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 (31) نموذج رقم

  االسكندريةفاروس ب :جامعة

 الدراسات قانونية والمعامالت دولية :كلية

برنامج ليسانستوصيف   

 معلومات أساسية : - أ

 (2009ليسانس الدراسات القانونية والمعامالت الدولية )الئحة  اسم البرنامج : -

 ( أحادى)   طبيعة البرنامج : -

قسام  -قسام القاانو  الادول  العاام  -قسم القاانو  المادن  "  جميع األقسام  األقسام المسئولة عن البرنامج : -

قساام  -قساام الياا يعة ايسااالمية  -قساام القااانو  الياااار   -القااانو  الانااائ  قساام -القااانو  الاادول  ال ااا 

 ." قسم تاريخ القانو  -قسم الم افعات -قسم القانو  العام -ايقيصاد

 1002-51-51تاريخ إقرار البرنامج :  -

 د/ احمد سمي منسق البرنامج :  -

 معلومات متخصصة : -ب 

 : ـ األهداف العامة للبرنامج  3

ة قانونية ميميزة للطالب تييمل على مبادئ وأصول القوانين، ونظ ياتا  الم يلةاة، وف وعا  تحقيق دراس 3/3

 المسيادة ، ونظم  المقارنة واتااهات تطوره. 

اكساب ال  يج المهارات العلمية اليطبيقية والمسيادة، وغي ها من المهارات اليى تمكن  من المنافسة فى  3/2

 حث العلمى. سوق العمل، وتؤهل  للب

االرتقاااب بقاادرة الطالااب علااى اليحلياال واليقياايم فااى الماااال القااانونى والعااام، وااللياازام باا داب وأ القيااات  3/1

 المهنة فى الحياة العملية. 

  بنهاية هذا البرنامج يكون الطالب قادرا علي ان: :تعليمية المستهدفة من البرنامج ـ المخرجات ال 2

 ـ المعرفة والفهم : أ

 يذك المبادئ االساسي  والنظ يات القانوني  الم يلةة. -3 أ

 يذك  االسس الي  يقوم عليها النظام الدسيور  والقانون  ومبادئ حقوق االنسا  والديموق اطية. -2 أ

 يي ح دور القانو  وم احل تطوره واهميي  ف  بناب المايمع. -1 أ
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 قانونية المقارنة.يس د مبادئ النظام القانون  المص   و النظم ال -4 أ

 يصف اليطورات االقيصادية و االجيماعية واليكنولوجية و عالقيها بالقانو  وتطبيقات . -5 أ

 يوضح مبادئ الي يعة ايسالمية باعيبارها المصدر ال ئيس  لليي يع. -6 أ

 يذك  دور المنظمات و االتةاقيات الدولية وعالقيها بالقانو  الوطنى. -7 أ

 يع ف قواعد البحث و اليحليل القانون  و أساليب الصياغة القانونية. -8 أ

 القواعد الحاكمة آلداب و أ القيات المهنة. يع ف -9 أ

 يذك  مبادئ المعامالت الدولية وتطبيقاتها فى المااالت القانونية الم يلةة.  -31 أ

 ب ـ القدرات الذهنية :

 البحث.ما ينطبق منها على الوقائع  محل يةس النصو  القانونية تةسي ا سليما و يسينبط   -3 ب

 يحلل الوقائع فى المسائل القانونية الم يلةة. -2 ب

 يسينيج الحلول المناسبة للمياكل القانونية من  الل البحث واليحليل.  -1 ب

  يلةة.يسي لص االتااهات القضائية الحديثة ف  القضايا الم -4 ب

 يقي ح و يؤيد رأي  بالحاج القانونية. -5 ب

 يحلل المعامالت الدولية والنظ يات االقيصادية. -6 ب

 :ج ـ المهارات المهنية

 يكيب اليقاري  و مذك ات الدفاع. -3 ج

 يطبق قواعد الم افعة امام هيئات القضاب واليحكيم.  -2 ج

 يطبق اليات اليةاوض.   -1 ج

 يصيغ الدعاوى و اليكاوى فى القضايا الم يلةة. -4 ج

 يطبق قواعد صياغة العقود وتقديم االسييارات.  -5 ج

 يميز بين ط ق الطعن فى االحكام واليظلم من الق ارات الم يلةة -6 ج

 يسي دم قواعد اليوفيق والوساطة واليحكيم الوطنى والدولى. -7 ج

 ف  المااالت القانونية واالقيصادية.واليحليل  يطبق مناهج واليات البحث -8 ج

 يطبق اج ابات وقواعد اليعامل مع األجهزة الحكومية وال اصة الم يلةة. -9ج 
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 المهارات العامة : -د

