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ُمنائى ومنا ى األعزاء طلبة وطالبات الدراسات 

 العليا مملية الحقوق

من يسعدنى ُن ُهنئم  مبداية العام الدراسى الجديد وُرجو  -

 ُن يمون عامًا دراسيًا موفقًا مليئًا ماالنجازات والنجاحات.َّللا 

ومهذه المناسبة ُدهوك  لبذل ُقصى ما فى وسعم  من جهد فى  -

ضو فى ح ستم  و عة درا مذاكرة ومتام فى ال ضرات، و ر المحا

فى  فوقين  ناجحين والمت من ال نوا  تى  مو مأول ح لدروس ُوالً  ا

حيا م  الجامعية وفى حيا م  العملية والعلمية معد التخرج 

 فإن َّللا  عالى

كما ُدعوك  لمى  ستفيدوا و ستمتعوا مهذه الفترة الجميلة  -

ستفيد ية. وا ياة الجامع ترة الح هى ف يا م  و مل من ح وا م

األنشطة التى  قدم لم  سواء كانت ُنشطة رياضية ُو ثقافية 

ُو  رفيهية ُو علمية ُو اجتماعية من إدارة رعاية الشباب 

 مالملية.

لى  - نوا ع مواد، وكو يع ال فى جم ل  ُسا ذ م   من ع ستفيدوا  وا

ية  كالء المل يد وو من عم ية  كإدارة المل حن  منه ، ون مة  مقر

ه تدريس والج ئة ال ضاء هي سوف ال وُع ية  فى المل از اإلدارى 

ندخر جهدًا فى خدمتم  وفى حل جميع مشاكلم  مقدر ما نملك 

 من إممانيات.

نا  - فى ُعين عًا  نت  جمي بات ُ ية والطال نائى الطل نت  ُم وُ

شغلنا الشاغل وهدفنا ُن نخرج إلى المجتمع ُجياالً صالحة من 

 حماة الحق والمدافعين عن العدالة والحقوق.

ل - ساعدونا ع فى ف ثامرة  لد والم هاد والج جد واالجت لك مال ى ذ

ية  فى النها مة و صفة عا ياة م فى الح مذاكرة و سة وال الدرا

لى  يوفقم  إ يق وُن  جاح والتفو مالتفويق والن م   عوا َّللا ل ُد

 ما فيه خير ونهضة ملدنا الحبيب مصر.

 

 ُ.د/ ُمو الخير ُحمد عطية

 ماالنامة عميد الملية

  ووكيل الملية لشئون التعلي

 والطالب
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ُمنائى ومنا ى األعزاء طلبة وطالبات الدراسات 

 العليا مملية الحقوق
ها   ها ورعايت مدى إهتمام مًا م قاس دائ لدول ي قدم ا إن  

شجيعها  مى و  حث العل سبل للب باحثين و وفير  ماء وال للعل

يق  هى  حق مى  صرح عل عة ك سالة الجام شك ُن ر ه  وال قاء م االر 

العلمى والسيما ما يخدم منه البيئة من ار قاء كبير مالبحث 

 حولنا ووطنا الحبيب.

لف   فى مخت قدم  قاطرة الت هو  مى  حث العل بر الب ويعت

المجاالت حيث مه  نمو المجتمعات و زدهر الدول وألجل ذلك  سعى 

كلية الحقوق إلى االر قاء دائمًا مالمستوى العلمى ألعضاء هيئة 

طالب ها ال ستوى ُمنائ ها ومم تدريس م شباب  ال باحثين وال من ال

عماد المستقبل و وفير كافة السبل له  و ذليل ما يعترضه  من 

صرنا  جتمعه  وم خدم م تى   ية ال هارا ه  العلم ية م بات و نم عق

 الحبيبة.

 

 

 مع ُطيب التمنيات معام دراسى ملئ مالجد واالجتهاد والتوفيق

ُ.د/ حسين حنفى       

 عمر

وكيل الملية للدراسات 

 لبحوثالعليا وا
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-  
 

كليةةا حقوقةةى  حةة  حوةة ج كليةةلم وليةةةا حقيىىأيةةا   يةة  أةة      -
يكةةةى  قاةةةل حقبيةةةل ا  ةةةي  كليةةةلم حقوقةةةى   لةةة  ي ةةة ىج وياىبيةةةا 
يصب حقةب يا ي  خالل  ىضلع يييزا أل ضةل  حيةةا حق ة بي  

 ىيةلىىيام ىحقةليلي  حإل حبيي  ىحق الب.
ىضةةب  ةةبحيق ىيقةةببحم ي  ةةىبا ىيىحك ةةا قةةبىف حقةصةةب ى  صةة   -

لق خصص حق قي  ي  خالل حق ىحصل ىحالىف ةلف  لة  حقيو يةب  
حقيولةة  ىحققةةىي  ىحقةة ىق  ىصةةىالق رقةة  حققةة با  لةة  حقيىلأ ةةا يةةب 

 حقكليلم حقيىلظبا.



 - 2 - 

 باإلدارةالجهاز اإلدارى 
 الوظيفة االســـــــــــــم م

ــيد/   -0 ــي  الس ــد الحم ــن عب ُيم

 محمود

مدير إدارة الدراسات 

 العليا

   

رئيس قس  الدراسات  ب حلمى العدوىإيهاالسيد/  

 العليا

حد   بد الوا مان ع سيدة/ إي ال

 عباس

 ُول ُخصائى ممتبات

 ُخصائى  علي  ثانى السيدة/ هند ُحمد عراقى 

الســيدة/ ُمينــة محمــود عبــد  

 المحسن

ُخصائى دراسات عليا 

 ثانى

ُخصائى دراسات عليا  السيدة/ شيماء سعيد جمعة 

 ثانى

ُخصائى دراسات عليا  ده الجزارالسيدة/ سهام عب 

 ثالث

ُخصائى دراسات عليا  السيدة/ هبه محمود الشافعى 

 ثالث

ُخصائى دراسات عليا  السيدة/ مروة السيد الشرمينى 

ُجازة مدون مر ب 

 "رعاية طفل"

ُخصائى دراسات عليا  السيدة/ شيماء سمير الصيادة 

ُجازة مدون مر ب 

 "رعاية طفل"

ُخصائى محوث علمية  كريا صدقةالسيدة/ سونيا ز 

 ثانى

ــد   ــود عب ــب محم ــيدة/ زين الس

 الجواد

ُخصائى شئون ُفراد 

 ثالث

 ماحث شئون ُفراد ثالث نبيل إمراهي  العماوى السيد/ 

ُخصائى شئون ُفراد  السيد/ محمد على جمال 

 ثالث

 ُخصائى ممتبات ثالث السيد/ محمد المليجى عيسوى 

لتواب السيدة/ هبه محمد عبد ا 

 شريف

 كا ب شئون إدارية ثالث

 كا ب شئون إدارية رامع السيدة/ شريفة فهمى عامر 
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 ُوالً: الدرجات العلمية 

 التى  منحها الملية 

قوق  ية الح لب كل لى ط ناء ع ية ب عة المنوف منح جام ت

 الدبلومات اآلتية:

 ( درجة الدكتوراه فى الحقوق.1

 ( درجة الماجستير  فى الحقوق.2

 وم الدراسات العليا فى أحد الفروع اآلتية:( دبل3

 القانون العام.   القانون الخاص. 
 الشريعة اإلسالمية.  العلوم الجنائية. 
  اإلداريةالعلوم.   الدراسات القضائية. 
 دبلوم حقوق االنسان.  القانون الدولى. 
 القانون المالى واالقتصادى.  لدوليةقانون التجارة واالستثمارات ا.  
 دبلوم فلسفة القانون والسياسة التشريعية. 
 .دبلوم القانون المدنى   دبلوم العقود. 
 دبلوم التحكيم .   .دبلوم الملكية الفكرية 
  الدولية اإلنشاءاتدبلوم عقود. 
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 ثانيًا: المقررات الدراسية

