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 رسالة مؤسس كلية اإلمام مالك للشريعة والقانون
 

الحمد هلل خلق اإلنسان علمه البيان ، والصالة والسالم على نبينا محمد أعظم إنساان     
فهااام ، وعلااى ألااه أقااو الراااى واإلحااهام ، وأصااحابه  و  ، ماان لهلااه ا إمااام الهلاام واإل

 الفضو واإلحسان ، وبهد :
 

من خالو مماهسري للهمو الدعو  من  سن البلوغ وحرى اسارالمي منصابا دعوياا ، ف    
قو دائهة الشؤون اإلسالمية واألوقاف بدبي ، ، في منبه إسالمي من منابه دولرنا الفرية 

الماا اق   اهسللساااحة اتلرماعيااة ، أدهحااا انحساااه مااد وماان خااالو هؤيرااي المررابهااة
األهبهااة عاان قاا ح الساااحة ، وباااألخم مدهسااة اإلمااام مالاار باان أنااس إمااام داه الهلااهة 

 هحمه ا رهالى . 
     

وبمداهسااري ومناقشااري للمهرمااين بااعموه الاادعوة اإلسااالمية وال يااوهين عليهااا وعلااى     
، مماا حادا باي  سيس كلية اإلمام مالك للشريعةفكرة تأرهاث األمة ، نلها في مخيلري 

صاحب السمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم حفظه    أن أعهض ق ح الفحهة على 
، نائا  حااحم دباي و ياه المالياة والصاناعة ، فهحا  بهاا وأوضاه لاي باعن قا ح  ورعاه

ة ، الفحااهة رااهاودح ماا  أمااد بهيااد ، وقااي الحااو األموااو للحفاااظ علااى وحاادة رااهاث األماا
صهاحب السهمو واسراهأا من حديواه ، أن قا ح الفحاهة أيضاا ، قاي فحاهة هئايس الدولاة 

صاحب السمو ، مما لهو  المغفور ل  الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحم    تعالى
، يهطاي األماه ياياة اقرماماه ، فاولهني إلاى وضا  الشيخ حمدان بن راشهد آل مكتهوم 

 . رصوه مرحامو لرعسيس ق ا المشهوع 
 

بإعااادة إحياااح الحلااااا الهلميااة فااي  ، حخطااوة أولااى ، وحانااا الفحااهة يومئاا  راضااي    
، حماا حاان علياه الحااو فاي عصاوه اإلساالم ال اقاهة خمسين مسلدا من مسالد دباي ، 

يربهها خمسون مسلدا من مسالد الهاصمة أبو ظبي ، لررس  دائهة الحلااا ورشمو باقي 
 . حو بحس  م قبه يق م  المهنيين فيها ،بالرنس مدن ومناطق اإلماهاا ،

 

صهاحب مسارنيهين بروليهااا  بخطى وابراة ،فببهحة ا رهالى سهنا ، ورطوه الهمو     
سمو الشيخ محمد بن زايهد أخيه  وروليهاا،  السمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم

اا المسالحة ، ، ولي عهد أبو ظباي نائا  الاائاد األعلاى للااو آل نهيان حفظ    ورعاه
باادعمهما المرواصااو بااه ا حليااة اإلمااام مالاار للشااهيهة والاااانون ، حليااة بمباهحرهمااا وو

النهضة الهلمية بدولة اإلماهاا الههبية المرحدة مسيهة خيهية فرية رساقم بدوه فهاو في 
الرهبيااة ماان و اهة إن شاااح ا رهااالى ، ، وقااي ررهقاا  رمااام نلاحهااا بنيااو اتعرااهاف 

الدولة ، بهد أن حااا ونالا الروأمة واتعرهاف من أعهق لامهة إسالمية في ب والرهليم
 مصه الههبية .  بلمهوهيةالهالم ، أت وقي لامهة األ قه الشهيف ، 

  ووا الموفق وقو الهاد  سواح السبي
 الدكتور الشيخ                                                             

 عيسى بن عبد   بن مانع الحميري                                                              

 رسالة الكلية
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رسااهى الحليااة ألن رحااون هافاادا ماان هوافااد علمااي الشااهيهة والاااانون، ومهحاا ا لنشااه    

 ،فااد الملرماا  اإلقليمااي بالحفاااحاا اإلسااالمية المرمياا ةله ورلديااد مسااائلهما، وقااي رهمااو
ة حالاا الدولة من الباحوين فاي حالاي الشاهيهة والااانون، وحالارهاا مان المفراين ولرلبي

والاضاة والاانونيين والحااوقيين والخطبااح والمسرشااهين الشاهعيين والااانونيين، و لار 
من خالو النهاوض ببهناملهاا الرهليماي، وعملهاا األحااديمي، والبحاث الهلماي، المصامم 

هة ، وفاق مرطلبااا الهصاه الحاديث، دونماا إفاهاط على أطه رهاعي األصاالة والمهاصا
 وت رفهيط ، وبالرهاون م  باقي مؤسساا الرهليم الهالي في الدولة .

 

 أهداف الكلية
 
رهاادف الحليااة إلااى رنميااة المااواهد البشااهية وإعااداد المرخصصااين فااي ملاااو الشااهيهة     

لههبياة واإلساالمية والاانون ، إساهاما فاي رطاويه الملرما  نحاو األفضاو وإباها  قيماه ا
 األصيلة وبهدح اإلنساني . ولرحايق ق ح األقداف ررب  الحلية لملة مساهاا، أقمها : 

 
روفيه فهم الدهاسة األحاديمية المسرمهة في ملالي الشاهيهة والااانون، للطاال   -1   

والمساااقمة فااي رااوفيه اتحريالاااا اإلقليميااة ماان الحااواده والطالباااا علااى حااد سااواح، 
 . ة في الهلوم اإلسالمية والاانونية بما يروافق م  مرطلباا سوق الهموالبشهي

 
روفيه السبو واإلمحانياا الري رسهم في رخهيج الحواده المهيعة للهمو في ملاتا  -2   

: الاضاح الشهعي والمدني ، واإلفراح ، والمحاماة ، واتسرشاهاا الشهعية والاانونية ، 
الوعظ والردهيس ، و لر بما يرناس  ومارضاياا الهصاه والبحث الفاهي والوضهي ، و

. 
 
إعداد الدعاة من األئمة والخطباح والمهبين ، بشحو ياؤقلهم ليحوناوا قادوة صاالحة  -3   

رسهم في إعداد ليو وسطي مهردو يفهم اإلسالم فهما شموليا بهيدا عان الرطاهف وال لاو 
 اإلسالمية والدعوة إليها . ، وبمنهج يهرمد الححمة والحواه سبيال لنشه الواافة

  
إعداد الداعياا المسلماا الموافااا واافاة مرحاملاة هوحاا وفحاها ، وإعطااح الماهأة  -4   

حظها من احرسا  المههفاة ، لرعخا  دوهقاا الطبيهاي فاي عملياة رنمياة الملرما   ورهبياة 
وا ن األلياو ورنشئرها رنشئة صالحة ، داخو مؤسسة األسهة وخاهلهاا ،  فاي مااهباة را

بااين فهاام هوش الشااهيهة والاااانون ودعائمهمااا الخلايااة ، وفهاام مرطلباااا الهصااه وأفاقااه 
 ورحدياره . 

رااوفيه الفهصااة لرحصاايو علااوم الشااهيهة وفااق ماانهج ساالفنا الصاااله المبنااي علااى  -5   
مهههب اإلمهام احرهام األصوو الرشهيهية لما اق  الساادة الفاهااح األهبهاة ونخام مانهم 

يدا عن رياهاا اتنحهاف والرطهف الفحه  والهاد  ، حيث إن البهد ، به مالك بن أنس
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عن الم اق  األهبهة قد أدى إلى ال لو في رطبيق مفاقيم الشاهيهة الا   ناهى أوااهح قناا 
وقناااار ، لااا لر حاناااا المااا اق  األهبهاااة صااامام أماااان لملرمهناااا الخليلاااي علاااى ولاااه 

ه مان الريااهاا المنحهفاة الراي الخصوم ، وللملرم  اإلسالمي على وله الهموم ، يايا
 رم ق صفوف األمة ورفهق ملرمهارها . 

 
روفيه الفهصة لرحصيو الهلوم الاانونية مااهنة م  الشهيهة اإلساالمية، والوقاوف  -6   

على دعائمهما األخالقية ، ورخاهيج داهساين وحااوقيين يمحانهم ولاوض الاضااح الشاهعي 
صاايانة موقهااه وره ياا  دوهح ورفهيااو والاضاااح الماادني علااى حااد سااواح ويسااهمون فااي 

مصداقيره ، حما يمحنهم اإلسهام في رلديد ورنمية الاطاع الرشهيهي عامة وقطاع اإلفرااح 
 خاصة ، و لر وفق األصوو والمبادئ الماههة في ق ين الملالين .

 
اتلر ام المسرمه بلودة األداح، والرحسين المسردام لخدماا وأنظمة وبنية الرهلايم،  -7   

 بما يحاق الرمي  الرنافسي للخهيلين في سوق الهمو المحلي واإلقليمي .
 

والسهي بالحلياة لرحاون مهحا ا  رشلي  البحث الهلمي والبحث الهلمي الرخصصي، -8   
مرطوها للبحاث داخاو الدولاة، ويرللاى  لار بادعم حهحاة الراعليف والرهلماة  اا الصالة 

اا ووهش الهماااو داخاااو الحلياااة، أو باتخرصاااام المهرماااد، وعااااد الماااؤرمهاا والنااادو
 المشاهحة فيها خاهلها .

 
اتنفرااش علاى المؤسسااا األحاديمياة رنمية الشهاحاا األحاديمية والهلمياة، و لار ب -9   

والرلاااه ،  ،داخااو الدولااة وخاهلهااا، والرواصااو مههااا ب يااة ربااادو الخبااهااوالهلميااة 
 مسردامة .وعلمية يمية والرهاون في سبيو الوصوو إلى رنمية أحادوالبحوث، 

 
بالمسااقمة فاي نشاه واافاة  الرواصو م  الملرم  بما يحاق مبدأ الوساطية، و لار -10   

اتلراا ام داخااو أهوقااة الملرماا ، والمشاااهحة فااي رلبيااة احريالاااا الملرماا  المحلااي ماان 
 قدهاا الروعية الهامة .

 
م الشااهيهة والاااانون رااديم اتسرشاااهاا والدهاساااا والخاادماا  اا الصالة بهلااو -11   

 للدوائه والمؤسساا الححومية والخاصة .
 
 روفيه ألية تعرماد وريسيه المنه الدهاسية .  – 12   

 
 أنظمة شؤون الطلبة 

 

رؤمن الحلية بعن وض  األنظمة الهصهية والمرحاملاة لشاؤون الطلباة إنماا يساهم بهفا     
  بعياديهم لمالمساة الحيااة الهملياة بهاد قواقم ال قنية والنفسية واتلرماعية والبدنية ويعخا

 الرخهض بلداهة نابهة عن إيلابية في الرهاطي م  بيئة الهمو وقضايا الملرم  عامة . 
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 شؤون الطلبة  وحدة

 

رنشااا الحليااة وحاادة لشااؤون الطلبااة، لهااا أقاادافها ومهامهااا ل ااهض إهساااح أنظمااة  -1   
ا، رربا  ماديه إداهة شاؤون الطلباة شؤون الطلبة الهصهية والمرحاملاة والنهاوض برحاياها

والابااوو، وقاا ح الوحاادة ررفااهع طباااا لمنظمااة المهمااوو بهااا فااي الدولااة ولمصااوو ، إلااى 
 وحدرين :

 

 وحدة شؤون الطال  ، ويرولى هئاسرها موظف . -أ    
 

 وحدة شؤون الطالباا ، وررولى هئاسرها موظفة . -    
 
 

ؤون الطلباة والمانه الدهاساية، وشاهبة رشهف وحادة شاؤون الطلباة علاى شاهبة شا -2   
األنشطة الواافية والهياضية، وشهبة الهعاية اتلرماعية والصحية والخدماا، حما ررولى 

 الوحدة مهام رطبيق أنظمة الرعدي  الخاصة بمخالفاا الطلبة .
 

وحدة شؤون الطلبة قاي وحادة رهبوياة رهناى بشاؤون الطلباة السالوحية، والواافياة،  -3   
ضية، واتلرماعية، والصحية، وبناح على  لر فهي رهرم بالنواحي المحملة لللان  والهيا

الرهليمي واألحاديمي في الحلية، ورهد حلاة الوصاو باين الحلياة بعنظمرهاا وقوانينهاا وباين 
 الطلبة بآمالهم ورطلهارهم ، ويمحن رلخيم أقدافها بما يلي :

 
 

 شؤون الطلبة : وحدةهداف أ
 

فااي إعااداد الطلبااة وبناااح شخصاايارهم بمااا يرناساا  ماا  هسااالة وأقااداف المساااقمة  -1   
الحلية، وره ي  هوش اتنرماح لمماة والاوطن ولرهااليم الحلياة المنبوااة عان قايم الحضااهة 

 اإلسالمية الههبية ومبادئها السمحة .
 

ره ياا  هوش احرااهام وراااديه افخااهين فااي نفااوس الطلبااة ، وإشاااعة مباادأ الحااواه  -2   
الهادىح والهصاين لاديهم ومبادأ راباو افخاه ، واألخا  بعياديهم لراوقيه أقاو الهلام  الهلمي

 ومال مرهم لالسر ادة في الرلاي عنهم .
 
رشاالي  الطلبااة فااي سااياق أعماااو ملالسااهم وأعماااو الللااان الخاصااة بهاام ، علااى  -3   

اتنخااهاط فااي منظومااة الهمااو اللماااعي وبناااح فااهق عمااو رحااون قااادهة علااى اإلنراااض 
 إلبداع من خالو الرخطيط الدقيق للمشاهي  وهسم األقداف لها .وا
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رطويه و رنمية مهاهاا ومواق  الطلبة الواافية والهياضية واتلرماعية ، ورهيئة  -4   
المناخ المساعد على اإلبداع من خالو المسابااا واتحرفاتا ووهش الهمو والمهاهض 

 حواف  المادية والمهنوية لها .الري راام داخو الحلية وخاهلها ، ووض  ال
 
حث الطلبة علاى اتنادماض والمشااهحة فاي األنشاطة الالصافية المخرلفاة الراي رااام  -5   

داخو الحلية وخاهلها ، وحسه حاوال  السالبية واتنطاواح النفساي لاديهم ، ليرمحناوا مان 
بياة داخاو أخ  دوهقم الطبيهي بين أسار رهم و مالئهم داخو الحلية وفي المنظماا الطال

 المؤسساا الرهليمية األخهى ، ولرمحنوا ح لر من الرهبيه عن أهائهم واقرهاحارهم  .
 
راديم الهعاية اتلرماعية والصحية للطلبة ورعمين خدماا اإلسحان ورلهيا ح بحاو  -6   

 مرطلباا اتسراهاه النفسي وره ي  الرحصيو الهلمي .
 
سيق بها ا الخصاوم ما  بهناامج وقاف الطالا  رنظيم ملفاا المنه الدهاسية والرن -7   

 المهرمد في الحلية .
 
رههيف الطلباة باالاوانين واألنظماة المهماوو بهاا فاي الحلياة وبنااح هوش احرهامهاا  -8   

 فيهم ، ورطبيق أححام الرعدي  بحاهم عند المخالفاا المرهمدة . 
 

 شؤون الطلبة   رئيس وحدة
 
شااؤون الطلبااة، ويشاارهط لرهيينااه أن يحااون ماان يهااين مااديه الحليااة هئاايس وحاادة  -1   

الحااائ ين علااى البحااالوهيوس فااي الرهبيااة أو اإلداهة الرهبويااة فااي أقااو راااديه، ويلااو  
للمصلحة رهيين حملاة البحاالوهيوس باخرصاصااا مخرلفاة فاي قا ا الموقا ، شاهيطة أن 

 اا.يحون لديهم سلو خبهة ودوهاا في ملاو اإلداهة الرهبوية ت راو عن خمس سنو
 
 شؤون الطلبة المهام الرالية :  هئيس وحدةيرولى  -2   
 
اعرماد خطط شه  الوحدة ومي انيارها الراديهياة وأخا  الموافااة عليهاا أصاوت مان  -أ   

قبو مديه اإلداهة،  واإلشهاف المباشه على أعماو ق ح الشه  ، ومرابهاة رنفيا  خططهاا 
 هة في الفاهة الساباة .بما يضمن رحايق أقداف وياياا الوحدة الم حو

 
اعرمااااد خطاااط أنشاااطة الملاااالس الطالبياااة والللاااان المنبوااااة عنهاااا ، واعرمااااد  -    

 المي انياا الخاصة بها ، والرحاق من موافارها لمنظمة الداخلية . 
 
اإلشهاف على أعماو راييم األداح الخاام بالوحادة ، واسارباناا أخا  أهاح الطلباة  -ض   

 طة الري راوم بها الوحدة ، و لر بالرنسيق م  وحدة الراييم . اا الصلة باألنش
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  والمنح الدراسيةشؤون الطلبة  شعبة
 
رنشا الحلية شهبة لشؤون الطلباة والمانه الدهاساية رربا  هئايس وحادة شاؤون الطلباة،    

ويشاارهط فااي هئاايس شااهبة شااؤون الطلبااة أن يحااون ماان حملااة اإللااا ة اللامهيااة فااي 
 ة مهربهة في ملاله .اخرصام مناس  وخبه

 
 :  الشعبةمهام 
 
راوم شهبة شؤون الطلباة بحصاه أساماح الطلباة الا ين أرماوا رساليلهم فاي الفصاو  -1   

ن بياناااا عاان أوضاااعهم الدهاسااية والساالوحية والنفسااية واتلرماعيااة  الدهاسااي، ورحااوي
ارهم والصااحية والبدنيااة ، لياارم ماان خااالو قاا ح البياناااا هساام أليااة اتساارفادة ماان طاقاا

 ومهاهارهم ورنشيطها بالر ل  على نااط الضهف فيها قده اإلمحان . 
 
رحاارفظ شااهبة شااؤون الطلبااة بنساا  حافيااة عاان دليااو الحليااة وإعالناااا اإلهشاااد  -2   

األحاديمي والمناقج الدهاسية وطهق الحصوو عليها ، إلهشاد الطلباة إلاى ماا يحرالوناه 
 في ق ا اللان  بالسهعة الممحنة . 

 
ررلاى شهبة شؤون الطلبة اتقرهاحاا أو الشحاوى الري يرادم بها الطلبة ، وررهامو  -3   

مهها وفق األصوو األحاديمية ، وفي حااو حاناا اتقرهاحااا أو الشاحاوى مماا لاه صالة 
بالخطط الهامة للحلية ، فإن شهبة رهد ملخصاا عنها رهفهها إلى هئيس الوحادة، ليراولى 

 يه .عهضها ومناقشرها م  المد
 

رهد الشهبة بالرنسيق م  وحدة الراييم وقياس اللاودة ، نماا ض اتسارباناا الخاصاة  -4   
بعخ  أهاح الطلبة واقرهاحارهم  اا الصالة باألنشاطة ، ورااوم مهاه برحلياو نرائلهاا حياث 

 يرم اعرمادقا في سياق رطويه خطط األداح الهامة لشؤون الطلبة . 
 

رنظاايم اتنرخاباااا الخاصااة بملااالس الطلبااة والللااان  ررااولى شااهبة شااؤون الطلبااة -5   
 الهاملة فيها ، ورهلن الاوانين واإلهشاداا المهرمدة في إطاه الهمو الطالبي .

 

رهلن شهبة شؤون الطلبة لمي  األححام والاوانين الري يلا  علاى الطلباة مهاعااة  -6   
مرحانااا ، وضاوابط الرهاماو اتلر ام بها داخو حهم الحلية بما فيها قاعاا الردهيس وات

م  قيئاة الرادهيس والهيئاة اإلداهياة وضاوابط الرهاماو ما  الا مالح والضايوف ، ورهلان 
 أححام المخالفاا المرهمدة وأنظمة الرعدي  . 

 
رلااه  شااهبة شااؤون الطلبااة الرحايااااا األوليااة عنااد حاادوث المخالفاااا المرهماادة  -7   

و رما إحالة المخالفااا علاى للناة الرعديا ، ورهف  نرائلها إلى هئيس الوحدة ، وفي حا
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فااإن الشااهبة راانظم للساااا الللنااة وراادون محاضااهقا ، وربلاا  األححااام الصااادهة بهااد 
 اعرمادقا للمهنيين ورهلنها وفق األصوو المربهة . 

 
ررولى شهبة شؤون الطلبة رنظيم ملفاا المنه الدهاسية وفق األصوو المهرمدة فاي  -7   

  لر، ورنف  الرهليماا الصادهة به ا الشعن . مللس الحلية بخصوم
 

 المجلس الطالبي واللجان الثقافية والرياضية المنبثقة عن   
 
يشحو في الحلية مللس طالبي يرم انرخا  أعضائه من قبو لمهية عمومية ررشحو  -1   

من لمي  الطلبة المسللين ، مطلا  الفصاو األوو مان حاو عاام لاامهي ، ورراولى شاهبة 
الطلبة الري رشهف على انرخاباا المللس ، بهد اسريفاح أسماح الطلباة مان وحادة شؤون 

الابااوو والرسااليو ، دعااوة اللمهيااة الهموميااة تنرخااا  مموليهااا فااي المللااس ، ورنشااه 
الاوانين واألنظمة الراي رمحان الطلباة مان اتطاالع علاى شاهوط اتنرخابااا وألياة عماو 

 المللس الطالبي قبو مدة حافية . 
 
يرحون المللس الطالبي من اوني عشه طالبا ححد أقصاى ، ويشارهط فايمن يهشاه  -2   

( سااعة 18إلاى  17لموح ماهد من مااعد المللاس ، أن يحاون قاد أنهاى بنلااش دهاساة  
مهرمدة  فصو دهاسي واحد( ، وأن ت ياو مهدله الرهاحمي عن النهاية الص هى للنلااش 

يهة  والشاهيهة والااانون بحسا  النسا  الهددياة ، ويرم رو يا  المااعاد باين قسامي الشاه
 للطلبة وقم الهيئة الناخبة في حو منهما .

