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 أبواب ٌسبمها فصل تمهٌدي على النحو اآلتــً : خمسةتضمن الئحة الدراسات العلٌا ت

   
 أحكام عامة - فصل متهيديفصل متهيديفصل متهيدي

 األحكام العامة للدراسة بدبلومات الدراسات العليا -   االولاالولاالولالباب الباب الباب 

 دبلومات الدراسات العليا -   الثاينالثاينالثاينالباب الباب الباب 

 لدرجيت ادلاجستري والدكتوراه يف احلقوق أحكام مشرتكة -      الثالثالثالثالثالثالباب الباب الباب 

 درجة ادلاجستري يف احلقوق -   الرابعالرابعالرابعالباب الباب الباب 

 احلقوق يفدرجة الدكتوراه  -   اخلامساخلامساخلامسالباب الباب الباب 
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   فصم تمهيذيفصم تمهيذيفصم تمهيذي

 أحكاو عامت
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 تعريفات( : 1مادة )
وادلصػػحاخ ت ااػػةاماة قػػ  يق نامػػ  قػػم قوػػ   ايهحػػ  ومات لا  خػػ  " يقصػػاب لفاظػػ ظ 

 -:  اآليتعاى ااهخة 
 

  
 ماهرةجامعة الرئٌس          :معةرئٌس الجا (1)

  
 الساعة المعتمدة  (2)
 

             :مجلس الجامعة (3)

علمٌييية تسيييجل للياليييب فيييً حالييية هييً وحيييدة 
فيييً المميييرر الييي،ي ٌدرسيييه   وهيييً    هنجاحييي

 سٌة أسبوعٌاً عبارة عن ساعة درا

 ماهرةمجلس جامعة ال
  

 كلٌة الحموق جامعة الماهرةمجلس               لكلٌـــة:مجلس ا (4)
  

وكٌييل كلٌيية الحمييوق للييئون الدراسييات العلٌييا    وكٌل الكلــــٌة: (5)
 والبحوث العلمٌة

   بالدراسات العلٌا الممٌداليالب                :دارســـــــــــال (6)  
  

   اليلبة واليالبات بالدراسات العلٌا : الدارسون (7)
  

و  الماجسييييتٌر و هييييً الييييدبلو  مٌييييةالدرجيييية العل : الدرجة (8)
 .هالدكتورا

  
 الدراسات العلٌا بالجامعة : الدراسات العلٌا (9)

  
 إدارة الدراسات العلٌا :اإلدارة (11)

  
  جامعية -حميوقكلٌية الالئحة الدراسيات العلٌيا ب : الالئحة (11)

 الماهرة
  

 جامعيية -حمييوقكلٌيية البجنيية الدراسييات العلٌييا ل : اللجنة (12)
          الماهرة 

  
لجنة فحص   (13)

 :يلبات االلتحاق
 لجنة فحص يلبات االلتحاق بالدراسات العلٌا
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 نطاق سراين الالئحة من حيث الزمان  ( : 2مادة )
ااوػػػ ـ اعػػػ قويل ااتػػػ ل قب  ػػػرة اصػػػابوم ااقػػػرام  اعتبػػػ ماً قػػػماا  خػػػ  هبػػػ و يبػػػابل ااوحػػػ    

 اةزامي إبصابامي .ا
 ( : الدرجات العلمية 3مادة )

يػػ  واناةقػػ ت ااابما ػػ ت حاااػػابمم ت ااو كايػػ اااح رلاػػ  دتػػهج م قوػػ  ااقػػ يرة نهػػ ت عاػػى ا ػػ  
  :ػػااواي  اآلتي

  : دبلوم الدراسات العليا يف  (1)
 ااق نةف اخل ص. –ل 
 ااق نةف ااو ـ .  -ب
 ااشريو  اإل  قي .  -ج
 ااواـة اعه  ي .  -ا
 ااواـة اإلاامي . -ػي
 ااق نةف ااابول . -و 
 ااق نةف ادل ل واال تص ا.  -ز 
 ااق نةف اإلمتح عى.  -ح
   نةف ااتج مة واال تثح مات ااابواي  . –ط 
 ااواـة ااقض  ي .   – و
 ااق نةف ادلاب    -ي

 يف : دبلوم الدراسات العليا التطبيقية (2)
 ااتخكيم.   -ل  
 ابواي  .عقةا اإلنش تات اا   -ب  
 ادلاكي  ااظكري .   -ج  

 .ااقض ت ااتأاييب  - ا
 دبلوم معهد قانون األعمال الدويل (3)
 درجة ادلاجستري يف احلقوق. (4)
 درجة الدكتوراه يف احلقوق . (5)
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.  ،  و اا  خ هب تبني اعاباوؿ ادلرفق :  (4مادة ) ادلقرمات اا ـز اما تم  اهي  ك  اناـة
ونواب قةافق  رلا  اع قو  ،   ااقسم ااواحيل ادلختص نه ت عاى ا  اح رلا، وجملا  ااكاي  

 .اخت ذ اإلمراتات اا زق اما  ت عاي  لخرى نواب اناةق ت إض ف  ، 
  
 ( : نظام الدراسة5مادة )
 .ااةاماة هب و اا  خ  افحك ـيقـة ااهظ ـ ااابما يل يف ااابناةق ت عاى ل  س  -1
 :  سه  ااابما ي  إىل فصاني اما ينيتهقسم اا -2

 ػػػػ قا  االقتخػػػ ات ااهم  يػػػ  ااتخريريػػػػ  فصػػػ  اما ػػػػيل  ػػػت  عشػػػر ا ػػػبةع ً كػػػ  وقػػػابة  
 وااشظمي  اك  فص .

 وجيةز جملا  ااكاي  عهاب ااضرومة توابي  ي و ادلةاعياب مب  ال خي  لاهص ب ادلقرم. -
 اف ػػبةع( ل ػ ني   يبػػابل قػػم 8وجيػةز رػػرح فصػػ  اما ػػيل صػيظيل ال تقػػ  قابتػػى عػػم   -

 .يةايىافوؿ قم  مر 
 ب  ناباي  ااو ـ ااابما يل ااتسجي  يف ااابما  ت ااواي  نصظ  ع ق   يظتج لب -3

 .أب بةعني عاى اف    
 احلد األدىن واألقصى دلدة الدراسة (6مادة )
احلاب اف صى لمنو  فصةؿ و يكةف احلاب افاىن اهي  امم  ااابناـة فصاني اما يني  (1 

 .قتت اي  لو قتظر    اما ي 
 ص  اما يل .حيتسب ك  فصاني صيظيني مبث ن  ف (2 
 يُاغى  ياب ااابامس إذا مل يستكح  قتحاب ت ااتخرج خ ؿ ادلابة اازقهي  ادلقرمة. (3 

 

 العبء الدراسي (7مادة )
(   ع  15قوتحابة كخاب لاىن و    ع ( 12ي اوح ااوبت ااابما يل ااابامس نني   -1

، عاى لف تكةف   ع ت  ااظصاني افوؿ وااث  لي قم قوتحابة كخاب ل صى يف 
. وديكم ااابامس ااتسجي  يف فص  ب مي  قم نني ي و ااس ع تادلةاا اإلم

كخاب     ع ت قوتحابة 6 عاىااصيف يف عابا قم ادلقرمات ال يزياب عابا   ع هت  
 .ل صى
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إىل ااظصاني ااابما يني افوؿ وااث   لي قم جيةز زاياة ااوبت ااابما يل ااابامس يف  -2
 (   ع  قوتحابة يف احل الت اآلتيػ :18 
يف ااظصػ  ااابما ػيل   مياب ماباً عاػى اف ػ ح ص ً عاى تقابير  إذا ك ف ااابامس ( ل 

 .ااس نق
 .، و ابـ ق  يظياب ذاك ممسي ً إذا ك ف ااابامس قتظرغ  ااابما   ( ب 
 .ااظص  ااابما يلإذا ك ف قم  أف ذاك دتكني ااابامس قم ااتخرج يف ذات  ( ج 

 متطلبات التخرج(: 8مادة )
 عدد الساعات ادلعتمدة :

 : ةـء ادلتطلبات اآلتياستيفا دارسيشرتط لتخرج ال

   ع ت قوتحابة( 3                إعاباا حبث عاحيل      ( ل 

   ع  قوتحابة( 21 ااتخريري  وااشظمي  رلحةع  قم ادلقرمات اإلمب مي  ( ب 

   ع ت قوتحابة( 6               رلحةع  قم ادلقرمات االختي مي  ج(  
 (. اكحيل  اف   يف ادلوابؿ ااعاى  ققبةؿاحلصةؿ عاى تقابير  ا(      

 
 ( : الشروط العامة للقبول9مادة )
، لو ق  يو اذل  ،ولاهسب  ااابناةق ت احلصةؿ عاى امم  ااايس ن  يف احلقةؽ  -1