 يطبق قواعد العمل ب وح الة يق واليةاعل مع الغي . -3 د

 يسي دم مهارات الحاسب اآلل  الم يلةة ومنها ما ييعلق بالماال القانون . -2 د

 يسي دم الوسائط الميعددة ووسائل االتصال الحديثة ف  البحث واليحليل .  -1 د

 يحلل وجهات نظ  المهيمين بالمااالت ذات الصلة. -4 د

 يسي دم المصطلحات القانونية المناسبة.  -5 د

 يطبق ط ق اليعلم الذات  الم يلةة. -6 د

 المي صصين.يحلل المعلومات  وال ب ات الي  ييبادلها مع  -7 د

 يوضح رأي  فى المسائل ال الفية . -8 د

 ييارك ف  المناقيات مع أق ان .  -9 د

 ـ المعايير األكاديمية لقطاع كلية الحقوق : 1

 المواصفات العامة لخريج كلية الحقوق:

 ي بط بين ف وع  القانو  الم يلةة وتطبيقاتها . 1/3

يكيسب المعارف القانونية ذاتيا من مصادرها المينوعة )المؤلةات ، األحكام ، الدوريات ، الوسائط  1/2

 االليكي ونية(.

 تقييم الذات واليوافق مع احيياجات سوق العمل وم اعاة أ القيات وآداب المهنة  1/1

 إج اب األبحاث  وكيابة اليقاري  والمذك ات  1/4

  ه وت ييدها بالحاج القانونية يقناع اآل  ين بلغة سليمة القدرة على ع ض وجهة نظ3/1

 اسييعاب مهارات اليةاوض وأساليب  ومن ل  الحق في  . 1/6

 الم افعة أمام المحاكم وهيئات اليحكيم .  1/7

 صياغة الوثائق القانونية  والقوانين  والق ارات الامهورية واللوائح وتقديم االسييارات  1/8

 اليطبيقات القضائية وفهمها.اسييعاب  1/9

 ميابعة األبعاد القانونية واليطورات االقيصادية  والياارة الدولية . 1/31

 اليواصل بلغة أجنبية  واحدة على األقل .  1/33

 اسي دام الوسائل اليكنولوجية الحديثة ف  االتصال . 1/32
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 عايير المرجعية:مقارنة ما يقدمه البرنامج من نتائج تعليمية مستهدفة  مع الم

 ـ المعرفة والفهم : 2

المقررات التى تحقق المعايير القومية 

 األكاديمية القياسية

المعايير األكاديمية للبرنامج 

والتى تتوافق مع المعايير 

 القومية األكاديمية  القياسية

 المعايير القومية األكاديمية القياسية

CL1- CL2- EC6- AX2- PL1- 

PL3- AX4- CRL2- CRL3- 

CRL8- PIL2- CVL1 2-أ  
 األسااس الياا  يقااوم عليهااا النظااام  الدساايور 1-5

 والنظام القانون  .

PHL1- EC5- PL1- AX3- AX4 1-أ  
القااانو  وم احاال تطااوره وأهميياا  فاا   دور 1-1

 بناب المايمع .

PRIL1-PRIL3- CL5- PRL1- 

AX2- PL1- PL2- PL3- CRL3- 

CVL2- CVL3- CVL4- CVL5- 

CVL6- CVL7- CVL8- PIL2 

3-أ  
المبااادئ األساسااية والنظ يااات واالتااهااات  1-3

 القانونية ) ف  م يلف ف وع القانو  ( . 

AX2- CRL7- CRL6- EC1- 

EC2- EC4- EC5- AX9- AX10- 

AX8- AX11- AX5- AX7- IS5 

5-أ  
اليطور السياس  واالقيصاد  واليكنولاوج   1-4

 وأث ه على الةك  القانون .

GEN5- AX1- IS5- PIL2- PIL1- 

PIL3- PIL4 
8-أ  

مناااهج البحااث وأدوات اليحلياال والصاااياغة  1-1

 القانونية .

GEN6- GEN7- GEN8- IS4- 

IS2- IS1- IS3 6-أ  
اليااا يعة ايساااالمية ودورهاااا باعيبارهااااا  1-6

 المصدر ال ئيس  للقانو .

PRIL3- CL4- PL1- AX2- AX4- 

CRL8- CRL6- CRL7- EC3- 

AX6- PIL2- PIL1- PIL3-

AX12-AX5 

7-أ  
دورالمنظمااات واالتةاقيااات الدوليااة وأث هااا  1-7

 على القوانين الوطنية.

