي الذي يسااااهم في عصاااار التخصااااصااااات  -7   

الدقيقة الذي نعيشااه ، بإحداث تكامل علمي مهم تبنى عليه نتائج أكثر صااحة وصااوابية 

 ، وإفادة الطلبة منه إلى أبعد حد ممكن .

 تحقيق عالمية رسااالة الكلية من خالل تنظيم المؤتمرات والندوات التخصااصااية، -8   

واالنفتاح على جميع المؤسسات العلمية ذات الصلة أينما وجدت وبناء الجسور معها، 

 وضمان مشاركتها واالشتراك معها .

 مهام الشعبة : 

متابعة وضااااااع خطط مشاااااااريع البحوث العلمية التي يتقدم بها أعضاااااااء هيئة   -1   

ت الصااااااالااة ، التاادريس لتلبيااة احتياااجااات البرنااامج التعليمي واحتياااجااات المجتمع ذا

 ومناقشتها في سياق عمل المجلس العلمي ، تمهيدا العتمادها وفق األصول المتبعة .

توزيع مفردات الخطط على أعضاء هيئة التدريس المعنيين بها ، وتشكيل لجان  -2   

 بحث منهم في سياق احتمال البرنامج التعليمي وسعته .

وم بها أعضااااااء هيئة التدريس ، متابعة خطوات مشااااااريع البحث العلمي التي يق -3  

واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحكيمها بإحالتها على لجان داخلية يشكلها المجلس العلمي 

 لهذا الغرض، أو على جهات مختصة خارجية ، تمهيدا لنشرها ، مع حفظ الحقوق . 

وضااااااع الخطة الساااااانوية لتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل أثناء العام  -4   

 امعي ، واعتمادها أصوال ، بعد إقرارها في مجلس الكلية .الج

كل لغرض تنظيم وقائع المؤتمرات  -5    اإلشاااااااراف على أعمال اللجان التي تشااااااا

بة لنجاحها ، ومتابعة إنجازاتها ومتطلباتها وفق  والندوات وتهيئة الظروف المناسااااااا

 األصول . 

 ، وتوزيعها وفق األصول . متابعة أعمال طباعة أبحاث المؤتمرات والندوات -6   

 نظام المجلة :

مجلة الكلية هي مجلة أكاديمية محكمة متخصصة في بحوث الشريعة والقانون،  -1   

تعتمد نشر األبحاث والدراسات وأعمال التحقيق الواردة إليها وفق المعايير األكاديمية 
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ر، التي تتولى المتعارف عليها في ساااياق التحكيم البحثي، وتشااارف عليها هيئة التحري

تطبيق معايير تحكيم البحوث التخصااااااصااااااية الواردة إليها، برئاسااااااة رئيس التحرير 

 ومتابعة سكرتير التحرير.

تصاااااادر المجلة عددها الساااااانوي مع نهاية الفصاااااال الدراسااااااي الثاني من العام  -2   

الجامعي كحد أقصااااى ، وتتولى هيئة تحرير المجلة نشاااار الشااااروط والمعايير واآللية 

 عة لتلقي األبحاث.المتب

تفتح المجلة في كل عدد من أعدادها ملفا موضوعيا تتم معالجته في سياق علوم  -3   

الشاااااااريعة والقانون ، وتعتمد فيه إضاااااااافة إلى ذلك أبوابا يمكن من خاللها معالجة 

 موضوعات أخرى .

يكون الرئيس التنفيذي للكلية مشااااااارفا عاما على المجلة، وأحد أعضااااااااء هيئة  -4   

التدريس ممن هم برتبة أساااتاذ رئيساااا لتحرير المجلة، وأحد أعضااااء الهيئة األكاديمية 

سااكرتيرا للتحرير، وعضااوين في هيئة التحرير من قساام الشااريعة، وعضااوين آخرين 

الخاصاة بتشاكيل هيئة التحرير سانويا، كما من قسام القانون، ويصادر الرئيس قراراته 

 يصدر قراراته الخاصة بتسمية المجلس االستشاري للمجلة . 

 دعم التدريس وأنظمة تقنيات المعلومات

تنشئ الكلية شعبة لتقنيات المعلومات تتبع رئيس قسم الشؤون اإلدارية والمالية، -1

لجامعية في البرمجيات ويشترط في رئيس هذه الشعبة أن يكون من حملة اإلجازة ا

 وتقنيات الكمبيوتر في أقل تقدير .

توفر شاااااعبة تقنيات المعلومات كافة الوساااااائل الداعمة لخطط التدريس، من أجهزة -2

تعليمية ووسائل سمعية بصرية وخدمات نسخ وتصوير، ويشرف على تنظيم وتجهيز 

 مختبرات المعلوماتية ، ويتولى حل مشكالت تشغيلها .

عبة مسؤولة عن تطوير البنية التحتية التكنولوجية إلدارة الكلية واألنشطة تعتبر الش-3

األكاديمية فيها ، وتمد لهذا الغرض شاااااابكات االتصااااااال والبرمجيات واألجهزة داخل 

 الكلية، بغية سد الحاجات الحاسوبية لإلدارة وللبيئة األكاديمية .
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تساعى الشاعبة لضامان صاحة اساتخدام البنية التحتية التكنولوجية وساالمتها ، ولهذا -4

لدعم لمساااااااتخدمي البرمجيات  ها ، خدمة ا مات قدم من بين خد فإن الوحدة ت الغرض 

هذا  تدريب في  واألجهزة من اإلداريين والمادرساااااااين والطلباة ، وتنظم لهم دورات 

 المجال.

علومات بما فيها موقع الكلية على اإلنترنت ، تقوم الشااعبة بمهام توصاايل شاابكة الم-5

إلى مكاتب أعضاااااء هيئة التدريس واإلداريين وقاعات التدريس الخاصااااة ومختبرات 

المعلوماتية والقاعات المخصصة لذلك في المكتبة العامة ، ليتسنى لجميع العاملين في 

التعليم والفكر في الكليااة وللطلبااة مواكبااة الخطط التعليميااة والثقااافيااة الااداخليااة وآفاااق 

 العالم.

 التقييم والبحث المؤسسي وقياس الجودة

ستراتيجية والتميز يضم فريقا للتقييم والبحث المؤسسي وقياس مكتبا لالالكلية  تنشئ   

 الجودة يتبع الرئيس التنفيذي للكلية.

 أهداف الفريق ومهامه :

، وضااااااامااان تحقيق الوصاااااااول إلى تطبيق معااايير الجودة في التعليم العااالي  -1   

 المخرجات التعليمية المنبثقة عن أهداف الكلية وأهداف برنامجها التعليمي .

ها عن  -2    عة توفير المعلومات الالزمة في وقت تاب ية التخطيط والتقييم وم دعم عمل

أداء األقسااام األكاديمية والعلمية واإلدارية والخدمية في الكلية تحقيقا للفعالية وتحسااينا 

 بصورة مستمرة .لواقعها 

سام ونماذج االستبانات وجداول  -3    المساهمة في تصميم نماذج وضع الخطط لألق

التقييم عامة ، وذلك بالتنسيق مع رؤساء هذه األقسام ، ومن ثم إرشاد المعنيين بتطبيق 

ية للتوعية بمفاهيم  ندوات على مساااااااتوى الكل هذه النماذج لكيفية تطبيقها ، وتنظيم ال

 وحدة إدارية أو خدمية عاملة فيهادة التعليم وآلية رفع كفاءة كل برنامج أو فعالية وجو

تجميع وتحليل البيانات وإصاااااادار اإلحصاااااااءات ، بهدف قياس وتقييم معدالت  -4   

األداء في البرامج األكاديمية والوحدات اإلدارية والخدمية ، وتوثيق ونشااااار معلومات 

 في سياق تطوير أو تعديل الخطط .ونتائج ومؤشرات عنها ، يتم اعتمادها 
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متابعة أعضاااء هيئة التدريس في تنفيذ عملية تقييم المخرجات التعليمية ألهداف  -5   

المسااااقات الدراساااية والبرامج التعليمية ، ومتابعة تحليل نتائجها ومن ثم اقتراح آليات 

 تضمن استخدام هذه النتائج لتطوير األداء .

ووصف المخرجات التعليمية ألهداف المساقات الدراسية ، المساهمة في تحديد  -6   

وتعيين أدوات التقييم المتبعة في قياس كل مخرج ، بحيث يكون لوجهة نظر الطالب ، 

من خالل االساااااااتبانات الخاصاااااااة برأيه ، ولتحليل نتائج اختباراته الدورية وآلراء 

، دور بااارز في  الخرجين ومن هم على أبواب التخرج ولنتااائج تقييم جهااات العماال

تحديد أدوات تقييم المخرجات التعليمية ، وتفصاايل ذلك قد ورد في فصاال فعالية الكلية 

 من الباب األول.

القيام بدراساااااات مقارنة تقيس مساااااتوى األداء العام في الكلية بمساااااتويات أداء  -7   

 طاعة .المؤسسات المماثلة داخل الدولة وخارجها ، واالستفادة من تجاربها قدر االست

 التدريب والتطوير 

تضاااااع الكلية خططا سااااانوية للتدريب والتطوير تساااااتهدف أعضااااااء هيئة التدريس    

والموظفين الفنيين واإلداريين إلى جااانااب عموم طلبااة الكليااة، وتكون عمااادة الكليااة 

مساااااااؤولة عن برنامج التدريب الخاص بالهيئة األكاديمية العاملة في الكلية، وإدارة 

ي مسااؤولة عن برنامج التدريب الخاص بالموظفين الفنيين واإلداريين، الدعم المؤسااساا

 وإدارة شؤون الطلبة واإلعالم مسؤولة بدورها عن برامج تدريب الطلبة .

تقوم الجهات المعنية بوضاااااع خطط التدريب ومتابعة تنفيذها، كل في نطاق إشااااارافه، 

 باآلتي :

نات الخاصااااااااة بتحديد حاجا -1    يا ية من دورات إعداد قواعد الب بالكل عاملين  ت ال

 التدريب، وذلك بالتنسيق مع األقسام والشعب المعنية داخل الكلية .

سية  -2    إعداد قواعد البيانات الخاصة بتحديد احتياجات الطلبة خالل الفصول الدرا

من دورات التدريب وورش العمل المختلفة، التي تسهم في رفع مستوى أدائهم العلمي 

 راسي .وتحصيلهم الد
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إعداد النشاارات وكافة اإلعالنات واإلصاادارات التي لها صاالة ، والتواصاال مع  -3   

 المؤسسات واألشخاص المعنيين بعملية التدريب لضمان إنجازها ونجاحها . 

تنظيم الدورات وورش العمل الخاصاااة برفع كفاءة العاملين بالكلية من أعضااااء  -4   

 وذلك وفق االحتياجات التي تحددها قواعد البيانات . هيئة التدريس وإداريين وفنيين ،

يا والتي تهدف إلى رفع  -5    فة داخل ية وورش العمل المختل تدريب لدورات ال تنظيم ا

 مستوى الطلبة الذهني والتقني بصورة عامة .

 التدريب العملي اإللزامي للطلبة وأهدافه : أحكام

يعتبر التدريب العملي الذي تقدمه الكلية لطلبة قسااااام القانون بعد إنجاز دراساااااة  -1   

( 143( تساااااعين سااااااعة معتمدة بنجاح، من مجموع سااااااعات البرنامج البالغة )90)

سااااااااعة، جزءا متمما للخطة الدراساااااااية، حيث يلتزم الطالب بالتدريب خارج قاعات 

ئة الحياة العملية والكتساااب الخبرة الالزمة التدريس مما يتيح له الفرصااة لالحتكاك ببي

 التي تمكنه من حسن تطبيق العلوم النظرية التي تلقاها خالل دراسته الجامعية .

ال يحق للطااالااب االلتحاااق في برنااامج التاادريااب العملي مااا لم يتجاااوز بجاادارة  -2   

 ( نقطتين فأكثر .2اإلنذارات األكاديمية ويحافظ على معدل تراكمي )

يهدف برنامج التدريب إلى إعداد الطالب لممارساااااااة حياته المهنية بكفاءة بعد  -3   

التخرج ، حيث صااااااامم هذا البرنامج بطريقة تضااااااامن تعزيز قدرات الطالب وتنمية 

 مهاراته في سياق تحمل المسؤوليات واألعباء المترتبة عليه بعد التخرج .

في إدارة شؤون الطلبة مسؤولة  تكون شعبة التدريب العملي والتوجيه الوظيفي -4   

عن إدارة برنامج التدريب العملي اإللزامي للطلبة وذلك بالتنسااااااايق مع عضاااااااو هيئة 

التدريس المكلف متابعتهم في هذا البرنامج ، بحيث يتولى رئيس الشاااااااعبة عن طريق 

ية االتصااااااااال  نائب الرئيس التنفيذي، عمل بة واإلعالم، أو  مدير إدارة شاااااااؤون الطل

لتي يتم التعاقد معها إلجراء التدريب خارجيا ، وتكون مجريات التدريب بالجهات ا

 وفق مواصفات مجلس الكلية التي يتولى متابعة تنفيذها عضو هيئة التدريس المعني .
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يقوم عضاااو هيئة التدريس المكلف من قبل مجلس قسااام القانون بمتابعة برنامج  -5   

سااسااة المدربة ، بمتابعة الطلبة وقياس التدريب العملي باإلضااافة إلى مشاارف من المؤ

مدى نجاح البرنامج ومستوى استفادتهم منه ، وذلك من خالل التقرير األسبوعي الذي 

يقدمه الطالب عن أعماله التي قام بها خالل األسااابوع على امتداد الدورة ، ومن خالل 

لب و تدريب عن كل طا بأعمال ال قائمون  قدمها ال نات األسااااااابوعية التي ي يا مدى الب

اسااتجابته لما يتم طرحه ، ومن خالل حضااور المشاارفين لعدد من ساااعات التدريب ، 

 حيث يقدم التقرير النهائي عن نتيجة الطالب بناء على جملة هذه األمور مجتمعة .

ينتظم الطالب بحضاااااور كافة سااااااعات التدريب ، وال يجوز له الغياب إال بإذن  -6   

تبر الحضاااااااور في احتسااااااااب نتيجة التدريب يعتمده رئيس شاااااااعبة التدريب، حيث يع

 النهائية.

 صندوق المنح والهبات

تنشااائ الكلية صاااندوقا للمنح والهبات، يتبع إدارة الدعم المؤساااساااي،  يتولى إدارته    

رئيس قسااام المنح والهبات، في نطاق إشاااراف كل من مدير الدعم المؤساااساااي ونائب 

الدراساااة وفق المعتمد في مجلس  الرئيس التنفيذي، بحيث ينفذ ساااياساااات تسااايير المنح

 الكلية .

 أهداف الصندوق ومهامه :

ية وقف المعرفة والتعليم، ودور هذا الوقف في تشاااااااجيع تنمية  -1    بأهم التعريف 

 الموارد البشرية، وتأهيل األجيال من خالل تيسير المنح الدراسية .

ص مبالغ أو التواصااال مع هيئات العمل الخيري، ورجاالت اإلحساااان، لتخصاااي -2   

أوقاف عينية يتم من خاللها تنمية وتعزيز وقف الكلية، ومّد صاااندوق المنح الدراساااية 

 باألموال الالزمة لعمله .

إعداد الملفات الخاصااااة بدراسااااة حاالت الطلبة من الناحية االجتماعية، وتوثيق  -3   

ين، للنظر في مدى حاجاتهم للمنح الدراسااية، وإعداد ملفات الطلبة الموهوبين والمتفوق

 اعتماد الدعم المالي الالزم لتطورهم وتنمية قدراتهم .
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ضاااابط سااااجل الصاااارف والنفقات من الصااااندوق وفق اآللية المعتمدة في قساااام  -4   

 الشؤون اإلدارية والمالية بالكلية .

صندوق وبالمانحين، وبميزان  -5     سنوية التي تعرف بإيرادات ال صدار البيانات ال إ

 لمصروفات السنوية، ونشرها ضمانا للشفافية .اإليرادات وا

  اإلعالم الجامعي والعالقات العامة

تنشااااااائ الكلية قساااااااما لإلعالم والعالقات العامة يتبع نائب إدارة شاااااااؤون الطلبة    

 واإلعالم، بحيث تتبع القسم شعبتان :

 شعبة اإلعالم الجامعي -1

 شعبة العالقات العامة وخدمة المجتمع -2

 يبنى عمل اإلعالم الجامعي والعالقات وخدمة المجتمع على اآلتي :   

بالمعلومات، وباإلعالنات،  -1     ية اإللكتروني بصاااااااورة مساااااااتمرة  مد موقع الكل

 وباألنشطة المستجدة ، وتحرير نشرة حصاد الكلية اإللكترونية بصورة دورية .

تعريف بالكلية وفق البيانات تنساايق وإخراج البرشااورات، والمطويات، وأدلة ال  -2   

 والخطط المعتمدة ، ومتابعة تظهيرها مع المعنيين ضمن األوقات المحددة .

تنسااايق وإخراج نشااارة حصااااد الكلية الفصااالية المطبوعة ، والتي تضااام أخبار   -3   

الكلية، وأنشااااطتها، واسااااتقباالت العميد، والزيارات المتبادلة، واالتفاقيات الثقافية التي 

 ا الكلية، باإلضافة إلى بعض المقاالت الفكرية والمعرفية العامة .تبرمه

تنظيم جميع اإلعالنات الخاصااة بأعمال وأنشااطة الكلية وفق المعتمد، وضاامان   -4   

 توزيعها ووصولها إلى المعنيين بها في الوقت المحدد .

التنسيق مع شؤون تنظيم المواسم الثقافية العامة، واحتفاالت األيام والمناسبات، ب -5   

 الطلبة والمجلس الطالبي .

 تقديم المبادرات واألفكار ذات الصلة بتطوير العمل في كل ما تقدم ذكره .   -6   



32 

 

تلقي دعوات مؤساااااساااااات المجتمع المدني غير األكاديمية، ذات الصااااالة بطلب  -7   

لتعامل معها مسااااااهمة الكلية في أنشاااااطتها الثقافية واالجتماعية والمدنية المختلفة ، وا

 وفق األصول .

تلقي طلب االستشارات والدراسات الواردة من المؤسسات الحكومية والخاصة،  -8   

 والمدفوعة األجر، والتعامل معها وفق األصول .

تنظيم عقود شااراكة مع مؤسااسااات سااوق العمل ذات الصاالة باختصاااص الكلية،  -9   

هدف رفع كفاءات العاملين في وتنظيم دورات وبرامج تدريب مدفوعة األجر ، تسااااااات

 تلك المؤسسات، والعمل على استقدام برامج تدريب معتمدة عالميا .

تحقيق التواصل مع المؤسسات والهيئات العاملة داخل الدولة وفق التوجيهات  -10   

 المعتمدة من قبل إدارة الكلية .

هم في الفنادق أو متابعة استصدار تأشيرات ضيوف الكلية، واستقبالهم، وإنزال -11   

 دور الضيافة المعدة لذلك  .

القيام بحجوزات الساااافر والفنادق الخاصااااة بالعاملين الموفدين بمهام رساااامية  -12   

 خارج الدولة، ودفع قيمتها وفق األصول المعتمدة .
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 الخدمات والدعم الطالبي

 أنظمة شؤون الطلبة 

تؤمن الكلية بأن وضع األنظمة العصرية والمتكاملة لشؤون الطلبة إنما يسهم برفع    

قواهم الذهنية والنفساية واالجتماعية والبدنية ويأخذ بأيديهم لمالمساة الحياة العملية بعد 

 التخرج بجدارة نابعة عن إيجابية في التعاطي مع بيئة العمل وقضايا المجتمع عامة . 

 لبة تنظيم شؤون الط

تنشئ الكلية شعبة لشؤون الطلبة، لها أهدافها ومهامها لغرض إرساء أنظمة شؤون    

الطلبة العصرية والمتكاملة والنهوض بتحقيقها، تتبع رئيس قسم شؤون الطلبة ، وهذه 

 الشعبة تتفرع طبقا لألنظمة المعمول بها في الدولة ولألصول ، إلى شعبتين :

 ويتولى رئاستها موظف . شؤون الطالب ، -1   

 .موظفةشؤون الطالبات ، وتتولى رئاستها  -2   

يدخل في نطاق عمل شاااااااعبة شاااااااؤون الطلبة    

 الوحدات اآلتية :

 وحدة المنح الدراسية .  -1

 وحدة األنشطة الثقافية والرياضية .  -2

 وحدة الرعاية االجتماعية والصحية والخدمات .  -3

 بيق أنظمة التأديب الخاصة بمخالفات الطلبة .كما تتولى الشعبة مهام تط

 هداف شعبة شؤون الطلبة :أ

المسااااهمة في إعداد الطلبة وبناء شاااخصاااياتهم بما يتناساااب مع رساااالة وأهداف  -1   

الكلية، وتعزيز روح االنتماء لألمة والوطن ولتعاليم الكلية المنبثقة عن قيم الحضااااارة 

 .اإلسالمية العربية ومبادئها السمحة 
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تعزيز روح احترام وتقدير اآلخرين في نفوس الطلبة ، وإشااااااااعة مبدأ الحوار  -2   

العلمي الهادىء والرصااااااين لديهم ومبدأ تقبل اآلخر ، واألخذ بأيديهم لتوقير أهل العلم 

 ومالزمتهم لالستزادة في التلقي عنهم .

هم ، على تشاااجيع الطلبة في ساااياق أعمال مجالساااهم وأعمال اللجان الخاصاااة ب -3   

االنخراط في منظومااة العماال الجماااعي وبناااء فرق عماال تكون قااادرة على اإلنتاااج 

 واإلبداع من خالل التخطيط الدقيق للمشاريع ورسم األهداف لها .

ية واالجتماعية ،  -4    تطوير و تنمية مهارات ومواهب الطلبة الثقافية والرياضااااااا

لمساااابقات واالحتفاالت وورش العمل وتهيئة المناخ المسااااعد على اإلبداع من خالل ا

 والمعارض التي تقام داخل الكلية وخارجها ، ووضع الحوافز المادية والمعنوية لها .

حث الطلبة على االندماج والمشاااركة في األنشااطة الالصاافية المختلفة التي تقام  -5   

سلبية واالنطواء النفسي لديهم ، لي تمكنوا من داخل الكلية وخارجها ، وكسر حواجز ال

ية وفي المنظمات الطالبية  أخذ دورهم الطبيعي بين أساااااااااتذتهم وزمالئهم داخل الكل

داخاال المؤساااااااساااااااااات التعليميااة األخرى ، ولتمكنوا كااذلااك من التعبير عن آرائهم 

 واقتراحاتهم  .

تقديم الرعاية االجتماعية والصاااااحية للطلبة وتأمين خدمات اإلساااااكان وتجهيزه  -6   

 ستقرار النفسي وتعزيز التحصيل العلمي .بكل متطلبات اال

تنظيم ملفات المنح الدراسية والتنسيق بهذا الخصوص مع برنامج وقف الطالب  -7   

 المعتمد في الكلية .

تعريف الطلبة بالقوانين واألنظمة المعمول بها في الكلية وبناء روح احترامها  -8   

 لفات المتعمدة . فيهم ، وتطبيق أحكام التأديب بحقهم عند المخا

 مهام شعبة شؤون الطلبة :   

اعتماد خطط وحدات الشاااعبة وميزانياتها التقديرية وأخذ الموافقة عليها أصاااوال  -1   

من قبل مدير اإلدارة،  واإلشاااراف المباشااار على أعمال هذه الوحدات ، ومتابعة تنفيذ 

 رة السابقة .خططها بما يضمن تحقيق أهداف وغايات الشعبة المذكورة في الفق
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اعتماااد خطط أنشاااااااطااة المجااالس الطالبيااة واللجااان المنبثقااة عنهااا ، واعتماااد  -2   

 الميزانيات الخاصة بها ، والتحقق من موافقتها لألنظمة الداخلية . 

اإلشااراف على أعمال تقييم األداء الخاص بالشااعبة، واسااتبانات أخذ آراء الطلبة  -3   

 بها الوحدات، وذلك بالتنسيق مع البحث المؤسسي .ذات الصلة باألنشطة التي تقوم 

حصار أساماء الطلبة الذين أتموا تساجيلهم في الفصال الدراساي، وتكوين بيانات  -4   

عن أوضاعهم الدراسية والسلوكية والنفسية واالجتماعية والصحية والبدنية ، ليتم من 

وتنشاايطها بالتغلب على  خالل هذه البيانات رساام آلية االسااتفادة من طاقاتهم ومهاراتهم

 نقاط الضعف فيها قدر اإلمكان . 

االحتفاظ بنساااااخ كافية عن دليل الكلية وإعالنات اإلرشااااااد األكاديمي والمناهج  -5   

الدراسااااية وطرق الحصااااول عليها ، إلرشاااااد الطلبة إلى ما يحتاجونه في هذا الجانب 

 بالسرعة الممكنة . 

