قرار وزارى
رقن  873بتاريخ 1999 /7/27
بشأى إصدار الالئحة الداخلية
لكلية احلقوق جاهعة طنطا

قرار وزارى
رقن  873بتاريخ 1999 /7/27
بشأى إصدار الالئحة الداخلية لكلية احلقوق جاهعة طنطا
وزير التعميم العالى والدولة لمبحث العممى
 بعد اإلطالع عمى القانون رقم  49لسنة  1972فى شأن تنظيم الجامعاتوالقوانين المعدلة لو.
 وعمى قرار رئيس الجميورية رقم  809لسنة  1975بإصدار الالئحة التنفيذيةلقانون تنظيم الجامعات والق اررات المعدلة لو.
 وعمى القرار الوزارى رقم  716بتاريخ  1981/7/26بإصدار الالئحة الداخميةلكمية الحقوق جامعة طنطا والق اررات المعدلة لو.
، 1998/11/24
 وعمى موافقة مجمس جامعة طنطا بجمساتو بتواريخ.1999/6/29 ،1998/12/29
 وعمى موافقة لجنة قطاع الدراسات القانونية بجمستيا بتاريخ .1999/6/9 وعمى موافقة السيد األستاذ الدكتور رئيس لجنة قطاع الدراسات القانونية بتاريخ.1999/7/4
 وعمى قرار المجمس األعمى لمجامعات بجمستو فى  1998/9/10 ،9تفويضالسيد األستاذ الدكتور وزير التعميم العالى والدولة لمبحث العممى ورئيس المجمس
األعمى لمجامعات فى الموافقة عمى إصدار الموائح الداخمية لمكميات والمعاىد
الجامعية وتعديالتيا بعد موافقة لجان قطاعات التعميم الجامعى المختصة.
«قرر»
(المادة األولى)
 يعمل بالالئحة الداخمية المرفقة والخاصة بكمية الحقوق بجامعة طنطا ويمغى كلنص يخالف أحكاميا.
(المادة الثانية)
 -عمى جميع الجيات المختصة تنفيذ ىذا القرار.

الباب األول

أقســــام الكليـــــة

مادة (: )1

تتكون الكمية من األقسام اآلتية-:

م

المواد التى يشممها القسم

القسم

ويشمل مواد الشريعة اإلسالمية والمواريث والوصايا والوقف

1

الشريعة اإلسالمية

2

القانون المدنى

3

القانون التجارى

ويشمل مواد القانون التجارى والقانون البحرى والجوى.

4

قانون المرافعات

ويشمل مواد قانون المرافعات المدنية والتجارية والتنفيذ.

5

القانون الجنائى

ويشمل مواد عمم اإلجرام والعقاب وقانون العقوبات،

6

القانون العام

7

القانون الدولى العام

ويشمل مواد التنظيم الدولى والقانون الدولى العام.

8

القانون الدولى الخاص

ويشمل مواد قانون الجنسية ومركز األجانب وتنازع القوانين

9

فمسفة القانون

وأصول الفقو.
ويشمل مواد المدخل لمعموم القانونية (القانون

– الحق)

وااللتزامات (المصادر – األحكام) واإلثبات والعقود والممكية
والتأمينات المدنية ،واألحوال الشخصية لغير المسممين،

وقانون العمل والتأمينات االجتماعية.

 10التشريعات االقتصادية
والمالية

واإلجراءات الجنائية.
ويشمل مواد القانون الدستورى والنظم السياسية والقانون
اإلدارى والقضاء اإلدارى والدستورى والعقود اإلدارية.

واالختصاص القضائى الدولى وتنفيذ األحكام األجنبية.
ويشمل مواد فمسفة القانون وتاريخ القانون المصرى وتاريخ
النظم القانونية واالجتماعية.

ويشمل مواد االقتصاد السياسى والنقود والبنوك والتجارة
الخارجية والتشريعات االقتصادية والمالية العامة والتشريع
الضريبى.

