1440 - 2019
Faculty of Law Guide In Egypt

Written By: RaMi Ezezi
Lawyer & Education Supervisor At
- Khatwa Network

CopyRights Reserved ©

تجمع طلبة الحقوق السوريين في مصر

>> جــــــدول المحــــتويات <<
·•● OOمقدمة 2 ................................................................................................·•●OO
* أقسام الكلية 2 ......................................................................................................::
* شُعب الدراسة 3 ................................................................................................... ::
* التقديرات 4 .........................................................................................................::
*هل يشترط الحضور في كلية الحقوق ؟ 4 ...................................................................... ::
·•● OOنبذة عن األقسام 5 .................................................................................. ·•●OO
* القانون العـام *5 .....................................................................................................
* القانون الخاص * 6 ..................................................................................................
* فكرة عامة عن بعض المقررات وبعض المحتويات * 7 .......................................................
·•● OOالمقارنة بين كلية الحقوق وكلية العلوم السياسية ! 9 ........................................ ·•●OO
·•● OOمجاالت عمل كلية الحقوق 10 .................................................................... ·•●OO
* تاريخيا  ,األنظمة القانونية وخريطة توضيحية 10 .........................................................::
·•● OOماذا بعد التخرج ؟ 14 .............................................................................. ·•●OO
* استخراج الشهادات 14 ..........................................................................................::
* التصديقات 15 .................................................................................................... ::
* السيرة الذاتية 16 ........................................................................................... :: CV
* الشهادات 17 ......................................................................................................::
* خطابات ورسائل التوصية 17 ..................................................................................::
·•● OOمعادلة الشهادة في سوريا 18 ..................................................................... ·•●OO
* األوراق المطلوبة 18 ............................................................................................ ::
* التصديقات 18 .................................................................................................... ::
* الخطوات 19 ....................................................................................................... ::
* ماهي المواد التي تحتاج لتعديل ؟ 19 ......................................................................... ::
* هل التعديل صعب ؟ 20 .......................................................................................... ::
·•● OOنصائح أخيرة للمستجد 20 ......................................................................... ·•●OO
وفي النهاية 20 .............................................................................................................

1

قال هللا تعالى في كتابه العزيز) :واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل(
 تهدف كُلية الحقوق عموما الى تخريج طالب أكفاء يستطيعون تلبية احتياجات سوق العمل على الصعيد المحليوالدولي ,من خالل تقديم المشورة والحلول القانونية والمساهمة في نشر الفكر القانوني السليم داخل بالدهم وخارجها
والقدرة على تقديم األبحاث العلمية والفكرية التي ت ُغني العلوم االجتماعية..
 تسميات كُلية الحقوق تختلف من بلد الى اخر ..هناك من يسميها كلية القانون أو الحقوق والعلوم السياسية أو الحقوقوالعلوم االقتصادية
بسبب أن دراستها تحتوي على تلك العلوم ُمجمعة( ..الشريعة – القانون – االقتصاد – السياسة) .
 الزمت كلية الحقوق كليات الطب في كثير من الجامعات عند نشأتها كبداية أولى ,مما يُعطي داللة واضحة على أهميةالمجتمع القانوني..
 القانون الوضعي من وضع البشر ولكن معظم احكامه في بالدنا مستمدة من الشريعة اإلسالمية.. -تنتمي كلية الحقوق الى العلوم االجتماعية واإلنسانية والسلوكية في آن واحد..

* أقسام الكلية ::
 تتنوع اقسام الكلية وتتعدد الى :: -1القانون العام
 -2القانون الخاص
 -3القانون الجنائي
 -4القانون اإلداري
 -5القانون المدني
 -6القانون التجاري والبحري والجوي
 -7القانون الدولي العام
 -8القانون الدولي الخاص
 -9الشريعة االسالمية
 -10المرافعات
 -11االقتصاد والمالية العامة
 -12التحكيم
 -13تاريخ القانون
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* شُعب الدراسة ::

يوجد في الكلية ثالث شُعب دراسية  ( ..اللغة العربية – اإلنكليزية – الفرنسية )
* أوال  ::شعبة اللغة العربية :
 وهي الشعبة العامة التي ينتظم بها جميع الطلبة  ..ثم بعد ذلك يقومون بالتقدم لالنتساب الحدى شُعباللغات

