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مرحبا بك �� �لية القانون، و�سعد باختيارك لهذه ال�لية مسارا تخصصيا �� دراستك 

بيان  تقديم  إ��  ��دف  الذي  الدليل،  هذا  يديك  ب�ن  نضع  أن  و�سعدنا  ا��امعية، 

وتوضيح  ف��ا،  الدراسة  ونظام  مصراتة  جامعة  القانون  �لية  عن  للطالب  موجز 

وحقوق  واالمتحانات،  الدراسية،  وا��داول  املقررات،  ب���يل  املتصلة  اإلجراءات 

الطالب وواجباتھ، و�يان األ�شطة ا��تلفة ال�� تقدمها ال�لية.

رو�� �� هذه الدليل أن ي�ون مرشدا لطالب �لية القانون، مجيبا عن االستفسارات 

ال�� تطرأ �� ذهن الطالب. 

فيھ  الواردة  واإلرشادات  التعليمات  واتباع  الدليل،  لهذا  قراءتك  إن  الطالب  أ��ا 

يحميك من الوقوع �� األخطاء ال�� تحد من تحصيلك العل��.

ختاما نكرر ترحي�نا بك �� �لية القانون، و�سأل هللا �عا�� لك حياة جامعية حافلة 

بالنجاح والعطاء واإلنجاز.

�لمة �لية القانون
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: التعريف بكلية القانون جامعة مصراتة:
ً
أوال

نشأة الكلية:

مرت �شأت �لية القانون �عدة مراحل، ع�� النحو التا��:
 من أقسام �لية اآلداب مصراتة، التا�عة ��امعة (التحدي سابقا)

ً
فقد �انت بدايـة �ليـة القانون قسما

سرت (حاليا)، وذلك خالل العام ا��ام��: (1995/1994 م).
ُضمَّ قسما "القانـون التا�ـع ل�ليـــــة اآلداب، واالقتصـاد التا�ع ل�ليـــــة العلوم" �� �لية واحدة تحت اســـم:
�ليــة القانون والعلوم االقتصاديــة، وأصبحت تبعيـ��ــا ��امعــة (ناصر سابقا) طرابلــس (حاليا)، وذلك

بموجب القرار رقم: (1228) لسنة: (1996 م).
تم نقــل تبعيــة قسم القانـــون إ�� �ليــــة القانون جامعـــة سرت مرة أخرى، وذلك �عـد صدور قـــرار إعادة

هي�لة ا��امعات اللي�ية رقم: (787) لسنة: (1999 م).
أعيد افتتاح ال�لية تحت مس�� قسم القانون والعلوم السياسية، وذلك �عد اعتماد جامعة مصراتة

 بموجب القرار رقم: (308) لسنة: (2000 م).
استقر وضع ال�ليــة ع�� �سمي��ا وتبعي��ا ا��اليـــــة بمس��: (�ليـــــة القانون / جامعـــــة مصراتــة)، ابتداء
من العام ا��امـ�� (2004م)، وذلك بموجب القرار رقم: (118) لسنــــة: (2004 م) �شأن إعادة تنظيــــم

ا��امعات �� لي�يا.

•

•

•

•

•

تطمح ال�لية أن ت�ون إحدى منارات العلم املتخصصة
�� ا��ال القانو�ي ع�� املستو��ن ا���� والدو��.

رؤية الكلية

إعداد ال�وادر املتخصصة �� العلوم القانونية، من خالل إكسا��م املعرفة �� هذه العلوم،
وصقل مهارا��م ال��صية، وتأهيلهم علميا وعمليا �ش�ل

 للمجتمع. 
ً
يضمن لهم الكفاءة والتم��؛ خدمة

رسالة الكلية
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أهداف الكلية

�س�� ال�لية إ�� تحقيق األهداف اآلتية:
واملؤهلة ا��تمع،  الحتياجات  الالزمة  القانونية  الدراسات  مجال   �� املتخصصة  ال�وادر  تخر�ج 

والدو��. ا����  املستو��ن  ع�� 
اإلسهام �� تطو�ر وتأصيل الفكر القانو�ي، و�شر الثقافة القانونية من خالل ���يع البحث العل��
النظري والتطبيقي، وتنظيم الندوات واللقاءات واملشاركة ف��ا، و�شر الكتب والدراسات املتخصصة.
املستمدة  لألسس 

ً
وفقا العصر،  يفي ومتطلبات  بما  تطو�ره   �� واملساهمة  الشر��،  الفقھ  دراسة 

من مصادر الشر�عة اإلسالمية الغراء.
،

ً
 اس�شار�ا

ً
تقديم اآلراء واملق��حات �� ا��االت القانونية ا��تلفة، والعمل ع�� جعل ال�لية مركزا

 ل����ة ملؤسسات ا��تمع.
ً
و��تا

العمل ع�� رفع كفاءة أعضاء هيئة التدر�س والعامل�ن �� ال�لية، وذلك بإقامة الدورات التدر��ية،
والندوات، وورش العمل، بما يواكب التطورات �� ا��االت العلمية واإلدار�ة.

•

•

•

•

•
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مسارات العمل التي تفتحها كلية القانون أمام خرجييها:

�ستطيع من  يتحصل ع�� درجة الل�سا�س �� القانون أن يلتحق بأعمال كث��ة متعددة ومتنوعة، م��ا: عضو هيئة تدر�س

م، م��ق دبلوما���. 
ّ

جام��، عضو �� السلك القضا�ي، محاٍم خاص، محرر عقود، محضر، مس�شار قانو�ي، ُمَحِك

وهذه األعمال ال�� تمنح ��ر�ج �لية القانون موزعة ع�� القطاع�ن العام وا��اص، وم��ا ع�� س�يل املثال ال ا��صر:

يف القطاع العام

اإلدارات القانونية �� الدوائر ا���ومية، ا��اكم، هيئة الرقابة اإلدار�ة، ديوان ا��اسبة، ا��امعات، املصارف ا���ومية.

يف القطاع اخلاص

�ن، م�اتب االس�شارات القانونية، اإلدارات م�اتب ا��اماة ا��اصة، م�اتب محرري العقود، م�اتب ا��ضر�ن ا��اِصّ

لقانونية بالشر�ات ا��اصة، مراكز التحكيم ا���� والدو��.

مواصفات خريج كلية القانون:

املنافسة ع��  وقادرة  متم��ة،  علمية  كفاءات  تحقيق  تكفل  بطر�قة  القانون  ل�لية  الدراسية  ا��طة  برنامج  إعداد  تم 

�� سوق العمل القانو�ي ا���ومي وا��اص. ومن أهم املواصفات ال�� ي�ب�� تحققها �� خر�ج �لية القانون:

مراعاة مخافة هللا �عا�� �� �ل قضية أو رأي يد�� بھ.  

القدرة ع�� تحليل النصوص القانونية.  

القدرة ع�� صياغة املذكرات القانونية.  

القدرة ع�� تقديم الرأي القانو�ي.  

•
•
•
•

القدرة ع�� صياغة العقود وتحليلها.

اح��ام ا��صوم وممثل��م.

اح��ام املواعيد.  

•
•
•
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عناوين التواصل مع إدارة الكلية: 

• الشــؤون اإلدار�ــة: 0512618442

• م��ـــــــــــل ال�ليـــــــــــة: 0512614727

هواتــف الكليــة:

0512618443 •

فاكــــس الكليــة:

info@law.misuratau.edu.ly •

الربيـــد اإللكرتوني:

• قســـم الدراســـــة واالمتحانــــات
ب�لية القانون/جامعة مصراتة

صفحـــة الكليــة: @
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تعريــف ببعض املصطلحــات:

يقصد �� تطبيق أح�ام الالئحة الداخلية ل�لية القانون جامعة مصراتة بالعبارات واأللفاظ الواردة ��ا املع�� املقابل لها، و��:

•  الكـــــلــــــــيـــــة: �لية القانون – جامعة مصراتة.

•  عميـــــد ال�ليــــة: املسؤول األ�ادي�� واإلداري األول �� ال�لية.

•  مجلس ال�لية: الهيـئـــــة العلميـــــة واإلدار�ـــــة العليـــا �� ال�ليـــــة.

 �� إحـــــدى التخصصـــــات املعتمـــــدة �� ال�ليـــــة، و�قـــــوم �عمليـــــة
ً
 عاليـــــا

ً
 علميـــــا

ً
•  عضو هيئة التدر�س: كـــل مـــــن يحمـــــل مؤهـــــال

التدر�ـــــس بـــــها. 

•  الطــــــــالب: مــــن ُيقبـــــل و���ـــــل �� ال�ليـــــة ابتـــــداًء من تار�ـــــخ ���يلـــــھ للدراســـــة ��ـــــا وح�� زوال الصفـــــة عنـــــھ، إمـــــا بتخرجـــــھ

أو انتقالـــــھ أو فصلـــــھ من ال�ليـــــة.