 . ااتحبيقي  يش ط لف يكةف ااابامس ح ص ً عاى قؤي  ع ل
 رتي  ادلستهابات ادلحاةن  قم إاامة ااابما  ت ااواي . ا تيظ ت -2
ف يف ك  اناـة يف ناباي  ك  ع ـ م قويل ، حيابا رلا  ااكاي  عابا قم يقباة  -3

ويكةف ااقبةؿ ن تيب اجملحةع اا اكحيل ااابمم ت يف اقتخ ف ااسهةات االمن  
 . دلرحا  ااايس ن 

اام ً  ال يحرح  25ااظص  ااابما يل عم إذا    عابا ااابام ني ادلسجاني يف   -4
 . ااابناـة يف ذاك ااظص  ق  مل يقرم رلا  ااكاي  غري ذاك 
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   األولاألولاألولانباب انباب انباب 

  األحكاو انعامت نهذراست 

بذبهىماث انذراساث 

 انعهيا
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 :لدراسات العليا(: شروط التسجيل اب11مادة )
ااتسجي  قم ي و اا  خ ، يش ط  (9  اات  و اإلخ ؿ مب  تهص عايى ادل اة  ق  عابـ

 اابما  ت ااواي  ق  تأيت :ل
 ي  ق  ناباي  ك  فص  اما يلنتسجي  ادلقرمات ااابما ي  اايت خيت م  ااابامسيقـة  -1

اى حبضةم  ااسح ح ،(5 يف ادلةاعياب احملاباة ااتسجي  وفق  اهص ادل اة 
 ولاات االقتخ ف. وحس ب ادلقرمات ااابما ي احمل ضرات 

وال  افاىنيكةف ااتسجي  يف لي قم ادلقرمات ااابما ي  حبيث ال يق  عم احلاب  -2
 . ً فحك ـ ي و اا  خ اما يل وفق يزياب عم احلاب اال صيل ااس ع ت اك  فص 

 (  ع ت قوتحابة  ت ااابما يلجيةز جملا  ااكاي  زاياة احلاب اف صى ااوب -3
  نغرض إدت ـ قتحاب ت ااتخرج.

 ي   ب  نابت ااابما   لو ربق  ااحةعاب احملابا وادلوام ا اك ا اباا اار ـة ااابم  -4
 .حلني وموا ادلةافق  افقهي  لاكاي ، ويستثىن قم ي ا ااشرط ااةافابوف

 إاامة ااابما  ت ااواي . قمادلستهابات وااهح ذج ادلحاةن   ابامسف يستةىف اال -5

 ( :11مادة )
ااكاي  اشئةف ااابما  ت ااواي  نه ت عاى ملي ااقسم ااواحيل ، تشكي  يتةىل وكي    

 عه  تقـة لإلم  ا افك ادييل ااح ب.
 قواعد الدراسة( 12مادة ) 

 :رجات السقرر وتقدير الد تقويم قواعد - أوال
ا ي  وقابة االقتخ ف ث ث يف رتي  ادلقرمات ااابم يكةف االقتخ ف حتريراًي و ظةاًي   -1

  .   ع ت 
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تكةف ااهم ي  ااوظحى ااابمم ت يف ك  ق اة قم قةاا ااابما   لاابناـة ق    امم   -2
 . مب  يف ذاك   ع  اابخث ااشظمي  ةات ااتخريري  لو 

 

يف كػػػػ  ققػػػػرم اما ػػػػيل حسػػػػب  ابامس  ااػػػػتقػػػػابم ااػػػػابمم ت وااهقػػػػ ط ااػػػػيت حيصػػػػ  عايمػػػػ -3
 يل :ػاعابوؿ اآلت

 
 الرمز عدد النقاط الدرجة  توصيف 

تعيى ه،ه التمدٌرات للدارسٌن 
ال،ٌن أظهروا أداًء عالًٌا فً 

 دراسته  العلٌا.
 

 أ 4 111-95

 -أ 3.666 91-95الل من   

 ب+ 3.333 85-91الل من 

تعيى ه،ه التمدٌرات للدارسٌن 
أداء مرضًٌا فً  ال،ٌن أظهروا

 .دراسته  العلٌا
 

 ب 3 81-85الل من 

 -ب 2.666 75-81الل من 

 ج+ 2.333 71-75الل من 

تعيى ه،ه التمدٌرات للدارسٌن 
ال،ٌن أظهروا أداء غٌر متولع منه  

 لمستوى الدراسات العلٌا.

 ج 2 65-71ا لل من 

 -ج 1.666 61-65الل من 

 هـ 1 61ألل من  راسب
 غ   - - لمكتمغٌر 

   - - تعيى للدارس المنسحب من الممرر

   ع - - بع،ر ممبول منسحب من الممرر

 

 .(يػ  يوترب ااابامس ما ب ً إذا حص  عاى تقابير -4

  .ققرم يف (-ج  إذا حص  عاى تقابير ل   قم ااابامسيه م  -5
 :ابامس عهاب خترمى حسب ااهحةذج اات ل دتهج ااتقابيرات اايت حيص  عايم  اا -6
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 التقدير الرمز عدد النقاط ةـلدرجا
99%-199% 

 %99ا   قم 
 %89ا   قم 
 %79ا   قم 
 %69ا   قم 

4 
3 
2 
1 
- 

 ل
 ب
 ج
 ا
- 

 ممت ز
 مياب ماباً 
 مياب
 ققبةؿ
 ما ب

 
 :  حس ب ااهق ط وادلوابالت – اثني 
يػػػة عبػػػ مة عػػػم ح صػػػ  ضػػػرب عػػػابا ااهقػػػ ط ااػػػيت :   رلمـــوق نقـــاط ادلقـــرر الواحـــد*

 عػػػابا ااسػػػ ع ت ادلوتحػػػابة يف حيصػػػ  عايمػػػ  ااػػػابامس
 .ااحقرم

يػة عبػ مة عػم رلحػةع ااهقػ ط ااػيت  حصػ  عايمػ   : رلموق نقاط الفصـل الدراسـي*
 . ااابامس يف رتي  ققرمات ااظص 

يػػة عبػػ مة عػػم رلحػػةع نقػػ ط ااظصػػ  ااابما ػػيل ققسػػةق ً عاػػى :  ادلعــدل الفصــلي* 
رلحةع عابا ااس ع ت ادلوتحابة ادلسػجا  يف ااظصػ  

 ااابما يل .
يػػػة عبػػػ مة عػػػم رلحػػػةع ااهقػػػ ط عحيػػػ  ادلقػػػرمات   ادلسػػػجا    عـــدل الرتاكمـــي :دلا *

 ققسةق  عاى اايت حص  عايم  ااابامس رةاؿ ف ة ااابما   
 رلحةع عابا ااس ع ت ادلوتحابة ادلسجا  رةاؿ ف ة ااابما    

 
 

 قواعد االنسحاب: - اثلثا  
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خ ؿ   مي قم ادلقرمات االختي لالنسخ ب قم ققرم لو اكثر يسحج ااابامس -1
اال بةعني افوؿ وااث   قم ناباي  ااظص  ااابما يل . ويف ي و احل ا  ال يثبت اى 

 يف  جاى انى قهسخب.
وجيةز ااابامس إذا ك ف قستةفي  نسب  احلضةم ، ونواب قةافق  رلا  ااكاي  ،  -2

خ ؿ اال  ني  ااست  قم ادلقرمات االختي مي  االنسخ ب قم ققرم لو اكثر
    ااابما يل . ويف ي و احل ا  يثبت اى يف  جاى لنى قهسخباالول قم ااظص  

   ـ ( وال تابخ  ي و ادلقرمات يف حس ب تقابير ااابامس .
وجيةز ااابامس إذا ك ف قستةفي  نسب  احلضةم ادلهصةص عايم  يف ي و احل ا   -3

% قم عابا ااس ع ت ادلوتحابة ( لف يهسخب كاي  قم ااابما   يف احاب 75 
ك مبةافق  رلا  ااابما  ت نه ت عاى ا  اح قم رلا  ااظصةؿ ااابما ي  وذا

ااكاي  ، ويف ي و احل ا  يثبت اى يف  جاى لنى قهسخب نو م ققبةؿ  ـ ع ( 
ااقياب و ظً  عحي  ققرمات ااظص  ااابما يل ، ويوترب االنسخ ب يف ي و احل ا  

لف ق  قراع ة حكم ااظقرة ااس نق  جيةز جملا  ااكاي   دلابة فص  اما يل واحاب .
ية ف  ياب ااابامس إذا تقابـ نو م ققبةؿ ، ويف ي و احل ا  ال حتتسب قابة 
إيق ؼ ااقياب ضحم ادلابة ادلقرمة ااخصةؿ عاى ااابمم  وفقً  فحك ـ ي و 

 اا  خ  . 