بشرط تحقيق الشروط المطلوبة والتي سوف يتم ايرادها في كل قسم ..
 تقبل شعبة اللغة العربية الدراسين من ( االنتظام – االنتساب الموجه )االنتظام  ::من حقق المعدل المطلوب لدخول الكلية بشكل مباشر
االنتساب الموجه  ::من لم يحقق المعدل المطلوب لدخول الكلية يستطلع االلتحاق بشعبة االنتساب
الموجه وهي شعبة عادة ما تكون اقل من االنتظام في المفاضلة بحوالي  3الى .. % 4
كبديل لمن فاتته فرصة االنتساب لشعبة االنتظام  ..ويستطيع الطالب التحويل الى االنتظام في السنة
الثانية او الثالثة او الرابعة  ,بشرط حصوله على تقدير ( جيد ) ..
**********
* ثانيا  ::شعبة اللغة اإلنكليزية ::
 في البداية يجب التنويه الى انه ال يتم دراسة كافة المقررات باللغة اإلنكليزية  ..بل فقط نسبة تتراوحالى  .. % 60و اللغة العربية حوالي الـ % 40
 شروط الشعبة تختلف من جامعة الى غيرها  ,فيكون الشرط اذا قل كثيرا  ..وهو الحد األدنى غالباالحصول على درجة  40من  50في الثانوية العامة ( مادة اللغة اإلنكليزية ) وان تكون اللغة األولى
فما فوق ..
**********
* ثالثا  ::شعبة اللغة الفرنسية ::
 يوجد شُعبة باللغة الفرنسية ولكن أيضا يجب الحصول على درجة قد تكون من  40فما فوق وأنتكون الفرنسية لغة الطالب األولى في الثانوية العامة..
 من الممكن ان تكون نسبة التدريس داخل هذا القسمتتراوح بين  % 50لغة فرنسية  ..و  % 50لغة عربية
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* التقديرات ::
 تكون درجة المادة الواحدة في كلية الحقوق (  20درجة )وبالتالي تنقسم التقديرات العامة للمقررات الى ما يلي ::
-1
-2
-3
-4
-5
-6

ضعيف جدا  :من  0الى  6.5درجة
ضعيف  :من  7الى  9.5درجة
مقبول  :من  10الى  12.5درجة
جيد  :من  13الى  15.5درجة
جيد جدا  :من  16الى  17.5درجة
امتياز  :من  18الى  20درجة

مما يعني أن التقدير التراكمي بالنسبة المئوية او حتى للمقرر الواحد كالتالي ::
-1
-2
-3
-4
-5
-6

من  0الى  % 35ضعيف جدا
من  35الى  % 50ضعيف
من  50الى  % 65مقبول
من  65الى  % 80جيد
من  80الى  % 90جيد جدا
من  90الى  % 100امتياز

(( فرص القيد في الكلية )) عامين دراسيين للسنة األولى  ,وثالث أعوام دراسية للسنة الثانية
وخمس أعوام للسنة الثالثة  ,وخمس أعوام للسنة الرابعة ..
*هل يشترط الحضور في كلية الحقوق ؟ ::

 ال يوجد شرط الزامي لحضور المحاضرات  ..ولكن يوجد بعض الجامعات تتضمن اللوائح الدراسيةفيها على تدريبات عملية
هذه التدريبات العملية تُعد مثل أي مقرر من المقررات الدراسية ال تؤثر في النجاح او الرسوب
ولكن تؤثر كثيرا على التقدير العام التراكمي  ..ولذلك يُنصح عندئذ بحضورها
ليس فقط من اجل الدرجات بل من اجل التعلم واكتساب الخبرة اكثر ..
هذه التدريبات العملية يقوم مجلس الكلية بوضعها وتحديدها وتحديد القائم على التدريس فيها
ما بين ُمعيدين ومستشارين في المحاكم والهيئات القضائية ..
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تنقسم الدراسة في الكلية بشكل رئيسي الى قسمين رئيسيين ..
( قسم القانون العام  ..والخاص ) وسيتم توضيح القوانين الفرعية الناتجة عن كل قسم على حدى
على شكل مخطط ..
وهذه األقسام الفرعية  ..كل قُسم منها يضم موضوعات عديدة ومتنوعة

* القانون العـام *

القانون االداري

القانون الجنائي
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* القانون الخاص *
قانون
المرافعات

الدولي
الخاص

قانون
العمل

البحري
والجوي
القانون
التجاري

* بقية االقسام *

الشريعة
االسالمية

تاريخ
القانون

االقتصاد
والمالية العامة
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* فكرة عامة عن بعض المقررات وبعض المحتويات *
القانون
الدستوري

الشريعة
اإلسالمية

الدولي
العام

يتعلم الطالب في هذا المقرر  ..معنى الدستور وكيفية وضعه وانشاءه والتعديل او االلغاء واألنظمة السياسية في العالم
وانواعها
وكيف يتم انتخاب الحاكم والبرلمان  ..باإلضافة الى الحكومات واشكالها والديمقراطية ..

على مدار األربع سنوات ,يتعلم الطالب العديد من الموضوعات في الشريعة اإلسالمية منها  ::الفقه اإلسالمي وأدواره ثم
القواعد الفقهية  ..ونظريات الملكية والعقد في الشريعة والمذاهب الفقهية في الفقه اإلسالمي
 الزواج والطالق  ::الخطبة وشروط الخطبة ثم الزواج واركانه وشروطه وحقوق الزوجين المشتركةالطالق وطرق انحالل الزواج والرجعة وحضانة األوالد ..
 الميراث  ::يتعلم الطالب حساب المواريث واألهلية وانواعها  ,معرفة درجات الورثة وكذلك أصحاب الفروض وتطبيقاتعملية وحسابية على ذلك  ,باإلضافة الى الوصايا وشروط الوصية
واالوقاف وأنواع األوقاف ..
 أصول الفقه اإلسالمي  ::يتعلم الطالب معنى الفقه بشكل موسع عنه في السنة األولى  ..ويتعلم استنباط االحكام الشرعيةمن األدلة ,ويعلم الفرق بين االلفاظ الثالثة  ..الحاكم والمحكوم عليه والمحكوم فيه والمحكوم به
ثم االجتهاد والتقليد والنسخ والتعارض والترجيح ,واأللفاظ واقسامه من حيث وضعها واستعمالها والوضوح والخفاء فيها
والداللة على المعاني .

