كلية الحقوق
جامعة األسكندرية

الئحة الليسانس
مادة ()1
تتكون الكلية من األقسام اآلتيه.:
 -1قسم الشريعة اإلسالمية  :يشمل تخصصى األحكام الشرعية وأصول الفقه.
 -2قسم القانون المدنى  :يشمل تخصصات القانون المدنى والقانون الزراعى والقانون العمل والتأمينات اإلجتماعية
واألحوال الشخصية لغير المسلمين .
 -3قسم القانون التجارى  :يشمل تخصصات القانون التجارى والقانون البحرى والقانون الجوى .
 -4قسم قانون المرافعات  :يشمل تخصص قانون المرافعات المدنية والتجارية والتنفيذ .
 -5قسم القانون الجنائى  :يشمل تخصصات قانون العقوبات واإلجراءات الجنائية واإلجرام والعقاب .
 -6قسم القانون العام  :يشمل تخصصات القانون الدستورى والنظم السياسية والقانون اإلدارى واإلدارة العامة .
 -7قسم القانون الدولى العام  :يشمل تخصصى القانون الدولى العام والمنظمات الدولية .
 -8قسم القانون الدولى الخاص  :يشمل تخصص القانون الدولى الخاص .
 -9قسم فلسفة القانون وتاريخه  :يشمل تخصصى فلسفة القانون وتاريخ القانون .
 -11قسم االقتصاد والمالية العامة  :يشمل تخصصات االقتصاد والمالية العامة والتشريع الضريبى .
الدرجات العلمية والدبلومات .

الدرجات العلمية والدبلومات
مادة ()2
تمنح جامعة األسكندرية بناء على طلب كلية الحقوق الدرجات العلمية والدبلومات اآلتيه .:
 -1درجة الليسانس فى الحقوق .
 -2دبلوم الدراسات العليا فى أحد الفروع اآلتيه .:
 القانون الخاص .
 القانون العام .
 العلوم اإلقتصادية والمالية.
 الشريعة االسالمية .
 القانون البحرى .
 القانون الدولى .
 العلوم الجنائية .
 العلوم اإلدارية .
 -3دبلوم التخصص من أحد المعاهد التالية:
 معهد الدراسات الضريبية .
 معهد قانون األعمال .
 -4درجة ماجستير فى الحقوق .
 -5درجة دكتور فى الحقوق .

درجة ليسانس فى الحقوق
مادة()3
المقررات التى تدرس للحصول على درجة ليسانس فى الحقوق هى .:
الشريعة اإلسالمية  -القانون المدنى – القانون الزراعى – القانون التجارى – القانون البحرى – القانون الجوى – قانون
المرافعات – القانون الجنائى – قانون اإلجراءات الجنائية – علم اإلجرام وعلم العقاب – النظم السياسية والقانون
الدستورى – القانون اإلدارى – القانون الدولى العام – القانون الدولى الخاص – تاريخ القانون – االقتصاد – المالية
العامةوتشريع الضرائب – قانون العمل والتأمينات اإلجتماعية – األحوال الشخصية لغير المسلمين – اإلدارة العامة –
التنظيم الدولى – دراسة قانون باللغة الفرنسية أو االنجليزية .

مادة()4
مدة الدراسة ثالثون أسبوعا فعلية تقسم على فصلين دراسيين وتبين الجدوال التالية توزيع المقررات الدراسية فى فصول
سنة الدراسة وعدد الساعات المخصصة أسبوعيا لكل مقرر ويحدد مجلس الكلية بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص
الموضوعات التى تدرس فى كل مقرر.
الفرقة األولى
الفصل األول
المدخل للعلوم القانونية
التنظيم الدولى
علم اإلجرام وعلم العقاب
تاريخ النظم االجتماعية والقانونية

عدد الساعات
6
4
4
4

الفصل الثانى
الشريعة اإلسالمية (مدخل للفقه اإلسالمى)
النظم السياسية والقانون الدستورى
االقتصاد
لغة أجنبية ومصطلحاتها

عدد الساعات
4
6
6
2

الفرقة الثانية
الفصل الثانى
عدد الساعات
الفصل األول
القانون المدنى (أحكام االلتزام واالثبات)
4
القانون المدنى (مصادر االلتزام)
القانون الجنائى (القسم العام)
6
القانون االدارى
القانون الدولى العام
4
الشريعة االسالمية (الزواج والطالق)
تاريخ القانون المصرى
4
االقتصاد
لغة أجنبية ومصطلحاتها
2
أحوال شخصية لغير المسلمين

عدد الساعات
4
6
4
4
2

الفرقة الثالثة
الفصل األول
القانون المدنى (العقود المدنية)
القانون الجنائى (القسم الخاص)
القانون التجارى
قانون العمل والتأمينات االجتماعية
///////////////////////////

عدد الساعات
6
6
6
6
//////////////

الفصل الثانى
القضاء اإلدارى
الشريعة االسالمية (المواريث  ،الوصية ،الوقف)
قانون المرافعات
مالية وتشريع ضريبى
المقرر القانونى بلغة أجنبية

عدد الساعات
6
4
6
6
4

الفرقة الرابعة
الفصل األول
القانون الدولى الخاص
أصول فقه
التنفيذ الجبرى
االدارة العامة
القانون البحرى والجوى

عدد الساعات
6
4
4
4
4

الفصل الثانى
القانون المدنى (األموال والتأمين)
االجراءات الجنائية
القانون التجارى
القانون الزراعى
/////////////////////////

عدد الساعات
6
6
6
2
///////////////

مادة()5
تقتصر دراسة اللغة األجنبية والمصطلحات القانونية فى الفرقتين الولى والثانية على احدى اللغتين الفرنسية أو االنجليزية
حسب اختيار الطالب بواقع درسين أسبوعيا .