راحات أو الشااااااكاوى التي يتقدم بها الطلبة ، تتلقى شااااااعبة شااااااؤون الطلبة االقت -6   

وتتعامل معها وفق األصول األكاديمية ، وفي حال كانت االقتراحات أو الشكاوى مما 

له صااااالة بالخطط العامة للكلية ، فإن شاااااعبة تعد ملخصاااااات عنها ترفعها إلى رئيس 

 الوحدة، ليتولى عرضها ومناقشتها مع المدير .

مع البحث المؤسااسااي ، نماذج االسااتبانات الخاصااة بأخذ  تعد الشااعبة بالتنساايق -7   

آراء الطلبة واقتراحاتهم ذات الصاااالة باألنشااااطة ، وتتابع معه تحليل نتائجها حيث يتم 

 اعتمادها في سياق تطوير خطط األداء العامة لشؤون الطلبة . 

تتولى شاااعبة شاااؤون الطلبة تنظيم االنتخابات الخاصاااة بمجالس الطلبة واللجان  -8   

 العاملة فيها ، وتعلن القوانين واإلرشادات المعتمدة في إطار العمل الطالبي .

تعلن شعبة شؤون الطلبة جميع األحكام والقوانين التي يجب على الطلبة مراعاة  -9   

ية  ها داخل حرم الكل نات ، وضاااااااوابط االلتزام ب حا تدريس واالمت عات ال قا ها  ما في ب
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التعامل مع هيئة التدريس والهيئة اإلدارية وضااوابط التعامل مع الزمالء والضاايوف ، 

 وتعلن أحكام المخالفات المتعمدة وأنظمة التأديب . 

تجري شاااعبة شاااؤون الطلبة التحقيقات األولية عند حدوث المخالفات المتعمدة  -10   

ها إلى رئيس قسااااام شاااااؤون الطلبة، وفي حال تمت إحالة المخالفات على وترفع نتائج

لجنة التأديب، فإن الشاااااعبة تنظم جلساااااات اللجنة وتدون محاضااااارها ، وتبلغ األحكام 

 الصادرة بعد اعتمادها للمعنيين وتعلنها وفق األصول المتبعة . 

 وحدة المنح الدراسية 

 تنشئ الكلية وحدة للمنح الدراسية تتبع شعبة شؤون الطلبة، وتتولى المهام اآلتية :   

دراسااة حاالت الطلبة من الناحية االجتماعية وتكوين ملفات خاصااة بأوضاااعهم  -1   

المالية ، إضااااافة إلى تلقي طلباتهم بهذا الخصااااوص، وإحالتها إلى الجهات المعنية بها 

 القرارات المناسبة بشأنها .في الكلية للنظر واتخاذ 

التنساايق مع قساام المنح والهبات في إدارة الدعم المؤسااسااي لجهة إنجاز صاارف  -2   

المنح الدراسااية لمسااتحقيها من الطلبة، وفق السااياسااات والقرارات المعتمدة في مجلس 

 الكلية .

اإلساااهام إلى جانب قسااام المنح والهبات في إدارة الدعم المؤساااساااي في ضااابط  -3   

وإصاادار الكشااوف الدورية الخاصااة بالطلبة المسااتفيدين من صااندوق المنح الدراسااية، 

 وتهيئة كل ما تتطلبه هذه الكشوف من بيانات وأرقام .

 المجلس الطالبي واللجان الثقافية والرياضية المنبثقة عنه  

يشاكل في الكلية مجلس طالبي يتم انتخاب أعضاائه من قبل جمعية عمومية تتشاكل -1

ميع الطلبة المسااجلين ، مطلع الفصاال األول من كل عام جامعي ، وتتولى شااعبة من ج

شااااؤون الطلبة التي تشاااارف على انتخابات المجلس ، بعد اسااااتيفاء أسااااماء الطلبة من 

شاااااااعبة القبول والتساااااااجيل ، دعوة الجمعية العمومية النتخاب ممثليها في المجلس ، 
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ن االطالع على شروط االنتخابات وآلية وتنشر القوانين واألنظمة التي تمكن الطلبة م

 عمل المجلس الطالبي قبل مدة كافية . 

يتكون المجلس الطالبي من اثني عشاار طالبا كحد أقصااى ، ويشااترط فيمن يرشااح -2

سة ) ساعة 18إلى  17لملء مقعد من مقاعد المجلس ، أن يكون قد أنهى بنجاح درا  )

التراكمي عن النهاية الصاااااغرى  معتمدة )فصااااال دراساااااي واحد( ، وأن ال يقل معدله

للنجاح ، ويتم توزيع المقاعد بين قساام الشااريعة وقساام القانون بحسااب النسااب العددية 

 للطلبة وهم الهيئة الناخبة في كل منهما .

ينتخب المجلس في أول اجتماع له وبحضااور رئيس شااعبة شااؤون الطلبة ، رئيسااا -3

كما ينتخب أعضاء اللجان الثالثة العاملة ونائبا للرئيس وأمينا للسر وأمينا للصندوق ، 

في المجلس ، اللجنة الثقافية ، واللجنة الرياضاااااااية، ولجنة الشاااااااكاوى والمقترحات ، 

 وتتكون كل لجنة من ثالثة أعضاء .

تقوم شااعبة شااؤون الطلبة بنشاار األنظمة الداخلية التي تحكم عمل المجلس الطالبي  -4

 . وآلية عقد اجتماعاته واتخاذ قراراته

تخصص ألنشطة المجلس الطالبي مخصصات مالية في إطار عمل شعب األنشطة -5

والرعاية في وحدة شاااااااؤون الطلبة ، ويمكن للمجلس تغطية نفقات بعض أنشاااااااطته 

 المنبثقة عن خطته المعتمدة ، عن طريق اشتراكات الطلبة .

 يتولى المجلس الطالبي المهام التالية :

نشااطة الطالبية بالتشاااور مع وحدة األنشااطة في شااعبة إعداد الخطة الساانوية لأل -1   

 شؤون الطلبة ، ووضع الميزانية التقديرية لتغطيتها .

المشاركة في تنظيم األنشطة الطالبية في المجاالت العلمية والثقافية والرياضية  -2   

واالجتماعية والتوعية الصاااااحية ، ودعمها بالدعاية لها وتكثيف حضاااااور ومشااااااركة 

 فيها.الطلبة 
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 المساهمة في تعزيز روح التعاون ومفهوم العمل الجماعي بين الطلبة . -3   

المساااااااااهماة في تنمياة روح الحوار واحترام الرأي اآلخر في نفوس الطلباة ،  -4   

وصااياغة الشااخصااية الطالبية عن طريق فعاليات األنشااطة الهادفة ، بما يضاامن تقدم 

 اإلسالمية السمحة .الطلبة العلمي والعملي في ظل العقيدة 

متابعة قضايا الطلبة ونشر الوعي بالمسؤولية بينهم ، وتلقي مقترحاتهم ورفعها،  -6   

 والوقوف على مشكالتهم وحلها مع القنوات اإلدارية ذات الصلة .

توثيق العالقة بالمنظمات الطالبية في مؤسااااسااااات التعليم الجامعي داخل الدولة  -7   

 ألنشطة الثقافية واالجتماعية والحوارية وغيرها .وخارجها ، ومشاركتها ا

بما ال يتعارض مع الساااياساااة العامة والقوانين  مناصااارة قضاااايا األمة العادلة ، -8   

واألنظمة المقررة في الدولة ، وعلى المجلس الطالبي في كل أنشاااااطته مراعاة تجنب 

 العمل السياسي أو الحزبي أو تعاطي الخالفات المذهبية الضيقة .

 األنشطة الثقافية والرياضية 

ع رئيس شااعبة شااؤون الطلبة ، تنشاائ الكلية وحدة  لألنشااطة الثقافية والرياضااية تتب   

وتتولى وضع الخطة السنوية الخاصة باألنشطة الثقافية والرياضية وذلك بالتشاور مع 

المجلس الطالبي واللجان المختصااااة العاملة فيه ، وتحدد الميزانية الساااانوية المطلوبة 

لتغطية هذه النشااطات، بحيث تشاتمل خطة األنشاطة الثقافية والرياضاية على األعمال 

 التالية :

إقامة المواساااااام الثقافية التي يتم من خاللها اسااااااتقطاب عدد من المحاضاااااارين  -1   

 البارزين إللقاء محاضراتهم على الطلبة وإدارة حوار ونقاش يتواله الطلبة عقبها .

بة أنفساااااااهم أو بينهم وبين عدد من  -2    قات حوار وورش عمل بين الطل تنظيم حل

المؤتمرات الطالبية التي يدعى إليها طلبة الجامعات  مدرسااااايهم ومشااااارفيهم ، وتنظيم

 والكليات األخرى .
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إصدار نشرات دورية طالبية ، يتم من خاللها نشر إبداعات الطلبة في مجاالت  -3   

المقال والشاااااعر والقصاااااة وما شاااااابه ، وتغطية نشااااااطاتهم المختلفة ، وتنظيم لوحات 

 حائطية للغرض عينه .

ت الثقافية والعلمية واألدبية ووضاااااع شاااااروطها ومواصااااافاتها تنظيم المساااااابقا -4   

 والمحفزات المادية والمعنوية بإزائها ، وتحضير إعالناتها .

إقامة االحتفاالت العامة داخل حرم الكلية ، والخاصاااااااة بالمناسااااااابات الدينية و  -5   

 ا .الوطنية ، وإحياء األيام العالمية كيوم مكافحة التدخين ويوم البيئة وغيره

تعزيز التواصاال مع المنظمات والمجالس الطالبية في مؤسااسااات التعليم العالي  -6   

 األخرى ، وذلك بالتأكيد على المشاركات المتبادلة في سياق البرامج الثقافية المقامة .

تنظيم برامج التنميااة الباادنيااة للطلبااة داخاال المالعااب والقاااعااات الرياااضااااااايااة  -7   

، وتشاااكيل فرق رياضاااية من بين الطلبة األكثر احترافا المخصاااصاااة لذلك في الكلية 

 وهواية ، إلجراء مسابقات رياضية داخلية وخارجية ورصد محفزات لها . 

عالم  -8    ية إلى م ية ترفيه قاف قافي الترفيهي وتنظيم رحالت ث نب الث جا بال مام  االهت

 أثرية أو ثقافية أو سياحية داخل الدولة . 

 حية والخدماتالرعاية االجتماعية والص

تنشاائ الكلية وحدة للرعاية االجتماعية والصااحية تتبع رئيس شااعبة شااؤون الطلبة،    

 وتضم عددا مناسبا من المشرفين االجتماعيين والصحيين، وتتولى المهام اآلتية :

ها  -1    قدم ماعية من خالل المعلومات التي ت بة االجت عة ظروف وأحوال الطل تاب م

، ومن خالل عمل المشاارف االجتماعي الميداني مع الطلبة  شااعبة شااؤون الطلبة عنهم

 أنفسهم ، ويضع توصيفا واقعيا ألحوالهم .

تتولى الوحدة من خالل خطط معتمدة تقديم المساااااعدات المالية بشااااكل يضاااامن  -2   

اساااااااتمرار الطلبااة المعنيين بتحصااااااايلهم العلمي دون معوقااات ، كمااا تتولى تقااديم 
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سية واالجتماعية المتراكمة المساعدات الرعوية ذات ال صلة بحل مشكالت الطلبة النف

 نتيجة عالقاتهم المتشابكة داخل الكلية وخارجها متى أمكن ذلك .

تعزيز العالقات االجتماعية بين الطلبة من خالل تشااااجيع الزيارات والتواصااال  -3   

المناسااااااابات فيما بينهم ، ومن خالل إقامة المعايدات واللقاءات والمباركات العامة في 

 المختلفة، ودعوة األساتذة واإلداريين لحضورها .

لدراسااااااااة  -4    ية خالل فترة ا ية الصاااااااحية داخل الكل تنهض الوحدة بجانب الرعا

الجامعية، وذلك بإنشاااائها عيادة لإلساااعافات األولية يتواجد فيها مشااارف صاااحي يقوم 

الساااااااياق فإن وحدة بفحص الحاالت الطارئة وتقديم العالج المناساااااااب لها ، وفي هذا 

الرعاية تقوم بفتح ملف طبي لكل طالب وطالبة ، وتقوم بفحوصااااااات دورية ضاااااامن 

حمالت صاااااااحية تنظمها تحفظ نتائجها في ملف الطالب الطبي يتم الرجوع إليها في 

 الحاالت الطارئة .

تقوم الوحدة بنشاااار الوعي الصااااحي والثقافة الصااااحية داخل حرم الجامعة عبر  -5   

ت يتوجه بها إلى الطلبة والمدرسين واإلداريين على حد سواء ، وتركز ندوات ونشرا

 في حمالتها هذه على الجانب الوقائي . 

وتنظم الجداول  تقدم الوحدة خدمات النقل من وإلى الكلية بصاااااورة مساااااتمرة ، -6   

الخاصااااة بذلك ، كما تشاااارف الشااااعبة على خدمات الكافتيريا العامة في الكلية وتنظم 

 شؤونها مع الجهات المعنية ، وتضع لها األنظمة التي تضمن السالمة الصحية العامة.

 التوجيه الوظيفي وسوق العمل

رئيس قساااام  تنشاااائ الكلية شااااعبة للتوجيه الوظيفي وربط الطلبة بسااااوق العمل تتبع   

 شؤون الطلبة .

 أعمال التوجيه الوظيفي للطلبة وسوق العمل :

 تبنى أعمال الشعبة لجهة التوجيه الوظيفي وسوق العمل على أساسين :  -1   
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تقديم اإلرشادات ووسائل الدعم للطلبة الخرجين ليتمكنوا من استكشاف اآلفاق  األول :

 م بالمعلومات والخدمات الالزمة . المهنية لتخصصاتهم في واقع المجتمع وتزويده

عقد اتفاقيات مبدئية مع مسااااؤولي المؤسااااسااااات العاملة في المجتمع إلعطاء  الثاني :

 خريجي الكلية فرصا مميزة للتوظيف في مؤسساتهم .

عام بمصاااااااادر  -2    هدف عمل التوجيه الوظيفي إلى تزويد القطاعين الخاص وال ي

التعرف على خريجي الكلية واساااااتجالء مهارات اإلعداد التي تلقوها ، كما يهدف إلى 

سة الجامعية إلى أجواء العمل المهني ،  سهلة من أجواء الدرا االنتقال بالطلبة بصورة 

ية حيث يصااااااابحون أعضاااااااااء منتجين في المجتم عاليتهم مساااااااتوى الكل ع ، تعكس ف

 وحضورها في الوسطين التعليمي واالجتماعي .

متاابعاة الخريجين في ساااااااوق العمال وفي مراحال الادراسااااااااات العلياا، وتقاديم  -3  

إحصاءات دورية عن أوضاعهم المهنية والدراسية بعد التخرج، واستخراج نسب من 

، ونساااااب من اساااااتفاد من يعملون منهم في مجال التخصاااااص ومن يعملون في غيره

 تخصصه الدراسي في الكلية لتطوير أو تعديل وضعه المهني، ومن لم يستفد .

 أنظمة تأديب الطلبة في الكلية

يهدف نظام التأديب المتبع في الكلية أوال ، إلى تعريف الطالب بضااااااارورة التقيد    

العامة وسااااااالمة  بالقوانين واألنظمة العامة المقررة في الكلية ، حفاظا على السااااااالمة

أداء البرامج التعليمية والبرامج الداعمة واألنشاااااطة الالصااااافية ، واحترام صااااادقيتها 

وإخالص وتفاني القائمين عليها خدمة لرسااااالة الكلية وأهدافها ، كما يهدف هذا النظام 

إلى تعريف الطالب بضاااارورة صااااون الممتلكات واألجهزة وحماية المباني باعتبارها 

 الرسالة ، تستمد حرمتها من حرمة الرسالة نفسها .وسائل للنهوض ب

قوانين التأديب وإعالن تأكيد تطبيقها ، يشاااااكالن رادعا مهما  نشااااارترى الكلية أن    

 مكمال لرادع البناء والتوجيه واإلرشاد التي تقوم به جميع المواقع العاملة في الكلية .

 المخالفات التأديبية :

 المخالفات التالية : تعتبر مخالفة تأديبية كل    
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اإلخالل بالنظام العام داخل قاعات الدروس أو المختبرات أو المكتبة وغيرها  -1   

 من مرافق الكلية .

االمتناع المدبر والتحريض على عدم حضااور الدروس أو حلقات البحث أو أي  -2   

 برنامج يتوجب على الطالب حضوره .

نات ، وا -3    بأنظماة االمتحاا لخروج عن اإلرشااااااااادات والتوجيهاات التي اإلخالل 

 يتلقاها الطالب من المراقبين داخل قاعات االمتحان .

التلبس بحاالت الغش في أي امتحان أو بحث أو المساعدة فيه أو تيسير ارتكاب  -5   

 أي من هذه المخالفات لزميل من زمالئه .

بالشااااااارف أو الكرامة أو األخالق -6    أو األفعال التي من  اقتراف األفعال المخلة 

شاااأنها اإلسااااءة إلى سااامعة الكلية أو سااامعة العاملين فيها ، ساااواء تم ذلك في الكلية أو 

 خارجها .

اساااااااتعمال مباني الكلية وأجهزتها وممتلكاتها لغير األغراض التي أوجدت من  -7   

 أجلها بدون إذن مسبق ، أو إتالف أو تشويه أي منها .

وذم ألحد أعضااااااااء هيئة التدريس أو أحد أعضااااااااء الهيئة  توجيه إهانة أو قدح -8   

 اإلدارة، أو ألي من زمالئه الطلبة أو ألي من ضيوف الكلية .

تشااكيل التنظيمات السااياسااية أو الدينية أو المذهبية ، أو المشاااركة في أي نشاااط  -9   

جماعي يخل بقواعد وأنظمة العمل داخل الكلية ، أو توزيع النشااااااارات والملصاااااااقات 

 وجمع التبرعات التي تخدم ذلك ، دون إذن مسبق .

التزوير في الوثائق الجامعية واإلفادات والشاااااااهادات التي تمنحها الكلية ، أو  -10   

 تلك الصادرة عن جهات خارجية الستعمالها في أي من أغراض الكلية .  

 مخالفات االمتحانات  :

األّولي في شااااعبة شااااؤون الطلبة،  مع عدم اإلخالل بإحالة الطالب على التحقيق -1   

أو إحالته على لجنة التأديب، فإذا أخّل الطالب بنظام االمتحانات وخالف إرشاااااااادات 

المراقب داخل قاعة االمتحان ، أمر بتساااليم ورقة اإلجابة والخروج من القاعة فورا ، 
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وعلى المراقب المعني داخل قاعة االمتحان أن يكتب تقريرا بما حدث في كراساااااااة 

إلجابة الخاصااااااة بالطالب ، حيث يعتمد رئيس القاعة التقرير ، وفي هذه الحالة يلغى ا

 امتحان المساق ويعد الطالب راسبا فيه .

إذا ضااابط الطالب متلبساااا في أي صاااورة من صاااور الغش ، أمره رئيس قاعة  -2   

ستخدمت في الغش ، ثم يقدم تقرير ا االمتحان بمغادرتها ويضبط جميع األدوات التي ا

شااااامال بجميع األدلة والقرائن والشااااهود على الواقعة ، إلى عميد الكلية للنظر وإحالة 

 األمر بعده على لجنة التأديب إلجراء التحقيقات الالزمة .

إذا ثباات بعااد إجراء التحقيق الالزم ورفعااه إلى مجلس الكليااة أن الطااالااب قااد  -3   

ارتكب مخالفة الغش صاااااااراحا، أو أدخل معه إلى قاعة االمتحانات أية وسااااااايلة من 

وسااائل الغش المحظورة وفق أحكام اللوائح المعلنة بنية الغش، فإن مجلس الكلية يتخذ 

الفصاااااال الذي حدث فيه الغش ، وللجنة  قراره بترساااااايب الطالب في جميع مساااااااقات

التأديب الحق في اتخاذ قرار بفصااااااال الطالب نهائيا من الكلية متى تكرر الغش منه ، 

ومتى اتخذت اللجنة قرارا بالفصااال ، فصااال الطالب من الكلية ، فإذا فصااال ثبت ذلك 

في في سجله الدراسي في إدارة شؤون الطلبة والقبول ، بحيث ال يجوز إعادة تسجيله 

 الكلية .

 مخالفات بحوث التخرج  :

مع عدم اإلخالل بإحالة الطالب على التحقيق األّولي في شااااعبة شااااؤون الطلبة،  -1   

أو إحالته على لجنة التأديب، فإذا أخّل الطالب بقواعد إعداد بحث التخرج لجهة التزام 

ونساااابتها إلى الموضااااوعية والمنهجية في إنجازه، وثبت أنه قام بساااارقة مادته العلمية 

نفسااه، أو انتحل العمل العلمي للغير بأي صااورة من الصااور، أحيل إلى لجنة التأديب 

 للتحقيق معه والتثبت من هذه المخالفة . 

إذا ثبت أن الطالب قام بارتكاب هذه المخالفة في إعداد بحث التخرج، فإن لجنة  -2   

هر، مع إلزامه بتغيير خطة ( ساااتة أشااا6التأديب تتخذ قرارها بفصاااله من الكلية لمدة )

 بحثه، واستئناف مراحل تسجيل موضع بحث التخرج من جديد .

فإذا تكررت هذه المخالفة من الطالب نفساااااااه في إعداد بحثة وفق الخطة الثانية  -3   

المعتمدة وأحيل إلى لجنة التأديب، فإن لجنة التأديب تتخذ قرارها بفصاااااله أكاديميا من 

 الكلية بصورة نهائية .
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 العقوبات التأديبية  :

العقوبات التأديبية التي يتم توقيعها عند التأكد من حصاااول المخالفات المذكورة في     

 هذه الفقرة دون اإلحالة على لجنة التأديب هي :

الحرمان من المساعدات المالية أو المنح  -3اإلنذار الكتابي ،  -2 التنبيه الشفهي ، -1

الحرمان من حضاور الدروس في مسااق أو أكثر لمدة  -4التي تقدمها الكلية للطالب ، 

الحرمان من دخول االمتحان في مسااااق أو أكثر ،  -5فصااال دراساااي واحد أو أكثر ، 

 إلغاء امتحان الطالب في مساق أو أكثر .  -6

عقوبات التأديبية التي يتم توقيعها عند التأكد من حصاااااول المخالفات المذكورة في ال   

 هذه الفقرة بعد اإلحالة على لجنة التأديب هي :

الفصاال النهائي  -8الحرمان من الدراسااة في الكلية لمدة فصاال دراسااي أو أكثر ،  -7

زويرا في إلغاااء قرار منح الاادرجااة العلميااة متى ثباات أن هناااك ت -9من الكليااة ، 

 إجراءات منحها .

 إجراءات التحقيق واللجنة التأديبية وتوقيع العقوبات :

تتولى شعبة شؤون الطلبة عن طريق قسم شؤون الطلبة إجراء التحقيق األولي  -1   

عند حدوث المخالفات التأديبية ، حيث تعد بذلك تقريرا يرفع إلى رئيس قساااام شااااؤون 

 الطلبة .

ون الطلبة برفع موضاااااوع التقرير إلى الرئيس التنفيذي يقوم رئيس قسااااام شاااااؤ -2   

ية التخاذ القرار بتوقيع العقوبات ذات  نائبه، حيث يعرض على مجلس الكل ية أو  للكل

سم األكاديمي  الصلة بصالحيات كل من الرئيس التنفيذي للكلية أو العميد أو رئيس الق

 المختص، أو إحالة المخالفة على لجنة التأديب .

كل لجنة التأديب عادة من : عميد الكلية رئيساااااا ، ونائب الرئيس التنفيذي، تشااااا -3   

 ورئيس القسم األكاديمي الذي يدرس فيه الطالب، أعضاء .

لرئيس القساااااام األكاديمي المعني مباشاااااارة بحدوث المخالفة في قساااااامه، توقيع  -4   

 العقوبتين األولى والثانية .

 الكلية توقيع العقوبات الخمس األولى . لعميد الكلية في إطار عمل مجلس -5   

 كلية توقيع العقوبات الست األولىلرئيس الكلية التنفيذي في إطار عمل مجلس ال -6   

 لمجلس الكلية بناء على قرار لجنة التأديب توقيع جميع العقوبات . -7   
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 حقوق التظلم  :

لتظلم خالل أسبوعين من يحق للطالب المعني بتوقيع إحدى العقوبات السابقة ، ا -1   

صاادور القرار بحقه ، ويتظلم أمام الجهة المسااؤولة مباشاارة عن تلك التي تولت توقيع 

العقوبة عليه ، وفي حال تولى مجلس الكلية توقيع العقوبة ، فإن الطالب يتظلم عندها 

 أمام مجلس األمناء .

ائيا ثابتا، وذلك تشااكل لجنة نهائية للبت بموضااوع التظلم حيث تصاادر قرارا نه -2   

 في مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ استالمها هذا الموضوع .