 يتعلم الطالب ,أنواع المنظمات الدولية ,وكيفية انشاءها ومن اين تستمد مصادر تشريعها وتصنيفها الى ما هو عام وما هوإقليمي وما هو سياسي وما هو اقتصادي
ويقوم الطالب بدراسة مفصلة لمنظمة األمم المتحدة وما تحتوي من جمعية عامة ومجلس امن وطرق التصويت واالعتراض
على القرارات من قبل الدول الدائمة بحق الفيتو وطريقة انتخاب الدول األعضاء غير الدائمين
ودراسة بعض منظمات متخصصة على سبيل المثال منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي
فهذه منظمات مختصة اقتصاديا ..
ومن المنظمات اإلقليمية  ..جامعة الدول العربية ومنظمات االتحاد االفريقي وغيرها ..
 أيضا يتعرف الطالب على  :العالقات الدبلوماسية والبعثات القنصلية وطريقة تشكيلها والية عملها في الدول باإلضافة الى معرفة الطالب بقانون الدولي لحقوق االنسان والذي يتم تطبيقه في حاالت السلم -وهناك القانون الدولي اإلنساني والذي يتم تطبيقه في حاالت السلم والحرب

الدولي
العام
()2

 المعاهدات الدولية تحكمها اتفاقية شهيرة ت ُسمى اتفاقية ( فيينا ) بموجب هذه االتفاقية يتم توقيع وانشاء المعاهداتواالتفاقيات بين الدول
ويتعلم الطالب الفرق بين المصطلحات االتية  ::العرف الدولي – التحفظ – التوقيع – االتفاقية – المعاهدة – العنصر البري
والمائي – الحد الجوي والبحري للدولة
 ويقوم بدراسة أنواع المياه اإلقليمية والبحر العالي والمنطقة االقتصادية الخالصة للدول وهل لكل دولة الحق في حد معينتقوم باستغالل المنطقة البحرية بحرية تامة ام ان هناك قيود ؟ ..
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الشركات
التجارية
وقانون
التجارة
القانون
التجاري

االقتصاد

البحري
والجوي

المدخل
الى
القانون
والقانون
الجنائي

 في البداية ,القانون التجاري نتعرف من خالله ما هو المتجر ؟ ومن هو التاجر ؟ وكيف يقوم بإدارة تجارته من خاللدفاتره التجارية ,واالعمال التجارية  ,ومما يتكون المتجر  ..من عناصر مادية ومعنوية
المادية مثل األثاث والمعدات  ..والمعنوية  ..مثل الزبائن والعنوان وشعار المتجر ونُفرق بين مصطلح المتجر والمحل
التجاري .
 الشركات التجارية ,نتعلم ماهي الشركة وانواعها  ..وان هناك شركات لألشخاص وهناك شركات ذات مسؤولية محدودةوشركات أسهم ..
وكيف يتم تأسيس الشركة وحلها  ..والتفرقة بين األسهم والسندات ..
 هنا يتعلم الطالب عن السندات  ..مثل سند السحب  ..والسند ألمر  ,والشيكات وكيف ت ُكتب الشيكاتوطريقة تداول الشيكات,
ثم يعرف ما هو الفرق بين الخطابات المصرفية والوديعة النقدية وكذلك أنواع الحسابات
مثل الحساب الجاري وغيره ..
وماهي بطاقات االئتمان ؟ وانواعها
 االقتصاد من المواد األساسية في كلية الحقوق ,لذا يتعلم الطالب العديد من المفاهيم في مجال االقتصاد والبنوكونذكر منها ايجازا ::
 ما هو علم االقتصاد ؟ األنظمة االقتصادية مثل الرأسمالية واالشتراكية  ..ومراحل تطورهم البنوك وانواعها والنقود المعدنية والورقية وطريقة إصدارها من ( البنك المركزي ) المالية العامة للدولة واعداد موازنة الدولة العامة وتحصيل الضرائب العامة والنفقات الالزمةوإقرار الميزانية  ..وما يعرف بأمالك الدولة ( الدومين )
 الضرائب مثل ضريبة األرباح والرواتب واألجور والبيوع ورأس المال .. األوراق المالية البحري  ::ماهي السفينة ؟ وهل للسفينة جنسية دولة ما ؟ كيف يتم امتالك السفينة وما الفرق بين المجهز للسفينة وبينمالك السفينة  ..وما هو طاقم السفينة  ..من مالحون وقبطان وغيرهم  ..وماذا عن االخطار البحرية مثل تصادم السفينة
والتأمين البحري والتدخل لإلنقاذ من قبل سفينة أخرى ؟
واحكام التجارة البحرية ونقل البضائع.
.
 الجوي  ::الطائرة  ,واحكام المالحة الجوية ونقل البضائع عبر الجو  ,تذاكر الركاب واالمتعة والبضائعوالتأمين الجوي  ..يحكم عملية النقل في القانون الجوي اتفاقيتين شهيرتين للغاية هما وارسو  1929ومونتريال , 1999
ثم النظام القانوني للفضاء الجوي والحركة المالحية  ..وطاقم الطائرة
 عقد النقل الجوي ومسؤولية الناقل عن األخطاء واالضرار التي يرتكبها ويسببها الناقل ( شركة الطيران )مدخل القانون  :يدرس الطالب نظرية القانون والحق  ..في نظرية القانون يدرس ما هو القانون ؟ وخصائصه وضرورته
والتفرقة بينه وبين قانون الطبيعة والعُرف والعادات االتفاقية بين االفراد  ,ثم ما هو الفرق بين قاعدتي القانون الشهيرتين
وهما ( االمرة والمكملة ) ثم مصادر القانون المباشرة وغير المباشرة ..
 في نظرية الحق  ::يدرس الطالب تعريف الحق واركانه  ,اشخاص الحق هما الشخص الطبيعي كاإلنسان واالعتباري مثلالدولة او الشركة والمنظمة ..
.
القانون الجنائي  ::يتم دراسته بشكل مكثف على مدار األربعة سنوات  ( ..والجنائي من امتع المقررات )
يكفي لنا ان نقول خطوط عريضة  ..لمقرر السنة األولى فقط
 علم االجرام والعقاب  ::أسباب الجريمة والعوامل المؤدية لها ( داخلية وخارجية )داخلية مثل ان تكون عوامل اصلية وخارجية مثل عوامل ثقافية او سياسية او طبيعية
ويحتوي على نظرية لومبروزو الشهيرة التي صنفت المجرمين الى أنواع مثل المجرم العاطفي والمجرم المعتاد
والمجرم بالصدفة والمجرم السيكوباتي ..
علم العقاب يشمل الجزاء والعقوبة والتدابير االحترازية التي يتم توقيعها على المجرم ..
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 نرى في بعض الدول الطفرة الكبيرة في معدالت كلية العلوم السياسية التي تفوق كلية الحقوق  ,فهلهذا يعني ان كلية العلوم السياسية افضل من كلية الحقوق ؟ سوف نجيب عن ذلك بحدود معرفتنا ::
 في البداية طالب العلوم السياسية لديه الخيار في التخصص اما في السياسة او االقتصاد ليقومبالتعمق اكثر في تخصصه ..
حديثنا يتوجه نحو السياسة بالذات لذا  ,يقوم طالب السياسة بدراسة الحكومات وال ُحكام على مر
التاريخ ُ ,معظم دراسة السياسيون تتوجه الى األبحاث النظرية وتطور السياسة ودراسة القانون الدولي
العام والدفاع عن الحريات العامة وحقوق االنسان كما طالب الحقوق ..
وتقوم بتحليل السياسة العامة وتطبيقها على المجتمع  ,ودراسة األنظمة القومية  ..باإلضافة للدساتير
والمعاهدات الدولية ..