مادة()6
تقتصر الدراسة القانونية باللغة األجنبية على الفرقة الثالثة وحدها وتكون الدراسة بإحدى اللغتين الفرنسية أو االنجليزية
حسب اختيار الطالب بواقع درسين أسبوعيا .

مادة( )6مكرر
يجوز بقرار من مجلس الكلية انشاء شعبة لتدريس المقررات بلغة أجنبية يحددها من بين اللغتين االنجليزية أو الفرنسية .

مادة()7
تتضمن كل فرقة دراسية تمرينات عملية بواقع ساعتين أسبوعيا على الوجه التالى :
الفرقة األولى  :تمرينات عملية فى مادتى المدخل واالقتصاد.
الفرقة الثانية  :تطبيقات قضائية .
الفرقة الثالثة  :تطبيقات قضائية .
الفرقة الرابعة  :تطبيقات قضائية .
على أن تقتصر التمرينات العملية على الطالب المنتظمين ويقوم مجلس الكلية فى بداية كل عام بتحديد مواد التطبيقات
القضائية ويعطى الطالب عن أعماله فى التمرينات العملية تقديرا يضم إلى تقديراته فى االمتحانات التحريرية والشفوية
ويتكون من المجموع العام للنجاح وتكون النهاية العظمى لدرجات التمرينات العملية عشرين درجة .

مادة()8
لمجلس الكلية بناء على طلب مجالس األقسام المختصة أن يحرم الطالب من التقدم إلى االمتحان كله أو بعضه اذا رأى أن
مواظبته على حضور التمرينات العلمية غير مرضية وفى هذه الحالة يعتبر الطالب راسبا فى المقررات التى حرم من التقدم
لالمتحان فيها اال اذا قدم عذرا يقبله مجلس الكلية فيعتبر غائبا بعذر مقبول .

مادة ()9
يكون االمتحان فى كل فرقة دراسية طبقا لنظام الفصلين الدراسين وطبقا للجداول المشار إليها فى المادة الرابعة من هذه
الالئحة ولمجلس الكلية فضال عن ذلك أن يقرر اختبارات شفوية فى بعض المواد على أن يعلن ذلك للطالب خالل شهر
مارس من كل عام .

مادة()11
مدة االمتحان التحريرى فى كل مقرر ثالث ساعات ولمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية تعديل هذه المدة فى
أحوال خاصة .

مادة ()11
تكون النهاية العظمى لدرجات امتحان أى مقرر  21درجة .

مادة ()12
تحسب تقديرات النجاح والرسوب على الوجه اآلتى:
أوال " :تقديرات النجاح "
 ممتاز ( 91فأكثر) من مجموع الدرجات .
 جيد جدا (من  %81إلى أقل من  )%91من مجموع الدرجات .
 جيد (من  %65إلى أقل من  )%81من محموع الدرجات .
 مقبول (من  %51إلى أقل من  )%65من مجموع الدرجات .
ثانيا  " :تقديرات الرسوب "
 ضعيف (من  %35إلى أقل من  )%51من مجموع الدرجات .
 ضعيف جدا (أقل من  )%35من مجموع الدرجات .

مادة ()13
ينقل الطالب من الفرقة المقيد بها إلى الفرقة التى إذا نجح فى جميع المقررات أو رسب فيما ال يزيد على مقررين وفى هذه
الحالة االخيرة يؤدى االمتحان فيما رسب فيه مع طالب الفرقة السابقة أما طالب الفرقة النهائية الذين يرسبون فيما ال يزيد
على مقررين فيمتحنون فيما رسبوا فيه فى شهر سبتمبر فاذا تكرر رسوبهم امتحنوا فيه فى نهاية ذلك العام وهكذا وال
يمنح الطالب درجة الليسانس اال اذا نجح فى جميع المقررات .

مادة ()14
يحسب التقدير العام فى درجة الليسانس للطالب المقيدين أو الذين يتم قيدهم بالفرقة األولى اعتبارا من العام الدراسى
 91/89على أساس المجموع الكلى للدرجات التى حصلوا عليها فى كل السنوات الدراسية كما يتم ترتيبهم لهذا المجموع
على أنه بالنسبة للطالب المقيدين بالفرقة االولى قبل العام الدراسى  91/89يحسب تقديرهم العام على أساس تقديراتهم فى
امتحانات الفرقة الرابعة وحدها .

مادة ()15
يعطى بالمجان كل طالب سدد الرسوم المستحقة بطاقة خاصة تلصق عليها صورته الفوتوغرافية وتختم بخاتم الكلية
ويوقعها عميد الكلية أو من ينيبه ويجب تقديم هذه البطاقة فى كل شأن جامعى ويجوز اعطاء الطالب بطاقة أخرى عند
فقدها أو تلفها .

