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 ةــقدممال

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 ، والصالة السالم على أشرفاحلمد هلل رب العاملني

 لى آلهوعسيدنا حممد النيب الكريم، ، واملرسلني األنبياء

اهتدى بهديه وسار على سنته إىل يوم ومن وصحبه 

 الدين.

 ... ـدوبعـ

 علميٌّ فيتٌّ صرٌح تاجوراء،ب م الشرعيةعلوفإن كلية ال

طلبة وموظفني  ئها مناملخلصني من أبنانشأ جبهود 

علم منهم خلدمة ال ، سعيًاوأعضاء هيئة تدريس

من تيارات الغلو والتطرف  لوطن، ومحايًة لالشرعي

 .الديين

ضع بني دم هذا الدليل ألبنائنا الطالب لننقإذ وحنن هنا 

معلومات حول الكلية  أيديهم كل ما حيتاجونه من

وأقسامها ونظام الدراسة بها، سائلني اهلل هلم التوفيق 

 والنجاح ليسهموا يف بناء الوطن .

 

 لجنة إعداد الدليل
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 :كلمة عميد الكلية

 

 

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

جديد ومشيَّد، أبوابه علمي هذه الكلية صرح 

مشرعة أمام طالب العلم؛ كي ينهلوا من معينه، 

ويكونوا نواة صاحلة خلدمة اجملتمع، وتنري 

الدرب له، وتقضي على اجلهل واجلاهلية، عملت 

همة اهذه الكلية منذ تأسيسها على املس

النقص احلاد يف كثري من التخصصات،  لتغطية



8 
 

قسم الشريعة لتوفري مدرسي هتمت بإنشاء اف

الرتبية اإلسالمية واخلطباء والوعاظ واألئمة، 

أنشأت قسم الشريعة والقانون لتخريج  اكم

أعضاء السلك القضائي واملستشارين من أهل 

الشريعة والقانون، ومل تكتف بذلك، فأنشأت 

ج كفاءات يخرلت إلسالمياقسم االقتصاد 

غريها تستطيع متييز املعامالت الشرعية من 

 أو الوقوع فيه، ومن لتجنيب اجملتمع أكل الربا

 ،لغة القرآن ،للغة العربيةاقسم  تجانب آخر افتتح

قسم  تافتتحوآلة فهم العلوم اإلنسانية، كما 

استيعاب أصول الدين ليخرج كوادر قادرة على 

 ؛لعقيدتها ومصادر تشريع دينهاالفهم الصحيح 

 للدفاع عنه وبيانه للناس.

نستفتح هذا الدليل ليسرنا أن نضعه يف وإننا إذ 

يد كل قارئ لالطالع عليه واإلحاطة مبا ورد 

 فيه.

 واهلل املوفق.
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 كلية العلوم الشرعية 

 األهداف( –الرسالة  –الرؤية  –)النشأة 

 نشأة الكلية:
أنشئت الكلية بقرار السيد رئيس جملس الوزراء رقم 

م، حتت اسم )كلية الشريعة 2015( لسنة 166)

والقانون بنات بتاجوراء( وكانت تبعيتها للجامعة 

األمسرية للعلوم اإلسالمية، ثم أصدر السيد وزير 

( لسنة 398التعليم العالي والبحث العلمي القرار رقم )

ن اجلامعة األمسرية ( بنقل تبعية الكلية م2016)

للعلوم اإلسالمية إىل جامعة طرابلس، ثم تغري اسم 

الكلية من كلية الشريعة والقانون بنات بتاجوراء إىل 

)كلية العلوم الشرعية(  مبوجب قرار السيد وزير 

 .   م2017( لسنة 1571التعليم  رقم )
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 تضم الكلية خمسة أقسام علمية، وهي:

 ـ أصول الدين.3والقانون.  ـ الشريعة2الشريعة. ـ 1

 العربية. اللغة ـ5الاقتصاد الإسلامي.        ـ4

مدٌّة الدارسة بالكلية جلميع األقسام أربع سنوات 

دراسية، مينح بعدها الطالب اإلجازة املتخصصة 

اجلامعية )الليسانس( يف العلوم الشرعية حسب 

 .التخصص

األقسام العلمية أمام  الفرص الوظيفية التي تتيحها

 خريجي الكلية:

 سد على قادرة خيرج كوادر :قسم الشريعة 

والعمل يف  والدعاة من الواعظني اجملتمع حاجة

ودار  اهليئة العامة لألوقاف واإلعالم الديين،

 الرتبية وكذلك التعليم يف مادةاإلفتاء الليبية، 

 جماالت يف والعمل بصفة باحث اإلسالمية،

الشرعية، واملشاركة يف اللجان  العلوم

االستشارية الشرعية يف املؤسسات املالية، 
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كما حيق للخريج االخنراط يف عمل حمرري 

 .العقود

 خيرج كوادر: والقانون الشريعة قسم 

الشريعة  ختصص بني جتمع متخصصة

احملاكم  من العمل يف مما ميكنها والقانون

 العقود حترير واهليئات القضائية، ومكاتب

القانونية. وسد الفجوة احلاصلة  واالستشارات

بني املتخصصني يف القانون والشريعة 

سالمية، وتفادي األخطاء الناجتة عن جهل اإل

 .القانونيني بالعلم الشرعي

 سد على قادرة كوادر جخير :قسم أصول الدين 

والعمل يف  والدعاة من الواعظني اجملتمع حاجة

الديين، ومجعية  اهليئة العامة لألوقاف واإلعالم

 الدعوة اإلسالمية، وكذلك التعليم يف مادة

 والعمل بصفة باحثواإلفتاء، اإلسالمية.  الرتبية

الشرعية واللجان االستشارية  العلوم جماالت يف

 الشرعية يف املؤسسات املالية.
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 قادرة خيرج كوادر :قسم االقتصاد اإلسالمي 

 من املوظفني يف القطاع اجملتمع حاجة سد على

االقتصادي، وهيئات االستثمار املالي، واملصارف، 

الشرعية  العلوم جماالت يف والعمل بصفة باحث

واللجان االستشارية الشرعية يف املؤسسات 

 املالية.

 سد على قادرة خيرج كوادر: قسم اللغة العربية 

من معلمي مادة اللغة العربية،  اجملتمع حاجة

اإلدارية، والتدقيق واجملال اإلعالمي والوظائف 

 اللغوي.

أن حنقق التفوق األكادميي والبحثي بني  الرؤيــة:

كليات العلوم الشرعية والقانون النظرية على املستوى 

 احمللي خالل الثالث سنوات القادمة.

ختريج كوادر متفوقة يف الربامج الشرعية  الرسالة:

والقانونية والعلوم املتصلة بها،  واالرتقاء بالبحث 

 لعلمي خدمة للمجتمع.ا
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اإلخالص يف العلم ـ قوة االنتماء للمؤسسة ـ  القيـــم:

العمل بروح الفريق ـ النزاهة والشفافية ـ اإلجيابية يف 

 البحث العلمي. 

 :األهداف

  إعداد خمرجات متخصصة يف العلوم الشرعية

 والقانونية يرتقي بها الوطن.

  إلثراء تشجيع البحث العلمي الشرعي والقانوني

اجملتمع وحل مشكالته، باملشاركة يف 

 املؤمترات والندوات العلمية.

  نشر الوعي الشرعي والقانوني، وترسيخ القيم

واملفاهيم اإلسالمية الداعية إىل االعتدال، 

 ومقاومة التطرف والغلو.

  االتصال والتواصل مع املؤسسات املناظرة للتطوير

 والتحسني، وتبادل اخلربات.

  وحتسني مستوى األداء األكادميي تطوير

 واإلداري بالكلية.
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 الهيكل التنظيمي للكلية:
تتكون الكلية من مكاتب وأقسام ووحدات تعمل 

من خالل وصف وتوصيف وظيفي لكل وظيفة، وفق 

هيكل تنظيمي واضح، معد بطريقة علمية حبيث 

تنظم العالقات فيما بينها، كما هو موضح يف 

  -الشكل اآلتي:
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 :توصيف الوظائف للهيكل التنظيمي

 :مجلس الكلية

 ويتوىل املهام التالية:

 رسم السياسة التعليمية للكلية. -

رسم السياسة الالزمة إلدارة أموال الكلية  -

 واستثمارها وفقا للتشريعات النافذة.

، هيئة التدريس واملعيدين للدراسة ترشيح أعضاء -

 واقرتاح ندبهم أو إعارتهم . 

 .ح مشروع الالئحة الداخلية للكليةاقرتا -

، ومنح اقرتاح خطط الدراسة، وشروط القبول -

 الدرجات العلمية.

 .الدراسيةاعتماد اخلطط املناهج  -

 .سري االمتحانات وحتديد مواعيدها وضع نظم -

، وسائر واعد املتعلقة بالقبول يف الكليةاقرتاح الق -

ما يتصل بتسيري التعليم وحتقيق النظام يف 

 .كليةال

تنفيذ القواعد املتعلقة مبواظبة الطالب ونظام  -

 احملاضرات والدروس.

 اقرتاح إنشاء األقسام العلمية . -
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حتديد احتياجات الكلية من أعضاء هيئة  -

التدريس والكوادر املساندة من موظفني وفنيني 

 ومعيدين .

وجتهيزات حتديد احتياجات الكلية من معامل  -

 .ديد مواصفاتها، وحتوغريها من مواد التشغيل

 :عميد الكلية
اإلشراف املباشر على سري العمل  الكلية عميديتوىل      

دود وإدارة شؤونها العلمية واملالية واإلدارية يف ح ،بالكلية

 ا يلي :مب، ويقوم على األخص السياسة اليت ترمسها اجلامعة

اإلشراف على اخلطة التعليمية بالكلية  -

 وتنفيذها.

رؤساء األقسام العلمية بالكلية، ى اإلشراف عل -

جمالس األقسام على جملس  وعرض قرارات

الكلية، ومتابعة تنفيذ ما يتقرر بشأنها مع 

 . سامرؤساء األق

التنسيق مع األجهزة الفنية واإلدارية واألفراد  -

 .العاملني بالكلية واإلشراف عليها

تقديم االقرتاحات بشأن استكمال حاجة  -

 التدريس والفنيني من أعضاء هيئة الكلية

واإلداريني والكوادر املساعدة، وكذلك املعامل 

 والتجهيزات واملنشآت واملواد الالزمة للكلية .
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 :وكيل الكلية
 -ام :ـــــــــالمه

ت جملس مساعدة عميد الكلية يف تنفيذ قرارا -

الكلية ذات الطابع العلمي، والقيام مبهامه يف 

 .غيابه

التدريس وتنظيم متابعة شؤون أعضاء هيئة  -

تهم يف املؤمترات العلمية، واقرتاح جلان امشارك

ومتابعة سري  ،التحقيق والتأديب املتعلقة بهم

االرتقاء بأدائهم املهين والعمل على  ،عملها

أعضاء م وضوابط تكريم ، واقرتاح نظوالعلمي

وغريها من حفظ هيبتهم، هيئة التدريس و

راف على االختصاصات ذات العالقة من خالل اإلش

إدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس وجلنة أعضاء 

 هيئة التدريس.

والعمل على  ،متابعة شؤون الدراسة واالمتحانات -

من  ،تطوير املناهج واللوائح والنظم يف الكلية

خالل اإلشراف على اللجان العلمية املختصة اليت 

 يتم تشكيلها من قبل جملس الكلية.

بالدراسات العليا اقرتاح اخلطط الالزمة للدفع  -

والسبل الكفيلة مبعاجلة ما يواجهها  ،بالداخل

 من صعوبات .
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طط متابعة مسائل البحث العلمي ووضع اخل -

 والربامج الالزمة لالرتقاء به، واقرتاح خطط النشر

 .على قسم البحوثباجلامعة من خالل اإلشراف 

اإلشراف على املؤمترات والندوات والربامج العلمية  -

واالحتفاالت  ،وبرامج خدمة اجملتمع ،والثقافية

وبرامج التعاون الدولي اليت تقام يف  ،اجلامعية

 الكلية .

تطوير اجلودة بالكلية ومتابعة تنفيذ  -

 .من خالل اإلشراف على قسم اجلودة سياساتها

للكلية واخلطط  االسرتاتيجيةإقرار اخلطة  -

 التشغيلية للمكاتب واألقسام العلمية.

ألكادميية للربامج األكادميية إقرار املرجعيات ا -

: اهليئات واملؤسسات واجلامعات اإلقليمية 

 والدولية.

 ،يف حال غيابه عميد الكليةحيل حمل  -

االختصاصات وفقا للمهام ووميارس صالحياته 

 .به ةوطاملن

ما يسند إليه من أعمال أخرى وفقا للقانون من  -

 قبل العميد.

 :مكتب شؤون المجلس
 -ام :ـــــــــالمه

 اإلعداد لالجتماعات الدورية جمللس الكلية. -

على  تلقي املوضوعات اليت تعرض على اجمللس أو -

 واستيفاء املعلومات الالزمة عنها. ،العميد
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ماعات اجمللس إعداد مشروع جدول أعمال اجت -

بالتنسيق مع العميد، وحترير حماضر 

، وتدوين القرارات املتخذة يف االجتماعات

 وإحالتها للجهات املختصة.االجتماعات، 

عات اجمللس وعرضها على إعداد حماضر اجتما -

 ، وتفريغ قراراتها بعد اعتمادها.العميد

 تنظيم اتصاالت العميد وبرامج عمله. -

، وإعداد تلقي املكاتبات الواردة للعميد -

 وتوفري املعلومات اليت يطلبها. ،مراسالته وحفظها

 أخرى . القيام مبا يكلفه العميد به من أعمال -

 :مكتب الدراسات العليا والتدريب

 -ام :ـــــــــالمه

تلقي ترشيحات خمتلف األقسام العلمية  -

بالكلية ألغراض الدراسة أو التدريب وتصنيفها 

 وتبويبها .

العليا والتدريب حصر وحتديد جماالت الدراسة  -

، واألعداد اليت ميكن توجيهها املتاحة بالكلية

 هلا.

البحوث والدراسات الالزمة املشاركة يف إجراء  -

لتحديد إمكانية استحداث ختصصات جديدة 

للدراسات العليا، وتطوير القائم منها وإعداد 

 خطط وبرامج التنفيذ الالزمة ومتابعتها.

يا بالكلية إعداد خطط وبرامج الدراسات العل -

 .واإلشراف على تنفيذها
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إعداد خطط وبرامج الدراسات العليا باخلارج  -

اءات اعتمادها ومتابعة تنفيذها واختاذ إجر

 بالتنسيق مع اجلهات املختصة .

إعداد مشروع امليزانية الالزمة لتنفيذ خطط  -

وبرامج الدراسات العليا والتدريب بالداخل 

 واخلارج ، ومتابعة اعتمادها وتنفيذها.

تلقي تقارير متابعة خطط وبرامج الدراسات  -

وحتليلها واختاذ  ،العليا بالداخل واخلارج

اإلجراءات الالزمة لتذليل ما يواجه التنفيذ من 

 صعوبات ومشاكل .

وضمان رجوع  ،حبث طلبات متديد أو إنهاء البعثة -

 املبتعثني ملباشرة أعماهلم باألقسام اليت يتبعونها .

املشاركة يف احللقات الدراسية والندوات  -

وامللتقيات العلمية ذات العالقة بنشاط املكتب 

 الداخل واخلارج.ب

إعداد تقارير املتابعة الدورية والسنوية عن  -

 نشاط املكتب.

املشاركة يف أعمال اللجان وفرق العمل ذات  -

 العالقة بنشاط املكتب.

 االحتفاظ مبلفات فرعية للمعيدين. -

، استيفاء مستندات تعيني املعيدين اختاذ إجراءات -

 وإحالتها للجهات املختصة .

اجات الكلية من املعيدين إخطار اجلامعة باحتي -

وفقا لالشرتاطات اليت حتددها الكلية الختاذ 

 إجراءات اإلعالن عنها .
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إعداد البيانات واإلحصاءات اخلاصة باملعيدين  -

 بالكلية وإبالغ اجلامعة بها. 

 :مكتب شؤون أعضاء هيئة التدريس

 -ام :ـــــــــالمه

اختاذ إجراءات استيفاء مستندات التعاقد  -

 وإحالتها إىل اجلهات املختصة. والتعيني

إخطار اجلامعة باحتياجات الكلية من أعضاء  -

وفقا لالشرتاطات اليت حتددها  ،هيئة  التدريس

 الختاذ إجراءات اإلعالن عنها. ؛الكلية

إعداد البيانات واإلحصاءات اخلاصة بأعضاء هيئة  -

 التدريس وإبالغ اجلامعة بها.

تدريس اختاذ إجراءات متكني أعضاء هيئة ال -

وذلك بالتنسيق مع  ،اجلدد من استالم أعماهلم

 وإبالغ اجلامعة بذلك . ،األقسام العلمية املختصة

اختاذ إجراءات إخالء الطرف ملن أنهى عمله من  -

 وإبالغ اجلامعة بذلك . ،أعضاء هيئة التدريس

 :قسم الدراسة واالمتحانات

 -ام :ـــــــــالمه

واالمتحانات التنسيق مع منسقي الدراسة  -

 ،باألقسام العلمية يف وضع اجلداول الدراسية

وتغطية املقررات املشرتكة بأعضاء هيئة 

 التدريس.
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وانتقال  ،البث يف طلبات النقل بني األقسام -

، وذلك بالتنسيق مع الطالب من الكلية وإليها

 األقسام العلمية املختصة ومسجل الكلية.

احلق يف  إعداد قوائم بأمساء الطالب الذين هلم -

، واملواد ، وحتديد أرقام جلوسهمدخول االمتحانات

 اليت هلم احلق يف التقدم لالمتحان فيها.

 استخراج بطاقات االمتحان وتسليمها للطالب . -

، اجلداول الدراسية وجداول القاعاتتنظيم  -

 واالمتحانات الدورية والنهائية.

متابعة األمور الدراسية واإلشراف على االمتحانات  -

 ورية والنهائية.الد

توزيع املراقبات يف االمتحانات الدورية والنهائية  -

 بالتنسيق مع األقسام العلمية.

 إبالغ اجلهات املختصة بنتائج االمتحانات. -

إعداد تقارير عن سري العملية التعليمية  -

 واالمتحانات لعرضها على جملس الكلية .

 

 :الدراسة واالمتحانات باألقسام العلمية منسقو **
 -ام :ـــــــــالمه

وجداول  ،املشاركة يف إعداد اجلداول الدراسية -

 . االمتحانات النصفية والنهائية

وذلك  ،اإلشراف على تهيئة القاعات الدراسية -

 .الكليةبالتنسيق مع مسجل 

متابعة أعضاء هيئة التدريس يف مدى تغطيتهم  -

 . سنة دراسيةملفردات املواد يف كل 
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ورئيس القسم  الكليةمسجل التنسيق مع  -

 خر.علمي يف انتقال الطلبة من ختصص آلال

تقديم مقرتح توزيع الطلبة على اجملموعات  -

 .الدراسية 

استالم نتائج كل مقرر دارسي عقب إجراء  -

 .االمتحانات موقعة من أستاذ املادة

 اإلشراف العام على سري الدراسة وأداء احملاضرين . -

 تها .فتح امللفات األكادميية للطلبة ومتابع -

 :قسم شؤون المكتبة

 -ام :ـــــــــالمه

املراجع اختاذ إجراءات تزويد املكتبة بالكتب و -

، واالشرتاك يف الدوريات الالزمة للكلية

 .املتعلقة بالنشاط العلمي بالكلية

 .املراجع للطالب يف قاعة املطالعةتوفري  -

 طبوعات الكلية مع الكليات األخرىتبادل م -

واملعاهد ومراكز البحوث باملؤسسات العلمية 

ارج ، وتلقي مطبوعات املناظرة حمليا ويف اخل

 .تلك اهليئات

القيام بأعمال الفهرسة : وتشمل فهرسة الكتب  -

والدوريات وفق ما تقرره اإلدارة العامة 

 للمكتبات باجلامعة .

