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جامعة طنطا
كلية الحقوق
الدراسات العليا

دنيم اندراساث انعهيا
دبلومات  -ماجستير  -دكتوراه
مصريون  -وافدون

0202/0202
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كلمــة
السيد األستاذ الدكتور /رئيس الجامعة
أبنائي األعزاء
أرحب بكػ في جامعة طشطا وأنتػ تبدأون أولي خطؽاتكػ في مرحمة
الدراسات العميا وقد حققتػ أمال عزيا باجتهادكػ ونجاحكػ 0
وأرجو ووؽ فو ووي هوووداتتكػ لو ووة فوووي تموووغ السرحم ووة ا سو ووتسرار فو ووي مدو و ر الجو وود
وا جتهاد والشجاح لتحققؽا طسؽحاتكػ وتكؽنؽا طاقات خالقة  0وحتى تحققوؽا موا

تطسحؽن اليه فعميكػ ا لتزام بالربر وا جتهاد في طمب العمػ 0

وأنشووا فووي جامعووة طشطووا نزووا كافووة تمكانياتشووا لتحق ووف رسووالة الجامعووة فووي
تعو ووداد أجيو ووال تتدو ووػ بالقو وودر عمو ووي التجدتو وود وا هو وودا والتعام و و مو ووا ا سو ووال ب
التكشؽلؽجيووة السعاةوور  0وقوود نالووي كم ووتكػ نرو اا وافو ار مووؼ التطووؽير والتحوودت
الووةش دووهدته جامعووة طشطووا ويتسم و فووي الساوواني والسشذ و ت الحدتمووة والتجه وزات
والسعام والسكتاات وقاعات السحاضرات ووسائ التكشؽلؽجيا السعاةر تضوافة
الي ما وفرتوه الجامعوة هشائهوا الطوال

موؼ خودمات ورعاةوة ةوحية واجتسا يوة

وما أتاحته لهػ مؼ أنذطة ثقافية ورياضية وفشية 0
أبنائي األعزاء -:
لقوود أيوولت الجامعووة ك و الؽسووائ وا سوواا التووي تاووت أمووامكػ أفاقووا جدتوود
تحقووف طسؽحوواتكػ وعموويكػ أن تدووتمسروا لووة ا مكانيووات الستاحووة أمووامكػ لشحقووف
لؽطششا ما نشذد مؼ رخاء وازدلار 0

معا خالص التهنئة وأمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق

رئيس الجامعة
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كلمــة
السيد األستاذ الدكتور /عميد الكلية
أبشائي طالب الدراسات العليا بكلية الحقهق جامعة طشطا

ةط ب لي أن أتقدم تليكػ بخالص أمشياتي

القمبية دا يا هللا عز وج أن تؽفقكػ في تحر

العمػ وا ستزاد مؼ السعرفة،

خاةة وأن الكمية قد تؽسعي في مجا ت الاح

العمسي الةش ةسكؼ الطال

مؼ الدراسة والتحر

في تطار ما تػ استحداثه مؼ دهمؽمات ومقررات جدتد

في مرحمة الساجدت ر في ظ التقشيات الحدتمة وارتااط مؽضؽعاتها بالب ئة

وحقؽق ا ندان لتكؽن مؽاكاة لمتطؽرات الحدتمة في جسيا السجا ت 0

فمشتعاون جسيعا مؼ أج تثراء ساحتشا العمسية والشهؽض هؽطششا العزيز 0
وفقكػ هللا وسدد عمي طريف الخ ر والحف خطاكػ 0
والدالم عميكػ ورحسة هللا وبركاته
عسيد الكلية

أ0د /دمحم إبراهيم علي

4

كلمة
السيد األستاذ الدكتور /وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

األخوة األبناء  000طالب الدراسات العليا

ةدعدني أن ألشئكػ بالعام الجامعي الجدتد  0002/0000متسشيا لكمػ ك تقدم ونجاح بإذن هللا

تن كم تكػ العريقة نذرف جسيعا با نتساء تل ها ترحب بكػ وبخريجوي الجامعوات السرورية
ا خور وتاووت لكوػ أهوؽا

الد ارسوات العميووا لتشهموؽا موؼ فكوور أسواتةتها ومووؼ تراثهوا العمسووي ال ارئووا

زادا س و ووائصا ةر و ووق ممك و وواتكػ القانؽني و ووة ويك و ووؽن عؽن و ووا لك و ووػ لسؽاجه و ووة السعطي و ووات ا جتسا ي و ووة

وا قترادةة والدياسية الستص ر في القورن الحوادش والعذوريؼ وموا تارضوه العؽلسوة موؼ تحودةات
وفي مجال الدراسات العميا تؽفر كمياتكػ ثالثة مدتؽيات أساسية 0
 -1دبلهمااااات الدراسااااات العليااااا بسخ:لاااا

أ هاع ااااا تز ووػ الكمي ووة عذ وور دهمؽم ووات تتش وواول

السجا ت التقم دةة والجدتد في الدراسات القانؽنية 0

 -0الساجداا:ير ااي القااا هن تووتػ الحرووؽل عميووه بعوود الشجوواح فووي دهمووؽم ؼ مووؼ دهمؽمووات
الد ارسوات العميووا ةكوؽن أحوودلسا دهمووؽم القوانؽن العووام أو القووانؽن الخوا

أو الحرووؽل عمووي

أحد دهمؽمات الدراسات العميا موا اعودد رسوالة ماجدوت ر تشواقش أموام لجشوة ةذوكمها مجموس
الكمية 0

 -3الااادر:هراي اااي القاااا هن ةسكووؼ التدووج

لهووة الدرجووة لمطالووب الحاة و عمووي دهمووؽمي

الدراسات العميا أو الساجدت ر عمي أن ةعد بحما تشاقش أمام لجشة ةذوكمها مجموس الكميوة0
وإنشوي تذ أدعوؽكػ تلووي الجود وا جتهواد والرووبر والسمواهر فوي تحرو

العموػ لتكؽنوؽا فرسووانا

لمعدالة وفخ ار لمكػ وجشؽدا لؽطشكػ أسلل هللا مؼ فزمه التؽف ف والدداد 0
والدالم عميكػ ورحسة هللا وبركاته
وكيل الكلية
للدراسات العليا والبحوث
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بطاقت تعريف
انعامهون بإدارة اندراساث انعهيا
وانعالقاث انثقافيت

