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 مقدمة                      

 

عمى المعمكمات كالبيانات  6103-6102يحتكل دليؿ الطالب لمعاـ الجامعى 
اإلطالع الدقيؽ عمى الطالب  كيجبالتى ينبغى عمى جميع طالب الكمية معرفتيا. 

ستمرار كالرد عمى أل استفسارات تتعمؽ إب ليوإ الدليؿ كالرجكععمى محتكل ىذا 
كالبيانات  المعمكمات بالعممية التعميمية كالخدمات الطالبية بالكمية مع مالحظة أف
 الكاردة بيذا الدليؿ  قد تطرأ عمييا بعض التعديالت كؿ عاـ.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       

 

 

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 

 إنيـ عمى اليدل لمف أستيدل أدالء "  " ما الفخر إال ألىؿ العمـ

رفع اهلل بالعمـ بنى آدـ ك فضميـ عمى كثير ممف خمؽ تفضيالن ك أمتف عمى 
أصفيائو , فيما أمتف بو عمييـ , بالعمـ ك الحكمة ك رفع الذيف آمنكا ك الذيف 

 أكتكا العمـ درجات .

اهلل عمينا ثالثة :  كلما لمعمـ تعممان كتعميمان مف أىميتو فى الحياة , فمقد أفترض
 التعمـ ك العمؿ ك التعميـ .

ك فى إطار ىذه السنة المحكمة تعمؿ المؤسسات التعميمية عمى اإلستثمار فى 
البشر بإيالء اإلىتماـ بتنمية المدارؾ العممية ك المينية لمشباب فى إطار المعايير 

لمستدامة ك تفجير التعمـ الذاتى ك التنمية ابـ اتيالعالمية لمجكدة ك تعزيز إمكاني
طاقات اإلبداع ك التفكير العممى الحر ك التدرب عمى اإلفادة مف كسائؿ التكاصؿ 
الحديثة فى تعزيز المعارؼ ك العصؼ الذىنى بما يخدـ تطكير البحث العممى ك 
بما يسيـ فى خدمة المجتمع فى إطار مف القيـ األخالقية ك فى مقدمتيا العدالة 

 .ك المساكاة ك الشفافية 

تمثالن بيذه السنة المحكمة فى أىمية العمـ ك التعمـ فى بناء إنساف قادر عمى 
أنشئت كمية الدراسات صناعة التقدـ ك اإلضافة لمحضارة اإلنسانية , فمقد 



 

       

 

لقانكنية ك المعامالت الدكلية فى إطار جامعة ا
فاركس لتقديـ خدمة تعميمية متميزة فى مجاؿ 

لعالمية لمجكدة القانكف إستيداءان باآلليات ا
المستخمصة مف كاقع تجارب المؤسسات التعميمية 

العريقة مع تعظيـ ادكات التعميـ التفاعمى ك العصؼ الذىنى ك تعزيز فرص التعميـ 
الذاتى بما يحقؽ التنمية المستدامة لطالب العمـ , كما عنيت الكمية بتعزيز 

ؿ الزيارات الميدانية المعرفة األكاديمية بالخبرات ك الميارات المينية مف خال 
لمجيات ذات الشأف ك التدريب الميدانى إستعانةن بخبرات أصحاب المينة فى 

 التخصص ك مف خالؿ التكاصؿ مع ىيئات المجتمع المدنى ذات الصمة .

 

أحذر ... ك  ك نختـ كممتنا بمقالة اإلماـ الشافعى " العمـ مغرس كؿ فخر فأفتخر
 يفكتؾ فخر ذاؾ المغرس "

 

 

عميد                                                                         
 الكمية

 أ.د/ ىماـ محمد محمكد زىراف

 



 

       

 

 أعضاء ىيئة التدريس كمعاكنييـ كاالدارييف بالكمية: -

D34

5 

Law@pua.edu.eg  عميد
 الكمية

ا.د/ ىماـ محمد محمكد   
 زىراف

D33

7 

mohamed.elfeky@pua.e

du.eg 

منتد
ب 

 جزئي

 ا.د/ محمد السيد الفقي  

D33

9 

perihan.abouzeid@pua.

edu.eg 

 د/بريياف أحمد أبك زيد   معيف

D21

1 

AHMED.SAMIR@pua.

edu.eg 

 د/ أحمد سمير ناصر معيف

D20

9 

walid.fahmy@pua.edu.

eg.  

 د/ كليد حسف فيمي   معيف

 D2

34 

alaa.abdrabo@yahoo.fr  د/ عالء عبدربو  معيف 

D31

1 

Ahmed.elagamy@pua.e

du.eg 

 د/ أحمد العجمي معيف

D33

1 

nagwan.aly@pua.edu.e

g 

د / نجكاف رمضاف    معيف
 الشرنباصي

 D2

35 

Mohamed.kady@pua.e 

du.eg 

 د/ محمد القاضى  معيف
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D33

5 

Salma.mohamed@pua.

edu.eg 

 أ/سممى محمد  معيف 

D31

7 

abubakr.sarhan@pua.e

du.eg 

 أ/ أبك بكر ابراىيـ معيف

D34

3 

Shahd 

.amin@pua.edu.eg 

 أ/شيد اميف  معيف 

D23

7 

hager.mahmoud@pua.e

du.eg  

 أ/ ىاجر محمكد معيف

D33

5 

Fatma.saber@pua.edu.

eg 

 أ/ فاطمة صابر معيف

 D2

35 

Ali.amir@pua.edu.eg أ/عمى أمير معيف 

D31

7 

Salah.mahmoud@pua.e

du.eg 
 أ/ صالح محمكد معيف

D34

3 

منتد  
 ب

 ـ/عبد المحسف عبد العزيز

 D3

43 
منتد   

 ب

 أ/ دنيا مسعد

D34

1 

Law@pua.edu.eg السكرتارية/ ركاف عمراف معيف- 
 سكرتارية العميد
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D32

7 

qau.law@pua.edu.eg السكرتارية/ داليا محمد معيف – 
سكرتارية كحدة ضماف 

 الجكدة

 

 

 

صكرة مع د.ىماـ زىراف , عميد كمية الدراسات القانكنية كالمعامالت الدكلية , ك 
 بالكمية.ىيئة اعضاء التدريس كالييئة المعاكنة كاإلدارييف 
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 نشأة الكمية

 

بإنشاء جامعة فاركس  616صدر القرار الجميكرم رقـ  6112يكليك  01في  
صدر القرار  6115أغسطس  10باإلسكندرية متضمنة سبع كميات. كفى 

بالمكافقة عمى إنشاء أربع كميات إضافية, كما حصمت  611الجميكرل رقـ 
مف مجمس الجامعات الخاصة كاألىمية جامعة فاركس عمى تصريح بدء الدراسة 

 .إلحدل عشرة كمية



 

       

 

 
 

 

 

 



 

       

 

 

 رؤية الكمية:

  تسعى كمية الدراسات القانكنية كالمعامالت الدكلية بجامعة فاركس ألف تككف كيانان
متميزان كرائدان عمى المستكل االقميمى كالدكلى فى المجاؿ القانكنى كالعممى 

 كالمجتمعى.

 

 رسالة الكمية:

  قادر عمى المنافسة فى سكؽ العمؿ المحمى كاالقميمى كباحث قادر عمى خريج
 االضافة كالتميز فى مجاؿ البحث القانكنى بمايخدـ المجتمع.

 

 الغايات النيائية:

 

 فاركس جامعة – الدراسات القانكنية كالمعامالت الدكلية كمية  :األكلى الغاية

 القانكني. التعميـ فى مجاؿ المتميزة العممية المؤسسات لكأحد

  :األكلى الغاية لتحقيؽ اإلستراتيجية األىداؼ

 .المؤسسى لإلعتماد الكمية تأىيؿ - أ

 .لمكمية التكنكلكجية ك التعميمية البيئة تحسيف - ب



 

       

 

 قدراتيـ مف تزيد عالية جكدة ذات تدريبية ك تعميمية بخدمات الطالب إمداد - ج

 سكؽ العمؿ فى التنافسية

 .العمؿ سكؽ مؤسسات مع اإلتصاؿ زيادة - د 

 ك المينية المقاييس تقابؿ أنيا مف التأكد ك البرامج ك المناىج فاعمية زيادة - ق
 .المعنية األطراؼ ك تكقعات المطمكبة العممية

 .التعميمية العممية جكدة فى المستمر التحسيف - ك

 

 -كالقيـ كالتعاكف :يسكده العدالة كالمساكاة  جامعى مناخ تكفير  :الثانية الغاية

  :الثانية الغاية لتحقيؽ اإلستراتيجية األىداؼ

 ىيئات ك الطالب لدل العمؿ الجماعى  تعزيزاالنتماء المؤسسى ك  تنمية - أ

 المعاكنة ك الييئة التدريس

 .بالكمية يمكنيا التعامؿ مع االزمات كالطكارئ لمطالب آمنة بيئة تكفير - ب 

 لمتعامؿ مع كافة مظاىر التمييز بالكمية .كجكد سياسات كبرامج  -ج

 

 الدراسات القانكنية كالمعامالت الدكلية عمى كمية قدرة زيادة  :الغاية الثالثة

 البيئة ك المجتمع خدمة فى المساىمة

  :الثالثة الغاية لتحقيؽ اإلستراتيجية األىداؼ
 



 

       

 

باعتباره كحدة ذات مركز فاركس لالستشارات كالبحكث القانكنية  إنشاء ك تفعيؿ - أ
 .طابع خاص

 المشاركة المجتمعية الفعالة فى البيئة المحيطة . - ب

 .التعميمية العممية تطكير فى المجتمع إشراؾ -ج

 التكسع فى عقد كتفعيؿ بركتكككالت التعاكف مع منظمات المجتمع المدنى .-د
 

 التطبيقية .تطكير البحث العممى كاستثماره فى المجاالت   :الرابعة الغاية

  :الرابعة الغاية لتحقيؽ اإلستراتيجية األىداؼ
 

تشجيع اعضاء ىيئة التدريس عمى عمؿ ابحاث عممية تكاكب المستجدات  – أ
 القانكنية .

 عقد مؤتمر عممى سنكل لمكمية. -ب

  إصدار مجمة عممية محكمة سنكية -ج



 

       

 

  Graduate Profile  تكصيؼ الخريج

 :عمى قادرا الخريج يككف أف يجب

 كتطبيقاتيا المختمفة القانكف فركع بيف الربط. 

 األحكاـ,ك  المؤلفات,) المتنكعة مصادرىا مف ذاتينا القانكنية المعارؼ اكتساب 

 (.اإللكتركنية الكسائطك  الدكريات,ك 

  مراعاةفي إطار  العمؿ سكؽ احتياجات مع التكافؽتحقيؽ ك  يالذات اإلثراء 

 . ياكآداب المينة أخالقيات

 كالمذكرات التقارير ككتابة األبحاث إجراء. 

 في إطار منطقي  القانكنية بالحجج المؤيدة نظرال اتكجي عرض عمى القدرة
كالقدرة عمى المناقشة كالرد عمى اآلراء المعارضة ,  سميمة بمغةمنظـ 

 .فيو الحؽ لو كمف كأساليبو التفاكض ميارات استيعابك 

 التحكيـ كىيئات المحاكـ أماـ المرافعة . 

 كتقديـ كالمكائح الجميكرية كالقرارات كالقكانيف القانكنية الكثائؽ صياغة 
 .االستشارات

 كفيميا القضائية التطبيقات استيعاب. 

 الدكلية كالتجارة االقتصادية كالتطكرات القانكنية األبعاد متابعة. 

 االتصاؿ في الحديثة التكنكلكجية الكسائؿ استخداـ 



 

       

 

 األقؿ عمى كاحدة أجنبية بمغة التكاصؿ. 

 

 :كالفيـ المعرفة  

 :اآلتية لمنقاط كالفيـ المعرفة الخريج يكتسب أف يجب

 القانكني كالنظاـ الدستكرم النظاـ عمييا يقـك التي األسس. 

 المجتمع بناء فى كأىميتو تطكره كمراحؿ القانكف دكر . 

 فركع مختمؼ في) القانكنية كاالتجاىات كالنظريات األساسية المبادئ 
 .(القانكف

 القانكني الفكر عمى كأثره كالتكنكلكجي كاالقتصادم السياسي التطكر. 

 القانكنية كالصياغة التحميؿ كأدكات البحث مناىج . 

 لمقانكف الرئيس المصدر بكصفيا كدكرىا اإلسالمية الشريعة . 

 الكطنية القكانيف عمى كأثره الدكلية كاالتفاقيات المنظمات دكر . 

 كالمبادئ كالديمقراطية اإلنساف كحقكؽ المدني المجتمع قكانيف معرفة 
 مع فيـ ذلؾ كمو . المينة ممارسة ألخالقيات الحاكمة

 

 : العممية الميارات

 :ىعم قادرا الخريج يككف اف يجب



 

       

 

 ك صياغة األحكاـ القضائية. الدفاع مذكرات كتابة 

 التقارير كتابة 

 التحكيـ كىيئات القضاء أماـ المرافعة 

 ك القياـ بعممية التعاقد. المفاكضات إجراء 

 االستشارات كتقديـ العقكد صياغة. 

 القرارات مف كالتظمـ األحكاـ في الطعف . 

 (التحكيـ/التكفيؽ) المنازعات لتسكية البديمة القكاعد إلى المجكء. 

 البحثية األنشطة في المشاركة . 

 (دعاكل رفع/شكاكل صياغة) الحككمية األجيزة مع التعامؿ. 

 

 : الذىنية الميارات

 :ىعم قادرا الخريج يككف أف يجب

 الستخالص بينيا فيما كالربط البحث محؿ المسائؿ في الكقائع تحميؿ 
 .النتائج

 عمى منيا ينطبؽ ما كاستخالص سميمان  تفسيران  القانكف نصكص تفسير 
 . الكقائع

 المعركضة القانكنية لممشكالت حؿ إليجاد كالتأصيؿ كالتحميؿ البحث. 



 

       

 

 تدعيـ فى كاستخداميا المعركضة المسائؿ فى القضاء اتجاىات استخالص 
 . رأيو

 النقد عمى القدرة . 

 

 : كاالنتقالية العامة الميارات

 :ىعم قادرا الخريج يككف اف يجب

 القانكني المجاؿ في اآللي الحاسب استخداـ. 

 البحث فى ت(اإلنترن) الحديثة االتصاؿ ككسائؿ المتعددة الكسائط استخداـ 
 . كالتحميؿ

 الصمة ذات بالمجاالت بالميتميف االتصاؿ . 

 المتبادلة كاالستفادة اآلخريف مع التفاعؿ عمى كالقدرة الفريؽ بركح العمؿ . 

 كتحديثيا كتنميتيا المتخصصيف مع المعمكمات تبادؿ . 

 المستمر الذاتى التعمـ . 

 التى الحجج كعرض الخالفية المسائؿ فى بكضكح نظره كجية عف التعبير 
 .إلييا يستند

 سميمة بطريقة القانكنية المصطمحات استخداـ. 

 بداء المناقشات فى المشاركة  . مشكالت مف يعرض فيما اآلراء كا 

  



 

       

 

  العامة كالتنظيمات القكاعد

 

 القبكؿ متطمبات   

 إتماـ الثانكية العامة مف المدارس المصرية أك شيادة  حصكؿ عمىال
 المجمس األعمى لمجامعات المصرية.بيا مف عترؼ شيادة معادلة م

  مجمس  الجامعات تخضع شركط القبكؿ بالكمية لمقكاعد التي يحددىا
 .الخاصة ك األىمية

  تخضع شركط القبكؿ بالكمية بالنسبة لمطالب غير المصرييف لمقكاعد
 التي تحددىا كزارة التعميـ العالي كالمجمس األعمى لمجامعات 

 كافةن  كاعد كالشركط التي تضعيا الكميةتحقيؽ المتطمبات كالق . 

 .التفرغ الكامؿ لمدراسة شرط أساسي لجميع الطالب 

 

 : بالكمية التعميـ نظاـ

 :المعتمدة الساعات نظاـ

تحسب ساعة المحاضرة  حيث يطبؽ نظاـ الساعات المعتمدة في جميع المقررات
بساعة معتمدة كساعة التماريف بنصؼ ساعة معتمدة , كيحدد مجمس الكمية في 

 كؿ عاـ دراسي المقررات التي يستعاف في تدريسيا بالتماريف العممية.



 

       

 

 

 :الدراسية الفصكؿ عدد

 تتككف السنة الدراسية مف ثالثة فصكؿ )الخريؼ كالربيع كالصيؼ( يستغرؽ كؿ  
, كيستغرؽ شاممة االمتحانات امف فصمي الخريؼ كالربيع خمسة عشر أسبكعن 
تعقبو فترة  ((في حالة طرحو- فصؿ الصيؼ ستة أسابيع فقط ))دراسة مكثفة

 الدراسيعمما بأف عدد الساعات الفعمية لمدراسة خالؿ الفصؿ  .االمتحانات
الخريؼ أك خالؿ فصؿ  لممقررات نفسياكل عدد ساعات الدراسة ايس الصيفي
 . الربيع

 
 

 

 

 

 

  



 

       

 

 الخريؼ كالربيعالتقكيـ األكاديمي لفصمي 

يبدأ التسجيؿ المعتاد لممقررات قبؿ مكعد بدء الدراسة بأسبكعيف كينتيي بنياية 
 .األسبكع الثاني مف الدراسة

 لفصميالعاـ كالمعتمد بجامعة فاركس  األكاديميالتقكيـ  التالييكضح الجدكؿ 
 الخريؼ كالربيع

 سبكعألا

 داثػػػػػػػػػػػػػػػػػاألح

 سبكعألا

 ة كاالمتحاناتػالدراس يؿػجػسػكالت األكاديمياد ػػاإلرش

 
بدء التسجيؿ لممقررات كتسديد 

 الرسـك
  

 1  يـك التكعية لمطالب الجدد 1

 التسجيؿ المعتاد لممقررات 0

بدء الدراسة 
 كاالمتحانات البديمة
لمقررات الفصؿ 

 السابؽ

0 

6 
  التسجيؿ المعتاد نياية

 لممقررات
 6 



 

       

 

  مقرراتالإضافة كحذؼ 

1 

 التسجيؿ المتأخر لممقررات 
 * بغرامة تأخير

 اإلضافة  نياية فترة
 كالحذؼ لممقررات

 1 

4 
بغرامة  التسجيؿ المتأخر لممقررات

 * تأخير
 4 

1   1 

2   2 

3   3 

4   4 

نصؼ  متحاناتا  5
 الفصؿ الدراسي

5 

01   01 

00   00 

06   06 

التسجيؿ المبكر لمقررات فصؿ  01
 الربيع

 01 

04   04 

نياية فترة االنسحاب مف  01
 المقررات

 01 الدراسةآخر أسابيع 

02 
امتحانات نياية   02 



 

       

 

 الدراسيالفصؿ   03

)الشفكية ػ العممية ػ 
 التحريرية(

03 

04 
 

04 

إعالف نتيجة   05
 االمتحانات النيائية

05 
61  61 

 

 أدكار التخرج:

 :تحدد أدكار التخرج بثالثة أدكار في السنة عمى النحك التالي      

 ػ دكر يكليك0

 ػ دكر سبتمبر 6

  ػ دكر فبراير1



 

       

 

 :التسجيؿ ك قكاعده نظاـ

 التسجيؿ المبكر ( أ

يتـ فتح باب التسجيؿ المبكر لمقررات  ,سبكعيفأ بحكالي األكاديميقبؿ بدء العاـ 
 فيفصؿ الخريؼ لمطالب القدامى, بينما يتـ التسجيؿ المبكر لمطالب المستجديف 

  الذم يحدد تاريخو في خالؿ األسبكعيف السابقيف لبدء الدراسة يـك التكعية

, كيتـ أيضا فتح باب التسجيؿ المبكر لمقررات األكاديميمكضح بالتقكيـ  كما ىك
لربيع قبؿ انتياء فصؿ الخريؼ كذلؾ لمطالب الحاصميف عمى متكسط نقاط فصؿ ا
  ) مف تقديرات الرسكب أممع عدـ كجكد  6.1كل اأعمى مف أك يس تراكميتقدير 

BLأك F  أكNE  أك(DN . 

