
 
 

 
 

 نهابلكلية احلقىق ب
 

 الباب األول: األقسام العلمٌة
 (1مادة )

تتكون الكلٌة  نةن اسامةال اليلنٌة  التةالً اٌا وةا   وٌ ةل 
 كل امل ن وا النقررات الدرامٌ  النو خ  ارٌ   :

 التـخصـصـات القســـن م

 الشريعة اإلسالهية 1

وٌشنل درام  تارٌخ الفقه االمالنى فى 
ختلف  وكذا ال ظرٌات اليان  النراخل الن

وأخكال الزواج والطالق وخقوق اسوالد 
وإخكال النوارٌث والوصٌ  والواف 

ونصادر الفقه االمالنى والخكل الشرعً 
 وطرق امت ااطه نن اسدل  .

 القانىن ادلذني 2

وٌشنل تخصصات  ظرٌ  القا ون 
و ظرٌ  الخق و ظرٌ  االلتزانات 

ات نن اإلثا–اسخكال  –)النصادر 
ال اخٌ  النو وعٌ  ( واليقود النمناة 
والتأنٌ ات اليٌ ٌ    واسخوال الشخصٌ  
لغٌر النملنٌن واا ون الينل والتأنٌ ات 

 االجتناعٌ .

وٌشنل تخصصات القا ون التجاري  القانىن التجاري 3
 والقا ون الاخري والجوى.
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4 
قانىن ادلرافعات 
 ادلذنية والتجارية

ن النرافيات وٌشنل تخصصات اا و
والتخكٌل والت فٌذ والجا ب االجرائى نن 

 االثاات .

 القانىن اجلنائي 5
وٌشنل تخصصات القا ون الج ائً انا 

فٌوا اا ون اليقواات القمل اليال واا ون 
اليقواات القمل الخاص واإلجراءات 

 الج ائٌ  وعلل اإلجرال واليقاب .

 القانىن العام 6
متوري وٌشنل تخصصات القا ون الد

وال ظل المٌامٌ  والق اء االدارى 
 والقا ون االدارى واليقود اإلدارٌ .

 القانىن الذوىل العام 7
وٌشنل تخصصات القا ون الدولً اليال 
والن ظنات الدولٌ  والقا ون الدولً 

 لخقوق اإل مان.

 القانىن الذوىل اخلاص 8
وٌشنل الج مٌ  ونركز اسجا ب وت ازع 

ص الق ائً وت فٌذ القوا ٌن واالختصا
 اسخكال اسج اٌ .

 فلسفة القانىن وتارخيه 9
وٌشنل تخصصات فلمف  القا ون 

وتارٌخ  –وتارٌخ القا ون النصري 
 ال ظل القا و ٌ  .

11 
قسن االقتصاد وادلالية 

 العاهة

وٌشنل تخصصات ناادئ االاتصاد 
والنالٌ  اليان  والتشرٌع النالً 
وال رٌاً واالاتصاد المٌامً 

)اليالاات االاتصادٌ  الدولٌ  وال قود 
 والا وك والت نٌ  االاتصادٌ  (.
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 (2مادة )
ٌجوز إ شاء شيا  درامٌ  او أكثةر االكلٌة  ٌةتل التةدرٌه فٌوةا فةً كةل أو اية  

نقررات الدرام  الن صوص علٌوا فةً ذةذا الالئخة  لمة وات اللٌمةا ه ا خةدى 

لقواعةد والة ظل التةً ٌصةدر اوةا اةرار نةن اللغتٌن الفر مٌ  أو اال جلٌزٌة  وفقةا ل

النجله اسعلى للجانيات ايد نوافق  نجلةه الجانية  وااتةراج نجلةه الكلٌة    

وٌن ح الطالب الذٌن ٌجتازون ذذا الدرام  ا جاج درج  اللٌمةا ه فةى الخقةوق 

  على أن ٌشار فى ذذا الشوادة التً ٌخصلون علٌوا إلى النةواد التةً درمةوذا 

 الفر مٌ  أو اللغ  اال جلٌزٌ  . ا جاج االلغ 

 

 الباب الثانً: الدرجات العلمٌة
 (3مادة )

