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 تهنئة واجبة
 

 

      

 
 

رعاية الشباب  وإدارة  الحقوق  لية  رة كـــاستهنئ  
 األستاذ الدكتور / السيد   واتحاد الطالب

 .....  أبو الخير أحمـــد عطـــية
 عميد للكلية  سيادته   عيين  بت

لسادة  ا  تتقدم اإلدارة بخالص الشكر إلى  كما  
 . الغاليةمجهودتهم  على  الوكالء  

 رعاية الشباب ،،،                                                                

 



 

5  
 

 

 

7102 /7102 

 أبو اخلري أمحد عطية كلمة األستاذ الدكتور /
 عميد الكلية              

  قبنائي وبناتي األعزاء طلبة وطالبات كلية احلقوا  
 يسعدني أن أهنئكم ببداية العام الدراسي اجلديد 

يكون عامًا دراسيًا موفقًا مليئًا باالجنازات والنجاح والتفوق وبهذه  وأرجو من اهلل أن

املناسبة أدعوكم لبذل أقصى ماا فاى وسا كم مان جهاد فاى دراساتكم واالىتحاار فاى   اور           

احملاضااا،اتف وفاااى املاااذاك،  ومتاب اااة الااادرو  أواًل بااااول  تاااى  كوىاااوا مااان النااااج     

  اا    ل لمياة وال ملياة ب اد الت ا،ن فا ن اهلل     فى  يا كم اجلام ياة وفاى  ياا كم ا    واملتفوق 

ََاَن َعَمًلاا   ُيَلا  اهلل ِإنَّيقول:  لكا   َاتفيدوا و َاتم وا بهاذه     كماا أدعاوكم    .ِ يُع َأْجَ، َماْن َأْ 

الا   الةالبياة  استفيدوا بكل األىشاةة   فالفرت  اجلميلة من  يا كم وهى فرت  احليا  اجلام ية

أو  إجتماعيااة ماان إدار   ية أو ثقافيااة أو  ،فيهيااة أو علميااة قاادر لكاام سااوا  كاىاار أىشااةة رياضاا

استفيدوا من علم أسا ذ كم فاى يياع املاواد ف    و فرعاية الشباب بالكلية وغريها من االدارات

وكوىوا على مق،بة منهم ف وحنن ك دار  الكلية من عميد ووكال  الكلية وأع ا  هيئة التادري   

، جهدًا فاى خادمتكم وفاى  ال يياع مشااكلكم بقادر ماا         واجلهاز اإلداري فى الكلية ال ىدخ

 منلك من إمكاىيات.

اىتم يي ًا فى أعينناا و  قلوبناا وأىاتم نا لنا الشااغل وهادفنا أن        أبنائي الطلبة والطالبات

خناا،ن إ  امتمااع أجيااااًل ناااحلة ماان ملااا  احلااا واملااداف   عاان ال دالااة واحلقااوق .     

فاى الدراساة واملاذاك،  وفاى احلياا         اد واجللد واملثااب، فَاعدوىا على ذلك باجلد واالجته

بصفة عامة وفى النهاية أدعوا اهلل لكم بالتوفيا والنجاح والتفوق وأن يوفقكم إ  ماا فياخ خاري    

 وىه ة بلدىا احلبيب مص، .
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أبنائي وبناتي األعزاء طلبة وطالبات كلية 
  قاحلقو

  بذل الدولة جهود  ثيثة ل،فع مَتوى الت ليم  

 واإلر قا  باجلام ة إلمياىها ال،اسخ باهمية ال لم 

 والت ليم العتبار  قاط،  التقدر  واحل ااااااااااااار   

 إن  قدر الدول يقا  دائمًا مبدي إهتمامها  و

و اوفري سابل االر قاا  بهام     ورعايتها للب ث ال لم  و شجي ها لل لماا  والباا ث    

حتقيا إر قا  كبري بالب ث ال لما    كص،ح علم  ه والنك أن رسالة اجلام ة 

والسيما ما خيدر منخ البيئة من  ولنا ووطنا احلبيب اضاافة الا  افا،از خا،       

 عل  مَتوي عال  من اخلرب  و املهار  الفنية و الكفا   ال لمية و ال ملية

وي ترب الب ث ال لم  هو قااط،  التقادر   لتلاجمل امااالت  ياث باخ  نماو        

، الدول وألجل ذلك  َ   كلية احلقوق إل  اإلر قا  دائماًا  امتم ات و زده

باملَااتوي ال لماا  ألع ااا  هيئااة التاادري  بهااا ومبَااتوي أبنائهااا الةااالب ماان    

البا ث  والشباب عماد املَتقبل و اوفري كافاة الَابل وام و اذليل ماا ي رتضاهم        

 ة.من عقبات و نمية مهارا هم ال لمية ال  ختدر جمتم هم ومص،ىا احلبيب

 مع أطيب التمنيات 
 بعام دراسي مليء باجلد واإلجتهاد والتوفيق

 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث                                            
                                        ) أ.د/ حسين حنفي عمر( 
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 كلمة  األستاذ الدكتور

 وكيل الكلية لشئون               
 مع والبيئةخدمة اجملت                

 
 ابنائي و بناتي طلبة و طالبات كلية الحقوق

 السالم عليكم و رحمة الله و بركاته
 7106/7102نهنئكم ببداية العام الدراسي الجديد 

ونتمين للطالب اجلدد الذين التحقواا اللللةود دواا التاقةو  و    

النجلح و نودواا الطوالب اوذمل اد يود جلون اجلحتود   لعوة  ال لو  و         

لروتاو و اتفوتةلدن جلون اوسان اتفولاذن   الللةود  مول        حضوا  ام 

نووتمين جلوون الطووالب التحلوو  اوولتاال  اللتةوود   جل لجللوود اتفوولاذن 

الترلقد إىل رتو ن ادشول  د قوا اشنشوطد     وال لجللني و زجلالئحت  جلن الطالب

الطالاةد داا  الللةود جلون اوالمل  وليود الشوكلب و وذلر ادشول  د قوا النودواو          

 التا انظمحتل الللةد شانلئحتل جلن الطالب. وادؤمتتاو

  خدمة اجملتمعوكيل الكلية لشئون   
 وتنمية البيئه                     

 أ.د منصور محمد احمد                                            
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 كلـمـة رعايــة الشبـاب    

 طالب وطالبات كلية احلقوق

 جلديد كل عام وأنتم مجيعاً خبري مبناسبة بدء العام اجلامعى ا
يَاا دىا أن ى، ااب بكاام فااى ر اااب الكليااة بشااب  الكااور كمااا  

ىدعوكم يي ًا إ  ممارسة كافة األىشةة الةالبية التى  تناساب ماع   

رغباا كم ومياولكم واهتماماا كم وذلاك مان خاالل القناوات الشا،عية         

 1املتمثلة فى رعاية الشباب وأىشةة احتاد الةالب 

ة ليكااون م،ناادًا لكاام فااى  ويشاا،فنا أن ىقاادر لكاام  دلياال الكلياا 

 –أسا ذ كم فى األقَار ال لمية امل تلفة  –الت ،ف على إدار  الكلية 

املقاا،رات الدراسااية بكاال ف،قااة ف وكااذلك اخلاادمات امل تلفااة التااى  

  قدمها الكلية إ  الةالب .

 راجيان من اهلل لكااام التوفياااا والنجااااااح 

 "والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته  "

 أســـــرة اإلعـــــداد 
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 نبذة عن حمافظة املنوفية 

 

ر 0721ي،جع أنل كلمة املنوفية ا  عهد الَلةان قالوون عار 

 ر.0871ثم ج لها حممد على مدي،ية املنوفية عار 

:املوقع اجلغرافى  
دمياط ورنيد مما ادى ا   ىفحة املنوفية ب  ف،عا قع حم

من احملافحات الزراعية املتميز   خصوبة أرضها وجود  حمانيلها وهى

  مص، حيدها من الش،ق حمافحتى القليوبية والدقهلية ومن ال ،ب 

حمافحة الب ري  ومن الشمال حمافحة ال ،بية ومن اجلنوب حمافحتى 

 كم.27القاه،  واجليز ف وعانمتها مدينة نب  الكور ف و ب د عن القاه،  

:مراكز احملافظة 
 –امشون  –،اكز وهى: )نب  الكور  شمل احملافحة  َع م

مدينة الَادات (  –ب،كة الَبع  منوف  – ال قويَنا  –الشهدا   -الباجور

 و د  حملية وق،وية. 91ق،ية   مها  707وعدد ق،ى حمافحة املنوفية 

:النهضة الصناعية 
 ناَ حه، واض ة   مدينة الَادات ومدينة مبارك بقوي
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: مدينة السادات 
ن اجليل األول التى قامر هيئة امتم ات هى ثاىى مد

ر لتصبح جمتمعف ولقد كان موق ها 0129ال م،اىية اجلديد  ب ىشائها عار 

الف،يد ب  القاه،  واالسكندرية وحمازا ها للدلتا األث، الكبري   ج لها 

م،كزًا جلذب االستثمارات احمللية واالجنبية خللا جتمع   ارى كبريف 

ت   االجتاه الشما  ال ،بى ملدينة القاه،  عند و قع مدينة الَادا

كم  011ط،يا القاه،  االسكندرية الص ،اوى و بلغ مَا تها  89الكيلو 

كم مقَمة على مناطا  08اىية بها ،م،بع ويبلغ ايا  الكتلة ال م

مليون مرت م،بع فوحييط باملدينة  زار اخ ،  0نناعية على مَا ة 

ل منحمة الص ة ال املية    ها    صنيجمل الجمل فدان مما ج 71مبَا ة 

جمتم ات نناعية   املنةقةف مواردها الةبي ية متثل  01اف ل 

االستثمارات الصناعية ال صب ال،ئيَى للتنمية   املدينة  يث   دى 

مت ذلك حلماية املنةقة الَكنية من االخب،   دالنا ج الَنوى ال ار وق

ىف وقد جذبر املدينة استثمارات وال وضا  الناجتة عن النشاط الصناع

متزايد    الصناعات الثقيلة واملتوسةة واخلفيفة باالضافة ا  الورش 

جام ة مدينة  والصناعات الص ري  امل ذيةف وزاد اهمية املدينة ب د

 :كليات الَادات و  م
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احلقوق  -الَيا ة والفنادق –الةب البية،ى  -) الرتبية ال،ياضة

م هد حبوث اوندسة الوراثية( وقد مت استقالل هذه  – الرتبية –التجار   –

 الكليات عن جام ة املنوفية ب د اعتماد جام ة الَادات جام ة مَتقلة.

زارات باحملافظة:ـــــــــامل 
 . مت جمل دىشواى ومَجد سيدى نبل مبدينة الشهدا 

 امبون بق،ية البتاىون.ن كنيَة القدي  االىبا، 

 الث،ية بقويَناواملنةقة ا املنوفية  ب،ن. 

  ق،ية مير ابو الكور التى ولد بها الزعيم ال،ا ل حممد

 اىور الَادات.
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 نشــأة الكليــــة

 

لَانة   370جام ة املنوفياة بالقاااااااااا،ار اجلمهاورى رقام      –أىشئر كلية احلقوق 

ر وذلاك لتادعيم الدراساات اإلىَاااىية باجلام اة ولَاد  اجااة مل اة فاى النةاااق        0922

 1فى الذى ميتد اليخ ىشاط اجلام ة اجل ،ا

ر على بد  الدراسة بالكلية فى 71/9/0922ووافا جمل  جام ة املنوفية فى 

 1ر 0922/0922ال ار اجلام ى 

 

 موقع الكليـــــة
يااال عبااد الناناا، لااوار كليااة  – قااع الكليااة فااى جممااع الكليااات بشااب  الكااور ش 

 اآلداب ومةب ة اجلام ة وخلجمل كلية التجار  

جام اة املنوفياة مبديناة الَاادات بناا  علاى        –وقد مت فتح ف،ع جديد لكلية احلقاوق  

ر وقااد مت إدراجهاا مبكتاب التنَاايا   72/5/7110موافقاة املا  األعلااى للجام اات بتااريخ     

رف ومت ختااا،يج أول دف اااة مااان الفااا،ع فاااى ال اااار اجلاااام ى       7110/7117لل اااار اجلاااام ى  

 ر7114/7115

ناادر قاا،ار الَاايد رئااي  اجلمهوريااة   7116/7112ار اجلااام ى هااذا واعتبااارًا ماان ال اا 

باستقالل كلية احلقوق مبدينة الَادات باعتبارها كيان   ليمى مَتقل بذا خ لتكتمل للجام اة  

وكليا هااا منحومااة التنااوع الت ليمااى لكاال ماان الكليااات القائمااة بشااب  الكااور وق،ينتهااا مبدينااة  

 الَادات.

 http://law.menofia.edu.eg  :موقع الكليـــــة           

                      الربيد اإللكرتوني :Email:laws@mailer.menofia.edu.eg    
 071داخلى :  772028 -7760988 – 7760982:  تليفونات الكلية                    

 



 

03  
 

 

 

7102 /7102 

   أسـرة اإلعداد 
 

 كلية احلقوقلبات طلبة وطا

 نتم جميعًاأكل عام و
 الجديد الجامعيبخير بمناسبة بدء العام    

 ويَ دىا أن ىقدر إليكم دليل الكلية ليكون م،ندًا لكم فى 

    املقا،رات الدراساية بكال     -"الت ،ف على األقَاار ال لمياة امل تلفاة

،عاياااة ال –الدراساااات ال لياااا  –الت لااايم املفتاااوح  –ف،قاااااةف ونااا بة الل اااة  

 واخلدمات التى  قدمها الكلية إ  الةالب "

كما يش،فنا أن ىدعوكم يي ًا إ  ممارسة كافة األىشاةة الةالبياة   

التى  تناسب مع رغبا كم وميولكم والتى  َاعد فى  نمية ن صيا كم من 

 خالل القنوات الش،عية املتمثلة فى احتاد الةالب ورعاية الشباب.

