
 جامعة طنطا 

 ية الحقوقلك

 قرار وزارى 
 52/9/5107( بتاريخ 7834رقن)

 بشأى إصدار الالئحت الداخليت لكيت احلقوق جاهعت طنطا
 )هرحلت الدراساث العليا بنظام الساعاث ادلعتودة(

 وزير التعميم العالى ورئيس المجمس األعمى لمجامعات .
والئحته التنفيذية والقوانين والقرارات  2531( لسنة 45بعد االطالع عمى قانون تنظيم الجامعات رقم ) -

 .المعدلة والمكممة لهما

بالالئحة التنفيذية لقانون تنظبم الجامعات  2531( لسنة 405وعمى قرار رئيس الجمهورية رقم ) -
 والقرارات المعدلة له .

ة لكمية الحقوق بشأن إصدار الالئحة الداخمي 13/3/2555( بتاريخ 438وعمى القرار الوزارى رقم ) -
 جامعة طنطا )لمرحمتى الميسانس والدراسات العميا( والقرارات المعدلة له .

 . 12/1/1024،  13/1/1028وعمى موافقة مجمس جامعة طنطا بجمستيه بتاريخ  -

،  22/21/1028،  4/5/1024وعمى موافقة لجنة قطاع الدراسات القانونية بجمستيه بتاريخ  -
8/2/1024 . 

 . 18/4/1024لمجمس األعمى لمجامعات بجمسته بتاريخ وعمى موافقة ا -

 
 قرر

 )المادة األولى(
يعمل بالالئحة الداخمية المرفقة والخاصة بكمية الحقوق جامعة طنطا )مرحة الدراسات العميا بنظام 

 الساعات المعتمدة( ويمغى كل نص يخالف أحكامها .
 )المادة الثانية(

 القرار . عمى جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا
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 الالئحت الداخليت لكليت احلقوق
 جاهعت طنطا)هرحلت الدراساث العليا(

 بنظام الساعاث ادلعتودة
 
 
 األولالباب 

 الدرجاث العلويت
 كمية الحقوق الدرجات العممية اآلتية : طمبتمنح جامعة طنطا بناء عمى ( 2مادة )
 اآلتية  : دبموم الدراسات العميا في أحد الفروع -1

 . اإلسالميةالشريعة  -ج      . القانون العام -ب        . القانون الخاص -أ 
 . القانون الدولي -و       . اإلداريةالعموم  - ىـ      . نائيةالجالعموم  -د 
. التجــارة الدوليــة -ط             . ضــائيةالقالعمــوم  -ح . العمــوم اتصتدــادية والماليــة -ز 

 . لقانون المدنيا -ى     
  . درجة الماجستير فى الحقوق -2
 . وقدرجة الدكتوراه فى الحق -3

 الثانيالباب 
 )أحكام عاهت(   

ــــــا تكــــــون الدراســــــة  -( 1مااااااادة ) ــــــة الدراســــــات العمي ــــــى مرحم بنظــــــام الســــــاعات المعتمــــــدة فــــــى إطــــــار ف
 .الفدل الدراسي

ة نجاحــــو فــــي المقــــرر الـــــ ي الســــاعة المعتمــــدة ىــــي وحــــدة صيــــاس عمميــــة تســــجل لمطالــــب فــــي حالــــ -
 . يدرسو وىي عبارة عن ساعة دراسية واحدة نظرية أسبوعياً 

تكــــون الســــاعة المعتمــــدة ىــــي أســــاس تعيــــين العــــبء الدراســــي لمطالــــب فــــي كــــل فدــــل دراســــي وفقــــًا  -
 . ألحكام ى ه الالئحة

 الثالثالباب 
 الدراساث العليا اثدبلوه

ـــــــب فـــــــي أي مـــــــن دبمومـــــــ (8ماااااااادة ) ـــــــي يشـــــــترط لقيـــــــد الطال ات الدراســـــــات العميـــــــا أن يكـــــــون حادـــــــاًل عم
الميســـــــانس فـــــــي الحقـــــــوق مـــــــن إحـــــــدى جامعـــــــات جميوريـــــــة مدـــــــر العربيـــــــة أو عمـــــــي درجـــــــة عمميـــــــة 

مــــــن داخــــــل مدـــــــر أو  أو المعاىــــــد العمميــــــة المعتـــــــر  بيــــــا معادلــــــة ليــــــا مــــــن الجامعـــــــات المدــــــرية
 . خارجيا

 ـــــالث  : مـــــواد أربـــــ اني يـــــدرس الطالـــــب فـــــي كـــــل فدـــــل دراســـــي مـــــن الفدـــــمين األول وال ـــــ -( 4ماااااادة )
الطالـــب مــــن بـــين مـــادتين فــــى كـــل فدــــل  ىــــايختار  إضــــافة إلـــى مــــادة واحـــدة اختياريـــة ، منيـــا أساســـية

، حيــــث يــــدرس الطالــــب فــــى كــــل فدــــل  باســــت ناء دبمــــومى القــــانون العــــام والقــــانون الخــــاص،  دراســــى
الـــــب مـــــن بـــــين ، إضـــــافة إلـــــى مـــــادة واحـــــدة اختياريـــــة يختارىـــــا الط خمـــــس مـــــواد ، أربـــــ  منيـــــا أساســـــية
ـــــة مـــــادتين فـــــى كـــــل فدـــــل دراســـــى ـــــس الكمي ـــــة إعـــــادة  بعـــــد أخـــــ  رأى مجـــــالس ، ولمجم األصســـــام العممي