 تن ح كلٌ  الخقوق جاني  ا وا الدرجات اليلنٌ  االتٌ  :
 درج  لٌما ه الخقوق -
 دالول الدرامات اليلٌا فى اخد الفروع االتٌ :  -

 .دالول الشرٌي  االمالنٌ  -
 .دالول القا ون اليال -

 . ون الخاصدالول القا -

 .دالول االاتصاد والنالٌ  اليان  -

 .دالول اليلول الج ائٌ  -

 .دالول القا ون الدولى -

 .دالول الدرامات الق ائٌ  -
 دالول اليلول اإلدارٌ . -
 درج  الناجمتٌر فى الخقوق. -
 درج  الدكتوراا فى الخقوق. -
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 الباب الثالث: درجة اللٌسانس فى الحقوق
 

 ام الذراسة اوال : نظ

التى تدره للخصول على درج  اللٌما ه فى الخقوق  النواد -: (4مادة )

 ( نن ذذة الالئخ .8ذى النواد النذكورة فى الجداول اسراي  فى النادة )
ٌخدد النختوى اليلنى للنواد اقرار نن نجله الكلٌ  ا اء على   -: (5مادة)

 عر  نجله القمل النختص .

ام  نادة النصطلخات القا و ٌ  االلغتٌن اال جلٌزٌ  او تكون در  -: (6مادة)

الفر مٌ  فى الم تٌن االولى والثا ٌ    وتدره إخدى النواد القا و ٌ  اأى نن 
اللغتٌن اال جلٌزٌ  او الفر مٌ  فى الم تٌن الثالث  والرااي    وذلك كله وفقا لنا 

 الالئخ .  ٌقررا نجله الكلٌ  وانراعاة خكل النادة المااق  نن ذذة
ٌخةةتص نجلةةةه الكلٌةة  مةةة وٌا اتوزٌةةع تةةةدرٌه كافةة  النقةةةررات  -: (7مااادة)

النشار الٌوا فى ذذا الالئخ  وذلك ا اء على نا ٌير ه نجله القمةل النخةتص 
وفةةى  ةةوء التخصةةص اليلنةةى الةةداٌق لنةةن ٌةةتل ترشةةٌخول للتةةدرٌه نةةن المةةادة 

االات ةاء.  كنةا ٌخةتص اع اء ذٌئ  التدرٌه االكلٌ  او االكلٌات الن اظرة ع د 
نجله الكلٌ  اٌ ا اأن ٌخدد  م وٌا القمل اليلنى الذى ٌيود الٌه اتدرٌه نةادة 
التشرٌيات الاٌئٌ  النقررة للفرا  الرااي  وكذا االامةال اليلنٌة  التةى ٌيوةد الٌوةا 
اتةةدرٌه نقةةررات النصةةطلخات القا و ٌةة  والنةةواد القا و ٌةة  الغةة  اج اٌةة  وفقةةا 

 خ .الخكال ذذا الالئ

ا اء على اي  التيدٌالت"االالئخ  الداخلٌ  لكلٌ  الخقوق جاني   -: (8مادة )

ٌكون توزٌع  16/3/5212" اتارٌخ 515ا وا" الواردة اقرار وزاري رال "
 النقررات الدرامٌ  على م وات الدرام  االراع وفقا للجداول التالٌ  : 
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 الفرا  اسولً
 

 

 الفرقة الثانٌة
 

 الفصل الدرامً اسول ل
عدد 
 تالماعا

 الفصل الدرامً الثا ً ل

عدد 
الماعا

 ت

 6 ال ظل المٌامٌ  والقا ون الدمتوري 1 4 الشرٌي  اسمالنٌ  1
 4 نصطلخات الغ  أج اٌ  5 6 الندخل لدرام  القا ون 5
 4 تارٌخ ال ظل القا و ٌ  واالجتناعٌ  3 4 الن ظنات الدولٌ  3
 4 علل اإلجرال واليقاب 4 6 ناادئ اساتصاد 4

 18 إجمالً عدد الساعات 52 الً عدد الساعاتإجم

 الفصل الدرامً اسول ل
عدد 

 الماعات 
 الفصل الدرامً الثا ً ل

عدد 
 الماعات

1 
 اا ون اليقواات 
 "القمل اليال"