بين ال - سية جدا  ت قررات الدرا ية الم ول التال

 كل دبلوم وهى كالتالى: الالزم دراستها لنيل

 دبلوم القانون العام:( 1

 :الفصل الدراسى األول
عدد الساعات 

 المعتمدة

 الرقم الكودي أسم المقرر

القاااااااانون  ساعات 3

 الدستوري 
 1ع  1

 –فلسااااااافة  ساعات 3

وتااااااااار   

 القانون العام

 2ع 1

المالياااااااة  ساعات 3

العامااااااااة 

والتشاااااار   

 الضر بى

 3ع  1

 الدارس من المواد اآلتيةمادة واحدة  ختارها 

 ساعات 3 قضاء اإللغاء والتعو ض 4ع  1

لنظم  5ع  1 سالم وا في اإل كم  ظم الح ن

 الوضعية
 ساعات 3

 الفصل الدراسي الثاني :

اسم  الرقم الكودي

 المقااااااااااارر

عدد الساعات 

 المعتمدة

 ساعات 3 القانون اإلداري 6ع 1

 ساعات 3 القانون الجنائى  7ع 1

القااانون الاادولي  8ع 1

 العام 
 ساعات 3

 مادة واحدة  ختارها الدارس من المواد اآلتية

 ساعات 3 العقود اإلدار ة - 9ع  1

الحقوق والحر ات  - 11ع  1

 العامة لإلنسان 
 ساعات 3

 

الفصاااااااال    دبلوم القانون الخاص  (2

 الدراسي األول 

ساعات عدد الاسااااااااااااااااااااام  الرقم الكودي



 - 9 - 

 المعتمدة المقاااااااااااااااااارر

 ساعات 3 القانون المدني م  التعمق 1خ  2 

القااانون التجاااري ماا   5خ  2

 التعمق
 ساعات 3

 ساعات 3 فلسفة القانون وتار خه 3خ  2

من   لدارس  ها ا مادة  ختار

 بين المواد اآلتية
 

 ساعات 3 التجارة االلكترونية  4خ 2

 ساعات 3 التنفيذ الجبرى  5خ 2

 ي الثاني الفصل الدراس

عدد الساعات  اسم المقرر الرقم الكودي

 المعتمدة

قااااانون المرافعااااات   6خ2 

م   ية والتجار ة  المدن

 التعمق             

 ساعات 3

خاص  7خ  2 لدولي ال قانون ا ال

 م  التعمق
 ساعات 3

الشر عة اإلسالمية )دراسة   8خ  2

 مقارنة(
 ساعات 3

مادة  ختارها الدارس من  

 د اآلتيةبين الموا

 

قاااااانون التوقيااااا    9خ 2

 االلكترونى
 ساعات 3

 ساعات 3 أحد العقود المدنية   11خ 2

الفصل الدراسي   دبلوم الشر عة اإلسالمية -ثالثا:

 األول

الرقم 

 الكاااااااودي

عدد الساعات  اسم  المقااااااااارر

 المعتمدة

في  1ش3 مة  النظر ات العا

 الفقه االسالمى 

 ساعات 3

ألحااااوال الشخصااااية ا 2ش3

 للمسلمين م  التعمق

 ساعات 3

التشااار   الجناااائي  3ش3

 اإلسالمي     

 ساعات 3

 مادة  ختارها الدارس من بين المواد اآلتية :
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فى  4ش3 شرعية  سية ال السيا

 اإلسالم 

 ساعات 3

اإلثبااات فااي الفقااه   5ش3

 االسالمى

 ساعات 3

 الفصل الدراسي الثاني 

 عدد  الساعات المقااااااااااااارراسم  الرقم الكاااااودي

 ساعات 3 الفقه االسالمى المقارن  7ش3

 ساعات 3 العالقات الدولية فى اإلسالم 8ش3

نة  9ش3 مة مقار شر عات القد  الت

 بالفقه االسالمى 
 ساعات 3

من   لدارس  ها ا مادة  ختار

 بين المواد اآلتية :

 

 ساعات 3 مقاصد التشر   االسالمى 11ش3

 ساعات 3 لقضاء في اإلسالم ا 11ش3

الفصل الدراسي   دبلوم العلوم الجنائية :رابعا  

 األول 

             

كاااااااااااود 

 المقرر

اساااااااااااام          

 المقااااااااارر

 عدد الساعات

قاااانون العقوباااات مااا   1ج 4

 التعمق
 ساعات 3

 ساعات 3 التشر   الجنائي المقارن 5ج4

 ساعات 3 القانون الجنائي الدولي  3ج4

 رس من بين المواد اآلتية :امادة واحدة  ختارها الد

قوق  4ج4 نائى وح قانون الج ال

 اإلنسان
 ساعات 3

 ساعات 3 علم اإلجرام م  التعمق 5ج4

 الفصل الدراسي الثاني

عدد الساعات  اسم المقاااااااااارر الرقم الكودي

 المعتمدة

قااااانون اإلجااااراءات  2ج4

 الجنائية م  التعمق 
 اعاتس 3

 ساعات 3 قانون العقوبات الخاص 7ج4

قانون  8ج4 تار   ال سفة و فل

 الجنائي
 ساعات 3

 مادة  ختارها الدارس من بين المواد اآلتية

 ساعات 3 األدلة الجنائية 9ج4

 ساعات 3 قانون العقوبات الخاص  11ج4
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 دبلوم العلوم اإلدار ة -خامسا:

 الفصل الدراسي األول

الااااارقم 

 الكودي

 اسااااااااااااام

 المقاااااااااارر

 عدد الساعات

الرقابة القضائية  1ر5

 علي أعمال اإلدارة 
 ساعات 3

الوظيفاة العاماة  2ر5

 الدولية
 ساعات 3

القااانون االدارى  3ر5

 المالى
 ساعات 3

 مادة  ختارها الدارس من بين المواد اآلتية

 ساعات 3 القضاء اإلداري  - 4ر5

 ساعات 3 العقود اإلدار ة  - 5ر5

 الفصل الدراسي الثاني 

الرقم 

 الكودي

اسم 

 المقاااااااااارر

عدد 

الساعات 

 المعتمدة

 ساعات 3 اإلدارة العامة  6ر5

النشااااااااي اإلداري    7ر5

ضبط  عام وال فق ال المر

 اإلداري  

 ساعات 3

التأد ااااب فااااى  8ر5

 الوظيفة العامة
 ساعات 3

 مادة  ختارها الدارس من بين المواد اآلتية

لمرافعااااااات ا - 9ر5

 اإلدار ة
 ساعات 3

التحكااايم فاااي - 11ر5

المنازعااااااااات 

 اإلدار ة

 ساعات 3
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 سادسا  : دبلوم الدراسات القضائية

 الفصل الدراسي األول

الااااااارقم 

 الكودي

اسااااااااااااام 

 المقاااااااااارر

عاااااااادد 

الساااااعات 

 المعتمدة

التنفياذ الجباري  1ق6

فااااي المااااواد 

المدنياااااااااة 

 والتجار ة 

 ساعات 3

ظيم ا 2ق6 ضائي التن لق

 المصري م  التعمق
 ساعات 3

 ساعات 3 اإلجراءات اإلدار ة  3ق6
 مادة  ختارها الدارس من بين المواد اآلتية

النظاام القضاائي  4ق6

 في اإلسالم
 ساعات 3

إشااكاالت تنفيااذ  5ق6

 اإلحكام 
 ساعات 3

 الفصل الدراسي الثاني

الرقم 

 الكودي

اسم 

 المقاااااااااارر

عدد 

الساعات 

 دةالمعتم

عات  6ق6 قانون المراف

 م  التعمق
 ساعات 3

قاانون اإلجاراءات  7ق6

الجنائياااة مااا  

 التعمق

 ساعات 3

م   8ق6 بات  قانون اإلث

 التعمق 
 ساعات 3

 مادة  ختارها الدارس من بين المواد اآلتية

 ساعات 3 المنطق القانوني 9ق6

اإلثبات في المواد  11ق6

 الجنائية 
 ساعات 3
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 وم حقوق اإلنسانسابعا: دبل