مادة (: )2
يجوز إنشاء شعبة دراسية أو أكثر بالكمية يتم التدريس فييا بالنسبة إلى كل أو

بعض مقررات الدراسة المنصوص عمييا فى ىذه الالئحة لسنوات الميسانس بإحدى

المغتين الفرنسية أو اإلنجميزية وفقاً لمقواعد والنظم التى يصدر بيا قرار من المجمس
األعمى لمجامعات بعد موافقة مجمس الجامعة واقتراح مجمس الكمية .ويمنح الطالب
الذين يجتازون ىذه الدراسة بنجاح درجة الميسانس فى الحقوق عمى أن يشار فى

ىذه الشيادة التى يحصمون عمييا إلى المواد التى درسوىا بنجاح بالمغة الفرنسية أو

بالمغة اإلنجميزية.

الباب الثاني

الدرجات العلويـــــــة

مادة (: )3

تمنح جامعة طنطا بناء عمى اقتراح كمية الحقوق الدرجات العممية اآلتية-:

 -1درجة الميسانس فى الحقوق.

 -2درجة الميسانس فى الحقوق شعبة المغة اإلنجميزية.
 -3درجة الميسانس فى الدراسات القانونية العممية بنظام التعميم المفتوح.
 -4دبموم الدراسات العميا فى أحد الفروع اآلتية :
أ  -القانون الخاص ب

– القانون العام

ج – الشريعة اإلسالمية د  -العموم الجنائية

ىـ  -العموم اإلدارية و  -القانون الدولى

ز  -العموم االقتصادية والمالية ح  -العموم القضائية

 -5درجة الماجستير فى الحقوق.
 -6درجة الدكتوراه فى الحقوق.

الباب الثالث

درجة الليسانس في احلقوق

مادة (: )4

ً
أوال – نظام الدراسة

المواد التى تدريس لمحصول عمى درجة الميسانس فى الحقوق هى:

الشريعة اإلسالمية والمواريث والوصايا والوقف وأصول الفقو – المدخل لدراسة

القانون وااللتزامات واإلثبات والعقود والممكية والتأمينات المدنية ،واألحوال الشخصية

لغير المسممين وقانون العمل والتأمينات االجتماعية

– والقانون التجارى والقانون

البحرى والجوى – قانون المرافعات المدنية والتجارية والتنفيذ – عمم اإلجرام والعقاب

والقانون الجنائى ،واإلجراءات الجنائية – القانون الدستورى والنظم السياسية والقانون

اإلدارى والقضاء اإلدارى والدستورى والعقود اإلدارية

– التنظيم الدولى والقانون

الدولى العام – القانون الدولى الخاص – فمسفة القانون وتاريخ القانون المصرى
وتاريخ النظم القانونية االجتماعية

– االقتصاد السياسى ،التشريعات االقتصادية

والمالية العامة والتشريع الضريبى والنقود والبنوك التجارية الخارجية – مصطمحات

قانونية بمغة أجنبية – قانون البيئة – الحاسب اآللى – مادة قانونية بمغة أجنبية.
ويحدد مجمس الكمية بعد أخذ رأى مجمس القسم المختص المحتوى العممى

لمموضوعات التى تدريس فى كل مادة.

مادة (: )5

يكون توزيع المواد عمى الفرق الدراسية وعدد الساعات المخصصة أسبوعياً
لكل منيا طبقاً لنظام الفصمين الدراسيين عمى النحو التالى:

الفرقة األوىل

الفصل الدراسى األول

عدد

الساعات

الفصل الدراسى الثانى

عدد

الساعات

الشريعة اإلسالمية

6

القانون الدستورى والنظم السياسية

6

المدخل لمعموم القانونية

6

االقتصاد السياسى

6

التنظيم الدولى

4

تاريخ النظم القانونية واالجتماعية

4

عمم اإلجرام والعقاب

4

مصطمحات قانونية بمغة أجنبية

4

إجمالى عدد الساعات

20

إجمالى عدد الساعات

الفرقة الثانية

الفصل الدراسى األول

عدد

الساعات

الفصل الدراسى الثانى

20

عدد

الساعات

االقتصاد

6

الشريعة اإلسالمية

6

تاريخ القانون

4

القانون المدنى (أحكام االلتزام

4

واإلثبات)
أحوال شخصية لغير المسممين

2

قانون العقوبات (القسم العام)

