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  اجلامعة مؤسس كلمة
 التعليمية مؤسساتها تقدم مدى هو الحضارة سّلم في ورقّيها األمم تقدم معايير أهم أحد إن
 عالية كفاءة ذات أجيال تخريج خالل من ومدرب مؤهل مجتمع بناء في تساهم التي

 طريق عن المنشود الحضاري التقدم وتحقيق والعطاء اإلبداع على قادرة متميزة وشخصية
 ال َوالَِّذينَ  َيعَلُمونَ  الَِّذينَ  َيسَتِوي َهل (: تعالى لقوله تطبيقاً  نطاق أوسع على العلم نشر

  .لها شعاراً  الجامعة اتخذتها التي الكريمة اآلية وهي ) َيعَلُمونَ 

 فقد النبيلة المهمة بهذه الجامعة تقوم ولكي
 العلمية الكوادر استقطاب على رّكزت
 وأيضاً  الكفوئين اإلداريين وتعيين المؤهلة
  .الحديثة التعليمية المناهج باعتماد

 الدراسية مناهجها أن الجامعة مميزات ومن
 اإلسالمي التراث من متينة قاعدة إلى تستند

 فإن المتحدة المملكة في تأسست قد الجامعة وكون الحديثة األكاديمية والثقافة األصيل
 متوازن إسالمي خطاب إرسال وكيفية الغربي المجتمع فهم على طلبتها ساعد قد ذلك

  .المجتمع لهذا ومنفتح

 بمهمتها تقوم الجامعة بأن العليا بالدراسات (BAC) لالعتراف البريطاني المجلس أكد فقد
  .وجه أحسن على هذه

  .الحضاري التقدم وتحقيق التعليم نشر في الجامعة رسالة بأداء نوفق أن ونرجو

  .والنجاح بالتوفيق األعزاء لطلبتنا تمنياتي مع

 الشهرستاني علي محمد سيد الدكتور
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   اجلامعة رئيس كلمة
 اإلسالمية للعلوم العالمية الجامعة في بكم أرحب أن أود
)ICIS(، وجدية نوعية تضع التي المؤسسة وهي 

 عملها، صميم في واألخالقي الفكري الطالب ومستوى
 الفرص من متنوعة مجموعة تقديم في ممتاز سجل ولها

 منهج خالل من وثقافاتهم جنسياتهم باختالف للطالب
  .مبتكر

 واألدبية، العلمية الطالب طموحات بتحقيق نلتزم نحن
  . لطالبها الجامعة تقدمها التي الخدمات من واسعة طائفة يحدد الدليل وهذا

 مالية صعوبات يواجه  منهم فالعديد. للطالب المستمر ودعمها جهودها الجامعة وتكرس
. واإلسالمية العربية الدول من كثير في المتعثر االقتصادي المناخ ظل في السيما كبيرة،
 بنسبة الدراسية الرسوم بتخفيض الطالب، لدعم خطة تأسيسها منذ الجامعة وضعت لذا

 بالمملكة المماثلة الجامعات في المقررة الدراسية الرسوم من ٪٧٥ من أكثر إلى تصل
  . وأوروبا المتحدة

 الطالب ملكات لتنمية المناسبة واألخالقية التربوية البيئة وكلياتها الجامعة وتوفر
 في,للطالب المتحدة المملكة في الجامعات تكفلها التي القيم كل لهم وتكرس وقدراتهم،
 والتعلم للتعليم صالحاً  جامعياً  مناخاً  الجامعة تهيئ كما. والتعبير الفكر حرية مقدمتها
  . النظر ووجهات واآلراء األفكار تبادل فيه يمكن والبحث،

 الجنس، عن النظر بغض والواجبات الحقوق في الطالب بين التمييز بعدم الجامعة وتلتزم
 وكرامة حقوق احترام على بالحفاظ الجامعة تلتزم كما. العمر أو المعتقد، الدين، اللون،
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 الجامعة وتتوقع. تدريس وهيئة وعاملين طالب من وكلياتها الجامعة مجتمع أفراد جميع
 التعليمية األنشطة تعزيز واألقسام الكليات كل في وعاملين طالب من األعضاء جميع من

 فيما االيجابي والتفاعل الصالت وتطوير المسئولية وتحمل المالئم األخالقي والسلوك
  .بينهم

  .الجامعة في بكم الترحيب ويسعدني ضالتكم، الدليل هذا في تجدوا أن وآمل

  بالتوفيق التمنيات أطيب

 الشهرستاني إحسان الدكتور
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  والتطور النشأة
 وحصلت لندن، في ١٩٨٨ عام اإلسالمية للعلوم العالمية الجامعة تأسست لقد
 The British Accreditation لالعتراف البريطاني المجلس من االعتراف على

Council التقييم في لنظامهم طبقاً  ٢٠٠٣ عام االعتراف تجديد وتمّ  ١٩٩٨ عام 
 بمستوى BAC لالعتراف البريطاني المجلس أشاد وقد سنوات، خمس كل

 . الممتاز الجامعة

 لمنظمة التابع اإلسالمي العالم جامعات اتحاد في عضواً  الجامعة أصبحت
 في بها المعترف الجامعات إال عضويته في يقبل ال والذي م،١٩٩٨ اإليسيسكو

 اإلسالمية للعلوم العالمية الجامعة مع م٢٠٠١ سنة االتحاد وقع وقد. بلدانها
  . اإلسالمي العالم جامعات في التعليم لتطوير اتفاقية

 من العديد مع االعتراف وتبادل التعاون اتفاقيات من العديد الجامعة وقعت
 دمشق وجامعة المنصورة وجامعة القاهرة كجامعة واإلسالمية العربية الجامعات
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 وجامعة الجزائر في بوهران اإلسالمية للحضارة العالي والمعهد الكويت وجامعة
  . العراق في قار ذي وجامعة القادسية وجامعة الكوفة

 طريق عن والدراسة المباشرة الدراسة وهي: الدراسة من نمطان الجامعة ولكليات
  .الحقاً  ذلك توضيح وسيتم) بعد عن( االنتساب

 للعلوم العالمية الجامعة في) والدكتوراه الماجستير( العليا الدراسات بدأت كما
 الدراسات في المعتمد المنهج. م١٩٩٦ – ١٩٩٥ الدراسي العام في اإلسالمية

 ومتابعة (Research) البحث على القائم البريطاني المنهج هو الجامعة في العليا
 كما المناقشة، إجراء ثم) السمينارات( الدراسية الحلقات وتقديم المشرف األستاذ

 City و University of London (SOAS) لندن جامعة في الحال هو

University وImperial College وUniversity of Sheffield وغيرها . 

