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  الالئحة الداخلیة لكلیة الحقوق/ جامعة الفیوم
  

  نشأة الكلیة:
) ٥٢٣٩بالقرار الوزاري رقم ( جامعة الفیوم الحقوقتم إنشاء كلیة 

  م.٢٢/١٠/٢٠١٧بتاریخ 
  

  الرؤیة:
كلیة الحقوق بجامعة الفیوم مؤسسة علمیة متمیزة قادرة على إعداد خریجین 

والتدریب، والبحوث، والدراسات مؤھلین في مجال التعلیم القانوني، 
ً في  ً ودولیا ً وإقلیمیا القانونیة والقضائیة، وقادرین على المنافسة محلیا

  المجالین القانوني والقضائي.
  

  الرسالة:
تسعى كلیة الحقوق بجامعة الفیوم إلى تزوید المجتمع بخریجین أكفاء 

 ً ً، لدیھم القدرة على مؤھلین فنیا مجاالت القانونیة العمل في كافة ال ومھاریا
سواء منھا ما تعلق باالستشارات القانونیة أو التدریب القانوني أو ممارسة 
مھنة المحاماة أو تولي الوظائف القضائیة أو إجراء البحوث القانونیة 
لتطویر الفكر القانوني بھدف التنمیة وتلبیة الحاجات االقتصادیة 

ً لمعاییر الجودة واالجتماعیة والقانونیة، باستخدام أدوات العص ر وفقا
   العالمیة. 

  
  األھداف اإلستراتیجیة للكلیة:

تم تصمیم البرنامج الدراسي لمرحلة اللیسانس، ومرحلة الدراسات العلیا 
  بكلیة الحقوق بجامعة الفیوم بحیث یحقق األھداف التالیة:

  
في مجاالت القانون تزوید الطالب بالمعارف والنظریات األساسیة  -١

 والخاص المختلفة.العام 
تعزیز الجانب المھني التطبیقي للعلوم القانونیة النظریة لدى الطالب  -٢

 وتنمیة قدراتھم على حل المشاكل والقضایا المتنوعة.
تمكین الطالب من إجراء البحوث القانونیة والتعامل مع مصادر  -٣

 المعرفة القانونیة المختلفة وفق منھجیة علمیة سلیمة.
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ب على التفكیر المنطقي والنقد واختیار الحلول تنمیة قدرات الطال -٤
 المالئمة للمسائل القانونیة المختلفة.

 غرس قیم وأخالقیات مھنة العمل القانوني والقضائي لدى الطالب. -٥
تمكین الطالب من استخدام تقنیات نظم المعلومات الحدیثة في انجاز  -٦

 األعمال القانونیة المختلفة.
یب العمل في إطار الفریق بساللة تنمیة قدرة الطالب على أسال -٧

 وفاعلیة.
تنمیة قدرة الطالب على التحدث أمام الجمھور بثقة وموضوعیة بلغة  -٨

 وأسلوب قانوني مفھوم ومقنع.
   

  األقسام العلمیة:
  تتكون الكلیة من األقسام العلمیة اآلتیة:

  ./ قسم الشریعة اإلسالمیة١
ویشتمل دراسة المقررات ویھتم بدراسة األحكام الشرعیة، وأصول الفقھ، 

  اآلتیة:
 مبادئ الفقھ اإلسالمي. -١
 األحوال الشخصیة للمسلمین. -٢
 المواریث والوصیة. -٣
 أصول الفقھ. -٤

 
  قسم القانون المدني. /٢

ویھتم بدراسة القانون المدني، القانون الزراعي، واألحوال الشخصیة لغیر 
سة المقررات المسلمین، وقانون العمل، والتأمینات االجتماعیة، ویشمل درا

  اآلتیة:
 المدخل لدراسة القانون. -١
 مصادر االلتزام اإلرادیة وغیر اإلرادیة. -٢
 أحكام االلتزام وقانون اإلثبات. -٣
 األحوال الشخصیة لغیر المسلمین. -٤
 العقود المسماة. -٥
 الحقوق العینیة االصلیة والتبعیة. -٦
 الملكیة الفكریة. -٧

  
  / قسم القانون العام.٣
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الدستوري، النظم السیاسیة، القانون اإلداري، ویھتم بتخصصات القانون 
  واإلدارة العامة ویشمل دراسة المقررات اآلتیة:

 النظم السیاسیة والقانون الدستوري. -١
 القانون اإلداري. -٢
 القضاء اإلداري. -٣
 اإلدارة العامة. -٤

 
  / قسم القانون الدولي العام.٤

والقانون الدولي لحقوق ویھتم بتخصصات القانون الدولي العام، والمنظمات الدولیة، 
  األنسان ویشمل دراسة المقررات اآلتیة:

 المنظمات الدولیة. -١
 القانون الدولي العام. -٢

 

  القانون الدولي الخاص. / قسم٥
ویھتم بتخصصات تنازع القوانین والجنسیة ومركز األجانب، وتنازع 

  االختصاص القضائي ویشمل على المقررات اآلتیة:
 الجنسیة ومركز األجانب. -١
 تنازع القوانین واالختصاص القضائي. -٢

  
  / قسم القانون التجاري.٦

ویھتم بتخصصات القانون التجاري، والقانون البحري والجوي ویشمل 
  دراسة المقررات اآلتیة:

 القانون التجاري. -١
 القانون البحري. -٢
 القانون الجوي. -٣

 
  / قسم المرافعات المدنیة والتجاریة.٧

المدنیة والتجاریة، والتنفیذ الجبري، ویشمل ویھتم بدراسة قانون المرافعات 
  دراسة المقررات اآلتیة:

 قانون المرافعات. -١
 التنفیذ الجبري. -٢

  

  / قسم القانون الجنائي.٨
ویھتم بدراسة قانون العقوبات، واإلجراءات الجنائیة، وعلم األجرام 

  والعقاب، ویشمل دراسة المقررات اآلتیة:



]٤[ 
 

 .علم األجرام والعقاب -١
 الجنائي القسم العام.القانون  -٢
 القانون الجنائي القسم الخاص. -٣
 اإلجراءات الجنائیة. -٤

 
  / قسم فلسفة القانون وتاریخھ.٩

  ویھتم بدراسة فلسفة القانون وتاریخھ، ویشمل دراسة المقررات اآلتیة:
 تاریخ النظم القانونیة. -١
 تاریخ القانون المصري. -٢

 

  / قسم االقتصاد والمالیة العامة.١٠
االقتصاد، والمالیة العامة، والتشریعات المالیة  بتخصصاتویھتم 

  والضریبیة واالقتصادیة، ویشمل دراسة المقررات اآلتیة:
 مبادئ علم االقتصاد. -١
 النقود والبنوك، والتجارة الخارجیة "تشریعات اقتصادیة". -٢
 المالیة العامة. -٣
 التشریع الضریبي. -٤

  
  / قسم القانون االجتماعي.١١

  ویشمل دراسة المقررات اآلتیة: قوانین العمل والتأمینات،ویھتم بدراسة  
 قانون العمل، والتأمینات االجتماعیة. -١
 القانون النقابي. -٢