الدر:هر/دمحم الدعيد شاهين

مدير اإلدارة

الديدة /مير ت عطية الديد

مراجع الساجد:ير والدر:هراي  -العالقات الثقافية -مراجعة الذ ادات

مدئهلة الطالب الها دين
الديدة /جالء دمحم الذاهد

مراجع الدبلهمات

الديدة  /ار يا احسد القليهبي

مدئهلة الساجد:ير والدر:هراي0

الديدة /مير ت دمحم سهيد

مدئهل دبلهم القا هن العام– العلهم االدارية -العلهم الجشائية
القا هن الدولي – العلهم االق:رادية والسالية

الديدة /لسياء سعد زري

مدئهل دبلهم القا هن الخاص – الذريعة اإلسالمية -العلهم القزائية
ال:جارة الدولية – القا هن السد ى

الديدة /سامية بيهمي اروق

مدئهل شئهن ال:عليم واالم:حا ات

الديدة /سسر الديد ا ع

مدئهل الذ ادات0

الديدة /شيساء الدعيد عبدالحليم مدئهل شئهن ال:عليم واالم:حا ات
الديدة/

لة عبد العزيز العقاد

سكرتارية الديد أ0د /وريل الكلية للدراسات العليا والبحهث
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النصوص الالئحية

لتنظيم العمل ابلدراسات العليا
لكلي احلقوق – جامعة طنطا

انباب األول
اندرجاث انعهميت
مادة ( )1تمنح جامعة طنطا بنا ًء علي طلب كلية الحقوق الدرجات العلمية األتية:

 -2دبلهم الدراسات العليا ي ألحد الفروع األتية
ب -القانون العام
أ-القانون الخاص
هـ العلوم اإلدارية
د -العلوم الجنائية
ز -العلوم االقتصادية والمالية
ط -التجارة الدولية
-2درجة الماجستير في الحقوق
-3درجة الدكتوراه في الحقوق

ج – الشريعة اإلسالمية
و -القانون الدولي
ح -العلوم القضائية
ي -القانون المدني

انباب انثاوي
أحكاو عامت

مادة ()2

 تكؽن الدراسة فى مرحمة الدراسات العميا هشعام الداعات السعتسد فى تطارالار الدراسي .
 الداعة السعتسد لي وحد كياس عمسية تدج لمطالب في حالة نجاحه في السقرر الةشتدرسه .ولي اار عؼ ساعة دراسية واحد نعرية أسبؽ يا.
 تكؽن الداعة السعتسد لي أساس تع ؼ العبء الدراسي لمطالب في ك فر دراسي وفقاحكام لة الالئحة.
انباب انثانث
دبهوماث اندراساث انعهيا

مادة ()3

ةذترط لق د الطالب في أش مؼ دهمؽمات الدراسات العميا أن ةكؽن حاةال عمي الميدانس في
الحقؽق مؼ تحد جامعات جسهؽرية مرر العربية أو عمي درجة عمسية معادلة لها مؼ
الجامعات السررية أو السعالد العمسية السعترف هها مؼ داخ مرر أو خارجها.

مادة ()4

 تدرس الطالب في ك فر دراسي مؼ الارم ؼ ا ول والماني أربا مؽاد :ثالث مشهاأساسية،تضافة تلى ماد واحد اختيارية ةختارلا الطالب مؼ ه ؼ مادت ؼ فى ك فر دراسى،
باستمشاء دهمؽمي القانؽن العام والقانؽن الخا ح تدرس الطالب في ك فر خسس مؽاد ،
أربا مشها اساسية  ،اضافة الي ماد واحد اختيارية ةختارلا الطالب مؼ ه ؼ مادت ؼ في فر

دراسي  ،ولسجمس الكمية بعد أخة أر
الارم ؼ الدراس ؼ0

8

مجالس ا قدام العمسية تعاد تؽزيا لةا السؽاد عمى

مادة ()5

 تدتصرق الدراسة فى ك فر دراسي خسدة عذر أسبؽعا داممة ا متحانات الشهائية وذلغ عمىالشحؽ التالى :
 الار الدراسي ا ول  ،وتبدأ الدراسة به مؼ هداةة ا سبؽ الرابا مؼ دهر سبتسبر وحتىا سبؽ الرابا مؼ دهر دةدسبر  ،ويبدأ ا متحان خالل ا سبؽ المانى مؼ دهر تشاتر 0
 الار الدراسي المانى  ،وتبدأ الدراسة به مؼ هداةة ا سبؽ ا ول مؼ دهر مارس وحتى نهاةةا سبؽ ا ول مؼ دهر تؽن ؽ  ،ويبدأ ا متحان فى هداةة ا سبؽ المال مؼ دهر تؽن ؽ0
 ةجؽز لسجمس الكمية تعدت لة السؽاع د بسا ةخ بالشرا السقرر0ةجؽز لسجمس الكمية عقد امتحان في دهر سبتسبر اذا كان مسؼ دلن ذلغ تسك ؼ الطالب مؼالتخرج  ،ويقترر الدخؽل فيه لمطال الراسب ؼ في مقرر واحد أو مقرريؼ كحد أقري0

مادة()6

ةحدد مجمس الكمية أعداد السقبؽل ؼ فى ك دهمؽم ،وتشعػ لة الالئحة عدد الداعات السعتسد
السطمؽ اجتيازلا كستطماات أساسية لمحرؽل عمي الدهمؽم ،وأذا ق عدد الدارس ؼ السدجم ؼ
بالار الدراسي عؼ ( )05دارسا ةطرح الدهمؽم في ذلغ الار مالػ ةقرر مجمس الكمية خالف
ذلغ 0

مادة()7

ةات با التدج هدهمؽمات الدراسات العميا مر واحد  ،اعتاا ار مؼ هداةة ا سبؽ المانى مؼ دهر
مؼ ذات الذهر وعمى الطالب ا لتزام باختيار مؽاد الار
سبتسبر وحتى نهاةة ا سبؽ المال
الدراسي الماني قب هداةة الار بلسبؽع ؼ.

مادة ()8

ةحرم الطالب مؼ دخؽل ا متحان الشهائي لمسقرر الدراسي تذا زادت نداة غيابه عمى  %05في
الار الدراسي الؽاحد  ،ويعتبر الطالب راساا فيه ويرةد له تقدتر لو راسب  ،ما لػ ةقدم عة ار ةقبمه
مجمس الكمية .