AX2- AX3- AX4- CRL6 

2-أ  

9-أ  

مع فة وفهم قوانين المايمع المدن  وحقاوق  1-8

اينسااااااا  والديمق اطيااااااة والمبااااااادئ الحاكمااااااة  

 أل القيات  ممارسة المهنة .
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 : . مهارات مهنية وعملية3

المقررات التى تحقق المعايير القومية 

 األكاديمية القياسية

المعايير األكاديمية للبرنامج 

والتى تتوافق مع المعايير 

 القومية األكاديمية  القياسية

 المعايير القومية األكاديمية القياسية

CL2- PRL1- GEN5- PL1- AX1- 

CRL4- CRL5- AX8 
3-ج  كيابة مذك ات الدفاع . 3-5 

GEN5- AX1 3-ج  كيابة اليقاري . 3-1 

PRIL3- CL5- PRL1- PRIL2- 

AX3- CRL4- CRL5 
2-ج  الم افعة أمام القضاب وهيئات اليحكيم . 3-3 

PRIL3- GEN5- PRIL2- GEN4- 

AX6- PIL3- PIL4- PIL2- AX1- 

CVL5- CVL6 

1-ج  إج اب المةاوضات .3-4 

GEN5- CL2- AX3 5-ج  االسييارات.صياغة العقود وتقديم  3-1 

PRL1- PL1- PL3- CRL4- 

CRL5- EC5- AX5 

 

6-ج  الطعن ف  األحكام واليظلم من الق ارات.3-6 

PRIL2- PL3 7-ج  
اللاااااااوب إلااااااى القواعااااااد البديلااااااة ليسااااااوية 3-7

 المنازعات )اليوفيق / اليحكيم (.

GEN8- PHL1- GEN6- GEN7- 

CL1-CL4- AX1- CRL8- IS5- 

IS1- IS2- IS4-PIL2- PIL1- 

CVL1- AX12- CVL2- CVL3- 

CVL4- CVL7- CVL8- AX7- 

AX8- AX9- AX11 

8-ج  المياركة ف  األنيطة البحثية .3-8 

PRIL1- PRL2- EC6 

4-ج  

 

9-ج  

ليعامااال ماااع األجهااازة الحكومياااة )صاااياغة 3-2

 شكاوى / رفع دعاوى(.
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 الذهنية : مهاراتـ ال4

المقررات التى تحقق المعايير القومية 

القياسية األكاديمية  

المعايير األكاديمية 

للبرنامج والتى تتوافق مع 

المعايير القومية األكاديمية 

القياسية   

 المعايير القومية األكاديمية القياسية

PRIL1- PRIL3- CL4- PRL1- 

AX1- CRL3- EC1- IS4- IS3- 

PIL2- PIL3- PIL1- AX10- 

CVL4  

2-ب  
تحليااال الوقاااائع فااا  المساااائل محااال البحاااث  4-5

 وال بط ما بينها السي ال  النيائج.

EC6-CL1- PRIL2- PL1- CRL6- 

CRL7- EC5- IS2- IS5- AX10- 

AX5- CVL1- CVL2- CVL3- 

CVL7- CVL8 

3-ب  
تةسااااي  نصااااو  القااااانو  تةسااااي ا سااااليما  4-1

 واسي ال  ما ينطبق منها على الوقائع .

PHL1- GEN6- GEN7- GEN8- 

CL2- PL2- CVL5- AX12- 

CRL8- CRL3- AX7- AX8- AX9- 

AX11 

1-ب  
البحااااث واليحلياااال والي صاااايل ييااااااد حاااال  4-3

 المياكل القانونية المع وضة .

PRIL3- PRL1- PL3- CRL4- 

CRL5- CRL6- CRL7 
4-ب  

اسااي ال  اتااهااات القضاااب فاا  المسااائل  4 -4

 المع وضة واسي دامها ف  تدعيم رأي 

CL5- GEN5- PL2- PL3- AX2- 

PL1- AX3- PIL2- PIL1- PIL3- 

CL6 

5-ب  . القدرة على النقد 4-1 
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. مهارات عامة : 5  

المقررات التى تحقق المعايير القومية األكاديمية 

 القياسية

المعايير األكاديمية للبرنامج 

والتى تتوافق مع المعايير 

 القومية األكاديمية  القياسية

 المعايير القومية األكاديمية القياسية  

 

AX1 2-د  اسي دام الحاسب اآلل  ف  الماال القانون  . 1-5 

EC6- GEN5- PRIL2- GEN5- EC1- 

EC2- EC3- EC4- EC5- IS5 
1-د  

اسااي دام الوسااائط الميعااددة ووسااائل االتصااال  1 -1

 الحديثة  ف  البحث واليحليل .

AX3- CRL4 4-د  االتصال بالمهيمين بالمااالت ذات الصلة 1-3 

PL1- PL2- AX2- IS1- IS5- IS2- 

PIL1- UC01- AX12- AX5- AX7- 

AX8- AX9- AX10- AX11 

3-د  
العمل با وح الة ياق والقادرة علاى اليةاعال ماع  1-4

 اآل  ين واالسيةادة الميبادلة .

