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 فصل تمهیدي
 

 رؤیة الكلیة
 

على متمیزة قانونیة ومدرسة خاص فقهي سمت ذات أكادیمیة مؤسسة االسكندریة بجامعة الحقوق كلیة تصبح                 أن
  مستوى الوطن العربي.

  رسالة الكلیة
 

كوادر وتخریج القانونیة والمعرفة الثقافة نشر خالل من المجتمع في والحق والمساواة العدالة قیم وإعالء                 تعزیز
 تمتلك الكفاءة والقدرة على البحث العلمي وتلبیة حاجات سوق العمل القانوني.

 

 أهداف الكلیة

  
على والتدریب القانونیة المذكرات كتابة في مهاراتهم وصقل الطالب لدى القانونیة والمعرفة الثقافة تنمیة -١               

 المرافعة الشفهیة واكسابهم أخالقیات العمل القانوني.

المقارنة البینیة الدراسات أهمیة إبراز بغیة وذلك األخرى العلوم وفروع القانون بین العالقة إلى الطالب توعیة -٢                 
 في المجال القانوني.

التي القانونیة بالبحوث العربیة المكتبة إلثراء الحدیثة القانونیة المجاالت في العلمي للبحث مستدامة خطة صیاغة -٣                
 من شأنها المساهمة في اللحاق بركب التطور والحداثة.

الحقوق كلیة بین العالقة وتوطید القانون سیادة مبدأ وترسیخ القانوني الوعي نشر في تتمثل مجتمعیة خدمة إسداء -٤                  
 والمجتمع من خالل تقدیم االستشارات القانونیة لفئات المجتمع المختلفة.
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 البــــاب األول
 األحكــــــــــــــام العامة

 مادة (١)

 أقسام الكلیة
  تتكون كلیة الحقوق بجامعة اإلسكندریة من عشرة أقسام أكادیمیة وهي:

 
 الكود اسـم القسـم مسلسل
 ٠١ قسم الشریعة اإلسالمیة ١
 ٠٢ قسم القانون المدني ٢
 ٠٣ قسم القانون التجاري ٣
 ٠٤ قسم قانون المرافعات ٤
 ٠٥ قسم القانون الجنائي ٥
 ٠٦ قسم القانون العام ٦
 ٠٧ قسم القانون الدولي العام ٧
 ٠٨ قسم القانون الدولي الخاص ٨
 ٠٩ قسم فلسفة القانون وتاریخه ٩
 ١٠ قسم االقتصاد والمالیة العامة والتشریع الضریبي. ١٠

  مادة (٢)

 البرنامج الدراسي
باللغة التعلیم برنامج الحقوق في اللیسانس درجة الكلیة مجلس طلب على بناًء اإلسكندریة جامعة مجلس                 یمنح

 األجنبیة (اإلنجلیزیة ـ الفرنسیة) بنظام الساعات المعتمدة.
 

 اسم البرنامج – التخصص مسلسل
 درجة اللیسانس في الحقوق  برنامج التعلیم باللغة األجنبیة (اإلنجلیزیة ـ الفرنسیة)  بنظام الساعات المعتمدة ١

 مادة (٣)

  النظام الكودى المستخدم في ترقیم المقررات
 

 كود كود القسم المستوى ترقیم المقرر داخل المستوى
 الكلیة

 كود
 الجامعة

 ٠٢ ٠٢ ٠١ : ١٠ ١ : ٤ الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول
 رقم زوجي یبدأ من ٠٢ وینتهي ٩٨ رقم فردي یبدأ من ٠١ وینتهي ٩٩
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  مادة (٤)

 الشروط العامة للقبول
كافة من الوافدون الطالب وُیقبل الحكومیة المصریة بالجامعات القبول لنظام اإلسكندریة جامعة الحقوق كلیة                تخضع

 الدول بعد موافقة اإلدارة العامة للوافدین والجهات المختصة في دولة اإلیفاد.

أو العامة الثانویة في األجنبیة اللغة مادة في األقل على % ٨٠ على حصوله البرنامج هذا في الطالب لقبول                     یشترط
 ما یعادلها.

الثانویة امتحان في الطالب علیها الحاصل للدرجات الكلي للمجموع طبقا بالبرنامج المقبولین الطالب أولویة                تتحدد
 العامة، مضاًفا إلیه درجة اللغة االجنبیة (اإلنجلیزیة أو الفرنسیة) وفًقا للبرنامج الذي یتقدم إلیه الطالب.

 مادة (٥)

 نطاق سریان الالئحة
المستجدین الطالب على واعتمادها صدورها لتاریخ التالي الجامعي العام من اعتبارًا الالئحة هذه أحكام                ُتطبق

 بالمستوى األول.

الجامعة مجلس وقرارات للجامعات األعلى المجلس وقرارات التنفیذیة والئحته الجامعات تنظیم قانون أحكام               ُتطبق
 وقرارات مجلس الكلیة، فیما لم یرد بشأنه نص خاص في هذه الالئحة.
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 الباب الثاني

  نظام الدراسة وتقییم الطالب

 مادة (٦)

 النظام الدراسي
إلى الدراسیة السنة وتنقسم الدراسیة الفصول ونظام المعتمدة الساعات نظام على بالبرنامج الدراسي النظام                یقوم
أن الكلیة لمجلس ویجوز أسبوًعا، عشر خمسة منهما فصل كل مدة والربیع)، (الخریف أساسیین دراسیین                 فصلین
األسبوعیة الدراسیة الساعات مضاعفة تتم أن على أسابیع، ثمانیة فیه الدراسة مدة صیفًیا دراسًیا فصًال                 یقرر
والتطبیقیة) (العملیة االمتحانات الثامن األسبوع ویعقب الفصل. هذا في تدرس التي للمقررات              المخصصة
مجلس ویعتمدها الصیفي الدراسي الفصل في المعتمدة الساعة قیمة باقتراح الكلیة مجلس یقوم أن على                 والتحریریة.

 الجامعة.

 یجوز في كل األحوال تدریس المناهج الدراسیة الكترونًیا بنظام التعلیم عن بعد.

 یتحمل الطالب تكلفة الساعات التدریسیة والكتب المقررة والوسائط التعلیمیة التقلیدیة أو اإللكترونیة.

 مادة (٧)

 الساعة المعتمدة

  الساعة المعتمدة هي وحدة قیاس لتحدید وزن كل مقرر في الفصل الدراسي األساسي، وهي تعادل:
 ساعة نظریة واحدة أسبوعًیا.●
 أو ساعتان من التمارین أو الدروس العملیة أسبوعًیا.●
 أو ثالث ساعات من التدریبات التطبیقیة.●
 أو أربع ساعات من التدریب المیداني أسبوعًیا.●

 مادة (٨)

 متطلبات الجامعة

 أوًال: متطلبات الجامعة اإلجباریة (٤ ساعات معتمدة):

 ١- التفكیر الناقد (ساعتان معتمدتان)
 ٢- االبتكار وریادة األعمال (ساعتان معتمدتان)

 ٣- حقوق اإلنسان ومكافحة الفساد*
 ٤- تربیة عسكریة*

 - خدمة المجتمع وتنمیة البیئة*
 * متطلب تخرج وال تحتسب ساعاته ضمن الساعات المعتمدة الالزمة للتخرج.
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 ثانًیا: متطلبات الجامعة االختیاریة:

ترتقي والتي الجامعة كلیات تطرحها التي االختیاریة المقررات قائمة من وذلك معتمدة ساعات ست الطالب                 یدرس
وتعدیل مراجعة ویجوز كلیته، تطرحها التي العامة المقررات في التسجیل للطالب یجوز وال الطالب، وثقافة                 بفكر

 هذه القائمة بموافقة مجلس الجامعة.

 مادة (٩)

 منح درجة اللیسانس في الحقوق

الساعات بنظام الفرنسیة) – (اإلنجلیزیة األجنبیة باللغة التعلیم برنامج الحقوق في اللیسانس درجة الطالب ُیمنح                 
معتمدة) ساعة ١٤٥) بالساعات وعددها واالختیاریة اإلجباریة الدراسیة المقررات كل بنجاح اجتیازه بعد               المعتمدة

 و(ست ساعات غیر معتمدة) وذلك على النحو المبین في برنامج الدراسة.

  مادة (١٠)

 مستویات الدراسة
  تتكون الدراسة بالبرنامج من أربع مستویات، كل مستوى ینقسم إلى فصلین أساسیین وذلك على النحو التالي:

 المستوى األول: من صفر إلى ٣٢ ساعة معتمدة.

 المستوى الثاني: من ٣٣ إلى ٧٠ ساعة معتمدة.

 المستوى الثالث: من ٧١ إلى حتى ١٠٩ ساعة معتمدة.

 المستوى الرابع: من ١١٠ إلى ١٤٥ ساعة معتمدة.

ذات من مقررین من أكثر في تغیبه أو رسوبه أو تسجیله عدم حال األعلى المستوى إلى االنتقال للطالب یسمح                     وال
 المستوى أو المستوى / المستویات األدنى.

  مادة (١١)

 العبء الدراسي
ساعة (١٢) هو والربیع الخریف فصلي في بتسجیلها للطالب یسمح التي المعتمدة الساعات لعدد األدنى الحد -١                 

 معتمدة، فیما عدا حاالت التخرج بناًء على اقتراح لجنة شئون التعلیم والطالب وموافقة مجلس الكلیة.

ساعة (٢١) هو والربیع الخریف فصلي في بتسجیلها للطالب یسمح التي المعتمدة الساعات لعدد األقصى الحد -٢                 
 معتمدة. ویجوز لمجلس الكلیة بعد موافقة لجنة شئون التعلیم والطالب بالكلیة زیادتها بناًء على حالة الطالب.

 ٣- بالنسبة للفصل الصیفي یكون الحد األقصى لعدد الساعات التي یسمح للطالب بتسجیلها (٩) ساعات معتمدة.
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  مادة (١٢)

 المرشد األكادیمي
الدراسیة بالخطة الطالب لتعریف وذلك طالب، لكل أكادیمًیا مرشًدا القسم مجلس أو بالكلیة الطالب شئون لجنة                  تحدد
المرشد رأي ویكون الخطة لتلك وفقًا واالختیاریة اإلجباریة الدراسیة المقررات واختیار تنفیذها ومتابعة به                الخاصة

 األكادیمي استشاري وغیر ملزم، وال ُیعتمد التسجیل إال بموافقة المرشد األكادیمي على العبء الدراسي للطالب.

 مادة (١٣)

  التقییم والتقدیرات
النهائي التحریري لالمتحان % ٧٥) التالي النحو على موزعة درجة ١٠٠ من مقرر لكل العظمى النهایة ُتحسب -١                  

 -  ٢٥ % ألعمال سنة).
المدة هذه تعدیل الكلیة مجلس طلب على بناء الجامعة ولمجلس ساعتان، مقرر كل في التحریري االمتحان مدة -٢                  

  فى أحوال خاصة، ویجوز أن یكون كل االمتحان أو نصفه على النحو الذي یمكن تصحیحه إلكترونیا.
 ٣- ُتقّدر نتیجة الطالب في كل مقرر من المقررات بأحد التقدیرات التالیة*:

 
Percentage النسبة المئویة Points النقاط Grade الرمز والتقدیر 

   A      ممتاز 4.000 من ٩٥ % فأكثر

 −A      ممتاز 3.666 من ٩٠ % إلى أقل من ٩٥ %

 +B     جید جًدا 3.333 من ٨٥ % إلى أقل من ٩٠ %

   B      جید جًدا 3.000 من ٨٠ % إلى أقل من ٨٥ %

 −B      جید 2.666 من ٧٠ % إلى أقل من ٨٠ %

 +C      جید 2.333 من ٦٥ % إلى أقل من ٧٠ %

   C      مقبول 2.000 من ٥٠ % إلى أقل من ٦٥ %

 −C      ضعیف 1.666 من ٤٠ % إلى أقل من ٥٠ %

 +D      ضعیف 1.333 من ٣٠ % إلى أقل من ٤٠ %

   D      ضعیف جًدا 1.000 من ٢٠ % إلى أقل من ٣٠ %

   F       ضعیف جًدا 0.000 أقل من ٢٠ % من إجمالي الدرجة
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 ٤- بعض المصطلحات الالئحیة التي یتم استخدامها في نظام الساعات المعتمدة وال یحسب لها نقاط:

Withdrawal ُیرصد للطالب المنسحب من مقرر W 

Forced withdrawal ُیرصد للطالب المنسحب إجباریا من المقرر  FW 

Incomplete ُیرصد للطالب الذي لم یكمل متطلبات المقرر I 

Military Withdrawal ُیرصد للطالب وقف قید ألداء الخدمة العسكریة MW 

Audit ُیرصد للطالب المسجل مستمع AU 

 ُیرصد للطالب المسجل في مقرر ُیدرس لفصلین دراسیین تقدیر ممتد في الفصل

In Progress الدراسي األول 
IP 

 ُیرصد للطالب المتغیب في االمتحان النهائي بدون عذر غائب Absent ویحصل

 على 0.000 نقطة في هذا المقرر
Abs 

GPA دراسي فصل كل نهایة في الناجحین للطالب Grade Point Average التراكمي التقدیر متوسط                ُیحسب
 Grade Point Average عن طریق المعادلة التالیة:

 مجموع حاصل ضرب نقاط كل مقرر × عدد ساعاته المعتمدة = المعدل الفصلي
 مجموع الساعات المعتمدة لمقررات الفصل الدراسي التي درسها الطالب

طبًقا التخرج) (تقدیر Cumulative Grade Point Average CGPA التراكمي المتوسط ُیحسب             كما
  للمعادلة التالیة:

 المعدل التراكمي
 العام

 
= 

 مجموع حاصل ضرب نقاط كل مقرر تم دراسته × عدد ساعاته المعتمدة
 مجموع الساعات المعتمدة لجمیع المقررات التي تم دراستها خالل جمیع الفصول

  الدراسیة

 * ُیقرب الناتج إلى أربعة أرقام عشریة، وفي حالة تساوي المعدل التراكمي ألوائل الخریجین یتم المفاضلة بینهم طبقا
 للضوابط والمعاییر المعتمدة من مجلس الجامعة وكافة األحكام الواردة بقانون تنظیم الجامعات والئحته التنفیذیة.
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  مادة (١٤)

 تسجیل المقررات
بشهر الدراسي الفصل بدایة قبل تطرحها سوف التي واالختیاریة اإلجباریة الدراسیة المقررات األقسام مجالس                ُتحدد

  على األقل، ویتم التسجیل قبل بدایة كل فصل دراسي بأسبوع على األقل.

عذًرا قدم إذا الثاني األسبوع خالل بالتسجیل یقوم أن یجوز المحدد، الموعد في التسجیل من الطالب یتمكن لم                    إذا
 تقبله لجنة شئون التعلیم والطالب ویوافق علیه مجلس الكلیة.

و السابق، المتطلب لذلك اجتیازه بعد إال سابق متطلب له ُیشترط دراسي مقرر أي في بالتسجیل للطالب ُیسمح                    ال
 لمجلس الكلیة وضع الضوابط الالزمة لذلك.

  مادة (١٥)

 الحذف واإلضافة
نهایة أو األساسي الدراسي الفصل من الثاني األسبوع نهایة حتى مقرر أي إضافة أو حذف یطلب أن للطالب                    یجوز
المرشد من واعتماده واإلضافة الحذف نموذج استیفاء بعد وذلك الصیف، بفصل الدراسة من األول                األسبوع
الدراسي بالعبء واإلضافة الحذف ُیخل أال على الدراسي، سجله في حذفه تم الذي المقرر یظهر أن دون                   األكادیمي

 للطالب.

  مادة (١٦)

 االنسحاب من المقرر
األساسي الدراسي الفصل من عشر الثاني األسبوع نهایة حتى الدراسي المقرر من باالنسحاب للطالب                ُیسمح
الحالة هذه وفي األكادیمي المرشد من واعتماده االنسحاب نموذج استیفاء بعد الصیفي الفصل من السادس                 واألسبوع
الدراسي سجله في Withdrawal "W" منسحب تقدیر للطالب وُیرصد المقرر هذا ساعات للطالب ُتحسب                ال
الموعد هذا بعد االنسحاب حاالت وتعرض االنسحاب قبل المقررة الغیاب نسبة تجاوز قد الطالب یكون أال                  بشرط

 على لجنة شئون التعلیم والطالب بالكلیة للنظر فیها على أال ُیخل االنسحاب بالعبء الدراسي للطالب.

  مادة (١٧)

 نسبة الحضور والغیاب
أن على للمقرر التدریسیة الساعات من األقل على %٧٥ حضر إذا إال النهائي االمتحان بدخول للطالب ُیسمح                   ال
غیاب بعد ثاٍن إنذاٍر على ویحصل مقبول، عذر بدون للمقرر التدریسیة الساعات من %١٥ غیاب بعد الطالب                   ُینذر
٢٥ غیابه تجاوز إذا الدراسي الفصل نهایة امتحان دخول من الطالب وُیحرم للمقرر. التدریسیة الساعات من %٢٠                

.Forced "FW Withdrawal" من الساعات التدریسیة للمقرر ُویرصد له في سجله الدراسي تقدیر % 
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 الالئحة الداخلیة لبرنامج اللیسانس باللغة األجنبیة كلیة الحقوق - جامعة االسكندریة
 

 

  مادة (١٨)

 التخلف عن االمتحان النهائي بعذر مقبول
مقرر ألي النهـائي حضوراالمتحان عدم عن بالكلیة والطالب التعلیم شئون لجنة تقبله قهري بعذر الطالب تقدم                  إذا
المقرر هـذا في مكتمل غیر تقدیر له ُیحتسب و عنه الُمتخلف االمتحان انتهاء من األكثر على یومین                   خالل
تم قد یكون وأال الفصلیة، األعمال درجات من األقل على % ٥٠ على حصل قد یكون أن بشرط Incomplete                   
الفصل في النهـائي االمتحان أداء فرصة للطالب ُیتاح ،"I" التقدیر حالة وفي النهائي. االمتحان دخول من                  حرمانه
الدرجة وتحتسب الدراسي) الفصل من األول (األسبوع الكلیة مجلس یحدده الذى الموعد وفى مباشرة                التالى
األعمال في علیها الحصول له سبق التى الدرجة إلیها مضاًفا النهائى االمتحان في المقرر هذا في للطالب                   اإلجمالیة

 الفصلیة.