إمداد الطالب بالكتب الدراسية ومساعدتهم يف  -

 اإلفادة من املراجع ومصادر إجراء البحوث .
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إعارة الكتب يف حدود ما نصت عليه التعليمات  -

 العامة للمكتبات.

 :قسم البحوث واالستشارات

 -ام :ـــــــــالمه

التنسيق بني األقسام العلمية اليت هلا عالقة مبا  -

مكتب االستشارات يرد من استشارات فنية من 

أو مراكز البحوث والدراسات  ،الفنية باجلامعة

 العلمية التابعة للجامعة.

لعلمية تذليل الصعوبات اليت تواجه البحوث ا -

 اجلهات املختصة .بالكلية وذلك بالتنسيق مع 

اختاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ ما تطلبه أسرة   -

إصدار أعدادها  حترير جملة الكلية من أجل

، وذلك بالتنسيق مع اجلهات باملستوى املطلوب

 ذات العالقة.

 :قسم خدمة المجتمع والبيئة

 -ام :ـــــــــالمه

اإلشراف على إعداد اخلطط والربامج اليت تكفل  -

يف خدمة اجملتمع وتنمية  الكليةحتقيق دور 

 .البيئة

 واملساهمة يف الكليةمتابعة شؤون البيئة داخل  -

 .حتسني البيئة يف اجملتمع احمليط
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حتديد وتنفيذ ومتابعة اخلطة السنوية لربنامج  -

خدمة اجملتمع وتنمية البيئة طبقا الحتياجات 

 اجملتمع.

تنظيم املؤمترات والندوات واحملاضرات العامة اليت  -

 .تهدف خدمة اجملتمع وتنمية البيئةتس

 نشر الوعي البيئي بني مجيع الفئات باجلامعة . -

ل قاعدة بيانات وافية خاصة بكل ما يتعلق عم -

 للمجتمع. الكليةباخلدمات اليت تقدمها 

قياس مدى رضا أفراد اجملتمع عن اخلدمات املقدمة  -

 .ومتابعة التنفيذ الكلية إليهم من قبل

 :قسم المؤتمرات والعالقات الثقافية
 ويتوىل اإلشراف على وحدتني وهما:

 :وحدة العالقات الثقافية -أوال

والرتتيب ملا يتقرر انعقاده من  وتتوىل مهام اإلعداد

يتقرر  أو ما ،مؤمترات أو ندوات علمية بالكلية

 مشاركة الكلية فيها بالداخل واخلارج . 

 :وحدة المؤتمرات -ثانيا

الحتادات جتميع املعلومات والبيانات عن اهليئات وا

 ها .ؤ، وكذلك أعضااليت تشرتك الكلية فيها
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 :والمعلوماتقسم التوثيق 
 -ام :ـــــــــالمه

جتميع البيانات والوثائق املتعلقة بأنشطة  -

 وتصنيفها وتبويبها . الكلية

والواردة  الكليةاستالم املراسالت الصادرة من  -

وتسجيلها بسجل الوارد والصادر حسب  ،إليها

 وتوزيعها وفق التعليمات الصادرة. ،األحوال

يف تنفيذ ة املختص واألقسام اإلداراتمساعدة  -

منط عمل موحد  ووضع اخلطط للوصول إىل

 .الكليةداخل 

على إعداد وطبع الكتيبات وامللصقات  اإلشراف -

. 

على تصميم املوقع االلكرتوني  اإلشراف -

 وتعديله وفقا لالحتياجات املطلوبة.

حتديث بيانات املوقع دوريا من خالل ما مت  -

 جتميعه من بيانات .

 :قسم الوسائل التعليمية
 -ام:ــــــــــالمه

 . وإنتاجهاإعداد الوسائل التعليمية بالكلية  -

اإلشراف على القاعات املخصصة لعرض الوسائل  -

 التعليمية.
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مساعدة أعضاء هيئة التدريس بالكلية يف  -

إعداد األوراق البحثية للمشاركة بها يف 

 املؤمترات العلمية.

العمل على توفري أجهزة عرض األشرطة  -

 الم الفيديو وغريها .السينمائية وأف

العمل على توفري األشرطة العلمية والوثائقية  -

والشرائح وأقراص احلاسوب اليت هلا عالقة 

 بتخصصات األقسام العلمية بالكلية.

مساعدة طلبة الدراسات العليا يف إعداد رسائلهم  -

 وطباعتها وإخراجها بالشكل املناسب .

 :قسم الجودة وتقييم األداء

 -ام :ـــــــــالمه

التعليم بالكلية  جبودة اقرتاح املعايري املتعلقة -

 وعرضها لالعتماد ومتابعتها.

اقرتاح معايري األداء وضبط اجلودة ملكونات  -

بالكلية، املرتبطة بهيئة  اجلامعي التعليم

 ،التدريس والربامج التعليمية وتوصيف مقرراتها

واملختربات واملعامل واملباني اجلامعية، وإدارة 

 يم اجلامعي وعمليات تقييم األداء.التعل

اقرتاح وضع إجراءات عمل وأدلة إرشادية لتطوير  -

 وضمان جودة التعليم بالكلية. ،وجتويد األداء

إجراء الدراسات امليدانية واملشاركة فيها ملقاربة  -

تعليم الكلية باحتياجات سوق العمل، وتقديم 

 التوصيات يف هذا الشأن.
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اخلي واملتابعة الدورية إعداد تقارير التدقيق الد -

 .األقسام العلمية والسنوية لنشاطات 

املؤسسة ورسالتها  اسرتاتيجيةمراجعــة وحتديث  -

وغايتها األساسية يف ضوء التطورات واملستجدات 

 لتطوير وحتديث العملية التعليمية.

يف إنشاء وحدات تقييم  الكليةمساعـدة أقسام  -

األداء وضمان اجلودة بها واإلشراف على هذه 

الوحدات فنيًا، وتقديم املشورة إلجراء دراسات 

التقييم الذاتي واإلعداد والتجهيز الالزمني 

 .لالعتمادللتقديم 

املتابعة والفحص  والتخطيط لنظماإلعداد  -

وأقسامها الكلية والتقييم الذاتي ألنشطة 

ختلفة األكادميية واإلدارية، من وبراجمها امل

خالل متابعة ورصد جوانب القصور كاًل على 

وتقديم تقرير يشتمل على مالحظاتها  ،حدة

 وسبل إصالح ومعاجلة القصور املشار إليها.

القيام بزيارات ميدانية لألقسام العلمية للتأكد  -

 من ضمان اجلودة.

 :الجودة وتقييم األداء باألقسام العلميةو منسق** 
 -ام :ـــــــــالمه

املساهمة يف جتويد العملية التعليمية والبحث  -

 .العلمي وخدمة اجملتمع
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التنسيق مع مكتب اجلودة وتقييم األداء  -

بالكلية خبصوص تطبيق نظام ضمان اجلودة 

 واالعتماد.

متثيل القسم يف اجتماعات جلنة اجلودة وتقييم  -

وكذلك باملؤمترات والندوات  ،األداء بالكلية

 وورش العمل اليت تعقد باخلصوص.

 للجودة بالقسم. اسرتاتيجيةإعداد خطة عمل  -

 .وضع آلية لتقييم العناصر التعليمية -

 .حتليل مناذج واستمارات التقييم -

توصيف و املساعدة يف إعداد الدراسة الذاتية -

 لمقررات الدراسية بالقسم. ل الربامج التعليمية

لقاعات الدراسية واملعامل واملختربات تقييم ا -

 والورش بالقسم.

وضع خطط  التحسني للعمل على إزالة مواطن  -

 .واحلفاظ على مواطن القوة ،الضعف

اقرتاح السياسات واخلطط والربامج اليت من شأنها  -

 تطوير عمل القسم.

 إعداد تقارير عن أنشطة القسم العلمي املختلفة. -

 .جلودةتعزيز الوعي اخلاص بثقافة ا -

 وتتكون من اآلتي: األقسام العلمية 

ويضم مجيع أعضاء .. مجلس بكل قسم علمي -أ

هيئة التدريس بالقسم وميارس اجمللس 

 االختصاصات  التالية :

 حتديد املراجع واملقررات الدراسية.  -
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توزيع الدروس واحملاضرات والتمرينات واألعمال  -

التدريبية على أعضاء هيئة التدريس واملعيدين 

 وسائر املشتغلني بالقسم .

تنظيم البحوث العلمية وأعمال هيئة التدريس  -

 بالقسم وتنسيقها.

إعداد اخلطط الدراسية ومفردات املقررات  -

 الدراسية وتطويرها .

إبداء الرأي يف طلبات قبول أعضاء هيئة التدريس  -

 واملعيدين بالقسم .

إبداء الرأي يف إجازات التفرغ العلمي واإلجازات  -

بغري مرتب اليت يتقدم بها أعضاء هيئة التدريس 

 بالقسم .

 :رؤساء األقسام -ب
 -ام :ـــــــــالمه

اإلشراف على الشؤون العلمية واإلدارية بالقسم  -

يف حدود السياسة اليت يرمسها جملس الكلية 

واللوائح وجملس القسم، ووفقا للقوانني 

 .والقرارات املعمول بها 

رفع قرارات وتوصيات جملس القسم إىل العميد أو  -

مع بيان  ،الوكيل لعرضها على جملس الكلية

القسم يف املسائل املعروضة  وجهة نظر جملس

 .عليه

متابعة تنفيذ سياسة جملس الكلية فيما  -

خيص شؤون القسم وما يتعلق بالدراسات 
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لعلمية واألعمال اجلامعية والعليا والبحوث ا

 .اجلامعية األخرى

اقرتاح توزيع احملاضرات والدروس واألعمال  -

اجلامعية األخرى على أعضاء هيئة التدريس 

، وعرضها ر املشتغلني بالقسماملعيدين وسائو

 على جملس القسم.

تلقي تقارير سنوية من أعضاء هيئة التدريس  -

 عن نشاطهم العلمي و البحثي.

حفظ النظام داخل القسم واملبادرة إىل إبالغ  -

العميد أو الوكيل بكل ما من شأنه املساس 

 حبسن سري العمل بالقسم .

 اإلشراف على املعامل واملختربات بالقسم . -

عداد تقرير نهاية كل عام جامعي عن شؤون إ -

القسم العلمية والتعليمية واإلدارية تتضمن هذه 

ارير عرضا ألوجه النشاط يف القسم، وما التق

، وشؤون الدراسة حققه، ومستوى أداء العمل به

ليت أثرت واالمتحانات ونتائجها، وبيان الصعوبات ا

بة ، وعرض مقرتحات باحللول املناسيف التنفيذ

، يعرض هذا تاليف العيوب وتذليل العقباتل

التقرير على جملس القسم ثم يرفع للعميد 

 لعرضه على جملس الكلية.

 :مسجل الكلية

 ويتوىل اإلشراف على األقسام التالية:

 

 ويتوىل املهام التالية: ..قسم القبول والتسجيل -أ
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تلقي كشوفات وأوراق املرشحني للقبول  -

بالكلية، ومراجعتها واستيفاء اإلجراءات الواجبة 

 حنوها 

إمتام اإلجراءات املتعلقة بانتقال الطالب  -

 والتسجيل ووقف القيد أو إعادته.

 أعمال شؤون الطالب الوافدين . -

إعداد قوائم بأمساء الطالب موزعني على األقسام  -

 العلمية.

 د الطالب.إعداد سجالت قي -

 منح اإلفادات اخلاصة باإلسكان الطالبي. -

حترير الشهادات اليت تطلب من السجالت طبقا  -

 لألحكام املقررة .

 استخراج البطاقات اجلامعية للطالب. -

تنظيم الرحالت العلمية للطالب باالشرتاك مع  -

 اجلهات املعنية.

 إعداد اإلحصائيات والبيانات اخلاصة بالطالب. -

 ويتوىل املهام التالية :.. الطالبيقسم النشاط  -ب

 

اقرتاح اخلطط املتعلقة بالنشاط الطالبي الثقايف  -

 والرياضي بالكلية.

اقرتاح إعداد اجلداول الزمنية لتنفيذ اخلطط  -

املعتمدة مبراعاة اجلداول الدراسية واالمتحانات 

 والعطالت وعرضها.
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تصميم وتوزيع االستمارات املعدٌّة بهدف التعرف  -

االت األدبية والثقافية اهب يف خمتلف اجملعلى املو

 ، ورعايتها وتشجيعها.والفنية

املشاركة يف تنظيم املهرجانات الثقافية واألدبية  -

 والفنية .

املشاركة يف تنظيم املعارض الفنية للموهوبني  -

يف اجملاالت الفنية املختلفة من الطالب وأعضاء 

 هيئة التدريس.

املخيمات املشاركة يف األيام اجلامعية و -

بالعروض الفنية واملسابقات الثقافية والفكرية 

 واألدبية.

املشاركة يف تنظيم املسابقات الفكرية  -

والثقافية واألدبية يف جماالت الرواية والقصة 

القصرية والشعر واملقالة واألوراق العلمية ...اخل ، 

 وتوزيع اجلوائز التقديرية على الفائزين .

املتميزة يف املسابقات  األعمال اقرتاح طباعة  -

 .ونشرهاوالعروض الفنية 

املساهمة يف إحياء املناسبات الدينية والوطنية من  -

خالل الفعاليات األدبية والثقافية والفنية 

 والرياضية بالكلية.

، عاب الرياضيةلتشكيل الفرق يف خمتلف األ -

وتكليف مدربني بتنظيمها وصقل مهاراتها 

 . وتزويدها باملعدات واملالبس

تنظيم الدوريات الرياضية وتوزيع اجلوائز على  -

 الفائزين .



35 
 

املشاركة يف تنظيم امللتقيات الفنية والثقافية  -

 األدبية.

 املشاركة يف املهرجانات واملسابقات الرياضية . -

 إعداد التقارير الدورية عن النشاط يف الكلية. -

 ما يسند إىل القسم من أعمال أخرى مماثلة . -

 ويتوىل املهام التالية: ..قسم اخلرجيني -ج 

 تلقي نتائج اخلرجيني واالحتفاظ بها. -

إبالغ اجلهات املعنية بأمساء اخلرجيني  -

 وتقديراتهم .

استيفاء بيانات النماذج اخلاصة بتحرير الشهادات  -

 وإفادات التخرج وكشوفات درجات اخلرجيني .

تسليم اإلفادات والشهادات ألصحابها بعد  -

 ملختصة .اعتمادها من اجلهات ا

ويتـوىل االختصاصـات    ..قسم اخلدمـة االجتماعيـة   -د

 التالية:

وحبثها رصد الظواهر املختلفة داخل الكلية  -

، على العملية التعليميةدراسة أثرها و ،وحتليلها

 وتقديم التوصيات بشأنها.

القيام بتجميع املعلومات عن طريق االستبانات  -

لتعرف على اجتاهات وأمناط وأدوات البحث؛ ل

 ، وحتليلها وتقديم التوصيات بشأنها.السلوك

االشرتاك يف إعداد البحوث والدراسات املتعلقة  -

بأساليب معاجلة االحنرافات والظواهر 

 االجتماعية غري السوية بالكلية .
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تقديم املقرتحات والتوصيات اليت من شأنها توطيد  -

وتأكيد العالقات بني أعضاء هيئة التدريس 

 لى خمتلف املستويات.واملوظفني والطالب ع

ألفراد اجملتمع اجلامعي تقديم النصح واملشورة  -

، ومساعدتهم على بالكلية  وتفهم مشاكلهم

 التغلب عليها.

إعداد برامج اخلدمة االجتماعية وأساليب  -

 تنفيذها داخل الكلية.

 إعداد التقارير الدورية عن جمال التخصص. -

اإلشراف ويتولى  :مكتب الشؤون اإلدارية والمالية 

 على األقسام التالية:
ــدمات  -أ ــة واخلـ ــؤون اإلداريـ ــم الشـ ــوىل   ...قسـ ويتـ

 االختصاصات التالية :

 

القيام بإجراء احلراسة وحفظ  ممتلكات  -

 الكلية.

إبالغ اجلامعة باحتياجات الكلية ألعمال  -

 الصيانة للمباني واملرافق واألجهزة واألثاث.

 اإلشراف على استخدام سيارات الكلية. -

 اإلشراف على مقصف الكلية. -

تنفيذ برامج الزيارات واحلفالت اليت تنظمها  -

 الكلية يف املناسبات املختلفة

 لنظافة واخلدمات العامة بالكلية.اإلشراف على ا -

حصر احتياجات الكلية من القوى العاملة من  -

 موظفني ومنتجني وإخطار اجلامعة بها.
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 ني.إمساك ملفات فرعية خاصة باملوظفني واملنتج -

تنفيذ برامج الزيارات واحلفالت اليت تنظمها  -

 الكلية يف املناسبات املختلفة.

اختاذ إجراءات منح اإلجازات بأنواعها وإخطار  -

 الكلية بها.

 اختاذ إجراءات حتويل املوظفني واملنتجني للعالج  -

إخطار الكلية بالتقارير السنوية اخلاصة  -

 باملوظفني واملنتجني .

ف املوظفني واملنتجني طبقا وانصرامراقبة حضور  -

 الكلية. للقواعد اليت حتددها

رية توزيع املوظفني واملنتجني على الوحدات اإلدا -

 .يف الكلية بعد موافقة العميد

إبالغ إدارة الكلية باملخالفات اليت تقع من  -

 املوظفني واملنتجني .

إبداء الرأي يف شأن نقل وندب وإعارة موظفي  -

 الكلية ومنتجيها.

إجراءات تسليم العمل للموظفني والعمال اختاذ  -

 اجلدد وإخالء الطرف ملن ينهي عمله بالكلية.

إعداد البيانات واإلحصائيات اخلاصة باملوظفني  -

 والعمال.

 أداء أعمال الطباعة والسحب والتصوير. -

تسليم الربيد واملكاتبات الواردة للكلية  -

وتقييدها بدفاتر الوارد وتسليمها لألجهزة 

 املختصة .

تسليم املكاتبات الصادرة من أجهزة الكلية  -

 بعد قيدها بدفاتر الصادر.
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 حفظ صور املكاتبات بامللفات املخصصة  هلا. -

متابعة اإلجراءات اليت تتخذ بشأن املراسالت  -

 الواردة.

القيام بأعمال االستقبال واالستعالمات  -

 للمرتددين على إدارة الكلية.

الكلية، القيام خبدمات االستقبال لضيوف  -

وتنظيم وترتيب اجتماعاتهم ولقاءاتهم 

 باملسئولني.

إمتام إجراءات احلجز  بالفنادق واالستقبال باملطار  -

 ألعضاء هيئة التدريس واملوظفني بالكلية.

اختاذ إجراءات اإلقامة ومنح تأشريات اخلروج و  -

حجز تذاكر السفر ألعضاء هيئة التدريس 

 واملوظفني بالكلية.

وبرامج احلراسة لكافة مباني إعداد خطط  -

ومنشآت الكلية بالتنسيق مع التقسيمات 

 التنظيمية ذات العالقة وتنفيذها.

، يم حركة املركبات التابعة للكليةتنظ -

، وتولي مسك السجالت وامللفات اخلاصة بهاو

أعمال الصيانة هلا وتصاريح استخدامها، وصرف 

 الوقود والزيوت وغريها.

ة الالزمة للمباني القيام بأعمال الصيان -

 وجتهيزاتها ومتابعة تسجيلها.

املناسبات الدينية  إقامة االحتفاالت الالزمة يف -

 والوطنية .

تنشيط وربط األخوة والصداقة بني العاملني  -

بالكلية من خالل إقامة احلفالت وتنظيم 
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الرحالت الرتفيهية واألنشطة الرياضية 

 واالجتماعية للعاملني وأسرهم .