PHL1- GEN6- GEN7- GEN8- CL2- 

CL5- PL1- AX2- PL2- PL3 
7-د  

تباااادل المعلوماااات ماااع المي صصاااين وتنمييهاااا  1-1

 وتحديثها .

PL1- PL2- PL3- AX1- AX4- AX2- 

EC1- EC2- EC3- EC4- IS5- EC5- 

PIL2- PIL1- PIL4- CVL1- CVL2- 

CVL3- CVL4- CVL5- CVL6- 

CVL7- CVL8- PIL3 

6-د  اليعلم الذات  المسيم . 1-6 

PL1- PL2- PL3- AX1- AX4- AX2- 

CRL4- CRL7- IS4- AX10 
8-د  

المساائل اليعبي  عان وجهاة نظا ه بوضاوح فا   1-7

 ال الفية وع ض الحاج الي  يسيند إليها

CL1- PRL1- PRIL2- PL1- CVL1- 

CVL2- CVL3- PL2- PL3- AX1- 

AX4 AX2- PIL1- PIL2- PIL3- PIL4- 

FRL1- FRL2- FRL3- FRL4- FRL5- 

FRL6- UGE01- UGE02- LGE03- 

ENG4- ENG5- ENG6- ENG7 

5-د  بط يقة سليمةاسي دام المصطلحات القانونية  1-8 

CL4- GEN5- CRL4- CRL7- EC1- 

EC2- EC3- EC4- EC5- IS3- PIL2 

PIL1- CVL6- CVL7- CVL8- UC01 

9-د  
الميااااركة فااا  المناقياااات وإباااداب اآلراب فيماااا  1-2

 يع ض من ميكالت .
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 نسبة تغطية برنامج ليسانس الحقوق للمعايير القومية األكاديمية القياسية العامة  -

 %311المعرفة والفهم =   -أ

 :NARSولقد تم إضافة ما يلى على الـ 

 النظااام القااانون  المصاا   و الاانظم القانونيااة المقارنااة" حيااى ييساانى تغطيااة مقاا رات " يساا د مبااادئ 4-أ         

 (. PHL1 وفلسةي  القانو  تاريخ ،AX2 السياسية النظم) 

 تغطيااة ييساانى حيااى" الم يلةااة القانونيااة المااااالت فااى وتطبيقاتهااا الدوليااة المعااامالت مبااادئ يااذك " 50-أ 

 المعااامالت قااانو  ،AX6  للياااارة العالميااة المنظمااة اتةاقيااات ، EC6 المنافسااة تنظاايم قااانو )  مقاا رات

 (. AX10 اليمويل قانو  ،AX11 األعمال ادارة ،AX7 االليكي ونية

 %311المهارات الذهنية =  -ب

 :NARSولقد تم إضافة ما يلى على الـ 

 ليغطية المق رات االتية : 6 ب 

 قااانو  ،AX6  للياااارة العالميااة المنظمااة اتةاقيااات ، EC6 المنافسااة تنظاايم قااانو  ، EC3  الاادول  االقيصاااد) 

 (AX10 اليمويل قانو  ،AX11 األعمال ادارة ،AX7 االليكي ونية المعامالت

 %311المهارات المهنية والعملية =  -ج أ

 % 311العامة =المهارات  -ج ب

 العالمات المرجعية: -4

 ال ينطبق                                  
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 ـ هيكل ومكونات البرنامج : 5

 سنوات 4ـ مدة البرنامج :  3

 ـ هيكل البرنامج :  2

 (160(  إجمالى )    -(  عملى )   160نظ ى )   عدد الساعات المعتمدة : -

 اليدريبات العملية المق رة للسنوات الدراسية األربعة وفقاً لما يي اب  ل  * ولت الالئحة لمالس الكلية تحديد

وبناب علاى ذلاح حادد المالاس ارباع سااعات عملاى ) سكيان ( كدجماالى عادد السااعات الياى يحصال عليهاا ، 

 الطالب  الل سنوات الدراسة إال ا  هذه الساعات ال تحيسب ضمن الساعات المعيمدة.

ن أ  الالئحة قد  لت من ساعات لليمارين العملية اال أ  جميع المحاض ات غي  نمطية * يالحظ أن  بال غم م

وتيبنى أساليب اليعلم اليةاعل  نظ اً أل  أعداد الطالب بكل ف قة سااعدت علاى ذلاح. وقبال كال فصال دراسا  

 ليدريسها. يحدد مالس الكلية المق رات الي  سييم تق ي  تدريبات عملية لها من  الل انيداب مي صصين 

 يحدد مجلس الكلية التدريبات العملية المقررة للسنوات الدراسية األربعة وفقاً لما يتراءي له. 

