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ال�سيد الرئي�س
عبدالفتاح ال�سي�سي
رئي�س اجلمهورية
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اأ.د/ م�سطفي عبدالنبي عبدالرحمن
رئي�س جامعة املنيا

اأ.د/ع�سام الدين فرحات
نائب رئي�س اجلامعة 

ل�سئون التعليم والطالب
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اأ.د/ ح�سن �سند
عميد كلية حقوق

د / حمادة ح�سن حممد
امل�سرف علي وكالة الكلية ل�سئون التعليم والطالب

ومن�سق الأ�سطة الطالبية بالكلية
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اأ./ وليد عبدالقوي عبدالوهاب
مدير عام الإدارة العامة

 لرعاية الطالب

اأ.د/ هاين فوقي العربي
م�ست�سار رئي�س اجلامعة

لالأن�سطة الطالبية
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كلمة اأ.د/ عميد الكلية

يطيب ىل اأن لكم ب�سادق التهنئة على فوزكم اعظيم بكونكم طالباً فى

 كلية احلقوق ، تلك الكلية العريقة ، فهنيئاً لكم درا�سة القانون ، التى هى

 من اهم واأمتع الدرا�سات الن�سانية بل الدرا�سات عموما،فال غنى ملجتمع عن 

القانون ، وال تغول بع�سة على بع�س وع�سف بع�سة بحقوق بع�س .

ان القانون هو ميزان العدل فى املجتمع فال جتعلوا درا�ستكم حفظا "بل فهما" ول هى غاية 

بل �سلوك حياة .

واجعلوا اللتزام عنوانكم ، واخللق الرفيع طريق حياة ، وكونوا فى جامعتكم قامات �ساخمات 

منعمة بالعزة والوقار واملهابة واإياكم واملخالفات لأن فاقد ال�سئ ليعطيه وكونوا قدوة يقتدى 

بها وكونوا نربا�ساً ومنوالً ين�سج الطالب على منواله ويحذون حذوه.

ت�سلحوا بالثقافة وتذوقوا الفن ،وت�سربوا الفكر احلر وقبول الخر،وامنوا باحلريات ، واحرتموا 

حقوق اجلميع واجعلوا من انف�سكم قوانني مت�سى على الر�س. 

عميد الكلية

اأ.د/ ح�سن �سند 
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روؤية واأهداف الكلية:

املجالت  خمتلف  فى  للعمل  ومهارياً  فنياً  موؤهله  ب�سريه  موارد  اعداد  فى  الكليه  ت�ساهم  ان 
تعمل  كما   ، املختلفه  الق�سائية  الوظائف  باأعباء  والنهو�س   ، والتحكيم  واملحاماه  القانونية 
على تطوير نظم الدرا�سة والبحث القانونى وفق احدث النظم العاملية املقارنة ، ورفع م�ستوى 
والتدريب  القانونية  واخلربات  ال�ست�سارية  اخلدمات  وتقدمي  العليا،  والدرا�سات  اللي�سان�س 
والجتماعية  القت�سادية  التنمية  فى  البالد  ي�ستجيب حلاجات  نحو  على  والق�سائى،  القانونى 

وغريها
الروؤية : 

 اأن ت�سبح الكلية موؤ�س�سة علمية متميزة ورائدة فى جمال التعليم القانونى والتدريب والبحوث 
والدرا�سات القانونية والق�سائية ، وموؤهله لعداد خرجني قادرين على املناف�سه حملياً واقليمياً 

ودولياً.
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ر�سالة الكلية:
ر�سالة الكلية : 

ت�سميم الربنامج الدرا�سى باللي�سان�س والدرا�سات العليا بحيث يحققالأهداف 
 الآتية : 

-    تزويد الطالب باملعارف والنظريات ال�سا�سية واملتقدمة فى خمتلف جمالت 
       القانون العام واخلا�س وم�سادره املتنوعة . 

-    متكني الطالب من تطوير مهاراتهم الذهنية والعملية، وتطوير قدراتهم على التعليم . 
-   ان�ساء وتعزيز اجلانب املهنى التطبيقى للعلوم القانونية النظرية عند الطالب، وبناء ثقتهم         

      الذاتية وقدراتهم على حل امل�سكالت والق�سايا . 
-   تطوير القدرات واملهارات اخلا�سة باملرافعات واجراءات التقا�سى و�سائر متطلبات ميدان

     العمل القانونى لدى الدار�سني والباحثني . 
-   متكني الطالب من اإجراء البحوث القانونية، واأوراق العمل واملقالت مب�ستوى اللي�سان�س
      والدرا�سات العليا وفق منهجية علمية �سليمة والتعامل مع م�سادر املعرفه القانونية . 