 . الدراسيينالمواد عمى الفدمين  توزي  ى ه
شـــــــاممة اتمتحانـــــــات  خمســــــة عشـــــــر أســــــبوعاً  فــــــى كـــــــل فدــــــل دراســـــــىتســـــــتررق الدراســـــــة   -( 1مااااااادة )

 النيائية و لك عمى النحو التالى :
ــــدأ الدراســــة بــــوفدــــل الخريــــ   األول ) الفدــــل الدراســــي - ــــ  مــــن شــــير  وتب مــــن بدايــــة األســــبوع الراب

، ويبــــدأ اتمتحــــان خــــالل األســــبوع ال ــــانى مــــن  حتــــى األســــبوع الرابــــ  مــــن شــــير ديســــمبرو ســــبتمبر 
 . شير يناير
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ــــ     - ــــانى )فدــــل الربي ــــو مــــن الفدــــل الدراســــى ال  ــــدأ الدراســــة ب ــــة األســــبوع األول مــــن شــــير وتب بداي
، ويبــــــدأ اتمتحــــــان فــــــى بدايــــــة األســــــبوع  ويايــــــة األســــــبوع األول مــــــن شــــــير يونيــــــمــــــارس وحتــــــى ن

 . وال الث من شير يوني
 . يجوز لمجمس الكمية تعديل ى ه المواعيد بما ت يخل بالنداب المقرر  -
 يجوز لمجمس الكمية عقد امتحان فى شير سبتمبر إ ا كان مـن شـ ن  لـك تمكـين الطالـب مـن التخـرج  -

 . خول فيو لمطالب الراسبين فى مقرر واحد أو مقررين كحد أصدى، ويقتدر الد
وتــنظم ىــ ه الالئحــة عــدد الســاعات المعتمــدة ،  يحــدد مجمــس الكميــة أعــداد المقبــولين فــى كــل دبمــوم (2مااادة)

 ا صـــل عـــدد الدارســـين المســـجمين فـــى ؛ وا   المطمـــوب اجتيازىـــا كمتطمبـــات أساســـية لمحدـــول عمـــي الـــدبموم
خمســة وعشــرين دارســًا ت يطــرح الــدبموم فــى  لــك الفدــل مــا لــم يقــرر مجمــس الكميــة الفدــل الدراســى عــن 

 . خال   لك
مـن بدايـة األسـبوع ال ـانى مـن شـير  يفتح باب التسجيل بدبمومات الدراسات العميا مرة واحدة ، اعتبـاراً  (3مادة)
ار مـواد الفدـل الدراسـى من  ات الشير وعمـى الطالـب اتلتـزام باختيـ بتمبر وحتى نياية األسبوع ال الثس

 . ال انى صبل بداية الفدل ب سبوعين
% فــي 25يحــرم الطالــب مــن دخــول اتمتحــان النيــائي لممقــرر الدراســي إ ا زادت نســبة  يابــو عمــى  (4مااادة)

يقبمـو  ، مـا لـم يقـدم عـ راً راسـب   )ىــ)فيو ويردد لو تقـدير  ، ويعتبر الطالب راسباً  الفدل الدراسي الواحد
 ة .مجمس الكمي

 التالي: لمجدوليقدر نجاح الطالب في المقررات وفي التقدير العام وفقًا    (5مادة )
 التقدير العام النقاط التقدير باألحرف 10الدرجة من 

 ممتاز 4 أ 22إلى  18
 جيد جداً  3.5 ب + 18إلى أصل من  17
 جيد جداً  3 ب  17إلى أصل من  16
 //جيد 2.5 ج + 16إلى أصل من  15
 //جيد 2 ج 15إلى أصل من  14

 راسب دفر ىـ 14أصل من 
 عمى أن يتم حساب النقاط والمعدتت عمى النحو التالى: 
 . يحسب تقدير الطالب فى المقرر عمى أساس أن كل ساعة دراسية تعادل أرب  نقاط -1
ــــارة عــــن حادــــل ضــــرب عــــدد النقــــاط التــــى يحدــــل عمييــــا  -2 مجمــــوع نقــــاط المقــــرر الواحــــد ىــــو عب

 . عدد الساعات المعتمدة لممقرر الطالب فى

مجمـــــوع نقـــــاط الفدـــــل الدراســـــى ىـــــو عبـــــارة عـــــن مجمـــــوع نقـــــاط الفدـــــل الدراســـــى مقســـــومًا عمـــــى  -3
 . مجموع عدد الساعات المعتمدة المسجمة فى الفدل الدراسى

ــــــى حدــــــل  -4 ــــــررات المســــــجمة الت ــــــ  المق ــــــاط لجمي ــــــارة عــــــن مجمــــــوع النق المعــــــدل التراكمــــــى ىــــــو عب
ـــــرة ا ـــــب طـــــوال فت ـــــى مجمـــــوع عـــــدد الســـــاعات المعتمـــــدة المســـــجمة عمييـــــا الطال لدراســـــة مقســـــومًا عم

 . طوال فترة الدراسة
جيميا خـــــــالل العـــــــبء الدراســـــــي ىــــــو عـــــــدد الســــــاعات المعتمـــــــدة التــــــي يســـــــمح لمطالــــــب بتســـــــ (20مااااااادة )

، ويـــــتم تحديـــــد حـــــد أدنـــــى وحـــــد أصدـــــى لمعـــــبء الدراســـــي لكـــــل دبمـــــوم  الفدـــــل الدراســـــي الواحـــــد
 . وفقاً ألحكام ى ه الالئحة
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يعـــــين كـــــل صســـــم عممـــــي فـــــي بدايـــــة كـــــل فدـــــل دراســـــي مرشـــــدًا أكاديميـــــًا لممـــــواد التـــــى تـــــدرس  (22ادة )مااااا
ـــــة التـــــدريس . ويتـــــولى المرشـــــد األكـــــاديمى ميـــــام اإلرشـــــاد  داخـــــل القســـــم مـــــن بـــــين أعضـــــاء ىيئ