 الفصل الدراسي األول

الرقم 

 الكودي

عدد الساعات  اسم المقرر

 المعتمدة

لدولى  - 1س  7 قانون ا ال

 1لحقوق اإلنسان 

 ساعات 3

لدولى  - 2س  7 قانون ا ال

 1االنسانى 

 ساعات 3

حما اااة حقاااوق  - 3س  7

اإلنسان فى الشر عة 

 اإلسالمية

 ساعات 3

 المواد اآلتية مادة  ختارها الدارس من بين

قوق  - 4س  7 يات حما ة ح آل

ستوى  لي الم سان ع اإلن

 الدولي 

فلسااافة حقاااوق  -

 1اإلنسان 

 ساعات 3

 الفصل الدراسى الثانى

الرقم 

 الكودي

عدد  اسم المقرر

الساعات 

 المعتمدة

 ساعات 3النظم الدستور ة  - 5س  7
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 1لحما ة حقوق اإلنسان 

الحما ة    - 6س  7

 اإلجرائية لحقوق

 1اإلنسان

 ساعات 3

 اإلنسانفلسفة حقوق  - 7س  7

 وتطورها التار خى 

 ساعات 3

 مادة  ختارها الدارس من بين المواد اآلتية

سان  حما ة - 8س  7 قوق اإلن ح

ية  لنظم القانون في ا

  المقارنة

 ساعات 3

سان  - 9س  7 قوق اإلن حما ة ح

 1من الناحية الجنائية

 ساعات 3
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 قانون الدولى: دبلوم الثامنا  

 الفصل الدراسى األول

الرقم 

 الكودي

عدد الساعات  اسم المقرر

 المعتمدة

القااانون الاادولى  - 1د  8

 العام م  التعمق 

 ساعات 3

القاااااااااااانون  - 2د  8

 الدبلوماسى والقنصلى

 ساعات 3

القااانون الاادولى  - 3د  8

 الخاص م  التعمق

 ساعات 3

 آلتيةمادة  ختارها الدارس من بين المواد ا

القااانون الجنااائى  - 4د  8

 الدولى 

 ساعات 3

 ساعات 3 الموظف الدولى - 5د  8

 الفصل الدراسى الثانى

الرقم 

 الكودي

عدد الساعات  اسم المقرر

 المعتمدة

قاااانون األنهاااار  - 6د  8

  الدولية

 ساعات 3

ية المنظ - 7د 8 مات الدول

 والعربية م  التعمق 

 ساعات 3

 ساعات 3لاادولى القااانون ا - 8د  8
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 االنسانى

 مادة  ختارها الدارس من بين المواد اآلتية

القضاااء والتحكاايم  - 9د  8

 الدولى

 ساعات 3

القااانون الاادولى  - 11د  8

 للبحار

 ساعات 3
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 : دبلوم العلوم االقتصاد ة والماليةتاسعا  

 الفصل الدراسى األول

الرقم 

 الكودي

عدد  اسم المقرر

الساعات 

 المعتمدة

النظر ات االقتصاد ة  - 1ص  9

1 

 ساعات 3

 ةالتشر عات الضر بي - 2ص  9

1 

 ساعات 3

المنظمات االقتصاد ة  - 3ص  9

 الدولية

 ساعات 3

 مادة  ختارها الدارس من بين المواد اآلتية

القاااانون الماااالى  - 4ص  9

 1الدولى 

 ساعات 3

صاد ة  - 5ص  9 جرائم االقت ال

 1المالية 

 ساعات 3

 الدراسى الثانىالفصل 

الرقم 

 الكودي

عدد الساعات  اسم المقرر

 المعتمدة

الماليااة العامااة  - 6ص  9

م   مالى  قانون ال وال

 ساعات 3
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 1التعمق 

التشااااااااار عات  - 7ص  9

نة  صاد ة المقار االقت

1 

 ساعات 3

المنازعاااااااااات  - 8ص  9

ية  صاد ة والمال االقت

 1والضر بية

 ساعات 3

 لمواد اآلتيةمادة  ختارها الدارس من بين ا

صادى  - 9ص  9 طيط االقت التخ

1 

 ساعات 3

تشاار عات االقتصاااد  - 11ص  9

 1االسالمى 

 ساعات 3
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 ارة واالستثمارات الدولية: قانون التجعاشرا  

 الفصل الدراسى األول

الرقم 

 الكودي

عدد  اسم المقرر

الساعات 

 المعتمدة

قاااانون التجاااارة  - 1ت  11

 1الدولية م  التعمق 

 ساعات 3

عقااااود التجااااارة  - 2ت  11

 1الدولية 

 ساعات 3

منظمااااات قااااانون  - 3ت  11

 1التجارة الدولية

 ساعات 3

 ين المواد اآلتيةمادة  ختارها الدارس من ب

التنظاايم القااانونى  - 4ت  11

 1لالستثمار

 ساعات 3

 ساعات 3 التجارة االلكترونية - 5ص  11

 الفصل الدراسى الثانى

الرقم 

 الكودي

عدد الساعات  اسم المقرر

 المعتمدة

التحكاايم التجااارى  - 6ت  11

 1الدولى 

 ساعات 3

شركات التجار ة  - 7ت  11  تساعا 3ال
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 1 م  التعمق

قانون المنافسة م   - 8ت  11

 1التعمق 

 ساعات 3

 مادة  ختارها الدارس من بين المواد اآلتية

عملياااات البناااو  - 9ت  11

 .الدولية

 ساعات 3

االتفاقيات الدولية  - 11ص  11

 للنقل البحرى والجوى

1 

 ساعات 3
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 حادى عشر: دبلوم فلسفة القانون والسياسة التشر عية

 سى األولالفصل الدرا

الرقم 

 الكودي

عدد  اسم المقرر

الساعات 

 المعتمدة

نشأة وتطور المذاهب  - 1ف  11

 1الفلسفية 

 ساعات 3

فلسااافة التشااار    - 2ف  11

 1االسالمى 

 ساعات 3

فلساااافة وتااااار   - 3ف  11

القااانون العااام ماا  

 التعمق 

 ساعات 3

 مادة  ختارها الدارس من بين المواد اآلتية

 ساعات 3 ة حقوق اإلنسان فلسف - 4ف  11

 ساعات 3 السياسة التشر عية - 5ف  11

 الفصل الدراسى الثانى

الرقم 

 الكودي

عدد  اسم المقرر

الساعات 

 المعتمدة

القااانون الرومااانى  - 6ف  11

 1م  التعمق 

 ساعات 3

 ساعات 3فلسفة وتار   القانون  7ف  11
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  - .الخاص م  التعمق

 ساعات 3 1  فن صياغة التشر  - 8ف  11

 مادة  ختارها الدارس من بين المواد اآلتية

 ساعات 3 1المنطق القانونى  - 9ف  11

أصول النظم القانونية فى  - 11ف  11

بعاااض الااادول العربياااة 

 1واألفر قية 

 ساعات 3
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 ثانى عشر: دبلوم القانون المدنى