 يق والنجاحراجني من اهلل لكم التوف
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  ةــاإلدارة العلمي                              
 

 ر أمحد عطيةــــد/ أبو اخلي.أ
 عميااااااد الكلياااااة         

 

 د/ .أ     
       لشئون الةاااالبكيل الكليااااة و

 د/ حسني حنفى إبراهيم.أ      
 ثكيل الكليااااة للدراسات ال لايا والب اوو

 د/ منصور حممد امحد.أ     

 وكيل الكلية لشئون خدمة امتمع و نمية البيئة
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 سادة أعضاء هيئة التدريسال  

 واهليئة املعاونة هلم فى األقسام العلمية

قسم 
الشريعة 
 اإلسالمية

أستا ذ ورئيس  أ.د/ عبد املنعم أمحد سلطان
 القسم

 أستاذ ]م ار[ أ.د/ عبد اهلل حممد  لمى

 مااااااااااااادر   / حممد كمال مربوكد 

 مدر   د / الشيما  حممد املهدي

   

 

قسم 
القانون 

 دنىــامل

 أستاذ متف،غ أ.د/ مصةفى عبد احلميد عدوى

 تف،غمأستاااااذ  أ.د/ س يد س د حممد عبد الَالر

 أستاذ متف،غ أ.د/ عبد ال زيز  امل،س  ال زب ملود

 أستاذ  م ار أملدأ.د/ فاروق حممد حممود 

 أ.د/ أميــــن إبراهيم العشماوى
 أستاذ مساعد

وقائم بعمل  
 رئيس القسم

  در ااااااااااماااا د/ رضاااا حممااااااااااود ال باااااااااااااد

 مدر  مَاعد ر/ ر اب عبد اهلل عبد الَميع خةاب
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قسم 

 قانون

 التجارى

 أ.د/ عبد الرمحن السيد قرمان
نائب رئيس واستاذ 

اجلامعة لشئون خدمة 
 اجملتمع وتنمية البيئه

 القسم أستـــــاذ ورئيس ا. د/ هشام حممد كمال فضلى

 أستاذ مساعد متفرغ ا.د/ سعودي حسـن إبراهيم سرحان

 أستاذ مساعد ا.د/عاطف حمــــــــمد راشد الفقي

 مـــــــــــدرس د/ سالمــــــــه فارس عبد العزيز

 مـــــــــــدرس هاء على الدين هالل الدسوقيد/ ب

 مدرس مساعد م / إميان حممد السيد حسب النيب

قسم 

قانون 

 املرافعات 

 أستاذ ورئيس القسم  حممود السيد عمر التحيوىا.د/ 
 أستـــاذ .د/ سحر عبد الستار امام ا

 أستاذ معـــار ا.د/ حممد سعيد حسن عبد الرمحن

 مدرس متفرغ لعال متامد/ السيد عبد ا

 مدرس مساعد م.م / نورهان حممود سامي املالح

 مدرس مساعد م/ حممود خالد السيد سعيد

 معيدة م/ مسر السيد عبد اهلل الشيخ ابراهيم 
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قسم 
القانون 
 اجلنائى

ـاذ متفرغ أست أ.د/ حمموووود فلجل  السةد الشاا
 ورئيس القسم

 أفتلذ جلسلود جل ل  كد اللطةفا.د/ وكد التاز  اداا  و

 جلوووووووود س د/ فلجل  وكد اللتي  حممووووووووووواد

 جلووووود س د/ وووووووالء حممد العلوي فوووووالا

 جلد س جلسلود ا/ صلقةه فلجل  وكد الظلهت ادنا    

 جلد س جلسلود ا/ اسمه ول  جلعطة  الشةخ  

 ودجلد س جلسل ا/ وال وكد الةتلح إمسلوة  حكةب 

 جلد س جلسلود ا/جلحتل وكداهلل وكد التؤوف السةس 

 
قسم 

القانون 
الدوىل 
 اخلاص

 أ.د/ عابد الَند مياماخ

أستاذ متفرغ وقائم 
 رئيس القسم بعمل

 ارااادر  م اام د/ أنا،ف عبد ال ليام ال،فاع 

 ماااااااااااااادر  د/ حممد حممود على حممود 

 مدر  مَاعد ر/ىورهان سام  موسى 
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سم ق
القانون 

 العام

أستاذ ووكبل  ا.د/ منصور حمـــمد أحـــمد
الكليةلسئون خدمة 

 اجملتمع و البيئة

 أ.د/ إب،اهيم حممد على 

 أستاااااااااااذ متف،غ 

 ورئي  القَم اذ ااااااااأست لجملخا.د/ هشاااار حمماااد البادري 

 عد أستاذ مَا ا.د/ عبااااد اهلل  نف  عبد ال زياااااز

  استاذ مَاعد ا،فنااا احلميد عبد د/ عبد املن مأ.

 ماااادر   / سام  حممااااد ف،ن خلياااال د

 مدر  مَاعد ر/ يارا طل ر حممد ال زال 

 م يد  ر/ اس،ا  عاطجمل حممد الفق 

   

 
 

قسم 
القانون 
الدويل 
 العام

 .د / مصطفى سيــد أ
 عبد الرمحن

 أستـــــــــاذ متفرغ
ب رئيس اجلامعة ونائ

السابق لشئون 
 التعليم والطالب

 أستاذ ورئيس القسم  أ.د/ أبو اخلري أمحد عطية
 عميد الكلية و

 أ.د/ حسني حنفي إبراهيم
أستـــاذ ووكيل الكلية 

للدراسات العليا 
 والبحوث
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 قسم

فلسفة 
القانون 
 وتارخيه

ورئيس القسم  أستاذ أ.د/ عباس مربوك الغزيرى
 ية السابقوعميد الكل

 أستاذ متفرغ  أ.د/ حممد على الصافورى
 مدر  م ار د/ثنا  عبد ال زيز على الش ،اوى

 م يد  / دينا خالد حممد  نف ر

 
 

 قسم

 االقتصاد

واملالية 

 العامة

  

أستاذ مساعد وقائم  د/ امحد صاحل امحد حممد
 بعمل رئيس القسم

 أستاذ متف،غ  أ.د/ عزت عبد احلميد الربعى

 مااااادر  متف،غ د/ مصةفى  َنااى مصةفى

 استاذ مَاعد د/ إب،اهيم عبد ال زيز النجار

 د ااااااام ي ر/ منار نبل ام  الديب
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 مديــر عام الكلية قائم بعمل           أمحد ابراهيم عيسوىاألستاذ / 

 أمساء السادة مديري اإلدارات م
 جلديت إدا ن  وليوووود الشكوووولب  ل  قنعاه السةد/ وكد السالا وكد اخلل 0

 جلديت إدا ن الشئان اإلدا يد الشكةينالسةد السةد / ول  مجلمل  7

 جلديت إدا ن ادلتكوووووووووووود  السةد/ قتحلو وكد الغةل  حسني  3

 جلديت إدا ن احلسووووووولالو  شتين وكد التمحن جللشالسةدن/  4

 ديت إدا ن الشئووووووان ادللةد جل  جمدى ف د الكنلالسةد /  5

 جلديت إدا ن ادشتوووتيلو وادخلزن شاجللنامحد السةد / دفاق   6

 جلديت إدا ن الد افووووولو ال لوةل / أةن وكد احللة  دوكسالسةد  2

 جلديت إدا ن ال القلو الثقلقةد السةد / شتيف وكد الستل  أاا شلدى 2

  ولا ااتاهة  احلةنلوىالسةد /  9
 جلديت إدا ن شئوانقلئ  ا م  

 ووالب الت لة  والط

 قلئ  ا م  جلديت العةلند السةدن /  رل وكد احللة  د ويش 01
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 أ.د / ومةوووووووووود الللةد بجلديت جللت االمل حممد الشقتقاالسةد /  0

.د / و ة  الللةد لشئان أ جلديت جللتب ألطلف جلس اد ااا فلةنه/ السةدن 7

 الطوالبالت لةو  و
 هدى  شدى مسلحه/  نالسةد 3

أ.د / و ة  الللةد للد افلو  بجللت 

 ال لةل والكحواث

 داا حممد جلتال  الاحشالسةدن/  4
جلديت جللتب أ.د / و ة  الللةد لشئان 

 الكةئد و ادجلد اجملتمع

 دووووووووووحملجلوووووو  الللة /اللد قل و  النجل  اشفتلذ 5

 جل لون الللةووووووووووود ديند السةد / حلجلد الدفاقا جل 6

 أمساء مديري املكاتب 
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 ارة رعاية الشبابإد

 الوظيفة اإلســــــم م
 جلديت اإلدا ن السةد/ وكد السالا وكد احللل  قنعاه 0

  كري أاعلئةني اجتملوةني السةد / أمحد وكد احلموةد اجلندي 7

  كري أاعلئةني  يلرةني السةدن/ نلفتين وكداهللدى قتيد   3

  كري أاعلئةني  يلرةني لح أمحوود ادةحت السةدن / جنوو 4

  كري أاعلئةني  يلرةني السةد / يلفوت السةوود السخوولوي 5

  كري أاعلئةني  يلرةني السةد / جمدى حمماد قتيد 6

 أاعلئ   يلر  أومل السةد / جلعطةا وكدالتحة  جلنعا  2

 أاعلئ   يلر  أومل السةد / حمموود وكود اللوه حسون 2

  يلرا أوملأاعلئا  امحد حممد قندي  /السةد  9

 أاعلئ   يلر  أومل جلعطة  الدجلتداش  لنان السةد / 01

 اجتملوا أوملأاعلئا  اسمد حممد صساى /السةدن  00
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 أاعلئ   يلرا أومل السةد / هشلا حممد وهكه  01

 أاعلئ  اجتملوا أومل اآلنسد / فحوت وكد التمحن الن ملن  00

 أاعلئ   يلر  ثلن السةد / حممد إاتاهة  فلمل 07

 أاعلئ   يلر  ثلن السةدن / نحتلد حسلنني اجل ا  03

 أاعلئ  اجتملو  ثلن  رل أمحد ديلبالسةد /  04

 أاعلئ   يلر  ثلن السةدن /  يحتلا حممد ولا احتنسا 05

 أاعلئ   يلر  ثلن السةد / طل   حممد قشطه 06

 أاعلئ  اجتملو  ثلن السةدن / نشاى نكة  اخلاىل 02

 أاعلئ  اجتملو  ثللث  السةد /أفلجلد حم  الدين وكد ال  ي 02

 أاعلئ  اجتملوا ثللث لن مسرالسةدن/ جلةلدن فلط 09

 أاعلئ   يلر  ثللث  السةدن / إفالا احلسةنا وكد ال ظة 71

 إدارة رعاية الشبابتابع 
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 الدرجات العلمية الىت متنحها الكلية
 

 متنح جامعة املنوفية بناء على طلب كلية احلقوق الدرجات      
 العلمية والدبلومات اآلتية:       

 ـوق ـــــــاحلق يفس ــــة الليسانـــــــدرجـ[ 1]  

 [ درجة الليسانس يف احلقوق شعبة التعليم املفتوح2]  

 [ درجة الليسانس يف احلقوق شعبة اللغة3]  

 [ دبلوم الدراسات العليا يف أحد الفروع اآلتية :4]  

 *   القاىون ال ار   *   القاىون اخلااص 

 *  ال لور االقتصادية واملالية   *  الش،ي ة اإلسالمية 

 *   القاىون اجلنائ          ودا قاا*   ال 

 *  القاىون الدول    *  الدراسات الق ائية  

  .*  قاىون التجار  واالستثمارات الدولية 

 *   قوق اإلىَان           ةااااا*  ال لور اإلداري 

 * دبلااور الدراساات التةبيقيااة  

 (اإلىشا ات الدولية دبلور عقود –دبلور امللكية الفك،ية  –)دبلور الت كيم 

 [  درجة املاجستري يف احلقــــوق .5]  
 احلقـوق  يف هوراـــــ[  درجة دكت6]  



 

76  
 

 

 

7102 /7102 

 
 املواد التي تدرس للحصول علي درجة الليسانس

اشحوواامل  –القوولنان ال  اووو   –القوولنان ادوودن   –)الشووتي د اإلفووالجلةد  

القولنان   –لوةود  قلنان ال م  والتأجلةنولو اتجتم  –الشخعةد لغري ادسلمني 

قولنان   –قلنان ادتاق لو   -القلنان اجلاى  –القلنان الكحتي  –التجل ي 

الوونظ  السةلفووةد والقوولنان   – اجلنوولئ القوولنان  –اإلجووتاءاو اجلنلئةوود  

 –القولنان الودول  ال ولا     –اإلدا ن ال لجلود   –القلنان اإلدا ي  –الدفتا ي 

 –اتقتعولد   –ل يخ القولنان  او  –القلنان الدول  اخلول    –التنظة  الدول  

د افوود قوولنان اوولللغتني الةتنسووةد     –ادللةوود ال لجلوود والتشووتيع ادوولل     

وقةمل يل  اةلن اتازيع ادقت او ولا فونااو الد افود ووودد     واإلجنلة يد.

