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 أحكبو عبيت -أوال :

  -( :1يبدة )
  -في أحكام هذه الالئحة ، يقصد بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :

 هي وحدة قياس علمية لتحديد وزن كل مقرر ، وهي األساس   -: انسبعت ادلعتًدة

 ل دراسي وفقا ألحكام هذه الالئحة .في تحديد العبء الدراسي للطالب في كل فص

 هو عدد الساعات المعتمدة التي يسمح للطالب بتسجييلها الجالل  -: انعبء اندراسي

الفصججل الدراسججي الواحججد ، ويججتم تحديججد حججد أدنججى وحججد أقصججى للعججبء الدراسججي لكججل 

 .درية وفقا ألحكام هذه الالئحة 

 التجار ميلجس الكليجة فجي هجو أحجد أعءجاء هيئجة التجدريس ، وي -: ادلرشد األكبدميي

بداية كل فصل دراسي مرشجدا أكاديميجا أو أك جر لكجل دبلجوم دراسجات عليجا بنجاء علجى 

توصية القسم أو األقسام العلمية المعنيجة ، ويتجولى مهجام اارشجاد األكجاديمي لطجالب 

دبلججوم الدراسججات العليججا الججالل مججدة دراسججتهم ، ولطججالب المايسججتير والججدكتوراه فججي 

ة علججى تسججييل الرسججالة ، ويتججولى المشججرا علججى الرسججالة مهججام المرحلججة السججابق

 المرشد األكاديمي للطالب المسيلين لرسالة المايستير أو الدكتوراه .

 : هو الفترة الزمنية الممتدة بين بدء الدراسة ونهايتها ، بمجا فجي  -انفصم اندراسي

 .أسبوعا  51إلى  55ذلك فترة االمتحانات ، وتتراوح مدته ما بين 
  -( :2يبدة )

   -تمنح يامعة بنها بناء على اقتراح كلية الحقوق الدريات العلمية اآلتية :

دبلوم الدراسات العليا في أحد الفجرو  اآلتيجة    القجانون الالجاا ، القجانون العجام ،  -5

الشريعة ااسجالمية ، العلجوم الينائيجة ، العلجوم ااداريجة ، القجانون الجدولي ، العلجوم 

ماليججججة ، العلججججوم القءججججائية ، الملكيججججة الفكريججججة ، قججججانون التيججججارة ااقتصججججادية وال

 واالست مارات الدولية ، القانون المقارن ، فلسفة القانون وتارياله ، التحكيم ((

 درية المايستير في الحقوق . -2

 درية الدكتوراه في الحقوق . -3
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  -يقدر نياح الطالب وفقا للتقديرات التالية : -( :3يبدة )

 انقيًت ببننقبط عدد اننقبط ادلئويتاننسبت 
 5,9 أ+ 011إلى  59من 

 5 أ 59إلى أقل من  51من 

 5,9 ب+ 51إلى أقل من  59من 

 5 ب 59إلى اقل  51من 

 5,9 ج 51إلى أقل من  59من 

 5 د 59إلى اقل من  51من 

 صفر هـ 51أقل من 

اط ويتم حساب ميمو  نقاط المقرر على أساس حاصل ءرب عدد النق
التي يحصل عليها الطالب في عدد الساعات المعتمدة للمقرر وذلك ألقرب 

 رقمين عشريين .
 : هو متوسط ما يحصل عليه الطالب من ميمو  نقجاط  -وادلعدل انفصهي

في الفصل الدراسجي ، ويحسجب علجى أسجاس حاصجل قسجمة ميمجو  
النقججاط للمقججررات المسججيلة فججي الفصججل الدراسججي علججى إيمججالي عججدد 

ت المعتمججدة للمقججررات المسججيلة فججي الفصججل الدراسججي وذلججك السججاعا
   -ألقرب رقميين عشريين ، وذلك وفقا للمعادلة الحسابية التالية  :

 
  ميمو  النقاط ليميع المقررات المسيلة في الفصل الدراسي = املعدل الفصلي 

 ميمو  عدد الساعات المعتمدة المسيلة في الفصل الدراسي        
 هو متوسجط مجا يحصجل عليجه الطالجب مجن ميمجو  النقجاط  -: تراكميوالمعدل ال

الججالل الفتججرات الدراسججية السججابقة لحسججاب المعججدل ويججتم حسججابه علججى أسججاس 

ميمججو  النقججاط ليميججع المقججررات المسججيلة الججالل الفتججرات الدراسججية السججابقة 
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مقسوما على ميجو  عجدد السجاعات المعتمجدة المسجيلة الجالل الفتجرة السجابقة 

 -قرب رقمين عشريين ، وذلك وفقا للمعادلة الحسابية التالية :وذلك أل

  ميمو  النقاط ليميع المقررات المسيلة في الفترات السابقة=   املعدل الرتاكمي 

  ميمو  عدد الساعات المعتمدة المسيلة في الفترات السابقة          
 

  -( :4يبدة )
األسبوعين األول وال اني من بدايجة الفصجل  يسمح للطالب باانسحاب من مقرر أو أك ر الالل

 الدراسي ، وفي هذه الحالة ال ي بت له في سيله أنه منسحب .

وييوز للطالب إذا كان مستوفيا نسبة الحءور ، وبعد موافقة ميلس الكلية ، اانسحاب مجن 

ه مقرر أو أك ر الالل األسابيع الست األولى مجن الفصجل الدراسجي ، وفجي هجذه الحالجة ي بجت لج

 في سيله أنه منسحب  م( وال تدالل هذه المقررات في حساب تقدير الطالب .

%  15وييوز للطالب إذا كان مستوفيا نسجبة الحءجور المنصجوا عليهجا فجي هجذه الالئحجة  

من عدد الساعات المعتمدة ( أن ينسحب كلية من الدراسة فجي أحجد الفصجول الدراسجية وذلجك 

ء على اقتراح من ميلس الكلية ، وفجي هجذه الحالجة ي بجت بموافقة ميلس الدراسات العليا بنا

لججه فججي سججيله أنججه منسججحب بعججذر مقبججول  م   ( ليميججع مقججررات الفصججل الدراسججي ويعتبججر 

 اانسحاب في هذه الحالة وقفاً للقيد لمدة فصل دراسي واحد .