 العلمية الكوادر تخريج في الجامعة رسالة استكمال إلى القسم هذا ويهدف
 التأكيد مع العالية، واإلنسانية اإلسالمية العلوم فروع في واإلبداع للبحث المؤهلة
  . المعاصرة المجتمعات بها تمر التي المشكالت حل في دورها على
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  المناهج الدراسية

تدريس جميع اآلراء الفلسفية والمعتقدات الدينية، والفروع  أسلوبتتبع الجامعة 
واألصول المذهبية اإلسالمية وغير اإلسالمية األخرى ليتمكن الطالب من 

  .اإلمكانالحقيقة والقناعة قدر  إلىالمقارنة والتحقيق للوصول 

   والمعطيات األهداف
  :هي الجامعة هذه تأسيس من األساسية األهداف إن
 في اإلسالمية العلوم من التزّود في الراغبين من عدد ألكبر الفرص إتاحة -١

 .الجامعي المستوى
 ومنهجّية اإلسالمية العلوم في العالمية المستويات أعلى من االستفادة -٢

 .التدريس
 .ممكن حدّ  أدنى إلى الدراسة نفقات تخفيض -٣
 في مقبولة جامعية بشهادة الطالب وتزويد الصحيح، بالشكل الوقت استغالل -٤

 .العالمية والرسمية األكاديمية األوساط جميع
@ @@
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 البكالوريوس قسم

  الدراسي األسلوب
  المباشرة الدراسة

 عام لندن في اإلسالمية للعلوم العالمية الجامعة في المباشرة الدراسة بدأت
 في سوريا – دمشق إلى المباشرة الدراسة انتقلت ثم م٢٠٠٢ عام حتى ١٩٩١
 على الحصول في الطلبة تعترض بدأت التي الصعوبات بسبب م١٩٩٩ عام
  .بريطانيا إلى) الفيزا( الدخول سمة

 الساعات مجموع من ٪٨٠ بنسبة الدراسة قاعات في بالحضور الطالب يلتزم
 أو الحضور في فيها مخّير فالطالب المتبقية ٪٢٠ نسبة أما. السنة في الدراسية

 قبل من المقررة والمراجع والمصادر الدراسية الكتب إلى للرجوع االنصراف
  .الجامعة

 للتقويم وفقاً  االمتحان موعد تحديد بعد الجامعة مبنى في الطالب امتحان يتم
 مقّسمة المئوية الدرجة وتكون االمتحانية الدفاتر تصحيح ثمّ . السنوي الدراسي
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  :التالي الشكل على
  .األول الفصل امتحان  ٪١٠
  .الثاني الفصل امتحان  ٪١٠
 تبعاً  األستاذ قبل من الدرجة هذه توضع  ٪١٠

 والبحث التطبيقية الدروس في الطالب لنشاط
   .المادة تلك في يقّدمه اّلذي
 االمتحان أداء بعد: النهائي االمتحان  ٪٧٠

 األسماء وتطوى سّرية أرقام توضع النهائي
 المركز في الدفاتر تصحيح يتم ثمّ  الدفاتر وتختم

  .للجامعة الرئيسي
 العطل تنسيق الكلية ولعمادة أيام ٢١٠ الدراسية السنة في الدراسة أيام عدد

 .البلد مقتضيات حسب والمناسبات
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  )ُبعد عن( باالنتساب الدراسة
 جميع من سنوياً  المتزايدة للطلبات نظراً 
 العالمية بالجامعة لاللتحاق العالم أنحاء
 إمكانية وجود ولعدم اإلسالمية، للعلوم
 اللتزام الواردة، الطلبات هذه معظم قبول

 الدراسي المستوى على للحفاظ منها حرصاً  سنوياً  محدود عدد بقبول الجامعة
 إلى الطالب وصول في الكثيرة المشكالت وجود أخرى جهة ومن. واألكاديمي

 تذكرة قيمة وغالء البلد هذا في للمعيشة الباهظة والكلفة الدخول سمة مثل لندن
 .االنتساب طريق عن الدراسة برنامج وضع الجامعة إدارة قّررت لذلك. السفر

 من المراجع من كاملة بدورة االنتساب طريق عن الدراسة في طالب كل يزود
  .USB) وصورة صوت محاضرات( الدراسية المواد إلى باإلضافة ومالزم كتب

 شرط بلده في الجامعة قبل من يعين الذي المحلي المركز في الطالب يحضر
 وفي الدراسي، للعام النهائي االمتحان إلجراء طالباً ) ٣٠( الطالب عدد بلوغ
 مركز أقرب في االمتحان إجراء الطالب فعلى العدد هذا استكمال عدم حالة

  .لندن – للجامعة الرئيسي المركز في أو امتحاني

  :باالنتساب الدراسة لهذه األساسية الميزات
 .عمله أو وظيفته مع التعارض دون العلمي تحصيله من الطالب تمكن -١
  .المباشرة الدراسة من أقل الدراسة كلفة -٢
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الدراسية الربامج  
 

