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 :  كلمة العمٌد

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 

 / عمٌد كلٌة الشرٌعة والمانون أوباري  السٌد

 . أبوبكر دمحم دمحم عٌسى  د

 بعد التحٌة ،،،، 

كلٌة الشرٌعة والمانون أوباري هً إحدى كلٌات الجامعة األسمرٌة اإلسالمٌة ، حٌث تضم عدد 

أربعة ألسام علمٌة وعدد من البرامج األكادٌمٌة ، و تهتم الكلٌة بتحمٌك عدد من األهداف ٌأتً فً 

هوٌة المجتمع اللٌبً وفك الثوابت والمٌم الراسخة ،   ممدمتها المساهمة الفاعلة فً الحفاظ على

وكما ٌحدونا أمل كبٌربأن تكون الكلٌة رافداً ثرٌاً للعلم والمعرفة ، وتنطلك الكلٌة فً رؤٌتها إلى 

تحمٌك الرٌادة على المستوى المحلً واإلللٌمً فً مجال الشرٌعة والشرٌعة والمانون و االلتصاد ، 

التها إلى إعداد كفاءات متمٌزة بالعطاء واإلبداع فً مجاالت التخصص كما تسعى الكلٌة فً رس

 وإثراء البحث العلمً المبتكر المدعم ببرامج . 
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 الممدمة 

صطفاه وعلى اله وصحبه الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات ، والصالة والسالم على حبٌبه وم

 أما بعد :  ومن وااله ،

فحرصا على تنفٌذ وتفعٌل برنامج ضمان الجودة ، وانطاللا من التوجه لرعاٌة الطالب وتوعٌته 

وباري بالجامعة األسمرٌة للعلوم اإلسالمٌة ومرافمها بات من وارشاده بكلٌة الشرٌعة والمانون أ

 عا ومبسطا له فً مسٌرته العلمٌة .الضروري وضع دلٌل للطالب جام

 وٌحتوي هذا الدلٌل على ما ٌلً : 

 المحور األول : تعرٌف للمصطلحات

 المحور الثانً : نظام الدراسة واالمتحانات والتأدٌب والتظلم 

 المحور الثالث : الخدمات واألنشطة الالمنهجٌة . 

 المحور الرابع :  خدمة اإلرشاد األكادٌمً . 

 المحور الخامس : حموق الطالب وواجباته

 .  لٌة تمٌٌم الطالبالسادس : آالمحور 

ونأمل أن ٌكون هذا الدلٌل ، والذي ٌجمع بٌن البساطة والوضوح  ، هادٌا لطالب الكلٌة فً     

 مستهل مستمبلهم العلمً بالكلٌة . 

 وهللا ولً التوفٌك  ،،،        
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 : مصطلحات جامعٌة 

 .  الجامعة : ٌمصد بها الجامعة األسمرٌة اإلسالمٌة  -1

 الكلٌة : ٌمصد بها كلٌة الشرٌعة والمانون أوباري  .  -1

 المسم : ٌمصد به أي وحدة علمٌة تموم بمهام التدرٌس والتدرٌب والبحث العلمً بالكلٌة  .  -3

 الرئٌس : رئٌس الجامعة . -4

 العمٌد : عمٌد كلٌة الشرٌعة والمانون أوباري . -5

 طالب : أي شخص مسجل بالكلٌة بمصد الحصول على اجازة علمٌة  .ال -6

مجلس الكلٌة : مجلس ٌضم العمٌد ووكٌل الشؤون العلمٌة  و رؤساء األلسام العلمٌة  -7

 واإلدارٌة  .

 مجلس المسم العلمً : مجلس ٌضم رئٌس المسم وأعضاء هٌئة التدرٌس بالمسم .  -8

 سٌان . السنة الدراسٌة : سنة كاملة أو فصالن رئٌ -9

أسبوع وال تدخل من ضمنها فترة التسجٌل  18الفصل الدراسً : فترة زمنٌة مدتها -  11

 النهائٌة . واالمتحانات

تحوي الوعاء الزمنً للعام الدراسً وفترة االمتحانات وفترة بداٌة ونهاٌة  -الخطة الدراسٌة:-11

 الدراسة 

على األسئلة التً ٌضعها عضو هٌئة ٌمصد بها الورلة التً تحتوي  -ورلة اإلمتحان: -11

 التدرٌس ألي ممرر.

 ٌمصد بها الكراسة الذي ٌجٌب فٌها الطالب على أسئلة اإلمتحان. -كراسة اإلجابة:-13

 طرٌمة حساب المعدل التمدٌري الفصلً فً نهاٌة كل دراسة.-المعدل التمدٌري الفصلً:-14

 التمدٌر الكلً فً نهاٌة الدراسة عند التخرج.طرٌمة حساب متوسط معدل -معدل التمدٌر العام:-15

 اإلشعار الذي ٌوجه للطالب بسبب انخفاض معدله التراكمً .-اإلنماء األكادٌمً:-16

 اختبار فً ممرر ٌعمد مرة واحدة فً نهاٌة الفصل .  -اإلمتحان النهائً:-17

  فً االختبار النهائً الدرجة التً ٌتحصل علٌها الطالب فً كل ممرر-النهائً: االمتحاندرجة -18

 

 لرار تأسٌس الكلٌة :

   1117لسنة  687تأسست الكلٌة بمرار صادر من المجلس الرئاسً بحكومة الوفاق برلم  

 

 نشأتها :

كإحدى المالع العلمٌة فً الجامعة   1117نشأة كلٌة الشرٌعة والمانون أوباري فً شهر نوفمبر 

 األسمرٌة للعلوم اإلسالمٌة. 
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–المانون  –الشرٌعة والمانون  –الشرٌعة  –فً مرحلة اللسانس األلسام العلمٌة  وتضم الكلٌة

 االلتصاد اإلسالمً .

وهنان تنسٌك وثٌك بٌن الكلٌة وغٌرها من الجامعات والمؤسسات العلمٌة المانونٌة بالداخل 

،وجامعة والخارج منها جامعة الفاتح ، وجامعة لارٌونس ، وجامعة األزهر، وجامعة الماهرة 

 األمٌر عبدالمادر الجزائري وبعض المنظمات والهٌئات العربٌة والدولٌة .

 

 :مولع الكلٌة 

كم وتبعد عن مدٌنة زلٌتن  111تمع هذه الملعة العلمٌة فً مدٌنة أوباري التً تبعد عن مدٌنة سبها 

المدن فً  كم ، وتعتبر هذه المدٌنة من اعرق 1111التً توجد بها الجامعة األسمرٌة بمسافة 

 تدرٌس العلوم اإلسالمٌة وأبرز المنارات العلمٌة . 

 صورة جوجل
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 اسم عمٌد الكلٌة والمؤهل العلمً

 بوبكر دمحم دمحم عٌسىأاسم عمٌد الكلٌة : 

 هدكتوراالمؤهل العلمً : 

 

 وسائل التواصل مع الكلٌة

)صفحة الكلٌة  فً مولع فٌس بون ( أو عن طرٌك التواصل   االجتماعًعبر صفحات التواصل 

 المباشر بالحضور للكلٌة . 

 رؤٌة الكلٌة

 وااللتصادتحمٌك التمٌز فً إعداد المناهج الدراسٌة فً مجاالت العلوم الشرعٌة والمانونٌة 

 االسالمً .

اإلسالمً وبما ٌحمك الرلً   وااللتصاديبما ٌتوافك مع تطلعات طلبة العلم الشرعً والمانونً 

بمستوي الخرٌجٌن لرفد مؤسسات المجتمع بالكوادر المادرة علً تمدٌم األفكار والتصورات فً 

 اإلسالمٌة . وااللتصادٌةمجاالت العلوم الشرعٌة والمانونٌة 

 رسالة الكلٌة 

العمل  هً إعداد خرٌجٌن متمٌزٌن مؤهلٌن ومدربٌن لادرٌن على تلبٌة متطلبات وحاجات سوق

على المستوى المحلً والدولً  ، والمٌام باألبحاث العلمٌة والتطبٌمٌة والتً تخدم مجاالت 

 تخصص الكلٌة وألسامها . 

هذه الرسالة تنطلك من مبادئ المٌم المؤسسٌة المعتمدة على المهنٌة والمسئولٌة والعدالة واألمانة 

 واإلبداع  والعمل الجماعً .  

 هدافها أ

متمٌزٌن ومسلحٌن بالعمل  والمعرفة ولادرٌن على المنافسة بكل جدارة  تخرٌج طلبة  -1

 والتدار والمٌام بالمهام الموكلة لهم على اكمل وجه .

التطوٌر المستمر للخطط الدراسٌة بما ٌتواكب مع التطور التكنلوجً والمعاٌٌر العالمٌة  -1

 وسوق العمل .

 ن والسعً لتطوٌر أدائهم . الكفاءات من أعضاء هٌئة التدرٌس الممٌزٌ استمطاب -3

التمٌٌم والتموٌم المستمر من خالل التغذٌة الراجحة وإجراء ممارنات مع برامج  -4

 وتخصصات عالمٌة مرمولة .

