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 (2023-2019ستراتيجية للكلية )الخطة االمالمح  -1

 تحليل الوضع الحالي للكلية

  أ( نقاط القوة : 

 الكلية والعمل تحت مظلة حكومة دبيحوكمة إنجاز  -

  ماجستيرأربعة برامج اعتماد  -

 يين والفنيين واإلداريين المؤهلين علمياً.توفر الخبراء األكاديم -

 ة لطلبة الكليةأعداد تنافسيتحقيق التحاق  -

 ب( نقاط الضعف :

 غياب االعتماد الدولي -

 يفي بأغراض التوسععدم وجود مبنى تنافسي  -

 الخارجعدم توفر سكن داخلي للطلبة المستقطبين من  -

 عدم وجود وقف استثماري للكلية -
 

 تاحة :ج( الفرص الم

 خاصة ما يستهدف منها موظفي القطاع الحكومي المطروحة زيادة عدد البرامج -

 زيادة أعداد الطلبة -

 االعتماد الدولي وتوسيع الشراكاتنيل الكلية  -

 واعتمادها محليا ودوليا تأسيس برامج أكاديمية تطرح عبر منصة التعلم اإللكتروني الخاصة بالكلية -
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 ركز التعليم المستمر بطرح أكبر قدر ممكن من الدبومات والدورات المهنية التخصصيةتأسيس وتفعيل دور م -

 التحول إلى جامعة  -

 د( التحديات :

 ونمو عدد الكليات األخرى المماثلة في التخصصفي التسويق  التنافس مع اآلخرين -

 المتغيرة ومؤشراته طلبات سوق العمل بين مخرجات البرامج األكاديمية ومت التام لتطابقاالمحافظة على  استمرار -

 الموارد الماليةوتحقيق االكتفاء الذاتي من تقلص نسبة الدعم المالي الحكومي  -

  .للطلبة رفع نسبة المنح الدراسية المقدمة -

 .إنجاز بناء المقر الجامعي الدائم للكلية -

 الرؤية

  .الشرعية والقانونية برؤية عصرية تتماشى ومتطلبات العصر واحتياجات سوق العملأن تكون الكلية إحدى الكليات الرائدة في دراسة العلوم  -

 الرسالة

خصصي في إعداد الخريجين إعدادا علميا وعمليا للقيام بدور القادة في المجتمع وتمكينهم من امتالك مهارات التفكير اإلبداعي والبحث العلمي الت -

  .مع االبتكار صالة والمرونة والمعاصرةمجالي الشريعة والقانون بصورة تراعي األ

 القيم

 التميز  -

 المهنية  -
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 الوسطية  -

 االلتزام االجتماعي  -

 اإلبداع واالبتكار  -

 األصالة مع المرونة والمعاصرة  -

 

 األهداف اإلستراتيجية

  .تنافسيةتطوير البرامج العلمية ورفع مستوى جودة أدائها بما يواكب متطلبات سوق العمل بصورة  - 1

  .إعداد طلبة خريجين ذوي كفاءة عالية ومتميزة ومؤهلين علميا ومهنيا ليكونوا قادة مبدعين ومنتجين ومبتكرين -2

  .االرتقاء بمستوى البحث العلمي وإنشاء الكراسي العلمية وإيجاد بيئة بحثية بمعايير عالمية تساعد على اإلبداع واالبتكار -3

  .اإلقليمية والدوليةالمحلية وة عالية المستوى وتوسيع نطاق االعتمادات الخارجية وزيادة الشراكات األكاديمية النهوض بمعايير الجود -4

  .تعزيز الشراكات المحلية في سياق أنشطة خدمة المجتمع ونقل المهارات والمعارف إلى مؤسسات المجتمع وأفراده وجمعياته -5

  .والمالية وتطويرها وإنجاز المشاريع اإلنشائية بمواصفات منافسةضمان فعالية إدارة الموارد البشرية  -6
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 لبحث العلميلستراتيجية الخطة اإل

 في 

 مام مالك للشريعة والقانونكلية اإل 

2019-2023 
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 واقع البحث العلمي في الكلية

 تم تنفيذ األعمال اآلتية :

 بصورة منتظمة بواقع عدد واحد لكل سنة.)المعيار(  المحكمة انونمجلة كلية االمام مالك للشريعة والقأعداد إصدار   -1

 في قسم الشريعة وقسم القانون. أعضاء هيئة التدريس داخل الكلية اعتماد ودعم عدد من الكتب أعدها عدد من  -2

 دعم البحوث العلمية للباحثين من داخل الكلية عبر تحكيمها ونشرها.  -3

 هيئة التدريس في المؤتمرات العلمية المحلية واإلقليمية والدولية . دعم الكلية مشاركة أعضاء  -4

 علمية متخصصة .ومؤتمرات إقامة ندوات   -5

 .، وعدد من كتب تحقيق التراث للبحث العلمي داخل الكلية  مشاريع جماعيةاعتماد   -6

 تبني عدد من بحوث تخرج الطلبة .  -7

 هي على الشكل اآلتي :و 2018-2014لخطة السابقة إحصائية البحث العلمي المنجز بناء ل -8

 

 

 

 

 

 

 

 

 المجموع 2018 2017 2016 2015 2014 السنة

 44 13 7 9 7 8 عدد البحوث المحكمة

 7 2 1 2 1 1 كتب المناهج الدراسية

 3 1 1 - 1 - مشاريع البحث الفردي

 15 2 3 3 - 7 بحوث المؤتمرات 

 7 2 2 - 1 2 كتب تحقيق التراث
 5 1 1 1 1 1 لتخرج األكثر تميزا عدد بحوث ا

أعداد مجلة الكلية المحكمة 
 للشريعة والقانون 

1 
1 1 1 

1 5 

 3 1 -  1 1 تنظيم الندوات

 1 - - 1 - - تنظيم المؤتمرات

 90 23 16 17 13 21 المجموع
 المجموع الكلي
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 ات البحث العلمي بالكليةمستوي

 التي يتقدم بها أعضاء هيئة التدريس بصورة منفردة .ـ مشاريع البحث العلمي الفردية 1

 مشاريع البحث العلمي الجماعية التي تقوم بتنفيذها مجموعات بحثية داخل الكلية . -2

 ـ مشاريع تحقيق مخطوطات التراث  . 3

 ـ الرسائل العلمية. 4

 ـ الكتب المتعلقة بالمساقات الدراسية في الكلية. 5

 المجالت العلمية المحكمة .دمة للنشر في ـ البحوث المحكمة المق 6

 بحوث المؤتمرات والندوات . -7

 بحوث تخرج الطلبة . -8

 البحوث المستهدفة في سياق تلبية احتياجات مؤسسات سوق العمل والمجتمع المدني . -9

 قيم البحث العلمي في الكلية

 ـ األمانة العلمية. 1

 حماية الملكية الفكرية. -2

 فة.تنمية المعر -3

 خدمة المجتمع االنساني. -3

 االبداع واالبتكار . -5

 التأصيل والتقعيد. -6

 .العمل بروح الفريق -7

 الوسطية واالعتدال. -8
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 الهدف االستراتيجي للبحث العلمي في الكلية

 (2023-2019الهدف الثالث من أهداف الخطة االستراتيجية للكلية )

 

 وإنشاء الكراسي العلمية وإيجاد بيئة بحثية بمعايير عالمية تساعد على اإلبداع واالبتكار. االرتقاء بمستوى البحث العلمي  -3
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االرتقاء بمستوى البحث العلمي وإنشاء الكراسي العلمية وإيجاد بيئة بحثية بمعايير عالمية تساعد  الهدف اإلستراتيجي : -3

 على اإلبداع واالبتكار.
 

  الخاصة بمشاريع تحقيق التراث حوث الهدف الفرعي : نشر الب -3-1

 التكلفة السنوية أدوات القياس مؤشرات األداء االنتهاء بداية ال الجهة المنفذة التبعية البرامج التشغيلية

تحقيق مخطوط : 
األسماء "تفسير 

 للبغدادي" والصفات

المجلس 
 العلمي

 مشترك :
 د. عيسى بن مانعأ

 د. أحمد الرفاعي

 تقارير اإلنجاز مراحل اإلنجازاستكمال  2020 2018

 التقييم الذاتي

120.000 
 طباعة 40.000
 حقوق 80.000

  الهدف الفرعي : نشر البحوث الخاصة بمشاريع البحث العلمي الفردية -3-2

 التكلفة السنوية أدوات القياس مؤشرات األداء االنتهاء البداية  الجهة المنفذة التبعية البرامج التشغيلية

ال في عقيدة درة الكم
 الرجال

 د. عيسى بن مانعأ 
 

إنجاز التأليف وأعمال  2020 2017
 الطباعة

 تقارير التحكيم
 التقييم الذاتي

60.000  
 طباعة 28.000
 تحكيم 2.000
 حقوق 30.000

ترجمة عون هللا 
األوفى بشرح أسماء 

 هللا الحسنى

المجلس 
 العلمي

عمال إنجاز الترجمة وأ 2019 2018 أ. معتصم أبو سليم
 الطباعة

 تقارير التحكيم
 التقييم الذاتي

30.000  
 طباعة 14.000
 تحكيم 1.000
 حقوق 15.000

الحلل المجوهرة 
 شرح الجوهرة

المجلس 
 العلمي

إنجاز التأليف وأعمال  2020 2019 د. حافظ عبدالرحمن
 الطباعة

 تقارير التحكيم
 التقييم الذاتي

30.000  
 طباعة 14.000
 تحكيم 1.000
 حقوق 15.000

Macroeconomics 
Theory and 

Policy 

المجلس 
 العلمي

إنجاز التأليف وأعمال  2021 2020 أد. عبدهللا عبدالكريم
 الطباعة

 تقارير التحكيم
 التقييم الذاتي

30.000  
 طباعة 14.000
 تحكيم 1.000
 حقوق 15.000

مبادئ األخالق في 
 القرآن الكريم

المجلس 
 العلمي

إنجاز التأليف وأعمال  2021 2020 د. علي سيور
 الطباعة

 تقارير التحكيم
 التقييم الذاتي

30.000  
 طباعة 14.000
 تحكيم 1.000
 حقوق 15.000
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هداية األنام من سنة 
 سيد األنام

المجلس 
 العلمي

إنجاز التأليف وأعمال  2021 2020 د. عاطف عبد الحميد
 الطباعة

 تقارير التحكيم
 التقييم الذاتي

30.000  
 باعةط 14.000
 تحكيم 1.000
 حقوق 15.000

المجلس  الشركات اإلسالمية
 العلمي

 د. خالد رأفت
 د. طارق البكوش

إنجاز التأليف وأعمال  2022 2021
 الطباعة

 تقارير التحكيم
 التقييم الذاتي

30.000  
 طباعة 14.000
 تحكيم 1.000
 حقوق 15.000

التفسير اإلجمالي 
 آليات القرآن الكريم

المجلس 
 العلمي

إنجاز التأليف وأعمال  2023 2021 د. علي سيور
 الطباعة

 تقارير التحكيم
 التقييم الذاتي

30.000  
 طباعة 14.000
 تحكيم 1.000
 حقوق 15.000

فقه العبادات 
المصور على مذهب 

 السادة المالكية

المجلس 
 العلمي

إنجاز التأليف وأعمال  2023 2021 د. محمد حسن
 الطباعة

 تقارير التحكيم
 ييم الذاتيالتق

30.000  
 طباعة 14.000
 تحكيم 1.000
 حقوق 15.000

اء في سنة سيد األنب
 األنبياء

المجلس 
 العلمي

إنجاز التأليف وأعمال  2023 2022 د. عاطف عبد الحميد
 الطباعة

 تقارير التحكيم
 التقييم الذاتي

30.000  
 طباعة 14.000
 تحكيم 1.000
 حقوق 15.000

 البحوث المحكمة نشر اد وإعد الهدف الفرعي : -3-3

 التكلفة السنوية أدوات القياس مؤشرات األداء االنتهاء البداية  الجهة المنفذة التبعية البرامج التشغيلية