  البكالوريوس مرحلة

 اإلسالمية الشريعة
  وىلاأل السنة

 المحاضرات عدد  المادة
 الفقه -١
  )٢٦-١(        الفقه علم إلى المدخل -أ
  )٥٠-٢٧(                  العبادات -ب

٥٠  

  ٥٠  الفقه أصول -٢

  ٤١  المنطق -٣

  ٦٠  والصرف النحو -٤

  ٤٠  البالغة -٥

  ٢٨  اإلسالمي التاريخ -٦

  ٥٥  العقائد -٧

  ٤٠  اإلنكليزية اللغة -٨

  ٣٦٤  المجموع
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 الثانية السنة
المحاضرات عدد المادة  

  ٦٠  اإلسالمي التشريع تاريخ -١
  ٦٠  الفقه -٢
  ٥٤  والصرف النحو -٣
  ٦٠    القرآن علوم -٤
  ٤٠  الحديث دراية -٥
  ٥٣  الفلسفية المذاھب -٦
  ٣٣  اإلنكليزية اللغة -٧
  ٤٠  العقائد -٨

  ٤٠٠  المجموع

  الثالثة السنة
المحاضرات عدد المادة  

  ٥٦  الحديث رجال -١
  ٥٥  الفقه -٢
  ٥٠  اإلسالمية التربية -٣
  ٥٠  اإلسالمي التاريخ -٤
  ٥٠  التفسير -٥
  ٥١  والمذاھب األديان -٦
  ٤٦  الفقه أصول -٧

  ٣٥٨  المجموع
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  الرابعة السنة
المحاضرات عدد المادة  

  ٣٣  البحث أصول -١

  ١٢٠  الفقه -٢

  ٣٢  المقارن الفقه أصول -٣

  ٥٠  الفقھية القواعد -٤

  ٣٢  التفسير -٥

  ٠  التخرج بحث -٦

  ٢٦٧  المجموع

  التخرج بحث
 العلمي البحث ةكتاب آليات عرفةلم الطالب تأهيل هو التخرج بحث من الهدف
  :التالية النقاط خالل من وذلك) الرابعة( األخيرة السنة في والتخرج
 التخرج بحث عناوين اختيار  
 البحث خطة إعداد 
 للبحث الضرورية المصادر استخدام 
 العلمية المادة جمع 
 البحث كتابة 
 البحث مناقشة  
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المقارن والفقه القانون  

  وىلاأل السنة

 المحاضرات عدد  المادة
  ٢٤  القانون علم إلى مدخل -١

  ٤٠  القانون تاريخ -٢

  ٥٠  الفقه أصول -٣

  ٥٥  العقائد-٤

  ٦٠  والصرف النحو -٥

  ٤٠  اإلنكليزية اللغة-٦

  ٤١   المنطق-٧

  ٤٠  الدستوري القانون -٨

  ٣٥٠  المجموع
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  الثانية السنة

 المحاضرات عدد  المادة
  ٢٨  اإلداري القانون -١

  ٤٠  )االلتزام مصادر( المدني القانون -٢

  ٤٠  العقوبات قانون -٣

  ٦٠  اإلسالمي التشريع تاريخ -٤

  ٥٦  والمواريث الشخصية األحوال -٥

  ٣٣  البحث أصول -٦

  ٤٢  التجاري القانون -٧

  ٢٩٩  المجموع

  الثالثة السنة

 المحاضرات عدد  المادة
  ٤٨  العام الدولي القانون -١

  ٣٠  )والمعامالت العقود( المدني القانون -٢

  ٣٢  المقارن الفقه أصول -٣

  ٥٠  الفقھية القواعد -٤

  ٢٦   الفقه علم إلى المدخل -٥

  ٦٠  والبريطاني الفرنسي القانون أصول -٦

  ٢٤٦  المجموع
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  الرابعة السنة

 المحاضرات عدد  المادة
  ٤٠  والتجارية القانونية المصطلحات -١

  ٢٤  المعامالت فقه -٢

  ٥٠  )األحكام آيات( التفسير -٣

  ٤٠  الخاص الدولي القانون -٤

  ٤٠  العامة المالية -٥

  ٠  التخرج بحث -٦

  ١٩٤  المجموع

  التخرج بحث
 العلمي البحث ةكتاب آليات عرفةلم الطالب تأهيل هو التخرج بحث من الهدف
  :التالية النقاط خالل من وذلك) الرابعة( األخيرة السنة في والتخرج
 التخرج بحث عناوين اختيار  
 البحث خطة إعداد 
 للبحث الضرورية المصادر استخدام 
 العلمية المادة جمع 
 البحث كتابة 
 البحث مناقشة  
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العربية اللغة  

  وىلاأل السنة

 المحاضرات عدد  المادة

  ٦٠  )األول القسم( والصرف النحو -١

  ٤٠  )األول القسم( البالغة -٢

  ٦٠  اللغة فقه -٣

  ٣٠  الجاھلي األدب -٤

  ٦٠  القرآن علوم -٥

  ٤٠  اإلنكليزية اللغة-٦

  ٥٠  اإلسالمية التربية-٧

  ٤٠  األصوات علم -٨

  ٣٨٠  المجموع
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  الثانية السنة

المحاضرات عدد  المادة  
  ٦٠  )الثاني القسم( والصرف النحو -١

  ٣١  )الثاني القسم( البالغة أسرار -٢

  ٣٢  العروض علم -٣

  ٣٣    اإلنكليزية اللغة -٤

  ٤٤  القديم األدبي النقد -٥

  ٦٠  واألسلوب التعبير فن -٦

  ٤٥  الكريم القرآن في البالغي اإلعجاز -٧

  ٣٠٥  المجموع

  الثالثة السنة

 المحاضرات عدد  المادة
  ٦٠  )الثالث القسم( والصرف النحو -١

  ٦٠  )العباسي العصر( العربي األدب -٢

  ٣٣  البحث أصول -٣

  ٤٠  والحديث القرآن في نحوية تطبيقات -٤

  ٦٠  األندلسي األدب -٥

  ٤٠  النصوص تحليل -٦

  ٢٩٣  المجموع
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  الرابعة السنة

