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 صدق هللا العظيم

 طلبتنا األعزاء ... إلى

 لكم ومن خالله     
ً
 تعريفيا

ً
ونحن نضع بين ايديكم الدليل اإلرشادي للطلبة يحدونا أمل أن يكون مصدرا

تعرفون ما على الطالب الجامعي من واجبات وماله من حقوق، فإن املرحلة التي تعيشونها في التعليم 

ف عن املرحلة التي اجتزتموها في الدراسة اإلعدادية إذ أن الطالب الجامعي ينبغي أن يكون الجامعي تختل

 حالة من االشعاع الثقافي والعلمي داخل املجتمع.

 أبناؤنا األعزاء ...

إن القبول في هذه الكلية التي أصبحت بيتكم العلمي له دالالت تسمح لنا بأن نوصيكم بالحرص على     

 عن كونها بيت علمي لتطوير امكاناتكم الثقافية واألدبية والرياضية ومرحلة  البنى التحتية
ً
لها فضال

اعدادكم لفائدة وطننا العزيز سواء في اختصاصكم أم في تنمية قدراتكم سائلين املولى عز وجل أن 

                                   يرعاكم ملا فيه خير بلدنا ويوفقكم في دراستكم.                                          

 االستاذ الدكتور                                                                                                                           

 خليفـــــة ابراهيم عودة                                                                                                                    

 ن والعلوم السياسيةعميد كلية القانو                                                                                                     
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  الكلية -
ً
 )كلية القانون والعلوم السياسية(: هي إحدى كليات جامعة ديالى، تسعى ألن تكون رافدا

 في الجامعة ولبنة في هذا الصرح العلمي لتسهم في إتمام نهضة البلد عن طريق إمداده بما 
ً
مهما

 يحتاجه من كوادر علمية متخصصة.

 في الجامعة الطالب الجامعي -
ً
مؤسسة تعليمية مكافئة  أو أحد فروعها  أو : هو شخص يتابع دروسا

من الدراسة في أطوار سابقة مستواها التعليمي أدني  لها. في الغالب يكون هذا الشخص قد إنتهى

حدى الشهادات الجامعية مثل: إلجامعي ويسعى الطالب للحصول على من املستوى ا

 الدكتوراه. –املاجستير –البكالوريوس 

 

ترتبط نشأة املجتمع بوجود القانون الذي ينظم العالقة بين أفراده بما يكفل تحقيق النظام في 

د مجتمع دون قانون إذ املجتمع ويزيل أوجه التعارض بين املصالح املختلفة ومن هنا فإنه ال يتصور وجو 

أن مثل هذا املجتمع يتعرض لعوامل االنهيار والزوال.. كما ال يمكن وجود مجتمع بدون معرفة قانونية 

.. ونتيجة للحاجة املاسة وألهمية الدراسات  أصحابها إلىتمكن املتأهل من تحديد أوجه الحقوق وانسابها 

ضمن االقسام العلمية  2000ث قسم القانون عام القانونية في معظم الجامعات العراقية، تم استحدا

.. وتم تخريج  كلية عرفت باسم كلية القانون  2002  .. الذي تطور فيما بعد ليصبح عام لكلية التربية

 إلىتم تبديل اسم الكلية من كلية القانون  2008وفي العام  2004-2003في العام الدراس ي  الدفعة األولى
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.. ولكون كليات  ية الصحيحة والسليمة التي تنسجم مع أهداف الكليةكلية الحقوق مراعاة للتسم

الحقوق طاملا احتضنت الدراسة في العلوم السياسية في الجامعات األخرى فقد تم استحداث قسم 

وأصبحت الكلية تضم قسمي القانون والعلوم السياسية ليتغير اسمها  2009العلوم السياسية في عام 

 .2010كلية القانون والعلوم السياسية في العام  إلى

 

أن تحتل مكانة متميزة بين الكليات املناظرة لها على  إلىتسعى كلية القانون والعلوم السياسية 

وتعمل على كسب ثقة املجتمع واملستفيدين من التعليم القانوني  املستوى املحلي والعربي واإلقليمي

 يزة للتعليم والبحث العلمي لخدمة املجتمع العراقي.والعلوم السياسية من خالل توفير بيئة مم

 عن نشر  سية في تهيئة برامج متميزة ملن يلتحق بالكليةرسالة كلية القانون والعلوم السيا
ً
.. فضال

 اإلنسانثقافة إقامة العدالة وحماية الحقوق وإرساء دعائم الحفاظ على الحريات العامة وإعالء قيمة 

بتبصيره بما له من حقوق وما عليه من واجبات واالهتمام بالبحوث القانونية القائمة على االبتكار 

 تي تسهم في حل قضايا املجتمع.واإلبداع وال

مختلف العلوم القانونية والسياسية عن طريق توفير البيئة العلمية املناسبة إلطالق اإلبداع في  .1

اعتماد برامج أكاديمية متميزة من اجل تخريج املالكات املدربة واملؤهلة على ممارسة األعمال 

 القانونية والسياسية بما يعزز روح املواطنة وبناء الديمقراطية الناجزة.

القدرات التي تمكنهم من تحصيل تزويد الخريجين باملهارات الالزمة بالتعليم املستمر وإكسابهم  .2

.. وخلق اإلمكانيات األساسية التي تمكنهم من التحديث ومتابعة  املعرفة القانونية بأنفسهم

 التطورات واملستجدات املتالحقة.