  مادة (١٩)

 إعادة المقرر
إذا بدیل مقرر دراسة له ویحق إجبارًیا كان إذا المقرر هذا دراسة إعادة علیه یجب "F"تقدیر على الطالب حصل                     إذا

  كان اختیارًیا، وُیحتسب له التقدیر الذي حصل علیه.

عن زاد فیما أما دراستها، الطالب ُیعید فقط مقررات ثمان ألول النجاح تقدیر ُیحتسب التراكمي، المعدل حساب                   وعند
ُیكتفى ما، مقرر في الطالب رسوب تكرر وإذا التراكمي. معدله في والنجاح الرسوب من كل تقدیر احتساب فیتم                    ذلك
في المقرر هذا امتحان فیها أدى التي المرات عدد تسجیل مع التراكمي معدله في واحدة مرة الرسوب                   باحتساب
في CGPA للدرجات التراكمي المتوسط حساب في محاوالته في علیها الحاصل النقاط وتدخل األكادیمي،                سجله

 جمیع الفصول الدراسیة.

  مادة (٢٠)

 تغییر البرنامج الدراسي
المرشد رأى وأخذ الجدید بالبرنامج االلتحاق شروط استیفاء بعد وذلك الدراسي البرنامج تغییر للطالب                یجوز
سبق مقررات احتساب ویجوز الكلیة، مجلس من واعتمادها بالكلیة والطالب التعلیم شئون لجنة وموافقة                األكادیمي
ضمن المقررات باقي ُتحتسب وال الجدید الدراسي البرنامج متطلبات من تكون أن على واجتیازها دراستها                 للطالب

 ساعات البرنامج الدراسي الجدید.
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 مادة (٢١)

  المتابعة األكادیمیة

 ١- ُینذر الطالب وُیتابع أكادیمًیا إذا حصل على معدل تراكمي CGPA أقل من ١.٦٦٦ في نهایة الفصل الدراسي
 الثاني من التحاقه بالبرنامج أو أقل من ٢.٠٠٠ في أي فصل دراسي آخر بعد ذلك.

 ٢- یقوم المرشد األكادیمي بمتابعة أداء الطالب، و یطلب وضعه تحت المتابعة األكادیمیة في الفصل الدراسي التالي
 وال ُیسمح له بالتسجیل في أكثر من ٢١ ساعة معتمدة.

 ٣- ُیسمح للطالب المدرج على قائمة اإلنذار والمتابعة األكادیمیة أن یعید دراسة مقرر بغرض التحسین وُیحتسب له
 أعلى تقدیر حصل علیه في هذا المقرر.

 ٤- إذا حصل الطالب المتابع أكادیمًیا في فصل دراسي على متوسط CGPA قدره ٢.٠٠٠ أو أكثر ُیرفع اسمه من
 قائمة المتابعة األكادیمیة.

 ٥- ُیفصل الطالب من الكلیة طبُقا للقواعد الواردة في قانون تنظیم الجامعات والئحته التنفیذیة والئحة الكلیة الداخلیة
 وقرارات المجلس األعلى للجامعات وقرارات مجلس الجامعة.

 مادة (٢٢)

 إیقاف القید
دراسیة فصول أربعة أقصى وبحد أكثر أو واحد أساسي دراسي لفصل قید وقف بطلب یتقدم أن للطالب                   یجوز

 أساسیة (منفصلة أو متصلة) ألسباب تقدرها لجنة شئون التعلیم والطالب بالكلیة ویعتمدها مجلس الكلیة.

 وُتحسب ضمن فرص إیقاف القید حالة عدم تسجیل الطالب أي مقرر دراسي في أحد الفصول الدراسیة.

تقدیر له وُیرصد العسكریة الخدمة ألداء استدعائه عند التسجیل بعد الدراسي البرنامج من القید بوقف للطالب                  ُیسمح
المسموح األربعة الفرص ضمن ُیحسب وال ،"MW" Military Withdrawal العسكریة الخدمة ألداء قید               وقف

 بها.

  مادة (٢٣)

 إعادة القید
إعادة مبررات فیه ُیوضح أن على األكثر، على أساسیة دراسیة فصول أربعة خالل قیده إعادة بطلب التقدم                   للطالب
طلب ُیعرض بالموافقة التوصیة حالة وفي والطالب. التعلیم شئون لجنة موافقة بعد الكلیة مجلس على وُیعرض                  القید
وقف قبل الكلیة في السابق وضعه على بناء المستمر الطالب معاملة الطالب وُیعامل الجامعة مجلس على القید                   إعادة

 قیده في حالة موافقة مجلس الجامعة.

 

 

 
12 

 



 الالئحة الداخلیة لبرنامج اللیسانس باللغة األجنبیة كلیة الحقوق - جامعة االسكندریة
 

 

  مادة (٢٤)

 نظام االستماع

أو كلیات من أو الكلیة من طالب حضور یقبل أن المختصة العلمیة األقسام مجالس رأي أخذ بعد الكلیة لمجلس                     یجوز
بالحضور إفادة الكلیة وتمنح الكلیة، مجلس یحددها لقواعد وفًقا الدراسیة المقررات لبعض كمستمعین أخرى                جامعات

 كمستمع، وفي جمیع األحوال ال یسمح لهم بدخول االمتحان النهائي في المقرر موضوع االستماع.

  مادة (٢٥)

 التبادل الطالبي

معادلة بعد وذلك أجنبیة جامعة من أو الجامعة أو الكلیة خارج من دراسیة مقررات في التسجیل للطالب                   یجوز
في المقررات هذه تدخل أن على المختصة، األقسام مجالس رأى أخذ بعد الكلیة مجلس من بقرار المقررات                   محتوى
الساعات عدد من % ٢٥ عن المقررات هذه تزید أال وبشرط ،(CGPA) للدرجات التراكمي المتوسط                 حساب

 الالزمة للتخرج من البرنامج الدراسي.
أخذ بعد الدرجة على الحصول دون بالكلیة المقررات بعض بدراسة یقوم الجامعة خارج من طالب هو الزائر                   الطالب
الكلیة. مجلس ُیحددها التي للقواعد ووفًقا والطالب التعلیم شئون لجنة وموافقة المختصة العلمیة األقسام مجالس                 رأي
في للتسجیل معتمدة ساعات و٩ معتمدة ساعة ٢١ األساسي الدراسي الفصل في للتسجیل األقصى الحد                 ویكون

 الفصل الصیفي، ویمنح الطالب شهادة بما درسه متضمنة تقدیرات المقررات التي درسها.

 مادة (٢٦)

 التعلم المستمر

عن ُیعلن بأن الجامعة مجلس موافقة وبعد المختصة العلمیة األقسام مجالس من اقتراح على بناًء الكلیة لمجلس                   یجوز
وفًقا وذلك مستواهم في هم من أو اخرى جامعات أو كلیات من أو الكلیة من للخریجین المقررات بعض                    تدریس
الفصل في للتسجیل األقصى الحد ویكون علیها؛ الجامعة مجلس موافقة بعد الكلیة مجلس یحددها التي والنظم                  للقواعد
وأحكام مواد تطبیق مراعاة مع الصیفي الفصل في للتسجیل معتمدة ساعات ٩ و معتمدة ساعة ٢١ األساسي                   الدراسي
حصل التي التقدیرات فیها موضًحأ المقررات من دراسته تم بما شهادة المدة نهایة في الدارس وُیمنح الالئحة،                   هذه

 علیها طبقا للمادة ١٢ دون أن یكون لها أي تأثیر على شهادته األصلیة.

  مادة (٢٧)

 التبادل العلمي

العمل في الخبرة ذوي االشخاص من أو واألجنبیة الوطنیة الجامعات من تدریس هیئة بأعضاء االستعانة یجوز -١                 
الطالب شئون ولجنة المختص القسم رأى أخذ بعد بأكمله المقرر أو الدراسي المقرر أجزاء أحد لتدریس                  القانوني

  ومجلس الكلیة ومجلس الجامعة.
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الكلیة ومجلس والطالب التعلیم شئون لجنة موافقة بعد مصر في المعتمدة األجنبیة الجهات مع التعاون یجوز -٢                 

  ومجلس الجامعة وذلك للتبادل فیما بین األساتذة والطالب.
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 الالئحة الداخلیة لبرنامج اللیسانس باللغة األجنبیة كلیة الحقوق - جامعة االسكندریة
 

 

 الباب الثالث
  البرنامج الدراسي

 مادة (٢٨)
١٤٥ بدراسة المعتمدة الساعات بنظام الفرنسیة) – (اإلنجلیزیة األجنبیة باللغة التعلیم ببرنامج المقید الطالب                یقوم
ویجوز التالیة، الجداول في المبین النحو على موزعة اللیسانس مرحلة خالل معتمدة غیر ساعات و٦ معتمدة                  ساعة
بثالث التطبیقي للتدریب القسم مقررات من النظریة الساعات من ساعة یخصص أن المختص العلمي القسم                 لمجلس

  ساعات (ساعة نظریة معتمدة = ٣ ساعات تدریب تطبیقي).
 

 
 المستوى

 
 الفصل

 متطلب جامعة متطلبات الكلیة التطبیقیة متطلبات الكلیة األساسیة
 عدد الساعات

 اإلجباریة
 عدد الساعات
 اختیاري إجباري اختیاري إجباري االختیاریة

 
 

 المستوى
 األول

  الفصل
 ---- ---- ساعة واحدة ١٤ ساعة الدراسي األول

  ٢ ساعة
 متطلب تخرج ال تحسب ضمن الساعات

 المعتمدة
 (حقوق اإلنسان ومكافحة الفساد)

٢ 

 الفصل الدراسي
 ساعة واحدة ١١ ساعة الثاني

 ساعة
 ---- واحدة

  ٢ ساعة
 متطلب تخرج ال تحسب ضمن الساعات

 المعتمدة
 (تربیة عسكریة)

٢ 
 

 
 

 المستوى
 الثاني

 الفصل الدراسي
 ٢ ---- ---- ---- ساعتان ١٦ ساعة األول

 الفصل الدراسي
 ---- ---- ساعتان ١٤ ساعة الثاني

 ٢ ساعة
 متطلب تخرج
 (التفكیر الناقد)

---- 

 
 

 المستوى
 الثالث

 الفصل الدراسي
 ---- ---- ---- ---- ثالث ساعات ١٧ ساعة األول

 الفصل الدراسي
 ---- ---- ---- ---- ساعة واحدة ١٨ ساعة الثاني

 المستوى
 الرابع

 الفصل الدراسي
 ---- ---- ساعتان ١٦ ساعة األول

  ٢ ساعة
 متطلب تخرج ال تحسب ضمن الساعات

 المعتمدة
 (خدمة المجتمع وتنمیة البیئة)

---- 

 الفصل الدراسي
 ساعة واحدة ---- ساعتان ١٣ ساعة الثاني

 ٢ ساعة
 متطلب تخرج

 (االبتكار وریادة األعمال)
---- 

 إجمالي عدد
 المستویات

 إجمالي عدد
 الفصول

 إجمالي عدد
 الساعات
 اإلجباریة

 إجمالي عدد
 الساعات
 االختیاریة

 إجمالي عدد الساعات إجمالي عدد الساعات

٤ 
 ٨ فصول مستویات

 ٩ ١١ ساعة
 معتمدة

 ١٤ ساعة
 معتمدة

 ساعة
 واحدة
 معتمدة

 ساعة واحدة
 ٤ معتمدة

 ٦ ال تحسب ضمن
  ٦ الساعات المعتمدة
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 المستوى األول - الفصل الدراسي األول
 

  ساعة تطبیقي نظري اسم المقرر الرقم الكودي للمقرر
 معتمدة

 مالحظات

  المدخل للعلوم القانونیة 02-02-02101
 (٣٥% باللغة األجنبیة)

٤ --- ٤  

 التنظیم الدولي 02-02-07101
 (٣٥% باللغة األجنبیة)

٣ --- ٣  

 علم اإلجرام وعلم العقاب 02-02-05101
 (باللغة األجنبیة)

٣ --- ٣  

 تاریخ النظم االجتماعیة 02-02-09101
 والقانونیة

٣ --- ٣  

  ١ --- ١ اللغة األجنبیة (١) 02-02-00101

  ١ --- ١ اختیاري كلیة* 

  ٢ --- ٢ اختیاري جامعة 

 متطلب جامعة 
 (حقوق اإلنسان ومكافحة الفساد)

 متطلب تخرج --- --- ٢
 وال ُتحسب من

 الساعات المعتمدة
 ١٧ إجمالي ساعات معتمدة

 * المقررات االختیاریة النظریة یقوم الطالب بدراسة مقرر واحد منها (ساعة واحدة معتمدة)
 

 الرقم الكودي
 للمقرر

 ساعة تطبیقي نظري اسم المقرر
 معتمدة

 مالحظات

  ١ --- ١ مبادئ السیاسة الشرعیة 02-02-01101

  مبادئ القضاء الدولي 02-02-07103
 (باللغة األجنبیة)

١ --- ١  

  ١ --- ١  الجمعیات والمؤسسات األهلیة 02-02-02103

 أصول النظام القانوني األنجلو 02-02-09103
 أمریكي

١ --- ١  
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 المستوى األول - الفصل الدراسي الثاني
 

 الرقم الكودي
 للمقرر

 ساعة تطبیقي نظري اسم المقرر
 معتمدة

 مالحظات

 الشریعة اإلسالمیة (المدخل للفقه 02-02-01102
 اإلسالمي ونظریاته العامة)

٣ --- ٣  

 النظم السیاسیة والقانون 02-02-06102
  الدستوري

 (٥٠ ٪ باللغة األجنبیة)

٤ --- ٤  

 االقتصاد السیاسي 02-02-10102
 (النظریات االقتصادیة باللغة

 األجنبیة)

٤ --- ٤  

 المصطلحات القانونیة والصیاغة 02-02-00102
 القانونیة باللغة األجنبیة

 متطلب كلیة تطبیقي ١ ٣ ---

  ١ --- ١ اختیاري كلیة* 

  ٢ --- ٢ اختیاري جامعة 

 متطلب جامعة 
 (تربیة عسكریة)

 متطلب تخرج --- --- ٢
 وال ُتحسب من

 الساعات المعتمدة
 متطلب جامعة 02-00-00002

 (خدمة المجتمع وتنمیة البیئة )
 متطلب تخرج وال --- --- ٢

   ُتحسب من
 الساعات المعتمدة

 ١٥ إجمالي ساعات معتمدة

 * المقررات االختیاریة النظریة یقوم الطالب بدراسة مقرر واحد  منها (ساعة واحدة معتمدة)
 

 الرقم الكودي
 للمقرر

 ساعة تطبیقي نظري اسم المقرر
 معتمدة

 مالحظات

  ١ --- ١ التشریعات االقتصادیة 02-02-10104

  مبادئ القانون المقارن 02-02-02102
 (باللغة األجنبیة)

١ --- ١  

  ١ --- ١ القوانین المكملة للدستور 02-02-06104

  ١ --- ١ التنمیة االقتصادیة 02-02-10106
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 المستوى الثاني - الفصل الدراسي األول
 

 الرقم الكودي
 للمقرر

 مالحظات ساعة معتمدة تطبیقي نظري اسم المقرر

 الشریعة اإلسالمیة (الزواج والطالق 02-02-01201
 وحقوق األوالد)

٣ --- ٣  

  القانون اإلداري 02-02-06201
 (٢٥٪ باللغة األجنبیة)

٤ --- ٤  

  ٣ --- ٣ القانون المدني (مصادر االلتزام) 02-02-02201

 االقتصاد النقدي والعالقات االقتصادیة 02-02-10201
 الدولیة (العالقات االقتصادیة الدولیة

 باللغة األجنبیة)

٤ --- ٤  

  ١ --- ١ األحوال الشخصیة لغیر المسلمین 02-02-02203

  ١ --- ١ اللغة األجنبیة (٢) 02-02-00201

  ١ --- ١ اختیاري كلیة* 

  ١ --- ١ اختیاري كلیة* 

  ٢ --- ٢ اختیاري جامعة 

 ٠ ٢ إجمالي ساعات معتمدة

 *المقررات االختیاریة النظریة یقوم الطالب بدراسة مقررین منها (٢ ساعة معتمدة)
 

 ساعة تطبیقي نظري اسم المقرر الرقم الكودي للمقرر
 معتمدة

 مالحظات

  ١ --- ١  فلسفة القانون وعلم االجتماع القانوني 02-02-09201

  ١ --- ١ اقتصادیات الطاقة 02-02-10203

 القانون اإلداري االقتصادي 02-02-06203
 (٢٥٪ باللغة األجنبیة)

١ --- ١  

  ١ --- ١ قضایا اقتصادیة معاصرة 02-02-10205

  المسؤولیة المهنیة 02-02-02205
  (٥٠٪ باللغة األجنبیة)

١ --- ١  

 علم الصوتیات والبصمات في المجال 02-02-05201
 الجنائي

١ --- ١  
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 المستوى الثاني - الفصل الدراسي الثاني
 

 ساعة تطبیقي نظري اسم المقرر الرقم الكودي للمقرر
 معتمدة

 مالحظات

 القانون المدني (أحكام االلتزام 02-02-02202
 واإلثبات)

٣ --- ٣  

  القانون الجنائي (القسم العام) 02-02-05202
 (نظریة الجریمة باللغة األجنبیة)

٤ --- ٤  

   القانون الدولي العام 02-02-07202
  (٢٥٪ باللغة األجنبیة)

٤ --- ٤  

  تاریخ القانون المصري 02-02-09202
 (باللغة األجنبیة)

٣ --- ٣  

  ١ --- ١ اختیاري كلیة* 

  ١ --- ١ اختیاري كلیة* 

 متطلب جامعة 
 (التفكیر الناقد)

٢ --- ٢  

 ١٨ إجمالي ساعات معتمدة

 *المقررات االختیاریة النظریة یقوم الطالب بدراسة مقررین منها (٢ ساعة معتمدة)
 