السلولو ادخععد أفكاوةًل لل  جلقت  وحيدد جملس الللةود ا ود أاوذ  أى    

 **************اجمللس ادختص.

 ت الىت تدرس فى كل فرقةاملقررا

يت  اقسة  ادااد الد افةد ولا قعلني د افةني ويت  اجلتحلن الطللب   نحتليود  

 .   قع  د اف  وذلر جلمةع الةت  اش اع 

و وقةمل يل  اازيع ادقت او الد افةد ولوا فونااو الد افود ووودد السولولو      

 زيع اآلا :ادخععد أفكاوةًل لل  جلقت  وقد واق  جملس الللةد ولا التا
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 أوالً : الفرقة األوىل

ول
 األ

سي
درا

ل ال
ـص

ــــ
ــــ

ــــ
لفــ

ا
 

 ـادةامل م
عدد 
السا
 عات

ني
لثا

ي ا
اس

لدر
ل ا

ـص
ــــ

الف
 

 ـادةامل م
عدد 
السا
 عات

0 
الشتي د 

 اإلفالجلةد
4 0 

النظ  السةلفةد 

والقلنان 

 الدفتا ي

6 

7 
اددا  لل لاا 

 القلنانةد
6 7 

ول  اإلجتاا 

 وال قلب
4 

3 

اشحاامل 

الشخعةد لغري 

 ادسلمني

7 3 

ال يخ النظ  

اتجتملوةد 

 والقلنانةد

4 

 4 التنظة  الدوىل 4 6 اتقتعلد 4

5 

لغد أجنكةد 

وجلعلحلو 

 قلنانةد

4 5 
التد يب 

 القلنان 
4 

إمجايل عدد 
 الساعات

إمجايل عدد  77
 الساعات

77 
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 ثانيًا: الفرقة الثانية

صل 
ــــ

ــــ
ــــ

فـــ
ال

ول
 األ

سي
درا

ال
 

 الساعاتعدد  املــــادة م

ني
لثا

ي ا
اس

لدر
ل ا

ـص
ــــ

الف
 

 

 الساعاتعدد  املـــادة م

0 

القانون 

اجلنائى 

)النظرية 

 العامة(

9 0 
التدريب 

 القانوني
0 

7 
تاريخ القانون 

 املصري
0 0 

الشريعة 

 اإلسالمية
0 

6 
القانون الدوىل 

 العام
 9 االقتصاد 9 9

 0 9 ىقانون ادار 0

لغة أجنبية 

ومصطلحات 

 قانونية

0 

0 

قانــــــــــون 

مدني )مصادر 

 االلتزام(

6 0 

القانون 

املدنى 

)أحكام 

االلتزام 

 واإلثبات(

0 

 73 الساعاتإمجايل عدد  75 الساعاتإمجايل عدد 
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 ثالثًا: الفرقة الثالثة

ول
 األ

سي
درا

ل ال
ـص

لفـ
ا

 

 ر

 املــــادة
 

ع 
 الساعات

0 
 اااة اإلسالميةالش،ي 

 
4 

7 
 قاىون امل،اف ات

 
6 

3 
 عالقات ال مل والتامينات االجتماعية

 
6 

4 
 املالية ال امة والتش،يع ال ،ييب

 

6 

5 

 دراسة قاىوىية بل ة أجنبية 

 )إجنليزية أو ف،ىَية(

 

4 

إمجايل عـدد 
 الساعــات

76 
 

ني
لثا

ي ا
اس

لدر
ل ا

فص
ال

 

 القاااااىون اجلنائ    0

 

6 

 القاىاااااااااااون املدى   3

 

6 

 القاىاااااااااااااااون التجاري 4

 

6 

 الق ااااااااا  اإلداري 5

 

6 

  اااااااااااااادريب قاىوى  2
 

4 

إمجايل عــدد 
 الساعـــات

72 
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 رابعًا:  الفرقة الرابعة

ول
 األ

سي
درا

ل ال
ـص

لفـ
ا

 

 ر
 املــــادة

 
ع 

السا
 عات

 4 جلوىالقاىون الب ،ي وا 0

 6 القاىون الدو  اخلاص 7

 6 قاىون اإلج،ا ات اجلنائية 3

 4 عقاااااود إدارية 4

 7 القاىون الزراع   5

6 
إجنليزية أو  -دراسة قاىوىية بل ة أجنبية

 ف،ىَية 
4 

 76 إمجايل عــــــدد الساعـــات

ني
لثا

ي ا
اس

لدر
ل ا

فص
ال

 

 4 الش،ي ة اإلسالمية 0

 6 جاري القاىون الت 7

 6 القاىون املدى   3

 6 قاىون امل،اف ات )ط،ق التنفيذ( 4

 4  دريب قاىوى  5

 76 إمجايل عـــــــــدد الساعــــــــــــات
 مع التوصية بعقد امتحان لدرجات أعمال السنة قبل االمتحان

 النهائي يف كل مادة على حدة 
 أجنكةوود و جلعووطلحلاحتل القلنانةوود  يوود س الطووالب   السوونتني اشوىل والثلنةوود لغوود

 اإحدى اللغتني اإلجنلة يد أو الةتنسةد وققًل دل يقت ه جملس الللةد .
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          و يد س الطوالب إحودى جلوااد الد افود القلنانةود اإحودى اللغوتني اإلجنلة يود أو

الةتنسةد   السنتني الثللثد و التاا ود وققوًل للتحديود والقااوود الوه يضو حتل جملوس        

 الللةد .

تسب جللدا  اللغد اشجنكةد و جلعطلحلاحتل القلنانةد و جللدا  الد افد ول

 .القلنانةد الغد أجنكةد رمن جلااد التفاب 

 اد س جلااد التد يب القلنان    اداراولو اله يقتهل جملس الللةد. 

التد يب القولنان  جلون جلوااد التفواب ت و اضولف الد جود الوه        جللدن ت ا تسا  

   ت جيب أن خيتل هل الطللبهذه ادااد إىل جمماوه اللل  حيع  ولةحتل الطللب  

وولا الطللب الكلق  لإلولدن   قتقته جلتلا د الد افد   جللدن التد يب القولنان    

 .إذا  لن  افكًل قةحتل واضلف الد جد اله حيع  ولةحتل إىل اجملماع اللل 

تجللن الطللب جمللس الللةد انلء ولا طلب جمللس اشقسلا ادتخععد أن يقت  ح

جلن التقدا لالجلتحلن   مجةع ادااد أو ا ضحتل إذا  أى أن جلااظكته غري جلتروةد    

  .جللدن التد يب القلنان  جلل مل يقدا وذ ًا يقكله جملس الللةد

ضلف الد جد اله حيع  ولةحتل الطللب ادنتسوب   هوذه ادولدن إىل جمماووه     ا

 يتيًل   نحتليد    قع  د اف  اللل  .يلان اتجلتحلن      قتقد د افةد لت

ت و جمللوس اجللجل ود    ثالث فلولوجلدن اتجلتحلن التحتيتي      جلقت  

 انلء ولا طلب جلن جملس الللةد أن ي دمل هذه اددن   أحاامل الصد .

د جوود    05الووان النحتليوود ال ظمووا لوود جلو اتجلتحوولن   أي جلقووت  ) 

 . ومخس د جلو شوململ السندمخسد وشتن د جد . 
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 تحسب تقديرات النجاح و الرسوب على الوجه التالي :
 أوالً : تقديرات النجاح  :          
 

 % فاكث، من جمموع الدرجات 11 ممتاز

 جيد جداً 
% مااان  11% إ  أقااال مااان  81مااان 

 جمموع الدرجات

 جيــد
% مااان  81% إ  أقااال مااان  90مااان 

 جمموع الدرجات

 مقبول
% مااان 90% إ  أقااال مااان  01مااان 

 الدرجات جمموع

 ثانيا : تقديرات الرسوب :
 ضعيف

% مااان 01% إ  أقااال مااان  60مااان 

 جمموع الدرجات

 ضعيف جداً 
 % من جمموع الدرجات60أقل من 

*ينق  الطللب جلن الةتقد ادقةد احتل إىل الةتقد اله الةحتل إذا جنح   مجةع ادقت او   

و جلن قتقد أدنا الإلرلقد إىل أو  فب قةمل ت ي يد ولا جلقت ين جلن الةتقد ادقةد احتل أ

 جللدن اللغد .

* ي قد اجلتحلن   شحتت أ تاات جلن    ولا للمتخلةني   جلولدن أو جلولداني جلون طوالب     

الةتقد التاا د ت قإذا  فب الطللب   اجلتحلن دو  أ تاات يؤدى اتجلتحلن قةمل  فب 

 التافب قةحتمل ت   قةه   نحتليد الةع  الد اف  للملدن أو ادلداني
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 و إذا الت   فااه يؤدي اتجلتحلن   دو  أ تاات و هلذا حتا يت  جنلحه .

* حيدد جلة لد اجلتحلن جلااد التخلف لطالب الةت  الد افوةد اشاوتى اقوتا     

 جلن جملس الللةد .

 * حيسب التقديت ال لا للطالب   جلتحلد اللةسلنس ولا الاجه التلل  :

ا  29/91وىل قك  ال ولا اجلولجل     اللنسكد للطالب ادقةدين اللةتقد اش -أ   

 ولا أفلس اقديتاو الةتقد النحتلئةد وحدهل .

الب ادقةدين اللةتقود اشوىل جلنوذ ال ولا اجلولجل   ادشول  إلةوه         ووووواللنسكد للط -ب

جلن هذه ادلدن ولا أفلس اجملماع اللل  للد جلو اله حيعولان ولةحتول      الةقتن ) أ

 ع .     السنااو الد افةد اش ا

* جلدن الد افد لنة  د جد اللةسلنس   احلقا  أ اع فنااو جلجل ةد ) نظلا 

 السند الد افةد الللجللد   

واللنسكد لطللب الةتقد التاا د يسمح له اداامل اتجلتحلن إذا  فوب قةمول ت   

 يق  ون نعف ودد ادااد الد افةد ت حتا يت  جنلحه 

 فـــرص القيد بالكلية

 

 الفرقة الرابعة الفرقة الثالثة ة الثانيةالفرق الفرقة األولى
جلستجد / ال  

 لإلولدن

جلستجد / ال  

لإلولدن / قتصد جلن 

 اخلل ج

جلستجد / ال  

لإلولدن / ثالث 

 قت  جلن اخلل ج

جلستجد / ال  

لإلولدن / ثالث 

 قت  جلن اخلل ج

 مخس فنااو مخس فنااو ثالث فنااو فنتلن
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 االنتساب املوجه
تسلب اداجه للطالب احللصلني ولا الثلنايود ال لجلود   مت افتحداث نظلا اتن

لاللتحوول  اللةوولو احلقووا  والتجوول ن واآلداب ت ويلووان القكووامل انظوولا      

اتنتسلب اداجه ون طتي  جللتب التنسة  الجللجل لو وجياز لاي  طالب 

اتنتسلب اداجه اىل  لةلو جلتنلظتن قا جلجل لو ااتى اشتط انتقلمل الطللب 

 لا.اىل الةتقد اتو

 ولطالب اتنتسلب اداجه اتفتةلدن جلن اخلدجللو الطالاةد اآلاةد:

 [ التوليد الطكةد.      0]

 [ ادلتكلو 7]

 [ التوليد اتجتملوةد 3]

 [ اتشرتاك قا  لقد أنشطد  وليد الشكلب واللد الطالب4]

ملحوظة هامة جدا 
ديت وولا    جياز نق  طللب اتنتسلب اداجه اىل طللب جلنتظ  إذا جنح اتق

 جةد .
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 )) حتــــت الدراســـــة((

 :شروط القبـــــول  -0
يشرتط م   مخا  سانوات علاى  صاولخ      -  احلصول على الثاىوية ال امة. -0     

 05/9/7106 تى 05/2/7105يبدأ قبول الةلبات اعتبارًا من  -     على املؤهل.