عججذر مجع مراعججاة حكججم الفقججرة السججابقة ييججوز لميلجس الكليججة أن يوقججا قيججد الطالججب إذا تقججدم ب

مقبججول ، وفججي هججذه الحالججة ال تحسججب مججدة إيقججاا القيججد ءججمن المججدة المقججررة للحصججول علججى 

 الدرية وفقا ألحكام هذه الالئحة .
  -( :5يبدة )

يسجمح للطالججب بفءججافة مقجرر أو أك ججر الججالل األسججبوعين األول وال جاني مججن الفصججل الدراسججي 

 .وفقا ألحكام هذه الالئحة وذلك مع مراعاة الحد األقصى المسموح به للعبء الدراسي 

  -( :6يبدة )
ييوز لميلس الكلية بعد موافقة لينة الدراسات العليا تأييل اامتحان النهائي للطالب 
في مقرر أو أك ر إذا كان قد تغيب عن أداء االمتحان في المواعيد المحددة بعذر يقبله 

المؤيل امتحانجه فيجه ميلس الكلية ، وفي هذه الحالة ترصد نتيية الطالب في المقرر 
غير مكتمل  ن( علجى أنجه ييجب أن يجؤدط الطالجب اامتحجان فجي المقجرر أو المقجررات 
المؤيلة في الفصل الدراسي الجذط يجدرس فيجه المقجرر أو المقجررات التجي تجم تأييلهجا 
وإال أعتبججر الطالججب راسججبا فججي المقججرر أو المقججررات المؤيلججة ، وبعججد أدائججه اامتحججان 

 ن( بالتقجدير الفعلجي الجذط يحصجل عليجه ، ويشجترط لتأييجل اامتحجان يستبدل التقجدير 
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النهائي أن يكون الطالب مستوفيا نسبة الحءور المنصجوا عليهجا فجي هجذه الالئحجة 
وأن يكججون مسججتوفيا نسججبة الحءججور المنصججوا عليهججا فججي هججذه الالئحججة وأن يكججون 

 مستوفيا لألعمال الفصلية للمقرر .

  -( :7يبدة)
ب مجن دالجول اامتحجان التحريجرط للمقجرر الدراسجي إذا زادت نسجبة غيابجه فيجه علجى يحرم الطالج

% مججن السججاعات الدراسججية المعتمججدة للمقججرر فججي الفصججل الدراسججي الواحججد ، ويعتبججر الطالججب 25

 راسبا فيه ويرصد له تقدير  غياب( ما لم يقدم عذرا يقبله ميلس الكلية .

  -( :8يبدة)
حقجق المعجدل التراكمجي المحجدد لكجل دريجة علميجة وفقجا ألحكجام هجذه يتم إنذار الطالب إذا لجم ي

 الالئحة في نهاية كل فصل دراسي ، عدا الفصل الدراسي األول .

  -( :9يبدة )
   -يتم إلغاء قيد الطالب في إحدى الحالتين اآلتيتين:

إذا لججم يسججتكمل متطلبججات الحصججول علججى الدريججة العلميججة المقيججد بهججا الججالل المججدة  -5

 المحددة وفقا ألحكام هذه الالئحة . الزمنية

إذا كان قد تم إنذاره مرتين متتاليتين في فصلين دراسيين متتاليين ، ويست نى  مجن  -2

% مجن السجاعات المعتمجدة فجي الطتجه الدراسجية ، 15ذلك الطالب الجذط أتجم بنيجاح 

وفي هذه الحالة يمنح الطالب فرصة إسجت نائية مجدتها فصجال دراسجيا واحجدا ، وذلجك 

 وافقة ميلس الكلية .بم

  -( :11يبدة )
 يعتبر الطالب راسبا إذا حصل على عدد نقاط أقل من  د( .  -

 ييب على الطالب إعادة التسييل في المقرر أو المقررات اايبارية التي يرسب فيها . -

ييب على الطالب إعادة التسييل في المقرر أو المقررات ااالتيارية التي يرسب فيهجا ،  -

 أو مقررات أالرى بديال عنها وفقا للالطة الدراسية المعتمدة .أو في مقرر 

لجم تتيجاوز  وفي يميع األحوال ييب على الطالجب التسجييل فجي المقجررات التجي رسجب فيهجا إذا -

مقججررين فقججط كحججد أقصججى فججي الفصججل الدراسججي الفصججلي إذا قججرر ميلججس الكليججة طرحججه ، وإال 

فجي الفصجل الدراسجي الجذط يجتم تدريسجها  ويدب علية التسييل فجي المقجررات التجي رسجب فيهجا

 فيه.

 درية(.22تكون النهاية العظمى للدريات في كل مادة من مواد الدراسة  -
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 دبهويبث اندراسبث انعهيب -ثبنيب :
 -( :11يبدة )

يكججون الحججد األدنججى لنيججل دريججة الججدبلوم فصججلين دراسججيين والحججد األقصججى أربعججة 

 فصول دراسية متتالية .

  -( :12يبدة )
يقسم العام اليامعي إلى فصلين دراسيين ، ينتهي األول في يناير وينتهي ال اني 

فججي مججايو ويججؤدط الطججالب فججي نهايججة كججل منهمججا اامتحججان فججي المججواد التججي تججم 

 تدريسها . 

ييوز طرح فصل دراسي صيفي ال تقل مدتجه عجن سجتة أسجابيع ، بشجرط أال تقجل 

سجاعة معتمجدة فجي الفصجل  55ميمو  ساعات الدراسة لكل ساعة معتمجدة عجن 

 الدراسي .

وال ييوز التسييل في الفصل الدراسي الصجيفي إال للطجالب الراسجبين فجي مقجرر 

 واحد أو مقررين كحد أقصى .

  -( :13يبدة )
 مدة اامتحان التحريرط  الث ساعات لكل مقرر .