اإلسهام بنشر وتطوير الثقافة القانونية والسياسية في املجتمع عن طريق املحاضرات والندوات  .3

ن في القانون والعلوم السياسية ملختلف الدوائر واملؤسسات والتعليم املستمر للمتخصصي

 الحكومية وغير الحكومية.

تقديم خدمات استشارية وفنية وتخصصية.. كشرح القوانين والتعليق على قرارات القضاء  .4

وتزويدهم باملشورة القانونية وإبراز أهمية تطبيق القانون باعتباره الوسيلة األكثر فاعلية 

 ة وإظهار الحقيقة.لتحقيق العدال

تشجيع البحث العلمي في جميع مجاالت التخصص القانوني والعلوم السياسية عن طريق إجراء  .5

 ونشر البحوث العلمية.
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اإلسهام الفاعل لتدريسيي الكلية والطلبة الخريجين في بناء مجتمع قادر على تحقيق أعلى حاالت  .6

 والحريات العامة وال اإلنسانااللتزام بمبادئ حقوق 
ً
عن رفد الكليات  نهج الديمقراطي، فضال

والحريات  اإلنساناألخرى في الجامعة بخبرات التدريسيين في تدريس مادتي الديمقراطية وحقوق 

 العامة.

رتقاء بأعضاء الهيئة التدريسية والعمل على تشجيع البحث العلمي واألكاديمي بما يسهم اإل  .7

فضال على تعزيز روح املشاركة واكتساب الخبرة وتطوير املناهج الدراسية على الصعيد الوطني 

 والدولية.من خالل االشتراك في املؤتمرات العلمية والدورات التدريبية املحلية والعربية 

توفير كل املستلزمات الكفيلة بتحسين مستوى الجودة وضمان الرقي بها بما ينسجم مع املعايير  .8

.
ً
 املعتمدة عربيا ودوليا

اصل مع الكليات املناظرة العربية والدولية وعقد اتفاقيات التعاون العلمي السعي ملد جسور التو  .9

العلمي والثقافي بغية التعرف على آخر املستجدات التي تخدم كفاءة أداء كليتنا وتعزيز التواصل 

 أفضل الصيغ التي تخدم املسيرة التعليمية واكتساب املهارات املعرفية. إلىرتقاء به واإل 

التميز بين صفوف الطلبة وفتح املجال أمامهم للتدريب في العيادة القانونية مساندة وتشجيع  .10

 ا، إحدى تشكيالت كليتنا ألجل إكسابهم الخبرة العملية وتدريبهم عليه
ً
عن تشجيع التميز بين  فضال

 أعضاء الهيئة التدريسية وحثهم على بذل الجهود العلمية لتطوير األداء العلمي.

تحديد االحتياجات من املوارد وتوزيعها على التخصصات والوظائف بما يضمن التنفيذ الفعال  .11

واالطالع على أنواع التكنولوجيا التعليمية في املستوى العاملي وسبل االستفادة  الجودة،لنظام 

 منها.

اديميين تنظيم الندوات واملؤتمرات وورش العمل وحلقات حوار لزيادة التواصل العلمي بين األك .12

 واملهنيين.

عداد التأهيل املطلوب إالسعي الجاد إلدامة التحصيل األكاديمي بالنسبة للخريجين من خالل  .13

وتطوير البرنامج العلمي الخاص لفتح الدراسات العليا في تخصص ي القانون والعلوم السياسية 

 للحصول على املاجستير والدكتوراه.

 السعي املستمر لتوفير األجواء املناسب .14
ً
  ة علميا

ً
  وأكاديميا

ً
للتعبير عن التالحم واإلخوة بين كل  وتربويا

بما يعزز روح  األكاديميمكونات الطلبة والهيئة التدريسية واالبتعاد عن املؤثرات الخارجية للجو 

التضامن والتكافل بين الطلبة والهيئة التدريسية والسعي املستمر لتذليل كل الصعوبات التي 

 إلىدريسية للطلبة والوقوف على مشكالتهم وحلها للوصول ببرنامج الكلية تعتري العملية الت

 أفضل مستوى أداء وتقبل.
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مين أفضل الوسائل العلمية الحديثة في التدريس إليصال البرنامج املقرر واالبتعاد عن ألتالسعي  .15

املحاضرة لكترونية الحديثة في اإلروتينية األداء التقليدي من خالل البحث عن أفضل الوسائل 

وتعزيز التعليم وخلق مقبولية وانسجام عال من قبل الطلبة وانعكاس ذلك على مستويات الفهم 

 والتطور.

العمل على إشاعة ثقافة القانون والدفاع عن حقوق الشرائح االجتماعية املتعففة من خالل  .16

 
ً
 من الكلية في إشاعة روح الترافع مجانا

ً
 العدل واملساواة. ومن خالل العيادة القانونية إسهاما

 

 يوضح امللحق)أ( املرفق في نهاية الدليل الهيكل التنظيمي االداري والعلمي للكلية.