 الفصل الدراسى األول

الرقم 

 الكودي

عدد  اسم المقرر

 الساعات

 المعتمدة

 ساعات 3 العقود المدنية - 1م  12

المصاااادر وأحكاااام  - 2م  12

 1االلتزام 

 ساعات 3

فلساااافة وتااااار    - 3م  12

 1القانون الخاص 

 ساعات 3

 مادة  ختارها الدارس من بين المواد اآلتية

الشاااهر العقاااارى  - 4م  12

 1والتوثيق

 ساعات 3

ية  - 5م  12 الحما ة القانون

 1 لحق المؤلف

 ساعات 3

 لفصل الدراسى الثانىا

الرقم 

 الكودي

عدد  اسم المقرر

الساعات 

 المعتمدة

القاااانون المااادنى  - 8م  12

 1المقارن 

 ساعات 3
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التعاقاااد بوساااائل  - 9م  12

 1االتصال الحد ثة 

 ساعات 3

قااااانون العماااال  - 11م  12

 1والتأمينات 

 ساعات 3

 ةمادة  ختارها الدارس من بين المواد اآلتي

 ساعات 3 1 المسؤلية المدنية - 13م  12

مواد  - 14م  12 فى ال بات  اإلث

 1المدنية 

 ساعات 3

 

 

 
 

 ثالث عشر: دبلوم العقود

 الفصل الدراسى األول

الااارقم 

 الكودي

عاااااااادد  اسم المقرر

الساااااعات 

 المعتمدة

النظر ااة العامااة  - 1 ع 13

للعقااد   دراسااة ماا  

 التعمق 

 ساعات 3

 ساعات 3 1 لتجار ةالعقود ا - 2 ع 13

 ساعات 3نظر ااة العقااد فااى  - 3 ع 13
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 القانون الرومانى

 مادة  ختارها الدارس من بين المواد اآلتية

في  4 ع 13 قوانين  نازع ال ت

 مجال العقود

 ساعات 3

 ساعات 3 االتفاق االجرائى - 5 ع 13

 الفصل الدراسى الثانى

الااارقم 

 الكودي

عدد الساعات  اسم المقرر

 ةالمعتمد

نظر ااة العقااد فااى  - 6 ع 13

 1 الشر عة اإلسالمية

 ساعات 3

عقاااود المعاااامالت  - 7 ع 13

 1 الدولية

 ساعات 3

النظر ااة العامااة  - 8 ع 13

 .للعقود اإلدار ة

 ساعات 3

 مادة  ختارها الدارس من بين المواد اآلتية

عقاااود اإلنشااااءات  - 9 ع 13

 1 الدولية

 ساعات 3

عقااااد التااااأجير  - 11 ع 13

 1 التمو لى

 ساعات 3
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 دبلوم التحكيم -راب  عشر:

 الفصل الدراسى األول

الرقم 

 الكودي

عدد  اسم المقرر

الساعات 

 المعتمدة

النظر اااة العاماااة  - 1ت  2

 1 للتحكيم

 ساعات 3

التحكااااايم فاااااى  - 2ت  2

 1المنازعات الدولية 

 ساعات 3

فى  - 3ت  2 قوانين  نازع ال ت

مجال التحكيم التجارى 

1 

 ساعات 3

 مادة  ختارها الدارس من بين المواد اآلتية

قود  - 4ت  2 في الع كيم  التح

 المدنية.

 ساعات 3

التحكيم فى الشر عة  - 5ت  2

 1اإلسالمية 

 ساعات 3

 الفصل الدراسى الثانى

الرقم 

 الكودي

عدد  اسم المقرر

الساعات 
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 المعتمدة

التحكااااايم فاااااى  - 6ت  2

 1المنازعات اإلدار ة 

 تساعا 3

فلساااافة وتااااار    - 7ت  2

 1التحكيم

 ساعات 3

التحكاايم التجاااري  - 8ت 2

 1الدولي

 ساعات 3

 مادة  ختارها الدارس من بين المواد اآلتية

التحكاايم فااي مجااال  - 9ت  2

 .العمليات المصرفية

 ساعات 3

التحكاايم فااى عقااود  - 11ت  2

 1اإلنشاءات الدولية 

 ساعات 3
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 ية الفكر ةدبلوم الملك -خامس عشر:

 اسى األولرالفصل الد

الرقم 

 الكودي

عدد  اسم المقرر

الساعات 

 المعتمدة

النظر ة العامة لحق  - 1ف   2

المؤلااااف والحقااااوق 

 1المجاوره 

 ساعات 3

العالمااات التجار ااة  - 2ف  2

والمؤشاارات والرسااوم 

 والنماذج الصناعية

 ساعات 3

قااااانون حما ااااة  - 3ف  2

 1 المنافسة م  التعمق

 ساعات 3

 مادة  ختارها الدارس من بين المواد اآلتية

 ساعات 3 1 الملكية الصناعية - 4ف 2

االنقااااذ وتساااو ة  - 5ف  2

منازعاااات الملكياااة 

 الفكر ة

 

 اسى الثانىرالفصل الد

الرقم 

 الكودي

عدد الساعات  اسم المقرر

 المعتمدة

التطبيقاااااااااات  - 6ف  2

المعاصرة لحق المؤلف 

 ساعات 3
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حما ااااة األصااااناف )

 (لنبتا ةا

ية  - 7ف  2 الحما ة الجنائ

لحقااااوق الملكيااااة 

 الفكر ة 

 ساعات 3

بااراءات االختااراع  - 8ف  2

  ونماذج المنفعة

 ساعات 3

 مادة  ختارها الدارس من بين المواد اآلتية

ية  - 9ف  2 قات الدول االتفا

المتعلقااة بالملكيااة 

 الفكر ة

 ساعات 3

حما ااة المنافسااة  - 11ف  2

الممارساااات ومنااا  

 االختيار ة 

 ساعات 3
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 ثالثًا: نظام الدراسة

 تنقسم السنة الدراسية إلى فصلين دراسيين:

 ةقةة  حي ولىةةلم حق بح ةةلم حقةليةةل حقىالةيةةا يةةبا ىحوةة ا أةة  ىاليةةا كةةل   الفصل الدراسى األول
 الفصل الدراسى الثانى أصل  بح  .

o  ىز  يىحأقةا يولة  حقكليةا  ة بيب وةز  حقةب يا ح  قغا حق  بي  حقبةي يا ىيوةحقلغا
 ي  يقببحم  ى يقبب  كليلا  ى  كثب  إو ج حقلغ ي  حقفبى يا  ى حإلىوليزيا. 

o  ل  حق بحف يول  حقق م حقيخ ص ىيوىز  يىحأقا يول  حقكليةا  ةبف   لةىم   ىل حق 
  بح لم  ليل  ى  كثب  لغا  وى يا  ة  يىحأقا يول  حقوليةا.

 ألقصى الحد األدنى وا: رامعاً 

 لمدة الدراسة

يكةةةى  حقوةةة  حأل ىةةة  قىيةةةل  بوةةةا حقةةة  لىم أصةةةلي   بح ةةةيي  ىحقوةةة  حألقصةةة   ب ةةةةا  (0
 أصىل  بح يا ي  لقيا  ى ي فبقا.

 يو  ب كل أصلي  صيفيي   يثل ا أصل  بح   ىحو . (5

   رذح قم ي  كيل ي  ل لم حق خبج خالل حقي ا حقزيىيا حقيقببا.ب يلغ  قي  حق ح (3
 

 اسىخامسًا: العبئ الدر
(  ةةل ا 02(  ةةل ا ية يةة ا كوةة    ىةة    05ي ةةبحىف حقة ةةد حق بح ةة  قل بح ةةا  ةةي    (0

ية يةة ا كوةة   قصةة  أةة   ج يةة  حقفصةةلي  حألىل ىحقثةةلى   لةة      كةةى   ةةل لم 
حق ةل لم ىييكة  قلة حب  حق  ةويل أة  حقصةي  أة  حقيةىح  حإلو لبيةا ية   ةي  حةذ  

 ية ي ا كو   قص . ل لم  2    ي  حقيقببحم ال يزي       ل ل ال  ل  

يوىز زيل ا حقةب  حق بح   قل حب  أة   ج ية  حقفصةلي  حق بح ةيي  حألىل ىحقثةلى   (5
 ل ا ية ي ا رذح كل  ي  شأ  ذقة   يكةي  حقة حب  ية  حق خةبج أة  ذحم  08رق  

 حقفصل حق بح  .

