This file has been cleaned of potential threats.

To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page.

دليل كلية التجارة 1028/1027م

دنٍــم

كهٍـخ انتجـبرح
 1028 / 1027و

 موقع الكلٌة على اإلنترنتhttp://commerce.menofia.edu.eg
 موقع الجامعة على اإلنترنتhttp://www.menofia.edu.eg
 -موقع اتحاد الطلبة على اإلنترنت

1

دليل كلية التجارة 1028/1027م

كلمــــــــة
السيد أ.د /رئيس الجامعة

ر

أقدددك ددش ا و د ر يا ألسدددكر ة ددرة ةك د ا أل دديرة ددي ةددس ةكأليددي يىكيأليددي ا ألدرك ددك ي يظ كيددي
يطالبيي،عةي دي بدذش دي يدد ا ديك ا ي دي ،يأىند ا كدب ب ديك د ار دي دكدد،عيك نأل ند فكدو

إن يز ي ك نأل ي ي ألحسكسو اةعياك ا ي ك  ،ةحرص ك دي عةد ألردركأ أ كديش ددكيك ا حدس
ا ددديطني يا ددديي ك ام أل يعكددد  ،يكألسنددديي أ دددي كب اةدا ا يندددي ا أل كدددز يفدددح رؤة حدك ددد
ي ألطيرة ،ييفح يككر قك ك يأرالقك في أدا ا ين ررك ي ةك ا أل يرة يألرصصيأليي.
طالبي يطي بيألي اةع از :
دألسبش أف ش،ادر ديا
أدعي ك إ ام ألييد ياإلرالص يا أل يح في د ار أل ك يا ألطةب داي دي
ا ياقددب ي ؤ دديألو يأألسنديا ا دديش ا ددذ ألحبينددو يأل يقديا فكددو  ،ألطة ديا داي ددي إ د ددش ديىي دكددد
بي ألياصددش ددب أ دديألذأل ك يي دديية ك ا حدك د  ،يرؤكددأل ك يابددداع ك فددي ألطبكسدديت ا د ار د يا ةددك فددي
ا ور يت يا بنيك يا ؤ يت ا ألنيع يفح ألرصصيأل ك .

ا ددز ال ب ةك د ا أل دديرة ددي أع ددي ىكي د ا ألدددركس ب ددش ددأليكيأليي يا دديظ كي  :قددد يا ا دكددد
يا حدكث في ألطبكسيت ا ةيك ا أل يرك يا ؤ ك  ،اىأل يا بي ألدركب يصسش ييرات ا طالب ،ابدذ يا
ددش دديف ي د ك ةطي ددب يألن كد قدراألددو  ،ن دديي قدددية ي ددش أعةد يددك  ،ألياصددةيا يأن ددزيا يفد
.
ا رد يت ياإل ار ات ا سد ةطي ب يفسي ة يككر ا ألب بي ي
طكب  ،ينيي أليدألك بي طي دب يألأليب دو
ا نيفك  ،ي ي حسسألو ي
ةني ن ألز بينأل ييني ي
في ش ياإلرالص ىدي حدير كي د ا ي د ي دش دي ك دش بيدي  ،ةي ا كدب كدؤ ي أي حدير
ا ةك ا أل ةك ك ىي ا طي ب  ،فةك كدرريا يدا في دفب ا طةب نحدي ا أل كدز يا أل ديح  ،بندي كدش
كح ددش عةد عيألسددو ددألسبش اة د  ،ي يددذا نل ددش أي ك ينديا ن ي ددي م د فددي د ي ا دديطي  ،يأي
كحدديفظيا عةد ا سددكك يا بدديدئ ا ألددي ألوددربيىي  ،يأي ك ديا صدديرة ا ي د ا ألددي ددي برةددت عةددكيك
كي ي  ،كصبحيا نبأل ار ر يبني ة في بةدىك صر.
نددددعيا ام ك دددي أي كيفسندددي يك ددددد رطيندددي بي ن ددديح ار دددي ا ي يدددو ا دددركك ي ر دددي ألني ا يطنكددد
يا ينك يا أل ةك ك  ،،،ري ص يدألي،،،

أ.د/معوض محمد الخولي
رئيس الجامعة
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دليل كلية التجارة 1028/1027م

كلمــــــــة
السيد أ.د/نائب رئيس الجامعة
لشئون التعليم والطالب

بسم هللا الرحمن الرحيم

( وقل اعملوا فسيرى هللا عملكم ورسوله والمؤمنون ) صدق هللا العظيم
السادة الزمالء قٌادات الكلٌة وأعضاء هٌئة التدرٌس والعاملٌن بها وأبنائنا الطلبة والطالبات

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

ك د دن أي أقدددك ددك ألينيألددي ا ريص د بي دديك ا د ار ددي ا دكددد 1025 /1024ك
يكورفني أي أرحب بلبنييي ا طالب يا طي بيت ا دد بي ةك .

دي ك د دني

أبنائً الطالب

أيد أي أؤ د ك بلي ةك ا أل ديرة ىدي إحددة ةكديت ا ي د ا أل كدزة ا ألدي ألسددك ا ةديك ا أل يركد
يا ألدددي أل أل دددد عةكيدددي كدددب ا وددد يب ة ددديعدة فدددي ألرطدددكط يبندددي اقألصددديدىي يألحسكدددح ا رفيىكددد
ةبنيييي.
يندايي ش أبنييي طالب ا ةك أي ك يي ر كزة اىأل ي ك اةيش ا ياظب عة ح ير ا حي رات
يا دريس ا ة ك ياةنوط ا ة ك ا رألة .
أبندديي ا طددالب نر ددي ق د ار ة ىددذا ا ددد كش ب نيك د يدق د ددي بددو ددي ةي دديت كددرة ألي ددك يأر ديا
امحأل يظ بو طياش نيات ا د ار يا ش ب د يا وير في اةنوط ا طالبك ا رألة ( ا سيفكد
دألية ا ةكد
يا ركي ك يا نك يغكرىي ) ..يا نيف عة إحراز ا بطيمت يا ار دز اةي د عةد
.
يا ي
ي أدعي ك إ ا حيفظد عةد ةكدأل ك دي أبنكد يأل يكدزات رألة د فيدي دي أ ةدك ي دي أ دش
ز اليددك ا سدديد كي دي أدعددي ك أك ددي عة د ا حيفظ د عة د نظيفأليددي  ،يم ألألددردد فددي ا ألي ددو إ د
ا يي كي عند ام أل ير أي يا ي أ و ة فنحي ك ي ىني ي أ ةك .
ي أألي و بري ص ا و ر ة دكد أ.د  /ع كدد ا ةكد يا ديدة ا دي ال يرؤ دي اةق ديك يأ ديألذة
ا ةك يا ي ةكي بيدي ددع يك ا ألياصدش ة ةكد يفسندي ام ك دي دي فكدو ا ركدر يا دش عةد رف د
يطنني ا حبكب صر .
يني

مع تمنياتي لكم بالتوفيق؛،،،،،

نائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم والطالب
أ.د /عادل السٌد مبارك
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دليل كلية التجارة 1028/1027م

كلمـــــــــــــة
السيد أ .د  /عميد الكلية
أبنائً وبناتى طلبة وطالبات كلٌة التجارة :
مع بداٌة عام دراسً جدٌد ٌسعدنً
أن أرحب بكم فً كلٌتكم وأن تقضوا بها عاما ً دراسٌا ً موفقا ً.
أبنائً وبناتى طلبة وطالبات الكلٌة :
ةيي ني ب طكبد ي دب ا رطديات اةي د
ي ددال أي ر ددي ا ي د ددك أل ددد قيصددرة عةد

دك فدي رحديب ا ي د أي أؤ دد دك بي ديح
ددرد ا أل ةددكك ي ددنل ا وددييدات بددش أل ددددت ألصددبل

ر ددي أليي اة ي ددك ىددي بنددي ا ورصددك ا أل ي ة د ةطي ددب ا ددي ي فددي ظددش ندديخ ددي ا حركدد
يا دك سراطك يا دا يامنأل ي يحب ا يطي بحكث كألردرج ا طي دب دي ا ي د إ د ا

بددي ةك يا ربددرة ي ددةحي بي يدديرات ا الز د ا ألددي كألطةبيددي دديح ا

ددش عة د ا

أل دب ة دي

ددأليككي ا حة د

يا دي ي .
إي دي وديدألو ا ةديك ا أل يركد

ا ةيك اإلن ينك ك ش ا

دي ألطدير فددي ا دنيات اةركدرة يألدددارةيي دب ا دكدد ددي

أل ب بل ره كألطةب إ ك ك بيىأل يك ي أ ش ألةبك احألكي يألو يألحسكح آ ي دو

ينصكحألي ك أي كألنيع اىأل ي ك ي بدكي ا د ار د يا ألحصدكش ا ديد يبدكي ا
ألرصكص ب ض ا يقت الىأل يك بي ييرات ياةنوط ا ألنيع .

ير د ا ألطبكسكد

دب

أبنائً وبناتى الطلبة والطالبات :
ش اة يني ا طكب
يعة ا

ك ب يك د ار ي يفدح يندي ل يأي أل دأل ريا أيقديأل ك ب دي ك ديد عةدك ك

أل ب بي ن ب يا ييدة .
ري ص أل نكيألي ك بدياك ا أليفكح،،،

عمٌد الكلٌة

أ.د  /شوقً محمد عبدالقوي الصباغ
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دليل كلية التجارة 1028/1027م

كلمـــــــــــــة
السيد أ .د  /وكيل الكلية لشئون التعليم
والطالب
أثُبئً  .....وثُبتً انطالة األعساء

يطيب لي مع إشراقة العام الجديد 1028/1027م وبكل البلب والديلدير أن أدوجله
بخالص الدهنئة ألبنائي وبنادي الطالب في رباب كلية الدجارة بشبين الكوم .
وأخللص بالدهنئللة والدربللاب أبنللائي وبنللادي الطللالب الجللدد اللللضين ان للموا بللدي ا ً
ألسرة الكلية وبهضه المناسلبة أدولوكم أبنلائي وبنلادي الطلبلة والطالبلا للبلرص وللي
االندظلللام فلللي الدراسلللة ملللن خلللال الب لللور والمشلللاركة ال عاللللة فلللي المبا لللرا
والدطبييللا العمليلة وضلللب بمللا يعل دوركللم المسللديبلي فللي خدمللة مجللدمعكم أبل كم
وأدووكم وللي الد اول الجلاد ملع األسلادضة والعلاملين بالكليلة اللضين يعمللون بلالخالص
لديديم خدمة دعليمية مدمي ة وضلب من خال البوار الهادئ والهادف والبناء والعالقا
اليائمة ولي االبدرام والديدير المدباد .
كما أدووكم أبنائي الطلبة والطالبا إلي المشاركة ال عالة في االنشطة المخدل ة الدلي
ديدمها رواية الشباب بما يؤدي إلي دنمية مهارادكم المدنووة وقدرادكم .
وأود الدأكيللد ولللي أن الللدووة لبنللاء الشللعوب وديللدم االمللم الدسللدييم بديللر إقامللة الللدلي
وليها وأبسب أن ضللب لليس بلاألمر الهلين لكلن الجديلة و الم لابرة واإلصلرار وال عل
الصبيح والخلق اليويم هي المرشد والموجه نبو ضلب والمبيق له .
وهللا الموفق والمستعان ،،،،،،،
وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب
أ.م.د /أمجد حامد عمارة
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دليل كلية التجارة 1028/1027م

كهًـــــــــــــخ
انطٍذ  /يذٌر ادارح
رعبٌخ انشجبة

أبنائى وبناتى ..طالب كلٌة التجارة :
أىنددي ك بينأل دديي ك إ دد أ ددرة ا ةك د يأرحددب ب ددك يز اليددي بددادارة رعيك د ا وددبيب بي ةكدد
ا

لصدقي

ني ي رالش ودير أل ك ا ديدة فدي اةنودط ا ألدي ألنظ يدي إدارة رعيكد ا ودبيب فد

يفد

يمت ( ا سيفك  ،ا نك  ،ا ركي ك  ،ا ة كد  ،ام أل يعكد يا ود ك  ).....،فيدذه اةنودط

يي أ ي ي ي

ينيت ا ورصك بيإل يف إ

إوبيع رغبيألك يألن ك

ييراألك .