  الرقم الكودي
 للمقرر

  ساعة تطبیقي نظري اسم المقرر
 معتمدة

 مالحظات

  ١ --- ١  طرق اإلثبات في الشریعة اإلسالمیة 02-02-01202

  القانون الدولي الدبلوماسي والقنصلي 02-02-07204
  (باللغة األجنبیة)

١ --- ١  

  ١ --- ١ الحمایة الجنائیة لحقوق المرأة 02-02-05204

  قانون البیئة 02-02-02202
 (باللغة األجنبیة)

١ --- ١  

  ١ --- ١  قانون حمایة المستهلك 02-02-02204

  مبادئ القانون الدولي اإلنساني 02-02-07206
 (باللغة األجنبیة)

١ --- ١  

  ١ --- ١  اتفاق التحكیم 02-02-02206

  ١ --- ١  نظریة الجزاء في القانون اإلداري 02-02-06205
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 المستوى الثالث - الفصل الدراسي األول
 

 ساعة تطبیقي نظري اسم المقرر الرقم الكودي للمقرر
 معتمدة

 مالحظات

 القانون المدني (العقود المدنیة) 02-02-02301
 (٣٥ % باللغة األجنبیة)

٤ --- ٤  

 القانون الجنائي (القسم الخاص) 02-02-05301
 (األشخاص واألموال باللغة األجنبیة)

٤ --- ٤  

   القانون التجاري 02-02-03301
  (٥٠٪ باللغة األجنبیة)

٤ --- ٤  

  ٤ --- ٤  قانون العمل والتأمینات االجتماعیة 02-02-02303

  ١ --- ١ اللغة األجنبیة (٣) 02-02-00301

  ١ --- ١ اختیاري كلیة* 

  ١ --- ١ اختیاري كلیة* 

  ١ --- ١ اختیاري كلیة* 

 ٠ ٢ إجمالي ساعات معتمدة

 

 * المقررات االختیاریة النظریة یقوم الطالب بدراسة ثالث مقررات منها (٣ ساعة معتمدة)
 

 ساعة تطبیقي نظري اسم المقرر الرقم الكودي للمقرر
 معتمدة

 مالحظات

  ١ --- ١ أحكام المعامالت في الشریعة اإلسالمیة 02-02-01301

  ١ --- ١ مبادئ القانون الدولي الجنائي 02-02-05303

  ١ --- ١ اإلدارة العامة 02-02-06301

  ١ --- ١ اتفاقیات اقتصادیة دولیة 02-02-10301

 النقابات العمالیة ومنازعات العمل 02-02-02305
  الجماعیة

١ --- ١  

  التقنیات التعاقدیة الحدیثة 02-02-02307
 (٥٠ ٪ باللغة األجنبیة)

١ --- ١  

 التحكیم التجاري الدولي (باللغة 02-02-03303
 األجنبیة)

١ --- ١  
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 المستوى الثالث - الفصل الدراسي الثاني
 

 ساعة تطبیقي نظري اسم المقرر الرقم الكودي للمقرر
 معتمدة

 مالحظات

  الشریعة االسالمیة (المواریث 02-02-01302
 والوصیة والوقف)

٣ --- ٣  

  القضاء اإلداري 02-02-06302
 (٢٥٪ باللغة األجنبیة)

٤ --- ٤  

  قانون المرافعات 02-02-04302
 (٥٠ % باللغة األجنبیة)

٤ --- ٤  

  المالیة العامة و التشریع الضریبي 02-02-10302
 (باللغة األجنبیة)

٤ --- ٤  

  ٣ --- ٣ قانون الجنسیة ومركز االجانب 02-02-08302

  ١ --- ١ اختیاري كلیة* 

 ١٩ إجمالي ساعات معتمدة

 * المقررات االختیاریة النظریة یقوم الطالب بدراسة مقررین منها (٢ ساعة معتمدة)
 

 ساعة تطبیقي نظري اسم المقرر الرقم الكودي للمقرر
 معتمدة

 مالحظات

  الملكیة األدبیة والفنیة 02-02-02302
 (حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

 باللغة األجنبیة)

١ --- ١  

  ١ --- ١ قانون العقوبات التكمیلي 02-02-05302

  قانون االستثمار األجنبي 02-02-08304
 (باللغة األجنبیة)

١ --- ١  

  ١ --- ١ القانون الضریبي الدولي 02-02-10304

  إجراءات التحكیم و حكم التحكیم 02-02-04304
 (٥٠ % باللغة األجنبیة)

١ --- ١  

 الطرق غیر القضائیة لحسم المنازعات 02-02-06302
 اإلداریة (٢٥٪ باللغة األجنبیة)

١ --- ١  

  ١ --- ١ قانون المنافسة 02-02-03302
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 المستوى الرابع - الفصل الدراسي األول
 

 ساعة تطبیقي نظري اسم المقرر الرقم الكودي للمقرر
 معتمدة

 مالحظات

  ٣ --- ٣ أصول الفقه اإلسالمي 02-02-01401

  القانون الدولي الخاص 02-02-08401
 (باللغة األجنبیة)

٣ --- ٣  

  التنفیذ الجبري 02-02-04401
 (٥٠ % باللغة األجنبیة)

٣ --- ٣  

  القضاء الدستوري 02-02-06401
 (٣٥٪ باللغة األجنبیة)

٣ --- ٣  

  ٤ --- ٤ القانون التجاري 02-02-03401

  ١ --- ١ اختیاري كلیة* 

  ١ --- ١ اختیاري كلیة* 

 متطلب جامعة 
 (خدمة المجتمع وتنمیة البیئة)

 متطلب تخرج وال ُتحسب --- --- ٢
 من الساعات المعتمدة

 ١٨ إجمالي ساعات معتمدة

 *المقررات االختیاریة النظریة یقوم الطالب بدراسة مقررین منها (٢ ساعة معتمدة)
 

  ساعة تطبیقي نظري اسم المقرر الرقم الكودي للمقرر
 معتمدة

 مالحظات

 العدالة التصالحیة في القانون 02-02-05401
 الجنائي

١ --- ١  

  ١ --- ١ مبادئ المرافعات الدستوریة 02-02-06403

  ١ --- ١ التحكیم (باللغة األجنبیة) 02-02-08403

  أصول المرافعات أمام المحاكم 02-02-04403
 (٥٠ % باللغة األجنبیة)

١ --- ١  

  القانون الرقمي 02-02-02401
 (٥٠ % باللغة األجنبیة)

١ --- ١  

  أعوان القضاء 02-02-04405
 (٥٠ % باللغة األجنبیة)

١ --- ١  

  ١ --- ١ التأمین البحري والجوي 02-02-03403
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 المستوى الرابع - الفصل الدراسي الثاني
 

 ساعة تطبیقي نظري اسم المقرر الرقم الكودي للمقرر
 معتمدة

 مالحظات

  ٣ --- ٣ الحقوق العینیة األصلیة 02-02-02402

  ٤ --- ٤ اإلجراءات الجنائیة 02-02-05402

  ٣ --- ٣ القانون البحري والجوي 02-02-03402

  ٣ --- ٣ التأمینات العینیة والشخصیة 02-02-02404

  ١ --- ١ اختیاري كلیة* 

  ١ --- ١ اختیاري كلیة* 

  ١ --- ١ اختیارى تطبیقى كلیة** 

 متطلب جامعة 02-00-00301
 (االبتكار وریادة األعمال)

٢ --- ٢  

 ١٨ إجمالي ساعات معتمدة

 *المقررات االختیاریة النظریة یقوم الطالب بدراسة مقررین منها (٢ ساعة معتمدة)
 

 ساعة تطبیقي نظري اسم المقرر الرقم الكودي للمقرر
 معتمدة

 مالحظات

  ١ --- ١  مقاصد الشریعة اإلسالمیة 02-02-01402

  ١ --- ١ أصول المرافعات الجنائیة الشفهیة 02-02-05404

  ١ --- ١ التراخیص اإلداریة 02-02-06402

  ١ --- ١ بیوع البورصة 02-02-03404

 الشهر والعالنیة للتصرفات المدنیة 02-02-02406
  (باللغة األجنبیة)

١ --- ١  

  ١ --- ١ علم األدلة الجنائیة 02-02-05406

  ١ --- ١ صنادیق اإلستثمار 02-02-03406
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 **المقررات االختیاریة التطبیقیة یقوم الطالب بدراسة مقررا واحدا فقط منها (١ ساعة معتمدة)
 

  الرقم الكودي
 للمقرر

  ساعة تطبیقي نظري اسم المقرر
 معتمدة

 مالحظات

  ١ ٣ --- المحاكمات التدریبیة الصوریة 02-02-00402

  ١ ٣ --- صیاغة األحكام القضائیة 02-02-00404

  ١ ٣ --- العیادة القانونیة 02-02-00406

  ١ ٣ --- اللغة العربیة وقراءة النص القانوني 02-02-00408
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 الباب الرابع

 توصیف المقررات الدراسیة لألقسام األكادیمیة المختلفة
  أوًال: توصیف مقررات قسم الشریعة اإلسالمیة

 (اإلجباریة واالختیاریة)

 الرقم الكودي للقسم (01)
 ١- اسم المقرر: الشریعة اإلسالمیة - المدخل للفقه اإلسالمي ونظریاته العامة

 عدد الساعات المعتمدة : ٣ ساعات●
  مقرر إجباري - المستوى األول - الفصل الدراسي الثاني●
 الرقم الكودي: 02-02-01102●

القوانین عالقة ومدى أقسامها، وبیان اإلسالمیة بالشریعة التعریف على المقرر من القسم هذا یشتمل األول:                 القسم
الفقه علیها یقوم التي العامة واألسس الوضعي والتشریع السماوي التشریع بین والفرق اإلسالمي بالفقه                الوضعیة
في اإلسالمي الفقه - هذا یومنا إلى وسلم علیه اهللا صلى الرسول عصر منذ وتطوره اإلسالمي الفقه نشأة                    اإلسالمي.
عصر وفى والتابعین الصحابة صغار عصر وفي الراشدین الخلفاء عصر وفي وسلم علیه اهللا صلى الرسول                  عصر
اإلسالمي الفقه حركة رصد - اإلسالمي بالفقه والنهوض الیقظة عصر وفى والتقلیص التقلید عصر وفى                 االزدهار

 في مجال التقنین والتدریس والتألیف - المذاهب الفقهیة - مصادر الفقه اإلسالمي

نظریة اإلسالمي، الفقه في الحق نظریة یلي: ما على ویشتمل اإلسالمي، الفقه في العامة النظریات الثاني:                  القسم
والفرق بالعقد (التعریف اإلسالمي الفقه في العقد نظریة اإلسالمي، الفقه في الملكیة نظریة اإلسالمي، الفقه في                  المال
- الخیارات) - والفضالة والوكالة والوصایة الوالیة ـ العاقدان ـ العقد محل ـ وشروطه وأركانه الوعد وبین                   بینه

 القواعد الفقهیة ـ القضاء والتحكیم والحسبة في اإلسالم ونظریة الجریمة والعقوبة في النظام اإلسالمي.

 ٢- اسم المقرر: الشریعة اإلسالمیة - الزواج والطالق وحقوق األوالد

  عدد الساعات المعتمدة: ٣ ساعات●
  مقرر إجباري - المستوى الثاني - الفصل الدراسي األول●
 الرقم الكودي: 02-02-01201●

عقد لدراسة المدخل یلى: ما على ویشتمل والقضاء، والقانون الفقه في بالزواج الخاصة األسرة أحكام األول:                  القسم
واالختصاص تطبیقها ونطاق لها المنظمة والقوانین مصر في الشخصیة األحوال مسائل عن تاریخیة (نبذة                الزواج
لعقد بالنسبة التعاقد على السابقة بالمرحلة الخاصة وحكمته)األحكام حكمه وبیان بالزواج والتعریف بشأنها               القضائي
الزواج عقد وشروط أركان ـ الزواج) عقد مجلس وفترة وأحكامها) (الخطبة االتفاق وفترة المفاوضات (فترة                 الزواج
الزواج عقد في النیابة ـ الحدیثة االتصال بوسائل الزواج عقد انعقاد ـ النساء من المحرمات ـ الزواج في الكفاءة                     ـ
التعاقد على الالحقة بالمرحلة الخاصة -األحكام والباطل) والفاسد الصحیح (الزوج الزواج وأقسام والوكالة)               (الوالیة
ـ الزوج حقوق ـ الزوجة حقوق ـ الزوجین من لكل متبادلة وواجبات حقوق من تفرضه بما الزواج لعقد                    بالنسبة

 الحقوق المشتركة بین الزوجین.

صور یلي: ما على ویشتمل والقضاء والقانون الفقه في األوالد وحقوق بالفرقة الخاصة األسرة أحكام الثاني:                  القسم
المترتبة واآلثار أنواعه ـ وشروطه وحكمته له الشرعي والوصف به (التعریف الطالق أحكام ـ الزوجین بین                  الفرقة

25 
 



 الالئحة الداخلیة لبرنامج اللیسانس باللغة األجنبیة كلیة الحقوق - جامعة االسكندریة
 

 

ولتعدد العشرة ولسوء وللضرر وللعیوب اإلنفاق لعدم (التطلیق التطلیـق - الزواج فسخ والرجعة) نوع كل                 على
ـ ثبوته وطرق (النسب األوالد حقوق ـ والعدة واللعان واإلیالء الخلع ولحبسه) ولفقده الزوج ولغیبة                 الزوجات

 الرضاع وأحكامه ـ الحضانة وأحكامها ـ النفقة وأحكامها).

 ٣- اسم المقرر: الشریعة االسالمیة - المواریث والوصیة والوقف

 عدد الساعات المعتمدة: ٣ ساعات●
  مقرر إجباري - المستوى الثالث - الفصل الدراسي الثاني●
 الرقم الكودي: 02-02-01302●

الوصیة یلي: ما على ویشتمل والقضاء، والقانون الفقه في والوقف بالوصیة الخاصة األسرة أحكام األول:                 القسم
صور بعض أحكام ـ الوصیة وشروط أركان تطبیقه) ونطاق الوصیة وقانون وحكمتها وحكمها بالوصیة                (التعریف
ـ الوصایا تزاحم ـ الواجبة الوصیة ـ وباإلقراض) التركة وبتقسـیم وبالمرتبات وبالمنافع بالمال (الوصیة                الوصیة
أحكام ـ الوقف وشروط أركان وأنواعه) تطبیقها ونطاق وقوانینه وحكمته به (التعریف الوقـف الوصیة                مبطالت

 الوقف (ناظر الوقف ـ الرجوع عن الوقف والتغییر فیه ـ استبدال الوقف وبیعه ـ انتهاء الوقف) .

علم لدراسة المدخل یلى: ما على ویشتمل والقضاء، والقانون الفقه في بالمیراث الخاصة األسرة أحكام الثاني:                  القسم
منها یستقى التي واألصول ومنزلته مشروعیـته وحكمة به والتعریف تطبیقه ونطاق المیراث (قانون               المیراث
ومـراتبهم للمـیراث المستحـقـون – وموانعه) وشروطه وأسبابه (أركانه المیراث بهـا یتحقــق التي األمــور               أحكامه)
الشقیقة واألخت والجدة واألم والجد واألب االبن وبنت الصلیبیة والبنت والزوجة الزوج (میراث الفروض أصحاب                 ـ
باقي ـ والتصحیح والرد والعول والعدل والتأصیل الحجب النسبیة العصبات میراث ـ األم) وأوالد ألب                 واألخت
والمفقود الحمل (میراث متنوعة أحكام ـ اإلرث طریق بغیر للتركة المستحقون ـ اإلرث بطریق للتركة                 المستحقین

 واألسیر والخنثى وولد الزنا وولد اللعان وذي الجهتین والتخارج).

  ٤- اسم المقرر: أصول الفقه اإلسالمي

  عدد الساعات المعتمدة: ٣ ساعات●
 مقرر إجباري - المستوى الرابع - الفصل الدراسي األول●
 الرقم الكودي: 02-02-01401●

تدوینه ـ أهمیته ـ نشأته ـ الفقه علم وبین بینه الفرق ـ الفقه أصول بعلم (التعریف الفقه أصول علم لدراسة                      مدخل
سد ـ المرسلة المصالح ـ االستحسان ـ القیاس ـ اإلجماع ـ السنة ـ (القرآن الشرعیة األحكام أدلة ـ فیه) التألیف                      وطرق
من اللفظ أقسام ـ النصوص من األحكام استنباط وطرق االستصحاب).قواعد ـ الصحابي قول ـ العرف ـ                  الذرائع
ـ والخاص العام تعارض ـ العام اللفظ ـ والمقید والمطلق والنهى األمر ـ وأنواعه الخاص (اللفظ للمعنى وضعه                    حیث
والمحكم والمفسر والنص (الظاهر واإلبهام الوضوح حیث من اللفظ أقسام ـ المشترك) اللفظ ـ العام                 تخصیص
والمجاز (الحقیقة المعـنى في استعماله باعتبار اللـفظ تقسـیم والمتشابه) والمجمـل والمشكـل والخفي              والتأویل
وداللة النص وداللة النص وإشارة النص (عبارة المعنى على داللته حیث من اللفظ أقسام والكنایة)                 والصریح
التكلیفي الحكم ـ وأقسامه الشرعي الحكم ـ والنسخ والترجیح والتعارض المخالفة) ومفهوم الموافقة ومفهوم                االقتضاء
والصحة والمانع والشرط (السبب وأقسامه الوضعي الحكم والمباح) والمكروه والحرام والمندوب (الواجب              وأقسامه

 والفساد والبطالن والرخصة والعزیمة) ـ االجتهاد والتقلید واإلفتاء والتلفیق.

  ٥- اسم المقرر: مبادئ السیاسة الشرعیة

 عدد الساعات المعتمدة: ساعة واحدة●
  مقرر اختیاري - المستوى األول – الفصل الدراسي األول●
 الرقم الكودي: 02-02-01101●
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علیه اهللا صلى النبي عصر منذ الشرعیة للسیاسة التاریخي والتطور الشرعیة السیاسة تعریفات المقرر هذا                 یتناول
 وسلم إلى اآلن وكذلك مصادر السیاسة الشرعیة ومجاالت السیاسة الشرعیة  ویعرض أهم مؤلفات السیاسة الشرعیة.