 . عمى صرار مجمس الكمية ، وتحدد مكاف تو بناءً  لطالب الدبموم خالل مدة الدراسة
وتكـــــون مـــــدة اتمتحـــــان  ـــــالث ســـــاعات لكـــــل  ، فـــــي جميـــــ  المـــــواد ن تحريريـــــاً يكـــــون اتمتحـــــا (21ماااااادة )

بمــــا فــــى  وتكــــون النيايــــة العظمــــى لدرجــــة اتمتحــــان فــــى المــــادة الواحــــدة عشــــرين درجــــة،  مــــادة
 ويجـــــــوز لمجمـــــــس الكميـــــــة أن يقـــــــرر امتحانـــــــًا شـــــــفييًا وفقـــــــًا لمقواعـــــــد التـــــــى  لـــــــك صاعـــــــة البحـــــــث

 . جامعة، عمى أن يتم اعتمادىا من مجمس ال ضعياي
والحــــد األصدــــى أربعــــة فدــــول  ، دراســــيينالــــدبموم فدــــمين  درجــــة يكــــون الحــــد األدنــــى لنيــــل  (28مااااادة )

صيــــــد الــــــدارس إ ا لــــــم يســــــتكمل متطمبــــــات التخــــــرج خــــــالل  ويمرــــــى.  دراســــــية متتاليــــــة أو متفرصــــــة
 . المدة الزمنية المقررة

ـــــل (24ماااااادة) ـــــات ني ـــــين ســـــاعة معتمـــــدة تكـــــون متطمب ـــــدبموم  ال  منيـــــا ســـــت ســـــاعات معتمـــــدة ،  درجـــــة ال
لقاعـــــة البحـــــث كمقـــــرر إجبـــــارى يدرســـــو الطالـــــب عمـــــى مـــــدار الفدـــــمين الدراســـــيين بواصـــــ   ـــــالث 

ــــًا  ســــاعات لكــــل فدــــل منيمــــا ، عمــــى أن يقــــدم فــــى نيايــــة الفدــــل الدراســــى ال ــــانى بح ــــًا مكتوب
 . يناصش فيو شفوياً 

احــــد تســــ  ســــاعات معتمــــدة ، يكــــون الحــــد األدنــــى لمعــــبء الدراســــي فــــي الفدــــل الدراســــي الو   (21) دةمااااا
ويجــــوز  . صاعــــة البحــــث، بخــــال  ســــاعات  ا نتــــا عشــــرة ســــاعة معتمــــدةويكــــون الحــــد األصدــــى 

لمجمـــــس الكميـــــة زيـــــادة الحـــــد األصدـــــى لمعـــــبء الدراســـــى  ـــــالث ســـــاعات معتمـــــدة برـــــرض إتمـــــام 
 . متطمبات التخرج

ة مــــن المــــواد المقــــررة يجــــوز لمجمــــس الكميــــة أن يقــــرر تــــدريس مــــادة أو أك ــــر أو جــــزء مــــن مــــاد (22مااااادة )
 . عمي اصتراح مجمس القسم المختص في الدبمومات بمرة أجنبية بناءً 

يجـــوز لمجمـــس الكميـــة أن يقـــرر فـــتح الدراســـة بـــدبمومات الدراســـات العميـــا فـــي كـــل الفـــروع أو فـــي  (23ماااادة )
قرىــا لمقواعــد التــي ي ، وفقــاً  بنظــام التعمــيم المفتــوح لمحادــمين عمــى الميســانس فــى الحقــوق بعضــيا

، وفي ضوء الضوابط التي يقرىا  الدراسات العميا ومجمس الجامعة مجمس ويعتمدىامجمس الكمية 
 . األعمي لمجامعات سالمجم

ــــــس الكميــــــة (24مااااااادة ) العميــــــا ومجمــــــس الجامعــــــة أن يتفــــــق مــــــ  ، بعــــــد موافقــــــة مجمــــــس الدراســــــات  لمجم
 . لدراسات العمياحدي الجامعات األجنبية عمي منح درجة مشتركة في أحد دبمومات اإ

ـــــــررات الدراســـــــ (25ماااااااادة ) ـــــــوي العممـــــــي لممق ـــــــة المحت ـــــــس الكمي ـــــــدبمومات ، ويجـــــــري يحـــــــدد مجم ـــــــي ال ية ف
ـــــــيلمواكبـــــــة التطـــــــورات العمم تحـــــــدي يا ـــــــة واألكاديميـــــــة ، و لـــــــك بنـــــــاًء عم اصتـــــــراح مجـــــــالس األصســـــــام  ي

 . العممية المختدة
ـــــــا (10ماااااااادة ) ـــــــس الجامعـــــــة مكافئ ـــــــيحـــــــدد مجم ـــــــات ب ـــــــدريس واتمتحان ـــــــات الت ،  دبمومات الدراســـــــات العمي

 . الكميةعمى اصتراح مجمس  بناءً  ميات اإلداريين بإدارة الدراسات العومكافئا
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 موزعة عمى الفدمين الدراسيين:تبين الجداول اآلتية المقررات التي تدرس لنيل كل دبموم  (12مادة )
 :  دبموم القانون الخاص -أوالا 
  : الفصل الدراسي األول 

 عدد الساعات قرراسم الم
 ساعات 3 . القانون المدني م  التعمق

 ساعات 3 صانون المرافعات المدنية والتجارية م  التعمق.
 ساعات 3 . القانون الدولي الخاص م  التعمق