إصدار خمسة أعداد 
من مجلة الكلية 
 المحكمة )المعيار(

هيئة 
تحرير 
 المجلة

أعضاء الهيئات 
األكاديمية داخل 
 الكلية وخارجها

دد واحد كل إصدار ع 2023 2019
 سنة

 تقارير المحكمين
 اإلحصائيات الدورية

 سنويا 30.000
 طباعة 15.000
 تحكيم 15.000

تقديم كل عضو 
تدريس بحثا محكما 
واحد في السنة على 

 أقل تقدير 

قسم رئيس 
البحث 
 العلمي

أعضاء هيئة 
 التدريس

قبول البحوث المقدمة  2023 2019
 للنشر

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي

- 
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 المقدمة من أعضاء هيئة التدريس لخمس سنوات عناوين البحوث المحكمة

 التكلفة السنوية أدوات القياس مؤشرات األداء االنتهاء البداية  الجهة المنفذة التبعية عنوان البحث

القانون الواجب التطبيق في 
حوال الشخصية بعض مسائل األ

في ضوء تعديالت قانون 
تحادي رقم المعامالت المدنية اال

 دراسة نقدية  1985 /5

رئيس قسم 
البحث 
 العلمي

قبول البحوث المقدمة  2019 2019 رأفتد. خالد 
 للنشر

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي

- 

المسئولية الجنائية 
 دراسة مقارنة -للمحكم 

رئيس قسم 
البحث 
 العلمي

قبول البحوث المقدمة  2019 2019 د. خالد رمضان
 للنشر

 داءتقارير األ
 التقييم الذاتي

- 

الخصوصيات 
االجرائية للتحكيم 
 التجاري االسالمي

رئيس قسم 
البحث 
 العلمي

قبول البحوث المقدمة  2019 2019 د. طارق البكوش
 للنشر

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي

- 

تعديالت قانون األحوال 
( 36الشخصية األردني رقم )

المبنية على  2010لعام 
 دراسة مقارنهالفقه المالكي 

رئيس قسم 
البحث 
 العلمي

قبول البحوث المقدمة  2019 2019 أد. علي الرواحنة
 للنشر

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي

- 

أحكام المحتجزين في 
النزاعات المسلحة في 

 الشريعة اإلسالمية

رئيس قسم 
البحث 
 العلمي

قبول البحوث المقدمة  2019 2019 أد. علي الرواحنة
 للنشر

 ير األداءتقار
 التقييم الذاتي

- 

الطهارة البدنية في 
 السنة النبوية

رئيس قسم 
البحث 
 العلمي

د. عاطف عبد 
 الحميد

قبول البحوث المقدمة  2019 2019
 للنشر

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي

- 

Foreign Direct 
Investment in UAE 

with special reference 
to Ras Al Khaimah 

رئيس قسم 
حث الب

 العلمي

أد. عبدهللا 
 عبدالكريم

قبول البحوث المقدمة  2019 2019
 للنشر

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي

- 

خصوصية التزام المشتري 
بدفع الثمن فى البيع على 

 الخريطة

رئيس قسم 
البحث 
 العلمي

د, أنس محمد 
 بشار

قبول البحوث المقدمة  2019 2019
 للنشر

 تقارير األداء
 يالتقييم الذات

- 
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 التكلفة السنوية أدوات القياس مؤشرات األداء االنتهاء البداية  الجهة المنفذة التبعية عنوان البحث
 -بحث باللغة الفرنسية 

تطورات القانون الدولي 
 ءالخاص للعقود في ضو

 1980 الغاء اتفاقية روما

رئيس قسم 
البحث 
 العلمي

قبول البحوث المقدمة  2019 2019 رأفتد. خالد 
 نشرلل

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي

- 

التقديم والتأخير وأثره 
 في التفسير

رئيس قسم 
البحث 
 العلمي

قبول البحوث المقدمة  2019 2019 . علي سيورد
 للنشر

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي

- 

دورة اإلرادة المفترضة 
في التصرفات 

 دراسة مقارنة -القانونية

رئيس قسم 
البحث 
 العلمي

دى سالم ند. 
 حمدون

قبول البحوث المقدمة  2019 2019
 للنشر

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي

- 

التسويق الشبكي دراسة 
 فقهية مقارنة

رئيس قسم 
البحث 
 العلمي

قبول البحوث المقدمة  2019 2019 محمد حسند. 
 للنشر

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي

- 

التخصص الفقهي 
ومدى توسيع دائرته 

 ة لدى المعاصرينالبحثي

رئيس قسم 
البحث 
 العلمي

قبول البحوث المقدمة  2019 2192 محمود مشعل  د.
 للنشر

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي

- 

مشكالت القانون الدولي 
الخاص امام هيئات 

 التحكيم

رئيس قسم 
البحث 
 العلمي

قبول البحوث المقدمة  2020 2020 رأفتد. خالد 
 للنشر

 تقارير األداء
 قييم الذاتيالت

- 

الثابت والمتغير في علم 
 العقيدة 

رئيس قسم 
البحث 
 العلمي

قبول البحوث المقدمة  2020 2020 د. أحمد الرفاعي
 للنشر

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي 

- 

المسئولية الجنائية 
 -لجراح التجميل 
 دراسة مقارنة

رئيس قسم 
البحث 
 العلمي

حوث المقدمة قبول الب 2020 2020 د. خالد رمضان
 للنشر

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي

- 
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 التكلفة السنوية أدوات القياس مؤشرات األداء االنتهاء البداية  الجهة المنفذة التبعية عنوان البحث

الخصوصيات 
الموضوعية للتحكيم 
 التجاري االسالمي

رئيس قسم 
البحث 
 العلمي

ة قبول البحوث المقدم 2020 2020 د. طارق البكوش
 للنشر

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي

- 

أحكام تسليف النفقة في 
قانون األحوال الشخصية 

 -األردني واإلماراتي 
 دراسة تطبيقية

رئيس قسم 
البحث 
 العلمي

قبول البحوث المقدمة  2020 2020 أد. علي الرواحنة
 للنشر

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي

- 

التعامالت الشبكية 
أحكامها وتطبيقاتها و

 الشرعية المعاصرة

رئيس قسم 
البحث 
 العلمي

قبول البحوث المقدمة  2020 2020 أد. علي الرواحنة
 للنشر

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي

- 

Trade and 
Environment, 
Sorting out 
Causality 

رئيس قسم 
البحث 
 العلمي

أد. عبدهللا 
 عبدالكريم

قبول البحوث المقدمة  2020 2020
 للنشر

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي

- 

حساب الضمان العقاري 
وأثره فى حماية مشترى 

 العقار على الخريطة

رئيس قسم 
البحث 
 العلمي

د, أنس محمد 
 بشار

قبول البحوث المقدمة  2020 2020
 للنشر

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي

- 

تجديد األعراف وأثره 
 في الفقه المالكي

رئيس قسم 
البحث 

ميالعل  

د. حافظ 
 عبدالرحمن

قبول البحوث المقدمة  2020 2020
 للنشر

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي

- 

مسئولية الدولة عن 
قرارات الحبس 

 االحتياطي

رئيس قسم 
البحث 
 العلمي

حمدي أبو د. 
 النور

قبول البحوث المقدمة  2020 2020
 للنشر

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي

- 

سة التفسير السنني درا
 تطبيقية

رئيس قسم 
البحث 
 العلمي

قبول البحوث المقدمة  2020 2020 . علي سيورد
 للنشر

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي

- 

عالقة اسم السورة 
بتحديد محورها في 
 التفسير الموضوعي

رئيس قسم 
البحث 
 العلمي

قبول البحوث المقدمة  2020 2020 . علي سيورد
 للنشر

 تقارير األداء
 الذاتيالتقييم 

- 
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 التكلفة السنوية أدوات القياس مؤشرات األداء االنتهاء البداية  الجهة المنفذة التبعية عنوان البحث

الطالق اإللكتروني بين 
 الفقه والقانون

رئيس قسم 
البحث 
 العلمي

. شمس الدين د
 التكينة

قبول البحوث المقدمة  2020 2020
 للنشر

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي

- 

رئيس قسم  ر السنة في دفع الغلودو
البحث 
 العلمي

د. عاطف عبد 
 الحميد

قبول البحوث المقدمة  2020 2020
 للنشر

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي

- 

مكافحة جرائم االتجار 
بالبشر في تشريعات 

 دولة اإلمارات

رئيس قسم 
البحث 
 العلمي

عبد  عمادد. 
 الحميد

قبول البحوث المقدمة  2020 2020
 نشرلل

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي

- 

األحكام الفقهية 
 للمعامالت االفتراضية

رئيس قسم 
البحث 
 العلمي

قبول البحوث المقدمة  2020 2020 محمد حسند. 
 للنشر

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي

- 

االلتزامات الناشئة عن عقد 
الشراكة بين القطاعين العام 

 والخاص

رئيس قسم 
البحث 
 العلمي

ندى سالم د. 
 حمدون

قبول البحوث المقدمة  2020 2020
 للنشر

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي

- 

المسؤولية المدنية الناجمة 
 عن التلوث البيئي

رئيس قسم 
البحث 
 العلمي

قبول البحوث المقدمة  2020 2020 بحث مستهدف
 للنشر

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي

- 

القانون المطبق في 
 –ت الرياضية النزاعا

محكمة التحكيم 
 الرياضية

رئيس قسم 
البحث 
 العلمي

قبول البحوث المقدمة  2021 2021 رأفتد. خالد 
 للنشر

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي

- 

العرف التجاري 
اإلسالمي : تأسيسا 

 لكيان

رئيس قسم 
البحث 
 العلمي

قبول البحوث المقدمة  2021 2021 د. طارق البكوش
 للنشر

 األداء تقارير
 التقييم الذاتي

- 

التأصيل الشرعي ألحكام 
المدنيين حال النزاعات 
 بين الشريعة والقانون

رئيس قسم 
البحث 
 العلمي

قبول البحوث المقدمة  2021 2021 أد. علي الرواحنة
 للنشر

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي

- 
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 التكلفة السنوية أدوات القياس األداء مؤشرات االنتهاء البداية  الجهة المنفذة التبعية عنوان البحث

Empirical 

investigation of oil 

depletion in UAE 

رئيس قسم 
البحث 
 العلمي

أد. عبدهللا 
 عبدالكريم

قبول البحوث المقدمة  2021 2021
 للنشر

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي

- 

إعادة التأمين فى تغطية 
 آثار عيوب المبنى

رئيس قسم 
البحث 

لميالع  

د, أنس محمد 
 بشار

قبول البحوث المقدمة  2021 2021
 للنشر

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي

- 

تطبيقات التوجيه 
 األسري في محاكم دبي

رئيس قسم 
البحث 
 العلمي

د. حافظ 
 عبدالرحمن

قبول البحوث المقدمة  2021 2021
 للنشر

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي

- 

التفسير الموضوعي 
في التعريف  مراجعة

 واألهمية والمنهج

رئيس قسم 
البحث 
 العلمي

قبول البحوث المقدمة  2021 2021 . علي سيورد
 للنشر

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي

- 

المال الحرام تملكه 
 وإنفاقه والتحلل منه

رئيس قسم 
البحث 
 العلمي

. شمس الدين د
 التكينة

قبول البحوث المقدمة  2021 2021
 للنشر

 األداءتقارير 
 التقييم الذاتي

- 

األخالق النبوية في 
 المغازي اإلسالمية

رئيس قسم 
البحث 
 العلمي

د. عاطف عبد 
 الحميد

قبول البحوث المقدمة  2021 2021
 للنشر

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي

- 

سلطات مأموري 
الضبط القضائي البيئي 

دراسة في تشريعات  –
 دولة اإلمارات

رئيس قسم 
البحث 

لميالع  

عبد  عمادد. 
 الحميد

قبول البحوث المقدمة  2021 2021
 للنشر

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي

- 

تعامالت األفراد في 
سوق الفوركس دراسة 

 فقهية مقارنة

رئيس قسم 
البحث 
 العلمي

قبول البحوث المقدمة  2021 2021 محمد حسند. 
 للنشر

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي

- 
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 التكلفة السنوية أدوات القياس مؤشرات األداء االنتهاء البداية  الجهة المنفذة لتبعيةا عنوان البحث

المسؤولية المدنية 
-للمساعد القضائي
 دراسة مقارنة

رئيس قسم 
البحث 
 العلمي

ندى سالم د. 
 حمدون

قبول البحوث المقدمة  2021 2021
 للنشر

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي

- 

كيميةنكران العدالة التح رئيس قسم  
البحث 
 العلمي

قبول البحوث المقدمة  2022 2022 د. طارق البكوش
 للنشر

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي

- 

قاعدة مراعاة الخالف في 
الفقه المالكي وأثرها في 
 -مصادر التشريع اإلسالمي
 المصلحة المرسلة أنموذجا