 التسجيؿ العادم: ( ب

يتـ تسجيؿ الطالب عند بداية كؿ فصؿ دراسي خالؿ فترة التسجيؿ المحددة, 
كيختار الطالب المقررات تحت إشراؼ المشرؼ األكاديمي. كتصدر إدارة التسجيؿ 

جراءاتالتسجيؿ دليالن يتضمف شركط  إتباعيا , كيقـك كؿ مف الطالب الكاجب  وكا 
لمقررات قبؿ تسميميا الى كالمرشد األكاديمي بالتكقيع عمى استمارة تسجيؿ ا

 شئكف الطالب.

 التسجيؿ المتأخر:  ( ت

 :في األحكاؿ اآلتيةيسمح لمطالب بالتسجيؿ المتأخر دكف سداد غرامة مالية 

  (I) (غير مكتمؿ)الحاصميف عمي تقدير  الطالب .0



 

       

 

 (E) (غائب بعذر)الحاصميف عمي تقدير  الطالب .6

 تقديـ الطالب عذران عف التأخر في التسجيؿ, يقبمو مجمس األمناء.  .1

 يا:مقررات كحذفالإضافة ث( 

يسمح لمطالب بعد االنتياء مف تسجيؿ المقررات بتغيير الخطة الدراسية عف 
كذلؾ بعد مراجعة المرشد أك حذفيا طريؽ إضافة بعض المقررات الدراسية 

 أك حذفيا المدة المحددة إلضافة المقررات, عمى أف يتـ ذلؾ خالؿ األكاديمي
, يجب مراعاة أك حذفيا  مقرراتال.كعند إضافة األكاديميكالمكضحة بالتقكيـ 

 :اآلتي

استمارة اإلضافة كالحذؼ  فيتسجيؿ ما تـ إضافتو أك حذفو مف مقررات  .0
بالتكقيع عمى االستمارة  األكاديميعمى أف يقـك كؿ مف الطالب كالمرشد 
 قبؿ تسميميا إلى قسـ شئكف الطالب.

 بياف حالة الطالب. فيتـ حذفيا  التيال تظير المقررات  .6

عف الحد األدنى  الدراسييقؿ العبء  البعد حذؼ أية مقررات, يجب أ .1
 المسمكح بو طبقا لالئحة الكمية.

د األقصى عف الح الدراسييزيد العبء  البعد إضافة أية مقررات, يجب أ .4
 لكمية.االمسمكح بو طبقا لالئحة 

 :االنسحاب مف المقرراتج( 



 

       

 

يسمح لمطالب باالنسحاب مف مقرر أك أكثر, أك مف جميع مقررات الفصؿ 
كذلؾ خالؿ  األكاديميبالكامؿ بناء عمى طمب منو كبعد اعتماد المرشد  الدراسي

مقرر رسكبا  أمكال يعتبر االنسحاب مف  .األكاديميالفترة المكضحة بالتقكيـ 
التراكمي, كيظؿ قيمة متكسط نقاط التقدير  فيىذا المقرر كما ال يؤثر  فيلمطالب 

كعند االنسحاب مف مقرر أك الطالب محتفظان بحقو في المحاكالت الثالث لمتسجيؿ 
 :اآلتيبالكامؿ, يجب مراعاة  دراسيمف فصؿ 

استمارة ) فيقاـ الطالب باالنسحاب منيا  التيتسجيؿ المقررات  .0
قبؿ  األكاديميكيقـك الطالب بالتكقيع عمييا ككذلؾ المرشد  (االنسحاب

 تسميميا إلى قسـ شئكف الطالب.

بياف الحالة كيظير  فيانسحب منيا الطالب  التيتظير المقررات  .6
حساب متكسط نقاط التقدير  فييدخؿ  كال (W))منسحب( أماميا تقدير 

 .التراكمي

مقرر إذا ما تـ حرمانو مف  أمال يسمح لمطالب باالنسحاب مف  .1
 .استكماؿ ىذا المقرر 

زيد فترة االنسحاب عف فصميف دراسييف متتابعيف أك ثالثة ال تيجب أ .4
 فصكؿ دراسية متفرقة طكاؿ فترة التحاؽ الطالب بالجامعة.

 :االنسحاب مف الجامعة ح(  



 

       

 

يمكف لمطالب االنسحاب نيائيا مف الجامعة باستيفائو النمكذج الخاص 
باالنسحاب, كيكقع ىذا النمكذج مف الطالب ككلى أمره إذا لـ يكف الطالب بالغا 

 لسف الرشد كيعتمد ىذا النمكذج مف عميد الكمية كرئيس الجامعة. 

 :االمتحانات البديمةخ (  

التحريرية النيائية لمطالب الحاصميف عمى  عف االمتحانات (بديمة)تعقد امتحانات 
في مقرر أك أكثر كذلؾ  (E) (غائب بعذر)أك تقدير  (I) (غير مكتمؿ)تقدير 
كتقـك الكميات بتسميـ درجات  يالتال يسبكع األكؿ مف الفصؿ الدراسألخالؿ ا

االمتحانات البديمة إلى قسـ شئكف الطالب بالجامعة بعد اعتمادىا مف مجمس 
 ػيمف الفصؿ الدراس يسبكع الثانألالكمية كمف رئيس الجامعة, بحد أقصى نياية ا

دير ػالب بدال مف التقػؿ عميو الطػحص الذم يعمػجيؿ التقدير الفػيث يتـ تسػح
 . (E) (غائب بعذر)أك  (I) (تمؿغير مك)تػالمؤق

كيمكف عقد االمتحاف البديؿ في الفصؿ الدراسي الصيفي كذلؾ لمطالب الحاصميف 
)غائب بعذر( في االمتحاف النيائي. كفي حالة استمرار العذر   Eعمى تقدير

المرضي يسمح لو بدخكؿ االمتحاف البديؿ بأكؿ فصؿ دراسي تالي حتى انتياء 
 العذر.

 الدراسي :العبء  د(    

كامؿ خالؿ فصمى الخريؼ  دراسيتسجيؿ عبء اليسمح لمطالب المستجديف ب
 الدراسيكبعد مركر ىذا العاـ, يتـ تحديد العبء  األكؿ األكاديميكالربيع مف العاـ 



 

       

 

( بناء عمى متكسط الصيفي الدراسي)باستثناء الفصؿ  دراسيفصؿ  أم فيلمطالب 
 دراسيتسجيؿ عبء حيث يسمح لمطالب ب, (CGPA) التراكمينقاط التقدير 

كل اأعمى مف أك يس تراكميحالة حصكلو عمى متكسط نقاط تقدير  فيكامؿ 
, يتـ 6.11أقؿ مف  تراكميحالة حصكلو عمى متكسط نقاط تقدير  فيأما . 6.11

مف مجمكع الساعات  %41الى ما يعادؿ  الخاص بو الدراسيتخفيض العبء 
,  ساعة مف مجمكع الساعات المعتمدة لمفصؿ 04كز المعتمدة لمفصؿ بماال يتجا

  .مع كضعو تحت المراقبة األكاديمية 

يشترط لمحصكؿ عمى درجة الميسانس في الدراسات القانكنية كالمعامالت الدكلية ك 
ساعة  (012) المعتمدة يبمغأف يجتاز الطالب بنجاح عددان إجماليان مف الساعات 

  . معتمدة

 لعدد الساعات المعتمدة التي يسمح لمطالب بتسجيميا في  الحد األدنى
 ساعة فيما عدا حاالت التخرج. 06فصمي الخريؼ كالربيع 

 

 لعدد الساعات المعتمدة التي يسمح لمطالب بتسجيميا في  الحد األقصى
ساعة , غير انو يمكف زيادتو لمطالب  03فصمي الربيع كالخريؼ ىك 

أك لحاالت التخرج ما لـ  1.1الذيف يحققكف معدال تراكميا عاليا ال يقؿ عف 
يتعارض ذلؾ مع الئحة الكمية كبعد مكافقة المرشد األكاديمي كعميد الكمية 

 كاعتماد رئيس الجامعة.

 



 

       

 

 

 :تسجيؿ المقررات الدراسيةإعادة ذ(   

إعادة المقرر بالكامؿ( عمى أال  أم) دراسيمقرر  أمعادة تسجيؿ إيسمح لمطالب ب
كاف مقررا أالكاحد )سكاء  الدراسيتزيد مرات التسجيؿ عف ثالث مرات لممقرر 

 ا(.كتككف إعادة تسجيؿ المقررات الدراسية ألحد األسباب التالية:اختيارين  ـا أإجبارين 

عمى اال  DN)أك  NEأك  F أكBL مف تقديرات الرسكب ) أمتصحيح  .0
 -Aيزيد تقديره في حالة النجاح عف 

) قرار مجمس :كاآلتي C كحتى D بدءا مف تحسيف أم مف التقديرات .6
 (1/00/6104الجامعة 

بالتحسيف في مقرر  C كحتى التقدير Dأ .  يسمح لمطالب الحاصؿ عمى تقدير 
ساعة معتمدة خالؿ جميع  06أقصى  كبحدكاحد عمى األكثر كؿ فصؿ دراسي 

 سنكات الدراسة. 

كيرصد في بياف حالة الطالب جميع   -A .  ال يزيد التقدير المعدؿ عفب
 المحاكالت كيحسب لو التقدير األعمى.

 ج.  التعديؿ يككف خالؿ عاميف مف دراسة المقرر ألكؿ مرة كلمرة كاحدة فقط.

 إعادة المقرر دراسة كامتحانا بالكامؿ.د. الطالب الذم يرغب في التحسيف عميو 

كالت االمح فيمقرر, يظؿ الطالب محتفظا بحقو  أمبعد االنسحاب مف  .1
 الثالث لمتسجيؿ.



 

       

 

 إخفاء التقديرمقرر ال ينتج عنيا  أمعمما بأنو يجب تنبيو الطالب بأف إعادة 
حساب متكسط  فيلممقرر مف بياف الحالة, بينما يدخؿ التقدير األعمى  األصمي

كفي حالة حصكؿ الطالب عمى  .كالنسبة المئكية التراكمية التراكمينقاط التقدير 
ثالث  إجبارممقرر  في DN)أك  NEأك  F أكBL )مف تقديرات الرسكب  أم

يمكف لمطالب مف خاللو تصحيح ىذه  كالذممرات, يتـ إلزامو بالتسجيؿ المعمؽ 
ال يتـ النظر  الطالب  حالة حصكؿ فيأما  األكاديميتغيير مساره  فيالتقديرات كا 

 اختيارممقرر  في DN)أك  NEأك  F أكBL )مف تقديرات الرسكب   أمعمى 
 آخر بدال منو. اختيارممقرر  فيثالث مرات, يمكف لمطالب التسجيؿ 

 اإلرشاد األكاديمي:

تعيف الكمية لكؿ طالب مشرفان أكاديميان مف أعضاء ىيئة التدريس أك معاكنييـ 
كإلرشاده في جميع األمكر التي تتعمؽ , لمساعدة الطالب في إجراءات التسجيؿ 

 بالدراسة.

 لغة الدراسة:    

بالمغتيف العربية كاإلنجميزية كلمجمس الكمية أف يحدد المقررات تتـ الدراسة بالكمية 
بما ال يقؿ عف مقرريف في الفصؿ  درس بالمغة االنجميزية كميا أك جزئياالتى ت

 .% مف المقرر  11الدراسي بنسبة 

 :الصيفي الفصؿ  



 

       

 

ساعة  ىك الدراسي, يككف الحد األدنى لمعبء الصيفي الدراسيكفي خالؿ الفصؿ 
تعارض مع التدريب ي بحيث ال, ساعات معتمدة 3معتمدة كاحدة كال يزيد عف 

رفع عدد تمؾ  التخرجحاالت  فيكلمجمس الجامعة  طبقان لالئحة الكمية. الصيفى
 . الساعات بعد اقتراح مف مجمس الكمية المختص

 

 

 نظاـ التقكيـ:

 :االمتحانات 

)قرار مجمس الجامعة  يتـ تحديد التقدير النيائي لمطالب في أم مقرر كما يمي :
1/00/6104) 

 % درجة أعماؿ فصمية.41 -

 نياية الفصؿ الدراسي.% امتحاف في 21 -

 

 

نقاط 
 التقدير

 النسبة المئكية رمز التقدير
كصؼ 
 التقدير

4,1 A زػاممت 011ػ  51 ـ ـ 
1,3 A-    ـ ـ

- 
 51 أقؿ مفػ  41



 

       

 

 

 

 

قد تظير التقديرات  ,(BLإلى  A مف )باإلضافة إلى التقديرات سابقة الذكر 
 :بياف حالة الطالب فيالتالية 

 كصؼ التقدير
النسبة 
 المئكية

رمز 
 التقدير

نقاط 
 التقدير

ح بدكف ػناج
 تقدير

___ NP ___ 

ب بدكف ػراس
 تقدير

___ NF ___ 

 ___ IP ___ارل حساب ػج

1,1 B+    جػ
 جػ +

 يد جداػج 41 أقؿ مفػ  41
1,1 B 41 أقؿ مفػ  31 جػ جػ 

6,3 B-  +6,1 يدػج 31 أقؿ مفػ  31 جػ C+ 31 أقؿ مفػ  21 جػ 

0,3 C قبكؿػم 21 أقؿ مفػ  21 ـ 

0,3 C-    ـ
 ش +

 21ػ أقؿ مف  12

ـ    +D 0,1 بشرط قبكؿػم
 -ش 

 12ػ أقؿ مف   11

0,1 D  11ػ أقؿ مف   11 ـ ش 

1,1 F  بػراس 11 أقؿ مفػ  صفر ض 
1,1 BL  

 ض.جػ
% في 11أقؿ مف 

االمتحاف التحريرم 
 النيائي

 راسب الئحة



 

       

 

 التقدير

 ___ W ___ حبػمنس

 ___ I ___ كتمؿػغير م

 ___ E ___ ائب بعذرػغ

ائب بدكف ػغ
 عذر

1.11 NE 1.11 

 DN 1.11 1.11 رـكػمح

 NP( )أكناجح بدكف تقدير NF  )يعطى كؿ مف الرمزيف )راسب بدكف تقدير
مثؿ  ولممقررات التي يحتسب فييا التقدير عمى أساس نجاح الطالب أك رسكب

حساب متكسط نقاط التقدير  فيكال يدخؿ كال التقديريف  .الصيفيالتدريب 
, NP حصؿ فييا الطالب عمي تقدير التيكفي حالة المقررات  .التراكمي

 التيتضاؼ الساعات المعتمدة ليذه المقررات إلى الساعات المعتمدة 
 اكتسبيا الطالب.

 IPيصدر  الذمبياف الحالة  فياب التقدير(: تقدير مؤقت يظير ػ)جارل حس
 الفعمييظير التقدير  الدراسيكعند نياية الفصؿ  الدراسيقبؿ نياية الفصؿ 

 .IPالمقرر بدال مف التقدير  فيحصؿ عميو الطالب  الذم



 

       

 

 W (حبػمنس): قاـ الطالب باالنسحاب  التيالمقررات  تقدير يعطى لممقرر أك
 التراكمي.حساب متكسط نقاط التقدير  في "W"منيا, كال يدخؿ التقدير 

 I (تمؿػغير مك):  لـ يستطع  التيتقدير مؤقت يعطى لممقرر أك المقررات
نو عند قياـ الطالب إالتاريخ المحدد.كعميو ف فيالطالب استكماؿ دراستيا 
حصؿ عميو الطالب بدال  الذم الفعمي تسجيؿ التقديرباستكماؿ المقرر, يتـ 

في حساب متكسط   "I"التقديريدخؿ  بياف الحالة, كال في "I"مف التقدير 
 .التراكمينقاط التقدير 

 E (غائب بعذر):  تقدير مؤقت يعطى لممقرر أك المقررات التي تغيب الطالب
ليا بعذر, كبعد تقدـ الطالب المتحاف  النيائي التحريرمعف حضكر االمتحاف 

في  "E"حصؿ عميو بدال مف التقدير  الذم الفعميبديؿ, يتـ تسجيؿ التقدير 
في حساب متكسط نقاط التقدير   "E"بياف الحالة كال يدخؿ التقدير

 .التراكمي

 NE (غائب بدكف عذر):  تغيب  التيتقدير يعطى لممقرر أك المقررات
كيكافئ ىذا  ليا بدكف عذر. النيائي التحريرمالطالب عف حضكر االمتحاف 

حساب متكسط نقاط التقدير  فيمف النقاط كما يدخؿ  (صفر)التقدير عدد 
 .التراكمي

 DN (رـكػمح):  تـ حرمانو مف استكماؿ المقرر  الذمتقدير يعطى لمطالب
حساب  فيمف النقاط كما يدخؿ  (صفر)كيكافئ ىذا التقدير عدد  الدراسي

 .التراكميمتكسط نقاط التقدير 



 

       

 

 غياب بعذر يعامؿ غيرمكتمؿ %61 الطالب الذم يتجاكز Incomplete  في
 .Iكيأخذ تقدير  امتحاف نياية الفصؿ الدراسي

  يتـ حساب متكسط نقاط التقدير ك(GPA)  عف طريؽ لمفصؿ الدراسي الكاحد
عدد الساعات المعتمدة لكؿ  فيالحصكؿ عمى حاصؿ ضرب نقاط التقدير 

مقرر لينتج ما يسمى بالنقاط النكعية, ثـ يتـ قسمة مجمكع النقاط النكعية 
لممقررات التي تدخؿ نقاطيا في حساب  معتمدةعمى مجمكع الساعات ال
 متكسط نقاط التقدير.

  كلمحصكؿ عمى متكسط نقاط التقدير التراكمي(CGPA) , يتـ قسمة مجمكع
لممقررات التي تدخؿ نقاطيا  النقاط النكعية عمى مجمكع الساعات المعتمدة

في حساب متكسط نقاط التقدير التراكمي كذلؾ لجميع الفصكؿ الدراسية. 
باستثناء الفصؿ (كيتـ تحديد العبء الدراسي لمطالب في أم فصؿ دراسي 

 (CGPA)بناء عمى قيمة متكسط نقاط التقدير التراكمي  )الدراسي الصيفي
 لمفصؿ الدراسي السابؽ. (GPA) كليس عمى قيمة متكسط نقاط التقدير

 

لصالح لمتكسط نقاط التقدير التراكمي  الثالث العشرمتقريب الرقـ  يتـ ممحكظة:
 الطالب.

 :يتـ حساب النسبة المئكية التراكمية تبعا لما يأتي 



 

       

 

   X   011مجمكع )درجات المقرر عمى أساس النياية العظمى لكؿ مقرر=  
 عدد الساعات المعتمدة لممقرر(

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 )مجمكع عدد الساعات المعتمدة لجميع المقررات(

 

 المراقبة األكاديمية: 

الصيفي(  ياألكؿ )متضمنا الفصؿ الدراس األكاديميبعد قياـ الطالب بحضكر العاـ 
, يتـ كضعو 6.11أقؿ مف  يكفي حالة حصكلو عمى متكسط نقاط تقدير تراكم

المراقبة األكاديمية, يتـ إلزاـ  كخالؿ فترة تحت المراقبة األكاديمية لمدة عاـ كامؿ.
مف مجمكع %41الى ما يعادؿ مخفؼ ) دراسيالطالب بالتسجيؿ في عبء 

عطائو فرصة لرفع (, كذلؾ إلعةسا 04الساعات المعتمدة لمفصؿ بما اليتجاكز 
 . يقيمة متكسط نقاط التقدير التراكم

بكضعو تحت المراقبة األكاديمية مكضحا بو تاريخ  ان كيتـ تسميـ ىذا الطالب إخطار 
فترة المراقبة المراقبة األكاديمية كما يجب عممو لرفع ىذه لنياية البداية ك ال

لطالب تحت المراقبة األكاديمية, كيظير في بياف الحالة ما يفيد كضع ا المراقبة.
 .كما يظير أيضا ما يفيد رفع المراقبة األكاديمية عند تمكف الطالب مف ذلؾ

لـ يتمكف مف رفع المراقبة األكاديمية بعد عاـ كامؿ غير مؤىؿ  الذمالطالب  يعدك 
مما ينتج عنو نظر مجمس الكمية في تغيير مساره  بالكميةلالستمرار في الدراسة 



 

       

 

إلغاء قيده بالكمية كتحكيمو )بناء عمى طمب منو( إلى كمية أخرل  ػ أم ياألكاديم
كيمكف لمطالب في ىذه الحالة تقديـ التماس لعميد  داخؿ أك خارج جامعة فاركس.