المحاضرات عدد المادة  
  ٦٠  )الرابع القسم( والصرف النحو -١

  ٦٠  الحديث العربي األدب -٢

  ٤٠  الحديث األدبي النقد -٣

  ٤٠  البالغة نھج في دراسات -٤

  ٤٠  القصة فن -٥

  ٤٠  المقارن األدب في دراسات -٦

  ٠  التخرج بحث -٧

  ٢٨٠  المجموع

  التخرج بحث
 العلمي البحث ةكتاب آليات عرفةلم الطالب تأهيل هو التخرج بحث من الهدف
  :التالية النقاط خالل من وذلك) الرابعة( األخيرة السنة في والتخرج
 التخرج بحث عناوين اختيار  
 البحث خطة إعداد 
 للبحث الضرورية المصادر استخدام 
 العلمية المادة جمع 
 البحث كتابة 
 البحث مناقشة  
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  )سنتان( العايل الدبلوم مرحلة
 اإلسالمية الشريعة

  وىلاأل السنة

 المحاضرات عدد  المادة
 الفقه -١

  )٢٦- ١(        الفقه علم إلى المدخل -أ
  )٥٠-٢٧(                  العبادات -ب

٥٠  

  ٥٠  الفقه أصول -٢
  ٤١  المنطق -٣
  ٦٠  والصرف النحو -٤
  ٥٥  العقائد -٥
  ٦٠  اإلسالمي التشريع تاريخ -٦
  ٦٠  الثاني القسم – الفقه -٧
  ٤٠  الحديث دراية -٨

  ٤١٦  المجموع
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  الثانية السنة

 المحاضرات عدد  المادة
  ٥٦  الحديث رجال -١

  ٥٥  الثالث القسم – الفقه -٢

  ٤٦  الفقه أصول -٣

  ٣٣  البحث أصول -٤

  ١٢٠  الرابع القسم – الفقه -٥

  ٣٢  المقارن الفقه أصول -٦

  ٥٠  الفقھية القواعد -٧

  -  التخرج بحث -٨

  ٣٩٢  المجموع

  التخرج بحث
 العلمي البحث ةكتاب آليات عرفةلم الطالب تأهيل هو التخرج بحث من الهدف
  :التالية النقاط خالل من وذلك) الرابعة( األخيرة السنة في والتخرج
 التخرج بحث عناوين اختيار  
 البحث خطة إعداد 
 للبحث الضرورية المصادر استخدام 
 العلمية المادة جمع 
 البحث كتابة 
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 البحث مناقشة  

 القانون
 

  وىلاأل السنة

 المحاضرات عدد  المادة

  ٢٤  القانون علم إلى مدخل -١

  ٤٠  القانون تاريخ -٢

  ٤٠  الدستوري القانون -٣

  ٢٧  اإلداري القانون -٤

  ٤٠  )االلتزام مصادر( المدني القانون -٥

  ٤٠  العقوبات قانون -٦

  ٤٢  التجاري القانون -٧

  ٢٥٣  المجموع
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  الثانية السنة
 المحاضرات عدد  المادة

  ٣٣  البحث أصول -١

  ٤٨  العام الدولي القانون -٢

  ٣٠  )والمعامالت العقود( المدني القانون -٣

  ٦٠  والبريطاني الفرنسي القانون أصول -٤

  ٤٠  الخاص الدولي القانون -٥

  ٤٠  العامة المالية -٦

  ٠  التخرج بحث -٧

  ٣٩٢  المجموع

  التخرج بحث
 العلمي البحث ةكتاب آليات عرفةلم الطالب تأهيل هو التخرج بحث من الهدف
  :التالية النقاط خالل من وذلك) الرابعة( األخيرة السنة في والتخرج
 التخرج بحث عناوين اختيار  
 البحث خطة إعداد 
 للبحث الضرورية المصادر استخدام 
 العلمية المادة جمع 
 البحث كتابة 
 البحث مناقشة  
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 العربية اللغة

  وىلاأل السنة
 المحاضرات عدد  المادة

  ٦٠  )األول القسم( والصرف النحو -١

  ٤٠   البالغة -٢

  ٦٠  اللغة فقه -٣

  ٣٠  الجاهلي األدب -٤

  ٦٠  )الثاني القسم( والصرف النحو -٥

  ٣٢  العروض علم -٦

  ٤٤  القديم األدبي النقد -٧

  ٦٠  واألسلوب التعبير فن -٨

  ٣٨٦  المجموع
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  الثانية السنة
 المحاضرات عدد  المادة

  ٦٠  )العباسي العصر( العربي األدب -١

  ٣٢  البحث أصول -٢

  ٦٠  األندلسي األدب -٣

  ٦٠  الحديث العربي األدب -٤

  ٤٠   الحديث األدبي النقد -٥

  ٤٠  القصة فن -٦

  ٠  التخرج بحث -٧

  ٢٩٢  المجموع

  التخرج بحث
 العلمي البحث ةكتاب آليات عرفةلم الطالب تأهيل هو التخرج بحث من الهدف
  :التالية النقاط خالل من وذلك) الرابعة( األخيرة السنة في والتخرج
 التخرج بحث عناوين اختيار  
 البحث خطة إعداد 
 للبحث الضرورية المصادر استخدام 
 العلمية المادة جمع 
 البحث كتابة 
 البحث مناقشة  
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  والتسجيل القبول
  القبول شروط