•  املرشـــــــــــــد األ�اديـــــــــــــ��: عضو هيئــــة تدر�س م�لـــــف بإرشاد الطالب فيمـــــا يتعلق باستكمال خطتـــــھ الدراسيـــــة.

•  رقــــــــــــــــم القيـــــــــــد: رقـــــم �سلس�� يمنح للطالــــب عند ���يلھ �� ال�لية، يدل ع�� ال�لية، والعام ا��ام��، والفصل الدرا���

الذي يبـــــدأ فيـــــھ الطالـــــب. 

•  الوحــــــــدة الدراسيـــــــــــة: مقيــــــــــاس زمــــــــــ�� لتحديــــــــــد ��ــــــــــم كـــــل مقـــــرر درا���، والساعــــــــــات التدر�سيــــــــــة الالزمة لھ أسبوعيـــــــــا

طيلـــــــــــــــة فصـــــــــــــــل دراســـــــــــــي.

•  املقـــــــررات اإللزاميـــــــــة: مقررات دراسية يلزم الطالب بدراس��ا.

 وفقا ملا تنص عليھ الالئحة الداخلية لل�لية.
ً
•  املقـــــــررات االختيار�ـــة: مقررات دراسية يختار الطالب م��ا عددا

 عـــــدا فـــــ��ة االمتحانــــــــــات ال��ائيــــــــــة.
ً
•  الفصــــــــــــــل الدراســــــــــــي: مـــــدة دراسيـــــة ال تقـــــل عـــــن 16 ستـــــة عشـــــــر أسبوعـــــا

•  املعــــــــــــــــــدل الفصــــــــــــــــــــ��: متوسط درجات الطالب �� املقررات الدراسية لفصل درا��� واحد، مع األخذ �� االعتبار عدد الوحدات.

•  املعــــــــــــــدل ال��اكـــــــــــــــ��: متوسط درجات الطالب �� املقررات الدراسية طيلة ف��ة دراستھ، مع األخذ �� االعتبار عدد الوحدات.
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جملـــس الكليـــة:

تـــدار ال�ليـــــة بمجلـــــس علـــــ�� و�داري يتألـــــف من اآل�ي:

•  عميـــــــــد ال�ليـــــــــة
•  رؤســـــاء األقســــــــــام العلميــــــــــة

•  مدير مكتب الدراسات العليا واملعيدين والتدر�ب
•  مدير مكتب شؤون أعضاء هيئة التدر�س

•  مديــــــــــر مكتـــــب شـــــؤون ا��لــــــــــس
•  م��ل ال�لية

•  رئ�س قسم الدراسة واالمتحانـــــات

•  رئ�س قسم ا��ـــــودة  وتقييم األداء
•  رئ�س قسم البحوث واالس�شارات

•  رئ�س قسم شؤون املكتبة
•  رئ�س قسم العالقات الثقافية
•  رئ�س قسم الوسائل التعليمية
•  رئيـــــس قســـــم ال�شـــــاط الطـــــال�ي

•  مديـــــر مكتــــــــــب الشــــــــــؤون اإلدار�ــــــــــة واملاليـــــــــــــــة

األقســام العلميــة بالكليـــة:

تت�ون ال�لية من األقسام العلمية اآلتية:

•  قسم الشر�عة اإلسالمية: و�تو�� اإلشراف ع�� شؤون املقررات ال�� تدخل �� إطار تخصصھ، وال�� من بي��ا:
مدخل الفقھ اإلسالمي، واألحوال ال��صية، وأصول الفقھ اإلسالمي، وال�شر�ع ا��نا�ي اإلسالمي.

•  قسم القانون العــــــــــــــــام: و�تو�� اإلشراف ع�� شؤون املقررات ال�� تدخـــــل �� إطـــــار تخصصـــــھ، وال�� من بي��ـــــا:
القانون الدستوري، والقانون اإلداري، والقضاء اإلداري، والقانون الدو�� العام، واإلدارة العامة، وال�شر�عات املالية،

و�شر�عات النفط.

•  قسم القانون ا��اص: و�تو�� اإلشراف ع�� شؤون املقررات ال�� تدخـــــل �� إطـــــار تخصصـــــھ، وال�� من بي��ـــــا:
ا��اص، الدو��  والقانون  العمل،  وقانون  والتجار�ة،  املدنية  املرافعات  وقانون  التجاري،  والقانون  املد�ي،  القانون 

وتار�خ النظم القانونية.    

•  قسم القانون ا��نـا�ي: و�تو�� اإلشراف ع�� شؤون املقررات ال�� تدخـــــل �� إطـــــار تخصصـــــھ، وال�� من بي��ــــا:
ا��نائية وال�شر�عات  ا��نائية،  اإلجراءات  وقانون  وا��اص،  العام  ا��نا�ي  والقانون�ن  العقاب،  وعلم  اإلجرام،  علم 

ا��اصــــة واملكملــة.
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ا: قبـول وتسجيـل وانتقـال الطالـب: 
ً
ثاني

شروط القبول:

�ش��ط لقبول الطالب بال�لية:

•  أن ي�ون متحصال ع�� الشهادة الثانو�ة العامة من إحدى املدارس الثانو�ة بلي�يا أو ما �عادلها من الشهادات املع��ف ��ـــــا

من جهـــــة االعـــــ��اف ا��تصـــــة، وفق ال�سبة املئو�ة املعتمدة للقبول �� ال�لية �� �ل سنـــة دراسيـــــة وفقا للنظم ال�� تحددهـــا

وزارة التعليـــــم، و�ذا �ان الطالـــــب متحصال ع�� الشهـــــادة الثانو�ـــــة العامة من خارج لي�يا، فيجب معادلة هذه الشهـــــادة وفقا

لإلجـــــراءات املعمـــــول ��ـــــا.

•  أن ي�ون حسن الس��ة والسلوك ولم �سبق ا��كم عليھ �� جناية أو جنحة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد ُرّد إليھ اعتباره.

 من إحدى ال�ليات أو املعاهد األخرى ألسباب علمية أو تأدي�ية.
ً
•  أال ي�ون مفصوال

 ع�� متا�عة الدراسة.
ً
 قادرا

ً
 ��يا

ً
•  أن ي�ون الئقا

•  أن يجتاز امتحانات القبول و املقابالت ال��صية ال�� تقررها ال�لية.

شروط االنتقال:

 للشروط اآلتية:
ً
يجوز لل�لية  قبول انتقال طالب من �ليات مناظرة وفقا

•  أال ي�ون الطالب مفصوال من جامعتھ األصلية ألسباب علمية أو تأدي�ية.

•  أن تتوفر �� الطالب الراغب لالنتقال شروط قبول الطالب املنصوص عل��ا �� الفقرة السابقة.

•  أن يل��م بتقديــــــم أصل املس�ندات الدالــــــة ع�� املقررات ال�� درسها، ومفردات �ل مقرر معتمدة ومصدق عل��ا من ا��هة

ال�� أصدر��ــــــا.

•  أال يقل عدد الوحدات الدراسية ال�� يجب أن يدرسها �� ال�لية عن 25 % من عدد الوحدات اإلجمالية.

•  أال ي�ون قد م��� ع�� دراسة الطالب للمقررات املطلوب معادل��ا مدة تز�د ع�� خمس سنوات من دراس��ا من آخر انقطاع.

•  �� حالة االنتقال من �لية أخرى �� ا��ارج يجب املصادقة ع�� األوراق واملس�ندات املطلو�ة من ا��هات اللي�ية ا��تصة

بذلك، واتخاذ ما تتطلبھ ال�شر�عات النافذة با��صوص. 

•  يجب أن ت�ون املقررات  املطلوب معادل��ا متوافقة من حيث مفردا��ا ووعاؤها الزم�� مع املقررات ال�� تدرس بال�لية ب�سبة

ال تقل عن %75.

•  يرا�� عنــــــد إجراء املعادلــــــة تطبيق متطلبات النظام الفص�� �� شأن تحديــــــد عدد ومسميــــــات املقررات الدراسيـة ال�� تتم

 للنظام السنوي.
ً
معادل��ا إذا �ان طالب املعادلة قد درس وفقا
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تصنيــف الطــالب:

يصنف الطالب املقيدون بال�لية إ�� فئتــــ�ن:

•  طالب بصفة قيد نظامي: وهــــم جميــــع الطالب املتفرغ�ن للدراســــة، الذين يل��مون با��ضور واملشاركة، وأداء امتحانــات

أعمـــــال الفصـــــل.

 لل�شر�عات النافدة، وتحدد ال�لية
ً
•  طالب بصفة قيد من�سب: وهم من يختارون هذه الصفة لقيدهم، أو يلزمون ��ا وفقا

عددهـــــم بما يتـــــالءم مع إم�انيـــــات ال�ليـــــة.

افدون: وهم الطالب غ�� اللي�ي�ن الذين يتم منحهم مقاعد دراسية، وتنظم أوضاعهم وكيفية قبولهم ال�شر�عات •  طالب و

النـــــافذة.