ي أدعي ك ة ياظب عة ح ير ا حي رات يقيعيت ا بحدث ياإلطدالع يأل دةكل أن د ك

ب ش يىي دكد في

ديش ا ةديك ا أل يركد يغكرىدي حألد أل ينديا أع دي فديعةكي فدي
ألسبش .

بةد ك صر ألنألظر ن ك ا كر فلنألك ا حي ر يا

دأل

وفقكم هللا .
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته .
مدٌرادارة رعاٌة الشباب
أ /سالمة السٌد منصور

6

ك ةي

دليل كلية التجارة 1028/1027م

نشأة كلية التجارة
 صدر قرار ا دكد  /ريدكس
بانوي

ةك ةأل يرة أليب

 بدأت ا د ار

ةدس ا ديز ار رقدك  2211دن  2643فد 2643/21/12ك
ي

ا نيفك .

بي ةك إعألبي ار ي ا ديك ا دي

طي بيت ا ي

2652/50ك بدي بن ا ياقدب أ ديك إ د يي

بي بر ا ورقي ب دكند ودبكي ا ديك يا دذ

يندت ألودهةو ةكد ا ألربكد قبدش

ىذا ا أليركخ .
 ألك نسش ا ةك إ

ب ا ةكيت ا أليب د ة ي د فد ا ديك ا دي

ا بن ا دكد ب بن

2654/53ك .
 ألك افألأليح ا بن ا دكد ةد ار

ف كنيكر 2656ك .

 ألدددددك افألألددددديح فدددددرع ةكددددد ا أل ددددديرة – ب دكنددددد ا ددددديدات إعألبدددددي ار دددددي ا ددددديك ا دددددي
1001/1002ك .
 ألك فصش فرع ا ةك ب دكن ا يدات إعألبي ار ي ا يك ا ي
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1004/1003ك.

دليل كلية التجارة 1028/1027م

سعبٌخ اٌىٍ١خ ٚغب٠برٙب ٚأ٘ذافٙب اإلعزشار١غ١خ
 – 2الرسالة
كليللة الدجللارة كالبللدت كليللا جامعللة المنوفيللة هللة مؤسسللة دعليميللة وبب يللة
ومجدمعية مدطورة دسلاهم فلة دلوفير خلريجين مدميل ين ملن بيلي الدأهيل المعرفلة
والمهلللارت والمهنلللي فلللي المجلللاال اإلداريلللة والمباسلللبية واالقدصلللادية والدأمينيلللة
واالبصائية لدلبية ابدياجا ومدطلبا سوق العم فة قطاولا االندلاو والخلدما
المخدل ة مبليلا ً وإقليميلا ً ودوليلا ً كملا دسلاهم الكليلة فلة إدابلة فلرص ومجلاال اللدعلم
المسدمر لخريجيها وغيرهم من خال الدراسلا العليلا وإللة دنميلة المجدملع المبللة
واليومي من خال ما ددمي به من ك اءا بشرية ضا جدارة والية فة ديديم خدما
الددريب واالسدشارا والببي العلمة ضا الجودة العالية.

 – 1الغايات العامة
 إوداد كوادر مدمي ة معرفيا ً ومهاريا ً ومهنيا ً فة المجاال الدجارية لسوق العم
المبلة واإلقليمي والدولي .
 دوفير فرص ومجاال الدعلم المسدمر من خال بلرام دراسلا وليلا مدطلورة
دواكب دبديا العصر .
 األداء المدمي لع و هيئة الددريس .
 االرديللاء بمسللدوت الببللي العلمللة ودأكيللد هويللة الكليللة كمرك ل للببللي العلمللة
وال يافي بجانب كونها مؤسسة دعليمية مدخصصة .
 الدنمية ال عالة للمجدمع المبلة واليومي ودبييق الدالبم بين الكلية والمجدمع .
 يللادة ك للاءة وإنداجيللة األجه ل ة اإلداريللة والخدميللة ودبييللق الر للا الللوظي ة
للعاملين
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 – 3األهداف اإلستراتيجية للكلية
أ٘ذاف إعزشار١غ١خ

غب٠بد ػبِخ ٌٍىٍ١خ

( )1إعددداد كددوادر متمٌددزة معرفٌدددا ً تتحقع هذه الؽاٌة من خالل األهداؾ االستراتٌجٌة التالٌة :
ومهارٌ دا ً ومهنٌددا ً فددى المجددا الت  برامج ومقررات تعلٌمٌة متطورة فى ضوء المعاٌٌر الدولٌدة
التجارٌددة لسددوع العمددل المحلددى
والمحلٌة تنمى المعارؾ والمهارات المهنٌة .
واإلقلٌمى والدولى .
 تحدٌث مستمر للعملٌة التعلٌمٌة بما ٌواكب التطور العلم ى فى
تكنولوجٌا المعلومات .
 تطددوٌر البددرامج والمقددررات التعلٌمٌددة فددى ضددوء احتٌاجددات
سوع العمل المحلى واإلقلٌمٌى والدولى .
 الرعاٌة المتمٌزة للطالب .
( ) 2تددوفٌر فددرج ومجدداالت الددتعلم تتحقع هذه الؽاٌة من خ الل األهداؾ االستراتٌجٌة التالٌة :
المسددددتمر مددددن خددددالل بددددرامج  تتنددوف فددرج ومجدداالت الددتعلم المسددتمر مددن خددالل بددرامج
دراسددات علٌددا متطددورة تواكددب
دراسات علٌا متطورة تتفع احتٌاجات خطط التنمٌة االقتصادٌة
تحدٌات العصر.
الشاملة.
ً
 تحدددٌث بددرامج ومقددررات الدراسددات العلٌددا وفقددا للمعدداٌٌر
القٌاسٌة الدولٌة فى الجامعات الرائدة .
 تددوفٌر األسددالٌب واألدوات الحدٌثددة لالرتقدداء بالتدددرٌس فددى
الدراسات العلٌا
 ضمان االستمرارٌة من خالل تنمٌة الموارد الذاتٌة.
( ) 3األداء المتمٌددددز لعضددددو هٌئددددة تتحقع هذه الؽاٌة من خالل األهداؾ االستراتٌجٌة التالٌة :
التدرٌس .
 تطوٌر عملٌات االختٌار والتعٌدٌن ألعضداء هٌئدة التددرٌس
والهٌئة المعاونة.
 التنمٌة المستمرة ألعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة
 التحفٌز الفعال ألعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة.
 تددوفٌر ن ددم أكثددر فعالٌددة لمتابعددة وتقٌددٌم أداء أعضدداء هٌئددة
التدرٌس والهٌئة المعاونة

أ٘ذاف إعزشار١غ١خ

غب٠بد ػبِخ ٌٍىٍ١خ

( )4االرتقاء بمستوى البحث العلمً تتحقع هذه الؽاٌة من خالل األهداؾ االستراتٌجٌة التالٌة :
وتؤكٌددددد هوٌددددة الكلٌددددة كمركددددز
 تشجٌع البحث العلمى بٌن أعضاء هٌئة التدرٌس .
للبحددث العلمددً والثقددافً بجانددب
 تحقٌع مستوٌات عالٌة فى الجودة فى البحوث العلمٌة
كونها مإسسة متخصصة
 المسدداهمة الجددادة ف د ى دعددم خطددط البحددث العلمددى فددى
المستوى القومى .
 تشددددجٌع التعدددداون وتبددددادل الخبددددرات مددددع مإسسددددات
األكادٌمٌة المتمٌزة عالمٌا ً .
( ) 5التنمٌة الفعالة للمجتمع المحلدى تتحقع هذه الؽاٌة من خالل األهداؾ االستراتٌجٌة التالٌة :
والقددومى وتحقٌددع الددتالحم بددٌن  تنمٌددة الددوعى البٌئددى وخدمددة المجتمددع لدددى أعضدداء هٌئددة
الكلٌة والمجتمع .
التدرٌس والهٌئة المعاونة والعاملٌن .
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 تو ٌؾ البحوث لخدمة المجتمع والبٌئة المحٌطة .
 تعزٌز التالحم بٌن الكلٌة والمجتمع المحلى بقطاعاته المختلفة
.
 المساهمة فى تحسٌن الحٌاة فى المجتمع المحلى .
( )6زٌادة كفداءة وإنتا جٌدة األجهدزة تتحقع هذه الؽاٌة من خالل األهداؾ االستراتٌجٌة التالٌة:
اإلدارٌدددددة والخدمٌدددددة وتحقٌدددددع  تطوٌر الن م واإلجراءات اإلدارٌة والمالٌة .
الرضا الو ٌفً للعاملٌن .
 توفٌر الموارد البشدرٌة المالئمدة لالحتٌاجدات الو ٌفٌدة التدى
تساهم فى تحقٌع رسالة وؼاٌات الكلٌة .
 التنمٌدددة المسدددتمرة للعددداملٌن فدددى الجهددداز اإلدارى لالرتقددداء
بمستوى وجودة األداء .
 تنمٌة ثقافة الجودة لدى العاملٌن .
 زٌادة مستوى الرضا الو ٌفى لدى العاملٌن .
 توفٌر أسالٌب موضوعٌة لتقٌٌم أداء العاملٌن .