  -( :14يبدة )
ت معتمجدة مشجرو  ساعا 6ساعة معتمدة منها  32تكون متطلبات نيل درية الدبلوم 

بحث في ميجال التالصجا وذلجك حسجب الالطجة الدراسجية التجي يعجدها كجل قسجم علمجي 

 ويعتمدها ميلس الكلية وفقا ألحكام هذه الالئحة .

  -( :15يبدة )
سجاعات  9يكون الحد األدنجى للعجبء الدراسجي فجي الفصجل الدراسجي الواحجد هجو 

 .ساعة معتمدة  52معتمدة ، ويكون الحد األقصى
  -( :16)يبدة 

  -يشترط لقيد الطالب في أط من دبلومات الدراسات العليا :

أن يكون حاصال على ليسانس في الحقوق من إحجدى يامعجات يمهوريجة مصجر العربيجة  -5

 أو على درية معادلة لها من معهد علمي آالر مصرط أو اينبي معترا به .

 استيفاء المستندات التي تتطلبها اليامعة . -2
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  -( :17يبدة )
يحدد ميلس الكلية مواعيجد وقواعجد القيجد فجي دبلومجات الدراسجات العليجا ، وعجدد مجن 

يقبلون في كل دبلوم في بداية كل عام يامعي ،وفي حالة زيجادة عجدد المتقجدمين علجى 

العدد الذط يحدده ميلس الكلية لكل دبلوم ، يكون القبول بترتيجب الميمجو  التراكمجي 

 بع لمرحلة الليسانس .للدريات في امتحان السنوات األر

  -( :18يبدة )
ييوز لميلس الكلية أن ييرط مقاصة ويعفجي الطالجب مجن أداء اامتحجان فجي المقجرر 

الذط سبق نياحه فيه في دبلوم سابق حصل عليه إذا كان موءو  المقرر لم يتغير ، 

وفي هذه الحالة يكلجا الطالجب بجفيراء بحجث مكتجوب يالتبجر فيجه شجفهيا ويعطجي عنجه 

ا يءم إلى تقديراته في اامتحان النهائي وفي قاعة البحث ويحسجب فجي التقجدير تقدير

 ( من هذه الالئحة .3العام للطالب وفقا ألحكام المادة  

  -( :19يبدة )
ييججوز لميلججس الكليججة أن يقججرر تججدريس مججادة أو أك ججر أو يججزء مججن مججادة مججن المججواد 

على اقتراح ميلجس القسجم العلمجي  المقررة في الدبلومات بأحد اللغات األينبية ، بناء

 المالتا . 

وييوز لميلس الكلية طرح دبلوم دراسات عليا أو أك ر بلغة أينبية بااتفاق مجع أحجد 

 اليامعات األينبية المعترا بها .

  -( :21يبدة )
ييوز لميلس الكلية طرح دبلجوم دراسجات عليجا أو أك جر بنظجام التعلجيم عجن بعجد ، بعجد 

 ات العليا وميلس اليامعة .موافقة ميلس الدراس

  -( :21يبدة )
لميلس الكلية بعد موافقة ميلس الدراسات العليا وميلس اليامعة أن يتفق مجع 

إحدى اليامعات األينبية على منح دريجة مشجتركة فجي أحجد دبلومجات الدراسجات 

 العليا العامة .

  -( :22يبدة )
سات العليا المعجادلين لدريجة ال تمنح شهادة الحصول على دبلومين من دبلومات الدرا

المايسججتير إال إذا اسججتوفى الججدارس مسججتوى اللغججة األينبيججة ومسججتوى الحاسججب اآللججي 

 الذط تحددة اليامعة ، وكانت إحدى الدبلومين في القانون العام أو القانون الالاا .
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  -( :23يبدة )
لعامججة ، يحججدد ميلججس الكليججة المحتججوى العلمججي للمقججررات الدراسججية فججي الججدبلومات ا

وييججرط تحججدي ا لهججا لمواكبججة التطججورات العلميججة واألكاديميججة ، وذلججك بعججد أالججذ رأط 

ميالس األقسام العلمية المالتصة ، وتعرض على ميلجس الدراسجات العليجا العتمادهجا 

 .وموافقة ميلس اليامعة
  -( :24يبدة )

  -:تبين اليداول اآلتية المقررات التي تدرس لنيل كل دبلوم 
  -انقبنوٌ اخلبص :دبهوو  -1

 -الفصل الدراسي األول :
 عدد انسبعبث ادلعتًدة اسى ادلقرر انرقى انكودي

 ساعات معتمدة 3 القانون المدني مع التعمق أ 525

 ساعات معتمدة 3 قانون المرافعات مع التعمق أ 522

 ساعات معتمدة 3 القانون الدولي الالاا مع التعمق أ 523

 
 خ 524
 خ 525

 -ارها الطالب من المواد اآلتية :مادة يالت
 القانون المدني المقارن
 التيارة االكترونية

 

 
 ساعات 3
 ساعات 3

 

  -الفصل الدراسي الثاني :
 عدد انسبعبث ادلعتًدة اسى ادلقرر انرقى انكودي

 ساعات معتمدة 3 القانون التيارط مع التعمق أ 526

 ساعات معتمدة 3 الشريعة ااسالمية   دراسة مقارنة (  أ 521

 ساعات معتمدة 3 فلسفة القانون الالاا وتارياله مع التعمق أ 521

 
 خ 529
 خ 552

 -مادة يالتارها الطالب من المواد اآلتية :
 قانون العقود الدولية 

 التعاقد بالطرق االكترونية الحدي ة 

 
 ساعات 3
 ساعات 3

 ساعات 6 قاعة بحث 
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  -دبهوو انقبنوٌ انعبو : -2
 -الدراسي األول : الفصل

انرقى 
عدد انسبعبث  اسى ادلقرر انكودي

 ادلعتًدة
 ساعات  3 القانون اادارط مع التعمق أ 225

 ساعات  3 القانون الدولي العام مع التعمق أ 222

 ساعات  3 فلسفة  القانون العام وتارياله مع التعمق أ 223

 
 خ 224
 خ 225

 -ة :مادة يالتارها الطالب من المواد اآلتي
 نظام الحكم في ااسالم
 القءاء اادارط الدولي

 
 ساعات 3
 ساعات 3

 
 