تغيري صفة القيد:

يجوز للطالب �عد موافقة عميد ال�لية وملرة واحدة �غي�� صفة قيده من نظامي إ�� من�سب طيلة ف��ة دراستھ بال�لية.

كما يجوز لھ �غي�� صفة قيده من من�سب إ�� نظامي؛ �شرط أال ي�ون قد أنجز أك�� من نصف عدد الوحدات الدراسية

اإلجمالية الالزمة للتخرج بصفة قيد من�سب.

و�لزم الطالب بالقيد بصفة طالب من�سب طيلة ف��ة دراستھ �� ا��الت�ن اآلت�ت�ن:

•  إذا �ان عمره يتجاوز الثالث�ن سنة.

•  إذا م��� ع�� حصولھ ع�� الشهادة الثانو�ة مدة سبع سنوات.

و�جوز ��لس ال�لية أن يلزم الطالب بالقيد بصفة طالب من�سب �� األحوال اآلتية:

•  إذا سبق أن غّ�� الطالب مساره إ�� �لية أخرى ولم يوفق.

•  إذا غاب الطالب النظامي مدة تتجاوز �سبة 50 % �� فصلي�ن دراسي�ن متتالي�ن بدون عذر. 

•  �� حالة حصول الطالب ع�� فرصة است�نائية.

  

و�� جميع األحوال يتم �غي�� صفة القيد خالل الشهر األول من بداية الفصل الدرا���.   
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جتديد القيد وتسجيل املقررات:

�� دراس��ـــــا، وفقـــــا لإلجـــــراءات ال�� يرغـــــب  بدايـــــة �ل فصل درا��� بتجديـــــد قيـــــده، و���يل املقررات   �� الطالـــــب  يلـــــ��م 

ال�� تحددهـــــا ال�ليـــــة.

و�� جميع األحوال يل��م الطالب عند ���يل املقررات الدراسية بمراعاة أسبقية املقررات، و�سلسلها، وعدد وحدا��ا،

ملــــا هو منصوص عليــــھ �� الالئحــة الدخلية لل�لية، وا��داول الدراسية، و�تحمل وحــده مسؤوليـــة عدم الت�سيــق، وفقا 

وللطالب أن �ستع�ن �� س�يــل ذلـــك باملــرشد الــــذي يتم ت�ليفــــھ، أو بقسم الدراسة واالمتحانات.

إضافة أو حذف املقررات:

مع مراعاة أسبقية املقررات و�سلسلها وا��دين

األد�ى واألع�� لعدد الوحدات، يجوز للطالب

خالل املدة ال�� تحددها ال�لية �� بداية �ل فصل

درا��� إضافة أو حذف مقررات دراسية مكملة

لعدد الوحدات، أو بديلة �� حالة ا��ذف.

التخلف عن التسجيل:

إذا تخلف الطالب بدون عذر مشروع عن إجراءات

تجديد القيد وال���يل املنصوص عل��ا �� املواعيد

الدراسة �س�ب غ�� ا��ددة اعت�� منقطعا عن 

مشروع ما لم تقبل ال�لية عذره وتوقف قيده.

املعـــادالت:

�ش�ل عند بداية �ل عام جام�� بقرار من عميد ال�لية ��نة من ثالثة أعضاء هيئة التدر�س بال�لية �س�� (��نة املعادالت)،

وتختص بمعادلة املقررات الدراسية للطالب الراغب�ن �� االنتقال إل��ا من �ليات أخرى، وع�� ال��نة البت �� طلبات الطالب

�� أجل ال يتجاوز شهرا من تار�خ تقديم �امل املس�ندات، والتحقق من ��ة الوثائق قبل إجراء املعادلة، ولها �� س�يل ذلك

أن تطلب حضور صاحب الشأن وأن �ستع�ن بمن تراه، وعل��ا أن ترا�� القواعد واإلجراءات املعمول ��ا �� هذا ا��صوص.

و�� حال ما ي�ون طالب االنتقال درس وفقا ألنظمة �عليمية مغايرة ملا هو معمول بھ �� ا��امعات اللي�ية يجب ملعادلة

مقررات الطالب �� هذه ا��الة ا��صول ع�� موافقة ال��نة ا��تصة ملعادلة املؤهالت العلمية بالوزارة وفقا لإلجراءات

املعمـــــول ��ـــــا.

 للمستوى الذي �سفر عنھ
ً
وتوقع ن�يجة املعادلة من رئ�س وأعضاء ال��نة، و�عتمد من عميد ال�لية، و�قبل الطالب وفقا

.
ً
ن�يجة معادلتھ، و�ل��م الطالب بدراسة املواد ال�� لم تتم معادل��ا أو لم �سبق لھ دراس��ا أصال

 ملعادلة أولية إ�� ح�ن استكمال إجراءات املعادلة ال��ائية،
ً
و�جوز السماح للطالب بالدراسة مؤقتا بإذن من عميد ال�لية وفقا

 إال �عد اس�يفاء �افة اإلجراءات املطلو�ة واعتماد ن�يجة املعادلة.
ً
 فعليا

ً
وال �عد الطالب منتقال
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ثالثـا: نظـام الدراسـة: 

فصول الدراسـة:

 للنظام الفص�� بواقع فصل�ن دراسي�ن �� العام ا��ام��، وهما: (فصل ا��ر�ف)، و�بدأ �عد
ً
ت�ون الدراسة بال�لية وفقا

العطلة الصيفية، و(فصل الر�يع)، و�بدأ �عد أسبوع�ن من إعالن نتائج فصل ا��ر�ف. 

، يضاف إل��ا مدة االمتحانات ال��ائية.
ً
وت�ون مدة الدراسة �� الفصل الواحد بما ال يقل  عن (16) ستة عشر أسبوعا

ال تقل املدة الالزمة للتخرج عن (7) سبعة فصول دراسية، وال تز�د ع�� (10) عشرة فصول.مدة الدراسة:

اخلطة الدراسية:

يتو�� قسم الدراسة واالمتحانات بالت�سيق مع قسم ا��ودة وتقييم األداء وضع ا��طة الدراسية ا��اصة ب�ل فصل درا���،

تتضمن بداية و��اية الدراسة �� �ل فصل، واملواعيد املق��حة لالمتحانات النصفية وال��ائية، ومواعيد مناقشة البحوث،

ومواعيد اختيار املقرارات وا��ذف واإلضافة، و�عتمد ا��طة الدراسية من قبل مجلس ال�لية، و�علن للطالب.

اجملموعات الدراسية:

يقسم الطالب إ�� مجموعات دراسية حسب املقررات �� �ل فصل درا���، و�ؤخذ �� االعتبار عند تحديد عدد �ل مجموعة

متطلبات ومقتضيات جودة التعليم وضمان األداء. 

إيقــاف القيــد:

يجوز للطالب إيقاف قيده لفصل�ن دراسي�ن متتالي�ن أو منفصل�ن طيلة ف��ة دراستھ ع�� أن يقدم طلب إيقاف القيد خالل

 بان��اء الفصل الدرا���، وع�� الطالب القيام بتجديد قيده
ً
شهر من بداية الفصل الدرا���، و��ت�� إيقاف القيد تلقائيا

أو إيقافھ من جديد مع بداية الفصل الدرا��� التا��، وال تحسب مدة إيقاف القيد ضمن ف��ة الدراسة للطالب.

و�جوز ��لس ا��امعة بناء ع�� اق��اح من عميد ال�لية قبول إيقاف قيد الطالب بصورة است�نائية لفصل�ن دراسي�ن آخر�ن؛

إذا اقتضت ظروفھ ذلك.
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التزام الطالب حبضور احملاضرات:

ع�� الطالب النظامي متا�عة ا��اضرات والدروس النظر�ة والتطبيقية باملقررات امل��ل ��ا، وع�� أستاذ املقرر القيام

برصــــد ا��ضور والغيــــاب �� �ل محاضرة و�سليمــــھ إ�� قسم الدراسة واالمتحانــــات شهر�ا؛ لتوثيقــــھ و�بــالغ الطالــــب بھ،

25 % يحرم من دخول االمتحــــان ال��ا�ي؛ ما لم يقدم عذرا يقبــل من عميـــد ال�ليــــة و�ذا زادت �سبــــة غيــــاب الطالب ع�� 

�عــــد موافقــــة أستـــاذ املــــادة.

وتحسب �سبة الغياب من بداية الفصل الدرا���، و�دخل �� هذه ال�سبة ال���يل املتأخر، والغياب ا��ما��.

التزام الطالب بنظم وقواعد الدراسة:

ع�� الطالــــب االل��ام بنظم وقواعد الدراسة ا��امعيــــة، واالمتناع عن أي فعل، أو قول من شأنـــھ أن ��دد األمن العـــام،

أو السكينة العامة والسلم االجتما�� داخل حرم ال�لية، وعليھ اتباع قواعد السالمة العامة، وعدم �عر�ض حياة اآلخر�ن

ل��طر، وارتداء الزي املناسب للدراسة ا��امعية وفقا ملا يتم تحديده بقرار من عميد ال�لية.