سادسًا: متطلبات التخرج 

 للدملوم
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  ل ا ية ي ا. (08 بح ا ىحو يلز يويى ا ي  حقيقببحم حإلو لبيا  ة     (0
 (  ل لم ية ي ا.2 بح ا ىحو يلز يويى ا ي  حقيقببحم حالخ يلبيا  ة     (5

ر ةةة ح   وةةةر حق خةةةبج ي ةةةولا حق لقةةةب أةةة  حقفصةةةل حق بح ةةة  حقثةةةلى   ى   ةةةل لم  (3
 ية ي ا.

 
 سامعًا: الشروط العامة للقبول

يشةةة ب  قلقيةةة   أوةةة    لةةةىم حق بح ةةةلم حقةليةةةل حقوصةةةىل  لةةة   بوةةةا حقلي ةةةلى  أةةة   (0
يةةة  روةةة ج حقوليةةةةلم حقيصةةةبيا  ى يةةة   ج يةاةةة   ليةةة  ية ةةةب   ةةةا  ى  حقوقةةةى 

 يةل قا ى لقى  ا قل  لىيلم. ل   بوا 
ىيوةىز قخبيوة   ل  يؤحةل  ةلل  ولصالق حق   يقلم يش ب     يكى  حق حب   

كليلم حقشبيةا ىحققةلىى   ق ةييال  حقشةبيةا ىحققةلىى  ىحقشةبيةا حإل ةالييا حق قة م قل حب ةا 
 .حإل الييا  لقكليا(   لىم حقشبيةا 

 ح  يفل  وييب حقي  ى حم حقي لى ا ي  ر حبا حق بح لم حقةليل. (5

 حب ةةلق ال ي ةةبف  02رذح قةةل  ةة   حق حب ةةي  حقي ةة و ي  أةة  حقفصةةل حق بح ةة   ةة   (3
 حق  لىم أ  ذق  حقفصل يلقم يقبب يول  حقكليا غيب ذق .
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 ثامنًا: األوراق المطلومة

 للتقدم للقيد والتسجيل 

 ت العليامالدراسا
 

o  ـــة ـــى األوراق الخاص ـــوى عل ـــروف يحت مظ

 مالتقدي .

o .ُصل شهادة الليسانس + صورة 

o .ُصل شهادة الميالد كمبيو ر + صورة 

o 2 .صور شخصية حديثة 

o 5 .دوسيه مالستيك لحفظ األوراق 

o  والحاسب اآللى  شهادة الماجستير والتويفل

 مالنسبة للتقدي  لمرحلة الدكتوراه.

o 5 ــية ــة الشخص ــور البطاق ــة  ص ُو العائلي

 حديثة.

o  ــب ــالترخي  للطال ــل م ــة العم ــة جه موافق

ضباط  نود و صف وج فراد  سبة أل سة مالن مالدرا

ظي   ئة التن قة هي سلحة )مواف قوات الم ال

إدارة التـــدريبب ومالنســـبة  -واإلدارة 

قة  شرطة )مواف ضباط ال نود و صف وج فراد  أل

 وزارة الداخليةب.
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  اسعًا: قواعد الدراسة

حريريًا فى جميع مقررات الدراسة ومدة يمون االمتحان   .0

االمتحان التحريرى ثالث ساعات لمل مقرر ويجوز لمجلس 

لك  عض   كل ُو م فى  شفويًا  حان  قرر امت ية ُن ي المل

 المقررات.

 مون النهاية العظمى للدراسات فى كل مادة من مواد  .5

ية ُو  سواء التحرير جة  شرون در لدملوم ع سة ما الدرا

 الشفوية.

ت والنقاط التى يحصل عليها الدراسى فى  قدر الدرجا .3

 كل مقرر دراسى حسب لجدول اآل ى:

التقدير  51الدرجة من 

 ماألحرف

التقدير  النقاط

 العام

 يي لز 4   51رق   08
 يب فب و حق وي   3.2 ب+ 08رق   قل ي   07
 و حق وي   3 ب 07رق   قل ي   02
 وي  5.2 ج+ 02رق   قل ي   02
 يق ىل 5 ج 02رق   قل ي   04

 بح ب صفب f 04 قل ي  
 يعتبر الطالب ناجحا إذا حصل على  قدير )جب. .4

 حساب النقاط والمعدالت:
حةى   ةلبا  ة  ولصةل ضةبب  ة    مجموع نقاط المقرر الواحـد: -

 حقىقل  حق   يوصل  ليال حق حب  أ      حق ل لم حقية ي ا قليقبب.
حقىقةل  حق ة   حةى   ةلبا  ة  يويةىع: مجموع نقاط الفصل الدراسـى -

 وصل  ليال حق حب  أ  وييب يقببحم حقفصل.
المعدل 

 = الفصلى
 مجموع نقاط الفصل الدراسى.

مجموع عدد الساعات المعتمدة المسجلة فى الفصل 

 الدراسى.

المعدل 

 =التراكمى 
مجموع النقاط لجميع المقررات المسجلة التى حصل عليها 

 الدارس طول فترة الدارسة.

طوال فترة لساعات المعتمدة المسجلة مجموع عدد ا

 .الدراسة

 



 - 34 - 

 قواعد االنسحاب: 

يوةةةىز قلةةةة حب  حالى ةةةةولب يةةة  يقةةةةبب  ى  كثةةةةب يةةة  حقيقةةةةببحم حالخ يلبيةةةةا خةةةةالل  (0
حأل  ى ي   حألىل ىحقثلى ( ي    حيا حقفصل حق بح   ىأ  حةذ  حقولقةا ال يث ةم قةا 

 أ   ولا  ىا يى وب.

قوضةىب حقيىصةىص  لياةل أة  حةذ  حقولقةا يوىز قل حب  رذح كةل  ي ة ىأيلق ى ة ا ح (5
% يةةةة   ةةةة   حق ةةةةل لم حقية يةةةة ا(    يى ةةةةوب كليةةةةلق يةةةة  حق بح ةةةةا أةةةة   وةةةة  72 

حقفصةةىل حق بح ةةيا ىذقةة   يىحأقةةا يولةة  حق بح ةةلم  ىةةل   لةة  حق ةةبحف يةة  يولةة  
حقكليةةةا  ىأةةة  حةةةذ  حقولقةةةا يث ةةةم قةةةا أةةة   ةةةولا  ىةةةا يى ةةةوب  ةةةةذب يق ةةةىل  م.ع( 

  ىية  ب حالى ولب أ  حذ  حقولقةا ىأقةلق قلقية  قية ا قوييب يقببحم حقفصل حق بح  
 أصل  بح   ىحو .

وكم حقفقب ي  حق ةل ق ي  يوةىز قيولة  حقكليةا    يىقة  قية  حقة حب  رذح يب يبح لا  (3
 ق م  ةذب يق ىل ىأ  حذ  حقولقا ال  و  ب ي ا ريقل  حققي  ضي  حقية ا حقيقةببا 

 قلوصىل  ل  حق بوا ىأقلق ألوكلم حذ  حقالةوا.

 :قواعد الحضور والغياب 

يوةةةبم حقةةة حب  يةةة   خةةةىل حالي وةةةل  حقىاةةةلة  قليقةةةبب حق بح ةةة  رذح زح م ى ةةة ا  -
% ي  حق ل لم حق بح يا حقية ي ا قليقةبب أة  حقفصةل حق بح ة  52غيل ا    

حقىحوةة   ىية  ةةب حقةة حب  بح ةة لق أيةةا ىيبصةة  قةةا  قةة يب  بح ةةب( يةةلقم يقةة م  ةةذبحق 
 يق لا يول  حقكليا.