  َ  : حتويل ادلقررات - رابعا 
يسحج ااابامس نتخةي  عابا قم ادلقرمات ااابما ي   بق اى لف امت زي  نهج ح يف 

كةف  م اهت  قو اا (، نواب قةافق  رلا  ااكاي  وا  اح رلا  م قو  لخرى  ت
،  ادلقرمة يف اارباقج ادلحاةب احلصةؿ عايى ادلةااااقسم، عاى لف تكةف قم نني 

 نشرط :
% قم رلحةع   ع ت 25لال يزياب رلحةع   ع ت ي و ادلقرمات عم  (1 

 ؛ااواحي  ادلقرمات ااابما ي  اا زق  ااخصةؿ عاى ااابمم  

  عاى  م اة لو امم  عاحي  ف  اب احتسبت اى وحص  مبةمبملال تكة  (2 
 لخرى .

 قواعد احلضور والغياب - خامسا  
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حيـر ااح اب قم اخةؿ االقتخ ف ااهم  يل ااحقرم ااابما يل إذا زاات نسب    -
% قم ااس ع ت ااابما ي  ادلوتحابة ااحقرم يف ااظص  ااابما يل 75غي نى عم 

ويرصاب اى تقابير  يػ( ، ق مل يقابـ ع مًا يقباى ااةاحاب ، ويوترب ااابامس ما بً  فيى 
 رلا  ااكاي  . 

حضةم وغي ب  إثب تويصابم وكي  ااكاي  اشئةف ااابما  ت ااواي   رامًا نتهظيم  -
 .ااح ب حتت إ راؼ ل ت ذ ادل اة

 عن دخول االمتحان النهائي : الغيابأحكام  - سادسا  
اي  أتمي  االقتخ ف ااهم  يل ااابامس جيةز جملا  ااكاي  نواب قةافق  عه  ااابما  ت ااو

يقباى يف ققرم لو اكثر إذا ك ف  اب تغيب عم ااات االقتخ ف يف ادلةاعياب احملاباة نو م 
رلا  ااكاي  . ويف ي و احل ا  ترصاب امم  ااابامس يف ادلقرم ادلؤم  اقتخ نى فيى غري 

دلقرمات ( عاى انى جيب لف يؤاي ااابامس االقتخ ف يف ادلقرم لو اغ ـ قكتح   
ادلؤما  يف قةعاب غ يتى اال بةع ااث   قم ناباي  ااظص  ااابما يل اات ل ااظص  اا ي 

 ادلقرمات ادلؤما  إال اعترب ااابامس ما بً  يف ادلقرم لوو يؤم  فيى االقتخ ف ااهم  يل 
نواب لاا ى االقتخ ف يستبابؿ ااتقابير  ف( لاتقابير ااظوايل اا ي حيص  عايى   و 

ضةم ادلهصةص قتخ ف ااهم  يل لف يكةف ااابامس قستةفي  نسب  احلويش ط اتأمي  اال
 .   (عايى يف ي و اا  خ 

 وقف القيد : - سابعا  
تزياب عاى فصاني اما يني ال دلابة  -نه ت عاى مغبتى  -جيةز و ف  ياب ااابامس  -

قتت نوني لو ث ث فصةؿ اما ي  قتظر   نشرط لف يكةف  اب  ضى فص  اما ي  
 نواب تسجياى. واحابا عاى اف  

 ال حتتسب قابة و ف ااقياب ضحم قابة احلاب اف صى ااابما  . -
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 ميعاد االمتحان النهائي - اثمنا  
 .واحابة يف هن ي  ااظص  ااابما يلتوقاب اقتخ ات ااابما  ت ااواي  ااهم  ي  قرة   

 
 

*  *  * 
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   انثانًانثانًانثانًانباب انباب انباب 

دبهىماث انذراساث 

 انعهيا
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 . العليا الدراسات لربامج يةالدراس الرسوم (13مادة ) 
 ااواي  ااابما  ت ارباقج ادلوتحابة ااس ع  تسجي   يح  اما يل ع ـ ك  ناباي  يف حتابا

 ااكاي . رلا  ا  اح عاى نه ت اع قو  م ي  قم نقرام

 . برامج الدراسة ابلساعات ادلعتمدة (14مادة )
دلختاظ  وعابا ( ادلقرمات ااابما ي  يف ختصص ت ااابناةق ت ا19تبني ادل اة   -1

ااقسم نواب ا  اح قم  –ااس ع ت ادلوتحابة اك  ققرم، ويقر رلا  ااكاي  
 ادلةضةع ت اايت تابمس يف ك  ققرم. -ااواحيل ادلختص 

 
إذا يف ادلقرمات االختي مي  وابؿ ييف ناباي  ك  فص  اما يل لف اك   سم جيةز   -2

اتخقيق ااابما    لف عابا ااابام ني ادلسجاني تسجي  هن  ي  ااحقرم ال يكظيل ىمل
  اعابي  ااحقرم.

 (15مادة )
جيةز جملا  ااكاي  لف يوظيل ااابامس قم لاات االقتخ ف يف ققرم  بق اى ااهج ح فيى 
يف اناـة   نق حص  عايى إذا ك ف قةضةع ادلقرم مل يتغري، ويف ي و احل ا  يكاف ااابامس 

تقابيراتى يف االقتخ ف إبمرات حبث قكتةب خيترب فيى  ظمي  ويوحى عهى تقابير يضم إىل 
 ( قم ي و اا  خ .12ااهم  يل وحيسب يف ااتقابير ااو ـ ااابامس وفق  فحك ـ ادل اة  

 (16مادة )
  .ياااغ  ااورني  ييل اغ  ااتابمي  اار يس -
تابمي  مزت قم ققرم، لو ققرم لو لكثر إبحابى  -مبةافق  رلا  ااكاي   -جيةز  -

 ى ا  اح رلا  ااقسم ادلختص.اااغتني ااظرنسي  لو اإلجنايزي  نه ت عا
ررح اناـة اما  ت عاي  لو لكثر ناغ  لمهبي  نواب  -مبةافق  رلا  ااكاي   -جيةز  -

 قةافق  رلا  اع قو .
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 (17مادة )
لف يتظق ق   -نواب قةافق  رلا  ااابما  ت ااواي  ورلا  اع قو   -جملا  ااكاي  

اب اناةق ت ااابما  ت ااواي  إحابى اع قو ت افمهبي  عاى قهج امم  قش ك  يف لح
 ااو ق .
 ( :18مـادة)

نوض اناةق ت ااابما  ت ااواي  وحيابا  يفجملا  ااكاي  لف يقرم إمرات اقتخ ف  بةؿ 
  رامو قةاا ي ا االقتخ ف، و روط ااهج ح فيم . يفاجملا  

 
 ( :19مـادة)

، وعابا ااس ع ت  اايتتبني اعاباوؿ اآلتي  ادلةاا  وتحابة ادلتابمس اهي  ك  اناـة
 ل بةعًي  اك  ق اة.

 

 دبموم القانون الخاص:   أوالا 
 الفرل الدراسي األول:

 عدد الساعات المعتمدة اس  الممرر الرل  الكودي

 ساعات 3 مع التعسق السدنيالقانؽن  11215

 ساعات 3 مع التعسق التجاري القانؽن  11313

 ساعات 3 القانؽن الدولي الخاص مع التعسق 11818

 ساعات 3 مشاىج وطرق البحث 11211

11218 
11225 
11212 

 مؼ السؽاد اآلتية:الدارس مادة واحدة يختارىا 
 التسؽيل العقاري  -

 قانؽن التحكيػ -

 الذير العقاري و التؽثيق -

 
   ساعات 3
 ساعات 3
 ساعات 3
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 :الفرل الدراسي الثاني 
 عدد الساعات المعتمدة اس  الممرر الرل  الكودي

 ساعات 3 السقارن  سدنيالالقانؽن  11214
 ساعات 3 (ةدراسة مقارنالذريعة اإلسالمية ) 11116
 ساعات 3 قانؽن السرافعات مع التعسق 11415
 ساعات 3 قاعة البحث 11211

 
11219 
11222 
11214 

 مؼ السؽاد اآلتية: الدارسمادة واحدة يختارىا 
 السعامالت القانؽنية االلكترونية -

 حساية السدتيلغ -

 العيشية مع التعسق التأميشات -

 
 ساعات 3
 ساعات 3
 ساعات 3

 دبموم القانون العام:  ثانيا
 الفرل الدراسي األول

 عدد الساعات المعتمدة اس  الممرر الرل  الكودي

 ساعات 3 والقانؽن الدستؽري مع التعسقالشعػ الدياسية  11615
 ساعات 3 القانؽن اإلداري مع التعسق 11613
 ساعات 3 امة والتذريع الزريبي السالية الع  11111
 ساعات 3 مشاىج وطرق البحث 11611