وع�� الطالب االمتناع عن أي فعل أو سلوك تحرمھ ال�شر�عات النافذة أو ي�نا�� مع األعراف والقيم ا��امعية، وخاصة تناول

املسكرات وا��درات والتدخ�ن، وتداول األشياء الفا��ة وا��لة باآلداب واألخالق.  

احلد األدنى واألقصى الختيار املقررات يف الفصل الدراسي:

يلزم الطالب باختيــار مقررات دراسيـــة �� �ل فصل درا��� ال يقل مجمـــوع وحدا��ا عن (16) ست عشرة وحدة دراسيـــة،

وال تز�د ع�� (21) إحدى وعشر�ن وحدة دراسية. و�جوز عند الضرورة االست�ناء من هذا الشرط بموافقة مجلس ال�لية.

توزيع املقررات الدراسية:

ي�ون توز�ع املقررات الدراسية وعدد وحدا��ا وأسبقيا��ا ع�� النحو املب�ن �� ا��دول امل��ق ��ذا الدليل.
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الدرجة العلمية التي متنحها الكلية:

يمنح الطالب درجـــة اإلجازة املتخصصة (الل�سانـــس) �� القانـــون �عد

اجتيـــازه بنجـــاح جميـــع املقـــررات الدراسيـــة املطلو�ـة للتخرج ال�� ال تقـــل

عدد وحدا��ا اإلجمالية عن (143) مائة وثالث وأر�ع�ن وحدة دراسية.
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رابعا: نظام االمتحانات والتقييم: 

تقييم أداء الطالب:

 ملا ي��:
ً
يتم تقييم أداء الطالب �� ال�لية وفقا

: الطالب النظاميون:
ً
أوال

و�تم تقييم أدا��م �� �ل مقرر درا��� عن طر�ق نظام التقييم املستمر، واالمتحانات النصفية ال�� تجرى خالل الفصل

الدرا���، واالمتحانات ال��ائية، وذلك �اآل�ي:

•  درجة أعمال الفصل،  و�خصص لها (40) أر�عون درجة تقسم إ��:

•  درجة االمتحانات ال��ائية التحر�ر�ة ال�� تجرى �� ��اية الفصل الدرا���، و�خصص لها (60) ستون درجة:

بـــدال التقييـــم بطر�قـــة أخرى  ال�ليـــة  اقـــ��اح من قسم الدراســـة واالمتحانــــات وموافقـــة مجلس  بنـــاء ع��  و�جـوز است�نـــاًء 

من امتحانات منتصف الفصل؛ إذا دعت الضرورة لذلك.

: الطالب غ�� النظامي�ن:
ً
ثانيا

يتم تقييمهم �� �ل مقرر درا��� ع�� أساس درجا��م املتحصل�ن عل��ا �� االمتحانات التحر�ر�ة ال�� تجرى �� ��اية الفصل

الدرا���، وتحسب درجة �ل مقرر من (100) مائة. و�� جميع األحوال يمتحن الطالب �� �امل املقرر الدرا��� �� االمتحان ال��ا�ي.

(10) عشر درجــات عن ا��ضور واملشاركــة،

و�عداد وتقديم البحوث والتقار�ر والواجبات

ال�� يحددها أستاذ املقرر.

(30) ثالث�ن درجة عن االمتحانات التحر�ر�ة

ال�� تجرى �� منتصف الفصل الدرا��� .

االحتفاظ بدرجة أعمال الفصل - نظام غري مكمل - :

يجوز است�ناء للطالب النظامي أن يطلب االحتفاظ بدرجة أعمال الفصل �� أي مقرر ألسباب معت��ة يقبلها مجلس ال�لية،

شر�طة أن ال تقل درجة أعمال الفصل ا��تفظ ��ا عن (20) عشر�ن درجة من (40) أر�ع�ن درجة.

و�� جميع األحوال يلزم الطالب بدخول االمتحان ال��ا�ي �� املقرر ا��تفظ بدرجتھ �� الفصل الدرا��� التا��، وترصد لھ

الدرجة ال��ائية ضمن نتائج هذا الفصل. 
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االمتحانات واالنسحاب منها:

 للمواعيد
ً
تجرى االمتحانات النصفيــــة التحر�ر�ــــة �عد مدة ال تقل عن (7) سبعة أسابيـع من تار�خ بداية الدراســــة، وفقا

واإلجراءات ال�� يحددها مجلس ال�لية؛ بناء ع�� اق��اح من قسم الدراسة واالمتحانات.

وتجرى االمتحانات ال��ائية التحر�ر�ة �� ��اية الفصل الدرا��� �� �ل املقررات الدراسية، و�جوز للطالب اال���اب من هذه

االمتحانات �� مقرر أو أك��، وفقا للشروط اآلتية:

•  مراعاة ا��د األد�ى للوحدات الدراسية.

•  أن ي�ون اال���اب قبل بدء االمتحانات وخالل املدة ال�� تحددها ال�لية.

•  أال ي�ون قد سبق لھ اال���اب من املقرر املراد اال���اب منھ.

•  أن يل��م بدراسة املقرر امل���ب منھ �� الفصل الدرا��� التا��.

درجة النجاح والتقدير:

 �� املقرر الدرا��� إذا تحصل ع�� �سبة 50% من الدرجة ال��ائية.
ً
�عت�� الطالب نا��ا

وتحسب هذه ال�سبة للطالب النظامي ع�� أساس حاصل جمع درجة أعمال الفصل ودرجة امتحان ��اية الفصل، أما بال�سبة

للطالب غ�� النظامي فتحسب هذه ال�سبـــة ع�� أساس درجتھ املتحصل عل��ا �� امتحان ��ايـــة الفصل. و�حسب تقدير

 لل�سب التالية:
ً
الطالب �� �ل مقرر وفقا

     ت         الدرجــــــــــــــة      التقدير

      1               من 85% إلــــــــى 100%   من مجموع الدرجات     ممتاز

      2          من 75% إ�� أقل من 85% من مجموع الدرجات  جيد جدا

      3          من 65% إ�� أقل من 75% من مجموع الدرجات      جيد

      4          من 50% إ�� أقل من 65% من مجموع الدرجات    مقبول

      5          من 35% إ�� أقل من 50% من مجموع الدرجات   ضعيف

      6          من 00% إ�� أقل من 35% من مجموع الدرجات      ضعيف جدا

و�حسب املتوسط الفص�� بضرب درجة �ل مقرر �� عدد وحدات هذا املقرر، ثم يجمع حاصل الضرب، و�قسم ع�� مجموع الوحدات

ال�� درسها الطالب �� الفصل الدرا���، وال تحسب ضم��ا املقررات ال�� �غيب ع��ا الطالب �عذر مقبول، أو ال�� ا���ب م��ا.

و�حسب املعدل ال��اك�� بالطر�قة نفسها مع إضافة مجموع الوحدات مع مجموع الدرجات السابقة إ�� الوحدات والدرجات

الالحقة، وقسمة ناتج مجموع الدرجات ع�� ناتج عدد الوحدات ال��اكمية.
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إعداد درجات أعمال الفصل وإعالنها:

يتو�� أستاذ املقرر الدرا��� إعداد درجات أعمال الفصل ل�ل طالب ع�� الكشوفات املعدة لذلك، وتقديمها إ�� رئ�س القسم

العل�� ا��تص، وعميد ال�لية لالعتماد، و�سليم أصل هذه الكشوفات إ�� قسم الدراسة واالمتحانات إلعال��ا وحفظها،

والعمل ع�� رصدها �� منظومة النتائج ال��ائية، ع�� أن �علن بوقت �اف قبل بدء االمتحانات ال��ائية، وعليھ تمك�ن الطالب

من مراجعة كراسة إجابتھ لالستفادة م��ا �� معرفة أوجھ القصور �� إجابتھ.

استكمال حمتويات املقررات:

ال يتم إجراء االمتحان ال��ا�ي ألي مقرر ما لم يتم إنجاز 90 % من محتو�اتھ ع�� األقل، و�ذا حدثت ظروف است�نائية حالت

دون ذلك، فيجوز إجراء االمتحان  بقرار من مجلس ال�لية؛ بناء ع�� تقر�ر من القسم العل�� ا��تص وقسم ا��ودة وتقييم

األداء؛ �شرط أن ال تقل �سبة إنجاز محتو�ات املقرر �� هذه ا��الة عن 70 % .

مواعيد االمتحانات النهائية:

يتو�� مجلس ال�لية تحديد موعد بدء االمتحانات، و�تو�� قسم الدراسة واالمتحانات إعداد جداول االمتحانات بالت�سيق

مع األقسام العلمية، ع�� أن �عتمد هذه ا��داول من عميد ال�لية.

و�علن ا��داول بلوحة اإلعالنات �� مدة ال تقل عن أسبوع قبل بدء االمتحانات ال��ائية.