 ــ ــام التغي ــان ُحم ــول االمتح ــن دخ ب ع

 النهائى:
يوةةةةىز قيولةةةة  حقكليةةةةا  ةةةةة  يىحأقةةةةا قوىةةةةا حق بح ةةةةلم حقةليةةةةل  أويةةةةل حالي وةةةةل   

حقىاةةلة  قلةة حب  أةة  يقةةبب  ى  كثةةب رذح كةةل  قةة   غيةةب  ةة    ح  حالي وةةل  أةة  حقيىح يةة  
حقيوةة  ا  ةةةذب يق لةةا يولةة  حقكليةةا ىأةة  حةةذ  حقولقةةا  بصةة   بوةةا حق لقةةب أةة  حقيقةةبب 

ا أيةا غيةب يك يةل   (  لة     يةؤ ج حقة حب  حالي وةل  أة  حقيقةبب  ى حي ولىحقيؤول 
حقيقةةببحم حقيؤولةةا أةة  يى ةة  غلي ةةا حأل ةة ىع حقثةةلى  يةة    حيةةا حقفصةةل حق بح ةة  حق ةةلق  
قلفصةةةل حقةةةذج يؤوةةةل أيةةةا حالي وةةةل  حقىاةةةلة  ى ال ح   ةةةب حقةةة حب  بح ةةة لق أةةة  حقيقةةةبب  ى 

ق قةةةة يب   (  لق قةةةة يب حقفةلةةةة  حقةةةةذج حقيقةةةةببحم حقيؤولةةةةا  ةةةةة    ح  حالي وةةةةل  ىي ةةةة   ل ح
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يوصل  ليا ىيش ب  ق أويل حالي ول  حقىالة     يكى  ق  قضة  أصةالق  بح ةيلق ىحوة حق 
  ل  حألقل  ة    ويلا.

 :إيقاف القيد 
يوىز ريقل  حققي   لقى  ا قل حب   ىةل   لة  بغ  ةا قية ا ال  زية   لة  أصةلي   

قةةا  شةةةب     يكةةةى  قةة  قضةةة  أصةةةالق  بح ةةيي  ي  ةةةل ةي   ى ثةةالر أصةةةىل  بح ةةةيا ي فب 
 بح ةةيلق ىحوةة ح  لةة  حألقةةل  ةةة    ةةويلا  ىال  و  ةةب يةة ا ىقةة  حققيةة  ضةةي  يةة ا حقوةة  

 حألقص  قل بح ا.
  ية يا النهائ سات العل نات الدرا قد امتحا  ع

 مرة واحة فى نهاية الفصل الدراسى:

 من المقررات الدراسية: اإلعفاء 
 ةةة   ةةة   قةةةا حقىوةةةلف أياةةةل أةةة   وةةة  يةفةةة  حقةةة حب  يةةة  حقيقةةةببحم حق بح ةةةيا حق 

حق  لىيلم حقىحب ا أ  حذ  حقالةوا  ى حق  لىيلم حق   حو لزحةل  ىوةلف أة  كليةا  ى يةاة  
  خب يةل ل  يل ال يزي       ب  ل لم ية ي ا أ  حق  لىم حقىحو .

  ـــتير ـــدرجتى الماجس ـــة ل ـــام العام األحم

 :والدكتوراه

 قواعد اإلشراف على الرسائل:  

يةةة   حخةةةل حقكليةةةا  ضةةةى يةةة   ةةةي    ضةةةل  حيةةةةا حق ةةة بي   حإلشةةةبح ي ةةةىق   -1
  لقكليا   بوا    لذ  ى    لذ ي ل  .

يشةةةبأي    قةةةة   حقيشةةةبأي   لةةة  ب ةةةلةل حقيلو ةةة يب ىحقةةة ك ىبح حألقصةةة حقوةةة   -2
 . قص كو  

 لةةة  ب ةةةلةل  حإلشةةةبح حقيشةةةب  حقيىفةةةب  أةةة   ر ةةةلباال يوةةةىز حقيىحأقةةةا  لةةة   -3
بيةةب  ةة  حقب ةةلةل حق ةةل يشةةب   لياةةل حال  ةةة   قةة يم  ق  حقيلو ةة يب ىحقةة ك ىبح

ىحق ةةةبحف يةةةة  يوةةةةل يولةةةةا  ى يىضةةةةم رقيةةةةا أةةةة  حإلشةةةةبح    قةةةةل قةةةةىص حقيةةةةل ا 
 ( ي  حقالةوا حق ىفيذيا حققلىى   ىظيم حقوليةلم.111 
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يوىز  ةيي   ى رضلأا يشةب  يشةلب  ية  وليةةا  خةبج أة  حقخةلبج ىذقة   -4
ية  يولة    لق بحف ي  حقيشب  حقيصبي  ى يىحأقا حقق ةم حقيخة ص ى قةبحب

 .حقكليا

كةةل   رذح ال يوةىز    يشةب   وةة    ضةل  حيةةةا حق ة بي   لةة  حقة حب   
حقيشةةةب  و ةةة  حق بوةةةا حقبح ةةةةا ى ةةة ل  ى يصةةةلحب  ىال يوةةةىز   قب ةةةل حقةةة حب  يةةة  

 أ  قوىا حقوكم.  يضلق حش بحكا 
حقوةةةةةة  حألقصةةةةةة  قةةةةةةة   حقب ةةةةةةلةل حقي ةةةةةةيىف  لإلشةةةةةةبح   لياةةةةةةل قل ةةةةةةالب  

ذ ىخي ةةا  شةب ب ةةلقا ق  ة لذ حقي ةةل  ي  ىال حقيصةبيي   شةبى  ب ةةلقا ق  ة ل
ي خل أل حةذح حقىصةلب ب ةلةل حقيةية ي  ىحقي ب ةي  حقي ةل  ي  ىيوةىز قيولة  

  ولىز حذح حقة    يىحأقا يول  حقكليا  –حقق م حقيخ ص أل ولقا حقضبىبا 
يوةةب حالو فةةلظ  ل ةةم حقيشةةب  حقي ةةىأ   لةة  حقب ةةلقا ىي ةة و  ىصةةي ا  

 ىل ةب يةب ية   حإلشةبح   ىي ة ثى  حقة حب  ية  شةب  أ  يكلأأا حإلشةبح   يةل ي
( ية  قةلىى  59يةى  حق بوةا   قةل قليةل ا   روةبح حميبىب   ا حشاب ال ة كيلل 

  ىظيم حقوليةلم ي    ىأ  حقيشب   ة   ق يم  قبيب حقصالويا.
ي ةةةي   ةةةإوبح   غييةةةب غيةةةب وةةةىحبي أةةة  حج ىقةةةم خةةةالل أ ةةةبا   ةةةويل  

ي   ةةإوبح   غييةةب وةةىحبي ىحوةة  قيىضةةىع   ىي ةةحقوكةةم حق لوةر ق ةةل  شةةكيل قوىةةا
حقب ةةلقا قيةةبا ىحوةة ا أقةة  خةةالل يةةبا حق  ةةويل قل لوةةر شةةب     ال يكةةى  قةة  يةةب 

ال ي    أ  حو  لب ي ا و ي ا.  كثب ل    حيا حق  ويل   ي  ثالر  ىىحم ىح 
أةة  قوىةةا حقوكةةم كيشةةب  ىال يةةة   يوةةىز    يشةةلب  حقيشةةب  حقيةةةلب  حخليةةلق  -1