 اذا ما نظرنا الى العلوم التي يتحصل عليها طالب العلوم السياسية  ..بشكل سريع ومقتطف ..( العالقات الدولية – الجغرافيا السياسية – الفكر السياسي القديم – علم االجتماع السياسي – الفكر
السياسي – مدخل الى االقتصاد – اقتصاد دولي – إدارة االزمات – نظم دبلوماسية وقنصلية – حقوق
االنسان – قانون دولي – قانون دستوري – الفكر السياسي العربي اإلسالمي – اإلدارة العامة – القضية
الفلسطينية – قضايا عالمية معاصرة – الفكر السياسي األوروبي ) وغيرهم

 في هذه الحالة نجد  ,ان هناك العديد من المقررات والعلوم المشتركة بين الحقوق والعلوم السياسية ..اذن ماهي فرص العمل لخريجي العلوم السياسية ؟ ..
( باحث ومفكر سياسي – العمل في الخدمة المدنية قطاع عام كالجمارك والبنك ومؤسسات الخارجية
والهجرة – التدريس – الصحافة – مستشار مالي – ناشط سياسي – محلل اقتصادي – مدير حملة
انتخابية )
* في الحقيقة بنسبة  % 80مما ورد أعاله يستطيع خريج الحقوق وخصوصا الحائز على دراسات
عليا في مجال العالقات الدولية العمل بهم ..

 الخالصة  ..ال يوجد ثمة فرق كبير بين دراسة العلوم السياسية من جهة  ..والحقوق من جهةولكن مع األسف هناك من يسعى ويحاول لتشويه صورة كليات القانون وال ندري ما السبب !

كون أن كليات الحقوق من الكليات المطلوبة ..
وهذا ماال نراه في الدول األوروبية المتقدمة ّ ..
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 -مجاالت عمل خريج كلية الحقوق عديدة  ..نذكر منها ما يلي ::

 )1المهنة االصلية  :المحاماة  ,بعد التسجيل في نقابة المحامين
 )2في سوريا ( االلتحاق في كلية الشرطة ) <<مالحظة طالب الشرطة يدرس نفس مواد الحقوق
 )3في حال كان ُهناك اعالن لدورة قضائية في المعهد القضائي يُمكن االنتساب اذا ماتحققت الشروط
كمحاولة للتخرج من المعهد للعمل بساحة القضاء ..
 )4النيابة العامة ..
 )5القطاع العام والوظائف العامة أيا كانت
 )6العمل في التدريس او االنتساب لهيئة التدريس في الجامعة
 )7مستشار قانوني للشركات ( حكومية او خاصة )