    لغااة   -( 50مقاا رات عامااة ) -( 6حاسااب آلاا  ومهااارات اتصااال )  -(   51إ ييااارى ) -(  551إجبااارى ) 

 ( 560إجمالى )   -( 10) 

 .%( 30) نسبة ساعة معيمدة (  48 -مق ر  56)   عدد  مقررات العلوم األساسية : -

             سااااعة معيمااادة ( نسااابة 14 -مقااا رات  55عااادد )  : ) اجبارياااة وا ييارياااة(التكميليرررة مقرررررات العلررروم  -

 (51 ) % 

 %(6.11ساعات معيمدة  (  نسبة ) 50 -مق رات   1عدد ) مقررات من علوم أخرى ) لغة ( : -

%(1.1ساعات معيمدة (  نسبة )  4 –مق ر  1عدد )  الي (:ـ مقررات من علوم أخرى )حاسب  -  

 %( 50 ( نسبة )ساعة معيمدة  56 -مق رات  6عدد )  تطبيقات العملية والقضائية:ال مقررات -

 ( % 51 ساعة معيمدة بنسبة ) 14 –مق رات  8عدد )  لبحث القانوني :ا مقررات -

 سااعة معيمادة ( 58 -مق رات  8عدد )  : الصياغة (  –المرافعة  –) التفاوض  التدريب الميدانىمقررات  -

 %(55.11) نسبة 

 ( % 50 ) بنسبة ( ساعات معيمدة 56 -مق رات  8عدد )   مقررات متروكة للمؤسسة : -

 

  



 
 

10  

 

 ـ مستويات البرنامج ) فى نظام الساعات المعتمدة ( :  1

 على النحو اآلت  : ساعة معيمدة موزعة 10السنة األولى  –المسيوى االول  - أ

 ساعة معيمدة         10الزام :   

 ساعة معتمدة موزعة على النحو اآلتي : 21السنة  االولى  -المستوى الثانى   - ب

 ساعة معيمدة            10الزام :   

 ساعة معتمدة موزعة على النحو اآلتي : 21السنة الثانية    -المستوى الثالث  - ت

 ساعة معيمدة  1ا ييار  :       ساعة معيمدة     58الزام : 

 ساعة معتمدة موزعة على النحو اآلتي : 21السنة الثانية  -المستوى الرابع  - ث

 ساعة معيمدة 1ساعة معيمدة        ا ييار  :  58الزام :  

 ساعة معتمدة موزعة على النحو اآلتي : 21السنة الثالثة   -المستوى الخامس  - ج

 ساعة معيمدة 1ساعة معيمدة         ا ييار  :  58ام : الز

 ساعة معتمدة موزعة على النحو اآلتي : 21السنة الثالثة   -المستوى السادس  - ح

 ساعة معيمدة 1ساعة معيمدة         ا ييار  :  58الزام :  

 ساعة معتمدة موزعة على النحو اآلتي : 21السنة الرابعة   -المستوى السابع  - خ

 ساعة معيمدة 1 ا ييار  : ساعة معيمدة       58:   الزام 

 ساعة معتمدة موزعة على النحو اآلتي : 21السنة الرابعة   -المستوى الثامن  - د

 ساعة معيمدة 1ا ييار  :  عيمدة      ساعة م 58الزام :   
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 ـ مقررات البرنامج : 4

 الفصل الدراسى االول  - المستوى األول / الفرقة األولى 3د ـ 

 إسم المقرر كود  المقرر
عدد 

 الوحدات

 عدد الساعات اإلسبوعية
متطلب 

 سابق
 عملى تمرين نظرى

CVL (1) ال يوجد   4  المدخل للعلوم القانونية 

IS (1) ال يوجد   4  المدخل للشريعة اإلسالمية 

EC (1) ال يوجد   2  مبادئ االقتصاد السياسي 

AX (1) ال يوجد   2  مناهج البحث 

AX (2) ال يوجد   2  النظم السياسية 

UGE (01) 

 = 

ENG (1) 

 ال يوجد   I  2المصطلحات اإلنجليزية القانونية 

FRL (1)  المصطلحات الفرنسية القانونيةI  2   ال يوجد 

GEN1 
 ال يوجد   2  3مهارات الحاسب االلي 

    20  مجموع الساعات الدراسية 
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 الفصل الدراسى الثانى -المستوى الثانى / الفرقة األولى 2-د

 إسم المقرر كود  المقرر
عدد 

 الوحدات

 عدد الساعات اإلسبوعية
متطلب 

 سابق
 عملى تمرين نظرى

PL (1) ال يوجد   4 4 القانون الدستوري 

PIL (1) ال يوجد   4 4 التنظيم الدولي 

PHL (1) ال يوجد   2 2 تاريخ القانون 

CRL (1)  ال يوجد   2 2 3القانون الجنائي 

PRIL (1) ال يوجد   2 2 الجنسية ومركز األجانب 

UGE (02) 