  -الفصل الدراسي الثاني :
انرقى 
عدد انسبعبث  اسى ادلقرر انكودي

 ادلعتًدة
 ساعات  3 المالية العامة والتشريع الءريبي أ 226

 ساعات  3 القانون الينائي مع التعمق أ 221

 ساعات  3 نون الدستورط مع التعمقالنظم السياسية والقا أ 221

 
 خ 229
 خ 252

 -مادة يالتارها الطالب من المواد اآلتية :
 حقوق اانسان

 العقود اادارية مع التعمق 

 
 ساعات 3
 ساعات 3

 ساعات 6 قاعة بحث 
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  -دبهوو انشريعت اإلسالييت : -3

 الفصل الدراسي األول 
 انرقى 
ث عدد انسبعب اسى ادلقرر انكودي

 ادلعتًدة
 ساعات  3 النظريات العامة في الفقه ااسالمي أ 325

 ساعات  3 الفقه ااسالمي المقارن بين المذاهب المالتلفة  أ 322

 ساعات  3 القانون الدولي الالاا ااسالمي أ 323

 
 خ 324
 خ 325

 -مادة يالتارها الطالب من المواد اآلتية :
 مناهج الميتهدين

 مقارنة بين المسلمين وغير المسلمين(األحوال الشالصية ال

 
 ساعات 3
 ساعات 3

 
 الفصل الدراسي الثاني 

 عدد انسبعبث اسى ادلقرر انرقى انكودي
 ادلعتًدة 

 ساعات  3 القانون المدني مقارنا بالفقه ااسالمي أ 326

 ساعات  3 أصول الفقه مع التعمق أ 321

 ساعات  3 القانون الدولي ااسالمي أ 321

 
 خ 329
 خ 352

 -مادة يالتارها الطالب من المواد اآلتية :
 التشريع الينائي ااسالمي
 القءاء في ااسالم 

 
 ساعات 3
 ساعات 3

 ساعات 6 قاعة بحث 
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  -دبهوو انعهوو اإلقتصبديت وادلبنيت  : -4
 -الفصل الدراسي األول :

 عدد انسبعبث ادلعتًدة اسى ادلقرر انرقى انكودي

 ساعات معتمدة 3 ااقتصادية النظرية أ 425

 ساعات معتمدة 3 العالقات ااقتصادية الدولية أ 422

 ساعات معتمدة 3 ااقتصاد النقدط أ 423

 
 خ 424
 خ 425

 -مادة يالتارها الطالب من المواد اآلتية :
 ااقتصاد القياسي

 النظم ااقتصادية المعاصرة

 
 ساعات 3
 ساعات 3

 
  -الفصل الدراسي الثاني :

 عدد انسبعبث ادلعتًدة اسى ادلقرر انرقى انكودي

 ساعات معتمدة 3 اقتصاديات المالية العامة أ 426

 ساعات معتمدة 3 التنمية ااقتصادية أ 421

 ساعات معتمدة 3 النظم الءريبية المقارنة أ 421

 
 خ 429
 خ 452

 -مادة يالتارها الطالب من المواد اآلتية :
 تاريخ الفكر ااقتصادط

 قتصاديات الشركات " دولية النشاط " ا

 
 ساعات 3
 ساعات 3

 ساعات 6 قاعة بحث 
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  -دبهوو انعهوو اجلنبئيت : -5
 

 -الفصل الدراسي األول :
 عدد انسبعبث ادلعتًدة اسى ادلقرر انرقى انكودي

 ساعات  3 قانون العقوبات مع التعمق أ 525

 ت ساعا 3 التشريع الينائي المقارن أ 522

 ساعات  3 فلسفة القانون الينائي وتارياله مع التعمق أ 523

 
 خ 524
 خ    525

 -مادة يالتارها الطالب من المواد اآلتية :
 السياسة الينائية

 قانون العقوبات التكميلي

 
 ساعات 3
 ساعات 3

 
 الفصل الدراسي الثاني 

 عدد انسبعبث ادلعتًدة اسى ادلقرر انرقى انكودي

 ساعات  3 اايراءات الينائية مع التعمققانون  أ 526

 ساعات  3 علم اايرام والعقاب أ 521

 ساعات  3 التشريع الينائي ااسالمي أ 521

 
 خ 529
 خ 552

 -مادة يالتارها الطالب من المواد اآلتية :
 القانون الينائي ااقتصادط
 القانون الدولي الينائي 

 
 ساعات 3
 ساعات 3

 ساعات 6 قاعة بحث 
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  -دبهوو انقبنوٌ ادلقبرٌ  : -6

 
 -الفصل الدراسي األول :

 عدد انسبعبث ادلعتًدة اسى ادلقرر انرقى انكودي

 ساعات  3 المدالل لدراسة القانون المقارن أ 625

 خ 624
 

 النظم القانونية المقارنة في النظام الالتيني 
 

 ساعات 3

 ساعات 3 نظام اليرمانيالنظم القانونية المقارنة في ال أ 623

 
 أ 622
 خ    625

 -مادة يالتارها الطالب من المواد اآلتية :
 أصول النظم القانونية في بعض الدول العربية واافريقية

 فلسفة وتاريخ المذاهب القانونية

 
 ساعات معتمدة 3

 ساعات 3
 

 الفصل الدراسي الثاني 
 عدد انسبعبث ادلعتًدة اسى ادلقرر انرقى انكودي

 ساعات  3 القانون الروماني   دراسة مقارنة ( أ 626

 ساعات  3 النظم القانونية المقارنة في النظام األنيلو أمريكي أ 621

 ساعات  3 أصول الفقه مع التعمق أ 321

 
 خ 621
 خ 629

 -مادة يالتارها الطالب من المواد اآلتية :
 نظام الملكية   دراسة مقارنة (

 دراسة مقارنة (  المسئولية المدنية  

 
 ساعات 3
 ساعات 3

 ساعات 6 قاعة بحث 
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  -دبهوو انقبنوٌ اندويل : -7

 
 -الفصل الدراسي األول :