 
ينرخ  المللس في أوو الرماع له وبحضوه هئيس شهبة شاؤون الطلباة ، هئيساا  -3   

ونائبا للهئيس وأمينا للسه وأمينا للصندوق ، حما ينرخا  أعضااح الللاان الوالواة الهاملاة 
الواافيااة ، والللنااة الهياضااية ، وللنااة الشااحاوى والمارهحاااا ،  فااي المللااس ، الللنااة

 وررحون حو للنة من والوة أعضاح .
 
راوم شهبة شؤون الطلبة بنشه األنظمة الداخلية الري رححم عمو المللس الطالباي   -4   

 وألية عاد الرماعاره وارخا  قهاهاره .
إطاااه عمااو شااه   رخصاام ألنشااطة المللااس الطالبااي مخصصاااا ماليااة فااي -5   

األنشطة والهعاية في وحدة شؤون الطلبة ، ويمحن للمللس ر طية نفااا بهض أنشطره 
 المنبواة عن خطره المهرمدة ، عن طهيق اشرهاحاا الطلبة .

 
 يرولى المللس الطالبي المهام الرالية : -6   
 

طة والهعاياة إعداد الخطة السنوية لمنشطة الطالبية بالرشاوه ما  شاه  األنشا -1      
 في وحدة شؤون الطلبة ، ووض  المي انية الراديهية لر طيرها .
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المشاهحة في رنظيم األنشطة الطالبية في الملاتا الهلمية والواافية والهياضية  -2      
واتلرماعية والروعية الصحية ، ودعمها بالدعاية لها ورحويف حضوه ومشاهحة الطلباة 

 فيها .
 

 ة في ره ي  هوش الرهاون ومفهوم الهمو اللماعي بين الطلبة .المساقم -3      
 

المساااقمة فااي رنميااة هوش الحااواه واحرااهام الااهأ  افخااه فااي نفااوس الطلبااة ،  -4      
وصااياية الشخصااية الطالبيااة عاان طهيااق فهالياااا األنشااطة الهادفااة ، بمااا يضاامن رااادم 

 ة .الطلبة الهلمي والهملي في ظو الهايدة اإلسالمية السمح
 

مرابهاااة قضاااايا الطلباااة ونشاااه الاااوعي بالمساااؤولية بيااانهم ، ورلااااي مارهحاااارهم  -5      
 وهفهها، والوقوف على مشحالرهم وحلها م  الانواا اإلداهية  اا الصلة .

 
روويق الهالقة بالمنظماا الطالبية في مؤسسااا الرهلايم اللاامهي داخاو الدولاة  -6      

 الواافية واتلرماعية والحواهية وييهقا .وخاهلها ، ومشاهحرها األنشطة 
 

مناصهة قضايا األماة الهادلاة ، بماا ت يرهااهض ما  السياساة الهاماة والااوانين  -7      
واألنظمة الماههة في الدولاة ، وعلاى المللاس الطالباي فاي حاو أنشاطره مهاعااة رلنا  

 الهمو السياسي أو الح بي أو رهاطي الخالفاا الم قبية الضياة .
 

 األنشطة الثقافية والرياضية  شعبة 
 
رنشااا الحليااة شااهبة لمنشااطة الواافيااة والهياضااية ررباا  هئاايس وحاادة شااؤون الطلبااة ،    

ويشاارهط فااي هئاايس شااهبة األنشااطة الواافيااة والهياضااية أن يحااون ماان حملااة اإللااا ة 
 اللامهية في اخرصام مناس  وخبهة مهربهة في ملاله .

 
 

 : الشعبةمهام 
 
ولى الشهبة وض  الخطاة السانوية الخاصاة باألنشاطة الواافياة والهياضاية و لار رر -1   

بالرشاوه م  المللس الطالبي والللان المخرصة الهاملة فياه ، ورحادد المي انياة السانوية 
 المطلوبة لر طية ق ح النشاطاا .

 

 رشرمو خطة األنشطة الواافية والهياضية على األعماو الرالية : -2   
 
امة المواسم الواافية الري يرم من خاللها اسراطا  عدد من المحاضهين البااه ين إق -أ   

 إللااح محاضهارهم على الطلبة وإداهة حواه ونااش يروتح الطلبة عابها .
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رنظاايم حلااااا حااواه ووهش عمااو بااين الطلبااة أنفسااهم أو بياانهم وبااين عاادد ماان  -    

يااة الرااي ياادعى إليهااا طلبااة اللامهاااا مدهساايهم ومشااهفيهم ، ورنظاايم المااؤرمهاا الطالب
 والحلياا األخهى .

 
إصداه نشهاا دوهية طالبية ، يرم من خاللها نشه إباداعاا الطلباة فاي ملااتا  -ض   

المااو والشهه والاصة وما شابه ، ور طية نشاطارهم المخرلفة ، ورنظيم لوحاا حائطياة 
 لل هض عينه .

 
لميااااة واألدبيااااة ووضاااا  شااااهوطها ومواصاااافارها رنظاااايم المسااااابااا الواافيااااة واله -د   

 والمحف اا المادية والمهنوية بإ ائها ، ورحضيه إعالنارها .
إقامااة اتحرفاااتا الهامااة داخااو حااهم الحليااة ، والخاصااة بالمناسااباا الدينيااة و  -قاا    

 الوطنية ، وإحياح األيام الهالمية حيوم محافحة الردخين ويوم البيئة وييهقا .
 
ياا  الرواصااو ماا  المنظماااا والملااالس الطالبيااة فااي مؤسساااا الرهلاايم الهااالي ره  -و   

 األخهى ، و لر بالرعحيد على المشاهحاا المربادلة في سياق البهامج الواافية الماامة .
 
رنظيم بهامج الرنمية البدنية للطلبة داخو المالع  والااعاا الهياضية المخصصة  -    

هياضية من بين الطلبة األحوه احرهافا وقواياة ، إللاهاح  ل لر في الحلية ، ورشحيو فهق
 مسابااا هياضية داخلية وخاهلية وهصد محف اا لها . 

 
اتقرمام باللان  الواافي الرهفيهي ورنظيم هحالا واافية رهفيهية إلى مهالم أوهياة  -ش   

 أو واافية أو سياحية داخو الدولة . 
 
 
 

 والخدمات الرعاية االجتماعية والصحية شعبة
 
رنشاا الحليااة شااهبة للهعاياة اتلرماعيااة والصااحية ررباا  هئايس وحاادة شااؤون الطلبااة،    

 ورضم عددا مناسبا من المشهفين اتلرماعيين والصحيين .
 
 

 : الشعبةمهام 
 

رااااوم شاااهبة الهعاياااة بمرابهاااة ظاااهوف وأحاااواو الطلباااة اتلرماعياااة مااان خاااالو  -1   
الطلبة عنهم ، ومن خالو عمو المشهف اتلرماعي  المهلوماا الري رادمها شهبة شؤون

 الميداني م  الطلبة أنفسهم ، ويض  روصيفا واقهيا ألحوالهم .
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ررااولى الشااهبة ماان خااالو خطااط مهرماادة راااديم المساااعداا الماليااة بشااحو يضاامن  -2   
اسرمهاه الطلبة المهنيين برحصيلهم الهلمي دون مهوقاا ، حما رراولى رااديم المسااعداا 

لهعوية  اا الصلة بحو مشحالا الطلبة النفسية واتلرماعية المرهاحمة نريلة عالقارهم ا
 المرشابحة داخو الحلية وخاهلها مرى أمحن  لر .

 

ره ي  الهالقاا اتلرماعية بين الطلبة من خالو رشلي  ال ياهاا والرواصو فيما  -3   
حاا الهامة في المناسباا المخرلفاة بينهم ، ومن خالو إقامة المهايداا واللااحاا والمباه

 ، ودعوة األسار ة واإلداهيين لحضوهقا .
 

رنهض الشهبة بلان  الهعاية الصحية داخو الحلية خالو فرهة الدهاساة اللامهياة،  -4   
و لر بإنشائها عيادة لإلسهافاا األولية يروالد فيها مشهف صحي ياوم بفحم الحاتا 

  لها ، وفي ق ا السياق فإن شهبة الهعاية راوم بفره ملاف الطاهئة وراديم الهالض المناس
طبي لحو طال  وطالبة ، وراوم بفحوصاا دوهية ضمن حمالا صاحية رنظمهاا رحفاظ 

 نرائلها في ملف الطال  الطبي يرم الهلوع إليها في الحاتا الطاهئة .
 
ة عبااه راااوم الشااهبة بنشااه الااوعي الصااحي والواافااة الصااحية داخااو حااهم اللامهاا -5   

ندواا ونشهاا يروله بها إلى الطلبة والمدهساين واإلداهياين علاى حاد ساواح ، ورهحا  
 في حمالرها ق ح على اللان  الوقائي . 

 
رااادم الشااهبة خاادماا الناااو ماان وإلااى الحليااة بصااوهة مساارمهة ، وراانظم اللااداوو  -6   

حليااة وراانظم الخاصااة باا لر ، حمااا رشااهف الشااهبة علااى خاادماا الحافريهيااا الهامااة فااي ال
 شؤونها م  اللهاا المهنية ، ورض  لها األنظمة الري رضمن السالمة الصحية الهامة.

 

 
 والتوجي  الوظيفي وسوق العمل التدريب وحدة

 
رنشا الحلية وحدة لردهي  الطلبة والروليه الوظيفي وهبطهم بسوق الهمو رربا  ماديه    

هي  والرولياه الاوظيفي وسااوق شاؤون الطلباة والاباوو، ويشاارهط فاي هئايس وحادة الرااد
الهمو أن يحون مان حملاة اإللاا ة اللامهياة فاي اخرصاام مناسا  وخباهة مهرباهة فاي 
 ملاله، وياصد بالردهي  قنا قو الردهي  الهملي المهربط بالبهنامج األحاديمي للحلية .

 
 :وأهداف  ملي للطلبة عالتدريب ال أحكام
 
( رساهين 90بهاد إنلاا  دهاساة  الحلياة للطلباة يهربه الردهي  الهملاي الا   رادماه  -1   

لا حا مرمماا  ( سااعة،143ساعة مهرمدة بنلاش، من ملموع ساعاا البهناامج البال اة  
للخطااة الدهاسااية، حيااث يلراا م الطالاا  بالراادهي  خاااهض قاعاااا الراادهيس ممااا يراايه لااه 
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حناه مان حسان الفهصة لالحرحار ببيئة الحياة الهملية وتحرساا  الخباهة الال ماة الراي رم
 رطبيق الهلوم النظهية الري رلااقا خالو دهاسره اللامهية .

 
ت يحااق للطالاا  اتلرحاااق فااي بهنااامج الراادهي  الهملااي مااا لاام يرلاااو  بلااداهة  -2   

 ( ناطرين فعحوه .2اإلن اهاا األحاديمية ويحافظ على مهدو رهاحمي  
 
حيارااه المهنيااة بحفاااحة بهااد  يهاادف بهنااامج الراادهي  إلااى إعااداد الطالاا  لمماهسااة -3   

الرخهض ، حيث صمم ق ا البهنامج بطهياة رضمن ره ي  قدهاا الطال  ورنمية مهاهاره 
 في سياق رحمو المسؤولياا واألعباح المرهربة عليه بهد الرخهض .

 
يحون هئيس الوحدة مسؤوت عن إداهة بهنامج الردهي  و لر بالرنسيق ما  عضاو  -4   

ف مرابهة الطلبة في ق ا البهنامج ، بحيث يراولى هئايس الوحادة عان قيئة الردهيس المحل
طهيااق مااديه شااؤون الطلبااة والابااوو عمليااة اترصاااو باللهاااا الرااي ياارم الرهاقااد مههااا 
إللهاح الردهي  داخليا أو خاهلياا ، ورحاون ملهيااا الرادهي  وفاق مواصافاا مللاس 

 المهني .الحلية الري يرولى مرابهة رنفي قا عضو قيئة الردهيس 

 
ياااوم هئاايس الوحاادة فااي سااياق مسااؤوليره عاان إداهة بهنااامج الراادهي  ، بإعااداد  -5   

النشهاا وحافة اإلعالناا واإلصداهاا الري لهاا صالة ، وقاو حلااة الوصاو باين الحلياة 
 ومؤسساا الملرم  المهنية بهملية الردهي  . 

 

بمرابهاة بهناامج الرادهي  ياوم عضو قيئة الردهيس المحلف من قبو مللس الحلياة  -6   
باإلضافة إلى مشهف من المؤسسة المدهبة ، بمرابهة الطلبة وقياس مدى نلاش البهنامج 
ومسروى اسرفادرهم منه ، و لار مان خاالو الراهياه األسابوعي الا   يادماه الطالا  عان 
أعماله الري قام بها خالو األسبوع على امرداد الدوهة ، ومان خاالو البيانااا األسابوعية 
الري يادمها الاائمون بععماو الردهي  عان حاو طالا  ومادى اسارلابره لماا يارم طهحاه ، 
ومن خالو حضوه المشهفين لهدد من ساعاا الردهي  ، حيث يادم الراهيه النهائي عن 

 نريلة الطال  بناح على لملة ق ح األموه ملرمهة .
 
ال يااا  إت بااإ ن  يناارظم الطالاا  بحضااوه حافااة ساااعاا الراادهي  ، وت يلااو  لااه -7   

 يهرمدح هئيس وحدة الردهي ، حيث يهربه الحضوه في احرسا  نريلة الردهي  النهائية.
 

 : التوجي  الوظيفي للطلبة وسوق العمل
 
 ربنى أعماو الوحدة للهة الروليه الوظيفي وسوق الهمو على أساسين :  -1   
 

يرمحناوا مان اسرحشااف اففااق راديم اإلهشاداا ووسائو الدعم للطلبة الخاهلين ل األول :
 المهنية لرخصصارهم في واق  الملرم  ور ويدقم بالمهلوماا والخدماا الال مة . 
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عاااد ارفاقياااا مبدئيااة ماا  مسااؤولي المؤسساااا الهاملااة فااي الملرماا  إلعطاااح  الثههاني :

 خهيلي الحلية فهصا ممي ة للروظيف في مؤسسارهم .
 
ر ويد الاطاعين الخام والهام بمصده الرههف  يهدف عمو الروليه الوظيفي إلى -2   

على خهيلي الحلياة واسارلالح مهااهاا اإلعاداد الراي رلاوقاا ، حماا يهادف إلاى اتنراااو 
بالطلبااة بصااوهة سااهلة ماان ألااواح الدهاسااة اللامهيااة إلااى ألااواح الهمااو المهنااي ، حيااث 

وهقا فاي يصبحون أعضاح منرلين في الملرم  ، رهحس فهااليرهم مساروى الحلياة وحضا
 الوسطين الرهليمي واتلرماعي .

 
 اإلسكان الطالبي وحدة

 
رنشا الحلية وحدة لإلسحان الطالبي ررب  مديه شؤون الطلباة والاباوو ، ويشارهط فاي    

هئاايس وحاادة اإلسااحان الطالبااي أن يحااون ماان حملااة اإللااا ة اللامهيااة فااي اخرصااام 
 مناس  وخبهة مهربهة في ملاله .

 
 البي :مواصفات السكن الط

 
ربنى مساحن الطلبة علاى ماهباة مان مبناى الحلياة ، وراوفه فاي حاو مبناى ساحني منهاا    

يهفة للمطالهة وأخهى لالسراباو ووالواة رلها  بمخرباه للحمبياوره باإلضاافة إلاى يهفاة 
للطهااام ومطااب  ومهافااق خدميااة حافيااة ، ويرااولى مرابهااة شااؤون حااو مبنااى سااحني منهااا 

نظمة المهرمدة داخله ، ويهعى شؤون الطلبة فيه باعلواح مشهف ، يسهه على رطبيق األ
حميماة رنبااىح عاان واقهيااة ومسااؤولية رامااة ، ويحاون المشااهف مسااؤوت عاان عملااه أمااام 

 هئيس وحدة اإلسحان الطالبي ، بحيث يخراه المشهفون من  و  الحفاحة .
 

 : الحقوق والواجبات داخل السكن الطالبي
 
الساحنية والحلاهاا بنااح علاى هيباارهم ، و لار بشاحو  يو ع الطلبة على المباني -1   

يروافق م  النظام الهام الا   يضاهه ماديه إداهة شاؤون الطلباة والاباوو فاي ساياق عماو 
 مللس الحلية، ويرولى رطبياه هئيس وحدة اإلسحان الطالبي .

 
يلو   يهد األواث المولود داخو المساحن الطالبية حما المباني عهدة بيد الطلبة ت -2   

الهبث بها ، ويحون الطال  منفهدا أو الطلبة ملرمهاين مساؤولين عان فااد أو إحاداث أ  
رلف في األواث أو في المباني ، و يل م الطال  المدان بإعادة المفااود أو إصاالش الراالف 

 أو دف  قيمره .
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اخاو يلر م الطلبة بالمواعيد الري يحاددقا قسام اإلساحان الطالباي بشاعن روالادقم د -3   
المساحن ، وت يلو  رعخه أحدقم عن المواعيد المحددة إت بإ ن مسبق من هئيس وحادة 

 اإلسحان ، ويحون  لر يالبا ألسبا  ررهلق بالدهاسة .
 
يلو  للطلبة اسراباو ال واه في الصاتا المخصصة ل لر ضمن قواعد ومواعيد  -4   

 رحددقا إداهة شؤون الطلبة والابوو .
 
ة اإلسااحان الطالبااي الاواعااد الرااي رساااعد الطلبااة داخااو المساااحن علااى رضاا  وحااد -5   

اسااروماه أوقااارهم فااي يااهف المطالهااة ويااهف المهلوماريااة ، ويرااولى المشااهفون داخااو 
المساحن الطالبية إهشاد الطلبة إلى ق ح الاواعاد ، حماا يهشادونهم إلاى النهاوض بباهامج 

 فيهم . عبادة ور حية هوحية رساقم في رنمية ق ا اللان 
 
يهربه الطال  داخو السحن اللامهي مساؤوت عان أيهاضاه الشخصاية وعلياه فاي  -6   

 ق ا الخصوم إرباع الاواعد الري يهلنها قسم اإلسحان لحمايرها .
 
على الطال  داخو السحن الر ام األخالق الحميدة في رهامله م   مالئاه ومشاهفيه  -7   

، وعاادم الظهااوه بمظهااه ييااه تئااق خاااهض  ، ومهاعاااة الهاادوح وعاادم إ عاااض افخااهين
 ال هف ، والرحلي بافدا  الهامة لدى اسرهماله المهافق الخدمية في السحن .

 
 : الممنوعات داخل السكن الطالبي

 

اتحرفاظ بع  مواد أو أدواا أو حرا  أو ملاالا أو ألها ة مخالفاة للااوانين يمن   -1   
 بها .أو افدا  أو األعهاف اللامهية المهموو 

 
يمن  حيا ة واسارخدام ألها ة الفياديو أو األطبااق الفضاائية أو ييهقاا مان ألها ة  -2   

 الههض المخرلفة داخو ال هف .
 
يمن  إصداه أو رو ي  أ  نشهاا أو بيانااا إت بموافااة مساباة مان هئايس وحادة  -3   

 اإلسحان الطالبي . 
 
لسحن الطالبي أو اسرخدام الهادياو يمن  رهطيو بهامج النشاط المهخم به داخو ا -4   

 أو الحاسيا بصوا مهرف  .
 
يمن  اسرخدام أله ة ال ا  وحو ما يسب  حهياا داخو ال هف ، ورمن  حاو أشاحاو  -5   

 الردخين منها بارا .
 

 : المخالفات وقواعد التأديب داخل السكن الجامعي
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ري سبق  حهقا مخالفة رعديبية يهربه عدم مهاعاة الاوانين واألنظمة والممنوعاا ال -1   
 ، رههض الطلبة المخالفين إلى روقي  عاوباا رعديبية بحاهم .

 

في حاو نسبة أ  من المخالفاا الرعديبية إلى الطال  ياوم مشاهف الساحن باإلهاح  -2   
رحايق أولي م  الطال  المهني ، يهف  عابه راهيها عن واقهة المخالفة إلى هئيس وحدة 

بي ، ال   يههض بدوهح الراهيه على مديه شؤون الطلبة والابوو ترخاا  اإلسحان الطال
الال م ، ولمديه اإلداهة بالرشااوه ما  ماديه الحلياة الحاق فاي رحوياو الطالا  علاى للناة 
الرعدي  الري ررولى وحدة شؤون الطلبة رنظيم للسااا اسارماعها واسارلوابها ، إلصاداه 

 قهاهقا الناف  .
 
 يرم روقيهها على الطلبة المايمين داخو السحن اللامهي قي : الهاوباا الري -3   
 
 -4          الحهمااان ماان السااحن لماادة أساابوع ، -3اإلناا اه الحرااابي ،  -2، الرنبيااه الشاافهي  -1

 -6  الحهمااان ماان السااحن لماادة فصااو دهاسااي حامااو ،  -5الحهمااان ماان السااحن لماادة شااهه ، 
إل اااح قيااد  -8الفصااو النهااائي ماان السااحن ،  -7، الحهمااان ماان السااحن لماادة عااام لااامهي حامااو 

إل اح قيد الطال  وفصاله مان الحلياة نهائياا  -9الطال  في الحلية لمدة فصو دهاسي أو فصلين ، 

. 

يحااق لااهئيس وحاادة اإلسااحان الطالبااي روقياا  الهاااوبرين األولااى والوانيااة ، ويحااق  -4   
روقيا  الهاوبااا الساا األولاى،  لمديه شؤون الطلباة والاباوو بالرشااوه ما  ماديه الحلياة

ويحق لمديه الحلية من خالو عمو مللس الحلية روقي  الهاوباا الومااني األولاى، ويحاق 
 لمللس الحلية بناح على قهاه للنة الرعدي  مرى ولد روقي  لمي  الهاوباا .

 
يحق للطال  المهني بروقي  إحدى الهاوباا السااباة ، الارظلم خاالو أسابوعين مان  -5   

صدوه الاهاه بحاه ، ويرظلم أماام اللهاة المساؤولة مباشاهة عان رلار الراي رولاا روقيا  
الهاوبة عليه ، وفي حاو رولى مللس الحلياة روقيا  الهاوباة ، فاإن الطالا  يارظلم عنادقا 

 أمام مللس األمناح .
 