  .العربية باللغة ملّماً  الطالب يكون أن -١
 يعادلها ما أو) اإلعدادية أو( العامة الثانوية الشهادة على حائزاً  يكون أن -٢

  .الجامعة بها تعترف شهادة من
  .والسلوك السيرة حسن شهادة -٣
  .شمسية صور أربع -٤
  .االلتحاق طلب استمارة مأل -٥
 السفر جواز عن صورة -٦
  .منها قسط أو التسجيل رسوم تسديد -٧
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  التسجيل خطوات

مأل استمارة طلب االلتحاق 
بةوٕارسالها مع المستندات المطلو 

تسديد رسم دراسة 
الطلب ومقداره مائة 
 جنيه إسترليني

 تسديد الرسوم الدراسية

  

 البدء بالدراسة

الدراسة باالنتساب الدراسة المباشرة

إرسال المواد 
 الدراسية

الجامعة قبول الطالب في  
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  الطلبة ملفات
 يمكن وال لها ملكاً  تصبح التسجيل عند الجامعة إلى ترسل التي المستندات
  .الدراسة من االنسحاب الطالب قرر حال في إعادتها

  :التدريس لغة
 بها، ملماً  يكون أن الطالب وعلى العربية اللغة هي الجامعة في التدريس لغة
 تعد أن يجب والبحوث التخرج ورسائل واالمتحانات المحاضرات جميع أن حيث
  .الدراسية المواد إحدى اإلنكليزية اللغة وستكون. اللغة بهذه

  الدراسة مدة
 في الناجح الطالب يمنح سنوات أربع البكالوريوس مرحلة في الدراسة مدة

  .للبكالوريوس المعادل الدبلوم شهادة والنهائية السنوية االمتحانات

  :الدراسة موعد
 September أيلول شهر من األول األسبوع في المباشرة الدراسية السنة تبدأ

  .الالحقة السنة من July) تموز( يوليو في وتنتهي

 كانون( يناير  من األول األسبوع في االنتساب طريق عن الدراسية السنة تبدأ
  .السنة نفس September أيلول في وتنتهي January) الثاني
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  الدراسة عن االنقطاع
 من أكثر أو ٪٢٠ عن تغيبه حال في الدراسة عن منقطعاً  الطالب يعتبر

  .الدروس حصص

  القبول إعادة
 التسجيل إعادة المنسحب للطالب يحق
 ودفع جديد طلب تقديم بعد الجامعة في

  .جديد طالب كأي الرسوم

  الدراسة تأجيل
 قسم إعالم فعليه الدراسة، تأجيل أو الجامعة من االنسحاب الطالب قرر حال في

  .الجامعة في الطالب قيد يلغى عندها بذلك، خطياً  والتسجيل القبول

  والغياب الحضور
 عذر بدون( غياباته عدد يزيد ال وأن المحاضرات جميع حضور الطالب على
  .الحصص من ٪٢٠ على) مقبول
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 الـتــخـرج
 للبكالوريوس المعادل الدبلوم شهادة منح
 متطلبات إتمام بعد البكالوريوس لمستوى المعادلة الدبلوم شهادة الطالب يمنح
 :كالتالي وهي التخرج سنة
 المعتمدة الدراسية الخطة حسب بنجاح للتخرج المطلوبة المقررات جميع اجتياز 

 .الدراسي البرنامج في الجامعة في
 المناقشة في والنجاح التخرج بحث إعداد 
 الدراسية الرسوم كافة تسديد. 
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  )املرفقة القائمة انظر( اجلامعية الرسوم

 الدراسية الرسوم استرجاع نظام

  .كان سبب ألي لالسترداد قابل غير الطلب دراسة رسم -١

 في الطالب يشارك لم حال في لالسترداد قابل غير االمتحان رسم -٢
  .النهائية االمتحانات

 بدء من األولين األسبوعين خالل الدراسة من االنسحاب للطالب يجوز -٣
  .للتسجيل كرسوم منها ٪٢٥ خصم بعد الرسوم له وتعاد الدراسة

 فال الدراسة بدء من األول الشهر بعد الدراسة من االنسحاب الطالب قرر إذا -٤
 كانت مهما آخر طالب إلى تحويلها أو الرسوم من جزء أي استرداد له يحق

  .األسباب

 إلغاء الجامعة قررت حال في -٥
 الرسوم فإن ما لسبب تخصص
  .للطالب كاملة ترد الدراسية
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عامة قوانين  

 وعلى والجامعة الطالب بين تحدد أقساط على الرسوم تقسيط الممكن من 
 .األقساط هذه تسديد بمواعيد االلتزام الطالب

 لالسترداد قابل غير الطلب دراسة رسم. 

 من األول القسط يسدد لم حال في المحاضرات حضور للطالب يحق ال 
 .الرسوم كافة أو الرسوم

 الدراسية الرسوم تسديد عدم حال في الطالب قيد) ترقين( إلغاء للجامعة يحق. 

 كامل تسديد عدم حال في النهائية االمتحانات في المشاركة للطالب ُيسمح ال 
 .الجامعية الرسوم
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  االمـتـحـانـات
  الفصلية االمتحانات

 للتقويم وفقاً  االمتحان موعد تحديد بعد الجامعة مبنى في الطالب امتحان يتم
 مقّسمة المئوية الدرجة وتكون االمتحانية الدفاتر تصحيح ثمّ . السنوي الدراسي
    :التالي الشكل على
  .األول الفصل امتحان  ٪١٠
  .الثاني الفصل امتحان  ٪١٠
 الدروس في الطالب لنشاط تبعاً  األستاذ قبل من الدرجة هذه توضع ٪١٠

  .المادة تلك في يقّدمه اّلذي والبحث التطبيقية
  النهائي االمتحان  ٪٧٠

  النهائية االمتحاناتمواعيد 
 تموزمن  ولول في األسبوع األدأ االمتحان النهائي الدور األـبـي July  في