 ساعات 3 . عمميات البنوك م  التعمق
 -:اآلتيتينمادتين المن مادة يختارىا الطالب 

 . ىالمستجدات فى الفقو اإلسالم -1
  . القانون الرومانى -2

 
 ساعات 3
 ساعات 3

  : الفصل الدراسي الثاني 
 عدد الساعات اسم المقرر

 ساعات 3 . تجارى م  التعمقالقانون ال
 ساعات 3 . الشريعة اإلسالمية )دراسة مقارنة ب حد فروع القانون الخاص 

 ساعات 3 . فمسفة القانون م  التعمق
 ساعات 3 . القانون المدنى المقارن

 -:مادة يختارىا الطالب من المادتين اآلتيتين
 . التنظيم القضائي المدري-1
 . العقود الدولية -2

 
 ساعات 3
 ساعات 3

 ساعات 8 قاعة بحث
 دبموم القانون العام :  -ثانياا  
    : الفصل الدراسي األول 

 عدد الساعات اسم المقرر
 ساعات 3 . القانون اتدارى م  التعمق

 ساعات 3 . انون الجنائي م  التعمقالق
 ساعات 3 . القانون الدولي العام م  التعمق

 ساعات 3 . المالية العامة م  التعمق
 -:مادة يختارىا الطالب من المادتين اآلتيتين

 . الماليةالسياسة -1
 . نظام الحكم فى اإلسالم -3

 
 ساعات 3
 ساعات 3

  : الفصل الدراسي الثاني 
 دد الساعاتع اسم المقرر

 ساعات 3 . صانون العقوبات التكميمي
 ساعات 3 . القانون الدستوري م  التعمق
 ساعات 3 . التشري  الضريبى م  التعمق

 ساعات 3 . القانون الدولى اإلنسانى
 -:مادة يختارىا الطالب من المادتين اآلتيتين 

 . المنظمات الدولية -1
 . القضاء الدستورى م  التعمق  -2

 
 ساعات 3
 ساعات 3

 ساعات 8 قاعة بحث
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 دبموم الشريعة اإلسالمية :  -ثالثاا 
  : الفصل الدراسي األول 

 عدد الساعات اسم المقرر
 ساعات 3 . المقارن اإلسالميالفقو 

 ساعات 3 . اإلسالميالنظريات العامة في الفقو  
 ساعات 3 . األحوال الشخدية المقارنة
 -المادتين اآلتيتين: مادة يختارىا الطالب من

 . اإلسالمفي  نظام الحكم -1
 . القضايا الفقيية المعادرة-2

 
 ساعات 3
 ساعات 3

 ساعات 8 قاعة بحث
  :  الفصل الدراسي الثاني 

 عدد الساعات اسم المقرر
 ساعات 3 . أدول الفقو م  التعمق
 ساعات 3 . اإلسالميالمعامالت في الفقو 

 ساعات 3 . اإلسالميالتشري  الجنائي 
 -مادة يختارىا الطالب من المادتين اآلتيتين:

 . النظم اتصتدادية في اإلسالم  -1
 . القضاء فى اإلسالم -2

 
 ساعات 3
 ساعات 3

 ساعات 8 قاعة بحث
 دبموم العموم الجنائية :  - رابعاا 
  : الفصل الدراسي األول 

 عدد الساعات اسم المقرر
 ساعات 3 . صانون العقوبات م  التعمق

 ساعات 3 . صانون العقوبات التكميمي  
 ساعات 3 . عمم اإلجرام م  التعمق

 -مادة يختارىا الطالب من المادتين اآلتيتين:
 . السياسة الجنائية  -1
 . الدولىالقانون الجنائى  -2

 
 ساعات 3
 ساعات 3

 ساعات 8 قاعة بحث
  :  الفصل الدراسي الثاني 

 لساعاتعدد ا اسم المقرر
 ساعات 3 .صانون اإلجراءات الجنائية م  التعمق 

 ساعات 3 عمم العقاب م  التعمق.
 ساعات 3 . السياسة العقابية م  التعمق

من بين مادتين يحددىما مجمـس الكميـة سـنويًا مادة يختارىا الطالب 
 -من المواد التالية:

 . اإلرىاب في القانون الجنائي -1
 . ائيةالدفوع فى اإلجراءات الجن -2
 . اإلسالميالتشري  الجنائى  -3

 
 ساعات 3
 ساعات 3
 ساعات 3

 ساعات 8 قاعة بحث
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 دبموم العموم االقتصادية :  -خامساا  
  : الفصل الدراسي األول 

 عدد الساعات اسم المقرر
 ساعات 3 . النظرية اتصتدادية م  التعمق

 ساعات 3 . القانون اتصتدادي م  التعمق 
 ساعات 3 . ريبى م  التعمقالتشري  الض

 -مادة يختارىا الطالب من المادتين اآلتيتين:
 . التنمية اتصتدادية -1
 . تاريخ الفكر اتصتدادي -2

 
 ساعات 3
 ساعات 3

 ساعات 8 قاعة بحث
  : الفصل الدراسي الثاني 

 عدد الساعات اسم المقرر
 ساعات 3 . المالية العامة م  التعمق

 ساعات 3 . العالصات اتصتدادية الدولية م  التعمق
 ساعات 3 . اصتداديات النقود والبنوك

 -مادة يختارىا الطالب من المادتين اآلتيتين:
 . األسواق النقدية والمالية  -1
 . مشكالت اتصتداد الدولي المعادر -2

 
 ساعات 3
 ساعات 3

 ساعات 8 قاعة بحث
 ولي : دبموم القانون الد -سادساا 

  : الفصل الدراسي األول 
 عدد الساعات اسم المقرر

 ساعات 3 . القانون الدولي العام م  التعمق
 ساعات 3 . القانون الدولي الخاص م  التعمق
 ساعات 3 . القانون الدولي اإلنساني م  التعمق