 )8العمل في المنظمات الدولية واألمم المتحدة
 )9العمل في الخارجية والسلك الدبلوماسي
 )10العمل في مجال حقوق االنسان والدفاع عن الحريات العامة
 )11العمل في القطاع الخاص
 ) 12العمل في البنوك  ,وأخيرا الصحافة ( بحال كان لديك موهبة في االعداد وكتابة المقاالت )
* تاريخيا  ,األنظمة القانونية وخريطة توضيحية ::

 األنظمة القانونية السائدة هي خمسة  ,ولكن األكثر شهرة والمنتشرة على الصعيد العالمي هي ثالثوهذه األنظمة كالتالي :
 -1النظام الالتيني او المشترك او المدني
 -2االنجلوسكسوني او نظام السوابق القضائية
 -3الشريعة االسالمية
 -4القانون العُرفي

 -5النظم اليهودية
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* النظام االنجلوسكسوني :
 يُقصد بذلك القانون العام احيانآ  ,وهو قد بدأ بعد غزو لقبائل المملكةالمتحدة ( بريطانيا ) في القرن الخامـس عشر  ,ويستند هذا النظام الى *
السوابق القضائية * وهذه السوابق تُعد مصدرآ من مصادر التشريع فهي
عبارة عن سابقة قانونية قد مرت على الهيئة القضائية تاركة مبدأ قانونيآ
أو قاعدة قانونية يتم استخدامها في حال ورود قضايا مشابهة
 لكن ما الذي يُميز هذا النظام ؟يتميز بأنه ال يوجد قضاة متعددون لالختصاصات القضائية  ,فمثآل
يستطيع أي قاضي النظر في القضايا الجنائية والمدنية والتجارية وحتى
األُسرية .
ويُعد القانون التجاري لديهم جزءآ من القانون المدني  ,ليس منفصآل كما
سنرى الحقآ في النظام الالتيني
 أين يوجد هذا النظام ؟يتواجد في دول امريكا الشمالية وبريطانيا واستراليا  ,عدا والية لويزيانا
االمريكية فتأخذ بنظام الالتيني المدني ..

* النظام الالتيني أو المدني *
 وهو النظام الشهير  ,هذا النظام اليعتمد على السوابق القضائية انما يعتمد علىالقانون المكتوب  ,وقد تأثر بنظم قانونية قديمة وسابقة مثل
( قانون حمورابي – مدونة بكوخوريس )
 وهنا يقوم القاضي بالبحث في القوانين ال في السوابق القضائيةولكل اختصاص قاضي يختص به قضائيآ  ,على عكس النظام العام
فهناك قاضي مدني  ,جنائي  ,تجاري وهكذا ..
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 أين يوجد هذا النظام ؟يتواجد في شمال اسيا  -أوروبا – والدول العربية ولكن الدول العربية تتبع نظامين
 ,وهذا ماسنتحدث عنه األن في نظام الشريعة االسالمية ..

* نظام الشريعة االسالمية *
 وهو نظام يعتمد على تعاليم الدين االسالمي وأوامر هللا سبحانه وتعالى والفقهاالسالمي ..
 وقد ادخل نظام الشريعة الكثير من القواعد القانونية للتشريعات الوضعيةلعل أهمها هو ( نظرية الميسرة – حوالة الحق والدين )
السؤال األن  :ماهو ال ُمطبق في الدول العربية من نُظم قانونية ؟
االجابة  :أننا نتطرق االن لفكرة القانون المشترك  ,ففي الدول العربية تم أخذ
القالب المدني للقانون ( الالتيني ) وتم وضع االحكام او القواعد
من الشريعة االسالمية  ,وهذا ليس فقط في الدول العربية ..
 أي ان هذا التنوع يوجد في كثير من الدولفمثآل :
 -1دولة االمارات العربية المتحدة :تأخذ بنظام الشريعة والنظام المدني اضافة
للنظام العُرفي .
 -2المملكة العربية السعودية :تأخذ بنظام الشريعة فقط دون النظام الالتيني .
(يوجد خريطة ُمرفقة توضح الدول التي تأخذ باالنظمة القانونية المتنوعة )
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* استخراج الشهادات ::
 اول خطوة يجب على الخريج فعلها هي سحب الملف  ..وانتظار جهوزية الكلية إلصدار الشهادات بعداعتماد مجلس الكلية  +الجامعة لنتيجة النجاح
اعتماد مجلس الكلية يكفي فقط إلصدار افادة بنجاحك في السنة الرابعة ولكن ال يسمح ابدا بإصدار
شهادة تخرج حتى يقوم مجلس الجامعة باعتماد النتيجة ..
*
عدد الشهادات الوسطي التي يجب استخراجها في اول مرة :اقتراح شخصي :
عدد (  ) 3باللغة العربيةعدد (  ) 2باللغة االنكليزيةعدد (  ) 1باللغة الفرنسية*