 

11617 
11912 
11117 

 اآلتية: دمؼ السؽاالدارس يختارىا واحدة مادة 
 الحريات العامة  -

 تاريخ القانؽن العام -

 نعػ الحكػ فى االسالم -

 
 ساعات 3
 ساعات 3
 ساعات 3
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 الفرل الدراسي الثاني:
 عدد الساعات المعتمدة اس  الممرر الرل  الكودي

 ساعات 3 القزاء الدستؽري السقارن  11622
 ساعات 3 القانؽن الجشائي مع التعسق 11519
 ساعات 3 القانؽن الدولي العام مع التعسق 11717
 ساعات 3 قاعة البحث 11611

 
11611 
11119 

  مادة واحدة يختارىا الدارس مؼ السؽاد اآلتية:

 العقؽد االدارية -

 العام االقترادي القانؽن  -

 
 ساعات 3 
 ساعات 3

 
 دبموم الذريعة اإلسالمية:  ثالثاا

 الفرل الدراسي األول
 عدد الساعات المعتمدة اس  الممرر الرل  الكودي

 ساعات 3 أصؽل الفقو مع التعسق 11112
 ساعات 3 الشعريات العامة في الفقو اإلسالمي 11112
 تساعا 3 نعام القزاء في اإلسالم 11116

 
11115 
11113 
11117 

 اآلتية: دمؼ السؽا الدارسيختارىا واحدة مادة 
 مقاصد التذريع االسالمي -

 االثبات فى الفقو االسالمي -

 نعام الحكػ فى االسالم -

 
 ساعات 3
 ساعات 3
 ساعات 3

 ساعات 3 مشاىج وطرق البحث 11111
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 الفرل الدراسي الثاني
 عتسدةعدد الداعات الس اسػ السقرر الرقػ الكؽدي

 ساعات 3 اإلسالميمقارن بالفقو  السدنيالقانؽن  11216
 ساعات 3 الفقيية السقارن بيؼ السذاىب اإلسالميالفقو  11117
 ساعات 3 التذريع الجشائي اإلسالمي 11115

 
11119 
11111 
11113 

 مادة واحدة يختارىا الدارس مؼ السؽاد اآلتية:
 القزايا الفقيية السعاصرة -

 ترادي االسالميالشعام االق -

 عقؽد السشافع فى الفقو االسالمي -

 
 ساعات 3
 ساعات 3
 ساعات 3

 ساعات 3 قاعة البحث 11111
 

 دبموم العموم الجشائية:  رابعا
 : الفرل الدراسي األول

 عدد الساعات المعتمدة اس  الممرر الرل  الكودي

 ساعات 3 قانؽن العقؽبات مع التعسق 11521
 ساعات 3 ع التعسقم اإلجرامعلػ  11516
 ساعات3 القانؽن الجشائي والتكشؽلؽجيا السعاصرة 11511
 ساعات 3 مشاىج وطرق البحث 11511

 
11521 
11512 
11514 

 مادة واحدة يختارىا الدارس مؼ السؽاد اآلتية:

 قانؽن العقؽبات الخاص -

 تاريخ القانؽن الجشائي -

 التحقيق الجشائي العسلي -

 

 ساعات 3
 ساعات 3
 ساعات 3
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  :الثانيالفرل الدراسي 
 عدد الساعات المعتمدة اس  الممرر الرل  الكودي

 ساعات 3 قانؽن اإلجراءات الجشائية مع التعسق 11519
 ساعات 3 علػ العقاب مع التعسق 11517
 ساعات 3 في القانؽن الجشائي اإلندانحقؽق  11515
 ساعات 3 قاعة البحث 11511

 
 

11118 
11913 
11516 

 حدة يختارىا الدارس مؼ السؽاد اآلتية:مادة وا
 القانؽن الجشائي االسالمي -

 فلدفة القانؽن الجشائي -

 الدياسة الجشائية -

 
 ساعات 3
 ساعات 3
 ساعات3

 
ا  دبموم العموم اإلدارية:  خامدا

 الفرل الدراسي األول
 عدد الساعات المعتمدة اس  الممرر الرل  الكودي

 ساعات 3 اإلدارة  الرقابة القزائية على أعسال 11618
 ساعات 3 العقؽد اإلدارية  11611
 ساعات 3 الؽظيفة العامة 11623
 ساعات 3 مشاىج وطرق البحث 11611

 
11616 
11615 
11612 

 مادة واحدة يختارىا الدارس مؼ السؽاد اآلتية:
 التحكيػ فى السشازعات االدارية -

 التأديب -

 القانؽن االداري الدولي -

 
 ساعات 3
 ساعات 3
 ساعات 3
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 الفرل الدراسي الثاني
 عدد الساعات المعتمدة اس  الممرر الرل  الكودي

 ساعات 3 السرافعات اإلدارية  11616
 ساعات 3 اإلدارة العامة  11613
 ساعات 3 ) السرفق العام والزبط اإلداري (الشذاط اإلداري   11621
 ساعات 3 قاعة البحث 11611

 
11619 
11614 
11617 

 احدة يختارىا الدارس مؼ السؽاد اآلتية:مادة و 
 الدياسات العامة وعالقتيا باالدارة -

 االمؽال العامة -

 السدئؽلية االدارية -

 
 ساعات 3
 ساعات 3
 ساعات 3

ا  دبموم القانون الدولي:  سادسا
 الفرل الدراسي األول

 عدد الساعات المعتمدة اس  الممرر الرل  الكودي

 ساعات 3 ع التعسق القانؽن الدولي العام م 11717
 ساعات 3 القانؽن الدبلؽماسي والقشرلي   11712
 ساعات 3 تشازع القؽانيؼ في العالقات الدولية الخاصة 11815

 ساعات 3 مشاىج وطرق البحث 11811/11711
 

11716 
11713 
11719 

 مادة واحدة يختارىا الدارس مؼ السؽاد اآلتية:
 القانؽن الدولي الجشائي -

 ولي االسالميالقانؽن الد -

 القانؽن الدولي للبيئة -

 
 ساعات 3
 ساعات 3
 ساعات 3
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 الفرل الدراسي الثاني
 عدد الساعات المعتمدة اس  الممرر الرل  الكودي

 ساعات  3 القانؽن الدولي الخاص مع التعسق  11818
 ساعات 3 القزاء والتحكيػ الدولي   11711
 ساعات 3 القانؽن الدولي اإلنداني 11715

 ساعات 3 قاعة البحث 11711/11811
 

11712 
11714 
11718 

 مادة واحدة يختارىا الدارس مؼ السؽاد اآلتية:
 السشعسات الدولية مع التعسق -

 القانؽن الدولي االقترادي -

 القانؽن الدولي لحقؽق االندان -

 
 ساعات 3
 ساعات 3
 ساعات 3

 واالقترادي الساليدبموم القانون :  سابعا
 األول الفرل الدراسي

 عدد الساعات المعتمدة اس  الممرر الرل  الكودي

 ساعات 3 االقتراد مع التعسق 11115
 ساعات 3 مع التعسق االقتراديالقانؽن  11117
 ساعات 3 القانؽن السالي الدولي 11111
 ساعات 3 مشاىج وطرق البحث 11111

 
11116 
11113 
11114 

 تية:مادة واحدة يختارىا الدارس مؼ السؽاد اآل
 تذريعات الخطة  والسؽازنة العامة -

 تذريعات االقتراد االجتساعي -

 االطار االقترادي للسذروعات الدولية -

 

 ساعات 3
 ساعات 3
 ساعات 3
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 الثانيالفرل الدراسي 
 عدد الساعات المعتمدة اس  الممرر الرل  الكودي

مع  المالًالمالٌة العامة والمانون  11112
 التعمك

 ساعات 3

 ساعات 3 للعاللات االلتصادٌة الدولًالمانون  11118

 ساعات 3 التلرٌعات التجارٌة لتنظٌ  المنافسة 11116

 ساعات 3 لاعة البحث 11111

 
11113 
11115 
11114 

 مادة واحدة يختارىا الدارس مؼ السؽاد اآلتية:
 اقتراديات السالية العامة -

 تذريعات االقتراد الزراعي -

 تذريعات االقتراد االسالمي -

 
 ساعات 3
 ساعات 3
 ساعات 3

 

 االجتساعيدبموم القانون  : ثامشاا
 الفرل الدراسي األول

 عدد الساعات المعتمدة اس  الممرر الرل  الكودي

 ساعات 3 قانؽن العسل مع التعسق 11119
 ساعات 3 التأميشات االجتساعية مع التعسق 11113
 ساعات 3 للعسلالقانؽن الدولي  11711
 ساعات 3 مشاىج وطرق البحث 11111