11

دليل كلية التجارة 1028/1027م

عًذاء انكهٍخ يٍ
إنى 1025

2976

أ .د  /محمد ٌوسؾ السركى

مشرؾ على الكلٌة  1916حتى  1991م

ا .د  /عبد المنعـــــــــم جنٌد

مشرؾ على الكلٌة  1991حتى  1991م

أ .د  /صدٌـــع محمد عفٌفى

من  1991حتى  1991م

أ .د  /محمد محمد إبراهٌم

من  1991حتى  1993م

أ .د  /بٌومى موسى صقـــــــر

من  1993حتى  1996م

أ .د  /رأفت حسٌن الحناوى

من  1996حتى  1999م

أ .د /أحمد عبد العزٌز الشرقاوى

من  1999حتى  2111م

أ .د  /إبراهٌـــم صدٌـــع

نائب رئٌس الجامعة  -مشرؾ على الكلٌة
من  2111/1/11حتى 2111/ 11/11

أ .د /رأفت حسٌن الحناوى

من  2111حتى  2112م

ا .د  /ثابت عبد الرحمن إدرٌس

من  2112 / 11/ 16حتى2119/1/31

أ.د /جمال الدٌن محمد المرسى

من 2119/9/9وحتى 2111

أ.د /أحمد أحمد عبدهللا اللحلح

من  2111 /11/9وحتى2114 /1/31

أ.د /شوقً محمد عبد القوي الصباغ

من 2114/9/1م وحتى اآلن
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اإلدارح انعهٍب
نهكهٍــــخ
 -2عًٍذ انكهٍخ

أ.د /شوقً محمد عبد القوي الصباغ
- 1

عمٌد الكلٌة ورئٌس مجلس الكلٌة

انطبدح انىكالء

أ.د  /على شرٌؾ عبد الوهاب

وكٌل الكلٌة لشئون الدراسات العلٌا والبحوث

أ .د /محمد حسٌن كامل عزب البحٌرى

وكٌل الكلٌة لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة
وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

أ.م.د/أمجد حامد عبد الرازع عمارة
 - 3رؤضــــبء األ طــــبو
انعهًٍخ

أ.د /شوقً محمد عبد القوي الصباغ
أ .م.د  /محمد علً وهدان
أ .د  /علً شرٌؾ عبد الوها ب وردة
أ.م.د /أمجد حامد عبد الرازع عمارة
- 4

رئٌس قسم إدارة األعمــــال
رئٌس قســـــم المحاسبـة
رئٌس قسم االقتصاد والمالٌة العامة
رئٌس قسم الرٌا ضة واإلحصاء والتؤمٌن

أيٍٍ انكهٍخ

أ  /كرٌم عبد العاطى سلوم

أمٌن الكلٌة
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تشكٍم يجهص انكهٍخ
أ.د/شوقى محمد عبدالقوى الصباغ

عمٌد الكلٌة ورئٌس قسم إدارة األعمال

رئٌسا ً

أ.د  /علً شرٌؾ عبدالوهاب وردة

وكٌدددل الكلٌدددة لشدددئون الدراسدددات العلٌدددا والبحدددوث
ورئٌس قسم االقتصاد والمالٌة العامة
أسددتاذ بقسددم إدارة األعمددال ووكٌددل الكلٌددة لشددئون
خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة
قددائم بعمددل وكٌددل الكلٌددة لشددئون التعلددٌم والطددالب
ورئٌس قسم الرٌاضة والتؤمٌن واإلحصاء
أستاذ مساعد وقائم بعمل رئٌس قسم المحاسبة

عضواً

عضواً

أ.م.د  /محمود احمد المتٌم

أستـاذ مساعد بقسم االقتصاد والمالٌة العامة

عضواً

أ .د /محمد محمد ابراهٌم

أستاذ متفرغ بقسم إدارة األعمال

عضواً

أ .د /عبد الحلٌم عبد هللا القاضى

أستاذ متفرغ بقسم الرٌاضة والتامٌن واالحصاء

عضواً

أ .د /محمد محمد البنا

أستـاذ متفرغ بقسم االقتصاد والمالٌة العامة

عضواً

أ.د /محمد زٌدان إبراهٌم

أستاذ متفرغ بقسم المحاسبة

عضواً

د  /عال عبد المنصؾ بسٌونى

مدرس بقسم إدارة االعمال

عضواً

أ.د/صدٌع محمد عفٌفً

رئٌس جامعة النهضة

عضواً من الخارج

أ /صبحً محمد على مندور

رئٌس منطقتً ضرائب وسط الدلتا والمنوفٌة

عضواً من الخارج

أ .د /محمد حسٌن كامل البحٌرى
أ.م.د  /أمجد حامد عبد الرا زع عمارة
أ.م.د  /محمد علً وهدان
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أعضبء هيئخ انزذريس
وانهيئخ انًعبوَخ

1

 .1قسم إدارة األعمال
 - 1أعضاء هٌئة التدرٌس -:

أستاذ متفـــــــرغ ورئٌس الجامعة سابقا ً
أستاذ متفرغ وعمٌد الكلٌة سابقا ً

أ1د  /محمد محمد إبراهٌـــــم
أ1د  /جمال الدٌن محمد المرسى
أ1د /مصطفى محمود أبو بكر
أ .د /أحمد أحمد عبد هللا اللحلح
ا .د /شوقً محمد عبد القوى الصباغ
أ .د /طارع رشدي عبد الحلٌم
أ .د /حسام الدٌن محمود أبو العنٌن
أ .د /محمد حسٌن كامل عزب البحٌرى
أ.م .د /أمجد حامد عبد الرازع عماره
أ.م .د /محمد محمد الجمال

أستاذ متفرغ ( أجازة خاصة )
أستاذ متفرغ وعمٌد الكلٌة سابقا ً
أستاذ وعمٌد الكلٌة ورئٌس قسم إدارة األعمال
أستاذ (أجازة خاصة)
أستاذ ( إعارة )

أستاذ
أستاذ مساعد و وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب
ورئٌس قسم الرٌاضة واإلحصاء والتؤمٌن
أستاذ مساعد ( إعارة )
أستاذ مساعد ( إعارة )
مدرس
مدرس
مدرس
مدرس (أجازة خاصة)

أ.م .د /أحمد إبراهٌم موسى
د /ابتسام أحمد السٌد سالم
د/عال عبد المنصؾ
د /عالء فرج حسن رضوان
دٌ /ارا محمد محمد عبد الواحد
د /رٌهام مصطفً حسن

مدرس

د /أحمد محمود النقٌرة

مدرس
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أعضاء الهٌئة المعاونة - :

أ .دعاء محمد صبرى محمد

مدرس مساعد

أ .لمٌاء عبد الرحٌم عبد الكرٌم

مدرس مساعد

أ .سمر محمود محمود شٌخ السوع

مدرس مساعد

أ .آ الء سعٌد السٌد حشٌش

مدرس مساعد

أٌ .اسمٌن محمد سعٌد

مدرس مساعد

أ .إٌمان حمدى محمد حبٌب

مدرس مساعد

أ .أحمد محمد عبدالحً آمٌن

مدرس مساعد

أ .شٌرى إبراهٌم أمٌن إبراهٌم

مدرس مساعد

أ .مروة محمد على السٌد ٌونس

مدرس مساعد

أ .محمد صالح الدٌن عبدالفتاح

مدرس مساعد

أ .الشٌماء محمد هانى فرٌد

مدرس مساعد

أ .أسماء وهبه ملٌجى الشبٌنى

مدرس مساعد

أ .دعاء أمٌن عبد التواب

معٌـــــــــد

أ .رانٌا محمود كمال الدٌن ٌوسؾ

معٌـــــــــد

أ .رهام جمال الدٌن محمد

معٌـــــــــد

أ .هند عنتر عبد الحمٌد

معٌـــــــــد

أٌ .اسمٌن مصطفى موسى

معٌـــــــــد

أ .زٌنب مجدي الجمل

معٌـــــــــد

أ .أٌه محمد محمد الشرقاوي

معٌـــــــــد

أ .أحمد عادل إمام شكر

معٌـــــــــد

أ .سارة مجدي عبد الؽفار

معٌـــــــــد

أ .أحمد حسن محمد سلٌمان

معٌـــــــــد

أ .آٌة عاطؾ عبدالسمٌع عبدالعلٌم

معٌـــــــــد

أ .بسمة عكاشة السٌد عبد الع ٌم

معٌـــــــــد

أ .هند عادل عبد الحاف الفقً

معٌـــــــــد

أ .محمود عبد المرضً إبراهٌم

معٌـــــــــد

أ .دعاء عاطؾ الكمشٌشً

معٌـــــــــد
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 -2قسم المحاسبة
أعضاء هٌئة التدرٌس -:
أستاذ متفرغ
أستاذ متفرغ
أستاذ مساعد و رئٌس مجلس القسم
أستاذ مساعد ( إعارة )
أستاذ متفرغ
أستاذ متفرغ
مدرس
( إعارة )
مدرس
مدرس
( إعارة)
مدرس
مدرس
مدرس
مدرس
مدرس
مدرس
مدرس
(أجازة)
مدرس
مدرس
مدرس
مدرس
مدرس
مدرس

أ .د /محمد زٌدان إبراهٌم
أ.م.د/محمد عبدالفتاح محمد
أ.م .د /محمد على محمد وهدان
أ.م .د  /إبراهٌم عبد المجٌد على
د .إسماعٌل أحمد عصــر
د .محمود عبد الوهاب مصطفى
د .رفعت محمد النبوي الشربٌنى
د .هناء عبد القادر عبد العزٌز
د  .حاتم عبد الفتاح شعراوى
د .حسٌن عبدهللا ؼزال
د .أشرؾ خلٌفة أحمد خلٌفة
د .محمد صابر حمودة
د .طارع محمد حشاد
د .محمد عبد المقصود أحمد
د.إكرامً جمال السٌد زهر
د .محسن عبٌد عبدالؽفار
د .نادر محمود علً السٌد
د .طارع إبراهٌم سعادة
د .عالء عاشور عبدهللا زلط
د .خالد محمد محمد الجندي
د  .أسامــة عبد المنعـــــم الخولى
د .نسرٌن محمد سعٌد
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أعضاء الهٌئة المعاونة - :
مدرس مساعد
مدرس مساعد
مدرس مساعد
مدرس مساعد
مدرس مساعد
مدرس مساعد
مدرس مساعد
مدرس مساعد
مدرس مساعد (بعثة خارجٌة)
مدرس مساعد
مدرس مساعد
مدرس مساعد
معٌـــــــــده (أجازة دراسٌة)

أ .مروة صابر حمودة
أ .السٌد عٌد محمد عٌد
أ .مها محمد ربٌع
أ .محمد فتحً عبدالفتاح عطعوط
أ .أحمد السٌد محمد أبو دنٌا
أ .أحمد عبد ال اه ر الوردانً
أ .أحمد نعٌم بسٌونى المشطاوى
أ .شٌماء منصور محمود منصور

أ .محمود قطب الرجال محمود
أ .هبة هللا جابر فتوح الصواؾ
أ .أحمد جالل عبدالفتاح األشقر
أ .منار سعد محمد حسن

أ .رشا عبد المقصود أبو الٌزٌد
أ .أسماء رفعت عبد المنعم هالل

معٌـــــــــد

أ .شٌماء ابراهٌم على الجندى

معٌـــــــــد
معٌـــــــــد

أ .أحمد جمٌل محمد صالح

معٌـــــــــد (بعثة خارجٌة)

أ .سارة أشرؾ الجمل
أ.مصطفى احمد موسى محمد

معٌـــــــــد

أ.أٌة محمد الوزان

معٌـــــــــد

أ .حنان حسنً حسن علً البلشً

معٌـــــــــد

أ .أمانً عبد الحكٌم فتحً عطا هللا

معٌـــــــــد

أ .آٌه محمد عبد العزٌز المحروقً

معٌـــــــــد
معٌـــــــــد

أ .محمود عوض هللا عبد اللطٌ ؾ

معٌـــــــــد

أ .أسماء إسماعٌل إبراهٌم

معٌـــــــــد

أ.محمد صبحً أمٌن النجار

معٌـــــــــد

أ  .سارة إبراهٌم عبد الحمٌد أبو المجد

معٌـــــــــد

أ .حنٌن حمدي محمد عبد هللا
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 -3قسم االقتصاد والمالٌة العامة

أعضاء هٌئة التدرٌس
أ.د .صقر أحمد صقر

أستاذ متفرغ ورئٌس الجامعة سابقا ً

أ1د  .سهٌر محمد السٌد حسن

أستاذ ( متفرغ )

أ1د .محمد محمد البنا
أ.د .على شرٌؾ عبد الوهاب ورده
أ.م.د .محمود أحمد المتٌم

أستاذ ( متفرغ )
أستاذ ووكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا ورئٌس مجلس القسم
أستاذ مساعد قائم بعمل وكٌل الكلٌة لشئون خدمة المجتمع