 , حيث يقـك مجمس يالكمية لمراجعة قرار تغيير المسار األكاديم

لمطالب  ية بتقييـ حالة الطالب آخذا في االعتبار متكسط نقاط التقدير التراكمالكمي
كبناء  كعدد الساعات المعتمدة التي اكتسبيا كعدد سنكات التحاقو بالجامعة.

 عميو, يمكف مد فترة المراقبة األكاديمية ليذا الطالب لعاـ إضافي كفرصة أخيرة.

ذا لـ يتمكف الطالب مف الحصكؿ عمى متك  أعمى مف أك  يسط نقاط تقدير تراكمكا 
مع ضركرة  يبنياية ىذه الفترة, يتـ إلزامو بتغيير مساره األكاديم 6.11 كلايس

 .اعتماد ىذه القرارات مف رئيس الجامعة

 :التسجيؿ المعمؽ 

 NEأك  Fأك (BL الرسكبتقدير مف تقديرات  أمفي حالة حصكؿ الطالب عمى 
مقرر جديد  أمثالث مرات, ال يسمح لو بالتسجيؿ في إجبارم في مقرر  DN)أك 
كيتـ إلزامو بالتسجيؿ فقط في المقرر أك المقررات التي حصؿ فييا ثالث مرات , 

عمى أحد تقديرات الرسكب باإلضافة إلى أية مقررات أخرل حصؿ فييا عمى أحد 
ذا لـ يكجد ساعة معتمدة  06بحد أقصى ك تقديرات الرسكب مرة أك مرتيف,  كا 

لمطالب مقررات رسكب فيجكز بتكصية مف مجمس الكمية كاعتماد مجمس الجامعة  
ساعة  06تحميؿ الطالب بمقررات أخرل بحيث ال يتجاكز العبء الدراسي الكمي 

ذا لـ يتمكف الطالب معتمدة.  في كيمتد التسجيؿ المعمؽ عاما كامال بحد أقصى, كا 



 

       

 

حصؿ عمييا ثالث مرات, يتـ  نياية ىذا العاـ مف تصحيح تقديرات الرسكب التي
 .األكاديميإلزامو بتغيير مساره 

  األكاديميتغيير المسار: 

 الحاالت التالية: لحدإلمطالب ألسباب أكاديمية في  األكاديمييتـ تغيير المسار 

 أك NE أك Fأك  (BLعدـ تمكف الطالب مف تصحيح أحد تقديرات الرسكب 
(DN ثالث مرات بعد انتياء فترة التسجيؿ  إجبارمعمييا في مقرر  التي حصؿ

 المعمؽ.

أعمى مف  تراكميعدـ تمكف الطالب مف الحصكؿ عمى متكسط نقاط تقدير  .0
 بعد انتياء فترة المراقبة األكاديمية. 6.11 مك اأك يس

عدـ استيفاء الطالب لمتطمبات التخرج خالؿ مدة تعادؿ ضعؼ مدة البرنامج  .6
فييا  التي قاـعمما بأف ىذه المدة ال تشتمؿ عمى الفترات  .األصمي الدراسي

  .أك كقؼ قيده دراسيالطالب باالنسحاب مف فصؿ 

 

 كمتطمبات التخرج األكاديمي مرتبة الشرؼ : 

 األكاديميمرتبة الشرؼ عند نياية العاـ  ( أ

, يتـ تسجيؿ أسماء الطالب الحاصميف عمى متكسط يفي نياية كؿ عاـ أكاديم
 ةدافي لكحة الشرؼ الخاصة بعم 1.4كل اأعمى مف أك يس يتراكمنقاط تقدير 

 .يالكمية, كيتـ إعداد قكائـ منفصمة لكؿ مستكل أكاديم



 

       

 

 مرتبة الشرؼ عند التخرج ( ب

درجة حصؿ عميو الطالب, يتـ منحو  الذم يكفقا لمتكسط نقاط التقدير التراكم
كيحصؿ الطالب عمى الشرؼ في حالة حصكلو عمى تقدير ممتاز أك جيد جدان. 

 مرتبة الشرؼ السابقة عند استيفائو الشركط اآلتية:

 أال يقؿ تقديره العاـ في أم فصؿ عف جيد جدان. .0

أك  NEأك  Fأك  BL )مف تقديرات الرسكب  أمأال يككف حاصال عمى  .6
(DN. 

أف يستكمؿ متطمبات التخرج في حدكد العدد المحدد مف الفصكؿ الدراسية  .1
الدراسية لمكمية )كذلؾ باستثناء الفصكؿ الدراسية كالمكضح بالخطة 

 الصيفية(.

مف الساعات المعتمدة  416أف يككف قد قاـ بدراسة ما ال يقؿ عف  .4
 لكميتو أثناء فترة التحاقو بجامعة فاركس. يلمبرنامج الدراس

 

 :الغياب

المحاضرات كالحصص العممية كافة مف األمكر  فيإف حضكر الطالب كمشاركتو 
 فيكقد يؤثر غياب الطالب  العممية التعميمية بجامعة فاركس. فياألساسية 

الحاالت  يميكفيما  .تعكيض ما تغيب عنو في مسؤكليتوتقديراتو كال يعفيو مف 
 كؿ حالة: فيتتخذىا الكميات  التيالمختمفة لغياب الطالب كاإلجراءات 



 

       

 

 المحاضرات كالحصص العمميةغياب عف ال 

قد يتغيب الطالب عف حضكر بعض المحاضرات أك الحصص العممية خالؿ الفصؿ 
 ىذه الحالة تطبيؽ القكاعد كالمكائح التالية: فيلسبب ما, كيتـ  الدراسي

 إلنذارهمف إدارة الكمية عمى عنكاف الطالب  رسمييتـ إرساؿ خطاب  .0
خطيو نسبة الغياب المسمكح حالة ت فيبالحرماف مف استكماؿ المقرر 
عند  كالثاني  016عند نسبة غياب  ؿاألكبيا, حيث يتـ إرساؿ اإلنذار 

 مف المحاضرات أك الحصص العممية. 616نسبة غياب 

مف المحاضرات أك الحصص  616يتعدل الغياب )بدكف عذر( ال يجب أ .6
 العممية.

مجمس الكمية باستدراؾ ما فاتو لقدـ عذرا مقبكال  الذميسمح لمطالب  .1
مع أستاذ المقرر,  الالزمةأثناء فترة غيابو كذلؾ بعد عمؿ الترتيبات 

ساعة عمى األقؿ مف مكعد  44امتحاف قبؿ  بأمكيجب إخطار الطالب 
 عقده.

بدكف  (616)مقرر  أم فيحالة تعدل الطالب نسبة الغياب المسمكح بيا  في
 (محرـك) DNيتـ حرمانو مف استكماؿ المقرر كيحصؿ عمى تقدير  ,عذر مقبكؿ
بإخطار الطالب  األكاديميبياف الحالة كيقـك المرشد  فينقطة  (صفر)المكافئ إلى 

. أما إذا تجاكزت حدكد عدد مرات التسجيؿ المتبقية لو فيبضركرة إعادة المقرر 
 .(I)بعذر مقبكؿ فيتـ معاممة الطالب كحالة غير مكتمؿ  %61نسبة الغياب 



 

       

 

بعض الحاالت الخاصة كبناء عمى طمب منو  فييسمح لمطالب  .4
, الدراسياستكماؿ مقرر أك أكثر بعد انتياء االمتحانات النيائية لمفصؿ ب

االعتبار ما  فيىذا المقرر مع األخذ  في (I) (ؿغير مكتم)كيمنح تقدير 
 :يمي

   مف أعماؿ السنة لممقرر  316أف يككف الطالب قد استكمؿ ما ال يقؿ عف
مف أعماؿ السنة لممقرر  616كيتبقى عميو استكماؿ ما ال يزيد عف 

 .النيائي التحريرمكحضكر االمتحاف 

  (غير مكتمؿ)بمنح الطالب تقدير  -كفقا لتقييمو  -أف يكصى أستاذ المقرر 
(I)  إلعادة المقرر أك االنسحاب منو. الطالبكأف يعرض أسباب عدـ حاجة 

  الحصكؿ عمى تقدير  فيأف يقـك الطالب بتقديـ ما يثبت كيبرر طمبو
مثؿ شيادة مرضية معتمدة أك شيادة كفاة أحد  ,(I) (غير مكتمؿ)

 أك أية أسباب قيرية أخرل.اقربائو حتى الدرجة الثانية 

  قبؿ نياية الدراسة بيـك  (غير مكتمؿ)مقرر طمب  باستيفاءأف يقـك الطالب
الحصكؿ عمى ىذا التقدير  فيكاحد عمى األقؿ, محددا فيو سبب طمبو 

يقـك بالتكقيع عمى ىذا ك المقرر,  فييجب عميو استكماليا  التيكاألجزاء 
كعميد الكمية قبؿ  األكاديميالطمب كؿ مف الطالب كأستاذ المقرر كالمرشد 

 تسميمو إلى قسـ شئكف الطالب.



 

       

 

  (غير مكتمؿ)لتقديريعتبر ا (I)  حساب متكسط  فيتقديرا مؤقتا كال يدخؿ
 .التراكمينقاط التقدير 

حالة حصكلو  فيمف بياف حالة الطالب  التراكمييتـ حجب متكسط نقاط التقدير 
الفصؿ  فيمقرر كال يسمح لو بالتسجيؿ  أم في (I) (غير مكتمؿ) عمى تقدير
( إال إذا تـ إلغاء ىذا التقدير الصيفي الدراسي)باستثناء الفصؿ  التالي الدراسي

 مف بياف الحالة.

  (بديؿ)يجب عمى الطالب استكماؿ أعماؿ السنة لممقرر كحضكر امتحاف 
األكؿ مف الفصؿ  األسبكعقبؿ نياية  النيائي التحريرمعف االمتحاف 

حصؿ عميو  الذم الفعمي, حيث يتـ بعد ذلؾ تسجيؿ التقدير  التالي الدراسي
كفي حالة عدـ استكماؿ الطالب  (I) (غير مكتمؿ)الطالب بدال مف التقدير 

كنسبة مئكية  بياف الحالة فيتمقائيا  "F"التقدير  يتـ تسجيؿلممقرر 
 ىذا المقرر. في6  1.11 تساكم

كالذم ال يتمكف لظركؼ قاىرة   Iأك  Eالطالب الذم يحصؿ عمى تقدير .1
مف حضكر االمتحاف التكميمي يحتفظ بيذا التقدير لحيف انتياء تمؾ 

 الظركؼ كدخكؿ االمتحاف.

  



 

       

 

 

 النيائي التحريرمغياب عف االمتحاف ال 

في حالة تغيب الطالب عف االمتحاف التحريرم النيائي لمقرر أك أكثر يحصؿ عمى 
) غائب بعذر ( في ىذا المقرر , إذا قاـ بتقديـ عذر تقبمو إدارة  (E)تقدير 

 ::" كيعد مف قبيؿ األعذار المقبكلة مايمىالجامعة, 

  جراء عممية جراحية طارئة. كيشترط إبالغ دخكؿ الطالب مستشفى كا 
 الجامعة إلرساؿ مندكب لممستشفى لمتأكد مف حالة الطالب.

  االمتحاف في مكعده. كيشترط التعرض لحادث طريؽ منعو مف حضكر
 تقديـ محضر الشرطة الداؿ عمى ذلؾ.

  كفاة أحد أقارب الطالب مف الدرجة األكلى أك الثانية يـك االمتحاف أك قبؿ
 يـك االمتحاف بثالثة أياـ عمى األكثر. كيشترط إحضار شيادة الكفاة.

  حالة مرضية حرجة طارئة يتعرض ليا أحد أقارب الدرجة األكلى أك
نية يـك االمتحاف أك قبمو بيـك كاحد عمى األكثر استدعت دخكؿ الثا

المستشفى كالبقاء فييا يـك االمتحاف. كيشترط إبالغ الجامعة إلرساؿ 
 مندكب لمتأكد مف الكاقعة.

غياب بعذر عف االمتحاف " طمب أك كلي أمره استيفاء يجب عمى الطالب .0
 .الطالبك  التعميـ شئكف إدارةتسميمو إلى ك  "النيائي



 

       

 

تقديرا مؤقتا كال يدخؿ في حساب متكسط نقاط  (E) "غائب بعذر" التقدير ديع .6
ي كيسمح لمطالب بدخكؿ االمتحاف البديؿ مع طالب ىذا التقدير التراكم

 .التقدير

مف بياف حالة الطالب في حالة  ييتـ حجب متكسط نقاط التقدير التراكم .1
بالتسجيؿ في الفصؿ كال يسمح لو  (E) "غائب بعذر" حصكلو عمى تقدير

الصيفي( إال إذا تـ إلغاء ىذا التقدير  ي)باستثناء الفصؿ الدراس يالتال يالدراس
 مف بياف الحالة.

في المقرر  يالنيائ معف االمتحاف التحرير  "بديؿ" عمى الطالب حضكر امتحاف .4
سبكع األكؿ مف ألقبؿ نياية ا (E) "غائب بعذر" حصؿ فيو عمى تقدير الذم

تسجيؿ التقدير  حيث يتـ االمتحانات كالدرجات(, أنظر:) يالتال يالدراسالفصؿ 
كفي حالة  .(E) "غائب بعذر"حصؿ عميو الطالب بدال مف التقدير  الذم يالفعم

تمقائيا في  "F"عدـ حضكر الطالب لالمتحاف البديؿ, يتـ تسجيؿ التقدير 
 في ىذا المقرر. 6 1.11 بياف الحالة كنسبة مئكية تساكم

لمقرر ما دكف تقديـ  يالنيائ محالة غياب الطالب عف االمتحاف التحرير  في .1
, يتـ تسجيؿ يعذر مقبكؿ حتى نياية فترة االمتحانات النيائية لمفصؿ الدراس

ىذا المقرر في بياف الحالة, كيكافئ ىذا  في (NE) "غائب بدكف عذر"التقدير 
كيدخؿ في   ,1.116 مف النقاط كنسبة مئكية تساكم "صفر" عددالتقدير 

كينصح الطالب في ىذه الحالة بإعادة  .يحساب متكسط نقاط التقدير التراكم



 

       

 

 تسجيؿ المقررات أنظر:) المقرر في حدكد عدد مرات التسجيؿ المتبقية لو
 (.الدراسية

 

الغياب عف امتحاف أك أكثر استنادا لشيادة طبية معتمدة يعد عذرا  2-0    .2
 مقبكال عف كامؿ الفترة التي تغطييا الشيادة الطبية. 

دخكؿ الطالب المتحاف أم مقرر خالؿ الفترة الزمنية لمشيادة الطبية ,  6 -2
يؤدم إلى إسقاط العذر المرضى عف الفترة الالحقة لدخكؿ االمتحاف , بحيث ال 

مح لمطالب االستناد لذات الشيادة, لمغياب الالحؽ عف أم امتحاف كلك كاف يس
 منعقدا خالؿ الفترة التي تغطييا الشيادة السابؽ تقديميا .

إذا كاف العذر المتحاف أعماؿ سنة فعمى الكمية إعادة االمتحاف ليذا الطالب  .3
 قبؿ بدء امتحانات نياية الفصؿ الدراسي.

مرضية غير المذككرة سابقا عميو التكجو يـك  الطالب الذم يتعرض لحالة .4
االمتحاف لمكحدة الطبية بالجامعة لتكقيع الكشؼ عميو ككتابة تقرير بنتيجة 

 الكشؼ يرفع لرئيس الجامعة.

 أك أكثر دراسيغياب عف فصؿ ال 

يسمح لمطالب طكاؿ فترة التحاقو بالجامعة بإيقاؼ قيده )بناء عمى طمب منو( لمدة 
متتالييف أك ثالثة فصكؿ دراسية غير متتالية )خريؼ أك ربيع(, فصميف دراسييف 

 :يمع األخذ في االعتبار ما يم



 

       

 

ال  .0 جب عميو االنسحاب ك أال يككف الطالب قد قاـ بتسجيؿ أية مقررات, كا 
 .األكاديميمف ىذه المقررات خالؿ الفترة المحددة لالنسحاب بالتقكيـ 

 لحالة الخاص بو.يظير ما يفيد إيقاؼ قيد الطالب في بياف ا .6

الطالب بطمب إعادة قيد قبؿ  يتقدـعند انتياء مدة إيقاؼ القيد, يجب أف  .1
 سبكعيف عمى األقؿ.أب يبدء الفصؿ الدراس

في حالة انقطاع الطالب عف الدراسة بعدـ حضكره إلى الجامعة حتى نياية المدة 
متحاف. كفي المحددة في التقكيـ األكاديمي لمجامعة يحـر الطالب مف الحضكر كاال

حالة رغبتو استئناؼ الدراسة في الفصؿ الدراسي التالي فعمى الطالب تسديد رسـك 
ىذا الفصؿ باإلضافة إلى غرامة عف الفصؿ الدراسي الذم انقطع فيو تحدد قيمتيا 

 عف طريؽ مجمس األمناء.

يعامؿ الطالب الذم لـ يقـ بالتسجيؿ كسداد المصركفات حتى نياية المدة المحددة 
 التقكيـ األكاديمي لمجامعة معاممة الطالب المنقطع . في

في حالة انقطاع الطالب عف الدراسة لفصميف دراسييف متتالييف باستثناء فصؿ 
 الصيؼ يحؽ لمجامعة إلغاء قيد الطالب كما يستتبع ذلؾ مف إجراءات. 

  يخضع الطالب الذم تـ إعادة قيده لالئحة النافذة كقت قبكؿ طمبو
, ما لـ يقدر مجمس الجامعة ,بناء عمى تقرير مف المجمس بإعادة القيد

العممي المختص ك مكافقة مجمس الكمية ,أف استمرار سرياف الالئحة 



 

       

 

النافذة فيما قبؿ االنقطاع عف الجامعة, يعد أكثر مناسبة بالنظر 
 لمبرنامج التعميمي لمطالب.

 :التحكيؿ

أك  )حككمية أك خاصةرية أخرل ػتحكيؿ الطالب مف جامعات مص الكميةتقبؿ 
قدـ بطمب تحكيؿ ػيقـك الطالب المتك  .أجنبية معترؼ بياعات ػ( أك مف جامأىمية 

أسابيع مف بدء  1 ىػالب بحد أقصػـ شئكف الطػتندات التالية إلى قسػبتقديـ المس
 فصؿ الخريؼ أك الربيع:

 شيادة إتماـ دراسة المرحمة الثانكية أك ما يعادليا. .0

بياف حالة معتمد مف جامعة أك أكثر مف الجامعات المعترؼ بيا مف  .6
مجمس الجامعات الخاصة كاألىمية كالتي قاـ الطالب بااللتحاؽ بيا 
خالؿ الفترة مف حصكلو عمى شيادة إتماـ دراسة المرحمة الثانكية 

 الكمية.إلى تاريخ تقدمو بطمب التحكيؿ إلى 

 .معة المحكؿ منيانظاـ تقدير المقررات المتبع في الجا .3

ككصؼ محتكل المقررات التي يرغب في إعفائو  الدراسيالمنيج  .4
 منيا.

أم بيانات أخرل تبعان لمقكاعد التي يضعيا مجمس الجامعات الخاصة  .5
 كاألىمية.

 إجراءات التحكيؿ كشركطو :



 

       

 

 حيث يتـ تقييميا مف قبؿ الكميةإلى  يتـ إرساؿ صكرة مف المستندات السابقةػ 0
 :اآلتيكيؤخذ في االعتبار , "إعداد المقاصاتلجنة "

مف  (6 21)التي يتـ إعفاء الطالب منياتتعدل الساعات المعتمدة ال  .أ 
لمطالب المحكليف  مكميةلمبرنامج الدراسي لمجمكع الساعات المعتمدة 

مف جامعات أخرل, كأف يقضي الطالب المحكؿ عاميف دراسييف عمى 
 األقؿ في الكمية.

 أمفي  بالكمية مقبكؿ الطالب عمى األقؿ عمى تقدير مكافئ لمتقديريشترط حصكؿ 
 مقرر إلمكانية إعفائو مف دراستو.