كة الكلية والعاملني بها يف تنظيم مشار -

محالت التشجري والنظافة ، وغريها من األعمال 

 االجتماعية  واالحتفاالت الوطنية والقومية. 

تنسيق وتنظيم املشاركة يف املعارض الثقافية  -

والعلمية وإبراز نشاط الكلية وأقسامها 

 املختلفة.

 ويتوىل املهام التالية: قسم الشؤون املالية واملخازن.. -ب

 

املشاركة يف أعمال اجلرد الدوري والفجائي  -

 والسنوي .

إعداد املقايسات السنوية باحتياجات الكلية من  -

مواد التشغيل الالزمة للمعامل واألجهزة واألدوات 

واألثاث والقرطاسية اليت حتتاج إليها الكلية ، 

ووضع مواصفاتها الفنية بعد االستعانة 

 باملختصني يف الكلية.

الشراء والبيع بالطرق املقررة يف تولي إجراءات  -

اللوائح املالية ، وفحص املشرتيات والتأكد من 

مطابقتها للمواصفات احملددة بعقود الشراء ، 

واختاذ اإلجراءات الالزمة حيال أية عيوب أو 

 خمالفات .

واستيفائها داد املستندات اخلاصة باملشرتيات إع -

وإحالتها إىل خزينة  ،طبقا للوائح والتعليمات

 الكلية، لصرفها طبقا للوائح والتعليمات .
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املشاركة يف أعمال اللجان وفرق العمل ذات  -

 العالقة بنشاط اإلدارة.

وإجراء القيود مسك السجالت والدفاتر اخلزينة  -

، ومسك بطاقات األصناف، الالزمة أوال بأول

 وتسجيل األصناف املوردة واملصروفة.

التأكد من توفر إجراءات ومستلزمات األمن  -

 والسالمة باملخازن .

القيام بكافة اإلجراءات اليت تكفل توفر املخزون  -

املناسب ، وإعادة طلب املواد واألصناف اليت وصل 

 خمزونها إىل حد إعادة الطلب .

القيام بأعمال اجلرد الدوري والفجائي والسنوي  -

حيال أي نقص  للمخازن واختاذ اإلجراءات الالزمة

 أو زيادة وفقا للتشريعات السارية.

املشاركة يف أعمال اللجان وفرق العمل ذات  -

 العالقة بنشاط الوحدة .

إعداد تقارير املتابعة الدورية والسنوية عن  -

 نشاط الوحدة.

 مسك حساب سلفة النثريات بالكلية . -

القيام بأعمال الصرف املختلفة يف حدود اللوائح  -

 والتعليمات.

 صيل اإليرادات والرسوم اخلاصة بالكلية.حت -

استالم وتوثيق الكتب املنهجية واملرجعية  -

وبيعها وفق إيصاالت مالية خمتومة من خزينة 

 الكلية.
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 الأقسام العلمية بالكلية

 تتكون الكلية من مخسة أقسام علمية، هي:

 ـ قسم الشريعة.1

 ـ قسم الشريعة والقانون.2

 قسم اللغة العربية. -3

 قسم االقتصاد اإلسالمي. -4

 قسم أصول الدين. -5

 أوال: قسم الشريعة:

( 60مدة الدراسة بهذا القسم أربع سـنوات، يـدرس خالهلـا الطالـب )    

(مائة ومثانية وعشـرين وحـدة   128ستني مقررا دراسيا، مبجموع )

 دراسية.

 رؤية القسم: 
الريادة يف تعليم الشريعة، والتميز يف تأهيل الباحثني، 

 .اجملتمع وفق أفضل معايري اجلودة وخدمة

 
 رسالة القسم: 

تأهيل متخصصني متميزين، ميلكون قدرات علمية 

ومعارف ومهارات حبثية يف علوم الشريعة أصيلة بالرتاث 
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تؤهلهم للتعليم والتوجيه واالستشارة  ،ومرتبطة باملعاصرة

 وفق أفضل معايري اجلودة.

 
 أهداف القسم: 

الشريعة بفكر وسطي تأهيل متخصصني يف علوم  -

 معتدل ومستنري.

إكساب الطلبة املهارات البحثية اليت تؤهلهم إلعداد  -

 البحوث العلمية يف علوم الشريعة.

تلبية حاجة اجملتمع يف التعليم والتوجيه والدعوة  -

 واالستشارة الشرعية.

  

 :الفرص الوظيفية المتاحة أمام خريجي القسم

قسم الشريعة يهدف إىل ختريج كوادر قادرة على سد     

الواعظني والدعاة املؤهلني املفتني و حاجة اجملتمع من 

ومعلمي الرتبية اإلسالمية املتخصصني، وإحالهلم  ،علميا

مكان القائمني بدور الوعظ الديين والدعوة اإلسالمية من 

محاية للمجتمع من تيارات التطرف  ؛غري املتخصصني

وحفاظا على الطابع  ،وتيارات التغريب والعوملة ،رهابواإل

 اإلسالمي للمجتمع اللييب.

كما يؤهل القسم خرجييه للقيام مبهمة البحث العلمي     

 يف جمال الشريعة .
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 المقررات الدراسية لقسم الشريعة:
 السنة األولـى

 
 
 
 

 الوحدات الرمز اســـــــــــــــــــــم المـــقرر ر.م

 RE101 2 (1القـــــــــــــرآن الكريم ) 1

 RE108 2 العقيــــــدة اإلسالميــة 2

 RE103 2 (1فقـــــــــه الكتـــــــــاب) 3

 RE104 2 (1فقـــــــــه السنـــــــــــة) 4

 RE106 2 (1فقــــــــه العبـــــــادات) 5

 RE107 2 (2فقــــــــه العبـــــــادات) 6

 RE102 2 (1أصــــــــول الفقــــــــه) 7

 RE111 2 فقـــــــــه السيـــــــــــرة 8

 RE110 2 مـصـطـلـــح الحـــديـــث 9

 RE109 2 تاريــــــــــخ التـشـريــــع 10

 RE105 4 (1النـحــــــو والصـــرف) 11

 RE112 2 علـــــــــم المعــــــــــاني 12

 GS113 2 النـفـس العـــامعلـــــــــم  13

 GS114 2 أصــــــول التــــــــــربية 14

 GS115 2 اللغــــــــــة اإلنجـــــليزية 15

 وحدة دراسية 32 مجـــــــمــــــــــــــــــوع الوحـــــــــــــدات
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 الثانيةالسنة 

 الوحدات الرمز اســـــــــــم المـــقرر ت

 RE116 2 (2الكــــريم )القــــــرآن  1

 RE118 2 (2فقــــــــــــه الكتـــــاب) 2

 RE119 2 (2فقــــــــــــه السنـــــــة) 3

 RE121 4 (3فقــــــــه العبــــــادات) 4

 RE122 2 (4فقــــــــه العبــــــادات) 5

 RE117 2 (2أصــــــــول الفقـــــــه) 6

 RE124 2 (1األسرة)أحكــــــــــــام  7

 RE125 2 (1فقـــــــه المعامــــالت) 8

 RE 141 2 آداب العلم 9

 RE120 4 (2الـنحـــــو والصـــرف) 10

 RE127 2 علــــــــــم البيــــــــــــان 11

 GS128 2 أســـــس المناهج والتقويم 12

 GS129 2 علــم النفــس التربـــــوي 13

 GS130 2 الحــــــــــاسب اآللـــــــي   14

مجـــــــمــــــــــــــــــوع 
 الوحـــــــــــــدات

وحدة  32
 دراسية
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 الثالثةالسنة 

 

 الوحدات الرمز اســـــــــــــــــــــم المـــــقرر ت

 RE131 2 (3القــــرآن الكــــــــريم ) 1

 RE133 2 (3فقــــــــه الكتـــاب) 2

 RE134 2 (3فقــــــــه السنـــة) 3

 RE132 2 (3أصــول الفقـــــه) 4

 RE136 2 (1الفقـــــه المقـــارن) 5

 RE137 2 فقـه األقضيــة والشهــادات 6

 RE138 2 فقـه المواريــث والوصايا 7

 RE139 2 (2أحكام األســــــرة) 8

 RE140 2 (3فقــــه المعـامــالت) 9

 RE143 2 السيـــاسة الشرعي ة 10

 RE135 4 (3النـحــــــــو والصـــــرف) 11

 RE142 2 علــــم البـــــــديع 12

 RE 126 2    2 فقه المعامالت  13

 RE144 2 قاعة بحث وتخريج األحاديث 14

 GS145 2 طـرق التـــدريس العـــــــامة 15

 وحدة دراسية 32 الوحـــــــــــــداتمجـــــــمــــــــــــــــــوع 
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 الرابعةالسنة 

 

 الوحدات الرمز اســـــــــــــــــــــم المــــــقرر ت

 RE146 2 (4القـــــــــــرآن الكــــــريم ) 1

 RE148 2 (4فقــــــــه الكتــــــــــــــاب) 2

 RE149 2 (4فقــــــــه السنــــــــــــــــة) 3

 RE147 2 (4أصـــــــــــــــول الفقـــــه) 4

 RE151 2 (2الفقـــــه المقـــــــــــــارن) 5

 RE152 2 القــــــــــواعــد الفــقـهـيــــة 6

 RE153 2 فقــــــــه الحـــدود والجنايات 7

 RE154 2 قضــــــايا فـقــهـيـة معـاصرة 8

 RE155 2 القـــــــــــــرآنعلـــــــــــوم  9

 RE156 2 مقـــــــــــاصد الشــــــــريعة 10

 RE157 2 أحكـــــــــــــــام التوثيــــــــق 11

 RE150 4 (4النـحـــــــو والصــــــرف) 12

 GS158 2 طـــــــــرق التدريس الخاصة 13

 RE159 2 الــتـربيــــــــة العمليـــــــــــة 14

 RE160 2 بحـــــــــــــث تخــــــــــــرج 15

 دة دراسيةوح 32 مجـــــــمــــــــــــــــــوع الوحـــــــــــــدات
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 ثانياً ـ قسم الشريعة والقانون:

( 51مدة الدراسة يف هذا القسم أربع سنوات، يدرس خالهلا الطالـب ) 

وحــدة ( مائــة وعشــرين 120واحــدا ومخســني مقــررا، مبجمــوع ) 

 دراسية.

 

 رؤية القسم:

حتقيق الريادة يف جمال العلوم الشرعية والقانونية، مع اجلمع بني 

 األصالة واملعاصرة.

 رسالة القسم:

ــع يف     ــة اجملتم ــزة لتنمي ــة متمي ــة وحبثي ــات علمي ــديم خمرج تق

 اجملالني الشرعي والقانوني.

 أهداف القسم:

 راد اجملتمع.ــ نشر الوعي الشرعي والثقافة القانونية بني أف

ــ إعداد خمتصني من ذوي املؤهالت العلميـة يف اجملـالني الشـرعي    

 والقانوني.

 ــ ربط املعرفة النظرية بالتطبيقات العلمية املعاصرة.

ــ املساهمة يف إعداد التشريعات الوضعية مبا ال خيـالف أحكـام   

 الشريعة اإلسالمية.
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 :الفرص الوظيفية المتاحة أمام خريجي القسم

قسم الشريعة والقانون خيـرج كـوادر متخصصـة جتمـع بـني           

ختصص الشريعة والقانون، مما ميكنها من العمل يف احملـاكم  

ــارات      ــود واالستش ــر العق ــب حتري ــائية، ومكات ــات القض واهليئ

 القانونية.

 المقررات الدراسية لقسم الشريعة والقانون:

 السنة األولى

 الوحدات الرمز اسم المقرر ت

 RL201 2 ((1القرآن الكريم   .1

 RL205 4 (1الفقه اإلسالمي )العبادات   .2

 RL213 3 المدخل لعلم القانون   .3

 RL217 3 القانون الدستوري والنظم السياسية  .4

 RL209 2 1أصول الفقه   .5

 RL225 2 تاريخ التشريع اإلسالمي  .6

 RL226 2 العقيدة اإلسالمية   .7

 RL229 2 (1اللغة العربية )  .8

 RL221 2 اإلجرام والعقاب علم  .9

 RL227 2 تاريخ النظم القانونية  .10

 RL228 2 المدخل لعلم االقتصاد  .11

 GS130 2 حاسوب  .12

 GS115 2 اللغة االنجليزية   .13

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــوع  مجـــــــمـــــــــــــــــ
 الوحـــــــــــــدات

دة وح    30
 دراسية
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 السنة الثانية

 
 

  

 الوحدات الرمز اسم المقرر ت

 RL202 2 (2)القرآن الكريم   .1

 RL206 2 (2الفقه اإلسالمي )العبادات   .2

 RL218 2 القانون الدولي العام  .3

 RL222 3 (قانون العقوبات )القسم العام  .4

 RL210 2 2)أصول الفقه )  .5

 RL231 2 الفقه المقارن  .6

 RL232 3 فقه األحوال الشخصية  .7

 RL233 2 فقه الكتاب والسنة  .8

 RL230 2 2اللغة العربية   .9

 RL214 3 النظرية العامة لاللتزام  .10

 RL234 3 القانون اإلداري  .11

 RL236 2 طرق البحث القانونية  .12

مصطلحات قانونية باللغة   .13
 اإلنجليزية

RL237 2 

 وحدة دراسية 30 وحداتمجموع ال
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 السنة الثالثة

 

  

 الوحدات الرمز اسم المقرر ت

 RL203 2 ((3القرآن الكريم   .1

 RL215 3 قانون المرافعات  .2

 RL238 3 تشريعات العمل  .3

 RL239 3 القانون التجاري  .4

 RL219 2 العالقات الدولية  .5

 RL211 2 ((3أصول الفقه   .6

 RL240 3 المواريث والوصايا  .7

 RL207 2 (1فقه المعامالت )  .8

القانون الجنائي )القسم   .9
 الخاص(

RL223 3 

 RL241 2 العقود المسماة   .10

 RL235 3 الرقابة على أعمال اإلدارة  .11

 RL242 2 المالية العــامة  .12

 وحدة دراسية 30 وحداتمجموع ال
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 السنة الرابعة

 الوحدات الرمز اسم المقرر ت

 RL204 2 ((4القرآن الكريم   .1

 RL243 2 فقه القضاء وطرق اإلثبات  .2

 RL208 2 ((2فقه المعامالت   .3

 RL224 3 قانون اإلجراءات الجنائية  .4

 RL220 3 القانون الدولي الخاص  .5

 RL212 2 ((4أصول الفقه   .6

 RL244 2 األوراق التجارية  .7

 RL245 2 الحدود والجنايات  .8

 RL216 4 الحقوق العينية  .9

 RL246 2 التنفيذ الجبري  .10

 RL247 2 القانون الدولي للبحار  .11

 RL248 2 بحث تخرج   .12

مقاصد مادة اختيارية :   .13
 الشريعة

القانون الدولي           
 اإلنساني

 التنظيم الدولي 
 قانون المرور 

 قانون العقوبات االقتصادي 

RL249 
RL250 
RL251 

RL252 
RL253 

2 
2 
2 
2 
2 

 وحدة دراسية 30 مجموع الوحدات
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 قسم اللغة العربية: –ثالثا 

 النشأة: 

لسنة  (108تأسس القسم بقرار السيد وزير التعليم رقم )

م، مدة الدراسة بالقسم أربع سنوات يدرس خالهلا  2020

( مائة 120( أربعة ومخسني مقررا، مبجموع ) 54الطالب )

 وعشرين وحدة دراسية.

 

 :رؤية القسم

حتقيق التفوق األكادميي والبحثي بني األقسام املناظرة        

يف ختريج كوادر علمية وحبثية متخصصة يف اللغة 

، نابعه يف أمهات كتب الرتاثالعربية تنهل العلم من م

ومواكبة التطور اللغوي وما يستحدث من ألفاظ وأساليب 

 وعلوم.

 :رسالة القسم
ختريج كوادر متفوقة يف علوم العربية وثيقة الصلة      

بالرتاث اللغوي العربي، بطرق تعليمية حديثة، واالرتقاء 

 بالبحث العلمي، خلدمة اجملتمع والبيئة احمللية.

 :القسمأهـداف 
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إعداد خمرجات متفوقة يف علوم العربية يرتقي بها  -

 الوطن .

تشجيع البحث العلمي اللغوي إلثراء املكتبة  -

العربية، واإلسهام يف حل مشكالت اجملتمع 

 باملشاركة يف املؤمترات والندوات العلمية.

 ملتخصصني يف اللغة العربية .من اسد حاجة اجملتمع  -

 األكادميي واإلداري بالقسم.حتسني مستوى األداء  -

 :قيم القسم

احملافظة على اللغة العربية من باب احملافظة على صلة  -

 وثيقة مبصادر التشريع يف ديننا احلنيف.

 اإلخالص يف العمل . -

 قوة االنتماء للمؤسسة. -

التحلي باألمانة العلمية واملوضوعية واإلجيابية يف  -

 البحث العلمي.

 .العمل بروح الفريق -

النزاهة والشفافية يف التقييم ويف مجيع املعامالت  -

 .اإلدارية

 :الفرص الوظيفية المتاحة أمام خريجي القسم

قسم اللغة العربية يهدف إىل ختريج كوادر قادرة على       

سد حاجة اجملتمع من املتخصصني يف اللغة العربية املؤهلني 
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وم ، وحمصنني دينيًا مبا يدرسونه من علعلميا وتربويا

 شرعية بالتوازي مع علوم العربية.

كما يؤهل القسم خرجييه للقيام مبهمة البحث العلمي     

 .القدمية واحلديثة العربية الدراسات يف جمال 

 المقررات الدراسية لقسم اللغة العربية:

  السنة األولى:

 

 
 م

 

 
 اسم المادة

 
 رمز المادة

 
 عدد الوحدات

 RA101 2 1 القرآن الكريم  .1
 RA111 4 1 نحو  .2
 RA112 2 1 صرف  .3
 RA121 2 األدب الجاهلي  .4
 RA123 2 علم المعاني  .5
 RA113 2 اللسانيات  .6
 RA131 2 أصول الكتابة العربية  .7
 RA116 2 1 علم العروض والقافية  .8
 RA132 2 المصادر والمراجع  .9

 RA102 2 العقيدة  .10
 GS115 2 اللغة اإلنجليزية  .11
 RA133 2 مناهج البحث  .12
 GS114 2 أصول التربية  .13
 GS113 2 علم النفس العام  .14

 وحدة دراسية 30 مجموع الوحدات 
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 السنة الثانية:

 عدد الوحدات رمز المادة اسم المادة م

 RA201 2 2 القرآن الكريم  .1

 RA211 4 2 نحو  .2

 RA212 2 2 صرف  .3

 RA213 2 الصوتيات  .4

 RA214 2 فقه اللغة  .5

 RA223 2 علم البيان  .6

أدب صدر اإلسالم   .7
 واألموي

RA221 2 

 RA215 2 المدارس النحوية  .8

علم العروض   .9

 2 والقافية
RA216 2 

 RA202 2 1 فقه العبادات  .10

 RA203 2 1 تفسير القرآن  .11

 GS213 2 علم النفس التربوي  .12

طرق التدريس   .13
 العامة

GS212 2 

 GS214 2 أسس المناهج  .14

وحدة  30 مجموع الوحدات

 دراسية
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 السنة الثالثة:

رمز  اسم المادة م
 المادة

عدد 
 الوحدات

 RA311 4 3نحو  .1
 RA312 2 3صرف  .2
 RA323 2 علم البديع  .3
 RA313 2 1تدريبات لغوية  .4
 RA314 2 علم الداللة  .5
 RA321 2 األدب العباسي  .6
 RA322 2 األدب األندلسي  .7
 RA324 2 النقد القديم  .8
 RA325 2 تحليل النص  .9

 RA302 2 2العباداتفقه   .10
 RA303 2 2تفسير القرآن  .11
 GS311 2 الحاسوب  .12
طرق التدريس   .13

 الخاصة
GS312 2 

 GS313 2 الوسائل التعليمية  .14

وحـــــــــــــــــدة  30 مجموع الوحدات
 دراسية
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 السنة الرابعة:

 

 

 

 عدد الوحدات رمز المادة اسم المادة م

 RA411 4 4 نحو 1

 RA413 2 2 تدريبات لغوية 2

 RA414 2 األسلوبعلم  3

 RA415 4 تطبيقات لغوية 4

 RA424 2 النقد الحديث 5

 RA421 2 األدب الحديث 6

أدب الدول  7
 المتتابعة

RA423 2 

 RA422 2 أدب مقارن 8

 RA416 2 توجيه القراءات 9

 RA403 2  3تفسير القرآن 10

 RA404 2 مشروع التخرج 11

 RA405 4 التربية العملية 12

وحــــــــــــــــدة  30 الوحداتمجموع 

  دراسية
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 رابعا: قسم االقتصاد اإلسالمي:

 النشأة: 

( لسنة 108تأسس القسم بقرار السيد وزير التعليم رقم )

مدة الدراسة بالقسم أربع سنوات دراسية، يدرس   م، 2020

( 137جموع ) مبمقررا،  سبعة وأربعني ( 47الطالب خالهلا )

 مائة وسبعة وثالثني وحدة دراسية.