 تكنولوجيا المعلوماتخدمات 

بتوفير أفضل التطبيقات والخدمات لكل من في الكلية تلتزم تكنولوجيا المعلومات 

أعضاء هيئة التدريس والطلبة وموظفي الكلية. ويمكن لجميع الطلبة وأعضاء هيئة 

الذي لكتروني إلى خدمات الكلية مثل: البريد اإل والموظفين الوصول اآلمنالتدريس 

البريد اإللكتروني ويعد  ،الكلية لكافة الطلبة وأعضاء هيئة التدريس وللموظفين هتوفر

 .العاكلين في الكلية والطلبة على اختالف المستوياترسمية بين وسيلة تواصل أساسية و

(، blackboardخدمات برنامج الـ ) تكنولوجيا المعلوماتكما تقدم الكلية من خالل 

للتواصل العلمي والبحثي والدراسي بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، وهو مقدمة 

 (.e-Learningأساسية النتقال الكلية إلى تقديم خدمات التعليم اإللكتروني، الـ )

تدريس خدمة البوابة باإلضافة إلى ذلك فإن الكلية تقدم للطلبة وألعضاء هيئة ال

اإللكترونية، التي تمكنهم من إنجاز شؤون التسجيل والرصد واالطالع على النتائج 

 وطلب الخدمات بيسر وسهولة.

 المرافق الرياضية والخدمية

عضاء هيئة التدريس ألللطلبة وحيث يقع مبنى الكلية توفر مدينة دبي األكاديمية 

المالعب من  فيها عددتوفر والخدمية. فيوالموظفين مجموعة من المرافق الرياضية 

والقاعات المتعددة االستخدامات، وساحات للمطاعم، ومكتبات  ،الرياضية والصاالت

تقدم خدمات الطباعة والتغليف وبيع القرطاسية، ومرافق تسوق تلبي حاجات الطلبة 

فر فيها عدد من المصليات، ومواقف كافية للسيارات، وأجهزة صراف اليومية، كما تو

آلي، وفي مقدمة هذه الخدمات، فإن مدينة دبي األكاديمية فيها مركز لإلسعافات األولية، 

 .مزود بعدد من المسعفين والسيارات المخصصة لإلسعاف األولي 
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 خدمات المواصالت

 :توفر كلية االمام مالك المواصالت التالية

 .حافلة المواصالت للطالبات والطلبة من وإلى الجامعة -

التي تنظمها والترفيهية والرياضية  حافالت المواصالت للرحالت العلمية والتعليمية -

 .أقسام الكلية المختلفة

 األمن والسالمة في الكلية 

والعاملين ر بيئة آمنة للطلبة يتلتزم إدارة االمن والسالمة في مدينة دبي االكاديمية بتوف

مع اطالع الكلية على شؤون أمنها الداخلي من خالل حزمة سياسات وإجراءات تشرف 

 .عليها إدارة الدعم المؤسسي
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 القبول والتسجيلأنظمة 

 أوال : مرحلة البكالوريوس:

األساس الذي يقوم عليه عمل القبول والتسجيل وفق المستمد من رسالة وأهداف -1

هو احترام الطالب ، واعتباره العنصر األهم في نسق أنشطة الكلية ، لذلك  الكلية ،

فعلى جميع موظفي شعبة القبول والتسجيل لزاما ، تذليل العقبات أمام الطلبة وإحالتهم 

على المرشدين األكاديميين لتعريفهم بأنظمة وقوانين الدراسة في الكلية ، ليتم تسجيلهم 

 سليمة .بالسرعة الممكنة ووفق طرق 

مع بداية فترة التسجيل في الكلية ، تنظم شعبة القبول والتسجيل بالتعاون مع شعبة -2

شؤون الطلبة ، أنشطة تعريفية للطلبة المستجدين الراغبين بمتابعة دراستهم في الكلية، 

تبين لهم برامج الكلية ومرافقها وأماكن الدراسة فيها ، وتوضح لهم خطوات التسجيل 

 كاديمي .واإلرشاد األ

يضع مجلس األمناء سياسات القبول في الكلية بناء على توصيات مجلس الكلية، -3

ويصدر قرارات سنوية تحدد حجم ونوعية الهيئة الطالبية المقبولة ، على أن تقوم شعبة 

القبول والتسجيل بتطبيق هذه السياسات والقرارات بالتنسيق الذي تنظمه مع األقسام 

لتدريس ، لجهة سياسات اإلرشاد األكاديمي واألعباء الدراسية األكاديمية وهيئة ا

 والبرنامج الدراسي ونتائج االختبارات .

 اإلرشاد األكاديمي 

يعتبر اإلرشاد األكاديمي أساسا مهما لتطبيق نظام الساعات المعتمدة وفق أيسر -1

 ألكاديمية .الطرق ، ويتولى أمر اإلرشاد أعضاء هيئة التدريس العاملين في األقسام ا

يضمن اإلرشاد األكاديمي أن يلتقي الطالب المستجد أو المتابع ، بمرشده خارج -2

قاعات الدراسة والمختبرات، ليكتسب منه القيم وطرق التفكير ومواجهة المصاعب ، 

فالمرشد األكاديمي يقوم بشرح نظام الساعات المعتمدة ، ويأخذ بيد الطالب إلى اختيار 

ب قدراته وميوله وفق نتائج امتحان تحديد المستوى ونتائج التخصص الذي يناس

اختبارات البرامج اإلعدادية ، أو نتائج اختبارات الفصول المتالحقة ، كما يحدد له 
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األعباء الدراسية والمساقات التي يرغب بدراستها ومواعيدها واختيار القائمين على 

 تدريسها ونظم امتحاناتها .

يمي متابعة تنفيذ الطالب لخطته الدراسية حتى تخرجه ، ويرعى يتولى المرشد األكاد-3

إرشاده في األمور النفسية واالجتماعية قدر اإلمكان ، و يجب على شعبة القبول 

والتسجيل أن توفر للمرشد األكاديمي كل ما يحتاجه من البيانات حتى يتمكن من 

 النهوض بدوره على الوجه األكمل .

 لجدد في الكلية مواعيد القبول للطلبة ا

تقوم شعبة القبول والتسجيل باإلعالن عن مواعيد بدء قبول طلبات االلتحاق بالكلية -1

للطلبة الجدد ومواعيد انتهاء قبولها ، وتراعي في ذلك أن يكون منتصف الشهر السادس 

بداية للقبول في الفصل الدراسي األول ، ومنتصف الشهر الثامن نهاية للقبول فيه ، أما 

 اية فترة القبول للفصل الدراسي الثاني فتكون منتصف الشهر األول من كل عام.نه

يمكن لشعبة القبول والتسجيل أن تتعامل مع الطلبات الواردة إليها بعد المواعيد -2

القصوى المحددة الستالمها ، وذلك في ضوء قرار يتخذه مجلس الكلية ، تمليه طبيعة 

اص من االختصاصين المعتمدين في الكلية أو وجود مقاعد دراسية شاغرة في اختص

 في كليهما معا .

 شروط القبول في الكلية والوثائق المطلوبة لمرحلة البكالوريوس

يضع مجلس الكلية وفق سياسات القبول المعتمدة في مجلس األمناء ، الطاقة -1

المتقدمين االستيعابية لكل فصل دراسي من الطلبة الجدد ، ويقر آلية ، متى كانت أعداد 

 فوق حدود الطاقة االستيعابية ، لقبول الطلبة األكثر تفوقا في دراستهم الثانوية . 

يشترط لقبول الطلبة في الكلية عموما ، أن يكونوا من مواطني دولة اإلمارات -2

العربية المتحدة ، ويجوز قبول طلبة من غير المواطنين بنسبة تحدد في سياق سياسة 

 يعتمدها مجلس األمناء ، ووفق مقتضيات المصلحة . القبول العامة التي
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يشترط لقبول الطلبة في مرحلة البكالوريوس أن يكونوا من الحاصلين على شهادة -3

الثانوية العامة، القسم األدبي أو القسم العلمي أو ما يعادلهما، وأن تكون معدالتهم النهائية 

 في الشهادة، وفق التالي :

 ير لمن يريد االلتحاق بالكلية في قسم الشريعة .% في أقل تقد 60 -أ   

 % في أقل تقدير لمن يريد االلتحاق بالكلية في قسم القانون .  65 -ب   

( أو 64.5يعتبر كسر الرقم رقما تاما في حال كان معدل الثانوية العامة ) -ت   

(59.5 ) 

ج الدولة ، أو الثانوية يمكن قبول الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من خار-4

( ، وذلك وفقا للقواعد الواردة في قرارات وزارة IBالبريطانية ، أو األمريكية ، أو الـ )

التربية والتعليم المنظمة لقبول الطلبة في الجامعات المحلية ، كما يمكن للكلية قبول 

لهم النهائي الطلبة حملة شهادات الثانوية الشرعية المعترف بها، شريطة أن ال يقل معد

 % ، ويكون قبولهم محصورا في قسم الشريعة، دون القانون .  60فيها عن 

يجوز للكلية قبول الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة ، أو الثانوية الشرعية، -5

%( ، وذلك لاللتحاق بقسم الشريعة اإلسالمية حصرا، 55%( إلى )60بمعدل أقل من )

يطة أن يلتحقوا ببرنامج دراسة تأسيسية لمدة فصلين دراسيين دون قسم القانون ، شر

%( جميع مساقاته ، بحيث ال يحق لطلبة البرنامج 60تامين، ويجتازوا بمعدل أقله )

التأسيسي التسجيل في أي من مساقات برنامج البكالوريوس في الشريعة اإلسالمية قبل 

 لين دراسيين تامين( باآلتي :ذلك ، وتحدد مساقات برنامج المرحلة التأسيسية )لفص

 الفصل األول :

 ساعات المساق اسم المساق رقم المساق

 3 1أساسيات اللغة العربية  000011

 3 الخط واإلمالء 000012

 3 1اللغة اإلنكليزية  000013

 3 1أساسيات الفقه اإلسالمي  000014

 3 1أساسيات علم التوحيد  000015

 3 التوجيهات النبوية 000016

 18 المجموع
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 الفصل الثاني :

 ساعات المساق اسم المساق رقم المساق

 3 2أساسيات اللغة العربية  000021

 3 المطالعة والنصوص 000022

 3 2اللغة اإلنكليزية  000023

 3 2أساسيات الفقه اإلسالمي  000024

 3 2أساسيات علم التوحيد  000025

أساسيات علمي المنطق  000026
 واألصول

3 

 18 المجموع

ال تقبل الكلية الطلبة الحاصلين على شهادات ثانوية باختصاصات : صناعية أو -6

تجارية أو فنية ، كما ال تقبل أو تعادل أي تحصيل دراسي مبني على دورات أو برامج 

 إعداد وتأهيل أو تدريب .

لاللتحاق بالكلية، أن ال يشترط العتماد الشهادات الثانوية عند تقدم الطلبة الجدد -7

يكون قد مضى على تاريخ الحصول عليها أكثر من خمس سنوات، ويجوز لمجلس 

الكلية استثناء بعض المتقدمين ممن مضى على نيلهم الثانوية العامة أكثر من خمس 

سنوات شريطة أن يكون لديهم تأهيل مهني وأكاديمي من دورات وخالفها بصورة 

استثناء من مضى على نيله الثانوية العامة أكثر من خمس  كافية، كما يجوز للمجلس

سنوات ممن ليس لديه تأهيل مهني وأكاديمي كاف من دورات وخالفها شريطة أن 

يلتحقوا بالسنة التأسيسية المكونة من فصلين دراسيين تامين وفق المذكور في المادة 

 (/ من الفقرة ذاتها.19)

 لمستندات التالية :يجب على المتقدمين الجدد إحضار ا-8

 نسخة مصدقة عن الشهادة الثانوية العامة ، معها كشف بالدرجات.  -أ   

نسخة عن جواز السفر وخالصة القيد بالنسبة لمواطني الدولة ، أو ، نسخة عن  -ب   

 جواز السفر واإلقامة بالنسبة للمقيمين في الدولة .

 دم .شهادة اللياقة الصحية تشمل تقريرا بتحليل  -ت   

 تزكية بحسن السيرة والسلوك صادرة عن المدرسة التي تخرج منها . -ث   
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التوقيع على تعهد يقضي بالتزامه جميع أحكام اللوائح والقوانين المعتمدة في  -ج   

 الكلية .

 التوقيع على تعهد بتفرغه التام للدراسة بالكلية . -ح   

 صور شخصية ملونة حديثة . 6عدد  -خ   

 تحديد المستوى والبرنامج اإلعدادي لمرحلة البكالوريوسامتحان 

يخضع جميع المتقدمين الجدد لاللتحاق بالمرحلة األولى من برنامج البكالوريوس ، -1

%( 60%( فما فوق لقسم القانون ، ومعدل )65من الحاصلين على معدل ثانوية عامة )

آنفا ، إلى امتحان تحديد فما فوق لقسم الشريعة ، وانطبقت عليهم الشروط المذكورة 

 مستوى وذلك في المواد التالية : 

 اللغة العربية ) إنشاء وتحليال و كتابة وإعرابا (  -أ    

 اللغة اإلنكليزية )كتابة وقواعد( -ب   

 أساسيات علوم الشريعة . -ج   

ويستثنى من هذا االمتحان )تحديد المستوى( الطلبة المتقدمون لاللتحاق بقسم     

%( ، حيث يلتحقون 55%( إلى )60شريعة من الحاصلين على معدل ثانوية أقل من )ال

( من الفقرة 19مباشرة ببرنامج المرحلة التأسيسية وفق المنصوص عليه في المادة )

 السابقة .

تنظم شعبة القبول والتسجيل في سياق قرارات مجلس الكلية امتحانات تحديد -2

العشرون من الشهر الثامن ، للفصل الدراسي المستوى في موعد أقصاه الخامس و

األول ، والخامس والعشرون من الشهر األول ، للفصل الدراسي الثاني ، حيث تتولى 

 بعدها إعالن النتائج على الطلبة .

% 60شترط الجتياز هذا االمتحان بنجاح ، أن يتحصل الطالب المتقدم على معدل ي-3

 سيات العلوم الشرعية واللغة اإلنكليزية .في كل من امتحان اللغة العربية وأسا

% في امتحان اللغة العربية  60لتحق الطلبة الحاصلون على تقدير أقل من ي-4

وأساسيات علوم الشريعة واللغة اإلنكليزية ، ببرنامج مكثف لإلعداد والتأهيل ، يشمل 
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دور الطالب دراسة مواد لغوية ) عربية وإنكليزية ( ومواد شرعية أساسية ، ويكون بمق

إنجاز هذا البرنامج في فصل دراسي واحد أو فصلين دراسيين في أبعد تقدير، على أن 

 يحقق المستوى المطلوب بعد الدراسة المكثفة واإلعداد، ويجتاز االمتحان بنجاح .

توافي شعبة القبول والتسجيل مجلس الكلية ، بأسماء الطلبة المحالين على البرنامج -5

وف تامة ، وذلك في موعد أقصاه األول من الشهر التاسع للفصل اإلعدادي ضمن كش

الدراسي األول ، واألول من الشهر الثاني للفصل الدراسي الثاني ، حتى يتسنى للمجلس 

 القيام باإلجراءات الالزمة لبدء برنامج اإلعداد والتأهيل في الوقت المناسب .

ثف بنجاح ، في برنامج البكالوريوس يلتحق الطلبة الذين ينهون برنامج اإلعداد المك-6

متى أمكنهم ذلك ، في الفصل الدراسي األول أو الثاني ، ويجوز تسجيل الطلبة أثناء 

التحاقهم ببرنامج اإلعداد ببعض مساقات الخطة الدراسية لبرنامج الشريعة أو الشريعة 

 لها . والقانون ، شريطة أن ال تكون الدراسية اإلعدادية المكثفة متطلبا سابقا

 قواعد التسجيل واإلجراءات العملية المعتمدة إلنجازه وملف الطالب

بعد قيام شعبة القبول والتسجيل بإعالن أسماء الناجحين في امتحان تحديد المستوى، -1

وإعالن أسماء الطلبة الناجحين في برنامج اإلعداد والتأهيل ، يتوجه الطلبة الناجحون 

اشرة إجراءات التسجيل ، وعليهم إلتمام هذا الغرض إلى شعبة القبول والتسجيل لمب

 القيام بالخطوات التالية : 

ي ، والمساقات استالم االستمارة اإلرشادية التي تبين بشكل واضح ، القسم األكاديم -أ   

، والساعات المعتمدة لكل مساق ، والمتطلبات السابقة، والحد المطروحة في الفصل

واألدنى والحد االستثنائي وشروطه ، بحيث تحدد هذه األقصى للعبء الدراسي 

االستمارة خانات تمكن الطالب من اختيار المساقات التي يرغب بدراستها ، وتقوم 

برنامج الدراسي وحدة القبول ، إضافة الستمارة اإلرشاد ، بتسليم الطالب نسخة من ال

 .المعتمد في الفصل

ا تطرحه من ية المعتمدة في الفصل بميقوم الطالب بمراجعة الخطة الدراس -ب   

، ومراجعة البرنامج الدراسي ، وذلك ليتسنى له إعداد برنامجه مساقات وساعات معتمدة
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األسبوعي الذي يحدد بموجبه المساقات المختارة بشكل يخلو من التعارض ، ويمكنه 

 من حضور جميع ساعات المساقات األسبوعية دون تضارب .

د ذلك إلى مرشده األكاديمي ليعرض عليه االستمارة اإلرشادية يتوجه الطالب بع -ت  

التي حدد بموجبها برنامجه األسبوعي و مساقاته الدراسية التي اختارها ، حيث يقوم 

المرشد بتدقيقها ، والتأكد من موافقتها لألنظمة ، وعدم وجود تعارض في مواعيد 

ب وفق البيانات الخاصة به المحاضرات الخاصة بها ، وأنها تتفق مع قدرات الطال

والمحالة على المرشد من قبل إدارة شؤون الطلبة واإلعالم، ثم يعتمد االستمارة ويوقع 

عليها، وعلى المرشد لزاما بحكم العالقة التي ينميها مع طالبه في مجال اإلرشاد ، أن 

 يشرح للطالب هنا تفاصيل الخطة الدراسية وأنظمتها ، ويجيب على استفساراته .

يتوجه الطالب بعد اعتماد مرشده األكاديمي الستمارة اإلرشاد إلى رئيس شعبة  -ث   

القبول والتسجيل العتمادها ، ويتأكد من موافقة المساقات المختارة للتخصص الذي 

 اختاره الطالب، ومن العبء الدراسي المسموح به ، والمتطلبات السابقة .

مارة اإلرشادية ، بعد اعتمادها من رئيس شعبة يقوم الطالب أخيرا بتسليم االست -ج   

القبول والتسجيل، إلى موظف التسجيل الذي يضعها بدوره في ملف الطالب إلى جانب 

نتائج امتحاناته ، ويدخل بيانات هذه االستمارة في الصفحة المخصصة للطالب في 

 تحاناته .برنامج الحاسب اآللي ، والتي فيها بالتالي بياناته الشخصية ونتائج ام

بعد اعتماد االستمارات اإلرشادية من قبل مدير شؤون الطلبة واإلعالم أصوال  -ح   

 ، يتم تسليم الطالب نسخة عنها مع إشعار التسجيل والبطاقة الجامعية .

تنسحب إجراءات التسجيل المبينة أعاله على باقي الفصول وفي جميع مستويات -2

بحيث يتم تحقق المرشد األكاديمي ورئيس شعبة القبول والتسجيل ، من  الدراسة ،

اختيارات الطالب لمساقاته وللعبء الدراسي ، بناء على نتائج اختباراته في الفصول 

 الدراسية السابقة .

في حال تعديل البرنامج الدراسي أو إلغاء أو دمج بعض الشعب ، بعد اعتماد -3

صة باختيارات الطلبة لمساقاتهم الدراسية ، فإنه يتعين على االستمارات اإلرشادية الخا

 الطالب العودة إلى مرشده لتصحيح التعارض أو تالفي النقص في مساقاته المختارة .
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يوافي قسم شؤون الطلبة مجلس الكلية ، بأسماء الطلبة المسجلين في برنامج -4

عد أقصاه نهاية األسبوع البكالوريوس موزعين على المساقات الدراسية والشعب في مو

األول من الشهر التاسع للفصل الدراسي األول ، ونهاية األسبوع الثاني من الشهر 

األول للفصل الدراسي الثاني ، حتى يتسنى للمجلس القيام باإلجراءات الالزمة لبدء 

 الدراسة  .

جراءات يتعين على الطلبة المقبولين الجدد وكذلك القدامى ، أن يتقدموا إلتمام إ-5

التسجيل في الفصل الدراسي في الموعد الذي تحدده إدارة شؤون الطلبة واإلعالم، 

بحيث يكون الطلبة المتأخرون عرضة لفقدان حقهم بااللتحاق بهذا الفصل ما لم يكن 

 ثمة عذر مقبول يوافق عليه مجلس الكلية  .

لتسجيل تنشىء ل واعندما يستوفي الطالب شروط القبول في الكلية ، فإن شعبة القبو-6

، وتحفظ في هذا الملف جميع الوثائق المطلوبة الخاصة بالطالب ، له ملفا تعطيه رقما

وتمده بصورة مستمرة بالوثائق ذات الصلة بتطور دراسة الطالب ونتائج اختباراته ، 

، وتنشىء له صفحة والتنويهات واإلنذارات الخاصة بهكما تحفظ فيه جميع الخطابات 

الحاسب اآللي تدون فيها بياناته الشخصية ونتائج اختباراته بتواريخها في برنامج 

 واختياراته خالل تاريخ دراسته في الكلية .

 تأجيل القبول ووقف التسجيل واالنقطاع عن الدراسة

يمكن للطالب المستجد بعد قبوله في الكلية أن يقدم طلبا إلى قسم شؤون الطلبة، -1

فصل دراسي واحد ، أو فصلين دراسيين كحد أقصى، يطلب فيه تأجيل قبوله لمدة 

وذلك بناء على وجود عذر مقبول يمنعه من إتمام إجراءات التسجيل ، فإذا لم يتقدم 

للتسجيل في بداية الفصل الثالث من تاريخ تأجيل قبوله كحد أقصى، ألغي قبوله . ويلغى 

دة بعد إعالن قبوله، ولم قبول الطالب مباشرة ، متى لم يتقدم للتسجيل في المهل المحد

 يقدم الطلب الذي يعرب فيه عن رغبته بتأجيل القبول .

يجوز للطالب الذي أتم دراسة فصل دراسي كامل في الكلية على أقل تقدير ، أن -2

يتقدم  أثناء دراسته في الفصل التالي ، إلى قسم شؤون الطلبة بطلب يبين فيه رغبته 
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لتنفيذي ، قبول وقف تسجيل الطالب متى تحقق من بإيقاف تسجيله ، ولنائب الرئيس ا

 قيام عذر قهري يمنعه من االنتظام في الدراسة ، وعليه إبالغ مجلس الكلية بذلك .

مع عدم اإلخالل باألحكام الخاصة بالرسوب بسبب الغياب ، فإذا انقطع الطالب عن -3

هاية المسموح به ، الدراسة من غير أن يتقدم بطلب لوقف تسجيله مدة متتالية تقارب ن

، تم وقف تسجيله إجباريا بقرار من نائب لك خالل األسابيع األربعة األولىوكان ذ

الرئيس التنفيذي ، ويجوز لمجلس الكلية السماح للطالب الذي وقف تسجيله إجباريا 

، عه عن الدراسة كان لعذر قهريبمعاودة التسجيل والدراسة متى ثبت يقينا أن انقطا

 ون الطلبة بقرار مجلس الكلية المتخذ بهذا الشأن .ويخطر قسم شؤ

يحتفظ الطالب الذي تم وقف تسجيله اختيارا أو إجبارا بجميع تقديراته التي حصل -4

 ظام بدراسته ضمن المهلة المحددة عليها في الفصول السابقة ، وتحتسب له متى عاد لالنت

باري عن أربعة فصول ال يجوز أن تزيد مدة وقف التسجيل االختياري أو اإلج-5

دراسية متتالية أو متفرقة ، يحتسب من ضمنها الفصل الذي تم فيه وقف التسجيل ، فإذا 

تجاوزت فترة االنقطاع عن الدراسة المدة المذكورة ، ألغي تسجيل الطالب من الكلية 

نهائيا ، وتثبت عبارة منسحب من الكلية في سجله الدراسي ، وكذلك يفعل إذا تقدم 

 نسحاب من الكلية بصورة طوعية .    بطلب ا

يستطيع الطالب المنسحب من الدراسة في الكلية التقدم بطلب يعبر فيه عن رغبته -6

بإعادة قيده طالبا في الكلية ، وفي هذه الحالة يجوز بقرار من مجلس الكلية بناء على 

الكلية  توصية من مجلس القسم ، احتساب تقديرات الطالب التي سبق حصوله عليها في

بحيث يبنى عليها تسجيله الجديد ، بشرط أن ال تزيد مدة انقطاع الطالب عن الدراسة 

 في الكلية بسبب االنسحاب عن ستة فصول متتالية ) ثالث سنوات ( .