= 

ENG (2) 

 ال يوجد   II 2 2المصطلحات اإلنجليزية القانونية 

FRL (2)  المصطلحات الفرنسية القانونيةII 2 2   ال يوجد 

GEN2  يوجدال    2 2 2مهارات الحاسب االلي  

    20 20 مجموع الساعات الدراسية 
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 الفصل الدراسى االول - المستوى الثالث / الفرقة الثانيةدـ 

 إسم المقرر كود  المقرر
عدد 

 الوحدات

 عدد الساعات اإلسبوعية
متطلب 

 سابق
 عملى تمرين نظرى

CVL (2) 4 4 مصادر االلتزام   CVL1 

PIL (2) ال يوجد   4 4 القانون الدولي العام 

CRL (2)  ال يوجد   2 2 2القانون الجنائي 

EC (2) 2 2 النقود والبنوك   EC1 

IS (2) 
أحكام الزواج والطالق والوالية على 

 النفس والمال
 ال يوجد   2 2

    2 2 مقرر عام 

    2 2 مقرر اختيارى 

    2 2 مقرر لغة 

     20 مجموع الساعات الدراسية 
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الفصل الدراسى الثانى - المستوى الرابع / الفرقة الثانية 2دـ   

 إسم المقرر كود  المقرر
عدد 

 الوحدات

 عدد الساعات اإلسبوعية
متطلب 

 سابق
 عملى تمرين نظرى

CVL (3) 4 4 أحكام االلتزام   CVL2 

PL (2) ال يوجد   4 4 القانون اإلداري 

CRL (3)  2 2 1القانون الجنائي   CRL2 

CVL (4) 2 2 أحوال شخصية لغير المسلمين   CVL1 

EC (3) 2 2 العالقات االقتصادية الدولية   EC2 

    2 2 مقرر عام 

    2 2 مقرر اختيارى 

 مقرر لغة 
2 

 
2    

    20 20 مجموع الساعات الدراسية 
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 الفصل الدراسى االول - المستوى الخامس/ الفرقة الثالثة 3د ـ 

المقرركود    إسم المقرر 
عدد 

 الوحدات

 عدد الساعات اإلسبوعية
متطلب 

 سابق
 عملى تمرين نظرى

CVL (5) 4 4 العقود المسماة   CVL3 

PRL (1) ال يوجد   4 4 قانون المرافعات 

CRL (4) ( 3اإلجراءات الجنائية) 4 4   CRL2 

CL (1) 
األعمال التجارية والتجار واألموال 

 التجارية
 ال يوجد   2 2

    2 2 مقرر عام 

    2 2 مقرر اختيارى 

    2 2 مقرر لغة 

    20 20 مجموع الساعات الدراسية 
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الفصل الدراسى الثانى - المستوى السادس/ الفرقة الثالثة 2د ـ   

 إسم المقرر كود  المقرر
عدد 

 الوحدات

 عدد الساعات اإلسبوعية
متطلب 

 سابق
 عملى تمرين نظرى

CVL (6) 4 4 قانون العمل والتأمينات االجتماعية   CVL3 

PL (3) 2 2 القضاء اإلداري   PL2 

IS (3) 2 2 أحكام الميراث والوصية   IS2 

EC (4) 2 2 المالية العامة   EC2 

PRIL (2) 2 2 قانون التحكيم   
PRL1  /

CVL2 

CL (2) 2 2 قانون الشركات   CL1 

    2 2 مقرر عام 

    2 2 مقرر اختيارى 

    2 2 مقرر لغة 

    20 20 مجموع الساعات الدراسية 
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 الفصل الدراسى االول - المستوى السابع/الفرقة الرابعة3-د

 إسم المقرر كود  المقرر
عدد 

 الوحدات

 عدد الساعات اإلسبوعية
متطلب 

 سابق
 عملى تمرين نظرى

IS (4) 4 4 أصول الفقه   IS1 

PRIL (3) 4 4 القانون الدولي الخاص   
PRIL1, 

CVL3 

CVL (7) 2 2 الملكية والحقوق العينية األصلية   CVL3 

AX12 2 2 قانون الملكية األدبية والفنية   CVL1 

CRL (5) (  2قانون اإلجراءات الجنائية) 2 2   CRL4 

    2 2 مقرر عام 

    2 2 مقرر اختيارى 

    2 2 مقرر لغة 

    20 20 مجموع الساعات الدراسية 
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 الفصل الدراسى الثانى - المستوى الثامن/الفرقة الرابعة2-د