لمطالب المحكؿ تبعا لمجمكع الساعات  األكاديمييتـ تحديد المستكل  .ب 
 المكضح بالئحة الكمية. منيا عمى النحك إعفاؤهتـ  التيالمعتمدة 

حدده مجمس  الذم المحكليف عمى النحكعداد مقاصات الطالب إتقـك المجنة بػ 6
الجامعات الخاصة كاألىمية, ثـ يتـ اعتماد المقاصات مف عميد الكمية كرئيس 

 .الجامعة

يقـك بدكره  الذميتـ تسميـ المقاصات المعتمدة إلى قسـ شئكف الطالب ػ 1
بالغو بمقابمة المرشد إب  الذم األكاديميخطار الطالب بالنتيجة المبدئية لممقاصة كا 

لمطالب مع مراعاة عدـ تداخؿ  الدراسيعداد الخطة الدراسية كالجدكؿ إيقـك ب
 مكاعيد المحاضرات أك الحصص العممية.



 

       

 

يقـك قسـ شئكف الطالب باتخاذ الالـز العتماد المقاصات مف مجمس الجامعات ػ 4
 .الخاصة كاألىمية

لحالة الخاص بو كتظير المقررات التي تـ إعفاء الطالب المحكؿ منيا في بياف ا
عدد الساعات  إجماليفي الجزء الخاص باإلعفاءات, كما يتـ احتساب  الكميةفي 

يدخؿ تقدير ىذه ك المعتمدة التي تـ إعفاؤه منيا ضمف الساعات التي اكتسبيا, 
لمطالب في جامعة فاركس,  التراكميالمقررات في حساب متكسط نقاط التقدير 

بعد التحاقو مف المقررات التي تـ إعفاؤه منيا  أمدراسة  ةداعإبكيسمح لمطالب 
 .بالكمية طبقان لضكابط التحسيف في الكمية

  



 

       

 

 :يـ الطالب كتيذيب سمكؾ

 :نظاـ تأديب الطالب 

 المخالفات التأديبية :  أكالن:

يعتبر مخالفة تأديبية كؿ إخالؿ بالقكانيف ك المكائح ك التقاليد الجامعية كعمى 
 االخص:

تأديبية كؿ إخالؿ بالقكانيف ك المكائح ك التقاليد الجامعية كعمى يعد مخالفة 
 األخص:

 .األعماؿ المخمة بنظاـ الكمية أك المنشآت الجامعية 

  تعطيؿ الدراسة أك التحريض عميو أك االمتناع المدبر عف حضكر
الدركس كالمحاضرات كاألعماؿ الجامعية األخرل التي تقضي المكائح 

 بالمكاظبة عمييا.

  فعؿ يتنافى مع الشرؼ ك الكرامة أك مخؿ بحسف السير ك السمكؾ كؿ
 داخؿ الجامعة أك خارجيا.

  كؿ إخالؿ بنظاـ االمتحاف أك اليدكء الالـز لو ك كؿ غش في امتحاف
 أك الشركع فيو.

 .كؿ إتالؼ لممنشآت ك األجيزة أك المكاد أك الكتب الجامعية تبديدىا 

  االشتراؾ فييا بدكف ترخيص كؿ تنظيـ لمجمعيات داخؿ الجامعة أك
 سابؽ مف السمطات الجامعية المختصة .



 

       

 

  تكزيع النشرات أك اصدار جرائد حائط بأية صكرة بالكميات أك جمع
 تكقيعات بدكف ترخيص سابؽ مف السمطات الجامعية المختصة.

  االشتراؾ في مظاىرات أك االعتصاـ داخؿ المباني الجامعية أك الحـر
 قانكف.الجامعي بما يخالؼ ال

  جمع أمكاؿ تحت ال مسمى دكف ترخيص مف الجيات التي نص
 .عمييا القانكف كمكافقة رئيس الجامعة

  ةيالجامع التقاليدانتياؾ 

في حالة اتياـ الطالب بانتياؾ التقاليد الجامعية , فمرئيس الجامعة أف يقرر 
قرار حرمانو مف دخكؿ الجامعة ك إيقافو مؤقتان عف الدراسة إلى حيف صدكر 

نيائي في االتياـ. كيعد القرار االحترازم بمنع الطالب مف دخكؿ الجامعة عذران عف 
 غيابو.

 ثانيان : العقكبات التأديبية ىي :

 التنبيو شفاىة اك كتابة . ( أ

 اإلنذار. ( ب

 الحرماف مف بعض الخدمات الطالبية . ( ت

الحرماف مف حضكر دركس أحد المقررات لمدة ال تجاكز شيران. )كتعامؿ  ( ث
 الفترة معاممة الغائب بغير عذر( تمؾ



 

       

 

الفصؿ مف الكمية لمدة ال تجاكز شيران مع عدـ دخكؿ الجامعة. )كتعامؿ  ( ج
 تمؾ الفترة معاممة الغائب بغير عذر(

 الحرماف مف االمتحاف في مقرر أك أكثر. ( ح

كقؼ قيد الطالب لدرجة الماجستير أك الدكتكراه لمدة التجاكز شيريف اك  ( خ
 لمدة فصؿ دراسي.

 امتحاف الطالب في مقرر أك أكثر. إلغاء ( د

الفصؿ مف الكمية لمدة ال تجاكز فصال دراسيا مع منعو مف دخكؿ  ( ذ
 الجامعة.

 الحرماف مف االمتحاف في فصؿ دراسي كاحد أك أكثر. ( ر

حرماف الطالب مف القيد لمماجستير أك الدكتكراه مدة فصؿ دراسي أك  ( ز
 أكثر.

 تتجاكز فصميف الفصؿ مف الكمية لمدة تزيد عمى فصؿ دراسي كال ( س
 دراسييف مع عدـ دخكؿ الجامعة.

الفصؿ النيائي مف الجامعة . كيبمغ قرار الفصؿ إلى الجامعات  ( ش
 األخرل . 

كيجكز األمر بإعالف القرار الصادر بالعقكبة التأديبية داخؿ الكمية كيتـ إخطاره بو 
التأديبية عدا عمى محؿ إقامتو الثابت بممفو, كتحفظ القرارت الصادرة بالعقكبات 

 التنبيو الشفكم في ممؼ الطالب .



 

       

 

كلمجمس الجامعة أف يعيد النظر في القرار الصادر بالفصؿ النيائي بعد مضي 
 سنتيف عمى األقؿ مف تاريخ صدكر القرار.

 

 الييئات المختصة بتكقيع العقكبات ىى:

الكاردة في ػ أعضاء ىيئة التدريس بالكمية كليـ تكقيع العقكبتيف األكلى كالثانية 0
البند السابؽ عما يقع مف الطالب أثناء الدركس أك المحاضرات كالتمرينات 

 كاألنشطة الجامعية المختمفة. ةالعممي

ػ عميد الكمية أك الككيؿ المختص كلو تكقيع العقكبات الثالث األكلى المبينة في 6
 البند السابؽ.

البند السابؽ عدا العقكبة ػ رئيس الجامعة كلو تكقيع جميع العقكبات المبينة في 1
األخيرة كذلؾ بعد أخذ رأل عميد الكمية كلو أف يمنع الطالب المحاؿ إلى مجمس 

 التأديب مف دخكؿ الجامعة حتى اليـك المحدد لمحاكمتو.

لمجمس تأديب الجامعة تكقيع جميع العقكبات, كفي حالة حدكث أم اضطراب  ػ 4
لدراسة أك االمتحاف أك التيديد بذلؾ, أك إخالؿ بالنظاـ يتسبب عنو عدـ انتظاـ ا

لرئيس الجامعة اتخاذ اإلجراءات الضركرية الالزمة , كيعرض األمر عمى مجمس 
 ؿالتأديب ليقرر ما يراه فيما قد تنطكم عميو تمؾ اإلجراءات مف جزاءات, كال يخ

 ذلؾ باتخاذ اإلجراءات التأديبية المقررة.



 

       

 

  السابقة إال بعد التحقيؽ مع  ال تكقع عقكبة مف العقكبات التأديبية
الطالب كتابة كسماع أقكالو فيما ىك منسكب إليو, كيعد الطالب قد اتصؿ 
عممو بمكعد التحقيؽ في حاؿ إعالنو لشخصو بمكعد الجمسة أك في حالة 

إعالنو مرتيف عمى مكطنو الكارد في ممفو بخطاب مسجؿ بعمـ 
سقط حقو في سماع الكصكؿ,فإذا لـ يحضر في المكعد المحدد لمتحقيؽ 

أقكالو كيتكلى التحقيؽ في غير حاالت الغش األكاديمي مف ينتدبو رئيس 
الجامعة مف أعضاء إدارة الشئكف القانكنية عمى أف يعرض الطالب عمى 
مجمس تأديب ابتدائي المشكؿ بقرار مف رئيس الجامعة الجائز استئناؼ 

 قراراتو أماـ مجمس التأديب االستئنافي.

  ـ مف القرارات التأديبية التي تصدر مف الييئات المختصة يجكز التظم
بتكقيع العقكبات التأديبية بطمب يقدمو الطالب لرئيس الجامعة خالؿ 
خمسة عشر يكما مف تاريخ إخطار الطالب بالقرار الصادر بالعقكبة 
التأديبية عمى عنكانو المسجؿ بالكمية. كيعرض الطمب عمى مجمس 

عة أف يمغى العقكبة أك يخفضيا. كيككف قرار الجامعة,  كلمجمس الجام
 المجمس نيائيان.

   يصدر قرار إحالة الطالب إلى مجمس التأديب مف رئيس الجامعة مف
تمقاء نفسو أك بناء عمى طمب عميد الكمية كيتـ إخطار الطالب عمى 

  عنكانو المسجؿ بالكمية.



 

       

 

  أمكلة غش أثناء االمتحانات أك ابمح بالغش أك طالب أمفي حالة قياـ 
 التصرؼ معو عمى النحك األتي : يتـ يشكؿ مف أشكاؿ الغش األكاديم

يتـ ضبط الكاقعة كتحرير محضر بيا مف قبؿ القائـ عمى المراقبة في  -0
االمتحاف كيعتمد مف رئيس لجنة المراقبة, كيرفع تقريره مفصالن مرفقان بو 

 حاؿ ػ كجدىا ػ إلى عميد الكمية.كرقة إجابة الطالب كأداة الغش في 

المنتدب ليذا الغرض مف قبؿ ككيؿ الكمية أك مف  -يتكلى المحقؽ  -6
يقـك مقامو ػ التحقيؽ مع الطالب كتابة فى الكاقعة المنسكبة إليو كيحقؽ 
 دفاعو , مع مراعاة تكقيع الطالب عمى أقكالو التي أبداىا أماـ المحقؽ. 

التأديب االبتدائي في المكعد  يكمؼ الطالب بالمثكؿ أماـ مجمس  -1
 المحدد لذلؾ كيكقع الطالب بالعمـ.

 -يشكؿ مجمس التأديب االبتدائي داخؿ الكمية مف: -4

 ػ عميد الكمية.

 ػ ككيؿ الكمية )أك أقدـ أعضاء ىيئة التدريس(.

 ػ عضك ىيئة تدريس يختاره مجمس الكمية.

 كمية.يتكلى كتابة محاضر التحقيؽ أميف سر ينتدب بقرار عميد ال -1

يراعى فى تشكيؿ مجمس التأديب االبتدائي أال يضـ فى عضكيتو مف  -2
 سبؽ لو ضبط الكاقعة أك الشيادة عمييا أك التحقيؽ فييا.



 

       

 

يتكلى مجمس التأديب االبتدائي التحقيؽ فى الكاقعة كمكاجية الطالب  -3
بما نسب إليو مف كاقع محضر الضبط كتحقيقات المحقؽ, كيحقؽ أكجو 

كنفيان . يكقع الطالب عمى أقكالو بمحضر مجمس التأديب دفاعو ثبكتان 
 االبتدائي أك يسجؿ امتناعو عف ذلؾ .

بعد انصراؼ الطالب يتداكؿ أعضاء المجمس كيتخذ قراره بأغمبية  -4
أعضائو كيتـ التكقيع عمى محاضر مجمس التأديب مف جميع أعضائو ك 

اإلخطار عمى أميف السر , كيخطر الطالب بقرار المجمس, عمى أف يحتكل 
بياف بحقو فى استئناؼ قرار مجمس التأديب االبتدائي خالؿ خمسة عشر 

 يكمان مف تاريخ اإلخطار أماـ مجمس التأديب االستئنافي بالجامعة.

إلى حيف صدكر قرار مجمس التأديب االستئنافى, يككف لمطالب الحؽ  -5
 فى استكماؿ باقي االمتحانات التالية لكاقعة الضبط.

استئناؼ قرار مجمس التأديب االبتدائي بطمب كتابي  يحؽ لمطالب -01
يكمان مف تاريخ إخطاره بقرار المجمس  01يقدـ إلى رئيس الجامعة خالؿ 

االبتدائي, كيتـ إخطار الطالب كتابة بميعاد مثكلو أماـ مجمس التأديب 
 االستئنافي المشكؿ بقرار مف مجمس الجامعة  عمى النحك االتي:

i.   الجامعة ػ رئيساأحد نكاب رئيس 

ii. أحد عمداء الكميات بالجامعة ػ عضكا  



 

       

 

iii.  أحد أعضاء ىيئو التدريس بكمية
 الدراسات القانكنية ػ عضكا

 كيػصػػدر القػػرار بأغػػمبية آراء األعػػضاء. 

كيتكلى كتابة محاضر أعماؿ المجمس أميف سر ينتدب بقرار مف أ.د نائب رئيس 
 الجامعة.

تحقيؽ دفاعو,  يكقع الطالب عمى بعد مناقشة المجمس لمطالب ك  -00
أقكالو, كبعد انصرافو يصدر المجمس قراره بأغمبية أعضائو تأييدان أك إلغاء 

 أك تعديالن لقرار مجمس التأديب االبتدائي.

ال تكقع عقكبة مف العقكبات التأديبية  إال بعد التحقيؽ مع الطالب  -06
في المكعد كتابة كسماع أقكالو فيما ىك منسكب إليو فإذا لـ يحضر 

المحدد لمتحقيؽ سقط حقو في سماع أقكالو كيتكلى التحقيؽ مف ينتدبو 
عميد الكمية, كال يجكز لعضك ىيئة التدريس المنتدب لمتحقيؽ مع الطالب 

 اف يككف عضكان في مجمس التأديب.

التي تصدر مف الييئات المختصة بتكقيع العقكبات التأديبية  تالقرارا -01
 ئية.كفقان لما ذكر تككف نيا

كمع ذلؾ تجكز المعارضة في القرار الصادر غيابيا مف مجمس التأديب كذلؾ في 
خالؿ اسبكع مف تاريخ إعالنو إلى الطالب أك كلي أمره كيعتبر القرار حضكريا إذا 



 

       

 

كاف طمب الحضكر قد أعمف إلى شخص الطالب أك كلي أمره كتخمؼ الطالب عف 
 الحضكر بغير عذر مقبكؿ.

 

 : التخرج كمتطمبات العممية الدرجات

 :اآلتية العممية الدرجات الكمية تمنح   

 .الدكلية المعامالت ك القانكنية الدراسات في الميسانس درجة ػ0      

   الحقكؽ في ماجستير ػ6      

    الحقكؽ في  دكتكراه ػ1      

 

 :يمي ما 6/1/0 في الكاردة العممية الدرجات إحدل عمى لمحصكؿ يشترط

 لمتخرج الجامعة متطمبات الطالب يحقؽ أف ػ0

 لمتخرج الكمية متطمبات الطالب يحقؽ أف ػ6

 

 :متطمبات التخرج

 تمنح الدرجة الجامعية األكلى لمطالب عند استيفائو المتطمبات اآلتية مجتمعة:

 . 6.11كل اأعمى مف أك يس يالحصكؿ عمى متكسط نقاط تقدير تراكم .0



 

       

 

رر ػفي أل مق DN)أك  NEأك  Fأك BL) حيح تقديرات الرسكبػتص .6
 تيارية بنجاح ػررات االخػتياز الحد األدنى مف المقػمع اج إجػبارم

استكماؿ الحد األدنى لعدد الساعات المعتمدة المطمكبة لمحصكؿ عمى  .1
 في مدة ال تزيد عف ضعؼ مدة البرنامج الدراسي األصمي. الدرجة

ب التقسيـ اجتياز جميع المقررات المطمكبة في خطة الدراسة حس .4
 النكعي الكارد فييا.

استيفاء مدة الدراسة المقررة في الئحة الكمية. كيجكز تخرج الطالب إذا  .1
أشير عمى األكثر مف المدة الدراسية المقررة  2قضى فترة دراسية تقؿ 

 بالئحة الكمية في حالة استكمالو متطمبات التخرج.

 لمكمية.استيفاء أم متطمبات أخرل ترد في الالئحة الداخمية  .2

 

 الطالب الراسبكف في السنة النيائية

 بالنسبة لمطالب المتبقي ليـ مقرراف عمى األكثر:ػ  0

أك  NEأك  Fأك BL)طالب درسكا المقرر كحصمكا عمى تقدير راسب  . أ
(DN   عمييـ التسجيؿ في تمؾ المقررات كأداء االمتحاف بيا في أكؿ فصؿ

دراسي تاٍؿ مع ضركرة إجراء جميع مككنات االمتحانات النيائية )تحريرم ػ 
شفكم ػ  ........( كال يشترط إعادة دراسة المقرر أك أعماؿ السنة ليا 



 

       

 

كيمنح الطالب درجة أعماؿ السنة الحاصؿ عمييا في المقرر الذم رسب 
 فيو.

طالب لـ يدرسكا المقرر عمييـ التسجيؿ في تمؾ المقررات كدراستيا كاممة  . ب
 كأداء جميع متطمبات المقرر مف أعماؿ سنة كامتحانات كعممي كغير ذلؾ.

الطالب المتبقي ليـ ثالثة مقررات أك أكثر عمى التخرج )سكاء أحصؿ عمى ػ  6
طالبا راسبيف كيعيدكف تمؾ تقدير راسب أـ لـ يدرس المقرر أصالن( يتـ اعتبارىـ 

 المقررات دراسةن كامتحانان مع الطالب العادييف.