 رشحو للنة نهائية للبا بموضوع الرظلم حيث رصده قهاها نهائيا وابرا . -6   
 

 أديب الطلبة في الكليةأنظمة ت
 
يهدف نظام الرعدي  المرب  فاي الحلياة أوت ، إلاى رههياف الطالا  بضاهوهة الراياد  -1   

بالاوانين واألنظمة الهامة الماههة في الحلية ، حفاظا علاى الساالمة الهاماة وساالمة أداح 
وإخاالم البهامج الرهليمية والبهامج الداعماة واألنشاطة الالصافية ، واحراهام صادقيرها 

ورفاني الاائمين عليها خدمة لهسالة الحلية وأقدافها ، حما يهدف قا ا النظاام إلاى رههياف 
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الطال  بضهوهة صون الممرلحاا واألله ة وحماية المباني باعرباهقا وسائو للنهوض 
 بالهسالة ، رسرمد حهمرها من حهمة الهسالة نفسها .

 
ن رعحياد رطبياهاا ، يشاحالن هادعاا مهماا رهى الحلية أن نشه قوانين الرعدي  وإعاال -2   

 محمال لهادع البناح والروليه واإلهشاد الري راوم به لمي  المواق  الهاملة في الحلية .
 

 المخالفات التأديبية :
 
باإلضااافة إلااى أنظمااة الرعدياا  داخااو السااحن الطالبااي الرااي ساابق  حهقااا فااي الفاااهة     

 مخالفاا الرالية :المرادمة ، رهربه مخالفة رعديبية حو ال
 
اإلخالو بالنظام الهام داخو قاعاا الدهوس أو المخربهاا أو المحربة وييهقا مان  -1   

 مهافق الحلية .
 
اتمرناع المدبه والرحاهيض علاى عادم حضاوه الادهوس أو حلاااا البحاث أو أ   -2   

 بهنامج يرول  على الطال  حضوهح .
 
لخهوض عن اإلهشاداا والروليهااا الراي يرلااقاا اإلخالو بعنظمة اتمرحاناا ، وا -3   

 الطال  من المهاقبين داخو قاعاا اتمرحان .

 
الرلبس بحاتا ال ش في أ  امرحان أو بحاث أو المسااعدة فياه أو ريسايه اهرحاا   -5   

 أ  من ق ح المخالفاا ل ميو من  مالئه .
 
ق أو األفهاو الري مان شاعنها اقرهاف األفهاو المخلة بالشهف أو الحهامة أو األخال -6   

 اإلساحة إلى سمهة الحلية أو سمهة الهاملين فيها ، سواح رم  لر في الحلية أو خاهلها .
 
اسرهماو مباني الحلية وأله رها وممرلحارها ل يه األيهاض الري أولدا من أللها  -7   

 بدون إ ن مسبق ، أو إرالف أو رشويه أ  منها .
 
قدش و م ألحد أعضاح قيئة الردهيس أو أحد أعضاح الهيئة اإلداهة  روليه إقانة أو -8   

 ، أو أل  من  مالئه الطلبة أو أل  من ضيوف الحلية .
 
رشااحيو الرنظيماااا السياسااية أو الدينيااة أو الم قبيااة ، أو المشاااهحة فااي أ  نشاااط  -9   

لصااا ولما  لماعي يخو باواعد وأنظمة الهمو داخو الحلية ، أو رو ي  النشهاا والم
 الربهعاا الري رخدم  لر ، دون إ ن مسبق .
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الر ويه في الووائق اللامهية واإلفاداا والشهاداا الري رمنحهاا الحلياة ، أو رلار  -10   
 الصادهة عن لهاا خاهلية تسرهمالها في أ  من أيهاض الحلية .  

 
 : مخالفات االمتحانات 

 
لي فاي شاهبة شاؤون الطلباة، أو م  عدم اإلخالو بإحالة الطال  عل -1    ى الرحايق األوي

إحالره على للنة الرعدي ، فإ ا أخوي الطال  بنظام اتمرحاناا وخالف إهشاداا المهاقا  
داخااو قاعااة اتمرحااان ، أمااه برسااليم وهقااة اإللابااة والخااهوض ماان الااعااة فااوها ، وعلااى 

ي حهاسااة اإللابااة المهاقاا  المهنااي داخااو قاعااة اتمرحااان أن يحراا  راهيااها بمااا حاادث فاا
الخاصة بالطال  ، حياث يهرماد هئايس الااعاة الراهياه ، وفاي قا ح الحالاة يل اى امرحاان 

 المساق ويهد الطال  هاسبا فيه .
 
إ ا ضاابط الطالاا  مرلبسااا فااي أ  صااوهة ماان صااوه ال ااش ، أمااهح هئاايس قاعااة  -2   

ياادم راهياها اتمرحان بم ادهرها ويضبط لمي  األدواا الري اسارخدما فاي ال اش ، وام 
شااامال بلمياا  األدلااة والاااهائن والشااهود علااى الواقهااة ، إلااى عميااد الحليااة للنظااه وإحالااة 

 األمه بهدح على للنة الرعدي  إللهاح الرحايااا الال مة .
 
إ ا وبا بهد إلهاح الرحايق الال م وهفهه إلى مللس الحلية أن الطالا  قاد اهرحا   -3   

الحلياة قاهاهح برهساي  الطالا  فاي لميا  مسااقاا  مخالفة ال ش صاهاحا ، يرخا  مللاس
الفصو ال   حادث فياه ال اش ، ومراى أحياو الطالا  إلاى للناة الرعديا  وارخا ا الللناة 
قهاها بالفصو ، فصو الطال  من الحلية ، فإ ا فصاو وباا  لار فاي سالله الدهاساي فاي 

 إداهة شؤون الطلبة والابوو ، بحيث ت يلو  إعادة رسليله في الحلية .
 

 : العقوبات التأديبية 
 
الهاوباا الرعديبية الري يرم روقيههاا عناد الرعحاد مان حصاوو المخالفااا الما حوهة فاي     

 قي :دون اإلحالة على للنة الرعدي  ق ح الفاهة 
 
الحهمااان ماان المساااعداا الماليااة أو الماانه الرااي رااادمها  -3اإلناا اه الحرااابي ،  -2الرنبيااه الشاافهي ،  -1

الحهمان من حضوه الدهوس في مساق أو أحوه لمدة فصو دهاسي واحد أو أحوه ،  -4ال  ، الحلية للط
 إل اح امرحان الطال  في مساق أو أحوه .  -6الحهمان من دخوو اتمرحان في مساق أو أحوه ،  -5

 

الهاوباا الرعديبية الري يرم روقيهها عند الرعحد من حصوو المخالفاا الم حوهة في ق ح    
 قي :بهد اإلحالة على للنة الرعدي  ة الفاه
 
 -9الفصاو النهاائي مان الحلياة ،  -8الحهمان من الدهاسة فاي الحلياة لمادة فصاو دهاساي أو أحواه ،  -7

 إل اح قهاه منه الدهلة الهلمية مرى وبا أن قنار ر ويها في إلهاحاا منحها .
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 :وتوقيع العقوبات  إجراءات التحقيق واللجنة التأديبية
 
ررولى وحدة شؤون الطلبة عن طهيق شهبة شؤون الطلباة إلاهاح الرحاياق األولاي  -1   

عند حادوث المخالفااا الرعديبياة ، حياث رهاد با لر راهياها يهفا  إلاى ماديه إداهة شاؤون 
 الطلبة والابوو .

 
ياوم ماديه إداهة شاؤون الطلباة والاباوو بهفا  موضاوع الراهياه إلاى ماديه الحلياة  -2   

للس الحلية ترخا  الاهاه بروقي  الهاوبااا  اا الصالة بصاالحياا حيث يههض على م
حو مان الماديه أو الهمياد أو هئايس الاسام األحااديمي المخارم، أو إحالاة المخالفاة علاى 

 للنة الرعدي  .
 
رشحو للنة الرعدي  عادة من : عميد الحلية هئيسا ، ومديه شؤون الطلبة والاباوو،  -3   

 ، وهئيس الاسم األحاديمي ال   يدهس فيه الطال ، أعضاح .وهئيس وحدة شؤون الطلبة
 
لاااهئيس الاسااام األحااااديمي المهناااي مباشاااهة بحااادوث المخالفاااة فاااي قسااامه، روقيااا   -4   

 الهاوبرين األولى والوانية .
 
 لهميد الحلية في إطاه عمو مللس الحلية روقي  الهاوباا الخمس األولى . -5   
 
 عمو مللس الحلية روقي  الهاوباا السا األولى . لمديه الحلية في إطاه -6   
 
 لمللس الحلية بناح على قهاه للنة الرعدي  روقي  لمي  الهاوباا . -7   
 

 : حقوق التظلم 
 
يحق للطال  المهني بروقي  إحدى الهاوباا السااباة ، الارظلم خاالو أسابوعين مان  -1   

مباشاهة عان رلار الراي رولاا روقيا  صدوه الاهاه بحاه ، ويرظلم أماام اللهاة المساؤولة 
الهاوبة عليه ، وفي حاو رولى مللس الحلياة روقيا  الهاوباة ، فاإن الطالا  يارظلم عنادقا 

 أمام مللس األمناح .
 

رشحو للنة نهائية للبا بموضوع الرظلم حيث رصده قهاها نهائيا وابرا، و لر فاي  -2   
 ع .مدة أقصاقا أسبوعان من راهي  اسرالمها ق ا الموضو
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 القبول والتسجيل  شؤون
 
األساس ال   ياوم عليه عمو الابوو والرسليو وفق المسارمد مان هساالة وأقاداف  -1   

الحلية ، قو احرهام الطال  ، واعرباهح الهنصه األقم في نسق أنشطة الحلية ، ل لر فهلى 
الطلباة وإحاالرهم علاى  لمي  موظفي وحدة الابوو والرسليو ل اما ، را ليو الهابااا أماام

المهشاادين األحاااديميين لرهااهيفهم بعنظمااة وقااوانين الدهاسااة فااي الحليااة ، لياارم رسااليلهم 
 بالسهعة الممحنة ووفق طهق سليمة .

 
م  بداية فرهة الرسليو في الحلية ، رنظم وحدة الابوو والرسليو بالرهاون م  وحدة  -2   

لدين الهايبين بمرابهة دهاسارهم فاي الحلياة، شؤون الطلبة ، أنشطة رههيفية للطلبة المسر
ربين لهم بهامج الحلية ومهافاها وأمااحن الدهاساة فيهاا ، وروضاه لهام خطاواا الرساليو 

 واإلهشاد األحاديمي .
  
= يض  مللس األمناح سياساا الابوو في الحلية بناح على روصياا مللاس الحلياة، 3   

ئة الطالبية المابولة ، على أن راوم وحدة ويصده قهاهاا سنوية رحدد حلم ونوعية الهي
الابوو والرساليو برطبياق قا ح السياسااا والااهاهاا بالرنسايق الا   رنظماه ما  األقساام 
األحاديمياااة وقيئاااة الرااادهيس ، للهاااة سياسااااا اإلهشااااد األحااااديمي واألعبااااح الدهاساااية 

 والبهنامج الدهاسي ونرائج اتخرباهاا .
 
 الرسليو رحديدا المهام الرالية : ررولى وحدة الابوو و  -4  
 

رنفياا  السياساااا المهرماادة للابااوو والرسااليو ، ورنظاايم اإلعالناااا الخاصااة بهااا  -1      
والخاصة باسراطا  الطلبة، والمساقمة فاي رطاويه دلياو الحلياة بالرنسايق ما  المهنياين، 

 ورنسيق لدوو الراويم اللامهي،  و لر من خالو رداوتا مللس الحلية .
 

اساارالم طلباااا اتلرحاااق بالحليااة ضاامن المهااو المحااددة والرحاااق ماان مطابارهااا  -2      
للشهوط ، وردوين خياهاا المرادمين الدهاسية ، والمساقمة فاي رنظايم امرحانااا رحدياد 
المسروى ، وام موافااة ماديه اإلداهة بحشاوف أساماح الطلباة الماباولين فاي بهناامج دهلاة 
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اإلعدادية ، ورحهم وحدة الابوو على إدخاو محروى الطلباا البحالوهيوس أو البهامج 
 في بهنامج الحاس  افلي المهد ل لر . 

 
المساقمة في رنسيق البهنامج الدهاسي ورو ي  الشه ، م  األقسام األحاديمية ،  -3      

في ضوح األعباح الدهاسية المهطاة للطلبة ، والض ط الطالباي فاي المسااقاا المشارهحة 
ياهيااة واإللباهيااة ، والمساااقاا الرخصصااية ، ومرابهااة إلااهاحاا إضااافة األعباااح اتخر

الدهاسية أو الراليم منها ضمن المهو المحددة في حو فصو ، و لر وفق هيبة الطال  
. 

رنظااايم سااالالا الطلباااة ومااادقا بصاااوهة مسااارمهة بنراااائج اخربااااهارهم ووواااائق  -4      
صالة بشاؤون الطالا  وماا يصاده بحااه مان  رطوهقم الدهاسي، ومدقا ح لر بحو ما لاه
 قهاهاا أو رنويهاا أو إن اهاا .......

 

رنظيم قاعاا اتمرحانااا، وإعاداد حشاوف الطلباة الممرحناين وأهقاام للوساهم،  -5      
بالرنساايق ماا  هؤساااح األقسااام األحاديميااة، وروويااق نرااائج اخرباااهاا الطلبااة فااي مساااقاا 

لية ، واعرمادقا في سياق مرابهاة رساليو الطلباة فاي الفصوو وفق المحاو من مللس الح
 الفصوو الرالية .

 

إصداه بياناا مسرمهة رظهه المهدتا الرهاحمية للطلبة في اتمرحاناا النهائية  -6      
لمساقاا الفصوو ، ولدولة اإلن اهاا األحاديمية الري روله إلاى الطلباة الماصاهين مان 

سي و لر بالرنسايق ما  هؤسااح األقساام األحاديمياة، ألو رحسين مهدتا رحصيلهم الدها
وإعداد الاوائم الخاصة بالطلبة المرفوقين لوض  أسمائهم فاي لاوائه الشاهف ، وحاو  لار 

 وفق شهوط ربينها اللوائه  اا الصلة . 
 

رطبيااق سياساااا واضااحة فااي ضااوح مهاادتا الطلبااة الرهاحميااة بالرنساايق ماا   -7      
هشادين األحااديميين ، رحادد األعبااح الدهاساية وطبيهاة المسااقاا األقسام األحاديمياة والم

 الري رهطى للطال  في الفصو الدهاسي وبشحو يااه  قدهاره  .
 

إعداد الحشاوف الخاصاة باالخهلين ، والرعحاد بشاحو ووياق مان إنلاا قم لميا   -8      
إحالرهااا المرطلباااا الدهاسااية وفااق شااهوط اللااوائه تساارحااقهم دهلااة البحااالوهيوس ، و

 موواة إلى مديه اإلداهة إلبداح الهأ  ، ومن وم الروصية إلى مللس الحلية بإقهاهقا .
 

إعداد الشهاداا وووائق الرخهض  اا الصلة بحشوف الخهلين المهرمدة ، وأخ   -9      
 روقي  مديه اإلداهة عليها إلى لان  الهميد والمديه  . 

 

 بها من قبو مديه إداهة شؤون الطلبة والابوو.أية مهام أخهى  اا صلة رحلف  -10    
 

 اإلرشاد األكاديمي 
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يهربه اإلهشاد األحاديمي أساسا مهما لرطبياق نظاام السااعاا المهرمادة وفاق أيساه  -1   
 الطهق ، ويرولى أمه اإلهشاد أعضاح قيئة الردهيس الهاملين في األقسام األحاديمية .

 

لراي الطالا  المسارلد أو المرااب  ، بمهشادح خااهض يضمن اإلهشاد األحاديمي أن ي -2   
قاعاا الدهاسة والمخربهاا ، ليحرس  منه الاايم وطاهق الرفحياه وموالهاة المصااع  ، 
فالمهشد األحاديمي ياوم بشهش نظام الساعاا المهرمدة ، ويعخ  بياد الطالا  إلاى اخريااه 

لمسااروى ونرااائج الرخصاام الاا   يناساا  قدهارااه وميولااه وفااق نرااائج امرحااان رحديااد ا
اخرباااهاا البااهامج اإلعداديااة ، أو نرااائج اخرباااهاا الفصااوو المرالحاااة ، حمااا يحاادد لااه 
األعبااح الدهاسااية والمسااقاا الرااي يهيا  بدهاساارها ومواعيادقا واخرياااه الااائمين علااى 

 ردهيسها ونظم امرحانارها .
 
 

سااية حرااى رخهلااه ، يرااولى المهشااد األحاااديمي مرابهااة رنفياا  الطالاا  لخطرااه الدها -3  
ويهعى إهشادح في األموه النفسية واتلرماعية قده اإلمحان ، و يل  على وحدة الابوو 
والرسااليو أن رااوفه للمهشااد األحاااديمي حااو مااا يحرالااه ماان البياناااا حرااى ياارمحن ماان 

 النهوض بدوهح على الوله األحمو .
 

 مواعيد القبول للطلبة الجدد في الكلية 
 
 

الابااوو والرسااليو باااإلعالن عاان مواعيااد باادح قبااوو طلباااا اتلرحاااق = رااوم وحاادة 4   
بالحلية للطلبة اللدد ومواعيد انرهاح قبولها ، ورهاعي في  لر أن يحاون منرصاف الشاهه 
السادس بداية للابوو في الفصو الدهاسي األوو ، ومنرصاف الشاهه الواامن نهاياة للاباوو 

ي الوااني فرحاون منرصاف الشاهه الوااني عشاه فيه ، أما نهاية فرهة الابوو للفصو الدهاس
 من حو عام .

 

يمحن لوحدة الابوو والرسليو أن ررهامو ما  الطلبااا الاواهدة إليهاا بهاد المواعياد  -5   
الاصوى المحددة تسرالمها ، و لر في ضوح قاهاه يرخا ح مللاس الحلياة ، رملياه طبيهاة 

المهرمادين فاي الحلياة أو ولود مااعد دهاسية شايهة فاي اخرصاام مان اتخرصاصاين 
 في حليهما مها .

 

 شروط القبول في الكلية والوثائق المطلوبة
 
 

يضاا  مللااس الحليااة وفااق سياساااا الابااوو المهرماادة فااي مللااس األمناااح ، الطاقااة  -1   
اتسريهابية لحو فصو دهاسي من الطلبة اللدد ، وياه ألية ، مرى حانا أعداد المراادمين 

 سريهابية ، لابوو الطلبة األحوه رفوقا في دهاسرهم الوانوية . فوق حدود الطاقة ات
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يشرهط لابوو الطلبة فاي الحلياة عموماا ، أن يحوناوا مان ماواطني دولاة اإلمااهاا  -2   
الههبية المرحدة ، ويلو  قبوو طلبة من يياه الماواطنين بنسابة رحادد فاي ساياق سياساة 

 ووفق مارضياا المصلحة .الابوو الهامة الري يهرمدقا مللس األمناح ، 
 
يشاارهط لابااوو الطلبااة فااي الحليااة أن يحونااوا ماان الحاصاالين علااى شااهادة الوانويااة  -3   

الهامة، الاسم األدبي أو الاسام الهلماي،  وأن رحاون مهادترهم النهائياة فاي الشاهادة، وفاق 
 الرالي :

 
 اإلسالمية . % في أقو راديه لمن يهيد اتلرحاق بالحلية في قسم الشهيهة 60 -أ   
 
 % في أقو راديه لمن يهيد اتلرحاق بالحلية في قسم الشهيهة والاانون .  70 -    
 
يمحن للحلية قبوو الطلبة حملة شهاداا الوانوية الشهعية المهرهف بها، شهيطة أن  -4   

% ، ويحااون قبااولهم محصااوها فااي قساام الشااهيهة  60ت ياااو مهاادلهم النهااائي فيهااا عاان 
 دون الاانون .  اإلسالمية ،

  
يمحن قباوو الطلباة الحاصالين علاى شاهادة الوانوياة الهاماة مان خااهض الدولاة ، أو  -5   

الوانويااة البهيطانيااة أو األمهيحيااة ، وفاااا للاواعااد الااواهدة فااي قااهاهاا و اهة الرهبيااة 
 والرهليم المنظمة لابوو الطلبة في اللامهاا المحلية .

 
الحاصالين علاى شاهاداا وانوياة باخرصاصااا، صاناعية أو  ت رابو الحلية الطلباة -6   

رلاهية أو فنية ، حما ت رابو أو رهادو أ  رحصيو دهاسي مبني علاى دوهاا أو باهامج 
 إعداد ورعقيو أو ردهي  .

 
يشرهط تعرماد الشهاداا الوانوية عند رادم الطلبة اللادد لاللرحااق بالحلياة ، أن ت  -7   

   الحصوو عليها أحوه من خمس سنواا .يحون قد مضى على راهي
 
 يل  على المرادمين اللدد إحضاه المسرنداا الرالية : -8   
 

 نسخة مصدقة عن الشهادة الوانوية الهامة ، مهها حشف بالدهلاا.  -1      
 

نسخة عن لوا  السفه وخالصة الايد بالنسبة لمواطني الدولة ، أو ، نسخة عن  -2      
 قامة بالنسبة للمايمين في الدولة .لوا  السفه واإل

 
 شهادة اللياقة الصحية رشمو راهيها برحليو دم . -3      
 

 ر حية بحسن السيهة والسلور صادهة عن المدهسة الري رخهض منها . -4      
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الروقي  على رههد ياضي بالر امه لميا  أححاام اللاوائه والااوانين المهرمادة فاي  -5      
 الحلية .

 
 الروقي  على رههد برفهيه الرام للدهاسة بالحلية . -6      
 

 صوه شخصية ملونة حديوة . 6عدد  -7      

 
 امتحان تحديد المستوى والبرنامج اإلعدادي

 
يخض  لمي  المرادمين اللدد لاللرحاق بالمهحلة األولى من بهنامج البحاالوهيوس  -1   

إلااى امرحااان رحديااد مسااروى و لاار فااي ، مماان انطباااا علاايهم الشااهوط الماا حوهة أنفااا ، 
 المواد الرالية : 

 

 الل ة الههبية   إنشاح ورحليال و حرابة وإعهابا (  -أ    
 

 الل ة اإلنحلي ية   امرحان الروفو ( -    
 

 أساسياا علوم الشهيهة .  -ض   
 
وى رنظم شؤون الابوو والرسليو بالرهاون م  مللس الحلية امرحاناا رحديد المسر -2   

فااي موعااد أقصاااح الخااامس والهشااهون ماان الشااهه الوااامن ، للفصااو الدهاسااي األوو ، 
والخاامس والهشاهون مان الشاهه الوااني عشااه ، للفصاو الدهاساي الوااني ، حياث ررااولى 

 بهدقا إعالن النرائج على الطلبة .
  