 إسم المقرر كود  المقرر
عدد 

 الوحدات

 عدد الساعات اإلسبوعية

 متطلب سابق

 تمرين نظرى

CL (4) 4 4 قانون النقل  CL1 

PRL (2) 4 4 قانون التنفيذ الجبري  PRL1 

EC (5) ال يوجد  2 2 التشريع الضريبي 

CVL (8) 2 2 التأمينات العينية والشخصية  CVL3 

CL (5) 
األوراق التجارية واإلفالس 

 وعمليات البنوك
2 2  CL1 

   2 2 مقرر عام 

   2 2 مقرر اختيارى 

   2 2 مقرر لغة 

   20 20 مجموع الساعات الدراسية 
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 قائمة المقررات االختيارية :

 المتطلب السابق للتسجيل كود المقرر اسم المقرر

 IS5 IS4 قضايا شرعية معاصرة

 ال يوجد CRL6 مكافحة الجريمة المنظمة

 CRL7 CRL3 مكافحة الجرائم االلكترونية

 CRL8 PIL2  /CRL2 القانون الجنائي الدولي

 PIL3 PIL2/PL1 القانون الدولي االنساني

  PIL4 القانون الدبلوماسي والقنصلي

  EC6 قانون حماية المنافسة

  AX3 أحكام وتقاليد المهنة

 AX4 PL2/CVL1 قانون حماية البيئة

 AX5 CVL3 قانون حماية المستهلك

 AX6 PIL2/EC3 اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة

 AX7 CVL3 قانون المعامالت االليكترونية

 AX8 PIL1/PL2/CVL3 قانون الرياضة

الطاقةقانون   AX9 CVL3/PL2/EC3 

 AX10 CVL3-EC2 قانون التمويل

 AX11 EC1 ادارة األعمال
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 قائمة المقررات العامة : 

 المتطلب السابق للتسجيل كود المقرر اسم المقرر

3مهارات الحاسب اآللي   GEN1  

2مهارات الحاسب اآللي   GEN2 GEN1 

1مهارات الحاسب اآللي   GEN3  

الكمبيوتر ومفاهيم البرمجةمهارات   UEC1 ال يوجد 

 UEC2 UEC01 مهارات الكمبيوتر ومفاهيم البرمجة

  UC1 مهارات االتصال

 ال يوجد GEN4 عالقات عامة

 ال يوجد GEN5 مهارات العرض الفعال

3تاريخ الحضارة االسالمية   GEN6 ال يوجد 

2تاريخ الحضارة االسالمية   GEN7 ال يوجد 

 

 محتويات المقررات :ـ  6

 يتم الرجوع إلى توصيف المقررات .
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 ـ متطلبات اإللتحاق بالبرنامج : 7

 . شهادة إتمام الدراسة الثانوية أو ما يعادلها من شهادات معادلة -

 تحقيق الميطلبات األكاديمية لمكيب القبول اليابع لوزارة اليعليم العال . -

 اميحانات قدرات أو قبول تضعها الاامعة.تحقيق أ  ميطلبات أكاديمية إضافية أو  -

 توقيع الطالب وول  أم ه بالعلم والموافقة على جميع الي وط الي  تضعها الاامعة لالليحاق واليسايل. -

اجيياااز المقابلااة الي صااية الياا  تااا   بااين الطالااب وولاا  أماا ه وبااين اللانااة الدائمااة ال اصااة با يبااارات  -

 ن رئيس الاامعة لةي ة  مس سنوات قابلة للياديد.القبول والي  ييم تيكيلها بق ار م

) مرفق طيه دليل القبول بجامعة فاروس باالسكندرية (   
 

 القواعد المنظمة إلستكمال البرنامج :  -8

 اإلرشاد األكاديمى  -

 نظام اإلرشاد األكاديمي : 

االرشاد االكاديمى ييطلب ميابعة الحالة الدراسية للطالب أثناب الةصل األكاديمى حيث يقوم عميد الكلياة أو  -

رئيس القسم بي شيح الم شدين المناسبين من أعضااب هيئاة اليادريس ماع عادد مناساب مان الهيئاة المعاوناة 

 لعدد من الطالب. 

 ويوجد م شد أكاديم  عام للكلية. -

 ساعات إرشاد أكاديم  باألسبوع. 6إلى  4من  ولكل م شد أكاديم  -

وييم حث الطالب بكل الط ق على االسايةادة مان أعضااب هيئاة اليادريس بالكلياة واسيياارة الم شادين فا   -

 أمورهم األكاديمية وغي ها.

 الدعم للطالب المتعثرين : 

 طالباً ميعث اً. 1يعيب  الطالب الذ  لم ييااوز ميوسط تقدي ه الي اكم   -

وييااابع الم شااد األكاااديم  درجااات الطالااب الميعثاا  الةصاالية ويساايدعي   لمناقياايها قباال المواعيااد ال ساامية  -

لإلنسحاب من المق رات وذلح لحث  على تحسين درجات  أو اينسحاب من المقا ر اذا كانات درجاتا  سايئة 

 للغاية وسيع ض  ل ط  ال سوب مما يؤث  على ميوسط تقدي ه الي اكم .