 عمد شراكات بحثٌة علمٌة مشتركة مع مؤسسات المجتمع المحلً واإلللٌمً والعالمً . -5
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 خرٌطة مبنً الكلٌة
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 لٌة اإلعالن والمبول والمٌد والتسجٌل و االنتمال آ

 عالن عن لبول الطالب اإل -2

 -ٌكون اإلعالن عن لبول طلبة جدد عن طرٌك لوحة اإلعالنات الموجودة بالكلٌة 

أو عن طرٌك تنسٌب  –فٌس بون (  االجتماعًصفحة الكلٌة ) فً مولع التواصل 

 الطلبة من وزارة التعلٌم .

 المٌد -0

 طالب ولٌدهم وفك الفئات األتٌة : ٌتم لبول ال

 : وتشمل هذه الفئة جمٌع الطالب المتفرغٌن للدراسة .  طالب نظامٌونأ _          

وتحدد : وهم الطالب الذٌن تحول ظروفهم دون انتظامهم فً الدراسة ،ن طالب غٌر نظامٌٌب _  

ً ، وفما   إلمكانٌاتها ولدراتها الداخلٌة للكلٌة شروط لبولهم ، و أعدادهم فً كل عام دراس حاللوائ

 .  االستٌعابٌة

الذٌن ٌتم منحهم مماعد دراسٌة وتنظم  ناللٌبٌٌ: وهم طالب غٌر  طالب وافدونج _        

 أوضاعهم      وكٌفٌة لبولهم بمرار من وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً  . 

طون فً برامج التعلٌم اإللكترونً     د_  طالب دارسون عن بعد : وهم الطالب الذٌن ٌنخر      

إجراءات وشروط هذا النظام بالئحة خاصة تصدر بمرار من وزارة التعلٌم العالً  دالمفتوح وتحد

 والبحث العلمً . 

ت المبول وتمدٌمه للملف السابك لٌد الطالب فً الكلٌة وذلن بعد اجتٌاز امتحانا لبول ٌتم -

نسبة الغٌاب  دتزٌ الوٌشترط فً هذه الحالة أن ٌواظب على حضور المحاضرات وأن 

 % 15عن  متزٌد نسبته، وٌجوز للكلٌة أن تمبل طالب منتسبٌن بشرط أن ال % 15عن 

 من مجموع الطالب الممبولٌن فً السنة نفسها . 

ف لٌده لمدة ال تزٌد ٌجوز للطالب ألي سبب من األسباب المهرٌة التً تمبلها أمانة المسم ول -

عن فصلٌٌن دراسٌٌن وذلن خالل شهر من بداٌة الدراسة أو ثالثة أشهر من نظام السنة 

 ولمرتان فمط طٌلة فترة الدراسة . 

 التسجٌل 

 تسجٌل الطلبة الجد -2

تتم إجراءات تسجٌل الطلبة الجدد من لبل لسم التسجٌل خالل الفترة المحددة لذلن والمعلن 

 ولت كافً . عنها فً الكلٌة ب

 تجدٌد المٌد  -0

ٌتولى الطالب فً بداٌة كل فصل دراسً تجدٌد لٌده وٌكون التجدٌد بدفع رسوم التسجٌل 

 والتولٌع على النموذج الخاص بذلن والمتضمن الممررات الدراسٌة التً اختارها . 

 فترة التسجٌل وتجدٌد المٌد  -3

الدراسة وٌستمر حتى األسبوع األول ٌبدأ التسجٌل وتجدٌد المٌد خالل األسبوع السابك لبدء  -

لبدء الدراسة ، وٌعد التسجٌل خالل األسبوع األول من الدراسة تسجٌال متأخرا وال ٌسمح 

 .  به إال اذا لدم الطالب عذراً ممبوالً 
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فً حالة تعذر إتمام إجراءات التسجٌل للطلبة الجدد خالل األسبوع الثانً من الفصل  -

 الدراسً ٌؤخر تسجٌله الى الفصل الذي ٌلٌه . 

تجدٌد لٌد أي طالب بعد انتهاء األسبوع السالف من بداٌة  زال ٌجوفً جمٌع األحوال  -

بررا ممبوال ًلدى أمانة التسجٌل وٌعد الطالب منمطعاً وٌشطب لٌده من المسم مالم ٌمدم م

المٌد فً بتجدٌد  له ذلن الفصل الدراسً، وعندئذ ٌسمحالمسم فً الموعد ال ٌتجاوز نهاٌة  

 الفصل الدراسً الثانً.

 

 االنتمال -4

من لسم إلً آخر أو من شعبة  بعد موافمة المسمٌن أو الشعبتٌن  نتمالٌجوز للطالب اال -

نهاٌة الفصل الرابع، وفً حالة لبول الطالب فً واعتماد أمانة المسم وفً موعد ال ٌتجاوز 

من بداٌة  المسم أو الشعبة الجدٌدة ٌتم االنتمال والتسجٌل فً المسم أو الشعبة الجدٌدة اعتباراً 

الفصل التالً لتمدٌم الطلب والموافمة علٌه، على أن ٌتم حذف الممررات التً ال تتطابك 

الجدٌدة وال تدخل فً حساب المتوسط  مع الخطة الدراسٌة للمسم الجدٌد أو الشعبة

التراكمً للطالب، ولكنها تبمى فً كشف درجاته، كما ال ٌجوز للطالب االنتمال أكثر من 

 مرة واحدة خالل فترة دراسته الجامعٌة مهما كانت األسباب.

ٌجوز للطالب االنتمال من الكلٌة إلى أي لسم مناظر فً كلٌة أخرى وذلن بعد موافمة كل  -

المسم والعمٌدٌن فً الكلٌتٌن، وٌعطى الطالب كشفاً بدرجات المواد التً  من رئٌس

 اجتازها.

 

 نسحاب من الممرراال -

ٌجوز للطالب بعد انتهاء فترة تعدٌل التسجٌل بالحذف أو اإلضافة وحتى بداٌة األسبوع  -

من أي ممرر دراسً وذلن وفما للضوابط   بالنهائٌة االنسحااألخٌر لبل االمتحانات 

 اآلتٌة:

من ممرر دراسً واحد فمط خالل الفصل الدراسً وبشرط أن ال ٌكون لد  االنسحابٌكون  -

 انسحب من ذلن الممرر فً فصل سابك.

موافمة المرشد العلمً للطالب على انسحابه من ذلن الممرر، واعتماد لسم التسجٌل ولسم  -

 الدراسة واالمتحانات.

بمى أثر االنسحاب فً كشف  درجات الطالب من خالل رصد الحرف )م( فً نتٌجة ٌ -

 الممرر الذي انسحب منه خالل ذلن الفصل وال ٌدخل فً حساب المعدل. 
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 ار والفصل من الدراسة ضوابط اإلنذ

 ٌنذر الطالب فً الحاالت اآلتٌة : 

 متواصلٌن. أسبوعٌنإذا انمطع الطالب عن الدراسة من دون عذر مشروع لمدة  -1

 % 51إذا لل معدله التراكمً العام تمدٌر عام ضعٌف عن  -1

 ٌفصل الطالب من الكلٌة فً إحدى الحاالت اآلتٌة :

إذا انمطع من دون عذر مشروع عن الدراسة مدة سنة دراسٌة كاملة أو فصلٌن  -1

 دراسٌٌن متتالٌٌن.

راسٌة متتالٌة أو % فً أربعة فصول د51إذا انخفض معدله التراكمً  العام عن  -1

 سنتٌن متتالٌتٌن.

% ضعٌف جداً فً نهاٌة أي من السنتٌن 35إذا تحصل على معدل تراكمً ألل من  -3

 الفصول األولى  أو األربعةالدراسٌتٌن األولٌن 

إذا تجاوز المدة المحددة للدراسة المنصوص علٌها فً الالئحة الداخلٌة للكلٌة  مالم  -4

 لن.تنص اللوائح النافذة على غٌر ذ

ٌجوز للطالب المتعثرٌن فً المراحل النهائٌة أو المفصولٌن وهم فً المراحل النهائٌة  -5

والذٌن فمدوا صفة لٌد الطالب النظامً  –بممتضى أحكام هذه المادة  -بدراستهم 

 التسجٌل كطالب منتسبٌن بالكلٌة .

 

 المتحاناتانظام الدراسة و

 :الدراسةأوالً : 

وحدة  دراسٌة 181جازة  التخصصٌة )اللٌسانس( ممررات تعادل اإلٌدرس الطالب للحصول على 

 بالنسبة

ولسم الشرٌعة والمانون، والمانون ، وااللتصاد اإلسالمً ، على األلل تحددها ‘ لمسم الشرٌعة 

 الشعبة أو المسم المختص ٌكون من ضمنها بحث التخرج كوحدتٌن دراسٌتٌن.

إجبارٌة وممررات اختٌارٌة وفماً لما ٌتم عرضه فً ــ تصنف الممررات الدراسٌة إلى ممررات 

 اطار الالئحة الداخلٌة للكلٌة . 