 ظب . وم  ي  خلبويلق  يوكيلق 
رخ ةةةلب ر حبا حقوليةةةةا  لق شةةةكيل حقيق ةةةبف قلوىةةةا يىلقشةةةا حقب ةةةلقا ق ةةةل يى ةةة   -2

حقيىلقشا  ىقم كةل  ىذقة  ال  يةل  حق شةكيل  ىال يوةىز يىلقشةا حقب ةلقا حال 
  ة  ح  يل  حق شكيل ي  حقوليةا.
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يكى  حقوكةم  لة  حقب ةلقا  ى يىلقشة ال  لقكليةا خةالل  ة ا حشةاب ية   ةلبي   -3
 حق شكيل يىحأقا حقوليةا  ل  

أىبيةةةلق   قبيةةةبحق يقةةة م كةةةل  ضةةةى يةةة    ضةةةل  قوىةةةا حقوكةةةم  لةةة  حقب ةةةلقا  
ويل يل  ىاةل ي ضةيىل حق بحواةل أة    قبيبحق  ىال  ى ق م قوىا حقوكم  ل  حقب لقا 

شةةأ  يةةى  حقةة حب  حق بوةةا حقةلييةةا أةة  حقوقةةى  ىحق قةة يب حقةةذج يةةى  قةةا ىيةةةب  
  قوىةا حق بح ةلم حقةليةل حق ق يب حقةلم  ل  يول  حقق م حقيخ ص ثم يةب   ل

ى   لقكليةةةا  ثةةةم  لةةة  يولةةة  حقكليةةةا حقةةةذج يق ةةةبف يةةةى  حق لوةةةر  بوةةةا حقةةة ك ىبح  
 حقيلو  يب أ  حقوقى  ىحق ق يب حقذج  يى   ا ى ىلقش حقب لقا  الىيا.

 قةةةةببم صةةةةالوي ال قليىلقشةةةةا    لةةةة  حقةةةة حب     ي  ةةةةب ب ةةةةلق ا رذح يةةةةل 
    لةة  حقب ةةلقا ى ليةةا  كةةل  ضةةى يةة    ضةةل  قوىةةا حقوكةةم رقةة ىي ةةلم ى ةةخا 

وبح  ح  يى ع يك  ا حقكليا خي ي  ى خا يىال  ة  رولزا حقب لقا ي  قوىا حقوكم ى 
يةة حعحق ةةة يالم حق ةةل قبب اةةل حقلوىةةا   حةةذ  حقى ةة  ىوةةى ل و ةة  رذح كةةل  حقيةةى   ىح 

 قل بوا  وكم قضلةل.

 درجة الماجستير في الحقوق: 

حقوقةةى  ىيىحأقةةا  يوةةىز قيولةة  حقوليةةةا  ىةةل   لةةل حق ةةبحف يولةة  كليةةا 
يولة  حق بح ةلم حقةليةل ى ةة  حخةذ ب ي يوةلق  حألق ةلم حقةلييةا حقي خصصةا    
ييةةى   لالشةة بح  يةةب روةة ج حقوليةةةلم حألوى يةةا حقية ةةب   اةةل  بوةةا حقيلو ةة يب 

 أل  خصصلم حألق لم حقةلييا حقيخ لفا.
 لةةل  وةة ج   لىيةةلم حق بح ةةلم حقةليةةل  ى  وةة    لىيةةلم  ولصةةالق    يكةةى   -0

ص حق ةةل  يىواةةل حقكليةةا  ى يةةل يةةةل ل  يةةل يىاةةل ىيوةةىز ق لقةةب   لةةىم حق خصةة
حق خصص رذح حو لز  ىولف ىص      حق ةل لم حقي  ل ةا قلوصةىل  لةل 
حقةةة  لىم    ي ةةةول يىضةةةىع ب ةةةلقا قلوصةةةىل  لةةةل  بوةةةا حقيلو ةةة يب حق ةةةل 
 يىواةةل حقكليةةا أةةل حوةة  حقيىضةةى لم حق ةةل   ةةم  بح ةة ال أةةةال  ى لةةل  ال  ةة م 
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 ةلىيا قلب لقا رال  ة  وصىقا  لل حقة  لىم  ىوةلف ى لةل  ال  قةلحق حقيىلقشا
  .حقي ا  ي   لبي  حق  ويل قلب لقا ىحقيىلقشا حقةلىيا    حثىل  شب شابح

   ي ق م حق لقب   ل ا قل  ويل ىح  يفل  حقي  ى حم حقي لى ا ىحال  يلبحم  -5
قي ةة ى حم حقالزيةةا رقةةل ق ةةم حق بح ةةلم حقةليةةل  لقكليةةا حقةةذي يوةةىل حق لةةب ىح

رقةةل حقق ةةم حقةليةةل  حقيخةة ص إل ةة ح  حقةةب ي ى ةيةةي  قوىةةا حإلشةةبح   لةةل    
 .كل يي  قل لقبيقىم  و    ضل  حقلوىا  ةيل حقيبش  حأل

ىوليزيةةةةا  ى حقفبى ةةةيا يةةة   وةةةة     ي قةةة م حق لقةةةب  شةةةةال ا حو يةةةلز حقلغةةةا حإل -3
يبحكةز يبحكز حقلغا حق ل ةا قلوليةا  ى ي  حقوليةلم حقيىةلظبا  ى ية   وة  حق

 .حقلغىيا حقية ي ا ىأقل قيل يقبب  يول  حقكليا ىيول  حقوليةا
يوةةةىز قيولةةة  حقكليةةةا  ىةةةل   لةةةل حق ةةةبحف يولةةة  حقق ةةةم حقيخةةة ص ق ةةةىل  

  ويل حق لقب حقولصل  لل  بوا حق  لىم أل غيب أبىع حق خصص ىذق   ة  
  .حو يلز   ىولف     ي  حقيقببحم حق بح ل

 

(  ةةل ا ية يةة ا أةةل 05ال حق  بي ةةيا  ةة  حق كييليةةا ال يقةةل  ةة    ةةل ل  
ي  ىج حق بح ةلم حقةليةل ىحق ةل يبححةل حقق ةم ضةبىبيا ق حب ة ا ى وة   قصةل ثيةل  

.ىأل حذ  حقولقا ي ي  قل لقب +Cيىح   لل حال يقل ي  ىج حق بحكيل أيال   
   ةةويل  ةةل لم حقب ةةلقا  ةةة  يىحأقةةا حقيشةةب  حقةليةةل حقبةي ةةل رذح  بح  حق لقةةب 

 حالى ال  ي  وييب حقيقببحم حق بح يا حق كييليا.حق  ويل ق ل 
يشةةةةكل يولةةةة  حقق ةةةةم قوىةةةةا حإلشةةةةبح   لةةةةل ب ةةةةلقا حقيلو ةةةة يب ىيقةةةةىم  

 كل يي .حقيشب  حقةليل حقبةي ل  ةيل حقيبش  حأل
 :مون طرق منح درجة الماجستير وفقا لما يلي  

   يقةةىم حق لقةةب  ةةإوبح   وةةر أةةل يىضةةىع يقةةب  يولةة  حقكليةةا  ىةةل   لةةل  .0
  ىةةةل حق ىيوةةةىز قيولةةة  حقكليةةةا  يةةة  يولةةة  حقق ةةةم حقةليةةةل حقيخةةة ص ىصةةةيا 

   ي ي  قل لقةب  ةإوبح   حقيخ ص   لل  ىصيا ي  يول  حقق م حقةليل
 ةةة  حقىقةةل  حقخلصةةا   وثةةا أةةل يةاةة   ليةةل يخةةب  ى واةةا  خةةبي  وقةة  
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ي قة م حق لقةب  ى ةلةق  وثةا أةل ب ةلقا  ق لاةل   ى حقي  ل ةلم حقخلصةا  لق وةر
ال يوةةةىز     قةةةل حقيةةة ا حقالزيةةةا قىيةةةل حةةةذ   ىلقشةةة ا أياةةةلقوىةةةا حقوكةةةم  ةةةة  ي