 عدد انسبعبث ادلعتًدة اسى ادلقرر انرقى انكودي

 ساعات  3 القانون الدولي العام مع التعمق أ 125

 ساعات  3 القانون الدولي لالست مار والتنمية أ 122

 ساعات  3 القانون الدولي الالاا مع التعمق أ 523

 
 خ 123
 خ    124

 -مادة يالتارها الطالب من المواد اآلتية :
 القانون الدولي اانساني
 القانون الدولي الينائي

 
 ساعات 3
 ساعات 3

 
 
 

 الفصل الدراسي الثاني 
 عدد انسبعبث ادلعتًدة اسى ادلقرر انرقى انكودي

 ساعات  3 لمنظمات الدولية مع التعمقا أ 125

 ساعات  3 التحكيم في العالقات الالاصة الدولية أ 126

 ساعات  3 القانون الدولي ااقتصادط أ 121

 
 خ 121
 خ 129

 -مادة يالتارها الطالب من المواد اآلتية :
 القانون الدبلوماسي والقنصلي

 القءاء الدولي 

 
 ساعات 3
 ساعات 3

 عاتسا 6 قاعة بحث 
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  -دبهوو قبنوٌ انتجبرة واالستثًبراث اندونيت : -8
 

 -الفصل الدراسي األول :
 عدد انسبعبث ادلعتًدة اسى ادلقرر انرقى انكودي

 ساعات  3 قانون التيارة الدولية مع التعمق أ 125

 ساعات  3 التحكيم التيارط الدولي أ 122

 ساعات  3 قانون ااست مارات الدولية أ 123

 
 خ 124
 خ    125

 -مادة يالتارها الطالب من المواد اآلتية :
 العمليات المصرفية الدولية
 الشركات متعددة الينسيات

 
 ساعات 3
 ساعات 3

 
 الفصل الدراسي الثاني 

 عدد انسبعبث ادلعتًدة اسى ادلقرر انرقى انكودي

 ساعات  3 عقود التيارة الدولية أ 126

 ساعات  3 ائل التيارة الدوليةتناز  القوانين في مس أ 121

 ساعات  3 القانون المالي والءريبي الدولي أ   121 

 
 خ 129
 خ 152

 -مادة يالتارها الطالب من المواد اآلتية :
 نظم الشركات في الفقه ااسالمي
 القانون ااقتصادط الدولي 

 
 ساعات 3
 ساعات 3

 ساعات 6 قاعة بحث 
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  -نقضبئيت :دبهوو انعهوو ا -9

 
 -الفصل الدراسي األول :

 عدد انسبعبث ادلعتًدة اسى ادلقرر انرقى انكودي

 ساعات  3 قانون المرافعات مع التعمق أ 522

 ساعات  3 التنفيذ اليبرط في المواد المدنية والتيارية مع التعمق أ 925

 ساعات  3 فلسفة وتاريخ نظام القءاء أ 4225

 
 خ 923
 خ    352

 -يالتارها الطالب من المواد اآلتية :مادة 
 التحكيم في المواد المدنية والتيارية

 القءاء في ااسالم

 
 ساعات 3
 ساعات 3

 
 الفصل الدراسي الثاني 

 عدد انسبعبث ادلعتًدة اسى ادلقرر انرقى انكودي

 ساعات  3 قانون اايراءات الينائية مع التعمق أ 924

 ساعات  3 ءاء اادارطنظام اايراءات أمام الق أ 925

 ساعات  3 مدنيةاا بات في المواد ال أ 926

 
 خ 921
 خ 921

 -مادة يالتارها الطالب من المواد اآلتية :
 أعوان القءاء

 قوانين المحاماة والالبرة 

 
 ساعات 3
 ساعات 3

 ساعات 6 قاعة بحث 
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  -دبهوو انعهوو اإلداريت  : -11
 

 -الفصل الدراسي األول :
 عدد انسبعبث ادلعتًدة اسى ادلقرر رقى انكوديان

 ساعات  3 القانون اادارط مع التعمق أ 225 

 ساعات  3 الرقابة على أعمال اادارة أ 5225 

 ساعات  3 اادارة المحلية أ 5222 

 
 خ  5223 

 خ 925

 -مادة يالتارها الطالب من المواد اآلتية :
 اادارة العامة

 القءاء اادارطنظام اايراءات أمام 

 
 ساعات 3
 ساعات 3

 
 

 الفصل الدراسي الثاني 
 عدد انسبعبث ادلعتًدة اسى ادلقرر انرقى انكودي

 ساعات  3 القرارات اادارية مع التعمق أ 5224 

 ساعات  3 العقود اادارية مع التعمق أ 5225 

 ساعات  3 الوظيفة العامة أ 5226 

 
 خ 5221 

 خ 5221

 -لطالب من المواد اآلتية :مادة يالتارها ا
 النشاط اادارط المرفق العام والءبط اادارط( 

 قانون المناقصات والمزايدات 

 
 ساعات 3
 ساعات 3

 ساعات 6 قاعة بحث 
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  -دبهوو ادلهكيت انفكريت : -11
 

 -الفصل الدراسي األول :
 عدد انسبعبث ادلعتًدة اسى ادلقرر انرقى انكودي

 ساعات  3 لحقنظرية ا أ 2225

 ساعات  3 حقوق المؤلا أ 2222

 ساعات  3 الحقوق المياورة لحق المؤلا أ 2223

 
 خ 2224
 خ 2225

 -مادة يالتارها الطالب من المواد اآلتية :
 اتفاقية المنظمة العالمية للتيارة 

 ااحتكار وحرية المنافسة

 
 ساعات 3
 ساعات 3

 
 الفصل الدراسي الثاني 

 عدد انسبعبث ادلعتًدة ى ادلقرراس انرقى انكودي

 ساعات  3 الملكية الصناعية أ 2226

 ساعات  3 الملكية التيارية أ 2221

 ساعات  3 عقود نقل التكنولوييا أ 2221

 
 خ 2229
 خ 2252

 -مادة يالتارها الطالب من المواد اآلتية :
 التيارة االكترونية
 التحكيم التيارط 

 
 ساعات 3
 ساعات 3

 ساعات 6 قاعة بحث 
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  -دبهوو فهسفت انقبنوٌ وتبرخيو  : -12
 