 : االمتحاناتثانٌاً : 

 النصفٌة خالل منتصف الفصل الدراسً وتعد من لبل أستاذ المادة .  االمتحاناتتعمد  -

راق النصفٌة وٌتمكن الطالب من مراجعة األو االمتحاناتٌتولى أستاذ المادة إعالن نتائج  -

 و معرفة أوجه المصور فٌها . 

ٌسلم أستاذ المادة نتائج  أعمال السنة الى لسم الدراسة واالمتحانات وذلن لبل اسبوعٌن  -

 من بداٌة االمتحانات النهائٌة . 
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إذا تغٌب الطالب عن حضور االمتحان النصفً ترصد له الدرجة صفر ما لم ٌتمدم  -

رئٌس المسم المختص فً هذه الحالة ٌعاد له  باعتذار لاهر ٌمبله أستاذ المادة وٌعتمده

 االمتحان مرة أخرى .

ٌكون االمتحان النهائً فً نهاٌة الفصل الدراسً ولذلن وفما الجدول العام الذي ٌضعه  -

 المسم المختص مع لجنة االمتحانات والمرالبة . 

النهائً فً أي ممرر دراسً ترصد له درجة صفر  أداء االمتحانإذا تغٌب الطالب عن  -

 فً ذلن االمتحان .

 % على األلل من مجموع الدرجات . 51ٌعتبر الطالب ناجحاً  إذا تحصل على نسبة  -

تمدر درجة الطالب فً كل ممرر وكذلن التمدٌر العام بناء على المعدل التراكمً من  -

 الصفر الى مائة حسب الجدول التالً : 

 

 النسبة  التمدٌر 

 % 111%  إلى 85من  ممتاز 

 % 85% إلى ألل من 75من  جٌد جدا 

 %75% إلى ألل من 65من  جٌد 

 %65% إلى ألل من 51من  ممبول 

 %51% إلى ألل من 35من  ضعٌف 

 %35ألل من  ضعٌف جداً 
 

 ٌعاد تنسٌب الطالب إلى كلٌة أو معهد عالً آخر فً الحاالت اآلتٌة :  -

على تمدٌر عام ضعٌف جداً فً أي من السنتٌن الدراسٌتٌن  األولٌٌن أو فً فصلٌن ـ إذا حصل 

 دراسٌٌن من الفصول األربعة األولى.

ـ إذا رسب الطالب سنتٌن متتالٌتٌن أٌّاً كان متوسط تمدٌره العام ، وإذا حصل على الحد األعلى 

 من اإلنذارات بالنسبة للنظام الفصلً . 

الموضحتٌن فً حسب الحالتٌن  فً السنوات النهائٌة من الدراسة ٌجوز للطالب المتعثرٌن -

االستمرار فً الدراسة بنفس الكلٌة ممابل المٌام بدفع  ، الفمرة )أ ، ب( من هذه المادة

وتحد د هذه الرسوم  بمرار من رئاسة الوزراء ،كما ‘ الرسوم لدراسٌة الكاملة للتخصص

لً ٌكون معدل المبول به ألل من الكلٌة التً ٌجوز إعادة التنسٌب إلى كلٌة أو معهد عا

 فمط . ةلمرة واحدذ الطالب بها سنوات الرسوب وذلن استنف

 ــ ٌفصل الطالب وٌنتهً حمه فً الدراسة على حساب الدولة فً الحاالت اآلتٌة:

ــ إذا انمطع عن الدراسة بدون سبب مشروع مدة سنة دراسٌة كاملة أو فصلٌن دراسٌٌن  

 ذلن حسب النظام المتبع بالكلٌة .متتالٌٌن و 

ــ إذا أعٌد تنسٌبه  وحصل على تمدٌر عام ضعٌف جداً فً نهاٌة أي من السنتٌن األولٌٌن أو 

 فً فصلٌن دراسٌٌن  من الفصول األربعة األولى.
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ــ إذا أعٌد تنسٌبه ورسب سنتٌن دراسٌتٌن متتالٌتٌن أٌّاً كان متوسط تمدٌره العام أو إذا  حصل 

 حد األعلى من اإلنذارات بالنسبة للنظام الفصلً .على ال

ــ إذا لضى ضعف المدة الممررة بالنسبة للطالب الذي اختار االستمرار فً الدراسة عن 

 طرٌك دفع الرسوم الدراسٌة للتخصص.

وٌجوز للطالب المتعثرٌن فً المرحلة النهائٌة أو المفصولٌن التسجٌل  كطالب منتسبٌن 

كما ‘ بالكلٌة وذلن  على النحو الذي ٌصدر بشأنه لرار من وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً 

 ٌجوز لهم االنخراط فً النظام التعلٌمً المفتوح . 

 : مكتب الدعم الطالبً 

 مكان المكتب داخل الكلٌة  

 اسم الموظف المكلف : األستاذ مصطفى األمٌن نٌنو

 ( 1913873491هاتفه  ) 

ٌموم مدٌر المكتب بالتنسٌك مع أمٌن النشاط باتحاد الطلبة والعمل على المٌام بأنشطة رٌاضٌة 

 ومسابمات والمشاركة فً  المهرجانات والمعارض التراثٌة السنوٌة 

 

 :  ها الكلٌة فرة التً تمدمالخدمات المتو

 المكتبة العلمٌة  : 

تحتوي المكتبة العلمٌة على أنواع كثٌرة من الكتب وأعدادها تغطً حاجة الكادر التدرٌسً والطلبة 

وتسعى الكلٌة لتأمٌن أحدث الكتب الصادرة من دول النشر العالمٌة المعروفة فً مختلف 

مكتبة بها وإنشاء مكتبة  إلكترونٌة بإمكان الطلبة اختصاصات  الكلٌة ، والكلٌة بصدد تطوٌر ال

الدخول إلٌها عن طرٌك  االنترنت للبحث عن عناوٌن الكتب ومعرفة مولع الكتب ومحتوٌاتها 

 وحفظها أو لراءتها إلكترونٌا . 

الخارجٌة . وٌجب على  واالستعارةالداخلً  االطالعحٌث تمدم مكتبة الكلٌة خدماتها التً تشمل 

لحصول على البطالة المكتبٌة للدخول للمكتبة واالستفادة من خدمة االستعارة الخارجٌة الطالب ا

ٌجوز التجدٌد بمدة أخرى ،  وٌحك للطالب استعارة كتابٌن فً مرة واحدة ولمدة اسبوعٌن وال

ٌجوز الدخول  عند الحاجة وال االستعارةوٌجوز للمكتبة  أن تسترد   الكتب المعارة خالل مدة 

مع المشروبات أو المأكوالت  أو المذاكرة بصوت عالً أو المنالشة الجماعٌة إال فً  للمكتبة

 المكان المخصص لذلن وللمكتبة حك حرمان من ٌخالف تعلٌماتها من حمه فً الخدمة المكتبٌة .

 :  االكافتٌرٌصالة 

 توفر للطالب وجبات خفٌفة مع المشروبات بأنواعها  

 

 مكتب المرطاسٌة وتصوٌر المستندات : 

 توفر للطالب لرطاسٌة من ألالم وورق مسطر وتصوٌر مناهج الطالب داخل الكلٌة 
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 محور اإلرشادات العامة 

 الخاصة بالمكتبة : اإلرشادات  -

ٌدفع الطالب رسوم اشتران مكتبٌة لكل فصل فً النظام الفصلً ، وكذلن رسوم اشتران  -

 محددة لنظام السنة. 

جدد الطالب اشتراكه فً المكتبة لكل فصل فً النظام الفصلً وفً كل سنة فً النظام ٌ -

 السنوي 

 مواعٌد فتح المكتبة :  -

من لبل موظف مختص من الساعة التاسعة صباحا الى نهاٌة الدوام الصباحً  تفتح المكتبة

 . 

 :  عدد الكتب

 ( مصنفة الى اربعة السام    1674ٌوجد بالمكتبة عدد  )

 ( كتاب . 168الكتب الخاصة بمسم الشرٌعة  )    عدد

 ( كتاب  .         157والمانون  )      ةبمسم الشرٌععدد الكتب الخاصة 

 ( كتاب  .     111عدد الكتب الخاصة بمسم المانون  )      

 اإلسالمً  )  ال ٌوجد ( كتاب . االلتصادعدد الكتب الخاصة بمسم 

 مختلفة  ( كتاب فً تخصصات1116عدد ) 

 المدة الزمنٌة الستعارة الكتاب 

تكون اسبوعٌن وإذا تأخر الطالب فً استرجاع الكتاب بمدة لصٌرة ٌعالب الطالب بعدم السماح له 

 استعارة كتاب آخر لمدة شهر كامل بعد تولٌع تعهد بذلن . 

اب وتسحب واذا كانت المدة طوٌلة او ضٌاع الكتاب من الطالب . ٌجبر على دفع رسوم سعر الكت

 منه البطالة المكتبٌة لمدة سنة كاملة ، وإذا لم ٌدفع رسوم الكتاب تحجب نتٌجة الطالب . 

 : لٌة التواصل بٌن الكلٌة والطالب آ

 تخضع آلٌة التواصل إلى احترام الواجبات المنصوص علٌها داخل الكلٌة  .