المراكز االمتحانية التي تعينها الجامعة حسب جدول االمتحان الذي سوف 
  من موعده. ينيرسل للطالب/الطالبة قبل شهر 

 تشرين الثاني من  ولالثاني في األسبوع األدأ االمتحان النهائي الدور ـبـي
November  لندن.  -في المركز الرئيسي 

 عالم الجامعة باستعداد الطالب للمشاركة في االمتحان آخر موعد إل
 من كل سنة. خامسالنهائي هو بداية الشهر ال

  على الطالب االلتزام بإجراء االمتحانات حسب الجدول االمتحاني، وال
  المواعيد ألي سبب كان.يمكن  تغيير 
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  النجاح درجة
  ٪١٠٠-٩٠      امتياز
  ٪٨٩-٧٥      جداً  جيد
 ٪٧٤-٦٥        جيد

 ٪٦٤-٥٠      مقبول
    محملة بمواد ولكن ناجح      منقول
  ٪٤٩- ٠      راسب

   االمتحانية المراكز
  المباشرة للدراسة االمتحانية المراكز – أوالً 
 .بغداد – العراق، و لندن – المتحدة المملكة في هي دائمةال متحانيةاال مراكزال

  باالنتساب للدراسة االمتحانية المراكز – ثانياً 

 كل في تتوزع والتي العالم أنحاء مختلف في امتحاني مركز ٣٣ حوالي هنالك
  .األوسط والشرق واستراليا وكندا وأميركا أوروبا من

 الطلبة عدد يصل أن يجب البلدان أحد في امتحاني مركز تعيين يتم ولكي
 مركز توفر عدم حال وفي. األقل على طالباً  ثالثين إلى االمتحان في الراغبين
  .له القريبة المراكز أحد في االمتحان في المشاركة فعليه الطالب بلد في امتحاني
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  النهائي االمتحان تعليمات
  .بتاتاً  الرصاص بقلم الكتابة عدم -١

  .وغيرها والمالزم كالكتب االمتحان قاعة إلى دراسية مواد إدخال عدم -٢

  .االمتحانات قاعة إلى) الموبايل( النقال الهاتف بإدخال السماح عدم -٣

  .الممتحنين الطلبة بين التكلم عدم -٤

 ومن كان، سبب وألي زمنية فترة ألي االمتحان لقاعة الطالب مغادرة عدم -٥
  .القاعة إلى الرجوع ثم

  .مباشرة امتحانه من االنتهاء عند االمتحان قاعة الطالب ترك يجب -٦

 وجميع الملف، رقم ذكر مع االمتحاني الدفتر على الطالب اسم كتابة -٧
 عند الدفتر يصحح لن وسوف. االمتحاني الدفتر على المطلوبة البيانات

  .ذلك ذكر عدم

  .غائباً  الطالب سيعتبر وٕاال االمتحان أداء قبل الحضور سجل على التوقيع -٨

 المشرف األستاذ إعالم الماضية األعوام من بمواد المحمل الطالب على -٩
 قاعة إلى الدخول قبل المواد/  المادة لتلك االمتحان أداء في برغبته

  .االمتحان
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  االمتحانات في المشاركة تعذر
 االمتحانات قسم إعالم بعد الدراسية المواد لكافة االمتحان تأجيل للطالب يحق 

 يعتبر فسوف وٕاال االمتحان، موعد من األقل على شهر قبل خطياً  الجامعة في
  .السنة تلك في راسباً 

 من) أبريل/ نيسان( الرابع الشهر قبل تسجيله تم الذي المؤجل الطالب على 
  التأجيل رسم دفع الدراسية السنة

 المشاركة شرعي بعذر أكثر أو مادة في االمتحان عن المتخلفين للطلبة يحق 
 .الثاني الدور امتحان في

 إلى مرحلة من لالنتقال ولكن الدراسية المواد امتحان تأجيل للطالب يحق 
 السابقة األعوام من والمحملة المؤجلة المواد عدد يزيد ال أن يجب أعلى مرحلة
 .مواد ثالث عن

 عن الدراسة مدة تزيد ال أن على واالمتحان الدراسة في االشتراك للطالب يحق 
  .سنوات ٨
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  االمتحان درجة على االعتراض

 رسالة بإرسال وذلك مادة ألي الممنوحة الدرجة على االعتراض للطالب يحق 
 .االمتحاني الدفتر تصحيح مراجعة بها يطلب خطية

 االمتحاني الدفتر مراجعة من االمتحانات قسم يقوم االعتراض استالم عند 
 غير أسئلة وجود عدم أو الدرجات جمع في خطأ وجود عدم من للتأكد

 .المراجعة بنتيجة الطالب يبلغ ثم األستاذ، قبل من مصححة

 الدفتر تصحيح إعادة يمكن المراجعة على الطالب اعترض حال في 
 المحدد التصحيح إعادة رسم الطالب تسديد بعد وذلك ثانية مرة االمتحاني

 .لذلك

  في االمتحانات الغش
 تحال االمتحان مراقب قبل من االمتحان في يغش طالب أي ضبط حال في
 تجاه قراراً  يأخذ سوف والذي الجامعة، في التأديبي المجلس إلى الغش حالة

 فصل حد إلى العقوبة تصل وقد االمتحانات، قوانين حسب الغاش الطالب
  .الجامعة من الطالب
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  التخرج أحباث

  الفصلية األبحاث – أوالً 
 صفحات ١٠ حدود في مختصر بحث إعداد هو الفصلية األبحاث من الهدف
  .الجامعية البحث إعداد حول مبدأية فكرة الطالب فيه يأخذ والذي

