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 (2013/2018) للكليةخطة اإلستراتيجية المالمح  -1

 تحليل الوضع الحالي للكلية

 أ( نقاط القوة : 

 االنضمام إلى حكومة دبي -

 من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي االعتماد األكاديمي -

 2011( لسنة 10لسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رقم )صدور مرسوم إنشاء الكلية عن صاحب ا -

 توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة األكاديمية داخليا وخارجيا -

 تدريس القانون مقارنة مع الشريعة اإلسالمية -

 متجاوبة مع متطلبات العصر دراسيةمساقات طرح  -

 ت العالميةتدريس النظريات االقتصادية بمنظور إسالمي مقارنة بالنظريا -

 المؤهلين علمياوالفنيين واإلداريين توفر الخبراء األكاديميين  -

  دخول الكلية مجال البحث العلمي المحكم -

 اعتماد الكلية نظام الدوام المرن على فترتين صباحية ومسائية -

 بأقساط تنافسية % من المقاعد الدراسية للطلبة الوافدين50% عن طريق تخصيص 25تحقيق اكتفاء ذاتي بنسبة  -
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 ب( نقاط الضعف :

 األكاديمية يفي بأغراض التوسع في طرح البرامج للكليةدائم  عدم وجود مقر -

 محدودية المنح الدراسية -

عدم اعتماد الهيكل التنظيمي للكلية من قبل حكومة دبي بعد صدور المرسوم وعدم تصحيح درجات الوظائف وعدم استكمال  -

 منحها

 
 

 تاحة :ج( الفرص الم

 إنجاز بناء الحرم الجامعي للكلية في أسرع وقت ممكن بعد أن تم اعتماد المخططات وتخصيص قطعة األرض -

 التوسع في طرح البرامج األكاديمية لمرحلة البكالوريوس -

 تدشين برامج دراسات عليا -

 االستمرار في عقد اتفاقيات تعاون مع مؤسسات جديدة أكاديمية ومجتمعية -

 ول إلى االكتفاء الذاتي ماديا الوص -

 التميز على المستويين المحلي واإلقليمي -

 اعتماد الهيكل التنظيمي ودرجاته من قبل حكومة دبي -
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 د( التحديات :

 منافسة الكليات األخرى -

 تقنين قبول الطلبة بسبب ضيق المقر المؤقت -

 إنجاز بناء المقر الدائم صعوبة التوسع في طرح البرامج األكاديمية األخرى بسبب عدم -

 المحافظة على التوافق التام بين مخرجات البرامج األكاديمية ومتطلبات سوق العمل  -

 الرؤية

 . العالمين العربي واإلسالميستوى معلى شرعي وقانوني من منظور اإلنسانية أن تكون الكلية الرائدة في العلوم  -

 

 * خصائص الرؤية

  . قات القضايا الفقهية المعاصرةتضمن برنامج الكلية مسا -

  . شرعية قانونيةالعناية بدراسة الحراك االقتصادي المعاصر برؤية  -

  . وقانون دولة اإلمارات العربية المتحدة مقارنة الدراسات القانونية المعاصرة بالشريعة اإلسالمية -

 . تمويلبدراسة المصارف اإلسالمية والطرح برامج أكاديمية مستقبلية تعنى  -

  . طرح برامج في الدراسات العليا التخصصية )ماجستير( -
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 الرسالة

 . المتميزةالشرعية والقانونية بالكفاءات العلمية ات العربية واإلسالمية رفد المجتمع -

 القيم

  التميز -

 الوسطية  -

 والعملية لمعرفيةاالمهارة  -

  الفعالية -

 الجمع بين األصالة والمعاصرة -

 الغايات

 تخريج كوادر ذات كفاءة عالية بمميزات تنافسية مؤهلة للعمل في شتى المجاالت الشرعية والقانونية. توفير السبل التي تسهم في  -

 االرتقاء بالكلية وبموقعها التصنيفي باعتبارها مؤسسة بحثية وأكاديمية متخصصة ذات ريادة. -

 ين الداخلي والخارجي . تعزيز فعالية وكفاءة األداء المؤسسي على المستوي -

 المساهمة في تطوير مجتمع المعرفة.  -
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 األهداف اإلستراتيجية