إذا زادت مدة االنقطاع عن الدراسة بسبب االنسحاب عن ستة فصول دراسية ، قبل -7

ره طالبا مستجدا ، ويفقد حقه عندها باالستفادة من إعادة قيد الطالب بالكلية ولكن باعتبا

 جميع دراسته ونتائجه السابقة في الكلية .

ال تؤخذ بعين االعتبار فترات وقف التسجيل وال فترات االنسحاب من الكلية ، في -8

 احتساب الحد األقصى للمدة التي يمكن للطالب المكوث فيها لنيل درجة البكالوريوس .
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طالب االستفادة من أي مساق دراسي ، قام بدراسته في جامعة أخرى ال يستطيع ال-9

أو كلية أو معهد عال معترف به خالل فترة انقطاعه عن الدراسة في الكلية أو انسحابه 

منها ، وال يحق له طلب معادلته بمساقات دراسية مماثلة تقدمها الكلية في فصولها 

 الدراسية .

للطالب المنسحب أو المنقطع الحق بطلب نسخ عن سجله الدراسي الذي أتمه في -10

 الكلية أثناء انتظامه بها .

 االنسحاب من بعض المساقات الدراسية وإضافة بعضها 

االنسحاب من بعض المساقات الدراسية  يمكن للطالب المنتظم في الفصل الدراسي ،-1

التي سبق له اختيارها أثناء تسجيله للفصل واعتمدت حسب األصول، وإضافة بعضها 

، شريطة أن ال تزيد الساعات المعتمدة إلجمالي المساقات أو تقل عن الحدود المصرح 

ولى لبدء بها وفق الخطة الدراسية المعتمدة ، وأن يتم ذلك خالل األسابيع الثالثة األ

 الدراسة ، بحيث ال يمكنه إجراء أي تعديل بعد انقضائها .

تثبت في استمارة اإلرشاد ، وفي الصفحة الخاصة باختيارات الطالب في برنامج -2

الحاسب اآللي ، عبارة منسحب في موازاة المساق الذي انسحب منه ، وعبارة مضاف 

 في موازاة المساق الذي أضافه .

العملية إلجراء التعديل أو اإلضافة على اختيارات المساقات  تحدد الخطوات   -3

 الدراسية، بما يلي :

يتوجه الطالب الراغب بإجراء تعديل على خطته الدراسية في الفصل إلى شعبة  -أ   

القبول والتسجيل ضمن المهلة المحددة، ويقوم بطلب نسخة عن استمارة اإلرشاد لتحديد 

 لتعديالت التي يرغب بإجرائها على المساقات .اختياراته الجديدة في ضوء ا

يعرض الطالب استمارته المعدلة على مرشده األكاديمي لتنقيحها والتأكد من  -ب   

 ، ثم اعتمادها وأخذ الموافقة عليها . ود تعارض فيهاعدم وج
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يتوجه الطالب بعدها باستمارته اإلرشادية إلى رئيس شعبة القبول والتسجيل  -ت  

ا وفق األصول، ومن ثم ليقوم الموظف المعني بتنفيذ تعديالتها في ملف الطالب العتماده

 وفي صفحته الخاصة في برنامج الحاسب اآللي .

 يقوم قسم شؤون الطلبة بموافاة مجلس الكلية بفحوى هذا التعديل عند إتمامه . -ث   

 تحويل البرنامج الدراسي لمرحلة البكالوريوس داخل الكلية 

طالب بعد إتمامه دراسة فصل دراسي كامل على األقل أن يتقدم إلى قسم يجوز لل-1

شؤون الطلبة بطلب يعبر فيه عن رغبته بتغيير تخصصه ، ويكون ذلك في المهلة 

المحددة للتسجيل في الفصل الدراسي التالي ، بحيث يتولى قسم شؤون الطلبة استيفاء 

مهيدا التخاذ القرارات المناسبة الطلبات وإبداء الرأي لعرضها على مجلس الكلية ت

 بشأنها ، في موعد أقصاه نهاية األسبوع األول من الفصل الدراسي التالي .

يجوز للطالب في قسم الشريعة ، متى أتم دراسة فصل دراسي كامل على األقل، أن -2

يتقدم إلى قسم شؤون الطلبة بطلب تحويله إلى قسم القانون، شريطة أن ال يقل معدله 

%( ، وكان معدله في 70( نقطتين، أي )2كمي في الفصل الذي درسه عن )الترا

%(، أما في حالة انخفاض معدله في الثانوية العامة 65الشهادة الثانوية ال يقل عن )

%(، فإنه يتوجب عليه قبل طلب التحويل إلى قسم القانون أن يتم دراسة 65عن )

ساعة بمعدل تراكمي ال يقل عن ( 34فصلين دراسيين وتحقيق ساعات منجزة أقلها )

 ( نقطتين .2)

يجوز للطالب في قسم القانون، متى أتم دراسة فصل دراسي كامل على األقل ، أن -3

يتقدم إلى قسم شؤون الطلبة بطلب تحويله إلى قسم الشريعة، شريطة أن ال يكون معدله 

 %( .70ي )( نقطتين ، أ2التراكمي في مواد الشريعة والمواد المشتركة أقل من )

طوال مدة ال يجوز قبول طلب التحويل أو تغيير التخصص أكثر من مرة واحدة -4

 .دراسة الطالب في الكلية

في حالة توجيه اإلنذار األكاديمي النهائي للطالب في قسم القانون، نتيجة انخفاض -5

معدله التراكمي عن الحد المطلوب ، يعطى فرصة خالل فصل دراسي واحد إلزالة 

ذار ، فإن عجز عن إزالته حول بشكل إجباري إلى قسم الشريعة ، ويشترط لتحويله اإلن
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( 2هذا أن ال يكون معدله التراكمي في مواد الشريعة والمواد المشتركة أقل من )

%( ، ويمكن للرئيس التنفيذي للكلية إعطاؤه فرصة فصل إضافي، 70نقطتين، أي )

 ذلك حّول إلى برنامج عالجي . أما إذا كان معدله في هذه المواد أقل من

في حالة توجيه اإلنذار األكاديمي النهائي للطالب في قسم الشريعة ، نتيجة انخفاض -6

معدله التراكمي عن الحد المطلوب ، يعطى فرصة خالل فصل دراسي واحد إلزالة 

اإلنذار، فإن عجز عن إزالته حول بشكل إجباري إلى برنامج عالجي بنظام دراسة 

مدة فصل دراسي واحد أو فصلين ، فإن تمكن خالل هذه المدة من إزالة اإلنذار خاصة ل

األكاديمي أعيد الطالب بقرار من مجلس الكلية واطالع من نائب الرئيس التنفيذي 

لالنتظام بدراسته التخصصية في قسم الشريعة ، وإال فصل من الكلية ، ويفصل من 

 امج العالجي .الكلية مباشرة متى رفض التحول إلى البرن

في حالة توجيه اإلنذار األكاديمي النهائي للطالب في قسم القانون وعجزه عن إزالته -7

وكان معدله التراكمي في مواد الشريعة والمواد المشتركة أقل  خالل المدة المحددة ،

( نقطتين ، فإنه يحول عندها بشكل مباشر وبصورة إجبارية إلى البرنامج 2من )

العالجي بنظام الدراسة الخاصة لمدة فصل دراسي واحد أو فصلين ، فإن تمكن خالل 

ر من مجلس الكلية واطالع من هذه المدة من إزالة اإلنذار األكاديمي أعيد الطالب بقرا

 نائب الرئيس التنفيذي لالنتظام بدراسته في قسم الشريعة ، وإال فصل .

يقوم قسم شؤون الطلبة باحتساب نتائج المساقات الدراسية المشتركة التي درسها -8

الطالب قبل التحويل ونجح فيها ، في سياق المعدل التراكمي المحتسب للطالب في 

 د التحويل .تخصصه الجديد بع

 التحويل من خارج الكلية إليها ضمن مرحلة البكالوريوس  

يضع مجلس الكلية السياسات الخاصة بقبول تحويل الطلبة الدارسين خارج الكلية -1

 إليها ، ويعتمد طلباتهم المقدمة بهذا الشأن ويقرها .

ة مجلس يجوز بقرار من مجلس الكلية، بناء على اقتراح قسم شؤون الطلبة وتوصي-2

القسم األكاديمي، قبول تحويل الطلبة من جامعات أو كليات جامعية أو معاهد جامعية 

 عالية معترف بها إلى أحد األقسام األكاديمية في الكلية، وذلك بالشروط التالية :
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أن تكون دراسة الطالب المعني بطلب التحويل موافقة لالختصاص نفسه المعتمد  -أ   

بالتحول إليه، وأن يكون محتوى المساق المراد معادلته متطابقا في القسم الذي يرغب 

مع محتوى المساق المطروح في الكلية وكذلك عدد ساعاته المعتمدة وأهدافه 

 ومخرجاته.

أن يكون الطالب المعني قد أمضى بنجاح دراسة فصلين دراسيين أو سنة دراسية  -ب  

كاملة، في جامعة أو كلية جامعية أو معهد جامعي عال معترف بها ، وكان معدله 

 %( .70( نقطتين ، أي )2الدراسي ال يقل عن )

ن ال يكون يشترط لقبول المحولين من خارج الكلية ومعادلة مساقاتهم الدراسية، أ -ت   

قد مضى على آخر كشف دراسي لهم أكثر من خمس سنوات مطلقا، ويجوز لمجلس 

الكلية استثناء بعض المتقدمين ممن مضى على آخر كشف دراسي لهم أكثر من خمس 

سنوات شريطة أن يكونوا ممن يعملون في مجال التخصص، أولديهم سجل تدريبي 

 مهني وأكاديمي متواصل ذات صلة بالتخصص.

أن يخضع المتحان شامل في الشريعة اإلسالمية متى كان من حملة اإلجازة في  -ث   

الشريعة أو الدراسات اإلسالمية ورغب بمعادلة مواده لاللتحاق بقسم القانون، ويشترط 

 ( .60عندها لمعادلة مساقات الشريعة أن ينال درجة في االمتحان أقلها )

 .أن يستوفي شروط القبول في الكلية  -ج   

 أن تتوفر أماكن شاغرة وفق سياسات القبول المعتمدة . -ح   

أن تكون الجامعة أو الكلية أو المعهد العالي من مؤسسات التعليم العالي التي  -خ   

 تأخذ بنظام الحضور والمواظبة .

 أن ال يكون قد فصل من أي منها فصال تأديبيا . -د   

ب نظاما في قسم الشريعة أو قسم الشريعة أن ال يقل معدله الثانوي عن المطلو -ذ   

 والقانون .

يعتمد مجلس الكلية احتساب المساقات الدراسية التي سبق للطالب أن درسها في -3

المؤسسة المتحول منها بناء على توصية القسم األكاديمي المختص ، وذلك وفق استمارة 
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في ملف الطالب وصفحته  تعدها لهذا الشأن إدارة شؤون الطلبة واإلعالم، يتم تثبيتها

ضمن برنامج الحاسب اآللي ، ويشترط الحتساب المساقات الدراسية أن يكون الطالب 

 %(  .70( نقطتان )2قد نال في كل منها تقديرا أقله )

الحد األقصى من الساعات المعتمدة التي يجوز معادلتها واحتساب مساقاتها لطالب -4

ن إجمالي عدد الساعات المعتمدة في البرنامج %( خمسون بالمائة م50التحويل ، هو )

 الدراسي لدرجة البكالوريوس .

ال تدخل الدرجات أو التقديرات أو المعدالت التي حصل عليها الطالب في المساقات -5

المحتسبة وفق نظام التحويل في حساب المعدل التراكمي للطالب في الكلية ، وتثبت في 

ق نظام التحويل في سجل الطالب الدراسي ، عبارة موازاة هذه المساقات المحتسبة وف

 )معادلة( بناء على دراسة سابقة .

يحال الطالب الذي قبل تحويله ، على مرشده األكاديمي ، بعد اعتماد استمارة -5

 احتساب المساقات المحولة وفق األصول وأخذه نسخة عنها ، ليباشر تسسجيله وفق

 الخطط المتبعة التي سبق ذكرها .

 نظام الطالب الزائر لمرحلة البكالوريوس  

الطالب الزائر بالطالب الذي يقوم بدراسة بعض المقررات في جامعة أخرى يحدد    

غير جامعته دون تحويله إليها، ويكون الطالب الزائر من الكلية إلى جامعات أخرى، 

قاً للضوابط ومن الجامعات األخرى إلى الكلية، بحيث تعادل له المواد التي درسها وف

 اآلتية :

 أوال: الطالب الزائر من الكلية إلى جامعة أخرى، ويشترط فيه اآلتي:

( نقطتان، وذلك 2أن يكون للطالب سجل دراسي في الكلية بمعدل تراكمي أقله ) -1

 لفصلين دراسيين على أقل تقدير.

أن يحصل على موافقة مسبقة من عمادة الكلية وإدارة شؤون الطلبة للسماح له  -2

بالدراسة كطالب زائر في جامعة أخرى مع تحديد المقررات التي سيقوم بدراستها، 
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وتكون الموافقة حصرا بخطاب رسمي من عمادة الكلية يوقع عليه بالموافقة مدير 

 إدارة شؤون الطلبة.

طالب الزائر من الكلية في جامعة أو كلية أخرى معترف بها أن تكون دراسة ال -3

ومماثلة للكلية في التصنيف والمستوى، أو متقدمة عليها، يمكنه للطالب من خاللها 

 تنويع مهاراته.

أن يكون المساق الدراسي الذي يريد الطالب دراسته خارج الكلية وأخذ الموافقة  -4

ة بعدد ساعاته ومحتوياته وأهدافه ومخرجاته، عليه، مماثال لنظيره المقرر في الكلي

 بصورة تامة.

يكون الحد األقصى لمجموع الساعات الدراسية التي يمكن احتسابها لطالب الكلية  -5

%( من مجموع ساعات البرنامج المسجل فيه داخل 20الزائر في جامعة أخرى هو )

 الكلية.

خارج الكلية أن ال تقل درجته يشترط لمعادلة المساق الذي درسه الطالب الزائر  -6

 %( وعند معادلته فإن درجته ال تدخل في احستاب المعدل التراكمي للطالب.70عن )

يجب على الطالب تزويد إدارة شؤون الطلبة بنتائجه التي حصل عليها خالل  -7

األسبوع األول من بدء الدراسة في أول فصل دراسي يلي فترة دراسته كزائر، وإذا 

 نتائجه يعتبر منقطعاً عن تلك الفصول )عدا الفصول الصيفية(.لم يقدم 

 ثانيا: الطالب الزائر من خارج الكلية إلى الكلية، ويشترط فيه اآلتي:

أن يكون الطالب الزائر للكلية قد سبق له أن درس في جامعته ما معدله فصالن  -1

 ( نقطتان.2دراسيان كامالن، وبمعدل تراكمي أقله )

ً زائراً في كلية أن يحصل ع -2 لى موافقة خطية مسبقة من جامعته للدراسة طالبا

 اإلمام مالك للشريعة والقانون. 

أن يقدم للكلية خطابا يطلب فيه قبوله للدراسة طالبا زائرا ويذكر فيه المقررات  -3

 التي يريد دراستها في الكلية. 
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زائراً هو فصالن الحد األقصى للفصول الدراسية التي يسمح للطالب دراستها  -4

دراسيان ويجوز لعميد الكلية بموافقة مدير شؤون الطلبة زيادة فصل دراسي واحد 

 من ذلك.

تسجل المقررات للطالب الزائر من قبل إدارة شؤون الطلبة في نظام الطالب  -5

الزائر في برنامج التسجيل اإللكتروني، مع مراعاة كافة ضوابط التسجيل في 

 المقررات.
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 النزاهة األكاديمية

 :من الكلية لطلبتها الحقوق التاليةتض

داخل الكلية، شريطة أن  مالوصول للفرص األكاديمية وغير األكاديمية المتوفرة له-1

 تكون هذه الفرص ضمن المعايير أو الشروط التي تضعها الكلية.

 والقرارات المنظمة لذلك.حرية الفكر والتعبير، حسب القوانين والسياسات -2

فرص متساوية بصرف النظر عن العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو السن أو -3

 الظروف الصحية الخاصة.

إال بموافقة  الحفاظ على سرية سجالته الجامعية وعدم مشاركتها مع أي جهة أخرى-4

في سياسات باستثناء االشخاص المصرح لهم بذلك كما هو موضح كتابية صريحه منه )

 سرية السجالت الطالبية(

 إجراءات تحقيق عادلة كلما اقتضى األمر .-5

 التالي:للشريعة والقانون مام مالك اإلكلية  بالمقابل يتوقع من طلبة

 المساهمة في المحافظة على طبيعة البيئة التعليمية ونظامها في الكلية.-1

 العاملين أو الزوار.إظهار االحترام لألفراد في الكلية من الطالب أو -2

 اإللتزام بجميع اللوائح والسياسات واالجراءات.-3

بذل أقصى جهد في جميع المساعي -4

 األكاديمية.

 التصرف بمسؤولية .-5

 مواصلة االطالع وتحصيل المعرفة -6

 االلتزام بالزي المناسب، حسب قواعد الكلية ولوائحها الخاصة في هذا الشأن.-7

  سلوكهم المخالف لهذا الميثاق وغيره من القواعد المطبقة بالكلية.تحمل عواقب -8
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 سرية السجالت الطالبية 

تعتبر جميع السجالت الطالبية وما يتعلق بها من أمور مالية سرية ويتم إنشاء -1

السجالت الطالبية للكلية واالحتفاظ بها ألغراض إدارية وبالتالي يقتصر االطالع على 

هذه السجالت على الطالب نفسه والموظفين المسؤولين في الكلية المرخص لهم بذلك 

موافقة كتابية صريحة من الطالب ويستثنى من  أما إطالع أي أشخاص آخرين فيتطلب

 ذلك والدي الطالب أو ولي أمره قانونا .

يحق لموظفي الكلية من لديهم مصلحة تعليمية قانونية االطالع والحصول على نسخة -2

من السجالت الطالبية إذا كانت المعلومات المطلوبة ضرورية لقيام ذلك الموظف بما 

 اء مهامه الوظيفية أو بموجب عقب مع الكلية .يقتضيه عمله والمرتبط بأد
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 ثانيا: مرحلة الماجستير

 شروط القبول في قسم الدراسات العليا والوثائق المطلوبة

وتبنى  يتم قبول المواطنين والوافدين في قسااااام الدراساااااات العليا على حد ساااااواء ،-1

 المفاضلة في قبول الطلبة حالة التزاحم على القواعد اآلتية :

 تبنى المفاضلة بين الطلبة المتقدمين للتسجيل في برنامج الفقه وأصوله على : -أ

أن تكون األولوية للطلبة الحاصاالين على بكالوريوس في الشااريعة اإلسااالمية  -1

 ممن تنطبق عليهم شروط القبول في البرنامج .

ء باقي المقاعد الشاااااااغرة من الطلبة حملة البكالوريوس في الشااااااريعة يتم مل -2

والقانون، ثم حملة البكالوريوس في الدراساات اإلساالمية أو أصاول الدين، ثم 

بالمرحلاة  باقي التخصاااااااصااااااااات، على الترتياب الماذكور، على أن يلتحقوا 

بة  قانون وطل عة وال بة الشاااااااري ما طل نامج، أ بل دخولهم البر ية ق مال االساااااااتك

الدراسااات اإلسااالمية وطلبة أصااول الدين فيخضااعون لنظام المعادالت بحيث 

تعادل لهم المساااااقات التي ساااابق لهم دراسااااتها من مجموع مساااااقات المرحلة 

 االستكمالية، ويدرسون الباقي .

في حال تجاوز عدد المتقدمين من كل اختصااااااااص عدد المقاعد الدراساااااااية  -3

تقدمين على أسااااااس المعدل التراكمي المتاحة له فإن المفاضااااالة تكون بين الم

الذي ناله الطالب في دراساااااااته لمرحلة البكالوريوس، بحيث تعطى األولوية 

 لبرنامج لألعلى درجة فاألدنى، وذلك ضمن المعدل األدنى المحدد للقبول في ا

في حال تسااااااااوى أكثر من طالب في المعدل التراكمي، واقتضااااااات المقاعد  -4

المخصصة المفاضلة بينهم، فإن األولوية تعطى لمن شهادة البكالوريوس لديه 

 أكثر حداثة . 

تبنى المفاضاااااالة بين الطلبة المتقدمين للتسااااااجيل في برنامج من برنامجي القانون  -ب

 القانون العام على : الخاص أو
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أن تكون األولوية للطلبة الحاصاااالين على بكالوريوس في القانون ممن تنطبق  -1

 عليهم شروط القبول في البرنامج .

يتم ملء باقي المقاعد الشاااااااغرة من الطلبة حملة البكالوريوس في الشااااااريعة  -2

والقانون، ثم حملة البكالوريوس في الشااااريعة، ثم باقي التخصااااصااااات، على 

لتحقوا بااالمرحلااة االساااااااتكماااليااة قباال دخولهم الترتيااب المااذكور، على أن ي

البرنامج، أما طلبة الشااااااريعة والقانون وطلبة الشااااااريعة فيخضااااااعون لنظام 

المعادالت بحيث تعادل لهم المسااااااقات التي سااااابق لهم دراساااااتها من مجموع 

 مساقات المرحلة االستكمالية، ويدرسون الباقي .

المقاعد الدراساااااااية في حال تجاوز عدد المتقدمين من كل اختصااااااااص عدد  -3

المتاحة له فإن المفاضااااالة تكون بين المتقدمين على أسااااااس المعدل التراكمي 

الذي ناله الطالب في دراساااااااته لمرحلة البكالوريوس، بحيث تعطى األولوية 

 دنى المحدد للقبول في البرنامج لألعلى درجة فاألدنى، وذلك ضمن المعدل األ

ل التراكمي، واقتضااااااات المقاعد في حال تسااااااااوى أكثر من طالب في المعد -4

المخصصة المفاضلة بينهم، فإن األولوية تعطى لمن شهادة البكالوريوس لديه 

 أكثر حداثة . 

يشاااترط لقبول الطلبة في قسااام الدراساااات العليا )مرحلة الماجساااتير( أن يكونوا من -2

الحاصلين على شهادة البكالوريوس باختصاص مناسب ومطابق الختصاص البرنامج 

ذين يودون التساااااااجيل فيه ، وأن تكون معدالتهم التراكمية في الشاااااااهادة ال تقّل عن ال

( نقاط ، وأن يجتازوا المقابلة الشخصية ، بنجاح واقتدار . 4( من تقدير أقصاه )2.5)

( معدل TOFELكما يشترط لقبولهم إضافة على الذي تقدم حصولهم على شهادة الـ )

( ، وتحدد االختصاااصااات المناساابة للبرامج 5( معدل )IELTS( ، أو شااهادة )450)

 المطروحة باآلتي :

برنامج الماجسااتير في الفقه وأصااوله ، االختصاااص المناسااب له هو البكالوريوس  -أ

 في الشريعة اإلسالمية .



68 

 

برنااامجي الماااجساااااااتير في القااانون الخاااص والماااجساااااااتير في القااانون العااام ،  -ب

 س في القانون .االختصاص المناسب لهما هو البكالوريو

يمكن للكلية قبول الطلبة في قساااام الدراسااااات العليا )مرحلة الماجسااااتير( من حملة -3

شهادات البكالوريوس في غير اختصاص مناسب ومطابق الختصاص البرنامج الذين 

يودون التسااااجيل فيه ، شااااريطة أن تكون معدالتهم التراكمية في الشااااهادة ال تقل عن 

ببرنامج الماجساااتير في القانون الخاص أو الماجساااتير في  ( ، لاللتحاق4( من )2.5)

قانون الخاص، وأن ال تقل معدالتهم التراكمية عن ) (، لاللتحاق 4( نقطتين من )2ال

ببرنامج الماجساااتير في الفقه وأصاااوله، وأن ينجزوا دراساااة مسااااقات اساااتكمالية يتم 

لدراسية المعتمدة تحديدها بصورة مناسبة ومطابقة لالختصاص من مساقات الخطط ا

، ويشااااااارط في جميع األحوال حصاااااااول الطالب في في الكلية لمرحلة البكالوريوس

 . ( للمتابعة في الماجستير2.5المرحلة االستكمالية على معدل تراكمي أقله )

تحدد الدراساااااة االساااااتكمالية للطلبة الحائزين على البكالوريوس بغير اختصااااااص -4

( ساعة معتمدة ، ويشترط 54اسية ، أي ما يعادل )مناسب بحّد أقصاه ثالثة فصول در

لقبول الطالب في مرحلة الماجستير بعد إنجازها حصوله فيها على معدل تراكمي أقله 

 ( .  4( من )2.5)

ال يدخل المعدل التراكمي الذي يتحصاال عليه الطالب  في المرحلة االسااتكمالية في -5

 احتساب معدله التراكمي لمرحلة الماجستير .

