
جرإءإت إلتنسيق وإلقبول بكمية   :-إلحقوقتعميمات وإ 

 :نبذة عن موقع إلكمية ونظام إلدرإسة فيها:  ووً 

بحيث يؤدي  ، وتعتمد الكمية نظام السنة الدراسية ، حبيل سممانبمنطقة الكائن ي الجامعفي الحرم  الحقوقيقع مبنى كمية 
الميسانس في  دراسية، وُيمنح المتخرج درجة سنواتأربع ومدة الدراسة فييا ، ة اختبارًا واحدًا نياية العام الدراسي/الطالب
 .القانون

 متطمبات إولتحاق بكمية إلحقوق:  انياً 

الجدول التالي  ويوضح عبر الموقع اإللكتروني عمى شبكة اإلنترنت (التنسيق)تتم إجراءات القبول غير المباشر
 :وكذلك مواعيد التنسيق واختبارات القبول، والطاقة االستيعابية، والقبول النيائي المعدالت المطموبة لاللتحاق بكمية الحقوق،

 

الطبقت  التخصص
االستيعببيت 

الٌسبت 
الوئىيت 
والوؤهل 

هىعذ فترة التٌسيق 
اختببراث 
القبىل 

هىعذ إعالى  هىاد االختببر 
ًتبئج اختببر 
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هىعذ القبىل 
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الولفبث 
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+ علوي 
أدبي 

هي 
م 25/6/2014 

م 10/7/2014إلى 

م 10/8/2014هي م 14/7/2014ههبراث لغىيت  م 10/7/2014
م 20/8/2014الى

 
و ي تعديل قد يطر  عمى مكان إوختبار  و إلجدول سيتم  في تمام إلساعة إل انية ععر ظهرإً  ستجرى إوختبارإت في إلكمية: مالحظة 

 .إإلعالن عنه في إلكمية ونيابة عئون إلطمبة وإلموقع عمى عبكة إإلنترنت
 :ويتطلب االلتحاق بكلية الحقوق المرور بالمراحل اآلتية

 :مرحمة إلتنسيق .1

في الجدول وفق موعد التنسيق المحدد ة التنسيق عبر الموقع اإللكتروني عمى شبكة اإلنترنت /الطالب يستكملوفييا 
جراءات التنسيق، ويحصل الطالب وفق ىذه المرحمة عمى  السابق ، ويتم ذلك وفق الشروط العامة لمقبول والتسجيل وا 
 .دخول اختبار القبول( كرت)بطاقة

 :مرحمة إلمفاضمة .2

شرطًا رئيسيَا لاللتحاق بكمية الحقوق وفي ىذه المرحمة يتقدم الطمبة المنسقين ( المفاضمة)لقبولُيعُد اجتياز اختبار ا
 .ألداء اختبار القبول في المواد والموعد الزمني المحدد بالجدول أعاله

ذلك ة في اختبار القبول، وبناًء عمى /وتتم عممية المفاضمة بين المتقدمين وفق النسبة التي حصل عمييا الطالب 
يرتب الطمبة تنازليًا وتعمن النتيجة في كشوفات تتضمن أسماء المقبولين والنسب التي حصموا عمييا وفق الترتيب التنازلي 

 . وصواًل إلى العدد المطموب بحسب الطاقة االستيعابية المحددة
ة /مع الطالب( طاقة االستيعابيةيقع ضمن العدد المحدد لل)ة األخير في الكشف /وفي حالة تكرار نسبة قبول الطالب       

 (.درجة100)الذي يميو فيتم قبوليما معًا، وتحسب درجات اختبار القبول من 

 :مرحمة إلقبول إلنهائي .3

ويجب عمى الطمبة تسميم أصول  وفييا يتم استكمال إجراءات القبول النيائي لمطمبة الناجحين في اختبار القبول،
انتياء الموعد المحدد لمقبول النيائي الموضح في الجدول السابق، والحصول عمى سند تّسمم ممفاتيم إلى لجنة القبول قبل 

فعمييم التقدم لمقبول في  لبالممف يتم بموجبو الحصول عمى البطاقة الجامعية، أما الطمبة الذين لم يجتازوا اختبار القبو
 .الكميات والتخصصات األخرى بحسب الشروط والطاقة االستيعابية

 