6

القانون اإلداري

6

القانون الدولى العام

4

القانون المدنى (مصادر االلتزام)

4

مصطمحات قانونية بمغة أجنبية

4

إجمالى عدد الساعات

22

إجمالى عدد الساعات

24

الفرقة الثالثة

الفصل الدراسى األول

عدد

الساعات

القانون المدنى (العقود)

6

الفصل الدراسى الثانى
قانون العمل والتأمينات

عدد

الساعات
6

االجتماعية
القانون التجارى

6

المرافعات المدنية والتجارية

6

القضاء اإلدارى والدستورى

6

المالية العامة

4

قانون العقوبات

6

الشريعة اإلسالمية

6

مادة قانونية بمغة أجنبية

4

القانون الدولى الخاص (الجنسية

4

ومركز األجانب)

إجمالى عدد الساعات

28

إجمالى عدد الساعات

26

الفرقة الرابعة

الفصل الدراسى األول

عدد

الساعات

الفصل الدراسى الثانى

عدد

الساعات

أصول الفقو

4

قانون البيئة

4

القانون التجارى

6

اإلجراءات الجنائية

6

التنفيذ

4

القانون المدنى

6

مادة قانونية بمغة أجنبية

4

القانون البحرى والجوى

4

القانون الدولى الخاص (تنازع

4

العقود اإلدارية

4

القوانين واالختصاص القضائى)

التشريع الضريبي

4

ـــــــــــ

ــــــــــ

إجمالي عدد الساعات

26

إجمالي عدد الساعات

24

مادة (: )6

يجوز لمجمس الجامعة بناء عمى اقتراح مجمس الكمية إعادة توزيع المواد

الدراسية عمى الفصمين الدراسيين بما يحقق مصمحة العممية التعميمية ،وذلك مع
مراعاة حكم المادة ( )197من قانون تنظيم الجامعة.

مادة (: )7

تكون دراسة مادة المصطمحات القانونية بمغة أجنبية لكل من طالب الفرقتين

األولى والثانية بمغة المغتين الفرنسية أو اإلنجميزية بحيث يشمل محتواىا العممى كافة
التخصصات الواردة باألقسام العممية المحددة بنص المادة الرابعة.

وتكون دراسة المادة القانونية بمغة أجنبية بإحدى المغتين الفرنسية أو

اإلنجميزية لكل من طالب الفرقتين الثالثة والرابعة وذلك وفقاً لما يحدده مجمس الكمية

سنوياً.

مادة (: )8

يحدد مجمس الكمية سنوياً القسم العممى الذى يعيد إليو بتدريس مادة الحاسب

اآللى كما يحدد أيضاً القسم العممى الذى يعيد إليو بتدريس مادة قانون البيئة عمى
أن يكون من بين أقسام القانون المدنى والقانون الجنائى والقانون العام والقانون

الدولى العام.

مادة ()9

( ):

يعقد امتحان الحاسب اآللى لطالب الفرقة األولى فى نياية امتحانات العام

الدراسى .وال تضاف الدرجة الحاصل عمييا الطالب فى ىذه المادة إلى مجموعو

الكمى ،كما ال تحتسب ضمن مواد الرسوب ويشترط اجتيازه ليا بنجاح قبل الحصول

عمى درجة الميسانس.
( )1ألغيث المادة (  )9بقرار المجلس األعلى للجامعات بعد اشتراط حصول الطالب على الرخصة
الدولية لقيادة الحاسب اآللى  ICDLبدالً من مادة الحاسب اآللى.