رئيس قسم 
البحث 
 العلمي

بول البحوث المقدمة ق 2022 2022 أد. علي الرواحنة
 للنشر

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي

- 

الرسم العثماني وأثره 
 في التفسير

رئيس قسم 
البحث 
 العلمي

قبول البحوث المقدمة  2022 2022 . علي سيورد
 للنشر

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي

- 

مشكالت التمويل في 
المصارف اإلسالمية 
 دراسة فقهية مقارنة

رئيس قسم 
لبحث ا

 العلمي

قبول البحوث المقدمة  2022 2022 محمد حسند. 
 للنشر

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي

- 

التكييف القانوني لعقد 
 دراسة مقارنة-الصيانة

رئيس قسم 
البحث 
 العلمي

ندى سالم د. 
 حمدون

قبول البحوث المقدمة  2022 2022
 للنشر

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي

- 

رئيس قسم  مستجدةصور العقود ال
البحث 
 العلمي

قبول البحوث المقدمة  2022 2022 بحث مستهدف
 للنشر

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي

- 

قضية أخوا أرجنتيناس 
األبعاد الموضوعية -  

رئيس قسم 
البحث 
 العلمي

قبول البحوث المقدمة  2023 2023 د. طارق البكوش
 للنشر

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي

- 

دعة في القرآن الب
 دراسة تحليلية

رئيس قسم 
البحث 
 العلمي

قبول البحوث المقدمة  2023 2023 . علي سيورد
 للنشر

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي

- 
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 التكلفة السنوية أدوات القياس مؤشرات األداء االنتهاء البداية  الجهة المنفذة التبعية عنوان البحث

تنظيم الملكية العقارية 
 ة دبيفي إمار

رئيس قسم 
البحث 
 العلمي

قبول البحوث المقدمة  2023 2023 بحث مستهدف
 للنشر

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي

- 

 الكتب المتعلقة بالمساقات الدراسية في الكليةتأليف  الهدف الفرعي :  -3-4

 التكلفة السنوية القياسأدوات  مؤشرات األداء االنتهاء البداية  الجهة المنفذة التبعية البرامج التشغيلية
 خمسة منإعداد وطباعة 

 الكتب الدراسية كل سنة
المجلس 

 العلمي
أعضاء هيئة 

 التدريس
إنجاز التأليف وأعمال  2023 2019

 الطباعة

 تقارير التحكيم
 التقييم الذاتي

 سنويا 150.000
 

 عناوين الكتب المقدمة وسنة اإلنجاز

 التكلفة أدوات القياس مؤشرات األداء االنتهاء البداية  فذةالجهة المن التبعية البرامج التشغيلية

اللغة  يفالبسيط 
 العربية

المجلس 
 العلمي

 قدري عوض هللاد. 
 زيان ياسين د.

إنجاز التأليف وأعمال  2019 2018
 الطباعة

 تقارير التحكيم
 التقييم الذاتي

 طباعة 14.000
 حقوق 15.000
 تحكيم 1.000

الوجيز في علم 
 اإلجرام والعقاب

المجلس 
 العلمي

إنجاز التأليف وأعمال  2019 2019 د. خالد رمضان
 الطباعة

 تقارير التحكيم
 التقييم الذاتي

 طباعة 14.000
 حقوق 15.000
 تحكيم 1.000

قواعد الفقه الكلية 
 دراسة تطبيقية

المجلس 

 العلمي

إنجاز التأليف وأعمال  2020 2019 د. محمود مشعل
 الطباعة

 تقارير التحكيم
 التقييم الذاتي

 طباعة 14.000
 حقوق 15.000
 تحكيم 1.000

سبيل الوصول إلى 
كتابة بحث الفقه 

 واألصول

المجلس 
 العلمي

إنجاز التأليف وأعمال  2020 2019 د. حافظ عبدالرحمن
 الطباعة

 حكيمتقارير الت
 التقييم الذاتي

 طباعة 14.000
 حقوق 15.000
 تحكيم 1.000

الوجيز في التحكيم 
 التجاري الدولي

المجلس 
 العلمي

د. خالد رأفت أحمد 
 د.طارق البكوش

إنجاز التأليف وأعمال  2020 2019
 الطباعة

 تقارير التحكيم
 التقييم الذاتي

 طباعة 14.000
 حقوق 15.000
 تحكيم 1.000

 المية العقيدة اإلس
 قسم اإللهيات

المجلس 
 العلمي

إنجاز التأليف وأعمال  2020 2019 د. أحمد الرفاعي
 الطباعة

 تقارير التحكيم
 التقييم الذاتي

 طباعة 14.000
 حقوق 15.000
 تحكيم 1.000
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 التكلفة  أدوات القياس مؤشرات األداء االنتهاء البداية  الجهة المنفذة التبعية البرامج التشغيلية

ن المعامالت قانو
 عقد البيع –المدنية 

المجلس 
 العلمي

إنجاز التأليف وأعمال  2020 2019 د. أنس محمد بشار
 الطباعة

 تقارير التحكيم
 التقييم الذاتي

 طباعة 14.000
 حقوق 15.000
 تحكيم 1.000

فقه المعامالت 
 المقارن

المجلس 
 العلمي

إنجاز التأليف وأعمال  2020 2019 د. محمد حسن
 الطباعة

 تقارير التحكيم
 التقييم الذاتي

 طباعة 14.000
 حقوق 15.000
 تحكيم 1.000

القانون الدستوري 
 اإلماراتي

المجلس 
 العلمي

إنجاز التأليف وأعمال  2020 2019 د. حمدي أبو النور
 الطباعة

 تقارير التحكيم
 التقييم الذاتي

 طباعة 14.000
 حقوق 15.000
 تحكيم 1.000

القانون الدولي الخاص 
الجنسية  –االماراتي 

 ومركز االجانب

المجلس 
 العلمي

إنجاز التأليف وأعمال  2020 2019 د. خالد رأفت
 الطباعة

 تقارير التحكيم
 التقييم الذاتي

 طباعة 14.000
 حقوق 15.000
 تحكيم 1.000

االجتهاد الفقهي 
  ومقاصده

المجلس 
 العلمي

إنجاز التأليف وأعمال  2021 2019 علي الرواحنة .أد
 لطباعةا

 تقارير التحكيم
 التقييم الذاتي

 طباعة 14.000
 حقوق 15.000
 تحكيم 1.000

البدر التمام في مصطلح 
 حديث سيد األنام

المجلس 
 العلمي

إنجاز التأليف وأعمال  2021 2019 د. عاطف عبدالحميد
 الطباعة

 تقارير التحكيم
 التقييم الذاتي

 طباعة 14.000
 حقوق 15.000
 تحكيم 1.000

تبس من فقه المق
المعامالت على مذهب 

 اإلمام مالك

المجلس 
 العلمي

 د. حافظ عبدالرحمن
 د. محمود مشعل

إنجاز التأليف وأعمال  2021 2019
 الطباعة

 تقارير التحكيم
 التقييم الذاتي

 طباعة 14.000
 حقوق 15.000
 تحكيم 1.000

المجلس  أصول الفقه
 العلمي

ليف وأعمال إنجاز التأ 2021 2019 أد علي الرواحنة
 الطباعة

 تقارير التحكيم
 التقييم الذاتي

 طباعة 14.000
 حقوق 15.000
 تحكيم 1.000

 –قانون العقوبات 
 القسم العام

المجلس 
 العلمي

إنجاز التأليف وأعمال  2021 2020 د. خالد رمضان
 الطباعة

 تقارير التحكيم
 التقييم الذاتي

 طباعة 14.000
 حقوق 15.000
 تحكيم 1.000

ز في قانون الوجي
 الشركات

المجلس 
 العلمي

إنجاز التأليف وأعمال  2021 2020 د. طارق البكوش
 الطباعة

 تقارير التحكيم
 التقييم الذاتي

 طباعة 14.000
 حقوق 15.000
 تحكيم 1.000
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 التكلفة  أدوات القياس مؤشرات األداء االنتهاء البداية  الجهة المنفذة التبعية البرامج التشغيلية

في مصادر  الوجيز
االلتزام االرادية في 
قانون المعامالت 
 المدنية االماراتي

المجلس 
 العلمي

إنجاز التأليف وأعمال  2021 2020 د. ندى سالم حمدون
 الطباعة

 تقارير التحكيم
 التقييم الذاتي

 طباعة 14.000
 حقوق 15.000
 تحكيم 1.000

قانون المعامالت 
 عقد اإليجار–المدنية

المجلس 
 العلمي

إنجاز التأليف وأعمال  2021 2020 أنس محمد بشار د.
 الطباعة

 تقارير التحكيم
 التقييم الذاتي

 طباعة 14.000
 حقوق 15.000
 تحكيم 1.000

فقه القضاء والدعوى 
واإلثبات دراسة مقارنة 
بين المذاهب الفقهية 

 وقوانين اإلمارات

المجلس 
 العلمي

د. شمس الدين 
 التكينة

يف وأعمال إنجاز التأل 2021 2020
 الطباعة

 تقارير التحكيم
 التقييم الذاتي

 طباعة 14.000
 حقوق 15.000
 تحكيم 1.000

المجلس  مناهج البحث العلمي
 العلمي

إنجاز التأليف وأعمال  2022 2020 د. أحمد الرفاعي
 الطباعة

 تقارير التحكيم
 التقييم الذاتي

 طباعة 14.000
 حقوق 15.000
 تحكيم 1.000

نون الوجيز في القا
 الجنائي الدولي

المجلس 
 العلمي

إنجاز التأليف وأعمال  2022 2021 د. خالد رمضان
 الطباعة

 تقارير التحكيم
 التقييم الذاتي

 طباعة 14.000
 حقوق 15.000
 تحكيم 1.000

قانون المعامالت 
 عقد المقاولة–المدنية

المجلس 
 العلمي

إنجاز التأليف وأعمال  2022 2021 د. أنس محمد بشار
 باعةالط

 تقارير التحكيم
 التقييم الذاتي

 طباعة 14.000
 حقوق 15.000
 تحكيم 1.000

فقه العبادات على 
مذهب اإلمام مالك 

 بن أنس

المجلس 
 العلمي

 د. حافظ عبدالرحمن
 د. محمود مشعل

إنجاز التأليف وأعمال  2022 2021
 الطباعة

 تقارير التحكيم
 التقييم الذاتي

 طباعة 14.000
 حقوق 15.000
 تحكيم 1.000

المعامالت المالية 
 المعاصرة

المجلس 
 العلمي

إنجاز التأليف وأعمال  2022 2021 د. محمد حسن
 الطباعة

 تقارير التحكيم
 التقييم الذاتي

 طباعة 14.000
 حقوق 15.000
 تحكيم 1.000

دراسات في علوم 
الحديث ومناهج 

 المحدثين

المجلس 
 العلمي

التأليف وأعمال  إنجاز 2023 2021 د. عاطف عبدالحميد
 الطباعة

 تقارير التحكيم
 التقييم الذاتي

 طباعة 14.000
 حقوق 15.000
 تحكيم 1.000
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 التكلفة  أدوات القياس مؤشرات األداء االنتهاء البداية  الجهة المنفذة التبعية البرامج التشغيلية