حق بوةةا  ةة   ةةىا ىحوةة ا ق ةةل  شةةكيل قوىةةا حقوكةةم ىيوةةىز يةة حل و ةة  ثةةالر 
 ىىحم ىأل ولقا حقضبىبا  ب ب  ىىحم يلغل  ةة حل   ةويل حق لقةب رذح قةم 
يكةةة  قةةة    ةةةم  بح ةةة ا ىيةةة م  و يةةة  حقيةةة ا  ىةةةل   لةةةل  قبيةةةب يةةة  حقيشةةةب   ى 

 .يول ل حقق م ىحقكلياحقيشبأي  ىيىحأقا 
رقةل يولة    قبيةبحق يق م حقيشب   لل حقب لقا  ة  حالى ال  ية  ر ة ح حل  

حقق ةةم حقيخةة ص أةةل شةةأ  صةةالوي ال قليىلقشةةا  ىيكةةى  يشةةفى ل  ةةلق بحف  شةةكيل 
ىقيول  حقق م    ي لب ى خا ي  حقب لقا قإل ةالع  قوىا حقوكم  لل حقب لقا.

  ليال.
ل  قبيةةةةةب حقيشةةةةةب   لةةةةةل حقب ةةةةةلقا   لةةةةة ر ال ةةةةةايولةةةةة  حقكليةةةةةا   ةةةةةة   

صةالويا حقب ةةلقا قليىلقشةةا  ىكةةذق   شةةكيل قوىةا حقوكةةم  لياةةل  ىةةل   لةةل حق ةةبحف 
 يول  حقق م حقيخ ص ىقب ج قوىا حق بح لم حقةليل.

 لل حق لقب    ي  ب ب لق ا  رذح  قببم صالوي ال قليىلقشةا   ىي ةلم  
 ةةلقا ى ليةةةا    ى ةةخا يىاةةل رقةةل كةةةل  ضةةى يةة    ضةةل  قوىةةةا حقوكةةم  لةةل حقب 

 يى ع يك  ا حقكليا     حقى   حق ل يقببحل يول  حقكليا.
ي ةةةةي  أةةةةل شةةةةال ا حقيلو ةةةة يب يىضةةةةىع حقب ةةةةلقا حق ةةةةل قةةةة يال حق لقةةةةب   

 . بوا حقيلو  يب أل حقوقى  ىوصىقا  لل
يو ةةةب  قةةة يب  بوةةةا حقيلو ةةة يب قلةةة حب  حقةةةذي يو ةةةلز يىلقشةةةا ب ةةةلق ا  

وصل  ليا حقة حب  أةل حقة  لىم ىحق قة يب  حقةلييا  ىل   لل ي ى   حق ق يب حقذي
 (.5( رقل 0حقذي وصل  ليا أل حقب لقا  ى  ا  

 :يعلن نجاح الطالب مأحد التقديرات اآل ية 

(c)-  يلو  يب أل حقوقى. 
(c+)-  يلو  يب أل حقوقى    ق يب وي. 
 (B)-   و حق يلو  يب أل حقوقى    ق يب وي. 
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 (A)- زيلو  يب أل حقوقى    ق يب يي ل. 

 ىقلوىا     ىصل    ل ل حقب لقا يب حقوليةلم حقيصبيا ىحألوى يا. 
 في الحقوق هدرجة الدكتورا 

  ــة ــي درج ــول عل ــب للحص ــد الطال ــترط لقي يش

 في الحقوق الشروط اآل ية: هالدكتورا

 لةةةةل   لةةةةىيي  يةةةة    لىيةةةةلم حق بح ةةةةلم حقةليةةةةل  ى  بوةةةةا  ولصةةةةالق    يكةةةةى   -0
ةةلم وياىبيةا يصةب حقةب يةا  ى حقيلو  يب ية  روة ج كليةلم حقوقةى   ولي

 . بوا  لييا يةل قا
 ى حقفبى ةيا  ى غيبحةل ية   حإلىوليزيةا   ي ق م حق لقةب  شةال ا حو يةلز حقلغةا  -5

 .حقلغلم ىأقل قيل يقبب  يول  حقكليا ىيول  حقوليةا
 

يقةةة م  لةةةب   ةةةويل يىضةةةىع حقب ةةةلقا رقةةةل  ييةةة  حقكليةةةا ىيةةةةب   لةةةل  
م حقيخةة ص ىيشةةيل قةةبحب يولةة  حقكليةةا يولةة  حقكليةةا  ةةة   خةةذ ب ج يولةة  حقق ةة

( ية  حقالةوةا حق ىفيذيةا 98 ةيي  حقيشب   لل ر  ح  حقب لقا ىأقةل قةىص حقيةل ا 
  .ققلىى   ىظيم حقوليةلم

 فـي  هيشـترط لنيـل الطالـب درجـة الــدكتورا

 الحقوق الشروط اآل ية:

   يوبي قي ا  ليي    لل حألقل(  وثل أل يىضةىع يقةب  يولة  حق بح ةلم  -0
ىقل لقةب    يخ ةلب يىضةىع  ىحق وىر  ىل   لل حق بحف يول  حقكليةا  حقةليل

ب لق ا  شب     يكى  ذح صةلا  إوة ج يةىح  حقة  لىيلم حق ةل ىلقاةل  ى  بوةا 
 حقيلو  يب حق ل وصل  ليال.

    يق م ى لةق  وىثا أل ب لقا  ق لال قوىا حقوكم ىحقيىلقشا. -5
أةل   ةىىيلق   قبيةبحق  ص يق م حقيشب   لل حقب لقا رقل يول  حقق م حقيخ 

ىيةةب  قةبحب يولة   ىاليا كل  لم وليةل    ي ج  ق م حق لقب أةل  وىثةا 
حقق م أل حذح حقشأ   لل يول  حقكليا ىيوةىز أةل ضةى  حق قبيةب رقغةل    ةويل 

 ي  حقالةوا حق ىفيذيا ققلىى   ىظيم حقوليةلم. 015حقب لقا ىأقل قليل ا 
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حم ي   ةلبي    ةويلال  حال ي ق    ويل حقب لقا  ة  يضل خي   ىى  
 لةةةل  قبيةةةب   ىةةةل حق رذح ب ي يولةةة  حقكليةةةا حإل قةةةل   لةةةل حق  ةةةويل قيةةة ا يوةةة  حل 

 حقيشب   ة   خ  ب ج يول  حقق م حقيخ ص.
رقةل يولة    قبيةبحق يق م حقيشب   لل حقب لقا  ة  حالى اةل  ية  ر ة ح حل  

 ةةةلق بحف حقق ةةةم حقيخةةة ص أةةةل شةةةأ  صةةةالويل ال قليىلقشةةةا  ىيشةةةفب حةةةذح حق قبيةةةب 
 شةةكيل قوىةةا حقوكةةم  لةةل حقب ةةلقا ىقيولةة  حقق ةةم    ي لةةب ى ةةخا يةة  حقب ةةلقا 

  ليال.  لإل الع
 :يعلن نجاح الطالب مأحد التقديرات اآل ية 

 .(C) ك ىب أل حقوقى   -
 .(+C) ك ىب أل حقوقى    ق يب وي  -

 .(B)و حق  ك ىب أل حقوقى    ق يب وي   -

 .(A) ك ىب أل حقوقى    ق يب يي لز  -

 جنة الحم  ُن  منح مر بة الشرف لمن يحصل ولل

يد  قدير ج لي   تاز، جداً ع ها ُن  ُو مم ما ل ك

إذا  ىخر قرر  بادل الرسالة مع الجامعات األ

 .كانت جديرة مذلك