#باالضافة الستخراج كشوفات الدرجات ..ايضا اقتراح شخصي :
 عدد (  ) 2عربي عدد (  ) 1انكليزي بالنسبة للفرنسي الموضوع يعود اليك ولرغبتك في استخراج شهادة باللغة الفرنسية ام ال.#اخيرا  :المحتوى العلمي :
 المحتوى العلمي يشمل كل مواد الكلية بنبذة مختصرة عن كل مادة ومحتوياتها وكأنك تجمع فهرسكل مادة على حده ولكن بشرح مبسط  ..وطبعا هذا يفيد بحال قررت السفر سواء لدولة عربية او اجنبية
او عُدت الى سوريا
في حال ُ
طلب منك لتعديل الشهادة :
 استخرج نسخة (  1عربي ) و نسخة (  1انكليزي ) ..*
#الثانوية_العامة  ::سواء كانت شهادتك مصرية او سورية
من المعروف ان الشهادة العليا تلغي الشهادة األقل منها في الدرجة ولكن هذا كالم شبه صحيح وشبه
خاطئ  ,الن شهادة الثانوية من الشهادات المهمة للتعديل
يفضل أن تقوم بتجهيزها مع نسخة ُمترجمة عنها الى اللغة اإلنكليزية ..
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* التصديقات ::
 بعد استخراج األوراق المطلوبة ,حان وقت التصديقاتيوجد اختام معينه وتصديقات يجب التأكد منها قبل الذهاب للخارجية المصرية وهي:
 -1ختم النسر الخاص بالكلية  +توقيع العميد
 -2ختم النسر الخاص بالجامعة نفسها ( شؤون طلبة الجامعة )
 -3ختم امين الجامعة  +توقيع االمين حصرا
 -4ختم الخارجية المصرية
*
قد يُخيل لكم انه هل من الممكن ان ينسى امين الجامعة التوقيع على الورق الرسمي ؟؟ الحقيقة ال ولكن
نظرا لكثرة العمل قد يقوم موظف ما بوضع ختم امين الجامعة ثم تسليم األوراق ألمين الجامعة لتوقيعها
وبالتالي من الممكن ان تسقط ورقة ما سهوا ويكون عليها الختم فقط  ,وبالتالي تغدو غير مقبولة
*
#بالنسبة للسفارة ؟ .
ختم السفارة ضروري في حالة واحدة فقط  ,العودة الى سوريا  ..والمتطلبات عند العودة الى سوريا
صعبة وكثيرة ف يجب عليك البحث فيها ومعرفة ماهو مطلوب خصوصا جواز السفر واالقامات القديمة
والحالية ...
اما في حالة السفر لدولة اجنبية او عربية  ,فال يوجد داع لختم السفارة السورية ..
*
#االهم_بالنسبة_للثانوية  ..تكلمنا عن أوراق الجامعة ب ُحكم انها تُوثق في نفس المؤسسة

اما الثانوية العامة  ..يكون المتطلب فيها فقط ختم اإلدارة التعليمية التابع لها  ..فيجوز ان تكون غير
مختومة  ,شهادتي نفسها لم تكن مختومة ويجب ختمها مع ختم المدرسة
ثم يتم تصديقها من الخارجية  ,لو اردت ترجمة الشهادة للغة االنكليزية  ..فيوجد خطوات معينة تختلف
حسب كل محافظة يجب عليك االستفسار عن ذلك في اإلدارة التعليمية التابع لها ..
عموما وفي كل الحاالت سواء الثانوية أو غيرها  ..األفضل تصديقها من الخارجية المصرية ثم ترجمتها
لدى مكتب ترجم معتمد ( ترجمان ُمحلف )
او قُم باستخراج شهادة ُمترجمة أصال وجاهزة اذا كان ذلك متوفرا ..
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* السيرة الذاتية :: CV
من الضروري جدا ان تبدأ بإعداد السيرة الذاتية الخاصة بك ,ويجب ان تكون انيقة ومرتبة بحيث
تناسب اكثر لو أنك تريد تقديمها لعدة جهات  ..وعمل قوالب جاهزة لجهات معينة
أي ليس من الضروري ان تقوم بعمل سيرة للجامعات وسيرة للعمل وغيرها ..بالعكس صمم واحدة
مبدئيا ت ُناسب جميع الجهات التي سبق ذكرها بحيث يمكنك ارسالها لهم بدون أي مشكلة..
 ابدأ بالحصول على كورسات مهمة جدا لحياتك العملية سواء بمجالك او خارج مجالك ,أي في حالانك متخصص بمجال الحقوق انظر الى تفكيرك بخصوص ( ماذا سوف اتخصص في المستقبل ؟ ) ..
وبغض النظر عن التدريبات المهنية ..لو أحببت الدولي العام مثال ابحث عن المنظمات والكورسات التي
تخص كُل من مجاالت فروع القانون الدولي مثل ( حقوق االنسان – الدولي اإلنساني – الدولي للتنمية )
لو كنت تريد االختصاص بفروع التجاري واالقتصاد  ..فهناك البنوك الخاصة اما المصارف الحكومية
ال تقبل أجانب غالبا ,وألننا في زمن بات مطلوب فيه عدة أمور مهمة جدا ::
 -1التكنولوجيا ,يجب ان تقوم بالحصول على شهادة ((  )) ICDLفي حال لم تكن تعرف كيف تعمل
على برامج المايكروسوفت  ,والتي أقوم شخصيا بتصنيف أهميتها كالتالي :
* EXCEL