 یختار أستاذ المادة موضوعا أو أكثر من الموضوعات السابقة للتدریس

 ٦- اسم المقرر: طرق اإلثبات في الشریعة اإلسالمیة

 عدد الساعات المعتمدة: ساعة واحدة●
  مقرر اختیاري - المستوى الثاني - الفصل الدراسي الثاني●
 الرقم الكودي: 02-02-01202●

اآلن. إلى وسلم علیه اهللا صلى الرسول عصر منذ اإلسالمیة الشریعة في للقضاء التاریخي التطور المقرر هذا                   یتناول
عن والنكول والیمین والشهادة واإلقرار اإلسالمیة الشریعة في اإلثبات وأدلة اإلسالمیة الشریعة في اإلثبات                نظام

 الیمین –القسامة -الطرق العلمیة الحدیثة لإلثبات وموقف الفقه اإلسالمي منها.

 یختار أستاذ المادة موضوعا أو أكثر من الموضوعات السابقة للتدریس

 ٧- اسم المقرر: أحكام المعامالت في الشریعة اإلسالمیة

 عدد الساعات المعتمدة: ساعة واحدة●
 مقرر اختیاري - المستوى الثالث - الفصل الدراسي األول●
 الرقم الكودي: 02-02-01301●

في المدنیة المعامالت ألحكام دراسة اإلسالمیة، الشریعة في بالمعامالت الخاصة الفقهیة القواعد المقرر: هذا                یتناول
الشریعة في المعامالت أحكام تقنین محاوالت اإلسالمي. الفقه في التجاریة المعامالت -أحكام اإلسالمیة               الشریعة

 اإلسالمیة. یختار أستاذ المادة موضوعا أو أكثر من الموضوعات التي تندرج تحت هذه األحكام للتدریس.

 ٨- اسم المقرر: مقاصد الشریعة اإلسالمیة

 عدد الساعات المعتمدة: ساعة واحدة●
  مقرر اختیاري - المستوى الرابع - الفصل الدراسي الثاني●
 الرقم الكودي: 02-02-01402●

الشریعة مقاصد استنباط –طرق الفقهیة المذاهب في الشریعة –مقاصد الشریعة مقاصد تطور المقرر: هذا                یتناول
أحكام في الشریعة -مقاصد المعامالت في الشریعة -مقاصد العبادات في الشریعة -مقاصد الشریعة مقاصد                -أنواع
–القواعد الدولیة والعالقات الحكم نظام في الشریعة -مقاصد والعقوبات الجنایات في الشریعة -مقاصد               األسرة

  المقاصدیة -أهم مؤلفات مقاصد الشریعة -مقاصد الشریعة وتطویر الفقه اإلسالمي.

  یختار أستاذ المادة موضوعا أو أكثر من الموضوعات السابقة للتدریس.
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  ثانًیا: توصیف مقررات قسم القانون المدني

  (اإلجباریة واالختیاریة)

  الرقم الكودي للقسم (02)

 ١-اسم المقرر: المدخل للعلوم القانونیة

 عدد الساعات المعتمدة: ٤ ساعات●
 مقرر إجباري - المستوى األول - الفصل الدراسي األول●
 الرقم الكودي: 02-02-02101●

القاعدة ومفهوم القانون بعلم التعریف القانون: نظریة تتناول الحق. ونظریة القانون نظریة : قسمین إلى المقرر                  ینقسم
القانون مصادر القانون، وأقسام القانونیة، القواعد أنواع القواعد، من غیرها عن وتمییزها وخصائصها،               القانونیة،
التفسیریة، المصادر العدالة، وقواعد الطبیعي القانون مبادئ اإلسالمیة، الشریعة مبادئ العرف، كالتشریع،              الرسمیة

 كالفقه والقضاء، تطبیق القانون من حیث المكان والزمان .

وخصائصها ونهایتها، القانونیة الشخصیة بدء الحق، أركان الحقوق أنواع الحق، تعریف وتشمل الحق               نظریة
ومصادر األشیاء، وتقسیمات الحق، ومحل وانقضاءه، ونشأته، وأنواعه، االعتباري والشخص وعوارضها،             األهلیة،

 الحق األخرى، كالواقعة القانونیة، والتصرف القانوني.

 ٢- اسم المقرر:القانون المدني - مصادر االلتزام

 عدد الساعات المعتمدة: ٣ ساعات●
 مقرر إجباري - المستوى الثاني - الفصل الدراسي األول●
 الرقم الكودي: 02-02-02201●

نظریة ُتعالج اإلرادیة والمصادر اإلرادیة. وغیر اإلرادیة األساسیة ومصادره االلتزام معنى بیان المقرر               یتناول
الذي البطالن وأنواع العقد، وسبب ومحل ، صحته وشروط وأركانه وتقسیماته، وأنواعه تعریفه، ناحیة من                 العقد،

 یلحق بالعقد وأسبابه، وآثار العقد من حیث الموضوع، واألطراف وغیرهم . كما تعالج اإلرادة المنفردة.

بین التمییز ناحیة من الضار، الفعل أو المشروع غیر كالعمل لاللتزام، االرادیة غیر المصادر المقرر یتناول                  كما
عن كالمسؤولیة التقصیریة، المسؤولیة آثارها.أنواع المسئولیة، أركان التقصیریة، والمسئولیة العقدیة            المسئولیة
عن والمسئولیة البناء، حارس ومسؤولیة األشیاء، حراسة عن كالمسؤولیة االشیاء، عن والمسؤولیة الشخصي،               الخطأ
غیر كدفع النافع، الفعل عن والمسئولیة سبب، بال اإلثراء عن المسئولیة المقرر یتناول كما والجماد، الحیوان                  فعل

 المستحق، والفضالة.

 ٣- اسم المقرر: األحوال الشخصیة لغیر المسلمین

 عدد الساعات المعتمدة: ساعة واحدة●
 مقرر إجباري - المستوى الثاني - الفصل الدراسي األول●
 الرقم الكودي: 02-02-02203●

المسلمین، بغیر للمقصود فیعرض والمسیحیین، الیهود من المصریین المسلمین غیر عند األسرة أحكام المقرر                یتناول
١٩٥٥ لسنة ٤٦٣ رقم القانون في المشرع موقف الشرائع، تلك انطباق شروط طوائفهم، بشرائعهم،                والتعریف
وشروطها، خطبة من ومقدماته الزواج ومصادرها، المسلمین، غیر بشرائع المقصود وكذلك . القوانین من                وغیره
انقضاء أسباب وكذلك الزواج. موانع الزوجین، بین المالیة العالقات المشتركة، الزوجین حقوق وأدلته، الزواج                إثبات

28 
 



 الالئحة الداخلیة لبرنامج اللیسانس باللغة األجنبیة كلیة الحقوق - جامعة االسكندریة
 

 

 وانحالل عالقة الزوجیة عند الیهود و المسیحیین، وآثارها.

 ٤- اسم المقرر: القانون المدني - أحكام االلتزام واالثبات

 عدد الساعات المعتمدة: ٣ ساعات●
  مقرر إجباري - المستوى الثاني - الفصل الدراسي الثاني●
 الرقم الكودي: 02-02-02202●

من التعویض، بطریق أو بمقابل التنفیذ ،شروطه، معناه المباشر، العیني التنفیذ عام، بوجه االلتزام أثر المقرر                  یتناول
خصائصه للدائنین، العام الضمان حق التنفیذ، لضمان العامة الوسائل تقدیره، طرق انواعه، شروطه، تعریفه،                حیث
الحق الصوریة، دعوى البولیصیة، الدعوى والمباشرة، المباشرة غیر كالدعوى الدائن حقوق حمایة وسائل               وطبیعته،
االلتزام، محل تعدد آثارهما. شروطهما، واألجل، الشرط االلتزام، ألثر المعدلة القیود أو األوصاف الحبس،                في
انقضاء الدین، حوالة الحق، حوالة االلتزام انتقال وآثاره، التضامن االلتزام، أطراف تعدد والبدلي، التخییري                االلتزام
عبء ، اإلثبات محل اإلثبات، في العامة المبادئ ناحیة من االثبات أحكام المقرر یتناول كما . وأسبابه                   االلتزام
االقرار، المقضي، األمر وحجیة القرائن، الشهود، شهادة كالكتابة، اإلثبات طرق اإلثبات، في الحق               اإلثبات،

 استجواب الخصوم، الیمین وانواعها، المعاینة، الخبرة، االثبات االلكتروني وحجیته.

 ٥- اسم المقرر:القانون المدني - العقود المدنیة

 عدد الساعات المعتمدة: ٤ ساعات●
 مقرر إجباري - المستوى الثالث - الفصل الدراسي األول●
 الرقم الكودي: 02-02-02301●

 یتضمن المقرر دراسة شاملة لبعض أنواع العقود الخاصة المسماة:

وخصائصه ماهیته البیع عقد والتفسیر. التكییف قواعد تقسیماتها، العقود للعقود،أنواع العامة القواعد تشمل               مقدمة
 وتمییزه عما قد یشتبه به، انعقاده، أركانه،شروط صحته، انواعه، التزامات البائع، التزامات المشتري،آثاره.

بالنسبة أثاره صحته، شروط أركانه، انعقاده، به، یشتبه قد عما تمییزه خصائصه، ماهیته، ویشمل اإلیجار:                 عقد
 للمؤجر أو المستأجر، التنازل عن االیجار أو االیجار من الباطن، انتهاء اإلیجار .

شروط أركانه، انعقاده، به، یشتبه قد عما تمییزه خصائصه، ماهیته، التأمین، في العامة المبادئ التأمین:                 عقد
 صحته،أثار عقد التأمین، التزامات المؤمن له، التزامات المؤمن، انقضاء عقد التأمین.

 ٦- اسم المقرر: قانون العمل والتأمینات االجتماعیة

 عدد الساعات المعتمدة: ٤ ساعات●
 مقرر إجباري - المستوى الثالث - الفصل الدراسي األول●
 الرقم الكودي: 02-02-02303●

العمل عقد تعریفه ، قواعده تطبیق نطاق خصائصه، مصادره، نشأته، العمل، قانون ماهیة بیان المقرر                 یتناول
وقف أسباب ، العمل رب التزامات العامل، التزامات آثاره، أطرافه، إبرامه، ، غیره عن تمییزه خصائصه،                  الفردي،
یحتوي كما الجماعیة. العمل واتفاقیات والتحكیم، بالوساطة، الجماعیة المنازعات تسویة طرق ، العمل عقد                وانقضاء
الضمان عن تمییزه سماته، مصادره، االجتماعي، التأمین مفهوم االجتماعیة، التأمینات ألحكام دراسة على               المقرر
البطالة، العمل، إصابات الوفاة، العجز الشیخوخة، تأمین االجتماعیة التأمینات أنواع تطبیقه، نطاق              االجتماعي،

 تعویض الدفعة الواحدة، شروط إستحقاق كل نوع من أنواع التأمینات، والفئات المستفیدة وشروط االستفادة.

 ٧- اسم المقرر: الحقوق العینیة األصلیة
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 عدد الساعات المعتمدة: ٣ ساعات●
 مقرر إجباري - المستوى الرابع - الفصل الدراسي الثاني●
 الرقم الكودي: 02-02-02402●

مضمونه، الملكیة،ماهیته،خصائصه، حق األصلیة، العیني الحقوق أحكام العیني، الحق في مقدمة : المقرر               یشمل
الملكیة وصور الملكیة،أنواع حق على الواردة القیود الملكیة، حق نطاق المالك، سلطات الملكیة، حق                استعمال
الحكر. حق ، والسكنى االستعمال حق االنتفاع، حق : الملكیة حق عن المتفرعة العینیة نوع.الحقوق كل                  وأحكام
-المیراث،االلتصاق، القانونیة الوقائع والوصیة- العقد القانونیة- التصرفات األصلیة: العینیة الحقوق            مصادر

 االستیالء، الحیازة.

 ٨- اسم المقرر: التأمینات العینیة والشخصیة

 عدد الساعات المعتمدة: ٣ ساعات●
 مقرر إجباري - المستوى الرابع - الفصل الدراسي الثاني●
 الرقم الكودي: 02-02-02404●

إنشاء خصائصه، تعریفه، الرسمي: الرهن حمایته، ووسائل العام بالضمان التعریف العینیة، التأمینات المقرر               یتناول
المرتهن بین ،أثاره والمرتهن الراهن بین أثاره الرهن، وصحه النعقاد والشكلیة الموضوعیة شروطه               الرهن،
شروط إنشاءه، تعریفه، الحیازي: الرهن وآثاره. وإجراءاته، شروطه، إنشائه، االختصاص: حق             والغیر،انقضائه.
تعریفها، االمتیاز: الغیر.حقوق مواجهة في سریانه االطراف، التزامات أطرافه، بین آثاره والخاصة، العامة               انعقاده
أركان غیرها، عن تمییزها خصائصها، الكفالة، تعریف الكفالة، الشخصیة: التأمینات أنواعها. تقسیمها،              خصائصها،
أم كانت عینیة الحدیثة الضمان وسائل الكفالة. الكفالة،انقضاء أثار الكفالة، إثبات صحته، وشروط الكفالة                عقد

 شخصیة.

 ٩- اسم المقرر: الجمعیات والمؤسسات األهلیة

 عدد الساعات المعتمدة: ساعة واحدة●
 مقرر اختیاري - المستوى األول - الفصل الدراسي األول●
 الرقم الكودي: 02-02-02103●

ومجالها األشخاص مجموعات من باعتبارها وطبیعتها القانونیة بالشخصیة تمتعها الجمعیات، دراسة المقرر               یتناول
ومدى اإلداریة، بالسلطة عالقتها ومدى قراراتها وطبیعة وإدارتها ومجالها إنشائها حیث من سواء القانوني                ونظامها
وطبیعتها القانونیة بالشخصیة تمتعها مدى األهلیة: .المؤسسات وانقضائها القرارات هذه على القضاء              رقابة
القانوني نظامها األخرى، االقتصادیة والمجموعات الجمعیات وبین بینها ومقارنة األموال مجموعات من              باعتبارها
على القضاء رقابة ومدى اإلداریة بالسلطة عالقتها ومدى قرارات وطبیعة وإدارتها ومجالها إنشائها حیث                من

 قراراتها وانقضائها.

 ١٠- اسم المقرر: مبادئ القانون المقارن

 عدد الساعات المعتمدة: ساعة واحدة●
  مقرر اختیاري - المستوى األول - الفصل الدراسي الثاني●
 الرقم الكودي: 02-02-02102●

منهج المقارن، القانون دراسة أهمیة المقارن، للقانون االساسیة المبادئ المقارن، القانون تعریف المقرر               یتناول
الشبه العالم،أوجه في األساسیة القانونیة األنظمة مالمح أهم على التعرف ، للمقارنة المختلفة المقارن،الطرق                القانون
القانونیة األنظمة في القوانین مصادر واالنجلوسكسوني، امریكي،أو االنجلو والنظام الالتیني النظام بین              واالختالف
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 المختلفة، كیفیة تفسیر القوانین في تلك األنظمة، طرق كتابة بحث قانوني مقارن.

 ١١- اسم المقرر: المسؤولیة المهنیة

 عدد الساعات المعتمدة: ساعة واحدة●
 مقرر اختیاري - المستوى الثاني - الفصل الدراسي األول●
 الرقم الكودي: 02-02-02205●

في العامة بالقواعد عالقتها ومدى ومصادرها وخصائصها وتطورها المهنیة بالمسؤولیة التعریف المقرر              یشمل
مسئولیة المهنیة: المسئولیة أنواع ألهم دراسة المسئولیة. هذه مجال في الخصوصیة وجه وبیان المدنیة                المسئولیة

 الطبیب، المحامي، المهندس، المهندس، الصحفي،مبرمج الحاسب اآللي وغیرهم.

 ١٢- اسم المقرر: قانون حمایة المستهلك

 عدد الساعات المعتمدة: ساعة واحدة●
 مقرر اختیاري - المستوى الثاني - الفصل الدراسي الثاني●
 الرقم الكودي: 02-02-02204●

– المهني وغیر والمهني بالمستهلك المقصود تحدید المستهلك، حمایة فكرة تطور المستهلك حمایة مقرر                یشمل
سواء االستهالك عقود وتنفیذ إبرام – لذلك المنظمة بالقواعد اإلخالل جزاء التجاریة، والممارسات المستهلك                إعالم
كفالة عقاري.تنظیم أو منقول سواء للمستهلكین االئتمان تنظیم العقود. ببعض والخاصة العامة شروطها حیث                من
بین مركزي سجل وتنظیم المستهلكین جانب من االستدانة في اإلسراف المستهلك.معالجة حمایة دعاوى               المستهلكین،

 المستهلكین المعسرین والمتعثرین.

 ١٣- اسم المقرر: اتفاق التحكیم

 عدد الساعات المعتمدة: ساعة واحدة●
 مقرر اختیاري - المستوى الثاني - الفصل الدراسي الثاني●
 الرقم الكودي: 02-02-02206●

التحكیم شرط التحكیم: اتفاق لصور دراسة ودوره، ونطاقه وصوره التحكیم باتفاق التعریف : المقرر                یتناول
الموضوعیة الشروط دراسة صحته. وشروط أركانه حیث من االتفاق انعقاد لكیفیة دراسة ثم التحكیم                ومشارطة
التحكیم اتفاق آثار دراسة خصوصیة. من به تتمیز وما العمل وعقود االستهالك عقود مجال في والتحكیم                  التفاق
حالة في خاصة بصفة علیه الموقعین غیر على التحكیم شرط سریان مدى أطرافه، على سریانه مدى حیث من                    سواء
نظر وخصوصیة التحكیم اتفاق طرفي اللتزامات دراسة ثم الحق. حوالة أو الحلول أو الغیر لمصلحة                 االشتراط

 المسائل الوقتیة المستعجلة، إثبات اتفاق التحكیم و انتهاء اتفاق التحكیم.