 

 :  حموق الطالب وواجباته

 حموق الطالب : ) أ (  

 مجموعة من الحموق منها : ٌتمتع الطالب ب

التسجٌل فً المواد الدراسٌة التً ٌرغب فً تسجٌلها مع مراعاة األسبمٌة والجداول  -

 الدراسٌة والولت المحدد للتسجٌل . 

 تحدٌد مرشد أكادٌمً . -

 حضور المحاضرات العلمٌة فً الماعات الدراسٌة المحددة .  -

 منالشة أعضاء هٌئة التدرٌس فً المناهج الممررة وذلن فً الماعات الدراسٌة .  -

 المشاركة فً األنشطة الطالبٌة بالكلٌة .  -
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التظلم من نتٌجة الرسوب المعلنة وفك اإلجراءات والضوابط المنصوص علٌها فً  -

 الالئحة الداخلٌة للكلٌة . 

 

 واجبات الطالب :) ب ( 

 ٌمع على عاتك الطالب عدة التزامات منها : 

 بالتسجٌل فً المواد الدراسٌة فً الموعد الذي تحدده الكلٌة .  االلتزام -

% 15بمتابعة وحضور المحاضرات بانتظام ، وإذا تخلف عن الحضور بنسبة   االلتزام -

 النهائً فً المادة .  لالمتحانفً أي مادة فال ٌحك له التمدم 

أن ٌجد وٌجتهد فً دراسته العلمٌة ، وإذا حصل على تمدٌر عام  ٌجب على الطالب -

ضعٌف جداً فً نهاٌة فصلٌن دراسٌٌن من الفصول األربعة األولى فإنه ٌفصل وٌسمط حمه 

فً الدراسة النظامٌة وٌعاد تنسٌبه إلى كلٌة أو معهد عال آخر ، وٌجوز للطالب المتمدمٌن 

ن فمدوا صفة الطالب النظامً التسجٌل كطالب فً المراحل النهائٌة أو المفصولٌن الذٌ

 منتسبٌن . 

 

 .  المشاركة فً األنشطة الطالبٌة -

بحسن السٌرة والسلون داخل الكلٌة وخارجها ، و إذا ألدم الطالب على ارتكاب  االلتزام -

فعل ٌشكل مخالفة للوائح واألنظمة المعمول بها بالجامعة أو أي من ملحماتها تطبك علٌه 

دٌب المنصوص علٌها فً الالئحة الداخلٌة للكلٌة والتً لد تصل إلى حد الفصل أحكام التأ

 من الكلٌة أو اإلٌماف عن الدراسة لمدة معٌنة . 

 

 :  ًما ٌل التأدٌبٌةوٌعد من لبٌل المخالفات  -

 على أعضاء هٌئة التدرٌس والعاملٌن والطلبة بالجامعة .  االعتداء 

 على األموال والمرافك والمستندات التابعة للجامعة .  االعتداء 

  بالجامعة .  واالمتحاناتاإلخالل بنظام سٌر الدراسة 

  . السلون المنافً للخلك الموٌم الذي ٌنبغً أن ٌكون علٌه الطالب 

  . الجرائم المخلة بالشرف 

علٌمٌة من حٌث الرسوم ٌخضع الطالب لما تحدده اللوائح والموانٌن المتعلمة بتنظٌم العملٌة الت

الدراسٌة والممررات الصادرة من الجامعة ذات الصلة ، وفً حالة تخلف الطالب عن دفع الرسوم 

 فً المواعٌد الممررة ال ٌتم تجدٌد لٌده إال بإذن خاص من عمٌد الكلٌة . 
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 التموٌم السنوي األكادٌمً للكلٌة                                    

 مدة الدراسة ومراحلها  

تكون مدة الدراسة فً الكلٌة أربع سنوات لنظام السنة وثمانٌة فصول للنظام الفصلً  

بوالع فصلٌن دراسٌٌن فً العام الدراسً ، ٌعرف اولهما بفصل الخرٌف والثانً بفصل 

على  واالمتحاناتاسبوعاً بما فً ذلن فترتً التسجٌل  19الربٌع  وٌتكون كل فصل من 

وٌمنح الطالب درجة اإلجازة التخصصٌة اسبوعا .  15ال تمل مدة الدراسة الفعلٌة عن  أن

) اللٌسانس ( بعد استٌفائه للمتطلبات الدراسٌة ونجاحه بها وإنجازه بحث التخرج فً 

 تخصصه .

 

 الدراسٌة  الممررات

ٌجب على الطالب التسجٌل فً الممررات الدراسٌة أوالً بأول وذلن حسب التسلسل المحدد 

للممررات المعتمدة من لبل أمانة المسم ، وال ٌجوز مخالفة ذلن إال فً الحاالت الضرورٌة التً 

 وحدة دراسٌة كحد ادنى إال إذا تعذر 11تحددها أمانة المسم. ال ٌجوز للطالب التسجٌل فً ألل من 

ذلن أو ألنه لم ٌتبمى للطالب هذا العدد الستكمال كل الممررات وتخرجه فً ذلن الفصل ، كما ال 

 وحدة دراسٌة .  14ٌجوز التسجٌل فً أكثر من 

 وحدة دراسٌة .    136ال ٌجوز للطالب تسجٌل بحث التخرج اال بعد إنجاز 

وحدة  181ت تعادل ٌدرس الطالب للحصول على اإلجازة التخصصٌة  )اللٌسانس ( ممررا

دراسٌة على األلل تحددها الشعبة او المسم المختص ٌكون من ضمنها بحث التخرج كوحدتٌن 

 دراسٌتٌن . 

 اختٌارٌه على النحو التالً  :   وتصنف الممررات الدراسٌة إلى ممررات إجبارٌة و 
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 لسم الشرٌعة                                                                                    

 : ممررات الفصل  الدراسً االول
 

متطلبات  اسم الممرر رلم الممرر ر . م
 الممرر

عدد 
 الساعات

 المالحظات

  1  1اصول الفمه  1-1 1
 

ٌكلف الطالب بحفظ 
عشرة احزاب من المران 

 الكرٌم :
من اول سورة األحماف 
 إلى اخر سورة الناس 

 1  مدخل لدراسة الفمه االسالمً 1-1 1

 4  1فمه العبادات  1-3 3

 1  1علم الكالم  1-4 4

 1  علم الحدٌث 1-5 5

)نحو  1اللغة العربٌة  1-6 6

 وصرف(

 1 

 1  اللغة اإلنجلٌزٌة 1-7 7

 1  1علم النفس العام  1-8 8

 1  1اصول التربٌة  1-9 9

 1  اختٌاري  11

 مجموع الوحدات
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 ممرر الفصل الدراسً الثانً :
 

 ر . م
 

رلــم 
 الممرر

 متطلبات اسم الممرر
 الممرر

 عــدد
 الساعات

 مالحظات

ٌكلف الطالب بحفظ  4 1-1 1أصول الفمه  1-1 1
عشرة أحزاب من 

 المرآن الكرٌم :
 من لوله تعالً:

هل تجادلوا أ )وال
الكتاب اال بالتً هً 

 أحسن (
 إلى سورة األحماف

 4 3-1 1فمه العبادات 1-1 1

 1 1-1 1المٌراث   1-3 3

 1 1-1 1فمه الكتاب  1-4 4

 1 4-1 1علم الكالم  1-5 5

 1 6-1 )نحو و صرف(1اللغة العربٌة  1-6 6

 1 8-1 1علم النفس العام  1-7 7

 1 9-1 1 أصول التربٌة 1-8 8

 1  اختٌاري  9

 11 مجموع الوحدات
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 ممررات الفصل الدراسً الثالث :

رلم  ر.م
 الممرر

 متطلبات اسم الممرر
 الممرر

 عدد
 الساعات

 مالحظات

ٌكلف الطالب  4 1-1 3أصول الفمه 3-1 1
بحفظ عشرة 

أحزاب من المرآن 
 الكرٌم :

من لوله تعالى 
:)لال ألم ألل لن 

تستطٌع إنن لن 
 معً صبرا(

إلى لوله تعالى : 
)وال تجادلوا أهل 
الكتاب إال بالتً 

 هً
 (أحسن

 1 1-1 3فمه العبادات 3-1 1

 1 1-1 1فمه األحوال الشخصٌة 3-3 3

 1 4-1 1فمه الكتاب  3-4 4

 1 5-1 1فمه السنة  3-5 5

 1 3-1 1المٌراث  3-6 6

 1 6-1 )نحو وصرف(3اللغة العربٌة  3-7 7

علم النفس التربوي والصحة النفسٌة  3-8 8
1 

1-7 1 

 1 8-1 1أسس المناهج والتموٌم 3-9 9

 11 مجموع الوحدات

 

 

 ممررات الفصل الدراسً الرابع :

رلم  ر.م
 الممرر

 متطلبات اسم الممرر
 الممرر

عـــــدد 
 الساعات

 مالحظات

ٌكلف الطالب  4 1-3 4الفمه أصول 4-1 1
بحفظ عشرة 

من المرآن  أحزاب
الكرٌم من لوله 

 تعالى:
إنما السبٌل على  )