 -الفصل الدراسي األول :
 عدد انسبعبث ادلعتًدة اسى ادلقرر انرقى انكودي

 ساعات معتمدة 3 القانون الروماني مع التعمق أ 3225

 ساعات معتمدة 3 فلسفة القانون أ 3222

 معتمدة ساعات 3 فلسفة وتاريخ المذاهب القانونية أ 625

 
 خ 3224
 خ 223

 -مادة يالتارها الطالب من المواد اآلتية :
 تاريخ القانون المصرط مع التعمق 

 فلسفة القانون العام وتارياله مع التعمق

 
 ساعات 3
 ساعات 3

 
 الفصل الدراسي الثاني 

 عدد انسبعبث ادلعتًدة اسى ادلقرر انرقى انكودي

 ساعات  3 ة (القانون الروماني   دراسة مقارن أ 626

 ساعات  3 تاريخ الفكر القانوني أ 3223

 ساعات  3 المنطق القانوني أ 3225

 
 خ 3226
 خ 521

 مادة يالتارها الطالب من المواد اآلتية :
 فلسفة وتاريخ حقوق اانسان 

 فلسفة القانون الالاا وتارياله مع التعمق

 
 ساعات 3
 ساعات 3

 ساعات 6 قاعة بحث 
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 ٌ ادلرافعبثدبهوو قبنو -13
 

 -الفصل الدراسي األول :
 عدد انسبعبث ادلعتًدة اسى ادلقرر انرقى انكودي

 ساعات  3 النظام القءائي المصرط أ 4225

 ساعات  3 التحكيم في المواد المدنية والتيارية خ 923

 ساعات  3 فلسفة وتاريخ نظام القءاء أ4225

 
 خ352
 خ921

 -آلتية :مادة يالتارها الطالب من المواد ا
 القءاء في ااسالم 

 أعوان القءاء

 
 ساعات 3
 ساعات 3

 
 الفصل الدراسي الثاني 

 عدد انسبعبث ادلعتًدة اسى ادلقرر انرقى انكودي

 ساعات  3 قءاء األمور المستعيلة أ4223

 ساعات  3 المحاكم المتالصصة أ4224

 ساعات  3 التنفيذ اليبرط في المواد المدنية والتيارية أ 925

 
 خ921
 خ4226

 -مادة يالتارها الطالب من المواد اآلتية :
 قوانين المحاماه والالبرة

 قوانين اايراءات المدنية والتيارية

 
 ساعات 3
 ساعات 3

 ساعات 6 قاعة بحث 
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  -دبهوو انتحكيى : -14

 
 -الفصل الدراسي األول :

 عدد انسبعبث ادلعتًدة اسى ادلقرر انرقى انكودي

 ساعات  3 التحكيم اتفاق أ 5225

 ساعات  3 ايراءات التحكيم أ 5222

 ساعات  3 حكم التحكيم ودعوى بطالنه  أ 5223

 
 خ 5224
 خ 5225

 -مادة يالتارها الطالب من المواد اآلتية :
 التحكيم في عقود التيارة الدولية 

 التحكيم في منازعات العمل

 
 ساعات 3
 ساعات 3

 
 الفصل الدراسي الثاني 

 عدد انسبعبث ادلعتًدة اسى ادلقرر نكوديانرقى ا

 ساعات  3 تنفيذ أحكام التحكيم أ 5226

 ساعات  3 التحكيم في المنازعات اادارية أ 5221

 ساعات  3 تناز  القوانين في ميال التحكيم الدولي أ 5221

 
 خ 5229
 خ 5252

 -مادة يالتارها الطالب من المواد اآلتية :
 ت مارالتحكيم في منازعات ااس

 التحكيم في عقود المقاوالت

 
 ساعات 3
 ساعات 3

 ساعات 6 قاعة بحث 

 
  -( :25يبدة )

يعتبر الطالب نايحجا إذا حصجل علجى تقجدير  ل( علجى األقجل مجن الميمجو  الكلجي 
 لدرية اامتحان في كل مادة من المواد .
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 درجت ادلبجستري يف احلقوق -ثبنثب :
  -( :26يبدة )

  -الطالب للحصول على درية المايستير في الحقوق الشروط اآلتية :يشترط لقيد 

أن يكون حاصال على الليسانس في الحقوق مجن إحجدى اليامعجات المصجرية أو علجى الدريجة  -5

 المعادلة لها . 

أن يكججون حاصججال علججى دبلججوم مججن دبلومججات الدراسججات العليججا التججي تمنحهججا كليججات الحقججوق  -2

 دلها .باليامعات المصرية أو ما يعا

أن يقدم الباحث ما يفيد حصولة على المستوى اللغوط الذط تتطلبجة اليامعجة الجالل سجنة مجن  -3

 تاريخ التسييل كحد أقصى .

 . ICDLأن يقدم ما يفيد حصوله على دورة الـ  -4

  -( :27يبدة )
ييوز لميلس اليامعة بناء على اقتراح ميلس كليجة الحقجوق وموافقجة ميلجس الدراسجات العليجا 

ذ رأط ميججالس األقسججام العلميججة المالتصججة أن يمججنح باالشججتراك مججع إحججدى اليامعججات وبعججد أالجج

 األينبية المعترا بها درية المايستير في تالصصات األقسام العلمية المالتلفة .

  -( :28يبدة )
يالتججار الطالججب موءججو  رسججالته ، بشججرط أن تكججون ذا صججلة بأحججد مججواد الججدبلوم الججذط إيتججاز 

 .بنياح  اامتحانات المقررة له
  -( :29يبدة )

يقدم طلب تسييل موءو  رسالة المايستير الى عميد الكلية ويعرض  علجى ميلجس الكليجة بعجد 

أالججذ رأط ميلججس القسججم المالججتا ويشججمل قججرار ميلججس الكليججة تعيججين المشججرا علججى رسججالة 

 ( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم اليامعات .91المايستير وفقا لنا المادة  

  -يسقط تسييل رسالة المايستير في الحالتين اآلتيتين : -( :31)يبدة 

مءججي  ججالث سججنوات مججن تججاريخ تسججييلها ،إال إذا رأى ميلججس الكليججة اابقججاء علججى  -5

التسييل لمدة يحددها بناء على تقرير المشرا بعد أالذ رأط ميلجس القسجم المالجتا 

 ، وبشرط أال تتياوز هذه المدة سنتين .