 ١٤- اسم المقرر: النقابات العمالیة ومنازعات العمل الجماعیة

 عدد الساعات المعتمدة: ساعة واحدة●
 اختیاري - المستوى الثالث - الفصل الدراسي األول●
 الرقم الكودي: 02-02-02305●

تكوین كیفیة للنقابات، التمثیلیة الصفة ومدى به والتعریف النقابي العمل وتطور العمالیة النقابات المقرر هذا                 یشمل
عالقة العمال، حقوق حمایة في النقابات دور والواقع. القانون في النقابات دور النقابات، مهام العمالیة،                 النقابات
الجماعیة العمل منازعات یتضمن والدول.كما والعامل اإلنتاجیة العملیة على ودوره النقابي العمل بالدولة،               النقابات
من المنازعات فض أسالیب العامة، األحكام وتطورها، الفردیة المنازعات وبین بینها والتفرقة ماهیتها حیث                من

 خالل التوفیق، الوساطة،ا لتحكیم، التفاوض وغیرها.
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  ١٥- اسم المقرر: التقنیات التعاقدیة الحدیثة

 عدد الساعات المعتمدة: ساعة واحدة●
 مقرر إختیاري- المستوى الثالث - الفصل الدراسي األول●
 الرقم الكودي: 02-02-02307●

والضمانات العقاري التمویل كعقد المدني القانون في الحدیثة الخاصة والعقود التعاقدیة التقنیات أهم المقرر                یتناول
عقد الفیدیك، عقد الحق، كحوالة أخرى شخصیة أو عینیة تأمینات كانت سواء العقاري التمویل قانون رصدها                  التي
سواء الحدیثة التعاقدیة والتقنیات العقود من وغیرهم االستهالك، عقود السمسرة، عقود النموذجیة، العقود               الفرنشایز،

 فیما یتعلق بماهیة، ومراحل التفاوض وإبرام وأحكام وأثار تلك العقود.

 ١٦- اسم المقرر: قانون البیئة

 عدد الساعات المعتمدة: ساعة واحدة●
 مقرر اختیاري - المستوى الثالث - الفصل الدراسي الثاني●
 الرقم الكودي: 02-02-02304●

المتعلقة الخاصة القواعد دراسة ثم ونطاقه ومصادره وخصائصه ماهیته حیث من البیئة قانون تعریف المقرر                 یتناول
دراسة وتطورها. ونطاقها طبیعتها من األضرار هذه عن المدنیة للمسئولیة مستفیضة دراسة ثم – البیئیة                 باألضرار

 تفصیلیة لمدى امكانیة التأمین من األضرار البیئیة والتأمین من المسئولیة عن هذه األضرار.

 ١٧-اسم المقرر: الملكیة األدبیة والفنیة - حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

 عدد الساعات المعتمدة: ساعة واحدة●
  مقرر اختیاري - المستوى الثالث - الفصل الدراسي الثاني●
 الرقم الكودي:  02-02-02302●

وكیفیة المحمیة المصنفات تحدید ومضمونها وأنواعها وطبیعتها ماهیتها حیث من المؤلف حقوق : المقرر                یتناول
والحقوق المؤلف بحق المتعلقة العامة القواعد دراسة كذلك لنشرها.و الالزمة واإلجراءات النشر، وعقد               استغاللها

 المجاورة.

 ١٨- اسم المقرر: القانون الرقمي

 عدد الساعات المعتمدة: ساعة واحدة●
 مقرر اختیاري - المستوى الرابع - الفصل الدراسي األول●
 الرقم الكودي: 02-02-02401●

الرقمیة، تعریف المدني، القانون وأحكام قواعد على وأثرها والرقمیة التكنولوجیة الثورة عن مقدمة یتضمن:                المقرر
المحررات وكافة العقود ُبعد، عن والتقصیریة.التعاقد العقدیة المسؤولیة أحكام وعلى العقود على الرقمیة               أثر
فیما سواء االصطناعي الذكاء االلكتروني. االثبات اإللكتروني، والتوقیع اإللكترونیة المعامالت وحجیة             االلكترونیة

 یتعلق بتعریفه وأثر استخدامه على قواعد وأحكام القانون المدني.

 ١٩- اسم المقرر: الشهر والعالنیة للتصرفات المدنیة

 عدد الساعات المعتمدة: ساعة واحدة●
 مقرر اختیاري - المستوى الرابع - الفصل الدراسي الثاني●
 الرقم الكودي:  02-02-02406●
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العیني والسجل العقاري الشهر نظام خاصة وبصفة والعالنیة، الشهر بعملیة تقوم التي الجهات المقرر                یتناول
النظم في العیني السجل علیها یقوم التي العامة المبادئ عرض بعد منهما كل وعیوب مزایا وبیان بینهما،                   والمقارنة
للتصرفات بالنسبة سواء المختلفة والعالنیة الشهر لوسائل عرض المصري. العیني السجل بقانون ومقارنتها               الحدیثة
الوسائل هذه ودور معینة لمدة بها والتعجیل االجرة وحوالة األجل طویلة اإلیجار وعقود واألحكام والدعاوى                 القانونیة

 في حمایة حقوق المتعاقدین وحمایة الغیر.

  

  

33 
 



 الالئحة الداخلیة لبرنامج اللیسانس باللغة األجنبیة كلیة الحقوق - جامعة االسكندریة
 

 

  ثالًثا: توصیف مقررات قسم القانون التجاري والبحري

 (اإلجباریة واالختیاریة)

   الرقم الكودي للقسم (03)

 ١- اسم المقرر: القانون التجاري

 عدد الساعات المعتمدة: ٤ ساعات●
  مقرر إجباري - المستوى الثالث - الفصل الدراسي األول●
 الرقم الكودي: 02-02-03301●

التجاري، العمل نظریة ثم ومصادره، وتاریخه األعمال) (قانون التجاري بالقانون التعریف على المقرر هذا                یشتمل
الملكیة وحقوق التجاري (المحل التجاریة األموال وكذلك التجاري، والسجل التجاریة، والدفاتر التاجر،              ونظریة
والبیانات والعالمات المتكاملة، للدوائر التصمیمات ومخططات المنفعة، ونماذج االختراع كبراءات            الصناعیة

 التجاریة والمؤشرات الجغرافیة والتصمیمات والنماذج الصناعیة).

هذه وتتضمن االقتصادیة، للمشروعات القانوني اإلطار باعتبارها التجاریة الشركات بالدراسة المقرر یتناول              كما
وتصفیة وانقضائها، الشركة وحل للشركة، المعنویة والشخصیة الشركة عقد فتتناول للشركة العامة النظریة               الدراسة
وشركة التضامن (شركة األشخاص شركات تتضمن كما الشركة. دائني حقوق وتقادم موجوداتها، وقسمة               الشركة
ذات والشركة باألسهم التوصیة وشركة المساهمة (شركة األموال وشركات المحاصة) شركة و البسیطة               التوصیة

 المسئولیة المحدودة وشركة الشخص الواحد) .

  ٢- اسم المقرر: القانون التجاري

 عدد الساعات المعتمدة: ٤ ساعات●
  مقرر إجباري - المستوى الرابع - الفصل الدراسي األول●
 الرقم الكودي: 02-02-03401●

لألوراق المنظمة لألحكام فیعرض التجاري القانون موضوعات من عدد في متعمقة دراسة المقرر هذا                یتناول
والسندات كالكمبیاالت واالئتمان الوفاء أدوات یشمل والذي الصرف بقانون تسمیتها على اصطلح ما أو                التجاریة
العامة النظریة ذلك في بما البنوك عملیات استعراض المقرر یتناول كما المختلفة. بأنواعها والشیكات                اإلذنیة
التجاري البیع مثل التجاریة العقود وأیضا االئتمان. وعملیات النقود على ترد التي والعملیات المصرفي                للحساب
على المقرر یشتمل وأخیرا التجاریة. الوساطة عقود إلي باإلضافة النقل وعقد التكنولوچیا نقل وعقد التجاري                 والرهن
وإجراءاته علیه المترتبة واآلثار شهره شروط حیث من واإلفالس الواقي والصلح الهیكلة إعادة قانون                دراسة

 وانتهائه.

 ٣- اسم المقرر: القانون البحري والجوي

 عدد الساعات المعتمدة: ٣ ساعات●
 مقرر إجباري - المستوى الرابع - الفصل الدراسي الثاني●
 الرقم الكودي: 02-02-03402●

باعتبارها للسفینة القانوني التنظیم ثم ومصادره، تطبیقه ونطاق وتاریخه البحري القانون تعریف المقرر هذا                یتناول
والنقل اإلیجار (مشارطات البحري واالستغالل البحریة، المالحة وأشخاص البحریة، للمالحة الرئیسیة             األداة
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  البحري)، والبیوع البحریة، والخسارات البحریة، والحوادث البحریة.

والمالحة ، علیها الواردة والعقود الهوائیة المركبة ثم ومصادره، وتاریخه الجوي القانون تعریف المقرر یتناول                 كما
 الجویة وأشخاصها، والنقل الجوي الداخلي والدولي وكذلك الحوادث الجویة.

 ٤- اسم المقرر: التحكیم التجاري الدولي

 عدد الساعات المعتمدة: ساعة واحدة●
 مقرر اختیاري - المستوى الثالث - الفصل الدراسي األول●
 الرقم الكودي: 02-02-03303●

الدولي التجاري التحكیم وحاالت الدولیة، التجارة قضاء بات حتى التاریخي وتطوره التحكیم فكرة المقرر هذا                 یتناول
(الیونسترال) الدولي التجارة لقانون المتحدة األمم لجنة ودور الحدیث، العصر في التحكیمات أنواع بقیة على                 وغلبته
المشرع علیها اعتمد التي القواعد وهي الدولي، للتحكیم قواعد ووضع التجاریة المنازعات في التحكیم ازدهار                 في
التجارة منازعات في اإللكتروني التحكیم المقرر یتناول كما .١٩٩٤ لعام التجاري التحكیم لقانون إعداده في                 المصري
وشرط التحكیم ومشارطة التحكیم وشرط الدولیة، التجارة غرفة أمام المؤسسي والتحكیم الحر والتحكیم               اإللكترونیة،
التجاریة الشركات مواد في التحكیم مظاهر المقرر یستعرض وأخیرا التحكیم، هیئات وتشكیل باإلحالة،               التحكیم
منازعات في التحكیم وكذلك التكنولوچیا، نقل وعقود الفكریة الملكیة منازعات في والتحكیم المالیة، األوراق                وبورصة

 البنوك واالستثمار، والتحكیم في عقود الفیدیك والتحكیم في المنازعات البحریة والجویة.

 ٥- اسم المقرر: قانون المنافسة

 عدد الساعات المعتمدة: ساعة واحدة●
 مقرر اختیاري - المستوى الثالث - الفصل الدراسي الثاني●
 الرقم الكودي: 02-02-03302●

المستهلك على تعود التي اإلیجابیة واآلثار والتنافسیة المنافسة مفهوم بین والفرق المنافسة ماهیة المقرر هذا                 یتناول
المنافسة سیاسة بالدراسة المقرر یتناول كما الحر. والسوق المنافسة بین العالقة وكذلك المنافسة، سیادة من                 والسوق
بین المنافسة قواعد وتثبیت إرساء إلي یهدف والذي االحتكاریة الممارسات ومنع المنافسة لحمایة القانوني                والتنظیم
السوق، تحكم التي للقواعد وفقا منها والخروج السوق إلي األشخاص دخول یضمن بما االقتصادیة الوحدات                 مختلف
واستغالل الرأسیة واالتفاقات األفقیة االتفاقات حیث من االحتكاریة الممارسات نطاق على ناحیة من الدراسة                وترتكز
مخالفة على المقررة والعقوبات االحتكاریة الممارسات مكافحة آلیات على أخرى ناحیة ومن المسیطر،               الموضع

 أحكام القانون.

 ٦- اسم المقرر: التأمین البحري والجوي

 عدد الساعات المعتمدة: ساعة واحدة●
 مقرر اختیاري - المستوى الثالث - الفصل الدراسي األول●
 الرقم الكودي: 02-02-03403●

من التأمین عقد بالدراسة یتناول كما ، قواعده ومصادر وتاریخه والجوي البحري التأمین أهمیة المقرر هذا                  یتناول
األخطار وأیضا التأمین، وإعادة علیها المؤمن األموال ثم وإثباته، وأطرافه، الجوهریة، وخصائصه تعریفه               حیث
ویتناول ومكانها. زمنها وكذلك األخطار وطبیعة وسبب والجوي البحري الخطر فكرة تعریف حیث من منها                 المؤمن

 أیضا التزامات المستأمن والتزامات المؤمن.

  ٧- اسم المقرر: بیوع البورصة
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 عدد الساعات المعتمدة: ساعة واحدة●
 مقرر اختیاري - المستوى الرابع - الفصل الدراسي الثاني●
 الرقم الكودي: 02-02-03404●

داخل تتم التي العملیات وأنواع لها، الحاكمة والقوانین المصریة بالبورصة التعریف على المقرر هذا                یشتمل
هذه وأحكام البورصة، في البیوع أنواع أهم دراسة وكذلك البورصة، في المساهمین والتزامات وحقوق                البورصة،

 البیوع، وعقود المشتقات المالیة والممارسات غیر المشروعة للمضاربة داخل البورصة.

 ٨- اسم المقرر: صنادیق االستثمار

 عدد الساعات المعتمدة: ساعة واحدة●
 مقرر اختیاري - المستوى الرابع - الفصل الدراسي الثاني●
 الرقم الكودي: 02-02-03406●

والقوانین االستثمار صنادیق وأنواع الوطني، االقتصاد في ودورها االستثمار بصنادیق التعریف المقرر هذا               یتناول
 المنظمة لها
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  رابًعا: توصیف مقررات قسم المرافعات المدنیة والتجاریة

 (اإلجباریة واالختیاریة)

 الرقم الكودي للقسم (04)

  ١- اسم المقرر: قانون المرافعات

 عدد الساعات المعتمدة: ٤ ساعات●
  مقرر إجباري - المستوى الثالث - الفصل الدراسي الثاني●
  الرقم الكودي: 02-02-04302●

بالقوانین وعالقته أحكامه ومصادر وتطوره والتجاریة، المدنیة المرافعات بقانون التعریف المقرر هذا              یتناول
وأنواع القضائي، النظام علیها یقوم التي االساسیة والمبادئ الزمان، حیث من وسریانها وقواعده األخرى،                اإلجرائیة
وصور الدعاوي، وانواع الدعوى، في الحق وشروط وتعریفها، القضائیة، والدعوى التقاضي ودرجات              المحاكم،
وضماناته، اختیاره وكیفیة والقاضي المستعجل، والقضاء اإللزام، وقضاء الموضوعي، القضاء القضائیة،             الحمایة
واالحالة االختصاص عدم وحاالت والمحلي، والنوعي القیمي االختصاص وحاالت وقواعد القضاة،             ومخاصمة
أشخاصها ناحیة من القضائیة والخصومة بأنواعها، والدفوع والعارضة، األصلیة الطلبات و االختصاص،              وتنازع

 واجراءات الخصومة القضائیة، من ناحیة بدئها، ونظرها، ووقف سریانها وانتهائها.

وتصحیحها بها، والنطق واصدارها تحریرها، وقواعد أنواعها، ناحیة من االحكام، نظریة المقرر              ویتناول
شروط ناحیة من بالنقض، والطعن النظر إعادة والتماس باالستئناف، كالطعن األحكام، في الطعن وطرق                وتفسیرها،
تطبیقات بعض المقرر ویتناول الطعن، في والحكم وفحصه، الطعن، وأسباب الطعن، خصومة ونطاق منها،                كل

 القضاء المتخصص، كمحاكم األسرة، والمحاكم االقتصادیة وغیرها.

 ٢- اسم المقرر: التنفیذ الجبري

  عدد الساعات المعتمدة: ٣ ساعات●
 مقرر إجباري - المستوى الرابع - الفصل الدراسي األول●
 الرقم الكودي: 02-02-04401●

ضده، والمنفذ التنفیذ أطراف الجبري، التنفیذ ومفترضات التنفیذ، طرق الجبري: بالتنفیذ التعریف المقرر               یتناول
اختصاص وأنواع والرقابیة، والقضائیة الوالئیة وسلطاته، التنفیذ، كقاضي التنفیذ، في العامة السلطة وممثلو               والغیر،
حاالته المعجل ونفاذها العادي، ونفاذها القضائیة، واألحكام التنفیذیة والسندات التنفیذ، قاضي وأعوان التنفیذ،               قاضي
الموثقة، والمحررات التقدیر، وأوامر عرائض على واألوامر األداء، كأوامر األخرى، التنفیذیة والسندات              وضماناته،
وشكل القتضائه، ینفذ الذي الحق أي التنفیذي، السند وموضوع المحكمین، وأحكام علیها، المصدق الصلح                ومحاضر
ومدیر التنفیذ وإدارة الحجز، محل وشروط العام، الضمان ومبدأ التنفیذ ومحل التنفیذیة، والصور التنفیذي                السند

 اإلدارة واختصاصاته وحدود سلطاته.

وطلب التنفیذ، میعاد وانقضاء التنفیذي، السند إعالن من ومقدماته، الجبري، التنفیذ إجراءات على المقرر یشتمل                 كما
الحجز وآثار التحفظیة، والحجوز العقار، وحجز المدین، لدى المنقول على التنفیذیة الحجوز وإجراءات               التنفیذ،
المنقول، بیع في التنفیذ حصیلة وتوزیع الجبري والبیع ألطرافه، وبالنسبة لمحله، وبالنسبة الموضوعي للحق                بالنسبة
الخاضع العقار على والتنفیذ الموضوعیة)، التنفیذ ومنازعات التنفیذ (اشكاالت الوقتیة التنفیذ ومنازعات العقار               وبیع

 لنظام التمویل العقاري.
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  ٣- اسم المقرر: إجراءات التحكیم وحكم التحكیم

 عدد الساعات المعتمدة: ساعة واحدة●
 مقرر اختیاري - المستوى الثالث - الفصل الدراسي الثاني●
 الرقم الكودي: 04304-02-02●

هیئة أمام والدفوع الطلبات التحكیم خصومة أو التحكیم إجراءات التحكیم، أنواع للتحكیم، عامة مقدمة المقرر:                 یتناول
وأسباب التحكیم خصومة وعوارض والتحفظیة، الوقتیة واإلجراءات اإلثبات التحكیم، خصومة في اإلعالن              التحكیم،
ثم الوالیة، واستنفاد الحجیة في وأثاره وتحریره به والنطق والمداولة إصداره ناحیة من التحكیم حكم ثم                  انتهائها،

 دعوى البطالن والقوة التنفیذیة لحكم التحكیم، وطلب وقف تنفیذه.