الذٌن ٌستأذنون 
 وهم أغنٌاء (
 :)إلى لوله تعالً

لال ألم ألل لن إنن 
لن تستطٌع معً 

 صبرا(

 4 3-3 1الشخصٌة األحوال فمه 4-1 1

 1 1-1 العاللات الدولٌة فً اإلسالم 4-3 3

 1 4-3 3الكتاب فمه 4-4 4

 1 5-3 1السنة فمه 4-5 5

 1 7-3 (وصرف نحو)4اللغةالعربٌة 4-6 6

 والصحة التربوي النفس علم 1-7 7
 1النفسٌة

3-8 1 

 1 9-3 1والتموٌم المناهج أسس 4-8 8

 1  اختٌاري  11

 11 الوحدات مجموع
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 ممررات الفصل الدراسً الخامس : 

رلم  ر م
 الممرر

متطلبات  اسم الممرر
 الممرر

عدد 
 الساعات

 مالحظات

ٌكلف الطالب بحفظ  4 1-4 5أصول الفمه  5-1 1
عشرة أحزاب من 

 المرآن الكرٌم :
ال  من لوله تعالى :)

ٌحب هللا الجهر 
بالسوء من المول إال 

 ( من ظلم
)إنما إلى لول تعالى: 

السبٌل على الذٌن 
ٌستأذنون وهم 

 أغنٌاء(

 4 1-4 3فمه األحول الشخصٌة  5-1 1

 4 1-1 1المعامالت فمه  5-3 3

 1 4-4 4فمه الكتاب  5-4 4

 1 5-4 3فمه السنة  5-5 5

 1 6-4 )بالغة وأدب(5اللغة العربٌة  5-6 6

 1 8-4 1اطرق التدرٌس والوسائل التعلٌمٌة  5-7 7

 11 مجموع الوحدات

 

 

 

 السادس: الدراسً الفصل ممررات

 رلم ر .م
 الممرر

 متطلبات الممرر اسم
 الممرر

 عدد
 الساعات

 مالحظات

ٌكلف الطالب  4 1-5 6الفمه أصول 6-1 1
بحفظ عشرة 
 المرآن الكرٌم :
من أول سورة 
البمرة إلى لوله 

ٌحب  ال)تعالى :
هللا الجهر بالسوء 
من المول  اال من 

 ظلم (

 4 3-5 1المعامالت فمه 6-1 1

 1 4-5 5الكتاب فمه 6-3 3

 1 5-5 4السنة فمه 6-4 4

 1 1-1 1فمه المضاء وطرق اإلثبات 6-5 5

 1 5-1 تخرٌج أحادٌث ولاعة بحث 6-6 6

 1  1المنطك الصري  6-7 7

 1 7-5 1طرق التدرٌس والوسائل التعلٌمٌة  6-8 8

  11 الوحدات مجموع
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 ممررات الفصل الدراسً السابع

 رلم ر .م
 الممرر

 متطلبات الممرر اسم
 الممرر

 عدد
 الساعات

 مالحظات

  4 1-6 7الفمه أصول 7-1 1
 

ٌكلف الطالب 
بحفظ المرآن 
 الكرٌم كامالً 

 

 4 1-6 3المعامالت فمه 7-1 1

 1 3-6 6الكتاب فمه 7-3 3

 1 4-6 5السنة فمه 7-4 4

 1 5-6 1فمه المضاء وطرق اإلثبات 7-5 5

 1 1-1 1الحدود والجناٌات  7-6 6

 1  مناهج البحث فً العلوم اإلسالمٌة 7-7 7

 1 8-6 1طرق التدرٌس الخاصة والتربٌة العملٌة  7-8 8

 1  بحث التخرج 7-9 9

 11 الوحدات مجموع

 

 

 ممررات الفصل الدراسً الثامن : 

 رلم ر .م
 الممرر

 متطلبات الممرر اسم
 الممرر

 عدد
 الساعات

 مالحظات

  1 1-7 8الفمه أصول 8-1 1

 4 1-7 4المعامالت فمه 8-1 1

 1 6-7 1الحدود والجناٌات  8-3 3

 1 1-6 لضاٌا فمهٌة معاصرة 8-4 4

 1 1-6 المواعد الفمهٌة 8-5 5

 1 1-7 مماصد الشرعٌة 8-6 6
 1 7-6 1المنطك الصوري  8-7 7

 1 8-7 1طرق التدرٌس الخاصة والتربٌة العملٌة  8-8 8
 1  اختٌاري 8-9 9

 11 الوحدات مجموع
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 : المواد االختٌارٌةممررات 

( ممررات فً أربعة فصول دراسٌة  4ٌختار الطالب من الممررات االختٌارٌة اآلتٌة بوالع عدد ) 

 : 

 عدد الساعات اسم الممرر ر . م

 1 السٌاسة الشرعٌة 1

 1 علوم المرآن ومناهج المفسرٌن 1

 1 فمه السٌرة 3

 1 أدب العلم وفمه الخالف 4

 1 اإلسالمًحاضر العالم  5

 1 الفتوى والتوثٌك 6

 1 االلتصاد اإلسالمً 7

 181 المجموع الكلً للوحدات الممررة
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 لسم الشرٌعة والمانون 

 ٌجب على الطالب أن ٌختار المواد اآلتٌة :

 ممررات الفصل الدراسً األول :

رلم  ر . م
 الممرر

متطلبات  اسم الممرر
 الممرر

عدد 
 الساعات

 مالحظات

  1  1أصول الفمه  1-1 1
 

ٌكلف الطالب 
بحفظ عشرة 
أحزاب من 

المرآن الكرٌم : 
من أول سورة 
األحماف إلى 
آخر سورة 

 الناس .

 1  مدخل لدراسة الفمه اإلسالمً 1-1 1

 1  العمٌدة اإلسالمٌة 1-3 3

 1  علوم الحدٌث 1-4 4

 4  نظرٌة المانون 1-5 5

 1  المانونٌةتارٌخ النظم  1-6 6

 1  1علم اإلجرام والعماب   1-7 7

 4  1المانون الدستوري والنظم السٌاسٌة  1-8 8

 1  اللغة العربٌة 1-9 9

 1  مصطلحات لغة إنجلٌزٌة مستوى أول 1-11 11

 14 مجموع الوحدات

 

 ممررات الفصل الدراسً الثانً 

رلم  ر . م
 الممرر

متطلبات  اسم الممرر
 الممرر

عدد 
 الساعات

 مالحظات

  1 1-1 1صول الفمه أ 1-1 1
 

ٌكلف الطالب 
بحفظ عشرة 

أحزاب من المرآن 
الكرٌم : من لوله 

تعالى : )وال 
تجادوا أهل الكتاب 

إال بالتً هً 
أحسن ( إلى سورة 

 األحماف

 4 1-1 1فمه األحوال الشخصٌة  1-1 1

 1 1-1 1المٌراث والوصٌة  1-3 3

 4 5-1 نظرٌة الحك 1-4 4

 4 8-1 1المانون الدستوري والنظم السٌاسٌة  1-5 5

 1 7-1 1علم اإلجرام والعماب  1-6 6

 1  مبادئ االلتصاد 1-7 7

 1 11-1 ثانً مصطلحات لغة إنجلٌزٌة مستوى 1-8 8

 1  اختٌاري 1-9 9

 14 مجموع الوحدات
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 الفصل الدراسً الثالث :ممررات 

رلم  ر . م
 الممرر

متطلبات  اسم الممرر
 الممرر

عدد 
 الساعات

 مالحظات

ٌكلف الطالب  1 1-1 3أصول الفمه  3-1 1
بحفظ عشرة 

أحزاب من المرآن 
الكرٌم : من لوله 
تعالى : ) لال إنن 
لم تستطع معً 

صٌرا ( إلى لوله 
تعالى : ) وال 
تجادلوا أهل 

الكتاب إال بالتً 
 هً أحسن (

 4 1-1 1فمه األحوال الشخصٌة  3-1 1

 1 3-1 1المٌراث والوصٌة  3-3 3

 4 6-1 1لانون العموبات العام  3-4 4

 4 4-1 1النظرٌة العامة لاللتزامات  3-5 5

 1  1المانون اإلداري  3-6 6

 1  1طرق البحث المانونً  3-7 7

 1 5-1 1المانون الدولً العام  3-8 8

 1 7-1 1نمود ومصارف  3-9 9

 16 الوحداتمجموع 

 

 ممررات الفصل الدراسً الرابع  :

رلم  ر . م
 الممرر

متطلبات  اسم الممرر
 الممرر

عدد 
 الساعات

 مالحظات

ٌكلف الطالب  1 1-3 4أصول الفمه  4-1 1
بحفظ عشرة 

أحزاب من المرآن 
الكرٌم : من لوله 
تعالى : ) إنما 

السبٌل على الذٌن 
ٌستأذنون وهم 
أغنٌاء إلى لوله 

) لال ألم تعالى 
ألل لن إنن لن 
تستطٌع معً 

 صبرا (

 4 1-3 3فمه األحوال الشخصٌة  4-1 1

 1  1آٌات وأحادٌث األحكام  4-3 3

 4 4-3 1لانون العموبات العام  4-4 4

 4 5-3 1النظرٌة العامة لاللتزامات  4-5 5

 1 6-3 1المانون اإلداري  4-6 6

 1 7-3 1طرق البحث المانونً  4-7 7

 1 8-3 1المانون الدولً العام 4-8 8

 1 9-3 1نمود ومصارف  4-9 9

 16 مجموع الوحدات
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 : لخامس ممررات الفصل الدراسً ا