  التخرج بحث – ثانياً 
 هو) المباشرة للدراسة( الفصلية األبحاث إلى باإلضافـة التخرج بحث من الهدف
 األخيرة السنة في والتخرج العلمي البحث ةكتاب آليات معرفة على الطالب تأهيل

  :التالية النقاط خالل من وذلك) الرابعة(
 التخرج بحث عناوين اختيار  
 البحث خطة إعداد 
 للبحث الضرورية المصادر استخدام 
 العلمية المادة جمع 
 البحث كتابة 
 البحث مناقشة 
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الـعـلـيـا الدراســات قسم  

 :مقدمة
 للعلوم العالمية الجامعة في) والدكتوراه الماجستير( العليا الدراسات بدأت

 العليا الدراسات في المعتمد المنهج. ١٩٩٦–١٩٩٥ الدراسي العام في اإلسالمية
 ومتابعة (Research) البحث على القائم البريطاني المنهج هو الجامعة في

 الدراسية الحلقات وتقديم المشرف األستاذ
 هو كما المناقشة، إجراء ثم) السمينارات(

  .المعروفة البريطانية الجامعات في الحال

 :والغايات األهداف
 المؤهلة العلمية الكوادر تخريج في الجامعة رسالة استكمال إلى القسم هذا يهدف
 على التأكيد مع العالية، واإلنسانية اإلسالمية العلوم فروع في واإلبداع للبحث
 حصول فإن كذلك. المعاصرة المجتمعات بها تمر التي المشكالت حل في دورها
 يؤهلهم سوف والدكتوراه كالماجستير العليا الدراسات شهادات على الطلبة

 المؤسسات من وغيرها األبحاث، مراكز في والعمل الجامعات، في للتدريس
  .األكاديمية
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  :  التخصصات
  :التالية الفروع في التسجيل يتم

  وآدابها العربية اللغة -١

  )الفقهية المستجدات( وأصوله الفقه -٢

  والحديث القرآن وعلوم التفسير -٣

 مع مقارنات( المعاصر اإلسالمي والفكر والفلسفة والمنطق الكالم علم -٤
  ).المعاصرة الحديثة الفلسفة

  المقارن والفقه القانون -٥

 مع مقارنة( إسالمي منظور من االجتماع وعلم النفس وعلم التربية مشكالت -٦
  )الحديثة النظريات

  والحديث القديم اإلسالمي التاريخ -٧

  اإلسالمي السياسي الفكر -٨

  اإلسالمي االقتصاد -٩
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  : الدراسة نظام
  : مرحلتين إلى الدراسي البرنامج ينقسم

 لبحثه معيناً  موضوعاً  الطالب يقدم وفيها: MPhil الفلسفة ماجستير مرحلة  -أ
 للجامعة، العلمي المجلس قبل من ُيدرس حيث العليا، الدراسات عمادة إلى
 ٢٠٠٠ بحدود( بحث خطة عمل منه يطلب المجلس، عليه وافق فإذا
 ويباشر Supervisor المشرف األستاذ له يعّين اعتمادها وبعد ،)كلمة

 كلمة ألف ٣٥ بحدود المرحلة هذه في األطروحة حجم. بحثه في الطالب
  .والمالحق الفهارس عدا

 مرحلة اجتيازه بعد المرحلة هذه في الطالب يقبل: PhD الدكتوراه مرحلة  -ب
 وموافقة المناقشة لجنة توصية وبعد بكفاءة، MPhil الفلسفة ماجستير
  . الجامعة مجلس

 الممكن فمن أخرى جامعة من الماجستير على الطالب حصول حال وفي  
 في األطروحة حجم أما. مباشرة الدكتوراه مرحلة في قبوله إمكانية دراسة
  .والمالحق الفهارس عدا كلمة ألف ٦٥ بحدود فتكون المرحلة هذه
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  :القبول شروط
 األقل على جيد بتقدير البكالوريوس شهادة على حائزاً  الطالب يكون أن.  

 والسلوك السيرة حسن يكون أن.  

 أو العالمات كشف إلى باإلضافة العلمية المؤهالت من مصدقة صورة 
  .األصلية النسخة

 علمية تزكية شهادة يقدم أن (Reference) الجامعيين األساتذة من اثنين من. 

 شخصيتين صورتين. 

 السفر جواز عن صورة. 

 الطلب دراسة رسم تسديد (Application fee).  
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: العلمي اإلشراف  
 أو أستاذ بدرجة PhD الدكتوراه درجة على حائزاً  المشرف األستاذ يكون أن  -أ

 العلمي البحث ميدان في والكفاءة الخبرة ذوي من يكون وأن مساعد، أستاذ
  . واألكاديمي

 واآلخر تخصصي أحدهما: مشرفان للطالب يعين الحاالت بعض في   -ب
  .منهجي

  .للجامعة العلمي المجلس مسؤولية من المشرف األستاذ تعيين   -ج

 مشرف بتعيين الجامعة تقوم عمله أداء من المشرف تمكن عدم حال في   - د
  .عنه بديل

 

  :المشرف باألستاذ الطالب اتصال
 باإلضافة هذا األقل، على شهر كل مرة المشرف األستاذ لقاء الطالب على  -أ

 (email) وااللكتروني العادي كالبريد األخرى الوسائل عبر به التصاله
  .الحديثة االتصال وسائل من ذلك وغير والفاكس،

 تقدمه ومدى الطالب بحث سير عن تقاريره بتقديم المشرف األستاذ يقوم  -ب
  .الجامعة إدارة إلى دوري بشكل



 47

:التسجيل  
 عمادة إلى المطلوبة األخرى الوثائق ويقدم التسجيل استمارة الطالب يمأل  -أ

. عليها للموافقة الجامعة مجلس إلى بدورها ترفعها التي العليا، الدراسات
 تعيد ال فالجامعة تسجيله، على الموافقة تتم لم أو الطالب انسحب وٕاذا