 -مادة يختارىا الطالب من المادتين اآلتيتين:
 . التحكيم الدولي الخاص -1
  . قانون الدولي الجنائيال-2

 
 ساعات 3
 ساعات 3

 ساعات 8 قاعة بحث
  : الفصل الدراسي الثاني 

 عدد الساعات اسم المقرر
 ساعات 3 . المنظمات الدولية م  التعمق

 ساعات 3 . العقود الدولية
 ساعات 3 . القانون الدبموماسي والقندمي

 -مادة يختارىا الطالب من المادتين اآلتيتين:
 . القانون الدولي لمبحار  -1
 . القانون الدولي الخاص البيئي  -2

 
 ساعات 3
 ساعات 3

 ساعات 8 قاعة بحث
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 دبموم العموم اإلدارية :  -سابعاا 
  : الفصل الدراسي األول 

 عدد الساعات اسم المقرر
 ساعات 3  . القانون اتدارى م  التعمق

 عاتسا 3 . القضاء الدستوري واتدارى م  التعمق
 ساعات 3 النشاط اتدارى .

 -مادة يختارىا الطالب من المادتين اآلتيتين:
 . العقود اإلدارية-1
 . الوظيفة العامة-2

 
 ساعات 3
 ساعة 3

 ساعات 8 قاعة بحث
  : الفصل الدراسي الثاني 

 عدد الساعات اسم المقرر
 ساعات 3  . لرصابة اإلدارية والماليةا

 ساعات 3 . القرارات اإلدارية
 ساعات 3 . الرصابة القضائية عمي أعمال اإلدارة

 -مادة يختارىا الطالب من المادتين اآلتيتين:
 .النظم الدستورية المقارنة -1
 . القانون البرلمانى-2

 
 ساعات 3
 ساعات 3

 ساعات 8 قاعة بحث
 دبموم العموم القضائية :  -ثامناا 
  : الفصل الدراسي األول 

 ساعاتال عدد اسم المقرر
 ساعات 3 . صانون المرافعات م  التعمق

 ساعات 3 صانون اإلجراءات الجنائية م  التعمق .
 ساعات 3 . اتختداص القضائي الدولي م  التعمق

 -مادة يختارىا الطالب من المادتين اآلتيتين :
 . النظام القضائى فى اإلسالم -1
 . التحقيق اإلدارى -2

 
 ساعات 3
 ساعات 3

 ساعات 8 ثاعة بحق
 : الفصل الدراسي الثاني 

 عدد الساعات اسم المقرر
 ساعات 3 . اإلجراءات اإلدارية م  التعمق

 ساعات 3 . التنفي  الجبري في المواد المدنية والتجارية م  التعمق
 ساعات 3 . التنظيم القضائي

 -مادة يختارىا الطالب من المادتين اآلتيتين:
  . التحقيق الجنائي العممي-1
 . تنفي  أحكام التحكيم الدولي م  التعمق-2

 
 ساعات 3
 ساعات 3

 ساعات 8 قاعة بحث
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  دبموم التجارة الدولية : -تاسعاا  
  : الفصل الدراسي األول 

 عدد الساعات اسم المقرر

 ساعات 3 . التجارة الدولية تنازع القوانين فى مسائل

 ساعات 3 .المشكالت اتصتدادية لمتجارة الدولية 

 ساعات 3 . عمميات البنوك م  التعمق

 -مادة يختارىا الطالب من المادتين اآلتيتين:
 . الشركات فى الفقو اإلسالمى م  التعمق -1
 . م  التعمق الممكية الدناعية -2

 
 ساعات 3
 ساعات 3

 ساعات 8 قاعة بحث
 :  الفصل الدراسي الثاني 

 عدد الساعات اسم المقرر

 ساعات 3 . م  التعمق البحريةالتجارة  صانون
 ساعات 3 . العالصات اتصتدادية الدولية م  التعمق

 ساعات 3 . عقود نقل التكنولوجيا 
 -مادة يختارىا الطالب من المادتين اآلتيتين:

  . التحكيم فى العالصات الخادة الدولية -1
 . العقود الدولية -2

 
 ساعات 3
 ساعات 3

 ساعات 8 قاعة بحث
 القانون المدني :  -عاشراا 

  : الفصل الدراسي األول 
 عدد الساعات اسم المقرر

 ساعات 3 . نظرية العقد م  التعمق
 ساعات 3 . المسئولية المدنية م  التعمق
 ساعات 3 . حقوق المؤل  م  التعمق

 -مادة يختارىا الطالب من المادتين اآلتيتين:
    . مين اتجتماعي م  التعمق صانون الت-1
 . المعامالت فى الفقو اإلسالمى -2

 
 ساعات 3
 ساعات 3

 ساعات 8 قاعة بحث
 :  الفصل الدراسي الثاني 

 عدد الساعات اسم المقرر
 ساعات 3 . لممستيمكالحماية المدنية 

 ساعات 3 . الحقوق المجاورة م  التعمق
 ساعات 3 . صانون العمل م  التعمق

 -اآلتيتين:مادة يختارىا الطالب من المادتين 
  . لممينيينالمسئولية المدنية -1
 . أدول ديا ة العقود المدنية-2

 
 ساعات 3
 ساعات 3

 ساعات 8 قاعة بحث
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 الرابعالباب 
 درجت ادلاجستري يف احلقوق

 -يشترط لتسجيل الطالب لدرجة الماجستير في الحقوق الشروط اآلتية : (:11مادة )