يشترط لتسجيل الطالب في الرسالة الممهدة للتخرج في مرحلة الماجستير أن ينجز -6

( ساعة معتمدة ، 24دراسة المساقات الدراسية المحددة للمرحلة ، والمخصص لها )

 ( .4( نقاط من )3بمعدل تراكمي أقله )

، ةمتى فصل الطالب من البرنامج الذي يدرسه في مرحلة الماجستير ألسباب أكاديمي-7

فإنه ال يجوز إعادة قبوله فيه ، ويجوز إعادة تسجيله في برنامج آخر ، أما لو كان 

فصله منه ألسباب تأديبية ، فإنه ال يجوز إعادة تسجيله في أي من البرامج المطروحة 

 في الكلية .
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 يجب على المتقدمين الجدد لمرحلة الماجستير إحضار المستندات اآلتية :-8

ة البكالوريوس صاااااادرة عن جامعة معترف بها نساااااخة مصااااادقة عن شاااااهاد -1

 ومصدقة حسب األصول من قبل وزارة التربية والتعليم بالدولة . 

 كشف مصدق بالدرجات.  -2

نسااخة عن جواز الساافر وخالصااة القيد بالنساابة لمواطني الدولة ، أو ، نسااخة  -3

 عن جواز السفر واإلقامة بالنسبة للمقيمين في الدولة .

 ة تشمل تقريرا بتحليل دم .شهادة اللياقة الصحي -4

 تزكية صادرة عن أحد األساتذة أو الشخصيات األكاديمة المعروفة . -5

التوقيع على تعهد يقضاااااااي بالتزام جميع أحكام اللوائح والقوانين المعتمدة في  -6

% من 75بما فيها حضاااوره جميع الحصاااص الدراساااية بنسااابة أقلها  الكلية ،

 مجموع ساعات المساق الدراسي في الفصل الواحد .

 صور شخصية ملونة حديثة . 6عدد  -7

 ( . 5( معدل )IELTS( ، أو شهادة )450( معدل )TOFELشهادة الـ ) -8

 تحويل البرنامج الدراسي داخل الكلية 

يجوز للطالب في مرحلة الماجساااتير بعد إتمامه دراساااة فصااال دراساااي كامل على -1

األقل أن يتقدم إلى قسااام شاااؤون الطلبة بطلب يعبر فيه عن رغبته بتغيير تخصاااصاااه 

والتحول إلى برنامج آخر ، ويكون ذلك في المهلة المحددة للتساااااااجيل في الفصااااااال 

 الدراسي التالي .

تغيير التخصاااااااص أكثر من مرة واحدة طوال مدة  ال يجوز قبول طلب التحويل أو-2

 دراسة الطالب في الكلية.
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يتولى مجلس قسااام الدراساااات العليا اعتماد احتسااااب السااااعات المعتمدة المشاااتركة -3

التي درسها الطالب في البرنامج األول قبل التحويل بنجاح ، ويراعى في احتسابها أن 

 ( .24عات )( ساعة معتمدة من مجموع سا12ال تزيد على )

تحتسب المدة التي قضاها الطالب في دراسة البرنامج األول قبل التحويل من ضمن -4

الحد األدنى واألقصاااااى للمدة التي يمكن للطالب قضااااااؤها في البرنامج المحول إليه ، 

كما تدخل درجاته التي تحصااال عليها في دراساااة البرنامج األول في احتسااااب المعدل 

 لبرنامج الثاني .التراكمي للدراسة في ا

ال تجري أحكام التحويل على الطالب الذي فصااااال من الدراساااااة في البرنامج ألي -5

 سبب، وإنما يمكن قبوله في برنامج آخر بصفته طالبا مستجدا .

 التحويل من خارج الكلية 

يجوز بقرار من مجلس الكلية، بناء على اقتراح قسم الدراسات العليا ، قبول تحويل -1

بة من ية معترف بها إلى أحد  الطل يات جامعية أو معاهد جامعية عال جامعات أو كل

 البرامج في قسم الدراسات العليا بالكلية ، وذلك بالشروط التالية :

أن تكون دراسة الطالب المعني بطلب التحويل موافقة لالختصاص نفسه المعتمد  -أ   

لمسااااااااق المراد معادلته في البرنامج الذي يرغب بالتحول إليه، وأن يكون محتوى ا

متطابقا مع محتوى المساااق المطروح في الكلية وكذلك عدد ساااعاته المعتمدة وأهدافه 

 (.4( من )3ومخرجاته ، وأن ال يقل تقدير الطالب فيه عن جيد جدا )ب( وبالنقاط )

أن يكون الطالب المعني قد أمضى بنجاح دراسة فصل دراسي واحد على أقل  -ب   

( سااااعة معتمدة ، في أحد برامج الدراساااات العليا في 12عادل دراساااة )تقدير أي ما ي

جامعة أو كلية جامعية أو معهد جامعي عال معترف بها ، وكان معدله التراكمي ال 

 %( .80( ثالث نقاط ، أي )3يقل عن )

أن ال يكون قد مضى على آخر كشف دراسي له أكثر من خمس سنوات مطلقا  -ت   

 وات متى كان يعمل في مجال تخصصه .أو أكثر من عشر سن
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 أن يستوفي شروط القبول في الكلية )قسم الدراسات العليا( . -ث   

 أن تتوفر أماكن شاغرة وفق سياسات القبول المعتمدة . -ج   

أن تكون الجامعة أو الكلية أو المعهد العالي من مؤساااااساااااات التعليم العالي التي  -د   

 ة .تأخذ بنظام الحضور والمواظب

 أن ال يكون قد فصل من أي منها فصال تأديبيا . -ذ   

يتولى مجلس قساام الدراسااات العليا اعتماد احتساااب الساااعات المعتمدة التي درسااها -2

الطالب المعني بالتحويل من خارج الكلية ، ويراعى في احتساااااااابها أن ال تزيد على 

 ( .24( ساعة معتمدة من مجموع ساعات )12)

ال تاادخاال الاادرجااات أو التقااديرات أو المعاادالت التي حصاااااااال عليهااا الطااالااب في -3

المساااقات المحتساابة وفق نظام التحويل في حساااب المعدل التراكمي للطالب في الكلية 

، وتثبت في موازاة هذه المسااااااقات المحتسااااابة وفق نظام التحويل في ساااااجل الطالب 

 ابقة ، ورمزها )مع( .الدراسي ، عبارة )معادلة( بناء على دراسة س

يحال الطالب الذي قبل تحويله ، على مرشاااااااده األكاديمي ، بعد اعتماد اساااااااتمارة -4

ساب المساقات المحولة وفق األص شر تسسجاحت سخة عنها ، ليبا يله وفق ول وأخذه ن

 الخطط المتبعة التي سبق ذكرها .
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 الشهادات التي تمنحها الكلية

 األقسام األكاديمية في كلية اإلمام مالك للشريعة والقانون هي :-1

 قسم الشريعة  . –       

 قسم القانون .  -       

 قسم الدراسات العليا. -       

 
 تمنح الكلية الدرجات العلمية التالية : -2

 البكالوريوس في الشريعة ) تخصص الفقه وأصوله ( . –      

 البكالوريوس في الشريعة والقانون ) تخصص قانون بخلفية شرعية( . -      

 الماجستير في الفقه وأصوله )شعبة الفقه(. -      

 الماجستير في الفقه وأصوله )شعبة األصول(. -      

 الماجستير في القانون العام. -      

 الماجستير في القانون الخاص. -      

( أن قسم الشريعةلمنتسب لكلية اإلمام مالك للشريعة والقانون )يجب على الطالب ا-3

سة  ( نقطتين، حتى يضمن 2ساعة معتمدة، بمعدل تراكمي أقله ) 135ينهي ويتم درا

ساعات  شريعة( ، وتتوزع ال سه الحصول على الدرجة العلمية )البكالوريوس في ال لنف

 كالتالي:

 6سااااااااعة معتمدة إجبارية ، و  18سااااااااعة معتمدة ، متطلبات كلية عامة ، منها  24

 .ساعات معتمدة اختيارية

 18ساعة معتمدة إجبارية ، و  22ساعة معتمدة ، متطلبات كلية مشتركة ، منها  40

 ساعة معتمدة اختيارية .

سااااعة معتمدة  59سااااعة معتمدة ، متطلبات قسااام الشاااريعة التخصاااصاااية، منها  71

 ساعة معتمدة اختيارية . 12إجبارية، و 
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 المجموع اختيارية إجبارية  برنامج الشريعة اإلسالمية

 24 6 18 متطلبات كلية عامة

 40 18 22 متطلبات كلية تخصصية

 71 12 59 متطلبات القسم التخصصية

 135 36 99 مجموع الساعات المعتمدة

 بما فيها  بحث تخرج ) نهائي (

( أن قسمم القانونوالقانون ) يجب على الطالب المنتساب لكلية اإلمام مالك للشاريعة-4

سة  ( نقطتين، حتى يضمن 2ساعة معتمدة، بمعدل تراكمي أقله ) 143ينهي ويتم درا

لنفسااه الحصااول على الدرجة العلمية في الكلية )البكالوريوس في الشااريعة والقانون(، 

 وتتوزع الساعات كالتالي:

 6سااااااااعة معتمدة إجبارية ، و  18سااااااااعة معتمدة ، متطلبات كلية عامة ، منها  24

 .ساعات معتمدة اختيارية

و ساااعة معتمدة إجبارية ،  22ساااعة معتمدة ، متطلبات كلية تخصااصااية ، منها  40

 ساعة معتمدة اختيارية . 18

ساااااعة معتمدة  64ساااااعة معتمدة ، متطلبات قساااام القانون التخصااااصااااية، منها  79

 ساعة معتمدة اختيارية . 15و إجبارية، 

 المجموع اختيارية إجبارية  ج الشريعة والقانونبرنام

 24 6 18 متطلبات كلية عامة

 40 18 22 متطلبات كلية تخصصية

 79 15 64 متطلبات القسم التخصصية

 143 39 104 مجموع الساعات المعتمدة

 بما فيها بحث تخرج) نهائي ( ويضاف إليها تدريب عملي

 

قسممم الدراسممات يجب على الطالب المنتسااب لكلية اإلمام مالك للشااريعة والقانون ) -5

سااااعة معتمدة بمعدل أقله  33( أن ينهي ويتم دراساااة برنامج الفقه وأصممموله –العليا 

(، حتى يضاااااامن لنفسااااااه الحصااااااول على الدرجة العلمية في الكلية 4( نقاط من )3)

 اعات كاآلتي :)الماجستير في الفقه وأصوله( ، وتتوزع الس
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ساااعات  9ساااعة معتمدة منها إجبارية ، و  15ساااعة معتمدة مساااقات دراسااية،  24

 معتمدة اختيارية .

 ساعات معتمدة مناقشة الرسالة . 9

 المجموع اختيارية إجبارية  ماجستير الفقه واألصول

 24 9 15 مساقات دراسية

 9 - 9 مناقشة الرسالة

 33 9 24 مجموع الساعات المعتمدة

قسمممم الدراسمممات ال يسااامح للطالب المنتساااب لكلية اإلمام مالك للشاااريعة والقانون ) -6

( أن يتقدم بخطة للتسااااجيل في مرحلة الرسااااالة حتى برنامج الفقه وأصمممموله –العليا 

 ( .4( نقاط من )3( ساعة معتمدة بمعدل أقله )24ينجز دراسة )

قسممم الدراسممات يجب على الطالب المنتسااب لكلية اإلمام مالك للشااريعة والقانون ) -7

( أن ينهي ويتم دراساااااااة القانون العام برنامج( أو )برنامج القانون الخاص –العليا 

(، حتى يضاامن لنفسااه الحصااول على 4( نقاط من )3ساااعة معتمدة بمعدل أقله ) 33

القانون الخاص أو الماجساااااتير في القانون  الدرجة العلمية في الكلية )الماجساااااتير في

 العام( ، وتتوزع الساعات كاآلتي :

ساااعات  6ساااعة معتمدة منها إجبارية ، و  18ساااعة معتمدة مساااقات دراسااية،  24

 معتمدة اختيارية .

 ساعات معتمدة مناقشة الرسالة . 9

 ماجستير القانون الخاص
 أو ماجستير القانون العام

 المجموع اختيارية إجبارية 

 24 6 18 مساقات دراسية

 9 - 9 مناقشة الرسالة

 33 6 27 مجموع الساعات المعتمدة

قسمممم الدراسمممات ال يسااامح للطالب المنتساااب لكلية اإلمام مالك للشاااريعة والقانون ) -8

( أن يتقدم بخطة للتساااجيل القانون العام برنامج( أو )برنامج القانون الخاص –العليا 

( نقاط من 3( سااااعة معتمدة بمعدل أقله )24الرساااالة حتى ينجز دراساااة )في مرحلة 

(4.) 
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 الخطة الدراسية لمرحلة البكالوريوس 

أساااااسااااا لنظامها  السمممماعات المعتمدةتعتمد كلية اإلمام مالك للشااااريعة والقانون نظام 

، وتتولى األقساااام  نظام الفصمممولالتعليمي، وتبنى الخطة الدراساااية فيها على أسااااس 

األكاديمية ومجلس الكلية مساااااااؤولية تنفيذ الخطة الدراساااااااية وضااااااامان نجاحها وفق 

، كما عتمدة أصاااوال من قبل مجلس األمناءالساااياساااات المحررة في مجلس الكلية والم

تتولى تقديم الدراسااااات والتصااااورات الخاصااااة باسااااتدامة تطويرها، وتسااااتخدم كذلك 

تقييم مدى فعالية مفردات البرنامج التعليمي المعتمد ، بصاااورة مساااتمرة برامج فعالة ل

 ومدى موافقتها لرسالة وأهداف الكلية ، ومدى مواءمتها لرسالة المجتمع وحاجاته .

 نظام الساعات المعتمدة والفصول الدراسية لمرحلة البكالوريوس

صل ، المضافة إلى المساق الدراسي الذي يتم طرحه في الف الساعة المعتمدةتحدد -1

الواحدة في الفصااال الدراساااي الواحد تعني في أقل  السممماعة المعتمدةعلى أسااااس أن 

بحيث ال يجوز أن تنقص عن ذلك،  ( سمممماعة تدريس فعلية15خمس عشممممرة )تقدير 

، فعندما وال السااعات المخصاصاة لالمتحانات وال تدخل في حساابها سااعات اإلرشااد

( 3ثالث )في الفصاال الدراسااي الواحد على ساابيل المثال  لمسمماق الفقه المذهبييحدد 

، فهذا يعني أن مجموع ساااااعات التدريس الفعلية التي يجب تقديمها  سمممماعات معتمدة

 ( ساعة  .45خمس وأربعون )في الفصل لهذا المساق في أقل تقدير هو 

في ساااياق الخطة الدراساااية االعتيادية ، فإن السااااعة المعتمدة الواحدة تعني سااااعة -2

متى كان للمساق  واحدة نظرية وأخرى عمليةفي األسبوع ، و ساعتين نظرية واحدة 

جانب عملي، وفي حال خصاااااااص لهذا المسااااااااق ثالث سااااااااعات معتمدة في الخطة 

الدراسااية، فإن هذا يعني طرحه في الجدول الدراسااي ساااعتين نظريتين يضاااف إليها 

 ساعتان عمليتان .

،  ثمانية فصمممول اعتياديةمدة على يتم توزيع المسااااقات الدراساااية بسااااعاتها المعت-3

ويتم طرحها ضاامن أربعة مسااتويات ، بحيث تتوزع الدراسااة في الساانة الجامعية على 

، وذلك وفق المبين في الفقرة فصمممممممل الخريف وفصمممممممل الربيعفصاااااااليين اعتياديين ، 
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فصممل الخاصااة بتفصاايل الخطة الدراسااية ومفردات البرنامج التعليمي، ويمكن إضااافة 

 فصلين صيفيين متى دعت الحاجة لذلك .  واحد أو صيفي

( أسبوعا ، وال يجوز في 16يشتمل كل فصل من فصول الدراسة على ستة عشر )-4

ساعة معتمدة عن المقرر ، وهو  ساعات الفعلية لكل  جميع األحوال، أن يقل مجموع ال

 خمس عشرة ساعة دراسية  . 

على أربعة  تي سااااااابق ذكرها ،توزع المتطلبات المعتمدة في البرنامج التعليمي وال-5

، كل واحد منها يضاام فصااليين دراساايين ، بحيث يتم طرح مسااتويات )أربع ساانوات(

 ساعاتها المعتمدة وفق التالي :

 برنامج الشريعة والقانون                 برنامج الشريعة                             

 معتمدة ( ساعة36)  ( ساعة معتمدة34)  وى األول   :* المست
 ( ساعة معتمدة38)  ( ساعة معتمدة32)  * المستوى الثاني   :
 ( ساعة معتمدة36)             ( ساعة معتمدة 36)  * المستوى الثالث  :

 ( ساعة معتمدة 33)  ( ساعة معتمدة33)  ى الرابع  :* المستو
 ( ساعة معتمدة 143)          (  ساعة معتمدة135)        * المجموع :

 أساليب ولغة التدريس وخطة اإلرشاد الدراسي

تعتمد الكلية أسااالوب التدريس الصااافي ، وتحرص على تزويد الفصاااول الدراساااية -1

بالوسااائل الساامعية والبصاارية التي تضاامن إنجاز العملية التعليمية وفق أحدث الطرق، 

وفي المسااااقات التي خصاااصااات لها سااااعات عملية ، فإن تدريساااها يتم في مختبرات 

 .حثية(ساعات مكتبية بأو داخل أروقة المكتبة العامة ) معلوماتيةال

لغااة التاادريس في الكليااة هي اللغااة العربيااة ، ويتم تاادريس بعض المسااااااااااقااات -2

التخصااصااية باللغة اإلنكليزية ، وذلك وفق المبين في الباب الخاص بتفصاايل مفردات 

 البرنامج التعليمي .

اللجنة األكاديمية، في بداية كل عام جامعي ،  يقوم مجلس الكلية بناء على توصيات-3

باعتماد خطة إرشاااادية توزع فيها المسااااقات الدراساااية بشاااكل تصااااعدي على ثمانية 
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فصاااول وضااامن أربعة مساااتويات ، و يجب أن تلحظ الخطة اإلرشاااادية بيان األمور 

 التالية :

وبيان متطلباته الدراساااية موزعة على  تفصااايل مسااااقات كل فصااال على حدة ، -أ   

أنواعهااا المختلفااة من متطلبااات كليااة عااامااة إجباااريااة أو اختياااريااة ، ومتطلبااات كليااة 

 تخصصية إجبارية أو اختيارية ، ومتطلبات القسم التخصصي .

 بيان عدد الساعات المعتمدة لكل مساق دراسي النظرية منها والعملية . -ب   

اسااي رمزا ، يشااير إلى كونه متطلب كلية أو قساام ويشااير إعطاء كل مساااق در -ت   

إلى نوعه بكونه عاما أو تخصصيا ، إجباريا أو اختياريا ، ويعطى المساق إلى جانب 

 رمزه رقما ، يشير إلى المستوى والفصل وتسلسل المساق . 

تحديد المتطلبات الساااااابقة إزاء كل مسااااااق دراساااااي ، بحيث ال يجوز للطالب  -ث   

ي مساق دراسي قبل أن ينهي بنجاح دراسة متطلبه السابق، وفي حال حدوث دراسة أ

ذلك فإن إدارة شاااااؤون التعليم والقبول تقوم بإلغاء تساااااجيله في المسااااااق وتبلغ مجلس 

قة القسااااااام األكاديمي  عد مواف ية ب غاء، ويجوز بقرار من مجلس الكل ية بقرار اإلل الكل

لسااااابق بشااااكل متزامن في الفصاااال والمرشااااد، أن يدرس الطالب المساااااق ومتطلبه ا

الدراسااي ذاته، وذلك متى درس المتطلب السااابق ولم ينجح فيه أو كان تخرجه متوقفا 

 عليه .

وضااع وصااف دقيق ألهداف ومخرجات كل مساااق دراسااي ومحتوياته ، بشااكل  -ج   

 يتناسب مع الساعات المعتمدة المخصصة له .

تطرح المسااااااقات الدراساااااية مرة واحدة في العام الجامعي على أقل تقدير، ويجوز -4

طرحها في العام مرتين خالل الفصلين الدراسيين ، ويستثنى من هذا النسق المساقات 

االختياااريااة ، التي يجوز طرحهااا في كاال عااامين مرة في أقاال تقاادير ، وذلااك وفق 

 ا مجلس الكلية .مقتضيات الضغط الطالبي والمصلحة التي يراه

يقوم أعضاااء هيئة التدريس بعد اعتماد خطط تدريسااهم التفصاايلية ، بتوزيعها على -5

طلبة المساااقات ، ويتولون إرشاااد طلبة المساااق إلى مواكبة خطة التدريس بالتحضااير 

 المسبق ليتمكنوا من مشاركة أستاذهم ومتابعته أثناء قيامه بشرح مفردات المساق . 
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المساااق في الفصاال الواحد في شااعب متعددة ، وعين له أكثر من  في حال تم طرح-6

مدرس ، عمد مجلس القساام إلى تساامية أحد المدرسااين منسااقا للمساااق ، يشاارف على 

نماذج امتحانات وتقويم واحدة ، وذلك خطة تدريس تفصااااااايلية واحدة له ، و وضاااااااع

 بالتعاون مع المدرسين اآلخرين .

 ) الحد األدنى واألقصى (مدة الدراسة لمرحلة البكالوريوس 

يل درجة البكالوريوس في -1 ية لن ها الطالب في الكل مدة التي يقضاااااااي الحد األدنى لل

الشاااريعة أو الشاااريعة والقانون، هو سااابعة فصاااول دراساااية اعتيادية تتخللها فصاااول 

 صيفية.

الحد األدنى للمدة التي يقضااااااايها الطالب المحول إلى الكلية من جامعة أخرى لنيل -2

 البكالوريوس في الكلية ، هو أربعة فصول اعتيادية . درجة

الحااد األقصاااااااى للماادة التي يجوز للطااالااب أن يقضااااااايهااا في الكليااة لنياال درجااة -4

 البكالوريوس، هو خمسة عشر فصال دراسيا اعتياديا .

يحذف للطالب المحول إلى الكلية من جامعة أخرى من الحد األقصى للمدة المقررة -5

 صول المحتسبة له عند التسجيل .ما يوازي مدة الف

 ال يدخل وقف التسجيل في حساب هذه المدة .-6

دة فصااال دراساايا  يجري ( ساااعة معتم17يحتسااب في قساام الشااريعة ما يقابل كل )-7

( ساااااعة معتمدة فصااااال 18القانون ما يقابل كل )حساااااب معدله، ويحتسااااب في قساااام 

 دراسيا تاما . 

 س )الحد األدنى واألقصى(ومرحلة البكالوريالعبء الدراسي في الفصل الواحد ل

الحد األدنى للعبء الدراسااي ) الساااعات المعتمدة التي يدرسااها الطالب في الفصاال -1

( 20( ساعة معتمدة ، والحد األعلى للعبء الدراسي هو )14الدراسي الواحد ( هو )

د تقدير سااااعة معتمدة ، ويجوز الزيادة على الحد األعلى بسااااعة أو سااااعتين على أبع

 في الحاالت التالية : 
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( نقطة 3.5في حالة حصااول الطالب على معدل فصاالي أو تراكمي ال يقل عن ) -أ   

 %( فما فوق .85، أي )

 إذا كان ذلك سيؤدي إلى تخرجه . -ب   

وكانت المساااااااقات  إذا كان ذلك ساااااايؤدي إلى تخرجه في الفصاااااال الذي يليه ، -ت   

الدراسااااية التي يجب أن ينجزها ويسااااجل فيها الطالب في الفصاااال المعني ، ال تطرح 

 عادة في الفصل الذي يليه .  

( ساااااعة معتمدة ، وذلك 14يجوز أن يكون الحد األدنى للعبء الدراسااااي أقل من )-2

ية أوالبرامج العالجياة ، أو بر لب في البرامج اإلعداد لة تساااااااجيال الطاا حا نامج في 

( سااااااااعة 14البكالوريوس متى كانت السااااااااعات المعتمدة المتبقية للتخرج أقل من )

 معتمدة . 