* WORD
* ACCESS
* POWER POINT
 -2اللغة ,وهي الشيء الثاني والمهم والذي يجب عليك االهتمام به اثناء دراستك الجامعية  ..ثم قم
بعمل امتحان في الـ  IELTS OR TOEFLبحسب رغبتك او اتجاهاتك الحقا في اختيار التخصص
 -3هناك أيضا أمور إضافية يمكنك اكتساب خبرة فيها مثل الـ ( ديزاين – محاسبة – الخ ) ..
 -4اذا وجدت كورسات وتدريبات مهنية في مجال تخصصك فال تُضيعها من يدك خصوصا لو كانت
معتمدة من جهة ما مثل الجامعة التي تدرس فيها..
#من هذه الدورات التدريبية المهمة الى حد ما (صياغة العقود القانونية وترجمتها من العربية الى
اإلنكليزية والعكس) ولو كان لديك اهتمام باللغة اإلنكليزية القانونية فهذا مجال خاص وله امتحان خاص
ايضا حتى تجتازه لتكون مؤهل لدراسة هذه اللغة وهو امتحان الـ TOLES
 -5واالهم ,التطوع  -العمل التطوعي مهم جدا لرفع الخبرات والكفاءة ومفيد جدا في السيرة الذاتية.
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* الشهادات ::
اذا كان لديك شهادات خبرة او كورسات فال يجب اهمالهم او القول بعدم اهميتهم لعدم االعتراف فكل
دولة لها نظام خاص باالعتراف او تعديل الشهادات وبكل حال جميع الشهادات مفيدة للمنح والتقدم
للجامعات والعمل الحقا واذا كان لديك شهادات من الكلية يجب تصديقها من الجامعة أيضا فأختام الكلية
حينها ال تكفي ..وهذا من اجل ال ِعلم..
*
 موضوع مهم بالنسبة لطالب الثانوية المصريةطالب السنوات ( ) 16/15 - 15/14 - 14/13
 كما تعلم هناك استمارة نجاح (الشهادة األساسية) وهناك الشهادة االصلية (الكرتون كما تُسمى)والتي تُفيد نجاحك في مرحلة الثانوية العامة  ,لذلك عليك احضارها ألنها مهمة وسوف تحتاج اليها
الحقا وهي موجودة في مخازن اإلدارة التعليمية التابع لها ..

* خطابات ورسائل التوصية ::
 من أهم النقاط التي يجب الحديث عنها ,لو كان لديك الرغبة بالعمل التطوعي او التقدم لمنح جامعيةوبغض النظر عما كتبته في سيرتك الذاتية فان جهات العمل والجامعات تتطلب رسائل توصية وقد تكون
مشروطة بعدة أنواع (علمية وعملية)
يمكن استصدار رسائل التوصية من::
-1دكتور جامعي قام بتدريسك سابقا
-2أستاذ او معلم لك مثل لو كنت تتدرب عند أستاذ في مجال عملك ( مكتب محاماة مثال )
-3مسؤول او مشرف او مديرك السابق بالعمل ( سواء كان هذا العمل مأجور  /تطوعي )
*
هذه الرسائل مفيدة جدا ومطلوبة وتُثبت لدى القارئ جدارتك وتزيد من فرصك ثم انها ضرورية ليست
اختيارية ويُكتب فيها معلومات عنك وعن كفاءتك وعما فعلته لدى كاتب هذه الرسالة ..
او كيف كان تحصيلك الجامعي بشكل عام ,ومعلومات للتواصل مع صاحب هذه الرسالة وذلك في حال
أن قارئ الرسالة أراد ان يتواصل مع الكاتب ويتأكد من صحة الرسالة ,وهذه المعلومات تكون عادة
هي رقم الهاتف والبريد االلكتروني في أغلب األوقات.

* لذلك وعلى مستوى الجامعة ,األفضل ان تطلب رسائل التوصية من أستاذ جيد يستطيع تلبية طلبك..
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* األوراق المطلوبة ::

 -1شهادة التخرج ( ثالث نسخ )
 -2كشف درجات ( ثالث نسخ )
 -3محتوى علمي او توصيف مواد ( نسخة واحدة )
 -4الشهادة الثانوية االصلية  3 +نسخ عنها طبق األصل ( بحال كانت سورية )
 -5الشهادة الثانوية االصلية  3 +نسخ عنها طبق األصل  +اإلعدادية األصلية ونسختين طبق األصل (
للشهادات الغير سورية )
 -6جميع جوازات السفر التي تملكها من وقت دخول مصر وحتى وقت التخرج.
 -7في حال لم تكن تملك جوازات السفر القديمة ,يلزم استخراج ورقة ( شهادة تحركات ) من إدارة
الهجرة والجوازات المصرية.

* التصديقات ::