قانون المعامالت 
 الحقوق–المدنية

المجلس 
 العلمي

إنجاز التأليف وأعمال  2023 2022 د. أنس محمد بشار
 الطباعة

 تقارير التحكيم
 التقييم الذاتي

 طباعة 14.000
 حقوق 15.000
 تحكيم 1.000

الفقه الجنائي اإلسالمي 
 مقارناً بقوانين اإلمارات

المجلس 
 العلمي

د. شمس الدين 
 التكينة

إنجاز التأليف وأعمال  2023 2022
 الطباعة

 تقارير التحكيم
 التقييم الذاتي

 طباعة 14.000
 حقوق 15.000
 تحكيم 1.000

الوجيز في األوراق 
التجارية وأعمال 

 المصارف

المجلس 
 العلمي

إنجاز التأليف وأعمال  2023 2022 د. طارق البكوش
 الطباعة

 تقارير التحكيم
 التقييم الذاتي

 طباعة 14.000
 حقوق 15.000
 تحكيم 1.000

القضايا الفقهية 
 الطبية المعاصرة

المجلس 
 يالعلم

إنجاز التأليف وأعمال  2023 2022 د. محمد حسن
 الطباعة

 تقارير التحكيم
 التقييم الذاتي

 طباعة 14.000
 حقوق 15.000
 تحكيم 1.000

أثر القواعد الفقهية 
واألصولية في 
 اختالف الفقهاء

المجلس 
 العلمي

إنجاز التأليف وأعمال  2023 2022 د. محمود مشعل
 الطباعة

 تقارير التحكيم
 يم الذاتيالتقي

 طباعة 14.000
 حقوق 15.000
 تحكيم 1.000

قانون اإلجراءات 
 المدنية

المجلس 
 العلمي

إنجاز التأليف وأعمال  2023 2022 مستهدف
 الطباعة

 تقارير التحكيم
 التقييم الذاتي

 طباعة 14.000
 حقوق 15.000
 تحكيم 1.000

  مشاريع البحث العلمي الجماعية الهدف الفرعي :   -3-5

 التكلفة  أدوات القياس مؤشرات األداء االنتهاء البداية  الجهة المنفذة التبعية امج التشغيليةالبر

مشروع أدلة األحكام 
 من الكتاب والسنة

المجلس 
 العلمي

 تقارير التحكيم استكمال مراحل اإلنجاز 2020 2017 لجنة المشروع
 تقارير اللجنة

90.000   
 طباعة 40.000
 حقوق 50.000

المعامالت مشروع 
المالية في ضوء 

الشريعة اإلسالمية 
والتشريعات 
االقتصادية 
 المعاصرة

المجلس 
 العلمي

 تقارير التحكيم استكمال مراحل اإلنجاز 2021 2017 لجنة المشروع
 تقارير اللجنة

90.000   
 طباعة 40.000
 حقوق 50.000
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 الكلية ومؤتمرات خارج مشاركة أعضاء هيئة التدريس في ندواتدعم  الهدف الفرعي :  -3-6

 التكلفة السنوية أدوات القياس مؤشرات األداء االنتهاء البداية  الجهة المنفذة التبعية البرامج التشغيلية

 دعم المشاركات
بندوات ومؤتمرات 

 خارجية 

عمادة 
 الكلية

أعضاء هيئة 
 التدريس

ست تحقيق معدل  2023 2019
 مشاركات في السنة

 تقارير األداء
 الذاتي التقييم

وفق قانون 
 الموارد البشرية

 دعم المشاركات
بندوات ومؤتمرات 

 داخلية 

عمادة 
 الكلية

أعضاء هيئة 
 التدريس

تسع تحقيق معدل  2023 2019
 مشاركات في السنة

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي

وفق قانون 
 الموارد البشرية

 ات ومؤتمرات داخل الكليةمشاركة أعضاء هيئة التدريس في ندوالهدف الفرعي :   -3-7

 التكلفة السنوية أدوات القياس مؤشرات األداء االنتهاء البداية  الجهة المنفذة التبعية البرامج التشغيلية

مؤتمر تقنيات البلوك 
تشين وتطبيقاتها 

  القانونية

المجلس 
 العلمي

 اللجنة التحضيرية
 واللجنة المنظمة

تحقيق مشاركة مرضية  2020 2019
 الكلية وخارجها من داخل

 استبانات المشاركين

 تقارير اللجنة
250.000 

ندوة أحكام تداول 
العملة اإللكترونية 

 )البتكوين(

المجلس 
 العلمي

 اللجنة التحضيرية
 واللجنة المنظمة

تحقيق مشاركة مرضية  2020 2020
 من داخل الكلية وخارجها

 استبانات المشاركين

 تقارير اللجنة
50.000 

لملكية ندوة حقوق ا
الفكرية وبراءة 

االختراع في ضوء 
قواعد الشريعة 

والتشريعات القانونية 
 المعاصرة

المجلس 
 العلمي

 اللجنة التحضيرية
 واللجنة المنظمة

تحقيق مشاركة مرضية  2020 2020
 من داخل الكلية وخارجها

 استبانات المشاركين

 تقارير اللجنة
50.000 

ندوة مستقبل التشريعات 
إمارة دبي العقارية في 

في ظل التطور 
 العمراني لإلمارة

المجلس 
 العلمي

 اللجنة التحضيرية
 واللجنة المنظمة

تحقيق مشاركة مرضية  2020 2020
 من داخل الكلية وخارجها

 استبانات المشاركين

 تقارير اللجنة
50.000 



23 

 

 التكلفة السنوية ت القياسأدوا مؤشرات األداء االنتهاء البداية  الجهة المنفذة التبعية البرامج التشغيلية

إشكاليات مؤتمر 
التحكيم والمسئولية 

في المقررة بشأنه 
ضوء قانون التحكيم 

 اإلماراتي الجديد

المجلس 
 العلمي

 اللجنة التحضيرية
 واللجنة المنظمة

تحقيق مشاركة مرضية  2021 2021
 من داخل الكلية وخارجها

 استبانات المشاركين

 تقارير اللجنة
250.000 

تعديالت قانون ة ندو
الجنسية اإلماراتي 
  وتطبيقاته العملية

المجلس 
 العلمي

 اللجنة التحضيرية
 واللجنة المنظمة

تحقيق مشاركة مرضية  2022 2022
 من داخل الكلية وخارجها

 استبانات المشاركين

 تقارير اللجنة
50.000 

ندوة التنمية 
المستدامة في أموال 

 العمل الخيري 

المجلس 
 العلمي

 جنة التحضيريةالل
 واللجنة المنظمة

تحقيق مشاركة مرضية  2022 2022
 من داخل الكلية وخارجها

 استبانات المشاركين

 تقارير اللجنة
50.000 

ضمانات ندوة 
الحقوق األسرية في 

ضوء الشريعة 
اإلسالمية 

والتشريعات القانونية 
والمواثيق الدولية 

 المعاصرة

المجلس 
 العلمي

 اللجنة التحضيرية
 للجنة المنظمةوا

تحقيق مشاركة مرضية  2022 2022
 من داخل الكلية وخارجها

 استبانات المشاركين

 تقارير اللجنة
50.000 

التطور مؤتمر 
األصولي في 

المذهب المالكي 
وأثره في التشريعات 

 المعاصرة

المجلس 
 العلمي

 اللجنة التحضيرية
 واللجنة المنظمة

تحقيق مشاركة مرضية  2023 2023
 ل الكلية وخارجهامن داخ

 استبانات المشاركين

 تقارير اللجنة
250.000 

ندوة العيش 
المشترك في عالم 

متغير الرؤية الفقهية 
 والضمانات القانونية

المجلس 
 العلمي

 اللجنة التحضيرية
 واللجنة المنظمة

تحقيق مشاركة مرضية  2023 2023
 من داخل الكلية وخارجها

 استبانات المشاركين

 نةتقارير اللج
50.000 
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 الرسائل العلميةنشر الهدف الفرعي :   -3-8

 التكلفة السنوية أدوات القياس مؤشرات األداء االنتهاء البداية  الجهة المنفذة التبعية البرامج التشغيلية

نشر خمس رسائل 
 رسالة كل سنة/علمية

المجلس 
 العلمي

أعضاء هيئة 
 التدريس

 ر المحكمينتقاري طباعة الرسائل ونشرها 2023 2019
 اإلحصائيات الدورية

 سنويا 30.000
 طباعة 20.000
 حقوق 10.000

نشر عشرة بحوث 
 تخرج/بحثين كل سنة

المجلس 
 العلمي

 توصيات المناقشة طباعة البحوث ونشرها 2023 2019 طلبة فصل التخرج
 إحصاء البحوث المنشورة

 سنويا 12.000
 طباعة 8.000
 مكافأة 4.000
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 السنوية ألعمال البحث العلمي في الكليةالتكلفة 

 التكلفة السنوية األعمال م

 درهم 75.000 مشاريع تحقيق التراث 1

 درهم 30.000 نشر الرسائل العلمية 2

 درهم 12.000 نشر بحوث تخرج الطلبة 3

 درهم 30.000 إصدار مجلة )المعيار( المحكمة 4

 درهم 150.000 طباعة الكتب الدراسية 5

 درهم 120.000 اريع البحث العلمي الفرديةمش 6

 درهم 90.000 مشاريع البحث العلمي الجماعية 7

 درهم 300.000 تنظيم الندوات والمؤتمرات داخل الكلية 8

 50.000 دعم مشاركات أعضاء هيئة التدريس في المؤتمرات  9

 150.000 تطوير البيئة الداخلية الداعمة للبحث العلمي 10

 درهم 1,007,000 المجموع
 

 أعضاء المجلس العلمي الموقعون على الخطة

  د. حافظ عبدالرحمن  د. أحمد الرفاعي  د. قدري عوض هللا

  د. ندى سالم حمدون  أد. عبدهللا عبدالكريم  د. طارق البكوش

      د. محمود مشعل

 رئيس المجلس العلمي /عميد الكلية

 نائب الرئيس التنفيذي

 يعتمد                                                                                                                                               

 الرئيس التنفيذي للكلية
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 2019مشاريع ومبادرات السنة األولى 
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  ث العلمي الفرديةالهدف الفرعي : نشر البحوث الخاصة بمشاريع البح -3-2

 التكلفة السنوية أدوات القياس مؤشرات األداء االنتهاء البداية  الجهة المنفذة التبعية البرامج التشغيلية

ترجمة عون هللا 
األوفى بشرح أسماء 

 هللا الحسنى

المجلس 
 العلمي

إنجاز الترجمة وأعمال  2019 2018 أ. معتصم أبو سليم
 الطباعة

 تقارير التحكيم
 يم الذاتيالتقي

30.000  
 طباعة 14.000
 تحكيم 1.000
 حقوق 15.000

 الهدف الفرعي : إعداد ونشر البحوث المحكمة  -3-3

 التكلفة السنوية أدوات القياس مؤشرات األداء االنتهاء البداية  الجهة المنفذة التبعية البرامج التشغيلية

إصدار خمسة أعداد 
من مجلة الكلية 
 المحكمة )المعيار(

يئة ه
تحرير 
 المجلة

أعضاء الهيئات 
األكاديمية داخل 
 الكلية وخارجها

إصدار عدد واحد كل  2023 2019
 سنة

 تقارير المحكمين
 اإلحصائيات الدورية

 سنويا 30.000
 طباعة 15.000
 تحكيم 15.000

تقديم كل عضو تدريس 
بحثا محكما واحد في 
 السنة على أقل تقدير 

رئيس قسم 
البحث 
 العلمي

هيئة أعضاء 
 التدريس

قبول البحوث المقدمة  2023 2019
 للنشر

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي

- 

 عناوين البحوث المحكمة لخمس سنوات المقدمة من أعضاء هيئة التدريس

 التكلفة السنوية أدوات القياس مؤشرات األداء االنتهاء البداية  الجهة المنفذة التبعية عنوان البحث

التطبيق في القانون الواجب 
حوال بعض مسائل األ

الشخصية في ضوء تعديالت 
قانون المعامالت المدنية 

  1985 /5االتحادي رقم 
 نقديةتحليلية دراسة 

رئيس قسم 
البحث 
 العلمي

قبول البحوث المقدمة  2019 2019 رأفتد. خالد 
 للنشر

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي

- 

المسئولية الجنائية 
دراسة  -للمحكم 
 قارنةم

رئيس قسم 
البحث 
 العلمي

قبول البحوث المقدمة  2019 2019 د. خالد رمضان
 للنشر

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي

- 

الخصوصيات 
االجرائية للتحكيم 
 التجاري االسالمي

رئيس قسم 
البحث 
 العلمي

قبول البحوث المقدمة  2019 2019 د. طارق البكوش
 للنشر

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي

- 
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تعديالت قانون األحوال 
الشخصية األردني رقم 