يجوز عند اقتضااااااااء المصااااااالحة بقرار من مجلس الكلية بعد أخذ رأي المرشاااااااد -3

األكاديمي وضمن ظروف يمليها وضع الطالب الدراسي ، إنقاص العبء الدراسي في 

حاالت معينة فإن الطالب يلزم بقصر ساعاته  ( ساعات معتمدة ، وفي10الفصل إلى )

 .ا في حاالت اإلنذارات األكاديميةالمعتمدة في الفصل على هذا الحد دون زيادة كم

( خمسين طالبا، ويجوز بقرار من 50يحدد العبء الطالبي في الشعبة الواحدة بـااا )-4

الشااااعبة عميد الكلية عند اقتضاااااء الضاااارورة رفع سااااقف العبء من أعداد الطلبة في 

( ساااااااتين، حيث تغلق الشاااااااعبة عند هذا العدد، ويصاااااااار بعدها إلى 60الواحدة إلى )

 يس التشعيب، متى رأت األقسام العلمية ذلك ممكنا في ضوء أعباء أعضاء هيئة التدر

 المواظبة والحضور وإنذارات الغياب 

رر لزاما تأخذ كلية اإلمام مالك للشااريعة والقانون بنظام المواظبة والحضااور ، وتق-1

على الطلبة حضااااااور جميع الدروس النظرية والعملية وجلسااااااات البحث وحضااااااور 

 االمتحانات الخاصة بالمساقات التي يدرسونها .
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مدرس المساااق هو المسااؤول عن ضاابط جدول حضااور وغياب الطلبة المسااجلين -2

فيه، وهو المساااااااؤول عن التحقق من أعذار غيابهم متى وجدت ، وعن إعداد وتوجيه 

 رات الغياب بعد أخذ موافقة رئيس القسم األكاديمي والعميد عليها . إنذا

%( من مجموع الساااعات 10إذا بلغت نساابة غياب الطالب في المساااق الدراسااي )-3

الفعلية المخصااااصااااة له ، وجه إليه مدرس المساااااق إنذارا ، ما لم يتحقق المدرس من 

 األكاديمي .  قيام عذر قهري منعه من الحضور يوافق عليه رئيس القسم

%( من مجموع السااااااعات 17فإذا بلغت نسااااابة غياب الطالب بدون عذر مقبول )-4

الفعلية المخصااصااة للمساااق، وجه مدرس المساااق إليه إنذارا نهائيا يوافق عليه رئيس 

 القسم والعميد.

%( ولم يكن ثمة 25في حال وصااالت نسااابة غياب الطالب في المسااااق الدراساااي )-5

لب يحرم من دخول امتحانات المسااااااق في الفصااااال ، ويثبت في عذر مقبول فإن الطا

%( وكان ثمة 25ساااجله الدراساااي رساااوبه فيه ، فإذا بلغت نسااابة غيابه في المسااااق )

نات  حا لب يحرم من دخول امت طا فإن ال يد ،  له مجلس القسااااااام والعم عذر مقبول، قب

ساااق عبارة وازاة هذا المالمساااق الدراسااي في الفصاال ، ويثبت في سااجله الدراسااي بم

 )منسحب(.

في حال تثبيت رسااااوب الطالب أو تثبيت انسااااحابه من المساااااق الدراسااااي المعني -6

بالغياب، فإن مجلس الكلية يخطر قسااااام شاااااؤون الطلبة بذلك لتثبيت هذه القرارات في 

 سجل الطالب الدراسي .

 يؤخذ بعين االعتبار الغياب بعذر والغياب بغير عذر ، في احتسااااب الحد األقصاااى-7

 المسموح به من الغياب كما في البند السابق .

 تقويم أداء طلبة البكالوريوس داخل الفصول )أعمال الفصل(   

الصفية على يقصد بتقويم أداء الطلبة داخل الفصول ، متابعة أعمالهم وأنشطتهم -1

%( ، تقابلها نسبة 50، حيث تخصص لهذه األعمال نسبة )امتداد الفصل الدراسي
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المتحانات نهاية الفصل ، ومن مجموع النسبتين تحدد وترصد العالمة النهائية %( 50)

 للمساق الدراسي .

%( من مجموع درجات 50تشاااامل أعمال الفصاااال ، التي يخصااااص لها نساااابة )-2 

 المساق، جوانب تقويم متنوعة ألداء الطالب ، يمكن تلخيصها بما يلي:

%( من 30إجراء امتحان منتصاااف الفصااال الدراساااي تخصاااص له ما نسااابته ) -أ   

مجموع درجات المساااق الدراسااي ، ويتم إجراء هذا االمتحان في األساابوعين السااابع 

 والثامن من بداية الفصل الدراسي االعتيادي .

%( من مجموع درجات المسااااق لألنشاااطة الصااافية 20تخصاااص ما نسااابته ) -ب   

 ية والبحثية  .والمشاركات العمل

يجوز في بعض المساقات ذات الطبيعة العملية والخاصة تعديل توزيع درجات  -ت   

%( 10%( جزئي ثاني، و)20%( جزئي أول، و )20التقويم داخل الفصاااااول إلى )

 مشاركات.

يجوز بقرار من مجلس الكلية، اسااتثناء بعض المساااقات ذات الطبيعة الخاصااة من -3

 الذكر، وذلك حسب رؤية يوصي بها مجلس القسم األكاديمي .قاعدة التقييم اآلنفة 

 امتحانات نهاية الفصول الدراسية لمرحلة البكالوريوس

عميد الكلية هو المسؤول بشكل مباشر عن امتحانات نهاية الفصول ويشرف على -1

تابع لهذا الغرض أعمال رؤساااااااااء األقسااااااااام األكاديمية وأعمال لجان  تنظيمها ، وي

 يعتمد عميد الكلية جميع الكشوف الخاصة برصد الدرجات النهائية . االمتحان، و

%( من مجموع درجات المسااااق 50تخصاااص المتحان نهاية الفصااال ما نسااابته )-2

الدراسي ، وتكون شاملة لجميع مفردات محتوى المساق أو لمعظمها ، وفق سياسات 

 توصي بها مجالس األقسام األكاديمية ويعتمدها مجلس الكلية .

يقوم مدرس المساااق قبل مدة كافية يحددها التقويم الجامعي ، بوضااع أساائلة امتحان -3

نهاية الفصااال الدراساااي ، وإن كان المسااااق مما يشاااترك في تدريساااه أكثر من مدرس 



82 

 

لتعدد الشااعب ، وضااع منسااق المساااق األساائلة الموحدة بالتشاااور مع مدرسااي المساااق 

 ألسئلة مراعاة ما يلي : اآلخرين ، ويجب في جميع األحوال عند وضع ا

أن تؤكد األساائلة تحقيق األهداف المحددة في خطة المساااق الدراسااي وتمكن من  -أ   

 قياس مخرجاته .

 أن تكون األسئلة متناسبة مع المدة الزمنية المقررة لالمتحان . -ب   

 أن تكون األسئلة شديدة الوضوح ، مع بيان الدرجات المخصصة لكل سؤال . -ت   

أن تتعدد األساااائلة وتتنوع أساااااليب طرحها ، شاااااملة أكثر من باب في المنهاج  -ث   

 الدراسي ، وذلك بهدف قياس قدرات الطالب المعرفية في التذكر والفهم والتحليل .

 أن تكون األسئلة واإلجابة عنها باللغة التي يدرس بها المساق . -ج    

نتائج الفصاااال الدراسااااي بطلب  يجوز للطالب أن يتقدم خالل أساااابوعين من إعالن-4

خطي موجه إلى عميد الكلية عن طريق قسم شؤون الطلبة ، يطلب فيه مراجعة ورقة 

إجابته في امتحان نهاية الفصااااال ، وفي حال الموافقة على الطلب ، تتم مراجعة ورقة 

اإلجابة من قبل لجنة يشااااكلها رئيس القساااام األكاديمي برئاسااااته وعضااااوية اثنين من 

التدريس فيهم مدرس المسااااااااق المعني بالمراجعة ، وتكون المراجعة  أعضااااااااء هيئة

قاصرة على التأكد من خلو الورقة من األخطاء في جمع الدرجات ورصدها أو نسيان 

تصااحيح سااؤال أو جزء منه ، وفي حال التأكد من وجود الخطأ يتم تصااحيحه من قبل 

األصول إلى الشؤون مدرس المساق ، حيث تعتمد النتيجة المصححة ، وترسل حسب 

 األكاديمية .

يجوز للطالب التقدم إلى قساااااام شااااااؤون الطلبة ، لطلب كشااااااف عن نتائجه النهائية -5

ومعدالته الفصااالية والتراكمية ، و يصاااّدر له هذا الكشاااف بتوقيع مدير شاااؤون الطلبة 

 واإلعالم وعميد الكلية واعتماد نائب الرئيس التنفيذي .
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 التخلف عن حضور امتحان نهاية الفصل ونتيجة غير مكتمل   

إذا لم يسجل للطالب رسوبه في المساق الدراسي بسبب الغياب بغير عذر أو يسجل -1

وتابع الطالب حضااااور ساااااعات المساااااق  انسااااحابه منه بساااابب الغياب بعذر مقبول ،

وأعمال الفصاااال الخاصااااة به ، ثم تخلف عن حضااااور امتحان نهاية الفصاااال في هذا 

 المساق ، فإن مجلس الكلية في هذه الحالة يتخذ قراره وفق التالي : 

إذا تأكد مجلس الكلية أن تخلف الطالب عن حضور االمتحان النهائي في المساق  -أ   

عذر أو بعذر غير مقبول ، قرر المجلس رساااااااوب الطالب في  الدراساااااااي كان بغير

 المساق الذي تخلف فيه  .

هائي في  -ب    حان الن طالب عن حضاااااااور االمت ية أن تخلف ال كد مجلس الكل تأ إذا 

المساق الدراسي كان لعذر مرضي بيّن أو قهري مقبول ، وكانت نتائج أعمال الفصل 

لس للطالب تقدير )غير مكتمل( في النتيجة لديه ضاامن المعدالت المطلوبة ، قرر المج

 النهائية للمساق ، وأخطر قسم شؤون الطلبة بذلك .

على الطالب الذي احتساااااب له تقدير )غير مكتمل( في مسااااااق أو أكثر ، إزالة هذا -2

التقدير قبل بداية الفصاااال التالي وفق مهل يعتمدها مجلس الكلية، وذلك بإعداد امتحان 

خلف فيه ، ضاامن جدول إعادة معتمد ، وتخطر الشااؤون األكاديمية اسااتثنائي له فيما ت

بنتيجة االمتحان خالل هذه المدة لتثبيتها ، وإال ثبتت نتيجة )رساااااااوب( في المسااااااااق 

 المعني بالتخلف .

في حال عدم زوال العذر خالل المدة قبل بداية الفصااااااال التالي، وتخلف الطالب -3

امتحان اإلعادة المعلن ضاااامن جدول، فإن الحاصاااال على نتيجة غير مكتمل عن أداء 

 الشؤون األكاديمية تثبت نتيجة )منسحب( من المساق المعني بالتخلف . 
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ترصاااد نتائج إزالة تقدير )غير مكتمل( وفق المبين أعاله ، في ساااجالت الطالب ، -4

 في الفصل الذي تمت فيه دراسة المساق المعني بالتقدير .

 ل النجاح والمعدل الفصلي والتراكمي لمرحلة البكالوريوس    عالمات وتقديرات النتائج ومعد

ترصااااااد عالمات امتحانات المساااااااقات باألرقام وفق النسااااااب المئوية وبالحروف -1

 وبالنقاط، وذلك وفق البيان التالي : 

 النقاط العالمات بالحروف العالمات المئوية

 A 4 أ 100إلى  90من 

 B+ 3.5 ب+   90إلى أقل من  85من 

 B 3 ب 85إلى أقل من  80من 

 C+ 2.5 ج+  80إلى أقل من  75من

 C 2 ج 75إلى أقل من  70من 

 D+ 1.5 د+  70إلى أقل من  65من 

 D 1 د 65إلى أقل من  60من 

 E 0 هـ 60أقل من 

سي على حدة ،-2 ( 1هو )د( بحساب الحروف ، أي) معدل النجاح في كل مساق درا

( بحساب النسبة المئوية ، وكل طالب تحصل على نتيجة )هـ( 60بحساب النقاط ، و )

، فإن هذا يعني أنه تحصل على )صفر( في مساق الدراسي ، أي )أقل من ستين(في ال

سة المساق في الفصل  سبا ، يجب عليه إعادة درا حساب النقاط ، وبالتالي فهو يعد را

 لي أو الفصول التي تليه . التا

تحتساااااااب تقديرات النقاط في معدالت الفصاااااااول والمعدالت التراكمية في قسااااااام -3

 والقانون، وفق التالي :  الشريعة، وقسم الشريعة

 التقدير العالمات بالحروف النقاط

 ممتاز +A ,B أ ، ب+ 4إلى  3.6من 

 جيد جدا +B,B ب ، ب+ 3.6إلى أقل من  3من 

 جيد +C,C ج ، ج+ 3أقل من إلى  2من

 مقبول +D,D د+ ، د 2إلى أقل من  1من 

 ضعيف E هـ 1أقل من 
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بضااارب نقاط كل مسااااق  يجري حسااااب المعدالت الفصااالية والمعدالت التراكمية ،-4

بعدد الساااااعات المعتمدة له ، ثم قساااامة مجموع حاصاااال الضاااارب على مجموع عدد 

 الساعات المعتمدة لمجموع المساقات ، وذلك وفق المثال التالي : 

 المادة               الدرجة        النقاط     عدد الساعات المعتمدة       المجموع  
 3                   1                    3أدب حديث            ب            
 10.5                 3                   3.5أصول فقه             ب+         
 7.5                  3                   2.5قانون مدني            ج+         

 4                   2                    2       بنوك ومصارف       ج      
 25                   9المجموع                                                   
 نقطة = ج+ =  جيد 2.77=  9÷  25المعدل النهائي الفصلي أو التراكمي  :  

 

يكون المعدل الفصلي عبارة عن معدل نقاط جميع المساقات التي درسها الطالب في -4

الفصل نجح فيها أو رسب ، شريطة أن ال تقل الساعات المعتمدة لهذه المساقات عن 

( ساعة معتمدة في قسم الشريعة، 17، وهو )دنى الحتساب الفصل الدراسي التامالحد األ

 عة والقانون .( ساعة معتمدة في قسم الشري18و )

يكون المعدل التراكمي عبارة عن معدل نقاط جميع المساقات التي درسها الطالب -5

من بداية دراسته وحتى تاريخ استخراج هذا المعدل ، سواء المساقات التي نجح فيها 

 أو رسب.

( نقطتين 2يجب أن ال يقل المعدل التراكمي لطلبة قسم الشريعة، أوقسم القانون عن )-6

حتى يتجاوزوا اإلنذار األكاديمي وإمكانية التحويل اإلجباري أو الفصل  %(70)

 النهائي، ويضمنوا حقهم آخرا في التخرج .

تمنح مرتبة الشرف األولى للطالب الذي ينال عند التخرج معدال تراكميا ال يقل عن -7

اكميا ( نقاط ، وتمنح مرتبة الشرف الثانية للطالب الذي ينال عند تخرجه معدال تر4)

 ( نقاط .4( وأقل من )3.6يتراوح بين )

( نقاط فما فوق مرتبة وفق 3.5توضع أسماء الطلبة الذين نالوا معدالت فصلية )-8

 تسلسل نقاطهم ، على الئحة الشرف الخاصة بالكلية طيلة أيام الفصل التالي .
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  اإلنذارات األكاديمية والفصل لضعف مستوى الطالب في مرحلة البكالوريوس   

إذا حصااال الطالب في قسااام الشاااريعة، أو قسااام القانون على معدل تراكمي أقل من -1

%( ، وذلك بعد اسااتخراج معدل فصاالين دراساايين له من تاريخ بدء 70( نقطتين )2)

( سااااعة معتمدة ، وجه إليه إنذار أكاديمي 36أو  34الدراساااة، أي ما يعادل دراساااة )

معدله التراكمي في الفصاال التالي ، ويخفض أول يعتمده رئيس القساام األكاديمي لرفع 

 ( ساعة معتمدة . 14له العبء الدراسي للحد األدنى وهو )

إذا لم يتمكن الطالب في قسم الشريعة، أو قسم القانون، من إزالة اإلنذار األكاديمي -2

%( ، 70( نقطتين )2األول خالل الفصااااااال التالي وذلك برفع معدله التراكمي إلى )

ذار أكاديمي ثان يعتمده العميد ، ويمكن بقرار من مجلس القسااااااام تخفيض وجه إليه إن

 ( ساعات معتمدة .10العبء الدراسي له في الفصل التالي إلى الحدود الدنيا وهي )

إذا لم يتمكن الطالب في قساام القانون من إزالة اإلنذار األكاديمي الثاني في الفصاال -3

نهائي، ويعطى فرصاااة فصااال دراساااي واحد  الدراساااي التالي وجه إليه إنذار أكاديمي

لرفع معدله، فإن عجز عن ذلك حول بشكل إجباري إلى قسم الشريعة ، شريطة أن ال 

%( 70( نقطتين )2يقل معدله التراكمي في المواد الشاارعية والمواد المشااتركة عن )

 أو، فإذا كان معدله التراكمي في هذه المواد أقل من ذلك، حّول إلى برنامج عالجي، 

 . فصل من الكلية

إذا لم يتمكن الطالب في قسااااااام الشاااااااريعة من إزالة اإلنذار األكاديمي النهائي في -4

الفصل الدراسي التالي أعطي فرصة فصل دراسي إضافي لرفع معدله التراكمي إلى 

( نقطتين، فإن لم يتمكن من ذلك عقبها حّول إلى برنامج عالجي، أو فصااااااال من 2)

 الكلية .

س الكلية التنفيذي ووفق مقتضااااااايات المصااااااالحة واحتماالت المعدالت يمكن لرئي-5

التراكمية ، إعطاء المنذرين أكاديميا للمرة النهائية واسااتنفدوا فرصااهم، فرصااة فصاال 

إضاااافي إلزالة اإلنذار األكاديمي خالل دراساااتهم النظامية قبل التحويل اإلجباري إلى 

 فصل من الكلية . قسم الشريعة أو إلى البرنامج العالجي ، أو ال
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يتولى قسااام شاااؤون الطلبة إبالغ الطالب وإبالغ ولي أمره بقرار اإلنذار األكاديمي -6

أو قرار التحويل اإلجباري أو قرار الفصاااااال من الكلية، وإبالغ الجهات المعنية داخل 

 الكلية، وتحتفظ على كل األحوال بنسخ عن هذه القرارات في ملف الطالب .

 إعادة دراسة المواد في مرحلة البكالوريوس    

يجب على الطالب إعادة التسااااجيل في المساااااقات اإلجبارية التي يرسااااب فيها بنيله -1

%( ، وهو )صاافر( نقطة ، وإذا كانت المساااقات التي 60معدل )هـااااااااا( أي أقل من )

عنها وفق  رساااب فيها اختيارية فهو بالخيار بين أن يعيد التساااجيل فيها أو يختار بديال

 الخطة الدراسية المعتمدة .

يجوز للطالب ألغراض رفع معدله التراكمي إعادة دراسااااة مساااااق نجح فيه وذلك -2

( نقطة ، 2.5شاااااااريطة أن ال يتجاوز معدله فيه في المرة األولى ) لمرة واحدة فقط ،

فإذا أعاده حسااااااابت له العالمة األعلى في امتحانات المرتين، ويتم ذلك بحد أقصااااااااه 

 خمس مواد في البرنامج الدراسي .

يقوم قسااام شاااؤون الطلبة في جميع األحوال بتساااجيل كافة التقديرات بتواريخها في -3

والتي حصل عليها أثناء دراسة المساقات ، مع وضع إشارات  سجل الطالب الدراسي

خاصااااة أمام تقديرات الرسااااوب واإلعادة التي تم حذفها بجهد الطالب أثناء احتساااااب 

 معدالته الفصلية ومعدله التراكمي .

 البرامج العالجية في مرحلة البكالوريوس

البكالوريوس ، يتم تنشااىء الكلية برامج عالجية بنظام دراسااة خاصااة داعمة لبرنامج 

تحويل الطلبة إليه ممن اساااتنفدوا فرصاااهم في إزالة اإلنذارات األكاديمية دون تمكنهم 

من تحقيقها ، وتهدف هذه البرامج إلى تمكين الطلبة من معاودة نشاطهم الدراسي وفق 

المعايير المطلوبة ، بالوقوف على نقاط الضاااااعف لديهم وثغرات التحصااااايل ، للتغلب 

عدتهم إلزالة اإلنذار األكاديمي خالل فصاااال أو فصاااالين ، ويتولى القيام عليها ومسااااا

 بذلك مدرسون مساعدون بكفاءات مشهودة .
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 التدريب العملي وبحث التخرج لطلبة البكالوريوس 

تعتمد الكلية بالنسااااابة لطلبة قسااااام القانون برنامج تدريب عملي إلزامي في مراحل -1

قسااام الشاااريعة ولطلبة قسااام القانون، بحيث يبنى التخرج النهائية، وبحث تخرج لطلبة 

 تخرج الطلبة عليهما .

في سااياق عدم احتساااب أي ساااعات معتمدة في البرنامج األكاديمي مقابل التدريب -2

العملي اإللزامي المتوجااب على طلبااة قسااااااام القااانون، الااذي يتم إنجااازه في المرحلااة 

يب يقوم باتخاذ اإلجراءات الالزمة النهائية قبل التخرج ، فإن برنامج التطوير والتدر

إلنجاز برنامج التدريب في الموعد المحدد ويضاااع الضاااوابط التي تضااامن نجاحه في 

ضوء تصورات مجلس الكلية ، ويكون على المدرس من أعضاء هيئة التدريس الذي 

يوكل إليه أمر متابعة أعمال التدريب واإلشراف عليه، مشاركة المشرف من المؤسسة 

ستفادة الطلبة المدربة  في رصد أعمال الدورة التدريبية ، وقياس مدى نجاحها ومدى ا

 منها ، وذلك وفق أحكام الفقرة الخاصة بالتدريب العملي  .

 متطلبات التخرج لمرحلة البكالوريوس

يتوجب على الطالب لضمان تخرجه من الكلية ونيله درجة البكالوريوس ، أن ينجز    

 الية : بوضوح تام المتطلبات الت

%( ، جميع المساااااقات الدراسااااية 60( نقطة )1أن ينجز بنجاح وبمعدل أقله ) - 1   

( ساااعة 135المطروحة في البرنامج التعليمي ضاامن قساامه األكاديمي ، وبحد أدنى )

 ( ساعة معتمدة في قسم القانون .143معتمدة في قسم الشريعة ، و )

( 2راسة جميع المساقات الدراسية ، عن )أن ال يقل معدله التراكمي عند إتمام د -2   

 %( في قسم الشريعة، أو قسم القانون .70نقطتين )

إنجاز برنامج التدريب العملي لطلبة قسااااااام القانون ، وإنجاز بحث التخرج في  -3   

الفصااال النهائي لطلبة قسااام الشاااريعة ولطلبة قسااام القانون على حد ساااواء، وذلك وفق 

 التعليمي والخطة الدراسية المعتمدة . المبين في مفردات البرنامج
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 قضاء الحد األدنى للمدة المعتمدة ، وعدم تجاوز الحد األقصى لها . -4   

 الحصول على براءة ذمة من إدارة الكلية . -5   

تمنح شااااهادات التخرج عند اسااااتحقاقها نهاية كل فصاااال دراسااااي ، ويقام حفل  -6   

 التخرج مرة واحدة كل عام جامعي .

 ساق البديل لمرحلة البكالوريوسالم

متى توقف تخرج الطالب على مسااااااق إجباري غير مطروح في الخطة الفصااااالية    

االسترشادية أعطي مساقا بديال من المساقات االختيارية التي لم يدرسها، ويكون ذلك 

 وفق الشروط اآلتية :

 يه هذا المساق ل عينه الذي منح فأن يضمن المساق البديل تخرج الطالب في الفص -1

 أن يكون مساقا بديال واحدا فقط . -2

أن يكون بديال من المسااااقات االختيارية التخصاااصاااية إذا كان المسااااق اإلجباري  -3

 المتبقي من المساقات اإلجبارية التخصصية .

أن ال يكون المسااااق اإلجباري المتبقي من مسااااقات اللغتين العربية أو اإلنكليزية،  -4

 أو مساقات الحفظ والتالوة، أو مساق مناهج البحث العلمي، أو متطلبا سابقا .

يمكن إعطاء المساااق البديل من المساااقات االختيارية العامة أو التخصااصااية متى  -5

 المتطلبات العامة .كان المساق اإلجباري المتبقي من 

يمنح المساااااق البديل بتوصااااية من المرشااااد األكاديمي واعتماد من رئيس القساااام  -6

 المعني.

 الخطة الدراسية لمرحلة الماجستير

يحدد الحد األدنى لعدد الساااااعات المعتمدة لنيل درجة الماجسااااتير في البرامج التي -1

( ساااااعة 24( ساااااعة معتمدة، أربع وعشاااارين )33بثالث وثالثين ) تطرحها الكلية ،

توزع الساااعات المعتمدة -2( ساااعات إعداد رسااالة.   9مساااقات دراسااية ، و تسااع )

 لنيل درجة الماجستير في برنامج من البرامج المطروحة ، على النحو اآلتي : 
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 مدة . ( ساعة معت18( إلى )15* متطلبات البرنامج اإلجبارية من )     

 ( ساعات معتمدة 9( ساعات إلى )6* متطلبات البرنامج االختيارية من )     

 ( ساعات معتمدة 9* إعداد الرسالة  )     

توزع المتطلبات اإلجبارية واالختيارية وأعمال البحث ، على مساااااااتويين )سااااااانة -3

حيث ونصف( ، األول يضم فصليين دراسيين ، والثاني يضم فصال دراسيا واحدا ، ب

 يتم طرح ساعاتها المعتمدة وفق اآلتي : 

    ( ساعة معتمدة24)  * المستوى األول   :

    ( ساعات معتمدة9)  * المستوى الثاني   :

           (  ساعة معتمدة33)     * المجموع :

 لغة التدريس وأساليبه وخطة اإلرشاد األكاديمي

على تزويد الفصاااول الدراساااية تعتمد الكلية أسااالوب التدريس الصااافي ، وتحرص -1

بالوسااائل الساامعية والبصاارية التي تضاامن إنجاز العملية التعليمية وفق أحدث الطرق، 

وفي المسااااقات التي خصاااصااات لها سااااعات عملية ، فإن تدريساااها يتم في مختبرات 

 المعلوماتية أو داخل أروقة المكتبة العامة )ساعات مكتبية بحثية( .