ســـــانس فـــــي الحقـــــوق أو مـــــا يعادليـــــا مـــــن إحـــــدى الجامعـــــات عمـــــي درجـــــة المي أن يكـــــون حادـــــالً  - 1
 . من إحدى الجامعات العربية أو األجنبية المعتر  بيا ليا المدرية أو درجة معادلة

عمــــــي أحــــــد دبمومــــــات الدراســــــات العميــــــا مــــــن إحــــــدى كميــــــات الحقــــــوق أو مــــــا  أن يكــــــون حادــــــالً  -2
 . األجنبية وأيعادليا من الجامعات المدرية 

ـــــــدبموم أو يخ (:18ماااااااادة ) تـــــــار الطالـــــــب موضـــــــوع رســـــــالتو بشـــــــرط أن يكـــــــون  ا دـــــــمة بإحـــــــدى مـــــــواد ال
  . التخدص ال ي اجتاز اتمتحانات المقررة لو بنجاح

يقــــدم طمــــب تســــجيل رســــالة الماجســــتير إلــــى عميــــد الكميــــة ويعــــرض عمــــي مجمــــس الكميــــة بعــــد  (:14مااااادة )
ر مجمــــــس الكميــــــة أخــــــ  رأي مجمــــــس القســــــم المخــــــتص ولجنــــــة الدراســــــات العميــــــا ويشــــــمل صــــــرا

ــــة 98المــــادة ) ألحكــــام تعيــــين المشــــر  عمــــي رســــالة الماجســــتير وفقــــاً    مــــن الالئحــــة التنفي ي
 . الجامعاتقانون تنظيم ل

ور عـــــن مـــــدي يقـــــدم المشـــــر  عمـــــي رســـــالة الماجســـــتير لمجمـــــس القســـــم تقريـــــرًا كـــــل ســـــتة شـــــي (:25ماااااا   
ــــــدم الطالــــــب فــــــي بحو ــــــو ــــــي شــــــ ن التقر  تق يــــــر عمــــــي ، وتعــــــرض تودــــــية مجمــــــس القســــــم ف

  . الكميةمجمس 
حكــــــام أل ويجــــــوز لمجمــــــس الكميــــــة فــــــي ضــــــوء ىــــــ ا التقريــــــر إلرــــــاء تســــــجيل الرســــــالة وفقــــــاً 

 . لقانون تنظيم الجامعات   من الالئحة التنفي ية122مادة )لا
وفـــــي جميـــــ  األحـــــوال يمرـــــى تســـــجيل رســـــالة الماجســـــتير بعـــــد مضـــــي  ـــــالث ســـــنوات              

مجمــــــس الكميــــــة اإلبقــــــاء عمــــــي التســــــجيل لمــــــدة ســــــنة صابمــــــة مــــــن تــــــاريخ تســــــجيميا إت إ ا رأي 
عمـــــي تقريـــــر المشـــــر  عمــــــي الرســـــالة وبعـــــد أخـــــ  رأي مجمــــــس  لمتجديـــــد لمـــــرة واحـــــدة  بنــــــاءً 

 . القسم المختص
 -يشترط لحدول الطالب عمي درجة الماجستير في الحقوق الشروط اآلتية : (:26ما    
ــــى إجــــراء  12يقضــــى أن   -1 ــــس الدراســــات بحــــوث مبتكــــســــاعة معتمــــدة ف ــــره مجم ــــي موضــــوع يق رة ف

ـــــاءً  ـــــي األصـــــل مـــــن تـــــاريخ موافقـــــة  العميـــــا والبحـــــوث بن ـــــس الكميـــــة لمـــــدة ســـــنو عم عمـــــي اصتـــــراح مجم
 . مجمس الدراسات العميا عمي تسجيل الموضوع

 . أن يقدم بنتائج بحو و رسالة تقبميا لجنة الحكم وأن يؤدي فييا مناصشة عمنية  -2
 . لمنشر لمجالت المحكمة أو أن يكون صابالً في إحدى ا أن ينشر بح اً  – 3
 لما يحدده مجمس الجامعة. عمى مستوى متقدم فى الحاسب اآللى وفقاً  أن يكون حادالً   -4
لمــــا يحــــدده مجمـــــس  عمــــى درجـــــة اإلجــــادة المطموبــــة فـــــى المرــــة األجنبيــــة وفقـــــاً  أن يكــــون حادــــالً  -5

 . الجامعة
م إلـــــــى الكميـــــــة خمـــــــس نســـــــخ منيـــــــا إ ا تقـــــــررت يجـــــــب عمـــــــى طالـــــــب الماجســـــــتير أن يقـــــــد ( :27ماااااااا    

. كمـــــا يمتـــــزم بطباعـــــة رســـــالتو وأن  دـــــالحيتيا لممناصشـــــة تـــــوزع عمـــــى أعضـــــاء لجنـــــة الحكـــــم
ــــــة الكميــــــة خمــــــس وعشــــــرين نســــــخة بعــــــد المناصشــــــة متضــــــمنة التعــــــديالت التــــــي  ــــــودع مكتب ي

 . تكون لجنة الحكم صد طمبتيا منو بعد اعتمادىا من المشر 
 



 

00 

 :الموضحة بالجدول التالى التقديرات  حد الماجستير في الحقوق ب تمنح درجة ( :28ما    
 التقدير العام النقاط التقدير باألحرف 10الدرجة من 

 ماجستير فى الحقوق بتقدير جيد جداً  4 أ 22إلى  أصل من  18
  //ماجستير فى الحقوق بتقدير جيد 3 ب 18إلى أصل من  16
 لحقوق ماجستير فى ا 2 ج 16إلى أصل من  14