أستاذ متفرغ

د .سٌد علً طه حسٌن
د  .أحالم مرسى السنطاوى

مدرس

د .وفاء السٌد بسٌونً

مدرس

د .ع صام أحمد البدرى

مدرس
مدرس

د .ممدوح عبد المولى محمد عبد السالم
د .انتصار جابر السٌد

(أجازة خاصة )

مدرس

(أجازة خاصة )

أعضاء الهٌئة المعاونة - :
مدرس مساعد

أ .والء سعد محمد أحمد
أ .منى فاروع إبراهٌم محمد العراقً

مدرس مساعد

أ .نسرٌن محمد فهمً الدجوى

مدرس مساعد
معٌـــــــــــد

أ .محمد سمٌر زهران
أ .أحالم العزب ملٌجً عبد العا ل

معٌـــــــــــد

أٌ.ارا ٌوسؾ إبراهٌم الخنٌزى

معٌـــــــــــد

أ.احمد عبد الرإوؾ حسن ابو العٌنٌن

معٌـــــــــــد

أ.أٌه احمد عبد الصمد الفقى

معٌـــــــــــد
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 -4قسم الرٌاضة والتؤمٌن واإلحصاء
أعضاء هٌئة التدرٌس - :
أ1د .عبد الحلٌم عبد هللا القاضى

أستاذ التؤمٌن ا لمتفرغ

أ.د مصطفى كمال م هر

أستاذ التؤمٌن المتفرغ

أ.م.د  /محمود عبد العا ل الشال

أستاذ مساعد (إعارة)

د .النعمانى عبد الحاف النعمانى

أستاذ متفرغ اإلحصاء

د .محمود عبد المؽنى اللحلح

أستاذ متفرغ اإلحصاء
مدرس

د.أٌمن أحمد أمٌن عبدالاله

أعضاء الهٌئة المعاونة - :
مدرس مساعد ( أجازة خاصة )
مدرس مساعد ( بعثة خارجٌة )
مدرس مساعد
معٌـــــــــد ( بعثة خارجٌة )
معٌـــــــــد ( أجازة خاصة)
معٌـــــــــد
معٌـــــــــد
معٌـــــــــد
معٌـــــــــد
معٌـــــــــد

أ .هند محمد كامل محمد جبر
أ .ولٌد سلٌمان فرج هللا
أ .والء عبد الجلٌل على إسماعٌل
أ .عصام عبد هللا عبد العزٌز
أ .مها حمدي محمد أبو عمر
أ .أمانً عبد الرحمن إبراهٌم
أٌ .ارا خالد عبد الرحمن عٌسى
أ .إسالم قطب مصطفى دره
أ .إسالم نشؤت عبد السمٌع البنا
أ.أسماء اشرؾ عامر البعل
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َظبو انذراضخ
فً يرحهخ انجكبنىرٌىش

 .1مدة الدراسة :

مدة الدراسة للحصول علً درجة البكالورٌوس فى التجارة هً أربع سنوات أكادٌمٌة.

 / -1/2شروط الدراسة




-

الحصول علً شهادة الثانوٌة الع امة أو ما ٌعادلهدا وٌقبدل الطالدب عدن طرٌدع مكتدب قبدول
التنسٌع بالجامعات بالنسبة لطالب االنت ام واالنتساب الموجه .
ٌجوز نقل قٌد طالب االنتساب الموجه إلً االنت ام بشرط حصول الطالب علً تقدٌر جٌد
علً األقل .
بالنسبة لطالب شعبة الدراسة باللؽة اإلنجلٌزٌة .
ٌحدد عددهم بقرار مجلس الجامعة وموافقة مجلدس الكلٌدة وبنداءاً علدً المجمدوف الكلدً
درجة اللؽة اإلنجلٌزٌة بحد ادنً  %95من مجموعها .
ٌجوز للطالب التحوٌل من شعبة الدراسة باللؽة اإلنجلٌزٌة إلً الدراسدة باللؽدة العربٌدة إذا
تعذر علٌه االستمرار فٌها .

 -2/2النجاح والرسوب


ٌقدر نجاح الطالب فً المقررات وفً التقدٌر العام وفقا لما ٌلً :
 %91فؤكثر من مجموف الدرجات
 ممتـــــــــازمن %91إلً أقل من  % 91من مجموف الدرجات
 جٌد جدامن  % 65إلً أقل من  % 91من مجموف الدرجات
 جٌدمن  % 51إلً أقل من  % 65من مجموف الدرجات
 -مقبول

ٌقدر الرسوب كما ٌلً - :
-

ضعٌؾ من  % 35إلً أقل من  % 51من مجموف الدرجات .
ضعٌؾ جدا أقل من  % 35من مجموف الدرجات .
ٌمنح الطالب مرتبة الشرؾ إذا لم ٌقل تقدٌره فً كل سنه من سنوات الدراسة عن جٌد جدا .

 - 3/2فرج القٌد


ٌجوز بموافقة مجلس الكلٌة الترخٌج للطدالب الراسدبون بفدرقتهم لمددة عامدان أن ٌتقددموا
لالمتحان من الخارج ما عدا طالب الفرقة االولً مع إضافة فرصتٌن إضافٌتٌن للراسبٌن من
طالب الفرقة النهائٌة وقبل النهائٌة فً المقررات التً رسبوا فٌها  -وٌسدتمر التدرخٌج
لطالب الفرقة النهائٌة حتً ٌتم نجاحهم إذا رسبوا فٌما ال ٌزٌد عن نصؾ عدد المقررات



إذا تخلؾ الطالب عن دخول االمتحان بعذر قهري ٌقبله مجلس الكلٌة ال ٌحسب ؼٌابه رسوبا
بشرط أال ٌزٌد عدد األعذار عن عذرٌن متتالٌتٌن أو متفرقتٌن خالل سنوات الدراسة بالكلٌة
.
تقدم طلبات األعذار أثناء االمتحاندات أو بعددها بمدا ال ٌزٌدد عدن ٌدومٌن مدن نهاٌدة مواعٌدد
امتحانات الفصل الدراسً وأن تكون موثقة بالشهادات المرضٌة .
إذا كان لدي الطالب عذرا اجتماعٌدا أو صدحٌا ٌمنعده مدن حضدور امتحاندات أعمدال السدنة
للفصل الدراسً ٌ ،كون علً الطالب التقدم لشئون الطالب بطلدب لقبدول العدذر مرفقدا بده
المستندات الدالة علً ذلك إلى شئون الطالب بالفرقة المقٌد بها الطالب وٌعرض العذر علً
لجنة شئون التعلٌم ثم علدى مجلدس الكلٌدة التخداذ قدرار بشدؤنه وتقبدل طلبدات األعدذار عدن

 -4/2االعتذارات
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امت حانات أعمال السنة قبل أو خالل فترة االمتحانات وال تقبدل طلبدات األعدذار بعدد انتهداء
االمتحانات .

-5/2إٌقاؾ القٌد :

ٌجوز لمجلس الكلٌة أن ٌوافع على إٌقاؾ قٌـــــــد الطالب لمدة سنتٌن متتالٌتٌن أو متفرقتٌن

وتزٌد مدة وقؾ القٌد بموافقة مجلس الجامعة فً حالة الضرورة .
قرر مجلس الجامعة الموافقة على وضع حد أقصى لعددد مدرات إٌقداؾ القٌدد (  5سدنوات)

وذلك فً حالة عمل الطالب بالداخل أو الخارج إذا كان العائل الوحٌد ألسرته ومرافقة احد
الوالدٌن للعمل أو العالج بالخارج على أن ٌكون المبلػ المسدد عن إٌقاؾ القٌد متدرجا مع
مدة إٌقاؾ القٌد على النحو التالً :
ً
 اإلٌقاؾ الثالث  411ج  ،اإلٌقاؾ الرابع  111ج ،وبدءا من اإلٌقاؾ الخامس 1111ج .

 -6/2االلتماسات التً تقدم لفحج أوراع امتحانات الطالب

ٌحع للطالب بعد إعالن النتٌجة مباشرة وخالل  15عشر ٌوما من إعالنها أن ٌتقدم بالتماس

إلعادة الن ـ ــر فً رصد درجات المادة أو المواد التً ٌرؼب فٌها وااللتماس نوعان -:
 -1التماس برسم (  21جنٌه ) للتحقع من صحة رصد درجات الطالب  ،وتشكل للن در
فٌه لجنة برئاسة عمٌد الكلٌة ووكٌدل الكلٌدة لشدئون التعلدٌم والطدالب ورئدٌس الكنتدرول
المختج دون حضور الطالب .
 -2التماس برسم (  111جنٌه ) وذلك وفقا ً لقرار رئٌس الجامعة رقم (  ) 1419بتدارٌخ
 2111/1/19م والخاج بالموافقة علً الضوابط الخاصة إلتاحة الفرصة للطالب لرإٌة
ورقة اإلجابة الخاصة به فً حالة طلبه ذلك .
و ٌنج القرار على تشكٌل لجنة لالطالف علً كراسة الطالب بإشراؾ عمٌد الكلٌـــــة وتتكدون
من ك الً من -:
 وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب رئٌس الكنترول عضوان من أعضاء الكنترول للفرقةعلً أال ٌكون منهم أحد من أساتذة المادة وفً حالة وجود أحد من السادة أعضاء هٌئة تدرٌس
المادة فً اللجنة ٌضم عضو آخر من الكنترول بدال من سٌادته .
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ً نًب هى وارد ثقبَىٌ تُظٍى انجبيعبد
َظبو تأدٌت انطالة طجقب
يبدح  – 213اٌطالة اٌّم١ذٚ ْٚإٌّزغجٚ ْٛاٌّشخص ٌ ُٙثزؤد٠خ االِزؾبْ ِٓ اٌخبسط
ٚاٌّغزّؼْٛ
خبظؼٌٍٕ ْٛظبَ اٌزؤد٠ج ٟاٌّج ٓ١فّ١ب ثؼذ .
يبدح ٠ – 214ؼزجش ِخبٌفخ رؤد٠ج١خ وً أخالي ثبٌمٛأٚ ٓ١اٌٍٛائؼ ٚاٌزمبٌ١ذ اٌغبِؼ١خ ػٍ ٟاألخص -:
 -1األػّبي اٌّخٍخ ثٕظبَ اٌىٍ١خ أ ٚإٌّشآد اٌغبِؼ١خ .
 -2رؼط ً١اٌذساعخ أ ٚاٌزؾش٠ط ػٍ ٗ١أ ٚاالِزٕبع اٌّذثش ػٓ ؽعٛس اٌذسٚط ٚاٌّؾبظشاد
ٚاإلػّبي اٌغّبػ١خ االخش ٞاٌز ٟرمع ٟاٌٍٛائؼ ثبٌّٛاظجخ ػٍٙ١ب .
 -3وً فؼً ٠زٕبفِ ٝغ اٌششف ٚاٌىشاِخ أِ ٚخً ثؾغٓ اٌغ١ش ٚاٌغٍٛن داخً اٌغبِؼخ أ ٚخبسعٙب .
 -4وً أخالي ثٕظبَ االِزؾبْ أ ٚاٌٙذٚء اٌالصَ ٌٗ ٚوً غش ف ٟاالِزؾبْ أ ٚاٌششٚع ف. ٗ١
 -5وً أرالف ٌٍّٕشئبد ٚاألعٙضح أ ٚاٌّٛاد أ ٚاٌىزت اٌغبِؼ١خ أ ٚرجذ٠ذ٘ب .
 -6وً رٕظٌٍ ُ١غّؼ١بد داخً اٌغبِؼخ أ ٚاالشزشان فٙ١ب ثذ ْٚرشخ١ص عبثك ِٓ اٌغٍطبد
اٌغبِؼ١خ اٌّخزصخ .
 -7رٛص٠غ إٌششاد أ ٚإصذاس عشائذ ؽبئػ ثؤ ٞصٛسح ثبٌىٍ١بد أ ٚعّغ رٛل١ؼبد ثذ ْٚرشخ١ص
عبثك ِٓ اٌغٍطبد اٌغبِؼ١خ اٌّخزصخ
 -8االػزصبَ داخً اٌّجبٔ ٟاٌغبِؼ١خ أ ٚاالشزشان فِ ٟظب٘شاد ِخبٌفخ ٌٍٕظبَ اٌؼبَ ٚا٢داة .
يبدح  – 215وً غبٌت ٠شرىت غشب ً ف ٟاِزؾبْ أ ٚششٚػب ً ف٠ٚ ٗ١عجػ ف ٟؽبٌخ رٍجظ ٠خشعٗ
اٌؼّ١ذ إٔٛ٠ ِٓ ٚة ػٕٗ ِٓ ٌغٕخ االِزؾبْ ٠ٚؾشَ ِٓ دخٛي االِزؾبْ ف ٟثبل ٟاٌّٛاد ٠ٚؼزجش اٌطبٌت ساعجب ً
ف ٟعّ١غ ِٛاد ٘زا االِزؾبْ ٠ٚؾبي إٌِ ٟغٍظ ٌٍزؤد٠ت  .أِب ف ٟاألؽٛاي االخش ٞف١جطً االِزؾبْ ثمشاس ِٓ
ِغٍظ اٌزؤد٠ت أِ ٚغٍظ اٌىٍ١خ ٠ٚزشرت ػٍ ٗ١ثطالْ اٌذسعخ اٌؼٍّ١خ إرا وبٔذ لذ ِٕؾذ ٌٍطبٌت لجً وشف
اٌغش .
يبدح  – 216انعقىثبد انتأدٌجٍخ هً -:

اٌزٕج ٗ١شفب٘ٗ أ ٚوزبثخ
اإلٔزاس
اٌؾشِبْ ِٓ ثؼط اٌخذِبد اٌطالث١خ
اٌؾشِبْ ِٓ ؽعٛس دسٚط أؽذ اٌّمشساد ٌّذح ال رغبٚص شٙشاً
اٌفصً ِٓ اٌىٍ١خ ٌّذح ال رغبٚص شٙشاً
اٌؾشِبْ ِٓ االِزؾبْ فِ ٟمشس أ ٚأوضش

.1
.2
.3
.4
.5
.6
ٚ .7لف ل١ذ اٌطبٌت ٌذسعخ اٌّبعغز١ش أ ٚاٌذوزٛساٖ ٌّذح الرزغبٚص شٙش ٓ٠أٌّ ٚذح فصً دساعٟ
 .8إٌغبء اِزؾبْ اٌطبٌت فِ ٟمشس أ ٚأوضش .
 .9اٌفصً ِٓ اٌىٍ١خ ٌّذح الرزغبٚص فصال دساع١ب ً .
 .11اٌؾشِبْ ِٓ االِزؾبْ ف ٟفصً دساعٚ ٟاؽذ أ ٚأوضش
 .11ؽشِبْ اٌطبٌت ِٓ اٌم١ذ ٌٍّبعغز١ش أ ٚاٌذوزٛساٖ ِذح فصً دساع ٟأ ٚأوضش
 .12اٌفصً إٌٙبئ ِٓ ٟاٌغبِؼخ ٠ٚجٍغ لشاس اٌفصً إٌ ٟاٌغبِؼبد االخش٠ٚ ٞزشرت
ػٍ ٟرٌه ػذَ صالؽ١خ اٌطبٌت ٌٍم١ذ أ ٚاٌزمذَ ف ٟعبِؼبد عّٛٙس٠خ ِصشاٌؼشث١خ .
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– 8/2الرسوم الدراسٌة فً العام الجامعً :
البٌــان

رسوم االنت ام
رسوم االنتساب الموجه
رسوم االنتساب العادي
رسوم الطالب ( فرصة من الخارج)

المبـلػ

261.25ج
999.15ج
 5111ج  219.15ج
 236.25ج  51ج عن كل مادة

رسوم قٌد شعبة اللؽة :
الفرقة األولى
الفرقة الثانٌة
الفرقة الثالثة والرابعة

 6111جنٌه
 4111جنٌه
 3111جنٌه

 3ــ خطة الدراسة :

 -1/3وفقا لالئحة الحدٌثة:


تبددٌن الجددداول رقددم ( ) 1توزٌددع المقددررات الدراسددٌة علددى سددنوات الدراسددة وعدددد سدداعات
المحاضرات الن رٌة والتطبٌقٌة أسبوعٌاً.

ٌ -1/3كون االمتحان وفى نهاٌة كل فصل دراسً ومدة االمتحان ساعتان لكل مقرر – ودرجات
االمتحان للمقرر ( عشرون درجة ) ٌخصج منها نسبة  %25ألعمال السنة.
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قسم إدارة األعمال
الرمز الكودى 1111 :

إسم المقرر  :أصول إدارة األعمال

التخصص  :إدارة أعمال ػذد اٌٛؽذاد اٌذساع١خ ٔ :ظشٜ
محتوى المقــــــرر



















الفرقة  /المستوى  :األولى

 3ػٍّٝ

اٌّفب٘ ُ١األعبع١خ ف ٝاإلداسح .
ٚظبئف إٌّظّخ .
ث١ئخ إٌّظّخ.
رطٛس اٌفىش اإلداس. ٜ
اٌّغئ١ٌٛخ اإلعزّبػ١خ ٌٍّٕظّخ ٚأخالل١بد اإلداسح .
اٌّٙبساد اإلداس٠خ األعبع١خ .
اإلداسح ِٚزطٍجبد اٌؼٌّٛخ .
أعظ ِٚجبدٜء اٌزخط١ػ اإلداس. ٜ
إرخبر اٌمشاساد اإلداس٠خ .
ِفٚ َٛٙإغبس اٌزخط١ػ اإلعزشار١غ. ٝ
اٌخطػ ٚأعبٌ١ت اٌزخط١ػ .
ِجبدٜء ٚأعظ اٌزٕظ. ُ١
اٌّغئ١ٌٛبد ٚاٌغٍطبد .
إداسح اٌّٛاسد اٌجشش٠خ .
ِٙبساد اٌم١بدح ٚاٌزؾف١ض ٚإداسح فشق اٌؼًّ .
صمبفخ إٌّظّخ ٚإداسح اٌعغٛغ.
أعبٌ١ت ٚأدٚاد اٌّزبثؼخ ٚاٌشلبثخ .
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1

دليل كلية التجارة 1028/1027م
الرمز الكودى  1211 :إسم المقرر  :إدارة اإلنتاج

التخصج  :إدارة أعمال عدد الوحدات الدراسية  :نظرى
 -محتوى المقــــــرر

الفرقة  /المستوى  :الثانٌة

3

عملي

1

ٌّ ؾخ ربس٠خ١خ ػٓ رطٛس إداسح اإلٔزبط .
ِ ذخً إٌظُ ٚإداسح إٌّظّبد .
 إٌظبَ اإلٔزبع. ٝ
 أُ٘ اٌمشاساد اٌخبصخ ثبٌٛظبئف األعبع١خ ٌٍٕظبَ اإلٔزبع. ٟ
 ل١بط اٌىفبءح اإلٔزبع١خ ٌٍٕظبَ اإلٔزبع. ٟ
 رصّ ُ١إٌّزظ ٚرط٠ٛشٖ .
 رخط١ػ اٌطبلخ اإلٔزبع١خ .
 رخط١ػ اٌؼٍّ١بد اإلٔزبع١خ .
 إخز١بس ِٛلغ اٌّششٚع .
 اٌزخط١ػ اٌذاخٌٍٍّ ٝصٕغ ٚرشر١ت ا٢الد .
 رخط١ػ ِٕبٌٚخ ٔٚمً اٌّٛاد .
 رخط١ػ ِٚشالجخ اإلٔزبط .
 أعبٌ١ت اإلٔزبط اٌّغزخذِخ ف ٝاٌّششٚػبد اٌصٕبػ١خ .
 إداسح اٌغٛدح اٌشبٍِخ .


ص١بٔخ ا٢الد ٚاٌّؼذاد .
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دليل كلية التجارة 1028/1027م

الرمز الكودى 1212 :

إسم المقرر  :إدارة اإلحتٌاجات

التخصج  :إدارة أعمال

عدد الوحدات الدراسية  :نظرى

 -محتوى المقــــــرر





















الفرقة  /المستوى  :الثانٌة

3

عملي

1

اإلغبس اٌؼبَ ٌٛظ١فخ اإلؽز١بعبد ٚإداسح األٔشطخ اٌٍٛعغز١خ.
اٌجٕبء اٌزٕظٚ ّٝ١إٌظبَ اإلداسٌ ٜألٔشطخ اٌٍٛعغز١خ.
رخط١ػ األػّبي اٌٍٛعغز١خ ٚرٛف١ش اإلؽز١بعبد فى ٝإٌّظّىبد
اٌّؼبصشح.
إٌّىىىبرط اٌشئ١غىىى١خ ٌؼٍّ١ىىىخ اٌزخطىىى١ػ اإلعىىىزشار١غٌ ٝألٔشىىىطخ
اٌٍٛعغز١خ.
رؾذ٠ذ اٌّٛاصفبد ٚعٛدح لشاس اٌششاء.
رؾذ٠ذ اٌىّ١خ إٌّبعجخ ٚعٛدح لشاس اٌششاء.
رؾذ٠ذ اٌغؼش إٌّبعت ٚعٛدح لشاس اٌششاء.
رؾذ٠ذ اٌٛلذ إٌّبعت ٚعٛدح لشاس اٌششاء.
ِصبدس اٌزٛس٠ذ ٚعٛدح لشاس اٌششاء.
ِشاؽً ٚإعشاءاد دٚسح اٌششاء ٚاإلِذاد .
اٌزفبٚض ِغ اٌّٛسد. ٓ٠
ِزبثؼخ اٌزٛس٠ذاد ٚرم ُ٠ٛأداء ٚظ١فخ اإلؽز١بعبد .
ششاء اٌّؼذاد اٌشأعّبٌ١خ.
رٕظ ُ١اٌّششٚػبد.
اٌّخبصْ ٚلشاس إخز١بس ِٛلغ اٌّخضْ.
إداسح ٌٍّخبصْ.
اٌشلبثخ ػٍ ٝاٌّخض.ْٚ
ِزبثؼخ ٚرم ُ٠ٛأػّبي اٌّغزٛدػبد ٚاٌّخبصْ .
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دليل كلية التجارة 1028/1027م

الفرقة  /المستوى  :الثالث

الرمز الكودى 1311 :

إسم المقرر  :إدارة عامة ومحلٌة

التخصج  :إدارة أعمال

عدد الوحدات الدراسية  :نظرى

 -محتوى المقــــــرر

 غج١ؼخ اإلداسح اٌؼبِخ ِٚذاخً رؾٍ ً١اٌغ١بعبد اٌؼبِخ.