لدراساااااااات العليا هي اللغة العربية ، ويتم تدريس بعض لغة التدريس في قسااااااام ا-2

المسااااااقات التخصاااااصاااااية باللغة اإلنكليزية ، وذلك وفق المبين في الفصااااال الخاص 

 بتفصيل مفردات الخطة الدراسية .

لغة الكتابة في الرساااائل العلمية ومشااااريع البحوث هي العربية ، ويجوز في بعض -3

، أو بهما معا ، ويلزم الطالب الذي يكتب رساااالته أو  الحاالت كتابتها باللغة اإلنكليزية

 مشروع بحثه باللغة اإلنكليزية أن يقدم ملخصا عنها باللغة العربية .

يقوم مجلس الكلية بناء على توصية مجلس قسم الدراسات العليا ، في بداية كل عام -4

توزع فيها سااااعات البرنامج المعتمدة على ثالثة  جامعي ، باعتماد خطة اساااترشاااادية

 فصول وضمن مستويين ، و يجب أن تلحظ الخطة االسترشادية بيان األمور اآلتية :
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تفصااايل مسااااقات كل فصااال على حده ، وبيان متطلباته الدراساااية موزعة على  -أ   

 ها .متطلبات إجبارية واختيارية ، والرسائل العلمية ومشاريع البحوث ومتطلبات

 بيان عدد الساعات المعتمدة لكل مساق دراسي النظرية منها والعملية . -ب   

شير إلى برنامجه ومساره ، وكونه إجباريا  -ت    سي رمزا ، ي إعطاء كل مساق درا

 أو اختياريا ، ويعطى المساق إلى جانب رمزه رقما يشير إلى المستوى والفصل . 

كل مسااااااق دراساااااي ، بحيث ال يجوز للطالب  تحديد المتطلبات الساااااابقة إزاء -ث   

دراساااة أي مسااااق دراساااي قبل أن ينهي بنجاح دراساااة متطلبه الساااابق ، ويجوز بعد 

موافقة مجلس القساام والمرشااد األكاديمي ، أن يدرس الطالب المساااق ومتطلبه السااابق 

 بشكل متزامن في الفصل الدراسي ذاته .

ساااق دراسااي ومحتوياته ، بشااكل وضااع وصااف دقيق ألهداف ومخرجات كل م -ج   

 يتناسب مع الساعات المعتمدة المخصصة له .

 معايير الرسائل العلمية 

يتقدم الطالب في مرحلة الماجسااتير بخطته لتسااجيل رسااالته العلمية متى أتم دراسااة -1

 ( نقاط .3( ساعة معتمدة بمعدل تراكمي أقله )24)

العلمية ، ويعتمدها المشااارفون ، بحيث تقدم خطط الرساااائل العلمية وفق األصاااول -2

يتعين على مجلس الدراساااااااات العليا الموافقة عليها ، واعتمادها من المجلس العلمي 

 للكلية أصوال .

ينحصااااار اإلشاااااراف على الرساااااائل العلمية ومشااااااريع البحث العلمي في مرحلة -3

اعاة الماجسااااااتير باألساااااااتذة واألساااااااتذة المشاااااااركين ، ويجوز في حاالت تتطلب مر

، على أن تكون لديهم ليف األساتذة المساعدين باإلشرافالتخصص الدقيق والنادر تك

خبرة في مجال التدريس ال تقل عن ثالث ساااااانوات ، وبحوث محكمة منشااااااورة أقلها 

ثالثة بحوث ، كما يجوز اشاااتراك عضاااو هيئة تدريس في تخصاااص آخر أو الخبراء 
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تدريس ممن تتوفر فيهم ئة ال ية  من غير أعضاااااااااء هي ية العلم فا الخبرة المتميزة والك

 المطلوبة في اإلشراف إذا استدعت الحاجة ذلك . 

( أشااهر من 6الحد األدنى للمدة التي يقضاايها الطالب لمناقشااة رسااالته العلمية هو )-4

( سااااااانوات ، ويلزم الطالب بمراجعة 3تاريخ اعتماد خطته ، والحد األقصاااااااى هو )

 أقله مرة واحدة في الشهر . مشرفه أثناء عمله في الرسالة بحد

يتولى مجلس الدراساااات العليا تشاااكيل لجان المناقشاااة ويصااادر العميد قراراته بهذا -5

شة الرسائل العلمية  الخصوص، كما يعين مواعيدها وآلياتها ، بحيث تتكون لجان مناق

من مشرف ومناقشين في أقل تقدير، 

على أن يكون أحد المناقشاااااااين من 

وتساااند رئاساااة اللجنة خارج الكلية، 

إلى أعلى أعضاااااااااائهاااا في الرتباااة 

 العلمية وأقدمهم حصوال عليها . 

ترفع لجان المناقشاااة توصاااياتها إلى عميد الكلية عن طريق رئيس قسااام الدراساااات -6

العليا قبل المناقشااة التي تنص على صااالحية الرسااالة للمناقشااة من عدمها ، كما ترفع 

عدمها بعد المناقشة خالل أسبوع من تاريخ المناقشة توصيتها باعتماد منح الدرجة من 

 ، بحيث يصدر العميد توصياته وقراراته في ضوئها .

ها عن -7 قل درجة الطالب في نه من الواجب أن ال ت فإ ئل العلمية ،  إلجازة الرسااااااااا

( ، وفي حال قررت لجان المناقشاااااااة منحه درجة أقل 4( نقاط من )2%( أي )70)

، ويعتبر هذا اإلجراء بمثابة فرصة ه ، أو التقدم بخطة أخرىعديل خطتكلف الطالب بت

أخيرة له، ويدخل التقدير الممنوح للرسالة في حساب التقدير العام لدرجة الماجستير، 

 وذلك بحساب درجات المساقات الدراسية مضافة إلى درجات الرسالة .

 آليات تحديد موضوع الرسالة ومخطط البحث 

تقديم موضاااااوع رساااااالته العلمية أن يكون قد حدد مشاااااكلة يجب على الطالب عند -1

الموضاااوع البحثية وصااااغها بوضاااوح، بعد مراجعته الدراساااات الساااابقة التي أعدت 
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حوله وتحديد الجديد الذي سااااايأتي به، وعليه في هذا الساااااياق أن يجيب عن األسااااائلة 

 التالية :

 ما هي حدود المشكلة التي ينوي دراستها ؟ -أ

 المشكلة ؟ وهل لها أهمية خاصة في الوقت الراهن ؟ما مصدر  -ب

ن ما الذي تقرره الدراساااات الساااابقة حول المشاااكلة ؟ وما الجديد الذي ينوي اإلتيا -ت

 ؟به

هل هنالك نقاش جار حاليا بشأن المشكلة ؟ وما الذي ستضيفه دراسة المشكلة إلى  -ث

 الحقل المعرفي الحالي ؟

هل يمكن الوصااول إلى الدراسااات السااابقة المعقودة حول المشااكلة ؟ وهل وصاال  -ج

 إليها الطالب فعال وقام بحصرها ؟

 ما هي المنهجية المناسبة لدراسة المشكلة ؟ -ح

ما هي المشاااااااكالت التي من المتوقع أن يواجهها الباحث ؟ وما اإلجراءات الكفيلة  -خ

 لب عليها ؟بالتغ

على األسئلة السابقة، يقدم إجاباته مشفوعة بالبراهين والمبررات بعد إجابة الطالب -2

إلى مشرفه، الذي يقوم بدوره بتقديم مطالعته مدعمة باألدلة التي تثبت ضرورة البحث 

وأهمية المشااكلة التي يعالجها، وتفردها عن الدراسااات السااابقة المدونة بخصااوصااها، 

وافقة المجلس عليها، وبعد موافقة يرفعها إلى رئيس قسااااااام الدراساااااااات العاليا ألخذ م

ه الطالب لوضاااع مخطط للبحث  مجلس الدراساااات العليا على موضاااوع الرساااالة يوج 

 يراعي فيه العناصر اآلتية :

 مشكلة البحث وأهميتها واإلطار المعرفي لها . -أ

 الدراسات السابقة وأهم نتائجها وما تتميز به الدراسة الحالية عنها . -ب

 ار الباحث لهذه المشكلة ومدى تفاعله معها .أسباب اختي -ت
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 المنهج المتبع في إنجاز الدراسة . -ث

 أدوات البحث . -ج

 الصعوبات المتوقعة وكيفية التغلب عليها . -ح

 تعريف مصطلحات المخطط البحثي الغامضة . -خ

رساام المخطط البحثي موزعا على األبواب والفصااول والمباحث، وتكون مساالساالة  -د

 ى النحو التالي :عل

 األبواب
 الفصول
 المباحث
 المطالب
 المقاصد
 الفروع

 أهم مصادر ومراجع البحث . -ذ

بعد موافقة المشاااااارف على المخطط، يتم أخذ الموافقة عليه من مجلس الدراسااااااات -3

العليا، ومن ثم اعتماد المجلس العلمي له أصاااوال، بحيث يبدأ احتسااااب المهل المعتمدة 

إلنجاز الرساااااالة العلمية ومناقشاااااتها من تاريخ صااااادور قرار اعتماد المجلس العلمي 

 لمخططها .

 واألقصى (مدة الدراسة ) الحد األدنى 

الحد األدنى للمدة التي يقضاايها الطالب في الكلية لنيل درجة الماجسااتير ، هو ثالثة -1

 فصول دراسية اعتيادية )سنة ونصف( يتخللها فصل صيفي .

الحد األدنى للمدة التي يقضااااااايها الطالب المحول إلى الكلية من جامعة أخرى لنيل -2

 ديان .درجة الماجستير ، هو فصالن دراسيان اعتيا

الحد األقصاى للمدة التي يجوز للطالب أن يقضايها في الكلية لنيل درجة الماجساتير -3

 ، هو ثمانية فصول دراسية اعتيادية )أربع سنوات( تتخللها فصول صيفية .
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يحذف للطالب المحول إلى الكلية من جامعة أخرى من الحد األقصى للمدة المقررة -4

 ه عند التسجيل .ما يوازي مدة الفصول المحتسبة ل

 ال يدخل وقف التسجيل في حساب هذه المدة .-5

( سااااعة معتمدة فصاااال دراسااايا  12يحتساااب في مرحلة الماجساااتير ما يقابل كل )-6

 يجري حساب معدله التراكمي . 

 العبء الدراسي في الفصل الواحد ) الحد األدنى واألقصى (

التي يدرسااها الطالب في الفصاال الحد األدنى للعبء الدراسااي ) الساااعات المعتمدة -1

( 12( ساعات معتمدة ، والحد األعلى للعبء الدراسي هو )9الدراسي الواحد ( هو )

 ساعة معتمدة .

( ساعات معتمدة ، شريطة 9يجوز أن يكون الحد األدنى للعبء الدراسي أقل من )-2

ذه الساعات ( ساعات ، فإن قلّت تم تأجيل دراسة الطالب ما لم تكن ه6أن ال تقل عن )

 ساعات متبقية عليه . 

 المواظبة والحضور وإنذارات الغياب 

تأخذ كلية اإلمام مالك للشااريعة والقانون بنظام المواظبة والحضااور ، وتقرر لزاما -1

على الطلبة حضااااااور جميع الدروس النظرية والعملية وجلسااااااات البحث وحضااااااور 

 االمتحانات الخاصة بالمساقات التي يدرسونها .

رس المساااق هو المسااؤول عن ضاابط جدول حضااور وغياب الطلبة المسااجلين مد-2

فيه، وهو المساااااااؤول عن التحقق من أعذار غيابهم متى وجدت ، وعن إعداد وتوجيه 

 إنذارات الغياب بعد أخذ موافقة رئيس قسم الدراسات العليا والعميد عليها . 

%( من مجموع الساااعات 10إذا بلغت نساابة غياب الطالب في المساااق الدراسااي )-3

الفعلية المخصااااصااااة له ، وجه إليه مدرس المساااااق إنذارا ، ما لم يتحقق المدرس من 

 قيام عذر قهري منعه من الحضور يوافق عليه نائب العميد لشؤون الدراسات العليا . 
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%( من مجموع السااااااعات 17قبول )فإذا بلغت نسااااابة غياب الطالب بدون عذر م-4

الفعلية المخصااصااة للمساااق ، وجه مدرس المساااق إليه إنذارا ثانيا يوافق عليه رئيس 

 قسم الدراسات العليا والعميد .

%( ولم يكن ثمة 25في حال وصااالت نسااابة غياب الطالب في المسااااق الدراساااي )-5

ية الفصاال ، ويثبت عذر مقبول فإن الطالب يحرم من دخول امتحانات المساااق في نها

%( وكان ثمة 25في سجله الدراسي رسوبه فيه ، فإذا بلغت نسبة غيابه في المساق )

عذر مقبول ، قبله العميد ، فإن الطالب يحرم من دخول امتحانات المساااااق الدراسااااي 

في نهاية الفصاال ، ويثبت في سااجله الدراسااي بموازاة هذا المساااق عبارة )منسااحب( 

(W. ) 

يؤخذ بعين االعتبار الغياب بعذر والغياب بغير عذر ، في احتسااااب الحد األقصاااى -6

 المسموح به من الغياب كما في البند السابق .

 تقويم أداء الطلبة داخل الفصول )أعمال الفصل(   

قصااد بتقويم أداء الطلبة داخل الفصااول ، متابعة أعمالهم وأنشااطتهم الصاافية على ي-1

%( ، تقابلها نساابة 60ي ، حيث تخصااص لهذه األعمال نساابة )امتداد الفصاال الدراساا

%( المتحانات نهاية الفصااااال ، ومن مجموع النسااااابتين تحدد وترصاااااد العالمة 40)

 النهائية للمساق الدراسي .

%( من مجموع درجات 60تشااااامل أعمال الفصااااال ، التي يخصاااااص لها نسااااابة )-2

 خيصها بما يلي:المساق، جوانب تقويم متنوعة ألداء الطالب ، يمكن تل

%( من 20إجراء امتحان منتصاااف الفصااال الدراساااي تخصاااص له ما نسااابته ) -أ   

مجموع درجات المساااق الدراسااي ، ويتم إجراء هذا االمتحان في األساابوعين السااابع 

 والثامن من بداية الفصل الدراسي االعتيادي .

ية %( من مجموع درجات المسااااق لألنشاااطة الصاااف20تخصاااص ما نسااابته ) -ب   

 والمشاركات العملية والبحثية، بما فيها مستوى فهم الطالب للمنهج العام للمساق .

 %( من مجموع درجات المساق لالمتحانات الشفوية .20تخصص ما نسبته ) -ت  
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يجوز تعديل توزيع هذه الدرجات وفقا للطبيعة الخاصاااااااة لكل مسااااااااق ويتم ذلك -3

 د المجلس العلمي أصوال .بمطالعة مجلس قسم الدراسات العليا واعتما

مدرس المساااق هو المسااؤول عن إجراء امتحانات المنتصااف وعن وضااع أساائلتها -4

وتصاااااااحيح أوراق اإلجابات الخاصاااااااة بها ، وعن رصاااااااد العالمات النهائية لها في 

الكشوف بشكل صحيح ونهائي ، وهو المسؤول عن رصد تقديرات األنشطة الصفية 

لطلبة، ضاااامن كشااااوف خاصااااة معدة لذلك ، يعتمدها والمشاااااركات العملية والبحثية ل

 ويوثقها بتوقيعه . 

يجوز بقرار من مجلس الكلية، اسااتثناء بعض المساااقات ذات الطبيعة الخاصااة من -5

 قاعدة التقييم اآلنفة الذكر، وذلك حسب رؤية يوصي بها مجلس الدراسات العليا .

 امتحانات نهاية الفصول الدراسية   

عميد الكلية هو المسؤول بشكل مباشر عن امتحانات نهاية الفصول ويشرف على -1

تنظيمها ، ويتابع لهذا الغرض أعمال رئيس قسااااااام الدراساااااااات العليا وأعمال لجان 

 االمتحان، ويعتمد عميد الكلية جميع الكشوف الخاصة برصد الدرجات النهائية . 

ن مجموع درجات المسااااق %( م40تخصاااص المتحان نهاية الفصااال ما نسااابته )-2

الدراسي ، وتكون شاملة لجميع مفردات محتوى المساق أو لمعظمها ، وفق سياسات 

 يوصي بها جلس الدراسات العليا ويعتمدها مجلس الكلية .

 عالمات وتقديرات النتائج ومعدل النجاح والمعدل الفصلي والتراكمي    

النسااااااب المئوية وبالحروف ترصااااااد عالمات امتحانات المساااااااقات باألرقام وفق -1

 وبالنقاط، وذلك وفق البيان التالي : 

 النقاط العالمات بالحروف العالمات المئوية

 A 4 أ 100إلى  90من 

 B+ 3.5 ب+   90إلى أقل من  85من 

 B 3 ب 85إلى أقل من  80من 

 C+ 2.5 ج+  80إلى أقل من  75من

 C 2 ج 75إلى أقل من  70من 

 E 0 هـ 70أقل من 
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( 2معدل النجاح في كل مساق دراسي على حدة ، هو )ج( بحساب الحروف ، أي)-2

( بحساب النسبة المئوية ، وكل طالب تحصل على نتيجة )هـ( 70بحساب النقاط ، و )

في المساق الدراسي  ، أي )أقل من سبعين( ، فإن هذا يعني أنه تحصل على )صفر( 

ا ، يجب عليه إعادة دراسااااة المساااااق في في حساااااب النقاط ، وبالتالي فهو يعد راسااااب

 الفصل التالي أو الفصول التي تليه . 

تحتساااااااب تقديرات النقاط في معدالت الفصاااااااول والمعدالت التراكمية في قسااااااام -3

 : ، وفق التاليالدراسات العليا 

 التقدير العالمات بالحروف النقاط

 ممتاز A أ 4

 جيد جدا +B,B ب ، ب+ 4إلى أقل من  3من 

 جيد +C,C ج ، ج+ 3إلى أقل من  2من

 ضعيف E هـ 2أقل من 

 

يجري حسااااب المعدالت الفصااالية والمعدالت التراكمية ، بضااارب نقاط كل مسااااق -4

بعدد الساااااعات المعتمدة له ، ثم قساااامة مجموع حاصاااال الضاااارب على مجموع عدد 

 الساعات المعتمدة لمجموع المساقات ، وذلك وفق المثال التالي :  

 المادة               الدرجة        النقاط     عدد الساعات المعتمدة       المجموع  
 9                   3                    3قواعد أصولية          ب            
 10.5                 3                   3.5أصول فقه             ب+         

 7.5                  3                   2.5ج+             قانون مدني        
 6                   3                    2قانون جنائي دولي    ج             

 33                  12المجموع                                                   
 نقطة = ج+ =  جيد 2.75=  12÷  33المعدل النهائي الفصلي أو التراكمي  :  

يكون المعدل الفصلي عبارة عن معدل نقاط جميع المساقات التي درسها الطالب في -5

الفصل نجح فيها أو رسب ، شريطة أن ال تقل الساعات المعتمدة لهذه المساقات عن 

 ( ساعة معتمدة .12، وهو )دنى الحتساب الفصل الدراسي التامالحد األ



99 

 

يكون المعدل التراكمي للطالب في مرحلة الماجستير محسوبا على أساس النقاط -6

الحاصل عليها في كل مساق دراسي وفي الرسالة العلمية وفقا لعدد الساعات المعتمدة 

 المخصصة لكل منها .

%( 80( نقاط )3يجب أن ال يقل المعدل التراكمي لطلبة قسم الدراسات العليا عن )-7

 إلنذار األكاديمي ومن ثم الفصل األكاديمي من الكلية .حتى يتجاوزوا ا

تمنح مرتبة الشرف األولى للطالب الذي ينال عند التخرج معدال تراكميا ال يقل عن -8

( نقاط ، وتمنح مرتبة الشرف الثانية للطالب الذي ينال عند تخرجه معدال تراكميا 4)

 ( نقاط .4( وأقل من )3.7يتراوح بين )

 كاديمية والفصل لضعف مستوى الطالب    اإلنذارات األ

( نقاط 3إذا حصااال الطالب في قسااام الدراساااات العليا على معدل تراكمي أقل من )-1

%( ، وذلك بعد اسااتخراج معدل فصاال دراسااي واحد له من تاريخ بدء الدراسااة، 80)

( ساااعة معتمدة ، وجه إليه إنذار أكاديمي أول يعتمده رئيس 12أي ما يعادل دراسااة )

 قسم الدراسات العليا لرفع معدله التراكمي في الفصل التالي . 

إذا لم يتمكن الطالب في قسااااام الدراساااااات العليا، من إزالة اإلنذار األكاديمي األول -2

%( ، وجه إليه 80( نقاط )3خالل الفصااااااال التالي وذلك برفع معدله التراكمي إلى )

ة دراسااااة المساااااقات التي تحصاااال فيها إنذار أكاديمي ثان يعتمده العميد ، ويلزم بإعاد

 ( نقاط( .3على تقدير أقل من )

سات العليا من إزالة اإلنذار األكاديمي الثاني في -3 سم الدرا إذا لم يتمكن الطالب في ق

الفصاال الدراسااي التالي وجه إليه إنذار أكاديمي نهائي، ويعطى فرصااة فصاال دراسااي 

فصاال من الكلية ، وللكلية منحه شااهادة الدبلوم  واحد لرفع معدله، فإن عجز عن ذلك ،

( نقاط وأنجز 3( نقطتين ونصااف إلى أقل من )2.5العالي متى كان معدله التراكمي )

 جميع المساقات الدراسية الممهدة للرسالة . 

يمكن لرئيس الكلية التنفيذي ووفق مقتضااااااايات المصااااااالحة واحتماالت المعدالت -4

أكاديميا للمرة النهائية فرصاااااة فصااااال ثان إلزالة اإلنذار التراكمية ، إعطاء المنذرين 

 األكاديمي خالل دراستهم النظامية قبل الفصل من الكلية . 
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يتولى قسم شؤون الطلبة إبالغ الطالب بقرار اإلنذار األكاديمي أو قرار الفصل من -5

ن هذه الكلية، وإبالغ الجهات المعنية داخل الكلية، وتحتفظ على كل األحوال بنسااااخ ع

 القرارات في ملف الطالب .

 إعادة دراسة المواد    

يجب على الطالب إعادة التسااااجيل في المساااااقات اإلجبارية التي يرسااااب فيها بنيله -1

%( ، وهو )صاافر( نقطة ، وإذا كانت المساااقات التي 70معدل )هـااااااااا( أي أقل من )

ختار بديال عنها وفق رساااب فيها اختيارية فهو بالخيار بين أن يعيد التساااجيل فيها أو ي

 الخطة الدراسية المعتمدة .

يجوز للطالب ألغراض رفع معدله التراكمي إعادة دراسااااة مساااااق نجح فيه وذلك -2

( نقاط ، فإذا 3لمرة واحدة فقط ، شااااااريطة أن ال يتجاوز معدله فيه في المرة األولى )

 أعاده حسبت له العالمة األعلى في امتحانات المرتين .

شاااؤون الطلبة في جميع األحوال بتساااجيل كافة التقديرات بتواريخها في يقوم قسااام -3

سجل الطالب الدراسي والتي حصل عليها أثناء دراسة المساقات ، مع وضع إشارات 

خاصااااة أمام تقديرات الرسااااوب واإلعادة التي تم حذفها بجهد الطالب أثناء احتساااااب 

 معدالته الفصلية ومعدله التراكمي .

 متطلبات التخرج

يتوجب على الطالب لضااامان تخرجه من الكلية ونيله درجة الماجساااتير ، أن ينجز -1

 بوضوح تام المتطلبات التالية : 

%( ، أيا من المساااقات الدراسااية 70( نقطتين )2أن ينجز بنجاح وبمعدل أقله ) - أ   

 ( ساعة .24المطروحة في برنامجه التعليمي ، وبحد أدنى )

 %( .70رجة أقلها )إنجاز الرسالة بد -ب   

أن ال يقل معدله التراكمي عند إتمام دراسة جميع المساقات الدراسية ، باإلضافة  -ت  

 %( .80( نقاط )3إلى احتساب درجة الرسالة العلمية بعد المناقشة ، عن )
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 قضاء الحد األدنى للمدة المعتمدة ، وعدم تجاوز الحد األقصى لها . -ث   

 ذمة من إدارة الكلية . الحصول على براءة -ج   

تمنح شاااااهادات التخرج عند اساااااتحقاقها نهاية كل فصااااال دراساااااي ، ويقام حفل  -ح  

 التخرج مرة واحدة كل عام جامعي .