مادة ()9

ةقدر نجاح الطالب في السقررات وفي التقدتر العام وفقا لمجدول التالي:و
الدرجة من 20
 28الي 00
 27الي أق مؼ 28
 26الي أق مؼ 27
 25الي اق مؼ 26
 24الي أق مؼ 25
أق مؼ 24

ال:قدير باألحرف

أ
+

ج+
ج
لو

الشقاط
4
3.5
3
0.5
0
ةار

ال:قدياااار
مستاز
ج دا جدا
ج دا جدا
جد
جد
راسب

مادة ()10

العبء الدراسي لؽ عدد الداعات السعتسد التي ةدس لمطالب هتدج مها خالل الار الدراسي
الؽاحد ،ويتػ تحدتد حد أدنى وحد أقرى لمعبء الدراسي لك دهمؽم وفقا حكام لة الالئحة.

مادة ()11
ةع ؼ ك قدػ عمسي في هداةة ك فر دراسي مرددا أكادةسيا لمسؽاد التى تدرس داخ القدػ
مؼ ه ؼ أعزاء ل ئة التدريس .ويتؽلى السردد ا كادةسي مهام ا رداد لطال الدهمؽم خالل
مد الدراسة ،وتحدد مكافلته هشاء عمى قرار مجمس الكمية0

مادة ()12
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ةكؽن ا متحان تحريريا في جسيا السؽاد ،وتكؽن مد ا متحان ثالث ساعات لك ماد ،
وتكؽن الشهاةة الععسى لدرجة ا متحان فى الساد الؽاحد عذريؼ درجة .بسا فى ذلغ قاعة
الاح ويجؽز لسجمس الكمية أن ةقرر امتحانا داهيا وفقا لمقؽاعد التى ةزعها عمى ان تتػ
اعتسادلا مؼ مجمس الجامعة.

مادة ()13

ةكؽن الحد ا دنى لش درجة الدهمؽم فرم ؼ دراس ؼ ،والحد ا قرى أربعة فرؽل دراسية
متتالية او متارقة ويمصى ق د الدارس اذا لػ ةدتكس متطماات التخرج خالل السد الزمشية
السقرر .

مادة()14

تكؽن متطماات ن درجة الدهمؽم ثالث ؼ ساعة معتسد  ،مشها سي ساعات معتسد لقاعة
الاح كسقرر تجاارش تدرسه الطالب عمى مدار الارم ؼ الدراس ؼ هؽاقا ثالث ساعات لك
فر مشهسا ،عمي ان ةقدم في نهاةة الار الدراسي الماني ةحما مكتؽبا تشاقش فيه

داؽيا0
مادة ()15

ةكؽن الحد ا دنى لمعبء الدراسي في الار الدراسي الؽاحد تدا ساعات معتسد  ،ويكؽن
الحد ا قرى اثشتا عذر ساعة معتسد  ،بخالف ساعات قاعة الاح ويجؽز لسجمس الكمية
لمعب الدراسي ثالث ساعات معتسد بصرض اتسام متطماات التخرج 0
زياد الحد ا قرى ْ

مادة ()16

ةجؽز لسجمس الكمية أن ةقرر تدريس ماد أو أكمر أو جزء مؼ ماد مؼ السؽاد السقرر في
الدهمؽمات همصة أجشبية هشاء عمي اقتراح مجمس القدػ السختص.

مادة ()17

ةجؽز لسجمس الكمية أن ةقرر فت الدراسة هدهمؽمات الدراسات العميا في ك الارو أو في
بعزهسا لمحاةم ؼ عمي الميدانس في الحقؽق هشعام التعميػ الساتؽح  ،وفقا لمقؽاعد التي ةقرلا
مجمس الكمية ويعتسدلا مجمس الدراسات العميا ومجمس الجامعة ،وفي ضؽء الزؽابط التي
ةقرلا السجمس ا عمى لمجامعات0

مادة ()18

لسجمس الكمية ،بعد مؽافقة مجمس الدراسات العميا ومجمس الجامعة أن تتاف ما تحدش
الجامعات ا جشبية عمي مش درجة مذتركة في أحد دهمؽمات الدراسات العميا.

مادة ()19

ةحدد مجمس الكمية السحتؽش العمسي لمسقررات الدراسية في الدهمؽمات  ،ويجرش تحدتمها
لسؽاكاة التطؽرات العمسية وا كادةسية  ،وذلغ هشاء عمي اقتراح مجالس ا قدام العمسية
السخترة0

مادة ()20

ةحدد مجمس الجامعة مكاف ت التدريس وا متحانات هدهمؽمات الدراسات العميا ،ومكاف ت
ا داري ؼ بإدار الدراسات العميا هشاء عمى اقتراح مجمس الكمية0

مادة ()21

تب ؼ الجداول اآلتية السقررات التي تدرس لش

ك دهمؽم مؽزعة عمى الارم ؼ الدراس ؼ:
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أوال -دبلهم القا هن الخاص
 الفرل الدراسي األول
اسم السقرر
القانؽن السدني ما التعسف0
قانؽن السرافعات السدنية والتجارية ما التعسف.
القانؽن الدولي الخا ما التعسف0
عسميات البشؽك ما التعسف.ماد ةختارلا الطالب مؼ السادت ؼ اآلت ت ؼ-:
سشؽيا مؼ السؽاد التالية-:
-2القانؽن السدني السقارن.
 -0القانؽن الرومانى
 الفرل الدراسي الثا ي
اسم السقرر
القانؽن التجارش ما التعسف0
الذريعة ا سالمية (دراسة مقارنة بلحد فرو القانؽن
الخا )0
ن
فمداة القانؽ ما التعسف0
القانؽن السدني السقارن
ماد ةختارلا الطالب مؼ السادت ؼ اآلت ت ؼ-:
-0التشعيػ القزائي السررش0
 -3العقؽد الدولية.
قاعة بح
ثا يا -دبلهم القا هن العام
 الفرل الدراسي األول
اسم السقرر
القانؽن ا دارش ما التعسف0
القانؽن الجشائي ما التعسف.
القانؽن الدولي العام ما التعسف0
السالية العامة ما التعسف
ماد ةختارلا الطالب مؼ السادت ؼ اآلت ت ؼ-:
-2الدياسة السالية.
 -0نعام الحكػ فى ا سالم
 الفرل الدراسي الثا ي
اسم السقرر
قانؽن العقؽبات التكس مي0
القانؽن الدستؽرش ما التعسف0
التذريا الزريبي ما التعسف.
القانؽن الدولي ا نداني.ماد ةختارلا الطالب مؼ السادت ؼ اآلت ت ؼ-:
 -2السشعسات الدولية0
 -0القزاء الدستؽرش ما التعسف.
قاعة بح