يشاارهط تلريااا  قاا ا اتمرحااان بنلاااش ، أن يرحصااو الطالاا  المرااادم علااى مهاادو  -3   
( فااي 400% فااي حااو ماان المااواد الههبيااة وأساسااياا الهلااوم الشااهعية ، وملمااوع  60

 امرحان الروفو .
 
% فااي امرحااان الل ااة الههبيااة  60يلرحااق الطلبااة الحاصاالون علااى راااديه أقااو ماان   -4  

( في امرحان الروفو ، ببهنامج محوف لإلعداد 400وأساسياا علوم الشهيهة ، وأقو من  
سااة مااواد ل ويااة   عهبيااة وإنحلي يااة ( ومااواد شااهعية أساسااية ، والرعقيااو ، يشاامو دها

ويحون بمادوه الطال  إنلا  ق ا البهنامج في فصو دهاساي واحاد أو فصالين دهاسايين 
في أبهد راديه، على أن يحاق المسروى المطلو  بهد الدهاسة المحوفة واإلعداد، ويلراا  

 اتمرحان بنلاش .
 
ليو مللااس الحليااة ، بعسااماح الطلبااة المحااالين علااى وحاادة الابااوو والرساا رااوافي -5   

البهنامج اإلعداد  ضمن حشوف رامة ، و لر في موعد أقصاح األوو من الشاهه الراسا  
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للفصو الدهاسي األوو ، واألوو من الشهه األوو للفصو الدهاسي الواني ، حراى يرسانى 
 يو في الوقا المناس  .للمللس الايام باإللهاحاا الال مة لبدح بهنامج اإلعداد والرعق

 
يلرحاااق الطلباااة الااا ين ينهاااون بهناااامج اإلعاااداد المحواااف بنلااااش ، فاااي بهناااامج  -6   

 البحالوهيوس مرى أمحنهم  لر ، في الفصو الدهاسي األوو أو الواني .
 

 قواعد التسجيل واإلجراءات العملية المعتمدة إلنجازه وملف الطالب
 
و بااإعالن أسااماح النااالحين فااي امرحااان رحديااد بهااد قيااام وحاادة الابااوو والرساالي -1   

المسروى، وإعالن أسماح الطلبة النالحين في بهناامج اإلعاداد والرعقياو ، يرولاه الطلباة 
النالحون إلى وحدة الابوو والرسليو لمباشاهة إلاهاحاا الرساليو ، وعلايهم إلرماام قا ا 

 ال هض الايام بالخطواا الرالية : 
 

ة اإلهشااادية الرااي ربااين بشااحو واضااه ، الاساام األحاااديمي ، اساارالم اتساارماه -1      
والمساقاا المطهوحة في الفصو ، والساعاا المهرمدة لحو مساق ، والمرطلباا الساباة 
، والحد األقصى لله ح الدهاسي واألدنى والحد اتسرونائي وشهوطه ، بحيث رحدد ق ح 

ري يهي  بدهاسرها ، وراوم وحدة اتسرماهة خاناا رمحن الطال  من اخرياه المساقاا ال
الابوو ، إضافة تسرماهة اإلهشاد ، برسليم الطال  نسخة من البهنامج الدهاساي المهرماد 

 في الفصو .
 

يااوم الطالاا  بمهالهااة الخطااة الدهاسااية المهرماادة فااي الفصااو بمااا رطهحااه ماان  -2      
ساانى لااه إعااداد مساااقاا وساااعاا مهرماادة ، ومهالهااة البهنااامج الدهاسااي ، و لاار لير

بهنامله األسبوعي ال   يحدد بمولبه المساقاا المخراهة بشحو يخلو من الرهاهض ، و 
 يمحنه من حضوه لمي  ساعاا المساقاا األسبوعية دون رضاه  .

 
يروله الطال  بهد  لر إلى مهشدح األحاديمي ليههض عليه اتسرماهة اإلهشادية  -3     

بوعي و مسااقاره الدهاساية الراي اخراهقاا ، حياث يااوم الري حدد بمولبها بهناملاه األسا
المهشااد براادقياها ، والرعحااد ماان موافارهااا لمنظمااة ، وعاادم ولااود رهاااهض فااي مواعيااد 
المحاضااهاا الخاصااة بهااا ، وأنهااا ررفااق ماا  قاادهاا الطالاا  وفااق البياناااا الخاصااة بااه 

د اتسارماهة ويوقا  والمحالة على المهشد من قبو إداهة شؤون الطلباة والاباوو، وام يهرما
عليها، وعلى المهشد ل اما بححم الهالقة الري ينميها م  طالباه فاي ملااو اإلهشااد ، أن 

 يشهش للطال  قنا رفاصيو الخطة الدهاسية وأنظمرها ، ويلي  على اسرفساهاره .
 

يروله الطال  بهد اعرماد مهشدح األحاديمي تسرماهة اإلهشاد إلى هئيس وحدة  -4      
و والرسااليو تعرمادقااا ، ويرعحااد ماان موافاااة المساااقاا المخراااهة للرخصاام الاا   الابااو

 اخراهح الطال  ، ومن اله ح الدهاسي المسموش به ، والمرطلباا الساباة .
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ياوم الطال  أخيها برسليم اتسرماهة اإلهشادية ، بهد اعرمادقا من هئيس وحدة  -5      
ل   يضهها بدوهح في ملف الطالا  إلاى لانا  الابوو والرسليو، إلى موظف الرسليو ا

نرااائج امرحانارااه ، وياادخو بياناااا قاا ح اتساارماهة فااي الصاافحة المخصصااة للطالاا  فااي 
 بهنامج الحاس  افلي ، والري فيها بالرالي بياناره الشخصية ونرائج امرحاناره .

 
لابوو أصوت ، بهد اعرماد اتسرماهاا اإلهشادية من قبو مديه شؤون الطلبة وا -6      

 يرم رسليم الطال  نسخة عنها م  إشهاه الرسليو والبطاقة اللامهية .
 
رنسح  إلهاحاا الرسليو المبينة أعالح على باقي الفصوو وفي لميا  مساروياا  -2   

الدهاسااة ، بحيااث ياارم رحاااق المهشااد األحاااديمي وهئاايس وحاادة الابااوو والرسااليو، ماان 
ح الدهاساي ، بنااح علاى نراائج اخرباهاراه فاي الفصاوو اخرياهاا الطال  لمساقاره وللها 

 الدهاسية الساباة .
 
فاي حااو رهااديو البهناامج الدهاسااي أو إل ااح أو دمااج بهاض الشااه  ، بهاد اعرماااد  -3   

اتسرماهاا اإلهشادية الخاصة باخرياهاا الطلبة لمساقارهم الدهاسية ، فإناه يرهاين علاى 
 رهاهض أو رالفي النام في مساقاره المخراهة .الطال  الهودة إلى مهشدح لرصحيه ال

   
روافي إداهة شاؤون الطلباة والاباوو مللاس الحلياة ، بعساماح الطلباة المساللين فاي  -4   

بهنامج البحالوهيوس مو عين على المساقاا الدهاسية والشه  في موعاد أقصااح نهاياة 
ة األسابوع الوااني مان األسبوع األوو من الشاهه الراسا  للفصاو الدهاساي األوو ، ونهايا

الشهه األوو للفصو الدهاسي الواني ، حراى يرسانى للمللاس الاياام بااإللهاحاا الال ماة 
 لبدح الدهاسة  .

 
يرهين على الطلبة الماباولين اللادد وحا لر الاادامى ، أن يراادموا إلرماام إلاهاحاا  -5   

لبة والابوو، بحيث الرسليو في الفصو الدهاسي في الموعد ال   رحددح إداهة شؤون الط
يحون الطلبة المرعخهون عهضة لفادان حاهم باتلرحاق به ا الفصو ما لم يحن وماة عا ه 

 مابوو يوافق عليه مللس الحلية  .
 
عناادما يسااروفي الطالاا  شااهوط الابااوو فااي الحليااة ، فااإن وحاادة الابااوو والرسااليو  -6   

لوواائق المطلوباة الخاصاة رنشىح لاه ملفاا رهطياه هقماا ، ورحفاظ فاي قا ا الملاف لميا  ا
بالطالا  ، ورماادح بصااوهة مساارمهة بالووااائق  اا الصالة برطااوه دهاسااة الطالاا  ونرااائج 
اخرباهاره ، حما رحفظ فيه لمي  الخطاباا والرنويهاا واإلن اهاا الخاصة به ، ورنشىح 
لااه صاافحة فااي بهنااامج الحاساا  افلااي راادون فيهااا بيانارااه الشخصااية ونرااائج اخرباهارااه 

 يخها واخرياهاره خالو راهي  دهاسره في الحلية .برواه
 

 تأجيل القبول ووقف التسجيل واالنقطاع عن الدراسة
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يمحن للطال  المسرلد بهد قبوله في الحلياة أن ياادم طلباا إلاى إداهة شاؤون الطلباة  -1   
والابوو، يطلا  فياه رعلياو قبولاه لمادة فصاو دهاساي واحاد ، أو فصالين دهاسايين ححاد 

 لر بناح على ولود ع ه مابوو يمنهه من إرماام إلاهاحاا الرساليو ، فاإ ا لام أقصى، و
يرادم للرسليو في بداية الفصو الوالث من راهي  رعليو قبوله ححد أقصاى، أل اي قبولاه . 
ويل ى قبوو الطال  مباشهة ، مرى لم يرادم للرسليو في المهو المحددة بهد إعالن قبولاه 

 فيه عن هيبره برعليو الابوو . ، ولم يادم الطل  ال   يهه 
 

يلو  للطال  ال   أرم دهاسة فصو دهاسي حامو في الحلية علاى أقاو رااديه ، أن  -2   
يرادم ، أوناح دهاسره في الفصو الرالي ، إلى إداهة شؤون الطلبة والابوو بطل  يبين فياه 

الطالا  مراى هيبره بإيااف رسليله ، ولمديه شؤون الطلبة والابوو، قبوو وقف رساليو 
رحاق من قيام ع ه قهه  يمنهه من اتنرظام فاي الدهاساة ، وعلياه إباالغ مللاس الحلياة 

 ب لر .
 

م  عدم اإلخالو باألححام الخاصة بالهساو  بساب  ال ياا  ، فاإ ا اناطا  الطالا   -3   
عن الدهاسة من ييه أن يرادم بطل  لوقف رسليله مدة مررالية رااه  نهاية المسموش به 

ان  لر خالو األسابي  األهبهة األولى ، رام وقاف رساليله إلباهياا بااهاه مان ماديه ، وح
شؤون الطلبة والابوو ، ويلو  لمللس الحلية السماش للطال  ال   وقف رسليله إلباهيا 
بمهاودة الرسليو والدهاسة مرى وبا ياينا أن اناطاعاه عان الدهاساة حاان لها ه قهاه  ، 

 لابوو باهاه مللس الحلية المرخ  به ا الشعن .ورخطه إداهة شؤون الطلبة وا
 

يحرفظ الطال  ال   رم وقف رسليله اخرياها أو إلباها بلمي  راديهاره الري حصو  -4   
عليهااا فااي الفصااوو الساااباة ، ورحرساا  لااه مرااى عاااد لالنرظااام بدهاسااره ضاامن المهلااة 

 المحددة .
  
أو اإللبااه  عان أهبهاة فصاوو  ت يلو  أن ر يد مدة وقاف الرساليو اتخريااه  -5   

دهاسية مررالية أو مرفهقة ، يحرس  من ضمنها الفصو ال   رم فيه وقف الرسليو ، فاإ ا 
رلاو ا فرهة اتناطاع عن الدهاساة المادة الما حوهة ، أل اي رساليو الطالا  مان الحلياة 
م نهائيااا ، وروبااا عباااهة منسااح  ماان الحليااة فااي ساالله الدهاسااي ، وحاا لر يفهااو إ ا راااد

 بطل  انسحا  من الحلية بصوهة طوعية .    
 

يسرطي  الطال  المنسح  من الدهاسة في الحلية الرادم بطل  يهبه فيه عن هيبره  -6   
بإعادة قيدح طالبا في الحلية ، وفي ق ح الحالاة يلاو  بااهاه مان مللاس الحلياة بنااح علاى 

صوله عليها فاي الحلياة روصية من مللس الاسم ، احرسا  راديهاا الطال  الري سبق ح
بحيث يبنى عليها رسليله اللديد ، بشهط أن ت ر يد مدة اناطاع الطال  عن الدهاسة في 

 الحلية بسب  اتنسحا  عن سرة فصوو مررالية   والث سنواا ( .
 

إ ا  ادا مدة اتناطاع عن الدهاساة بساب  اتنساحا  عان سارة فصاوو دهاساية،  -7   
لحلية ولحن باعرباهح طالبا مسرلدا ، ويفاد حاه عنادقا باتسارفادة قبو إعادة قيد الطال  با

 من لمي  دهاسره ونرائله الساباة في الحلية .



 

27 

 
في ت رؤخ  بهين اتعرباه فرهاا وقف الرسليو وت فرهاا اتنسحا  من الحلية ،  -8   

 وهيوس .احرسا  الحد األقصى للمدة الري يمحن للطال  المحوث فيها لنيو دهلة البحال

 

ت يسرطي  الطال  اتسرفادة من أ  مساق دهاسي ، قام بدهاسره في لامهة أخهى  -9   
أو حلية أو مههد عاو مهرهف به خالو فرهة اناطاعه عن الدهاسة في الحلياة أو انساحابه 
منهااا ، وت يحااق لااه طلاا  مهادلرااه بمساااقاا دهاسااية مماولااة رااادمها الحليااة فااي فصااولها 

 الدهاسية .
 
للطال  المنسح  أو المناط  الحق بطل  نس  عن سلله الدهاسي ال   أرمه في  -10   

 الحلية أوناح انرظامه بها .
 

 االنسحاب من بعض المساقات الدراسية وإضافة بعضها   
 
يمحاان للطالاا  المناارظم فااي الفصااو الدهاسااي ، اتنسااحا  ماان بهااض المساااقاا  -1   

اح رسليله للفصو واعرمدا حس  األصوو، وإضاافة الدهاسية الري سبق له اخرياهقا أون
بهضها ، شهيطة أن ت ر يد السااعاا المهرمادة إللماالي المسااقاا أو رااو عان الحادود 
المصهش بها وفق الخطة الدهاسية المهرمدة ، وأن يرم  لر خالو األسابي  الوالوة األولاى 

 ا .لبدح الدهاسة ، بحيث ت يمحنه إلهاح أ  رهديو بهد اناضائه
 
روبا في اسرماهة اإلهشاد ، وفي الصفحة الخاصة باخرياهاا الطال  في بهناامج  -2   

الحاس  افلي ، عباهة منسح  في موا اة المساق ال   انسح  مناه ، وعبااهة مضااف 
 في موا اة المساق ال   أضافه .

 
اقاا رحاادد الخطااواا الهمليااة إللااهاح الرهااديو أو اإلضااافة علااى اخرياااهاا المساا -3   

 الدهاسية ، بما يلي :
 

يرولااه الطالاا  الهاياا  بااإلهاح رهااديو علااى خطرااه الدهاسااية فااي الفصااو إلااى  -1      
وحدة الابوو والرسليو ضمن المهلة المحددة، وياوم بطل  نسخة عان اسارماهة اإلهشااد 

 لرحديد اخرياهاره اللديدة في ضوح الرهديالا الري يهي  بإلهائها على المساقاا .
 
يههض الطال  اسرماهره المهدلة علاى مهشادح األحااديمي لرنايحهاا والرعحاد مان  -2      

 عدم ولود رهاهض فيها ، وم اعرمادقا وأخ  الموافاة عليها . 
 

يروله الطال  بهدقا باسارماهره اإلهشاادية إلاى هئايس وحادة الاباوو والرساليو  -3      
هنااي برنفياا  رهااديالرها فااي ملااف تعرمادقااا وفااق األصااوو، وماان واام لياااوم الموظااف الم
 الطال  وفي صفحره الخاصة في بهنامج الحاس  افلي .
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راوم إداهة شؤون الطلبة والابوو بموافاة مللس الحلية بفحوى ق ا الرهديو عناد  -4      

 إرمامه .

 
 تحويل البرنامج الدراسي داخل الكلية 

 
على األقو أن يرادم إلى إداهة  يلو  للطال  بهد إرمامه دهاسة فصو دهاسي حامو -1   

شؤون الطلبة والابوو بطل  يهباه فياه عان هيبراه بر يياه رخصصاه ، ويحاون  لار فاي 
المهلة المحددة للرسليو في الفصاو الدهاساي الراالي ، بحياث رراولى إداهة شاؤون الطلباة 
والابااوو اسااريفاح الطلباااا وإبااداح الااهأ  وعهضااها علااى مللااس الحليااة رمهياادا ترخااا  

هاهاا المناسبة بشعنها ، في موعد أقصاح نهاياة األسابوع األوو مان الفصاو الدهاساي الا
 الرالي .

 
يلو  للطال  في قسم الشهيهة ، مرى أرم دهاسة فصو دهاسي حاماو علاى األقاو،  -2   

أن يرااادم إلااى إداهة شااؤون الطلبااة والابااوو بطلاا  رحويلااه إلااى قساام الشااهيهة والاااانون، 
( ناطراين، 2له الرهاحمي في الفصو ال   دهسه أو الفصوو عان  شهيطة أن ت ياو مهد

 %( ، وحان مهدله في الشهادة الوانوية ت ياو عن  لر أيضا .70أ   
 

يلو  للطال  في قسم الشهيهة والااانون ، مراى أرام دهاساة فصاو دهاساي حاماو  -3    
إلاى قسام الشاهيهة،  على األقو ، أن يرادم إلى إداهة شؤون الطلبة والابوو بطل  رحويله

( 2شهيطة أن ت يحون مهدله الرهاحماي فاي ماواد الشاهيهة والماواد المشارهحة أقاو مان  
 %( .70ناطرين ، أ   

 
ت يلو  قبوو طل  الرحويو أو ر ييه الرخصم أحوه من مهة واحادة طاواو مادة  -4   

 دهاسة الطال  في الحلية .
 
الاا  فااي قساام الشااهيهة والاااانون ، نريلااة فااي حالااة روليااه اإلناا اه األحاااديمي للط -5   

انخفااض مهدلاه الرهاحمااي عان الحاد المطلااو  ، يهطاى فهصاة خااالو فصالين دهاساايين 
إل الة اإلن اه ، فإن عل  عن إ الره حوو بشحو إلباه  إلاى قسام الشاهيهة ، ويشارهط 

مان لرحويله ق ا أن ت يحون مهدلاه الرهاحماي فاي ماواد الشاهيهة والماواد المشارهحة أقاو 
 %( ، ويمحن لمديه الحلية إعطاؤح فهصة فصو والث .70( ناطرين، أ   2 
 
في حالة روليه اإلن اه األحاديمي للطال  في قسم الشهيهة ، نريلة انخفاض مهدله  -6   

الرهاحمي عن الحد المطلو  ، يهطى فهصة خالو فصلين دهاسيين إل الة اإلن اه، فاإن 
إلاى بهناامج عاللاي بنظاام دهاساة خاصاة لمادة عل  عان إ الراه حاوو بشاحو إلبااه  

فصو دهاسي واحد أو فصلين ، فإن رمحن خالو ق ح المادة مان إ الاة اإلنا اه األحااديمي 
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أعيد الطال  باهاه من مللس الحلية واطالع مان إداهة شاؤون الطلباة والاباوو لالنرظاام 
 بدهاسره الرخصصية في قسم الشهيهة ، وإت فصو من الحلية .

 
 
في حالة روليه اإلن اه األحاديمي للطال  في قسم الشهيهة والاانون وعل ح عان   -7   

إ الره خالو المدة المحددة ، وحان مهدله الرهاحمي في ماواد الشاهيهة والماواد المشارهحة 
( ناطرين ، فإنه يحاوو عنادقا بشاحو مباشاه وبصاوهة إلباهياة إلاى البهناامج 2أقو من  

فاإن رمحان خاالو  صة لمدة فصو دهاسي واحاد أو فصالين ،الهاللي بنظام الدهاسة الخا
ق ح المدة من إ الة اإلن اه األحاديمي أعيد الطال  باهاه من مللاس الحلياة واطاالع مان 

 إداهة شؤون الطلبة والابوو لالنرظام بدهاسره في قسم الشهيهة ، وإت فصو .
 
قاا الدهاسااية المشاارهحة راااوم إداهة شااؤون الطلبااة والابااوو باحرسااا  نرااائج المسااا -8   

الرااي دهسااها الطالاا  قبااو الرحويااو ونلااه فيهااا ، فااي سااياق المهاادو الرهاحمااي المحرساا  
 للطال  في رخصصه اللديد بهد الرحويو .

 
 التحويل من خارج الكلية إليها  

 
يض  مللس الحلية السياساا الخاصة بابوو رحويو الطلبة الداهسين خاهض الحلياة  -1   

 مد طلبارهم المادمة به ا الشعن وياهقا .إليها ، ويهر
 
يلااو  باااهاه ماان مللااس الحليااة، بناااح علااى اقرااهاش إداهة شااؤون الطلبااة والابااوو  -2   

وروصااية مللااس الاساام، قبااوو رحويااو الطلبااة ماان لامهاااا أو حلياااا لامهيااة أو مهاقااد 
 شهوط الرالية:لامهية عالية مهرهف بها إلى أحد األقسام األحاديمية في الحلية، و لر بال

أن رحااون دهاسااة الطالاا  المهنااي بطلاا  الرحويااو موافاااة لالخرصااام نفسااه  -1      
 المهرمد في الاسم ال   يهي  بالرحوو إليه .