 رؤية القسم:
الريادة والتميز يف تقديم خدمات تعليمية وحبثية يف جمال 

االقتصاد اإلسالمي على املستوى احمللي والدولي تتفق مع 

الضوابط الشرعية اإلسالمية والقانونية، مستفيدا من ل 

 العلوم اليت ختدم هذا التخصص.

 رسالة القسم: 
وحبثيا وفق إعداد كوادر مدربة ومؤهلة ومتميزة علميا 

 معايري أكادميية مميزة يف جمال االقتصاد اإلسالمي.

 أهداف القسم:
يهدف القسم إىل نشر الفكر االقتصادي اإلسالمي من خالل 

إعداد كوادر مؤهلة جتمع بني الدراسة الفقهية واالقتصادية 

من أجل اإلسهام يف تنمية البالد يف مجيع اجملاالت، ويتم ذلك 

 عن طريق:

اإلسهام يف إعداد باحثني متخصصني يف االقتصاد ــ 

اإلسالمي، لديهم القدرة على مواكبة التطورات االقتصادية 

 وما يستجد من وقائع وقضايا اقتصادية معاصرة.
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ــ خدمة اجملتمع من خالل ختريج طالب مؤهلني يف جمال 

االقتصاد اإلسالمي، تتبنى أخالقيات املهنة وفقا للضوابط 

 الشرعية.

 تطوير قدرات وكفاءات أعضاء هيئة التدريس بالقسم. ــ

ــ إثراء املعرفة واملساهمة يف التطورات العلمية يف االقتصاد 

اإلسالمي من خالل البحث العلمي ومتابعة املستجدات 

 العاملية.

ــ تشجيع التعاون والتواصل مع النوافذ اإلسالمية يف املصارف 

 الليبية.  

 قيم القسم: 
الفريق، اإلتقان، املوثوقية، التطوير، الريادة،  العمل بروح

 املسؤولية االجتماعية.

 

 :الفرص الوظيفية المتاحة أمام خريجي القسم

قسم االقتصاد اإلسالمي خيرج كوادر قادرة على سد      

حاجة اجملتمع من املوظفني يف القطاع االقتصادي، وهيئات 

حث يف جماالت االستثمار املالي واملصارف، والعمل بصفة با

العلوم الشرعية واللجان االستشارية الشرعية يف املؤسسات 

 املالية.
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 المقررات الدراسية لقسم االقتصاد اإلسالمي:

 السنة األولى:

 

 

 
 

عدد 
 الوحدات

 ر.م المادة رقم المقرر

2 GS 110 1 اللغة العربية 

2 111GS  2 نجليزيةإلغة 

2 GS102 3 قانون مدني 

3 IE 104 4 االقتصاد مبادئ 

3 IE 105  5 اإلعمالمبادئ إدارة 

3 IE 106 (1مبادئ المحاسبة) 6 

3 IE 107 7 مبادئ التمويل واالستثمار 

3 IE 108 8 مبادئ اإلحصاء 

2 GS 113 9 ليمبادئ الحاسب اآل 

3 IE 109 10 مبادئ التحليل الرياضي 

2 IE 100 (1القرآن الكريم) 11 

2 IE 101 12 عقيدة وسلوك 

2 IE 102 13 أصول الفقه 

2 IE 103 14 فقه العبادات 
وحدة  34

 دراسية
  مجموع الوحدات 
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 السنة الثانية:

رقم  المادة ر.م

 المقرر

 عدد الوحدات

 IE205 3 اقتصاد تحليلي جزئي 1

 IE 206 3 اقتصاد تحليلي كلي 2

 IE 207 3 (2مبادئ المحاسبة) 3

 IE 208 3 المالية العامة 4

 IE 209 3 اقتصادي إحصاء 5

 IE 213 2 قانون تجاري 6

 IE 210 3 االقتصاد اإلسالمي 7

 IE 211 3 نقود ومصارف 8

 IE 212 3 تنمية اقتصادية 9

 IE200 2 (2القرآن الكريم) 10

 IE 204 2 (1فقه المعامالت المالية) 11

 IE 203 2 فقه الزكاة والوقف 12

 IE 201 2 (2أصول الفقه ) 13

 IE 202 2 (2فقه العبادات ) 14

 وحدة دراسية 36  مجموع الوحدات 
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  السنة الثالثة:
 

 ر.م المادة رقم المقرر لوحداتاعدد 

3 IE304 1 تجارة دولية 

3  IE305 2 سياسات اقتصادية 

3 IE 306 3 تخطيط اقتصادي 

3 IE 307 (1محاسبة متوسطة) 4 

3 IE 308 5 اقتصاد قياسي 

3 IE 309 6 اقتصاد رياضي 

3 IE 310 7 المصارف اإلسالمية 

2 GS 312 8 طرق بحث 

3 IE 311 9 اقتصاديات الموارد البشرية 

2 IE 300 (2فقه المعامالت المالية) 10 

2 IE 301 ( 1معامالت مالية معاصرة) 11 

2 IE 302 12 مقاصد الشريعة 

2 IE 303  13 نظريات فقهية 

  مجموع الوحدات  دراسيةوحدة  34
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  السنة الرابعة:

رقم  عدد الوحدات

 المقرر

 ر.م المادة

3 IE 405 1 األسواق والمؤسسات المالية 

3 IE 406  تقي       يم المش       روعات ودراس       ة
 الجدوى

2 

3 IE 407  إدارة المص      ارف والمؤسس      ات
 المالية

3 

3 IE 408 4 إدارة مالية 

3 IE 409 (2محاسبة متوسطة) 5 

3 IE 410 6 تمويل دولي 

1 IE 420 7 تدريب ميداني 

2 IE 402 )8 أحاديث األحكام)المعامالت 

2 IE 401 9 (2)المعامالت المالية المعاصرة 

2 IE 400 (3فقه المعامالت المالية) 10 

2 440 IE 11 مشروع التخرج 

2 IE 403  الرقاب        ة والت        دقيق الش        رعي
 المصرفي

12 

2 IE 404  13 فقهيةقواعد 
  مجموع الوحدات  وحدة دراسية 31
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 خامسا / قسم أصول الدين:

 النشأة:      

( لسنة 108تأسس القسم بقرار السيد وزير التعليم رقم )

م، مدة الدراسة بالقسم أربع سنوات، يدرس  2020

( أربعة ومخسني مقررا، مبجموع )  54الطالب خالهلا ) 

 ( مائة وعشرين وحدة دراسية.120

 رؤية القسم:

يسعى قسم أصول الدين ألن يكون منارة علمية رائدة 

متفوقة يف علوم الشريعة اإلسالمية عامة، وعلوم 

 العقيدة   والتفسري واحلديث على وجه اخلصوص.

 رسالة القسم:    

سالمي بكوادر متفوقة على إمداد اجملتمع اللييب واإل     

مستوى عال من الكفاءة واملسؤولية، قادرة على إبراز 

الصورة الصحيحة لإلسالم، وتصحيح املفاهيم غري 

 السليمة، واالرتقاء بالبحث العلمي.

 أهداف القسم:

ــ ختريج أفواج من العلماء والدعاة والباحثني 

واملتخصصني يف علوم العقيدة والتفسري واحلديث 

يف، املؤهلني ملواجهة التيارات املنحرفة، والفكر الشر

 املتطرف.
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ــ إعداد مدرسني متخصصني بتدريس الرتبية اإلسالمية 

 لدعم وزارة التعليم وجماالت الدعوة.

ــ إبراز الرتاث اإلسالمي وتوظيفه توظيفا خيدم اإلسالم 

واملسلمني، ويربط ماضي األمة حباضرها، من خالل 

 تدل واملسؤول.اخلطاب الديين املع

ــ نشر الفكر اإلسالمي الوسطي إسهاما يف بناء جمتمع 

مرتابط، منتم لوطنه وأمته، وتسوده روح األخوة 

 والتسامح، وسائر القيم واألخالق اإلسالمية الفاضلة. 

 :الفرص الوظيفية المتاحة أمام خريجي القسم

قسم أصول الدين خيرج كوادر قادرة على سد حاجة 

الواعظني والدعاة والعمل يف اهليئة العامة اجملتمع من 

لألوقاف واإلعالم الديين ومجعية الدعوة اإلسالمية، 

وكذلك التعليم يف مادة الرتبية اإلسالمية، والعمل 

واللجان  باحث يف جماالت العلوم الشرعية بصفة

 االستشارية الشرعية يف املؤسسات املالية.
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 :أصول الدينالمقررات الدراسية لقسم 

 السنة األولى:
 

 

 

 

 الوحدات الرمز م المـــقرراســـــــ ر.م

 RF101 2 (1القرآن الكريم ) 1

 RF109 2 (1) القرآن الكريمتفسير  2

 RF113 2 (1حكام )األآيات  3

 RF 2 127 علوم القرآن 4

 RF117 2 (1الحديث التحليلي ) 5

 RF 2 121 (1)أحاديث األحكام  6

 RF 2 125 (1مصطلح الحديث ) 7

 RF105 2 (1العقيدة ) 8

 RF 2 131 أصول الدعوة 9

 RF 2 132 السيرة النبوية 10

 RF 2 134 (1فقه العبادات ) 11

 RF 2 133 تاريخ التشريع 12

 RF 2 128 (1النحو والصرف ) 13

 GS111 2 اللغة اإلنجليزية 14

 GS112 2 الحاسوب 15

وح           دة  30 الوحـــــــــــــداتمجـــــــمــــــــــــــــــوع 
 دراسية
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 السنة الثانية:

 
  

 الوحدات الرمز ــــم المـــقرراســـــ ر.م

 RF102 2 (2القرآن الكريم ) 1

 تفسير القرآن الكريم 2
(2) 

RF110 2 

 RF114 2 (2آيات األحكام ) 3

 RF 2 139 أصول التفسير 4

 RF118 2 (2الحديث التحليلي ) 5

 RF 2 122 (2األحكام )أحاديث  6

 RF 2 126 (2مصطلح الحديث ) 7

 RF106 2 (2العقيدة ) 8

 RF108 2 المنطق 9

 RF 2 135 (2فقه العبادات ) 10

 RF 2 142 (1أصول الفقه ) 11

 RF 2 150 البالغة 12

 RF 2 129 (2النحو والصرف ) 13

 GS211 2 علم النفس العام 14

 GS212 2 أسس المناهج 15

وحدة  32 مجـــــــمـــــــوع الوحـــــدات
 دراسية
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 السنة الثالثة:

 الوحدات الرمز اســـــم المـــقرر ر.م
 RF103 2 (3القرآن الكريم ) 1
 تفسير القرآن الكريم 2

(3) 
RF111 2 

 RF115 2 (3آيات األحكام   ) 3
 RF 2 144 مناهج المفسرين 4
 RF 2 123 (3أحاديث األحكام ) 5
 RF 2 145 مناهج المحدثين 6
( )الفرق 3العقيدة ) 7

 اإلسالمية(
RF107 2 

الحديث التحليلي  8
(3) 

RF119 2 

 RF 2 136 فقه المعامالت 9
 RF 2 143 (2أصول الفقه ) 10
 RF 2 137 فقه األسرة 11
 RF 2 130 (3النحو والصرف ) 12
طرق التدريس  13

 العامة
GS211 2 

 GS312 2 أصول التربية 14
 GS313 2 منهج البحث 15

وحدة  30 ــوع الوحــــداتمجـــــــمــ

 دراسية
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 الرابعةالسنة 

ر.
 م

 الوحدات الرمز اســـــم المـــقرر

 RF401 2 (4القـرآن الكريم ) 1
 RF104 2 (4القرآن الكريم ) 2

 RF112 2 (4) تفسير القرآن الكريم 3
 RF116 2 (4آيات األحكام   ) 4
 RF 2 120 (4أحاديث األحكام ) 5
 RF 2 124 مختلف الحديث ومشكله 6
 RF 2 146 التخريج ودراسة األسانيد 7
 RF 2 140 ( )مقارنة األديان(4العقيدة ) 8
 RF 2 141 مدخل إلى الفلسفة اإلسالمية 9

 RF 2 148 االستشراق 10
 RF 2 149 قضايا إسالمية معاصرة 11
 RF 2 138 والكفاراتفقه الحدود  12
 RF 2 139 فقه المواريث 13
 GS411 2 طرق التدريس الخاصة 14
 GS412 2 التربية العملية 15

وح  دة  30 مجـــــــمــــــــــــــــــوع الوحـــــــــــــدات

 دراسية
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الئحة الدراسة واالمتحانات 

للمرحلة الجامعية بكلية العلوم 

عن مجلس الشرعية، الصادرة 

( لسنة 8الجامعة، قرار رقم )

 م2019
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 ل األولـــالفص

 أحكام عـامة
 

 (1ادة )ـم

تنظم هذه الالئحة أحكام الدراسة واالمتحانات بكلية 

العلوم الشرعية، وتسري على الطلبة املسجلني بها مبرحلة 

 .اإلجازة اجلامعية ) الليسانس(

 لغة الدراسة (2) مادة    

اللغة العربية هي لغة الدراسة بالكلية وجيوز استعمال 

وفقًا للربنامج الدراسي إحدى اللغات احلية يف التدريس 

املخصص بكل قسم علمي ، وعلى الطالب غري العرب 

اجتياز امتحان يثبت قدرتهم على التحصيل العلمي باللغة 

 العربية.

 (3) مادة    

وحتديد مواعيد االمتحانات النصفية  بدء الدراسة  ُيعلن عن

بناًء على  من قبل الكليةوالنهائية والعطلة النصفية 

القرارات الصادرة بتحديد بداية ونهاية  العام الدراسي من 

 اجلهة املختصة . 

 

 األقسام العلمية بالكلية  (4)  مادة

 :العلمية بكلية العلوم الشرعية تتمثل يفاألقسام  -أ
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الدرجة العلمية  األقســــــام ت
 التي يمنحها 

رمز 
 القسم

 RE الليسانس قسم الشريعة  1

الشريعة قسم  2
 القانونو

 RL الليسانس

 RA الليسانس قسم اللغة العربية 3

قسم االقتصاد  4
 اإلسالمي

 IE الليسانس

 RF الليسانس  قسم أصول الدين  5
 

جيوز استحداث أقسام علمية أخرى غري املذكورة   -ب

بالفقرة السابقة، على أن تنشأ بقرار من وزارة التعليم بناًء 

على توصية جملسي اجلامعة والكلية باعتماد الربنامج 

 .التعليمي والعلمي للقسم املستحدث وأهداف تأسيسه

جيوز دمج أو إلغاء أي قسم مبوجب قرار من وزارة التعليم  -ج

 بناًء على عرض من جملس اجلامعة يتضمن تقريرًا ُمفصاًل

 . من القسم العلمي املعين

 قسم الدراسة واالمتحانات (5) مادة
 

تنفيذ مهامه املقررة  يتوىل قسم الدراسة واالمتحانات -أ

م بشأن 2008( لسنة 22( من القرار رقم )43باملادة ) 

اهليكل التنظيمي للجامعات ومؤسسات التعليم 
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 العالي ، وله يف ذلك التنسيق مع االقسام العلمية

 ما يلي: فيبالكلية 

إعداد اجلداول الدراسية وجداول القاعات  -

 واالمتحانات.

 متابعة توزيع الطلبة على اجملموعات الدراسية. -

يف ق احلقوائم بأمساء الطالب الذين هلم  اعتماد -

 الدخول لالمتحانات.

إعداد تقارير عن سري العملية التعليمية   -

ى لعرضها عل باألقسام العلمية واالمتحانات

 جملس الكلية.

من رئيس  النهائية واعتمادها نتائجمراجعة ال -

القسم العلمي وعميد الكلية، على أن تعلن 

النتائج يف مدة ال تتجاوز أسبوعني من نهاية 

 سنة حال نسخة من نتائج كلاالمتحان، وًت

التسجيل واخلرجيني  يقسم إىل ةدراسي

 والتوثيق بالكلية لتسجيلها وحفظها. 

قسم علمي عضو هيئة تدريس يكون بكل  -ب

"منسق"أو جلنة فنية " جلنة الدراسة واالمتحانات 
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يكلف أو تكلف من  -حبسب األحوال –بالقسم"  

قبل جملس القسم ملتابعة تنظيم إجراءات الدراسة 

 واالمتحانات به فيما خيص: 

جداول اجلداول الدراسية و املشاركة يف إعداد -

 .النصفية والنهائية االمتحانات

توزيع الطلبة على اجملموعات  ديم مقرتحتق -

 الدراسية.

 يف قاحلإعداد قوائم بأمساء الطالب الذين هلم  -

 الدخول لالمتحانات.

استالم نتائج كل مقرر عقب إجراء االمتحانات  -

 .من أستاذ املادةمعتمدة 

 

 منظومــــــة التسجيل والتوثيق المركزي (6) مادة

 

ــة  .أ ــجيل "لل " إلكرتونيــةيكــون بالكليــة منظوم تس

قســـم الدراســـة  فإشـــراعمـــل بركـــزي تاملتوثيـــق الو

، ومسجل الكلية كل حسـب اختصاصـه   واالمتحانات

حتفظ بها بيانـات الطـالب وكـل مـا يتعلـق بالدراسـة       

 :واالمتحانات وعلى األخص
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  وهـو ملـف إداري يتضـمن     ،للطالـب  الشخصيامللف

 . عد لذلكوفق النموذج امُلخلاصة ا تهبيانا

 للطالب" البطاقة الدراسية " ، ويشـمل   امللف الدراسي

ــه ــاريخ   بيانات ــة إىل ت ــجيله بالكلي ــاريخ تس ــن ت م

ملقررات ، كـــانتقالــه أو فصــله منهــا   ا أو ،خترجــه 

 ت املعادلـة اواملقـرر كـل سـنة ونتائجهـا    املسجل بها 

السـنوي  واملعدل    -إن وجدت  –إيقاف القيدإجراءات و

ــامالو ــق والتأ  ع ــوعية والتحقي ــة املوض ــب واملراجع دي

 واإلنذار و الفصل من الدراسة.