عدد الداعات
 3ساعات
 3ساعات
 3ساعات
 3ساعات
 3ساعات
 3ساعات
عدد الداعات
 3ساعات
 3ساعات
 3ساعات
 3ساعات
 3ساعات
 3ساعات
 3ساعات
عدد الداعات
 3ساعات
 3ساعات
 3ساعات
 3ساعات
 3ساعات
 3ساعات
عدد الداعات
 3ساعات
 3ساعات
 3ساعات
 3ساعات
 3ساعات
 3ساعات
 3ساعات
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ثالثا -دبلهم الذريعة اإلسالمية
 الفرل الدراسي األول
اسم السقرر
الاقه ا سالمي السقارن 0
الشعريات العامة في الاقه ا سالمي.
ا حؽال الذخرية السقارنة0
ماد ةختارلا الطالب مؼ السادت ؼ اآلت ت ؼ-:
 -2نعام الحكػ في ا سالم.
-0القزاةا الاقهية السعاةر 0
 الفرل الدراسي الثا ي
اسم السقرر
أةؽل الاقه ما التعسف0
السعامالت في الاقه ا سالمى0
التذريا الجشائي ا سالمى0
ماد ةختارلا الطالب مؼ السادت ؼ اآلت ت ؼ-:
 -2الشعػ ا قترادةة في ا سالم.
 -0القزاء فى ا سالم0
قاعة بح
رابعا  -دبلهم العلهم الجشائية
 الفرل الدراسي األول
اسم السقرر
قانؽن العقؽبات ما التعسف0
قانؽن العقؽبات التكس مي.
عمػ ا جرام ما التعسف0
ماد ةختارلا الطالب مؼ السادت ؼ اآلت ت ؼ-:
 -2الدياسة الجشائية0
 -0القانؽن الجشائي الدولى0
 الفرل الدراسي الثا ي

اسم السقرر
قانؽن ا جراءات الجشائية ما التعسف ،
عمػ العقا ما التعسف.
الدياسة العقاهية ما التعسف0
ماد ةختارلا الطالب مؼ ه ؼ مادت ؼ ةحددلسا مجمس الكمية سشؽيا
مؼ السؽاد التالية-:
 -2ا رلا في القانؽن الجشائي0
 -0الدفؽ فى ا جراءات الجشائية.
 -3التذريا الجشائي ا سالمي.
قاعة بح

عدد الداعات
 3ساعات
 3ساعات
 3ساعات
 3ساعات
 3ساعات
عدد الداعات
 3ساعات
 3ساعات
 3ساعات
 3ساعات
 3ساعات
3ساعات

عدد الداعات
 3ساعات
 3ساعات
 3ساعات
 3ساعات
3ساعات
عدد الداعات
 3ساعات
 3ساعات
 3ساعات
3
3
3
3

ساعات
ساعات
ساعات
ساعات
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خامدا -دبلهم العلهم االق:رادية
 الفرل الدراسي األول
اسم السقرر
الشعرية ا قترادةة ما التعسف0
القانؽن ا قترادش ما التعسف
التذريا الزريبي ما التعسف.
ماد ةختارلا الطالب مؼ السادت ؼ اآلت ت ؼ-:
 -2التشسية ا قترادةة.
 -0تاريخ الاكر ا قترادش
 الفرل الدراسي الثا ي
اسم السقرر
السالية العامة ما التعسف0
العالقات ا قترادةة الدولية ما التعسف0
اقترادةات الشقؽد والبشؽك0
ماد ةختارلا الطالب مؼ السادت ؼ اآلت ت ؼ-:
 -2ا سؽاق الشقدةة والسالية0
 -0مذكالت ا قتراد الدولي السعاةر0
قاعة بح
سادسا -دبلهم القا هن الدولي
 الفرل الدراسي األول
اسم السقرر
القانؽن الدولي العام ما التعسف0
القانؽن الدولي الخا ما التعسف0
القانؽن الدولي ا نداني ما التعسف0
ماد ةختارلا الطالب مؼ السادت ؼ اآلت ت ؼ-:
 -2التحكيػ الدولي الخا .
-0القانؽن الدولي الجشائي0
 الفرل الدراسي الثا ي
اسم السقرر
السشعسات الدولية ما التعسف0
العقؽد الدولية.
القانؽن الدهمؽماسي والقشرمي0
ماد ةختارلا الطالب مؼ السادت ؼ اآلت ت ؼ-:
 -2القانؽن الدولي لماحار0
 -0القانؽن الدولي الخا الب ئي0
قاعة بح

عدد الداعات
 3ساعات
 3ساعات
 3ساعات
 3ساعات
 3ساعات
عدد الداعات
 3ساعات
 3ساعات
 3ساعات
 3ساعات
 3ساعات
 3ساعات

عدد الداعات
 3ساعات
 3ساعات
 3ساعات
 3ساعات
 3ساعات
عدد الداعات
 3ساعات
 3ساعات
 3ساعات
 3ساعات
 3ساعات
 3ساعات
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سابعا -دبلهم العلهم اإلدارية
 الفرل الدراسي األول
اسم السقرر
القانؽن ا دارش ما التعسف0
القزاء الدستؽرش وا دارش ما التعسف0
الشذاط ا دارش .
ماد ةختارلا الطالب مؼ السادت ؼ اآلت ت ؼ-:
-2العقؽد ا دارية0
-0الؽظياة العامة0
 الفرل الدراسي الثا ي
اسم السقرر
الرقابة ا دارية والسالية 0
الق اررات ا دارية0
الرقابة القزائية عمي أعسال ا دار 0
ماد ةختارلا الطالب مؼ السادت ؼ اآلت ت ؼ-:
-2الشعػ الدستؽرية السقارنة 0
-0القانؽن البرلساني.
قاعة بح
ثامشا -دبلهم العلهم القزائية
 الفرل الدراسي األول
اسم السقرر
قانؽن السرافعات ما التعسف0
قانؽن ا جراءات الجشائية ما التعسف .
ا خترا القزائي الدولي ما التعسف0
ماد ةختارلا الطالب مؼ السادت ؼ اآلت ت ؼ -:
 -2الشعام القزائي في ا سالم.
 -0التحق ف ا دارش.
 الفرل الدراسي الثا ي
اسم السقرر
ا جراءات ا دارية ما التعسف0
التشا ة الجبرش في السؽاد السدنية والتجارية ما التعسف0
التشعيػ القزائي0
ماد ةختارلا الطالب مؼ السادت ؼ اآلت ت ؼ-:
-2التحق ف الجشائي العسمي0
-0تشا ة أحكام التحكيػ الدولي ما التعسف0
قاعة بح