  



 

       

 

 :التككيد نظاـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 U :متطمب الجامعة

 L :ككد الكمية



 

       

 

 ككد األقساـ:

 :الشريعة S 

 :المدني V 

 :المرافعات O 

 :التجارم C 

 :الجنائي R 

 :العاـ P 

 :الدكلي العاـ I 

 :الدكلي الخاص A 

 :تاريخ القانكف H 

 :االقتصاد E 

 

  



 

       

 

 العممية كالتخصصات األقساـ

 

 كالتخصصات األقساـ مف الدكلية كالمعامالت القانكنية الدراسات كمية تتككف    
 :اآلتية العممية

   :)  Shari'ah) Department-Islamic lawقسـ الشريعة اإلسالمية  -0

 

 الككد    :       اآلتيةكيتكلى تدريس المقررات 

                       اإلسالمية لمشريعة المدخؿ 0
Introduction to Islamic Law 

LS 

01 

6 
 النفس عمى كالكالية كالطالؽ الزكاج أحكاـ
 Family Law              كالماؿ

LS 

02 

             كالكقؼ كالكصية الميراث أحكاـ 1

Inheritance & Testament Law  
LS 

03 

4 
                 الفقو أصكؿ مقرر

Fundamentals of Islamic 

Jurisprudence  

LS 

04 

              معاصرة شرعية قضايا مقرر 1
Contemporary Islamic Issues 

LS 

05 



 

       

 

 

 : Civil Law  Department    قسـ القانكف المدني -6

                                          

 الككد :اآلتيةك يتكلى تدريس المقررات 

                            القانكنية لمعمـك المدخؿ 0
Introduction to the Study of Law 

LV 01 

                               االلتزاـ مصادر 6
General Theory of Obligations Part I 

LV 02 

                                 االلتزاـ أحكاـ 1
General Theory of Obligations Part II  

LV 03 

                         المسمميف لغير شخصية أحكاؿ 4
Family Law Non – Moslem 

LV 04 

                                                        المسماة العقكد 1
Nominate Contract 

LV 05 

                 االجتماعية كالتأمينات العمؿ قانكف 2
& Social Security Law Labor  

LV 06 

          المتفرعة عنيا األصمية العينية كالحقكؽ الممكية 3
Property & Real Rights  

LV 07 



 

       

 

                           كالشخصية العينية التأمينات 4
Real & Personal Collaterals 

LV 08 

   

 :  Department  Procedural Law  قسـ قانكف المرافعات -1

 

 الككد    :       اآلتيةك يتكلى تدريس المقررات 

                        المدنية كالتجارية المرافعات قانكف 0
Procedural Law Part  

LO 01 

6 
 التنفيذ قانكف
                                       الجبرم

Procedural Law Part II 
LO 02 

                                                       التحكيـ قانكف 1
Arbitration Law 

LO 03 

 

 

 Commercial, Maritime andكالجكل كالبحرم التجارم القانكف قسـ ػ4

Aviation Law Department : 
 



 

       

 

 الككد    :       اآلتيةك يتكلى تدريس المقررات 

0 
 كالمحؿ التجارم  كالتجار التجارية األعماؿ

Commercial Acts , Merchants& 

commercial property   

LC0

1 

                                           الشركات قانكف 6

                          Company Law 
LC0

2 

                                     كالجكل البحرم القانكف 1
Maritime and Aviation Law  

LC0

3 

4 
 البنكؾ عمميات التجارية كاألكراؽ اإلفالس

Banking Operations  Bankruptcy& 

Commercial Papers           

LC0

4 

               Transportation Law    النقؿ قانكف 1

                                                 

LC0

5 

 

 

 :Department   Criminal Lawقسـ القانكف الجنائي -1

 

 الككد    :       اآلتيةك يتكلى تدريس المقررات 



 

       

 

0 
 اإلجراـ عمـ

                                        كالعقاب
Criminology & Penology 

LR0

1 

6 
 ) النظرية العامة الجريمة(                        القانكف الجنائي

(2 )Criminal Law 

LR0

2 

1 
 )النظرية العامة العقكبة (                         القانكف الجنائي 

(3) Penalty Law 

LR0

3 

4 
   )جرائـ القسـ الخاص(                           الجنائي القانكف

(4) Criminal Law 
LR0

4 

                          (0)الجنائية اإلجراءات قانكف 1
Criminal Procedures Law  I 

LR0

5 

2 
 اإلجراءات قانكف

 Criminal                          (6)الجنائية

Procedures Law  II 

LR0

6 

                                   الدكلي الجنائي القانكف 3
International Criminal Law  

LR0

7 

 

 : Public Law Departmentقسـ القانكف العاـ  -2



 

       

 

 

 :       اآلتيةك يتكلى تدريس المقررات 

   
 الككد

0 
    السياسية النظـ

                       Political 

systems  

LP

01 

                    الدستكرم القانكف 6
Constitutional Law 

LP

02 

                     اإلدارم القانكف 1
Administrative Law 

LP

03 

4 
            اإلدارم القضاء

Administrative 

Jurisdiction 

LP

04 

 

 

 

 

 Department   Public Internationalقسـ القانكف الدكلي العاـ -3

Law: 



 

       

 

 

 الككد       :       اآلتيةك يتكلى تدريس المقررات 

                                 العاـ الدكلي القانكف 0

   Public International Law   
LI01 

6 
 التنظيـ
                                        الدكلي

International Organization  
LI02 

                       اإلنساني الدكلي القانكف 1
Humanitarian International Law 

LI03 

4 
 كالقنصمي      الدبمكماسي التمثيؿ

   Diplomatic and Counseling 

Representation 
LI04 

 

 

 Department  Private Internationalقسـ القانكف الدكلي الخاص -4

Law: 

 

 الككد  :       اآلتيةك يتكلى تدريس المقررات 



 

       

 

                                              

               األجانب كمركز الجنسية 0
Nationality & Foreigners Status 

LA01 

                       االختصاص كتنازع القكانيف تنازع 6
Conflict of Laws  

LA02 

 

 

 

 Department  History andقسـ تاريخ القانكف كفمسفتو   -5

Philosophy of Law: 

 

 الككد    :       اآلتيةك يتكلى تدريس المقررات 

                    كفمسفتو القانكف تاريخ 0
History and Philosophy of Law  

LH

01 

 

 

 Department  Economy and Public. قسـ االقتصاد كالمالية العامة01

Finance :  



 

       

 

 

 الككد    :       اآلتيةك يتكلى تدريس المقررات 

                    مبادئ االقتصاد السياسي 0

Principles of Political Economy 
LE01 

                                                                     النقكد كالبنكؾ   6
Money and Banking 

LE02 

              العالقات االقتصادية الدكلية  1

International Economic Relations 
LE03 

                                                                                    المالية العامة    4
Public Finance 

LE04 

                                                                          التشريع الضريبي   1
Tax Legislation 

LE05 



 

       

 

المختمطة فيتـ تدريسيا بصكرة مشتركة بيف األقساـ المعنية  أما بالنسبة لممكاد
 :(Xكيرمز ليا بالرمز ) كالتخصصات المختمفة عمى النحك التالي

 

ككد 
 المقرر

 القسـ المختص بو اسـ المقرر

LX(01) قانكف الممكية الفكرية 
يختص بيا القانكف المدني كالقانكف 

 التجارم.

LX(02)  البيئةقانكف حماية 
بيا القانكف العاـ كالدكلي العاـ  يختص

 كالبحرم.

LX(03) 
قانكف حماية 

 المستيمؾ

بيا قسـ االقتصاد كتخصصات  يختص
القانكف المدني كالقانكف التجارم كالقانكف 

 العاـ.

LX(04) 
اتفاقيات المنظمة 
 العالمية لمتجارة

يختص بيا قسـ االقتصاد كتخصصات 
 اـ.القانكف التجارم كالقانكف الدكلي الع

LX(05) 
قانكف المعامالت 

 اإللكتركنية
يختص بيا القانكف المدني كالقانكف 

 التجارم كالقانكف الدكلي الخاص.

LX(06) يختص بيا قسـ القانكف المدنى ك القانكف  قانكف الرياضة



 

       

 

 العاـ.

LX(07) قانكف الطاقة 
يختص بيا تخصصات القانكف العاـ ك 

 الدكلي العاـ كالدكلي الخاص.

LX(08) قانكف التمكيؿ 
يختص بيا تخصص القانكف التجارم كقسـ 

 االقتصاد.

LX(09) ( 0ميارات قانكنية) .يختص بيا جميع أقساـ الكمية 

LX(10) ( 6ميارات قانكنية) .يختص بيا جميع أقساـ الكمية 

LX(11) يختص بيا جميع أقساـ الكمية. مناىج البحث 

LX(12)  يختص بيا جميع أقساـ الكمية. تقاليد المينةأحكاـ ك 

عمى أف يقـك بتدريس المكاد أعاله فريؽ تدريسي مككف مف األقساـ المختصة 
 بكاسطة منيج مكضكع بصكرة مشتركة بيف تمؾ األقساـ.

كلمجمس الكمية إسناد تدريس مادة مختمطة أك أكثر إلى قسـ مختص معيف بذاتو 
اـ المشتركة في التخصص كمما كاف أف يراعى تداكؿ إسناد المقرر إلى األقس عمى

 ذلؾ ممكنان. 

بالنسبة لمقررات المغة كالمقررات العامة فيتـ تدريسيا بكاسطة طاقـ تدريسي 
 بكاسطة مجمس الكمية.  ةضكابط المكضكعما لػن متخصص طبق



 

       

 

جديدة تختص بفركع المعرفة القانكنية  مقررات استحداثكلمجمس الكمية 
كالسياسية كاالقتصادية التي تبرز مع تطكر الحياة االجتماعية في مصر كفى 

مع إمكاف إحالليا بمقررات أخرل بما كرد في الالئحة في حدكد  المجتمع الدكلي
الحد األقصى مف الساعات لمحصكؿ عمى الدرجة ك في إطار التصنيؼ الكارد 

 . اختيارم كمية( -إجبارم جامعة  -ررات )إجبارم كمية بالالئحة لممق

  مكضحةالتحكـ العممية التعميمية بالكمية مجمكعة مف القكاعد كالتنظيمات 
 في الالئحة.

 .تخضع عممية التدريس لنظاـ منيجي معيف مكضح فيما بعد 

 .تتـ الدراسة بالكمية كفقان لبرنامج أكاديمي مكضح فيما بعد 

  العممي لممقررات الدراسية مكضح فيما بعد.تفاصيؿ المحتكل 

  



 

       

 

 الخطة  الدراسية

 

 الدراسية الخطط  0ػ 4

 ُركعى في كضع الخطط الدراسية لألقساـ متطمبات الجيات اآلتية:0ػ  0ػ  4

 لجنة القطاع •

 الييئة القكمية لضماف جكدة التعميـ كاالعتماد •

  NARS المعايير القكمية األكاديمية القياسية •

 

كاآلتي   NARSتـ تكزيع نسب تكازف ىيكؿ البرنامج تبعان لمتطمبات   6 .0. 4
 :  

 %11 -% 61 العمـك األساسية

 %04 -% 06 العمـك التكميمية

 %01 -% 01 البحث القانكني

التدريب الميداني )التفاكض ػ 
 المرافعة ػ الصياغة(

01 %- 01% 

 %01 -% 01 التطبيقات العممية كالقضائية



 

       

 

 %4 -% 6 الحاسب اآلليتطبيقات 

 %3 -% 1 المغات

 %01 -% 4 مترككة لممؤسسة

لكي يستكمؿ الطالب متطمبات الحصكؿ عمى درجة الميسانس في أم تخصص مف 
التخصصات السابقة فإف عميو أف يجتاز بنجاح مجمكعة مف المقررات تكافئ 

 دراسيةثمانية فصكؿ سنكات دراسية تتككف مف  4ساعة معتمدة خالؿ  012
 لتالي:عمى النحك المفصؿ عمى األقؿ كذلؾ 

 ساعات معتمدة( كما يمي: 04أكالن: متطمبات الجامعة )

عدد الساعات في 
 عدد االسبكع

 الساعات
 المعتمدة

 ـ المقرر اسـ الككد

 عممي مجمكع
محا
 ضرة

1 6 0 6  
UEC 

01 

 (0) البرمجة كمفاىيـ الحاسب ميارات

Computer skills and 

programming Concepts (1) 
0 

1 6 0 6  
UEC 

02 

 (6) البرمجة كمفاىيـ الحاسب ميارات

Computer skills and 

6 



 

       

 

programming Concepts (2) 

1 6 0 6 
UGE 

01 

                                                           (           0) إنجميزية لغة
English (1) 

1 

1 6 0 6  
UGE 

02 

                                                                  (    6) إنجميزية لغة
English (2) 

4 

1 6 0 6  
UGE 

03 

                                                                  (    3) إنجميزية لغة
English (3) 

1 

6 - 6 6  
UC 

01 

                                                االتصاؿ ميارات
Communication skills 

2 

6 - 6 6 
UGE 

03 

    ميارات االتصاؿ باستخداـ المغة العربية
Professional Communication 

skills in Arabic Language  

3 

 اإلجمالي معتمدة سػاعة 04

  :ساعة  12الحد األدنى لمعبء الدراسي لمطالب خالؿ فصؿ الخريؼ أك الربيع
 معتمدة.

  :17الحد األقصى لمعبء الدراسي لمطالب خالؿ فصؿ الخريؼ أك الربيع 
 ساعة معتمدة.

  الحد االدنى لمعبء الدراسي لمطالب خالؿ فصؿ الصيؼ:  ساعة كاحدة
 معتمدة.  



 

       

 

   :ساعات  3الحد األقصى لمعبء الدراسي لمطالب خالؿ فصؿ الصيؼ
 معتمدة. 

Semester 1(Fall –First Year ( 

Course 

code 
Course title 

Cre

dit 

hour

s 

L T P 
Pre-

requisites 

 أكال : متطمبات جامعة

UGE 01   2 1 2 0المغة االنجميزية  - 

UEC01 

ميارات الحاسب 
 (0كمفاىيـ البرمجة )

 

2 1 2  - 

UGA 03 
ميارات االتصاؿ 

 باستخداـ المغة العربية
2 2   - 

 ثانيان : متطمبات الكمية اإلجبارية

LS 01 
المدخؿ لمشريعة 

 اإلسالمية
2    - 



 

       

 

LV 01 4 المدخؿ لمعمـك القانكنية    - 

LE01 
مبادئ االقتصاد 

 السياسي
2    - 

LP01 2 النظـ السياسية    - 

LX11  1 البحثمناىج    - 

 
Total semester 

credit hours 
03  

Semester 2 –First Year  (Spring( 

Course 

code 
Course title 

Cre

dit 

hour

s 

L T P 
Pre-

requisites 

 أكال : متطمبات جامعة

UGE 02   2 1 2 6المغة االنجميزية  UGE 01 

UEC02 
ميارات الحاسب كمفاىيـ 

 (6البرمجة )
2 1 2  UEC01 

 ثانيان : متطمبات الكمية اإلجبارية



 

       

 

LP02 2 3 4 القانكف الدستكرم  - 

LI01 2 2 3 القانكف الدكلي العاـ  - 

LR01 2 2 عمـ اإلجراـ كالعقاب   - 

LA01 2 1 2 الجنسية كمركز األجانب  LV01 

LH01 2 2 تاريخ القانكف كفمسفتو   - 

 
Total semester 

credit hours 
03  

 

 

Semester 3(Fall –Second Year ( 

Course 

code 
Course title 

Cre

dit 

hour

s 

L T P 
Pre-

requisites 

 أكال : متطمبات جامعة  : ال يكجد

 ثانيان : متطمبات الكمية اإلجبارية



 

       

 

LV 02 2 3 4 مصادر االلتزاـ  LV01 

LI02 2 2 3 التنظيـ الدكلي  - 

LR02 2 2 3 القانكف الجنائي  - 

LS 02 

كالطالؽ  الزكاج أحكاـ
كالكالية عمى النفس 

 كالماؿ

3 2 2  - 

LE02 2 2 النقكد كالبنكؾ   LE01 

LGE03 

 OR 

UGE03 

 UGE02  2 1 2 1المغة االنجميزية   

 
Total semester 

credit hours 
03  

 

) Semester 4(Spring –Second Year  

Course 

code 
Course title 

Cre

dit 

hour

s 

L T P 
Pre-

requisites 



 

       

 

 أكال : متطمبات جامعة

UC 01 6 6 ميارات االتصاؿ    

 ثانيان : متطمبات الكمية اإلجبارية

LV 03 2 3 4 أحكاـ االلتزاـ  LV02 

LP03 2 3 4 القانكف اإلدارم  - 

LR03 2 2 القانكف الجنائي   LR02 

LV 04 
أحكاؿ شخصية لغير 

 المسمميف
2 1 2  LV01 

LX 09 1 1 ( 0)  ميارات قانكنية   - 

 ثالثان: متطمبات الكمية االختيارية

LR07 
القانكف الجنائي الدكلي 

 )مقرر اختيارم(
2 2   

LI01 

LR02 

 
Total semester 

credit hours 
03  

 

 



 

       

 

 

Semester 5 –Third Year  (Full( 

Course 

code 
Course title 

Cre

dit 

hour

s 

L T P 
Pre-

requisites 

 أكال : متطمبات جامعة : ال يكجد

 ثانيان : متطمبات الكمية اإلجبارية

LV 05                 2 3 4 العقكد المسماة  LV03 

LO 01 
قانكف المرافعات المدنية 

 كالتجارية   
3 2 2  LV01 

LR04 
القانكف الجنائي )جرائـ 

 القسـ الخاص(
2 1 2  LR02 

LC01 3 3 األعماؿ التجارية كالتجار   LV02 

LE03 2 2 العالقات االقتصادية الدكلية   LE02 

LX12 1 1 أحكاـ كتقاليد المينة   - 



 

       

 

 ثالثان: متطمبات الكمية االختيارية

LX 02 
مقرر ( قانكف حماية البيئة

 )اختيارم
2    

LV01 

LP03 

 
Total semester 

credit hours 
03  

) Semester 6(Spring –Third Year  

Course 

code 
Course title 

Cre

dit 

hour

s 

L T P 
Pre-

requisites 

 أكال : متطمبات جامعة : ال يكجد

 ثانيان : متطمبات الكمية اإلجبارية

LV 06 
قانكف العمؿ كالتأمينات 

 االجتماعية
4 4   LV03 

LP04 2 1 2 القضاء اإلدارم  LP03 

LS 03 
كالكصية ك  أحكاـ الميراث

 الكقؼ
2 1 2  LS 02 



 

       

 

LE04 2 2 المالية العامة   LE03 

LC02 2 2 قانكف الشركات   LC01 

LO 03 2 2 قانكف التحكيـ   
LO 01 

LV02 

LX10  1 1 6الميارات القانكنية   - 

 ثالثان: متطمبات الكمية االختيارية

LI03 2 القانكف الدكلي اإلنساني    LI01 

 
Total semester credit 

hours 
03  



 

       

 

Semester 7(Full –Year Fourth  ( 

Course 

code 
Course title 

Cre

dit 

hour

s 

L T P 
Pre-

requisites 

 أكال : متطمبات جامعة : ال يكجد

 ثانيان : متطمبات الكمية اإلجبارية

LS 04 4 4 مادة أصكؿ الفقو   LS 01 

LA02 
تنازع القكانيف كتنازع 

 االختصاص
4 4   

LO01 

LV02 

LA01 

LV07  الممكية كالحقكؽ العينية
 األصمية

3 3   

LV03 

LX01 2 2 قانكف الممكية الفكرية   
LC01 

LV01 

LR05 2 3 4 قانكف اإلجراءات الجنائية  LR02 

 
Total semester 

credit hours 
03  

 



 

       

 

Semester 8(spring –Fourth Year  ( 

Course 

code 
Course title 

Cre

dit 

hour

s 

L T P 
Pre-

requisites 

 أكال : متطمبات جامعة : ال يكجد

 ثانيان : متطمبات الكمية اإلجبارية

LC03 2 القانكف البحرم ك الجكم    LC01 

LO 02                4 قانكف التنفيذ الجبرم    LO01 

LE05     2 التشريع الضريبي    
LE04  

LC01 

LV 08 3 التأمينات العينية كالشخصية    LV03 

LC04 
اإلفالس كاألكراؽ التجارية 

 عمميات البنكؾ
4 3 2  LC01 

LR06 2 2 قانكف اإلجراءات الجنائية   LR05 

 
Total semester 

credit hours 
03  

 



 

       

 

 ) Optional Courses (starting from Semester-4 

 أك باإلضافةف يعدؿ في الجدكؿ المرفؽ أكلمجمس الكمية في كؿ عاـ دراسي 
 .كيعد قراره في ىذا الشأف ممحقان بالالئحة اإلنقاص

ف عمى الطالب التسجيؿ بالمقررات االختيارية بعد اجتيازه الفصؿ الدراسي أا بعممن 
ساعة في الفصؿ الكاحد,  6بعدد   احدناك  ان اختياري ان الثاني بما ال يتجاكز مقرر 

لمحكليف ـ مع ظركؼ اءكلمجمس الكمية الخركج عف ىذه القاعدة بما يتال
ف يسجؿ في الفصؿ الدراسي الكاحد أبحيث يسمح لمطالب ب؛ كلمقتضيات التخرج 

 ارم كاحد .تيمف مقرر اخ أكثر
 

 ساعات 2مقررات مف ىذه القائمة بإجمالي  1يتعيف عمى الطالب إجتياز 

Course 

code 
Course title 

Cre

dit 

hou

rs 

Pre-

requisites 

LS 05 2 قضايا شرعية معاصرة LS04 

LC05 2 قانكف النقؿ LC01 

LR07 2 القانكف الجنائي الدكلي 
LI01 

LR02 

LI03 2 القانكف الدكلي اإلنساني LI01 



 

       

 

LI04 
التمثيؿ الدبمكماسي 

 كالقنصمي
2 

LI01 

 

LX 02 2 قانكف حماية البيئة 
LV01 

LP03 

LX 03 2 قانكف  حماية المستيمؾ 
LV03 

LE01 

LX 04 
 اتفاقيات المنظمة العالمية

 لمتجارة
2 

LI02 

LE01 

LX 05 
قانكف المعامالت 

 اإللكتركنية
2 LV03 

LX 06 2 قانكف الرياضة LV02 

LX 07 2 قانكف الطاقة 

LV03 

LP03 

LE03 

LX 08 2 قانكف التمكيؿ 

LV3 

LE02 

LI02 

 

 



 

       

 

 مركز ضماف الجكدة

قامت في إطار االىتماـ باتباع قكاعد برامج تككيد جكدة العممية التعميمية, 
بإنشاء كحدة لضماف  6112/6113الجامعة منذ بدء الدراسة بيا العاـ الجامعي 

الجكدة بكؿ كمية مف كمياتيا باإلضافة إلى مركز لمجكدة عمى مستكل الجامعة 
 لإلشراؼ عمى ىذه الكحدات.