 االرتقاء بالمستوى العلمي والعملي ألداء برامج الكلية األكاديمية -1

 إيجاد بيئة تعلم تنافسية تسهم في االرتقاء بالعملية التعليمية في الكلية -2

 العلمي التخصصي توفير البيئة الداعمة ألعمال البحث -3

 مشاركة الكلية في تعزيز آفاق البحث العلمي داخل الدولة وخارجها -4

 ترسيخ ثقافة التأهيل والتطوير وثقافة الجودة  -5

 اللوائح واألنظمة واإلجراءات اإلدارية والبيئة التي تسهم في رضاء العاملين وتحفيزهم توفير -6

 الكلية تأمين بيئة استقطاب للدارسين في أقسام -7

 النهوض ببرامج خدمة المجتمع -8

 إيجاد مصادر دخل ثابتة وصوال إلى االكتفاء الذاتي -9
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 الكليةفي  يمواقع البحث العل

 : اآلتية تم تنفيذ األعمال

 م مالك للشريعة والقانون )المعيار( مع رقم تحكيم دوليإصدار مجلة كلية االما  -1

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

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

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

 .علمية متخصصة  ندواتإقامة   -5

 .، وعدد من كتب تحقيق التراث اعتماد مشروعين جماعيين للبحث العلمي داخل الكلية   -6

 تبني عدد من بحوث تخرج الطلبة .  -7

 إحصائية البحث العلمي وهي على الشكل اآلتي : -8

 

 

 

 المجموع 2013 2012 2011 2010 2009 السنة

البحوث المحكمة عدد  2 2 1 7 9 21 

 12 3 1 4 2 2 عدد الكتب

 14 6 - 1 4 3 بحوث المؤتمرات 

 3 1 1 1 - - كتب تحقيق التراث

 2 1 1 - - - أعداد المجلة المحكمة

 52 20 10 7 8 7 المجموع
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 :لعاملة في الدولة بحسب تصنيف لجنان اإلحصاء بالوزارة حث العلمي مقارنة بالكليات اوقد كانت نتيجة الكلية من حيث التصنيف في الب

 

 مستويات البحث العلمي بالكلية

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

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

 .ات التراث  مخطوط تحقيقـ مشاريع  3

 ـ الرسائل العلمية. 4

 ة في الكلية.يمساقات الدراسالـ الكتب المتعلقة ب 5

 المجالت العلمية المحكمة .البحوث المحكمة المقدمة للنشر في ـ  6

 بحوث المؤتمرات والندوات . -7

 طلبة .بحوث تخرج ال -8

 البحوث المستهدفة في سياق تلبية احتياجات مؤسسات سوق العمل والمجتمع المدني . -9
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 المستهدف من البحث العلمي

 . في سياق الرتب األكاديميةالترقيات ـ  1

 إحياء التراث -2

 . نسانيةالسالمي وإسهاماته في الحضارة اإلإظهار ميزات المنهج ا -3

 ذات الصلة.  نوناقالشريعة والبحاث أاجه المجتمع من خالل العناية بي توإيجاد حلول للمشكالت الت -4

 احتياجات مؤسسات سوق العمل والمجتمع المدني .في سياق تلبية  تقديم االستشارات الشرعية والقانونية -5

 . تعزيز اإلبداع العلمي واإلتيان بالجديد في مجال البحث التخصصي الشرعي والقانوني -6

 العلمي في الكلية قيم البحث

 .األمانة العلميةـ  1

 .حماية الملكية الفكرية -2

 .تنمية المعرفة -3

 .خدمة المجتمع االنساني -3

 .االبداع واالبتكار  -5

 التأصيل والتقعيد. -6

 .العمل بروح الفريق -7

 الوسطية واالعتدال. -8
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 لعلمي داخل الدولة وخارجهاالهدف اإلستراتيجي : مشاركة الكلية في تعزيز آفاق البحث ا -4
 

 الهدف الفرعي : نشر البحوث ومشاريع البحث العلمي التخصصي  -4-1

 ات التراث  مخطوط تحقيقمشاريع  -4-1-1

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

تحقيق مخطوط : 
"الرياض النضرة 
 في مناقب العشرة"

المجلس 
 العلمي

 مشترك :
 د. عيسى بن مانع

 د. عاطف عبد الحميد

 تقارير اإلنجاز استكمال مراحل اإلنجاز 2015 2014
 التقييم الذاتي

35.000 
 سنويا
 طباعة 20.000
 حقوق 15.000

:  مخطوطتحقيق  
"الجامع لمسائل 

المدونة والمختلطة 
 البن يونس" 