 ر .

 الدرجة العلمية :  -7
اى    احلقاوق خل، ا  ب،ىاامج الت لايم القااىوى       متنح الكلية درجاة الليَا  

 املفتوح. 

 :  نظام الدراسة -3
  تمد الدراسة على ىحار الَاعات امل تماد    ضاو  أ ادث أسااليب     

  كنولوجيا الت ليم .

 الرسوم الدراسية :
 الطالب املصريني : –أوالً 
 وراق .( مائة جنيهًا للملجمل عند  قديم األ 011يَدد الةالب مبلغ )  -0

( جنيهًا عن كل مق،ر يتم التَجيل فيخ ناماًل الكتب  071يَدد الةالب مبلغ )  -7   

واألن،طة حباد أدىا  ثاالث مقا،رات للةالاب وحباد أقصاى سار مقا،رات للفصال           

 الدراس  الوا د .

                 ( جنيخ عن املق،ر الوا د . 71يَدد الةالب مقابل أدا  امت ان و قدره )  -3 

 لتعليم القانوني املفتوحا
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 الطالب الوافدين  –ًا ثاني
 ( مائة جنيهًا عند  قديم الةلبات . 011يَدد الةالب مبلغ )  -0

 ( دوالر . 3111يَدد الةالب الوافد رسم قيد قدره )  -7

( دوالر للمق،ر الوا د حبد أدىا  ثاالث    011يَدد الةالب )  -3

 مق،رات و حبد أقصى سر مق،رات للفصل الدراس  الوا د .

( دوالر عاان  71مقابال أدا  امت اان و قادره )     يَادد الةالاب   -4

 . املق،ر الوا د

  :تلقي الطلبات و التسجيل -5
باااب التقااديم مفتااوح  تااى اسااتكمال ال اادد املةلااوب و  قاادر    

الةلبات بقَم الت ليم القاىوى  املفتاوح بكلياة احلقاوق بشاب      

 الكور مع املَتندات التالية :

  ،ن رمس  .أنل نهاد  املؤهل الدراس  أو مَت -

 ( نور ن صية . 6)  - أنل نهاد  امليالد أو مَت ،ن رمس   -

 لتجنيد للذكور.      املوقجمل من ا -

 نور  بةاقة ال،قم القوم  .  -

 بالنَبة لل امل  بالش،طة : موافقة مدي،ية األمن . -

بالنَبة ل اباط القاوات املَال ة: موافقاة نائون ال اباط و لبااق          -

 املَل ة موافقة الَجالت ال َك،ية . ال امل  بالقوات
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 ملحوظة : 

  7100وعار  7101بالنَبة للةالب احلانل  على الثاىوية ال امة عار 

 والذين مت الت اقهم بربىامج الت ليم املفتوح بكية احلقوق 

 -7101/7100 عن ط،يا مكتب التنَايا فاى ال اام  اجلاام ي  )    

7100/7107  ) 

علااى األقاال فااى ىهايااة الف،قااة الدراسااية  و صاالوا علااى  قاادي، جيااد 

املقياادين بهااا فيااتم حتوياال ماان ي،غااب إ  الف،قااة التاليااة كةااالب      

اىتَاااب موجااة فااى الكليااات واألقَااار املنااا ،  باجلام ااات املصاا،ية  

عان ط،ياا مكتاب     7107/7103احلكومية اعتبارًا من ال ار اجلام   

مياة فاى ضاو     الت ويل امل،كزي لكل جام ة  ف  ماع إجا،ا  مقاناة عل   

(  0927( لَنة )49( من قاىون  نحيم اجلام ات ل،قم ) 021املاااااااااد  )

 ر  .76/6/7107بتاريخ  0212ق،ار وزارى رقم 

 
 )) حتت الدراسة((
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 املواد الدراسية لطالب التعليم املفتوح بالكلية

 

 ساعة معتمدة موزعة كالتايل 36(  011املستوي األول ) كود 
 سي األولالفصل الدرا

كود 
المتطلب  عنوان المقرر المقرر

 السابق
عدد 

 الساعات
000 
007 
003 
004 
005 
006 

 اددا  للشتي د اإلفالجلةد
اددا  لل لاا القلنانةد )نظتيد 

 القلنان 
 النظ  السةلفةد

 ول  اشجتاا وال قلب
 التنظة  الدول 

اشتي لو الشحتت ال قل ي والتفاا 
 القضلئةد

 3 
3 
3 
3 
3 
3 

 02 الي عدد الساعاتإجم
 الفصل الدراسي الثاني  

كود 
المتطلب  عنوان المقرر المقرر

 السابق
عدد 

 الساعات
070 
077 
073 
074 
075 
076 

 ال يخ النظ  القلنانةد 
اددا  لل لاا القلنانةد )نظتيد 

 احل  
 اتقتعلد

 القلنان الدفتا ي
 جلعطلحلو قلنانةه الغه إجنلة يد

  إجتاءاو التقلر  الدول

 
007 
 
003 

3 
3 
3 
3 
3 
3 

 02 إجمالي عدد الساعات
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 ساعة معتمدة  36(  711ملستوي الثاني )كود ا
 موزعة كالتايل

 الفصل الدراسي األول
كود 
المتطلب  عنوان المقرر المقرر

 السابق
عدد 

 الساعات
700 
707 
703 
704 
 
705 
706 

 القلنان اددن  )جلعلد  اتلت اا 
 اتقتعلد

  يالقلنان اإلدا
 اشحاامل الشخعةد للمسلمني

)أحللا ال واج والطال  والاتيد ول   
 النةس وادلمل 

 جلعطلحلو قلنانةه الغد قتنسةد
 العةغ القلنانةد لل قاد

077 
 
 
000 

3 
3 
3 
3 

 
3 
3 

 02 إجمالي عدد الساعات
 

 الفصل الدراسي الثاني

المتطلب  عنوان المقرر كود المقرر
 السابق

عدد 
الساعا

 ت
770 
777 
773 
774 
775 
776 

 القلنان اددن  )اشحللا واإلثكلو 
 القلنان اجلنلئ 
 ال يخ القلنان

 اشحاامل الشخعةد لغري ادسلمني
 القلنان الدول  ال لا

 العةغ القلنانةد للدولوى

700 
004 
 
 
005 

3 
3 
3 
3 
3 
3 

 02 إجمالي عدد الساعات
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 ساعة معتمدة  36(  311املستوي الثالث ) كود 
 ة كالتايل الفصل الدراسي االولموزع

كود 
المتطلب  عنوان المقرر المقرر

 السابق
عدد 

 الساعات
300 
307 
303 
304 
 
305 
306 

القلنان اددن )ال قاد اددنةد : الكةع 
 واإلجيل  

القلنان اجلنلئ )اجلتائ  ادضتن الدعلحد 
 ال لجلد 

 ادللةد ال لجلد والتشتيع الضتييب
ي شوململ جلكلديء القلنان التجل 

 التجل يد والتلجت والشت لو 
 قلنان ال م  والتأجلةنلو

اإلجتاءاو ال ملةد أجللا القضلء اإلدا ي 
 والدفتا ي

700 
777 
 
 
 
700 

3 
3 
3 
3 

 
3 
3 

 02 إجمالي عدد الساعات
 الفصل الدراسي الثاني

كود 
المتطلب  عنوان المقرر المقرر

 السابق
عدد 

 الساعات
370 
377 
 
373 
374 
375 
376 

 القلنان اددن )أحد ال قاد اددنةد 
القلنان اجلنلئ  )جتائ  اتوتداء ول  

 اششخل  واشجلاامل 
 القضلء اإلدا ي

 قلنان ادتاق لو اددنةد والتجل يد 
الشتي د اإلفالجلةد )جلاا يث 

 ووصةدووقف 
 اجلاانب ال ملةد للمنلزولو الضتيكةد

700 
777 
 
703 
 
000 

3 
3 

 
3 
3 
3 
3 

 02 لساعاتإجمالي عدد ا
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 ساعة معتمدة موزعة كالتايل 36(  411املستوي الرابع ) كود 
 الفصل الدراسي االول

كود 
المتطلب  عنوان المقرر المقرر

 السابق
عدد 

 الساعات
400 
407 
403 
404 
405 
406 

 القلنان اددن )ادللةد واحلقا  ال ةنةد 
 القلنان التجل ي)اشو ا  التجل يد 

 ال قاد اإلدا يد
نان اإلجتاءاو اجلنلئةد )اتفتدتمل قل

 والتحقة  اتاتدائ   
 قلنان التجل ن الدولةد 

التطكة  ال مل  لإلجتاءاو اجلنلئةد أجللا 
 امل  

770 
304 
 
777 
304 

3 
3 
3 
3 
3 
3 

 02 إجمالي عدد الساعات
 الفصل الدراسي الثاني

كود 
 المقرر

المتطلب  عنوان المقرر
 السابق

عدد 
 الساعات

470 
477 
473 
474 
 
475 
476 

القلنان التجل ي)اإلقالس ووملةلو 
 الكناك  

 القلنان الدول  اخلل 
 قلنان ادتاق لو )التنةةذ 

قلنان اإلجتاءاو اجلنلئةد )امل مد 
 وطت  الط ن   اشحللا 

 أصامل الةقه 
ال قاد الدولةد واسجة  حقا  ادللةد 

 الةلتيد

407 
700 
374 
404 
 
375 

3 
3 
3 
3 

 
3 
3 

 02 إجمالي عدد الساعات
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 قبول الطالب بقسم اللغة اإلجنليزية : 

 (  قبل الةلبات على النموذن امل د لذلك بقَم الل ة اإلجنليزية إىتحار فقط  0

درجااة(   ماااد  الل ااة    41% علااى األقاال ) 21(  ااب  صااول الةالااب علااى   7

أجنبية أو  أو كل اة أجنبياة   اإلجنليزية   الثاىوية ال امة أو ما ي ادوا سوا  كل ة 

 .ثاىية 

( يلتزر الةالب بَداد رسم القيد بالقَم و مقابل  كلفة اخلدمات الت ليمية و فقاًا  3

للت ديد الذي يصدر بخ ق،ار من رئي  اجلام ة إ  جاىاب ال،ساور الا  يؤديهاا     

 طالب الكلية و يت مل الةالب ن،ا  الكتب املق،ر  .

% من عدد الدرو  و احملاضا،ات  25ر الةالب عن ( يشرتط أال  قل ىَبة   و4

   كل ماد  

 ( ال ي ترب الةالب مقيد بالكلية إال ب د سداد ال،سور الدراسية والكشجمل الةيب 5

% من الدرجة النهائياة   كال مااد  ألعماال الَانة خيصاص منهاا        75( خيصص 6

 ت .% لألحباث و املناقشات داخل احملاض،ا01% لالختبارات الدورية و 05

( بالنَاابة للةااالب امل،ناا   للقبااول ب  اادى كليااات احلقااوق األخاا،ى ال يااتم 2

قبول حتويلهم ىهائياًا إ  الكلياة إال ب اد قباووم بقَام الل اة اإلجنليزياة بالكلياة ف         

 اإلجنليزية  قسم الدراسة القانونية باللغة
 االجنليزية
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على أن يتقدر بصور  من نهاد  الثاىوية ال امة لتومة و بياان  الاة مان الكلياة     

 ال  رنح للقبول بها .
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 الدراسية األوىل الفرقة 
 ) الفصل الدراسي األول(

 عدد الَاعات املااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد  ر

 E  0ول  اإلجتاا و ال قلب ) 0
 E  0التنظة  الدول   ) 7
 E  0النظ  السةلفةد و ادكلدئ الدفتا يد  ) 3
 E  0جلقدجلد النظلا القلنان  اشجنلا أجلتيل   ) 4
 E    0) اتقتعلد 5
 7 الشتي د اإلفالجلةد   6
 4 جلدا  ال لاا القلنانةد  2
 7 القلنان الدفتا ي ادعتي  2
 4 ال يخ القلنان 9
 7 اشحاامل الشخعةد لغري ادسلمني 01
 7 حلفب آل  00

 70 إجمالي عدد الساعات
 )الفصل الدراسي الثاني( 

 عدد الَاعات املااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد  ر

 E  3ول  اإلجتاا و ال قلب  ) 0
 E  3التنظة  الدول   ) 7
 E  3النظ  السةلفةد و ادكلدئ الدفتا يد  ال لجلد ) 3
 E  3جلقدجلد النظلا القلنان  اشجنلا أجلتيل   ) 4
 E    3اتقتعلد ) 5
 4 الشتي د اإلفالجلةد   6
 7 حقا  اإلنسلن 2