 2010( لعام 36)
المبنية على الفقه 

 المالكي دراسة مقارنه

رئيس قسم 
البحث 
 العلمي

قبول البحوث المقدمة  2019 2019 أد. علي الرواحنة
 للنشر

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي

- 

أحكام المحتجزين في 
النزاعات المسلحة في 

 الشريعة اإلسالمية

رئيس قسم 
البحث 
 العلمي

قبول البحوث المقدمة  2019 2019 أد. علي الرواحنة
 للنشر

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي

- 

الطهارة البدنية في 
 السنة النبوية

رئيس قسم 
البحث 
 العلمي

د. عاطف عبد 
 الحميد

حوث المقدمة قبول الب 2019 2019
 للنشر

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي

- 

Foreign Direct 
Investment in UAE 

with special reference 
to Ras Al Khaimah 

رئيس قسم 
البحث 
 العلمي

أد. عبدهللا 
 عبدالكريم

قبول البحوث المقدمة  2019 2019
 للنشر

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي

- 

خصوصية التزام 
ي بدفع الثمن فى المشتر

 البيع على الخريطة

رئيس قسم 
البحث 
 العلمي

قبول البحوث المقدمة  2019 2019 د, أنس محمد بشار
 للنشر

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي

- 

 -بحث باللغة الفرنسية 
تطورات القانون الدولي 

 ءالخاص للعقود في ضو
 1980 الغاء اتفاقية روما

رئيس قسم 
البحث 
 العلمي

قبول البحوث المقدمة  2019 2019 رأفتلد د. خا
 للنشر

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي

- 

التقديم والتأخير وأثره 
 في التفسير

رئيس قسم 
البحث 
 العلمي

قبول البحوث المقدمة  2019 2019 . علي سيورد
 للنشر

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي

- 

دورة اإلرادة 
المفترضة في 

 -التصرفات القانونية
 دراسة مقارنة

رئيس قسم 
البحث 
 العلمي

قبول البحوث المقدمة  2019 2019 ندى سالم حمدوند. 
 للنشر

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي

- 
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التسويق الشبكي 
 دراسة فقهية مقارنة

رئيس قسم 
البحث 
 العلمي

قبول البحوث المقدمة  2019 2019 محمد حسند. 
 للنشر

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي

- 

التخصص الفقهي 
ومدى توسيع دائرته 

البحثية لدى 
 المعاصرين

رئيس قسم 
البحث 
 العلمي

قبول البحوث المقدمة  2019 2192 محمود مشعل  د.
 للنشر

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي

- 

 الهدف الفرعي :  الكتب المتعلقة بالمساقات الدراسية في الكلية -3-4

 التكلفة السنوية أدوات القياس مؤشرات األداء االنتهاء البداية  ة المنفذةالجه التبعية البرامج التشغيلية
إعداد وطباعة خمسة من 
 الكتب الدراسية كل سنة

المجلس 

 العلمي
أعضاء هيئة 

 التدريس
إنجاز التأليف وأعمال  2023 2019

 الطباعة

 تقارير التحكيم
 التقييم الذاتي

 سنويا 150.000
 

 نة اإلنجازعناوين الكتب المقدمة وس

 التكلفة أدوات القياس مؤشرات األداء االنتهاء البداية  الجهة المنفذة التبعية البرامج التشغيلية

اللغة  يفالبسيط 
 العربية

المجلس 
 العلمي

 قدري عوض هللاد. 
 زيان ياسين د.

إنجاز التأليف وأعمال  2019 2018
 الطباعة

 تقارير التحكيم
 التقييم الذاتي

 طباعة 14.000
 حقوق 15.000
 تحكيم 1.000

الوجيز في علم 
 اإلجرام والعقاب

المجلس 
 العلمي

إنجاز التأليف وأعمال  2019 2019 د. خالد رمضان
 الطباعة

 تقارير التحكيم
 التقييم الذاتي

 طباعة 14.000
 قحقو 15.000
 تحكيم 1.000

قواعد الفقه الكلية 
 دراسة تطبيقية

المجلس 

 العلمي

إنجاز التأليف وأعمال  2019 2019 د. محمود مشعل
 الطباعة

 تقارير التحكيم
 التقييم الذاتي

 طباعة 14.000
 حقوق 15.000
 تحكيم 1.000

 الكلية مشاركة أعضاء هيئة التدريس في ندوات ومؤتمرات خارجدعم  الهدف الفرعي :  -3-6

 التكلفة السنوية أدوات القياس مؤشرات األداء االنتهاء البداية  الجهة المنفذة التبعية البرامج التشغيلية

دعم المشاركات بندوات 
 ومؤتمرات خارجية 

عمادة 
 الكلية

أعضاء هيئة 
 التدريس

تحقيق معدل ست  2023 2019
 مشاركات في السنة

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي

نون وفق قا
 الموارد البشرية
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دعم المشاركات 
بندوات ومؤتمرات 

 داخلية 

عمادة 
 الكلية

أعضاء هيئة 
 التدريس

تحقيق معدل تسع  2023 2019
 مشاركات في السنة

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي

وفق قانون 
 الموارد البشرية

 الرسائل العلميةنشر الهدف الفرعي :   -3-7

 التكلفة السنوية أدوات القياس مؤشرات األداء االنتهاء البداية  الجهة المنفذة التبعية البرامج التشغيلية

نشر خمس رسائل 
 رسالة كل سنة/علمية

المجلس 
 العلمي

أعضاء هيئة 
 التدريس

 تقارير المحكمين طباعة الرسائل ونشرها 2023 2019
 اإلحصائيات الدورية

 سنويا 30.000
 طباعة 20.000
 حقوق 10.000

بحوث نشر عشرة 
 تخرج/بحثين كل سنة

المجلس 
 العلمي

 توصيات المناقشة طباعة البحوث ونشرها 2023 2019 طلبة فصل التخرج
 إحصاء البحوث المنشورة

 سنويا 12.000
 طباعة 8.000
 مكافأة 4.000
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 2020مشاريع ومبادرات السنة الثانية 
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 شاريع تحقيق التراث  الهدف الفرعي : نشر البحوث الخاصة بم -3-1

 التكلفة السنوية أدوات القياس مؤشرات األداء االنتهاء البداية  الجهة المنفذة التبعية البرامج التشغيلية

تحقيق مخطوط : 
"تفسير أسماء هللا 
 الحسنى للبغدادي"

المجلس 
 العلمي

 مشترك :
 د. عيسى بن مانعأ

 د. أحمد الرفاعي

 تقارير اإلنجاز ازاستكمال مراحل اإلنج 2020 2018

 التقييم الذاتي

120.000 
 طباعة 40.000
 حقوق 80.000

 

  الهدف الفرعي : نشر البحوث الخاصة بمشاريع البحث العلمي الفردية -3-2

 التكلفة السنوية أدوات القياس مؤشرات األداء االنتهاء البداية  الجهة المنفذة التبعية البرامج التشغيلية

ة درة الكمال في عقيد
 الرجال

 د. عيسى بن مانعأ 
 

إنجاز التأليف وأعمال  2020 2017
 الطباعة

 تقارير التحكيم
 التقييم الذاتي

60.000  
 طباعة 28.000
 تحكيم 2.000
 حقوق 30.000

الحلل المجوهرة 
 شرح الجوهرة

المجلس 
 العلمي

إنجاز التأليف وأعمال  2020 2019 د. حافظ عبدالرحمن
 الطباعة

 تقارير التحكيم
 التقييم الذاتي

30.000  
 طباعة 14.000
 تحكيم 1.000
 حقوق 15.000

 

 الهدف الفرعي : إعداد ونشر البحوث المحكمة  -3-3

 التكلفة السنوية أدوات القياس مؤشرات األداء االنتهاء البداية  الجهة المنفذة التبعية البرامج التشغيلية

إصدار خمسة أعداد 
من مجلة الكلية 

 يار(المحكمة )المع

هيئة 
تحرير 
 المجلة

أعضاء الهيئات 
األكاديمية داخل 
 الكلية وخارجها

إصدار عدد واحد كل  2023 2019
 سنة

 تقارير المحكمين
 اإلحصائيات الدورية

 سنويا 30.000
 طباعة 15.000
 تحكيم 15.000

تقديم كل عضو تدريس 
بحثا محكما واحد في 
 السنة على أقل تقدير 

رئيس قسم 
البحث 
 العلمي

أعضاء هيئة 
 التدريس

قبول البحوث المقدمة  2023 2019
 للنشر

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي

- 
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 عناوين البحوث المحكمة لخمس سنوات المقدمة من أعضاء هيئة التدريس

 التكلفة السنوية أدوات القياس مؤشرات األداء االنتهاء البداية  الجهة المنفذة التبعية عنوان البحث

قانون مشكالت ال
الدولي الخاص امام 

 هيئات التحكيم

رئيس قسم 
البحث 
 العلمي

قبول البحوث المقدمة  2020 2020 رأفتد. خالد 
 للنشر

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي

- 

الثابت والمتغير في 
 علم العقيدة 

رئيس قسم 
البحث 
 العلمي

قبول البحوث المقدمة  2020 2020 د. أحمد الرفاعي
 للنشر

 داءتقارير األ
 التقييم الذاتي 

- 

المسئولية الجنائية 
 -لجراح التجميل 
 دراسة مقارنة

رئيس قسم 
البحث 
 العلمي

قبول البحوث المقدمة  2020 2020 د. خالد رمضان
 للنشر

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي

- 

الخصوصيات 
الموضوعية للتحكيم 
 التجاري االسالمي

رئيس قسم 
البحث 
 العلمي

قبول البحوث المقدمة  2020 2020 شد. طارق البكو
 للنشر

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي

- 

أحكام تسليف النفقة في 
قانون األحوال الشخصية 

 -األردني واإلماراتي 
 دراسة تطبيقية

رئيس قسم 
البحث 
 العلمي

قبول البحوث المقدمة  2020 2020 أد. علي الرواحنة
 للنشر

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي

- 

التعامالت الشبكية 
وتطبيقاتها وأحكامها 
 الشرعية المعاصرة

رئيس قسم 
البحث 
 العلمي

قبول البحوث المقدمة  2020 2020 أد. علي الرواحنة
 للنشر

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي

- 

Trade and 
Environment, 
Sorting out 
Causality 

رئيس قسم 
البحث 
 العلمي

أد. عبدهللا 
 عبدالكريم

قبول البحوث المقدمة  2020 2020
 للنشر

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي

- 

حساب الضمان العقاري 
وأثره فى حماية مشترى 

 العقار على الخريطة

رئيس قسم 
البحث 
 العلمي

قبول البحوث المقدمة  2020 2020 د, أنس محمد بشار
 للنشر

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي

- 
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تجديد األعراف وأثره 
 قه المالكيفي الف

رئيس قسم 
البحث 
 العلمي

د. حافظ 
 عبدالرحمن

قبول البحوث المقدمة  2020 2020
 للنشر

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي

- 

مسئولية الدولة عن 
قرارات الحبس 

 االحتياطي

رئيس قسم 
البحث 
 العلمي

قبول البحوث المقدمة  2020 2020 حمدي أبو النورد. 
 للنشر

 تقارير األداء
 م الذاتيالتقيي

- 

التفسير السنني دراسة 
 تطبيقية

رئيس قسم 
البحث 
 العلمي

قبول البحوث المقدمة  2020 2020 . علي سيورد
 للنشر

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي

- 

عالقة اسم السورة 
بتحديد محورها في 
 التفسير الموضوعي

رئيس قسم 
البحث 
 العلمي

ة قبول البحوث المقدم 2020 2020 . علي سيورد
 للنشر

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي

- 

الطالق اإللكتروني 
 بين الفقه والقانون

رئيس قسم 
البحث 
 العلمي

. شمس الدين د
 التكينة

قبول البحوث المقدمة  2020 2020
 للنشر

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي

- 

دور السنة في دفع 
 الغلو

رئيس قسم 
البحث 
 العلمي

د. عاطف عبد 
 الحميد

قبول البحوث المقدمة  2020 2020
 للنشر

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي

- 

مكافحة جرائم االتجار 
بالبشر في تشريعات 

 دولة اإلمارات

رئيس قسم 
البحث 
 العلمي

قبول البحوث المقدمة  2020 2020 عبد الحميد عمادد. 
 للنشر

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي

- 

األحكام الفقهية 
 تراضيةللمعامالت االف

رئيس قسم 
البحث 
 العلمي

قبول البحوث المقدمة  2020 2020 محمد حسند. 
 للنشر

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي

- 

االلتزامات الناشئة عن 
عقد الشراكة بين 

 القطاعين العام والخاص

رئيس قسم 
البحث 
 العلمي

قبول البحوث المقدمة  2020 2020 ندى سالم حمدوند. 
 للنشر

 اءتقارير األد
 التقييم الذاتي

- 

المسؤولية المدنية 
الناجمة عن التلوث 

 البيئي

رئيس قسم 
البحث 
 العلمي

قبول البحوث المقدمة  2020 2020 بحث مستهدف
 للنشر

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي

- 
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 الهدف الفرعي :  الكتب المتعلقة بالمساقات الدراسية في الكلية -3-4