واجبات الطالب يف االمتحانات:

يل��م الطالب بنظام االمتحانات، وع�� األخص ما ي��:

•  ا��ضور إ�� قاعة االمتحان �� الوقت ا��دد، و�حضار بطاقة التعر�ف ا��امعية، وال �سمح للطالب بدخول االمتحان

�عد عشر دقائق من بدايتھ.

•  االمتناع عن أّي عمل من أعمال الغش أو الشروع فيھ بأية صورة من الصور، �اصطحاب الكتب، واألوراق و�ن �انت خالية

من الكتابـــة، وكـــذلك األدوات أو األجهزة ا��مولـــة أو أيـــة أجهزة وأدوات ال �سمـــح بإدخالهـا ��نـــة االمتحانـــات واملراقبـــة

إ�� قاعة االمتحان.

•  االمتناع عن التحدث أثناء االمتحانات، أو القيام بأي عمل من شأنھ اإلخالل بنظام االمتحانات.

•  التقيد بتعليمات املراقب�ن داخل قاعة االمتحانات، و�� األماكن ا��يطة ��ا.
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إعداد النتائج وإعالنها:

وقع الكشوفات األصليـــة للنتائج ال��ائية للفصل الدرا��� من أعضاء ��نة االمتحانـــات واملراقبة الذين قاموا برصدهـــا
ُ
ت

ومراجع��ا، ومن رئ�س ال��نة، و�عتمد من عميد ال�لية، ع�� أن �عتمد نتائج ا��ر�ج�ن من رئ�س ا��امعة، و�تم إعال��ا

بلوحة اإلعالن بال�لية، أو بواسطة شبكة املعلومات الدولية، أو غ��ها من الوسائط، وتحفظ النتائج ال��ائية ورقيا و�لك��ونيا.

طلب املراجعة:

�سمح للطالب الراسب طلب مراجعة أوراق إجابتھ �� االمتحانات ال��ائية فيما ال يز�د ع�� مقرر�ن، وفق الضوابط اآلتية:

•  أن يتقدم بطلب املراجعة ع�� النموذج ا��اص بذلك، وخالل املدة ال�� تحددها ال�لية.

•  يتو�� القسم العل�� ا��تص �شكيل ال��ان ال�� تتو�� املراجعة �� �ل مقرر من املقررات ال�� تدخل �� نطاق القسم،

وتت�ون �ل ��نة من ثالثة أعضاء هيئة تدر�س مع مراعاة التخصص، ع�� أن ي�ون من بي��م أستاذ املقرر �لما أمكن ذلك.

•  �علن عن موعد إجراء املراجعة بيوم�ن قبل إجرا��ا، وتجرى املراجعة بحضور الطالب املع��، و�� حالة تخلفھ تجرى �� غي�تھ.

 لذلك مع ذكر األسباب ال�� أدت إ�� هذا التعديل �ش�ل
ً
•  إذا أسفرت املراجعة عن ��ة ادعاء الطالب �عدل الن�يجة وفقا

وا�� وصر�ح.

•  �علن ن�يجة املراجعة للطالب بلوحة اإلعالنات بال�لية �عد اعتمادها من عميد ال�لية.
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اإلنذار:

ينذر الطالب �� ا��الت�ن اآلت�ت�ن:

 متقطعة �� الفصل الدرا��� الواحد.
ً
 عن الدراسة ملدة أسبوع�ن متواصل�ن، أو (30) يوما

ً
•  إذا انقطع �ليا

) أو (ضعيف فقط) �� ��اية أي فصل درا���، و��ساب التقدير يؤخذ �� االعتبار
ً
•  إذا تحصل ع�� تقدير عام (ضعيف جدا

�ل املقررات ال�� ��لها الطالب �� الفصل وعدد وحدا��ا.

                و�وجھ اإلنذار من قبل عميد ال�لية بناء ع�� عرض من قسم الدراسة واالمتحانات.

=

خامسا: اإلنـذار والفـصـل: 

الفصل ألسباب دراسية:

يفصل الطالب و�سقط حقھ �� الدراسة ــ بحكم القانون ــ ألسباب دراسية �� ا��االت اآلتية:

•  إذا انقطع عن الدراسة لفصل�ن دراسي�ن متتالي�ن بدون س�ب مشروع يقبلھ مجلس ال�لية.

 �� فصل�ن من الفصول األر�عة األو�� لدراستھ.
ً
•  إذا تحصل ع�� تقدير عام ضعيف جدا

•  إذا تحصل ع�� ثالثة إنذارات متتالية، أو خمسة إنذارات متفرقة خالل ف��ة دراستھ وفقا ملا نصت عليھ الفقرة السابقة.

•  إذا اس�نفد ا��د األع�� ملدة الدراسة بال�لية املنصوص عل��ا �� املادة (18) من الالئحة الداخلية لل�لية، ولم يمنح فرصة

است�نائية.

•  إذا اس�نفد الفرصة االست�نائية دون نجاح.

الفرصة االستثنائية

يجوز منح الطالب املفصول دراسيا فرصة است�نائية بناًء ع�� طلبھ، وفق الضابط�ن اآلتي�ن:

•  تمنح الفرصة االست�نائية مرة واحدة خالل دراستھ بال�لية.

•  ت�ون مدة الفرصة االست�نائية فصل�ن دراسي�ن ع�� أن يتحصل الطالب خاللها ع�� معدل تراك�� ال يقل عن 50 %.

•  تمنح الفرصة االست�نائية بقرار من رئ�س ا��امعة، بناًء ع�� اق��اح من مجلس ال�لية.
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املخالفات التأديبية:

•  يجب ع�� الطالب االل��ام بأداء واجباتھ التعليمية ع�� أحسن وجھ, وا��فاظ ع�� كرامة ا��امعة وال�لية، بأن �سلك

، وأن تتفق تصرفاتھ مع القوان�ن واللوائح والنظم املعمول ��ا
ً
 جامعيا

ً
 يتفق مع وضعھ بوصفھ طالبا

ً
�� تصرفاتھ مسل�ا

�� مؤسسات التعليم العا��، واألصول والتقاليد ا��امعية املستقرة.

 �ش�ل مخالفة للقوان�ن واللوائح واألنظمة املعمول ��ا �� ال�لية، سواء تم الفعل
ً
•  يخضع الطالب للتأديب إذا ارتكب فعال

 ألح�ام التأديب
ً
، و�ظل الطالب خاضعا

ً
داخلها أو �� أي م�ان من م��قا��ا، وتقع ا��الفة بارت�اب فعل محظور قانونا

من تار�خ ���يلھ بالدراسة بال�لية، وح�� زوال هذه الصفة بتخرجھ أو إلغاء ���يلھ.

•  يحظر ع�� الطالب ارت�اب أية مخالفة تأدي�ية، وع�� األخص ما ي��:

-  االعتداء ع�� أعضاء هيئة التدر�س أو الطالب أو العامل�ن بال�لية وا��امعة.  

-  االعتداء ع�� أموال ا��امعة وال�لية، أو املرافق التا�عة لها.  

-  اإلخالل بنظام الدراسة واالمتحانات.  

-  ارت�اب أي سلوك مناِف لألخالق، أو يمس النظام العام واآلداب العامة.  

•  ُ�عد من مخالفات االعتداء ع�� أعضاء هيئة التدر�س، أو العامل�ن، أو الطالب: أعمال ال��ار، أو الضرب، أو اإليذاء،

أو السب، أو القذف، أو ال��ديد، و�تحقق االعتداء إذا تم بصورة علنية، و�حضور املعتدى عليھ، سواء ارتكب الفعل شفاهة،

أو كتابة أو باإلشارة.

•  ُ�عد من مخالفات االعتداء ع�� أموال ال�لية وا��امعة: �ل اس�يالء، أو إتالف للمعدات أو األدوات التا�عة لل�لية، أو إحدى

، وتقع ا��الفة سواء تمت بصورة عمدية أو غ�� عمدية. 
ً
 أو جزئيا

ً
املرافق التا�عة لها؛ مما يجعلها غ�� صا��ة لالستعمال �ليا

•  ُ�عد من مخالفات اإلخالل بنظام الدراسة واالمتحانات ما ي��:

-  تزو�ر ا��ررات الرسمية، مثل: الشهادات واإلفادات والوثائق، سواء �انت صادرة عن ال�لية أو عن غ��ها،  

إذا �انت ذات صلة بإجراءات الدراسة.  

 عن طالب
ً
 لل��صية دخول طالب بدال

ً
-  انتحال ال��صية، سواء لتحقيق مص��ة للفاعل أو لغ��ه, وُ�عد انتحاال  

 فيھ من الطالب.
ً
آخر ألداء االمتحان، و�سري العقو�ة ع�� الطالب�ن، و�ل من سهل ذلك، أو �ان شر��ا  

-  إثارة الفو��� أو الشغب، وعرقلة س�� الدراسة أو االمتحانات بأي صورة �انت.  

-  التأث�� ع�� األساتذة أو العامل�ن فيما يخص س�� االمتحانات، أو التقييم، أو النتائج، أو غ��ها مما يتعلق �شؤون  

الدراسة واالمتحانات.  