عدد الداعات
 3ساعات
 3ساعات
 3ساعات
 3ساعات
 3ساعة
عدد الداعات
 3ساعات
 3ساعات
 3ساعات
 3ساعات
 3ساعات
 3ساعات

عدد الداعات
 3ساعات
 3ساعات
 3ساعات
 3ساعات
 3ساعات
عدد الداعات
 3ساعات
 3ساعات
 3ساعات
 3ساعات
 3ساعات
 6ساعات
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تاسعا -دبلهم ال:جارة الدولية
 الفرل الدراسي األول
اسم السقرر
تشاز القؽان ؼ في مدائ التجار الدولية0
السذكالت ا قترادةة لمتجار الدولية 0
عسميات البشؽك ما التعسف.
ماد ةختارلا الطالب مؼ السادت ؼ اآلت ت ؼ-:
 -2الذركات فى الاقه ا سالمي ما التعسف.
 -0السمكية الرشا ية ما التعسف.
 الفرل الدراسي الثا ي
اسم السقرر
قانؽن التجار الاحرية ما التعسف0
العالقات ا قترادةة الدولية ما التعسف0
عقؽد نق التكشؽلؽجيا0
ماد ةختارلا الطالب مؼ السادت ؼ اآلت ت ؼ-:
 -2التحكيػ فى العالقات الخاةة الدولية0
 -0العقؽد الدولية.
قاعة بح
عاش ار -القا هن السد ي
 الفرل الدراسي األول

اسم السقرر

نعرية العقد ما التعسف0
السدئؽلية السدنية ما التعسف0
حقؽق السؤلف ما التعسف.
ماد ةختارلا الطالب مؼ السادت ؼ اآلت ت ؼ-:
-2قانؽن التلم ؼ ا جتساعي ما التعسف0
 -0السعامالت فى الاقه ا سالمي.
 الفرل الدراسي الثا ي
اسم السقرر
الحساةة السدنية لمسدتهمغ0
الحقؽق السجاور ما التعسف.
قانؽن العس ما التعسف0
ماد ةختارلا الطالب مؼ السادت ؼ اآلت ت ؼ-:
-2السدئؽلية السدنية لمسهش ؼ0
-0أةؽل ةياغة العقؽد السدنية.
قاعة بح

عدد الداعات
 3ساعات
 3ساعات
 3ساعات
 3ساعات
 3ساعات
عدد الداعات
 3ساعات
 3ساعات
 3ساعات
 3ساعات
 3ساعات
 6ساعات

عدد الداعات
 3ساعات
 3ساعات
 3ساعات
 3ساعات
 3ساعات
عدد الداعات
 3ساعات
 3ساعات
 3ساعات
 3ساعات
 3ساعات
 3ساعات
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انباب انرابع
درجت ادلاجستري يف احلقوق

مادة (: )00
ةذترط لتدج الطالب لدرجة الساجدت ر في الحقؽق الذروط اآلتية -:
 - 2أن ةكؽن حاةال عمي درجة الميدانس في الحقؽق أو ما ةعادلها مؼ تحد الجامعات
السررية أو درجة معادلة لها مؼ تحد الجامعات العربية أو ا جشبية السعترف هها0
 -0أن ةكؽن حاةوال عموي أحود دهمؽموات الد ارسوات العميوا موؼ تحود كميوات الحقوؽق أو موا
ةعادلها مؼ الجامعات السررية أو ا جشبية0
مادة (: )02
ةختار الطالب مؽضؽ رسالته بذرط أن ةكؽن ذا ةمة بإحد مؽاد الدهمؽم أو التخرص
الةش اجتاز ا متحانات السقرر له هشجاح0
مادة (: )02
ةقدم طمب تدج رسالة الساجدت ر تلى عس د الكمية ويعرض عمي مجمس الكمية بعد أخة
رأش مجمس القدػ السختص ولجشة الدراسات العميا ويذس قرار مجمس الكمية تع ؼ
السذرف عمي رسالة الساجدت ر وفقا حكام الساد ( )98مؼ الالئحة التشا ةةة لقانؽن
تشعيػ الجامعات.
مادة(: )02
ةقدم السذرف عمي رسالة الساجدت ر لسجمس القدػ تقري ار ك ستة دهؽر عؼ مدش تقدم
الطالب في بحؽثه ،وتعرض تؽةية مجمس القدػ في دلن التقرير عمي مجمس الكمية.
ويجؽز لسجمس الكمية في ضؽء لةا التقرير تلصاء تدج الرسالة وفقا حكام الساد
( )200مؼ الالئحة التشا ةةة لقانؽن تشعيػ الجامعات 0
وفي جسيا ا حؽال تمصى تدج رسالة الساجدت ر بعد مزي ثالث سشؽات مؼ تاريخ
تدج مها ت تذا رأش مجمس الكمية ا بقاء عمي التدج لسد سشة قاهمة لمتجدتد لسر واحد
هشاء عمي تقرير السذرف عمي الرسالة وبعد أخة رأش مجمس القدػ السختص0
مادة (: )02
ةذترط لحرؽل الطالب عمي درجة الساجدت ر في الحقؽق الذروط اآلتية -:
 -2أن ةقزي  20ساعة معتسد في تجراء بحؽث مبتكر في مؽضؽ ةقر مجمس الدراسات
العميا والاحؽث هشاء عمي اقتراح مجمس الكمية لسد سشه عمي ا ق مؼ تاريخ مؽافقة
مجمس الدراسات العميا عمي تدج السؽضؽ 0
 -0أن ةقدم هشتائج بحؽثه رسالة تقبمها لجشة الحكػ وأن تؤدش ف ها مشاقذة عمشية.
 – 3أن تشذر بحما في تحد السجالت السحكسة أو أن ةكؽن قابال لمشذر.
 -4أن ةك ووؽن حاة ووال عم ووى مد ووتؽ متق وودم ف ووى الحاس ووب اآلل ووى وفق ووا لس ووا ةح وودد مجم ووس
الجامعة.
 -4أن ةكوؽن حاةوال عمووى مدوتؽ درجووة ا جواد السطمؽبووة فوى المصووة ا جشبيوة وفقووا لسوا ةحوودد
مجمس الجامعة.
مادة (: )02
ةجب عمى طالب الساجدت ر أن ةقدم تلى الكمية خسس ندخ مشها تذا تقررت ةالح تها
لمسشاقذة تؽز عمى أعزاء لجشة الحكػ .كسا تمتزم بطااعة رسالته وأن تؽد مكتاة الكمية
خسس وعذريؼ ندخة بعد السشاقذة متزسشة التعدةالت التي تكؽن لجشة الحكػ قد طمبتها
مشه بعد اعتسادلا مؼ السذرف.
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مادة ( : )02
تسش درجة الساجدت ر في الحقؽق بلحد التقدترات السؽضحة بالجدول التالي -:
التقدتر العام
الشقاط
ال:قدير بالحروف
الدرجة مؼ 00
 28الي أق مؼ 00
 26الي أق مؼ 28
 24الي أق مؼ 26