 
 

 :   تياالوعلى النحو  تحتوي الكلية على قسمين
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 :أسيس قسم القانون نبذة عن ت -

ين مصالحه وجه التعارض بأفراده ويزيل أالقانون الذي ينظم العالقة بين  يرتبط بناء املجتمع بوجود      

، ونتيجة للحاجة قانونيةنه من غير املمكن التصور بوجود مجتمع دون معرفة أاملختلفة وبناء عليه ف

، فقد تم استحداث قسم القانون في الجامعات العلميةانونية في معظم املاسة وألهمية الدراسات الق

 من هيكلية كلية التربية  ثم تطور  2000العام 
ً
صبح كلية عرفت باسم كلية أو  2002 حيث كان جزءا

وقد قام قسم القانون بتخريج 2004-2003ولى في العام الدراس ي الدفعة األ القانون وقد نجحت بتخريج 

 منذ تأسيس القسم في الكلية . حدى عشرة دفعة من طلبة الكليةإ

 رؤية ورسالة واهداف قسم القانون  

 
ً
 : الرؤية أوال

على املستوى املحلي والعربي  قسام كليات القانون أن يحتل مكانة متميزة بين أ إلىيسعى قسم القانون      

والبحث العلمي ليم قليمي والدولي ويعمل على كسب ثقة الجميع من خالل توفير بيئة مستقرة للتعواإل

 .وخدمة مجتمعنا

: الرسالة
ً
 ثانيا

 اإلنسانتتجسد رسالة قسم القانون متقدمة للملتحقين فيه ونشر ثقافة العدالة وحماية حقوق      

رساء دعائم الحفاظ على الحريات العامة في املجتمع العراقي إاإلنسان و بالتوعية بما لديه من حقوق 
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القانونية لتزامات واالهتمام بالبحوث إعليه من بالتوعية بما لديه من حقوق وما  اإلنسانورفع شأن 

 فكار بما يسهم في معالجة القضايا التي يعاني منها املجتمع.املستندة على بلورة األ 

 : االهداف:
ً
 -ثالثا

 تحقيقها هي: إلىهداف التي يسعى قسم القانون في كليتنا املوقرة هم األ أن من إ

القانونية وذلك من خالل اعتماد  ناخ العلمي املناسب لإلبداع في مختلف فروع العلومتهيئة امل -

على ممارسة  كاديمية متطورة بما يسهم في تخريج املالكات املؤهلة واملدربةأساليب وبرامج أ

 ملام بأحدث املستجدات في مجال القانون.عمال القانونية والشرعية واإلاأل 

التعليم املستمر باملهارات لكسب الخبرة العلمية التي تمكنهم من تزويد الخريجين من خالل  -

ساسية التي مكانيات األ اد على مجهوداتهم االنية وخلق اإل استثمار املعارف القانونية باالعتم

 تمكنهم من مواكبة التطورات واملستجدات القانونية.

جتمع من خالل املحاضرات سهام الفعال في نشر وتطوير مستويات الثقافة القانونية في املاإل  -

والندوات للمتخصصين في مجال القانون ملختلف دوائر الدولة واملؤسسات الحكومية وغير 

 الحكومية.

القانونية على قرارات  بداء اآلراءإالقوانين و  القانونية والتخصصية.. كشرح ستشارةاال تقديم  -

ظهار إليها بما يحقق العدالة و إن ة واملعلومة القانونية للراغبيحكام القضاء وتقديم املشور أو 

 الحقيقة.

تشجيع الطلبة على القيام بالبحث العلمي في جميع مجاالت التخصص القانوني من خالل كتابة  -

 ونشر البحوث العلمية. 
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 ربعة مع وحداتها املخصصة /قسم القانون ملواد الدراسية للمراحل األ ا
 املرحلة الرابعة املرحلة الثالثة املرحلة الثانية املرحلة االولى  ت

عدد  اسم املادة 

 الوحدات

عدد  اسم املادة 

 الوحدات

عدد  اسم املادة 

 الوحدات

عدد  اسم املادة 

 الوحدات

 3 عينية 3 عقود  3 مدني  2 اجرام وعقاب  1

مرافعات  3 عقوبات خاص 3 اداري  3 دستوري  2

 واثبات

3 

 3 دولي خاص 3 دولي عام 3 عقوبات 3 مدخل قانون  3

احوال  2 مدخل شريعة  4

 شخصية

 2 جزائية 2 قضاء اداري  2

 2 منظمات 3 تجاري  1 نظم سياسية 2 تاريخ قانون  5

 2 اصول فقه 2 عمل وضمان 2 مالية 1 اللغة العربية  6

تحقيق  2 مواريث 2 لغة عربية 2 حقوق انسان 7

 اجرامي

1 

 1 إنكليزيةلغة  1 لغة انكليزية 1 لغة انكليزية 1 اللغة االنكليزية 8

 1 طب عدلي  1 دولي انساني   2 الحاسبات 9

 2 اوراق تجارية 1 اصول بحث     10

 1 تنفيذ       11

 1 بحث       12
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ول دفعة من الطلبة خالل العام أفي استقبال ، وباشر 2009تم استحداث قسم العلوم السياسية عام 

 (. 2009-2010الدراس ي )

 :هداف القسمأ

ـ إعداد الطالب وتأهيلهم في ميادين العلوم السياسية املختلفة وتزويدهم بمستوى عال من املعرفة في 1

 مجال اختصاصهم.

الطالب للتنبؤ بمآل الظواهر السياسية وتطوراتها وتقديم فرص مناسبة للجميع بين ـ خلق القدرة عند 2

النظري والتطبيقي في ميادين العلوم السياسية، ويتم ذلك من خالل األوراق والبحوث التي يكلفون 

 بإعدادها والـتي تهتم باألحداث على الساحة الوطنية واإلقليمية والدولية.