-  ممارسة أعمال الغش �� االمتحانات، أو الشروع ف��ا بأية صورة من الصور، و�عد من قبيل الشروع �� الغش  

إدخال الطالب إ�� قاعة االمتحانات أية أوراق، أو أدوات، أو أجهزة ذات عالقة باملقرر الدرا��� موضوع االمتحان،  

 بإدخالها من قبل ��نة االمتحانات.
ً
ما لم يكن مسموحا  

=

سادسا: نظام التأديب: 
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الـعـقـوبات التأديبيـة:

•  �عاقب الطالب باإليقاف عن الدراسة ملدة ال تقل عن أر�عة فصول دراسية؛ إذا ارتكب أحد األفعال املنصوص عل��ا

.
ً
�� املادة ( 46 ) من الالئحة الداخلية لل�لية، و�فصل الطالب من ال�لية إذا �ان عائدا

•  �عاقب الطالب باإليقاف عن الدراسة ملدة ال تقل عن سنة دراسية؛ إذا ارتكب أحد األفعال املنصوص عل��ا �� املادة ( 47 )

من الالئحة الداخلية لل�لية، وتضاعف العقو�ة عند العود.

و�� جميع األحوال ال يجوز عودة الطالب ملواصلة الدراسة إال إذا دفع قيمة األضرار ال�� أحد��ا بأموال ال�لية وا��امعة.

•  �عاقب الطالب عند ارت�ابھ إلحدى ا��الفات املنصوص عل��ا �� املادة ( 48 ) من الالئحة الداخلية لل�لية بالعقو�ات اآلتية:

-  اإليقاف عن الدراسة ملدة ال تقل عن سنة دراسية وال تز�د ع�� س�ت�ن دراس�ت�ن إذا ارتكب ا��الفات الواردة  

 عند العود.
ً
�� الفقرت�ن ( أ ، ب ) من املادة املذ�ورة، و�فصل الطالب من الدراسة ��ائيا  

؛ إذا ارتكب ا��الفات ا��ددة �� الفقرت�ن (ج، د)، من املادة املذ�ورة,
ً
 أو جزئيا

ً
-  ا��رمان من دخول االمتحانات �ليا  

 �� املادة ال�� ارتكب ف��ا ا��الفة. 
ً
و�� جميع األحوال �عت�� امتحانھ ملغيا  

 ألح�ام الالئحة الداخلية لل�لية.
ً
-  االمتناع عن اإلدالء بالشهادة أمام ��ان التحقيق، أو مجالس التأديب املش�لة وفقا  

-  أية مخالفة للقوان�ن واللوائح والنظم املعمول ��ا �� التعليم العا��.  

 لألخالق والنظام العام واآلداب العامة األفعال اآلتية:
ً
 منافيا

ً
•  �عد سلو�ا

 �� الفعل.
ً
-  االعتداء ع�� العرض، ولو تم برضا الطرف اآلخر، و�� حالة الرضا �عد الطرف اآلخر شر��ا  

-  خدش ا��ياء العام بالقول أو الفعل.  

-  �عاطي ا��درات، أو املسكرات، أو التعامل ف��ا بأية صورة من الصور .  

-  تداول األشياء الفا��ة، أو توز�عها، أو عرضها.  

-  الظهور بمظهر غ�� الئق داخل ال�لية، أو إحدى م�ونا��ا, أو ارتداء األز�اء املنافية ل��شمة، أو املبالغة �� الز�نة,  

وتحدد ال�لية الشروط واملواصفات املطلو�ة �� الّزّي املفروض ع�� الطالب ارتداؤه داخل ال�لية، وذلك بقرار يصدر  

من عميد ال�لية؛ بناًء ع�� توصية من مجلس ال�لية.  

-  ارت�اب أي فعل ي�ون من شأنھ اإلخالل بالشرف، أو املساس باآلداب العامة و األخالق املرعية وفقا لل�شر�عات النافذة.  

     و�� جميع األحوال إذا ش�ل السلوك جر�مة جنائية؛ توجب ع�� ال�لية إبالغ ا��هات ا��تصة .
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إجــراءات التأديــب:

 عن هذه ا��الفة، يتضمن
ً
•  ع�� �ل من علم بوقوع مخالفة للقوان�ن واللوائح واألنظمة املعمول ��ا �� ال�لية؛ أن يقدم بالغا

 عن الواقعة إ�� مجلس ال�لية أو مجلس ا��امعة.
ً
 مكتو�ا

ً
تقر�را

•  يتع�ن ع�� عميد ال�لية فور إبالغھ عن ارت�اب إحدى ا��الفات ت�ليف ��نة للتحقيق، تت�ون من ثالثة أعضاء هيئة تدر�س

 ل��نة.
ً
من ال�لية ي�ون أحدهم مقررا

•  يتم إعالم الطالب بالتحقيق معھ قبل موعده بيوم �امل ع�� األقل، وال يح�سب اليوم الذي تم فيھ إعالمھ، و�جوز أن يتم

 �� حاالت الضرورة واالست��ال.
ً
التحقيق فورا

•  مع مراعاة ما تق��� بھ املادة السابقة يقدم امل�لف بالتحقيق تقر�ره �عد االن��اء من التحقيق - �� حالة حضور الطالب،

أو �عد التأكد من عدم حضوره رغم إعالمھ بھ - إ�� ال��نة ال�� �لفتھ.

-  إلغاء نتائج امتحان الطالب �� ذلك الفصل الدرا��� ع�� األقل إذا ارتكب ا��الفة الوارد بيا��ا �� الفقرة (هـ)  
ً
من املادة املذ�ورة, و�جوز ��لس التأديب إلغاء نتائج امتحانھ لفصل�ن دراسي�ن ع�� األك��، و�فصل الطالب فصال  

 عند العود �� نفس ا��الفة.
ً
��ائيا  

-  ا��رمان من حقوق الطالب النظامي، أو اإليقاف عن الدراسة مدة ال تز�د ع�� فصل�ن دراسي�ن إذا ارتكب إحدى  

  ا��الفات املنصوص عل��ا �� الفقرت�ن ( و ، ز) من املادة املذ�ورة.

•  يجوز ل��نة املراقبة أو املشرف�ن ع�� قاعة االمتحانات تفت�ش الطالب؛ إذا وجدت قرائن تدعو لالش�باه بأن �� حيازتھ

أوراق أو أدوات أو أجهزة لها عالقة باملقرر موضوع االمتحان. كما يجوز لهم إخراج الطالب من قاعة االمتحان إذا خالف

، و�علن إلغـاء االمتحان
ً
�عليمات ��نــة االمتحان، أو بدأ �� ارت�اب أعمال الغش، و�� جميع األحوال �عد امتحانـــھ ملغيا

من قبل قسم الدراسة واالمتحانات.

•  �عاقب باإليقاف عن الدراسة ملدة ال تقل عن فصل�ن دراسي�ن، وال تز�د عن أر�عة فصول �ل طالب ارتكب أحد األفعال

 عند العود.
ً
املنصوص عل��ا �� املادة (49) من الالئحة الداخلية لل�لية, و�فصل الطالب ��ائيا

 و�� حالة مخالفة الفقرة (هـ) من املادة املذ�ورة يجب ع�� عميد ال�لية قبل البدء �� إجراءات التأديب استدعاء و�� أمر الطالب؛

العھ ع�� سلوك الطالب ا��الف، وتحذيره من مغبة هذا السلوك مستقبال، و�ذا أصر الطالب ع�� مسلكھ �عد ذلك
ْ
إلط

اتخذت �شأنھ إجراءات التأديب.

•  ي��تب ع�� اإليقاف عن الدراسة حرمان الطالب من التقدم إ�� االمتحانات طيلة مدة اإليقاف، وال يجوز للطالب االنتقال

إ�� �لية أخرى أثناء مدة سر�ان العقو�ة.
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•  إذا ما ان��ت ��نة التحقيق إ�� أن ما قام بھ الطالب �ش�ل مخالفة تأدي�ية، تو��� بإحالتھ إ�� مجلس التأديب الذي يصدر

�شأنھ قرار من عميد ال�لية، و�ت�ون من ثالثة أعضاء هيئة تدر�س، من ذوي ا����ة والدراية، وعضو عن املكتب القانو�ي

با��امعة، ومندوب عن اتحاد الطالب، و���أس ا��لس أقدم أعضاء هيئة التدر�س.

و�تم إعالن من تقرر إحالتھ ع�� ا��لس املذ�ور باملوعد الذي ي�ب�� فيھ املثول أمامھ، وذلك خالل مدة ال تقل عن ثالثة أيام،

، و�تم إعالن الطالب
ً
وال يح�سب اليوم الذي تم فيھ اإلعالن من بي��ا، و�� حال عدم ا��ضور يصدر ا��لس قراره غيابيا

 بمجلس التأديب.
ً
عن طر�ق لوحة اإلعالنات بال�لية, وال يجوز ملن اش��ك �� التحقيق أن ي�ون عضوا

•  يصدر مجلـــس التأديب قراره �عد سماع أقـــوال الطالب، و�جوز للمجلـــس استدعـــاء الشهـــود، كما يجـــوز لھ استدعـــاء

من قام بالتحقيق.