تم ذكر التصديقات المطلوبة سابقا وسيتم ذكرها بشكل مختصر ::
بالنسبة لألوراق الجامعية  ( :ختم الكلية  +توقيع العميد  +توقيع إدارة وافدين الجامعة  +توقيع امين
الجامعة  +ختم امين الجامعة  +ختم شؤون طلبة الجامعة )
بالنسبة لألوراق المدرسية ( ثانوية عامة ) = ( ختم المدرسة  +توقيع المدير  +إدارة االمتحانات +
ختم وتوقيع شؤون الطلبة باإلدارة التعليمية )
ثم بعد ذلك ( الخارجية المصرية لجميع األوراق )
ثم بعد ذلك ( السفارة السورية لجميع األوراق )
ثم بعد ذلك ( الخارجية السورية في سوريا )
نفس االمر لشهادة التحركات في حال لم تكن تملك جوازات السفر القديمة  ..خارجية مصرية وسفارة
سورية وخارجية سورية
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* الخطوات ::
بعد جمع األوراق وتجهيزها,
 -1التوجه لوزارة الخارجية السورية وتصديق كافة األوراق التي سبق الحديث عنها (وكما نوهنا
سابقا يُفضل استخراج صور طبق األصل عن األوراق التي بحوزتكم  4او  5نسخ ..تكلفة النسخة
حوالي  100مئة ليرة سورية)
 -2الذهاب لمديرية تعادل الشهادات بوزارة التعليم العالي السورية
 -3تقديم طلب تعديل الشهادة وارفاق األوراق المطلوبة
 -4دفع رسوم قد تصل لـ  4000ليرة سورية
 -5انتظار مدة قد تصل السبوعين إلصدار قرار المعادلة
 -6اكمال باقي إجراءات القيد في الكلية بعد صدور قرار التعديل
 -7استالمك بطاقة جامعية ورقم جامعي وقيدك بالجامعة كطالب بشكل نظامي
 -8دفع  10االف ليرة سورية تقريبا على كل مادة يجب امتحانها ( العدد اإلجمالي خمسة مواد )
 -9ميزة التعديل بعد ذلك  ,أنه سوف يتم وضع ختم التعديل عندما تنتهي على شهادتك المصرية وهذا
يعني أنه قد تم معادلتها لشهادة سورية
وبذلك تُصبح شهادتك مجازا وكأنك خريج احدى كليات الحقوق السورية وبالتالي يُمكنك القول أنه قد
اصبح بحوزتك شهادتين من جامعتين من بلدين مختلفين ,وعموما يُمكنك العمل بمعظم الوظائف وكأنك
خريج من سوريا باألصل  ,وأيضا االنتساب لنقابة المحامين السورية.

* ماهي المواد التي تحتاج لتعديل ؟ ::
 -1قانون جزائي 1
 -2قانون جزائي  ( 2هذه المواد تُعادل اإلجراءات الجنائية غالبا في مصر ) سنة رابعة
 -3أصول محاكمات مدنية 1
 -4أصول محاكمات مدنية  ( 2هذه المواد تعادل قانون المرافعات في مصر ) سنة ثالثة
 -5قانون اداري (يتضمن قانون وقضاء اداري) سنة تانية وثالثة في مصر
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* هل التعديل صعب ؟ ::
بناء على كالم المجربين ,االمتحانات نوعا ما تُعد صعبة ,أي تحتاج الى دراسة
وخصوصا بأن النظام مختلف تماما من حيث نوع األسئلة ,الشكل ,الوقت ,الجو العام
ولهذا يجب عدم االستهتار أو تضييع الوقت أو تضييع أي مادة وحملها ألي سبب
وفي النهاية ,شكر جزيل لمن قام بإمدادي بمعلومات عن تعديل الشهادة في سوريا.

المرحلة -

صديقي العزيز ,اعلم جيدا أنك ُمقبل على مرحلة جديدة تماما ,مختلفة كل االختالف عن
الثانوية وهي اجمل بكثير عليك ان تعيشها بكافة تفاصيلها فهي لن تتكرر التزم بحضور محاضراتك
واالستماع جيدا لمالحظات األساتذة القائمين بتدريس المقررات لديك
اذا لم تستطع الحضور لسبب ما ،يمكنك أن تستعين بأحدهم ممن يقومون بتسجيل وكتابة كل شيء وراء -
..األساتذة والدراسة مع نفسك ولكن ال تُهمل شيء ..وسوف تكون على طريق التفوق الصحيح بإذن هللا
.وال تستمع لكالم ال ُمحبطين ممن يحاولون التقليل من عزيمتك وسحبك الى طريق الفشل
ان استطعت ،اهتم بدراسة اللغة قدر المستطاع ولو بشكل بسيط اثناء دراستك الجامعية ألنها ستكون -
 ..عائقا لك بعد التخرج فمن األفضل ان تقطع شوطا جيدا اثناء دراستك

للحق -

أتمنى أن تكونوا على قدر المسؤولية والكفاءة لرفع اسم كلية الحقوق عاليا ،والتي هي محراب
والعدل ,والتي تُخرج رجال القانون والقضاء والعلماء
ونتمنى للجميع أن يسيروا على النهج الصحيح الذي درسوه مستنبطا من التشريع االسالمي إلحقاق الحق
 .في كل وقت ,واعالء شعار الحق والعدل
.لتأدية االمانة التي سيُقسم بها الحقا كل شخص سيعمل في هذا المجال

 :يقول الشاعر حافظ إبراهيم
ِ
بخــالق
يتـوج ربُّـه
َِ
َِّ
تحسـبن
ال
العـلم ينفـ ُِع وحدَه *** مـا لـم َّ
والعلـ ُِم إن لم تكتـنف ِهُ
شـمـائل *** ت ُ ْعـليهِ كان مطيـ ِةَ اإلخـفـاقِ
ِ

)  :تم بحمد هللا
بالتوفيق لجميع طالب الحقوق ال ُجدد ,ال تتردد بإرسال أي سؤال ت ُريده على صفحتي الشخصية ::
https://www.facebook.com/rami.ezezi66
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