-  متكني الطالب من مهارات العمل املختلفه واجادة ا�ستخدامها لرفع كفاة اآدائه ال�سخ�سى
      واملوؤ�س�سى . 

-  رفع قدرات الطالب فى التفكري املنطقى والنقد واجلدل فى املناق�سات 
    القانونية والجتهاد واختيار احلل املنطقى املالئم من بني احللول البديلة . 

-  غر�س قيم واأخالقيات مهنة العمل القانونى والق�سائى لدى الطالب
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الئحة الكلية

املادة 11
نظام القبول

1.يقبل الطالب بالفرقة الوىل فى الكلية من احلا�سلني على الثانوية العامة اأو ما يعادلها من 
م�سر اأو اخلارج وفق القواعد التى يقرها القانون وقواعد مكتب التن�سيق للقبول باجلامعات .

املادة 12
متطلبات التخرج

1. لنهاء متطلبات التخرج يجب على الطالب ان يجتاز بنجاح عدد )154( �ساعة معتمدة منها 
عدد )138( �ساعة معتمدة اجبارية وعدد )16( �ساعة معتمدة اختيارية.

2. يجب ان ليقل املعدل الرتاكمى عن )1.5 من 4( نقطة للح�سول على درجة الي�سان�س فى 
احلقوق.

املادة 13
مدة الدرا�سة والف�سول الدرا�سية والعبء الدرا�سى

1- مدة الدرا�سة فى مرحلة اللي�سان�س اربع �سنوات جامعية ويطبق نظام الف�سلني الدرا�سيني 
وتوزع مقررات الدرا�سة و�ساعاتها وفقا لعدد ال�ساعات املعتمدة املقررة لكل مادة طبقا لآحكام 

هذة الئحة

�ساملة  ا�سبوعا   )16( منهما  كل  مدة  درا�سيان  ف�سالن  الدرا�سية  ال�سنة   -2
الت�سجيل ويجوز تنظيم ف�سل درا�سى �سيفى  المتحانات ول تدخل فيها مدة 

وفق المكانيات الب�سرية واملادية املتاحة لتقل مدتة عن )8( ثمانية .
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3. العبء الدرا�سى لكل ف�سل درا�سى يرتاوح ما بني )16(اىل )22( �ساعة
      معتمدة.

4. احلد الدنى لعبء ال�ساعات املعتمدة التى ي�سجلها الطالب فى اى من
      الف�سول الدرا�سية ل يقل عن 12 �ساعة معتمدة.

5. احلد الق�سى لعبء ال�ساعات املعتمدة التى ي�سجلها الطالب فى اى من
      الف�سول الدرا�سية ل يزيد على 22 �ساعة معتمدة ولتزيد على عدد �ساعات مقررين

       فى الف�سل الدرا�سى ال�سيفى .
املادة 15

الن�سحاب 
3- اذا انقطع الطالب ف�سلني درا�سيني او مت�سلني اأو منف�سلني يعترب من�سحبا من الدرا�سة ول 

       يحق لة العودة للدرا�سة األ مبوافقة جمل�س الكلية بناء على اقرتاح جلنة �سئون الطالب.
املادة 20 

الف�سل من الكلية
1- يف�سل الطالب بقرار من جمل�س الكلية بناء على اقرتاح جلنة �سئون الطالب فى احلالت 

     التية:
اأ- اذا ان�سحب من جميع املقررات فى الف�سل الول من درا�ستة

ب- اذا ر�سب فى ثالثة مقررات من خطه الدرا�سة طيلة فرتة التحاقة بالدرا�سة.
ت- اذا مل يح�سل على احلد الدنى فى املعدل الرتاكمى )1.5 من 4( عند النذار

        الثالث.
ث- اذا جتاوز احلد الق�سى لعدد الف�سول الدرا�سية املقررة او جتاوز مدة 

       التاجيل املقرر فى املادة )17(من هذة الئحة 
ج- اذا ارتكب خمالفه توجب ف�سله ح�سب القوانني املعمول بها
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املادة 20
الف�سل من الكلية

2- ليجوز للطالب الذى ف�سل اعادة قيدة األ اذا كان �سبب الف�سل هو تدنى          
معدله الرتاكمى في�سمح له مبواقفة جمل�س الكلية بناء على اقرتاح جلنه �سئون الطالب درا�سة 

ما ليزيد على 9 �ساعات معتمدة بهدف رفع معدله الرتاكمى وذلك بال�سروط التية:-
اأ- ان ليقل معدله عند قرار الف�سل عن )1.5 من 4( .
املادة 22 
املواظبة