كيقـك مركز الجكدة بالجامعة مف خالؿ نظاـ تقييـ داخمي محكـ بمتابعة أداء 
ـ كحدات ضماف الجكدة بكؿ كمية بالتأكد مف تعرؼ الطالب في الكميات, حيث تقك 

أكؿ كؿ فصؿ دراسي عمى أىداؼ تدريس المقررات الدراسية كالمخرجات التعميمية 
المستيدفة كطرؽ التقييـ المختمفة كتكزيع الدرجات كأسماء المراجع العممية 

ات بعمؿ الالزمة, كما يقـك مركز ضماف الجكدة ككحدات ضماف الجكدة بالكمي
االستبياف بطريقة ذا استبياف آلراء الطالب في نياية كؿ فصؿ دراسي, كيتـ ى

إلكتركنية كبسرية تامة حيث يقـك الطالب بالتعبير بمنتيى الحرية عف رأييـ في 
مكانيات الجامعة كغيرىا.  المقررات الدراسية كاالمتحانات كأعضاء ىيئة التدريس كا 

نظـ لتقييـ كمتابعة األداء لجميع العامميف كذلؾ كما يتكلى المركز بكضع كتطبيؽ 
لتككيد الجكدة في األداء ليتسنى الكقكؼ عمى نكاحي الضعؼ كالقكة ككذلؾ 

 التحسيف كالتطكير المستمر.

كيقـك مركز ضماف الجكدة بالجامعة بتقديـ سمسمة مف البرامج كالدكرات التدريبية 
لدل أعضاء ىيئة التدريس كالمحاضرات بغرض تعميؽ مفاىيـ تككيد الجكدة 

كالييئة المعاكنة كالعامميف بيا لمساعدتيـ عمى إنشاء نظاـ داخمي لمجكدة ككذلؾ 



 

       

 

تابع مركز ضماف يلتطبيؽ نظاـ المراجعة الداخمية بكؿ كمية كفي المرحمة الحالية 
الجكدة كميات الجامعة لالستعداد لمتقدـ لمييئة القكمية لضماف جكدة التعميـ 

 محصكؿ عمى االعتماد بعد استيفاء معايير الجكدة.كاالعتماد ل

 

 
 

 

 

 ,,,,,,,,,,, اؿ

 

 

 الالئحة الداخمية لمتدريب الميدانى

 لكمية الدراسات القانكنية كالمعامالت الدكلية 

فى إطار صدكر الئحة التدريب الميدانى بجامعة فاركس باإلسكندرية ,  
كاعتبار التدريب الميدانى متطمبان اساسيان لمتخرج اعتباران مف العاـ الجامعى 

. كاتساقان مع الئحة الجامعة , كفيما ال يتعارض معيا , ك بعد  6102/6103
د الالئحة الداخمية  , تـ إعتما 10/06/6102العرض عمى مجمس الكمية بتاريخ 

 لمتدريب الميدانى لطالب الكمية . عمى النحك التالى : 



 

       

 

 أكالن : إلزامية التدريب الميدانى : 

التدريب الميدانى متطمب أساسى لمتخرج إعتباران مف العاـ الجامعى 
6102/6103 . 

 

 ثانيان : أىداؼ التدريب الميدانى :

المينية لمكظائؼ القانكنية المختمفة عمى ييدؼ إلى تدريب الطالب عمى الجكانب 
 يد مينييف بما يرفع كفائتيـ كقدرتيـ التنافسية بيف الخريجيف .

 

 ثالثان : الفئة المخاطبة بالنظاـ :

ىـ جميع الطالب المقيدكف بالكمية كفقان لالئحة الجديدة المطبقة إعتباران مف 
 ت صدكر الالئحة .عدا مف بمغ منيـ الفرقة النيائية كق 6104/6101خريؼ 

 

 التدريبية :  رابعان : الحصكؿ عمى الفرص

فيما خمى ما تكفره الجامعة لطالبيا مف فرص تدريبية , فإف الطالب مكمؼ 
بالسعى بجيده الشخصى لمحصكؿ عمى الفرص التدريبية التى يحقؽ مف خالليا 

التدريب التدريب الميدانى المستمـز كمتطمب لمتخرج , شريطة أف ال تككف جية 
 ممؾ أك تحت إدارة أحد أقارب الطالب مف الدرجتيف األكلى أكالثانية .

 



 

       

 

 خامسان : جيات التدريب الميدانى :

 مكاتب المحاماه .  -

 الشركات . –البنكؾ  –اإلدارات القانكنية لمييئات  -

 

 سادسان : مدة التدريب الميدانى :

سـ عمى مرحمتيف كؿ مرحمة ( يـك عمؿ , تق46المدة اإلجمالية لمتدريب الميدانى )
 ( أياـ تأىيؿ تعقد بمعرفة الكمية .1( يـك عمؿ , كيسبؽ كؿ مرحمة )04)

 

 سابعان : المؤىمكف لمتدريب :

% عمى 41ال يسمح لمتقدـ لممرحمة األكلى لمتدريب الميدانى إال لمف اجتاز  (0
 ساعة( . 14األقؿ مف ساعات الخطة الدراسية )

% 21الثانية مف التدريب الميدانى إال لمف اجتاز ال يسمح بمتابعة المرحمة  (6
 ساعة( . 40عمى األقؿ مف ساعات الخطة الدراسية )

% عمى األقؿ مف ساعات الخطة الدراسية متابعة 21يتاح لمطالب الذل اجتاز  (1
 المرحمتيف التدريبيتيف بغير فاصؿ زمنى بينيما .

 

 ثامنان : إجراءات الحصكؿ عمى فرص تدريبية :



 

       

 

عالف عف أسماء الطالب المؤىميف لمتدريب بداية فصؿ الخريؼ مف كؿ عاـ يتـ اإل (0
 دراسي .

 يجكز استيفاء التدريب بمرحمتيو لدل جية تدريبية كاحدة أك أكثر . (6

يتـ إعداد الخطابات لمجية المالئمة مف قبؿ مدير كحدة التدريب الميدانى بالكمية ,  (1
مية أك مف ينيبو , ككذلؾ إرفاؽ كيستكمؿ إجراء التكقيع عمييا مف قبؿ عميد الك

النماذج المطمكبة , ثـ يتكلى مدير كحدة التدريب متابعة إرساليا لمجيات التدريبية 
 المعنية .

يتقدـ الطالب بطمب إلى كحدة التدريب مبينان رغبتو فى التدريب لدل جيات معينة  (4
ب مف صحة مكضحان كافة البيانات المطمكبة عف الجية )عمى أف تتأكد كحدة التدري

 المعمكمات( .

يتـ إعداد خطابات مف قبؿ كحدة التدريب بالكمية ليذه الجية مرفقان بو النماذج  (1
 المطمكبة لتعبئتيا مف قبؿ الجية .

ال يتـ تكجيو الطالب ليذه الجية إال بعد كركد مكافقتيا الخطية كتعبئتيا لمنماذج  (2
 المرسمة .

 ب .تجييز استمارة التدريب كتكزيعيا عمى الطال (3

يقـك كؿ طالب بمؿء االستمارة بالبيانات المطمكبة كيتـ اعتمادىا مف المرشد  (4
 ( .0األكاديمي , طبقان لالستمارة )ت 



 

       

 

تعمف أسماء الطمبة المقبكليف بعد أسبكعيف مف آخر مكعد لقبكؿ طمبات التدريب ,  (5
كعمى الطالب الذيف لـ تعمف أسماؤىـ مراجعة كحدة التدريب لمعرفة أسباب عدـ 

 قبكؿ طمباتيـ .

يجكز لمطالب اإلعتذار بعد صدكر قكائـ التدريب كذلؾ خالؿ اسبكعيف مف  (01
اإلعالف , عمى أف يتقدـ الطالب بأسباب اإلعتذار مرفقان بيا المستندات الدالة عمى 
السبب , كيجكز لمشرؼ التدريب رفض طمب اإلعتذار إذا تبيف أنو يؤثر عمى تخرج 

 الطالب .

 

 إلتزامات الطالب المتدرب :تاسعان : 

التعيد باإللتزاـ بالمكاعيد المحددة مف قبؿ كحدة التدريب الميدانى بالكمية . طبقان  (0
 (.1لالستمارة )ت 

حضكر المحاضرات كالمقاءات التأىيمية التى تعقدىا كحدة التدريب الميدانى بالكمية  (6
. 

يدانى قبؿ نياية المدة تقديـ تقرير التدريب الميدانى كتسميمو لكحدة التدريب الم (1
 المحددة لمقسـ المختص بتدريبو .

المراجعة المستمرة لكحدة التدريب الميدانى بالكمية لمعرفة اإلجراءات التى تمت  (4
 عمى تقريره الميدانى.



 

       

 

يقـك الطالب بمؿء إستبياف عف مدل رضائو عف فترة التدريب الميدانى . طبقان  (1
 ( .4لالستمارة )ت 

 

 دريب :عاشران : حضكر الت

% مف فترة التدريب . كمف يثبت غيابو أكثر 61ال يحؽ لمطالب الغياب أكثر مف 
 مف تمؾ المدة تتخذ فى حقو اإلجراءات النظامية التالية :

 إذا كاف غيابو بدكف عذر يمغى لو التدريب كيطمب منو اإلعادة فى العاـ التالى . -0

 ضمف قائمة اإلحتياط .إذا كاف الغياب بعذر مقبكؿ فيحذؼ لو التدريب كيكضع  -6

الطالب الذل تغيب أقؿ مف المدة المذككرة أعاله بعذر أك بدكف عذر تؤخذ تمؾ  -1
 المدة فى االعتبار عند التقييـ .

 

 البنكد محؿ التدريب : حادل عشر :

 المرحمة االكلى :  

  14% عمى األقؿ مف الخطة التدريسية )41المتدربكف ممف إجتازكا 
 ساعة(

 ادارة الجمسات ) االجندة القضائية (  -0

 اجندة االعالنات  -6

 ترتيب ممؼ الدعكل  -1



 

       

 

 ترتيب ممؼ التككيالت القضائية ك خصكصية التعامؿ مع كبار العمالء -4

 كتابة كرقة تكزيع االنابة -1

حضكر جمسات المحاكـ الجزئية كمافي حكميا ) لممتابعة ( ) االحكاؿ -2
مجمس الدكلة ) المحاكـ التأديبية  –مدنى الجزئى ال –الجنح  –الشخصة 
 كاالدارية (.

 استخراج محاضر الجمسات كالصكر الرسمية مف عرائض الدعكل كاالحكاـ . -3

 تسميـ االعالنات كتسمميا .  -4

 ركؿ الجمسة  -5

 االطالع عمى االجندة  -01

 اجراءات رفع الدعكل  -00

 التعامؿ مع األحياء -06

 رطة محاضر الش -01

 المرحمة الثانية :

  ساعة (  40% مف ساعات الخطة الدراسية ) 21لممتدربيف ممف اجتاز 

كتابة صحؼ الدعاكل  المختمفة ) المدنية كالجنائية كاالدارية كاالحكاؿ  -0
 الشخصية ( 

 كتابة االنذارات  -6



 

       

 

 كتابة المذكرات  -1

 البحث القانكنى عف االسانيد كالدفكع  -4

 كد المدنية كتابة العق -1

 حضكر جمسات المحاكـ المختمفة لممتابعة -2

 التعامؿ مع الشير العقارل لعمؿ التككيالت كالتسجيؿ بجميع اجراءاتو  -3

 مكاتب تسكية المنازعات االسرية ) محاكـ االسرة (  -4

 لجاف فض المنازعات   -5

اجراءات القيد فى السجؿ التجارل كالتعامؿ مع ىيئة  –تأسيس الشركات  -01
 االستثمار

 

 عشر : التقرير النيائي لمتدريب الميدانى :  ثانى

يجب أف يككف التدريب الميدانى مكتكبان بمغة صحيحة ككاضحة يسرد المكاضيع  (0
 التى تدرب فييا الطالب أثناء فترة التدريب كيككف بصياغة الطالب الشخصية .

يككف التقرير مختصران كمركزان فى مكضكع التدريب كيفضؿ أف يتراكح ما يجب أف  (6
 بيف خمس إلى عشر صفحات .

 يرفؽ بالتقرير األعماؿ التى قاـ بيا الطالب بنفسو معتمدة مف جية التدريب . (1

 يجب أف يككف التقرير منسكخان الكتركنيان إلجراء التعديالت المطمكبة . (4



 

       

 

ات فى كتابة التقرير مراجعة المشرؼ عمى يحؽ لمطالب فى حالة كجكد صعكب (1
 التدريب لمعاكنتو فى إعداد التقرير .

 

 

 عشر : تقييـ الطالب خالؿ الفترة التدريبية :  ثالث

 تقييـ الطالب فى الفترة التدريبية ىك محصمة درجاتو اآلتية :

 ( .1% مخصصة لجية التدريب )طبقان الستمارة ت 41 -0

 ( .2الداخمى )طبقان الستمارة ت % مخصصة لمشرؼ التدريب 11 -6

 ( .3% مخصصة لمتقرير النيائي )استمارة ت 11 -1

% مف إجمالى الدرجات 21الحد األدنى الجتياز التدريب ىك حصكؿ الطالب عمى 
% فى كؿ عنصر مف 11فى المحاكر الثالثة السابقة عمى أال تقؿ درجاتو عف 

 –التقرير النيائي(  –اخمى المشرؼ الد –عناصر التقييـ الثالثة )جية التدريب 
 . 4استمارة ت 

 

 عشر : اجتياز التدريب : رابع

يقـك المشرؼ عمى التدريب بتسميـ قائمة بأسماء الطالب الذيف اجتازكا التدريب  -0
 مكضحان بيا عدد أياـ التدريب إلى مدير كحدة التدريب الميدانى بالكمية .



 

       

 

عتمادىا مف الكمية يقـك مدير كحدة التدريب الميدانى بالكمية بتجمي -6 ع كؿ القكائـ كا 
رساليا إلى شئكف الطالب بالجامعة فى بداية كؿ فصؿ دراسى .  كا 

رساليا  -1 يقـك مركز التدريب الميدانى بالجامعة بإعتماد نتيجة التدريب الميدانى كا 
 إلى شئكف الطالب بالجامعة فى بداية كؿ فصؿ دراسي .

لرصد عدد أياـ التدريب  ITيقـك شئكف الطالب بالجامعة بالتنسيؽ مع مركز الػ  -4
 فى سجؿ الطالب .

 

 عشر : كسائؿ االتصاؿ بالطالب : خامس

 تحدد كحدة التدريب الميدانى الكسائؿ لالتصاؿ بالطالب كخاصةن :

 لكحة اإلعالنات بالكمية . -0

 االتصاؿ الياتفى بالطالب . -6

  . E-mailالب البريد األلكتركنى لمط -1

  المينية الميارات الئحة

  الدكلية المعامالت ك القانكنية لكميةالدراسات

 

 

 

 



 

       

 

 
 

 

 الئحة الميارات المينية                                           

 لكميةالدراسات القانكنية ك المعامالت الدكلية

 

القانكنية المختمفة يقتضى إذا كاف معمكما أف حسف إعداد الخريج لمباشرة الميف 
تاميف الحد األدنى المتعارؼ عميو مف المعارؼ القانكنية لمختمؼ فركع القانكف , 
فإف ىذا الجانب االكاديمى تتعاظـ الفائده منو إذا شفع بالتدريب عمى كؿ ما مف 
شأنو إكساب أساسيات الميارات المينية المتنكعة التى ال غنى عنيا فى معظـ 

 نية التى يعد الخريج لشغميا كتبكئيا.الميف القانك 

كىذه الميارات قد استيدفت بطريقة رئيسية مف خالؿ بعض مقررات الخطة 
 0الدراسية شأف مقرر مناىج البحث ) الفرقة األكلي خريؼ ( كمقررميارة قانكنية 



 

       

 

) الفرقة الثانية ربيع ( كمقرر تقاليد المينة ) الفرقة الثالثة خريؼ( كميارة 
 ) الفرقة الثالثة ربيع ( .  6قانكنية 

رغبة في تعزيز الميارات المينية لمخريج رأينا زيادة نسبتيا في المقررات  غير أنو
 األخرم ذات الصمة .

لما كاف االمر كذلؾ فمقد أرتأل مجمس كمية الدراسات القانكنية كالمعامالت  -
الدكلية أف يقنف كيكزع اآلليات التى مف شأف ممارستيا كمتابعتيا إكساب 

صاحبيا ألىـ الميارات القانكنية , عمى مدار الفصكؿ المتتابعة لمخطة الدراسية , 
لمأمكؿ مف متابعتيا إكتساب مع تحديد المقرر الذل سكؼ تمحؽ بو اآللية ا

الميارة المينية المنشكدة كتحديد األسبكع الدراسى  لمباشرة ىذه االلية ككسيمىة 
تقييميا كنصيبيا مف الدرجة الفصمية  . ذلؾ كقد ركعي تنكيع كتكزيع مختمؼ 

الميارات عمى فصكؿ البرنامج الدراسى الثمانية , إلفادة الطالب مف أكثر مف َالية 
 رص اكتساب القدر األكفر مف الميارات المينية . لتعظيـ ف

 -ك فيما يمى : أىـ الميارات المينية المستيدفة :

 تنمية ميارة البحث العممى ك التعمـ الذاتى . -0

 التدريب عمى ميارة الصياغة القانكنية . -6

 ميارة التحقيقات القانكنية بأنكاعيا . -1

 ك نظاـ الحضكر ك إدارة الجمسات . ميارة المرافعة الشفكية ك الكتابية -4

 التجارل ( . –التعريؼ مف قريب عمى أعماؿ البنكؾ ) المركزل  -1



 

       

 

 التعريؼ عمى أعماؿ الشير العقارل ك التكثيؽ . -2

التعريؼ بالدكرة اإلجرائية لتأسيس الشركات ك قكاعد القيد ك التأشير فى  -3
 السجؿ التجارل .

ة لرفع الدعاكل ك التعامؿ مع قمـ المحضريف  ك التعرؼ عمى الدكرة األجرائي -4
 الكتاب  ك كذلؾ التعرؼ عمى إجراءات تنفيذ األحكاـ .

التعريؼ عمى التنظيـ الداخمى لممؤسسات العقابية ك برامجيا فى تنفيذ  -5
 العقكبة .

 التعرؼ عمى تصرفات النيابة العامة . -01

المحاسبة  –ب ) فتح الممؼ التعرؼ عمى آليات العمؿ فى مأمكريات الضرائ -00
 التظمـ أماـ المجاف الداخمية ( . –الضريبية 

 .  البنكؾ عمميات أىـ عمى التعرؼ -06

 

 إكساب كمتابعتيا مباشرتيا شأف مف التى األدكات ك ااَلليات أىـ يمى كفيما -
 -: المنشكدة المينية الميارات صاحبيا

  التدريبية المحاكمة -0

 – الضرائب مأمكريات – العقارل الشير – المحاكـ مجمع)  الميدانية الزيارات -6
 المؤسسات – الميناء ىيئة – التجارية الغرفة – المركزل البنؾ -االستثمار ىيئة



 

       

 

 زيارتيا المنشكد الجية لرئيس مخاطبة الزيارة تسبؽ اف عمى......(.  العقابية
 .منيا االفادة فرص يعظـ بما الزيارة لتيسير

 عممى تدريب صكرة فى سكاء لمطالب تدريبى إطار فى بالمينيف االستعانة -1
 دكرة أك تعريفية ندكة إطار فى أك الدراسى الفصؿ طيمة الصمة ذك بالمقرر يمحؽ
 . المتخصص المينى عمييا يقـك

 . كالكتابية الشفكية المرافعات عمي التدريب -4

 .  كالجنائى التأديبى ك االدارل التحقيؽ عمي التدريب -1

 . القانكنية بالميف االرتباط ذات بالييئات تعريفية ندكات -2

 .القانكنية الصياغة عمى التدريب -3

 مشاريع فى أكالمشاركة أبحاث تقديـ خالؿ مف العممي البحث عمى التدريب -4
 . بحثية

 .المحاماة مكاتب فى الصيفى التدريب -5

 لبركتكككؿ تفعيالن  مختمفة مستكيات ذات تدريبية لدكرات دكرل تنظيـ -01
 .  المحاميف نقابة مع التعاكف

 المختمفة القانكنية الميارات إكتساب متابعتيا شأف مف التى اآلليات تكزيعيتـ ك 
 . الدراسية لمخطة الدراسية الفصكؿ عمى مكزعة الصمة ذات المقررات عمى

 

 



 

       

 

 

 

 

 مركز فاركس لمبحكث كالدراسات كالخدمات القانكنية

 

 أكال: يشكؿ المركز مف :

 

السيد االستاذ الدكتكر/ عميد كمية الدراسات القانكنية كالمعامالت الدكلية   .0
 رئيسا أك مف ينكب عنو .