رلم  ر . م
 الممرر

متطلبات  اسم الممرر
 الممرر

عدد 
 الساعات

 مالحظات

  1 1-4 5صول الفمه أ 5-1 1
ٌكلف الطالب 
بحفظ عشرة 

أحزاب من المرآن 
الكرٌم : من لوله 

) ال ٌحب تعالى : 
هللا الجهر بالسوء 
من المول إال من 

 ظلم (
إلى لوله تعالى 

)إنما السبٌل على 
الذٌن ٌستأذنون 

 وهم أغنٌاء (

 4  1فمه المعامالت  5-1 1

 1 3-4 1آٌات وأحادٌث األحكام  5-3 3

 1 4-4 1العموبات الخاصلانون  5-4 4

 1  1المانون التجاري  5-5 5

 1  1العمود المسماة  5-6 6

 1 6-4 1الرلابة على اإلدارة  5-7 7

 1 5-4 1المرافعات المدنٌة  5-8 8

 1  المالٌة العامة 5-9 9

 1 8-4 1العاللات الدولٌة  5-11 11

 1  1لانون العمل  5-11 11

 16 مجموع الوحدات

 

 : لسادس ممررات الفصل الدراسً ا

رلم  ر . م
 الممرر

متطلبات  اسم الممرر
 الممرر

عدد 
 الساعات

 مالحظات

  1 1-5 6صول الفمه أ 6-1 1
 

ٌكلف الطالب 
بحفظ عشرة 

أحزاب من المرآن 
أول الكرٌم : من 

إلى سورة البمرة  
 لوله تعالى  :

)ال ٌجهر بالسوء 
من المول إال من 

 ظلم (

 4 1-5 1فمه المعامالت 6-1 1

 1 4-5 1لانون العموبات الخاص 6-3 3

 1 5-5 1المانون التجاري  6-4 4

 1 6-5 1العمود المسماة  6-5 5

 1 7-5 1الرلابة على اإلدارة  6-6 6

 1 8-5 1المرافعات المدنٌة  6-7 7

 1 9-5 1المالٌة العامة   6-8 8

 1 11-5 1العاللات الدولٌة  6-9 9

 1 11-5 1لانون العمل  6-11 11

 1 9-4 االلتصاد السٌاسً 6-11 11

 16 مجموع الوحدات
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 : لسابع  ممررات الفصل الدراسً ا

رلم  ر . م
 الممرر

متطلبات  اسم الممرر
 الممرر

عدد 
 الساعات

 مالحظات

  1 1-6 7أصول الفمه  7-1 1
 
 

ٌكلف الطالب 
المرآن بحفظ 

 الكرٌم  كامالً 

 1  1الحدود والجناٌات  7-1 1

 1  1فمه المضاء وطرق اإلثبات  7-3 3

 1 6-6 1الحموق العٌنٌة  7-4 4

 4 4-6 1اإلجراءات الجنائٌة  7-5 5

 1  1المانون الدولً الخاص  7-6 6

 1  1المانون البحري  7-7 7

 1 5-6 1األوراق التجارٌة  7-8 8

 1  1المانون الدولً للبحار  7-9 9

 1 8-6 1التنفٌذ الجبري  7-11 11

 1  1التنظٌم الدولً  7-11 11

 1  لانون حموق اإلنسان 7-11 11

 1  بحث التخرج 7-13 13

 18 مجموع الوحدات

 

 : لثامن  ممررات الفصل الدراسً ا

رلم  ر . م
 الممرر

متطلبات  اسم الممرر
 الممرر

عدد 
 الساعات

 مالحظات

  1 1-7 8 أصول الفمه 8-1 1

 1 1-7 1الحدود والجناٌات  8-1 1

 1 3-7 1فمه المضاء وطرق اإلثبات  8-3 3

 1 4-7 1الحموق العٌنٌة  8-4 4

 4 5-7 1اإلجراءات الجنائٌة  8-5 5

 1 6-7 1المانون الدولً الخاص  8-6 6

 1 7-7 1المانون البحري  8-7 7

 1 8-7 1األوراق التجارٌة  8-8 8

 1 9-7 1المانون الدولً للبحار  8-9 9

 1 11-7 1التنفٌذ الجبري  8-11 11

 1 11-7 1التنظٌم الدولً  8-11 11

 1 11-7 1لانون حموق اإلنسان  8-11 11

 16 مجموع الوحدات
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 : ممررات المواد االختٌارٌة 

 ( فً فصل دراسً :   1ٌختار الطالب أحد الممررات االختٌارٌة اآلتٌة ) 

 عدد الساعات اسم الممرر . مر 

 1 السٌاسة الشرعٌة 1

 1 علوم المرآن ومناهج المفسرٌن 1

 1 فمه السٌرة 3

 1 أدب العلم وفمه الخالف 4

 1 حاضر العالم اإلسالمً 5

 1 الفتوى والتوثٌك 6

 1 االلتصاد االسالمً 7

 1 الحدود تشرٌعات 8

 1 المرور لانون 9

 1 المخدرات لانون 11

 1 االلتصادٌة العموبات لانون 11

 1 نفط تشرٌعات 11

 1 إنسانً دولً لانون 13

 1 البٌئة تشرٌعات 14

 1 الدولً التجاري التحكٌم 15

 1 الحدود تشرٌعات 16

 116 المجموع الكلً للوحدات الممررة

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 

 سم االلتصاد اإلسالمًل

 :الممررات الدراسٌة للسنة األولى

 عدد الساعات الممرر اسم رلم الممرر م

 1 المرآن الكرٌم 111 1

 1 االلتصاد اإلسالمً 111 1

 3 أصول الفمه 113 3

 3 مبادي االلتصاد 114 4

 3 مبادي التموٌل ) ممارن ( 115 5

 3 مبادئ محاسبة 116 6

 3 مبادئ إدارة األعمال 117 7

 3 مبادئ اإلحصاء 118 8

 1 1اللغة العربٌة  119 9

 3 1اللغة اإلنجلٌزٌة  111 11

 1 مبادئ الحاسوب 111 11

 19 المجموع  

 

 الممررات الدراسٌة للسنة الثانٌة :

 عدد الساعات اسم الممرر رلم الممرر م

 1 1المرآن الكرٌم  111 1

 4 ( تواإلٌجارا)البٌوع  1فمه المعامالت  111 1

 1 )التبرعات والتوثٌمات ( 1فمه المعامالت  113 3

 1 فمه العبادات 114 4

 3 المصارف اإلسالمٌة 115 5

 3 المحاسبة المتوسطة 116 6

 1 النمود والمصارف 117 7

 3 اإلدارة المالٌة 118 8

 3 التأمٌن ) ممارن ( 119 9

 1 التحلٌل الرٌاضً 111 11

 1 مبادئ المانون 111 11

 1 1اللغة العربٌة  111 11

 31 المجموع  
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 الثالثة :الممررات الدراسٌة للسنة 

عدد  اسم الممرر رلم الممرر م
 الساعات

 1 3المرآن الكرٌم  31 1

 1 ) الشركات ( 3فمه المعامالت  31 1

 1 النظرٌات الفمهٌة المالٌة 31 3

 1 العملٌات المصرفٌة اإلسالمٌة 31 4

 3 إدارة المصارف والعملٌات المصرفٌة 31 5

 3 االستثمار والمحافظ االستثمارٌةإدارة  31 6

 1 إدارة االئتمان والمخاطر المصرفٌة 31 7

 3 تحلٌل وتمٌٌم األوراق المالٌة والعمالت 31 8

 1 األسواق المالٌة ) ممارن ( 31 9

 3 محاسبة المؤسسات المالٌة اإلسالمٌة 31 11

 1 المانون التجاري 31 11

 3 1اللغة اإلنجلٌزٌة  31 11

 19 المجموع  

 

 الرابعة :الممررات الدراسٌة للسنة 

عدد  اسم الممرر رلم الممرر م
 الساعات

 1 4المرآن الكرٌم  41 1

 1 فمه الزكاة والولف 41 1

 3 آٌات وأحادٌث األحكام ) المعامالت ( 41 3

 1 العمٌدة اإلسالمٌة 41 4

 1 السٌاسات المالٌة والنمدٌة ) ممارن ( 41 5

 1 تحلٌل األسواق المالٌة 41 6

 1 التحلٌل والتنبؤ المالً والمصرفً 41 7

 1 التسوٌك المالً والمصرفً 41 8

 1 الرلابة الشرعٌة والمصرفٌة 41 9

 1 نظم المعلومات المصرفٌة 41 11

 1 دراسة الجدوى وتمٌٌم المشروعات 41 11

 1 النظم السٌاسٌة المعاصرة 41 11

  التدرٌب العملً 41 13

 15 المجموع  
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 لسم المانون

 ممررات السنة األولى : 