باملطابقة للسجالت الرمسية ذات العالقـة  ُتوثق البيانات  .ب

، و ال ُيعتـد  مبسجل الكلية وقسم الدراسة واالمتحانـات 

معتمدة مـن اجلهـة   بأي وثيقة ختص الطالب ما مل تكن 

 .املختصة بإصدارها

 

 الوسائل التعليمية (7) مادة

باإلضافة إىل أستاذ املقرر تستخدم كافة الوسائل املساعدة 

 لتنفيذ العملية التعليمية بالكلية ومنها  :

 القاعات واملدرجات الدراسية. .أ

األجهزة واملعدات واملواد وغريها من وسائل اإليضاح  .ب

 الالزمة لتنفيذ العملية التعليمية.
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املكتبة العلمية مبا حتتويه من كتب ومراجع  .ج

 علمية. ودوريات

 .شبكة املعلومات الدولية .د

 

 األستاذ المرشد (8) مادة
 

املرشد األكـادميي وهـو عضـو هيئـة تـدريس ُيكلـف مـن        

القسم العلمي التابع له لتولي مهام متابعـة عـدد مـن الطلبـة     

)يقسمون حسب العدد الفعلي لكل جمموعة بالقسم( ولـه  

 باألخص :

 على برناجمه الدراسي. توجيه الطالب و اإلشراف -أ

متابعة بطاقة الطالب الدراسية سـنويًا، واإلشـراف عليهـا     -ب

ــن     ــد م ــد التأك ــا بع ــدة منه ــخة معتم ــاظ بنس واالحتف

 مطابقتها ملنظومة التسجيل املركزي.

تسجيل أي مالحظات خبصوص وضع الطالب يف مراحـل   -ج

 دراسته.

تقديم قائمة لقسـم الدراسـة واالمتحانـات كـل نهايـة       -د

دراسـية توضـح وضـع الطلبـة اخلاضـعني إلرشـاده       سنة 

 وتصنيفهم وفق أوضاعهم الدراسية.
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 الفصــــــــــل الثاني

 واالنتقال قيدالقبول وال

 (9) مادة

شروط الدراسة والتعّلم باجلامعات الليبية مع عدم اإلخالل ب

الكلية عدد جملس دد حيدراسي  عامقبل بداية كل و

 تهاقدرللدراسة بها مبا يناسب  الطالب الذين ميكن قبوهلم

 .املتاحة االستيعابية

 شروط القبول (10) مادة

 ما يلي: ُيشرتط لقبول من يتقدم للدراسة بالكلية

العامة أو  أن يكون حاصاًل على الشهادة الثانوية -أ

الشرعية، أو ما يعادهلما من الشهادات املعرتف بها من 

 اجلهة املختصة.

املئوية املعتمدة من  أن يكون حاصاًل على النسبة -ب

 .اجلهة املختصة

 -أن جيتاز امتحان القبول أو املقابلــة الشخصية -ج

 .حسب ما يقرره جملس الكلية

أن يكون قادرًا صحيًا على متابعة الدراسة  -د

 .بالكلية
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أن يكون حسن السرية والسلوك ُمتحليًا باألخالق  -ه

 .احلميدة

االلتزام بالضوابط والتعليمات اخلاصة بقواعد  -و

 سلوك العام املبينة بهذه الالئحة.ال

إذا كان املتقدم للدراسة من غري الليبيني، يشرتط  -ز

فيه أن يكون مقيمًا بليبيا إقامة اعتيادية طيلة 

مدة الدراسة، وأن يسدد نفقات الدراسة والرسوم 

 املقررة وفقًا ملا هو معمول به يف اجلامعات الليبية.

ل للدراسة مبا أن يقدم املستندات األصلية عند القبو -ح

)شهادة امليالد، شهادة حسن السرية يف ذلك: 

والسلوك، شهادة اخللو من السوابق، الشهادة 

 الصحية، الرقم الوطين(.

 منتقلكقبول الطالب ضوابط  (11) مادة

إذا اجلامعات األخرى من إحدى  نتقالمجيوز قبول الطالب  .أ

 الشروط التالية : توفرت فيه

للدراسة بالكلية الواردة استيفاء شروط القبول  -

 .من هذه الالئحة( 10) باملادة
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 القسم و م مستندات أصلية معتمدة منيتقد -

املقررات اليت  فيها توضحطالب النقل منها ، الكلية 

والنتيجة النهائية  وحداتهادرسها ومفرداتها وعدد 

 وأن تتضمن مستنداته وثيقة أو لكل مقرر،

استمارة أصلية إلمتام املرحلة الثانوية العامة أو 

 .أو ما يعادهلا الشرعية

أال يكون مفصواًل من الدراسة بالكلية أو اجلامعة  -

 .طالب النقل منها

أال يكون قد اجتاز أكثر من نصف الوحدات  -

الدراسية املقررة لنيل اإلجازة يف التخصص املنتقل 

 .إليه

خالل أجل ال الكلية قدم طلبات االنتقال إىل مسجل ت .ب

 .يتجاوز أسبوعني من بدء الدراسة

 لجنة المعادلة (12دة )اـم

 

تشكل بقرار من عميد الكلية جلنة تتوىل دراسة  -أ

طلبات االنتقال وإجراء املعادالت الالزمة وتتكون 
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من مسجل الكلية واثنني من أعضاء هيئة 

 التدريس القارين بها.

 اآلتي:جيب على جلنة املعادلة مراعاة  -ب

  أن تكون املقررات املطلوب معادلتها متفقة من

حيث مفرداتها مع املقررات اليت تدرس بالكلية 

 %.75بنسبة ال تقل عن 

 .االرتباط املوضوعي بني املقررات الدراسية 

  البت يف الطلبات يف أجل ال يتجاوز شهرًا من تاريخ

 .تقدميها

 باألغلبية. اللجنةتخذ قرارات ُت 

 العتمادللس الكلية اللجنة جمل رفع توصياتُت -ج

 .وإصدار قرار خبصوص الطلبة املقبول نقلهم

 

 طالب وافدينقبول  (13) مادة

 

 : وفق الضوابط التالية من جنسيات أخرى طالبجيوز قبول 

احلصول على املوافقة للدراسة من قبل جهات  -أ

االختصاص، على أن يتم إحالة ملفات هؤالء الطلبة 

 العام باجلامعة.عن طريق املسجل 
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إقامة اعتيادية" وفق " أن يكون مقيمًا بليبيا  -ب

 إجراءات قانونية" طيلة مدة دراسته.

االلتزام بتسديد الرسوم ونفقات الدراسة وفق  -ج

 القوانني واللوائح املعمول بها. 

أن يكون الطالب مستوفيًا لشروط القبول للدراسة  -د

 الالئحة.( من هذه 11بالكلية الواردة باملادة )

ويف مجيع األحوال جيب أن يكون عدد الطالب 

 .النسب اليت حتددها اجلامعة بناًء على املقبولني

 

 نظام القيد (14) مادة
 

 نظاميــًا بــًاقيــد الطالــب بالكليــة طال   يكــون -أ

وفق الربنامج الدراسـي املنسـب   )متفرغًا للدراسة بها (

 .إليه

قيــد الطالــب  املوافقــة علــىجيــوز جمللــس الكليــة  -ب

يوضـح  إذا قدم طلبًا كتابيـًا  ) غري نظامي( منتسبًا 

 ريجيـوز تغـي  كمـا  ، قيـده كمنتسـب   يـربر  به ما

، وذلـك مبـا   فقطمن نظامي إىل منتسب صفة القيد 

 ال يتعارض مع نظام االنتساب باجلامعة.



82 
 

 دراسـي  عـام حيدد جملس الكلية يف بداية كـل   -ج

ء جيـب أن يكـون قبـل بـد    ، وميعاد جتديـد القيـد  

سـبوعني، وعلـى الطالـب    أ نالدراسة مبدة ال تزيد ع

 للتجديد. قررةأداء الرسوم املالية امل

إذا مل يقم الطالـب بتجديـد قيـده يف امليعـاد احملـدد       -د

اعترب منقطعًا عن الدراسة، مامل يقـدم عـذرًا تقبلـه    

الكليــة خــالل أجــل ال يتجــاوز أســبوعا مــن نهايــة 

  .ميعاد جتديد القيد

 

 إيقاف القيد (15) مادة

ملدة ال تتجاوز سـنة واحـدة،    قيده وقفللطالب جيوز  -أ

بدايــة  خــالل ثالثـة أشـهر مـن    علـى أن يـتم اإلجـراء   

 .السنة الدراسية 

جيوز جمللس الكلية قبول وقف قيد الطالب لسنة  -ب

 إذا تطلبت ظروفه ذلك. – بصورة استثنائية – أخرى

ال حتسب مدة إيقاف القيد ضمن املدة املقررة  -ج

 .للدراسة

القسم العلمي، وحيال  تقدم طلبات وقف القيد إىل -د

قسم الدراسة  رأي القسم باملوافقة من عدمها إىل 

 إلمتام اإلجراء. واالمتحانات

 قواعد السلوك والنظام بالكلية (16) مادة
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جيب على الطالب طيلة فرتة الدراسة االلتزام بقواعد 

 السلوك العام داخل حرم الكلية ومنها : 

اللباس الالئق للطالب اجلامعي، وعدم ارتداء املالبس  -أ

 الضيقة، والكاشفة للعورة أو ما يسمى لباس

اجللباب ) ، والتقيد باللباس والزي الشرعي(املوضة)

بالنسبة للطالبات، ومنع التربج والسفور، ( والشاربة

( 501) من الالئحة( 39) وإظهار الزينة؛ تطبيقًا للمادة

 .م2010 لسنة

لق الشعر وتصفيفه بالنسبة للطالب بأي نوع من عدم ح -ب

 .بالطالب اجلامعي ةغري الالئق( احلالقة) أنواع

 لمحاضرات وحلقات النقاش والندواتاحلضور النظامي ل -ج

وأداء ما يطلب منه من والتعليمية املكلف بها،  ميةلالع

 حبوث و أوراق عمل.

 لهوز وال جي، حضور احملاضرات يف اجملموعة املقيد بها -د

وافقة كتابية من أستاذ املقرر و تغيري اجملموعة إال مب

 قسم الدراسة واالمتحانات. 
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للمقررات  االمتحانات النصفية والنهائية حضور -ه

يف مواعيدها احملددة، مع مراعاة الضوابط الدراسية 

 :التالية

 تعريف طالب سارية املفعول. بطاقة اصطحاب -

ة له غري املمنوحورقة  أو كتاب أي اصطحابعدم  -

 من خالية كانت ولومن جلنة االمتحانات واملراقبة 

 .الكتابة

 بأي القيام أو االمتحاناتإجراء  أثناءعدم التحدث  -

 .هامابنظ اإلخالل شأنه من عمل

 مسموح غري إلكرتونية أجهزة أي اصطحاب عدم -

، مبا يف ذلك جهاز اهلاتف االمتحان قاعة داخل بها

 .احملمول

 .جلنة االمتحانات واملراقبة تعليماتاحرتام  -
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 الفصـــــــــــــــــل الثالث

 نظام الدراسة واالمتحانات

 نظام الدراسة  (17) مادة

 

 :نظام الدراسة   /أوالً 

نظام السنة الدراسية هو النظام الذي تنفذ به الربامج الدراسية 

 بالكلية.

 :ثانياً /  مدة الدراسة

 دراسية. أربع سنواتبالكلية مدة الدراسة  .أ

 عطلةتكون مدة السنة الدراسية تسعة أشهر تتخللها  .ب

وفق ما حتدده  مدتها أسبوعانُتمنح خالل نصف السنة 

 .اجلهة املختصة 

احلد األقصى للمدة اليت يقضيها الطالب يف الكلية  .ج

 .مخس سنوات دراسية

ُيفصل الطالب تلقائيًا إذا استنفد احلد األقصى  .د

 السابقة.املنصوص عليه يف الفقرة 

 المقرر الدراسي  (18) مادة

املقرر الدراسي هو احملتوى املنهجي الذي حيدده  -أ

باألقسام  القسم واملعتمد ضمن اخلطة الدراسية

 العلمية الكلية.
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لكل مقرر عدد من الوحدات يراعى يف  كوني -ب

حتديدها أهمية املادة يف جمال التخصص وكونها 

 :، ويكون لكل مقررأساسيةأو  مادة عامة

من جملس القسم من بني أعضاء  أستاذ ُيكلف .1

 .أو من املتعاوننيهيئة التدريس به 

كتاب منهجي وكتب مرجعية حيددها أستاذ  .2

 القسم. فق مفردات املنهج املعتمدة مناملقرر و

 جدول أسبوعي. .3

معمل أو خمترب )حسب طبيعة  وأقاعة دراسية  .4

 كل مقرر(.

جيوز أن يكون للمقرر الواحد أكثر من  .5

جمموعة بشرط أال يزيد عدد طالب عن العدد 

 احملدد وفقًا ملعايري اجلودة.

يكون ترتيب املقررات الدراسية يف الربنامج  -ج

 الدراسي حسب نظام اعتماد بعضها على بعض.
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 عدد الوحدات الدراسية (19) مادة

يف العلوم الشرعية  )الليسانس(متنح اإلجازة اجلامعية 

( 120) تقل يف جمموعها عنال دراسية مقررات باجتياز 

 .وفق الربنامج الدراسي بكل قسم علمي وحدة دراسية

 المقرر ومحتوياتهرمز  (20) مادة
 

كل مقرر بثالثة أرقام تدل خانة املئات منها على ليرمز  -أ

 مستوى املقرر.

 -أو االجنليزية يسبق األرقام الثالثة حرفان باللغة العربية  -ب

القسم املختص، وال جيوز للداللة على   -حبسب األحوال

مقرتح تعديله أو تغيريه من  تغيري هذا الرمز إال بعد اعتماد

 جملس الكلية.

تعادل الوحدة الدراسية ساعة واحدة للمحاضرة النظرية أو  -ج

 .إىل ثالث ساعات عملية يف األسبوع ساعة ونصف

 أرشيفيف فظ حتيكون لكل مقرر مفردات حملتوياته و -د

نسخة منها بقسمي  علمي، كما حتفظ قسمكل 

نبذة ، وتنشر الدراسة واالمتحانات والتسجيل والتوثيق 

 دليل الكلية.يف خمتصرة عن املقرر 

 تصنيف المقررات (21) مادة          
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كمـا مـا    الكليةالعلمية ب قساماألاملقررات اليت تدرس بتصنف 

 إىل:هو مبني باجلدول امللحق بهذه الالئحة، وتنقسم هذه املقررات 

 .مقررات متطلبات اجلامعة وهي مقررات إلزامية  -أ

لكـل   مقررات متطلبات الكلية وهي مقررات إلزامية  -ب

 األقسام العلمية.

)مرفــق القســم املقيــد بــه الطالــب ب مقــررات ختصصــية -ج

املقررات الدراسـية األساسـية واالختياريـة لكـل قسـم      

 :نقسم إىلوتعلمي ( 

    ــال ــة يف جم ــة وعملي ــية نظري ــررات دراس مق

 . القسم ختصص

  مقررات اختيارية. 

 الجدول الدراسي (22) مادة

 : يراعى عند وضع اجلدول الدراسي ما يلي .أ

  استعمال القاعات الدراسية واملدرجات وفق ما

 . يقرره جملس الكلية

  توزيع املقررات الدراسية على أيام األسبوع

 املعتمد . الدراسي 
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  جتنب تعارض مقررات املستوى الواحد واملواد

 .املرتبطة

يعلن اجلدول الدراسي قبل أسبوع على األقل من بداية  .ب

احملددة للمحاضرات واعيد املالدراسة، و ال جيوز تغيري 

اجلدول األسبوعي ألي مقرر إال بعد موافقة قسم ب

 الدراسة واالمتحانات.

 ستاذ المقررأ (23) مادة

يتوىل تدريس كل مقرر دارسي عضو هيئة  -أ

تدريس أو أكثر، وجيوز أن يكون عضو هيئة 

تدريس متعاونًا شريطة اتباع إجراءات التعاون ال

 وفق التشريعات النافدة.

خيصص أستاذ املقرر جزءًا من احملاضرة األوىل يف  -ب

 :لـــ  ةدراسي سنةبداية كل 

  تقديم نفسه لطلبة املقرر وحتديد األيام

اعات املعملية واملكتبية اليت يتواجد فيها والس

 .للمراجعة

 توضيح مفردات املقرر. 
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  حتديد الكتب واملراجع املستخدمة للمقرر

 .الدراسي

  حتديد أسلوب التقييم واملتابعة باملقرر الدراسي

 وحتديد درجات كل تقييم.

  تنبيه الطالب بضرورة االطالع على الئحة

 الدراسة واالمتحانات بالكلية.

( النظرية أو العملية) عداد أسئلة االختباراتإ -ج

وإجابتها النموذجية، وتصحيح أوراق اإلجابة ورصد 

 .الدرجات املتحصل عليها الطالب

أو ما يف  – تقديم كشف نتائج هذه االختبارات -د

للقسم إلعالنها مرفقة باإلجابة  – حكمها

النموذجية وإحالتها لقسم الدراسة واالمتحانات قبل 

 .متحانات النهائيةبداية اال

 نظام االمتحان النهائي (24) مادة

تكون االمتحانات النهائية من دورين )أول وثان(،  .أ

ويسمح للطالب بدخول الدور الثاني مهما كان عدد 

املواد اليت رسب فيها، وترصد للطالب الناجح يف الدور 

 .الثاني درجته الكاملة 
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ال جيوز إجراء االمتحان النهائي يف مقرر من املقررات  .ب

على األقل ،  ه% من مفردات 75إجناز الدراسية ما مل يتم 

ويف حالة عدم الوصول إىل هذه النسبة جيوز جمللس 

 إىل حنيالكلية تعليق إجراء االمتحان يف هذا املقرر 

 . عيناستكمال تقديم مفرداته بالتنسيق مع القسم امل

 االنتقال من سنة إىل أخرى حمماًلالراسب طالب لل جيوز .ج

 مبادتني على األكثر. 

 

 لجنة االمتحانات والمراقبة (25) مادة

يف نهاية كل  -أو من يفوضه -يشكل جملس الكلية

جلنة االمتحانات واملراقبة( تتوىل )سنة دراسية جلنة تسمى 

وعلى ، كافة األمور املتعلقة بسري االمتحانات وتنظيمها

 األخص ما يلي :

عضاء هيئة أاستالم أسئلة االمتحانات و التنسيق مع  -أ

 التدريس لوضعها يف صورتها النهائية.

شراف على طباعة وختزين أسئلة االمتحانات اإل -ب

 . و إلكرتونيًا النهائية ورقيًا

شراف على تنظيم ومراقبة سري االمتحانات اإل -ج

 النهائية. 
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 استالم أوراق اإلجابة من مشريف القاعات.  -د

ستاذ املادة ألمتحان نتهاء االاتسليم أوراق اإلجابة فور  -ه

 حها.يلتصح

 

 غياب الطالب  (26) مادة

ــائي   -أ ُيحـــرم الطالـــب مـــن الـــدخول لالمتحـــان النهـ

%  مــــن 25نســــبة غيابــــه  تللمقــــرر إذا جتــــاوز

 احملاضرات املقررة.

ُيحــرم الطالــب مــن فرصــة إعــادة االمتحــان النهــائي  -ب

بســـبب تغيبـــه عـــن أدائـــه،  وجيـــوز بقـــرار مـــن  

ــى     ــاًء عل ــة بن ــة بالكلي ــؤون العلمي ــل الش وكي

ــة    ــات بالكلي ــة واالمتحان ــم الدراس ــن قس ــرض م ع

إقـــرار إعـــادة االمتحـــان النهـــائي ألســـباب قـــاهرة  

مــــربرة أدت إىل عــــدم متكنــــه مــــن احلضــــور  

 للكلية.

  يميتقال (27) مادة

( 32تقييم املقرر الدراسي وفق النسب املبينة باملادة ) تكون

 قررالدرجة الكلية لكل م من هذه الالئحة، وتكون

 ( مائة درجة، توزع حسب اآلتي:100)



93 
 

 الطلبة الدارسني بالكلية بصفة نظامية: .أ

%( من اجملموع الكلي ألعمال السنة، 40)  -

تشمل االمتحانات النصفية، أو اجلزئية، سواء 

ية واحلضور، هأو شف كتابيةكانت 

كلف يوالغياب، والبحوث، وأوراق العمل اليت 

 بها الطالب.