إعداد البحوث والدراسات العلمية التي تسهم في تحقيق التنمية السياسية  ـ النهوض واملشاركة في3

واالجتماعية، وتقديم املقترحات ملختلف القضايا السياسية الراهنة على مواكبة املفردات الدراسية 

 
ً
  للتطورات السياسية محليا

ً
  وإقليميا

ً
 .ودوليا

 في مجاالت تخصص الكلية.  ـ اإلسهام في دورات التأهيل والتدريب والتعليم املستمر 5

م مع قيم املجتمع العراقي املوحد من خالل التفاعل جنتماء والهوية ومبدأ املواطنة بما ينسـ تعزيز اإل 6

املستمر بين القسم واملجتمع، وتحقيق أعلى مستويات التفاعل باملؤسسات واملنظمات التي تتكامـل 

ستشارية بما يؤيد دور املجتمع باملشاريع البحثية واإل  دمهامها وأهدافها مع مهام الكلية وأهدافها، ورف

 الجامعة في خدمة املجتمع. 

ـ توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الكليات والهيئات العلمية العربية خاصة، واألجنبية عامة، 7

دوات والعمل على إقامة مؤتمرات علمية اختصاصية واإلسهام واملشاركة في مختلـف املؤتمـرات والـن

، وذلك في مجال العلوم السياسية.
ً
 ودوليا

ً
 وعربيا

ً
 العلمـية وحلقات البحث العلمي التي تقام محليا

ـ مراعات املعايير العلمية لضمان الجودة واالداء الجامعي من خالل الحرص على تهيئة األجواء النفسية 8

 لمية إليصال املعلومة العلمية لهم. والعلمية والثقافية املناسبة للطلبة، واستخدام أفضل األساليب الع

مكانات العلمية للكادر التدريس ي بالقسم من خالل اشراكهم في برامج تطوير االمكانات ـ السعي لتطوير اإل 9

الدراسية للحصول على  العلمية تقيمها الجامعات العربية الرصينة. وإرسالهم في البعثات والزماالت

 للقسم والكلية. 
ً
 متطورا

ً
 علميا

ً
 الشهادات العليا ليكونوا رافدا
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 املناهج الدراسية لقسم العلوم السياسية )املرحلة األولى(.

 ت  اسم املادة   عدد الوحدات

 1 األنظمة السياسية والدستورية املقارنة ساعات 3

 2 علم السياسة  إلىاملدخل  ساعات3

 3 تاريخ العالقات الدولية  ساعة 2

 4  اإلنسانحقوق  ساعة 2

 5 مقدمة في علم السياسة باللغة االنكليزي  ساعة 2

 6 مبادئ علم االقتصاد ساعة 2

 7 اللغة العربية  ساعة 2

 8 املدخل لدراسة القانون  ساعة 2

 9 علم الحاسبات ساعة 2

 املناهج الدراسية لقسم العلوم السياسية )املرحلة الثانية ( .   

عدد 

 الوحدات

 ت اسم املادة 

 1 علم االجتماع السياس ي ساعة2

 2 مبادئ العالقات الدولية  ساعات3

 3 القانون الدولي العام ساعة 2

 4 النظام السياس ي في العراق واملشروع الديمقراطي ساعة 2

 5 الدولية باللغة االنكليزيةاملنظمات  ساعة 2

 6 السياسات العامة والحكومات املحلية  ساعة 2

املشكالت السياسية في دول أسيا وافريقيا وأمريكا  ساعات3

 الالتينية 

7 

 8 الفكر السياس ي القديم والوسيط ساعات3
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 املناهج الدراسية  لقسم العلوم السياسية ) املرحلة الثالثة (      

 ت اسم املادة  الوحداتعدد 

 1 الفكر السياس ي الغربي الحديث ساعات 3

 2 دارسة االستراتيجية  إلىاملدخل  ساعات 3

 3 املنظمات الدولية  ساعة 2

 4 نظم الحكم العربية ساعات 3

 5 الفكر السياس ي العربي اإلسالمي  ساعات 3

 6 االحزاب والنظم السياسية باللغة االنكليزي  ساعة 2

 7 األحزاب السياسية ساعات 3

 8 العالقات االقتصادية الدولية  ساعة 2

 املناهج الدراسية لقسم العلوم السياسية )املرحلة الرابعة(. 

 ت اسم املواد عدد الوحدات

 1 السياسة الخارجية ساعات 3

 2 الدبلوماسية ساعة 2

 3 النظم السياسية في تركيا وإيران ساعة 2

 4 السياس ي الغربي املعاصرالفكر  ساعات 3

 5 الفكر السياس ي اإلسالمي املعاصر   ساعات 3

 6 السياسة الدولية )باللغة االنكليزي( ساعة 2

النظام السياس ي في إسرائيل والسلطة  ساعة 2

 الفلسطينية

7 

 8 بحوث سياسية ساعة واحدة

 9 الرأي العام ساعة 2

 10 بحث تخرج   ساعة واحدة  
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استحدثت كلية القانون والعلوم السياسية الدراسات العليا )املاجستير( في مجال حقوق 

وقد حددت الخلفية العلمية للقبول بحملة  2016-2015والحريات العامة للعام الدراس ي  اإلنسان

وتعتبر من التخصصات النادرة  .شهادة البكالوريوس في القانون والبكالوريوس في العلوم السياسية

 واألولى من نوعها على مستوى الجامعات العراقية.