 70 إجمالي عدد الساعات

 ) شعبة اللغة (  توزيع املواد الدراسية طبقاً لنظام الفصلني الدراسيني
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 لفرقة الدراسية الثانية  ا
 )الفصل الدراسي األول(

 عدد الساعات المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة ر
 E  0اتقتعوولد ) 0
 E  7نظتيد ال قد وقااود اإلثكلو  ) 7
 E  7القلنان الدول  ال لا  ) 3
 0 القلنان اددن  4
 0 القلنان اجلنلئ  5
 0 القلنان اإلدا ي 6
 E  4التشتي لو اتقتعلديد) 2
 7 قلنان اإلثكلو 2
 4 الشتي د اإلفالجلةد 9
 4 ال يخ القلنان ادعتي 01
 4 التد يب القلنان  00

 76 إجمالي عدد الساعات
 )الفصل الدراسي الثاني(

 عدد الساعـــــات المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة ر
 E  3اتقتعوولد ) 0

 E  4يد ال قد وقااود اإلثكلو  )نظت 7

 E  4القلنان الدول  ال لا  ) 3

 5 القلنان اددن   4

 5 القلنان اجلنلئ    5

 5 القلنان اإلدا ي  6

 76 إجمالي عدد الساعات
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 الثالثة الفرقة الدراسية 
 )الفصل الدراسي األول( 

 )الفصل الدراسي الثاني(
 الساعات.ع المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة ر
 E  3القلنان التجل ي ) 0

القضلء اإلدا ي والدفتا ي )الللغد ال تاةد و  7

 ة يد اإلجنل

6 

 E  3ادللةد ال لجلد  ) 3

 E  3التحلة  التجل ي الدول   ) 4

 5 القلنان اجلنلئ    5

 5 قلنان ادتاق لو  6

 75 إجمالي عدد الساعات

عدد  المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة ر
 الساعات

 E  0القلنان التجل ي ) 0
القضلء اإلدا ي والدفتا ي )الللغد ال تاةد و  7

 اإلجنلة يد 
7 

 E  0ادللةد ال لجلد  ) 3
 E  0التحلة  التجول ي الودول  ) 4
 0 القلنان اجلنلئ    5
 0 قلنان ادتاق لو   6
 6 القلنان الوومدن  2
 4 قلنوان ال موو   2
 4 اإلفالجلةدالشتي د  9
 4 القلنان الدول  اخلل   01
 4 جلكلديء القلنان التجل ي ادعتي 00

 79 إجمالي عدد الساعات
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 لفرقة الدراسية  الرابعة ا
 )الفصل الدراسي األول( 

 الساعاتع. المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة ر
 E  7 يد )ال قاد اإلدا 0
 E  0القلنان الدول  اخلل  ) 7
 7 القلنان التجل ي ) وتا   إجنلة ي  3
 0 القلنان الكحتي واجلاي )وتا  و إجنلة ي   4
 E   0حقا  ادللةد الةلتيد ) 5
 0 اإلجتاءاو اجلنلئةد   6
 0 قلنان ادتاق لو ) التنةةذ اجلساي  2
 E   4التد يب القلنان  ) 2
 6 اددن   القلنان 9
 4 التشتي لو اتجتملوةد   01
 4 الشتي د اإلفالجلةد 00
 4 التشتيع الضتييب 07

 30 إجمالي عدد الساعات
 )الفصل الدراسي الثاني(

 الساعات.ع المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة ر
 E  4ال قاد اإلدا يد ) 0

 E  3القلنان الدول  اخلل  ) 7

 6 لتجل ي ) وتا  و  إجنلة ي  القلنان ا 3

 3 القلنان الكحتي واجلاي) وتا  و إجنلة ي   4

 E    3حقا  ادللةد الةلتيد)  5

 5 اإلجتاءاو اجلنلئةد  6

 5 قلنان ادتاق لو ) التنةةذ اجلساي  2

 79 إجمالي عدد الساعات
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 جنيااخ ق،ش                 

 ييع الف،ق    346 75                     الةالب املنتحم -          

 ييع الف،ق     5111      11  الةالب اىتَاب مؤهالت عليا -        

 الف،ق ييع712    25 الةالب أىتَاب عادى ) ثاىوية عامة ( -        

) الةالب الذين الت قوا بالكلية عن ط،يا التنَيا اىتحار   -

 ،وفهم(بالت ويل اىتَاب عادى  لح وقاموا 

 لف،قاييع    0123825       25        تَاب موجة  ىالةالب ا -      

 اسرتلينى اول ال ار ن 7111                        الوافدين            -        

 اسرتلينى باقى االعوار    ن 0111                                                                 

 الجمل ومائتى جنيخ 0711مات الدراسات ال ليا دبلو -        

 ووا د وسب ون جنيخآالف  سر 6120الجنليزية ن بة الل ة ا -        

 .7102/  7106بد ًا من ال ار الدراسى  

 

 الـــــرســـوم الدراسيــــة
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 :شروط التسجيل لدبلوم الدراسات 
 #  ةد الطللب لنة  أي جلن دالاجلولو الد افولو ال لةول أن يلوان حلصواًل      يشرتط   ق

ولا د جد اللةسلنس   احلقا  جلن إحدى جلجل لو مجحتا يد جلعوت ال تاةود أو جلون أي    

 جل حتد ولم  آات جل رتف اه جلن اجللجل د وجلدن الد افد ولا جلجل    

   ت و7106ت 7105ا وقد مت اطكة  الالئحد اجلديدن للد افلو ال لةل ادايد جلن ال لا اجلولجل 

نظلا السلولو اد تمدن وجلةلدهل أن اتجلتحلنلو   دالاجلولو الد افولو ال لةول اقواا ولو       

 .نظلا الرتجلني

 )اتا أومل   ينليت  وجياز وند الضتو ن اأجةله 

 )اتا ثلن     جلليا وجياز وند الضتو ن اأجةله

 د خيتل هل الطللبوحيتاي الرتا اشومل ول  ثالثد جلااد إجكل يد وجللدن ااتةل ي -

 وكذلك األمر يف الرتم الثاني
 وإذا جنح الطللب   جللدن جلن جلااد الدالاا قال جياز له اإلولدن قةحتل -

وإذا  فب الطللب   جللدن جلن جلااد الدالاا قة ةد   ادلدن الوه  فوب قةحتول ققون دون ادوااد       -

 اتاتي اله جنح قةحتل 

 قةحتل   دو  أ تااتوي ةد الطللب   ادااد اله ختلف  -

 مل ي د جلن ادقت  إجتاء اجلتحلنلو شةايد ا د النجلح   اتجلتحلن التحتيتي -

دبلومات الدراسات 
 العليــــا
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 دليل الدراسات العليا
متنح كلية احلقوق جام ة املنوفية بنا ًا على اقارتاح  جملا  الكلياة    

درجاااة املاجَاااتري فاااى احلقاااوق ودرجاااة الااادكتوراه فاااى احلقاااوق   

 والدبلومات اآل ية:

 [ القاىون اخلاص7]   ال ار [ القاىون0]

 [ ال لور اجلنائية4]  [ الش،ي ة اإلسالمية3]

 [ الدراسات الق ائية6]  [ ال لور اإلدارية5]

 [ القاىون الدو 2]  [  قوق االىَان2]

 [ القاىون املا  واالقتصادى9]

 [ قاىون التجار  واالستثمارات الدولية01]

 تش،ي ية[ دبلور فلَفة القاىون والَياسة ال00]

 [ دبلور القاىون املدىى07]

 [ دبلور ال قود03]

 [ دبلور الت كيم04]

 [ دبلور امللكية الفك،ية05]
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 نظام الدراسة :
  نقَم الَنة الدراسية ا  فصل  دراسي :

 :الفصل الدراسى األول

ويباادأ ماان األساابوع ال،ابااع ماان نااه، ساابتمرب وينتهااى فااى ىهايااة      

 .األسبوع األخري من نه، ديَمرب

 و ؤدى االمت اىات فى نه، يناي،.

 :  الفصل الدراسة الثانى

ويباادأ ماان األساابوع الثاااىى ماان نااه، فرباياا، وينتهااى فااى ىهايااة        

 األسبوع األول من نه، يوىيخ و ؤدى االمت اىات فى نه، يوىيو.

 

  مائة ومخَون جنيهًاس ب مح،وف مببلغ  -0

 نهاد  امليالد  – 3        نهاد  الليَاى  . -7

 عدد أربع نور ن صية  – 4

 املوقجمل من التجنيد  -5

 موافقة جهة ال مل -6

األوراق املطلوبة للتقديم للدراسات  
 العليا
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احتدف فةلفد اجللجل لو إل  ااقري ولقة  جلكدأ التوليود اتجتملوةود والتللقو     

اني الطالب وذلر  ق وًل للم لنولن وون  لهو  الطوالب وادسولهمد   احتةئود اجلوا         

ملةود الت لةمةود رل هول    ادنلفب ادسلود ولوا لعوة  الود وس حتوا اوؤاا ال      

 ادتجان   ال  جلااطن صلحل نلق ًل لنةسه ولاطنه  

 وولا جلل اقدا اقاا الللةد واجللجل د اتاقري الر التوليد واله اتمث    :

 ننااادوق التكافال االجتماع .: ثاىيًا       االحتادات الةالبية.: أوأل     

 اإلسكان الةالب  راب ًا :     ثالثًا : ال،عاية الةبية       

 خامًَا : دعاام الكتااب اجلام  .       

 سادسًا : مكتبة الكلية .     ساب ًا : ىادي  كنولوجيا امل لومات .       

  ثامنًا : و د  ال القات ال امة .   اس ًا : م،كز اخلدمة ال امة .       

 عان،ًا :  احملكمة التدريبية         

 مات  قدمها إدار  نئون الةالبإ دي عش،  : خد       

 ثاى  عش، : ىبذ  لتص،  عن الو دات املنشا    الكلية        

 

 حقوق وواجبات ة الىت تقدم للطالبالرعاي
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 أوالً اإلحتادات الطالبية

ه  التنظةملو الشتوةد اله ا سا ون آ اء الطالب وطماحلاحت  اللللةلو واد لهد 

 واجللجل لو ادعتيد وةل فان جلن االهلل  لقد اشنشطد الطالاةد.

وه  اله اتو  جلعلحلحت  واقاا ول  انظة  وممل فد النشلط الطالا  وه         

 ممثلةحت  أجللا اجلحتلو اد نةد

 أهداف اإلحتادات الطالبية      
 ال م  ول  إوداد جة  قلد  ول  لم  ادسئالةد وادجلد الاطوووون. -0

 قاقحت متثة  الطالب   القتا او والسةلفلو ادت لقد احت  والدقلع ون جلعلحلحت  وح  -7

ااثة  ال القلو اني الطالب ا ضحت  الك ض واةنحت  و اني الطالب وأوضلء هةئد   -3

 التد يس وال لجللني

  الدقلع ون جلعلحل الطالب وال م  ول  ااقري اخلدجللو ادقدجله هل   -4

 اشجةع الطالب ول  الاين اشفت الطالاةد والناادي ال لمةد -5

واللشةةد والةنةد والثقلقةد  انظة  اشنشطد الطالاةد التيلرةد واتجتملوةد  -6

 والسةلفةد....إحل واافةع قلودن ادنلقسد واشجةع ادتمة ين جلن الطالب

 دو  شخعةد الطللب مبل اؤهلد ول  التةلري النلرج السلة   -2

انمةد القة  التوحةد واشاالقةد واتفةخ الاو  الاطين وإوالء قةمد اإلنتملء   -2

 وادااطند .والاتء والدةقتاطةد وحقا  اإلنسلن 

 اإللت اا اللتقللةد اجللجل ةد   أثنلء ممل فد  لقد اشنشطد الطالاةد.  -9
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 شروط الرتشح لعضوية اإلحتادات الطالبية
 أن يلان الطللب جلتمع جبنسةد ج.ا.ع -0

 جلتعةل الخلل  القاي  والسم د احلسند -7

 أن يلان الطللب جلسددًا للتفاا الد افةد -3

 دًا   قتقته فااء  لن إنتظلا او إنتسلب جلاجهأن يلان الطللب جلستج -4

 أن ت يلان قد فك  احلل  ول  الطللب ا قااد خملد اللشتف -5

جللحاظد لطالب الت لة  ادةتاح والد افلو ال لةل والااقدين ادسددين لتفاا اإلللد احل    

 لتقدا للرتشةح .ممل فد  لقد اشنشطد الطالاةد دون أن يلان هل  احل    اإلنتخلالو أو ا