 .ي%( من اجملموع الكلي لالمتحان النهائ60)  -

تكون  بالكلية بصفة انتساب نيالطلبة الدارس .ب

( مائة درجة، حتسب فقط 100)راملقر درجة

 لالمتحان النهائي.

 مراحل االنتقال من سنة ألخرى (28) مادة

يسجل الطالب بالسنة الدراسية التالية يف حال  -أ

جناحه يف مجيع املقررات الدراسية للسنة املقيد بها، 

كما يسجل وينقل إىل السنة التالية إذا رسب يف 

وضعه يف ما ال يزيد عن مقررين دراسيني، ويكون 

 .تكميلي()  هذه احلالة منقوال مبادة أو مبادتني

( التكميلي) تكون درجة امتحان املادة املنقول بها -ب

مائة درجة، وال يلزم الطالب ( 100) يف جمموعها

حضور حماضرات هذه املادة، وإمنا ُيلزم باالمتحان 

 .فيها امتحانًا شاماًل فقط

السنة يف الطالب الراسب يف أكثر من مادتني، يعيد  -ج

املواد الراسب فيها فقط، ويلتزم باحلضور يف 

 .حماضراتها 
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املواد اليت سبق له  ال ُيعيد الطالب الراسب  دراسة -د

النجاح فيها، إال إذا طلب غري ذلك بقصد الرفع من 

معدل جناحه، مبا ال يتجاوز مادة واحدة فقط يف 

السنة الدراسية وملرتني فقط خالل مدة دراسته 

وبشرط أن يراعي احلد الزمين األعلى للدراسة الوارد 

 .من هذه الالئحة( 17) يف املادة

اسي للطالب الدارس وفق يكون تقييم املقرر الدر -ه

الفقرتني )ج ، د( كما نظمته املادة السابقة من 

 .هذه الالئحة

 مشروع التخرج (29) مادة

ــات       ــًا  ملتطلب ــيًا ومتمم ــررًا دراس ــرج مق ــروع التخ ــد مش ُيع

ــرعية       ــة يف العلــوم الش ــى االجــازة املتخصص ــول عل احلص

ــم      ــل قس ــدة بك ــة املعتم ــة الدراس ــق خط ــانس( وف )الليس

ــة ــي بالكليـ ــق  علمـ ــه وفـ ــجيله وتقييمـ ــد تسـ ، ويعتمـ

 التالي:

ُيســــجل مشــــروع التخــــرج بالســــنة النهائيــــة   .أ

 للدراسة.

ــة    .ب ــو هيئــ ــي عضــ ــم العلمــ ــف القســ يكلــ

ــة      ــب يف مرحلـ ــى الطالـ ــرفًا علـ ــدريس مشـ التـ

التخــرج ، ويتــوىل التنســيق مــع الطالــب  مشــروع

ــى   ــراف علـ ــث واإلشـ ــوع البحـ ــد موضـ يف حتديـ

ــفًا      ــمل وص ــى أن تش ــث، عل ــة البح ــداد خط إع

وأهميتـــه  -حبســـب التخصـــص  –للموضـــوع 
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ــد     ــه ، ويعتمـ ــتفادة منـ ــدى االسـ ــه ومـ وأهدافـ

 املوضوع ) خطة البحث( لدى القسم العلمي .

يتــوىل املشــرف متابعــة الطالــب يف إعــداد حبثــه   .ج

النمــوذج امُلعــد مــن القســم علــى أن ُيــدون  وفــق 

 مالحظاته لكل مرحلة على حدة.

ــة     .د ــة علميـ ــن جلنـ ــرج مـ ــروع التخـ ــيَّم مشـ ُيقـ

خمتصـــة مكونـــة مـــن ثالثـــة أعضـــاء هيئـــة 

ــى     ــي عل ــم العلم ــن القس ــني م ــدريس مكلف ت

 أن يكون األستاذ املشرف أحد أعضائها .

تــوزع درجــات تقيــيم مشــروع التخــرج وفقــًا        .ه

 لآلتي :

 40درجــة الكليــة لألســتاذ % مــن ال

 املشرف.

 30ــتحن األول، و % 30% للممــــــــــ

 للممتحن الثاني.

% 50ال يعـــد الطالـــب ناجحـــًا إال إذا حتصـــل علـــى  .و

ــدرجات، وتــودع نســخة مــن  مشــروع  مــن جممــوع ال

 التخرج اجملاز مبكتبة الكلية .

 لمشروع التخرج المواصفات الشكلية (30) مادة

تعتمد املواصفات الشكلية والفنية لكتابة مشروع 

التخرج بقرار من جملس الكلية بناًء على عرض من 
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األقسام العلمية بها، على أال تتعارض مع القوانني 

 واللوائح والقرارات النافذة. 

 طلب المراجعة الموضوعية (31) مادة

جيوز للطالب الراسب يف االمتحان الكتابي النهائي التقدم 

بطلب املراجعة املوضوعية فيما ال يزيد عن مقررين وفقًا 

 لإلجراءات والضوابط التالية:

أن يقدم طلب املراجعة املوضوعية إىل قسم الدراسة  -أ

واالمتحانات يف املوعد احملدد لتقديم طلبات 

 املراجعة.

ُتنشأ بكل قسم علمي جلنة أو أكثر للمراجعة  -ب

 تدريس.  املوضوعية تتكون من ثالثة أعضاء هيئة

 ينظر يف طلب املراجعة املوضوعية حبضور الطالب. -ج

إذا ثبت صحة ادعاء الطالب يتم تعديل النتيجة وإال  -د

 تبقى النتيجة على حاهلا.

يف الطلب يف مدة ال تزيد عن أسبوع من تاريخ  ثُيب -ه

 تقدميه.

 تحديد المستوى (32) مادة

أداء الطالب يف كل مقرر وفقًا  يتم حتديد مستوى -أ

 للتقديرات اآلتية :
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 التقدير الدرجة ت

1 
 ممتاز %100 إىل%  85 من

2 
 جيد جدًا % 85 إىل أقل من%  75 من

3 
 جيد % 75 إىل أقل من%  65 من

4 
 مقبول % 65 إىل أقل من%  50 من

5 
 ضعيف % 50 إىل أقل من%  35 من

6 
 جدًا ضعيف %  35 إىل أقل من  من صفر

 
الطالب ناجحًا يف املقرر إال إذا  دويف مجيع األحوال ال يع -ب

 الدرجات. % على األقل من جمموع 50حتصل على 

 للخريجحساب التقدير العام  (33) مادة

حيسب متوسط درجات الطالب يف السنة الدراسية  .أ

ثم  بضرب درجة كل مقرر يف عدد وحداته املعتمدة ،

جيمع حاصل الضرب ويقسم على جمموع الوحدات اليت 

 درسها الطالب يف السنة الدراسية.

املذكورة بالطريقة العام  سب املعدل الرتاكميحي .ب

يقسم ناتج جمموع درجاته يف بالفقرة السابقة حبيث 

 .الرتاكمية على ناتج جمموع الوحداتسنة كل 
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 وكشف الدرجات اتاإلفاد (34) مادة

مينح اخلريج كشفًا بالدرجات مبينًا فيه درجات  -أ

املقررات الدراسية واملعدل الرتاكمي لكل سنة 

واملعدل العام على أن يعتمد من القسم العلمي 

املعين وكل من مسجل وعميد الكلية.)عدد 

 ثالث نسخ(

مينح اخلريج إفادة خترج مبينًا فيها حصوله على  -ب

لمي يف املتخصصة من القسم العدرجة اإلجازة 

العلوم الشرعية و تعتمد من  مسجل وعميد 

 الكلية )عدد ثالث نسخ(.

إفادة جدارية تعتمد من رئيس اجلامعة )نسخة  -ج

 واحدة(.

ويف مجيع األحوال ال يستلم اخلريج إفادة التخرج 

وكشف الدرجات إال بعد أداء الرسوم املقررة وفقًا 

 للتشريعات النافذة.
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 الفصل من الدراسة: الرابعل ــــــــــالفص
 

 (35) مادة

يفصل الطالب وينتهي حقه من االستمرار يف الدراسة 

 -احلاالت التالية : بالكلية يف

نهاية  يف إذا حصل على تقديـــر عام ضعيف جدًا -أ

 السنتني األوليني. أي من

إذا رسب سنتني دراسيتني متتاليتني أيًا كان  -ب

 متوسط تقديره العام . 

الدراسة دون سبب مشروع مدة سنة إذا انقطع عن  -ج

 دراسية كاملة.

 .بهذه الالئحة إذا استنفد مدة الدراسة املقررة -د

ويستوي يف احلاالت املذكورة أعاله أن يكون الطالب 

 ُمنتسبًا أو ُمعادا تنسيبه للدراسة بالكلية .

 

 (36) مادة

ُيحال امللف الدراسي للطالب الذي تقرر إنهاء دراسته 

ألسباب املذكورة يف املادة السابقة إىل بالكلية ألحد ا

 مسجل عام اجلامعة ويتبع يف شأنه إحدى احلالتني :
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إعادة تنسيبه للدراسة بإحدى الكليات األخرى   .أ

باجلامعة ما مل يكن ُمعادا تنسيبه للدراسة بها 

 سابقًا.

يشطب قيد الطالب امُلعاد تنسيبه واملقرر إنهاء  .ب

املذكورة باملادة دراسته باجلامعة ألحد األسباب 

 السابقة.

 التأديبية والعقوبات المخالفات: الخامسالفصل 
 

 (37) مادة

أداء واجباته العلمية على االلتزام ب على الطالب -أ

الكلية   كرامةواحلفاظ على ، أحسن وجه

يتفق مع واجلامعة بأن يسلك يف تصرفاته مسلكًا 

القوانني وضعه بصفته طالبًا جامعيًا ملزما  ب

 والنظم املعمول بها.واللوائح 

خيضع الطالب للتأديب إذا ارتكب فعاًل يشكل   -ب

خمالفة للقوانني واللوائح واألنظمة املعمول بها يف 

الكلية أو اجلامعة، سواء مت الفعل بداخلهما أو بأي 

 مكان من ملحقاتهما. 
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حكام التأديب من تاريخ يظل الطالب خاضعًا أل  -ج

وحتى زوال هذه الصفة عنه  تسجيله بالدراسة

 بتخرجه أو بإلغاء تسجيله.

ال ختل أحكام التأديب املنصوص عليها بهذه  -د

الالئحة بالعقوبات املنصوص عليها يف التشريعات 

النافذة ، وإذا شكل سلوك الطالب جرمية جنائية 

تعني على الكلية إبالغ جهات االختصاص فورًا 

إلجراءات بالواقعة، دون أن يؤثر ذلك على سري ا

 التأديبية يف مواجهته.

 نواع المخالفاتأ (38) مادة

 : ال جيوز للطالب ارتكاب املخالفات التالية

 الطالب أو االعتداء على أعضاء هيئة التدريس أو -أ

 .العاملني بالكلية 

االعتداء علـى األموال واملرافق التابعـــة للكلية و  -ب

 اجلامعة.

و  واالمتحانات بالكليةاإلخالل بنظام سري الدراسة  -ج

 .اجلامعة
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السلوك املنايف للخلق القويم الذي ينبغي أن  -د

أو الذي ميس النظام  اجلامعي يكون عليه الطالب

 العام واآلداب العامة.

 

 شخاص وممتلكاتهماالعتداء على األ (39) مادة

يعاقب الطالب باإليقاف عن الدراسة ملدة ال تقل عن  .أ

على أعضاء هيئة  ىاعتد سنتني دراسيتني إذا

بأعمال الشجار أو  التدريس أو العاملني أو الطالب

الضرب أو اإليذاء أو السب أو القذف أو التهديد 

حبضور وإذا مت بصورة علنية ويتحقق االعتداء 

أو  شفاهًةالفعل  سواء ارتكب املعتدى عليه

 . شارةباإلكتابة أو 

 يفصل الطالب من الكلية إذا كان عائدًا. .ب

 موال الكلية أو الجامعةأاالعتداء على  (40) مادة

ُيعاقب الطالب باإليقاف عن الدراسة ملدة ال تقل عن  -أ

سنة دراسية إذا اعتدى على أموال الكلية أو 

اجلامعة باالستيالء أو إتالف املعدات أو األدوات أو 

املرافق التابعة هلما حبيث جيعلها غري صاحلة 

 لالستعمال كليًا أو جزئيًا.
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لعقوبة املذكورة بالفقرة السابقة يف تضاعف ا -ب

 حال تكرار املخالفة.

ال جيوز عودة الطالب ملواصلة الدراسة إال إذا دفع  -ج

 قيمة األضرار اليت أحدثها عمدًا أو خطأ.

 

 اإلخالل بنظام الدراسة واالمتحانات (41) مادة

ُيعاقـــــــب الطالب باإليقاف عن الدراسة ملدة ال تقل عن أ( 

سنة دراسية، وال تزيد على سنتني دراسيتني إذا ارتكب 

 املخالفات التالية : 

و الشهادات  واإلفادات  تزوير احملررات الرمسية مثل .1

سواء كانت صادرة عن الكلية أو ، الوثائق 

ذات صلة  إذا كانتاجلامعة أو عن غريهما، 

 .جراءات الدراسةبإ

انتحال الشخصية سواء لتحقيق مصلحة للفاعل أو  .2

لغريه، وُيعد انتحااًل للشخصية دخول طالب بداًل عن 

طالب آخر ألداء االمتحان وتسري العقوبة على 

 الطالبني وكل من كان شريكًا فيه من الطالب. 

ب( يعاقــــب الطالب بإلغاء نتيجة امتحانه يف دور واحد أو 

اسية كاملة إذا مارس أعمال الغش يف االمتحانات لسنة در
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أو شرع فيها بأي صورة كانت ، ويعترب من قبيل الشروع يف 

أعمال الغش إدخال الطالب أية أوراق أو أدوات أو أجهزة  حتوي 

معلومات ذات عالقة باملنهج الدراسي إىل قاعة االمتحان ما مل 

 .  يكن مرخصًا بإدخاهلا من قبل جلنة االمتحانات

ج( يعاقب الطالب باحلرمان من دخول االمتحانات كليًا أو 

 جزئيًا ويلغى امتحانه الذي ارتكب فيه املخالفات التالية : 

إثارة الفوضى أو الشغب وعرقلة سري الدراسة أو  .1

 االمتحانات بأية صورة كانت. 

التأثري على األساتذة أو العاملني فيما خيص سري  .2

االمتحانات أو التقييم أو النتائج أو غريها مما يتعلق 

 بشؤون الدراسة واالمتحانات. 

باحلرمان من حقوق الطالب النظامي أو  د( يعاقب  الطالب

بإيقافه عن الدراسة مدة ال تزيد على سنة دراسية واحدة إذا 

 ارتكب احدى املخالفات التالية:

االمتناع عن اإلدالء بالشهادة أمام جلان التحقيق أو  .1

جمالس التأديب امُلشكلة وفقًا ألحكام هذه 

 الالئحة.
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املتعلقة  أية خمالفة للقوانني واللوائح والنظم .2

 بالتعليم العالي.

هـــ( يعاقــــــب الطالب بالفصل النهائي من الدراسة 

باجلامعة إذا ثبت تكراره للسلوك املخالف املنصوص 

 عليه بالفقرتني ) أ ، ب( من هذه املادة .  

 واآلداب خالل بالنظام العاماإل (42) مادة

ُيعاقـــــــب الطالب باإليقاف عن الدراسة ملدة ال  -أ

تقل عن سنة دراسية، وال تزيد عن سنتني دراسيتني 

سلوكًا منافيًا لألخالق والنظام العام و  إذا ارتكب

 مما يلي : داباآل

جرائم االعتداء على العرض ولو متت برضا  .1

 الطرفني.

 خدش احلياء العام. .2

تعاطي املخدرات و املسكرات أو التعامل فيهما  .3

 بأية صورة من الصور.

 الفاضحة أو توزيعها أو عرضها.تداول األشياء  .4

الظهور مبظهر غري الئق داخل الكلية أو ارتداء  .5

 األزياء املنافية للحشمة أو املبالغة يف الزينة.
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أو املساس  كل ما من شأنه اإلخالل بالشرف  .6

 باآلداب العامة واألخالق املرعية.

ب( يعاقــــــب الطالب بالفصل النهائي من الدراسة   

ثبت تكراره للسوك املخالف املنصوص عليه باجلامعة إذا 

 بالفقرة السابقة من هذه املادة .

 أثر عقوبة اإليقاف (43) مادة

إذا ثبتت إدانة الطالب يوقف عن الدراسة من تاريخ وقوع  .أ

رم من التقدم إىل االمتحانات اليت تعقد أثناء املخالفة وحي

 سريان مدة الوقف مبا يف ذلك االمتحانات النهائية.

ول الفصل من الكلية دون إمكانية قيد الطالب من حي .ب

 جديد يف أية كلية أو معهد آخر.

 إجراءات التأديب: الفصـــــــــــــــل السادس
 

 اإلبالغ عن المخالفات (44) مادة

على كل من علم بوقوع خمالفة للقوانني واللوائح 

واألنظمة املعمول بها يف الكليات أو اجلامعة أن يقدم بالغًا 

إىل إدارة الكلية أو اجلامعة عن هذه املخالفة يتضمن 

حمضر )          تقريرًا مكتوبًا عن الواقعة أو عن طريق 

ات وجيب أن يتضمن احملضر مجيع البيانات واملعلوم (،ضبط
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ذات العالقة بوقوع املخالفة اليت مت ضبطها مبا فيها مكان 

 وقوعها وزمانه . 

 إجراءات التحقيق (45) مادة

 تاريخ منثالثة أيام  خالل الكلية عميد على يتعني .أ

 للتحقيق تتكون جلنة تشكيلإبالغه كحٍد أقصى 

 مقررًا أحدهم يكونثالثة أعضاء هيئة تدريس  من

 .للجنة

يف بالتحقيق الطالب  مإعاليتعني على جلنة التحقيق  .ب

اخلاصة بالكلية قبل موعده بيوم  اإلعالناتلوحة 

كامل على األقل، وال حيتسب اليوم الذي مت فيه 

، وجيوز أن يتم التحقيق فورًا يف حالة الضرورة ماإلعال

 واالستعجال.

إىل عميد  ُتقدم اللجنة املكلفة بالتحقيق تقريرها .ج

تضمنًا حمضر التحقيق والنتائج والتوصيات م لكليةا

ذات العالقة ويستوي يف ذلك مثول الطالب للتحقيق من 

 عدمه.

 إجراءات التأديب (46) مادة

إذا انتهت جلنة التحقيق إىل الرأي مبعاقبة الطالب  .د

تشكيل تأديبيًا، يتعني على عميد الكلية مباشرًة 
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ثالثة أعضاء هيئة تدريس يتكون من  جملس للتأديب

من غري  واعلى أن يكون -من ذوي اخلربة والدراية 

و عضو عن املكتب القانوني  - أعضاء جلنة التحقيق

 باجلامعة ومندوب عن الرابطة الطالبية.

بلوحة  -إعالم من تقرر إحالته على اجمللس املذكور يتم  .ه

باملوعد الذي ينبغي فيه املثول  -اإلعالنات يف الكلية

مامه، وذلك خالل مدة ال تقل عن ثالثة أيام، وال حيسب أ

 اليوم الذي مت فيه اإلعالن من بينها. 

يف حالة عدم حضور الطالب بعد إعالمه للمثول أمام  .و

اجمللس جيوز للمجلس استدعاء الشهود أو من قام 

 بالتحقيق. 

 .عضائه أيصدر جملس التأديب قراراته بأغلبية أصوات  .ز

جلس مبلس نافذة إال بعد اعتمادها قرارات اجمل دال تع  .ح

الفصل الصادرة عن اجمللس ب قرارات، أما ال الكلية

نافذة إال بعد اعتمادها من  دتع النهائي من الدراسة فال

بقرار  الوطنية وتبلغ كافة اجلامعات جملس اجلامعة

الفصل، و ذلك بغرض احليلولة دون تسجيل الطالب 

 املفصول يف أي منها. 