 
11115 
11518 
11623 

 مادة واحدة يختارىا الدارس مؼ السؽاد اآلتية:
 الدالمة والرحة السيشية وبيئة العسل -

 القانؽن الجشائي للعسل -

 الؽظيفة العامة -

 
 ساعات 3
 ساعات 3
 ساعات 3
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 الثانيالفرل الدراسي 
 دد الساعات المعتمدةع اس  الممرر الرل  الكودي

 ساعات 3 تذريعات التعاون مع التعسق 11117
 ساعات 3 الحقؽق االجتساعية مع التعسق 11114
 ساعات 3 اقتراديات التذريعات االجتساعية 11112
 ساعات 3 قاعة البحث 11111

 
11116 
11114 
11118 

 اآلتية: دمؼ السؽا الدارسيختارىا واحدة مادة 
 مع التعسقالقانؽن الشقابي  -

 التذريع االجتساعي االسالمي -

السرأة  –تشعيسات العسل الخاصة )اليجرة  -
 السعاقؽن( –الطفل  –

 
 ساعات 3
 ساعات 3
 ساعات 3

 
 دبموم قانون التجارة واالستثسارات الدولية:  تاسعاا

 الفرل الدراسي األول
 عدد الساعات المعتمدة اس  الممرر الرل  الكودي

 ساعات 3 ة الدولية مع التعسققانؽن التجار  11325
 ساعات 3 عقؽد التجارة الدولية 11322
 ساعات 3 قانؽن سؽق السال مع التعسق  11327
 ساعات 3 مشاىج وطرق البحث 11311

 
11112 
11111 
11813 

 اآلتية: دمؼ السؽا الدارسيختارىا واحدة مادة 
 اقتراديات البؽرصة -

 القانؽن السالي الدولي -

 في مجال التجارة الدولية تشازع القؽانيؼ -

 
 ساعات 3
 ساعات 3
 ساعات 3
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 الفرل الدراسي الثاني
 عدد الساعات المعتمدة اس  الممرر الرل  الكودي

 ساعات 3 الدولي التجاري التحكيػ  11317
 ساعات3 قانؽن السشافدة مع التعسق 11326
 ساعات3 التشعيػ القانؽني لالستثسار 11311
 ساعات 3 قاعة البحث 11311

 
11324 
11314 
11313 

 اآلتية: دمؼ السؽا الدارسيختارىا واحدة مادة 
 عسليات البشؽك الدولية -

 استحؽاذ ودمج الذركات -

 اتفاقيات مشعسة التجارة الدولية -

 
 ساعات 3
 ساعات 3
 ساعات 3

 :دبموم العموم القزائية:  عاشراا
 الفرل الدراسي األول:

 عات المعتمدةعدد السا اس  الممرر الرل  الكودي

 ساعات 3 التشفيذ الجبري في السواد السدنية والتجارية مع التعسق 11413
 ساعات 3 التشعيػ القزائي السرري مع التعسق 11412
 ساعات3 قانؽن السزايدات والسشاقرات 11627
 ساعات 3 مشاىج وطرق البحث 11411
 
11513 
11517 
11518 

 اآلتية: دمؼ السؽا الدارسيختارىا واحدة مادة 
 االثبات فى السؽاد الجشائية -

 الطب الذرعي -

 علػ الشفس القزائي -

 
 ساعات 3
 ساعات 3
 ساعات 3
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 الفرل الدراسي الثاني:
 عدد الساعات المعتمدة اس  الممرر الرل  الكودي

 ساعات 3 قانؽن السرافعات مع التعسق 11415
 ساعات 3 قانؽن اإلجراءات الجشائية مع التعسق 11519
 ساعات3 بدائل الدعؽى الجشائية 11511
 ساعات 3 قاعة البحث 11411

 
11213 
11514 
11612 

 اآلتية: دمؼ السؽا الدارسيختارىا واحدة مادة 
 االثبات فى السؽاد السدنية والتجارية -

 التحقيق الجشائي العسلي -

 االجراءات االدارية -

 
 ساعات 3
 ساعات 3
 ساعات 3

 :سدنيالقانون الدبموم :  الحادي عذر
 الفرل الدراسي األول

 عدد الساعات المعتمدة اس  الممرر الرل  الكودي

 ساعات 3 مذكالت السلكية العقارية   11228
 ساعات 3 الحقؽق العيشية التبعية ومذكالت التسؽيل العقاري  11219
 ساعات 3 التعاقد بؽسائل االترال الحديثة 11217
 ساعات 3 البحث مشاىج وطرق  11211

 
11814 
11212 
11221 

 مادة واحدة يختارىا الدارس مؼ السؽاد اآلتية:
 تشازع القؽانيؼ في السدائل السدنية -

 الذير العقاري والتؽثيق -

 السلكية الفكرية -

 
 ساعات 3
 ساعات 3
 ساعات 3
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 الفرل الدراسي الثاني
 عدد الساعات المعتمدة اس  الممرر الرل  الكودي

 عاتسا 3 السدئؽلية السيشية 11218
 ساعات3 التطبيقات السدتجدة في قانؽن التأميؼ 11215
 ساعات3 حساية السدتيلغ 11222
 ساعات 3 قاعة البحث 11211

 
11415 
11224 
11111 

 اآلتية: دمؼ السؽا الدارسيختارىا واحدة مادة 
 قانؽن السرافعات مع التعسق -

 قانؽن البيئة -

 السعامالت السدنية في الذريعة االسالمية -

 
 عاتسا 3
 ساعات 3
 ساعات 3

 
 الدبلومات التيبٌمٌة  :( 21مـادة )
يجؽز بقرار مؼ مجلس الجامعةة بشةاء علةى اقتةرال مجلةس الكليةة دنذةاء دبلؽمةات  -1" 

 واحًدا.عاًما جامعًيا  التطبيقيالدبلؽم  فيتطبيقية، وتكؽن مدة الدراسة 
ت التطبيقيةة، دبلةؽم دحةدى الةدبلؽما فةييجتاز االمتحةان بشجةال  ييسشح الدارس الذ -2

 يتزسشو الدبلؽم. الذيالتخرص  فيالدراسات التطبيقية 
تةةدرس لشيةةل  التةةييحةةدد مجلةةس الكليةةة بشةةاء علةةى اقتةةرال األقدةةام السخترةةة السةةؽاد  -3

 دبلؽم الدراسات التطبيقية .
على دبلةؽم  فأحد أساتذة الكلية لإلشرا -بعد مؽافقة مجلس الكلية  -يعيؼ العسيد  -4
تعقةد بةو، ويرفةع تقريةر سةشؽًيا  التةيالتطبيقية، ومتابعة تشفيذ برامج الدراسة، والدورات  الدراسات

 عشيا دلى مجلس الكلية.
 ال تجيز ىذه الدبلؽمات التدجيل لدرجتي الساجدتير والدكتؽراه -5
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 :( 21مـادة ) 
تةةدرس لشيةةل كةةل دبلةةؽم، وعةةدد الدةةاعات السخررةةة  يتبةةيؼ الجةةداول اآلتيةةة السةةؽاد التةة

 بؽعًيا لكل مادة:أس
 دبموم التحكيم : : أوالا 

مؽاد الدورة التسييدية : وىى مؽاد يدرسيا الطلبة مؼ غير الحاصليؼ على ليدانس  -1
 بالدبلؽم. لاللتحاقالحقؽق لتؤىليػ 

 ادةــــــــــــــــــالم كودالرل  ال   

 مبادئ القانؽن ونعرية العقد . 11226  

 . ري التجامبادئ القانؽن  11328

 مبادئ السرافعات السدنية والتجارية . 11416

مةةةةةع دراسةةةةةة داصةةةةةة بالعقةةةةةد  ري اإلدامبةةةةةادئ القةةةةةانؽن  11631
 .اإلداري 

 .مواد دبموم التحكيم :وهى مواد يدرسها كل طالب الدبموم -1

 انفصم انذراسً األول

 عدد الساعات المعتمدة اس  الممرر الرل  الكودي

 ساعات 3 اتفاق التحكيػ وآثاره 11212
 ساعات 3 نعػ التحكيػ السقارنة 11231
 ساعات3 تشازع القؽانيؼ في مجال التحكيػ التجاري  11812
 ساعات 3 مشاىج وطرق البحث 11211

 
11318 
11627 

 مادة واحدة يختارىا الدارس مؼ السؽاد اآلتية:
 التحكيػ في عقؽد اإلنذاءات الدولية -
 قانؽن السزايدات والسشاقرات -

 
 اتساع 3
 ساعات 3

 
 انفصم انذراسً انثانً
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 عدد الساعات المعتمدة اس  الممرر الرل  الكودي

 ساعات 3 التحكيػ في السشازعات اإلدارية 11216
 ساعات 3 درؽمة التحكيػ 

 ساعات3 التحكيػ في مشازعات االستثسار 11311
 ساعات 3 قاعة البحث 11211

 
11319 
11316 

 :من المواد اآلتٌة مادة واحدة ٌختارها الدارس
 التحكيػ في مجال العسليات السررفية  -

 التحكيػ االلكتروني  -

 
 ساعات 3 
 ساعات 3         

 عقود اإلنذاءات الدولية : دبموم  : اا ثاني
مؽاد الدورة التسييدية : وىى مؽاد يدرسيا الطلبة مؼ غير الحاصليؼ على ليدانس  -1
 الحقؽق .