•  يتم اإلعالن عن موعد التحقيق أو التأديب بلوحة اإلعالنات �� ال�لية، و�عت�� ذلك قر�نة ع�� العلم بھ.

•  يصدر مجلس التأديب قراراتھ بأغلبية أصوات األعضاء، وال �عد نافذة إال �عد اعتمادها من مجلس ال�لية, أما القرارات

الصادرة بالفصل فال �عد نافذة إال �عد اعتمادها من مجلس ا��امعة، وتبلغ �افة ا��امعات واملعاهد العليا �� لي�يا بالقرار؛

ل��يلولة دون ���يل الطالب املفصول �� أي م��ا.

•  �علن الطالب بقرار مجلس التأديب من خالل لوحة اإلعالنات �� ال�لية، وتودع ���ة من القرار بامللف ال����� للطالب.

•  تنق��� الدعوى التأدي�يـــة بوفاة الطالب أو ا���ابھ من ال�ليـــة، وال يؤثر انقضاء الدعــوى التأدي�يـــة، أو ا��كم ف��ا

ع�� الدعوى ا��نائية، أو املدنية الناشئة عن الواقعة.

 ألح�ام هذه الالئحة ��ائية �عد اعتمادها، وال يجوز االع��اض عل��ا إال بالطعن
ً
•  �عد قرارات مجلس التأديب ال�� تصدر طبقا

ف��ا أمام ا��كمة ا��تصة.
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تضم ال�لية قسما خاصا بال�شاط الطال�ي، يختص باق��اح خطط ال�شاط الطال�ي والثقا�� والر�ا��� بال�لية، وتوز�ع تصميم

االستمارات املعدة ��دف التعرف ع�� املواهب �� مختلف ا��االت األدبية والثقافية والفنية، ورعاي��ا و���يعها، واملشاركة

�� تنظيم املهرجانات الثقافية واألدبية والفنية والر�اضية، وغ��ها.

و��دف هذا القسم إ�� تحقيق جملة من األهداف، م��ا:

•  اك�شاف مواهب الطالب والعمل ع�� صقلها وتطو�رها.

•  تنمية حب العمل ا��ما��.

•  بث روح املنافسة ال����ة.

•  اس�ثمار فراغ الطالب بما �عود عليھ ومجتمعھ بالنفع والفائدة.

•  إعداد املواطن الصا��.

=

سابعا: األنشطة الطالبية: 
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ملحــق 01=
املقررات الدراسية

املقـــــررات الدراسيـــــة وعـــــدد وحدا��ـــــا وأسبقيا��ـــــا 
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=

املقررات الدراسية

: املقررات الدراسية اإللزامية:
ً
أوال

اســـــــــــــم  املقـــــــرر          عدد وحدات املقرر         املقرر الذي �سبقھ ت           رمز املقرر  

0100         اللغة العر�ية           2          ال يوجد  1

0101         اللغة اإلنجل��ية          2                 =  2

1020         مدخل لعلم القانون 1          3                 =  3

0103         مدخل لعلم القانون 2          3            1020  4

0104         القانون الدستوري 1          3          ال يوجد  5

0105         القانون الدستوري 2          2            0104  6

0106         تار�خ النظم القانونية          2          ال يوجد  7

0107         مبادئ اإلدارة العامة          2             0102  8

0108         مدخل الفقھ اإلسالمي 1          2          ال يوجد  9

0109         مدخل الفقھ اإلسالمي 2          2            0108  10

0110         علم اإلجرام           2          ال يوجد  11

0111         علم العقاب           2            0110  12

0112         القانون الدو�� العام 1          2          ال يوجد  13

0113         القانون الدو�� العام 2          2            0112  14

0114         مبادئ االقتصاد          2          ال يوجد  15

0201         القانون ا��نا�ي العام 1          3            0111  16

2020         القانون ا��نا�ي العام 2          2             201  17

2030         النقود واملصارف          2            0114  18

0204         نظر�ة االل��ام 1          3            0103  19

0205         نظر�ة االل��ام 2          3            0204  20

2060         األحوال ال��صية 1          3            0109  21

0207         األحوال ال��صية 2          3            0206  22

0208         القانون اإلداري 1         2            0105  23
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ت           رمز املقرر          اســـــــــــــم  املقـــــــرر     عدد وحدات املقرر        املقرر الذي �سبقھ

0208      3 0209         القانون اإلداري 2     24

0105      3 2100         حقوق اإل�سان     25

0204      3 0301         قانون املرافعات 1     26

0301      3 3020         قانون املرافعات 2     27

0204      3 0303         القانون التجاري 1     28

0303      3 0304         القانون التجاري 2     29

0202      3 0305         القانون ا��نا�ي ا��اص 1    30

0305      3 3060         القانون ا��نا�ي ا��اص 2    31

0206      2 0307         امل��اث والوصية1     32

0307      2 0308         امل��اث والوصية 2     33

0209      3 0309         القضاء اإلداري     34

0209      3 0310         ال�شر�عات املالية والضر��ية    35

0113      3 0311         العالقات الدولية والدبلوماسية    36

0204      3 0312         قانون العمل      37

0204      2 0313         ال�شر�عات الضمانية     38

0204      2 0314         العقود املدنية املسماة     39

0204      2 0315         العقود التجار�ة املسماة     40

0306      3 0401         اإلجراءات ا��نائية 1     41

0401      3 0402         اإلجراءات ا��نائية 2     42

0205      3 0403         ا��قوق العي�ية 1     43

0403      3 0404         ا��قوق العي�ية 2     44

0303     3 0405         األوراق التجار�ة      45

0302     2 0406         التنفيذ ا����ي 1     46



اســـــــــــــم  املقـــــــرر          عدد وحدات املقرر         املقرر الذي �سبقھ ت           رمز املقرر  

0407         التنفيذ ا����ي 2         2           0406  47

0408         أصول الفقھ اإلسالمي         3           0206  48

0409         القانون الدو�� للبحار         3           0311  49

0410         �شر�عات النفط         2      0113- 0209     50

4110         القانون البحري وا��وي         3           0204  51

0412         القانون الدو�� ا��اص 1         3          0301  52

0413         القانون الدو�� ا��اص 2         2          0412  53

0414         منا�� البحث القانو�ي         2                �عد إنجاز 90 وحدة  54

0415         بحث التخرج         2          0414  55

مجموع الوحدات       139 وحدة
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ب•   مقررات اختيار�ة ال تدخل �� اح�ساب املعدل العام للطالب، و�جب ع�� الطالب أن يختار م��ا مقرر�ن فقط طوال ف��ة

دراستھ، و�� ع�� النحو التا��:

اســـــــــــــم  املقـــــــرر            عدد وحدات املقرر     املقرر الذي �سبقھ ت           رمز املقرر  

0601         الثقافة اإلسالمية            2          ال يوجد  1

6020         قضايا سياسية معاصرة           2               =  2

0603         مبادئ ا��اسب اآل��           2              =  3

0604         مبادئ الصياغة القانونية         2              =  4

اســـــــــــــم  املقـــــــرر            عدد وحدات املقرر     املقرر الذي �سبقھ ت           رمز املقرر  

0501        �شر�عات الب�ئة وال��ة           2            0204  1

0502       ال�شر�ع ا��نا�ي اإلسالمي           2            0202  2

0503       القانون الدو�� ا��نا�ي           2            0305  3

0504       القانون الدو�� اإل�سا�ي           2            0210  4

0505       قانون العقو�ات االقتصادي          2            0202  5

0506       قانون ا��درات            2            0305  6

5070       قانون املرور            2            0202  7

0205            2              0508  8

0509       مبادئ التحكيم           2            0302  9

0510       مبادئ التمو�ل اإلسالمي           2            0203  10

0511       مصط��ات قانونية           2            0101  11

: املقررات االختيارية:
ً
ثانيا

مبادئ اإلثبات
�� املواد املدنية والتجار�ة

أ•   مقررات اختيار�ة تدخل �� حساب املعدل العام للطالب، و�جب ع�� الطالب أن يختار م��ا مقرر�ن فقط طوال ف��ة

دراستھ، و�� ع�� النحو اآل�ي:
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ملحــق 02=
جدول توضيحي منـوذجي
للمقررات الدراسية حسب الفصول

من بدايــــة الدراســــة وح�� التخــــرج
08 - 01
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ر.م