 أحكام االنتحال العلمي في الرسائل العلمية

لوائح الكلية ، فإن على جميع الطلبة  من غير اإلخالل بأحكام الغش المعتمدة  في-1

المساااااجلين في مرحلة الرساااااائل العلمية أن يعملوا بموضاااااوعية ومنهجية على إنجاز 

رساااااائلهم وفق القواعد المعتمدة في إجراء البحوث العلمية ، وعليهم في هذه الساااااياق 

 .، أو سرقة لحقوق ملكيته الفكرية تجنب أي انتحال علمي للغير

في مرحلة إعداد الرسااائل العلمية بعزو جميع اآلراء واألفكار المنقولة يلتزم الطلبة -2

إلى البحث من المصادر والمراجع الورقية واإللكترونية إلى أصحابها وتوثيق الجهات 

أوالمواقع اإللكترونية الناشاارة لها ، وعليهم في هذا الجانب التزام توجيهات المشاارفين 

عليهم االلتزام بهذه الضاااوابط لدى إعدادهم جميع  واتباع تعليماتهم خطوة بخطوة، كما

 األوراق البحثية الملحقة بالمساقات الدراسية . 

إذا ثبت ألحد أعضاء لجنة المناقشة أن الطالب الذي تقدم برسالته العلمية للمناقشة -3

قد قام بانتحال وسرقة علمية في جميع أجزاء الرسالة أو بعضها ، فإنه يقدم تقريره بهذا 

خصوص مشفوعا باألدلة إلى عميد الكلية عن طريق رئيس قسم الدراسات العليا ، ال

حيث يشكل العميد لجنة تأديب تجري تحقيقاتها الالزمة مع الطالب ، فإذا توصلت 

اللجنة إلى إدانة الطالب بجرم التعدي على حقوق الملكية الفكرية للغير وانتحال عمله 

قرارها بإلغاء الرسالة العلمية المقدمة ، وفصل  العلمي بطريقة غير مشروعة ، اتخذت

الطالب من الكلية لمدة ستة أشهر ، يمكنه بعدها التقدم للتسجيل في مرحلة الرسالة 

 العلمية لكن بموضوع علمي جديد وخطة بحثية جديدة .
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في حال ارتكب الطالب الذي سبق تجريمه في أعمال السرقة واالنتحال العلمي، -4

 مشابهة ، اتخذت لجنة التأديب قرارها بفصله بصورة نهائية من الكلية . لمخالفة ثانية

في حال فصل الطالب من الكلية لمدة ستة أشهر بسبب ارتكابه جرم االنتحال العلمي -5

ألول مرة ، فإن فترة الفصل هذه تدخل في احتساب الحد األقصى للمدة التي يجوز 

 ي الكلية .للطالب البقاء فيها في مرحلة الماجستير ف

إذا ثبت لمدرس المساق أن الطالب قد قام بانتحال علمي في ورقته البحثية المتعلقة -6

بالمساق الدراسي، فإنه يقدم تقريره بهذا الخصوص مشفوعا باألدلة إلى عميد الكلية 

عن طريق رئيس قسم الدراسات العليا ، حيث يشكل العميد لجنة تأديب تجري تحقيقاتها 

لطالب ، فإذا توصلت اللجنة إلى إدانة الطالب بجرم التعدي على حقوق الالزمة مع ا

الملكية الفكرية للغير وانتحال عمله العلمي بطريقة غير مشروعة ، اتخذت قرارها 

 بترسيبه في المساق الدراسي المعني بالورقة البحثية .

في حال ارتكب الطالب الذي سبق تجريمه في عمل االنتحال العلمي أثناء إعداده -7

أوراقه البحثية الملحقة بالمساقات الدراسية، لمخالفة ثانية مشابهة ، اتخذت لجنة التأديب 

قرارها بترسيبه في جميع مساقات الفصل الذي وقعت فيه حالة السرقة العلمية الثانية، 

 .لثة، فصل بصورة نهائية من الكليةة ثافإن تكرر منه ذلك لمر
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 لمرحلة البكالوريوسالبيان العام للخطة الدراسية 

 متطلبات الكلية العامة اإلجبارية  –أ 

ساعات  متطلب سابق اسم المساق رقم المساق

 معتمدة

موعد طرح 

 المساق

 الفصل المستوى

 األول األول 3 - (1اللغة العربية ) 1110101

 األول األول 2:  2-1 - (1مهارات االتصال باللغة اإلنكليزية ) 1110202

 األول األول 3 - المدخل إلى علم االقتصاد 3110903

 الثاني األول 3:  2-2 - (1تقنيات المعلوماتية ) 1120402

 الثاني األول 2 - علم النفس  1120301

 الثاني الثاني 3 1110101 (2اللغة العربية ) 1220101

 الثاني الثاني 2:  2-1 1110202 (2مهارات االتصال باللغة اإلنكليزية ) 1220202

  18 مجموع الساعات المعتمدة

 

 ساعة ( 21ساعات معتمدة من  6متطلبات الكلية العامة االختيارية ) يختار طلبة الكلية  –ب

ساعات  متطلب سابق اسم المساق رقم المساق

 معتمدة

موعد طرح 

 المساق

 الفصل المستوى

 األول األول  3 - علم االجتماع 1110302

 الثاني األول 3 - علم المنطق 1120503

 الثاني الثاني 3 - أساسيات الرياضيات الحديثة 1210305

حقوق اإلنسان في اإلسالم  1210504

 والمواثيق الدولية

 األول الثاني 3 -

 الثاني الثاني 3 : 2-2 1120402 (2تقنيات المعلوماتية ) 1220403

 الثاني الثاني 3 - الحضارة اإلسالمية 1220504

 األول الثاني 3 - مبادئ اإلدارة العامة 3210602

  6 مجموع الساعات المعتمدة

 



104 

 

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

 الشافعي  ، بحيث ال يجوز الجمع بينهما ، وال التنويع (

ساعات  متطلب سابق اسم المساق رقم المساق

 معتمدة

موعد طرح 

 المساق

 الفصل المستوى

 األول األول 3  2110306 (1فقه العبادات مالكي ) 2110104

 األول األول  2110306 (1العبادات شافعي ) فقه 2110105

 الثاني األول 3 2110104 (2فقه العبادات مالكي ) 2120104

 الثاني األول 2110105 (2فقه العبادات شافعي ) 2120105

 األول الثاني 3 2120104 (1فقه المعامالت مالكي ) 2210105

 األول الثاني 2120105 (1فقه المعامالت شافعي ) 2210106

 الثاني الثاني 3 2210105 (2فقه المعامالت مالكي ) 2220105

 الثاني الثاني 2210106 (2فقه المعامالت  شافعي ) 2220106

 األول الثالث 3 2120104 (1فقه األسرة مالكي ) 2310101

 األول الثالث 2120105 (1فقه األسرة شافعي ) 2310102

 الثاني الثالث 3 2310101 (2فقه األسرة مالكي ) 2320101

 الثاني الثالث 2310102 (2فقه األسرة شافعي ) 2320102

  18 مجموع الساعات المعتمدة

 

 متطلبات الكلية المشتركة اإلجبارية  –د

ساعات  متطلب سابق اسم المساق رقم المساق

 معتمدة

موعد طرح 

 المساق

 الفصل المستوى

 األول األول 3 - اإلسالميمدخل إلى التشريع  2110306

 األول األول 3 - مدخل إلى علم القانون 3110107

 األول األول 1: 1-1 - (1أحكام التالوة والحفظ ) 2110708

 الثاني األول 3 2110306 (1أصول الفقه ) 2120406

 األول الثاني 3 2120406 (2أصول الفقه ) 2210407
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 األول الثاني 1: 1 -1 2110708 (2أحكام التالوة والحفظ ) 2210708

 الثاني الثاني 3 - (1عقيدة إسالمية ) 2220907

( 36بعد دراسة ) مناهج البحث العلمي 1210604
 ساعة

 األول الثاني  2: 1-2

 2110306 الفقه الجنائي مقارن  2420201
 ( س68بعد دراسة )

 الثاني الرابع 3

  22 مجموع الساعات المعتمدة

  

 متطلبات التخصص اإلجبارية لبرنامج الشريعة  –هـ 

ساعات  متطلب سابق اسم المساق رقم المساق

 معتمدة

موعد طرح 

 المساق

 الفصل المستوى

 الثاني األول 3 - علوم القرآن الكريم 2120807

 الثاني األول 3 - المدخل إلى السنة النبوية 2120608

 األول الثاني 3 2120807 (1تفسير آيات األحكام ) 2210809

 األول الثاني  3 2120608 (1أحاديث األحكام ) 2210610

 الثاني الثاني 3   2110306 بحوث فقهية طبية معاصرة 2220208

 األول الثالث 3 2220907 (2عقيدة إسالمية ) 2310904

 األول الثالث 3 2210407 القواعد الفقهية 2310505

 األول الثالث 3 - النبويةفقه السيرة  2310606

 األول الثالث 3:  2-2 2120608 أصول تخريج الحديث 2310608

 الثاني الثالث 1: 1-1 2210708 (3أحكام التالوة والحفظ ) 2320705

 الثاني الثالث 3 2120807 (2تفسير آيات األحكام ) 2320806

 الثاني الثالث 3 2120608 (2أحاديث األحكام ) 2320607

مطالعات في الشريعة باللغة  2321104

 ( 1اإلنكليزية )

 الثاني الثالث 2 1220202

 2220105 فقه معامالت مقارن  2320203

2220106 

 الثاني الثالث 3

 2220105 (1معامالت مالية معاصرة ) 2410201

2220106 

 األول الرابع 3

 األول الرابع 3 2210407 (3أصول الفقه ) 2410402

 2310101 فقه القضاء وطرق اإلثبات 2410203

2310102 

 األول الرابع 3:  2-2

مطالعات في الشريعة باللغة  2411104

 (2اإلنكليزية )

 األول الرابع 2 2321104

 األول الرابع 1: 1-1 2320705 (4أحكام التالوة والحفظ ) 2410705
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 2310505 االجتهاد الفقهي ومقاصده 2420509

2410402 

 الثاني الرابع 3

 الثاني الرابع 3 2410201 (2معامالت مالية معاصرة ) 2420203

 1210603 بحث التخرج 2421204

 ( ساعة100بعد)

 الثاني الرابع 2

  59 مجموع الساعات المعتمدة

 

متطلبات التخصص االختيارية لبرنامج الشريعة )يختار طلبة القسم أربعة مساقات من هذه المجموعة  –و 

 ساعة( 12

ساعات  متطلب سابق اسم المساق رقم المساق

 معتمدة

موعد طرح 

 المساق

 الفصل المستوى

 الثاني  األول 3 - القانون الدستوري والنظم السياسية  3120707

 األول الثاني  3 3110107 علم اإلجرام والعقاب 3210810

 الثاني الثاني 3 3110107 القانون اإلداري 3220608

 الثاني الثالث 3 2220907 الفرق اإلسالمية 2320908

 الثاني الثالث 3 - أساليب الدعوة والخطابة 2321009

 األول الثالث 3:  2-2 2120608 دراسات في علوم الحديث 2310607

 األول الرابع 3 2110306 فقه العالقات الدولية  2410207

 الثاني الرابع 3 - التيارات الفكرية المعاصرة 2421005

 األول الرابع 3 2120807 التفسير الموضوعي 2410806

  12 مجموع الساعات المعتمدة

  135  مجموع الساعات المعتمدة لبرنامج الشريعة

  

 متطلبات التخصص اإلجبارية لبرنامج الشريعة والقانون  -ز

ساعات  متطلب سابق اسم المساق رقم المساق

 معتمدة

موعد طرح 

 المساق

 الفصل المستوى

 الثاني  األول 3 - القانون الدستوري والنظم السياسية  3120707

 الثاني  األول 3 3110107 القانون الدولي العام 3120508
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(  1قانون المعامالت المدنية ) 3210209

 مصادر االلتزام اإلرادية

 األول الثاني  2 3110107

 الثاني الثاني 3 3110107 القانون اإلداري 3220608

(  2قانون المعامالت المدنية ) 3220209

 مصادر االلتزام غير اإلرادية

 الثاني الثاني 2 3210209

 (1القانون الدولي الخاص ) 3310504

 الجنسية ومعاملة األجانب

 األول الثالث 2 3210209

 األول الثالث 3 3210209 قانون العمل والتشريعات االجتماعية 3310205

(  3المعامالت المدنية )قانون  3310206

 أحكام االلتزام واإلثبات

 األول الثالث 3 3220209

 (1قانون المعامالت التجارية ) 3310407

 نظرية التاجر واألعمال التجارية 

 األول الثالث 3 3210209

 األول الثالث 3 3110107 القانون الجزائي العام  3310804

(  4قانون المعامالت المدنية ) 3320205

 العقود المسماة

 الثاني الثالث 3 3310206

 الثاني الثالث 2 1220202 (1مطالعات قانونية باللغة اإلنكليزية ) 3321006

 الثاني الثالث 3:  2-2 3210209 (1قانون اإلجراءات المدنية ) 3320307

 (2قانون المعامالت التجارية ) 3410406

 الشركات واإلفالس

 األول الرابع 3 3310407

 األول الرابع 3 3320804 القانون الجزائي الخاص 3410801

 األول الرابع 2 3321006 (2مطالعات قانونية باللغة االنكليزية ) 3411002

 األول الرابع 3 3110903 المالية العامة والتشريع الضريبي 3410603

 (2القانون الدولي الخاص ) 3410504

 تنازع القوانين

 األول الرابع 2 3310504

 الثاني الرابع 2: 2-1 3320307 (2قانون اإلجراءات المدنية ) 3420302

 الثاني الرابع 3:  2-2 3410801 قانون اإلجراءات الجزائية 3420303

( 5قانون المعامالت المدنية ) 3420204

 الحقوق العينية 

 الثاني الرابع 3 3320205

 الثاني الرابع 3 3320307 التحكيم التجاري الدولي 3420407

 (3قانون المعامالت التجارية ) 3420405

 أعمال البنوك والعمليات المصرفية 

 الثاني الرابع 3 3410406

 1210603 بحث التخرج 3411210

 ( ساعة108بعد)

 األول الرابع 2

( 90بعد إتمام دراسة ) - - تدريب عملي 3411109

 ساعة في أقل تقدير

  64 مجموع الساعات المعتمدة
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متطلبات التخصص االختيارية لبرنامج الشريعة والقانون )يختار طلبة القسم خمسة مساقات من هذه  -ح

 ساعة( 15المجموعة 

ساعات  متطلب سابق اسم المساق رقم المساق

 معتمدة

موعد طرح 

 المساق

 الفصل المستوى

 الثاني األول 3:  2-2 - علوم الحديث وتخريجه 2120609

 األول الثاني  3 3110107 علم اإلجرام والعقاب 3210810

 األول الثاني  3 3110107 قانون حماية البيئة 3210811

 الثاني الثاني 3   2110306 بحوث فقهية طبية معاصرة 2220208

 األول الثالث 3 3120508 المنظمات الدولية 3310508

 األول  الثالث 3 3220209 قوانين التجارة اإللكترونية 3310409

 2220105 فقه معامالت مقارن  2320203

2220106 

 الثاني الثالث 3

 الثاني الثالث 3 3110903 االقتصاد الدولي 3320908

التشريعات االقتصادية وقوانين  3320909

 حماية المستهلك

 الثاني الثالث 3 3110903

 األول الرابع 3 3220209 قانون الملكية الفكرية 3410205

 األول الرابع 3 2210407 (3أصول فقه ) 2410402

 األول الرابع 3 3110903 النقود والبنوك واألسواق المالية 3410907

 الثاني الرابع 3 3410801 تشريعات جزائية خاصة 3420806

 الثاني الرابع 3 3410801 القانون الجنائي الدولي 3420809

 الثاني الرابع 3 3310407 القانون البحري والجوي 3420408

  15 مجموع الساعات المعتمدة

 

 143 مجموع الساعات المعتمدة لبرنامج الشريعة والقانون
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 البيان العام للخطة الدراسية لمرحلة الماجستير

 صولهوأبرنامج الماجستير في الفقه 

 مساقات التخصص اإلجبارية  –أ 

ساعات  متطلب سابق اسم المساق رقم المساق

 معتمدة

طرح موعد 

 المساق

 الفصل المستوى

 األول األول 3:  2-2 - مناهج البحث الفقهي واألصولي 5111131

أثر القواعد الفقهية واألصولية في  5111102

 اختالف الفقهاء

 األول األول 3 -

 األول األول 3 - االجتهاد بالرأي 5111113

 الثاني األول 3 - قضايا فقهية معاصرة 5112101

 الثاني األول 3 - نظرية العقد –النظريات الفقهية  5112122

  15 مجموع الساعات المعتمدة

 18ساعات معتمدة من  9مساقات التخصص االختيارية )شعبة أصول الفقه() يختار طلبة الشعبة  –ب

 ساعة (

ساعات  متطلب سابق اسم المساق رقم المساق

 معتمدة

موعد طرح 

 المساق

 الفصل المستوى

 األول األول 3 - مناهج الفقهاء في استنباط األحكام 5111122

 األول األول 3 - أصول التعارض والترجيح 5111106

 الثاني األول 3 - تخريج الفروع على األصول 5111116

 الثاني األول 3 - مقاصد الشريعة  5112124

 الثاني األول 3 - مباحث النسخ في الشريعة اإلسالمية 5112115

 الثاني األول 3 - دراسات أصولية باللغة اإلنكليزية 5112146

  9 مجموع الساعات المعتمدة
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 ساعة ( 18ساعات معتمدة من  9مساقات التخصص االختيارية )شعبة الفقه() يختار طلبة الشعبة  –ج

ساعات  متطلب سابق اسم المساق رقم المساق

 معتمدة

موعد طرح 

 المساق

 الفصل المستوى

 األول األول  3 - وسائل اإلثبات المعاصرة 5111124

 األول األول 3 - أحكام السياسة الشرعية 5111121

 الثاني األول 3 - النظريات العامة لالقتصاد اإلسالمي 5111125

 الثاني األول 3 - أحكام الوقف في الفقه اإلسالمي 5112124

 الثاني األول 3 - فرق النكاح وآثارها 5112125

 الثاني األول 3 - دراسات فقهية باللغة اإلنكليزية 5112157

  9 مجموع الساعات المعتمدة

  ساعات معتمدة  9مناقشة الرسالة   5121139 –د

 

 الدراسة االستكمالية لطلبة برنامج الفقه وأصوله 

 المساقات والساعات المعتمدة  –

ساعات  متطلب سابق اسم المساق رقم المساق

 معتمدة

 موعد طرح المساق

 الفصل المستوى

 األول األول 3 - مدخل إلى التشريع اإلسالمي 2110306

 األول األول 3  2110306 (1فقه العبادات ) 2110104

 الثاني األول 3 2110104 (2فقه العبادات ) 2120104

 األول األول 3 2110306 (1أصول الفقه ) 2120406

 الثاني األول 3 2120406 (2أصول الفقه ) 2210407

 األول األول 3 2120104 (1فقه األسرة ) 2310101

 الثاني األول 3 2310101 (2فقه األسرة ) 2320101

 األول األول 3 2110306 فقه المعامالت  2320203

 األول األول 3 2320203 (1معامالت مالية معاصرة ) 2410201

 الثاني األول 3 2210407 (3أصول الفقه ) 2410402

 الثاني األول 3 2110306 الفقه الجنائي مقارن  2420201

 الثاني األول 3 2410201 (2معامالت مالية معاصرة ) 2420203

 الثاني األول 3 - علوم الحديث وتخريجه 2120609

  39 مجموع الساعات المعتمدة
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 برنامج الماجستير في القانون الخاص 

 مساقات التخصص اإلجبارية  –أ 

ساعات  متطلب سابق اسم المساق رقم المساق

 معتمدة

موعد طرح 

 المساق

 الفصل المستوى

 األول األول 3:  2-2 - مناهج البحث في القانون الخاص 5311131

دراسة معمقة في قانون المعامالت  5311162

 المدنية

 األول األول 3 -

في قانون المعامالت دراسة معمقة  5311173

 (Eالتجارية )

 األول األول 3 -

دراسة معمقة في قانون اإلجراءات  5312181

 المدنية

 الثاني األول 3 -

التحكيم والوسائل البديلة لفض  5312174

 (Eالمنازعات )

 الثاني األول  3 -

دراسة معمقة في القانون الدولي  5312183

 الخاص

 الثاني األول 3 -

  18 الساعات المعتمدةمجموع 

 

 ساعة ( 12ساعات معتمدة من  6مساقات التخصص االختيارية ) يختار طلبة البرنامج  –ب

ساعات  متطلب سابق اسم المساق رقم المساق

 معتمدة

موعد طرح 

 المساق

 الفصل المستوى

 األول األول 3 - دراسة معمقة في نظرية العقد 5311161

في قانون التجارة دراسة معمقة  5311175
 العالمية

 األول األول 3 -

دراسة معمقة في النظم القانونية  5311192
 المقارنة

 الثاني األول 3 -

دراسة معمقة في تنازع القوانين في  5312185
 عقود التجارة واالستثمارات الدولية

 الثاني األول 3 -

  6 مجموع الساعات المعتمدة

  ساعات معتمدة  9مناقشة الرسالة   5321139 –ج
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 برنامج الماجستير في القانون العام 

 مساقات التخصص اإلجبارية  –أ 

ساعات  متطلب سابق اسم المساق رقم المساق

 معتمدة

موعد طرح 

 المساق

 الفصل المستوى

 األول األول 3:  2-2 - مناهج البحث في القانون العام 5311131

دراسة معمقة في التشريعات  5411201

 ( Eاالقتصادية )

 األول األول 3 -

 األول األول 3 - دراسة معمقة في القانون الجزائي 5411212

دراسة معمقة في أصول المحاكمات  5412211

 الجزائية

 الثاني األول 3 -

 الثاني األول 3 - دراسة معمقة في القانون اإلداري 5412222

دراسة معمقة في القانون الدولي  5412233

 (Eالعام )

 الثاني األول 3 -

  18 مجموع الساعات المعتمدة

 

 ساعة ( 12ساعات معتمدة من  6مساقات التخصص االختيارية ) يختار طلبة البرنامج  –ب

ساعات  متطلب سابق اسم المساق رقم المساق

 معتمدة

موعد طرح 

 المساق

 الفصل المستوى

دراسة معمقة في القانون الجنائي  5411215
 الدولي

 األول األول 3 -

دراسة معمقة في القانون الدولي  5411256
 اإلنساني

 األول األول 3 -

دراسة معمقة في عقود اإلنشاءات  5411221
 الدولية

 الثاني األول 3 -

دراسة معمقة في التشريعات  5412214
 الجزائية الخاصة

 الثاني األول 3 -

  6 مجموع الساعات المعتمدة

  ساعات معتمدة  9مناقشة الرسالة   5421139 –ج



113 

 

الدراسة االستكمالية لطلبة برنامج القانون الخاص والعام غير الحاصلين على 

 بكالوريوس مناسبة

 المساقات والساعات المعتمدة  –

ساعات  متطلب سابق اسم المساق رقم المساق

 معتمدة

 موعد طرح المساق

 الفصل المستوى

 األول األول 3 - إلى علم القانون مدخل 3110107

 األول  األول 3 - القانون الدستوري والنظم السياسية  3120707

القانون الدولي العام والمنظمات  3120508

 الدولية

 الثاني  األول 3 3110107

 قانون المعامالت المدنية  3210209

 المصادر اإلرادية وغير اإلرادية 

 األول الثاني  3 3110107

 األول  الثاني 3 3110107 القانون اإلداري 3220608

 األول الثالث 3 3110107 القانون الجزائي العام  3310804

 القانون الدولي الخاص  3310504

 الجنسية والتنازع

 األول الثالث 3 3210209

 قانون المعامالت المدنية 3310206

 أحكام االلتزام واإلثبات

 الثاني الثالث 3 3220209

 قانون المعامالت التجارية  3310407

 نظرية التاجر واألعمال التجارية 

 الثاني الثالث 3 3210209

 الثاني الثالث 3:  2-2 3210209 قانون اإلجراءات المدنية  3320307

 الثاني  الثالث 3 3320804 القانون الجزائي الخاص 3410801

قانون العمل والتشريعات  3310205

 االجتماعية

 الثاني  الثالث 3 3210209

 قانون المعامالت التجارية  3410406

 الشركات واإلفالس

 األول الرابع 3 3310407

:  2-2 3410801 قانون اإلجراءات الجزائية 3420303

3 

 األول الرابع

 الثاني الرابع 3 3321006 مطالعات قانونية باللغة االنكليزية  3411002

 قانون المعامالت المدنية  3420204

 الحقوق العينية 

 الثاني الرابع 3 3320205

 األول الرابع 3 3310407 القانون البحري والجوي 3420408

 قانون المعامالت التجارية  3420405

 أعمال البنوك والعمليات المصرفية 

 الثاني الرابع 3 3410406

  54 مجموع الساعات المعتمدة

 