109 
 

جملس التأديب بلوحة اإلعالنات يف الكلية  ُيعلن قرار .ط

ملفه يف  أخرىوتودع نسخة  ،املسجل بها الطالب

 .الدراسي

 الطعن في القرار التأديبي (47) مادة

ُتعد قرارات اجملالس التأديبية اليت تصدر طبقًا ألحكام 

 هذه الالئحة نهائية بعد اعتمادها من جملس الكلية

 جيوز االعرتاض ، والحسب األحوال جملس اجلامعةو

عليها إال بالطعن أمام احملكمة املختصة بالطرق 

 .ةذالقضائية املقررة مبوجب التشريعات الناف

 انقضاء العقوبة التأديبية (48) مادة

تنقضي الدعوى التأديبية بوفاة الطالب أو انسحابه من 

الكلية، وال يؤثر انقضاؤها أو احلكم فيها على السري يف 

 أو املدنية الناشئة عن الواقعة. الدعوى اجلنائية

 أحكام ختاميةالفصل الثامن: 
 إعالن الالئحة (49) مادة

على لوحة اإلعالنات بالكلية هذه الالئحة  نشر أحكامت

على شبكة املعلومات الدولية،  االلكرتوني موقعها وعلى

حبيث يتاح ألي طالب االطالع عليها ومعرفة األحكام 

 الواردة بها.
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 (50مـــــــــادة )

امللحق املرفق بهذه الالئحة هو جزء أصيل منها وهو دليل 

يوضح املقررات الدراسية ورموزها وعدد وحداتها والقسم 

 العلمي املسكنة به وتوصيفها. 

 (51مــــــــادة )

رقم )  (سابقًا) طبق أحكام قرار اللجنة الشعبية العامةُت

تنظيم التعليم حة م بشأن إصدار الئ 2010( لسنة  501

 هذه الالئحة.به حكم يف مل يرد  مافي العالي
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 .. األكاديميرشاد اإل -

أكادمييا لكل  ختصص الكلية مرشدا

           ميي ليتابع مساره األكادطالب دارس بها 

لى ، ونصحه للتغلب عحتصيله العلميو

وتقديم ناء دراسته الصعوبات اليت تواجهه أث

 .التوصيات للقسم حال تعثره

 .. خدمات المكتبة -

، ا من معامل الكليةتعد املكتبة معلما بارز

من  لكل منسوبي الكلية تقدم خدماتها 

ذه الطالب وأعضاء هيئة التدريس واملوظفني، ه

اخلدمات تتمثل يف تقديم املراجع لالطالع و 

 اإلعارة.

 فيسبوكالكلية على  وصفحة الموقع اإللكتروني -

.. 

لتسهيل التواصل بني مت إنشاء الصفحة       

ب والكلية للرد على استفساراتهم، الطال

 الطالبي خدمات الدعم الطالبي
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وتيسري وصول املعلومة للطالب وأعضاء هيئة 

 التدريس . 
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كما مت إنشاء جمموعة على فيسبوك 

(group حتت اسم " ملتقى الطالب وأعضاء )

الشرعية ، من هيئة التدريس بكلية العلوم 

باب خلق فضاء للتعاون والرتفيه والتعارف بني 

 منتسيب الكلية .

 

 
 

 

 .. صندوق الشكاوى -

طالبها إمكانية إبداء آرائهم تتيح الكلية ل

ما يعرتضهم من التبليغ عو ،ومقرتحاتهم

عرب صندوق  ،داخل الكلية مشكالت

الذي يضمن للطالب وصول شكواه الشكاوى 

 عن نفسه . اإلفصاحبسرية ودون

 .. دليل الطالب -
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يت ألكادميية الالذي يوفر للطالب املعلومات ا   

بالكلية وأقسامها ، من التعريف تهمه

خرجييها، ، والفرص املتاحة أمام ومرافقها

 احلصول عليها. مق هلواخلدمات اليت حي

 .. توفير الكتاب الجامعي -

توفر الكلية بعض الكتب املنهجية جمانا     

، ا الطالب بعد انتهاء فرتة دراستهعلى أن يرجعه

وتقوم بتنظيم معارض للكتاب املنهجي 

 .للطالب  احلصول عليه بثمن مناسبلتيسري

 .. مواقف السيارات -

حرصا على راحة منتسيب الكلية، قامت إدارة 

خاصة بأعضاء  مواقف للسيارات الكلية بتوفري

 هيئة التدريس واملوظفني والطلبة.

 .. الرعاية الصحية واالجتماعية -

توفر الكلية الرعاية االجتماعية والنفسية     

مة االجتماعية للطالب عن طريق قسم اخلد

، حيث يقدم النصح للطالب واملرشد األكادميي

ليتغلب على ما يواجهه من مشكالت، كما 

بة على جالإل ة جلنة للفتوىالكليشكلت 

 .تساؤالت الطالب
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الرعاية الصحية  كذلك توفر الكليةو

اليت تقدم  ملنتسبيها من خالل العيادة الطبية

 خدمات صحية متنوعة.

 .. طالبيةاألنشطة ال -

ى دعم املوهوبني من طالبها حرصا من الكلية عل     

أخذت على عاتقهاتوفري جمموعة من األنشطة 

ثقافية واجتماعية  الطالبية يف جماالت خمتلفة

ورياضية وفنية يشرف على تنظيمها قسم النشاط 

 الطالبي بالكلية.
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 أعضاء هيئة التدريس بالكلية :
 ت

 املؤهل االسم

     

 التخصص

الدرجة 

 الوظيفية
 القسم

1 
 فقه مقارن دكتوراه العاملم عبد اللطيف عبد السال

ستاذ أ

 مساعد
 الشريعة

2 
 دكتوراه أبوزيدخالد بشري 

مالية 

 ومصارف

أستاذ 

 مساعد

االقتصاد 

 االسالمي

3 
 دكتوراه النفاتي موسى سامل الشوشان

فقه 

 احلديث

أستاذ 

 مساعد
 الشريعة

4 
 شريعة ماجستري خالد علي بالراشد

أستاذ 

 مساعد
 الشريعة

5 
 قانون عام دكتوراه همجعة انبي هعبدالفتاح انبي

ستاذ أ

 مساعد

الشريعة 

 والقانون

6 
 دكتوراه خالد سالمة حممد الغرياني

شريعة 

 وقانون

ستاذ أ

 مساعد

الشريعة 

 والقانون

7 
 لغويات دكتوراه بشري الزروق مازن

أستاذ 

 مساعد

اللغة 

 عربية

8 
 لغويات دكتوراه الصادق سامل عبد اهلل

أستاذ 

 مساعد

اللغة 

 عربية

أبوبكر أمحد البهلول أبوكر  9

 الزابطي
 دكتوراه

تقنية 

 معلومات

أستاذ 

 مساعد

االقتصاد 

 االسالمي

10 
 فقه مقارن دكتوراه حممد خليل علي املزوغي

ستاذ أ

 مساعد

أصول 

 الدين

11 
 دكتوراه فوزي شعبان الغرياني

الفقه 

 واصوله
 حماضر

أصول 

 الدين

12 
 دكتوراه أمحد سالمة حممد الغرياني

الفقه 

 واصوله
 حماضر

االقتصاد 

 االسالمي

13 
 ماجستري حممد الغريانيحممد سالمة 

الفقه 

 واصوله
 حماضر

االقتصاد 

 االسالمي

تركية عبد احلفيظ اهلادي  14

 الواعر
 ماجستري

علم 

 االجتماع
 الشريعة حماضر 

 الشريعة حماضر شريعة دكتوراه الطاهر العياشي أبونوارة 15

 الشريعة حماضر شريعة دكتوراه الفيتوري حممد الزياني 16

 الشريعة حماضر شريعة دكتوراه احلاسيأمحد علي  17

18 
 حماضر  قانون عام ماجستري سعد بوأسعاد سامل حممد 

الشريعة 

 والقانون

كلثوم السويح حممود  19

 اهلامل

 حماضر قانون عام دكتوراه
الشريعة 

 والقانون

20 
 حماضر قانون عام دكتوراه عبد اهلل ابراهيم حممد الرببار

الشريعة 

 والقانون

حسني حممد عبد السالم  21

 النعاجي
 ماجستري

اصول 

 الفقه
 رحماض

الشريعة 

 والقانون

الشريعة  حماضر شريعة  ماجستري محزة حممد خليفة الشريف 22
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 والقانون وقانون

23 
 حماضر عربية ةلغ ماجستري حولابتسام علي حممد األ

اللغة 

 العربية

إمساعيل مفتاح حممد  24

 الوحيشي
 دكتوراه

دراسات 

 لغوية
 حماضر

اللغة 

 عربية

25 
 حماضر لغويات دكتوراه فؤاد الطاهر العامل

اللغة 

 عربية

26 
 ماجستري مالك محد الراجحي

علم 

 احلديث

حماضر 

 مساعد

أصول 

 الدين

27 
 ماجستري اهلامشي عبد السالم العامل 

فقه 

 صولهأو

حماضر 

 مساعد
 الشريعة

28 
 ماجستري براهيم حممد عكريمإحممد 

الفقه 

 واصوله

حماضر 

 مساعد
 الشريعة

حسن سليم عبد القادر عبد  29

 الرمحن
 ماجستري

الفقه 

 واصوله

حماضر 

 مساعد
 الشريعة

عبد الفتاح اهلامشي الفيتوري  30

 حسن
 ماجستري

فقه 

 إسالمي

حماضر 

 مساعد

الشريعة 

 والقانون

31 
 ماجستري حممد مظفر حممد بن رمضان

القانون 

 العام

حماضر 

 مساعد

 الشريعة

 والقانون

ز بوأبو العيد املربوك أهناء  32

 عينني
 ماجستري

 القانون

 اجلنائي

حماضر 

 مساعد

الشريعة 

 والقانون

33 
 ماجستري هاجر خليفة حممد القراضي

القانون 

 العام

حماضر 

 مساعد

الشريعة 

 والقانون

بوبكر عبد اهلل أحورية  34

 الدالي
 ماجستري

القانون 

 العام

حماضر 

 مساعد

الشريعة 

 والقانون

35 
 ماجستري لبنى االمني محيدة بن سعود

القانون 

 العام

حماضر 

 مساعد

الشريعة 

 والقانون

36 
 ماجستري البكو صالح الدين امبارك

القانون 

 العام

حماضر 

 مساعد

الشريعة 

 والقانون

37 
 لغة عربية ماجستري عماد بشري عبد احلميد علي

حماضر 

 مساعد

الشريعة 

 والقانون

38 
 ماجستري عبد الرزاق ميالد الشحنهلة 

قانون 

 اخلاص

حماضر 

 مساعد

الشريعة 

 والقانون

39 
 قانون خاص ماجستري عبدالباسط صاحل السندي

حماضر 

 مساعد

شريعة 

 وقانون

40 
 ماجستري راوية عبدالسالم اجلورني

القانون 

 اجلنائي

حماضر 

 مساعد

شريعة 

 وقانون

41 
 ماجستري سامل علي مجعة شخطور

دراسات 

 لغوية

حماضر 

 مساعد

اللغة 

 العربية

42 
 االقتصاد ماجستري الطاهر حممد عياد بن حامد

حماضر 

 مساعد

االقتصاد 

 االسالمي

43 
 ماجستري حممد اقريرة الفيتوري ادم

الفقه 

 واصوله

حماضر 

 مساعد

االقتصاد 

 االسالمي

االقتصاد حماضر  إدارة ماجستري عليا رجب  عبد اهلل تامر 44
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 االسالمي مساعد

45 
 ماجستري سوسن حممد عمر العزييب

لغة 

 اجنليزية

حماضر 

 مساعد

االقتصاد 

 االسالمي

46 
 ماجستري على عبد الرمحن أمحد مازن 

فقه 

 وأصوله

حماضر 

 مساعد
 الشريعة

47 
 ماجستري عمر أبو عجيلة جرانة

فقه 

 وأصوله

حماضر 

 مساعد
 الشريعة
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 ميثاق الشرف األخالقي
 لكلية العلوم الشرعية
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لكلية العلوم الشرعية بجامعة  ميثاق الشرف األخالقي)

 طرابلس(

 

 مقدمة

إذا كان العهد صفًة ألزم اهلُل الناَس الوفاء بها مسلمني 

كانوا أم غري مسلمني كما جاء يف قول اهلل 

)اإلسراء  َمْسُؤواًل َكاَن اْلَعْهَد ِإنَّ ِباْلَعْهِد َوَأْوُفوْاتعاىل:

(، فإنَّه حريٌّ بكل مسلٍم أن يكون سبَّاًقا للتحلِّي 34

 اْلُمْؤِمِننَي ِمَن :ليكون ممن قال اهلل فيهم بهذه الصفة؛

 (.23)األحزابَعَلْيِه اللََّه َعاَهُدوا َما َصَدُقوا ِرَجاٌل

وعليه فإنَّ أوىل النَّاس بااللتزام بالوفاء بالعهد هم أهل 

الشرعية والدين، وخباصٍة أولئك الكوكبة من 

 العلماء، والطلبة النجباء، واملوظفني الشرفاء، بكلية

العلوم الشرعية، وإمياًنا مبا سبق فإننا نعاهد اهلل أواًل 

والناس أمجعني على أن نلتزم ببنود ميثاق الشرف الذي 

يضبط سلوكنا وتصرفاتنا داخل هذا الصرح العلمي 

 املشيد واملتمثل يف اآلتي:

احرتام القوانني واألنظمة واللوائح املنظمة للعمل  -

وزارة التعليم العالي بالكلية والقرارات الصادرة من 

 والتقيد بها.
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االنتماء والوالء للكلية واحلرص على االرتقاء  -

بسمعتها وتغليب مصلحتها العامة، واحملافظة على 

 سالمة ممتلكاتها ومرافقها وجتهيزاتها.

احملافظة على السرية وعدم إفشاء املعلومات  -

 املتعلقة بالعمل.

الحرتام احلرص على إقامة العالقات املبنية على ا -

املتبادل مع كافة املؤسسات، واحرتام فكر اآلخر 

 متى ما عبَّر عنه بأسلوب حضاري.

أداء األعمال واملهام املوكلة لكل فرٍد بالكلية  -

 دون تكاسٍل أو تأخرٍي، وبكل جدية وإخالص.

 

 مجلس الكلية
هذا اجمللس هو املسؤول األول على إدارة شؤون  يعد

 الكلية، وله حقوُق وعليه واجبات من بينها:

التعامل احلسن مع كافة العاملني والطالب  -

بالكلية، وإتاحة فرص التواصل املنتظم معهم 

ملناقشة أوضاع العمل األكادميي واإلداري يف حوار 

هادف لالرتقاء بالكلية وحلحلة كافة املشاكل 

 ذليلها.وت
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االلتزام مببادئ العدالة واملساواة، وحتديد حقوق  -

األساتذة العاملني املعنوية واملادية وفق املؤهالت 

 واخلربات والعطاء.

تشجيع اإلبداع والبحث العلمي بتوفري كل  -

وتقديم املكافآت التشجيعية  ،املستلزمات لذلك

للقائمني به من أعضاء هيئة تدريس وطالب ما 

 ذلك سبياًل.استطعنا إىل 

احرتام اإلجراءات واآلليات املنظمة للعمل يف  -

 الكلية سواء العملية التعليمية أو البحث العلمي.

 

مبادئ ميثاق الشرف األخالقي ألعضاء هيئة 

 التدريس بالكلية
 

يقوم كيان المجتمع كله,  العلماء هم ورثة األنبياء,وعليهم

فهم حملة العلم ونبراس الهداية له, ولما كانت عالقة 

عضو هيئة التدريس بكلية العلوم الشرعية عالقة وطيدة, 

عالقة انتماء حقيقي لهذه المؤسسة, وكانت عالقته 

بطالبها كعالقة اآلباء بالبنين, وعالقة األساتذة بزمالئهم 

وعالقة األساتذة في الكلية عالقة أخوة وصداقة, 

بالموظفين عالقة وٍد واحتراٍم متبادٍل بين الطرفين, 

وكانت عالقة أساتذة الكلية بالمجتمع الذي يعيشون فيه 

عالقة عطاٍء زاخٍر ونهوٍض بسائر مرافق المجتمع, فإن 
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كل عالقة من هذه العالقات المشبعة بروح الوطنية 

حتى  والمهنية تحتاج إلى وضع مبادئ أخالقية تحكمها

تؤدي الكلية الدور المنوط بها والمرجو منها باعتبارها 

 من أهم المؤسسات بالمجتمع,وذلك على النحو التالي:

 

أوال: مبادئ ميثاق الشرف األخالقي في عالقة عضو 

 -هيئة التدريس بالكلية:

 

يكتسب عضو هيئة التدريس من خالل عضويته بالكلية 

رام الناس, كما قد مكانة اجتماعية مرموقة, وتقدير واحت

يتقلد هؤالء األعضاء بعض المناصب القيادية في الدولة, 

فإن ذلك مرجعه انتماؤهم إلى الكلية كمؤسسة تعليمية 

وتربوية,ولذلك فإن ثمة مبادئ تَِرُد في ميثاق الشرف 

األخالقي تكون بمثابة الهادي والمرشد في عالقة عضو 

 -:هيئة التدريس بالكلية,نوجزها في التالي 

االحترام الواجب للقوانين واللوائح التنفيذية التي  -1

يضعها المجلس األعلى للجامعات والدولة, وأن يكون 

ً من شعور داخلي وال يرتبط بالخوف  االحترام نابعا

 من العقاب.

ضرورة اإلحساس باالنتماء للكلية وأن يُتَرجم هذا  -2

اإلحساس إلى تصرف عملي في المواقف المختلفة 

 لها الكلية. التي تتعرض

إبداء الرأي بموضوعية وشجاعة عند اختيار  -3

المستويات المختلفة من القيادات بالكلية في اللجان 
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المختصة بذلك بعيداً عن أي اعتبارات شخصية 

 تتعارض مع اعتبارات الصالح العام.

البحث  وحريتها, وحرية الدفاع عن استقاللية الكلية -4

 من خالل اإلطار الجامعي. العلمي فيها,وذلك

تحقيق االنسجام والتنسيق داخل القسم الواحد بين  -5

التخصصات التي يضمها وبين التخصصات الشبيهة 

في األقسام األخرى من أجل االرتقاء بمستوى التعليم 

 والبحث العلمي.

المشاركة في اجتماعات المجالس واللجان التي يعين  -6

المناقشة وإبداء  بها, والقيام بدور إيجابي من خالل

 الرأي, وعدم التغيب دون عذر عن هذه االجتماعات.

يل المصلحة الشخصية على المصلحة عدم تفض -7

 العامة للكلية في كل قرار يتخذه.

المحافظة على سرية مداوالت اللجان والمجالس التي  -8

 يشترك فيها.

كل عضو هيئة تدريس أن ميثاق الشرف األخالقي يعد -9

ين زمالئه وخاصة الجدد هو َمن وضعه لنشره ب

 منهم, وهيئة التدريس المعاونة.

 

القة عضو هيئة ثانيا : مبادئ ميثاق الشرف األخالقي في ع

 التدريس بزمالئه 

 

 هيئة عضو عالقة في األخالقي تتركز مبادئ ميثاق الشرف

 فيما يلي : بزمالئه التدريس
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االلتزام بجميع الحقوق المطلوبة لجميع الزمالء، وأداء  -1

الواجبات نحوهم في عالقة متبادلة تكون فوق مستوى 

 الشبهات.

االلتزام بجميع الحقوق المطلوبة لجميع األحوال، ال  -2

سيما عند االختالف في الرأي، وإرساء روح تقدير 

 األقدم، وعطف األكبر على األصغر.