تقـــــرر  وليـــــا أن ولمجنـــــة الحكـــــم أن تمـــــنح مرتبـــــة الشـــــر  لمـــــن يحدـــــل عمـــــي تقـــــدير جيـــــد جـــــداً 
 . األخرى وليا ك لك أن تودى بطب  الرسالة عمى نفقة الجامعة تبادل الرسالة م  الجامعات

يبـــــين فـــــي شـــــيادة الماجســـــتير دبمـــــوم الدراســـــات العميـــــا الـــــ ي حدـــــل عميـــــو الطالـــــب ، كمـــــا  ( :29ماااااا    
 . صدميا والتقدير ال ي منحت بو وضوع رسالة الماجستير التييبين م

 اخلاهسالباب 
 درجت الدكتوراه يف احلقوق

 يشترط لتسجيل الطالب لدرجة الدكتوراه في الحقوق : ( : 30ما    
ـــــوق أو مـــــا يعادليـــــا مـــــن إحـــــدى الجامعـــــات  أن يكـــــون حادـــــالً  -1 ـــــي الحق عمـــــى درجـــــة الميســـــانس ف

 .من إحدى الجامعات العربية أو األجنبية المعتر  بيا يا لالمدرية أو درجة معادلة 
عمــــى دبمــــومين مــــن دبمومــــات الدراســــات العميــــا بشــــرط أن يكــــون أحــــدىما فــــي  أن يكــــون حادــــالً  -2 

ــــانون العــــام  ــــانون الخــــاص أو فــــي الق ــــدو الق ــــى تقــــدير جي ــــل فــــى  //بشــــرط الحدــــول عم عمــــى األص
 //ماجســــــتير فــــــي الحقــــــوق بتقــــــدير جيــــــدعمــــــى درجــــــة ال ، أو أن يكــــــون حادــــــالً  أحــــــد الــــــدبمومين

ىـــــ ين الشـــــرطين يشـــــترط حدـــــولو عمـــــى تقـــــدير  أى مـــــن وفـــــى حالـــــة عـــــدم تـــــوافر . عمـــــى األصـــــل
 . الميسانسعمى األصل فى درجة  //جيد

ــــدكتوراه موضــــوع رســــالتو بشــــرط أن يكــــون  ا دــــمة بإحــــدى مــــواد الدراســــة ( :31مااااا     ــــب ال ــــار طال  يخت
فـــــــي نفـــــــس التخدـــــــص الـــــــدصيق لمرســـــــالة التـــــــي  أو فـــــــي الـــــــدبمومين المـــــــ ين حدـــــــل عمييمـــــــا

 .حدل بموجبيا عمى درجة الماجستير في الحقوق 
يقــــدم طمــــب تســــجيل موضــــوع الرســــالة إلــــى عميــــد الكميــــة ويعــــرض عمــــي مجمــــس الكميــــة بعــــد  ( :32مااااا    

ـــــس الكميـــــة ؛ أخـــــ  رأي مجمـــــس القســـــم المخـــــتص ـــــين المشـــــر  عمـــــي  ويشـــــمل صـــــرار مجم تعي
ـــــــــاً  إعـــــــــداد الرســـــــــالة ـــــــــانون تنظـــــــــيم   مـــــــــن الالئحـــــــــة 98المـــــــــادة ) ألحكـــــــــام وفق ـــــــــة لق التنفي ي

 .الجامعات
ــــدم ( :33مااااا     ــــس القســــم يق ــــي الرســــالة لمجم ــــة كــــل عــــام  المشــــر  عم ــــرًا ســــنويا فــــي نياي المخــــتص تقري

ــــب فــــي بحو ــــو ــــس القســــم فــــي شــــ ن  جــــامعي عــــن مــــدي تقــــدم الطال ، وتعــــرض تودــــية مجم
ــــــة ــــــس الكمي ــــــي مجم ــــــر عم ــــــي ضــــــ ؛ التقري ــــــة ف ــــــر إلرــــــاء ويجــــــوز لمجمــــــس الكمي وء ىــــــ ا التقري

  مــــــــن الالئحــــــــة التنفي يــــــــة لقــــــــانون تنظــــــــيم 122)ألحكــــــــام المــــــــادة  تســــــــجيل الرســــــــالة وفقــــــــاً 
 . الجامعات
وفــــي جميـــــ  األحــــوال يمرـــــى تســــجيل الرســـــالة بعــــد مضـــــي  مــــان ســـــنوات مــــن تـــــاريخ        

ــــي التســــجيلتســــجيميا إت إ ا رأي  ــــس الكميــــة اإلبقــــاء عم ــــاءً  مجم ــــي  مــــدة أخــــرى يحــــددىا بن عم
ــــــس القســــــم المخــــــتص بشــــــرط أت تتجــــــاوز ىــــــ ه المــــــدة ت قريــــــر المشــــــر  بعــــــد أخــــــ  رأي مجم

 . عامين
 يشترط لحدول الطالب عمى درجة الدكتوراه في الحقوق :  ( :34ما    
بحـــــوث مبتكـــــرة فـــــي موضـــــوع يقـــــره مجمـــــس الدراســـــات  ســـــاعة معتمـــــدة فـــــى إجـــــراء 48يقضـــــى أن  -1

ــــا والبحــــوث بنــــاءً  عمــــي األصــــل مــــن تــــاريخ موافقــــة  تينة لمــــدة ســــنعمــــي اصتــــراح مجمــــس الكميــــ العمي
 . مجمس الدراسات العميا عمي تسجيل الموضوع

 . أن يقدم بنتائج بحو و رسالة تقبميا لجنة الحكم وأن يؤدي فييا مناصشة عمنية -2



 