 التكلفة السنوية أدوات القياس مؤشرات األداء االنتهاء البداية  الجهة المنفذة التبعية البرامج التشغيلية

إعداد وطباعة 
خمسة من الكتب 
 الدراسية كل سنة

المجلس 

 العلمي

أعضاء هيئة 
 التدريس

إنجاز التأليف وأعمال  2023 2019
 الطباعة

 تقارير التحكيم
 التقييم الذاتي

 سنويا 150.000
 

 ة وسنة اإلنجازعناوين الكتب المقدم

 التكلفة أدوات القياس مؤشرات األداء االنتهاء البداية  الجهة المنفذة التبعية البرامج التشغيلية

سبيل الوصول إلى 
كتابة بحث الفقه 

 واألصول

المجلس 
 العلمي

إنجاز التأليف وأعمال  2020 2019 د. حافظ عبدالرحمن
 الطباعة

 تقارير التحكيم
 التقييم الذاتي

 طباعة 14.000
 حقوق 15.000
 تحكيم 1.000

الوجيز في التحكيم 
 التجاري الدولي

المجلس 
 العلمي

د. خالد رأفت أحمد 
 د.طارق البكوش

إنجاز التأليف وأعمال  2020 2019
 الطباعة

 تقارير التحكيم
 التقييم الذاتي

 طباعة 14.000
 حقوق 15.000
 تحكيم 1.000

 العقيدة اإلسالمية 
 قسم اإللهيات

س المجل
 العلمي

إنجاز التأليف وأعمال  2020 2019 د. أحمد الرفاعي
 الطباعة

 تقارير التحكيم
 التقييم الذاتي

 طباعة 14.000
 حقوق 15.000
 تحكيم 1.000

قانون المعامالت 
 عقد البيع –المدنية 

المجلس 
 العلمي

إنجاز التأليف وأعمال  2020 2019 د. أنس محمد بشار
 الطباعة

 تقارير التحكيم
 قييم الذاتيالت

 طباعة 14.000
 حقوق 15.000
 تحكيم 1.000

المعامالت المالية 
 المعاصرة

المجلس 
 العلمي

إنجاز التأليف وأعمال  2020 2019 د. محمد حسن
 الطباعة

 تقارير التحكيم
 التقييم الذاتي

 طباعة 14.000
 حقوق 15.000
 تحكيم 1.000

القانون الدستوري 
 اإلماراتي

المجلس 
 العلمي

إنجاز التأليف وأعمال  2020 2019 دي أبو النورد. حم
 الطباعة

 تقارير التحكيم
 التقييم الذاتي

 طباعة 14.000
 حقوق 15.000
 تحكيم 1.000

القانون الدولي الخاص 
الجنسية  –االماراتي 

 ومركز االجانب

المجلس 
 العلمي

إنجاز التأليف وأعمال  2020 2019 د. خالد رأفت
 الطباعة

 تقارير التحكيم
 التقييم الذاتي

 طباعة 14.000
 حقوق 15.000
 تحكيم 1.000
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  مشاريع البحث العلمي الجماعية الهدف الفرعي :   -3-5

 التكلفة  أدوات القياس مؤشرات األداء االنتهاء البداية  الجهة المنفذة التبعية البرامج التشغيلية

مشروع أدلة األحكام 
 من الكتاب والسنة

المجلس 
 العلمي

 تقارير التحكيم استكمال مراحل اإلنجاز 2020 2017 لمشروعلجنة ا
 تقارير اللجنة

90.000   
 طباعة 40.000
 حقوق 50.000

 مشاركة أعضاء هيئة التدريس في ندوات ومؤتمرات خارج الكليةدعم  الهدف الفرعي :  -3-6

 التكلفة السنوية أدوات القياس مؤشرات األداء االنتهاء البداية  الجهة المنفذة التبعية البرامج التشغيلية

دعم المشاركات 
بندوات ومؤتمرات 

 خارجية 

عمادة 
 الكلية

أعضاء هيئة 
 التدريس

تحقيق معدل ست  2023 2019
 مشاركات في السنة

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي

وفق قانون 
 الموارد البشرية

دعم المشاركات 
بندوات ومؤتمرات 

 داخلية 

عمادة 
 الكلية

ئة أعضاء هي
 التدريس

تحقيق معدل تسع  2023 2019
 مشاركات في السنة

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي

وفق قانون 
 الموارد البشرية

 الهدف الفرعي :  مشاركة أعضاء هيئة التدريس في ندوات ومؤتمرات داخل الكلية -3-7

 التكلفة السنوية أدوات القياس ءمؤشرات األدا االنتهاء البداية  الجهة المنفذة التبعية البرامج التشغيلية

مؤتمر تقنيات البلوك 
 تشين وتطبيقاتها القانونية 

المجلس 
 العلمي

 اللجنة التحضيرية
 واللجنة المنظمة

تحقيق مشاركة مرضية  2020 2020
 من داخل الكلية وخارجها

 استبانات المشاركين

 تقارير اللجنة
250.000 

ندوة أحكام تداول العملة 
 )البتكوين(اإللكترونية 

المجلس 
 العلمي

 اللجنة التحضيرية
 واللجنة المنظمة

تحقيق مشاركة مرضية  2020 2020
 من داخل الكلية وخارجها

 استبانات المشاركين

 تقارير اللجنة
50.000 

ندوة حقوق الملكية 
الفكرية وبراءة االختراع 
في ضوء قواعد الشريعة 

والتشريعات القانونية 
 المعاصرة

المجلس 
 يالعلم

 اللجنة التحضيرية
 واللجنة المنظمة

تحقيق مشاركة مرضية  2020 2020
 من داخل الكلية وخارجها

 استبانات المشاركين

 تقارير اللجنة
50.000 
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ندوة مستقبل التشريعات 
العقارية في إمارة دبي 

في ظل التطور العمراني 
 لإلمارة

المجلس 
 العلمي

 اللجنة التحضيرية
 واللجنة المنظمة

تحقيق مشاركة مرضية  2020 2020
 من داخل الكلية وخارجها

 استبانات المشاركين

 تقارير اللجنة
50.000 

 الرسائل العلميةنشر الهدف الفرعي :   -3-8

 التكلفة السنوية أدوات القياس مؤشرات األداء االنتهاء البداية  الجهة المنفذة التبعية البرامج التشغيلية

نشر خمس رسائل 
 ل سنةرسالة ك/علمية

المجلس 
 العلمي

أعضاء هيئة 
 التدريس

 تقارير المحكمين طباعة الرسائل ونشرها 2023 2019
 اإلحصائيات الدورية

 سنويا 30.000
 طباعة 20.000
 حقوق 10.000

نشر عشرة بحوث 
 تخرج/بحثين كل سنة

المجلس 
 العلمي

 توصيات المناقشة طباعة البحوث ونشرها 2023 2019 طلبة فصل التخرج
 ء البحوث المنشورةإحصا

 سنويا 12.000
 طباعة 8.000
 مكافأة 4.000
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 2021مشاريع ومبادرات السنة الثالثة 
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  الهدف الفرعي : نشر البحوث الخاصة بمشاريع البحث العلمي الفردية -3-2

 التكلفة السنوية ت القياسأدوا مؤشرات األداء االنتهاء البداية  الجهة المنفذة التبعية البرامج التشغيلية

Macroeconomics 
Theory and 

Policy 

المجلس 
 العلمي

إنجاز التأليف وأعمال  2021 2020 أد. عبدهللا عبدالكريم
 الطباعة

 تقارير التحكيم
 التقييم الذاتي

30.000  
 طباعة 14.000
 تحكيم 1.000
 حقوق 15.000

مبادئ األخالق في 
 القرآن الكريم

المجلس 
 العلمي

إنجاز التأليف وأعمال  2021 2020 . علي سيورد
 الطباعة

 تقارير التحكيم
 التقييم الذاتي

30.000  
 طباعة 14.000
 تحكيم 1.000
 حقوق 15.000

هداية األنام من سنة 
 سيد األنام

المجلس 
 العلمي

إنجاز التأليف وأعمال  2021 2020 د. عاطف عبد الحميد
 الطباعة

 تقارير التحكيم
 تيالتقييم الذا

30.000  
 طباعة 14.000
 تحكيم 1.000
 حقوق 15.000

 الهدف الفرعي : إعداد ونشر البحوث المحكمة  -3-3

 التكلفة السنوية أدوات القياس مؤشرات األداء االنتهاء البداية  الجهة المنفذة التبعية البرامج التشغيلية

إصدار خمسة أعداد 
من مجلة الكلية 
 المحكمة )المعيار(

هيئة 
ير تحر

 المجلة

أعضاء الهيئات 
األكاديمية داخل 
 الكلية وخارجها

إصدار عدد واحد كل  2023 2019
 سنة

 تقارير المحكمين
 اإلحصائيات الدورية

 سنويا 30.000
 طباعة 15.000
 تحكيم 15.000

تقديم كل عضو 
تدريس بحثا محكما 
واحد في السنة على 

 أقل تقدير 

رئيس قسم 
البحث 
 العلمي

أعضاء هيئة 
 تدريسال

قبول البحوث المقدمة  2023 2019
 للنشر

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي

- 

 عناوين البحوث المحكمة لخمس سنوات المقدمة من أعضاء هيئة التدريس

 التكلفة السنوية أدوات القياس مؤشرات األداء االنتهاء البداية  الجهة المنفذة التبعية عنوان البحث

القانون المطبق في 
 –اعات الرياضية النز

 محكمة التحكيم الرياضية

رئيس قسم 
البحث 
 العلمي

قبول البحوث المقدمة  2021 2021 رأفتد. خالد 
 للنشر

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي

- 
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العرف التجاري 
اإلسالمي : تأسيسا 

 لكيان

رئيس قسم 
البحث 
 العلمي

قبول البحوث المقدمة  2021 2021 د. طارق البكوش
 للنشر

 رير األداءتقا
 التقييم الذاتي

- 

التأصيل الشرعي 
ألحكام المدنيين حال 

النزاعات بين الشريعة 
 والقانون

رئيس قسم 
البحث 
 العلمي

قبول البحوث المقدمة  2021 2021 أد. علي الرواحنة
 للنشر

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي

- 

Empirical 

investigation of oil 

depletion in UAE 

م رئيس قس
البحث 
 العلمي

أد. عبدهللا 
 عبدالكريم

قبول البحوث المقدمة  2021 2021
 للنشر

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي

- 

إعادة التأمين فى 
تغطية آثار عيوب 

 المبنى

رئيس قسم 
البحث 
 العلمي

قبول البحوث المقدمة  2021 2021 د, أنس محمد بشار
 للنشر

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي

- 

قات التوجيه تطبي
األسري في محاكم 

 دبي

رئيس قسم 
البحث 
 العلمي

د. حافظ 
 عبدالرحمن

قبول البحوث المقدمة  2021 2021
 للنشر

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي

- 

التفسير الموضوعي 
مراجعة في التعريف 

 واألهمية والمنهج

رئيس قسم 
البحث 
 العلمي

قبول البحوث المقدمة  2021 2021 . علي سيورد
 للنشر

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي

- 

المال الحرام تملكه 
 وإنفاقه والتحلل منه

رئيس قسم 
البحث 
 العلمي

. شمس الدين د
 التكينة

قبول البحوث المقدمة  2021 2021
 للنشر

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي

- 

األخالق النبوية في 
 المغازي اإلسالمية

رئيس قسم 
البحث 
 العلمي

بد د. عاطف ع
 الحميد

قبول البحوث المقدمة  2021 2021
 للنشر

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي

- 

سلطات مأموري الضبط 
دراسة في  –القضائي البيئي 

 تشريعات دولة اإلمارات

رئيس قسم 
البحث 
 العلمي

قبول البحوث المقدمة  2021 2021 عبد الحميد عمادد. 
 للنشر

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي

- 
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امالت األفراد في تع
سوق الفوركس دراسة 