وتعتمد الدراسة على املناهج التي تتوافق مع ما مقر في اغلب الجامعات العاملية في هذا 

التخصص اخذين بنظر االعتبار خصوصية املجتمع العراقي والتحديات التي تواجهه في مسيرته 

  اإلنسانلتخريج طلبة مؤهلين لتدريس مادة حقوق  الديمقراطية. وتهدف
ً
عن  في الكليات كافة فضال

 .اإلنساناملؤسسات الوطنية املختصة بحماية وتعزيز حقوق 

  2016-2015طالب للعام الدراس ي  7اذ تم قبول 

  15وقبول  
ً
  2017-2016للعام الدراس ي  طالبا
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 ولية الصباحية واملسائية:والتسجيل في الكلية للدراسات األ  لية التقديمآ

 الدراسة الصباحية:

 إعالن لكتروني الرسمي للوزارة ويعد اإل تعتمد نتائج القبول املركزي املعلنة على املوقع اال -
ً
شعارا

 
ً
ليها الطالب خالل إتسجيل في الكلية املرشح ن يتم الأالكلية لبدأ تسجيل الطلبة على  إلىرسميا

 ( يوم دوام من تاريخ بدأ التسجيل.15)

 عدادية معززة بتصديق املديرية العامة للتربية في املحافظة.ن يقدم الطالب شهادة الدراسة اإل أ -

 كفالة ضامنة وفق نموذج معد من قسم الشؤون القانونية في الجامعة.  -

 في الفحص الطبي وال يسجل الطالب في حالة عدم  -
ً
تقديم استمارة الفحص الطبي على  ناجحا

 وفق الضوابط والشروط الخاصة باللياقة الصحية. 

-  
ً
 للدراسة وال يجوز الجمع بين الوظيفة والدراسة. متفرغا

 من خريجي السنة الدراسة الحالية. -

 نسخة من املستمسكات الشخصية للطالب وللوالدين.  -

 صور حديثة. -
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 الدراسة املسائية:

 على شهادة الدراسة اإل الب ن يكون الطأ -
ً
عدادية معززة بتصديق املديرية العامة للتربية في حاصال

 املحافظة.

 على معدل ال يقل عن )ألطالب املتقدم للدراسة املسائية يشترط في ا -
ً
 (.%60ن يكون حاصال

يحق للطلبة املرقنة قيودهم في الدراسة الصباحية التقديم للدراسة املسائية في كليات غير  -

معاقبين  أو ترقين القيد ألسباب تتعلق بالغش ن ال يكون أات التي رقنت قيودهم فيها على ليالك

.إ
ً
 نضباطيا

ذا قام بتقديم طلب إال إزي التسجيل في الدراسة املسائية ال يحق للطالب الذي ظهر له قبول مرك -

 قبوله املركزي. إلغاء أو لترقين قيده بعد تسجيله 

من الداخلي بجلب كتاب يؤيد عدم وقوى األ  من الوطنيوجهاز األ املسلحة يلتزم منتسبو القوات  -

 ممانعة دوائرهم للقبول في الدراسة املسائية.

ال يحق للسادة الوزراء ومن هم بدرجتهم وأعضاء مجلس النواب وذوي الدرجات الخاصة واملدراء  -

 ائية.العامون وأعضاء مجالس املحافظات واملجالس البلدية التقديم في الدراسة املس

 ملء االستمارة الخاصة بالتقديم. -

 نسخة من املستمسكات الشخصية للطالب وللوالدين. -

 صور حديثة. -

          النظام الدراس ي املعتمد في الكلية هو النظام السنوي. -

 لتزام بصفات الطالب الجامعي اآلتية:عزيزي الطالب عليك اإل

أن تحترم الكلية بشكل خاص والجامعة بشكل عام بوصفهما مؤسستين تعليميتين والحفاظ على  -1

 على تعيينك 
ً
سمعتهما بالقول والفعل، واحترام القائمين عليها وإتباع سلوك قويم يؤثر إيجابا

 وترشيحك للبعثات والزماالت الدراسية.

 معة والكلية من فرص التعليم والتعلم.النجاح والتفوق واالستفادة مما توفره الجا إلىأن تسعى  -2

 يهدد أمنك،  -3
ً
سالمة اآلخرين وأمنهم وصحتهم في الكلية وال تحدث  أو صحتك،  أو أال تسلك سلوكا

 يخل بالنظام والطمأنينة والسكينة في الكلية.
ً
 فعال
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ن تحفظ لهم مكانتهم بوصفهم مربين تقف عندما تحدثهم، وال تعيق سير أو  أن تحترم أساتذتك، -4

عند الدخول والخروج من القاعة بغير أذن  أو التدخين  أو الضحك  أو الهتاف  أو حاضرة بالكالم امل

 األستاذ.

 لأللوان التي يتم تحديدها من قبل الجامعة. -5
ً
 أن تلتزم بالزي املوحد وفقا

  .ن تحترم زمالئك وزميالتك في الدراسةأالجامعة ومنهم الحرس الجامعي، و  أن تحترم موظفي -6

الوطنية واملشاعر القومية بسوء لكل العاملين في الوسط  أو املعتقدات الدينية  إلىأن ال تس يء  -7

الدعاية  أو نها التفرقة أقيام تنظيمات من ش إلىن تتجنب الدعوة ألزمالئك الطلبة و  أو الجامعي 

طائفية، سواء كانت عن طريق تعليق الصور  أو مجموعة عرقية  أو تنظيم سياس ي  أو ألي حزب 

 والالفتات وامللصقات.