متطلبات  اسم الممرر رلم الممرر ر . م
 الممرر

عدد 
 الساعات

 3  نظرٌة المانون 1-1 1

 3  نظرٌة الحك 1-1 1

 1  تارٌخ النظم المانونٌة 1-3 3

 1  اللغة العربٌة 1-4 4

 1  مدخل لدراسة الفمه اإلسالمً 1-5 5

 1  مصطلحات لغة انجلٌزٌة )مستوى أول ( 1-6 6

 1  مبادئ االلتصاد 1-7 7

 4  المانون الدستوري والنظم السٌاسٌة 1-8 8

 1  علم اإلجرام والعماب 1-9 9

 11 مجموع الوحدات

 

 ممررات السنة الثانٌة : 

متطلبات  اسم الممرر رلم الممرر ر . م
 الممرر

عدد 
 الساعات

 4 1-1،  1-1 لاللتزاماتالنظرٌة العامة  1-1 1

   لانون حموق اإلنسان 1-1 1

   المانون اإلداري 1-3 3

 4 5-1 األحوال الشخصٌة 1-4 4

   طرق البحث المانونً 1-5 5

 4 9-1 لانون العموبات العام 1-6 6

 1 8-1 المانون الدولً العام 1-7 7

 1 6-1 اللغة اإلنجلٌزٌة مستوى ثانً 1-8 8

 1 7-1 ومصارفنمود  1-9 9

 15 مجموع الوحدات
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 السنة الثالثة ممررات 
 

متطلبات  اسم الممرر رلم الممرر ر . م
 الممرر

عدد 
 الساعات

 3  لانون العمل 3-1 1

 3 3-1 الرلابة على اإلدارة 3-1 1

 3  العمود المسماة 3-3 3

 3 1-1 المرافعات المدنٌة 3-4 4

 3  المالٌة العامة 3-5 5

 1 7-1 العاللات الدولٌة 3-6 6

 3  المانون التجاري 3-7 7

 3  الموارٌث و الوصٌة 3-8 8

 3 6-1 لانون العموبات الخاص 3-9 9

 16 مجموع الوحدات

 

 ممررات السنة الرابعة 

متطلبات  اسم الممرر رلم الممرر ر . م
 الممرر

عدد 
 الساعات

 4 9-3 اإلجراءات الجنائٌة 4-1 1

 3 7-3 األوراق التجارٌة 4-1 1

 1  المانون الدولً للبحار 4-3 3

 3  المانون الدولً الخاص 4-4 4

 3  أصول الفمه 4-5 5

 3 3-3 الحموق العٌنٌة 4-6 6

 1  المانون البحري 4-7 7

 1 4-3 التنفٌذ الجبري 4-8 8

 1  التنظٌم الدولً 4-9 9

 1  مادة اختٌارٌة 4-11 11

 16 مجموع الوحدات
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 ممررات المواد االختٌارٌة اآلتٌة :

 ٌختار الطالب أحد الممررات االختٌارٌة اآلتٌة :

 الوحدات اسم الممرر ر.م

 1 تشرٌعات الحدود 1

 1 لانون المرور 1

 1 لانون المخدرات 3

 1 لانون العموبات االلتصادي 4

 1 تشرٌعات نفط 5

 1 لانون دولً انسانً 6

 1 تشرٌعات البٌئة 7

 1 التحكٌم التجاري الدولً 8

 1 المانون الصحً والبٌئً 9

 199 المجموع الكلً للوحدات الممررة
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 : ألٌة التمٌٌم 

تحسب تمدٌرات كل ممرر دراسً وفما للدرجات المتحصل علٌها من مجموع أعمال السنة ودرجة 

النهائً إلً أعمال الفصل أو السنة ، من % من المجموع 41االمتحان النهائً ،علً ان تخصص 

 المجموع النهائً إلً درجة االمتحان للفصل أو السنة .

 :  جدول توضٌحً لتوزٌع الدرجات لجمٌع الممررات الدراسٌة

درجة  توزٌع درجات اعمال الفصل / السنة 
 االمتحان
 النهائً

المجموع 
الحضور  النهائً

 والمشاركة
 االمتحان ورلة العمل

 النصفً

11 11 11 

 111 61 41 المجموع
 

 تً:رجة المتحصل علٌها الطالب وفك اآلوتحسب الد

 61درجة فما فوق من أصل  11ٌعد الطالب ناجح فً االمتحان النهائً إذا تحصل علً  -1

درجة فً ورلة النهائً، فً هذه الحالة تجمع درجة أعمال السنة أو الفصل مع درجة 

 وٌضرب المجموع فً عدد الوحدات.االمتحان النهائً 

 61درجة من أصل  11ٌعد الطالب راسبا فً االمتحان النهائً إذا تحصل علً الل من  -1

درجة فً ورلة االمتحان النهائً، وفً هذه الحالة تصبح درجة االمتحان صفرا، وتجمع 

 درجة أعمال السنة او الفصل مع الصفر وٌضرب المجموع فً عدد الوحدات

% فما فوق من المجموع 51ناجح فً الممرر الدراسً إذا تحصل علً  ٌعد الطالب -3

 النهائً للممرر

% من المجموع 51الدراسً إذا تحصل علً ألل من  الممرر ٌعد الطالب راسبا فً -4

 النهائً للممرر

%( من 111)ص لهم الدرجة بالكامل أي بنسبة الطالب غٌر المنتظمٌن )منتسبٌن( فتخص -5

 . تحاناالم
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 توزٌع الدرجات  -

 

 النماط التمدٌر الرمز الدرجات

 11 ضعٌف جداً  ر 34الى  1من 

 11 ضعٌف ر من مجموع الدرجات 49الى  35من 

%من مجموع  65%الى ألل من  51من 

 الدرجات

 1011 ممبول د

% من مجموع 75% إلى ألل من 65من 

 الدرجات

 1011 جٌد ج

% من مجموع 85% إلى ألل من 75من 

 الدرجات
 3011 جٌد جداً  ب

%  من مجموع 111% إلى ألل من 85من 

 الدرجات
 4011 ممتاز أ

 ...... غٌر مكمل غ غٌر مكمل ) غ . م (

 ...... منسحب س منسحب

 

 ل الفصلً للطالب فً نهاٌة الفصل الدراسً على النحو التالً :  دٌحسب المع

الدرجة المتحصل علٌها الطالب فً الممرر مضروبة فً عدد الوحدات ) الساعات (  - أ

 الدراسٌة للممرر . 

فً عدد وحدات الممرر لجمٌع المواد التً × ( جمع  حاصل ضرب  درجة الممرر )  - ب

 درسها الطالب فً الفصل الدراسً المعنً . 

 فً الفصل الدراسً المعنً تجمع الوحدات الدراسٌة لجمٌع الممررات التً درسها الطالب - ت

 ٌكون المعدل الفصلً للطالب ناتج لسمة ) ب ( على الفمرة ) ت ( .  - ث

 ٌحسب المعدل العام على النحو التالً :  

(فً عدد الوحدات الدراسٌة × الدرجة المتحصل علٌها الطالب فً الممرر مضروباً )  - أ

 للممرر . 

فً عدد وحدات × ( روباً ) جمع حاصل ضرب الدرجة للممرر الذي تمت دراسته مض - ب

 الممرر فً جمٌع الفصول الدراسٌة التً درسها الطالب . 

 تجمع الوحدات الدراسٌة للممررات فً جمٌع الفصول الدراسٌة التً درسها الطالب .  - ت

ٌكون المعدل العام ) التراكمً ( حاصل تمسٌم الفمرة  ) ب ( السابمة على ناتج الفمرة ) ت  - ث

العام ) التراكمً ( الذي تحصل علٌه الطالب ، وٌنذر الطالب إذا ( . وهذا هو المعدل 

 % .  51انخفض معدله العام ) التراكمً ( عن 
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 انً أو إعادة الفصل أو السنة وعدد المواد التً ٌكون فٌها دور ثعدد المواد المسموح برفعها 

ن التمدٌر % فما فوق م61ٌحك للطالب الراسب فً مادة أو مادتٌن ومتحصل على نسبة  -

 العام ) الفصل / السنة ( أن ٌنتمل بمادة أو مادتٌن إلى ) الفصل / السنة ( الذي ٌلٌه . 

% 61للطالب الراسب فً مادة أو مادتٌن ومتحصل على تمدٌر عام بنسبة ألل من  كال ٌح -

إلى الفصل الذي ٌلٌه وٌبمى فً نفس الفصل  االنتمالمن التمدٌر العام ) الفصل / السنة ( 

 إلعادة مواد الرسوب فمط . 