المجلس 
 العلمي

 مشترك :
د. حافظ عبد الرحمن 

 د. أحمد نجيب

 تقارير اإلنجاز استكمال مراحل اإلنجاز 2017 2016

 التقييم الذاتي

تحقيق مخطوط : 
"تفسير أسماء هللا 
 الحسنى للبغدادي"

المجلس 
 العلمي

 مشترك :
 د. عيسى بن مانع
 د. أحمد الرفاعي

 تقارير اإلنجاز استكمال مراحل اإلنجاز 2018 2017

 لذاتيالتقييم ا

 الرسائل العلمية -4-1-2

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

نشر خمس رسائل 
 رسالة كل سنة/علمية

المجلس 
 العلمي

أعضاء هيئة 
 التدريس

 تقارير المحكمين طباعة الرسائل ونشرها 2018 2014
 الدورية اإلحصائيات

 سنويا 30.000
 طباعة 20.000
 حقوق 10.000

نشر خمس بحوث 
 تخرج/بحث كل سنة

المجلس 
 العلمي

 توصيات المناقشة طباعة البحوث ونشرها 2018 2014 طلبة فصل التخرج
 إحصاء البحوث المنشورة

 سنويا 6.000
 طباعة 4.000
 مكافأة 2.000
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 البحوث المحكمة نشر إعداد و -4-1-3

 التكلفة السنوية أدوات القياس مؤشرات األداء االنتهاء البداية  الجهة المنفذة التبعية التشغيليةالبرامج 