 فقهية مقارنة

رئيس قسم 
البحث 
 العلمي

قبول البحوث المقدمة  2021 2021 محمد حسند. 
 للنشر

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي

- 

المسؤولية المدنية 
-للمساعد القضائي
 دراسة مقارنة

رئيس قسم 
البحث 
 العلمي

وث المقدمة قبول البح 2021 2021 ندى سالم حمدوند. 
 للنشر

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي

- 

 الهدف الفرعي :  الكتب المتعلقة بالمساقات الدراسية في الكلية -3-4

 التكلفة السنوية أدوات القياس مؤشرات األداء االنتهاء البداية  الجهة المنفذة التبعية البرامج التشغيلية

إعداد وطباعة 
خمسة من الكتب 

 نةالدراسية كل س

المجلس 

 العلمي

أعضاء هيئة 
 التدريس

إنجاز التأليف وأعمال  2023 2019
 الطباعة

 تقارير التحكيم
 التقييم الذاتي

 سنويا 150.000
 

 عناوين الكتب المقدمة وسنة اإلنجاز

 التكلفة أدوات القياس مؤشرات األداء االنتهاء البداية  الجهة المنفذة التبعية البرامج التشغيلية

اد الفقهي االجته
  ومقاصده

المجلس 
 العلمي

إنجاز التأليف وأعمال  2021 2019 علي الرواحنة .أد
 الطباعة

 تقارير التحكيم
 التقييم الذاتي

 طباعة 14.000
 حقوق 15.000
 تحكيم 1.000

البدر التمام في مصطلح 
 حديث سيد األنام

المجلس 
 العلمي

ل إنجاز التأليف وأعما 2021 2019 د. عاطف عبدالحميد
 الطباعة

 تقارير التحكيم
 التقييم الذاتي

 طباعة 14.000
 حقوق 15.000
 تحكيم 1.000

المقتبس من فقه 
المعامالت على مذهب 

 اإلمام مالك

المجلس 
 العلمي

 د. حافظ عبدالرحمن
 د. محمود مشعل

إنجاز التأليف وأعمال  2021 2019
 الطباعة

 تقارير التحكيم
 التقييم الذاتي

 طباعة 14.000
 حقوق 15.000
 تحكيم 1.000

 –قانون العقوبات 
 القسم العام

المجلس 
 العلمي

إنجاز التأليف وأعمال  2021 2020 د. خالد رمضان
 الطباعة

 تقارير التحكيم
 التقييم الذاتي

 طباعة 14.000
 حقوق 15.000
 تحكيم 1.000

الوجيز في قانون 
 الشركات

المجلس 
 العلمي

تأليف وأعمال إنجاز ال 2021 2020 د. طارق البكوش
 الطباعة

 تقارير التحكيم
 التقييم الذاتي

 طباعة 14.000
 حقوق 15.000
 تحكيم 1.000
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 التكلفة  أدوات القياس مؤشرات األداء االنتهاء البداية  الجهة المنفذة التبعية البرامج التشغيلية

الوجيز في مصادر 
االلتزام االرادية في 
قانون المعامالت 
 المدنية االماراتي

لمجلس ا
 العلمي

إنجاز التأليف وأعمال  2021 2020 د. ندى سالم حمدون
 الطباعة

 تقارير التحكيم
 التقييم الذاتي

 طباعة 14.000
 حقوق 15.000
 تحكيم 1.000

قانون المعامالت 
 عقد اإليجار–المدنية

المجلس 
 العلمي

إنجاز التأليف وأعمال  2021 2020 د. أنس محمد بشار
 الطباعة

 يمتقارير التحك
 التقييم الذاتي

 طباعة 14.000
 حقوق 15.000
 تحكيم 1.000

فقه القضاء والدعوى 
واإلثبات دراسة مقارنة 
بين المذاهب الفقهية 

 وقوانين اإلمارات

المجلس 
 العلمي

د. شمس الدين 
 التكينة

إنجاز التأليف وأعمال  2021 2020
 الطباعة

 تقارير التحكيم
 التقييم الذاتي

 طباعة 14.000
 حقوق 15.000
 تحكيم 1.000

  مشاريع البحث العلمي الجماعية الهدف الفرعي :   -3-5

 التكلفة  أدوات القياس مؤشرات األداء االنتهاء البداية  الجهة المنفذة التبعية البرامج التشغيلية

مشروع المعامالت 
المالية في ضوء 

الشريعة اإلسالمية 
والتشريعات االقتصادية 

 المعاصرة

المجلس 
 علميال

 تقارير التحكيم استكمال مراحل اإلنجاز 2021 2017 لجنة المشروع
 تقارير اللجنة

90.000   
 طباعة 40.000
 حقوق 50.000

 مشاركة أعضاء هيئة التدريس في ندوات ومؤتمرات خارج الكليةدعم  الهدف الفرعي :  -3-6

 التكلفة السنوية أدوات القياس رات األداءمؤش االنتهاء البداية  الجهة المنفذة التبعية البرامج التشغيلية

دعم المشاركات 
بندوات ومؤتمرات 

 خارجية 

عمادة 
 الكلية

أعضاء هيئة 
 التدريس

تحقيق معدل ست  2023 2019
 مشاركات في السنة

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي

وفق قانون 
 الموارد البشرية

دعم المشاركات 
بندوات ومؤتمرات 

 داخلية 

عمادة 
 يةالكل

أعضاء هيئة 
 التدريس

تحقيق معدل تسع  2023 2019
 مشاركات في السنة

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي

وفق قانون 
 الموارد البشرية
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 الهدف الفرعي :  مشاركة أعضاء هيئة التدريس في ندوات ومؤتمرات داخل الكلية -3-7

 التكلفة السنوية أدوات القياس ؤشرات األداءم االنتهاء البداية  الجهة المنفذة التبعية البرامج التشغيلية

إشكاليات مؤتمر 
التحكيم والمسئولية 

في ضوء المقررة بشأنه 
قانون التحكيم اإلماراتي 

 الجديد

المجلس 
 العلمي

 اللجنة التحضيرية
 واللجنة المنظمة

تحقيق مشاركة مرضية  2021 2021
 من داخل الكلية وخارجها

 استبانات المشاركين

 لجنةتقارير ال
250.000 

 الرسائل العلميةنشر الهدف الفرعي :   -3-8

 التكلفة السنوية أدوات القياس مؤشرات األداء االنتهاء البداية  الجهة المنفذة التبعية البرامج التشغيلية

نشر خمس رسائل 
 رسالة كل سنة/علمية

المجلس 
 العلمي

أعضاء هيئة 
 التدريس

 ارير المحكمينتق طباعة الرسائل ونشرها 2023 2019
 اإلحصائيات الدورية

 سنويا 30.000
 طباعة 20.000
 حقوق 10.000

نشر عشرة بحوث 
 تخرج/بحثين كل سنة

المجلس 
 العلمي

 توصيات المناقشة طباعة البحوث ونشرها 2023 2019 طلبة فصل التخرج
 إحصاء البحوث المنشورة

 سنويا 12.000
 طباعة 8.000
 مكافأة 4.000
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 2022ع ومبادرات السنة الرابعة مشاري
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  الهدف الفرعي : نشر البحوث الخاصة بمشاريع البحث العلمي الفردية -3-2

 التكلفة السنوية أدوات القياس مؤشرات األداء االنتهاء البداية  الجهة المنفذة التبعية البرامج التشغيلية

المجلس  الشركات اإلسالمية
 العلمي

 د. خالد رأفت
 ارق البكوشد. ط

إنجاز التأليف وأعمال  2022 2021
 الطباعة

 تقارير التحكيم
 التقييم الذاتي

30.000  
 طباعة 14.000
 تحكيم 1.000
 حقوق 15.000

 الهدف الفرعي : إعداد ونشر البحوث المحكمة  -3-3

 التكلفة السنوية سأدوات القيا مؤشرات األداء االنتهاء البداية  الجهة المنفذة التبعية البرامج التشغيلية

إصدار خمسة أعداد 
من مجلة الكلية 
 المحكمة )المعيار(

هيئة 
تحرير 
 المجلة

أعضاء الهيئات 
األكاديمية داخل 
 الكلية وخارجها

إصدار عدد واحد كل  2023 2019
 سنة

 تقارير المحكمين
 اإلحصائيات الدورية

 سنويا 30.000
 طباعة 15.000
 تحكيم 15.000

تقديم كل عضو 
س بحثا محكما تدري

واحد في السنة على 
 أقل تقدير 

رئيس قسم 
البحث 
 العلمي

أعضاء هيئة 
 التدريس

قبول البحوث المقدمة  2023 2019
 للنشر

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي

- 

 عناوين البحوث المحكمة لخمس سنوات المقدمة من أعضاء هيئة التدريس

 التكلفة السنوية أدوات القياس مؤشرات األداء االنتهاء  البداية الجهة المنفذة التبعية عنوان البحث

نكران العدالة 
 التحكيمية

رئيس قسم 
البحث 
 العلمي

قبول البحوث المقدمة  2022 2022 د. طارق البكوش
 للنشر

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي

- 

قاعدة مراعاة الخالف في 
الفقه المالكي وأثرها في 

مصادر التشريع 
لمصلحة ا -اإلسالمي

 المرسلة أنموذجا

رئيس قسم 
البحث 
 العلمي

قبول البحوث المقدمة  2022 2022 أد. علي الرواحنة
 للنشر

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي

- 
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الرسم العثماني وأثره 
 في التفسير

رئيس قسم 
البحث 
 العلمي

قبول البحوث المقدمة  2022 2022 . علي سيورد
 للنشر

 تقارير األداء
 ذاتيالتقييم ال

- 

مشكالت التمويل في 
المصارف اإلسالمية 
 دراسة فقهية مقارنة

رئيس قسم 
البحث 
 العلمي

قبول البحوث المقدمة  2022 2022 محمد حسند. 
 للنشر

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي

- 

التكييف القانوني لعقد 
 دراسة مقارنة-الصيانة

رئيس قسم 
البحث 
 العلمي

قبول البحوث المقدمة  2022 2022 ندى سالم حمدوند. 
 للنشر

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي

- 

رئيس قسم  صور العقود المستجدة
البحث 
 العلمي

قبول البحوث المقدمة  2022 2022 بحث مستهدف
 للنشر

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي

- 

 الهدف الفرعي :  الكتب المتعلقة بالمساقات الدراسية في الكلية -3-4

 التكلفة السنوية أدوات القياس مؤشرات األداء االنتهاء البداية  الجهة المنفذة التبعية تشغيليةالبرامج ال

إعداد وطباعة 
خمسة من الكتب 
 الدراسية كل سنة

المجلس 

 العلمي

أعضاء هيئة 
 التدريس

إنجاز التأليف وأعمال  2023 2019
 الطباعة

 تقارير التحكيم
 التقييم الذاتي

 سنويا 150.000
 

 وين الكتب المقدمة وسنة اإلنجازعنا

 التكلفة أدوات القياس مؤشرات األداء االنتهاء البداية  الجهة المنفذة التبعية البرامج التشغيلية

المجلس  مناهج البحث العلمي
 العلمي

إنجاز التأليف وأعمال  2022 2020 د. أحمد الرفاعي
 الطباعة

 تقارير التحكيم
 التقييم الذاتي

 طباعة 14.000
 حقوق 15.000
 تحكيم 1.000

الوجيز في القانون 
 الجنائي الدولي

المجلس 
 العلمي

إنجاز التأليف وأعمال  2022 2021 د. خالد رمضان
 الطباعة

 تقارير التحكيم
 التقييم الذاتي

 طباعة 14.000
 حقوق 15.000
 تحكيم 1.000

قانون المعامالت 
 عقد المقاولة–المدنية

المجلس 
 العلمي

إنجاز التأليف وأعمال  2022 2021 بشار د. أنس محمد
 الطباعة

 تقارير التحكيم
 التقييم الذاتي

 طباعة 14.000
 حقوق 15.000
 تحكيم 1.000



47 

 