 ٤- اسم المقرر: أصول المرافعة أمام المحاكم

 عدد الساعات المعتمدة: ساعة واحدة●
 مقرر اختیاري - المستوى الرابع - الفصل الدراسي األول●
 الرقم الكودي: 02-02-04403●

آداب "المذكرات"، المكتوبة المرافعات أصول المختلفة، المحاكم أمام الشفویة المرافعة أصول المقرر:              یتناول
 المرافعة، الشروط الواجب توافرها في الشخص الذي یتولى المرافعة، المسئولیة عن المرافعة.

 ٥- اسم المقرر: أعوان القضاء

 عدد الساعات المعتمدة: ساعة واحدة●
 مقرر اختیاري - المستوى الرابع - الفصل الدراسي األول●
 الرقم الكودي: 02-02-04405●

وعمله وشروطه التنفیذ، ومعاون المحضر القاضي، مساعدة في ودورها العامة النیابة یلي: ما المقرر                یتناول
شروطه، أهمیته، المترجم، وسلطاته، ألعماله مباشرته كیفیة الخبیر، ومسئولیته، شروطه الكاتب،             ومسؤولیته،

 مسئولیته.
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  خامًسا: توصیف مقررات قسم القانون الجنائي

  (اإلجباریة واالختیاریة)

  الرقم الكودي للقسم (05)

 ١- اسم المقرر: علم االجرام وعلم العقاب

 عدد الساعات المعتمدة: ٣ ساعات●
 إجباري - المستوى األول - الفصل الدراسي األول●
  الرقم الكودي: 02-02-05101●

نشأته، ناحیة من اإلجرام علم یتناول، والذى اإلجرام، علم دراسة – األول القسم هما: قسمین من المقرر هذا                    یتكون
اإلحصائي، كاألسلوب اإلجرام، علم في البحث وأسالیب األخرى، والجنائیة القانونیة بالعلوم وعالقته              وتطوره،
كالمذهب اإلجرامي، السلوك تفسیر في العلمیة والمذاهب الحالة، ودراسة والمقابلة، واالستبیان االجتماعي،              والمسح
الذكاء، مستوى السن، الجنس، كالوراثة، اإلجرامي السلوك وعوامل االجتماعیة، والمذاهب والنفسي،             البیولوجي
العمل، وبیئة الحضاري، والمستوى والمناخیة، الجویة والظواهر واألسرة، كالبیئة االجتماعیة العوامل             المرض،
لعلم دراسة یكون الثاني والقسم تصنیفها. ونظم المجرمین طوائف ودراسة االقتصادیة، والعوامل              والمدرسة،
التشریع، سیما ال قواعده، ومصادر األخرى، الجنائیة والعلوم اإلجرام، بعلم وعالقته مفهومه، ناحیة من                العقاب،
تلك وارتباط والغرامة، والحبس، بأنواعه، والسجن كاإلعدام، األصلیة العقوبات وأنواع تطبیقها ونطاق              وخصائصها،
إلغائها، او اإلعدام عقوبة على اإلبقاء حول والجدل مخالفة، إلى جنحة إلى جنایة من الجرائم بأنواع                  العقوبات
الرقابة في اإلنسان حقوق ومنظمات المدني المجتمع هیئات ودور علیها، القضائي والتفتیش السجون، أنواع                ودراسة

 ورصد حالتها من ناحیة توفر الشروط الصحیة والمعاییر الدولیة المتعارف علیها.

 ٢- اسم المقرر: القانون الجنائي - القسم العام

 عدد الساعات المعتمدة ٤ساعات●
 مقرر إجباري - المستوى الثاني - الفصل الدراسي األول●
 الرقم الكودي: 02-02-05202●

وأركانها، الجریمة، وتعریف وتطوره الجنائي القانون ومفهوم الجریمة، نظریة أول قسم في المقرر هذا                یتضمن
الزمان، ناحیة من الجنائي النص تطبیق ونطاق ونتائجه، والعقوبات، الجرائم شرعیة ومبدأ الشرعي،               كالركن
للجریمة المادي والركن الضرورة، وحالة الشرعي، والدفاع الحق، استعمال مثل اإلباحة، وأسباب              والمكان،
والتبعیة األصلیة الجنائیة والمساهمة كالشروع، المادي، الركن وصور سببیة، وعالقة ونتیجة، فعل، من               وعناصره
والغیبوبة، والجنون، السن، كصغر المسئولیة وموانع الجنائیة، واألهلیة للجریمة، المعنوي والركن الجریمة،              في
الجنائي، القصد وأنواع وإرادة، علم من وعناصره الجنائي، القصد سیما ال المعنوي، الركن وصور                واإلكراه،

 والخطأ غیر العمدي.

وأنواع وتقسیماتها، وخصائصها، وتعریفها، للعقوبة، العامة النظریة لمبادئ عرض على المقرر یشتمل              كما
من والعزل الحقوق، من كالحرمان التبعیة، والعقوبات والغرامة، والحبس، والسجن كاإلعدام، األصلیة              العقوبات
وأسباب التخفیف وأسباب التقدیریة، القاضي وسلطة العقوبات، وتطبیق المصادرة، الشرطة، مراقبة             الوظیفة،
والتقادم، علیه، المحكوم وفاة بالتنفیذ، العقوبة وانقضاء العقوبة، على وأثره ومادیًا معنویًا الجرائم وتعدد                التشدید،
االحترازي، للتدبیر العامة والنظریة الشامل، والعفو االعتبار برد باإلدانة، الحكم زوال وأسباب العقوبة، عن                والعفو

 ماهیته، وشروطه العامة.
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 ٣- اسم المقرر القانون الجنائي - القسم الخاص

 عدد الساعات المعتمدة ٤ ساعات●
 مقرر إجباري - المستوى الثالث - الفصل الدراسي األول●
 الرقم الكودي: 02-02-05301●

ناحیة من الرشوة، جرائم وشرح الجنائي، للقانون الخاص والقسم العام القسم بین للعالقة بیان على المقرر                  یشتمل
وجریمة الوساطة، أو التوصیة أو الرجاء وجریمة الالحقة، والمكافأة الرشوة، عرض وجریمة وعقوبتها،               أركانها،
أموال اختالس وجریمة حق، بغیر االستیالء وجریمة والغدر، األمیریة األموال اختالس وجریمة النفوذ،               استغالل
اإلضرار وجریمة الغدر، وجنایة الجمعیات، أو المؤسسات أو النقابات أو التعاونیة والجمعیات المساهمة               الشركات
التزییف وجرائم سخرة، العمال واستخدام والمصالح، باألموال اإلضرار جریمة ربح، على للحصول الدولة               بمصلحة

 والتزویر، وجرائم تزویر األختام والعالمات والتمغات الرسمیة، التزویر في المحررات.

الضارة، المواد وإعطاء والضرب، والجرح كالقتل، األشخاص، على تقع التي الجرائم على المقرر               ویشتمل
وجرائم الحوامل، وإجهاض الضارة، المواد وإعطاء كاغتصاب العرض، على االعتداء وجرائم الحوامل،              وإجهاض
الشرف على االعتداء وجرائم والزنا، الفاضح، والفعل العرض، وهتك االناث، كاغتصاب العرض، على               االعتداء
والجرائم األمانة، وخیانة والنصب، كالسرقة، األموال، على تقع التي والجرائم والسب، كالقذف              واالعتبار،

 االقتصادیة، كجرائم الصرف، والتعامل في النقد األجنبي، واستیراد وتصدیر أوراق النقد.

 ٤- اسم المقرر: اإلجراءات الجنائیة

  عدد الساعات المعتمدة ٤ ساعات●
 مقرر إجباري - المستوى الرابع - الفصل الدراسي الثاني●
 الرقم الكودي: 02-02-05402●

الجنائیة، اإلجراءات قانون مفهوم ناحیة من الجنائي، المجال في االجرائي بالقانون التعریف على المقرر هذا                 یشتمل
الجنائیة، الدعوى ودراسة الجنائیة. اإلجراءات وتطور تطبیقه، ونطاق والتجاریة، المدنیة المرافعات بقانون              وصلته
التي القضائیة االخرى والسلطات الجنائیة، الدعوى تحریك في حریتها ونطاق وخصائصها، العامة النیابة               ونظام
المدنیة والدعوى انقضائها أسباب واستمرارها، الجنائیة، الدعوى تحریك وموانع الجنائیة، الدعوى تحریك              تملك

 التبعیة، من ناحیة أطرافها وموضوعها، ومباشرتها، وتركها.
جمع وكیفیة سلطته، لهم ومن القضائي، الضبط ونظام االبتدائي، والتحقیق االستدالل مرحلة المقرر یتناول                كما
العامة، كالنیابة التحقیق سلطات بمعرفة والتحقیق القضائي، الضبط سلطة أمام االستدالل وإجراءات              االستدالالت،
الجنائیة المحاكم ترتیب ناحیة من المحاكمة، ومرحلة فیها، الطعن وطرق التحقیق في والتصرف التحقیق،                وقضاة
وإجراءات ومخاصمتهم، وردهم الدعوى، نظر من القضاة منع وقواعد اختصاصها، وقواعد وأنواعها،              ودرجاتها،
ناحیة من األحكام ونظریة عقیدته، تكوین في القاضي وحریة اإلثبات، أدلة ناحیة من الجنائي واالثبات                 المحاكمة،
في والطعن الجنائیة، واألوامر الجنائیة، االحكام تنفیذ واشكاالت ومنطوقه، ومشتمالته، الحكم، وصیاغة              المداولة،

 األحكام الجنائیة كالمعارضة، او االستئناف، او النقض، وإعادة النظر.

 ٥- اسم المقرر: علم الصوتیات والبصمات في المجال الجنائي

 عدد الساعات المعتمدة: ساعة واحدة●
  مقرر اختیاري - المستوى الثاني - الفصل الدراسي األول●
 الرقم الكودي: 02-02-05201●

البصمات من المختلفة باألنواع والتعریف الجنائي، اإلثبات مجال في البصمة دور دراسة على المقرر                یشتمل
استخدام وكذلك الصوتیة، بالبصمة والمقصود الجنائي. اإلثبات في القانونیة حجیتها ومدى الحیویة، وغیر               الحیویة
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 أدوات التحلیل الصوتي في المجال الجنائي.

 ٦- اسم المقرر: الحمایة الجنائیة لحقوق المرأة

 عدد الساعات المعتمدة: ساعة واحدة●
  مقرر اختیاري - المستوى الثاني - الفصل الدراسي الثاني●
 الرقم الكودي: 02-02-05204●

بین والعالقة الدولیة والمواثیق الوطني الجنائي القانون في للمرأة الجنائیة الحمایة أوجه دراسة المقرر                یتناول
وحمایة للمرأة، اإلنسانیة الحقوق حمایة في الجنائي القانون ودور اإلنسان، حقوق باعتبارها المرأة وحقوق                الدستور

 المرأة من العنف والتمییز بسبب الجنس.

 ٧- اسم المقرر: مبادئ القانون الجنائي الدولي

 عدد الساعات المعتمدة: ساعة واحدة●
 مقرر اختیاري - المستوى الثالث - الفصل الدراسي األول.●
 الرقم الكودي: 02-02-05303●

الدولي الجنائي القانون مصادر نشأته، وظروف خصائصه وبیان الدولي الجنائي بالقانون التعریف المقرر               یتضمن
العقوبات قانون تطبیق مثل األجنبي العنصر ذات الجنائیة الموضوعات وتناول الوطني، الجنائي بالقانون               وعالقته
ومدى الجنائي، المجال في الدولي القضائي والتعاون اإلقلیم خارج الوطني القانون امتداد وحاالت المكان حیث                 من

 سریان هذه القواعد على جرائم الفساد واإلرهاب والجرائم االقتصادیة.

 ٨- اسم المقرر: قانون العقوبات التكمیلي

 عدد الساعات المعتمدة: ساعة واحدة●
 مقرر اختیاري - المستوى الثالث - الفصل الدراسي الثاني●
 الرقم الكودي: 02-02-05302●

األموال غسل وجرائم المعلوماتیة وجرائم البیئیة والجرائم المخدرات، وجرائم األسلحة لجرائم دراسة              یتضمن
الخاص القسم دراسة في یدخل ال مما وغیرها االقتصادیة والجرائم الفساد جرائم من المستحدثة والصور                 واإلرهاب

  من قانون العقوبات

 ٩- اسم المقرر: العدالة التصالحیة في القانون الجنائي

 عدد الساعات المعتمدة: ساعة واحدة●
 مقرر اختیاري - المستوى الرابع - الفصل الدراسي األول●
 الرقم الكودي: 02-02-05401●

من ونماذج الجنائیة والوساطة والصلح الجنائیة والدعوى وآثاره، الجنائیة المسائل في الصلح أحكام المقرر                یتناول
العدالة نظام تفعیل إلى الدول تدعو التي الدولیة المواثیق وأحكام بها أخذت التي الدول في التصالحیة                  العدالة
التشریعات على ذلك وأثر التصالحیة، العدالة لفكرة الحالي المصري الدستور تناول كذلك ویتناول               التصالحیة.
جرائم على المبادئ هذه انطباق ومدى التصالحیة، العدالة مبادئ مع تتوافق التي الجرائم وطبیعة القضائیة،                 واألحكام

 الفساد واإلرهاب والجرائم اإلقتصادیة..

 ١٠- اسم المقرر: أصول المرافعات الجنائیة الشفهیة

 عدد الساعات المعتمدة: ساعة واحدة●
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 مقرر اختیاري - المستوى الرابع - الفصل الدراسي الثاني.●
 الرقم الكودي: 02-02-05404●

الجنائیة المرافعة دور بین العالقة أوجه ودراسة الجنائیة، المسائل في للمرافعة القانوني التنظیم على المقرر                 یحتوي
 الشفهیة وتكوین عقیدة القاضي الجنائي.

 ١١- اسم المقرر: علم األدلة الجنائیة

 عدد الساعات المعتمدة: ساعة واحدة●
 مقرر اختیاري - المستوى الرابع - الفصل الدراسي الثاني.●
 الرقم الكودي: 02-02-05406●

األدلة بین والعالقة دلیل كل وحجیة الجنائیة األدلة وصور وخصائصه الجنائي الدلیل ماهیة دراسة المقرر                 یتناول
المقصود هو وما الجنائیة. األدلة نظام على الجنائي البحث في والمعلوماتي التكنولوجي التطور وتأثیر                الجنائیة
القواعد هذه سریان ومدى الجنائیة، للدعوى المختلفة المراحل خالل المتهم بحقوق وعالقتها الرقمیة               بالخصوصیة
الجنائیة األدلة تتناول التي الحدیثة القضائیة واإلتجاهات الفساد، وجرائم اإلرهاب مثل لجرائم الجنائیة األدلة                على

  التقلیدیة والرقمیة.
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  سادًسا: توصیف مقررات قسم القانون العام

  (اإلجباریة واالختیاریة)

 الرقم الكودي للقسم (06)

 ١- اسم المقرر: النظم السیاسیة والقانون الدستوري

 عدد الساعات المعتمدة: ٤ ساعات●
  مقرر إجباري - المستوى األول - الفصل الدراسي الثاني●
 الرقم الكودي: 02-02-06102●

بها الحكم ونظام الدولة علیها تنبني التي باألسس تتعلق التي القواعد و األحكام و المبادئ دراسة المقرر                   یتناول
من واألفراد الدولة بین واالجتماعیة السیاسیة بالعالئق للتعریف المقرر یتطرق كما المختلفة. الدساتیر               وأنواع

 منظور الحقوق والحریات األساسیة.

 ٢- اسم المقرر: القانون االداري

 عدد الساعات المعتمدة: ٤ ساعات●
  مقرر إجباري - المستوى الثاني - الفصل الدراسي األول●
 الرقم الكودي: 02-02-06201●

العامة المرافق (إدارة ونشاطها العامة) المعنویة (األشخاص تكوینها حیث من اإلداریة السلطة ینظم االداري                القانون
القانونیة الوسائل المقرر ویتناول استثنائیة، امتیازات تملك عامة سلطة بوصفها وذلك اإلداري) الضبط               ووظیفة
مهامها ممارسة سبیل في وذلك والخاصة، العامة ألموالها وتحدیدًا اإلداري)، العقد – اإلداري (القرار                لإلدارة

 اإلداریة.

 ٣- اسم المقرر القضاء اإلداري

 عدد الساعات المعتمدة: ٤ ساعات●
  مقرر إجباري - المستوى الثالث - الفصل الدراسي الثاني●
 الرقم الكودي: 02-02-06302●

المؤسسي التنظیم بیان أولهما أساسیتین. زاویتین من المصري اإلداري القضاء بأسس التعریف المقرر               یستهدف
دعاوى - اإللغاء (دعوى اإلداریة الدعاوى بمختلف التعریف وثانیهما اختصاصاتها. وبیان الدولة مجلس               لمحاكم
تنفیذها وسبل اإلداریة األحكام خصوصیة أوجه تحدید المقرر یتناول كما التأدیبیة). الدعوى - الكامل                القضاء

 والطعن علیها واختالفها عن نظریتها العادیة.

 ٤- اسم المقرر: القضاء الدستوري

 عدد الساعات المعتمدة: ٣ ساعات●
 مقرر إجباري - المستوى الرابع - الفصل الدراسي األول●
 الرقم الكودي: 02-02-06401●

العضوي بالتنظیم التعریف خالل من المصري الدستوري للقضاء القانوني النظام والتحلیل بالشرح المقرر               یتضمن
 للمحكمة الدستوریة العلیا وبیان اختصاصاتها، وذلك باعتبارها جهة قضائیة مستقلة.