أ

ج

4
3
0

ماجدت ر في الحقؽق هتقدتر ج د جدا
ماجدت ر في الحقؽق هتقدتر ج د
ماجدت ر في الحقؽق

ولمجشة الحكػ أن تسش مرتاة الذرف لسؼ ةحر عمي تقدتر ج د جدا ولها أن تقرر تاادل
الرسالة ما الجامعات ا خر ولها كةلغ أن تؽةى بطاا الرسالة عمى ناقة الجامعة.
مادة ( : )02
تب ؼ في دهاد الساجدت ر دهمؽم الدراسات العميا الةش حر عميه الطالب  ،كسا تب ؼ
مؽضؽ رسالة الساجدت ر التي قدمها والتقدتر الةش مشحي به.
انباب اخلامس
درجت اندكتوراه يف احلقوق

مادة ( : )22
ةذترط لتدج الطالب لدرجة الدكتؽ ار في الحقؽق :
 -2أن ةكؽن حاةال عمى درجة الميدانس في الحقؽق أو ما ةعادلها مؼ تحد الجامعات
السررية أو درجة معادلة لها مؼ تحد الجامعات العربية أو ا جشبية السعترف هها 0
 -0أن ةكؽن حاةال عمى دهمؽم ؼ مؼ دهمؽمات الدراسات العميا بذرط أن ةكؽن أحدلسا
في القانؽن الخا أو في القانؽن العام وبذرط الحرؽل عمى تقدتر ج د عمى ا ق
فى أحد الدهمؽم ؼ ،أو أن ةكؽن حاةال عمى درجة الساجدت ر في الحقؽق هتقدتر ج د
عمى ا ق  .وفى حالة عدم تؽافر أ مؼ لةتؼ الذرط ؼ ةذترط حرؽله عمى تقدتر
ج د عمى ا ق فى درجة الميدانس.
مادة (: )22
ةختار طالب الدكتؽ ار مؽضؽ رسالته بذرط أن ةكؽن ذا ةمة بإحد مؽاد الدراسة في
الدهمؽم ؼ المةتؼ حر عم هسا أو في ناس التخرص الدق ف لمرسالة التي حر
بسؽجبها عمى درجة الساجدت ر في الحقؽق 0
مادة (: )20
ةقدم طمب تدج مؽضؽ الرسالة تلى عس د الكمية ويعرض عمي مجمس الكمية بعد أخة
رأش مجمس القدػ السختص 0ويذس قرار مجمس الكمية تع ؼ السذرف عمي تعداد الرسالة
وفقا حكام الساد ( )98مؼ الالئحة التشا ةةة لقانؽن تشعيػ الجامعات .
مادة (: )22
ةقدم السذرف عمي الرسالة لسجمس القدػ السختص تقري ار سشؽيا في نهاةة ك عام جامعي
عؼ مدش تقدم الطالب في بحؽثه ،وتعرض تؽةية مجمس القدػ في دلن التقرير عمي
مجمس الكمية 0ويجؽز لسجمس الكمية في ضؽء لةا التقرير تلصاء تدج الرسالة وفقا
حكام الساد ( )200مؼ الالئحة التشا ةةة لقانؽن تشعيػ الجامعات.
وفي جسيا ا حؽال تمصى تدج الرسالة بعد مزي ثسان سشؽات مؼ تاريخ تدج مها ت تذا
مد أخر ةحددلا هشاء عمي تقرير السذرف بعد
رأش مجمس الكمية ا بقاء عمي التدج
أخة رأش مجمس القدػ السختص بذرط أ تتجاوز لة السد عام ؼ.
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مادة (: )22
ةذترط لحرؽل الطالب عمى درجة الدكتؽ ار في الحقؽق :
 -2أن ةقزو ووي ( )48سو وواعة معتسو وود فو ووي تج و وراء بحو ووؽث مبتكو وور فو ووي مؽضو ووؽ ةقو وور مجمو ووس
الدراسات العميا والاحؽث هشاء عمي اقتراح مجمس الكمية لسد سشت ؼ عمي ا ق مؼ تاريخ
مؽافقة مجمس الدراسات العميا عمي تدج السؽضؽ 0
 -0أن ةقدم هشتائج بحؽثه رسالة تقبمها لجشة الحكػ وأن تؤدش ف ها مشاقذة عمشية.
 – 3أن تشذر بحما في تحد السجالت السحكسة أو أن ةكؽن قابال لمشذر.
 -4أن ةكؽن حاةال عمى مدتؽ متقدم في الحاسب اآللي وفقا لسا ةحدد مجمس الجامعة
 -5أن ةكؽن حاةال عمى درجة ا جاد في المصة ا جشبية وفقا لسا ةحدد مجمس الجامعة
مادة (: )22
ةقدم السذرف عمى الرسالة بعد ا نتهاء مؼ تعدادلا تقري ار تلى مجمس القدػ السختص بذلن
ةالح تها لمسشاقذة ويقترح السذرف في تقرير تذك لجشة الحكػ عمى الرسالة0
مادة (: )22
ةقرر مجمس الكمية ةالحية الرسالة لمسشاقذة وتذك لجشة الحكػ عم ها هشاء عمى اقتراح
مجمس القدػ السختص وبعد ا طال عمى تقرير السذرف عمى الرسالة وقرار بذلنها0
مادة ( : )22
ةقدم ك عزؽ مؼ أعزاء لجشة الحكػ عمى الرسالة تقري ار فردةا عشها ،كسا تقدم لجشة الحكػ
عمى الرسالة تقري ار جسا يا عشها متزسشا اقتراحها في دلن مش الطالب درجة الدكتؽ ار في
الحقؽق والتقدتر الةش مش له ،ويعرض التقرير الجساعي عمى مجمس القدػ السختص ثػ عمى
لجشة الدراسات العميا تسه دا لعرضه عمى مجمس الكمية الةش ةقترح مش الطالب درجة الدكتؽ ار
في الحقؽق والتقدتر الةش تسش به0
مادة (:)22
ةجب عمى طالب الدكتؽ ار أن ةقدم تلى الكمية خسس ندخ مؼ رسالته تذا تقررت ةالح تها
لمسشاقذة تؽز عمى أعزاء لجشة الحكػ  ،كسا تمتزم الطالب بطااعة رسالته وأن تؽد مكتاة
الكمية خسد ؼ ندخة بعد السشاقذة متزسشة التعدةالت التي تكؽن لجشة الحكػ قد طمبتها مشه
معتسد مؼ السذرف.
مادة(: )22
تسش درجة الدكتؽ ار في الحقؽق بلحد التقدترات اآلتية :
التقدتر العام
الشقاط
ال:قدير بالحروف
الدرجة مؼ 00
28
26
25
24