 السيد االستاذ الدكتكر/ مدير كحدة ضماف الجكدة    نائبا أك مف ينكب عنو . .6

 س مركز فارك  ديرم                           السيد الدكتكر/ كليد فيمى  .1

 أعضاء.                   السادة أعضاء ىيئة التدريس بالكمية       .4

 عضكا                    أحد اعضاء ىيئة التدريس بكمية االعالـ  .1

السيد االستاذ نقيب المحاميف باالسكندرية أك مف ينكب عنو مف محامى  .2
 النقض أك مف يرشحو السيد نقيب المحاميف باالسكندرية.

نادل القضاة باالسكندرية أك مف ينكب عنو أك مف يرشحو السيد السيد رئيس  .3
 المستشار رئيس نادل القضاة باالسكندرية .



 

       

 

 

 : مركز فاركس لمبحكث كالدراسات كالخدمات القانكنية تفعيؿ

 

 ثانيا : مقر مركز فاركس لالستشارات القانكنية :

 

يككف مقر مركز فاركس لالستشارات القانكنية بمقر المحكمة التدريبية  - 0  
 القانكنية كالمعامالت الدكلية . التى تكجد بكمية الدراسات

االعالف عف االنشطة التى يقـك بيا مركز فاركس لالستشارات القانكنية   -6
 جامعة . بمكحة االعالنات المكجكدة بالكمية كبادارة الجامعة كعمى مكقع ال

 

  -ثالثا: مياـ مركز فاركس لالستشارات القانكنية:

 

كيقدـ المركز خدماتو لكؿ فئات المجتمع كمف اىـ الفئات التى يقدـ ليا المركز  -
 خدماتو :

استشارات لمطمبة بالمقر ككذا تدريبيـ عمى القضايا العممية التى تكاجييـ بعد  -0
 التخرج كالخركج إلى سكؽ العمؿ.

 اقتراحات الطمبة فى بعض المسائؿ القانكنية كمناقشتيـ فييا.قبكؿ  -6



 

       

 

تثقيؼ خريجى جامعة فاركس بالمسائؿ القانكنية المتعمقة بالميف التى  -1
ت القانكنية كالمعامالت الدكلية ايمارسكنيا بعد التخرج مف غير طمبة كمية الدراس

اسناف .... الخ ( كتعريفيـ بكاجبات كحقكؽ المينة التى  –ىندسة  –) صيدلة 
 ككنكا محال لممساءلة القانكنية .يمارسكنيا حتى ال ي

يقدـ مركز فاركس استشارات قانكنية لفئات المجتمع االخرل الف مف اىداؼ -4
 ىذا المركز خدمة المجتمع كتنمية البيئة. 

 كمف امثمة ذلؾ :

ح لمف يرغب فى رفع احدل القضايا كيخشى إعطاء الرأل القانكنى الصحي -
 خسارتيا.

 تعريؼ افراد المجتمع بحقكقيـ  ككاجباتيـ تجاه االخريف كتجاه الكطف . -

 نشر الثقافة القانكنية فى المجتمع كتيسير الخدامات القانكنية . -

ييدؼ إلى المساىمة فى االرتقاء بالمينة القانكنية كتيسير الخدامات القانكنية  -
 ر الثقافة القانكنية فى المجتمع .كنش

كالتشريع ء المؤتمرات ك الدكرات التدريبية ككرش العمؿ لرجاؿ القضا تنظيـ -
 كالمحاماه .

مع العديد مف المؤسسات القانكنية فى مصر كما يسعى ايضا لتبادؿ  التعاكف -
 الخبرات مع المراكز البحثية فى الخارج.



 

       

 

صادية لممجتمع كالفرد كالبيئة كالمشركعات تقديـ الخدمات القانكنية كاالقت -
 العامة كالخاصة.

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       

 

 خطكات االلتحاؽ بالكمية

تقبؿ كمية الدراسات القانكنية بجامعة فاركس باالسكندرية التحاؽ جميع الطالب 
ما يعادليا مف  كالمصرييف كالكافديف مف حممة شيادة الثانكية االمة المصرية أ

كما تقبؿ الفئات شيادات معتمدة مف المجمس األعمى لمجامعات لمصرية, 
التي يحددىا مكتب القبكؿ لمجامعات الخاصة كاألىمية التابع  المستكفية لمشركط

لكزارة التعميـ العالي بجميكرية مصر العربية. كما تقبؿ الجامعة التحاؽ الطالب 
كأجنبية معترؼ بيا طبقنا لقكاعد قبكؿ  المحكليف مف جامعات أخرل مصرية

الطالب المحكليف التي يحددىا مكتب القبكؿ لمجامعات الخاصة كاألىمية, كيتـ 
 التحاؽ الطالب بالجامعة كفقنا لمخطكات التالية:

السنة الثالثة لمرحمة ب يتـ اإلعالف عف فتح باب التقديـ المبدئي لطال -0
مف أكؿ شير إبريؿ مف كؿ عاـ أك التكقيت الذم الثانكية العامة المصرية اعتبارنا 

يحدده مكتب القبكؿ لمجامعات الخاصة كاألىمية كحتى إعالف نتيجة الثانكية 
العامة كيتـ فتح باب التقديـ الرسمي فكر إعالف نتيجة الثانكية العامة كحتى 

 تب القبكؿ لمجامعات الخاصة كاألىمية طبقناكنياية فترة القبكؿ التي يحددىا م
 الستيفائو الحد األدنى لمتقديـ كشرط االلتحاؽ.

 Applicationيقـك الطالب )أك كلي أمره( بسحب استمارة طمب االلتحاؽ ) -6

for Admission مف مكتب القبكؿ كالتسجيؿ بالجامعة نظير سداد رسـك )
 الطمب. ثـ تعبئة االستمارة مستعيننأ بإرشادات االلتحاؽ.



 

       

 

أمره( بسحب استمارة كاممة البيانات مرفؽ بيا جميع يقـك الطالب )أك كلي  -1
المستندات المطمكبة إلى مكتب القبكؿ كالتسجيؿ بالجامعة كيتـ سداد الرسـك التي 

 تحددىا الجامعة في البنؾ.

يقـك مكتب القبكؿ كالتسجيؿ بإخطار الطالب )بمكجب حافظة سداد  -4
أف يقـك بعد المقابمة  المصركفات المعتمدة( بميعاد المقابمة الشخصية عمى

الشخصية بعمؿ بعض المياـ التي يجب عميو إنجازىا إلتماـ إجراءات االلتحاؽ 
بالجامعة كالحصكؿ عمى كارنيو مؤقت لحيف القبكؿ النيائي, كفيما يمي بياف بيذه 

 المياـ:

 ( المقابمة الشخصيةInterview) 

 ( الكشؼ الطبيMedical checkup) 

 بية.التسجيؿ في األنشطة الطال 

 New studentsيتـ اإلعالف مف يـك التكعية لمطالب الجدد ) -1

Orientation Day.كالذم يعقد خالؿ أسبكعيف مف بدء الدراسة ) 

يقـك الطالب بالتكجو إلى مكتب المرشد األكاديمي في الكمية التي تـ قبكلو  -2
 بيا لمتعرؼ عمى مكاعيد محاضراتو.

 المصركفات الدراسية:

ة بتحديد قيمة المصركفات الدراسية قبؿ فتح باب التقديـ لمعاـ تقـك الجامع
الجامعي الجديد, كيمكف معرفتيا مف خالؿ مكتب القبكؿ كالتسجيؿ بالجامعة 



 

       

 

كيقـك الطالب الجدد بسداد قيمة المصركفات الدراسية لمفصؿ الدراسي األكؿ 
ت الفصؿ الدراسي بالكامؿ, أما بالنسبة لمفصكؿ الدراسية التالية يتـ سداد مصركفا

تبعنأ لعدد الساعات المعتمدة المسجمة كالتكقيتات المعمنة بالتقكيـ األكاديمي كذلؾ 
بعد تسجيؿ المقررات الدراسية طبقنا لمتقكيـ األكاديمي, كيتـ سداد المصركفات 

 الدراسية في البنؾ الذم تحدده الجامعة.

 استرداد رسـك الحجز أك المصركفات اإلدارية:

الطالب بطمب االلتحاؽ بالجامعة, يحؽ لو العدكؿ عف ىذا الطمب في أم  بعد تقدـ
كقت, كما يمكف لو استرداد الجزء الذم تحدده الجامعة مف قيمة المدفكعات طبقنا 

 لتاريخ طمب االسترداد كالقكاعد المنظمة لذلؾ.

مراعاة أف الجامعة تحتفظ بحقيا في إمكانية زيادة المصركفات الدراسية  مع
 % سنكينا.01.1كاـ القادمة بنسبة تتراكح بيف لألع

 المنح الدراسية:

 بكمية الدراسات القانكنية بجامعة فاركس. المنح المقدمة لمطمبة المقيديف

تمنح جامعة فاركس منح تتناسب مع عدد الطمبة الفعمييف في كؿ قسـ عممي في 
ةدراسية طالب كؿ سن 1طالب بحد أقصى  011كؿ كمية بكاقع منحة كاحدة لكؿ 

كذلؾ كما  1.1( ال يقؿ عف GPAبشرط حصكؿ الطالب عمى مجمكع تراكمي )
 يمي:

 % مف مصركفات الدراسة.61األكؿ خصـ 



 

       

 

 % مف مصركفات الدراسة.01الثاني خصـ 

 % مف مصركفات الدراسة.01الثالث خصـ 

 المنح بكمية الدراسات القانكنية لمطمبة الجدد:

ألكائؿ الثانكية العامة بشعبيا الثالث في تقدـ جامعة فاركس منح دراسية 
% مف 11االسكندرية )العمـك كالرياضيات كاألدبى( كذلؾ بمنح الطالب خصـ 

المصركفات الدراسية طكاؿ فترة دراستو بالجامعة بشرط حصكلو عمى مجمكع 
 في كؿ سنة مف دراستو الجامعية. 1.1( ال يقؿ عف GPAتراكمي )

عمى مستكل  IGCSEكما تقدـ جامعة فاركس منح دراسية لألكؿ في شيادة 
% مف المصركفات الدراسية طكاؿ 11خصـ يبمغ االسكندرية كذلؾ بمنح الطالب 

ال يقؿ عف ( GPAفترة دراستو بالجامعة بشرط حصكلو عمى مجمكع تراكمي )
 % في كؿ سنة مف دراستو الجامعة.1.1

ؿ عمى أكثر مف منحة كاحدة مف منح الطمبة, كيتـ ال يحؽ لمطالب الكاحد الحصك
 صرؼ المنحة األعمى في حالة كجكد أكثر مف منحة.

ال يسمح لمطالب المحكؿ بالحصكؿ عمى منحة إال بعد دراستو في جامعة فاركس 
 الساعات التي درسيا في الجامعة المحكؿ منيا. دلعدد ساعات يعادؿ عد

تراكمي حتى ثاني رقـ عشرم, يتـ النظر إلى في حالة تساكم طالبيف في المعدؿ ال
 النسبة المئكية كفي حالة تساكم الدرجات تقسـ المنحة بينيما.



 

       

 

في حالة عدـ اجتياز الطالب لعدد الساعات المفركض اجتيازىا لالرتقاء إلى 
المستكل األكاديمي التالي, فإنو ال يصنؼ ضمف المستكل الحالي لو حتى لك كاف 

الخاص بو أعمى مف الطالب األخريف في ذات المستكل كيعاد التقدير التراكمي 
إدراج الطالب ضمف المرشحيف لمحصكؿ عمى المنحة عندما يستكمؿ عدد ساعاتو 

 كيمتحؽ بالمستكل األكاديمي التالي كالذم سبؽ أف تخمؼ عنو.

 االشتراؾ في األنشطة الطالبية:

لحيف القبكؿ النيائي يتكجو الطالب بعد حصكلو عمى تصريح الدخكؿ المؤقت 
إلدارة األنشطة الطالبية لتعبئة استمارة يحدد فييا نكع النشاط الذم يرغب فيو 
كيعتبر االشتراؾ في نشاط طالبي كاحد عمى األقؿ أمرنا ممزمنا عمى جميع طالب 

 الجامعة.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       

 

 معمكمات أساسية لمطالب الجدد

 يـك التكعية

 New studentنظيـ يـك لتكعية الطالب الجدد )تقـك كمية الدراسات القانكنية بت

Orientation Day خالؿ األسبكعيف السابقيف لمدراسة كيتـ اإلعالف عف ىذا )
 ريداليـك عبر المكقع اإللكتركني لمجامعة, كما يتـ إخطار الطالب بو مف خالؿ الب

 اإللكتركني الجامعي.

ية بطالبيا الجدد: حيث يقـك كيعتبر يـك التكعية بمثابة احتفالية كترحيب مف الكم
الطالب بالتعرؼ عمى عميد الكمية كجميع أعضاء ىيئة التدريس بالكمية كالحصكؿ 
عمى العديد مف المعمكمات اليامة كالمتعمقة بنظاـ الدراسة بالكمية بصفة خاصة 

 كالحياة الجامعية كالخدمات الطالبية بصفة عامة.

بالتجكؿ في أنحاء الكمية كالتعرؼ عمى كفي نياية يـك التكعية, يقـك الطالب 
اإلمكانيات المادية المختمفة مف قاعات محاضرات كفصكؿ دراسية كمعامؿ 

 كتجييزات.

كمف المعمكمات األساسية التي ينبغى عمى كؿ طالب معرفتيا مف خالؿ ىذا اليـك 
اإلرشاد , ة(, بعض التكاريخ اليامة دنظاـ الدراسة بالجامعة )الساعات المعتم

تسجيؿ المقررات الدراسية, الجداكؿ الدراسية, كغيرىا مف المعمكمات  ,ألكاديميا
 اليامة.

 نظاـ الساعات المعتمدة:



 

       

 

ية جامعة فاركس باالسكندرية نظاـ لكالمعامالت الدك كمية الدراساتت القانكنية  تتبع
( في البرامج الدراسية لطالبيا في Credit Hour Systemالساعات المعتمدة )

البكالكريكس كالميسانس, كيمكف تعرؼ الساعة المعتمدة بأنيا كحدة قياس  مرحمة
دراسية تعادؿ ساعة فعمية نظرية أك ساعتيف فعميتيف عمميتيف )أك أكثر( في 

أسبكع )أم فصؿ دراسي كامؿ( ما لـ يذكر غير ذلؾ كيمكف  01األسبكع لمدة 
ف خالؿ المثاؿ تكضيح كيفية حساب الساعات المعتمدة المكافئة ألم مقرر م

 التالي:

ي صكرة محاضرة نظرية يتـ تدريس مقرر ما عمى مدار فصؿ دراسي كامؿ ف
ساعة معتمدة( باإلضافة إلى حصة عممية  0في األسبكع )تكافئ  ةمدتيا ساع

مدتيا ساعتاف في األسبكع )تكافئ ساعة معتمدة كاحدة(, كبذلؾ يصبح عدد 
 ساعات معتمدة. 6الساعات المعتمدة المكافئة لممقرر ىك 

كيتيح نظاـ الساعات المعتمدة لمطالب درجة مف المركنة في تحديد المقررات التي 
يرغب في دراستيا في كؿ فصؿ دراسي طبقنا لمبرنامج الذم تطرحو الكمية, كطبقنا 
لمحد األدنى كالحد األقصى لمعبء الدراسي لمطالب كالمكضح بالئحة الكمية, كعند 

لمطمكب مف الساعات المتعتمدة المكضحة في البرنامج اجتياز الطالب لمعدد ا
الدراسي لمكية كاستيفاء جميع متطمبات التخرج, يصبح مؤىالن لمحصكؿ عمى درجة 

 .ميسانسال

 تكاريخ كأحداث ىامة:



 

       

 

يجب عمى كؿ طالب مقيد بالجامعة معرفة عدة تكاريخ مثؿ, مكعد بدء كانتياء 
ضافة أك حذؼ مقررات, كاالنسحاب مف  الدراسة, كمكعد تسجيؿ المقررات, كا 

المقررات, كسداد المصركفات الدراسية, كاالمتحانات كاالجازات الرسمية كغيرىا 
مف األحداث اليامة, كيمكف لمطالب اإلطالع عمى ىذه التكاريخ مف خالؿ ما 

( الذم يتـ إعالنو قبؿ Academic Calendarيسمى بالتقكيـ األكاديمي )
المكقع اإللكتركني ككذلؾ في لكحة اإلعالنات الخاصة  بداية كؿ فصؿ دراسي عمى

 بالكمية.

كيجب عمى كؿ طالب االلتزاـ التاـ بجميع التكاريخ المعمنة في التقكيـ األكاديمي 
حتى ال يتعرض لغرامات المالية )كما في حالة تأخير سداد المصركفات الدراسية( 

 اءاالمتحانات.أك ضياع لحقكؽ األكاديمية كما في حالة تخمفو عف أد

 

 دكرة استقباؿ الطالب الجدد:

يتـ إرشاد الطالب ككلي األمر عند دخكؿ الجامعة إلى مكاف  -0
 االستقباؿ.

يتـ استقباؿ الطالب ككلي أمره عف طريؽ أعضاء ىيئة التدريس  -6
المعاكنة )معيد أك مدرس مساعد( كتعريفو بالجامعة كالرد عمى أم 

 استفسار خاصة بالكمية.



 

       

 

غب في التقديـ يقـك بشراء استمارة التحاؽ مف الخزينة الطالب الرا -1
الخاصة مقابؿ سداد الرسـك الخاصة باالستمارة )ال تسترد قيمة استمارة 

 االلتحاؽ في حالة الكتابة ليا(.

يتكجو الطالب ككلي األمر إلى المكظؼ المختص بالقبكؿ كالتسجيؿ  -4
بااللتحاؽ كاستالـ األكراؽ لمساعدتو في استيفاء بيانات االستمارة الخاصة 

 الخاصة بالطالب كمراجعتيا معو.

رساؿ الطالب إلى  -1 يقـك المكظؼ المختص بتحرير حافظة سداد كا 
البنؾ لسداد الحافظة ثـ الرجكع إليو مرة أخرل بعد السداد لتحديد ميعادة 

 المقابمة الشخصية.

يتـ إدخاؿ أصؿ حافظة السداد إلى ممؼ الطالب ككذلؾ يتـ إعطاء  -2
رساؿ الصكرة  مف صكرة مف حافظة السداد إلى الطالب ككلي األمر كا 

األخيرة أخر اليـك إلى إدارة الحسابات بكشؼ لمراجعتو عمى كشؼ حساب 
 البنؾ اليـك التالي.

يتـ كتابة ميعاد المقابمة الشخصية عمى نمكذج لتحديد المقابالت  -3
ختص بمكتب الذم يسمـ لمطالب ككلي األمر عف استالمو مف المكظؼ الم

القبكؿ كالتسجيؿ لمعرفة ميعاد المقابمة الشخصية كاستكماؿ األختاـ 
المكجكدة في الكارنية المؤقت لحيف القبكؿ النيائي كيتـ التكقيع عمى 

الكارنيو المؤقت لحيف القبكؿ النيائي مف قبؿ المجنة بعد المقابمة في مربع 



 

       

 

ألختاـ المعتمدة مف كؿ المقابالت ككذلؾ استكماؿ باقي المربعات األخرل با
 جية.

مع بداية الدراسة يقـك الطالب بالتكجو إلى الكمية لمعرفة جدكؿ  -4
محاضراتو ثـ التكجو بعد ذلؾ إلى مكتب شئكف الطالب الستالـ الكارنيو 

 الدائـ.

 آلية العمؿ في نظاـ تسجيؿ المقررات:

 )الفصؿ الدراس األكؿ في جامعة فاركس(: ستجدكفأكالن: الطالب الم

خالؿ األسبكع الثاني مف الدراسة )كحد أقصى( يقـك الطالب المستجد بالتكجو إلى 
كميتو لمتعرؼ عمى جدكؿ المحاضريف كعمى الطالب أف يتكجو بكارنيو الدخكؿ 

 المؤقت إلى:

مركز المغة اإلنجميزية لتسجيؿ اسمو في المجمكعة التي تناسب  -0
في أم مف المجمكعات جدكلو الدراسي عممنا بأنو لف يسمح بكتابة إسمو 

المكجكدة إال بعد عرض الكارنيو المؤقت عمى مسئكؿ مركز المغة 
 اإلنجميزية.