  .للطالب ومرفقاته المقدم الملف
 من وقت أي في االلتحاق طلب تقديم التسجيل في الراغب للطالب يمكن   -ب

 أو ،)فبراير( شباط من األول في إما: يكون النهائي القبول ولكن السنة،
 وعليه ،)أكتوبر( األول تشرين من األول أو ،)يوليو( حزيران من األول
 بناءً   التالية للسنوات الجامعية الرسوم وتحتسب الدراسية، السنة بداية تكون
  .ذلك على

 

  :الدراسة مدة

 

 

 

 

  PhD الدكتوراه MPhil الفلسفة ماجستير  الدراسة نوع

)أدنى حد( سنة كامل دوام  
  )أقصى حد( سنتان 

)أدنى حد( سنتان  
)أقصى حد( سنوات أربع  

  )أدنى حد( سنتان جزئي دوام
  )أقصى حد( سنوات ثالث

)أدنى حد( سنوات ثالث  
 ) أقصى حد( سنوات خمس
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  :املناقشة
 أو المشرف األستاذ يقدمه تقرير على بناء للمناقشة صالحة الرسالة تكون  -أ

 الرسالة صالحية فيه يبين العليا الدراسات عمادة إلى) المشرفين األستاذين(
  .المطلوبة المدة إتمام وبعد للمناقشة

 منها نسختان: أولياً  تجليداً  مجلدة أطروحته من نسخ خمس الطالب يهيئ  -ب
 واألخيرة المشرف، لألستاذ وأخرى للجامعة، وواحدة المناقشة، لجنة لعضوي
 تحديد ثم ومن لقراءتها المناقشين األساتذة على النسخ توزع حيث للطالب،
  .المناقشة موعد

  :من تتكون المناقشة لجنة   - ج 
  External Examiner الخارجي الممتحن - ١   

  Internal Examiner الداخلي الممتحن - ٢  
   Supervisor المشرف األستاذ - ٣  
 Postgraduate Dean العليا الدراسات عميد - ٤  

  :املناقشة نتيجة
  :التالية الوجوه على فتكون المناقشة لنتيجة بالنسبة
 تصحيحات أية بدون ناجح. 
 طفيفة تصحيحات مع ناجح. 
 جذرية تصحيحات مع ناجح. 
 راسب.  
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  :املناقشة مكان
 إجراء يمكن استثنائية حاالت وفي لندن، في الجامعة مركز في الرسالة تناقش

 حيث منه، قريب آخر بلد أي في أو الطالب فيه يقيم الذي البلد في المناقشة
 هذا إلتمام هناك الموجودة الجامعة مراكز أحد مع العليا الدراسات إدارة تنسق
 .األمر

  :التخرج شهادة
 بعد PhD الدكتوراه شهادة أو MPhil الفلسفة ماجستير شهادة الطالب يمنح
  :كالتالي التخرج متطلبات إتمام

  .المناقشة في نجاحه -١
 .الجامعة في العليا الدراسات لعمادة مصححة نسخة إرسال -٢
 .الرسوم كافة تسديد -٣

  :الدراسة عن االنقطاع
 الدراسة بدء من األولين األسبوعين خالل الدراسة من االنسحاب للطالب يجوز
  .تسجيل كرسوم منها ٪٢٥ خصم بعد الرسوم له وتعاد
 فال الدراسة بدء من األول الشهر بعد الدراسة من االنسحاب الطالب قّرر إذا

  .الرسوم من جزء أي استرداد له يحق
 إرسال مع طلب تقديم عبر وذلك مقبول، بعذر الدراسة يؤجل أن للطالب يمكن

 .الدراسة لتأجيل عذره تثبت مستندات
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  :عامة قوانني
 وعلى والجامعة، الطالب بين ُتحّدد أقساط على الرسوم تقسيط الممكن من 

 .األقساط هذه تسديد بمواعيد االلتزام الطالب

 من األول القسط يسدد لم حال في المشرف باألستاذ االتصال للطالب يحق ال 
 .الرسوم كافة أو الرسوم

 الرسوم تسديد عن تأخره حال في الطالب قيد) رقن( إلغاء للجامعة يحق 
 .أشهر ستة أقصاها لمدة الدراسية

 كامل تسديد عدم حال في النهائية المناقشة في المشاركة للطالب ُيسمح ال 
 .الجامعية الرسوم

 لالسترداد قابلة غير إسترليني جنيه مائة الطلب دراسة رسم. 

 فقط واحدة مرة التخرج شهادة تمنح. 



 51

  :املكتبة
 المختلفة المصادر للطالب توفر ألنها الجامعة في األقسام أهم أحد هي المكتبة

 فروع كافة في كتاب آالف خمسة على يقرب ما المكتبة وتحتوي. والمتنوعة
 القرآن، الفقه، مثل واإلنسانية اإلسالمية العلوم
 األديان، المعتقدات، وآدابها، العربية اللغة

  .الفلسفة التاريخ، العقائد،

 اتيالدور  من كبير عدد على المكتبة وتشمل
 كما ،المتخصصة األكاديمية والمجالت

 تضم أنها حيث الجامعة خارج من القراء من عدد قبل من المكتبة تستخدم
  .لندن في أخرى مكتبات في عليها الحصول يمكن ال وٕاسالمية عربية مصادر

 لتسجيلل حتاجي وفس ذلك وبعد ،الجامعية البطاقة على الحصول الطالب على
  .المكتبة موظفي أعضاء أحد مع

. أسبوعين لفترة كتب أربعة استعارة للطالب يمكن
 ظرف أي تحت المكتبة الكتب تغادر ال أن وينبغي
  . كان

 .الجامعة مبنى من لثالثا الطابق في المكتبة تقع

  .الجامعة في العمل ساعات نفس هي مكتبةال في الدوام
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