الي
الي
الي
الي

أق
أق
أق
أق

مؼ
مؼ
مؼ
مؼ

00
28
26
25

أ

ج
د

4
3,5
3
0

دكتؽر في الحقؽق هتقدتر مستاز
دكتؽر في الحقؽق هتقدتر ج د جدا
دكتؽر في الحقؽق هتقدتر ج د
دكتؽر في الحقؽق

ولمجشة أن تؽةى بسش مرتاة الذرف لسؼ ةحر عمي تقدتر ج د جدا عمى ا ق و
هتاادل الرسالة ما الجامعات السررية وا جشبية ولها كةلغ أن تؽةى بطاا الرسالة عمى ناقة
الجامعة.
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القيد وال:دجيل للدرجات السخ:لفة
دبلهم  -ماجد:ير  -در:هراي
بالدراساات العلياا

===========
أوال األوراق السطلهبة للقيد لدرجة الدبلهم 000

-2
-0

أة دهاد السيالد .

اة دهاد الميدانس في الحقؽق أو حقؽق والذرطة أو الذريعة والقانؽن دعاة

القانؽن 0

-3

عدد  6ةؽر دخرية حدتمة0

-5

م ء ا ستسارات وا ق اررات أمام السؽظف السختص0

-4
-6
-7

طمب باسػ الد د أ0د /عس د الكمية 0

مؽافقة وزار الداخمية بالشداة لزااط الذرطة 0

ما ةا د سداد دور الحاسب اآللي الة ةددد بالجامعة .

ثا يا األوراق السطلهبة للقيد لدرجة الساجد:ير والدر:هراي 000

 با ضافة الي ا وراق سالاة الةكر لمق د بالدهمؽم فإنه ةذترط ما تمي -:

-2دهاد الدهمؽم الحاة عميه الطالب بالشداة لمستقدم ؼ لدرجة الساجدت ر 0
-0دهاد الساجدت ر أو دهمؽمي الدراسات العميا بالشداة لمطالب الستقدم لمتدج
لدرجة الدكتؽ ار .

 -3خطة الاح

+ةؽر مؽقا عم ها مؼ الداد السذرف ؼ عمي الاح

 -5تجراء سيسشار لمااح

بسعرفة القدػ السختص 0

 -6سداد الطالب مقاه دور الحاسب اآللي .

0
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مصرفاث اندراساث انعهيا نهعاو اجلامعي  ( 0202/0202مصريني )
انبيان

دبلوم عام  /خاص
دبلوم فرعى
باقي لإلعادة
رسم مواد الدور الثانى
قيد رسالة ماجستير
تجديد رسالة ماجستير
قيد دكتوراه
تجديد دكتوراه

انرسوو

569
5:.9769
.9.
5:.8769
 + 768769عدد المواد × 59.
( 6..للمادة)
6898769
6568769
7.98769
( 5968769الئحة قديمة)
6.68769

مصرفاث اندراساث انعهيا نهعاو اجلامعي  ( 0202/0202وافديه )
انبيان

انرسوو

دبلوم عام  /خاص

 6:69769جنيه
 68.9769جنيه

باقي لإلعادة

 + 889769عدد المواد × 59.
( 8..للمادة)
69.9769
6689769
75.9769
6589769

دبلوم فرعى
رسم مواد الدور الثانى
قيد رسالة ماجستير
تجديد رسالة ماجستير
قيد دكتوراه
تجديد دكتوراه

 :...دوالر
 :...دوالر
 89..دوالر
 :...دوالر
 89..دوالر
 :...دوالر
 89..دوالر
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رابعاً تقديم األعذار

قرر مجلس الدراسات العليا والبحهث بجلد:ه السشعقدة ي 1989/2/5مايلي
عمي الطال

الةتؼ ترغبؽن في ا عتةار عؼ عدم دخؽل ا متحان أن تتقدمؽا بطمب

لمد د أ 0د /عس د الكمية قب هدء ا متحانات هؽقي كاف أو أثشاء ا متحانات أو بعدلا
بلسبؽ عمي ا كمر مؤيدا بالسدتشدات الدالة عمي تخماه عؼ أداء ا متحانات 0


تق وودم ا ع ووةار قبو و دخ ووؽل ا متح ووان أو اثش ووا ( تذا تخم ووف الطال ووب ع ووؼ دخ ووؽل