 ادةـــــــــــالم كودال

( ةوالعقةؽد اإلدارية اإلداري ذةسل الدراسةة القزةاء ت)و اإلداري القانؽن  11611
. 

 )وتذسل الدراسة السددل لدراسة القانؽن وأحكام  السدنيالقانؽن  11213
 (.هومرادر  االلتزام

مةع دراسةة  التجةاري )وتذسل الدراسة مبادئ القانؽن  التجاري القانؽن  11312
 (.داصة باألعسال التجارية والذركات

 



 دراسات العميا )بشظام الداعات السعتسدة(الئحة ال 
 

 جسهورية مرر العربية –الجيزة  –جامعة القاهرة األورمان  –كمية الحقوق 
 55050 37775717  -  55050 30707817فاكس:    55050 30787175تميفون: 

31 

 .مواد دبموم عقود اإلنذاءات الدولية : وهى مواد يدرسها كل طالب الدبموم -0
 :الفرل الدراسي األول

 عدد الساعات المعتمدة اس  الممرر الرل  الكودي

 ساعات 3 النظ  الممارنة لعمود اإلنلاءات الدولٌة 11317

 ساعات 3 تنفٌ، عمود اإلنلاءات الدولٌة والميالبات 11321

المسئولٌة المانونٌة والميالبات فى عمود  11217
 اإلنلاءات الدولٌة

 ساعات3

 ساعات 3 مناهج ويرق البحث 

    مادة واحدة ٌختارها الدارس من بٌن المواد اآلتٌة :  

اتفالات الكونسرتٌو  والملاركة بٌن المماولٌن  - 11312
 الدولٌٌن  

 ساعات 3

لممولة عن ملروعات البنٌة األساسٌة ا - 11329
 يرٌك المياع الخاص 

 ساعات 3

 ساعات 3 عمود اإلدارة  - 11626

 الفرل الدراسى الثانى : 
 عدد الساعات المعتمدة اس  الممرر الرل  الكودى

القانؽن الؽاجب التطبيق على عقؽد  11817
 اإلنذاءات الدولية

 ساعات 3

 ساعات 3 تسؽيل عقؽد اإلنذاءات الدولية 11319
ؽية السشازعات الشاشئة عؼ عقؽد تد 11318

 اإلنذاءات الدولية
 ساعات3

 ساعات3    قاعة البحث 

  مادة واحدة ٌختارها الدارس من المواد اآلتٌة 

 ساعات 3 السخاطر السرتبطة بعقؽد اإلنذاءات الدولية  - 11314

 ساعات 3 دطابات الزسان وضسانات حدؼ التشفيذ  - 11321
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 مكية الفكرية :الس دبموم  : ثالثاا 
مةةةؽاد الةةةدورة التسييديةةةة : وىةةةى مةةةؽاد يدرسةةةيا الطلبةةةة مةةةؼ غيةةةر الحاصةةةليؼ علةةةى   -1

 بالدبلؽم. لاللتحاقليدانس الحقؽق لتؤىليػ 
 ادةــــــــــالم الرل  الكودي

 مددل للعلؽم القانؽنية . 11227

 الحقؽق السترلة بحق السؤلف . 11211

 لتزام .نعرية اال 11229

 دبموم السمكية الفكرية : وهى مواد يدرسها كل طالب الدبموم.مواد  -2
 الفرل الدراسي األول

 عدد الساعات المعتمدة اس  الممرر الرل  الكودي

 ساعات 3 الشعرية العامة لحق السؤلف 11221
 ساعات 3 السلكية الرشاعية 11316
 ساعات3 حساية حق السؤلف 11223
 ساعات 3 مشاىج وطرق البحث 11211

11211 
11315 

 :المادتٌنمادة واحدة ٌختارها الدارس من 

 الحقؽق السجاورة لحق السؤلف  -

 السلكية التجارية  -

 
 ساعات 3
 ساعات 3

 

 الفرل الدراسي الثاني
 عدد الساعات المعتمدة اس  الممرر الرل  الكودي

التطبيقات السعاصرة لحق السؤلف  11216
 )الحاسب االلي (

 ساعات 3
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 ساعات 3 ع االدتراصتشاز  11816
 ساعات3 الحساية الجشائية لحقؽق السلكية الفكرية 11515
 ساعات 3 قاعة البحث 11211

11323 
11315 

 :االتٌتٌن المادتٌنمادة واحدة ٌختارها الدارس من 

 عقؽد نقل التكشؽلؽجيا  -

 التجارة االلكترونية  -

 
 ساعات 3
 ساعات 3

 رابعا: دبموم القزاء التأديبي
 لدراسي األولالفرل ا

 عدد الساعات المعتمدة اس  الممرر الرل  الكودي

 ساعات 3 (1قزاء التأديب ) 11628
 ساعات 3 جرائػ السؽظف العام في قانؽن العقؽبات 11514
 ساعات3 حقؽق وواجبات السؽظف العام 11624
 ساعات 3 مشاىج وطرق البحث 11611

11619 
11618 

 :تٌن اآلتٌ المادتٌن مادة واحدة ٌختارها الدارس من 

 السؽازنة العامة وقؽاعد السحاسبة الحكؽمية -

 السذكالت العلسية في السزايدات والسشاقرات -
 ساعات 3
 ساعات 3

 

 
 

 الفرل الدراسي الثاني
 عدد الساعات المعتمدة اس  الممرر الرل  الكودي

 ساعات 3 (2قزاء التأديب ) 11629
 ساعات 3 يؼ الخاصةفى القؽان جرائػ السؽظف العام 11513
 ساعات3 درؽصية السخالفات السالية 11625
 ساعات 3 قاعة البحث 11611
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11621 

 
11512 

 :المادتٌن اآلتٌتٌن مادة واحدة ٌختارها الدارس من 

الشعام القةانؽني للعةامليؼ لذةركات القطةاع العةام  -
 وقطاع األعسال العام

ة االتفاقيةةات الدوليةةة الستعلقةةة بالذةةفافية ومكافحةة -
 الفداد الؽظيفي 

 ساعات 3 

 
 ساعات 3
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   انثانثانثانثانثانثانباب انباب انباب 
 مشتركتأحكاو 

انماجستير نذرجتً 

 وانذكتىراه 

 فً انحقىق
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 قواعد اإلشراف على الرسائل  (:22مـادة )
 عضػػػٌة قػػػم نػػػني لعضػػػ ت ييئػػػ  ااتػػػابمي  لاكايػػػ  ااكايػػػ يتػػػةىل اإل ػػػراؼ قػػػم ااخػػػ   -1

 .  نابمم  ل ت ذ لو ل ت ذ قس عاب 

   شرفني فق  كخاب ل صى.    ادل مستري وااابكتةماو مبا ادلشرفني عاى م حيابا عاب -2
وال جيػػػةز ادلةافقػػػ  عاػػػى إعػػػ مة ادلشػػػرؼ ادلهظػػػرا يف اإل ػػػراؼ عاػػػى م ػػػ    ادل مسػػػتري  -3

وا ػػ اح قػػم حيػػ   ، إال نوػػاب تقػػابر تقريػػر عػػم اار ػػ    ااػػيت يشػػرؼ عايمػػ ، وااػػابكتةماو 
 ( قػػػم اا  خػػػ  ااتهظي يػػػ 199دلػػػ اة   لو يهضػػػم إايػػػى يف اإل ػػػراؼ ربًقػػػ  اػػػهص ا زلاػػػى

 .اق نةف تهظيم اع قو ت

 إضافة مشرف أجنيب لإلشراف على الرسالة (:23مـادة )
جيػػةز تويػػني لو إضػػ ف  قشػػرؼ قشػػ مؾ قػػم م قوػػ  لخػػرى يف اخلػػ مج ، وذاػػك ل ػػ اح 

ونقػػػرام قػػم رلاػػػ  ااكايػػ  ، ويكػػػةف ذاػػػك ، ومبةافقػػػ  ااقسػػم ادلخػػػتص ، قػػم ادلشػػػرؼ ادلصػػري 
 شروط اآلتي :لا
ااػػػػيت يهتحػػػػيل إايمػػػػ  ادلحاػػػػةب  رتمةميػػػػ  قصػػػػر ااورنيػػػػ  وااابواػػػػ ومػػػػةا نروتةكػػػػةؿ توػػػػ وف نػػػػني  -1