 ن تحافظ على املستلزمات الدراسية وممتلكات الكلية والجامعة ألنها وجدت لخدمتك.أ -8

 أال تستعمل جهاز النقال )املوبايل( بالصورة التي تخل باألدب والذوق العام. -9

تس ئ استغالل سجالت الكلية والجامعة بما في ذلك األوراق  أو أال تقوم بالتزوير والتالعب  -10

 سمية والشهادات العلمية.الر 
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ً
 . الحقوق أوال

 قسام الداخلية العائدة للجامعة.دن البعيدة بالسكن الجامعي في األيتمتع طلبة املحافظات وامل .1

 يتمتع الطلبة بقانون مجانية التعليم. .2

 ولية عن طريق املستوصف الجامعي.صل الطلبة على الرعاية الصحية األ يح .3

ن ال تتجاوز ثالثين أة من الجهات الصحية الرسمية على جازة املرضيالحصول على اإل يحق للطلبة  .4

 وبخالف ذلك يتم تأجيل الطالب للسنة الدراسية القادمة.
ً
 يوما

 نسانية القاهرة بقرار من مجلس الكلية.ل السنة الدراسية بسبب الظروف اإليحق للطلبة تأجي .5

 طاريح العلمية من مكتبة الكلية.   ملجالت والرسائل واأل عارة للكتب واللطلبة حق اإل  .6

. الواجبات  
ً
 ثانيا

( من قانون وزارة التعليم 47( من املادة )7( والفقرة )37( من املادة )1حكام الفقرة )أ إلىاستنادا       

 بالتعليمات الرقم )إ، و 1988( لسنة 40حث العلمي رقم )العالي والب
ً
، يترتب على 2007( لسنة 160لتزاما

 الطلبة االلتزام باآلتي:

 يلتزم الطالب بما يأتي: -1-املادة 

 
ً
وامر التي تصدرها وزارة التعليم العالي والبحث نظمة الداخلية والتعليمات واأل التقيد بالقوانين واأل  -أوال

 .املعهد( ،سساتها )الجامعة، الهيئة، الكليةالعلمي ومؤ 

 
ً
تعمد اثارة الفتن  أو املشاعر القومية بسوء  أو الوحدة الوطنية  أو عدم املساس باملعتقدات الدينية  -ثانيا

  أو العرقية  أو لطائفية 
ً
. أو الدينية فعال

ً
 قوال

 
ً
 خارجها. أو الفعل داخلها  أو مؤسساتها بالقول  أو سمعة الوزارة  إلىعدم اإلساءة  -ثالثا

 
ً
حترام لإلدارة وهيئة التدريس إنضباط عال و إوك الجامعي من ما يتنافى مع السلتجنب كل  -رابعا

 واملوظفين وعالقات الزمالة والتعاون بين الطلبة.

 
ً
 إسلوك املنضبط القويم الذي سيؤثر ال -خامسا

ً
عليه عند التعيين والترشيح للبعثات والزماالت  يجابا

 الدراسية.

 
ً
االمتناع عن أي عمل من شأنه االخالل بالنظام والطمأنينة والسكينة داخل الحرم الجامعي  – سادسا

 التستر على القائمين به. أو املشاركة فيه والتحريض عليه  أو املعهد(  أو )الكلية 

 
ً
 املعهد. أو الكلية  أو الهيئة  أو املحافظة على املستلزمات الدراسية وممتلكات الجامعة  -سابعا

 
ً
 املعهد. أو خالل بحسن سير الدراسة في الكلية عدم اإل  –ثامنا

 
ً
 هيئة على حدة. أو ن تراعى خصوصية كل جامعة أحد املقرر للطلبة على التقيد بالزي املو  – تاسعا
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ً
ممارسة أي صنف من صنوف  أو قيام تنظيمات من شأنها تعميق التفرقة  إلىتجنب الدعوة  -عاشرا

 االجتماعي. أو الديني  أو ضطهاد السياس ي اإل 

طائفية سواء كان  أو قومية  أو مجموعة عرقية  أو تنظيم سياس ي  أو تجنب الدعاية ألي حزب  -حادي عشر

 اقامة الندوات. أو ذلك في تعليق الصور والالفتات وامللصقات 

دينية دعائية داخل  أو قامة ندوات حزبية إ أو عدم دعوة شخصيات حزبية إللقاء محاضرات -ثاني عشر 

 الحرم ال
ً
 على الوحدة الوطنية. جامعي حفاظا

 حدى املخالفات االتية:إعاقب الطالب بالتنبيه إذا ارتكب ي -2-املادة 

 
ً
 عدم التقيد بالزي املوحد املقرر في الجامعة.  -أوال

 
ً
 تجاوزه بالقول على أحد الطلبة. أو عالقات الزمالة بين الطلبة  إلىساءة اإل  -ثانيا