 كما یتعرض المقرر لبیان المركز القانوني والوظیفي للقاضي الدستوري من حیث ضماناته الوظیفیة والمالیة.
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 ٥-  اسم المقرر: القوانین المكملة للدستور

 عدد الساعات المعتمدة: ساعة واحدة●
 مقرر اختیاري - المستوى األول - الفصل الدراسي الثاني●
 الرقم الكودي: 02-02-06104●

سن إلجراءات ونتعرض ،2014 لسنة الحالي الدستور ضوء في للدستور المكملة القوانین مفهوم المقرر هذا                 یتناول
الجهات كقوانین منها بعض في معنیة جهة رأي أخذ اشتراط أو إلقرارها خاصة أغلبیة من تتطلبه وما القوانین                    هذه
االنتخاب، كقوانین القوانین لهذه تطبیقیة ألمثلة األساسیة القواعد بعض المقرر هذا یتناول ثم القضائیة،                والهیئات
القضاء أرساها التي األساسیة للمبادئ المقرر هذا یعرض كما للدولة. المختلفة السلطات تنظم التي القوانین                 وبعض

 الدستوري فیما یخص هذه القوانین.

 ٦-  اسم المقرر: القانون اإلداري االقتصادي

 عدد الساعات المعتمدة: ساعة واحدة●
 مقرر اختیاري - المستوى الثاني - الفصل الدراسي األول●
 الرقم الكودي: 02-02-06203●

اإلداریة المظاهر دراسة المقرر ویتناول االقتصادیة. المناحي مختلف في الدولة دور دراسة إلى المقرر                یهدف
وشركات البنوك مثل االقتصادیة) العامة (المرافق االقتصادیة الدولة لمؤسسات العامة السلطة وطابع              المختلفة

 التأمین والبورصة وغیرها.

المرافق سیر تحكم التى األساسیة المبادئ على ذلك تأثیر ومدى العامة المرافق خصخصة یعالج المقرر أن                  كما
دراسة ویتناول الخصخصة. عملیة فى الشفافیة مبادئ ضوء فى ذلك وكیفیة العام المرفق خصخصة وصور                 العامة
الدولة معامالت ذیوع ظل في خاصة الدولة لنشاط االقتصادیة المجاالت مختلف في الدولیة اإلداریة                العقود

 االقتصادیة على المستوى الخارجي.

 

 ٧- اسم المقرر: نظریة الجزاء في القانون اإلداري

 عدد الساعات المعتمدة: ساعة واحدة●
 مقرر اختیاري - المستوى الثاني - الفصل الدراسي الثاني●
 الرقم الكودي: 02-02-06205●

أو التعاقدي، أو التأدیبي الجزاء الثالثة: بأنواعه اإلداري القانون في للجزاء القانوني النظام دراسة المقرر:                 یتناول
اإلزالة. أو اإلداریة الغرامة أو التراخیص سحب أو المحال كغلق العام اإلداري الجزاء أي التأدیبي غیر                  الجزاء

 وضمانات توقیعها، وضوابطها وسبل الرقابة علیها.

 ٨- اسم المقرر: اإلدارة العامة

 عدد الساعات المعتمدة: ساعة واحدة●
 مقرر اختیاري - المستوى الثالث - الفصل الدراسي األول●
 الرقم الكودي: 02-02-06301●

زاویة من وذلك العام، بالقانون الصلة وثیقة العلوم من باعتباره العامة اإلدارة علم مفهوم تحدید المقرر                  یتناول
القیادة بمصطلح التعریف إلى المقرر یهدف كما بها. القیام المرفقیة االعتباریة لألشخاص المخول واألعمال                األنشطة

 اإلداریة باعتبارها األساس الذي یستقر علیه نشاط اإلدارة. وكذلك بیان خصائص وسمات القائد اإلداري.
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 ٩- اسم المقرر: الطرق غیر القضائیة لحسم المنازعات اإلداریة

 عدد الساعات المعتمدة: ساعة واحدة●
 مقرر اختیاري - المستوى الثالث - الفصل الدراسي الثاني●
 الرقم الكودي: 02-02-06302●

اإلداریة، المنازعات لفض كوسیلة التحكیم وهي: اإلداریة المنازعات لحسم القضائیة غیر الطرق المقرر               یتناول
منها بكل المتعلقة واإلجراءات المنازعات، فض لجان طریق عن والتوفیق اإلداري والصلح اإلداریة،               والوساطة
التطور ومظاهر منها بكل المتعلقة العملیة والمشكالت المنازعات، هذه حسم في بدیلة وسائل اعتبارها                ومدى
عادال وسبیًال علیه، للعبء تخفیفًا القضاء إلى االلتجاء من للحد وسائل اعتبارها في أثرها ونطاق بشأنها،                  اإلجرائي

  للحقوق.

 ١٠- اسم المقرر: مبادئ المرافعات الدستوریة

 عدد الساعات المعتمدة: ساعة واحدة●
 مقرر اختیاري - المستوى الرابع - الفصل الدراسي األول●
 الرقم الكودي: 02-02-06403●

كیفیة حیث من العلیا الدستوریة المحكمة أمام المرافعة بأسس المتعلقة اإلجرائیة القواعد من لجملة المقرر                 یعرض
العلیا الدستوریة المحكمة إتصال لطرق المقرر یعرض كما المحكمة. أمام الترافع وكیفیة وشكلها، المذكرات                كتابة

 بالدعاوى الدستوریة والمواعید اإلجرائیة أمام المحكمة.

  ١١- اسم المقرر: التراخیص اإلداریة

 عدد الساعات المعتمدة: ساعة واحدة●
 مقرر اختیاري - المستوى الرابع - الفصل الدراسي الثاني●
 الرقم الكودي: 02-02-06402●

الضبط أهداف من الكثیر تحقیق إلى وتهدف وانتشاًرا شیوًعا األكثر اإلداریة اآللیات من اإلداریة                التراخیص
من التنظیم هذا یتضمنه وما إلصدارها القانوني والتنظیم اإلداریة التراخیص تعریف المقرر ویستعرض               اإلداري.
صید - (مباني اإلداریة التراخیص صور المقرر یتناول كما ذلك. فى اإلدارة وسلطة التراخیص هذه منح                  اشتراطات
البیئة ولحمایة والتعمیر للبناء قانونیة نظًما لدراسة المقرر ویتطرق صورها). اختالف على المحال فتح -               

 واشتراطات الصحة وغیر ذلك من النظم القانونیة الالزمة لمنح اإلذن بممارسة نشاط معین.
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  سابًعا: توصیف مقررات قسم القانون الدولي العام

  (اإلجباریة واالختیاریة)

  الرقم الكودي للقسم (07)
  ١- اسم المقرر: التنظیم الدولي

 عدد الساعات المعتمدة: ٣ ساعات●
 مقرر إجباري - المستوى األول - الفصل الدراسي األول●
 الرقم الكودي: 02-02-07101●

الدول تعد حیث الدولیة. للمنظمات العامة والنظریة للدولة العامة النظریة والتحلیل بالشرح المقرر هذا                یتناول
 والمنظمات الدولیة من أهم أشخاص القانون الدولي العام، باإلضافة للشركات متعددة الجنسیات واألفراد.

الدولیة للمنظمات شرح على كذلك ویشتمل الرئیسیة. وأجهزتها المتحدة األمم منظمة دراسة المقرر یتضمن                كما
الدول جامعة ومنها االقلیمیة المنظمات وكذلك العالمیة، الصحة ومنظمة الدولیة، العمل منظمة ومنها               المتخصصة،

 العربیة، ومنظمة االتحاد األفریقي، ومنظمة التعاون اإلسالمي، واالتحاد األوروبي.

 ٢- اسم المقرر: القانون الدولي العام

 عدد الساعات المعتمدة: ٤ ساعات●
  مقرر إجباري - المستوى الثاني - الفصل الدراسي الثاني●
 الرقم الكودي: 02-02-07202●

والقانون الخاص، الدولي كالقانون األخرى بالقوانین وعالقته العام الدولي القانون نشأة دراسة المقرر               یتناول
مفهومها، ناحیة من الدولیة المعاهدات سیما ال القواعد تلك ومصادر بقواعده، االلتزام وأساس وخصائصه،                الداخلي،
أحكامها، بعض على والتحفظ وتسجیلها، علیها والتصدیق وتوقیعها، وتحریرها إبرامها، ومفاوضات             وخصائصها،
الدولیة المنظمات وقرارات للقانون، العامة والمبادئ الدولي، القانون لقواعد كمصدر العرف وشرح              وشروط
في خاصة وتنظیمه وتطوره، ونشأته البحار قانون منها الدولي القانون فروع یتناول كما الدولي، للقانون                 كمصدر
الدولي والقانون للتنمیة، الدولي والقانون وأقسامه، وأحكامه وقواعده ،١٩٨٢ لعام البحار لقانون المتحدة األمم                اتفاقیة
الدولي والقانون االقتصادي الدولي والقانون الدستوري الدولي والقانون اإلداري الدولي والقانون اإلنسان              لحقوق

 للطفل وغیرها من فروع القانون الدولي المتطورة.

  ٣- اسم المقرر: مبادئ القضاء الدولي

 عدد الساعات المعتمدة: ساعة واحدة●
  مقرر اختیاري - المستوى األول - الفصل الدراسي األول●
 الرقم الكودي: 02-02-07103●

تحكمه التي والمبادئ الدولي القضاء ماهیة الدولیة، المنازعات لحل السلمیة الطرق في مقدمة المقرر یتضمن                 
حیث من الدولي القضاء ودراسة وتنفیذه، والحكم وإجراءاته الدولي التحكیم ماهیة ویتضمن وأنواعه،               وتطوره
وأعلى كأهم الدولیة العدل لمحكمة دراسة والتنفیذ، والطعن والحكم الدعوى وسیر القضائي الدولي والتنظیم                الماهیة
أمام اإلثبات قواعد الدولیة، العدل محكمة أمام التقاضي إجراءات ومبادئ، أحكام من عنها صدر وما دولیة،                  محكمة

 القضاء الدولي وما یلحق بالقضاء الدولي من تطور.
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  ٤- اسم المقرر: القانون الدولي الدبلوماسي والقنصلي

 عدد الساعات المعتمدة: ساعة واحدة●
  مقرر اختیاري - المستوى الثاني - الفصل الدراسي الثاني●
 الرقم الكودي: 02-02-07204●

والنظام والخصائص والتطور النشأة حیث من والقنصلي الدبلوماسي الدولي القانون ماهیة المقرر هذا               یتضمن
الدبلوماسیة البعثة تشكیل وكیفیة والقنصلي، الدبلوماسي بالتمثیل االختصاص حیث من والقنصلي             الدبلوماسي
التمثیل وكیفیة والقنصلیة، الدبلوماسیة والوظائف والقنصلیة، الدبلوماسیة العالقات ونهایة وبدایة            والقنصلیة،

 الدبلوماسي والقنصلي لدى الدول والمنظمات الدولیة ونظام الحصانات واالمتیازات الدبلوماسیة والقنصلیة.

  ٥- اسم المقرر: مبادئ القانون الدولي اإلنساني

 عدد الساعات المعتمدة: ساعة واحدة●
  مقرر اختیاري - المستوى الثاني - الفصل الدراسي الثاني●
 الرقم الكودي: 02-02-07206●

وقانون الهاي قانون ودراسة ومصادره، وتطوره اإلنساني الدولي القانون ماهیة دراسة على المادة محتوى                یتضمن
الدولیة القواعد كذلك حصرا ال مثاال ویتضمن الدولیة، الجنائیة والمحكمة الحیاد، وأحكام ،١٩٤٩ لعام                جنیف
أسلحة من استخدامه یجوز ال ولما والجو، والبحر البر في القتال وعملیات ونهایتها وآثارها الحرب لبدء                  المنظمة
ضد والجرائم الحرب جرائم جنیف)، (قانون والمدنیین واألسرى بالجرحى الخاصة والقواعد الهاي)،              (قانون

 االنسانیة وغیرها.
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  ثامًنا: توصیف مقررات قسم القانون الدولي الخاص

  (اإلجباریة واالختیاریة)

 الرقم الكودي للقسم (08)
  ١- اسم المقرر: قانون الجنسیة ومركز األجانب

 عدد الساعات المعتمدة: ٣ ساعات●
  مقرر إجباري - المستوى الثالث - الفصل الدراسي الثاني●
 الرقم الكودي: 02-02-08302●

واركانها وتمییزها، ظهورها، وتاریخ الجنسیة، فكرة تعریف ناحیة من الجنسیة قانون شرح المقرر هذا یتناول                 
تعدد ومشكالت الجنسیة مجال في الدولة وسلطة االعتباریة، االشخاص وجنسیة والشخص، الدولة              ومفترضاتها،
من المصریة بالجنسیة التجنس وأحكام اإلقلیم، وحق الدم بحق المصریة الجنسیة ثبوت وأسباب وانعدامها.                الجنسیة
وأثر علیه، بناء الجنسیة ثبوت وكیفیة والزواج وآثارها، بالتجنس، المصریة الجنسیة ثبوت وشروط حاالته،                ناحیة
وأسرته، الشخص على ذلك وآثار واإلسقاط، بالسحب الجنسیة فقد وأسباب الجنسیة، على الزوجیة رابطة                انتهاء

 وكیفیة استرداد الجنسیة، ومنازعات الجنسیة.

الوطني عن وتمییزه األجنبي، تعریف ناحیة من الدولة، داخل األجانب وضع دراسة على المقرر یشتمل                 كما
والحد بالمثل، المعاملة كمبدأ الوطني، اإلقلیم على األجانب معاملة لتحدید الحاكمة والمبادئ السیاسي،               والالجئ
اإلقامة وقواعد الدخول، وتأشیرات االقلیم، الى األجانب دخول وأحكام رعایة، األكثر الدولة ومبدأ للحقوق،                األدنى
األجنبي بها یتمتع التي وغیرها واالجتماعیة واالقتصادیة المدنیة والحقوق تجدیدها، وكیفیة ومددها،              وأنواعها،

 وشروط وقیود ذلك، وكذلك أحكام خروج األجنبي من اإلقلیم.

  ٢- اسم المقرر: القانون الدولي الخاص

 عدد الساعات المعتمدة: ٣ ساعات●
  مقرر إجباري - المستوى الرابع - الفصل الدراسي األول●
 الرقم الكودي: 02-02-08401●

الطابع ذات المسائل في التطبیق الواجب القانون واختیار ونطاقها مقوماتها وبیان القوانین تنازع المقرر هذا                 یتناول
الدولي االختصاص مبادئ العام، والنظام التطبیق الواجب األجنبي القانون تجدید واإلحالة، التكییف ومسألة               الدولي
في المقررة األحكام بیان الموضوع هذا یتناول كذلك المصري، القانون في وأحكامه المقارن القانون في                 للمحاكم
األحكام وتنفیذ المقارن. الدولي الطابع ذات المنازعات بنظر المصریة المحاكم اختصاص شأن في المصري                القانون

 األجنبیة في القانون المصري، والشروط المقررة في القانون المصري لتنفیذ األحكام األجنبیة.

  ٣- اسم المقرر: التحكیم

 عدد الساعات المعتمدة: ساعة واحدة●
 مقرر اختیاري - المستوى الرابع - الفصل الدراسي األول●
 الرقم الكودي: 02-02-08403●

بنوعیها والتجاریة، المدنیة المنازعات فض وسائل من كوسیلة التحكیم على الطالب تعریف إلى المادة هذه                 تهدف
1958 نیویورك واتفاقیة 1994 لسنة 27 رقم المصري التحكیم قانون أحكام دراسة خالل من والدولیة،                 المحلیة
مزایاه وبیان أنواعه واستعراض المنازعات لفض كوسیلة التحكیم التعریف وباألخص األجنبیة. التحكیم أحكام               لتنفیذ
باتفاق التعریف ، الخبرة اعمال من یشابه ما و األخرى المنازعات فض وسائل بین و بینه التمییز مع                    وعیوبه
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أعضاء تعیین وآلیة الغیر، إلى االتفاق امتداد ومدى التحكیم اتفاق ألطراف بالنسبة وآثاره انعقاده وشروط                 التحكیم
الواجب القانون تحدید النزاع، في الفصل وكیفیة المحكم، على الملقاة الواجبات و اختصاصاتها و التحكیم                 هیئة
أحكام في بالبطالن الطعن وكیفیة آثار، من علیه یترتب ما وبیان التحكیم، إجراءات و المنازعة على                  التطبیق
تعریف هو المادة هذه من الغرض المقرر هذا مصر.یتناول داخل واألجنبیة الوطنیة التحكیم أحكام تنفیذ                 التحكیم.
الواردة األحكام لمقارنة األوروبي، واالتحاد األخرى البلدان في الخاص الدولي للقانون الوطنیة النظم على                الطالب
ذلك ویتم األوروبي، االتحاد وتنظیمات األجنبیة القوانین في الموجودة تلك مع المصري الخاص الدولي القانون                 في
المصري، الخاص الدولي القانون في منها لالستفادة الممكنة السبل ودراسة القوانین، تلك استعراض خالل                من
األطراف متعددة االتفاقیات في الواردة القوانین تنازع لقواعد العالمي التطبیق ومبدأ الخاص، الدولي القانون                وتدویل

  ولوائح االتحاد األوروبي.