 ػػػػراؼ ادلشػػػػ ؾ ااػػػػابول عاػػػػى تتضػػػػحم االتظػػػ ؽ عاػػػػى اإل ، ادلةافقػػػ  عاػػػػى ضػػػػحى ا  ػػػػراؼ
 ؛اار    

خػػػػ مج اع قوػػػػ  عاػػػػى  ال جيػػػػةز لف يزيػػػػاب عػػػػابا ادلشػػػػرفني ااػػػػ يم ديكػػػػم اال ػػػػتو ن  هبػػػػم قػػػػم -2
 ؛ق  قشرؼ واحاب ف

 ادلشاركة يف اإلشراف ودرجة القرابة : ( :24مـادة )
عاػػػى ااػػػابامس، إذا كػػػ ف ااػػػابامس قػػػم احػػػاب لعضػػػ ت ييئػػػ  ااتػػػابمي  ال جيػػػةز لف يشػػػرؼ 

يف عهػػػػػ   ايضػػػػػ ً  ا ػػػػػ اكى وال جيػػػػػةز،  قصػػػػػ يرةنسػػػػػًب  لو  رانوػػػػػ ل ػػػػػرلت ادلشػػػػػرؼ حػػػػػ  ااابممػػػػػ  اا
 ااتخكيم.

 يف حالة وفاة ادلشرف : ( :25مـادة )
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ويسػػػتخق نصػػػيبى قػػػم قك فػػػأة عاػػػى اار ػػػ ا  ، حتظػػػ ظ ل ػػػم ادلشػػػرؼ ادلتػػػةىف جيػػػب اال -1
 اإل راؼ ، مب  يته  ب ق  قابة اإل راؼ .

ااػػػيت  ػػػابـ تقريػػػر صػػػ حي  يسػػػتثىن ادلشػػػرؼ اعابيػػػاب ادلضػػػ ؼ ا  ػػػراؼ عاػػػى اار ػػػ     -2
يف ح اػػػ  وفػػػ ة ادلشػػػرؼ قػػػم  ػػػرط قػػػروم  ػػػت  ل ػػػمر ال ػػػتكح ؿ إمػػػراتات  دله  شػػػتم 

 . (31 اح اة وفق  اقهج ااابمم  

 إجراءات التسجيل ( :26مـادة )
يقابـ راب تسجي  قةضةع اار  ا  إىل عحياب ااكاي  ويورض عاى رلا  ااكاي  نواب لخ    

ملى رلا  ااقسم ادلختص. ويشح   رام رلا  ااكاي  تويني ادلشرؼ عاى إعاباا اار  ا  
 قم اا  خ  ااتهظي ي  اق نةف تهظيم اع قو ت. 98وفًق  ااح اة 

 ( : عدد الساعات ادلتطلبو للتخرج : 27مادة )
  ع  قوتحابة (24(   ع  قوتحابة قهم   36تكةف   ع ت ااابما   مبرحا  ادل مستري  -1

( 12أبحاب اناةق ت ااابما  ت ااواي  ااةاماة هب و اا  خ  ، وخيصص   ققرمات اما ي 
هصةص عايم  يف ادل اة يف صةمة م  ا  حبثي  خ ؿ ادلابة ادل  ع  قوتحابة يهجزي  ااح اب 

 ( قم ي و اا  خ  .37 
(   ع  قوتحابة يقضيم  ااابامس يف م  ا  48تكةف   ع ت ااابما   دلرحا  ااابكتةماو  -2

 ( قم ي و اا  خ   .49حبثي  قبتكرة خ ؿ ادلابة ادلهصةص عايم  يف ادل اة  
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  ( :28مادة )

 لنقاط والتقديرات اآلتية :الطالب يف مرحليت ادلاجستري والدكتوراه ابيقدر جناح 

 ابألحرفلعام  التقدير التقدير العام النسبة ادلئوية النقاط

 )أ(  * ممتاز %91إىل اقل من  111من   3771اقل من إىل  4من 

% إىل اقل من 89من  3إىل اقل من 3769من 
81% 

 )ب( جيد جدا  

إىل اقل من  2799من 
2751 

% إىل اقل من 79من 
75% 

 )ج( جيد

منح الدرجة  %71% إىل 74من  2إىل  4749من 
 بدون تقدير

 )د(

7 وذلا كذلك  واألجنبيةوللجنة أن توصي بتبادل الرسالة مع اجلامعات ادلصرية  *
  أن توصي بطبع الرسالة على نفقة اجلامعة .

 يف تعديل موضوق الرسالة ( :29مـادة )
 ب   ااب حث  يسحج إبمرات تغيري غري مةيري يف لي و ت خ ؿ ف ة تسجي

تشكي  عه  احلكم. ويسحج ليضً  إبمرات تغيري مةيري دلةضةع اار  ا  دلرة واحابة فق  
نشرط لال يكةف  اب قر عاى ناباي  ااتسجي  لكثر قم ث ث  ااب حثخ ؿ قابة ااتسجي  
 .يف احتس ب قابة مابيابة هةات، وإال يبابل 
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 تقرير الصالحية ( :31مـادة )
قم إعابااي  تقريًرا إىل رلا  ااقسم  انتم ت ااب حث ا  نواب يقابـ ادلشرؼ عاى اار   

تقريرو تشكي  عه  ااخكم عاى  يف أف ص حيتم  ااحه  ش ، ويق ح ادلشرؼ  يفادلختص 
 اار  ا .

 أحكام تشكيل جلان احلكم على الرسائل وإجراءاهتا ( :31مـادة )
ؼ وال يوػػاب زلكًحػ  خ مميًػػ  ديكػم لف يشػ مؾ ادلشػػرؼ ادلوػ م ااخايًػػ  يف عهػ  احلكػػم كحشػر  -1

 حتت لي ظرؼ.
ار ػػ ا   بػػ  قةعػػاب ادله  شػػ  نة ػػت  شػػ  اه   قوػػ  لاتشػػكي  ادلقػػ ح ااجهػػ  قإخحػػ م إاامة اع -2

العتحػػػػ ا ااتشػػػػكي  . وال جيػػػػةز قه  شػػػػ  اار ػػػػ ا  إال نوػػػػاب اعتحػػػػ ا اع قوػػػػ  كػػػػ ؼ وذاػػػػك 
 .ااتشكي   

اتميػػػو قةافقػػػ   قػػػم ػػػمر قه  شػػػتم  لاكايػػػ  خػػػ ؿ  ػػػت  ليكػػػةف احلكػػػم عاػػػى اار ػػػ ا  لو  -3
 فيح  عابا احل الت ادلهصةص عايم  يف  رامات خ ص .رلا  ااكاي  عاى ااتشكي ، 

توػػاب ادلةافقػػ  عاػػى تشػػكي  عهػػ  احلكػػم عاػػى اار ػػ ا  قةافقػػ  ضػػحهي  عاػػى قػػاب ااقيػػاب  ػػت   -4
 ػػمةم فقػػ ، ويػػى قػػابة صػػ حي  عهػػ  احلكػػم عاػػى اار ػػ ا ، عاػػى لف يػػتم ااتشػػكي   بػػ  

 ااابامس.  ادلابة ادلصرح هب 
ال تشػػػك  عػػػػ ف احلكػػػم عاػػػػى اار ػػػ    ااواحيػػػػ  ااابام ػػػني ااػػػػ يم يضػػػ ؼ إاػػػػيمم قشػػػػرؼ  -5

مابياب إال نواب قروم  ت  ل مر عاى اف   قه  إض ف  ادلشرؼ قػ  قراعػ ة لف تكػةف قػابة 
 ااقياب ااب  ي  ااابامس تسحج ن اك.

 التقرير الفردي ( :32مـادة )
  ا  تقريًرا فرااًي عهم .يقابـ ك  عضة قم لعض ت عه  احلكم عاى اار 

 ابامس أف قهج اا وتقابـ عه  احلكم عاى اار  ا  تقريًرا رت عًي  عهم  قتضحًه  ا  احم  يف
 قهج اى. اا ياحلقةؽ وااتقابير  يف واحي ابمم  اااا

مث يورض عاى عه  ااابما  ت ، رلا  ااقسم ادلختص ويورض ااتقرير ااو ـ عاى 
 يفلو ادل مستري يق ح قهج ااابامس امم  ااابكتةماو  اا يكاي  مث عاى رلا  اا،لاكاي  ااواي 

 دتهج نى. اا ياحلقةؽ وااتقابير 
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 طبع الرسالة وتسليم النسخ ( :33مـادة )
ويسام نسخ   ،إذا ق  تقرمت ص حيتم  ااحه  ش  ،لف يحب  م  اتى ابامسعاى اا
ع قكتب  ااكاي  ا لعض ت عه  احلكم عاى اار  ا . وعايى لف ية عضة قم قهم  إىل ك  

قم عه  احلكم وإمرات ااتوابي ت اايت  رمهت  اااجه   م زة اار  ا إ، نواب مخسني نسخ  قهم 
.  