 
أن يحااون الطالاا  المهنااي قااد أمضااى بنلاااش دهاسااة فصاالين دهاساايين أو ساانة  -2      

مهراهف بهاا ، وحاان دهاسية حاملاة، فاي لامهاة أو حلياة لامهياة أو مههاد لاامهي عااو 
 %( .70( ناطرين ، أ   2مهدله الدهاسي ت ياو عن  

 
 أن يسروفي شهوط الابوو في الحلية . -3      
 أن رروفه أماحن شايهة وفق سياساا الابوو المهرمدة . -4      
أن رحون اللامهة أو الحلية أو المههد الهاالي مان مؤسسااا الرهلايم الهاالي الراي  -5      
 نظام الحضوه والمواظبة .رعخ  ب
 أن ت يحون قد فصو من أ  منها فصال رعديبيا . -6      
أن ت ياو مهدله الوانو  عن المطلو  نظاما في قسم الشهيهة أو قسم الشاهيهة  -7      

 والاانون .
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يهرمد مللس الحلية احرسا  المساقاا الدهاسية الري سابق للطالا  أن دهساها فاي  -3   

مرحااوو منهااا بناااح علااى روصااية الاساام األحاااديمي المخاارم ، و لاار وفااق المؤسسااة ال
اساارماهة رهاادقا لهاا ا الشااعن إداهة شااؤون الطلبااة والابااوو، ياارم روبيرهااا فااي ملااف الطالاا  
وصفحره ضمن بهنامج الحاس  افلي ، ويشرهط تحرسا  المساقاا الدهاسية أن يحون 

 %(  .70ران  ( ناط2الطال  قد ناو في حو منها راديها أقله  
 
الحااد األقصااى ماان الساااعاا المهرماادة الرااي يلااو  مهادلرهااا واحرسااا  مساااقارها  -4   

%( خمسون بالمائاة مان إلماالي عادد السااعاا المهرمادة فاي 50لطال  الرحويو ، قو  
 البهنامج الدهاسي لدهلة البحالوهيوس .

 
ت رااادخو الااادهلاا أو الرااااديهاا أو المهااادتا الراااي حصاااو عليهاااا الطالااا  فاااي  -5   

المساقاا المحرسبة وفق نظام الرحويو في حسا  المهدو الرهاحماي للطالا  فاي الحلياة ، 
وروبا في موا اة ق ح المساقاا المحرسبة وفق نظام الرحويو في سلو الطال  الدهاساي 

 هاسة ساباة .، عباهة   مهادلة ( بناح على د
 
يحاو الطالا  الا   قباو رحويلاه ، علاى مهشادح األحااديمي ، بهاد اعرمااد اسارماهة  -6   

احرساا  المسااقاا المحولااة وفاق األصاوو وأخاا ح نساخة عنهاا ، ليباشااه رسساليله وفااق 
 الخطط المربهة الري سبق  حهقا .

  
 

 الخطة الدراسية 
 

أساسااا لنظامهااا  السههاعات المعتمههدةنظااام  رهرمااد حليااة اإلمااام مالاار للشااهيهة والاااانون   
، وررااولى األقسااام  نظههام الفصههولالرهليمااي ، وربنااى الخطااة الدهاسااية فيهااا علااى أساااس 

األحاديمية ومللس الحلية مسؤولية رنفي  الخطة الدهاسية وضمان نلاحها وفق السياساا 
رراولى رااديم المحههة في مللس الحلية والمهرمدة أصوت مان قباو مللاس األمنااح ، حماا 

الدهاساااا والرصااوهاا الخاصااة باسااردامة رطويهقااا، ورساارخدم حاا لر بصااوهة مساارمهة 
بااهامج فهالااة لراياايم ماادى فهاليااة مفااهداا البهنااامج الرهليمااي المهرمااد ، وماادى موافارهااا 

 لهسالة وأقداف الحلية ، ومدى مواحمرها لهسالة الملرم  وحالاره .
 

 الدراسيةنظام الساعات المعتمدة والفصول   
 

المضافة إلى المساق الدهاسي ال   يرم طهحه فاي الفصاو  الساعة المعتمدةرحدد  -1   
الواحادة فاي الفصاو الدهاساي الواحاد رهناي فاي أقاو  السهاعة المعتمهدة، على أسااس أن 

بحيث ت يلو  أن رنام عان  لار، وت  ( ساعة تدريس فعلية15خمس عشرة )راديه 
شاد وت السااعاا المخصصاة لالمرحانااا ، فهنادما يحادد ردخو في حسابها ساعاا اإله
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( سهاعات 3ثهال  )على سبيو المواو في الفصو الدهاساي الواحاد  لمساق الفق  المههبي
، فه ا يهني أن ملموع ساعاا الردهيس الفهلياة الراي يلا  رااديمها فاي الفصاو  معتمدة

 .( ساعة  45س وأربعون )خمله ا المساق في أقو راديه قو 
 

في سياق الخطة الدهاسية اتعريادية ، فاإن السااعة المهرمادة الواحادة رهناي سااعة  -2   
 نظهية واحدة في األسبوع ، و ساعرين عمليرين مرى حان للمساق لان  عملي .

 

يلو  أن يسند ردهيس سااعاا المسااق الدهاساي أو بهضاها إلاى أساار ة  ائاهين،  -3   
ا، وبما ت يؤوه على فهالية الخطة الدهاسية، علاى و لر وفق ما يهاح مللس الحلية مناسب

 أن ياوم األسار ة الموبرون بإرمام ما قصه األسار ة ال ائهون عن أدائه . 
 

، وياارم  ثمانيههة فصههولياارم رو ياا  المساااقاا الدهاسااية بساااعارها المهرماادة علااى  -4   
على فصليين طهحها ضمن أهبهة مسروياا ، بحيث ررو ع الدهاسة في السنة اللامهية 

، و لر وفق المبين في الفاهة الخاصة برفصيو فصل الخريف وفصل الربيع اعرياديين ، 
مراى دعاا  فصهل صهيفي، ويمحان إضاافة الخطة الدهاساية ومفاهداا البهناامج الرهليماي

 .  الحالة ل لر
 
( أسابوعا ، وت يلاو  16يشرمو حو فصو من فصوو الدهاسة علاى سارة عشاه   -5   

حاواو، أن يااو ملماوع السااعاا الفهلياة لحاو سااعة مهرمادة عان المااهه ، في لمي  األ
 وقو خمس عشهة ساعة دهاسية  . 

 
يحااادد الحاااد األدناااى لهااادد السااااعاا المهرمااادة لنياااو دهلاااة البحاااالوهيوس فاااي  -6   

 الرخصصاا الري رطهحها الحلية ، بما يلي : 
 

 وون ساعة مهرمدة .ووال وخمس ( مائة 135قسم الشهيهة اإلسالمية    -أ    
 
 وأهبهون ساعة مهرمدة . ووالث( مائة  143قسم الشهيهة والاانون    -     
 
رو ع الساعاا المهرمدة لنيو دهلة البحالوهيوس في قسم الشهيهة وقسم الشهيهة  -7   

 والاانون ، على النحو الرالي : 
 
 : ( ساعة مهرمدة ، مو عة حما يلي 28مرطلباا حلية عامة   -أ   
 ( ساعة مهرمدة 22* مرطلباا حلية عامة إلباهية       
 ( ساعة مهرمدة 6* مرطلباا حلية عامة اخرياهية       
 
 ( ساعة مهرمدة ، مو عة حما يلي : 39  مشرهحةمرطلباا حلية  -    
 ( ساعة مهرمدة 21إلباهية   مشرهحة* مرطلباا حلية      
 ( ساعة مهرمدة 18  اخرياهية مشرهحة* مرطلباا حلية      
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 :  ( ساعة مهرمدة، مو عة حما يلي68ة  الرخصصيالشهيهة مرطلباا قسم  -ض   
 ( ساعة مهرمدة 56  اإللباهية * مرطلباا قسم الشهيهة الرخصصية     
 ( ساعة مهرمدة12  اتخرياهية * مرطلباا قسم الشهيهة الرخصصية     
 
 ( ساعة مهرمدة، مو عة حما يلاي76ة  رخصصيالالشهيهة والاانون مرطلباا قسم  -د   
 : 

 ( ساعة مهرمدة 61  اإللباهية الرخصصية والاانون * مرطلباا قسم الشهيهة     
 ( ساعة مهرمدة15  اتخرياهية الرخصصية والاانون * مرطلباا قسم الشهيهة     
 
( ، نونلحااو ماان طلبااة قساام الشااهيهة وطلبااة قساام الشااهيهة والاااابحااث الرخااهض    -قاا    

 الاانون ( الشهيهة وردهي  عملي   خام باسم 
 
رو ع المرطلباا المهرمدة في البهنامج الرهليمي والري سبق  حهقا ، علاى أهبهاة  -8    

مسروياا   أهب  سنواا ( ، حو واحد منهاا يضام فصاليين دهاسايين ، بحياث يارم طاهش 
 ساعارها المهرمدة وفق الرالي : 

 
 

 قسم الشريعة والقانون                        قسم الشريعة                         
 

 ( ساعة مهرمدة36    ( ساعة مهرمدة34   * المسروى األوو   :
 ( ساعة مهرمدة38    ( ساعة مهرمدة32   * المسروى الواني   :
 ( ساعة مهرمدة36    ( ساعة مهرمدة 36   * المسروى الوالث  :
 ( ساعة مهرمدة 33    ( ساعة مهرمدة33   * المسروى الهاب   :

 ( ساعة مهرمدة 143         (  ساعة مهرمدة135            * المجموع :
 

 أساليب ولغة التدريس وخطة اإلرشاد الدراسي
 
رهرمد الحلية أسلو  الرادهيس الصافي ، ورحاهم علاى ر وياد الفصاوو الدهاساية  -1   

نلاا  الهملياة الرهليمياة وفاق أحادث الطاهق ، بالوسائو السمهية والبصهية الري رضامن إ
وفااي المساااقاا الرااي خصصااا لهااا ساااعاا عمليااة ، فااإن ردهيسااها ياارم فااي مخربااهاا 

 المهلومارية أو داخو أهوقة المحربة الهامة   ساعاا محربية بحوية ( .
 
ل اااة الرااادهيس فاااي الحلياااة قاااي الل اااة الههبياااة ، ويااارم رااادهيس بهاااض المسااااقاا  -2   

الل اة اإلنحلي ياة ، و لار وفاق المباين فاي الباا  الخاام برفصايو مفاهداا الرخصصية ب
 البهنامج الرهليمي .
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ياوم مللس الحلية بناح على روصياا ملاالس األقساام األحاديمياة ، فاي بداياة حاو   -3  

عام لامهي ، بوض  خطة إهشادية رو ع فيها المساقاا الدهاسية بشحو رصاعد  علاى 
بهة مسروياا ، و يل  أن رلحظ الخطة اإلهشادية بيان األماوه ومانية فصوو وضمن أه

 الرالية :
 

رفصيو مساقاا حو فصو علاى حادة ، وبياان مرطلباراه الدهاساية مو عاة علاى  -1      
أنواعهاااا المخرلفاااة مااان مرطلبااااا حلياااة عاماااة إلباهياااة أو اخرياهياااة ، ومرطلبااااا حلياااة 

 م الرخصصي .رخصصية إلباهية أو اخرياهية ، ومرطلباا الاس
   

 بيان عدد الساعاا المهرمدة لحو مساق دهاسي النظهية منها والهملية . -2      
 

إعطاح حو مساق دهاسي هم ا ، يشيه إلاى حوناه مرطلا  حلياة أو قسام ويشايه  -3      
إلى نوعه بحونه عاما أو رخصصيا ، إلباهياا أو اخرياهياا ، ويهطاى المسااق إلاى لانا  

 إلى المسروى والفصو ورسلسو المساق .  هم ح هقما ، يشيه
 

رحديااد المرطلباااا الساااباة إ اح حااو مساااق دهاسااي ، بحيااث ت يلااو  للطالاا   -4      
دهاسة أ  مساق دهاسي قبو أن ينهي بنلاش دهاساة مرطلباه الساابق، وفاي حااو حادوث 

لاس الحلياة  لر فإن إداهة شؤون الرهليم والابوو راوم بإل اح رسليله في المساق وربل  مل
باهاه اإلل اح، ويلو  باهاه من مللس الحلية بهد موافاة الاسم األحااديمي والمهشاد، أن 
يدهس الطال  المساق ومرطلبه السابق بشحو مرا امن فاي الفصاو الدهاساي  اراه، و لار 

 مرى دهس المرطل  السابق ولم ينله فيه أو حان رخهله مروقفا عليه .
 

ف ومخهلاا حو مسااق دهاساي ومحروياراه ، بشاحو وض  وصف دقيق ألقدا -5      
 يرناس  م  الساعاا المهرمدة المخصصة له .

 

رطهش المساقاا الدهاسية مهة واحدة في الهام اللاامهي علاى أقاو رااديه، ويلاو   -4   
طهحها في الهام مهرين خالو الفصلين الدهاسايين ، ويسارونى مان قا ا النساق المسااقاا 

  طهحهااا فااي حااو عااامين مااهة فااي أقااو راااديه ، و لاار وفااق اتخرياهيااة ، الرااي يلااو
 مارضياا الض ط الطالبي والمصلحة الري يهاقا مللس الحلية .

 

ياوم أعضاح قيئة الردهيس المسؤولون عان رادهيس المسااقاا الدهاساية الراي يارم  -5   
طهحها في الفصو الدهاسي ، قبو بداياة الفصاو بمادة حافياة ، بوضا  الخطاط الرفصايلية 

 لردهيس مساقارهم ، حو مساق على حدة ، ويبين في ق ح الخطط ما يلي :
 

 أقداف المساق الدهاسي ووصف مخهلاره . -1      
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رو ي  محروى المساق بشحو رفصيلي على الساعاا الفهلية المخصصة له وفق  -2      
فيا  قا ح بيان ساعاره المهرمادة النظهياة منهاا والهملياة مراى ولادا ، ورووياق مواعياد رن

 الساعاا برواهيخها .
 

بيااان المهالاا  األساسااية والمساااندة المهرماادة فااي دهاسااة المساااق، والوسااائو  -3      
 الرهليمية المسرخدمة . 

 

 خطة الراييم المربهة في المساق . -4      
 
يهرمااد هئاايس الاساام األحاااديمي المخاارم الخطااط الرفصاايلية لراادهيس المساااقاا  -6   

  من المدهسين ، ويعخ  عليها موافاة الهميد .والمادمة أصوت
 
ياوم أعضاح قيئة الردهيس بهد اعرماد خطط ردهيسهم الرفصيلية ، برو يهها علاى  -7   

طلباة المسااقاا ، ويرولاون إهشااد طلباة المسااق إلاى مواحباة خطاة الرادهيس بالرحضاايه 
 مفهداا المساق .  المسبق ليرمحنوا من مشاهحة أسرا قم ومرابهره أوناح قيامه بشهش

 
في حاو رم طهش المساق في الفصو الواحد في شه  مرهددة ، وعين له أحوه مان  -8   

مدهس ، عمد مللس الاسم إلى رسمية أحد المدهسين منساا للمساق ، يشهف على وض  
خطة ردهيس رفصيلية واحدة له ، و نما ض امرحاناا وراويم واحدة ، و لر بالرهااون ما  

 خهين .المدهسين اف
 

 مدة الدراسة ) الحد األدنى واألقصى (
 
فاي  الحاد األدناى للمادة الراي ياضايها الطالا  فاي الحلياة لنياو دهلاة البحاالوهيوس -1   

 .ررخللها فصوو صيفية ، قو سبهة فصوو دهاسية اعرياديةالشهيهة أو الشهيهة والاانون
 

الحلية مان لامهاة أخاهى لنياو  الحد األدنى للمدة الري ياضيها الطال  المحوو إلى -2   
 دهلة البحالوهيوس في الحلية ، قو أهبهة فصوو اعريادية .

 

الحاااد األقصاااى للمااادة الراااي يلاااو  للطالااا  أن ياضااايها فاااي الحلياااة لنياااو دهلاااة  -3   
 البحالوهيوس ، قو خمسة عشه فصال دهاسيا اعرياديا .

 

الحااد األقصااى للماادة يحاا ف للطالاا  المحااوو إلااى الحليااة ماان لامهااة أخااهى ماان  -4   
 الماههة ما يوا   مدة الفصوو المحرسبة له عند الرسليو .

 

 ت يدخو وقف الرسليو في حسا  ق ح المدة . -5   
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( ساعة مهرمدة فصال دهاسيا  17يحرس  في قسم الشهيهة اإلسالمية ما ياابو حو   -6   
( سااعة 18حاو   يله  حسا  مهدلاه ، ويحرسا  فاي قسام الشاهيهة والااانون ماا يااباو

 مهرمدة فصال دهاسيا راما . 
 

 العبء الدراسي في الفصل الواحد ) الحد األدنى واألقصى (
 

الحد األدنى لله ح الدهاسي   الساعاا المهرمدة الري يدهسها الطال  فاي الفصاو  -1   
( 20( سااعة مهرمادة ، والحاد األعلاى للها ح الدهاساي قاو  14الدهاسي الواحد ( قاو  

  هرمدة ، ويلو  ال يادة على الحد األعلى في الحاتا الرالية :ساعة م
 

( ناطاة ، أ  3.5في حالة حصوله على مهدو فصالي أو رهاحماي ت يااو عان   -1      
 %( فما فوق .85 

 إ ا حان  لر سيؤد  إلى رخهله . -2      
 

مساااقاا إ ا حااان  لاار ساايؤد  إلااى رخهلااه فااي الفصااو الاا   يليااه ، وحانااا ال -3      
الدهاسية الري يل  أن ينل قا ويسلو فيها الطال  في الفصو المهني ، ت رطاهش عاادة 

 في الفصو ال   يليه .  
 

( سااعة مهرمادة ، و لار 14يلو  أن يحون الحد األدنى لله ح الدهاسي أقو من   -2   
السااعاا في البهامج اإلعدادية والبهامج الهاللية ، أو بهنامج البحالوهيوس مرى حاناا 

 ( ساعة مهرمدة . 14المهرمدة المرباية للرخهض أقو من  
 
يلااو  عنااد اقرضاااح المصاالحة باااهاه ماان مللااس الحليااة بهااد أخاا  هأ  المهشااد  -3   

األحاديمي وضمن ظهوف يمليها وض  الطال  الدهاساي ، إنااام الها ح الدهاساي فاي 
لا  يلا م باصاه سااعاره ( ساعاا مهرمدة ، وفي حاتا مهينة فاإن الطا10الفصو إلى  

 المهرمدة في الفصو على ق ا الحد دون  يادة حما في حاتا اإلن اهاا األحاديمية .
 

 المواظبة والحضور وإنهارات الغياب 
 

رعخ  حلية اإلمام مالر للشهيهة والاانون بنظام المواظبة والحضوه ، وراهه ل اما  -1   
لياااة وللسااااا البحاااث وحضاااوه علاااى الطلباااة حضاااوه لميااا  الااادهوس النظهياااة والهم

 اتمرحاناا الخاصة بالمساقاا الري يدهسونها .
 

مدهس المساق قو المسؤوو عن ضابط لادوو حضاوه ويياا  الطلباة المساللين  -2   
فيه، وقو المساؤوو عان الرحااق مان أعا اه يياابهم مراى ولادا ، وعان إعاداد ورولياه 

 ي والهميد عليها . إن اهاا ال يا  بهد أخ  موافاة هئيس الاسم األحاديم
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%( مان ملماوع السااعاا 10إ ا بل ا نسبة ييا  الطال  في المساق الدهاسي   -3   
الفهلية المخصصة له ، وله إليه مدهس المساق إن اها ، ما لم يرحااق المادهس مان قياام 

 ع ه قهه  منهه من الحضوه يوافق عليه هئيس الاسم األحاديمي . 
 

%( مان ملماوع السااعاا 15الطالا  بادون عا ه ماباوو   فإ ا بل ا نسبة ييا  -4   
الفهلية المخصصة للمساق ، وله مادهس المسااق إلياه إنا اها نهائياا يوافاق علياه هئايس 

 الاسم والهميد .
    

%( ولام يحان وماة 20في حاو وصلا نسبة ييا  الطال  فاي المسااق الدهاساي   -5   
المساق في الفصو ، ويوبا في سلله ع ه مابوو فإن الطال  يحهم من دخوو امرحاناا 

%( وحان ومة ع ه ماباوو 20الدهاسي هسوبه فيه ، فإ ا بل ا نسبة ييابه في المساق  
، قبله مللس الاسم والهميد ، فإن الطالا  يحاهم مان دخاوو امرحانااا المسااق الدهاساي 

 في الفصو ، ويوبا في سلله الدهاسي بموا اة ق ا المساق عباهة  منسح (.
 
فاي حاااو روبياا هسااو  الطالاا  أو روبياا انسااحابه ماان المسااق الدهاسااي المهنااي   -6  

بال يااا  ، فااإن مللااس الحليااة يخطااه إداهة شااؤون الطلبااة والابااوو باا لر لروبيااا قاا ح 
 الاهاهاا في سلو الطال  الدهاسي .

يؤخ  بهين اتعرباه ال يا  به ه وال يا  ب يه ع ه ، في احرسا  الحد األقصاى  -7   
 سموش به من ال يا  حما في البند السابق .الم
 

 تقويم أداء الطلبة داخل الفصول )أعمال الفصل(   
 
ياصد براويم أداح الطلبة داخو الفصوو ، مرابهة أعمالهم وأنشاطرهم الصافية علاى  -1   

%( ، راابلهااا نساابة 50امرااداد الفصااو الدهاسااي ، حيااث رخصاام لهاا ح األعماااو نساابة  
هاية الفصو ، ومن ملموع النسبرين رحدد ورهصد الهالمة النهائياة %( تمرحاناا ن50 

 للمساق الدهاسي .
 
%( ماان ملمااوع دهلاااا 50رشاامو أعماااو الفصااو ، الرااي يخصاام لهااا نساابة   -2   

 المساق، لوان  راويم مرنوعة ألداح الطال  ، يمحن رلخيصها بما يلي:
 

خصاااام لااااه مااااا نساااابره إلااااهاح امرحااااان ل ئااااي أوو بصااااوهة رحهيهيااااة ، ر -1      
%( من ملماوع دهلااا المسااق الدهاساي ، ويارم إلاهاح قا ا اتمرحاان فاي 20إلى15 

 األسبوع السادس من بداية الفصو الدهاسي اتعرياد  .
 

إلاااهاح امرحاااان ل ئاااي واااان بصاااوهة رحهيهياااة ، رخصااام لاااه ماااا نسااابره  -2      
هاح ق ا اتمرحاان %( أخهى من ملموع دهلاا المساق الدهاسي ، ويرم إل20إلى15 

 في األسبوع الحاد  عشه من بداية الفصو الدهاسي اتعرياد  .
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%( ماان ملمااوع دهلاااا المساااق لمنشااطة 20إلااى10رخصاام مااا نساابره   -3      

 الصفية والمشاهحاا الهلمية والبحوية  .
 