3

عملي

1

 إٌّظّبد اٌؼبِخ.
 رؾٍٚ ً١رم ُ١١اٌغ١بعخ اٌؼبِخ.
ٔ ظبَ اٌّؼٍِٛبد ٚاٌزخط١ػ اإلعزشار١غ ٝف ٝإٌّظّبد اٌؼبِخ .
 اٌزٕظٚ ُ١اإلداسح اٌؼبِخ .
 اٌزٕظ ُ١اٌشئ١غ ٝاٌؾبٌٌٍ ٝذٌٚخ .
 اٌؾىُ اٌّؾٍ ٝفِ ٝصش .
 اٌزغ١١ش ٚاٌزط٠ٛش ف ٝإٌّظّبد اٌؼبِخ .
 إداسح عٛدح اٌخذِخ اٌؼبِخ .
 أخالل١بد اٌخذِخ اٌؼبِخ.
 اإلداسح اٌّبٌ١خ ٌٍذٌٚخ ( اٌّٛاصٔخ اٌؼبِخ ) .
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دليل كلية التجارة 1028/1027م

الرمز الكودى 1411 :

إسم المقرر  :إدارة مالٌــــــــة

التخصج  :إدارة أعمال

عدد الوحدات الدراسية  :نظرى

 -محتوى المقــــــرر

الفرقة  /المستوى  :الرابع

3

عملي

 اإلغبس اٌؼبَ ٌٍٛظ١فخ اٌّبٌ١خ ف ٝاٌّششٚع اٌؾذ٠ش .
 رؾٍ ً١اٌمٛائُ اٌّبٌ١خ .
 ث١ئخ اٌّذ٠ش اٌّبٌ.ٝ
 اٌزخط١ػ ٚاٌزؾٍ١ــــً اٌّبٌ: ٝ
 أدٚاد اٌزؾٍ ً١اٌّبٌ. ٝ أعبٌ١ت اٌزٕجؤ اٌّبٌ. ٝ إداسح سأط اٌّبي اٌؼبِـــــــً :
 إداسح األصٛي اٌّزذاٌٚخ . ِصبدس اٌزّ ً٠ٛلص١ش األعً . إػذاد اٌّٛاصٔبد اٌشأعّبٌ١ـخ :
 اٌمّ١خ اٌضِٕ١خ ٌٍٕمٛد . رىٍفخ سأط اٌّبي . غشق رم ُ١١اٌّمزشؽبد اٌشأعّبٌ١خ . اٌزّ ً٠ٛغ ً٠ٛاألعــــــً :
 األعٛاق اٌّبٌ١ــــخ. ثٕٛن اإلعزضّبس . اٌمشٚض غٍ٠ٛخ األعً. لعب٠ب خبصخ ف ٝاإلداسح اٌّبٌ١خ :
 اٌّشزمبد ٚإداسح اٌّخبغش. اإلفالط ٚإػبدح اٌ١ٙىٍخ. اإلٔذِبعبد . -اإلداسح اٌّبٌ١خ اٌذ١ٌٚخ .
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1

دليل كلية التجارة 1028/1027م

الرمز الكودى :

 1412إسم المقرر  :ن م المعلومات اإلدارٌة

الفرقة  /المستوى  :الرابع

التخصج  :إدارة أعمال

عدد الوحدات الدراسية  :نظرى 3

 -محتوى المقــــــرر

 نظش٠خ إٌظُ ِ :فٚ َٛٙخصبئص ٚأٔٛاع إٌظُ .

عملي

1

 ٔ ظش٠ىىىىىىىىىىىخ اٌّؼٍِٛىىىىىىىىىىىبد  :اٌفىىىىىىىىىىىشق ثىىىىىىىىىىى ٓ١اٌج١بٔىىىىىىىىىىىبد
ٚاٌّؼٍِٛبد،خصىىىىبئص اٌّؼٍِٛىىىىبد  ،اٌّؼٍِٛىىىىبد وّىىىىٛسد
سئ١غ ٝف ٝإٌّظّخ اٌّؼبصشح .
 صىىٛسح ٔظىىُ اٌّؼٍِٛىىبد ِ :فٙىىٔ َٛظىىُ اٌّؼٍِٛىىبد ِٚجىىشساد
اٌؾبعخ ٌٙىب ٚ ،خصبئصىٙب ٚ ،رىٌٕٛٛع١ىب اٌّؼٍِٛىبد ٚ ،دٚس
ٔظُ اٌّؼٍِٛبد ف ٝإٌّظّبد .
 أٔىىىٛاع ٚرطج١مىىىبد ٔظىىىُ اٌّؼٍِٛىىىبد اإلداس٠ىىىخ ٔٚ ،ظىىىبَ دػىىىُ
اٌمشاساد ٔٚ ،ظُ اٌّؼٍِٛبد اٌٛظ١ف١خ .
ٔ ظُ اٌّؼٍِٛبد اإلداس٠خ ٚػٍّ١خ إرخبر اٌمشاساد .
 اٌؾبعىىجبد ٚرشىىغ ً١اٌّؼٍِٛىىبد  :اٌغىىضء اٌفٕىى ٝفىى ٝاٌؾبعىىت
ا.ٌٝ٢
 ثىشاِظ رشىغ ً١اٌؾبعىت  :أٔىٛاع اٌجىشاِظ اٌغىب٘ضح  /رطج١مىىبد
اٌجشاِظ اٌغب٘ضح .
 لٛاػىىىذ اٌج١بٔىىىبد  :أٔٛاػٙىىىب ّٔ ،ىىىبرط رصىىىّّٙ١ب ِ ،زطٍجبرٙىىىب
اإلداس٠خ .
 اإلرصبالد اٌالعٍى١خ ٚاٌشجىبد ٚاإلٔزشٔذ  /اإلٔزشأذ.
 اٌزغبسح اٌالٌىزش١ٔٚخ ٚرىٌٕٛٛع١ب األػّبي اٌالٌىزش١ٔٚخ .
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دليل كلية التجارة 1028/1027م
الرمز الكودى 1414 :

إسم المقرر  :بحوث العملٌات فى اإلدارة

التخصج  :إدارة أعمال

عدد الوحدات الدراسية  :نظرى

 -محتوى المقــــــرر

ِ ف َٛٙثؾٛس اٌؼٍّ١بد.

الفرقة  /المستوى  :الرابعة

3

عملي

 أّ٘١خ ثؾٛس اٌؼٍّ١بد فِ ٝؼبٌغخ اٌّشبوً اإلداس٠خ .
 اٌجشِغخ اٌخط١خ .
 غش٠مخ إٌمً ٚرشش١ذ اٌمشاساد اإلداس٠خ .
 غش٠مخ اٌزؼ ( ٓ١١اٌزخص١ص) .
ٔ ظش٠خ صفٛف اإلٔزظبس .
ّٔ برط اٌّخض. ْٚ

31

-

دليل كلية التجارة 1028/1027م
الرمز الكودى 1415 :

إسم المقرر  :إدارة بورصات

التخصج  :إدارة أعمال

عدد الوحدات الدراسية  :نظرى

 -محتوى المقــــــرر













الفرقة  /المستوى  :الرابع

3

عملي

-

٘١ىً اٌغٙبص اٌّصشف: ٝ
 دٚس اٌّؤعغبد اٌّبٌ١خ ف ٝاٌّغزّغ . ِىٔٛبد اٌغٙبص اٌّصشف. ٝاٌغ١بعبد اٌّصشف١خ :
 ع١بعخ اٌغٌٛ١خ . ع١بعخ اٌٛدائغ . ع١بعبد اٌمشٚض ٚاٌغٍف١بد ٚاٌخصُ .رم ُ١١األداء ٚإداسح األصٛي ٚاٌخص: َٛ
 رؾٍ ً١اٌمٛائُ اٌّبٌ١خ . رم ُ١١األداء اٌّصشف " ٝاٌؼبئذ  -اٌّخبغش " .٘١ىً اٌغٙبص اٌّصشف: ٝ
 دٚس اٌّؤعغبد اٌّبٌ١خ ف ٝاٌّغزّغ . ِىٔٛبد اٌغٙبص اٌّصشف. ٝاٌغ١بعبد اٌّصشف١خ :
 ع١بعخ اٌغٌٛ١خ . ع١بعخ اٌٛدائغ . ع١بعبد اٌمشٚض ٚاٌغٍف١بد ٚاٌخصُ .رم ُ١١األداء ٚإداسح األصٛي ٚاٌخص: َٛ
 رؾٍ ً١اٌمٛائُ اٌّبٌ١خ . رم ُ١١األداء اٌّصشف " ٝاٌؼبئذ  -اٌّخبغش " .أعٛاق سأط اٌّبي :
 أعٛاق األٚساق اٌّبٌ١خ أ ٚثٛسصبد األٚساق اٌّبٌ١خ . عٛق اٌّبي فِ ٝصش .ششوبد اٌزؤِـــــــ: ٓ١
 ششوبد اٌزؤِِ - ٓ١غبالرٙب ٚع١بعزٙب اإلعزضّبس٠خ. دٚس ششوبد اٌزؤِ ٓ١فِ ٝصش وّؤعغخ ِبٌ١خ .ششوبد اإلعزضّبس:
 ششوبد اإلعزضّبس ٚاألدٚاد اٌّغزخذِخ . -رم ُ١١أداء صٕبد٠ك اإلعزضّبس.
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دليل كلية التجارة 1028/1027م

الرمز الكودى 1416 :

إسم المقرر  :تخطٌط ومراقبة إنتاج

التخصج  :إدارة أعمال

عدد الوحدات الدراسية  :نظرى

 -محتوى المقــــــرر

 اٌزٕجؤ ثبٌطٍت .
 -خصبئص اٌزٕجؤ ثبٌطٍت .

الفرقة  /المستوى  :الرابعة

3

عملي

 غشق اٌزٕجؤ ثبٌطٍت . إعزخذاَ اٌؾبعت ا ٌٝ٢ف ٝاٌزٕجؤ ثبٌطٍت . رخط١ػ اإلٔزبط :
 اإلغبس اٌؼبَ ٌؼٍّ١خ اٌزخط١ػ ٌإلٔزبط . رخط١ػ اٌطبلخ اإلٔزبع١خ. أٔٛاع اٌخطػ اإلٔزبع١خ . غشق اٌزخط١ػ ٌإلٔزبط . عذٌٚـــــــــخ اإلٔزــــــــبط -:
 ِف َٛٙاٌغذٌٚخ. أّ٘١خ عذٌٚخ اإلٔزبط . ِخشعبد ػٍّ١خ عذٚي اإلٔزبط . اٌزؾّ. ً١

اٌشلبثخ ػٍ ٝاٌّخض. ْٚ
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1

دليل كلية التجارة 1028/1027م

الفصــــل الدراســــــى الثانى
الرمز الكودى 1112 :

إسم المقرر  :مبادىء تسوٌع

التخصج  :إدارة األعمال ػذد اٌٛؽذاد اٌذساع١خ :

 -محتوى المقــــــرر

الفرقة  /المستوى  :األولى

ٔظشٜ

3

ػٍّٝ

1

ِ ف َٛٙاٌزغ٠ٛك ٚرطٛسٖ ٚأّ٘١زٗ .
 اٌزخط١ػ اٌزغ٠ٛم. ٝ
 اٌزٕجؤ ثبٌّج١ؼبد .
 ػٕبصش اٌّض٠ظ اٌزغ٠ٛم ( ٝإٌّزغىبد  /اٌزغىؼ١ش  /اٌزىش٠ٚظ /
اٌزٛص٠غ ) .
 اٌزغ٠ٛك اٌّجبشش .
 اٌزغ٠ٛك اإلٌىزش. ٝٔٚ
 اٌّغئ١ٌٛخ اإلعزّبػ١خ ٚأخالل١بد اٌزغ٠ٛك .
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دليل كلية التجارة 1028/1027م