  ٤- اسم المقرر: قانون االستثمار األجنبي

 عدد الساعات المعتمدة: ساعة واحدة●
 مقرر اختیاري - المستوى الثالث - الفصل الدراسي الثاني●
 الرقم الكودي: 02-02-08304●

مصر، علیه وقعت التي الدولیة والمعاهدات المصري القانون في األجنبي لالستثمار القانوني التنظیم المقرر                یتناول
من ذلك وسیتم العالمیة، التجارة تحریر معاهدات أو الثنائیة لالستثمارات المتبادلة الحمایة معاهدات كانت                سواء
المستثمر معاملة كمبدأ األجنبي االستثمار لحمایة ومعاییر قواعد من المعاهدات تلك تفرضه ما وتحلیل دراسة                 خالل
منازعات فض كیفیة دراسة سیتم كما الحمایة. في والمساواة المنصفة المعاملة ومبدأ الوطنیین معاملة                األجنبي

  االستثمار سواء امام مركز األكسید أو أمام غیرها من الهیئات الدولیة.
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  تاسًعا: توصیف مقررات قسم فلسفة القانون وتاریخه

  (اإلجباریة واالختیاریة)

 الرقم الكودي للقسم (09)

  ١- اسم المقرر: تاریخ النظم االجتماعیة والقانونیة

 عدد الساعات المعتمدة: ٣ ساعات●
  مقرر إجباري - المستوى األول - الفصل الدراسي األول●
 الرقم الكودي: 02-02-09101●

المذاهب المنظم، المجتمع نشأة أصل القانون، فكرة وتطور المنظم المجتمع نشأة أصل المقرر هذا                یتناول
عهد القانونیة، القاعدة نشأة مراحل التاریخیة، المذاهب االجتماعیة، المذاهب الدیمقراطیة، المذاهب             الثیوقراطیة،
عوامل القانونیة: القاعدة تطور القانون، تدوین عهد الدینیة، التقالید عهد الخاص)، القضاء أو الفردي (االنتقام                 القوة
(الحیلة-العدالة-التشریع)، القانونیة القاعدة تطور وسائل االقتصادي)، الدیني-العامل (العامل القانونیة القاعدة            تطـور

  غایة التطور (المذهب الفردي -المذهب االشتراكي)

مصر القدیمة: الشرقیة المجتمعات في والنظم والقوانین القدیم العالم في القانونیة النظم ألهم دراسة یشمل                 كما
األسرة (نظام الخاص القانون نظم -القضاء)، والعقاب واإلدارة-التجریم الحكم (نظام العام القانون نظم               الفرعونیة،
النظم الخاص، القانون نظم العام، القانون نظم النهرین، بین ما بالد والعقود)، االلتزامات -نظام الملكیة                 -نظام

  القانونیة في المجتمعات الغربیة، نظم القانون العام

 ٢- اسم المقرر: تاریخ القانون المصري

 عدد الساعات المعتمدة: ٣ ساعات●
 مقرر إجباري - المستوى الثاني - الفصل الدراسي الثاني●
 الرقم الكودي: 02-02-09202●

القانونین بین المتبادلة العالقات وكذلك الخاص. القانون نظم یتضمن كما العام القانون تاریخ على المقرر هذا                  یشتمل
القانون الروماني: العصر في المصري القانون وتاریخ اآلخر، على منهما كل أثر حیث من والبطلمي                 المصري
نظم العام، القانون نظم الروماني: العصر في مصر في المطبقة القوانین مصر، في االجتماعي والواقع                 الروماني

  القانون الخاص

السیاسي النظام أسس اإلسالمي، الفتح منذ السیاسي النظام تحوالت معالم اإلسالمیة: مصر في القانون                تاریخ
اإلسالمیة، مصر في القانون مصادر الروماني، بالقانون اإلسالمیة الشریعة عالقة اإلسالمي، اإلداري              والقضائي
النظام تكوین للمصریین، القانوني المركز على وانعكاساتها اإلسالم في اإلنسان حقوق وفلسفة والحریة               السلطة
االجتماعي، والواقع السیاسیة النظریة الحدیث، المصري القانوني النظام تغریب روافد الحدیث، المصري              القانوني
علي، محمد عصر في االجتماعي الواقع ومتغیرات الشكلیة الشرعیة اإلسالمیة، والشریعة العثمانیة              الدولة
حركة الحدیثة، مصر في القانوني النظم تغریب آلیات مصر، في القانوني النظام وتغریب األجنبیة                االمتیازات
النظم اقتباس الحدیث، القضائي النظام وفلسفة األوروبي القانوني النظام اقتباس الحدیثة، مصر في               التشریع
القانوني، النظام تكوین الحدیث، المصري القانوني النظام في الفلسفیة األبعاد الغربیة، والسیاسیة القانونیة               والمفاهیم
نظریة القانونیة، القیم القانوني، النظام في والمعاصرة األصالة ، المصري، القانوني الفكر في القانون                تعریف
الجنائي االلتزام الروماني، القانون في االلتزام أساسیات الرومانیة: ومصر الروماني القانون في              االلتزامات

 وخصائصه، مفهوم العقد الروماني وتطوره، أركان العقد، أنواع العقود، المسئولیة العقدیة.
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  ٣- اسم المقرر: أصول النظام القانوني األنجلو أمریكي

  عدد الساعات المعتمدة: ساعة واحدة●
  مقرر اختیاري - المستوى األول - الفصل الدراسي األول●
 الرقم الكودي: 02-02-09103●

القانون فكرة نشأة حیث من أمریكي األنجلو القانوني النظام في القانونیة والنظم القانون أصول دراسة المقرر                  یتناول
النظام بین والعالقة الخاص القانون نظم وتاریخ العام القانون نظم لتاریخ موجزة دراسة وكذلك وتطورها                 وتكوینها

 القانوني األنجلو أمریكي والنظم القانونیة القدیمة.

  ٤- اسم المقرر: فلسفة القانون وعلم االجتماع القانوني

 عدد ساعات المعتمدة: ساعة واحدة●
  مقرر اختیاري - المستوى الثاني - الفصل الدراسي األول●
 الرقم الكودي: 02-02-09201●

النظم في القانون فلسفة -دراسات القانون فلسفة -وظائف القانون فلسفة -اتجاهات القانون فلسفة ماهیة المقرر                 یتناول
مثل: القانونیة العلوم أحد لفلسفة تطبیقیة دراسة على ویركز األخرى. بالعلوم القانون فلسفة -عالقة العالمیة                 القانونیة
قانون فلسفة أو االقتصادیة والتشریعات االقتصاد علم فلسفة أو الخاص الدولي القانون فلسفة أو المدني القانون                  فلسفة
المقرر یتناول كما اإلسالمیة. بالشریعة وكذلك الدولي. القانون فلسفة أو االقتصادي القانون فلسفة أو                المرافعات
یعالج ثم القانوني، االجتماع علم دراسات واتجاهات األخرى القانونیة بالعلوم وعالقته القانوني االجتماع علم                ماهیة

 دراسات تطبیقیة عن دراسات نظام قانوني أو أكثر في ضوء علم االجتماع القانوني المقارن.
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  عاشًرا: توصیف مقررات قسم االقتصاد والمالیة العامة

 (اإلجباریة واالختیاریة)

 الرقم الكودي للقسم (10)
 ١- اسم المقرر: االقتصاد السیاسي

 عدد الساعات المعتمدة: ٤ ساعات●
 مقرر إجباري - المستوى األول - الفصل الدراسي الثاني●
 الرقم الكودي: 02-02-10102●

وعلم السیاسة، وعلم االجتماع، كعلم االخرى، بالعلوم وعالقته االقتصاد، بعلم التعریف على المقرر هذا                یشتمل
االقتصادیة والمذاهب للموارد. النسبیة والندرة الحاجات تعدد حیث من االقتصادیة المشكلة أبعاد ویدرس               القانون.

 المختلفة واألنظمة اإلقتصادیة المتنوعة وخاصة النظام الرأسمالي والنظام اإلشتراكي وخصائص كل نظام.

خالل من الثمن تكوین وكیفیة الثمن نظریة من إبتداًء المختلفة، اإلقتصادیة النظریات دراسة كذلك المقرر                 ویتناول
التوازن. ثمن تكوین إلى وصوًال والعملیة العلمیة الناحیة من وأهمیتهما منهما كل ومرونة والعرض الطلب                 نظریتي
اإلنتاجیة، العملیة في المشاركة المختلفة اإلنتاج عناصر وبیان اإلنتاج تعریف حیث من اإلنتاج نظریة                ودراسة
اإلنتاج لعناصر كعوائد التوزیع نظریة ودراسة المتناقصة. الغلة قانون مثل اإلنتاج بنظریة المرتبطة               والقوانین

 المختلفة، وأیضًا نظریة اإلستهالك وتحلیل سلوك المستهلك وغیرها من النظریات األخرى.

 ٢- اسم المقرر: االقتصاد النقدي والعالقات اإلقتصادیة الدولیة

 عدد الساعات المعتمدة: ٤ ساعات●
  مقرر إجباري - المستوى الثاني - الفصل الدراسي األول●
 الرقم الكودي: 02-02-10201●

یتناول كما المختلفة، وظائفها ویوضح وتعریفها، وتطورها النقود نشأة منذ النقدي النظام دراسة على المقرر                 یشتمل
.وشرح البورصة وسوق المختلفة والنقدیة المالیة األسواق دراسة وكذلك واالئتمان. والبطالة التضخم ظاهرة               دراسة
ووظائفها خصائصها وبیان وتعریفها التجاریة البنوك وخاصة المختلفة وأنواعها وتطورها نشأتها حیث من               البنوك

 ومیزانیتها، وتعریف البنك المركزي ووظائفه المختلفة.

الصرف سعر مفهوم وبیان المختلفة وعناصره المدفوعات میزان الدولة اإلقتصادیة العالقات مقرر یتناول               كما
المختلفة، الدول إقتصادیات في الدولیة المالیة المؤسسات دور ودراسة الدولیة. التجاریة والسیاسات              وأشكاله،
تحریر في وأنشطتها وأجهزتها الدولیة التجارة ومنظمة والتعمیر، لإلنشاء الدولي والبنك الدولي النقد               كصندوق

 التجارة الدولیة، وتجارة السلع والخدمات.

  ٣- اسم المقرر: المالیة العامة والتشریع الضریبي

 عدد الساعات المعتمدة: ٤ ساعات●
 مقرر إجباري - المستوى الثالث - الفصل الدراسي الثاني●
 الرقم الكودي: 02-02-10302●

المختلفة، وأنواعها وشروطها صورها حیث من العامة النفقات دراسة من الدولة مالیة دراسة المقرر                یتناول
لإلیرادات سیادي مصدر كأهم والضرائب والقروض والرسوم الدولة كأمالك المختلفة ومصادرها العامة              واإلیرادات

 العامة. وصوًال الى موازنة الدولة من حیث أنواعها المختلفة والمبادئ الحاكمة لها .
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والتشریعات وتطوره المصري الضریبي بالنظام یتعلق ما كل دراسة المصري الضریبي التشریع مقرر               وفي
القیمة على والضریبة واالعتباریین، الطبیعیین األشخاص دخل على الموحدة الضریبة قانون مثل المختلفة               الضریبیة

 المضافة والضرائب الجمركیة وغیرها من الضرائب المختلفة.

 ٤- اسم المقرر: التشریعات االقتصادیة

 عدد الساعات المعتمدة: ساعة واحدة●
 مقرر اختیاري - المستوى األول - الفصل الدراسي الثاني●
 الرقم الكودي: 02-02-10104●

وتحقق االستثمار وجذب االقتصادیة التنمیة تحقیق الى تسعى التي االقتصادیة القوانین أهم دراسة المقرر                یتناول
وتشریعات المختلفة، البنوك وتشریعات واإلستثمار الجمارك تشریعات مثل اإلقتصادي: الجانب من الدولة              مصلحة

 الضربة بأنواعها المختلفة وقانون الموازنة العامة للدولة.

  ٥- اسم المقرر: التنمیة االقتصادیة

 عدد الساعات المعتمدة: ساعة واحدة●
 مقرر اختیاري - المستوى األول - الفصل الدراسي الثاني●
 الرقم الكودي: 02-02-10106●

نظریات مصر، في االقتصادي للتخلف التاریخي والتطور االقتصادي التخلف نظریات یلي: ما دراسة المقرر                یتناول
المعاصر الدولي االقتصاد في الوضع المتخلفة، البلدان وتجارب التنمیة استراتیجیات المتخلفة، االقتصادیات              تنمیة
لالقتصاد التطویري البدیل والنتائج، السیاسات الخمسینات، منذ المصري االقتصاد حركة التخلف،             وتعمیق

 المصري، االستثمار والتنمیة االقتصادیة.

  ٦- اسم المقرر: اتفاقیات اقتصادیة دولیة

  عدد الساعات المعتمدة: ساعة واحدة●
  مقرر اختیاري - المستوى الثالث - الفصل الدراسي األول●
 الرقم الكودي: 02-02-10301●

واتفاقیات الدولیة، التجارة وتحریر بتنظیم تتعلق التي الدولیة االقتصادیة االتفاقیات كافة دراسة على المقرر                یشتمل
اتفاقیات المقرر یتناول كما االقتصادیة، التنمیة تحقیق على الدول وتساعد تساهم التي االقتصادیة والمنح                القروض
 الطاقة الدولیة باشكالها وأنواعها المختلفة خاصة في مجال البترول والغاز الطبیعي وغیرها من االتفاقیات االخرى.

  ٧- اسم المقرر: القانون الضریبي الدولي

 عدد الساعات المعتمدة: ساعة واحدة●
 مقرر اختیاري - المستوى الثالث - الفصل الدراسي الثاني●
 الرقم الكودي: 02-02-10304●

الدول في الضریبیة واالنظمة الدولي، المستوى على بالضریبة المتعلقة الظواهر كل بالدراسة المقرر هذا                یتناول
الدولي الضریبي والتهرب الدولي الضریبي باالزدواج تتعلق دولیة مشاكل من تثیره وما النامیة، والدول                المتقدمة

 وكافة االتفاقیات الدولیة في هذا الصدد.

 ٨- اسم المقرر: قضایا اقتصادیة معاصرة

 عدد الساعات المعتمدة ساعة واحدة●
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 مقرر اختیاري - المستوى الثاني - الفصل الدراسي الثاني●
 الرقم الكودي: 02-02-10205●

ظاهرة ذلك مثال الدولي، أو الوطني المستوى على سواء معاصرة اقتصادیة قضایا دراسة على المقرر                 یشتمل
السیادیة والصنادیق المعرفة واقتصاد الرقمي واالقتصاد االقتصادیة، وآثارها الفساد وظاهرة البشر، في              اإلتجار

 وغیرها من القضایا الحدیثة ذات األبعاد االقتصادیة.

  ٩- اسم المقرر: اقتصادیات الطاقة

 عدد الساعات المعتمدة: ساعة واحدة●
 مقرر اختیاري - المستوى الثاني - الفصل الدراسي الثاني●
 الرقم الكودي: 02-02-10203●

النفطیة، الطاقة الهیدرولیكیة، (الطاقة الطاقة مصادر في الحدیثة التطورات التالیة: الموضوعات على المقرر               یشتمل
المصادر العالمي: االقتصاد خریطة على الطاقة یشمل كما الحراریة). الطاقة الشمسیة، الطاقة النوویة،               الطاقة
وضع الدولیة، السوق في الطاقة وتسویق وإنتاج النشاط دولیة الشركات الستغاللها، القانوني والتنظیم               واالنتاج،
الدولي االقتصاد في علیها والسیطرة للطاقة المالیة العوائد الطاقة، وتسویق وتصنیع إنتاج في المتخلفة                االقتصادیات

 وأنماط استخدامها، العقود الدولیة المتعلقة بالطاقة، اقتصادیات وقانون الطاقة في مصر.
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 الباب الخامس

 الشئون اإلداریة والتنظیمیة

 مادة (٢٩)
١٩٧٢ لسنة ٤٩ رقم الجامعات تنظیم لقانون التنفیذیة الالئحة من السادس الباب أحكام البرنامج هذا بشأن یسرى                   

 الخاص بالوحدات ذات الطابع الخاص.

 مادة (٣٠)

 مجلس إدارة البرنامج

وعضویة رئیسا الكلیة عمید الدكتور األستاذ السید من األجنبیة باللغة التعلیم برنامج إدارة مجلس تشكیل یتم -١                 
اإلدارة مجلس بتعیین ویصدر للبرنامج. التنفیذي والمدیر بالكلیة العلمیة األقسام رؤساء والسادة الكلیة وكالء                السادة

 قرار من رئیس الجامعة.
 ٢- یتم تعیین المدیر التنفیذي للبرنامج بقرار من رئیس الجامعة بناء على ترشیح السید األستاذ الدكتور عمید الكلیة.

للبرنامج التنفیذي المدیر اقتراح على بناء للتجدید قابلة سنة لمدة للبرنامج منسًقا یعین أن الكلیة لعمید یجوز -٣                  
 وموافقة مجلس اإلدارة.

 ٤- یعقد مجلس إدارة البرنامج اجتماًعا واحًدا على األقل شهرًیا.

 مادة (٣١)

 اختصاصات مجلس إدارة البرنامج
 یضطلع  مجلس إدارة البرنامج باالختصاصات التالیة:

قرارات تنفیذ ومتابعة ، الدراسى البرنامج لتنفیذ الموضوعة والخطط ، العامة السیاسة تنفیذ على اإلشراف -١                
  المجالس المختصة ذات العالقة بالبرنامج.

الحقوق في اللیسانس درجة على للحصول البرنامج هذا فى المبینة المقررات تدریس على واإلشراف اإلدارة -٢                
 بنظام الساعات المعتمدة.

التى المقررات دراسة من اإلعفاء و والتحویل واالنسحاب واألعذار القید إعادة القید، وقف طلبات فى النظر -٣                 
  سبق النجاح فیها ، وغیر ذلك مما یتعلق بأعمال الدراسة واالمتحانات بالبرنامج.

بشأنها تقریر وتقدیم جامعى عام كل نهایة فى الطالب امتحانات نتائج وتحلیل االمتحانات مواعید تحدید اقتراح -٤                 
 إلى مجلس الكلیة.

 ٥- إقتراح مقابل تكلفة الخدمات التعلیمیة، مكافأة اإلرشاد األكادیمي، التدریس، أعمال المراقبة والتصحیح.
ومتطلبات البرنامج أهداف مع یتوافق بما االجنبیة باللغة المقررات تدریس ونسب االختیاریة المواد تعدیل -٦               

 االعتماد األكادیمي بعد موافقة األقسام المختصة وموافقة مجلس الكلیة.
مجلس إلى بشأنها المقترحات وتقدیم والمالیة، اإلداریة الشئون شاملة بالبرنامج المتعلقة الشئون جمیع دراسة -٧               

 الكلیة حسب اختصاص كل منهما.
مجلس إلى المالحظات وتقدیم مالیة، سنة كل نهایة في للبرنامج المالي والمركز الختامي الحساب استعراض -٨                

  الكلیة.
عمید من قرار بتعیینه یصدر أن على بالكلیة، العاملین بین من للبرنامج واإلداري المالي المدیر تعیین اقتراح -٩                  

 الكلیة.
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