المشرؼ عف ىندسة الحاسبات بكمية اليندسة الدكر السادس  -6
لتسجيؿ اسمو في المجمكعة التي تناسب جدكلو الدراسي عممنأ بأنو لف 

عرض  يسمح بكتابة اسمو في أم مف المجمكعات المكجكدة إال بعد
 الكارنيو المؤقت عمى مشرؼ قسـ ىندسة المحاسبات بكمية اليندسة.



 

       

 

 ثانينأ: الطالب المقيديف في جامعة فاركس مف السنة الثانية إلى السنة النيائية:

يقـك الطالب بالتكجو إلى غرفة االنتظار الخاصة بفرقتو في الكمية  -0
 كيأخذ رقـ انتظار.

ة الحاسب اآللي الخاصة يقـك الطالب بعد ذلؾ بالتكجو إلى غرف -6
باإلرشاد األكاديمي لتسجيؿ المقررات عمى البرنامج كالتأكد مف إتماـ 

 التسجيؿ عمى البرنامج طرؼ المرشد األكاديمي.

في حالة كجكد مشكمة في تسجيؿ المقررات أك إذا أراد الطالب تغيير  -1
المقررات يقـك الطالب بالتكجو إلى غرفة حؿ مشاكؿ التسجيؿ لتحديد 

مقررات التي سيقـك بتسجيميا مع المرشد األكاديمي الخاص بفرقتو ثـ ال
يقـك بعد ذلؾ بالعكدة إلى غرفة الحاسب اآللي الخاصة باإلرشاد األكاديمي 

 لتسجيؿ المقررات عمى البرنامج.

 Registration formيقـك بعد ذلؾ المرشد األكاديمي بطباعة الػ  -4
 صكر. مف خالؿ ابرنامج المككف مف أصؿ كثالث

صكر مع المرشد  الثيقـك الطالب بالتكقيع عمى األصؿ كالث -1
 األكاديمي.

 Registration formيحتفظ المرشد األكاديمية بصكرة مف الػ  -2
 Registration formكيسمـ الطالب أصؿ كصكرتيف مف الػ 



 

       

 

يتكجو الطالب إلى مركز تسميـ حكافظ السداد الستخراج الحافظة  -3
 مف قبؿ المحاسب المختص.المككنة مف أصؿ كصكرتيف 

 يتكجو الطالب لمسداد بالبنؾ كختـ حافظة السداد مف البنؾ. -4

يقـك الطالب بالرجكع مرة أخرل لمركز تسميـ حكافظ السداد كتسميـ أصؿ كصكرة 
ا بتسميـ أصؿ كصكرة مف الػ  مف الحافظة المختكمة مف قبؿ البنؾ كيقـك أيضن

Registration form  كذلؾ الستالـ الكارنيو الخاص بالفصؿ الدراسي مف مركز
 تسميـ حكافظ السداد.

ممحكظة ىامة: أماكف غرؼ االنتظار كغرفة التسجيؿ عمى الحاسب اآللى كغرفة 
 حؿ المشاكؿ معمنة بمكحة اإلعالنات الخاصة بكؿ كمية.

 

 بالنسبة لمتسجيؿ في مقررات المغة اإلنجميزية:

الخاصة بو مف المرشد  Registration formخة بعد استالـ الطالب نس
 األكاديمي يقـك الطالب بالتكجو إلى مركز المغة االنجميزية لتسجيؿ اسمو في

عممنأ بأنو لف يسمح بكتابة اسمو في أم ,المجمكعة التي تناسب جدكلو الدراسي 
عمى مسئكؿ  Registration formمف المجمكعات المكجدة إال بعد عرض الػ 

 مغة اإلنجميزية.مركز ال

 

 بالنسبة لمتسجيؿ في مقررات الحاسب اآللي:



 

       

 

الخاصة بو مف المرشد  Registration formبعد استالـ الطالب نسخة الػ 
قسـ ىندسة الحاسبات بكمية  ىاألكاديمي يقـك الطالب بالتكجو إلى المشرؼ عم

اليندسة الدكر السادس لتسجيؿ اسمو في المجمكعة التي تناسب جدكلو الدراسي 
عممنا بأنو لف يسمح بكتابة اسمو في أم مف المجمكعات المكجكدة إال بعد عرض 

 عمى مشرؼ قسـ ىندسة الحاسبات بكمية اليندسة. Registration formالػ 

المعمف لمعاـ الجامعي يمكف لمطالب دخكؿ الحـر الجامعي طبقنا لمتقكيـ األكاديمي 
لتسجيؿ المقررات كسداد لمصركفات الدراسية كاستخراج البطاقات الجامعية كفي 

حالة تخمؼ أم طالب مف طالؿ الجامعة عف تسجيؿ المقررات كسداد المصركفات 
لب منقطع في المكعد المحدد. يقـك مكتبا لقبكؿ كالتسجيؿ بالجامعة باعتبار الطا

 لحيف حضكره إليقاؼ قيده كاتباعو اإلجراءات.

 

 االنتظاـ في الحضكر:

يعتبر انتظاـ الطالب في الحضكر مف أىـ عناصر نجاح العممية التعميمية 
بالجامعة لذلؾ يجب عمى كؿ طالب الحرص عمى عدـ التخمؼ عف أم محاضرة أك 

% مف 61عف  تمريف أك حصة عممية كيمكف لمطالب التغيب فيما ال يزيد
المحاضرات أك الحصص العممية سكاء بعذر أك بدكف عذر )انظر. حضكر كغياب 

 الطالب في القكاعد كالمكائح األكاديمية(.

 الساعات المكتبية ألعضاءىيئة التدريس:



 

       

 

 في أكؿ كؿ فصؿ دراسي 

في أكؿ كؿ فصؿ دراسي يقـك جميع أعضاء ىيئة التدريس كمعاكنييـ مف 
( Office Hoursكالمعيديف بإعالف الساعات المكتبية ) المدرسيف المساعديف

مكف ألم طالب التكجو إلى عضكء ىيئة التدريس أك المدرس الخاصة بيـ, ي
المساعد أك المعيد أثناء الساعات المكتبية المعمنة لالستفسار عف أم شئ يتعمؽ 

 بالمقررات الدراسية.

 نتائج االمتحانات كبياف الحالة كااللتماسات

اية العاـ الدراسي يتـ اإلعالف عف مكاعيد امتحانات منتصؼ الفصؿ في بد
الدراسي كاالمتحانات النيائية مف خالؿ التقكيـ األكاديمي, كما تقـك الكميات بعمؿ 
عالف الدرجات عقب كؿ امتحاف حى يتمكف الطالب مف  امتحانات بصفة دكرية كا 

في ظرؼ أسبكع مف نياية ك  .تحديد المستكل التقريبي ألدائو في جميع المقررات
االمتحانات النيائية, يمكف لمطالب مف خالؿ المكاقع اإللكتركني لمجامعة اإلطالع 

 (.Transcriptعمى بياف الحالة الخاص بو )

كيحتكل بياف حالة الطالب عمى تقديراتو في جميع المقررات التي قاـ بتسجيميا 
( CGPAالتقدير التراكمي ) مف بدء التحاقو بالجامعة باإلضافة إلى متكسط نقاط

 الذم حصؿ عميو.

كبناء عمى تقدير الطالب في المقررات المختمفة كقيمة متكسط نقاط التقدير 
أم عدد الساعات المعتمدة التي  ,التراكمي يتـ تحديد العبء الدراسي الخاص بو



 

       

 

سيقـك بتسجيميا خالؿ الفصؿ الدراسي التالي كذلؾ بعد الرجكع إلى المرشد 
 مي.األكادي

كيمكف لمطالب أف يتقدـ بالتماس مف مكتب القبكؿ كالتسجيؿ لمتأكد مف صحة 
جمع كرصد درجات االمتحاف في مقرر أك أكثر نظير سداد الرسـك التي تحددىا 
الجامعة, حيث تقـك إدارة الكمية بدراسة االلتماس كاتخاذ ما يمـز كيتـ استقباؿ 

جة الفصؿ الدراسي كما يتـ الرد االلتماسات في مكعد أقصاه أسبكع إعالف نتي
 ساعة )يكمي عمؿ( مف تاريخ تقديميا. 44عمييا في خالؿ 

 أككا دالقاعات الدراسية كمرافؽ الجامعات:

لضماف سيكلة الكصكؿ ألم مكاف بالجامعة, تـ كضع الفتات عمى جميع القاعات 
 1الدراسية كالمعامؿ كالمكاتب تحمؿ أككاد خاصة, كيتككف الككد مف حرؼ ك 

 أرقاـ كما ىك مكضح بالمثاؿ التالي:

حيث  D329الالفتة المثبتة خارج مكتب أحد أعضاء ىيئة التدريس تحمؿ الككد 
عمى  3عمى كجكد المكتب بمبنى الكميات النظرية, كيدؿ الرقـ  Dيدؿ الحرؼ 

فيك رقـ مسمسؿ كبالنسبة لباقي مباني  29كجكد المكتب بالدكر الثالث أما الرقـ 
. كمبنى كمية Cيأخذ مبنى كميتي الصدلة كطب األسناف الحرؼ الجامعة, 

, كمبنى كميات العالج الطبيعي كاإلعالـ كفنكف االتصاؿ Eاليندسة الحرؼ 
كمبنى كمية الفنكف كالتصميـ كمبنى الكرش  Gكالعمـك الطبية المساعدة حرؼ 

 .Aكالمبنى اإلدارم الحرؼ  Fالحرؼ 
 



 

       

 

 مكتب القبكؿ كالتسجيؿ

 & Office of Admissionالقبكؿ كالتسجيؿ بجامعة فاركس )مكتب 

Registration, OAR ىك بكابة الطالب إلى الحياة الجامعية كىك الذم يعنى )
بشئكنو بدءنا مف التحاقو بالجامعة كحتى تخرجو, كما يستمر في أداء خدماتو 

ا با الحتفاظ لمطالب فيما بعد التخرج, بدءنا مف تاريخ االلتحاؽ كما يقـك أيضن
 بتسجيالت المقررات كالتقديرات كجميع المعامالت المالية لمطالب.

كيحتكل مكتب القبكؿ كالتسجيؿ عمى مركز استعالمات مباشرة كأخر تميفكني 
باإلضافة إلى كحدات الخدمة المباشرة التي يقـك بيا أعضاء المكتب مف مسجؿ 

 الكميات المختمفة.

 دييا مكتب القبكؿ كالتسجيؿ لطالب الجامعة.كفيما يمي قائمة بالخدمات التي يؤ 

  استقباؿ الطالب الجدد كأكلياء األمكر كالرد عمى جميع االستفسارات
 الخاصة بالتحاؽ الطالب بالجامعة.

  استالـ مستندات التحاؽ الطالب كعمؿ الالـز لتسجيميـ في مكتب القبكؿ
 لية التابعة لكزارة التعميـ العالي.ك لمجامعات الخاصة كاأل 

  التكاصؿ مع الطالب إلخطارىـ بأم مكاعيد أك مقابالت أك مستندات
 مطمكبة.

 .الرد عمى جميع استعالمات الطالب الممتحقيف بالجامعة 



 

       

 

  استالـ استمارة تسجيؿ المقررات كاستمارات اإلضافةكالحذؼ كاالنسحاب مف
 الطالب.

 تسميـ الطالب حافظة سداد المصركفات الدراسية كرسـك جميع الخدمات 
 الطالبية.

 .تسميـ الطالب البطاقات الجامعية كبادجات السيارات كالخزائف الخاصة 

 .تكثيؽ مستندات الطالب 

  تسميـ الطالب إفادات لمف ييمو األمر كبياف الحالة كالمحتكل العممى
 لممقررات.

 .المراسمة البريدية ألكلياء أمكر الطالب بناء عمى طمب مف الكميات 

 ب بشأف نتائج االمتحانات كتسميميـ الرد عمييا.استقباؿ التماسات الطال 

 

 األنشطة الطالبية:

اىتمت جامعة فاركس منذ نشأتيا بالنشاط الطالبي بكؿ صكرة كأنكاعو القتناعيا 
التاـ بدكرىا في تقديـ خريج متميز في كؿ المجاالت العممية كالثقافية كالبدنية 

بتعبئة استمارة أنشطة طالبية يحدد كالقيادية كيقـك الطالب فكر التحاقو بالجامعة 
 فييا نكع النشاط الذم يرغب فيو.

األنشطة الطالبية في الجامعة متنكعة كتغطى كؿ المجاالت مثؿ االتحادات 
الطالبية بمجانيا السبع الثقافية, العممية, الفنية, الرياضية, االجتماعية, الرحالت 



 

       

 

المدني التي تيدؼ إلى خدمة  كاألسر ككذلؾ الجمعيات العممية كمنظمات المجتمع
المجتمع كتضـ بيف أعضائيا طالب مف جامعة فاركس كتقدـ إدارة الجامعة كامؿ 
الدعـ لجميع ىذه األنشطة سكاء مالينا أك بتكفير كافة المتطمبات مثؿ المالعب 
الرياضية لكرة القدـ كالسمة كاليد كالتنس كالمسرح الطالبي الذم يسع خمسمائة 

 تضف المناسبات كالحفالت الطالبية.مدعك كالذم يح

 المكتبة اإللكتركنية:

ا مف جامعة فاركس عمى تطكير كتنمية معمكمات الطمبة كالمحاضريف,  حرصن
قامت الجامعة بالتسجيؿ في أكبر مكتبة الكتركنية حيث أصبح بإمكانؾ الدخكؿ 

 pua.edu.eg: الجامعة فقط ػ عمى المكقع التاليمف خالؿ شبكة 

 

 كقاعات اإلطالع:المكتبات 

تقدـ مكتبة جامعة فاركس خدماتيا الطالب الكميات المختمفة, كقد أكلت الجامعة 
مكتباتيا عناية خاصة ككفرت ليا مكارد كافية إلثراء مجمكعاتيا مف الكتب 

دخاؿ التقنيات الحديثة كاستخداـ تكنكلكجيا  كالمراجع في التخصصات المختمفة كا 
أبكابيا الخدمة ركادىا طكاؿ اليـك الدراسي, كيستفيد المعمكمات, كتفتح المكتبات 

مف خدماتيا يكمينا عدد كبير مف الطالب كأعضاء ىيئة التدريس مف خالؿ 
اإلطالع كاالستمارة أك استعماؿ أجيزة الكمبيكتر إلعداد األبحاث أك الدخكؿ عمى 

عة قاعات اإلنترنت لجمع المعمكمات العممية كباإلضافة إلى المكتبات تكجد بالجام



 

       

 

لإلطالع تتيح المناخ اليادئ لمطالب لالستذكار كالتحصيؿ كاستخداـ اإلنترنت 
 اليكائي فيما بيف أكقات المحاضرات أك الحصص العممية.

 

 مركز النسخ:

( Copy Centerلتكفير المادة العممية لممقررات, انشأت الجامعة, مركز لمنسخ )
عممية بأسعار خاصة لطالب تتكفر بو جميع المحاضرات كمذكرات الحصص ال

الجامعة كيتكسط مركز النسخ جميع كميات الجامعة حيث يقع في بمبنى الكميات 
 النظرية.

 

 الخدمة اإللكتركنية:

تعمؿ جامعة فاركس عمى تكفير خدمات إلكتركنية متميزة لطالبيا لدفع العممية 
( www.pua.edu.egالتعميمية كذلؾ مف خالؿ المكقع اإللكتركني لمجامعة )

 كخدمة اإلنترنت الالسمكية كالبريد اإللكتركني الجامعي لمطالب.

كيحتكل المكقع اإللكتركني لمجامعة عمى العديد مف المعمكمات اليامة التي ينبغي 
عمى جميع طالب الجامعة معرفتيا كالرجكع إلييا باستمرار مثؿ اإلعالنات كاألخبار 

اليامة كالتقكيـ األكاديمي كالقكاعد كالمكائح األكاديمية باإلضافة إلى البرامج 
الدراسية لمكميات كالجداكؿ الدراسية كالمادة العممية لممحاضرات كالحصص 

أ لمطالب الدخكؿ عمى شبكة المعمكمات الدكلية عف طريؽ  العممية, كما يمكف أيضن

http://www.pua.edu.eg/


 

       

 

عدة مناطؽ بالجامعة مما  ( فيWireless internetاإلنترنت اليكائي )
يساعدىـ في اإلطالع عمى المكاقع العممية العالمية باإلضافة إلى إنجاز األبحاث 

 كالكاجبات الدراسية المطمكبة منيـ أثناء فترة تكاجدىـ بالجامعة.

كيعتبر البريد اإللكتركني الجامعي لمطالب مف أىـ الخدمات اإللكتركنية التي 
 كىك كسيمة اتصاؿ رسمية كمعتمدة بيف الجامعة كالطالب.تقدميا الجامعة لطالبيا 

 الخدمة البنكية:

نجاز جميع المعامالت البنكية,يكجد فرع  لتسييؿ سداد المصركفات الدراسية كا 
( داخؿ جامعة فاركس لتقديـ خدمة بنكية متميزة CIBالبنؾ التجارم الدكلي )

فركع البنؾ بأنحاء لمطالب كيمكف سداد المصركفات الدراسية في أم فرع مف 
الجميكرية ىذا باإلضافة إلى فركع البنؾ التي تعمؿ حتى الخامسة مساء أك 

 يكمي الجمعة كالسبت مف كؿ أسبكع.

 مركز خدمة المجتمع:

كيعتبر المركز كحدة  ,6115-2-64انشأت الجامعة مركز خدمة المجتمع في 
مثؿ: تقديـ  لمجتمعاذت طابع خاص, حيث يقـك بإدارة كافة األنشطة التي تخدـ ا

االستشارات كاالختبارات, كالدكرات التدريبية, ككرش العمؿ التي يقترحيا أعضاء 
ىيئة التدريس بكميات الجامعة المختمفة كيقـك المركز بتفعيميا بالتعاكف مع 

 أعضاء ىيئة التدريس كمعاكنييـ.

 



 

       

 

 مركز تعميـ المغة اإلنجميزية:

اإلنجميزية لمطالب لذلؾ تـ إنشاء مركز المغة تيتـ جامعة فاركس بمستكل المغة 
كىذا المركز ىك المسئكؿ عف تعميـ المغة  6101اإلنجميزية بالجامعة في صيؼ 

اإلنجميزية بالجامعة عف طريؽ تدريس مقررات متطمبات الجامعة لمكميات 
المختمفة كيعتمد المركز في التدريس عمى مصادر مختمفة في التدريس في 

اسية المختمفة كالمركز مجيز بأحدث الكسائؿ التعميمية كيعتمد عمى المجاالت الدر 
 نخبة مف مدرسي المغة اإلنجميزية األكفاء.

 

 مركز تعميـ المغة العربية:

 تيتـ جامعة فاركس بمستكل المغة العربية كالكصكؿ بالدارس إلى المستكل
كالكميات ذات المنشكد مف الصحة المغكية, كيقدـ المركز برامج متطمبات الجامعة 

الصمة بميارات المغة العربية كدكرات تدريبية إلجادة المغة العربية لمممتينيف 
كتقديـ االستشارات  الدراسات القانكنيةبميف تستخدـ المغة العربية مثؿ اإلعالـ ك 

المغكية في التخصصات المختمفة كبخاصة عند ترجمة الكتب إلى المغة العربية أك 
 العربية. لمغة المترجمةية كمراجعة النصكص كتابة الرسائؿ الجامع

 

 

 



 

       

 

 

 تـ عقد بركتكككؿ تعاكف مع الجيات التالية :

 نقابة المحاميف الفرعية باالسكندرية أكال:

 الغرفة التجارية باالسكندريةثانيا: 

 ثالثا: ىيئة قضايا الدكلة فرع االسكندرية

 بعض مكاتب المحاماه باالسكندرية  رابعا:
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Pharos University, canal el Mahmoudia Street, Beside green 

plaza complex. 

Student Affairs Telephone 

203)3877804+) 

203)3877823+) 
Telephone Administration 

203)3877288+) 

203)3877264+) 

203)3877305+) 
www.pua.edu.eg 
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