اإليمان بروح العمل الجماعي والمشاركة في األبحاث  -3

القسم الواحد، أو مع سواء على مستوى الزمالء في 

 الزمالء في األقسام المختلفة بالكلية.

االهتمام بتنمية العالقات اإلنسانية في المناسبات  -4

 االجتماعية المختلفة مع الزمالء داخل وخارج الكلية.

نقل الخبرات والقدرات التي يكتسبها عضو هيئة  -5

التدريس مع األعمال والمناصب التي يتوالها في الكلية، 

خبراته بالشؤون العامة في الحياة إلى زمالئه وكذلك 

تمهيداً إلعداد القيادات األكاديمية ومواصلة المسيرة 

 التعليمية دون مشاكل.

االلتزام الصارم باحترام كل عضو هيئة تدريس لزمالئه  -6

 .وعدم انتقاد أي زميل أمام الطلبة بكافة مستوياتهم،

 

اعضاء هيئة ثالثا: مبادئ ميثاق الشرف األخالقي بين 

 :التدريس والطالب بالكلية

إن عضو هيئة التدريس والطالب هما الركيزتان 

األساسيتان في عملية التعليم الجامعي، وفلسفة وجود الكلية 

لم تنشأ إال لخدمة الطالب وإعدادهم إعداداً الئقاً للقيام بالدور 

المرشحين لتقلده في المجتمع، وال يتأتّى ذلك إال من خالل 
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وبالطبع معه أعضاء الهيئة المعاونة  -عضو هيئة التدريس 

 على مستوى علمي وأخالقي فريد .-

ومن هذا المنطلق وحتى يصاغ عقل الطالب وشخصيته 

صياغة سليمة، فإن ميثاق الشرف هذا يتوسم في عالقة 

 اآلتي:على النحو عضو هيئة التدريس بالطالب 

عضو هيئة  االرتقاء بمستوى السلطة التي يتمتع بها -1

التدريس في ممارسة التدريس والتقويم واإلشراف على 

 الطالب، فهو أوالً قدوة ومثال يحتذي به الطالب.

مادامت ال تتعارض  -احترام الحرية الشخصية للطالب  -2

وعدم تسفيه أفكارهم وآرائهم؛ بل  -مع قيم المجتمع 

ومن ثم  العمل على تشجيعهم على الحوار والمناقشة،

 تنميتها واالرتقاء بها إلى مصاف السمو والرفعة.

االرتقاء المستمر بمستوى عضو هيئة التدريس العلمي  -3

والثقافي واالجتماعي، باطالعه دائما على آخر 

التطورات العلمية والثقافية واالجتماعية في مجاالت 

عمله وطرق التدريس، وتوظيف ذلك كله لصالح العملية 

 ربوية التي يتلقاها الطالب منه.التعليمية والت

إمداد الطالب بخبرات عضو هيئة التدريس عند تعلمه  -4

وعند إعداده للمشاريع والبحوث والدراسات، وتخصيص 

 وقت كاف لمساعدتهم لبناء مستقبلهم.

االلتزام بالموضوعية عند تقييم الطالب، وعدم المجاملة  -5

تحت أي ظرف من الظروف، وعدم االضطهاد ألي سبب 

 ان.ك

بث روح التعاون بين الطالب وحثهم على العمل  -6

 الجماعي بدالً من النزعة الفردية في األداء.
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رابعا: مبادئ ميثاق الشرف األخالقي في نطاق البحث 

 العلمي :

أصبح تقدم الدول ووصولها إلى المراتب العليا مرهوناً بتقدم 

 البحث العلمي فيها، وللجامعات بصفة عامة دورها المتميز

في هذا النطاق، وذلك على الرغم من وجود جهات أخرى قد 

 تؤدي  الدور نفسه.

وبناًء على ما تقدم فإن البحث العلمي يجب أن يقوم على 

 دعائم أخالقية نوجزها في اآلتي:

االعتقاد الراسخ بأن البحث العلمي هو الذي يرفع من  -1

مستوى التعليم بالكلية، وأن النشر في المجالت العلمية 

محلية والعربية والعالمية المحكمة يرتقي بعضو هيئة ال

 التدريس ومن ثم ترتقي معه الكلية.

ضرورة مراعاة عنصرْي األصالة واالبتكار عند إجراء  -2

 البحث العلمي.

مراعاة االلتزام باألمانة العلمية، وعدم مخالفة القواعد  -3

والتقاليد الراسخة في هذا المجال فيما يتعلق بالتوثيق 

 الصحيح، وكل ما يتعلق بأصول البحث العلمي.

مراعاة أن يكون البحث العلمي ذو قيمة لها مردود  -4

تطبيقي وعملي وإيجابي على المجتمع وقطاعاته، 

وخاصة في مجاالت اإلدارة والقطاع التجاري وغيرها 

 من المجاالت المختلفة.

التأكيد على بيان جهد كل من اشترك مع الباحث في  -5

 طبقاً لألعراف والتقاليد العلمية. إعداد البحث

االلتزام بالموضوعية والتجرد التام من االعتبارات  -6

 الشخصية عند تحكيم األبحاث للنشر.
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تشجيع األبحاث العلمية الجماعية بين أعضاء هيئة  -7

التدريس، وبين الكلية وجهات بحثية أخرى محلية 

 وعالمية.

 

خامسا: مبادئ ميثاق الشرف األخالقي في عالقة عضو 

 -هيئة التدريس بالمجتمع :

إن كلية العلوم الشرعية بجامعة طرابلس بمختلف 

تخصصاتها هي قاطرة التقدم في المجتمع، وهي التي تخرج 

للمجتمع الكوادر المؤهلة في العلوم الشرعية واللغوية 

يه يتوقفان على والدعوية، ومن ثم فإن تقدم المجتمع  ورق

مستوى الخريج ومدى قدرته على القيام بالمهام الموكلة إليه 

في ظل المنافسة المحتدمة، لذا تقع على عاتق أعضاء هيئة 

 التدريس مسؤولية كبرى تجاه المجتمع.

وبناء على ذلك ،تتمثل بنود ميثاق الشرف األخالقي فيما 

 يلي:يتعلق بعالقة عضو هيئة التدريس بالمجتمع، فيما 

التقيد بالقيم واألعراف األخالقية التي تسود المجتمع،  -1

 وأهمها احترام مشاعر جميع المواطنين.

عدم قصر العلم على قاعات الدراسة والمعامل، ونشر  -2

الثقافة العلمية والشرعية لكل أفراد المجتمع، عن طريق 

تبسيط العلوم، وإيجاد صلة دائمة ومستمرة مع خريجي 

آلليات التي تحقق ذلك؛ كروابط خريجي الكلية، وتشجيع ا

 التخصصات المختلفة بالكلية.

 االهتمام بقضايا المجتمع والبيئة واألمة من كل الزوايا. -3
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التأكيد على أن حرية التعبير واختالف اآلراء واألفكار  -4

المعتبرة التي ال تتعارض مع غايات وأهداف الكلية 

 ورسالتها.

للذين يشعر بهما المحافظة على المكانة والتوقير ا -5

المجتمع تجاه أعضاء هيئة التدريس بالتزام السلوك 

 القويم من حيث الشكل والموضوع.

تقديم الخبرة والمشورة لمؤسسات الدولة كافة، في  -6

قطاعي العمل العام والخاص من أجل حل المشكالت التي 

تواجهها باألسلوب العلمي الصحيح، وذلك طبقا لقوانين 

 ولوائح الجامعة.

م تفضيل المصلحة الشخصية على المصلحة العامة عد -7

 للمجتمع.

تشجيع العمل التطوعي وتكوين جماعات طالبية لخدمة  -7

ً  ،البيئة والمجتمع والوطن وبصفة عامة  أوعلميا

 .أخالقيا
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ميثاق الشرف األخالقي لطالب مبادئ 

 الكلية:
 

الطالب في الجامعات الليبية هم صفوة شباب ليبيا 

ً ورخاء, لذلك  الحبيبة, وأملها في مستقبل أكثر تقدما

تُهيأ لهم فرصة التعليم العالي من أجل إعدادهم لتولى 

شؤون الحياة كافة في المجتمع, ومن أجل إعدادهم 

في المستقبل القريب ومن  ليكونوا قادة التطوير والتقدم

أجل حسن إعداد طالب الكلية, تنفق المبالغ الطائلة في 

توفير الخدمات الطالبية أو في استقدام أفضل العناصر 

من أعضاء هيئة التدريس, أو توفير التجهيزات 

المعملية والمكتبية وجميع التجهيزات االخرى التي 

 تتطلب تكاليف مادية طائلة.

الطالب هو بؤرة اهتمام الكلية, ومن  ومما الشك فيه أن

أجله تُدار منظومة العمل بها, إدراكا ألهمية الغاية من 

وجود التعليم األكاديمي, وال تقتصر رعاية الطالب 

إلى رعايته ثقافياً  على النواحي العلمية بل تسعى الكلية

كذلك, وحل المشكالت التي تعترضه سواء كانت 

ه الكلية الفرص المتميزة اجتماعية أو غيرها, وتهيئ ل

إلبراز ملكاته في شتى الميادين, وتكافئ أيضا المبدعين 

 من الطالب وتحفزهم على المزيد من التفوق.

وإذا كانت ثمة لوائح تنظ م شؤون الطالب, فإن الئحة 

النظام بالكلية تحدد حقوق الطالب وواجباته, وتنظم 
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المجال  الئحة النظام األساسي بالكلية, والعمل في هذا

باعتباره مظهراً لممارسة الديمقراطية في العمل 

الطالبي, إال أن ثمة قواعد أخرى استقرت عليها 

هذه القواعد في األعراف والتقاليد الجامعية, وتكمن 

دستوراً غير مكتوب, ينظم عالقة  الضمير باعتباره

الطالب بأعضاء هيئة التدريس, وبالكلية التي ينتمى 

 لطالب, وبالمجتمع.إليها وبزمالئه ا

ونعرض فيما يلي هذه المبادئ المهمة التي ينظمها 

 ميثاق الشرف لطالب الكلية :

إعطاء أعضاء هيئة التدريس بالكلية االحترام  -1

والتوقير الالزمين, متخذاً منهم قدوة وقيادة, 

والحرص على عالقة األبوة واألخوة التي تربط 

قيم الحب الطالب بعضو هيئة التدريس, وااللتزام ب

 والمودة في التعامل.

عن المساس بكرامة أعضاء هيئة التدريس  االمتناع -2

أو أحد العاملين بالكلية أو تجريحهم سواء في السر 

 أو في العلن.

الشجاعة في إبداء الرأي مع االلتزام بالموضوعية  -3

وأدب الحوار, والحفاظ على قيمة الحرية العلمية 

 واحترام الرأي اآلخر.

الصحيح لحق الشكوى والتظلم دون كيد  االستعمال -4

 أو تعسف, والترفع عن تقديم الشكاوي الكيدية.
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ها قيمة أخالقية مانة بصفتالمحافظة على قيم األ -5

عظيمة, وازدراء الغش؛ ألنه منهي عنه ديناً وخلقاً 

 وقانوناً.

بالقواعد والتعليمات التي يضعها عضو  االلتزام -6

ر الخاص به, هيئة التدريس أثناء تدريسه للمقر

 وااللتزام بأداء الواجبات والمهام المطلوبة منه.

 

 

 أوال : مبادئ ميثاق الشرف في عالقة الطالب بالكلية:

 

إلى التفوق العلمي باعتباره طريق التقدم  السعي -1

والرقي, واالستفادة من الميزات التي توفرها الكلية 

 ألبنائها المتفوقين.

األكاديمي, واالستفادة االتصال بالمرشد أو الرائد  -2

من خبراته في مجال الدراسة واختيار المقررات 

 المساندة واالختيارية.

المحافظة على المظهر الالئق, وارتداء المالبس  -3

المناسبة لقدسية الحرم الجامعي, ونبذ جميع 

وتقاليد المجتمع  لتي ال تتوافق مع عاداتالمظاهر ا

 العربية والدينية.

ة التي تنظمها الكلية, وإقامة االشتراك في األنشط -4

الصالت والتعارف, واالشتراك في الحوار 

 بإيجابية, والبعد عن السلبية.
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اإلسهام في توفير المناخ المناسب ألداء الكلية  -5

 لرسالتها, ودورها في خدمة العلم والمجتمع.

االستفادة من الخدمات التي تقدمها الكلية للطالب  -6

منشآت الكلية بوازع أخالقي, والمحافظة على 

 والتعامل معها على أنها ملكية خاصة.

باألقوال عند إجراء التحقيقات أو أداء  دالءاإل -7

ذلك  وأن يعد   الشهادة بما يتفق مع الصدق والحقيقة,

 التزاماً دينياً وأخالقياً قبل أن يكون التزاماً قانونياً.

عند إجراء الدعاية االعتدال وااللتزام باللياقة  -8

وعدم المساس بمنشآت الكلية,  االنتخابية,

والحرص على قبول الحصول على التراخيص 

 الالزمة قبل لصق أو تعليق أية مطبوعات.

االستخدام الصحيح لحرية الصحافة والنشر التي  -9

لى ية بالجامعة, والنظر إكفلتها الئحة النشرات العلم

 الوقت ة باعتبارها سلطة ومسؤولية فيهذه الحري

كبرى ينبغي عدم اإلساءة إليها , وإنها قيمة ذاته

 بالممارسات الخاطئة.

 

ثانياً : مبادئ ميثاق الشرف في عالقة الطالب بزمالئه 

 الطالب:

 :االهتمام بمعرفة اللوائح التي تنظم أسلوب الدراسة -1

كالئحة نظام المقررات, واللوائح التي تنظم النشاط 

الطالبي بالجامعة, والنشرات العلمية, والئحة 

 الطالبي.السلوك 
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االهتمام بمساعدة وتوجيه الطالب الجدد, ونقل  -2

 خبراتهم إليهم فيما يختص بتوجيههم وإرشادهم.

العمل على كسب ثقة الطالب الزمالء والتمرس  -3

على القيادة من خالل الترشيح في الهيئات اإلدارية 

والمشاركة اإليجابية في حق االنتخاب لالختيار من 

وليات الطالبية بين المرشحين لعضوية المسئ

 واتحادات الطالب.

االهتمام بالطالب ذوي االحتياجات الخاصة نظراً  -4

غيرها, ومساعدتهم على  لظروف صحية أو

االندماج مع جموع الطالب, وتشجيعهم على 

 االشتراك مع بقية الطالب في األنشطة الطالبية.

 ثالثا: مبادئ الشرف األخالقي للعاملين بالكلية:

بالجهاز اإلداري والفني بالكلية يشكل العاملون 

ً من أركان العمل األكاديمي, وهم بطبيعة  ً مهما ركنا

الحال موظفون ينطبق عليهم أحكام قوانين العمل, 

ل ورئيس هوم الوظيفة والعممف وينظم هذا القانون

العملية التعليمية من أرفع الخدمات  , ذلك أنالعمل

 الوطنية على اإلطالق.

األخالقية التي يلتزم بها العاملون بالجهاز الواجبات 

 اإلداري بالكلية:

نظمها عن هذه الواجبات القانونية التي فضال 

يتعين االلتزام  خالقيةقانون العمل, فإن ثمة واجبات أ

بها سواء عند تطبيق االلتزام القانوني أو في نطاق تنفيذ 
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األعمال والمهام, وتكتسب هذه الواجبات أهمية خاصة 

نطاق العمل بالكلية نظراً ألهمية دورها في  في

 المجتمع.

 ونعرض فيما يلي مبادئ الشرف للعاملين بالكلية:

 وليست تكليف لى الوظيفة بالكلية على أنهاالنظر إ -1

للعاملين بها, من أجل تحقيق مهمة جليلة  تشريف

تعود بالخير على المجتمع, وأن الوظيفة اإلدارية 

ر السلطة وإنما على بالكلية ال تقوم على عنص

 عنصر الخدمة.

اإليمان بأهمية التعاون وروح العمل الجماعي من  -2

أجل نجاح المؤسسة التي ينتمى إليها الجميع وهي 

 كلية العلوم الشرعية.

أداء العمل المنوط به  يتعين على الموظف بالكلية -3

بدقة وأمانة مهما كثر هذا العمل, وأن يكون أداؤه 

 .لعمله بموضوعية وحياد

أن يلتزم الموظف بالمحافظة على األسرار سواء  -4

اؤتمن  وكانت تندرج بطبيعتها في نطاق عمله أ

 عليها بموجب تعليمات تقضي بذلك.

يجمع الموظف توقيعات على الشكاوى  أال   -5

شكاوى كيدية  أو يقدم ألغراض غير مشروعة,

 يعلم عدم صحتها.

أن يلتزم الموظف بالمحافظة على المال العام   -6

يستعمله,  كان في عهدته أو ما كلية, سواء مابال

وأن يحافظ عليه محافظته على أمواله الخاصة, فال 
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أو يسمح لنفسه أن  يسمح ألحد باالستيالء عليه,

 يستغله لمصلحته الخاصة.

أن يسعى العاملون إلى التزود بكل ما هو جديد في  -7

مجال اإلدارة, وأن يسود االقتناع بمبدأ ديمقراطية 

 من أجل الصالح العام. اإلدارة

المحافظة على مبدأ احترام األحدث لألقدم, وعدم  -8

تعالي األقدم على األحدث, ونقل الخبرات إليه, 

 وااللتزام بأدب الحوار عند االختالف في الرأي.

تنمية العالقات االجتماعية مع الزمالء في  -9

المناسبات المختلفة, وتأكيد روح الزمالة, والبعد 

 عن التعصب.

عدم اإلساءة إلى سمعة الكلية والعاملين بها من  -10

خالل محاولة استغالل أو ابتزاز الطلبة بأي شكل 

من األشكال, وااللتزام بتأدية واجباتهم الوظيفية بال 

 .أي مقابل منهم
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 صور لبعض أنشطة الكلية
 

 
 
 

 صور من مهرجان كليتي خير

 



138 
 

 
 

 

 

 

 2018.  12.  8احملبة لأليتامزيارة طالبات الكلية لدار 

 

.  1. 1  ستشفى القلب تاجوراءزيارة طالبات الكلية مل

2019 
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.  10.  20حماضرة توعوية حول سرطان الثدي 

 م 2019

 

 

مسابقة حارسة القرآن حلفظ وجتويد القرآن على 

 2019. 11. 16مستوى كليات جامعة طرابلس 
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 2018.  12.  20احتفالية اليوم العاملي للغة العربية 
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حماضرة للدكتور عمر أبوصبيع بعنوان عمليات املصارف التجارية 

 يف ليبيا 

                                                     15  .1  .2019 
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 2019.  7. 11حماضرة لألستاذ صربي عصمان بعنوان من أجل إعداد خطة اسرتاتيجية 
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حماضرة لألستاذ أشرف بكرة بعنوان "الزواج من املنظور 

 2018. 12. 29اآلخر مشاكل وحلول" 

2 
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. 12. 26ندوة علمية بعنوان ضمانات احملاكمة العادلة 

2018 
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 دورة يف اخلط العربي
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. 12.  5حفل ختريج الدفعة األوىل من طالبات كلية العلوم الشرعية بتاريخ   

 م. 2019
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 الكلية:للتواصل مع 

 0910040246ـ  00218213692536ـ  00218213696379هاتف / 

 صفحة الفيسبوك / كلية العلوم الشرعية تاجوراء

تاجوراء . سيدي خليفة عمارات الضواحي . بجنب مدرسة  مقر الكلية /

 القلعة للتعليم األساسي
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 الخاتمة
 

 

في الختام نأمل أن يجد الطالب في هذا الدليل و

ليعرف الكلية ومرافقها  ما يحتاجه من معلومات

, وما له من حقوق وما عليه من وأقسامها

واجبات أثناء فترة دراسته بالكلية, مع تمنياتنا 

 بالتوفيق للجميع .

 

 .لجنة إعداد الدليل

 