إصدار خمسة أعداد 
من مجلة الكلية 
 المحكمة )المعيار(

هيئة 
تحرير 
 المجلة

أعضاء الهيئات 
األكاديمية داخل 
 الكلية وخارجها

إصدار عدد واحد كل  2018 2014
 سنة

 تقارير المحكمين
 إلحصائيات الدوريةا

 سنويا 30.000
 طباعة 20.000
 تحكيم 10.000

تقديم كل عضو 
تدريس بحثا محكما 
واحد في السنة على 

 أقل تقدير 

رئيس 
القسم 
 العلمي

أعضاء هيئة 
 التدريس

قبول البحوث المقدمة  2018 2014
 للنشر

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي

- 

 مة من أعضاء هيئة التدريسالمقد عناوين البحوث المحكمة لسنتين

أحكام التقشير الطبي 
 في الفقه اإلسالمي

رئيس القسم 
 العلمي

قبول البحوث المقدمة  2014 2014 أد. حسني عبد الدايم
 للنشر

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي

- 

االحتراف الرياضي 
 دراسة مقارنة

رئيس القسم 
 العلمي

المقدمة قبول البحوث  2014 2014 د. رمضان الصاوي
 للنشر

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي

- 

الجواب في التكرار 
 الواقع في القرآن

رئيس القسم 
 العلمي

قبول البحوث المقدمة  2014 2014 د. علي سيور
 للنشر

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي

- 

منهج التفقه عند ابن 
 عرفة المالكي

رئيس القسم 
 العلمي

قبول البحوث المقدمة  2014 2014 د. حافظ عبد الرحمن
 للنشر

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي

- 

مقاربة مناهج البحث 
 عند العلماء المسلمين

رئيس القسم 
 العلمي

قبول البحوث المقدمة  2014 2014 د. أحمد الرفاعي
 للنشر

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي

- 

وراق المالية األ
المستخدمة في 

 البورصة

رئيس القسم 
 يالعلم

قبول البحوث المقدمة  2015 2015 د. رمضان الصاوي
 للنشر

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي

- 

الرقابة الغذائية والدوائية 
في ضوء المستجدات من 

 منظور الفقه 

رئيس القسم 
 العلمي

قبول البحوث المقدمة  2015 2015 د. محمود مشعل
 للنشر

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي

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

المعرفة االلهية عند 
 ابن حزم االندلسي

رئيس القسم 
 العلمي

قبول البحوث المقدمة  2015 2015 د. أحمد الرفاعي
 للنشر

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي 

- 

النقود أثر تغير قيمة 
على الحقوق 

وااللتزامات في الفقه 
 االسالمي

رئيس 
القسم 
 العلمي

قبول البحوث المقدمة  2015 2015 د. عبد الحكيم عثمان
 للنشر

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي

- 

خواص القرآن بين 
 النقل والعقل

رئيس القسم 
 العلمي

قبول البحوث المقدمة  2015 2015 د. علي سيور
 للنشر

 األداءتقارير 
 التقييم الذاتي

- 

حكم اشتراط المرأة 
عدم الزواج عليها 

 دراسة مقارنة

رئيس 
القسم 
 العلمي

د. شمس الدين 
 التكينة

قبول البحوث المقدمة  2015 2015
 للنشر

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي

- 

ضوابط التحكيم في 
 الشرع االسالمي

رئيس القسم 
 العلمي

قبول البحوث المقدمة  2015 2015 د. حافظ عبد الرحمن
 للنشر

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي

- 

النظافة البدنية في 
 السنة النبوية

رئيس القسم 
 العلمي

قبول البحوث المقدمة  2015 2015 د. عاطف عبد الحميد
 للنشر

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي

- 

المجاز المرسل 
وتطبيقاته عند 

 األصوليين

رئيس القسم 
 العلمي

قبول البحوث المقدمة  2015 2015 د. أحمد السعديأ
 للنشر

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي

- 

معاينة مسرح 
 الجريمة النووية

رئيس القسم 

 العلمي

د. عماد الدين محمد 
 كامل

قبول البحوث المقدمة  2015 2015
 للنشر

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي

- 

خصوصيات االثبات 
في التحكيم التجاري 

 االسالمي

رئيس القسم 

 العلمي

قبول البحوث المقدمة  2015 2015 د.طارق البكوش
 للنشر

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي

- 

القوة الملزمة التفاق 
التحكيم وجزاء 

 االخالل بها

رئيس القسم 

 العلمي

قبول البحوث المقدمة  2015 2015 د. أنس بشار
 للنشر

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي

- 
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 التكلفة السنوية أدوات القياس مؤشرات األداء االنتهاء البداية  الجهة المنفذة التبعية برامج التشغيليةال

خصوصية القانون 
الواجب التطبيق أمام 

مراكز التحكيم 
 اإلسالمي

رئيس القسم 

 العلمي

قبول البحوث المقدمة  2015 2015 د. خالد رأفت
 للنشر

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي

- 

أحكام اللقيط دراسة 
مقارنة في الفقه 

اإلسالمي  والقانون 
 االتحادي  اإلماراتي 

رئيس القسم 

 العلمي

قبول البحوث المقدمة  2015 2015 أ.د حسني عبد الدايم
 للنشر

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي

- 

مسؤولية الدولة عن 
تعويض ضحايا 

 الكوارث

رئيس القسم 

 العلمي

قبول البحوث المقدمة  2015 2015 د. حمدي أبو النور
 للنشر

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي

- 

 ة في الكليةيمساقات الدراسالالكتب المتعلقة ب -4-1-4

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

إعداد وطباعة 
كتابين دراسيين كل 

 سنة

المجلس 

 العلمي

أعضاء هيئة 
 التدريس

إنجاز التأليف وأعمال  2018 2014
 الطباعة

 تقارير التحكيم
 التقييم الذاتي

 سنويا 60.000
 طباعة 40.000
 حقوق 18.000
 تحكيم 2.000

 عناوين الكتب المقدمة وسنة اإلنجاز

قواعد الفقه الكلية دراسة 
 تطبيقية

المجلس 

 العلمي

إنجاز التأليف وأعمال  2014 2014 د. محمود مشعل
 الطباعة

 تقارير التحكيم
 التقييم الذاتي

 طباعة 20.000
 حقوق 9.000
 تحكيم 1.000

تذكرة المعلم وتبصرة 
 المتعلم في أحكام التجويد

المجلس 

 العلمي

إنجاز التأليف وأعمال  2014 2014 د. علي سيور
 الطباعة

 تقارير التحكيم
 التقييم الذاتي

 طباعة 20.000
 حقوق 9.000
 تحكيم 1.000

الشامل في القانون 
 اإلداري 

المجلس 
 العلمي

إنجاز التأليف وأعمال  2015 2015 د. حمدي أبو النور
 الطباعة

 تقارير التحكيم
 التقييم الذاتي

 طباعة 20.000
 حقوق 9.000
 تحكيم 1.000
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 التكلفة السنوية أدوات القياس مؤشرات األداء االنتهاء البداية  الجهة المنفذة التبعية البرامج التشغيلية