ما يفيد حصوله على المستوى اللغوط الذط تتطلبجه اليامعجة الجالل  إذا لم يقدم الباحث -2

 سنة من تاريخ التسييل كحد أقصى .

 

 

 



                                                                                  
 

 

 

 

23 

 

  -( :31يبدة )
سججاعة معتمججدة وتججوز  هججذه  36تكججون متطلبججات نيججل دريججة المايسججتير فججي الحقججوق 

  -الساعات كاآلتي :
 مة أو المتالصصة ( .  أحد الدبلومات العاساعة معتمدة  32دراسة مقررات دراسية بواقع  -5

أن ييرى لمدة عام   على األقل قبل تشكيل لينجة الحكجم ( بح جا فجي موءجو  يقجره  -2

ميلس الدراسات العليا باليامعة بناًء على اقتراح من ميلجس الكليجة بعجد أالجذ رأط 

سججاعات معتمججدة ، وأن يقججدم نتججائج هججذا البحججث  6ميلججس القسججم المالججتا بواقججع 

( مججن الالئحججة التنفيذيججة 524والحكججم طبقججا للمججادة   رسججالة تقبلهججا لينججة المناقشججة

 لقانون تنظيم اليامعات .
  -( :32يبدة )

يقدم المشرا على الرسالة ، بعد اانتهجاء مجن إعجدادها تقريجرا إلجى ميلجس القسجم المالجتا 

في شأن صالحيتها للمناقشة ، ويكون مشفوعا بجفقتراح تشجكيل لينجة الحكجم علجى الرسجالة ، 

 أن يطلب نسالة من الرسالة لإلطال  عليها .ولميلس القسم 

  -( :33يبدة )
يقججرر ميلججس الكليججة بعججد إطالعججه علججى تقريججر المشججرا علججى الرسججالة صججالحية الرسججالة 

للمناقشة وكذلك تشكيل لينجة الحكجم عليهجا بنجاء علجى اقتجراح ميلجس القسجم المالجتا ورأط 

 لينة الدراسات العليا .

  -( :34يبدة )
بع رسالته إذا تقررت صالحيتها للمناقشة بالشروط الشكلية التجي تتطلبهجا على الطالب أن يط

اليامعة ، ويسلم نسالة منها إلى كل عءو من أعءاء لينة الحكجم علجى الرسجالة وعليجه أن 

يججود  مكتبججة الكليججة عججدد النسججخ التججي يقرهججا ميلججس اليامعججة بنججاء علججى إقتججراح ميلججس 

 الدراسات العليا باليامعة .

  -( :35يبدة )
 ( من هذه الالئحة 41يسرط على مناقشة الرسالة القواعد المنصوا عليها في المادة   

  -( :36يبدة )
 يبين في شهادة المايستير موءو  الرسالة التي قدمها الطالب والتقدير الذط منحت به 

  -( :37يبدة )
  -تقدر لينة المناقشة رسالة المايستير في الحقوق بالتقديرات اآلتية : -

 %( .15إلى اقل من  62ايستير في الحقوق   من م - أ

 % (. 15إلى اقل من  15مايستير في الحقوق بتقدير ييد   من  - ب

 % ( .15مايستير في الحقوق بتقدير ييد يدا   أك ر من  -ل

 على أن توءح اللينة في قرارها النسبة المئوية التي تقدرها للرسالة قرين التقدير .

ر بناء على متوسط التقجدير الجذط حصجل عليجه الطالجب يحسب تقدير درية المايستي -

 (. 2:5في دبلوم الدراسات العليا والتقدير الذط حصل عليه في الرسالة بنسبة  
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 درجت اندكتوراه -رابعب :
  -( :38يبدة )

  -يشترط لقيد الطالب للحصول على درية الدكتوراه في الحقوق الشروط اآلتية :

ن دبلومات الدراسات العليا أحدهما فجي القجانون العجام أن يكون حاصال على دبلومين م -5

أو الالجججاا مجججن إحجججدى كليجججات الحقجججوق بيامعجججات يمهوريجججة مصجججر العربيجججة بشجججرط 

حد الجدبلومين علجى األقجل ، أو دريجات علميجة  عدد نقاط ل(  الحصول على تقدير ييد

يجة أو دبلومات معادلة من معهد علمي آالر معترا به ، أو أن يكون حاصجال علجى در

 المايستير في الحقوق بتقدير ييد على األقل .

أن ييتاز الطالب بنياح امتحانا شفويا   حلقة نقاشية " سمينار" ( فجي الطجة رسجالته  -2

، وكذلك في المواد التي تدالل في نطاق التالصا الذط يرغب التسييل فيجه ، ويحجدد 

 ميلس الكلية هذه المواد بناء على اقتراح ميلس القسم المالتا .

ما يفيد حصولة على المسجتوى اللغجوط الجذط تتطلبجة اليامعجة الجالل سجنة  طالبيقدم ال أن -3

 من تاريخ التسييل كحد أقصى .

 . ICDLأن يقدم ما يفيد حصوله على دورة الـ  -4

  -( :39يبدة )

يالتار طالب الدكتوراه موءو  رسالته ، بشرط أن يكون ذا صلة بفحجدى مجواد الدراسجة فجي 

ل عليهمجججا ، أو فجججي نفجججس التالصجججا الجججدقيق للرسجججالة التجججي حصجججل الجججدبلومين اللجججذين حصججج

 بمويبها على درية المايستير في الحقوق .