 جلان إحتاد الطالب
 لجنة األسر والرحالت -0
 لجنة النشاط الرياضي -7

 اللجنة الثقافية والسياسية -3

 اللجنة الفنية -4

 لجنة الجوالة والخدمة العامة -5

 لجنة النشاط االجتماعي وشئون الطالب -6

 لجنة النشاط العلمي والتكنولوجي -2

لكني جلن    قتقد د افةد اشل     جلند جلن جللن إللد الطالب فنايًل جلن طل -

ول  أن ينتخب جلن اةنحت  أجلني وأجلني جلسلود للجند ول  جلستاي الللةد وي لن قاز 

ادتشح احللص  ول  أول  اشصااو. و  حللد التسلوي يت  اإلولدن اني ادتشحني 

 احللصلني ول  أول  اشصااو .
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 تشكيل جملس إحتاد طالب الكلية

 -من: يتكون جملس إحتاد الطالب     

 ئةس ونلئب  ئةس اتللد يت  إنتخلاحتمل جلن أجلني وأجلني جلسولود  و  جلنود ولو      

جلستاي الللةد وي لن قاز ادتشح احللص  ول  أ ثت جلن نعوف اشصوااو العوحةحد و  حللود     

ودا حعامل أحد ادتشحني ول  النسكد ادطلااد جلن اشصااو ات  اإلولدن اني اإلثنني احللصلني 

اشصااو جلع ودا إزدواج ادنلصب ويت  إولدن اإلنتخلالو   جلولن الوتئةس    ول  أول  نسكد جلن

 .اشجلنلء واشجلنلء ادسلودين للجلن اإلللد يت  إنتخلاحت  جلن أوضلء    جلند ونلئب التئةس

 اختصاصات جملس إحتاد طالب الكلية     
  ف  فةلفد اإلللد -

 انسة  ال م  اني جللن اإلللد -

 أوململ اإلللدإوتملد اتاجلج  -

 ااثة  ال القد اني إللد طالب الللةلو اشاتي -

 إقرتاح وورع اداازند السنايد لإلللد -

  قلاد وجلتلا د اش صدن -

 التاصةد اقكامل التساولو واإلولنلو واهلكلو وحقا  التوليد .....إخل -
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 واجبات الطالب داخل الكلية

جمللس الللةود ان حيوتا الطللوب    اتنتظلا   جلتلا د الد وس واملرتاو . و -0

 جلن التقدا لالجلتحلن   جلقت  اذا  أي ان جلااظكتد   الد افد غري جلترةد 

 ودا اتاالمل انظلا الللةد او ادنشآو اجللجل ةد -7

ودا إاةلن أي ق   جلن شأنه ا طةو  الد افود او التحوتيض ولةحتول او اتجلتنولع       -3

 اددات ون حضا  املرتاو

  جلووع الشووتف واللتاجلوود أو خموو   سوون السووري ووودا ا الوولب أي ق وو  يتنوول -4

 والسلاك داا  اجللجل د او ال جحتل

ودا اتاالمل انظلا اتجلتحلن او اهلدوء الالزا لوه ووودا الغوش   اتجلتحولن او      -5

 الشتوع قةه

إلت اا الطللب ا دا إاالف او اتوتداء ولو  ادنشوآو اجللجل ةود او اشجحتو ن او      -6

 كديدهلادااد او اللتب اجللجل ةد وودا ا

ودا انظة  اتفت واجلم ةلو داا  اجللجل د او اتشرتاك قةحتل اودون اوتاةص    -2

 فلا  جلن السلطلو اجللجل ةد ادختعد

إلت اا الطالب ا دا اازيع جلنشا او او اصدا  جمالو حلئن او مجع ااقة لو  -2

 ادون اتاةص فلا  جلن السلطلو اجللجل ةد ادختلةد

كوولن  اجللجل ةوود وووودا اتشوورتاك   إلتوو اا الطووالب ا وودا اتوتعوولا دااوو  اد -9

 ادظلهتاو ادخللةد للقلنان والنظلا ال لا واآلداب 
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و   طللب يتالب ق اًل خمللةًل هلذه الااجكلو حيلمل إل  جملوس التأديوب وااقوع ولةوه     

  والوه اعو  إلو  الةعو  النحتولئ  جلون       076إحدىلل قاالو ادنعا  ولةحتل   ادولدن ) 

 الللةد

 نظام تأديب الطالب

  ( 074مادة )         ي توسا خمللةود اأديكةود  و  إاوالمل اوللقاانني واللواائح :

 والتقللةد اجللجل ةد ولا اشاص:

 اشوململ ادخلد انظلا الللةد أو ادنشآو اجللجل ةد.   

   ا طةوو  الد افوود أو التحووتيض ولةووه أو اتجلتنوولع ادوودات ووون حضووا  الوود وس

 .لاائح الدااظكد ولةحتل واملرتاو واشوململ اجللجل ةد اشاتى اله اقضا ال

         ق   يتنلقا جلع الشتف واللتاجلود أو خمو   سون السوري والسولاك دااو   

 اجللجل د أو ال جحتل.

  إاالمل انظلا اتجلتحلن أو اهلدوء الالزا له و   غش   اجلتحلن أو شتوع قةه    

 إاالف للمنشآو واشجحت ن أو ادااد أو اللتب اجللجل ةد أو اكديدهل   .   

   للجملولو داا  اجللجل د أو اتشرتاك قةحتل ادون اتاةص فلا  جلون     انظة

 .السلطلو اجللجل ةد ادختعد

  اودون   اازيع النشتاو أو إصدا  جتائد اأيد صا ن اللللةلو أو مجع ااقة ولو

  .اتاةص فلا  جلن السلطلو اجللجل ةد ادختعد

 ال ولا   نظولا اتوتعلا داا  ادكلن  اجللجل ةد أو اتشرتاك   جلظلهتاو خمللةد لل

  .أو اآلداب
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  ( 075مادة ):        طللب يتالب غشوًل أو شوتووًل قةوه ويضوكن   حللود الوكس   

خيتجه ال مةد أو جلون يناب ونه جلن جلند اتجلتحلن وحيتا جلن داوامل اتجلتحولن     

 .الق  ادااد وي تسا  افكًل   مجةع جلااد هذا اتجلتحلن وحيلمل إىل جملس التأديب 

 اتى قةكط  اتجلتحلن اقتا  جلن جملس التأديب أو جملس الللةد أجلل   اشحاامل اش

 .ويرتاب ولةه اطالن الد جد ال لمةد إذا  لنت قد جلنحت للطللب قك   شف الغش 

  ( 076مادة )العقوبات( ) 
  التنكةه شةلهه أو  تلاد 

   اإلنووووذا 

  احلتجللن جلن ا ض اخلدجللو الطالاةد 

 ددن ت اتجلوز شحتتًا  احلتجللن جلن حضا  د وس أحد ادقت او 

  الةع  جلن الللةد ددن ت اتجلوز شحتتًا 

   وقف قةد الطللب لد جد ادلجستري أو الد تا ان ددن ت اتجلوز شحتتين أو ددن قع

 .د اف  

 توووإلغلء اجلتحلن الطللب   جلقت  أو أ ث.  

  الةع  جلن الللةد ددن ت اتجلوز قعاًل د افةًل. 

   قع  د اف  واحد أو أ ثت  احلتجللن جلن اتجلتحلن. 

  حتجللن الطللب جلن القةد للملجستري أو الد تا ان ددن قع  د اف  أو أ ثت. 

  الةعو  جلون الللةوود دوودن ت ا يوود ولا قعوو  د اف. 
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   جلن اجللجل د ويكلغ قتا  الةع  إىل اجللجل لو اشاتى ويرتاب ولةه  النحتلئ الةع

قدا إىل اتجلتحلن   جلجل لو مجحتا يد جلعت ودا صالحةد الطللب للقةد أو الت

 .ال تاةد 

  وجياز اشجلت اإوالن القتا  العلد  الل قااد التأديكةد داا  الللةد وجيب إاالغ وىل

 أجلت الطللب. 

  ولةظ القتا او العلد ن الل قاالو التأديكةد ودا التنكةه  الشةاي   جللف الطللب 

 العلد  اللةع  النحتلئ  ا د جلضا ثالث وجمللس اجللجل د أن ي ةد النظت   القتا  

 فنااو ولا اشق  جلن ال يخ صدو  القتا  

 صنـــدوق التكافـل االجتماعي -ثانيًا  
يقاا صندو  التللق  اتجتملو  اللللةد اتقدي  ادسلوداو ادللةد  للطالب غري القلد ين 

او الد افد حتا واله ت اسمح هل  ظتوقحت  اتجتملوةد مبااصلد ا لةمحت  طاامل فنا

 ختتجحت  

 اهلدف من الصندوق :
 ااقري التوليد اتجتملوةد للطالب  -0

 ادسلهمد   انةةذ اخلدجللو الطالاةد  -7

  ال م  ولا ح  جلشل   الطالب اله اااجحتحت  ولامل اةنحت  واني د افتحت  لقلد الدا  -3



 

61  
 

 

 

7102 /7102 

 موارد الصندوق بالكلية :   
 و  اإلولنلو اله ختعص هلذا العند -0

 اهلكلو اله يقكلحتل جملس إدا اوووه  -7

 %جلن حعةلد التف  ادخعص تللد طالب الللةد  71  -3

 فلئت اداا د اله اأاا جلن جلعلد  أاتى هلذا العندو   -4 

 جملس إدارة صندوق التكافل اإلجتماعى
 يشكل جمل  إدار  نندوق التكافل اإلجتماعى من الَاد  :

  ئةسوًل                ة  الللةد لشئان الت لة  والطالب       أ.د و -0              

 وضوواًا    أثنني جلن أوضلء هةئد التد يس خيتل همل جملس الللةد -7 

 أجلني العندو                        جلديت  إدا ن  وليود الشكلب                -3              

 الطالب اللللةد الطللوب / أجلني إللد -4              

يقدر نندوق التكافل اإلجتماعى املَاعدات املالية  للةلبة والةالبات 

 وذلك وفقًا للش،وط اآل ية :

 أن يلان الطللب جلستحقًل للمسلوودن  –أ 

 أن يلان الطللب نظلجلةًل وجلستجدًا   قتقته  –ب  

 أن يلان الطللب جلعتي اجلنسةود .  –ج 

 حللا اأديكةوود أت يلان قد صد و رده أ –د  
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 يت  العتف ولا دق لو االمل الرتا اشومل والرتا الثلن  .  :ن،ف املَاعادات 

اقاا إدا ن  وليد الشكلب الإلوالن ون قتح الب التقدا لسحب اتفتمل ن اخللصد اطلب 

طلب  وث   –طلب شحتلدن حةلزن ز اوةد   –) طلب جلةتداو ادتاب  ادسلودن وجلتققلاحتل

 إجتملو   

  وليد الشكلب .  قاا الطللب مبلئ اتفتمل ن وإحضل  اةلن الدا  ت ويقدا الر اشو ا  إىلي  

يقاا اجلحتلز اإلدا ي للعندو  اةحص الطلكلو واطكة  الشتوط ث  وتض اداراع ولا جلند 

ادسلوداو و ئةس جملس اإلدا ن لتحديد قةمد ادسلودن وإقتا هل, والان طكقًل للحلتو 

 ن  فاا د افةدادلحد   صا 

 :ال،عاية الةبية -ثالثًا

يقاا اجملمع الطكا اللللةد الللشف الطيب ولا مجةع الطالب و اقاا اتحاي  احللتو  -0

 اله لتلج إىل أاعلئ  أو ختعص دقة  إىل اإلدا ن ال لجلد للشئان الطكةد .

تشحني للقكامل يقاا اجملمع الطكا اللللةد الللشف الطيب ولا الطالب ادستجدين و اد -7 

الجللجل د   ادايد    ولا د اف  و  ذا صتف الكطلقلو العحةد هل  جملنًل جلن جلستشةا 

 الطلكد .

التخععلو  اقاا اإلدا ن ال لجلد للشئان الطكةد الللشف الطيب ولا مجةع الطالب      -3

ةني أنف و أذن ..... اخل  ون طتي  اشاعلئ –الطين  –أفنلن  – جلد  –الطكةد )جتاحد 

 واتفتشل يني .

ياجد قس  افتقكلمل و طاا ئ للحلتو ادترةد و الطل ئد يقدا ادجلد طكةد جلتللجللد  -4

 فلود ياجلةًل . 74وي م  االمل 
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يت  إجتاء مجةع ال ملةلو اجلتاحةد      التخععلو الطكةد و ياجد قس  داال   -5

 مبستشةا الطلكد .

 او اخلل جةد و  ذا القس  الداال  .يت  صتف اشدويد جملنًل للطالب الل ةلد -6

اقاا إدا ن الطب الاقلئ  اتقدي  ادجللاحتل   جململ جلللقحد ال دوى و احلشتاو و  -2

 القاا ض مبختلف التجم لو الطالاةد .

اقاا اإلدا ن الطكةد اتقدي  ادجللو اإلشتاف الطيب أثنلء اجلتحلنلو الطالب و  ذا  -2

 ختلةد .ممل فد اشنشطد الطالاةد اد أثنلء 

يت  لاي  احللتو ادترةد احلتجد إىل ادتا   الطكةد ادتخععد ال ج اجللجل د  -9

 لتقدي  ال الج ادنلفب .