ماادهس المساااق قااو المسااؤوو عاان إلااهاح اتمرحاناااا الل ئيااة الرحهيهيااة وعاان  -3   

لرها ورصحيه أوهاق اإللاباا الخاصة بها ، وعن هصد الهالماا النهائية لها وض  أسئ
في الحشوف بشحو صحيه ونهائي ، وقو المسؤوو عن هصد راديهاا األنشطة الصفية 

 والمشاهحاا ، ضمن حشوف خاصة مهدة ل لر ، يهرمدقا ويوواها بروقيهه .
 
 ئيااة عليهااا مالحظارااه ونااادح يااهد ماادهس المساااق أوهاق إلاباااا اتمرحاناااا الل -4   

وإهشادح ، إلى الطلبة خالو أسبوع مان رااهي  اتمرحاان ، و لار ليرمحناوا مان اتسارفادة 
منها، ويهف  حشوف الدهلاا مناحة ومدقاة إلى هئيس الاسم خالو أسبوعين من راهي  
إلهاح اتمرحان ححد أقصى ، بينما يهف  مدهس المساق راديهاا األنشطة والمشاهحاا 

 داخو الصف خالو األسبوع األخيه من الفصو الدهاسي ححد أقصى .
 
ياوم هئيس الاسم أوت بعوو بهف  حشاوف اتمرحانااا الل ئياة وحشاوف رااديهاا  -5   

األنشطة إلى الهميد تعرمادقا ومن وم إحالرها على إداهة شؤون الطلبة والابوو لرووياهاا 
 وإوبارها في سلالا الطلبة .

 

مللس الحلية بناح على روصياا ملالس األقسام األحاديمية ووفق مارضاياا ياوم  -6   
المصاالحة ، بااإلهاح رهااديالا علااى رو ياا  الاادهلاا المخصصااة ألعماااو الفصااو ورلاار 
المخصصاااة لالمرحاااان النهاااائي ، وعلياااه بصاااوهة مباشاااهة إعاااالم إداهة شاااؤون الرهلااايم 

 رهامو مهها في الوقا المناس  .   والابوو به ح الرهديالا بهد اعرمادقا لرنل  ألياا ال
   
يلو  باهاه من مللس الحلية، اسروناح بهض المساقاا  اا الطبيهة الخاصاة مان  -7   

 قاعدة الراييم افنفة ال حه، و لر حس  هؤية يوصي بها مللس الاسم األحاديمي .
    

 امتحانات نهاية الفصول الدراسية   
 
حو مباشه عن امرحاناا نهاية الفصوو ويشهف على عميد الحلية قو المسؤوو بش -1   

رنظيمها ، ويراب  له ا ال هض أعماو هؤساح األقسام األحاديمية وأعماو للان اتمرحان، 
ويهرمد عميد الحلية لمي  الحشوف الخاصاة بهصاد الادهلاا النهائياة قباو إحالرهاا علاى 

 إداهة شؤون الرهليم والابوو . 
 

%( مان ملماوع دهلااا المسااق 50الفصاو ماا نسابره   رخصم تمرحان نهاية -2   
الدهاسي ، ورحون شااملة للميا  مفاهداا محراوى المسااق أو لمهظمهاا ، وفاق سياسااا 

 روصي بها ملالس األقسام األحاديمية ويهرمدقا مللس الحلية .
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ياوم مدهس المساق قبو مدة حافية يحددقا الراويم اللامهي ، بوض  أسئلة امرحان  -3   
اية الفصو الدهاسي ، وإن حان المساق مما يشرهر في ردهيسه أحوه من مدهس لرهادد نه

الشه  ، وض  منسق المساق األسئلة الموحدة بالرشاوه م  مدهسي المسااق افخاهين ، 
 ويل  في لمي  األحواو عند وض  األسئلة مهاعاة ما يلي : 

 
 ة المساق الدهاسية .أن رؤحد األسئلة رحايق األقداف المحددة في خط -1      
 أن رحون األسئلة مرناسبة م  المدة ال منية الماههة لالمرحان . -2      
 

 أن رحون األسئلة شديدة الوضوش، م  بيان الدهلاا المخصصة لحو سؤاو. -3      
 

أن ررهدد األسائلة وررناوع أساالي  طهحهاا ، شااملة أحواه مان باا  فاي المنهااض  -4      
 بهدف قياس قدهاا الطال  المههفية في الر حه والفهم والرحليو .الدهاسي ، و لر 

  
 أن رحون األسئلة واإللابة عنها بالل ة الري يدهس بها المساق . -5      
 
ياوم مدهس المساق برسليم نما ض األسئلة في المواعيد المحددة ، إلى هئيس قسمه  -4   

ا ضامن نظاام خاام يهرماد ، يضامن ، ال   ياوم بردقياها م  المدهس ، ومان وام حفظها
 عدم رسهبها .

 
يضاا  مللااس الحليااة ضااوابط ياارم اعرمادقااا فااي نمااا ض أوهاق اإللاباااا الخاصااة  -5  

باتمرحاناااا النهائيااة ، والرااي رضاامن سااهية أسااماح الطلبااة الممرحنااين ، ورضاامن روويااق 
الااائم  عملية الرصحيه والرادقيق بصاوهة ساليمة وحافياة ، ويراولى عضاو قيئاة الرادهيس

على ردهيس المساق ، الرنسيق م  هئايس الاسام لرحدياد طبيهاة أوهاق اإللاباة بماا يرفاق 
 وطبيهة مساقه . 

 
ياااوم عضااو قيئااة الراادهيس الاااائم علااى راادهيس المساااق برصااحيه أوهاق اإللابااة  -6   

مهلاااا علااى إلابااة حااو سااؤاو ومفصااال دهلارااه ، ويهصااد الهالماااا النهائيااة لإللاباااا 
لمئوية وباالحهوف وبالناااط ، ويوواهاا بروقيهاه ، وام يهفا  نراائج رااويم امرحاان بالنس  ا

( سااعة 48الطلبة في المساق والووائق الخاصة به ا اتمرحان إلاى هئايس الاسام خاالو  
من موعد نهاية امرحاان المسااق ، ويشامو ملماو ماا يهفهاه مادهس المسااق إلاى هئايس 

 الاسم بهد إنلا  اتمرحان ، ما يلي : 
 

 أوهاق اإللابة مصححة وموواة . -1      
 

 حشف الحضوه وال يا  في امرحان المساق . -2      
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 خمس نس  من نما ض أسئلة اتمرحان . -3      
 

 حشف هصد الدهلاا الخام بنرائج امرحاناا المساق النهائية . -4      
 

لطلبة المسللين لدهاساة إحصاح يهدح مدهس المساق بالنس  ، يبين فيه عدد : ا -5      
المساق ، وعدد الطلبة المسموش لهم دخوو امرحان المساق وعدد الممنوعين من دخوله، 
إضافة إلى عدد الطلبة ال ين حضهوا اتمرحان ممن سمه لهم وعدد المرخلفين، حما يبين 
في ق ا اإلحصاح نس  الراديهاا الري رحصو عليها الطلبة ، ونس  النلاش والهسو  ، 

دد الحاصلين على راديه ييه محرمو من الطلبة ال ين رخلفاوا عان اتمرحاان لها ه رام وع
 قبوله . 

  
ياااوم هئاايس الاساام األحاااديمي المخاارم ، بهااد اساارالم نرااائج أوهاق اإللاباااا و  -7   

 الووائق الخاصة بامرحان المساق النهائي ، باألموه الرالية : 
 

قة الووائق الخاصة باتمرحان ودقة اإلحصااحاا الرعحد م  مدهس المساق من د -1      
 الري قام بها قبو اعرمادقا .

 
إحالة أوهاق اإللاباا على للنة الهصد والرادقيق والراي رشاحو بهئاساة هئايس  -2      

الاسم األحااديمي المهناي نفساه ، وعضاوية عادد حااف مان أعضااح قيئاة الرادهيس ، ما  
مساق المهني بالردقيق بصوهة مضطهدة عضاوا األخ  بهين اتعرباه أن يحون مدهس ال

مضافا في ق ح الللنة ، لراوم الللنة بردقيق نرائج امرحاناا الطلبة في المساق ومهالهاة 
طهياة الراويم المربهاة فاي الرصاحيه ، وام هصاد الادهلاا النهائياة فاي الحشاف الخاام 

ح الللنة وهئايس بهصد الدهلاا وأخ  روقي  مدهس المساق عليه ، وم ليرم روقي  أعضا
 الاسم عليه أصوت . 

 
يهفاا  هئاايس الاساام األحاااديمي المخاارم إلااى عميااد الحليااة ، الووااائق الخاصااة  -3      

بامرحان حو مساق م  اإلحصااحاا المهادة بشاعنه ، إضاافة إلاى الحشاف الخاام بهصاد 
 دهلاا امرحان المساق النهائي المووق من قبو للنة الردقيق ، و لر أوت بعوو .

 

يااااوم مللاااس الحلياااة باعرمااااد النراااائج النهائياااة لرااااويم أداح الطلباااة فاااي المسااااقاا  -8   
الدهاسااية، حيااث رهسااو نرااائج حااو مساااق ، بالنساا  المئويااة وبااالحهوف وبالنااااط ، إلااى 

( ساااعة ماان راااهي  انرهاااح امرحااان 96إداهة شااؤون الطلبااة والابااوو فااي موعااد أقصاااح  
النرائج ومهالهرها لمها وإضافة ومن وم إعالنها ، وراوم  المساق ، لررولى اإلداهة روويق

إداهة شؤون الطلبة والابوو بهد  لر بإهساو نسخة منها إلى مللاس الحلياة ، رضام بياان 
 النريلة النهائية للمساق مبنية على نرائج أعماو الفصو ونريلة اتمرحان النهائي . 
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المساااقاا النظهيااة ، والمساااقاا  رنسااح  قاا ح الخطااواا الهمليااة الماا حوهة علااى -9   
النظهية الري لها لان  عملاي ، بحياث يخصام لالخربااهاا الهملياة لا ح مان الدهلاة 

 النهائية للمساق ، أما المساقاا الهملية البحرة فيرم اعرماد سياسة راويم خاصة بها .
 

رادهيس يرولى مللس الحلية دهاسة الراااهيه الشااملة الراي يهادقا أعضااح قيئاة ال -10   
ورهدقا األقساام األحاديمياة عان سايه اتمرحانااا ونسا  الحضاوه والرااديهاا والنلااش 
والهسو  فيها ، ورحليو نرائلها بهادف مرابهاة رطاويه البهناامج الرهليماي واتهراااح باه 

 إلى مسروى أقداف وهسالة الحلية  . 
 

الدهاساي بطلا   يلو  للطال  أن يرادم خالو أسبوعين من إعالن نرائج الفصاو -11   
خطااي مولااه إلااى عميااد الحليااة عاان طهيااق إداهة شااؤون الطلبااة والابااوو ، يطلاا  فيااه 
مهالهة وهقة إلابره في امرحاان نهاياة الفصاو ، وفاي حااو الموافااة علاى الطلا  ، رارم 
مهالهة وهقة اإللابة من قبو للناة يشاحلها هئايس الاسام األحااديمي بهئاساره وعضاوية 

لراادهيس فاايهم ماادهس المساااق المهنااي بالمهالهااة ، ورحااون اونااين ماان أعضاااح قيئااة ا
المهالهة قاصهة على الرعحد من خلو الوهقة من األخطاح فاي لما  الادهلاا وهصادقا 
أو نسيان رصحيه سؤاو أو ل ح منه ، وفي حاو الرعحد مان ولاود الخطاع يارم رصاحيحه 

صاوو إلاى من قبو مدهس المساق ، حيث رهرمد النريلاة المصاححة ، ورهساو حسا  األ
 إداهة الابوو والرسليو .

 

يلو  للطال  الرادم إلاى شاؤون اتمرحانااا فاي إداهة شاؤون الطلباة والاباوو ،  -12   
لطل  حشف عن نرائله النهائية ومهدتره الفصلية والرهاحمية ، و يصديه له ق ا الحشاف 

 .بروقي  مديه إداهة شؤون الطلبة والابوو وعميد الحلية، واعرماد المديه
 

 التخلف عن حضور امتحان نهاية الفصل ونتيجة غير مكتمل   
 
إ ا لاام يساالو للطالاا  هسااوبه فااي المساااق الدهاسااي بسااب  ال يااا  ب يااه عاا ه أو  -1   

يسلو انسحابه منه بسب  ال يا  به ه مابوو ، ورااب  الطالا  حضاوه سااعاا المسااق 
ة الفصو في ق ا المساق وأعماو الفصو الخاصة به ، وم رخلف عن حضوه امرحان نهاي
 ، فإن مللس الحلية في ق ح الحالة يرخ  قهاهح وفق الرالي : 

 
إ ا رعحااد مللااس الحليااة أن رخلااف الطالاا  عاان حضااوه اتمرحااان النهااائي فااي  -1      

المساق الدهاسي حان ب يه ع ه أو به ه ييه مابوو ، قهه المللس هسو  الطال  فاي 
 المساق ال   رخلف فيه  .

 
إ ا رعحااد مللااس الحليااة أن رخلااف الطالاا  عاان حضااوه اتمرحااان النهااائي فااي  -2      

المساق الدهاسي حان له ه مهضي بيين أو قهه  ماباوو ، وحاناا نراائج أعمااو الفصاو 
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لديه ضمن المهدتا المطلوبة ، قهه المللس للطالا  رااديه  يياه محرماو( فاي النريلاة 
 طلبة والابوو ب لر .النهائية للمساق ، وأخطه إداهة شؤون ال

 
على الطال  ال   احرس  له راديه  ييه محرمو( فاي مسااق أو أحواه ، إ الاة قا ا  -2   

الراديه خالو أهبهة أسابي  من بداياة الفصاو الراالي ، و لار بإعاداد امرحاان اسارونائي لاه 
فيما رخلف فيه ، باترفاق بين هئايس الاسام األحااديمي ومادهس المسااق ، ورخطاه إداهة 
شؤون الطلبة والابوو بنريلة اتمرحان خالو ق ح المدة لروبيرها ، وإت وبرا اإلداهة نريلة 

  هسو ( في المساق المهني بالرخلف .
 
في حاو عدم  واو اله ه خالو مدة أهبهة أساابي  مان بداياة الفصاو الراالي ، فاإن  -3   

 مهني بالرخلف . إداهة شؤون الطلبة والابوو روبا نريلة  منسح ( من المساق ال
 
، المبين أعاالح ، فاي سالالا الطالا  رهصد نرائج إ الة راديه  ييه محرمو( وفق -4   

 في الفصو ال   رما فيه دهاسة المساق المهني بالراديه .
 
 

 عالمات وتقديرات النتائج ومعدل النجاح والمعدل الفصلي والتراكمي    
 
هقااام وفااق النساا  المئويااة وبااالحهوف رهصااد عالماااا امرحاناااا المساااقاا باأل  -1  

 وبالنااط ، و لر وفق البيان الرالي : 
 

 النقاط العالمات بالحروف العالمات المئوية
 A 4 أ 100إلى  90من 

 B+ 3.5  +   90إلى أقو من  85من 

 B 3   85إلى أقو من  80من 

 C+ 2.5 ض+  80إلى أقو من  75من

 C 2 ض 75إلى أقو من  70من 

 D+ 1.5 د+  70إلى أقو من  65من 

 D 1 د 65إلى أقو من  60من 

 E 0 ق  60أقو من 

 
مهاادو النلاااش فااي حااو مساااق دهاسااي علااى حاادة ، قااو  د( بحسااا  الحااهوف ،  -2    
( بحسا  النسبة المئوية ، وحو طال  رحصو على نريلة 60( بحسا  النااط ، و  1أ  

( ، فإن ق ا يهني أنه رحصو على  صفه(  ق ( في المساق الدهاسي ، أ   أقو من سرين
في حسا  النااط ، وبالرالي فهو يهد هاسبا ، يل  عليه إعادة دهاسة المساق في الفصو 

 الرالي أو الفصوو الري رليه . 
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رحرساا  راااديهاا النااااط فااي مهاادتا الفصااوو والمهاادتا الرهاحميااة فااي قساام  -3   

 رالي : الشهيهة، وقسم الشهيهة والاانون ، وفق ال
 

 التقدير العالمات بالحروف النقاط
 ممرا  A أ 4

 ليد لدا +B,B   ،  + 4إلى أقو من  3من 
 ليد +C,C ض ، ض+ 3إلى أقو من  2من
 مابوو +D,D د+ ، د 2إلى أقو من  1من 

 ضهيف E ق  1أقو من 

 
 

سااق يله  حسا  المهدتا الفصلية والمهدتا الرهاحمياة ، بضاه  ناااط حاو م -4   
بهاادد الساااعاا المهرماادة لااه ، واام قساامة ملمااوع حاصااو الضااه  علااى ملمااوع عاادد 

 الساعاا المهرمدة لملموع المساقاا ، و لر وفق المواو الرالي : 
  

 المجموع    الساعات المعتمدة     عدد النقاط          الدرجة          المادة        
 3                   1                    3                         أد  حديث
 10.5                 3                   3.5    +                   أصوو فاه
 7.5                  3                   2.5      ض+               قانون مدني

 4                   2                    2بنور ومصاهف       ض             
 25                   9    المجموع                                               

 
 جيد=   ج+= نقطة  2.77=  9 ÷ 25  : المعدل النهائي الفصلي أو التراكمي 

 
 

يحون المهدو الفصلي عباهة عن مهدو نااط لمي  المساقاا الري دهسها الطال   -5   
أو هس  ، شهيطة أن ت راو الساعاا المهرمدة له ح المساقاا عن  في الفصو نله فيها

( ساعة مهرمدة في قسم الشهيهة 17الحد األدنى تحرسا  الفصو الدهاسي الرام ، وقو  
 ( ساعة مهرمدة في قسم الشهيهة والاانون .18، و  

 

الطال   يحون المهدو الرهاحمي عباهة عن مهدو نااط لمي  المساقاا الري دهسها -6   
من بداية دهاسره وحرى راهي  اسرخهاض ق ا المهدو ، سواح المساقاا الري نله فيها أو 

 هس   .
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يل  أن ت ياو المهدو الرهاحمي لطلبة قسم الشهيهة، أوقسم الشهيهة والاانون  -7   
%( حرى يرلاو وا اإلن اه األحاديمي وإمحانية الرحويو اإللباه  70( ناطرين  2عن  
 صو النهائي، ويضمنوا حاهم أخها في الرخهض .أو الف

 

رمنه مهربة الشهف األولى للطال  ال   يناو عند الرخهض مهدت رهاحميا ت ياو  -8   
( نااط ، ورمنه مهربة الشهف الوانية للطال  ال   يناو عند رخهله مهدت 4عن  

 ( نااط .4( وأقو من  3.5رهاحميا يرهاوش بين  
 
( نااط فما فوق مهربة وفق 3.5الطلبة ال ين نالوا مهدتا فصلية   روض  أسماح -9   

 رسلسو نااطهم ، على تئحة الشهف الخاصة بالحلية طيلة أيام الفصو الرالي .
 

 اإلنهارات األكاديمية والفصل لضعف مستوى الطالب    
 
هاحمي إ ا حصو الطال  في قسم الشهيهة، أو قسم الشهيهة والاانون على مهدو ر -1   

%( ، و لر بهد اسرخهاض مهدو فصلين دهاسيين له من رااهي  70( ناطرين  2أقو من  
( ساعة مهرمدة ، وله إليه إن اه أحااديمي 36أو  34بدح الدهاسة ، أ  ما يهادو دهاسة  

أوو يهرمدح هئيس الاسم األحاديمي لهف  مهدله الرهاحمي في الفصو الرالي ، ويخفض لاه 
 ( ساعة مهرمدة .   14د األدنى وقو  اله ح الدهاسي للح

 
إ ا لاام ياارمحن الطالاا  فااي قساام الشااهيهة، أو قساام الشااهيهة والاااانون ، ماان إ الااة  -2   

( ناطرين 2اإلن اه األحاديمي األوو خالو الفصو الرالي و لر بهف  مهدله الرهاحمي إلى  
ه مان مللاس الاسام %( ، وله إليه إن اه أحاديمي وان يهرمدح الهمياد ، ويمحان بااها70 

( ساااعاا 10رخفاايض الهاا ح الدهاسااي لااه فااي الفصااو الرااالي إلااى الحاادود الاادنيا وقااي  
 مهرمدة .

 

إ ا لم يرمحن الطال  في قسم الشهيهة والاانون من إ الة اإلن اه األحااديمي الوااني  -3   
في الفصو الدهاسي الرالي حاوو بشاحو إلبااه  إلاى قسام الشاهيهة ، شاهيطة أن ت يااو 

، فاإ ا %(70( ناطراين  2اد المشارهحة عان  مهدله الرهاحمي في الماواد الشاهعية والماو
حان مهدله الرهاحمي في ق ح المواد أقو من  لر ، أعطي فهصة فصليين دهاسيين لهفا  

 ( ناطرين، فإن لم يرمحن من  لر عابها، فصو من الحلية . 2مهدله الرهاحمي إلى  
 

قسم الشهيهة اإلسالمية من إ الة اإلن اه األحاديمي الواني  إ ا لم يرمحن الطال  في -4   
في الفصو الدهاسي الراالي أعطاي فهصاة فصاليين دهاسايين لهفا  مهدلاه الرهاحماي إلاى 

 ( ناطرين، فإن لم يرمحن من  لر عابها، فصو من الحلية .2 
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مياة ، يمحن لماديه الحلياة ووفاق مارضاياا المصالحة واحرمااتا المهادتا الرهاح -5   
إعطاح المن هين أحاديميا للمهة الوانية فهصة فصو والث إل الة اإلن اه األحااديمي خاالو 

 دهاسرهم النظامية قبو الرحويو . 
ررولى إداهة شؤون الطلبة والابوو إبالغ الطال  وإبالغ ولاي أماهح بااهاه اإلنا اه  -6   

لية، وإبالغ اللهاا المهنية األحاديمي أو قهاه الرحويو اإللباه  أو قهاه الفصو من الح
 داخو الحلية، ورحرفظ على حو األحواو بنس  عن ق ح الاهاهاا في ملف الطال  .

 
 إعادة دراسة المواد    

 
يل  على الطال  إعادة الرسليو في المسااقاا اإللباهياة الراي يهسا  فيهاا بنيلاه  -1   

المساقاا الراي هسا   %( ، وقو  صفه( ناطة ، وإ ا حانا60مهدو  ق ( أ  أقو من  
فيها اخرياهية فهو بالخياه بين أن يهياد الرساليو فيهاا أو يخرااه باديال عنهاا وفاق الخطاة 

 الدهاسية المهرمدة .
 