الرمز الكودى 1113 :

إسم المقرر  :سلوك تن ٌمى

التخصج  :شعبة عامة عدد الوحدات الدراسية  :نظرى 3
 -محتوى المقــــــرر





















الفرقة  /المستوى  :األولى

عملي

-

ػٍُ اٌغٍٛن اٌزٕظِ ( ّٝ١ف – ِٗٛٙأ٘ذافٗ – أّ٘١زٗ ).
أعبٌ١ت ِٕٚب٘ظ ػٍُ اٌغٍٛن .
ِٕٙظ إٌظُ ٚإداسح اٌغٍٛن اإلٔغبٌٍّٕٔ ٝظّبد .
إٌظُ اٌغٍٛو١خ .
اٌشخص١خ ِٚىٔٛبرٙب .
اٌزفى١ش اإلثزىبس. ٜ
اإلدسان .
اٌزؼٍُ .
دٚافغ اٌغٍٛن .
اإلرغب٘بد .
عّبػبد اٌؼًّ ٚرؤص١ش٘ب ػٍ ٝاٌغٍٛن اإلٔغبٔ ٝثبٌّٕظّخ.
اٌشظب اٌٛظ١ف. ٝ
اٌصشاع اٌزٕظ. ّٝ١
إداسح ظغٛغ اٌؼًّ .
اٌم١بدح .
رؾٍ ً١عٍٛن اٌّغزٍٙه .
اإلرصبالد اإلداس٠خ .
اٌزذس٠ت اإلداس. ٜ
رم ُ١١أداء اٌؼٕصش اٌجشش ٜف ٝإٌّظّخ .
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دليل كلية التجارة 1028/1027م

الرمز الكودى 1213 :

إسم المقرر  :إدارة الموارد البشرٌة

التخصج  :إدارة أعمال

عدد الوحدات الدراسية  :نظرى

 -محتوى المقــــــرر

الفرقة  /المستوى  :الثانٌة

 3عملي

ِ فٚ َٛٙأّ٘١خ إداسح اٌّٛاسد اٌجشش٠خ .
 اإلغبس اٌؼبَ إلداسح اٌّٛاسد اٌجشش٠خ .
 اٌزؾذ٠بد اٌّؼبصشح إلداسح اٌّٛاسد اٌجشش٠خ .
 اٌزصّٚ ُ١اٌزؾٍ ً١اٌٛظ١ف. ٝ
 رخط١ػ اٌّٛاسد اٌجشش٠خ .
 اإلخز١بس ٚاٌزؼ. ٓ١١
 ر١ٙئخ اٌؼبٍِ ٓ١اٌغذد .
 اٌزذس٠ت ٚاٌزط٠ٛش .
 رخط١ػ اٌّغبس اٌٛظ١ف. ٝ
 إداسح أداء اٌؼبٍِ. ٓ١
 إداسح اٌزؼ٠ٛعبد .
 رؾف١ض اٌؼبٍِ. ٓ١
 إداسح ػاللبد اٌؼبٍِ. ٓ١
 اإلداسح اٌذ١ٌٚخ ٌٍّٛاسد اٌجشش٠خ .

35

1

دليل كلية التجارة 1028/1027م

الرمز الكودى 1312 :

إسم المقرر  :إدارة التفاوض

التخصج  :إدارة أعمال

عدد الوحدات الدراسية :نظرى

 -محتوى المقــــــرر

 أعبع١بد ػٍّ١خ اٌزفبٚض .

الفرقة  /المستوى  :الثالثة

3



اٌزخط١ػ ٚاٌزؾع١ش ٌٍزفبٚض .



ِمِٛبد ٔغبػ اٌزفبٚض .



رطج١مبد ػٍّ١خ ٌّغبالد ػبِخ ٌٍزفبٚض .



إعزشار١غ١بد ٚرىز١ىبد اٌزفبٚض .



إعزضّبس اٌٛلذ ف ٝػٍّ١خ اٌزفبٚض .



إعزضّبس األعئٍخ ف ٝاٌزفبٚض.



اٌزفبٚض اٌفؼبي ٚعٛدح خذِخ اٌؼّالء .



ِخزجشاد ػٍّ١خ ف ٝاٌزفبٚض .
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عملي

-

دليل كلية التجارة 1028/1027م

الرمز الكودى 1413 :

إسم المقرر  :تخطٌط إستراتٌجى وسٌاسات إدارٌة

التخصج  :إدارة أعمال

عدد الوحدات الدراسية  :نظرى

 محتوىالمقــــــرر




















الفرقة  /المستوى  :الرابعة

 3عملي

1

اإلغبس اٌؼبَ ٌإلداسح اإلعزشار١غ١خ .
ٔظبَ اٌزخط١ػ اإلعزالار١غ. ٝ
أ٘ذاف ِٚزطٍجبد اإلداسح اإلعزشار١غ١خ .
ػٕبصش اإلداسح اإلعزشار١غ١خ ٚخصبئصٙب .
ِذاخً اٌزخط١ػ اإلعزشار١غ. ٝ
ِٕٙظ اٌزخط١ػ اإلعزشار١غٚ ٝخصبئصٗ ِٚؼٛلبرٗ .
دساعخ ٚرؾٍ ً١اٌج١ئخ اٌذاخٍ١خ ٚرؾذ٠ذ ٔمبغ اٌمٛح ٚاٌعؼف .
دساعىىىخ ٚرؾٍ١ىىىً اٌج١ئىىىخ اٌخبسع١ىىىخ ٚرؾذ٠ىىىذ اٌفىىىشٚا ٚاٌم١ىىىٛد
ٚاٌزٙذ٠ذاد .
سعـــــــــبٌخ إٌّظّخ .
اٌغب٠بد اٌؼبِخ ٚاٌغ١بعبد.
األ٘ذاف اإلعزشار١غ١خ .
اٌفشظ١بد اإلعزشار١غ١بد .
إعزشار١غ١بد إٌّظّخ .
إعزشار١غ١بد اٌٛظبئف .
األّٔبغ اٌم١بد٠خ ٚاإلداسح اإلعزشار١غ١خ .
ِشاعؼخ اإلعزشار١غ١بد .
رٕف١ز اإلعزشار١غ١بد .
رم ُ٠ٛاإلعزشار١غ١بد .
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دليل كلية التجارة 1028/1027م
الرمز الكودى 1411 :

إسم المقرر  :إدارة منشآت متخصصة

التخصج  :إدارة أعمال

عدد الوحدات الدراسية  :نظرى

 -محتوى المقــــــرر

 إٌّشآد اٌزغ٠ٛم١خ:

الفرقة  /المستوى  :الرابعة

3

 ربعش اٌغٍّخ ٚعطبء رغبس اٌغٍّخ اٌٛوالء ٚاٌغّبعشح . إٌّشآد اٌّبٌ١خ ( اٌجٕٛن ) :
 ِف َٛٙاٌجٕٛن اٌزغبس٠خ . رٕظ ُ١اٌجٕٛن . إعزشار١غ١خ رّٕ١خ اٌٛدائغ . إداسح اٌّغزشف١بد :
 األ٘ذاف األعبع١خ ٌٍّغزشف١بد . رؾم١ك اٌىفب٠خ اإلداس٠خ ف ٝاٌّغزشف١بد . ّٔػ اإلداسح ف ٝاٌّغزشف١بد اٌّغزؾذصخ . إٌّشآد اٌغ١بؽ١خ ٚاٌفٕذل١خ :
 رٕظ ُ١إٌّشآد اٌغ١بؽ١خ ٚاٌفٕذل١خ . أعبع١بد إٌغبػ ف ٝصٕبػخ اٌفٕبدق . -إعزشار١غ١بد اإلداسح اٌفٕذل١خ .
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عملي

-

دليل كلية التجارة 1028/1027م
الرمز الكودى 1419 :

إسم المقرر  :عالقات عامة وإعــالن

التخصج  :إدارة أعمال

عدد الوحدات الدراسية  :نظرى

 -محتوى المقــــــرر

اٌغضء األٚي  :اٌؼاللبد اٌؼبِخ :

الفرقة  /المستوى  :الرابع

3

عملي

ِ فٚ َٛٙأّ٘١خ اٌؼاللبد اٌؼبِخ .
 رطٛس ٚظ١فخ اٌؼاللبد اٌؼبِخ .
 إعزشار١غ١بد ٚرىز١ىبد اٌؼاللبد اٌؼبِخ .
 اٌشأ ٜاٌؼـــــــــــبَ .
 ثؾٛس اٌؼاللبد اٌؼبِخ .
 دٚس اإلرصبالد ف ٝاٌؼاللبد اٌؼبِخ .
 رصّ ُ١ثشاِظ اٌؼاللبد اٌؼبِخ .
 رغ٠ٛك ثشاِظ اٌؼاللبد اٌؼبِخ .
 أخالل١بد اٌؼاللبد اٌؼبِخ .
 لعب٠ب خبصخ ف ٝاٌؼاللبد اٌؼبِخ .
اٌغضء اٌضبٔ : ٝاإلػــــــــــــــالْ :
ِ فب٘ ُ١أعبع١خ ف ٝاإلػالْ .
 اٌغٛأت اإللزصبد٠خ ٚاإلعزّبػ١خ ٚاٌزشش٠ؼ١خ ٌإلػالْ.
ٔ طبق إٌشبغ اإلػـــــــالٔ. ٝ
 اٌؼاللخ ث ٓ١اإلػالْ ٚاإلعزشار١غ١خ اٌزغ٠ٛم١خ .
 رصّ ُ١إعزشار١غ١بد اإلػالْ .
 اٌغٛأت اإلثزىبس٠خ ف ٝاإلػالْ .
 إعزخذاَ ٚعبئً اإلػالْ .
 رم ُ١١إٌشبغ اإلػالٔ. ٝ

39

-

دليل كلية التجارة 1028/1027م
الرمز الكودى :

الفرقة  /المستوى  :الرابع

 1419إسم المقرر  :بحـــــــــوث التســـــــوٌع

التخصج  :إدارة أعمال

عدد الوحدات الدراسية  :نظرى

 -محتوى المقــــــرر

ِ فٚ َٛٙأّ٘١خ ٚدٚس ثؾٛس اٌزغ٠ٛك فِٕ ٝظّبد األػّبي .