 حدى املخالفات اآلتية:إرتكب باإلنذار إذا ايعاقب الطالب  -3-املادة 

 
ً
 يستوجب املعاقبة بالتنبيه مع سبق معاقبته بعقوبة التنبيه. -أوال

ً
 فعال

 
ً
 الكلية. أو خالله بالنظام والطمأنينة والسكينة في الجامعة إ – ثانيا

 30يعاقب الطالب بالفصل ملدة ) -4-املادة 
ً
 إذا ارتكب احدى املخالفات االتية: ( يوما

 
ً
 يستوجب املعاقبة باإلنذار مع سبق معاقبته بعقوبة االنذار. -أوال

ً
 فعال

 
ً
 عضاء الهيئة التدريسية.أعلى أحد منتسبي الجامعة من غير  تجاوزه بالقول  –ثانيا

 
ً
 خارجهما. أو املعهد  أو ليه داخل الكلية إعضاء الهيئة التدريسية بما يس يء قيامه بالتشهير بأحد ا -ثالثا

 
ً
 التي تخل بالنظام العام واآلداب. –داخل الحرم الجامعي  –قيامه بوضع امللصقات  -رابعا

عن سنة دراسية واحدة إذا ارتكب  يعاقب الطالب بالفصل املؤقت من الجامعة ملدة ال تزيد -5-املادة 

 تية:حدى املخالفات األإ

 
ً
 من هذه التعليمات.( 4فعال املنصوص عليها في املادة )حد األ أذا تكرر ارتكابه إ  – أوال

 
ً
الحزبية داخل  أو التجمعات السياسية  أو العرقية  أو حرض على التكتالت الطائفية  أو إذا مارس  -ثانيا

 الحرم الجامعي.

 
ً
 عضاء الهيئة التدريسية.أعلى أحد منتسبي الجامعة من غير  اعتدائه بالفعل  -ثالثا

 
ً
 استعماله العنف ضد زمالئه من الطلبة.  -رابعا

 
ً
 التهديد بالقيام بأعمال عنف مسلحة. -خامسا

 
ً
 جازة داخل الحرم الجامعي.إبدون  أو حملة السالح بأنواعه بإجازة  –سادسا

 
ً
  – سابعا

ً
 أبإهماله الجسيم  أو  احداثه عمدا

ً
 الكلية. أو في ممتلكات الجامعة  ضرارا

 
ً
 املعتقدات الدينية. أو الوحدة الوطنية  إلىساءته إ -ثامنا

 
ً
 خارجها. أو لقول على أحد اعضاء الهيئة التدريسية في داخل الكلية تجاوزه با -تاسعا
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ً
 الفعل. أو الهيئة بالقول  أو سمعة الجامعة  إلىساءة اإل  – عاشرا

 اخالله املتعمد بحسن سير الدراسة. –حادي عشر 

 رتكابه النصب واالحتيال على زمالءه الطلبة ومنتسبي الكلية.إثبوت  –ثاني عشر

ى حدإارتكب  إذايعاقب الطالب بالفصل النهائي من الكلية وبقرار من الجامعة ويرقن قيده  -6-املادة 

 تية:املخالفات األ

 
ً
 ( من هذه التعليمات.5حدى املخالفات املنصوص عليها في املادة )إ تكراره –أوال

 
ً
 الكلية  أو الجامعة املحاضرين في  أو اعتدائه بالفعل على أحد اعضاء الهيئة التدريسية  -ثانيا

 
ً
 تيانه فعل مشين ومناف لألخالق واآلداب العامة.إ -ثالثا

 
ً
 .وثائق مزوره مع علمه بكونها مزورة أو كتب  أو ية مستندات أتقديمه  -رابعا

 
ً
 يخل باألمن والطمأنينة داخل الحرم الجامعي  -خامسا

ً
املساعدة  أو اشتراكه فيه  أو ثبوت ارتكابه عمال

 عليه.

 
ً
 جنحة مخلة بالشرف تزيد مدة محكوميته فيها ألكثر من سنة. أو عند الحكم عليه بجناية  -سادسا

  -7-املادة 

 
ً
( من هذه التعليمات على 6و) (5و) (4و) (3( و)2ال يمنع فرض العقوبات املنصوص عليها في املواد ) -أوال

 القوانين العقابية. ذا وقعت املخالفة تحت طائلةإخرى من فرض العقوبات األ  ،الطالب املخالف

 
ً
ه خارج الجامعة فيكون النظر فيه ليإوى جزائية ضد الطالب عن فعل نسب إذا حركت دع –ثانيا

 إ
ً
  نضباطيا

ً
 حين البت في الدعوى الجزائية. إلى مستأخرا

  -: 8 -املادة 

لهيئة عضاء اأثنين من إلبة برئاسة معاون العميد وعضوية نضباط الطإيشكل عميد الكلية لجنة       

 وممثل عأالتدريسية على 
ً
حد أتحاد الطلبة )املنتخب( ويكلف إن ن يكون أحد اعضاء اللجنة قانونيا

 داريين بمقررية اللجنة.املوظفين اإل 

  -: 9-املادة 

 نضباط الطلبة.إنضباطية ما لم توص ي بها لجنة إية عقوبة أال يجوز فرض 

 -: 10-املادة 

املنصوص عليها في هذه التعليمات بقرار من مجلس الكلية وللمجلس  نضباطيةتفرض العقوبات اإل 

 عميد الكلية. إلىتخويل صالحياته 

 :-11-املادة 

 
ً
 . تكون عقوبة التنبيه واالنذار قطعية.أوال
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. للطالب املفصول من الكلية ملدة ال تزيد عن )
ً
 االعتراض على قرار الفصل لدى 30ثانيا