 6 القا ون الدولً اليال 1 6

 3 القا ون الند ً " ظرٌ  اسلتزال" 5 4 تارٌخ القا ون 5

 4 الشرٌي  اسمالنٌ  3 6 اإلداري القا ون 3

4 
 القا ون الند ً

 اسلتزال"نصادر "
3 4 

 اساتصاد المٌامً
 عالاات ااتصادٌ  

6 

5 
 أخوال شخصٌ 

 لغٌر النملنٌن 
5 5 

 نصطلخات اا و ٌ 
 الغ  إ جلٌزٌ  

5 

 51 إجنالً عدد الماعات 51 إجنالً عدد الماعات
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 الفرقة الثالثة
 

 سولالفصل الدرامً ا ل
عدد 

 الفصل الدرامً الثا ً ل الماعات
عدد 

 الماعات

 6 اا ون ند ً "اليقود النمناا" 1 4 الشرٌي  اإلمالنٌ  1

 6 القا ون التجاري 5 6 اا ون النرافيات واإلثاات 5

3 
 اا ون عنل 

 وتأنٌ ات اجتناعٌ 
 6 الق اء اإلداري 3 4

4 
 اا ون اليقواات
 "القمل الخاص"

6 4 
يان  والتشرٌع النالٌ  ال

 ال رٌااى
6 

    5 درام  اا و ٌ  الغ  أج اٌ  5

 54 إجنالً عدد الماعات 55 إجنالً عدد الماعات
 

 الفرقة الرابعة
 

عدد  الفصل الدرامً اسول ل
 الماعات

عدد  الفصل الدرامً الثا ً ل
 الماعات

 4 الشرٌي  اإلمالنٌ  1 4 القا ون الاخري والجوي 1

 6 القا ون التجاري 5 6  ًالقا ون الند 5

 6 اا ون اإلجراءات الج ائٌ  3 6 القا ون الدولً الخاص 3

 6 الت فٌذ الجاري 4 5 تشرٌيات اٌئٌه 4

درام  اا و ٌ  الغ   5 5 اليقود االدارٌ  5
 أج اٌ 

5 

 54 إجنالً عدد الماعات 52 إجنالً عدد الماعات

 
واٌ  الفصل الدرامً اسول كل فً طالب امل اللٌما ه فى   ٌؤدى  -: (9مادة )

انتخا ا تخرٌرا  وائٌا فً النواد الن توٌ  فى ذلك الفصل وفقا للجداول  –فراته  

الدرامٌٌن فى تلك  الواردة االنادة الثان    أنا اااً النواد الننتدة على الفصلٌن

 .ا ً الجداول  فٌجرى فٌوا انتخان تخرٌري  وائً واخد فً  واٌ  الفصل الدرامً الث
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ندة االنتخان  التخرٌري فى كل نقرر ثالث ماعات  تكون -: (11مادة )

 -فٌنا عدا النقررات الدرامٌ  التالٌ  :
 النصطلخات القا و ٌ  الغ  أج اٌ   -

 الدرام  القا و ٌ  الغ  أج اٌ   -

 أخوال شخصٌ  للنملنٌن  -
 اليقود اإلدارٌ  -

 التشرٌيات الاٌئٌ  -

 ري فً كل ن وا ماعتٌن فقطفتكون ندة االنتخان التخرٌ 

 :(11مادة )
تكةةون ال واٌةة  اليظنةةى النتخةةان كةةل نةةادة نةةن عشةةرٌن درجةة  علةةى ان ٌقةةول كةةل امةةل 
ااختٌار نادة نن نةوادا ٌةتل إجةراء انتخةان شةفوي فٌوةا وذلةك االت مةٌق نةع االامةال 
االخرى نن خالل نجله الكلٌ  وتخصص خنةه درجةات لالنتخةان الشةفوى وخنةه 

تخةةان التخرٌةةرى لٌكةةون النجنةةوع الكلةةى للنةةادة عشةةرٌن درجةة  نثةةل عشةةر درجةة  لالن
 النواد االخرى. 