فقه المسلمين في 
 عقود التأمين

المجلس 
 العلمي

إنجاز التأليف وأعمال  2015 2015 د. عبد الحكيم عثمان
 الطباعة

 تقارير التحكيم
 التقييم الذاتي

 طباعة 20.000
 حقوق 9.000
 تحكيم 1.000

التتمة في بيان عقيدة 
 الملة

المجلس 
 العلمي

 د. عيسى بن مانع
 

إنجاز التأليف وأعمال  2016 2016
 الطباعة

 تقارير التحكيم
 التقييم الذاتي

 طباعة 20.000
 حقوق 9.000
 تحكيم 1.000

االجتهاد الشرعي 
 ومقاصده

المجلس 
 العلمي

إنجاز التأليف وأعمال  2016 2016 أد. أحمد السعدي
 الطباعة

 تقارير التحكيم
 التقييم الذاتي

 طباعة 20.000
 حقوق 9.000
 تحكيم 1.000

التحكيم التجاري 
 الدولي

المجلس 
 العلمي

إنجاز التأليف وأعمال  2017 2017 د. خالد رأفت أحمد
 الطباعة

 تقارير التحكيم
 التقييم الذاتي

 طباعة 20.000
 حقوق 9.000
 تحكيم 1.000

المالية العامة 
 والتشريع الضريبي

المجلس 
 العلمي

ليف وأعمال إنجاز التأ 2017 2017 د. شكري العشماوي
 الطباعة

 تقارير التحكيم
 التقييم الذاتي

 طباعة 20.000
 حقوق 9.000
 تحكيم 1.000

المجلس  مناهج البحث العلمي
 العلمي

إنجاز التأليف وأعمال  2018 2018 د. أحمد الرفاعي
 الطباعة

 تقارير التحكيم
 التقييم الذاتي

 طباعة 20.000
 حقوق 9.000
 تحكيم 1.000

المدخل إلى 
 تصاداالق

المجلس 
 العلمي

إنجاز التأليف وأعمال  2018 2018 د. شكري العشماوي
 الطباعة

 تقارير التحكيم
 التقييم الذاتي

 طباعة 20.000
 حقوق 9.000
 تحكيم 1.000

 مشاريع البحث العلمي الفردية  -4-1-5

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

عون هللا األوفى 
بشرح أسماء هللا 

 الحسنى
 

المجلس 
 العلمي

إنجاز التأليف وأعمال  2015 2014 د. عيسى بن مانع
 الطباعة

 تقارير التحكيم
 التقييم الذاتي

30.000  
 طباعة 20.000
 تحكيم 1.000
 حقوق 9.000

 التكلفة السنوية أدوات القياس مؤشرات األداء االنتهاء البداية  الجهة المنفذة التبعية البرامج التشغيلية
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ترجمة عون هللا 
األوفى بشرح أسماء 

 هللا الحسنى

المجلس 
 العلمي

إنجاز الترجمة وأعمال  2016 2015 أ. معتصم أبو سليم
 الطباعة

 تقارير التحكيم
 التقييم الذاتي

30.000  
 طباعة 20.000
 تحكيم 1.000
 حقوق 9.000

م في ثقافة اإلسال
 بناء مجتمع اإلنسان

المجلس 
 العلمي

إنجاز التأليف وأعمال  2017 2016 د. علي سيور
 الطباعة

 تقارير التحكيم
 التقييم الذاتي

30.000  
 طباعة 20.000
 تحكيم 1.000
 حقوق 9.000

 

  الجماعيةمشاريع البحث العلمي  -4-1-6

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

مشروع أدلة األحكام 
 من الكتاب والسنة

المجلس 
 العلمي

 تقارير التحكيم استكمال مراحل اإلنجاز 2016 2014 لجنة المشروع
 تقارير اللجنة

35.000  
 سنويا
 طباعة 20.000
 حقوق 15.000

مشروع المعامالت 
المالية في ضوء 

المية الشريعة اإلس
والتشريعات 
االقتصادية 
 المعاصرة

المجلس 
 العلمي

 تقارير التحكيم استكمال مراحل اإلنجاز 2017 2015 لجنة المشروع
 تقارير اللجنة

مشروع القاعدة 
الشرعية والقاعدة 

القانونية وتطبيقاتهما 
في األحوال 

 الشخصية

المجلس 
 العلمي

 تقارير التحكيم زاستكمال مراحل اإلنجا 2018 2016 لجنة المشروع
 تقارير اللجنة
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 الهدف اإلستراتيجي : مشاركة الكلية في تعزيز آفاق البحث العلمي داخل الدولة وخارجها -4
 