ً
( ثالثين يوما

.مجلس الكلية و 
ً
 يكون قراره قطعيا

. للطالب املفصول من الكلية ملدة تزيد )
ً
 االعتراض على قرار الفصل لدى رئيس 30ثالثا

ً
( ثالثين يوما

.
ً
 الجامعة ويكون قراره قطعا

 االعتراض على قرار الفصل لدى مجلس الجامعة ويكون 
ً
 نهائيا

ً
. للطالب املفصول من الكلية فصال

ً
رابعا

.
ً
 قراره قطعيا

 :-12-املادة 

 
ً
  للطالب االعتراض على قرارات الفصل املنصوص عليها في البنود ثانيا

ً
  وثالثا

ً
( من 11من املادة ) ورابعا

ن تعذر تبليغه فله حق إقرار الصادر بحقه فيام من تاريخ تبليغه بالأهذه التعليمات خالل سبعة 

 من 15االعتراض )
ً
 عالنات.تاريخ نشر قرار الفصل في لوحة اإل ( خمسة عشر يوما

 :-13-املادة

 15يعلق قرار العقوبة في لوحة االعالنات مدة ال تقل عن )
ً
مر الطالب أويبلغ بها ولي  ( خمسة عشر يوما

.
ً
 تحريريا

 :-14-املادة 

 . 1989( لسنة 19نضباط طلبة التعليم العالي رقم )إتلغى تعليمات 

 : -15-املادة 

 ة الرسمية.تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريد

لدراسية صدرت بحقه عقوبة من مجموع ساعات املادة ا %3إذا تجاوز الطالب نسبة غياب  .1

 .التنبيه

ادة الدراسية صدرت بحقه عقوبة من مجموع ساعات امل %5إذا تجاوز الطالب نسبة غياب  .2

 ولي.نذار األ اإل 

ستمارة للتسجيل والحصول إقسام الداخلية في الجامعة اية كل عام دراس ي تطلق مديرية األفي بد .1

الراغبين بالسكن حجز على سكن جامعي للطلبة على موقع املديرية االلكتروني ليتسنى للطلبة 

 ماكنهم.أ
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خلية إلثبات مديرية االقسام الدا إلىتقوم الكليات بتزويد الطالب الراغب بالسكن بكتاب تأييد  .2

 حقيته بالسكن. أاستمراره بالدراسة و 

سماء الطلبة املشمولين بالسكن على موقعها لغرض مراجعتها وحجز أتقوم املديرية أعاله بإعالن  .3

 أماكنهم.

ر السكن واالجراءات املتبعة، اذ تقوم املديرية ومن خالل تعليمات واوام إلىيخضع الطالب  .4

نشاطها االعالمي ولوحة االعالنات بإعالم الطلبة بالسياقات التي تؤمن سكنهم واملحافظة على 

 البنى التحتية وأثاث االقسام السكنية.

 
 
ً
واملجالت العلمية في اختصاص ي القانون  واألطاريحتحتوي مكتبة الكلية على الكتب والرسائل   -:أوال

 والعلوم السياسية وعلى النحو االتي: 
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 اعدادها الكتب ت

 36 القانون الجنائي الدولي -1

 211 القانون التجاري  -2

 379 القانون املدني -3

 568 القانون الجنائي -4

 79 قانون دولي خاص -5

 263 قانون دولي عام -6

 45 قانون حقوق انسان -7

 72 قانون العمل -8

 171 القانون الدستوري -9

 279 القانون االداري  -.1

 233 االسالميةالشريعة  -11

 143 قانون املرافعات واالثبات -12

 22 املعاجم القانونية -13

 55 تاريخ وادب -14

 136 ثقافة عامة -15

 19 مدخل قانون  -16

 54 تاريخ القانون  -17

 100 رسائل املاجستير والدكتوراه -18

 39 لغة انكليزية -19

 25 فكر سياس ي -.2

 173 عالقات دولية -21

 198 انظمة سياسية -22

 421 املجالت العلمية -23

: يتضمن عمل املكتبة االجابة على الكتب الرسمية واالعارات الداخلية لكافة املراحل واالعارات 
ً
ثانيا

 ا
ً
  ،لخارجية للمرحلة الرابعة حصرا

ً
عن تقديم املساعدات للضيوف من خارج الجامعة فيما يخص  فضال

مواضيع الكتب املتوفرة في املكتبة. وكذلك مساعدة طلبة املاجستير في كليتنا باإلعارات الداخلية 

 والخارجية.
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 تنظم شعبة النشاط الطالبي في كلية القانون والعلوم السياسية وترعى مواهب الطلبة في

الجامعة، من خالل  أو مج سنوي سواء على مستوى الكلية املجاالت الرياضية والفنية واألدبية وفق برنا

وإقامة املهرجانات الشعرية واملسابقات الثقافية ، قسام الكليةأامة البطوالت الرياضية بين شعب و إق

 خماسأة. هذا ومن الجدير بالذكر واملعارض الفني
ً
 لكرة القدم و ن الكلية قد انشأت ملعبا

ً
 قيد يا

ً
مسرحا

 منها لألنشطة الرياضية والفنية وباالعتماد على االمكانيات الذاتية للكلية ، االنشاء وقاعة رياضية
ً
دعما

 فقط.
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