 -تقدٌرات ال جاج والرموب على الوجه االتى : تخمب -:( 12مادة )
 اوال: تقدٌرات النجاح

 نن نجنوع الدرجات % فأكثر92 ننتاز

 نن نجنوع الدرجات %92% الى اال نن 82نن  جٌد جدا

 نن نجنوع الدرجات %82 % الى اال نن65نن  جٌد

 نن نجنوع الدرجات %65% الى اال نن 52نن  نقاول

 ثانٌا : تقدٌرات الرسوب

  يٌف
 %52% الى اال نن35نن 

 ( 52درجات / 12ختى اال نن  7)نن
 نن نجنوع الدرجات

 يٌف 
 جدا

 %35اال نن 
 (52درجات  / 7)اال نن 

 نن نجنوع الدرجات

لفرا  النقٌد اوا الى الفرا  التى تلٌوا اذا الطالب نن ا ٌ قل -:( 13مادة )

 جح فى جنٌع النقررات   او رمب فٌنا الٌزٌد عن نقررٌن نن نقررات الفرا  
النقٌد اوا او نن نقررات فرا  اد ى كان نخنال اوا   وفى ذذا الخال  ٌؤدى 
الطالب االنتخان فٌنا رمب فٌه  وذلك فى نوعد ٌخددا نجله الكلٌ . وٌقدر 

فى ذذا النقررات انا ال ٌجاوز الخد االاصى لتقدٌر نقاول   انا طالب  جاخه 
الفرا  الرااي  الذٌن ٌرماون فٌنا الٌزٌد عن نقررٌن اث ٌن فقط   فٌيقد لول 
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دور ثان فى اداٌ  اليال الجانيى التالى. فأن تكرر رمواول فى نقرر نا   
ى الفصل الدرامى التى ٌنتخ و فٌه نع طالب الفرا  التى ٌتايوا ذذا النقرر وف

 تجرى فٌ  تدرٌمه فٌه .

ٌخمب التقدٌر ال وائى لجنٌع الطالب ع د التخرج على اماه  -: (14مادة )

النجنوع التراكنى للدرجات التى خصلوا علٌوا فى الم وات الدرامٌ  االراع وٌتل 
 ترتٌاول وفقا لوذا النجنوع التراكنى .

 
 

ٌا المواد التً تدرس فٌها ٌحدد مجلس الكلٌة سنو -: (15مادة )
التمرٌنات العملٌة بواقع ساعة أسبوعٌا لكل مادة من المواد علً أال 
تزٌد علً مادتٌن فً كل فرقة كما ٌحدد مجلس الكلً القائمٌن 

 بالتدرٌس فً هذه التمرٌنات العملٌة.
وتخصص عشرون درجة للتمرٌنات العملٌة فً كل فرقة علً أن 

علً أساس امتحان تحرٌري فً المادة ٌتم تحدٌد درجات الطالب 
 المقررة، ٌعقد فً الموعد وبالطرٌقة التً ٌحددها مجلس الكلٌة.

وال ٌكلف الطالب المنتسب بحضور هذه التمرٌنات العملٌة، 
وٌراعً ذلك فً حساب النهاٌة العظمة لمجموع درجاته، ومع ذلك 

ٌجوز لمجلس الكلسة أن ٌقرر عقد امتحان تحرٌري فً موعد 
للطالب المنتسبٌن كبدٌل للتمرٌنات العملٌة المقررة للطالب دده ٌح

–المنتظمٌن، وترصد لإلمتحان المشار إلٌه فً حالة أقراره 
تضاف إلً مجموع الطالب المنتسب، لتوحٌد  -عشرون درجة

النهاٌة العظمة لمجموع الدرجات بالنسبة لجمٌع الطالب، وٌعامل 
لة الطالب المنتظم المنصوص الطالب المنتسب فً هذه الحالة معام

( من هذه الالئحة، فتضاف درجات فً ذلك 16علٌها فً المادة )
االمتحان إلً المجموع الكلٌى، لكن لعدم نجاحه فً هذا االمتحان ال 

 ( من هذه الالئحة.13ٌعتبر رسوبا بالمعنً الوارد فً المادة )
ادة تضاف الدرحات التً ٌحصل علٌه الطالب فً م  -( :16مادة )

إلً مجموع درجاته وتدخل فً حساب تقدٌره التمرٌنات العملٌة 
دون أن تعتبر هذه المادة )التمرٌنات العملٌة( المشار إلٌها مادة 

 رسوب وال تخلف.