فقه العبادات على 
مذهب اإلمام مالك 

 بن أنس

المجلس 
 العلمي

 د. حافظ عبدالرحمن
 د. محمود مشعل

إنجاز التأليف وأعمال  2022 2021
 الطباعة

 تقارير التحكيم
 تقييم الذاتيال

 طباعة 14.000
 حقوق 15.000
 تحكيم 1.000

المعامالت المالية 
 المعاصرة

المجلس 
 العلمي

إنجاز التأليف وأعمال  2022 2021 د. محمد حسن
 الطباعة

 تقارير التحكيم
 التقييم الذاتي

 طباعة 14.000
 حقوق 15.000
 تحكيم 1.000

 تدريس في ندوات ومؤتمرات خارج الكليةمشاركة أعضاء هيئة الدعم  الهدف الفرعي :  -3-6

 التكلفة السنوية أدوات القياس مؤشرات األداء االنتهاء البداية  الجهة المنفذة التبعية البرامج التشغيلية

دعم المشاركات 
بندوات ومؤتمرات 

 خارجية 

عمادة 
 الكلية

أعضاء هيئة 
 التدريس

تحقيق معدل ست  2023 2019
 مشاركات في السنة

 األداءتقارير 
 التقييم الذاتي

وفق قانون 
 الموارد البشرية

دعم المشاركات 
بندوات ومؤتمرات 

 داخلية 

عمادة 
 الكلية

أعضاء هيئة 
 التدريس

تحقيق معدل تسع  2023 2019
 مشاركات في السنة

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي

وفق قانون 
 الموارد البشرية

 التدريس في ندوات ومؤتمرات داخل الكليةالهدف الفرعي :  مشاركة أعضاء هيئة  -3-7

 التكلفة السنوية أدوات القياس مؤشرات األداء االنتهاء البداية  الجهة المنفذة التبعية البرامج التشغيلية

تعديالت قانون ندوة 
الجنسية اإلماراتي 
  وتطبيقاته العملية

المجلس 
 العلمي

 اللجنة التحضيرية
 واللجنة المنظمة

يق مشاركة مرضية تحق 2022 2022
 من داخل الكلية وخارجها

 استبانات المشاركين

 تقارير اللجنة
50.000 

ندوة التنمية 
المستدامة في أموال 

 العمل الخيري 

المجلس 
 العلمي

 اللجنة التحضيرية
 واللجنة المنظمة

تحقيق مشاركة مرضية  2022 2022
 من داخل الكلية وخارجها

 استبانات المشاركين

 ةتقارير اللجن
50.000 

ضمانات الحقوق ندوة 
األسرية في ضوء الشريعة 

اإلسالمية والتشريعات 
القانونية والمواثيق الدولية 

 المعاصرة

المجلس 
 العلمي

 اللجنة التحضيرية
 واللجنة المنظمة

تحقيق مشاركة مرضية  2022 2022
 من داخل الكلية وخارجها

 استبانات المشاركين

 تقارير اللجنة
50.000 
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 الرسائل العلميةنشر لهدف الفرعي :  ا -3-7

 التكلفة السنوية أدوات القياس مؤشرات األداء االنتهاء البداية  الجهة المنفذة التبعية البرامج التشغيلية

نشر خمس رسائل 
 رسالة كل سنة/علمية

المجلس 
 العلمي

أعضاء هيئة 
 التدريس

 تقارير المحكمين طباعة الرسائل ونشرها 2023 2019
 ئيات الدوريةاإلحصا

 سنويا 30.000
 طباعة 20.000
 حقوق 10.000

نشر عشرة بحوث 
 تخرج/بحثين كل سنة

المجلس 
 العلمي

 توصيات المناقشة طباعة البحوث ونشرها 2023 2019 طلبة فصل التخرج
 إحصاء البحوث المنشورة

 سنويا 12.000
 طباعة 8.000
 مكافأة 4.000
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 2023نة الخامسة مشاريع ومبادرات الس
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  الهدف الفرعي : نشر البحوث الخاصة بمشاريع البحث العلمي الفردية -3-2

 التكلفة السنوية أدوات القياس مؤشرات األداء االنتهاء البداية  الجهة المنفذة التبعية البرامج التشغيلية

التفسير اإلجمالي 
 آليات القرآن الكريم

المجلس 
 العلمي

إنجاز التأليف وأعمال  2023 2021 د. علي سيور
 الطباعة

 تقارير التحكيم
 التقييم الذاتي

30.000  
 طباعة 14.000
 تحكيم 1.000
 حقوق 15.000

فقه العبادات 
المصور على مذهب 

 السادة المالكية

المجلس 
 العلمي

إنجاز التأليف وأعمال  2023 2021 د. محمد حسن
 الطباعة

 تقارير التحكيم
 التقييم الذاتي

30.000  
 طباعة 14.000
 تحكيم 1.000
 حقوق 15.000

اء في سنة سيد األنب
 األنبياء

المجلس 
 العلمي

إنجاز التأليف وأعمال  2023 2022 د. عاطف عبد الحميد
 الطباعة

 تقارير التحكيم
 التقييم الذاتي

30.000  
 طباعة 14.000
 تحكيم 1.000
 حقوق 15.000

 حوث المحكمة الهدف الفرعي : إعداد ونشر الب -3-3

 التكلفة السنوية أدوات القياس مؤشرات األداء االنتهاء البداية  الجهة المنفذة التبعية البرامج التشغيلية

إصدار خمسة أعداد 
من مجلة الكلية 
 المحكمة )المعيار(

هيئة 
تحرير 
 المجلة

أعضاء الهيئات 
األكاديمية داخل 
 الكلية وخارجها

إصدار عدد واحد كل  2023 2019
 سنة

 تقارير المحكمين
 اإلحصائيات الدورية

 سنويا 30.000
 طباعة 15.000
 تحكيم 15.000

تقديم كل عضو 
تدريس بحثا محكما 
واحد في السنة على 

 أقل تقدير 

رئيس قسم 
البحث 
 العلمي

أعضاء هيئة 
 التدريس

قبول البحوث المقدمة  2023 2019
 للنشر

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي

- 

 بحوث المحكمة لخمس سنوات المقدمة من أعضاء هيئة التدريسعناوين ال

 التكلفة السنوية أدوات القياس مؤشرات األداء االنتهاء البداية  الجهة المنفذة التبعية عنوان البحث

قضية أخوا أرجنتيناس 
األبعاد الموضوعية -  

رئيس قسم 
البحث 
 العلمي

ة قبول البحوث المقدم 2023 2023 د. طارق البكوش
 للنشر

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي

- 
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البدعة في القرآن 
 دراسة تحليلية

رئيس قسم 
البحث 
 العلمي

قبول البحوث المقدمة  2023 2023 . علي سيورد
 للنشر

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي

- 

تنظيم الملكية العقارية 
 في إمارة دبي

رئيس قسم 
البحث 
 العلمي

البحوث المقدمة  قبول 2023 2023 بحث مستهدف
 للنشر

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي

- 

 الهدف الفرعي :  الكتب المتعلقة بالمساقات الدراسية في الكلية -3-4

 التكلفة السنوية أدوات القياس مؤشرات األداء االنتهاء البداية  الجهة المنفذة التبعية البرامج التشغيلية

إعداد وطباعة 
خمسة من الكتب 

 كل سنة الدراسية

المجلس 

 العلمي

أعضاء هيئة 
 التدريس

إنجاز التأليف وأعمال  2023 2019
 الطباعة

 تقارير التحكيم
 التقييم الذاتي

 سنويا 150.000
 

 عناوين الكتب المقدمة وسنة اإلنجاز

 التكلفة أدوات القياس مؤشرات األداء االنتهاء البداية  الجهة المنفذة التبعية البرامج التشغيلية

راسات في علوم د
الحديث ومناهج 

 المحدثين

المجلس 
 العلمي

إنجاز التأليف وأعمال  2023 2021 د. عاطف عبدالحميد
 الطباعة

 تقارير التحكيم
 التقييم الذاتي

 طباعة 14.000
 حقوق 15.000
 تحكيم 1.000

قانون المعامالت 
 الحقوق–المدنية

المجلس 
 العلمي

تأليف وأعمال إنجاز ال 2023 2022 د. أنس محمد بشار
 الطباعة

 تقارير التحكيم
 التقييم الذاتي

 طباعة 14.000
 حقوق 15.000
 تحكيم 1.000

الفقه الجنائي اإلسالمي 
 مقارناً بقوانين اإلمارات

المجلس 
 العلمي

د. شمس الدين 
 التكينة

إنجاز التأليف وأعمال  2023 2022
 الطباعة

 تقارير التحكيم
 التقييم الذاتي

 طباعة 14.000
 حقوق 15.000
 تحكيم 1.000

الوجيز في األوراق 
التجارية وأعمال 

 المصارف

المجلس 
 العلمي

إنجاز التأليف وأعمال  2023 2022 د. طارق البكوش
 الطباعة

 تقارير التحكيم
 التقييم الذاتي

 طباعة 14.000
 حقوق 15.000
 تحكيم 1.000

القضايا الفقهية 
 الطبية المعاصرة

المجلس 
 العلمي

إنجاز التأليف وأعمال  2023 2022 سند. محمد ح
 الطباعة

 تقارير التحكيم
 التقييم الذاتي

 طباعة 14.000
 حقوق 15.000
 تحكيم 1.000
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أثر القواعد الفقهية 
واألصولية في 
 اختالف الفقهاء

المجلس 
 العلمي

إنجاز التأليف وأعمال  2023 2022 د. محمود مشعل
 الطباعة

 تقارير التحكيم
 التقييم الذاتي

 طباعة 14.000
 حقوق 15.000
 تحكيم 1.000

قانون اإلجراءات 
 المدنية

المجلس 
 العلمي

إنجاز التأليف وأعمال  2023 2022 مستهدف
 الطباعة

 تقارير التحكيم
 التقييم الذاتي

 طباعة 14.000
 حقوق 15.000
 تحكيم 1.000

 ت خارج الكليةمشاركة أعضاء هيئة التدريس في ندوات ومؤتمرادعم  الهدف الفرعي :  -3-6

 التكلفة السنوية أدوات القياس مؤشرات األداء االنتهاء البداية  الجهة المنفذة التبعية البرامج التشغيلية

دعم المشاركات 
بندوات ومؤتمرات 

 خارجية 

عمادة 
 الكلية

أعضاء هيئة 
 التدريس

تحقيق معدل ست  2023 2019
 مشاركات في السنة

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي

وفق قانون 
 الموارد البشرية

دعم المشاركات 
بندوات ومؤتمرات 

 داخلية 

عمادة 
 الكلية

أعضاء هيئة 
 التدريس

تحقيق معدل تسع  2023 2019
 مشاركات في السنة

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي

وفق قانون 
 الموارد البشرية

 رات داخل الكليةالهدف الفرعي :  مشاركة أعضاء هيئة التدريس في ندوات ومؤتم -3-7

 التكلفة السنوية أدوات القياس مؤشرات األداء االنتهاء البداية  الجهة المنفذة التبعية البرامج التشغيلية

التطور مؤتمر 
األصولي في 

المذهب المالكي 
وأثره في التشريعات 

 المعاصرة

المجلس 
 العلمي

 اللجنة التحضيرية
 واللجنة المنظمة

رضية تحقيق مشاركة م 2023 2023
 من داخل الكلية وخارجها

 استبانات المشاركين

 تقارير اللجنة
250.000 

ندوة العيش 
المشترك في عالم 

متغير الرؤية الفقهية 
 والضمانات القانونية

المجلس 
 العلمي

 اللجنة التحضيرية
 واللجنة المنظمة

تحقيق مشاركة مرضية  2023 2023
 من داخل الكلية وخارجها

 استبانات المشاركين

 تقارير اللجنة
50.000 
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 الرسائل العلميةنشر الهدف الفرعي :   -3-7

 التكلفة السنوية أدوات القياس مؤشرات األداء االنتهاء البداية  الجهة المنفذة التبعية البرامج التشغيلية

نشر خمس رسائل 
 رسالة كل سنة/علمية

المجلس 
 العلمي

أعضاء هيئة 
 التدريس

 تقارير المحكمين نشرهاطباعة الرسائل و 2023 2019
 اإلحصائيات الدورية

 سنويا 30.000
 طباعة 20.000
 حقوق 10.000

نشر عشرة بحوث 
 تخرج/بحثين كل سنة

المجلس 
 العلمي

 توصيات المناقشة طباعة البحوث ونشرها 2023 2019 طلبة فصل التخرج
 إحصاء البحوث المنشورة

 سنويا 12.000
 طباعة 8.000
 مكافأة 4.000

 

 

 

 