ا متحووان بعووةر قهوورش ةقبمووه مجمووس الكميووة و ةحدووب غيابووه رسووؽبا بذوورط ت تزيوود
التخم ووف ع ووؼ فرة ووت ؼ متت ووال ت ؼ أو متاو ورقت ؼ خ ووالل س ووشي الد ارس ووة ويعتب وور الطال ووب

الستص ووب عووؼ ا متحووان بص وور عووةر مقبووؽل ارسووب هتقوودتر ضووعي

فرةووة عمووي الطالووب مووؼ عوودد الاوور

جوودا  00وتحدووب

ا ربعووة فووي حالووة عوودم دخؽلووه ا متحووان أو

دخ ووؽل الطال ووب ورس ووؽبه أو تقدةس ووه لع ووةر و ةقبم ووه مجم ووس الكمي ووة وتعق وود امتحان ووات
الدهمؽم مرت ؼ في ك عوام أولهسوا فوي نهاةوة الدوشة الجامعيوة والمانيوة فوي هداةوة الدوشة

التالية 0


ةجؽز قبؽل أعةار مرضية بعد نهاةة مؽاع د امتحانات نهاةة العام لمطال

حال مؼ ألحؽال0


بلش

تذا أة ب الطالب بسرض مااجئ أثشاء تلدةة في تحود السوؽاد ةسكوؼ اعتوةار عوؼ

أداء ا متحان في تموغ السواد تذا قورر طب وب المجشوة ذلوغ واعتسود التقريور موشؼ رئويس

لجشة ا متحان 0


ةجؽز اعتساد الذهادات السرضية التي ةقؽم بإرسالها الطوال

الستؽاجودتؼ خوارج

الوواالد ت تذا كانووي تمووغ الذووهادات ةووادر مووؼ تحوود السدتذووقيات ومؽثقووة ومروودق

عم ها مؼ الجهات السخترة0


ةسكؼ اعتاار ا ستدعاء لمخدمة العدكرية أو ا حتياط مؼ ا عوةار الص ور مرضوية

تذا تػ ا ستدعاء قب ا متحان ماادر أو أثشا 0
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خامداً

الطالب الها دين 000

 األوراق السطلهبة بالشدبة للها دين -1بالشدبة للدبلهمات

أ -دهاد السيالد مؽثقة0

 -دهاد الميدانس مؽثقة0

ت -دهاد المانؽية العامة مؽثقة 0

ث -دهاد هتقدترات ا ربا سشؽات مؽثقة0
ج -مؽافقة الداار 0

ح -عدد  6ةؽر دخرية0

خ -ةؽر مؼ جؽاز الدار مب شا به ا قامة الدائسة بالاالد0
د -استيااء استسار البيانات +استسار استطال ا ش0
ذ -طمب باسػ الد د أ0د /عس د الكية 0

ر -استيااء نداة الحزؽر السقرر تحدب مؼ تاريخ مؽافقة الؽافدتؼ 0
ز -تدخال البيانات عمي مؽقا وزار التعميػ العالي 0

 -2بالشدبة للساجد:ير والدر:هراي

باإلضا ة الي األوراق الدابقة لطالب الدبلهمات اس:يفاء ما يلي -
أ-

خطة الاح

مؽقا عم ها مؼ الداد السذرف ؼ ( لمق د هدرجتي الساجدت ر /الدكتؽ ار )0

 -تجراء سيسشار لمااح

بسعرفة القدػ السختص 0

ت -افاد مؼ مكتاة الكمية بعدم تدج

السؽضؽ مؼ قب .

ث -اسووتيااء دوورط الق وود هوودور الحاسووب ا ولووي السدووتؽش ا ول والسدووتؽش الموواني والحرووؽل
عمووي دور ا نترنووي بالشدوواة لمسدووجم ؼ لوودرجتي الساجدووت ر الوودكتؽ ار ( ةسكووؼ الحرووؽل
عم ها مؼ دولتهػ واعتسادلا وتؽثيقها مؼ الخارجية )
ج -استيااء تقرار ا قامة داخ الواالد ولوي  %05موؼ الحود ا دنوى السقورر لمحروؽل عموي
الدرجة العمسية 0
ح -سداد اةرال بسبمغ  2500جشيه لتدج

البيانات عمى مؽقا ا دار العامة لمؽافدتؼ.
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 -3مهاعيد القيد بالشدبة للها دين

تووتػ قبووؽل ا وراق بال وود و تمتاووي لوواوراق ال وؽارد عووؼ طريووف البريوود وذلووغ طاقووا



لمقو اررات التووي تروودر فووي دووان تحدتوود مؽاع وود الق وود بالوودهمؽمات ووفقووا لمقورار الرووادر
هتحدتوود السؽاع وود سووشؽيا مووؼ الجامعووة بالشدوواة لدرجووة الساجدووت ر مووؼ أول تؽنيووه حتووي

نهاةووة مووارس مووؼ ك و عووام أمووا بالشدوواة لموودكتؽ ار ف ووتػ التقوودم لهووا فووي أش وقووي خووالل

العام 0


ت ووتػ احتد ووا



تتػ احتدوا

لمدهمؽمات
التدج

ند وواة الحز ووؽر م ووؼ ت وواريخ مؽافق ووة ا دار العام ووة لمؽاف وودتؼ بالشد وواة
تواريخ التدوج

الشهوائي اعتاوا ار موؼ تواريخ مؽافقوة مجموس الكميوة عموي

بعد مؽافقة ا دار العاموة لمؽافودتؼ أو وسوداد الطالوب السروروفات الد ارسوية

السقرر بالشداة لمساجدت ر  ،الدكتؽ ار ) 0

إرشادات وتعليسات عامة 000

-2

ةجب أن تكؽن جسيا ا وراق والسدتشدات خالية مؼ أش كذط أو تعدت 0

-3

ترتب ا وراق في ممف ترت اا ج دا ويكتوب الطالوب اسوسه ونوؽ الودهمؽم الستقودم لوه

-0

-4
-5
-6

تقب الرؽر الزؽئية لاوراق والسدتشدات السطمؽبة 0

والدشة هؽضؽح عمي السمف مؼ الخارج 0

تدمػ ا وراق بال د و تقب ا وراق الؽارد عؼ طريف البريد0

ةدس هتحؽي أش طالب مؼ دهمؽم أخر بعد تقدةػ أوراقه 0

ةعتبر قبؽل الطالب نهائيا ت بعد مؽافقة الجامعة الشهائية عمي قبؽلهػ 0