1- اذا و�سل غياب الطالب 25% فاكرث من جمموع ال�ساعات املقررة لى مقرر دون عذر مقبول 
يحرم الطالب من التقدم اىل المتحان النهائى ويعطى درجة )م( حمروم ويحق له الن�سحاب 

من املقرر اذا كانت فرتة الن�سحاب لتزال قائمة 
2- اذا و�سل غياب الطالب اىل 25% فاكرث من جمموع ال�ساعات املقررة لى مقرر بعذر يقبلة 

جمل�س الكلية يعد الطالب من�سحبا وتثبيت كلمة من�سحب )w( فى �سجله
املادة 22 
املواظبة

1- اذا و�سل غياب الطالب 25% فاكرث من جمموع ال�ساعات املقررة لى مقرر دون عذر مقبول 
يحرم الطالب من التقدم اىل المتحان النهائى ويعطى درجة )م( حمروم ويحق له الن�سحاب 

من املقرر اذا كانت فرتة الن�سحاب لتزال قائمة 

2- اذا و�سل غياب الطالب اىل 25% فاكرث من جمموع ال�ساعات املقررة لى 
مقرر بعذر يقبلة جمل�س الكلية يعد الطالب من�سحبا وتثبيت كلمة من�سحب 

)w( فى �سجله
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مقررات الفرقة االأول حقوق الف�سل 
الدرا�سى االول 2021-2020

مقررات الفرقة الثانى حقوق الف�سل 
الدرا�سى االول 2021-2020
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مقررات الفرقة الرابعة حقوق الف�سل 
الدرا�سى االول 2021-2020

 مقررات الفرقة الثالثة حقوق الف�سل 
الدرا�سى االول 2021-2020
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اأواًل: اأن�سطة مكتب رعاية الطالب 

1- الن�ساط الريا�سى :
)كرة القدم – كرة �سلة – كرة طائرة – رفع اثقال – العاب  قوى – تن�س

 طاولة  – تن�س ار�سى – يد – ا�سكوا�س -  �سباحة(  
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2-الن�ساط الفني    
)الر�سم - النحت - الت�سوير - الغناء - التمثيل - العزف(   
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3-الن�ساط الجتماعى    
)ابحاث اجتماعية – الطالب/ الطالبة املثاليني – �سطرجن – رحالت           

ومع�سكرات – العمال اخلريية والتطوعية(
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      4- الن�ساط الثقافى
) قران كرمي – احاديث �سريفة – ابحاث ثقافية – ق�سة – �سعر عامى         

      وف�سحى – مقال – زجل – ندوات (



19

       5- الن�ساط العلمى
) ق�س�س خيال علمى – جمالت علمية – معلومات علمية – كتابة ابحاث

 علمية – برجميات – الخرتاعات العلمية(
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     6- ن�ساط اجلوالة و اخلدمة العامة
             )مع�سكرات اخلدمة العامة – الطهى التخييم – الريادة – مع�سكرات   

اجلوالة(   
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     7- ن�ساط ال�سرة 
)مهرجان ال�سرة – ابحاث علمية وثقافية – م�سابقات اخرى لال�سرة (
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ثانيا : اخلدمات التي يقدمها املكتب 

نتمنى اأن تتوا�سل معنا

اعانات �سندوق التكافل الجتماعي 
بونات التغذية            

يدعو مكتب رعاية الطالب جميع الطالب لال�سرتاك يف الن�سطة الطالبية ويتمني
للطالب مبزيد من التفوق يف كافة املجالت 

موقع الكلية :
Law.minia@mu.edu.eg 

هاتف مكتب اأ.د / عميد الكلية / فاك�س الكلية
0862355781
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حتت رعاية
اأ.د/م�سطفى عبد النبى عبد الرحمن

رئي�س اجلامعة

اأ.د/ع�سام الدين �سادق فرحات
نائب رئي�س اجلامعة ل�سئون التعليم والطالب

اأ.د/ح�سن �سند
عميد الكلية

د / حماده ح�سن حممد
امل�سرف علي وكالة الكلية ل�سئون التعليم والطالب ومن�سق الأ�سطة الطالبية بالكلية

اأ. ر�سا ممدوح
امني الكلية

د. داليا نبيل حممد
مديرة مكتب رعاية الطالب بكلية احلقوق

اأ . عمر عبد العال عبد العزيز
مدير العالقات العامة بالكلية

ت�سميم واإخراج:
فاطمة عنرت �سحاتة

م�سممة جرافيك باملركز العالمي جلامعة املنيا 
مطابع جامعة املنيا
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