م شااد األكااديم  بدعااداد ال طاة الدراسااية لكال طالااب ميعثا  تحاات إشا اف  والياا  توضاح  ال طااة ويقاوم ال -

 الزمنية الميوقعة لي  ج .
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وياايم حصاا  الطااالب الم شااحين لليعثاا  فااى المقاا رات الم يلةااة قباال ايميحانااات النهائيااة ووضااع الحلااول  -

  يبار للطالب وغي  ذلح.المناسبة لهم على مسيوى الكلية من ناحية رفع الح ما  وإعادة اال

% من محاض ات المق ر إلى إرسال إنذار أول وثا  علاى عنوانا   11ويؤد  ت لف الطالب عن حضور  -

% من محاضا ات المقا رات وإال ت تاب علاى ذلاح ح مانا   71حيث أ  على الطالب حضور على األقل 

 من المق ر.

 : تقييم الطالب  -

بعاة الادروس والمحاضا ات فا  كال مقا ر علاى حادة ، وال يسامح ياب على جميع الطالب المواظبة على ميا

% مان 11للطالب ب داب اميحا  نهاية الةصال الدراسا  أل  مان مقا رات الدارساة أذا زادت نسابة غياباة عان 

 ماموع ساعات الدراسة لهذا المق ر.

 االمتحانات : -

 يتم تحديد التقدير النهائي للطالب في أي مقرر كما يلي :

 خالل الدراسة ) امتحان او أكثر (   ) شفوى او تحريرى(. % امتحان40 -

 % امتحان في نهاية الفصل الدراسي.60 -

  10درجة ، ودرجة النجاح من  500تحسب درجات كل مقرر من.% 
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 نظام التقويم :

 النقاط النسبة المئوية التقدير

 ممتاز

A+ 21 500% الى%  4.0 

A 20 4.0 %21% ألقل من 

A- 81 3.7 %20من % ألقل 

 جيد جدا  
B+ 80 81% ألقل من%  3.3 

B 71 80% ألقل من%  3.0 

 جيد
B- 70 71% ألقل من%  1.7 

C+ 61 70% ألقل من%  1.3 

%61% ألقل من C 60 مقبول  1.0 

مقبول بشرط
 

C- 16 60% ألقل من%  5.7 

D+ 13 16% ألقل من%  5.3 

D 10 13% ألقل من%  5.0 

%10% ألقل من F 0 راسب  0.0 
 

 (  يحصل الطالب على تقديNE إذا تغيب بدو  عذر مقبول عن االميحا  النهائ  للمق ر، ويحصل علاى )

( إذا تغيب بعذر مقباول ، وال يحصال فا  أ ن مان الحااليين علاى أ  نقااط ويعيبا  راساباً فا  هاذا Eتقدي  )

 المق ر.

 : GPAمتوسط تقدير الدرجات 

 يتم حساب متوسط تقدير الدرجات في أي إمتحان ومتوسط تقدير الدرجات التراكمي على النحو التالي: 

 

 متوسط تقدير الدرجات =

 

 .ويحسب متوسط تقدير الدرجات لكل فصل دراسي على حدة

 .الدرجات في أي إمتحانيتم حساب متوسط تقدير و 1.0حصول الطالب على تقدي  ت اكمى عام يصل إلى  -

 مجموع النقاط النهائية

المعتمدة الساعات عدد  
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 ـ طرق وقواعد تقييم الملتحقين بالبرنامج :9

 ما تقيسه من المخرجات التعليمية المستهدفة الطريقة م

 المع فة والةهم والمهارات الذهنية والمهارات المهنية اميحا  نظ ى 3

 المع فة والةهم والمهارات الذهنية والمهارات المهنية إميحا  شةوى 2

 المع فة والةهم والمهارات الذهنية والمهارات المهنية والمهارات العامة تكليةات 1

 ـ طرق تقويم البرنامج :01

 العينة الوسيلة القائم بالتقويم م

% عينة من ال  ياين50 اسيبيا  ال  ياو  5  

% عينة من طالب الة قة النهائية50 اسيبيا  طالب الة قة النهائية 1  

 مكاتب المحاماة ونقابة المحامين اسيبيا  أصحاب العمل 3

 عضو هيئة تدريس بكلية مناظ ة تق ي  مقيم  ارجى 4

 يوضع توصيف المق رات على هيئة مالحق  الملحق :

                                                  :    منسق البرنامج

      التوقيع :

 همام زه ا   /دأ. عميد الكلية:

                                                  التوقيع :                                                                                                                                       

 

 

 