ياجد اللللةد وحدن طكةد اقدا ادجللو والجةد فتي د ويت  ااقةع اللشف الطيب  -01

 احتل ولا   الطللب.

 :اإلسكان الةالب  -راب ًا

ال لجلد للمدن اجللجل ةد اتاقري اإلفللن الطالا   اقاا اجللجل د ون طتي  اإلدا ن 

اأجت  جل ي واتحم  اجللجل د اجل ء اش سا جلن التللةد احتدف ااقري التوليد ادتللجللد 

 للطالب  و ال  جلااطن صلحل لنةسه و جمتم ه . 

 :الش،وط ال امة للقبول باملدن اجلام ية 

 ى  لةلو جلجل د ادناقةد أن يلان الطللب جلعتي اجلنسةد و جلقةد و جلنتظ  اإحد -0

 أن يلان نلجح و جلنقامل ادون جلااد  فاب . -7

أت يلان قد فك  و أن وق ت ولا الطللب أي وقاالو اأديكةد فااء اللللةد أو  -3

 ادديند اجللجل ةد أثنلء إقلجلته احتل .
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 و يلان القكامل الددن اجللجل ةد طكقًل دل يل  : 

 التقديت ال لم  للطللب . -أ

د اجلغتا  ل ناان اشفتن احللل  ت و يت  اسلة  و اسل  طلكلو اتلتحل  الددن الك  -ب

أيلا جلن ال يخ إوالن نتةجد جلتاح  انسة  القكامل الجللجل لو     01اجللجل ةد االمل 

 جلتحلد ولا حدن اللنسكد للطالب اجلدد .

 

 مدن * يت  فحب و الق  طلكلو اتلتحل  الددن اجللجل ةد جلن اإلدا ن ال لجلد لل

 اجللجل ةد اشكني اللاا / جلديند اشجل  جباا  جممع ادااقف .

 * و ةلن التقدا للمدن اجللجل ةد ون طتي  جلاقع اددن اجللجل ةد ولا اتنرتنت و ها :

http//www.housing.menofia.edu.eg 

 

 :دعــم الكتــاب اجلامعي -خامساً      
 

 للةد ويعد  قتا  اتشلةلهمت إنشلء قتع جلحتلز اازيع اللتلب اجللجل   الل

 فنايًل  جلن أ.د/ ومةد الللةد ويشل  قتع اجلحتلز اتئلفد أ.د/ ومةد الللةد ووضايد    جلن : 

   جلن أوضلء هةئد التد يس4ودد ) -7 .و ة  الللةد لشئان الت لة  والطالب  -0

  جلسئوامل جلللو  -4    .جلديت شوئان الطووالب -3  

 وخيتص الةتع الآلا  :  

جلاجه الغري  افكني اللس ت اددو   لللتلب للطالب النظلجلةني وادنتسكني انتسلااةع ا 
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  ات  اللتلب اددو  خبلمت الدو  جلارح ف ووته احلقةق  والس ووت اددووو 

 جلنح    طللب اطلقد دو  يتسل  مباجكحتل اللتلب اددو  جلن قتع اجلحتلز اللللةووود 

ال لدي يكلع هل  اللتلب اس ته احلقةق   اللنسكد للطالب التافكني واتنتسلب 

 مكتبة الكلية -سادساً 
 اشغ  ادلتكد العللد ات رةد الدكنا اجلديد . [ موقع املكتبة:0]

 :املكتبة[ مقتنيات 7]
اقتنا ادلتكد جمماود  كرين جلن ادتاجع ال تاةد واتجنكةود والتفولئ  ال لمةود    

جلتجوع ت اغطوا مجةوع التخععولو      ا ا وان الوف  418111والدو يلو قةمول ي يود وون    

القلنانةد واتقتعولديد والشوتي د اتفوالجلةد والةلسوةد وادنطو  والتول يخ وا وض اللتوب         

 الثقلقةد.

 [ املوقع االلكرتونى: 3]
 ادلتكد ج ء جلن اللد جللتكلو اجللجل لو ادعتيد ولا اداقع 

http//:www.eulc.edu.eg 

 [ يوجد صفحة على الفيس بوك: 4]
 جلجل د ادناقةد . -لةد احلقا جللتكد  

: اقدي  افتع اخلدجللو اتاقري ادتاجع الالزجلد داالةل والكحث [ سياسة املكتبة5]

 اتللرتونا جلن االمل ادااقع السلاقد.
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 :  [ خدمات املكتبة6]

اتفت ل ن الداالةد لل  الكلحثني واتفت ل ن اخلل جةد توضلء هةئد التد يس واهلةئد 

 ظةني وادجلد التعايت اد لوند وادا

    : اقاا ادلتكد ا م  حسلب شخعا للكلحثني ولا جلستاى الدالاجللو [ التدريب2]

 وادلجستري والد تا اه واد يكحت  ولا اتفتخداا اتللرتونا للماقع .

 خمععد لتسجة  الكلحثني والتد يب . رتونيةك[ يوجد مكتبة ال2] 

 [ االطالع الداخلى:9] 
 دين الللل نةد او الكطلقد القاجلةد وااكلع ا لةملو ادلتكد التلت اا الدللن يت  اسجة  ادرتد

 وودا التجامل واللجاء لالاعلئةني لتلكةد احتةلجلو الكلحثني.

 يقاا ولا اداء اخلدجللو جمماود جلتخععد وجلتمة ن  -01

 وإدا ن جلت لوند جلع الكلحثني وجلشل لحت . -00

 تعليمات خاصة باملكتبة :
 اااحتل تفتقكلمل  وادهل جلن التلف د صكلحًل حتا التاا د جلسلءًا اةتح ادلتكد أا -0

 اتفت ل ن داالةد واإلطالع داال  اللنسكد للطالب  -7

 داامل ادلتكد الللل نةه اخلل  احتل جلع رتو ن اسجة  اتف  رمن ادرتددين  -3

 ممناع اللتلاد اداا  اللتب أو التخطةن قةحتل  -4

ودا جلب ادأ اتو  –الت اا اهلدوء  –د جلث    ممناع التداني جيب إاكلع ا لةملو ادلتك -5

 اتفت لند الشاعلئ  ادسئامل ... اخل   –وادشتوالو داا  ادلتكد 

   حللد خمللةد ا لةملو ادلتكد يت تض الطللب للمسئالةد وودا داامل ادلتكد  
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 نادي تكنولوجيا املعلومات  -سابعاً 
 جلتعلني جحتلزًا حديثًل  71الدكين القدي  و حيتاي ولا ودد  ياجد النلدي اللدو  التااع

 اللشكلد الدولةد لإلنرتنت و استود قلئقد . 

 و يقدر النادي ال ديد من اخلدمات التكنولوجية للةالب و ه  : 

 اتفتخداا احلت لشكلد اد لاجللو الدولةد اأجت جنةه واحد ون السلود  -0

د يكةد   جململ اللمكةاات و اتنرتنت يقدا النلدي ال ديد جلن الدو او الت -7

 جلمةع ادستايلو جلن الكدايد و حتا اتحرتاف .

 يقدا النلدي ادجلد الطكلود نظري جنةه واحد ون    و قد اطكع . -3

 ادجلد اقدي  نتلئج الللةد و الللةلو اشاتى جلطكاود اللتقديتاو لل  جللدن. -4

 وم  اتيد اللرتون  ولا الشكلد الدولةد . -5

 يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا و حتى الثانية ظهرًا لدي ال م  اللن -6

 ما عدا العطالت الرسمية . 
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 وحدة العالقات العامة -ثامنًا 

 واجبات وحدة العالقات العامة بالكلية
 .ال م  لت اإلشتاف ادكلشت ل مةد الللةد 

  أوضلء هةئد اتشرتاك   ورع السااجلج اخللصد اتدوة  ال القلو اني أفتن الللةد جلن

 التد يس وال لجللني والطالب.

 اله انظمحتل  داتشرتاك   انظة  ادااف  الثقلقةد وادؤمتتاو ال لمةد واجلملهريي

 .الللةد 

  اتشرتاك   انظة  السااجلج اخللصد مبشل  د الللةد   ادنلفكلو واشحداث القاجلةد

 والاطنةد ادختلةد .

 وانةةذ اتاجلج زيل احت .اتشرتاك   ورع وإوداد اتشرتاك   افتقكلمل الاقاد وال وا  

 الكةلنلو اخللصد اللنشتاو والتقل يت اله ختص الللةد اإودادهل.

 واهلةئلو   جتمةع اد لاجللو ون أوجه نشلط الللةد وادوة  العالو اني الللةد

 الثقلقةد وال لمةد   الداا  واخلل ج .

 لعةةةد واد سلتاو لل لجللني اللللةد اتشرتاك   إوداد وانةةذ اتاجلج التحالو ا

 وهةئلو التد يس وأفته  ادوةمًل للتواان اةنحت .

    إوداد اطلقلو التحتلن  اله اتف  إل  اجللجل لو اشجنكةد والاطنةد

 .ادنلفكلو ادختلةد 

 .اتشرتاك   إصدا  ادطكاولو والنشتاو اإلوالنةد ادختلةد 

 د وانظة  جلؤمتتاو صحةةد ولقلءاو   ان الللةد اافلئ  اإلوالا ادختلة

 دندوا  العحف ووفلئ  اإلوالا اشاتى جلع ادسئالني اللللةد.
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 مركز اخلدمة العامة -تاسعاً 

 : أنشئ ادت    احدن ذاو طلاع ال  يقدا اشنشطد اآلاةد 

 إصدا   -التد يب التحلة  والا لتو القلنانةد   -اتفتشل او  -الد افلو ال لةل

 .ادطكاولو

 : وقد قلا ادت   اتنظة  ودد جلن الدو او ادتخععد نذ ت جلنحتل 

 دو اني   التحلة  اللت لون جلع ادت   الدول  للتحلة  اللقلهتن االمل ال لا ادلر . -

دو ن   التحلة  اللت لون جلع ادت   ال تا  للتحلة  الإلفلند يد االمل شحتت أ تاات  -

7112  

  7112لنانةد لطالب الللةد االمل شحتت يالةا وأغسطس دو ن   اللغد اإلجنلة يد الق -

 7119دو ن   اللغد اإلجنلة يد لطالب الللةد االمل شحتتي ينليت وقساايت  -

. 

   I.C.D.Lدو او جلت ددن اأهةلةه   احللفب اآلل  للحعامل ول  شحتلدن   -

 احملكمة التدريبية -عاشراً 

 د يب ال لم  وادةدان  للطوالب ققود     إطل  اة ة  اطد الللةد لال اقلء مبستاي الت

أقلجلت الللةد ودد جلن امل   التد يكةد اللللةد لتود يب الطوالب ولو  الوداامل       

فا  ال م  وذلر دون جلقلاو  حةوث أن الللةود اقودا هوذه اخلدجلود للطوالب احتودف         

 ات اقلء الدستاي ال لم  هل  ولةس احتدف الرتاح.
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   نئون الت ليم والةالباخلدمات ال   قدمها إدار -إ دي عش،

 اشو ا  وادستنداو ادطلااد ناع اخلدجلد اله اؤدي للطالب

 اللل نةه

 افتختاج اللل نةه

 افتختاج شحتلدن قةد للطللب

 إجتاءاو اأجة  التجنةد

 طلب التقدا ا ذ  

 طلب إيقلف القةد 

 التحاي  لإلدا ن الطكةد

  اةلنلو طللب اللةسلنس 04النماذج  

 الصد لالجلتحلن داا  الللةد طلب وقد جلند

 طلب اةلن اوتملد شحتلداو ال ذ  جلن اجللجل د

افتختاج ادمل قلقد للكطلقد اجللجل ةد ا د جلتو  

 شحتت جلن ققدهل .

 طلب فحب جللف الطللب 

 التملس إولدن النظت   الد جلو

 التملس إولدن النظت   الد جلو   حضا  الطللب 

 إذن فداد التفاا اجللجل ةد

 اد + صا ن شخعةد إيعلمل السد

 إيعلمل فداد التفاا + اللل نةه

 جند 6جند + اطلقد  7مناذج 

طلب الف  ال مةد + جلستند يسا  

 ال ذ  

 جلستند يسا  إيقلف القةد

 طلب الف  ال مةد   

 إيعلمل فداد التفاا  -النماذج

 طلب الف  ومةد الللةد + ادستند 

 طلب الف  ال مةد+صا ن اللل نةه          

ف  ال مةد + صا ن شخعةد طلب ال

 للطللب

 طلب الف  ال مةد + إاالء طتف

طلب الف  نلئب  ئةس اجللجل د 

 لشئان الت لة  والطالب
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 نبذة خمتصرة عن الوحدات املنشأة يف الكلية ثاني عشر:
احتودف   7112:  مت انشلء الاحودن   وولا   و د  ضمان اجلود  واالعتماد –0

اداه جلن االمل الودو  الوذي اقواا اوه الاحودن   وروع       ا  يت ال ملةد الت لةمد ورملن ج

آلةلو  ا م  جلن  جلن االهلل  ول  ا  ي   القد ن ادؤفسوةد تدا ن  للللةود و وذلر روملن     

 قلولةد ال ملةد الت لةمةد .