يلو  للطال  أليهاض هف  مهدله الرهاحمي إعادة دهاسة مساق نله فياه و لار   -2   

، فاإ ا ( ناطاة2.5ى  فياه فاي الماهة األولا لمهة واحدة فاط ، شهيطة أن ت يرلاو  مهدله
أعادح حسبا له الهالمة األعلى في امرحاناا المهرين، ويرم  لر بحد أقصاح خمس ماواد 

 في البهنامج الدهاسي .
 
راااوم إداهة شااؤون الطلبااة والابااوو فااي لمياا  األحااواو برسااليو حافااة الراااديهاا  -3   

لمسااقاا ، ما  برواهيخها في سلو الطال  الدهاساي والراي حصاو عليهاا أونااح دهاساة ا
وض  إشاهاا خاصة أمام راديهاا الهسو  واإلعادة الري رم ح فها بلهد الطال  أونااح 

 احرسا  مهدتره الفصلية ومهدله الرهاحمي .
 

 البرامج العالجية 
 
رنشىح الحلية بهامج عاللية بنظام دهاسة خاصة داعمة لبهناامج البحاالوهيوس ، يارم    

دوا فهصهم في إ الة اإلن اهاا األحاديمية دون رمحنهم مان رحويو الطلبة إليه ممن اسرنف
رحاياهااا ، ورهاادف قاا ح البااهامج إلااى رمحااين الطلبااة ماان مهاااودة نشاااطهم الدهاسااي وفااق 
المهاييه المطلوبة ، بالوقوف على نااط الضهف لديهم وو هاا الرحصيو ، للر ل  عليها 

لين ، ويرااولى الايااام باا لر ومساااعدرهم إل الااة اإلناا اه األحاااديمي خااالو فصااو أو فصاا
 مدهسون مساعدون بحفاحاا مشهودة .

 
   وبح  التخرج التدريب العملي

 



 

45 

رهرمد الحلية بالنسبة لطلبة قسم الاانون بهنامج رادهي  عملاي فاي مهاحاو الرخاهض  -1   
، بحيث يبنى رخهض الطلبة ولطلبة قسم الاانون النهائية، وبحث رخهض لطلبة قسم الشهيهة

 عليهما .
 
في سياق عدم احرسا  أ  ساعاا مهرمدة في البهنامج الرهليماي مااباو الرادهي    -2   

الهملااي المرولاا  علااى طلبااة قساام الاااانون، الاا   ياارم إنلااا ح فااي المهحلااة النهائيااة قبااو 
الرخهض ، فإن وحدة الردهي  والرولياه الاوظيفي فاي إداهة شاؤون الطلباة ، رااوم بارخاا  

  بهناامج الرادهي  فاي الموعاد المحادد ويضا  الضاوابط الراي اإللهاحاا الال مة إلنلا
رضمن نلاحه في ضوح رصوهاا مللس الحلية ، إما داخو حهم مبنى الحلية أو خاهله 
، ويحون على المدهس مان أعضااح قيئاة الرادهيس الا   يوحاو إلياه أماه مرابهاة أعمااو 

هصااد أعماااو  الراادهي  واإلشااهاف عليااه، مشاااهحة المشااهف ماان المؤسسااة المدهبااة فااي
الدوهة الردهيبية ، وقياس مدى نلاحهاا ومادى اسارفادة الطلباة منهاا ، و لار وفاق أححاام 

 الفاهة الخاصة بالردهي  في أنظمة شؤون الطلبة  .
 
 

 متطلبات التخرج
 
يرول  على الطال  لضمان رخهله من الحلية ونيله دهلة البحالوهيوس ، أن ينلا      

 ة : بوضوش رام المرطلباا الرالي
 

%( ، لميا  المسااقاا الدهاساية 60( ناطاة  1أن ينل  بنلاش وبمهادو أقلاه   - 1      
( ساااعة 135المطهوحااة فااي البهنااامج الرهليمااي ضاامن قساامه األحاااديمي ، وبحااد أدنااى  

 ( ساعة مهرمدة في قسم الشهيهة والاانون.143مهرمدة في قسم الشهيهة اإلسالمية ، و  
 

لاه الرهاحماي عناد إرماام دهاساة لميا  المسااقاا الدهاساية ، عان أن ت يااو مهد -2      
 %( في قسم الشهيهة، أو قسم الشهيهة والاانون .70( ناطرين  2 
 

إنلااا  بهنااامج الراادهي  الهملااي لطلبااة قساام الشااهيهة والاااانون ، وإنلااا  بحااث  -3      
، الشهيهة والاانونولطلبة قسم الرخهض في الفصو النهائي لطلبة قسم الشهيهة اإلسالمية 

 و لر وفق المبين في مفهداا البهنامج الرهليمي والخطة الدهاسية المهرمدة .
 

 قضاح الحد األدنى للمدة المهرمدة ، وعدم رلاو  الحد األقصى لها . -4      
 الحصوو على بهاحة  مة من إداهة الحلية . -5      
 

يااة حااو فصااو دهاسااي ، وياااام حفااو رماانه شااهاداا الرخااهض عنااد اساارحااقها نها -6      
 الرخهض مهة واحدة حو عام لامهي .
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 سجالت الطلبة الدراسية
 
يهرمااد مللااس الحليااة أنظمااة صاااهمة لحفااظ وحمايااة ساالالا الطلبااة الدهاسااية ،  -1   

ويحيطها بسهية رامة ، وت رسمه ق ح األنظمة بإعطاح أية سلالا دهاسية ل ياه الطلباة 
  ألولياح األموه الرادم بطل  يوافق عليه مديه الحلياة للحصاوو المهنيين أنفسهم ، ويلو

 على نس  من ق ح السلالا الخاصة بعبنائهم .
 
رصديه السلالا الدهاسية للطلبة بروقيا  ماديه شاؤون الطلباة والاباوو ، والهمياد،  -2   

ه أ  واعرماد مديه الحلية، ال   ت رهرهف الادوائه الهسامية إت بروقيهاه ، وت يلاو  مان
 سلو دهاسي  إلى الطال  أو إلى من يخوله إت بهد اعرماد المديه  .

 

 
يلو  للطال  المهني الحصوو على نسخة من سلله الدهاساي يياه مصادقة مراى  -3   

أهاد  لر من إداهة شؤون الطلبة والابوو ، حما يسرطي  الحصوو على نسخة منهاا عباه 
 موق  الحلية على شبحة اإلنرهنا .

 
ررلف أوهاق اإللاباا الخاصة بامرحاناا الطلبة بهد مضي سنرين علاى اعرمادقاا  -4   
. 
 

 تقييم الخطة الدراسية
 
راوم وحدة الراييم والبحث المؤسساي وقيااس اللاودة الرابهاة لماديه الحلياة، بإعاداد  -1   

الخطة الخاصة براييم مفهداا البهنامج الرهليماي المهرماد وفاق قيااس أقاداف حاو مسااق 
سااي والمخهلاااا الرهليميااة ووصااف األدواا  اا الصاالة براييمهااا ، و لاار ضاامن دها

 المشاه إليه في الفصو الهاب  من البا  األوو والخام بفهالية الحلية .
 
يهرمد مللس الحلية خطة الراييم الخاصة بالبهنامج الرهليمي ، وررولى وحدة الراييم  -2   

رنساايق ماا  عميااد الحليااة وأعضاااح قيئااة والبحااث المؤسسااي وقياااس اللااودة بهااد  لاار ال
الراادهيس إلنلا قااا ، بحيااث رحااون نرااائج أعماااو الراياايم قاا ح منطلاااا لرطااويه المناااقج 

 والخطة الدهاسية عامة .
 خدمات الدعم التعليمية 

 
رهرمد الحلية مبدأ رنوي  الخدماا الداعمة للبهنامج الرهليمي ما  إحاداث رحاماو بينهاا ،    

وحاداا وباهامج عادة ررناوع لهاة اإلشاهاف عليهاا لضامان م ياد  وأنشعا له ا ال اهض
 فهالية ورخصم ، و ق ح الوحداا والبهامج وأنظمرها وفق البياناا الرالية :

 
  والوثائقالمكتبة  وحدة
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رنشااا الحليااة وحاادة للمحربااة والووااائق ررباا  عميااد الحليااة ، ويشاارهط فااي هئاايس وحاادة    

أن يحون من حملة البحالوهيوس فاي الوواائق والمحربااا المحربة والووائق  أمين المحربة( 
 في أقو راديه وخبهة في ملاله ت راو عن والث سنواا .

 
  : وحدة المكتبة والوثائقأهداف 

 
رااعمين ملموعاااا مرمياا ة ماان المصاااده والمهالاا  ومصاااده المهلوماااا ، رلبااي  -1   

خصصاااا وانيااا ، وإراحااة احريالاااا الرخصاام المهرمااد فااي الحليااة أوت ، واام عامااة الر
 الفهصة أمام األسار ة والطلبة وعناصه الملرم  لالسرفادة منها .

 
رنفي  دوهاا ردهي  للمسارفيدين مان خادماا المحرباة ، و لار إلحساابهم المهااهاا  -2   

 الخاصة باسرخدام الوسائو المراحة للوصوو إلى مصاده المهلوماا .
 
 المهلوماا . رعمين بيئة مناسبة لرحنولوليا -3   
 

    :وخدماتها تنظيم المكتبة العامة 
 
رنظم المصاده والمهال  في أماحنها على أهفف المحربة وفق نظام رصنيف محربة  -1   

 الحونلهس، ورحفظ المخطوطاا ورصنف وفق األصوو المربهة في المحرباا المماولة .
 
الرانياااا الرااي رسااااعد  رااوفه المحربااة قاعااة للوسااائط المرهااددة ، ملهاا ة بعحاادث -2   

مساارخدميها ماان أعضاااح قيئااة الراادهيس والطلبااة والمشاارهحين ماان عناصااه الملرماا  ، 
 لالطالع على المواد السمهبصهية المروفهة من أشهطة وأفالم وأقهام مدملة .

 
ررم فههسة محروياا المحربة من المصاده والمهال  بما يرناس  ونظام الرصانيف  -3   

ة بحاث يدوياة  بطاقااا الموضاوعاا والهنااوين والماؤلفين(، وألياة المهرمد ، ضامن أليا
بحث إلحرهونية ، وروفيه أنواع مخرلفة من الرانياا المهاصهة في سياق البحاث ، رمحان 
المسرفيدين من خدماا المحربة من الوصوو إلى رحديد المهال  المطلوبة بعسهو الطاهق 

 وأسهعها .
 
تحراواح المصااده والمهالا  وألها ة حديواة ، وراادم روفه المحربة أماحن مناسابة  -4   

 خدماا مناسبة لروفيه وإحضاه الملموعاا المحربية بشحو سهي  وميسه .
 
رض  وحدة المحربة بهناملاا روليهياا يارم إعادادح إلهشااد لميا  المسارفيدين اللادد  -5   

هلومااا ، إلى حيفياة الوصاوو إلاى المهلومااا المبوباة وييهقاا مان مصااده الارهلم والم
 وروفه لهم الفهصة لرهلم حيفية الوصوو إلى المهلوماا بطهق مخرلفة .
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رااوفه وحاادة المحربااة رهليماااا حااوو ال ااهض ماان اتساارخدام حمااا رااوفه المساااعدة  -6   

الشخصية للايام ببحاث فاي المحرباة ، وراوفه خدماة المهالا  الراي ررساق ما  الهادف مان 
 محانية إيلاد وراييم المهلوماا واسرخدامها .مساعدة الطال ، لرنمية قدهارهم على إ

 
رؤمن المحربة خدماة البحاث علاى اإلنرهناا للمسارفيدين مان خادمارها ، وررايه لهام  -7   

 فهصة البحث مباشهة أو عن طهيق اتسرهانة بموظفيها ، وطباعة أعماو البحث .
 
اقاااا ،  لياااوم رااوفه المحربااة أتا للرصااويه رهمااو بالهملااة ، وأخااهى رهمااو بالبط -8   

 المسرفيد من خدماا المحربة بخدمة نفسه دون الهلوع إلى الموظفين . 
 

رض  وحدة المحربة خطة واضاحة ألنظماة اإلعااهة ، يهرمادقا الهمياد ، مان شاعنها  -9   
 رمحين المسرفيدين من اسرهاهة الحر  ، ضمن مواصفاا ومهو محددة .

 
محرويارهاا وررعحاد بصاوهة مسارمهة مان أنهاا رله  وحدة المحربة راييماا دوهياا ل -10   

 رفي باحريالاا المسرفيدين وأنها ردعم بهامج وأقداف الحلية .
 

 تنمية المجموعات المكتبية : 
 
روفه الحلية فاي مي انيرهاا السانوية ماا يحفاي مان المااو ألياهاض رنمياة محرويااا  -1   

لااااالا الهلميااااة المحربااااة ماااان المصاااااده والمهالاااا  والمخطوطاااااا والاااادوهياا والم
والملموعاااا المحربيااة عاماااة ، المطبوعااة منهااا واإللحرهونياااة ، و لاار لاادعم الباااهامج 
الرهليمية والبحوية وبهامج خدمة الملرم  وفق احريالارها ، وررم ق ح األعماو فاي ساياق 

 خطة سنوية .
 
 يض  مللس الحلية السياساا الراي رحادد دوه حاو مان هؤسااح األقساام األحاديمياة -2   

والوحاااداا الهلمياااة ووحااادة المحرباااة وأعضااااح قيئاااة الرااادهيس ، فاااي عملياااة رطاااويه 
 الملموعاا المحربية و يادة مارنيارها النوعية .

 
روفه السياساا المهرمدة في ق ا السياق ألية مناسبة لادعم المحرباة الراليدياة بمحرباة  -3   

إلااى مصاااده المههفااة  إلحرهونيااة وراانظم لهااا قواعااد بياناااا رساامه بالوصااوو إلحرهونيااا
 الال مة في سياق مهاعاة ياياا وأقداف الحلية .

 
روفه وحدة المحربة الردهي  الحافي لمسرخدميها من أعضاح قيئة الردهيس والطلبة  -4   

والمشارهحين ماان عناصاه الملرماا  ، فاي ملاااو رانيااا ومصاااده الارهلم ، لرمحياانهم ماان 
 لبياناا بفاعلية .الوصوو إلى الملموعاا المحربية وقواعد ا
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يض  مللس الحلية سياساا رححام عملياة الارخلم مان الماواد المحربياة الاديماة أو  -5   
ييه المناسبة ، باإلضافة إلى سياساا رحدد طهق اساربداو أو الارخلم مان الماواد الراي 

 لم رهد صالحة لالسرهماو .
 
ضااهوهة احروائهااا علااى رعخاا  السياساااا المهرماادة لرنميااة الملموعاااا المحربيااة ،  -6   

ل ح لوقه  من مصاده المهلوماا والووائق الري ردعم البهنامج الرهليمي المهرمد فاي 
 الحلية .

 
 االتفاقيات التعاونية المكتبية : 

 
رهرمد الحلية سياسة رمحنهاا مان عااد ارفاقيااا رهاونياة ما  محربااا عاماة أخاهى ،  -1   

 ي  ملاتا الحصوو على مصاده الرهليم .وررخ  الحلية ق ح اترفاقياا وسيلة لروس
 
اترفاقياا الرهاونية الري ربهمها الحلية م  المحرباا األخهى ، ت رهفيها من رطبيق  -2   

 سياساا رصاعدية مضطهدة لرنمية الملموعاا المحربية لديها .
 

الحياا رخض  الحلية ارفاقيارها الرهاونية إلى نظم راييم مسارمهة ، وربااي لاديها صا -3   
 الرححم بحو الهملياا في سياق رطبيق النظم المحربية المهرمدة .

 
 موظفو المكتبة : 

 

يرم رهيين عدد حاف من الموظفين الفنيين في المحربة بصوهة رباى مناسبة م  عدد  -1   
الهواد المسرفيدين من خدمارها ونوعية بهامج الحلية المطهوحة ، ويهاعى في اخريااهقم 

ن الحاصلين على مؤقالا مناسبة في الهلوم المحربية أو الملاتا األخاهى أن يحونوا م
  اا الصلة ، موو مصاده الرهلم أو رانياا المهلوماا .

 
يهأس هئيس وحدة المحربة الموظفين الهاملين فيها ، ويشهف على رو ي  األعماو  -2   

 لا ارهم .بينهم ، ورحدد اللوائه المالية مخصصارهم وهواربهم وبدترهم وإ
 

 سياسات المكتبة : 
 

يلراا م موظفااو المحربااة بالمحافظااة علااى الهاادوح الرااام فااي قاعاااا المطالهااة داخااو  -1   
 المحربة، وياومون بإهشاد المهالهين بالصوهة الري رلبي احريالارهم .

 
يرم ر ويد قاعااا المطالهاة بعمهااا المصااده فاي شارى الهلاوم، حماا را ود بشاحو  -2   

سااوعاا والمهااالم والفهاااهس المرنوعااة وبالاادوهياا، لرسااهيو مفاااريه عمااو حاااف بالمو
 الباحوين .



 

50 

 
روفه المحربة الهدد الحافي من األله ة لرمحاين الماهالهين مان الاياام بالبحاث عان  -3   

المصاده والمهال  المطلوبة، ومساعدرهم في  لر وإحضااه الحرا  المطلوباة مان قابلهم 
 المطالهة .لالسرفادة منها داخو قاعاا 

 
في لمي  األحواو يحهم موظفو المحربة على رههيف المهالهين بضهوهة إبااح  -4   

الحر  المسرفاد منها في قاعاا المطالهة وعدم إعادرها إلى مواضاهها، ليااوم الموظفاون 
 المهنيون بإعادرها منها للخطع .

 
اسرفادة الماهالهين رهرمد المحربة بطاقة طال  وبطاقة عضو قيئة ردهيس لضمان  -5   

ماان خاادمارها، حمااا رهرمااد نظااام اتشاارهاحاا وبطاقااة مشاارهر، تساارفادة المااهالهين ماان 
 خاهض الحلية من خدمارها الوهقية واإللحرهونية . 

 
رطبق المحربة نظام اإلعاهة وفق المهرمد في بياناا البهنامج اإللحرهوناي للمحرباة،  -6   

أن ت ر يااد ماادة اإلعاااهة للحرااا  الواحااد عاان ورلراا م بالماادد المحااددة، ورحااهم علااى 
 أسبوعين، بحيث يل م المسرفيد برلديد إعاهره .

 
ياااوم موظفااو المحربااة براا حيه المساارهيه باألوقاااا المحااددة إلعااادة مااا اساارهاهح،  -7   

 ويرحاق  لر عن طهيق بياناا اإلميو أو الهارف النااو الخاصة بالمسرهيه .
 
الحراا  المفااهدة، أمااا حراا  األلاا اح أو األمهاااا فااال يلااو  رارصااه اإلعاااهة علااى  -8   

إعاهرها، حما يمحن اساروناح بهاض الحرا  المفاهدة مان نظاام اإلعااهة بحسا  أقميرهاا أو 
ندهرها، ورحهم اإلداهة األحاديمية المسؤولة عن المحربة على روفيه نسخرين فعحوه من 

 .الحر  المهدة لإلعاهة، و لر لهدم فهاغ المحربة منها 
 
راادخو اإللااا اا فااي احرسااا  ماادة اإلعاااهة، ويرحااهى موظفااو المحربااة أن رحااون  -9   

 أوقاا انرهاح اإلعاهة إما قبو بداية اإللا اا أو بهدقا وأن ت رحون خاللها .
 
إ ا فاااد أو رلااف الحرااا  المهاااه، ألاا م المساارهيه برااعمين مولااه، وإت يااهم ومنااه،  -10   

 ة المشرهياا .ويحون راديه ومنه من قبو للن
 
رحفااظ مخطوطاااا المحربااة وفااق أحاادث الطااهق المربهااة فااي المحرباااا المماولااة،  -11   

 ورصنف ضمن ملموعاا بحس  موضوعارها وراهيخها .
 
رصاده المحرباة دلياو المخطوطااا را حه فياه نبا ة عان رااهي  وموضاوعاا حاو  -12   

 مخطوط، وأماحن روافه نسخه، ورحدث بياناره بصوهة دوهية .
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رصنف المخطوطاا إلى ما يمحن للماهالهين رصاويهح واتسارفادة بنسا  عنهاا،  -13   
ومااا ت يمحاان لهاام  لاار، وفااق هؤيااة يحااددقا مللااس الحليااة، حمااا ت يلااو  بعيااة صااوهة 

 إخهالها إلى قاعاا المطالهة أو إعاهرها، ويخصم لها ألية رصفه خاصة . 
 
بالنسبة لبياناا األقهام المدملاة، بحياث ت رلر م المحربة قوانين حاوق الملحية  -14   

 رهاه وت رنس  حاملة، وروفه خدمة رصفحها داخو الااعاا أو من خالو اإلنرهنا .
 
رصاااده المحرباااة بيانااااا دوهياااة بالمارنيااااا اللديااادة، حماااا رصاااده دلااايال سااانويا  -15   

 بمحرويارها من المصاده والمهال  والدوهياا واإلصداهاا اإللحرهونية .
 
رحهم أمانة المحربة أن رحون قاعاا الوساائط المرهاددة مهيحاة وعلاى مساروى  -16   

 من الرلهي  ورلبي حالاا المسرفيدين بالدقة  والسهعة الممحنرين .
 

 دعم التدريس وأنظمة تقنيات المعلومات
 
رنشااا الحليااة وحاادة للمخربااهاا والبهملااة وأنظمااة المهلوماااا ررباا  مااديه الشااؤون  -1  

ية والمالية، ويشرهط في هئيس ق ح الوحدة أن يحاون مان حملاة اإللاا ة اللامهياة اإلداه
 في البهملياا ورانياا الحمبيوره في أقو راديه .

روفه وحدة المخربهاا والبهملة وأنظمة المهلوماا حافة الوساائو الداعماة لخطاط  -2  
ه، ويشاهف الردهيس، من أله ة رهليمية ووسائو سمهية بصهية وخدماا نسا  ورصاوي
 على رنظيم ورلهي  مخربهاا المهلومارية ، ويرولى حو مشحالا رش يلها .