  تعزيز منتديات البحث العلمي داخل الدولة وخارجهاالهدف الفرعي :  -4-2

 الكلية مشاركة أعضاء هيئة التدريس في ندوات ومؤتمرات خارج -4-2-1

 التكلفة السنوية أدوات القياس مؤشرات األداء االنتهاء البداية  الجهة المنفذة التبعية ج التشغيليةالبرام

دعم المشاركة 
بندوات ومؤتمرات 

 خارجية 

عمادة 
 الكلية

أعضاء هيئة 
 التدريس

تحقيق معدل ثالث  2018 2014
 مشاركات في السنة

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي

وفق قانون 
 لبشريةالموارد ا

دعم المشاركة 
بندوات ومؤتمرات 

 داخلية 

عمادة 
 الكلية

أعضاء هيئة 
 التدريس

تحقيق معدل ثالث  2018 2014
 مشاركات في السنة

 تقارير األداء
 التقييم الذاتي

وفق قانون 
 الموارد البشرية

 مشاركة أعضاء هيئة التدريس في ندوات ومؤتمرات داخل الكلية -4-2-2

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

تنظيم ندوة واقع 
التحكيم بين الشريعة 

 والقانون 

المجلس 
 العلمي

تحقيق مشاركة مرضية  2014 2014 اللجنة المنظمة
 من داخل الكلية وخارجها

 استبانات المشاركين

 تقارير اللجنة
22.222  

 ياسنو

تنظيم مؤتمر قواعد 
عمل االقتصاد 

اإلسالمي في ظل 
التشريعات 
االقتصادية 
 المعاصرة

المجلس 
 العلمي

تحقيق مشاركة مرضية  2016 2015 اللجنة المنظمة
 من داخل الكلية وخارجها

 استبانات المشاركين

 تقارير اللجنة
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  أدوات القياس شرات األداءمؤ االنتهاء البداية  الجهة المنفذة التبعية البرامج التشغيلية

تنظيم ندوة أصول 
الفتوى الشرعية 
وعالقتها بالقاعدة 

المقاصدية والقاعدة 
 الفقهية

المجلس 
 العلمي

تحقيق مشاركة مرضية  2017 2017 اللجنة المنظمة
 من داخل الكلية وخارجها

 استبانات المشاركين

 تقارير اللجنة

تنظيم ندوة حقوق 
الملكية الفكرية 

ة االختراع في وبراء
ضوء قواعد 

الشريعة 
والتشريعات 

 القانونية المعاصرة

المجلس 
 العلمي

تحقيق مشاركة مرضية  2018 2018 اللجنة المنظمة
 من داخل الكلية وخارجها

 استبانات المشاركين

 تقارير اللجنة
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 التكلفة السنوية ألعمال البحث العلمي في الكلية

 التكلفة السنوية األعمال م

 درهم 60.000 مشاريع تحقيق التراث 1

 درهم 30.000 نشر الرسائل العلمية 2

 درهم 10.000 نشر بحوث تخرج الطلبة 3

 درهم 30.000 إصدار مجلة )المعيار( المحكمة 4

 درهم 100.000 طباعة الكتب الدراسية 5

 درهم 60.000 مشاريع البحث العلمي الفردية 6

 درهم 75.000 اعيةمشاريع البحث العلمي الجم 7

 درهم 150.000 تنظيم الندوات والمؤتمرات داخل الكلية 8

 وفق قانون الموارد البشرية دعم مشاركات أعضاء هيئة التدريس في المؤتمرات  9

 درهم 515.000 المجموع

 الموقعون على الخطة

  أد. حسني عبد الدايم  د. قدري عوض هللا

  عثماند. عبد الحكيم   د. أحمد الرفاعي

  د. شوق حسن مهدي  د. علي سيور

يعتمد/الرئيس                                                                                                                         عميد الكلية رئيس المجلس العلمي

 التنفيذي للكلية