02 

 . لمنشر في إحدى المجالت المحكمة أو أن يكون صابالً  أن ينشر بح اً  – 3
 .  لما يحدده مجمس الجامعة دم في الحاسب اآللي وفقاً متق عمى مستوى أن يكون حادالً  -4
لمــــا يحــــدده مجمـــــس  عمــــى درجـــــة اإلجــــادة المطموبــــة فـــــي المرــــة األجنبيــــة وفقـــــاً  أن يكــــون حادــــالً  -5

 . الجامعة
ــــــى الرســــــالة بعــــــد اتنتيــــــاء مــــــن إعــــــدادىا تقريــــــراً  ( :35مااااااا     ــــــدم المشــــــر  عم ــــــس القســــــم  يق ــــــى مجم إل

ـــــة الحكـــــم  المخـــــتص بشـــــ ن دـــــالحيتيا لممناصشـــــة ـــــره تشـــــكيل لجن ويقتـــــرح المشـــــر  فـــــي تقري
 . عمى الرسالة

ــــاءً  ( :36مااااا     ــــس الكميــــة دــــالحية الرســــالة لممناصشــــة وتشــــكيل لجنــــة الحكــــم عمييــــا بن ــــى  يقــــرر مجم عم
اصتــــراح مجمــــس القســــم المخــــتص وبعــــد اتطــــالع عمــــى تقريــــر المشــــر  عمــــى الرســــالة وصــــراره 

 . بش نيا
، كمــــا تقــــدم  عنيــــا فرديــــاً  اء لجنــــة الحكــــم عمــــى الرســــالة تقريــــراً يقــــدم كــــل عضــــو مــــن أعضــــ ( :37مااااا    

اصتراحيــــا فــــي شــــ ن مــــنح الطالــــب  عنيــــا متضــــمناً  جماعيــــاً  لجنــــة الحكــــم عمــــى الرســــالة تقريــــراً 
، ويعـــــرض التقريـــــر الجمـــــاعي عمـــــى  فـــــي الحقـــــوق والتقـــــدير الـــــ ي مـــــنح لـــــو درجـــــة الـــــدكتوراه

لعرضـــــو عمـــــى مجمـــــس  تمييـــــداً مجمـــــس القســـــم المخـــــتص  ـــــم عمـــــى لجنـــــة الدراســـــات العميـــــا 
     . الكمية ال ي يقترح منح الطالب درجة الدكتوراه في الحقوق والتقدير ال ي تمنح بو

ـــــة خمـــــس نســـــخ مـــــن رســـــالتو إ ا تقـــــررت  (:38ماااااا     ـــــى الكمي ـــــدكتوراه أن يقـــــدم إل ـــــب ال يجـــــب عمـــــى طال
ــــــة الحكــــــم ــــــى أعضــــــاء لجن ــــــوزع عم ــــــب بطباعــــــة  دــــــالحيتيا لممناصشــــــة ت ــــــزم الطال ، كمــــــا يمت

نســـــخة بعـــــد المناصشـــــة متضـــــمنة التعـــــديالت التـــــي  نيخمســـــرســـــالتو وأن يـــــودع مكتبـــــة الكميـــــة 
 . تكون لجنة الحكم صد طمبتيا منو معتمدة من المشر 

 : الموضحة بالجدول التالىتمنح درجة الدكتوراه في الحقوق ب حد التقديرات ( : 39ما   
 التقدير العام النقاط التقدير باألحرف 10الدرجة من 

 ممتازفى الحقوق بتقدير  دكتور 4 أ 22إلى  أصل من  18
 جداً فى الحقوق بتقدير جيد  دكتور 3.5 ب 18إلى أصل من  16
 //بتقدير جيدفى الحقوق  دكتور 3 ج 16إلى أصل من  15
 دكتور فى الحقوق 2 د 15إلى أصل من  14

عمــــــى األصــــــل  ولمجنــــــة أن تودــــــى بمــــــنح مرتبــــــة الشــــــر  لمــــــن يحدــــــل عمــــــي تقــــــدير جيــــــد جــــــداً 
ـــــى  ـــــ  الرســـــالة عم ـــــة وليـــــا كـــــ لك أن تودـــــى بطب وبتبـــــادل الرســـــالة مـــــ  الجامعـــــات المدـــــرية واألجنبي

   . نفقة الجامعة
، أو  يبـــــين فـــــي شـــــيادة الـــــدكتوراه دبمومـــــات الدراســـــات العميـــــا التـــــي حدـــــل عمييـــــا الطالـــــب ( :40ماااااادة )

كمــــا يبــــين فــــي  درجــــة الماجســــتير التــــي حدــــل عمييــــا وموضــــوعيا والتقــــدير الــــ ي منحــــت بــــو
 . منحت بو أيضاً  وراه والتقدير ال يى ه الشيادة موضوع رسالة الدكت

 السادسالباب 
 أحــكام انتقاليــت

لدـــــدور القـــــرار  التـــــالى مباشـــــرةً مـــــن العـــــام الجـــــامعى  تطبـــــق أحكـــــام ىـــــ ه الالئحـــــة اعتبـــــاراً   ( :42ماااااادة )
 . الوزارى بإددارىا

  . حة السابقة عمى الطالب المقيدين من أعوام سابقةاستمرار العمل ب حكام الالئ ( :41ادة )م
ـــــق ىـــــ ه الالئحـــــة  ت ( :48ماااااادة ) ـــــى تطبي ـــــب عم ـــــ ى حـــــال مـــــن األحـــــوال –يترت ـــــى  - ب إعـــــادة النظـــــر ف

 السابقة.ألحكام الالئحة  نتيجة امتحان الطالب فى مادة أعمن نجاحو فييا وفقاً 