 

رهربه الوحدة مسؤولة عن رطويه البنية الرحرية الرحنولولية إلداهة الحلية واألنشطة  -3  
األحاديمية فيها ، ورمد له ا ال هض شبحاا اترصاو والبهملياا واألله ة داخو الحلية 

 ا الحاسوبية لإلداهة وللبيئة األحاديمية .، ب ية سد الحالا
 

رسهى الوحدة لضمان صحة اسرخدام البنية الرحرياة الرحنولولياة وساالمرها ، ولها ا  -4  
ال اااهض فاااإن الوحااادة راااادم مااان باااين خااادمارها ، خدماااة الااادعم لمسااارخدمي البهمليااااا 

ق ا الملااو  واألله ة من اإلداهيين والمدهسين والطلبة ، ورنظم لهم دوهاا ردهي  في
. 
 

راوم الوحدة بمهام روصيو شبحة المهلوماا بما فيها موقا  الحلياة علاى اإلنرهناا،  -5   
إلااى محاراا  أعضاااح قيئااة الراادهيس واإلداهيااين وقاعاااا الراادهيس الخاصااة ومخربااهاا 
المهلومارية والااعاا المخصصة ل لر في المحرباة الهاماة ، ليرسانى للميا  الهااملين فاي 

 لبة مواحبة الخطط الرهليمية والواافية الداخلية وأفاق الرهليم والفحه في الهالم.الحلية وللط
 

 برنامج التطوير والتدريب 
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رنشىح الحلية بهناملاا للرطاويه والرادهي  يربا  ماديه الحلياة، ويشارهط فاي ماديه قا ا    

ة فاي البهنامج أن يحون من حملة اإللا ة اللامهية في اللودة م  دوهاا مناسبة، وخبه
 ملاله ت راو عن والث سنواا .

 
 :ومهام   البرنامج أهداف

 
إعاااداد قواعاااد البيانااااا الخاصاااة برحدياااد حالااااا الهااااملين بالحلياااة مااان دوهاا  -1   

 الردهي ، و لر بالرنسيق م  األقسام والوحداا المهنية داخو الحلية .
 
خاالو الفصاوو الدهاساية قواعد البيانااا الخاصاة برحدياد احريالااا الطلباة  إعداد -2   

من دوهاا الردهي  ووهش الهمو المخرلفة، والري رسهم في هف  مسروى أدائهام الهلماي 
 ورحصيلهم الدهاسي .

 
ياوم البهنامج فاي ساياق مساؤوليره عان إداهة باهامج الرادهي  ، بإعاداد النشاهاا  -3   

لحلية ومؤسسااا وحافة اإلعالناا واإلصداهاا الري لها صلة ، وقو حلاة الوصو بين ا
 الملرم  المهنية بهملية الردهي  . 

 
رنظيم الادوهاا ووهش الهماو الخاصاة بهفا  حفااحة الهااملين بالحلياة مان أعضااح  -4   

 قيئة الردهيس وإداهيين وفنيين ، و لر وفق اتحريالاا الري رحددقا قواعد البياناا .
 
اخليااا والرااي رهاادف إلااى هفاا  رنظاايم الاادوهاا الردهيبيااة ووهش الهمااو المخرلفااة د -5   

 مسروى الطلبة ال قني والراني بصوهة عامة .
 
 

 برنامج وقف الطالب
 
رنشا الحلية بهناملا لوقف الطال  يرب  مديه الحلية، ويشرهط في مديه قا ا البهناامج    

 أن يحون من حملة اإللا ة اللامهية، وخبهة في ملاله ت راو عن والث سنواا .
 

 :ومهام   البرنامج أهداف
 
الرههيااف بعقميااة وقااف المههفااة والرهلاايم، ودوه قاا ا الوقااف فااي رشاالي  رنميااة  -1   

 المواهد البشهية، ورعقيو األلياو من خالو ريسيه المنه الدهاسية .
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الرواصااو ماا  قيئاااا الهمااو الخيااه ، وهلاااتا اإلحسااان، لرخصاايم مبااال  أو  -2   
وقاف الحلياة، ومادي صاندوق المانه الدهاساية أوقاف عينية يرم مان خاللهاا رنمياة وره يا  

 باألمواو الال مة لهمله .
 
 الهمو على رحسين شهوط اسروماه الوقف، وصيانره بصوهة مسرمهة . -3   
 
 الايام بمهام نظاهة الوقف حاملة . -4   
 
 إصداه حشوفاا الصهف الوقفي وردقياها، وضبط حساباره بدقة مرناقية .  -5   
 
بيانااااا السااانوية الراااي رهاااهف باااعمالر األوقااااف وباااالواقفين، وبميااا ان إصاااداه ال -6   

 اإليهاداا والمصهوفاا السنوية، ونشهقا ضمانا للشفافية .
 

 وحدة اإلعالم الجامعي
 

رنشااا الحليااة وحاادة لإلعااالم اللااامهي ررباا  مااديه إداهة اإلعااالم اللااامهي والهالقاااا،    
ة اإللااا ة اللامهيااة فااي اإلعااالم ويشاارهط فااي هئاايس قاا ح الوحاادة أن يحااون ماان حملاا

 والروويق في أقو راديه .
 

 :ومهامها  الوحدة أهداف
 

المسااؤولية عاان موقاا  الحليااة علااى شاابحة اإلنرهنااا، وعاان ماادح بصااوهة مساارمهة  -1   
بالمهلومااااا، وباإلعالناااااا، وباألنشاااطة المساااارلدة ، ورحهيااااه نشاااهة حصاااااد الحليااااة 

 اإللحرهونية بصوهة دوهية .
 

سيق وإخهاض البهشاوهاا، والمطويااا، وأدلاة الرههياف بالحلياة وفاق البيانااا رن  -2   
 والخطط المهرمدة ، ومرابهة رظهيهقا م  المهنيين ضمن األوقاا المحددة .

 

رنسيق وإخهاض نشهة حصاد الحلية الفصلية المطبوعة ، والري رضم أخباه الحلية،   -3   
المربادلااة، واترفاقياااا الواافيااة الرااي ربهمهااا وأنشااطرها، واسااراباتا الهميااد، وال ياااهاا 

 الحلية، باإلضافة إلى بهض المااتا الفحهية والمههفية الهامة .
 

رنظيم لمي  اإلعالنااا الخاصاة بععمااو وأنشاطة الحلياة وفاق المهرماد، وضامان   -4   
 رو يهها ووصولها إلى المهنيين بها في الوقا المحدد .

 

اافية الهامة، واحرفاتا األيام والمناساباا، بالرنسايق ما  شاؤون رنظيم المواسم الو -5   
 الطلبة والمللس الطالبي .
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 راديم المبادهاا واألفحاه  اا الصلة برطويه الهمو في حو ما رادم  حهح .   -6   
 

 وحدة خدمة المجتمع
 

اا، رنشااا الحليااة وحاادة لخدمااة الملرماا  ررباا  مااديه إداهة اإلعااالم اللااامهي والهالقاا   
 ويشرهط في هئيس ق ح الوحدة أن يحون من حملة اإللا ة اللامهية في أقو راديه .

 

 :ومهامها  الوحدة أهداف
 

رلااااي دعاااواا مؤسسااااا الملرمااا  المااادني يياااه األحاديمياااة،  اا الصااالة بطلااا   -1   
 مساقمة الحلية في أنشطرها الواافية واتلرماعية والمدنية المخرلفة ، والرهامو مههاا وفاق

 األصوو .
رلاي طل  اتسرشاهاا والدهاساا الاواهدة مان المؤسسااا الححومياة والخاصاة،  -2   

 والمدفوعة األله، والرهامو مهها وفق األصوو .
 
رنظاايم عاااود شااهاحة ماا  مؤسساااا سااوق الهمااو  اا الصاالة باخرصااام الحليااة،  -3   

الهاملين فاي رلار  ورنظيم دوهاا وبهامج ردهي  مدفوعة األله ، رسرهدف هف  حفاحاا
 المؤسساا، والهمو على اسرادام بهامج ردهي  مهرمدة عالميا .

 
المساقمة في قهاحة مر يهاا ساوق الهماو، وماا ررطلباه قا ح الساوق مان مهااهاا  -4   

ومخهلاا رهليمية لها صلة ببهنامج الحلية األحاديمي، وحراباة راااهيه بشاعنها رهفا  إلاى 
 مديه الحلية . 
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 الخطة الدراسية
 إجمالي متطلبات التخرج

 

 
 الشريعة وعدد الساعات المعتمدةالبكالوريوس في  برنامجأوال : إجمالي متطلبات 

     

 المجموع اختيارية إجبارية  قسم الشريعة

 28 6 22 مرطلباا حلية عامة

 39 18 21 مرطلباا حلية 

 68 12 56 مرطلباا الاسم الرخصصية

 135 36 99 جموع الساعات المعتمدةم

 يدخل في احتساب ههه الساعات بح  التخرج )نهائي (

 
وعدد الساعات  والقانون الشريعةالبكالوريوس في  برنامج: إجمالي متطلبات ثانيا 

 المعتمدة

 المجموع اختيارية إجبارية  قسم القانون

 28 6 22 مرطلباا حلية عامة

 39 18 21 مرطلباا حلية 

 76 15 61 مرطلباا الاسم الرخصصية

 143 39 104 مجموع الساعات المعتمدة

 ساعة في أقل تقدير (  90يضاف إليها تدريب عملي ) بعد إتمام دراسة 

 
 الرموز المستخدمة في ترقيم المساقات الدراسية

 
للماواد  1الاسام   يشايه إلاى : للهاة اليسااه  الهرقم األولاألرقام المستخدمة في تهرقيم المسهاقات :     

يشايه إلاى الثاله  :  الهرقم،  المساروىيشايه إلاى  الثهاني :الهرقم ، للااانون( 3للشهيهة،  2الهامة،       
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يشايهان  السهادس والسهابع :الرقمان يشيهان إلى ملاو المساق ،  الرابع والخامس :الرقمان الفصو، 
 .المساق في الفصو الواحدإلى رسلسو 

  
يهناي  أن السااعاا المهرمادة  (1: 1 -1)الهما   :ة في بيهان السهاعات المعتمهدة الرموز المستخدم    

يهناي  أن  (3: 2-1)الهما   ة،عمليا ( ررسلسو وفق الراالي : حاو سااعة نظهياة رهابهاا سااعة1  للمساق
، الهما   ةعمليا ( ررسلسو وفق الرالي : حو ساعرين نظاهيرين رهابهاا سااعة3 الساعاا المهرمدة للمساق

نظهيااة  حااو أهباا  ساااعااوفااق الرااالي : ( ررسلسااو 3يهنااي أن الساااعاا المهرماادة للمساااق   (3: 1-4)

 هابها ساعة عملية .ر
   
يهني أن الطال  ت يسرطي  دهاسة المرطل  الدهاسي المدون في الخانة نفسها ما لم متطلب سابق :     

 ينل  بنلاش دهاسة المرطل  السابق المهربط به سياقا .

 ام للخطة الدراسية وتفصيل المساقاتالبيان الع
 
 متطلبات الكلية العامة اإلجبارية  –أ 

ساعات  متطلب سابق اسم المساق رقم المساق
 معتمدة

موعد طرح 
 المساق
 الفصل المستوى

 األوو األوو 3 - (1الل ة الههبية   1110101
مهاهاا اترصاو بالل ة  1110202

 (1اإلنحلي ية  
 واألو األوو 2 -

 األوو األوو 3 - المدخو إلى علم اتقرصاد 3110903
 الواني األوو 2 - علم النفس  1120301
 الواني األوو 3: 2-1 - (1رانياا المهلومارية   1120402
 الواني األوو 2 - أساسياا علم الفلر 1120303
 األوو الواني 2 - أساسياا الهياضياا الحديوة 1210301
 الواني الواني 3 1110101 (2هبية  الل ة اله 1220101
مهاهاا اترصاو بالل ة  1220202

 (2اإلنحلي ية  

 الواني الواني 2 1110202

  22 مجموع الساعات المعتمدة

 
 (ساعة  15ساعات معتمدة من  6يختار طلبة الكلية )  العامة االختيارية متطلبات الكلية –ب

ساعات  متطلب سابق اسم المساق رقم المساق
 معتمدة

موعد طرح 
 المساق
 الفصل المستوى

 األوو الواني 3 - الهامة مبادئ اإلداهة 3210602
 األوو الواني 3 - قضايا إسالمية مهاصهة 1210503
حاوق اإلنسان في اإلسالم  1210504

 والمواويق الدولية
 األوو الواني 3 -

 انيالو الواني 3 1120402 (2رانياا المهلومارية   1220403
 الواني الواني 3 - الحضاهة اإلسالمية 1220504

  6 مجموع الساعات المعتمدة
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 مساقات الفق  المالكي أو مساقات  البرنامجين) يختار طلبة المشتركة االختيارية  متطلبات الكلية –ج
 (، بحي  ال يجوز الجمع بينهما ، وال التنويع  الفق  الشافعي 

ساعات  طلب سابقمت اسم المساق رقم المساق
 معتمدة

موعد طرح 
 المساق
 الفصل المستوى

 2110306 (1فاه الهباداا مالحي   2110104

  مر امن(

 األوو األوو 3: 1-4

 2110306 (1فاه الهباداا شافهي   2110105

  مر امن(
 األوو األوو

 الواني األوو 3: 4-1 2110104 (2فاه الهباداا مالحي   2120104
 الواني األوو 2110105 (2فاه الهباداا شافهي   2120105
 األوو الواني 3: 4-1 2110306 (1هامالا مالحي  مفاه ال 2210105
 األوو الواني 2110306 (1فاه المهامالا شافهي   2210106
 الواني الواني 3: 4-1 2210105 (2فاه المهامالا مالحي   2220105
 الواني الواني 2210106 (2فاه المهامالا  شافهي   2220106
 األوو الوالث 3: 4-1 2110306 (1فاه األسهة مالحي   2310101
 األوو الوالث 2110306 (1فاه األسهة شافهي   2310102
 الواني الوالث 3: 4-1 2310101 (2فاه األسهة مالحي   2320101
 الواني الوالث 2310102 (2فاه األسهة شافهي   2320102

  18 اعات المعتمدةمجموع الس

 
 
 المشتركة اإلجبارية  متطلبات الكلية –د
 

ساعات  متطلب سابق اسم المساق رقم المساق
 معتمدة

موعد طرح 
 المساق
 الفصل المستوى

 األوو األوو 3 - مدخو إلى الرشهي  اإلسالمي 2110306
 األوو األوو 3 - مدخو إلى علم الاانون 3110107
 األوو األوو 1: 1-1 - (1الوة والحفظ  أححام الر 2110708
 الواني األوو 3: 4-1 2110306 (1أصوو الفاه   2120406
 األوو الواني 3: 4-1 2120406 (2أصوو الفاه   2210407
 األوو الواني 1: 1-1 2110708 (2أححام الرالوة والحفظ   2210708
 الواني الواني 3 - (1عايدة إسالمية   2220907
 األوو الوالث  1 - مناقج البحث 1310603
 الواني الهاب  3 2110306 الفاه اللنائي مااهن  2420201

  21 مجموع الساعات المعتمدة

  
 اإلجبارية  يةالتخصصقسم الشريعة متطلبات  –هـ 
 

موعد طرح ساعات  متطلب سابق اسم المساق رقم المساق
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 المساق معتمدة
 الفصل المستوى

 الواني األوو 3 - الاهأن الحهيم علوم 2120807
 الواني األوو 3 - المدخو إلى السنة النبوية 2120608
 األوو الواني 3 2120807 (1رفسيه أياا األححام   2210809
 األوو الواني  3 2120608 (1أحاديث األححام   2210610
 الواني الواني 3   2110306 بحوث فاهية طبية مهاصهة 2220208
 األوو الوالث 3 2220907 (2عايدة إسالمية   2310904
 األوو الوالث 3 2210407 الاواعد الفاهية 2310505
 األوو الوالث 3 - فاه السيهة النبوية 2310606
مطالهاا في الشهيهة بالل ة  2321104

 ( 1اإلنحلي ية  

 الواني الوالث 2 1220202

 الواني الوالث 1 :1-1 2210708 (3أححام الرالوة والحفظ   2320705
 الواني الوالث 3 2120807 (2رفسيه أياا األححام   2320806
 الواني الوالث 3 2120608 (2أحاديث األححام   2320607
 2220105 فاه مهامالا مااهن  2320203

2220106 
 الواني الوالث 3

 األوو الهاب  3: 4-1 2320203 (1مهامالا مالية مهاصهة   2410201
 األوو الهاب  3: 4-1 2210407 (3أصوو الفاه   2410402
 2320101 فاه الاضاح وطهق اإلوباا 2410203

2320102 
 األوو الهاب  3

مطالهاا في الشهيهة بالل ة  2411104
 (2اإلنحلي ية  

 األوو الهاب  2 2321104

 األوو الهاب  1: 1-1 2320705 (4أححام الرالوة والحفظ   2410705
 الواني الهاب  3 2310505 الشهيهة مااصد 2420502
 الواني الهاب  3 2320203 (2مهامالا مالية مهاصهة   2420203
 الثاني الرابع 2 نهائي تخرجالبح   2421204

  56 مجموع الساعات المعتمدة

 
من ههه  االختيارية )يختار طلبة القسم أربعة مساقات يةالتخصصقسم الشريعة متطلبات  –و 

 (ساعة 12المجموعة 
 

ساعات  متطلب سابق اسم المساق رقم المساق
 معتمدة

موعد طرح 
 المساق
 الفصل المستوى

 األوو الوالث 3:  2-1 2120608 دهاساا في علوم الحديث 2310607
 األوو الوالث 3:  2-1 2120608 أصوو رخهيج الحديث 2310608
 الواني الوالث 3 2220907 الفهق اإلسالمية 2320908
 الواني الوالث 3 - أسالي  الدعوة والخطابة 2321009
 األوو الهاب  3 2120807 الرفسيه الموضوعي 2410806
 األوو الهاب  3 2110306 الهالقاا الدولية فاه  2410207
 الواني الهاب  3 - الرياهاا الفحهية المهاصهة 2421005
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 يالوان الهاب  3 2410402 اتلرهادوضوابط أصوو  2420406

  12 مجموع الساعات المعتمدة

 

  135  لبرنامج الشريعة مجموع الساعات المعتمدة

 
 اإلجبارية  يةالتخصصقسم القانون متطلبات  -ح

ساعات  متطلب سابق اسم المساق رقم المساق
 معتمدة

موعد طرح 
 المساق
 الفصل المستوى

 الواني  األوو 3 - سياسية النظم الدسروه  والاانون ال 3120707
 الواني  األوو 3 3110107 هامالدولي الاانون ال 3120508
 ( 1قانون المهامالا المدنية   3210209

 اإلهاديةمصاده اتلر ام 
 األوو الواني  2 3110107

 الواني الواني 3 3110107 الاانون اإلداه  3220608
 ( 2قانون المهامالا المدنية   3220209

 هاديةاإلييه مصاده اتلر ام 
 الواني الواني 2 3210209

 (1الاانون الدولي الخام   3310504

 اللنسية ومهاملة األلان 

 األوو الوالث 2 3210209

 األوو الوالث 3 3210209 قانون العمل والتشريعات االجتماعية 3310205
 ( 3قانون المهامالا المدنية   3310206

 أححام اتلر ام واإلوباا

 األوو الوالث 3 3220209

 (1قانون المهامالا الرلاهية   3310407
 نظهية الراله واألعماو الرلاهية 

 األوو الوالث 3 3210209

 الواني الوالث 3:  4-1 3110107 الاانون الل ائي  الاسم الهام( 3320804
 ( 4قانون المهامالا المدنية   3320205

 الهاود المسماة
 الواني الوالث 3 3310206

 الواني الوالث 2 1220202 (1) اإلنكليزيةية باللغة طالعات قانونم 3321006
 الواني الوالث 3:  4-1 3210209 (1قانون اإللهاحاا المدنية   3320307
 (2قانون المهامالا الرلاهية   3410406

 الشهحاا واإلفالس

 األوو الهاب  3 3310407

 األوو الهاب  3:  4-1 3320804 الاانون الل ائي  الاسم الخام( 3410801
 األوو الهاب  2 3321006 (2مطالعات قانونية باللغة االنكليزية ) 3411002
 األوو الهاب  3 3110903 المالية الهامة والرشهي  الضهيبي 3410603
 (2الاانون الدولي الخام   3410504

 رنا ع الاوانين

 األوو الهاب  2 3310504

 الواني الهاب  2: 2-1 3320307 (2  قانون اإللهاحاا المدنية 3420302
 الواني الهاب  3:  4-1 3410801 قانون اإللهاحاا الل ائية 3420303
( 5قانون المهامالا المدنية   3420204

 الحاوق الهينية 

 الواني الهاب  3 3320205

 (3قانون المهامالا الرلاهية   3420405
  أعماو البنور والهملياا المصهفية

 الواني الهاب  3 3410406

 األول الرابع 2 نهائي تخرجالبح   3411210
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بهد إرمام دهاسة  - - ردهي  عملي 3411109
( ساعة في أقو 90 

 راديه

  61 مجموع الساعات المعتمدة

من ههه  مساقات ةاالختيارية )يختار طلبة القسم خمس يةالتخصصقسم القانون متطلبات  -ط
 (ساعة 15المجموعة 

 

ساعات  متطلب سابق اسم المساق رقم المساق
 معتمدة

موعد طرح 
 المساق
 الفصل المستوى

 األوو الواني  3 - علم اإللهام والهاا  3210810
 األوو الواني  3 3110107 قانون حماية البيئة 3210811
 األوو الوالث 3 3120508 المنظماا الدولية 3310508
 األوو  الوالث 3 3220209 قوانين الرلاهة اإللحرهونية 3310409
 2220105 فاه مهامالا مااهن  2320203

2220106 
 الواني الوالث 3

 الواني الوالث 3 3110903 اتقرصاد الدولي 3320908
الرشهيهاا اتقرصادية وقوانين  3320909

 حماية المسرهلر

 الواني الوالث 3 3110903

 األوو الهاب  3 3220209 قانون الملحية الفحهية 3410205
 األوو الهاب  3 2210407 (3أصوو فاه   2410402
 األوو الهاب  3 3110903 الناود والبنور واألسواق المالية 3410907
 الواني الهاب  3 3410801 رشهيهاا ل ائية خاصة 3420806
 الواني الهاب  3 3320307 الرححيم الرلاه  الدولي 3420407
 الواني الهاب  3 3310407 الاانون البحه  واللو  3420408

  15 مجموع الساعات المعتمدة

 
  143 لبرنامج الشريعة والقانون مجموع الساعات المعتمدة
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