  -( :41يبدة )
يقدم طلب تسييل موءو  الرسجالة إلجى عميجد الكليجة ويعجرض علجى ميلجس الكليجة بعجد أالجذ 

رأط ميلس القسم المالتا ويشمل قرار ميلس الكلية تعيين المشجرا علجى إعجداد الرسجالة 

 ( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم اليامعات .91وفقا لنا المادة  

  -( :41يبدة )
  -يشترط لنيل الطالب درية الدكتوراه في الحقوق الشروط اآلتية :

أن ييرط لمدة عامين   على األقل قبل تشكيل لينة الحكم ( بحو جا مبتكجرة فجي  -5

على اقتراح ميلس الكليجة موءو  يقره ميلس الدراسات العليا والبحوث بناء 

، وللطالب أن يالتار موءو  رسالته بشرط أن يكجون ذا صجلة بأحجد الجدبلومات 

 التي نالها أو درية المايستير التي حصل عليها .

 أن يقدم بنتائج بحو ه رسالة تقبلها لينة الحكم والمناقشة . -2

 
 
 



                                                                                  
 

 

 

 

25 

 
 

  -( :42يبدة )
ا تقريجرا سجنويا فجي نهايجة كجل عججام يقجدم المشجرا علجى الرسجالة إلجى ميلجس القسججم المالجت

يامعي عن مدى تقدم الطالب في بحو ه ، ويعرض قرار ميلس القسجم فجي هجذا الشجأن علجى 

( مججن 522ميلججس الكليججة ، وييججوز فججي ءججوء التقريججر إلغججاء تسججييل الرسججالة وفقججا للمججادة  

 .الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم اليامعات 
  -دكتوراه في الحالتين اآلتيتين :يسقط تسييل رسالة ال -:( 43يبدة )
مءججي المججس سججنوات مججن تججاريخ تسججييلها ، إال إذا رأى ميلججس الكليججة اابقججاء علججى   -5

التسججييل لمججدة يحججددها بنججاء علججى تقريججر المشججرا بعججد أالججذ رأط القسججم المالججتا ، 

 بشرط أال تتياوز هذه المدة سنتين

الذط تتطلبجه اليامعجة الجالل إذا لم يقدم الباحث ما يفيد حصوله على المستوى اللغوط  -2

 سنة من تاريخ التسييل كحد أقصى .

  -( :44يبدة )
يقدم المشرا على الرسالة بعد اانتهاء من إعدادها تقريرا إلى ميلجس القسجم المالجتا فجي 

شأن صالحيتها للمناقشة ، ويشفع هجذا التقريجر بجفقتراح تشجكيل لينجة الحكجم علجى الرسجالة ، 

 ة من الرسالة لإلطال  عليها .ولميلس القسم أن يطلب نسال

  -( :45يبدة )
يقججرر ميلججس الكليججة بعججد إطالعججه علججى تقريججر المشججرا علججى الرسججالة صججالحية الرسججالة 

للمناقشة وكذلك تشكيل لينجة الحكجم عليهجا بنجاء علجى اقتجراح ميلجس القسجم المالجتا ورأط 

 لينة الدراسات العليا .

  -( :46يبدة )
ذا تقررت صالحيتها للمناقشة بالشروط الشكلية التجي تتطلبهجا على الطالب أن يطبع رسالته إ

اليامعة ، ويسلم نسالة منها إلى كل عءو من أعءاء لينة الحكجم علجى الرسجالة وعليجه أن 

يججود  مكتبججة الكليججة عججدد النسججخ التججي يقررهججا ميلججس اليامعججة بنججاًء علججى اقتججراح ميلججس 

 . الدراسات العليا باليامعة

  -( :47يبدة )
  الرسالة عالنية .تناقش 

 . ويقدم كل عءو من أعءاء لينة الحكم على الرسالة تقريرا فرديا عنها 

  وتقدم لينة الحكم على الرسجالة تقريجرا يماعيجا عنهجا متءجمنا اقتراحهجا فجي شجأن مجنح

الطالب دريجة الجدكتوراه فجي الحقجوق والتقجدير الجذط تمجنح بجه ، ويعجرض التقريجر العجام 

ولينة الدراسات العليا  م على ميلس الكلية الذط يقتجرح  على ميلس القسم المالتا ،

 منح الطالب درية الدكتوراه في الحقوق والتقدير الذط تمنح به .
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 -( :48يبدة )

  -يعلن نياح الطالب بأحد التقديرات اآلتية :
 . دكتور في الحقوق 
 . دكتور في الحقوق بتقدير ييد 
 .ًدكتور في الحقوق بتقدير ييد يدا 
الحكم أن تمنح مرتبة الشرا لمن يحصل على تقدير ييد يدا ، كما لهجا  وللينة

أن تقرر تبادل الرسالة مع اليامعات األالرى إذا كانت يديرة بجذلك ، وللينجة أن 
 توصي بطبع الرسالة على نفقة اليامعة .

  -( :49يبدة )
ط يبين في شهادة الدكتوراه موءجو  الرسجالة التجي قجدمها الطالجب والتقجدير الجذ

 ناله .
 أحكبو إنتقبنيت

 

 -( :51يبدة )
تطبججق هججذه الالئحججة علججى طججالب الدراسججات العليججا الججذط يقيججدون فججي أحججد دبلومججات 
الدراسجات العليجا بالكليجة إعتبجاراً مجن العجام اليجامعي الالحجق علجى صجيرورتها نافجذة ، 
د وبأ ر فورط علجى الطجالب الجذين يسجيلون دريجة المايسجتير أو دريجة الجدكتوراه بعج

 ( من هذه الالئحة . 52،  55سريانها ، مع مراعاة حكمي المادتين  
  -( :51يبدة )

يحججدد القسججم العلمججي المالججتا فججي بدايججة العججام اليججامعي الالحججق علججى صججيرورة هججذه 
الدراسجات العليجا المسجتحد ة بنجاء  الالئحة نافذة ، المحتوى العلمي لمقجررات دبلومجات

 .اعتمادها من ميلس الكلية  على أحكام هذه الالئحة ، تمهيدا
  -( :52يبدة )

ال يترتججب علججى تطبيججق هججذه الالئحججة بججأط حججال مججن األحججوال إعججادة النظججر فججي نتييججة  
إمتحان الطالب في المواد التي تم تدريسجها لهجم وأعلنجت فيهجا نتجائيهم  وفقجا ألحكجام 

 الالئحة السابقة .
 

 وهللا الموفــــــق ؛؛؛؛
 

 