مادة (: )10

يحدد مجمس الكمية بناء عمى اقتراح مجالس األقسام العممية عدد الساعات

المكمف بيا أعضاء ىيئة التدريس والمدرسون المساعدون والمعيدون فى

المحاضرات والدروس التطبيقية ،وتصدر الجداول الخاصة بيا بقرار من عميد الكمية

فى بداية كل فصل دراسى.

مادة (: )11

ً
انيا :نظام االهتحاى

يكون االمتحان فى كل فرقة دراسية تحريرياً مرتين فى العام إحداىما فى نياية

الفصل الدراسى األول ،واألخرى فى نياية الفصل الدراسى الثانى ،وذلك عمى النحو

الذى نصت عميو المادة الخامسة من ىذه الالئحة.

مادة (: )12

مدة االمتحان فى كل مادة ثالث ساعات عدا مواد المصطمحات القانونية بمغة

أجنبية والمادة القانونية بمغة أجنبية والحاسب اآللى والتطبيقات العممية ،فتكون مدة

االمتحان فييا ساعتين.

مادة (: )13

تكون النياية العظمى بدرجات االمتحان فى كل مادة من مواد الدراسة ( )20

درجة تخصص فييا درجتان ألعمال بحثية يحددىا مجمس الكمية بناء عمى اقتراح

مجالس األقسام العممية المختصة وفقاً ألساليب التقويم المستمر.

مادة (: )14

تحسب تقديرات النجاح والرسوب عمى الوجو اآلتى :

ً
أوال :تقديرات النجاح

التقدير
ممتاز
جيد جداً
جيد

مقبول

النسبة

 %90فأكثر من مجموع الدرجات.
 %80إلى اقل من  %90من مجموع الدرجات.
%65إلى اقل من  %80من مجموع الدرجات.
 %50إلى أقل من  %65من مجموعة الدرجات.

ً
انيا  :تقديرات الرسوب

التقدير
ضعيف
ضعيف جداً

النسبة

أقل من  %50حتى  %35من مجموع الدرجات.
أقل من  % 35من مجموع الدرجات.

مادة (: )15

ينقل الطالب من الفرقة الدراسية المقيد بيا إلى الفرقة الدراسية األعمى إذا نجح

فى جميع المواد أو رسب فيما ال يزيد عن مادتين دراسيتين فى الفرقة المقيد بيا أو
من فرقة أدنى منيا .وفى ىذه الحالة يؤدى الطالب االمتحان فيما رسب فيو.

مادة (: )16

يعقد لطالب الفرقة النيائية المتخمفين فى مادتين عمى األكثر امتحان خالل

شير سبتمبر من كل عام .فإذا تكرر رسوبيم امتحنوا فيما رسبوا فيو فى نياية

الفصل الدراسى الذى تقع فيو مواد الرسوب .وأما الطالب المتخمفين فى مواد من
فرق دراسية سابقة عمى الفرق الدراسية المقيدين بيا فيجرى امتحانيم فى الموعد

الذى يحدده مجمس الكمية.

مادة (: )17

ال يمنح الطالب درجة الميسانس فى الحقوق إال إذا اجتاز بنجاح جميع المواد

المقررة بنص المادة الخامسة من ىذه الالئحة.

مادة (: )18

يحسب التقدير النيائى لمطالب فى درجة الميسانس عمى أساس مجموع درجاتو

فى امتحانات الفرق الدراسية األربعة.

مادة (: )19

يحدد مجمس الكمية سنوياً – لكل فرق دراسية – مواد التطبيقات العممية بحد

أقصى ثالث مواد فى كل فرقة وذلك بعد أخذ رأى مجالس األقسام العممية

المختصة .وتدرس بواقع ساعة واحدة أسبوعياً وتخصص عشرون درجة مقابل

أعمال السنة واالمتحان التحريرى فييا تضاف إلى مجموع الدرجات الحاصل عمييا

الطالب فى الفرقة الدراسية المعنية.