احتوودف اقوودي  الوودو  الةووين      7103وحوودن النالاجةوول اد لاجلوولو مت انشوولؤهل     –7

  الللةوود ت اوود يب ال وولجللني ولوو  افووتخداا  والتلنالوواج  لللقوود القطلووولو اتدا يوود

احللفب اآلل  ت انشلء جلاقع  مس  للللةد   الكاااد اتللرتونةد  للتااص  جلن االله جلوع  

 قوع  ةولءن الكنةود التحتةود التلنالاجةود       الطالب والدا فني وأوضلء هةئود التود يس ت  

 )الشكلد الداالةد   اللللةد

احتودف صوق     7103-7107هل   ال لا الد اف  : مت انشلؤ ال ياد  القاىوىياة  -3

جلحتل او الطالب جلن النلحةد ال ملةد ون طتي  التان اني اجللنب النظتي وال ملو  وذلور   

اتد يكحت    املمد التد يكةد ول  قضليل واق ةد والقةولا ا يول او للمحول   اأنااوحتول     

تحلةو  والنقود والتقةوة     ادختلةد وأقسلا الشتطد والسجان , انمةد جلحتل او  الطوالب   ال 

والتقاي  جلن االمل ات لث والتقل يت  اله يت  القةلا احتول ت اقايود  وح اتنتمولء للواطن      

اقودي  ادسولوداو القلنانةود اعوا هل ادختلةود وذلور جلوع         اون طتي  اد يب الطالب ولو 

 ادتخععني جلن قضلن وحملجلني  

 ةد التمس   :ةلن التااص  جلع هذه الاحداو جلن االمل جلاقع اللل -

   http://mu.menofia.edu.eg/law/Home/ar 
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أواًل : على الةالب أن ي،اعى القواعد ال امة واوامة قبل التقدر إ  مكتب *

 الت ويل  امل،كزي  وهى: 

لةد ادتاد التحاي  أن يلان الطللب حلص  ولا احلد اشدنا الذي اقكله الل -0

 إلةحتل. 

 أن يلان جلستاقةًل لشتوط التازيع اجلغتا   -7

 ثاىيًا : حتويل وىقل قيد الةالب املَتجدين : * 

 ات  التحايالو للطالب ادستجدين ون طتي  شكلداتنرتنت  -

 ثالثًا : حتويل طالب الف،ق األعلى: 

 النحا التلل  :ات  التحاي  ونق  القةد مبااققد جملس  الللةتني ولا 

 أن يلان الطللب نلجحًل وجلنقامل إىل الةتقد اشولا  -أ

 أن يلان التحاي  اني الللةلو ادتنلظتن جلت  يًل  -ب

 ت جياز قكامل طلكلو لاي  الطالب ا د جلضا شحتت جلن ادء الد افد  –ج

 حويالتالقواعد العامة للت
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 : راب ًا : قبول الةالب املفصول  من كليات أخ،ى 

جلةعامل جلن أي  لةد حقا  أاووتى ولا جلستواى  ت جياز قكامل إولدن قةد طللب-أ

 .اجلمحتا يد 

جياز قكامل إولدن قةد الطللب اللللةد ولا أن يلان جمماع الطللب ت يق  ون   -ب

احلد اشدنا الذي اقكله الللةد فنه حعاله ولا الثلنايد ال لجلود   أو السند اله 

 يتقدا قةحتول الطللب  أيحتمل أقض  له. 

 : قكامل الطالب ادةعالني جلن  لةلو جلجل د اشزهت  وجلسكا   ت جياز خامًَا

 .اثلنايد ولجلود أزهتيد   

 .يقتعت إولدن القةد ولا الطالب ادةعالني جلن  لةلو جلجل د ادناقةد  ققن -

 .وأت يت دى  الةلص   ال جلين ون ولا جلجل   واحد  -
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 7102/ 7106لى للعام الجامعي أوائل الفرقة األو

 الشعبة العامة

 التقدي، النَبة الرت يب االسم م

 ممتاز 18.90 االول أالء منصور حممد امحد حممد 0

 ممتاز %12.72 لثانيا جهاد عباس مربوك الغزيرى 7

 ممتاز %19.69 الثالث هديل عاطف حممد راشد الفقى 3

 ممتاز %10.11 الرابع ابراهيم امساعيل حممد عبد النبى 4

 امحد مرسى على مرسى 5
 اخلامس

 
 ممتاز 10.11%
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 7102/ 7106أوائل الفرقة الثانية للعام الجامعي 
 الشعبة العامة

 التقدي، النَبة الرت يب االسم م

 ممتاز %99811 االول رانيا حسين حنفى إبراهيم عمر 0

 ممتاز %90811 الثانى طارق احمد عبد اللطيف مكى 7

 ممتاز %91851 الثالث ن هشام فؤاد عالمنرمي 3

 جيد جدا %29811 الرابع اسماء دهب الحسينى الحسينى 4

 حسنين حسنين ابراهيم محمد 5
الرابع 

 مكرر
 جيد جدا 29811%

 جيد جدا %22811 السادس احمد مصباح احمد السيد 6

 7106/7102أوائل الفرقة الثالثة للعام الجامعي 
 الشعبة العامة

 ماالس م
 الرت يب

 التقدي، النَبة

 ممتاز %92811 االول االء عالء محمد سالم 0

 ممتاز %96851 الثانى اية منصور محمد أحمد 7

 ممتاز %95811 الثالث ميرهان رضا محمود العبد 3

 ممتاز %93811 الرابع أحمد اسماعيل محمد عبد النبى 4

 جيد جدا %22811 الخامس محمد ناصر على احمد  5
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 الشعبة العامة  7102/  7106أوائل الفرقة الرابعة  للعام الجامعي 
 االسم ر

 الرت يب

 التقدي، النَبة

0 
ايمان طلعت عبد المقصود 

 ابوالخير

 االول
 ممتاز 94855%

 همت مصطفى محمد سالمان 7
 الثانى

 ممتاز 93802%

 ممتاز %97823 الثالث هند رفعت البندارى شعلة 3

4 
ح الدين عيد علم احمد صال

 الدين

 الرابع
 ممتاز 97872%

 محمود عصام محمد حميد 5
الرابع 

 مكرر
 ممتاز 97872%

 



 

22  
 

 

 

7102 /7102 

 بيان بأوائل طالب الليسانس المجموع التراكمي الشعبة العامة

 االسم ر
 الرت يب

 التقدي، النَبة

0 
ايمان طلعت عبد المقصود ابو 

 الخير

 االول
 ممتاز 97804%

 جيد جدا %29864 الثانى  تركىيحيى جابر فتح هللا 7

 جيد جدا   %22820 الثالث احمد جابر فتح هللا تركى 3

 جيد جدا %22832 الرابع احمد رشدى حامد سليم 4

 نور الهدى عمر عبد المعبود  5
الرابع 

 مكرر
 جيد جدا 22832%

 
 شعبة اللغة  7102/  7106للعام الجامعي    األولى أوائل الفرقة 

 م
 التقدي، النَبة  يبالرت االسم

 ممتاز %92864 االول زينب عالء محمد سالم 0

اسامه عبد الرحيم على عبد  7

 الرحيم

 ممتاز %93802 الثانى

الثانى  االء ايمن محمد على حسين 3

 مكرر

 ممتاز 93802%

اسراء حمدى السباعى  4

 الشربينى

 ممتاز %91845 الرابع

احمد هانى عبد الحميد عبد  5

  السميع

 جيد جدا %29855 الخامس
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 7106/7102للعام الجامعي  الثانية أوائل الفرقة 

 شعبة اللغة
 التقدي، النَبة الرت يب االسم م

 جيد جدا %29855 االول عمر احمد عبد الغفار صالح 0

هددددى ابدددراهيم محمدددد محمدددد  7

 النجار

 جيد جدا %25845 الثانى

 يد جداج %24819 الثالث احمد سعيد محمود النجار 3

دعددداء ابدددراهيم عبدددد ال ددداهر  4

   قنصوه

 جيد جدا %23864 الرابع

 جيد جدا %27823 الخامس اسراء احمد محمد الغراب  5

الخدددددامس  رانيا خيرى عبد العاطى رجب 6

 مكرر

 جيد جدا 27823%
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 7106/7102  للعام الجامعي لثالثةأوائل الفرقة ا
 شعبة اللغة

 ي،التقد النَبة الرت يب االسم م

 ممتاز %95890 االول محمد احمد محمد رضوان 0

 ممتاز %94855 الثانى عمرو محمد محمد عمار 7

 ممتاز %94855 الثانى مكرر مؤمن احمد محمد رضوان 3

 ممتاز %93864 الرابع عمر عبد هللا حنفى عبد العزيز 4

 ممتاز %93802 الخامس محمد طلعت محمد الغزالى 5

الخامس  محمد سعدمحمود سامى مليجى  6

 مكرر

 ممتاز 93802%
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 7102/ 7106  للعام الجامعي الرابعةأوائل الفرقة 
 شعبة اللغة

 م
 التقدي، النَبة الرت يب االسم

مصطفى مجدى عبد القادر  0

 الحبشى

 ممتاز %97897 االول

 ممتاز %97851 الثانى منار حلمى عيسى بردانة 7

منى عبد الفتاح عبد الحميد  3

 مانىالمسل

 ممتاز %97812 الثالث

احمد ماهر عبد السميع محمد  4

 الصياد

 ممتاز %90875 الرابع

 ممتاز %90875 الرابع مكرر كريم صابر عبد الستار عامر 5

عبد الخالق محمد فارس ابراهيم  6

 على

 جيد جدا %29852 السادس
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 بيان بأوائل طالب الليسانس المجموع التراكمي
 ةالشعبه شعبة اللغ 

 م
 التقدي، النَبة الرت يب االسم

مصطفى مجدى عبد القادر  0

 الحبشى

 ممتاز %95833 االول

منى عبد الفتاح عبد الحميد  7

 المسلمانى

 ممتاز %91811 الثانى

هيام عبد العزيز صبحى  3

 المناوهلى

 جيد جدا %29833 الثالث

 جيد جدا %22862 الرابع منار حلمى عيسى بردانة 4

 جيد جدا %22862 الخامس بر عبد الستار عامركريم صا 5
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 أعضاء هيئة التدريس احلاصلني علي جوائز
 الدولة التشجيعية والتقديرية 

 

 أ.د/ هشام محمد كمال فضلي
 أ.د/ محمد سعيد حسن عبد الرحمن

 أعضاء هيئة التدريس احلاصلني علي جوائز اجلامعة
 أ.د/ محمد سامي الشوا

 المرسي العزب حمودأ.د/ عبد العزيز 
 انــأ.د/ عبد الرحمن السيد قرم

 ريــأ.د/ عباس مبروك الغزي
 أ.د/ عبد المنعم أحمد سلطان 
 أ.د/ عزت عبد الحميد البرعي

 روكــــــــمال مبـد كــــد/ محم
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 للعام اجلامعـــــى
7102 - 7102 

 إعــــداد
 السيد/ عبد السالم عبد الخالق قنصوه    

 مدير إدارة رعاية الشباب                    
  طارق محمد قشطةالسيد /    

  ثانىأخصائى رياضى                                   
 ومسئول اللجنة الثقافية                               
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 هرسالف
 صفحة املوضـــــــــــــــوع م
0 

 كلمة أ.د/ عميد الكلية
0 

7 
 ن الت ليم والةالبئولية لشكلمة أ.د/ وكيل الك

9 

6 
 كلمة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات ال ليا والب وث

2 

0 
 رؤية الكلية

8 

0 
 املقدمة

1 

9 
 ىشا  الكلية

01 

2 
 االدار  ال لمية للكلية

00 

8 
 الَاد  أع ا  هيئة التدري  واويئة امل اوىة

00 

1 
 اجلهاز االدارى بالكلية ومدري املكا ب

71 

01 
   رعاية الشبابادار

77 

00 
 الدرجات ال لمية التى متن ها الكلية

70 

07 
 املق،رات الدراسية

70 

06 
 الت ليم القاىوىى املفتوح

60 

00 
 القاىوىية بالل ة اإلجنليزية   ةقَم الدراس

00 

00 
 دبلومات الدراسات ال ليا

02 

09 
 ال،عاية التى  قدر للةالب 

01 

02 
 االحتادات الةالبية  

00 

08 
 واجبات الةالب

00 

01 
 ىحار التاديب

00 

71 
 نندوق التكافل

02 

 

 