عه   وجيةز جملا  ااكاي  لف يقرم رب  اار  ا  نسور ااتكاظ  لو عاى نظق  ااكاي  يف   
ادلشرؼ عاى  اف ت ذ، وتزكي  قم نه ًت عاى راب ققابـ اار  ا  ،ي  ااحب ع  وااهشر لاكا

 عاى لف يبني تقابير اار  ا  عاى ااهسو ادلةاع  لدلكتب  . ،اار  ا  
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   انرابعانرابعانرابعانباب انباب انباب 
درجت انماجستير فً 

 انحقىق
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 ( :34مـادة )
 احلقةؽ ااشروط اآلتي  : يفااخصةؿ عاى امم  ادل مستري  ابامسيش ط اقياب اا

إحػػابى اع قوػػ ت ادلصػػري  لو احلقػػةؽ قػػم  يفلف يكػػةف ح صػػ ً عاػػى اممػػ  ااايسػػ ن    -1
 . احلقةؽ قم إحابى اع قو ت افمهبي  ادلو ؼ هب  يفعاى امم  قو اا  

 ػػػػ نةف قومػػػػاب لف يكػػػػةف ح صػػػػ ً عاػػػػى لحػػػػاب اناةقػػػػ ت ااابما ػػػػ ت ااوايػػػػ  لو عاػػػػى اناػػػػـة -2
 . افعح ؿ ااابول 

كايػػ  قةضػػةع يقػػرو رلاػػ  اع قوػػ  نهػػ ًت عاػػى ا ػػ اح رلاػػ  اا يفلف يقػػـة نبخػػةث قبتكػػرة -3
 اتميو قةافق  رلا  ااكاي  عاى تسجي  ادلةضةع.  دلابة  ه  عاى اف   قه

 م  ا  تقبام  عه  احلكم ولف يؤاى فيم  قه  ش  عاهي  . يف حبةثى جلف يقابـ نت  -4
 ( :35مـادة )

امتػػ ز نهجػػ ح  ااػػ يف يكػػةف ذا صػػا  لاػػابناـة قةضػػةع م ػػ اتى نشػػرط ل ابامسخيتػػ م ااػػ
 االقتخ ف ادلقرم اى .

 ( :36مـادة )
عاػػػػى  ابامسجملاػػػ  ااكايػػػ  لف يةافػػػق عاػػػى تسػػػجي  م ػػػػ ا  ادل مسػػػتري نوػػػاب حصػػػةؿ ااػػػ

 .اناـة ااابما  ت ااواي 
 ( :37مـادة )
احلػػػػاب افاىن ااخصػػػػػةؿ عاػػػػػى م ػػػػ ا  ادل مسػػػػػتري  ػػػػػه  اما ػػػػي ، واحلػػػػػاب اف صػػػػػى ثػػػػػ ث  -

  هةات.
إال  يسػػق  تسػػجي  م ػػ ا  ادل مسػػتري نوػػاب قضػػى ثػػ ث  ػػهةات قػػم اتميػػو تسػػجيام ، -

إذا ملى رلا  ااكاي  اإلنق ت عاى ااتسجي  دلػابة حيػاباي  نهػ ًت عاػى تقريػر ادلشػرؼ نوػاب 
 لخ  ملى رلا  ااقسم ادلختص، نشرط لال جت وز ي و ادلابة  هتني.
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 منح الدرجة العلمية وبيان تقديرىا ( :38مـادة )
نه ت عاى امم  ادل مستري ااابامس اا ي جيت ز قه  ش  م  اتى ااواحي  تقابير حيسب 

وااجه  لف تةصى نتب اؿ  ( قم ي و29مابوؿ ااتقابيرات وااهق ط ادلهصةص عايى يف ادل اة  
وذل  ك اك لف تةصى نحب  اار  ا  عاى نظق  ، اار  ا  ق  اع قو ت ادلصري  وافمهبي  

 اع قو .

 ( التقدير :39مادة )
( 28ااةاما لدل اة   يوام جن ح ااح اب أبحاب ااتقابيرات وااهق ط ادل كةمة يف اعابوؿ

 .قم ي و اا  خ  
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   انخامسانخامسانخامسانباب انباب انباب 
درجت انذكتىراه فى 

 انحقىق
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 سر اشروط قيد الد ( :41مـادة )
لإلض ف  إىل ااشروط ااو ق   -احلقةؽ  يفاهي  امم  ااابكتةماو  ابامسيش ط اقياب اا

 قم ي و اا  خ  ااشروط اآلتي : اات  و ااةاماة لدل اة 
 صً  عاى اناةقني قم اناةق ت ااابما  ت عاى لف يكةف لحابمه  اناـة لف يكةف ح  -1

 يفااق نةف اخل ص لو اناـة ااق نةف ااو ـ، لو لف يكةف ح صً  عاى امم  ادل مستري 
 .نتقابير مياب عاى اف   احلقةؽ

،  قم اااغ ت لف يتقابـ ااح اب نشم اة امتي ز اااغ  االجنايزي  لو ااظرنسي  لو غريي  -2
 .  دل  يقرمو رلا  ااكاي  ورلا  اع قو  وفق

قةضةع يقرو رلا  اع قو  نه ًت عاى ا  اح رلا  ااكاي   يفلف يقـة نبخةث قبتكرة  - 3
 دلابة ث ث  هةات عاى اف   قم اتميو قةافق  رلا  ااكاي  عاى تسجي  ادلةضةع .

   قه  ش  عاهي .لف يقابـ نهت  ج حبةثى م  ا  تقبام  عه  احلكم ولف يؤاى فيم - 4
يسق  تسجي  اار  ا  نواب قضيل مخ   هةات قم اتميو تسجيام  إال إذا ملى ااقسم  -6

 نشرط لال تتج وز ي و ادلابة  هتني .دلابة لرةؿ و  اإلنق ت عاى ااتسجي  ادلختص

 موضوق الرسالة ( :41مـادة )
نهج ح امت ز  اا يلاابناـة قةضةع م  اتى نشرط لف يكةف ذا صا   ابامسخيت م اا  

 ابامسلمت ااابما   فيم . ويش ط اتسجي  اار  ا  لف جيت ز اا اا يو االقتخ ف ادلقرم اى 
 يف جات اار  ا   اا ينح ؽ ااتخصص  يفتابخ   اايتادلةاا  يفنهج ح اقتخ ًا  ظةاًي 

لحاب قةضةع تى. وحيابا رلا  ااكاي  ي و ادلةاا نه ت عاى ا  اح اف ت ذ ادلشرؼ عاى 
 اار  ا .

 

 

   ( :42ادة )مـ
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هن ي  ك  ع ـ  يفيقابـ ادلشرؼ عاى اار  ا  إىل رلا  ااقسم ادلختص تقريرًا  هةاًي   
 أف ي ا ااتقرير  يفعم قابى تقابـ ااح اب ىف حبةثى . ويورض  رام رلا  ااقسم  م قويل

 عاى رلا  ااكاي  .
تسجي   ااظقرة ااس نق  إاغ ت يفضةت ااتقرير ادلش م إايى  يفوجيةز جملا  ااكاي  

قم اا  خ  ااتهظي ي  اق نةف تهظيم اع قو ت. وىف رتي  افحةاؿ  192اار  ا  وفق ً ااح اة 
 هةات قم اتميو تسجيام ، إال إذا ملى رلا  ااكاي   ذت  يسق  تسجي  اار  ا  نواب 

اإلنق ت عاى ااتسجي  دلابة لخرى حياباي  نه ت عاى تقرير ادلشرؼ نواب لخ  ملى رلا  
 تص نشرط لال تتج وز ي و ادلابة  هتني .ااقسم ادلخ

 التقدير ( :43مـادة )
وااهق ط ادلهصةص عايم  يف اعابوؿ ادل كةم يف أبحاب ااتقابيرات  ااح ابيوام جن ح 

 ( قم ي و اا  خ  .28ادل اة  

 بياانت شهادة الدكتوراه ( :44مـادة )
عايمح  ااابامس لو  م اة ااابكتةماو اناةق  ااابما  ت ااواي  ااا اف حص   يفيبني 

ااى، واناـة ااابما   ااواي   اا يوااتقابير ، وقةضةعم  ، حص  عايم   اايتامم  ادل مستري 
 حص  عايى وتقابيرو. اا ي

قهخت نى امم   اا يي و ااشم اة قةضةع م  ا  ااابكتةماو وااتقابير  يفويبني 
 احلقةؽ. يفااابكتةماو 

       