 الخاصة بالطالب :  وااللتزامالحضور  إجراءات

بالحضور ومتابعة الدروس  لتزاماالعلً الطالب النظامً فً جمٌع مراحل الدراسة 

اذ النظرٌة و وإعداد البحوث والدروس العملٌة والمتطلبات األخرى التً ٌراها االست

وعلى أستاذ الممرر متابعة الحضور  والغٌاب للطالب فً الدراسة الممرر الزمة إلتمام 

% من الساعات الممررة 15الممرر الذي ٌموم بتدرٌسه إذا زادت نسبة غٌاب الطالب عن 

للمادة )الممرر(خالل الفصل الدراسً ٌفمد الطالب الحك فً التمدم لالمتحان النهائً فً 

رر( وٌعطى درجة صفر فً أعمال السنة أٌضا وال ٌجوز  له الحصول تلن المادة )المم

على درجة )غٌر مكمل( بهذه المادة ، وال ٌجوز اإلعفاء من هذه الشروط مهما كانت 

 المبررات 

 

 التأدٌبٌة للطالب المخالفٌن للموانٌن  تءاااإلجرألٌة 

ٌخضع الطالب فً حالة ارتكابه لفعل ٌشكل مخالفة للوائح و األنظمة المعمول بها فً الكلٌة ، 

سواء تم ذلن فً داخلها أو خارجها أو أي ملحماتها ، إلحكام تأدٌب الطالب المنصوص علٌها فً 

 الئحة تنظٌم التعلٌم العالً . وٌعالب الطالب إذا ارتكب أي من المخالفات التالٌة : 

على أعضاء هٌئة التدرٌس أو الطالب أو العاملٌن بالجامعة . وٌعد من ذلن  تداءاالع -1

إذا تم بصورة علنٌة  االعتداءأو المذف أو التهدٌد ، وٌتحمك  ءاإلٌذاالشجار أو الضرب أو 

وبحضور المعتدي علٌه سواء ارتكب الفعل شفاهه أو كتابة أو باإلشارة . وٌعالب الطالب 

ماف عن الدراسة لمدة ال تمل عن سنتٌن دراسٌتٌن أو اربع فصول فً هذه الحالة باإلٌ

 دراسٌة فً النظام الفصلً ، وٌفصل الطالب من الكلٌة إذا كان عائدا . 

على أموال الجامعة أو المرافك التابعة لها . وٌعد من ذلن كل استٌالء أو إتالف  االعتداء -1

كلٌا أو جزئٌاً وتمع  لالستعماللحة للمعدات أو األدوات التابعة لها مما ٌجعلها غٌر صا

المخالفة سواء تمت بصورة عمدٌة أو غٌر عمدٌة . وٌعالب الطالب فً هذه الحالة 

باإلٌماف عن الدراسة لمدة ال تمل عن سنة دراسٌة أو فصلٌن دراسٌن فً النظام الفصلً ، 

صلة وتضاعف العموبة عند العود ، وفً جمٌع األحوال ال ٌجوز عودة الطالب لموا

 الدراسة إال إذا دفع لٌمة اإلضرار التً أحدثها بأموال الجامعة . 

 . وٌعد من ذلن األعمال اآلتٌة :  االمتحاناتاإلخالل بنظام الدراسة و  -3
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تزوٌر المحررات الرسمٌة مثل الشهادات واإلفادات و الوثائك سواء كانت صادرة عن  -

 لدراسة .الجامعة أو عن غٌرها إذا كانت ذات صلة بإجراءات ا

انتحال الشخصٌة سواء لتحمٌك مصلحة للفاعل أو لغٌره ، وٌعد انتحاالً للشخصٌة دخول  -

 وتسري العموبة على الطالبٌن .  االمتحان ألداءالطالب بدال عن طالب آخر 

تزٌد  تمل عن سنة دراسٌة و ال وٌعالب الطالب فً الحالتٌن السابمتٌن بالولف عن الدراسة لمدة ال

 دراسٌتٌن ، وٌفصل الطالب من الدراسة فصال نهائٌاً عند العود . على سنتٌن 

 بأٌة صورة كانت .  االمتحاناتإثارة الفوضى أو الشغب وعرللة سٌر الدراسة أو  -

أو التمٌٌم أو النتائج أو  االمتحاناتعلى األساتذة  أو العاملٌن فٌما ٌخص سٌر  التأثٌر -

 .  واالمتحاناتغٌرها مما ٌتعلك بشؤون الدراسة 

كلٌاً أو جزئٌاً ، و فً جمٌع  االمتحاناتوٌعالب الطالب فً الحالتٌن السابمتٌن بالحرمان من دخول 

 األحوال ٌعتبر امتحانه ملغٌاً فً المادة التً ارتكب فٌه المخالفة . 

ن الصور ، وٌعتبر من أو الشروع فٌها بأي صورة م االمتحاناتممارسة أعمال الغش فً  -

أٌة أوراق أو أدوات أو أجهزة ذات عاللة  االمتحاناتدخال الطالب إلى لاعة مبٌل إهذا ال

ما لم ٌكن مرخصاً بإدخالها من لبل لجنة  االمتحاناتبالمنهج  الدراسً  موضوع 

 .  االمتحانات

وٌعالب على هذه الحالة بإلغاء نتٌجة امتحان الطالب فً دور واحد على األلل  ، و ٌجوز لمجلس 

 ب إلغاء امتحانه لسنة كاملة ، وٌفصل الطالب فصالً نهائٌاً عند العود . التأدٌ

عن اإلدالء بالشهادة أمام لجان التحمٌك أو مجالس التأدٌب المشكلة وفماً ألحكام  االمتناع -

 الالئحة . 

 م المتعلمة بالتعلٌم العالً . ة مخالفة للموانٌن واللوائح والنظأٌ -

الطالب النظامً أو اإلٌماف عن  لسابمتٌن بالحرمان من حموقالتٌن اب فً الحوٌعالب الطال

 الدراسة مدة ال تزٌد عن ستة دراسٌة واحدة . 

ارتكاب أي سلون مناف لألخالق أو ٌمس النظام العام واآلداب العامة وٌعد من هذا  – 4

 المبٌل األفعال اآلتٌة : 

رضا ٌعد الطرف اآلخر على العرض ولو تم برضا الطرف اآلخر وفً حالة ال االعتداء -

 شرٌكاً فً الفعل  . 

 خدش الحٌاء العام .  -

 تعاطً المخدرات أو المسكرات أو التعامل فٌها بأٌة صورة من الصور . -

 تداول األشٌاء الفاضحة أو توزٌعها أو عرضها .  -

الضهور بمظهر غٌر الئك داخل المؤسسة التعلٌمٌة أو إحدى مكوناتها أو ارتداء األزٌاء  -

 المنافٌة للحشمة أو المبالغة فً الزٌنة .
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كل ما من شأنه اإلخالل بالشرف أو المساس باآلداب العامة واألخالق المرعٌة وفما  -

 للتشرٌعات النافذة . 

وفً جمٌع األحوال إذا شكل السلون جرٌمة جنائٌة توجب على الكلٌة إبالغ الجهات 

 المختصة . 

من األفعال السابمة بالمولف عن الدراسة لمدة ال تمل عن           وٌعالب الطالب إذا ارتكب أي        

 وال تزٌد على سنتٌن ، وٌفصل الطالب نهائٌاً عند العود . سنة

 إجراءات التأدٌب : 

ٌتعٌن على عمٌد الكلٌة فور إبالغه عن ارتكاب إحدى المخالفات تكلٌف لجنة للتحمٌك من ثالثة 

أعضاء من هٌئة تدرٌس من ذوي الخبرة والدراٌة . وعضو عن المكتب المانونً بالجامعة 

ومندوب عن الرابطة الطالبٌة ، وٌرأس المجلس ألدم أعضاء هٌئة ، وٌتم إعالن الطالب بالموعد 

م فٌه اإلعالن ، وفً حالة عدم الحضور ٌصدر المجلس لراره غٌابٌاً  ، وٌتم إعالن الطالب الذي ت

عن طرٌك لوحة اإلعالنات بالكلٌة ، وال ٌجوز لمن اشترن فً لجنة التحمٌك أن ٌكون عضواً 

 بمجلس التأدٌب . 

وٌجوز  ٌصدر مجلس التأدٌب لراره بأغلبٌة أصوات األعضاء وذلن بعد سماع ألوال الطالب ،

للمجلس استدعاء الشهود ، كما ٌجوز له استدعاء من لام بالتحمٌك ، وال ٌعد لرار مجلس التأدٌب 

نافدا إال بعد اعتماده من عمادة الكلٌة . وٌعلن المرار بلوحة اإلعالنات بالكلٌة ، وتودع نسخة منه 

 بالملف الشخصً للطالب .

به من الكلٌة وال ٌؤثر انمضاء الدعوى التأدٌبٌة تنمضً الدعوى التأدٌبٌة بوفاة الطالب أو انسحا

 على الدعوى الجنائٌة أو المدنٌة الناشئة عن الوالعة .

 الطعن على لرار مجلس التأدٌب :  

تعتبر لرارات مجلس التأدٌب التً تصدر وفما الئحة تنظٌم التعلٌم العالً نهائٌة بعد اعتمادها ، وال 

 ٌها باإللغاء أمام المحكمة المختصة . ٌجوز االعتراض علٌها إال بالطعن ف

 

 

 

 

 