1

2

3

4

الـمــقرر الــدرا���

املدخل لدراسة القانون 1

علم اإلجــــــرام

القانــــــون الدو�� العام1

اللغــــة الــعــر�يــــــــــة

رقم املقرر

0102

0110

0112

0100

األسبقية

-----

-----

-----

-----

    عدد
الوحدات

3   

2   

2   

2   

ل و
األ

ل 
ص

لف
ا

جمموع الوحدات - 18 -

ر.م

1

2

3

4

الـمــقرر الــدرا���

القانون الدستـــــوري 1

مدخل الفقھ اإلسالمـــي1

مبادئ االقتصــــــــــــاد

تار�خ النظم القانونيــــة

رقم املقرر

0104

0108

0114

0106

األسبقية

-----

-----

-----

-----

    عدد
الوحدات

3   

2   

2   

2   

ل و
األ

ل 
ص

لف
ا

ر.م

1

2

3

4

الـمــقرر الــدرا���

نظر�ــــة االلــــ��ام 1

القانـــــون اإلداري 1

حـقــــــــوق اإل�ســــان

رقم املقرر

0204

0208

0210

األسبقية

0103

0105

0105

    عدد
الوحدات

3   

2   

3   

2   

ث
ثال

ل ال
ص

لف
ا

جمموع الوحدات - 19 -

ر.م

1

2

3

الـمــقرر الــدرا���

القانون ا��نا�ي العام 1

األحــــــوال ال��صيــة  1
العالقات الدولية
والدبلوماسيـــــــــــــــــــــــــة

رقم املقرر

0201

0206

0311

األسبقية

0111

0109

0113

    عدد
الوحدات

3   

3   

3   

ر.م

1

2

3

4

5

الـمــقرر الــدرا���

القانــــــون الدو�� العام2

اللـغـــة اإلنـجـلـــــــ��ية

مدخل الفقھ اإلسالمـــي2

علم العقاب

رقم املقرر

0113

0101

0109

0111

األسبقية

0112

-----

0108

0110

    عدد
الوحدات

2   

2   

2   

2   

2   

�ي
لثا

ل ا
ص

لف
ا

جمموع الوحدات - 19 -

يمكن إضافة مقرر من املقررات االختيار�ة

يمكن إضافة مقرر من املقررات االختيار�ة

يمكن إضافة مقرر من املقررات االختيار�ة

ر.م

1

2

3

4

الـمــقرر الــدرا���

مبادئ اإلدارة العامـــــة

املدخل لدراسة القانون2

القانون الدستــوري 2

النقــــود واملصـــــارف

رقم املقرر

0107

0103

0105

0203

األسبقية

0102

0102

0104

0114

    عدد
الوحدات

2   

3   

2   

2   

�ي
لثا

ل ا
ص

لف
ا

ث
ثال

ل ال
ص

لف
ا

ر.م

1

2

3

4

الـمــقرر الــدرا���

القانون ا��نا�ي العام 2

نـظـر�ــة االلــــتـزام 2

األحــــــوال ال��صيــة  2

العقود التجار�ة املسماة

رقم املقرر

0202

0205

0207

0315

األسبقية

0201

0204

0206

0204

    عدد
الوحدات

2   

3   

3   

2   

�ع
لرا

ل ا
ص

لف
ا

جمموع الوحدات - 20 -

ر.م

1

2

3

4

الـمــقرر الــدرا���

الـقـانــــون اإلداري 2

قانـــــــون الـعــمـــــــل

ال�شر�عات الضمانية

رقم املقرر

0209

0312

0313

األسبقية

0208

0204

0204

    عدد
الوحدات

3   

3   

2   

2   

�ع
لرا

ل ا
ص

لف
ا
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ر.م

1

2

3

4

الـمــقرر الــدرا���

الــقــانـــون التجـــاري1

القانون ا��نا�ي ا��اص 1

املـــــ��اث والوصيـــــة1

�ـشــر�ـعـــات الـنـفــــط

رقم املقرر

0303

0305

0307

0410

األسبقية

0204

0202

0206
0113
0209

    عدد
الوحدات

3   

3   

2   

س   2
ام

��
ل ا

ص
لف

ا

جمموع الوحدات - 20 -

ر.م

1

2

3

4

الـمــقرر الــدرا���

قانــون املرافــعـــات 1
ال�شـــــــــــــــــــر�عات

املالية والـــــــــضر�بة

العــقـود املدنية املسّماة

رقم املقرر

0301

0310

0314

األسبقية

0204

0209

0204

    عدد
الوحدات

3   

3   

2   

س   2
ام

��
ل ا

ص
لف

ا

ر.م

1

2

3

4

الـمــقرر الــدرا���

ا��ـقـــوق العي�يـــــة1

القانون الدو�� ا��اص1

أصــول الفقــھ اإلسالمي

االوراق التجـــار�ـــــــــة

رقم املقرر

0403

0412

0408

0405

األسبقية

0205

0301

0206

0303

    عدد
الوحدات

3   

3   

3   

3   

�ع
سا

ل ال
ص

لف
ا

جمموع الوحدات - 21 -

ر.م

1

2

3

4

الـمــقرر الــدرا���

الـتنـــفـــــيذ ا��ــــــ��ي1

اإلجــراءات ا��نائيــة 1

بحـــث التخـــــــــــــــرّج

رقم املقرر

0406

0401

0415

األسبقية

0302

0306

0414

    عدد
الوحدات

2   

3   

2   

2   

ر.م

1

2

3

4

الـمــقرر الــدرا���

قانــون املرافـعـــات 2

القضــــــــــاء اإلداري

القانون البحري وا��وي

منا�� البحث القانو�ي

رقم املقرر

0302

0309

0411

0414

األسبقية

0301

0209

0204
إنــــــــــــجاز

90 وحدة

    عدد
الوحدات

3   

3   

3   

س   2
اد

س
ل ال

ص
لف

ا

جمموع الوحدات - 21 -

يمكن إضافة مقرر من املقررات االختيار�ة

يمكن إضافة مقرر من املقررات االختيار�ة

يمكن إضافة مقرر من املقررات االختيار�ة

يمكن إضافة مقرر من املقررات االختيار�ة

ر.م

1

2

3

4

الـمــقرر الــدرا���

املـــــ��اث والوصيـــــة2

القانون ا��نا�ي ا��اص 2

القــــــــانون التجــــاري 2

رقم املقرر

0308

0306

0304

األسبقية

0307

0305

0303

    عدد
الوحدات

2   

3   

3   

س   2
اد

س
ل ال

ص
لف

ا
�ع

سا
ل ال

ص
لف

ا

ر.م

1

2

3

4

الـمــقرر الــدرا���

القانون الدو�� ا��اص2

القانون الدو�� للبحــار

ا��ـقــــوق العي�يـــة 2

رقم املقرر

0413

0409

0404

األسبقية

0412

0311

0403

    عدد
الوحدات

2   

3   

3   

2   

ن
ام

الث
ل 

ص
لف

ا

جمموع الوحدات - 17 -

قسم الدراسة واالمتحانات

ر.م

1

2

3

الـمــقرر الــدرا���

الـتنـــفـــــيذ ا��ــــــ��ي2

اإلجــراءات ا��نائيــة2

بحـــث التخـــــــــــــــّرج

رقم املقرر

0307

0402

0415

األسبقية

0406

0401

0414

    عدد
الوحدات

2   

3   

ن   2
ام

الث
ل 

ص
لف

ا
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(املقررات االختيارية داخل املعدل) ويراعى فيها األسبقية املقررة هلا

مواد اختيار�ة داخل املعدل: (يختار م��ا الطالب مادت�ن طيلة ف��ة دراستھ بال�لية)

(املقررات االختيارية خارج املعدل)

مواد اختيار�ة خارج املعدل: (يختار م��ا الطالب مادت�ن طيلة ف��ة دراستھ بال�لية)

إمجـايل عدد املقررات 56 مقرر بدون املقررات االختيارية وهي(04) مقررات

ر.م

1

3

5

7

9

11

الـمــقرر الــدرا���

�شر�عات الب�ئة وال��ة

القانون الدو�� ا��نا�ي

مصط��ات قانونية

قانون املرور

مبادئ التحكيم

قانون العقو�ات االقتصادي

رقم املقرر

0501

0503

0505

0511

0509

0507

األسبقية

0204

0101

2020

0202

0302

0305

    عدد
الوحدات

2        

2        

2        

2        

2        

2        

ر.م

2

4

6

8

10

الـمــقرر الــدرا���

القانون الدو�� اإل�سا�ي

مبادئ التمو�ل اإلسالمي

قانون ا��درات
مبادئ اإلثبات �� املواد

املدنية والتجار�ة

ال�شر�ع ا��نا�ي اإلسالمي

رقم املقرر

0502

0504

0506

0510

0508

األسبقية

0502

0504

0506

0510

0508

    عدد
الوحدات

2       

2       

2       

2       

2       

ر.م

1

3

الـمــقرر الــدرا���

الثـقـافـة اإلسالمـّيــة

مبادئ الصياغة القانونية

رقم املقرر

0601

0604

األسبقية

----

----

    عدد
الوحدات

2        

2        

ر.م

2

4

الـمــقرر الــدرا���

قضايا سياسية معاصرة

مبادئ ا��اسب اآل��

رقم املقرر

0602

0603

األسبقية

----

----

    عدد
الوحدات

2       

2       
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