3

عملي

1

 صفبد ثبؽش اٌزغ٠ٛك ٚأخالل١بد ثؾٛس اٌزغ٠ٛك .
 اٌّشاؽً األعبع١خ ٌؼٍّ١خ ثؾٛس اٌزغ٠ٛك .
 رصّ ُ١اٌجؾش اٌزغ٠ٛم. ٝ
ٛٔ ع ِٚصبدس ث١بٔبد ثؾٛس اٌزغ٠ٛك .
 غشق عّغ اٌج١بٔبد األ١ٌٚخ.
 رصّ ُ١لبئّخ اإلعزمصبء .
 اٌم١بط ِ :فٚ ِٗٛٙخصبئصٗ ٚأٔٛاػٗ .
ِ غزّغ اٌجؾش ٚاٌؼٕ١بد .
 رغ١ٙض اٌج١بٔبد ألغشاض اٌزؾٍ ً١اإلؽصبئ. ٝ
 أعبٌ١ت رؾٍ ً١اٌج١بٔبد .
 ص١بغخ ٚإخزجبس فشٚض اٌجؾش اٌزغ٠ٛم. ٝ
 رطج١مىىبد ػٍّ١ىىخ ألعىىبٌ١ت رؾٍ١ىىً اٌج١بٔىىبد ٚاإلخزجىىبساد اإلؽصىىبئ١خ
ٌٍفشٚض .
 إػذاد ٚوزبثخ رمش٠ش اٌجؾش اٌزغ٠ٛم. ٝ
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دليل كلية التجارة 1028/1027م

توصيف المقررات
الفصــــل الدراسي األول
قسم المحاســــــــبة
الرمز الكودى :

2111

التخصج  :المحاسبة والمراجعة

 -محتوى المقــــــرر

إسم المقرر  :أصول المحاسبة المالٌة

الفرقة  /المستوى  :األولــى

عدد الوحدات الدراسية  :نظرى  3عملي













1

ِغبي ٚظ١فخ اٌّؾبعجخ  -اٌطج١ؼخ ٚاٌٙذف :
 غج١ؼخ اٌّؾبعجخ ِٚغبي ػًّ اٌّؾبعـــت . ِغبي ػًّ اٌّؾبعـــــــت . ػاللـخ اٌّؾبعجخ ِغ ِغبالد اٌّؼشفخ األخش ٜراد اٌصٍخ.
 اٌّؾبعجخ فٓ ػٍّ ٝأَ ٔظش٠خ فىش٠خ.اٌزٕظ ُ١اٌّؾبعجٌٍّ ٝششٚػبد اإللزصبد٠خ :
 اٌزصٕ١ف إٌٛػٚ ٝاٌمبٌٍٔٛ ٝٔٛؽذح اٌّؾبعج١خ . غج١ؼخ اٌّؼبِالد اٌّبٌ١خ ٌٍٛؽذح اٌّؾبعج١خ . اٌّغّٛػخ اٌغٕذ٠خ . ٔظش٠خ ٚغش٠مخ اإلصجبد اٌّؾبعج. ٝ دٚسح اإلصجبد اٌّؾبعجٌّ ٝؼبِالد إٌّشؤح . اٌزمبس٠ش اٌّبٌ١خ اٌخزبِ١خ ِٚجبدٜء اٌّؾبعجخاٌؾبوّخإلػذاد٘ب .
اإلصجبد اٌّؾبعجٌّ ٝؼبدٌخ ؽغبة اٌّزبعشح :
 ػٍّ١بد ِج١ؼبد اٌجعبػخ . ػٍّ١بد ِشزش٠بد اٌجعبػخ . خصُ ػٍّ١بد اٌّج١ؼبد ٚاٌّشزش٠بد . عشد ثعبػخ آخش اٌّــــــــــــذح .اإلصجبد اٌّؾبعجٌّ ٝؼبدٌخ ؽغبة اٌشثؼ ٚاٌخغبسح :
 رؾذ٠ذ ٚل١بط اإل٠شاداد ٚاٌّصشٚفبد. اٌزى١١ف اٌفٕ ٝاٌّؾبعجٌ ٝؾغبثبد اإل٠شاداد ٚاٌّصشٚفبد. عشد اٌؾغبثبد اإلعّ١خ ٌإل٠شاداد ٚاٌّصشٚفبد.اإلصجبد اٌّؾبعجٌّ ٝؼبدٌخ اٌّ١ضأ١ــــــخ :
 ؽك اٌٍّى١ـــــــــخ ٚؽغبة إٌمذ٠خ . ػٍّ١بد األٚساق اٌزغــــــــــبس٠خ . ػٍّ١بد اٌؾغبثبد اٌشخص١خ . ػٍّ١بد اإلعزضّبساد ٚاألصٛي اٌضبثزخ .رصؾ١ؼ اٌذفبرش ٚدساعخ اٌمٛائُ اٌّبٌ١خ:
 رؾذ٠ذ ٚرصؾ١ؼ األخطبء اٌذفزش٠خ . رؾٍ ً١اٌمٛائُ اٌّبٌ١خ اٌخزبِ١خ .خبرّخ  :رطج١مبد ػٍّ١خ .
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دليل كلية التجارة 1028/1027م
الفرقة  /المستوى  :الثانٌة

الرمز الكودى 2211 :

إسم المقرر  :محاسبة شركات ()2

التخصج  :المحاسبة والمراجعة

عدد الوحدات الدراسية :نظرى 3

 -محتوى المقــــــرر








عملي

1

اٌّؾبعجخ ػٍ ٝػٍّ١بد ششوبد األِٛاي  -لطبع خبا .
* اٌغّبد اٌؼبِخ ٌششوبد األِٛاي .
* اٌّؾبعجخ ػٍ ٝسأط ِبي اٌششوخ اٌّغبّ٘خ :
 اٌّؼبٌغخ اٌّؾبعج١خ إلصذاس أعٔ ُٙمذ٠خ . اٌّؼبٌغخ اٌّؾبعج١خ إلصذاس أع ُٙػ١ٕ١خ . اٌّؼبٌغخ اٌّؾبعج١خ ٌّصبس٠ف اٌزؤع١ظ .* اٌّؾبعجخ ػٍ ٝلشض اٌغٕذاد .
 اٌّؼبٌغخ اٌّؾبعج١خ إلصذاس اٌغٕذاد . اٌّؼبٌغخ اٌّؾبعج١خ ٌؼالٚح إصذاس اٌغٕذاد . إصذاس اٌغٕذاد ثخصُ .* اٌّؾبعجخ ػٍ ٝفبئذح اٌغٕذاد.
* رٛص٠غ األسثبػ ف ٝششوبد اٌّغبّ٘خ .
* اٌّؾبعجخ ػٍ ٝرصف١خ ششوبد اٌّغبّ٘خ .
 اإلعشاءاد اٌّؾبعج١خ ٌٍزصف١خ . اإلعشاءاد اٌّؾبعج١خ إلػبدح اٌزى. ٓ٠ٛرطج١مبد ػٍّ١خ ػبِـــــخ .
اٌّؾبعجخ ػٍ ٝػٍّ١بد ششوبد لطبع األػّبي اٌؼبَ :
* ػشض ٌٍٕظبَ اٌّؾبعج ٝاٌّٛؽذ فِ ٝصش .
* اٌذٌ١ـــــــً اٌّؾبعج. ٝ
* ػٍّ١بد ِشزش٠بد اٌّٛاد ٚاٌجعبئغ .
* ػٍّ١بد ِج١ؼبد اٌجعـــــــبئغ .
* ػٍّ١بد ششاء ٚث١غ األساظ. ٝ
* ػٍّ١بد ششاء ٚث١غ األصٛي اٌضبثزخ .
* ػٍّ١بد اٌّششٚػبد رؾذ اٌزٕف١ز .
* ػٍّ١بد اإلعزضّبساد اٌّبٌ١ـــــــــخ .
* ػٍّ١بد اٌّمجٛظبد ٚاٌّذفٛػبد .
* إصجبد ؽشوخ اإلٔزبط اٌزبَ ف ٝاٌذفبرش .
رطج١مبد ػٍّ١خ ػبِـــــخ .
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دليل كلية التجارة 1028/1027م
الرمز الكودى :

2311

التخصج  :المحاسبة والمراجعة

 -محتوى المقــــــرر

إسم المقرر  :أصول مراجعـــــة

الفرقة  /المستوى  :الثالثة

عدد الوحدات الدراسية  :نظرى 3

عملي 1

ِ مذِىىخ  -غج١ؼىىخ اٌّشاعؼىىخ  -األصىىً  -اٌزطىىٛس  -رصىىٕ١فبد
اٌّشاعؼخ  -اٌزّ١١ض ث ٓ١اٌّؾبعجخ ٚاٌّشاعؼخ ٚأّ٘١زٙب .
 رٕظِ ُ١ىزت اٌّشاعغ ٚاٌزؾع١ش ٌزٕف١ز ػٍّ١خ اٌّشاعؼخ .
 رخط١ػ اٌؼًّ اٌّ١ذأٚ ٝاإلششاف ػٍ ٝأػّبي اٌّغبػذ. ٓ٠
 رمٔ ُ١١١ظبَ اٌّشالجخ اٌذاخٍ١خ ثغشض رؾذ٠ىذ غج١ؼىخ  ،رٛل١ىذ ،
ِذ ٜإخزجبساد اٌّشاعؼخ .
 أعبٌ١ت رمٔ ُ١١ظُ اٌّشالجخ اٌذاخٍ١خ ٌزؾم١ك أ٘ذاف اٌّشاعؼخ .
 األخطىىبء ٚاٌّخبٌفىىبد ِٚىىذِ ٜغىىئ١ٌٛخ اٌّشاعىىغ ػىىٓ اٌىشىىف
ػٕٙب .
ِ ؾىىىىذداد األّ٘١ىىىىـخ إٌغىىىىج١خ ٚاٌخطــىىىىـش فىىىى ٝعىىىى١بق ػٍّ١ىىىىخ
اٌّشاعؼخ .
 أدٌىىىخ اإلصجىىىبد ٚإخزجىىىبساد ٚإعىىىشاءاد اٌّشاعؼىىىخ اٌّغىىىزخذِخ
ٌٍؾصٛي ػٍٙ١ب.
 اٌّشاعؼىىـخ اٌزؾٍ١ٍ١ىىخ ٚإخزجــىىـبساد اٌزفبصىى ً١أعىىبط إخزجىىبساد
اٌزضجذ .
ِٕٙ ظ رٕف١ز ػٍّ١خ اٌّشاعؼــخ .
 اٌّؼبٕ٠خ اإلؽصبئ١خ وؤعبط ٌزٕف١ز ػٍّ١خ اٌّشاعؼخ .
ِ شاعؼخ إٌمذ٠خ ٚؽغبثبد اٌّمجٛظبد .
 إعشاءاد ِشاعؼخ ِؼبدٌخ ؽـ /اٌّزبعشح .
 إعشاءاد ِشاعؼخ األصٛي اٌضبثزخ .
 إعشاءاد ِشاعؼخ خص َٛاٌّ١ضأ١خ .
ِ زطٍجبد ِّبسعخ ِٕٙخ اٌّشاعؼخ .
 ؽمٛق ٚٚاعجبد ِشاعغ اٌؾغبثبد ِٚفِ َٛٙغز ٜٛاٌؼٕب٠خ
اٌّ١ٕٙخ .
 رمش٠ش اٌّشاعؼخ ِ -ؼب١٠ش ص١بغخ اٌشأ.ٜ

43

دليل كلية التجارة 1028/1027م

الرمز الكودى :

2312

التخصج  :المحاسبة والمراجعة

 -محتوى المقــــــرر

إسم المقرر  :محاسبة التكالٌؾ ()1

الفرقة  /المستوى  :الثالثة

عدد الوحدات الدراسية  :نظرى 3









ِب٘١خ ِؾبعجخ اٌزىبٌ١ف .
عٍٛن اٌزىبٌ١ف ( صبثذ ِٚزغ١ش ِ ،جبشش ٚغ١ش ِجبشش ) .
ػٕبصش اٌزىبٌ١ف :
 اٌخبِبد اٌّجبششح . اٌؼّبٌخ اٌّجبششح . اٌزىبٌ١ف غ١ش اٌّجبششح .ِؼذي رؾّ ً١اٌزىبٌ١ف اٌصٕبػ١خ
 ػٍ ٝأعبط فؼٍ. ٝ ػٍ ٝأعبط رمذ٠ش. ِٜؾبعجخ رىبٌ١ف األٚاِش اإلٔزبع١خ .
رمذ٠ش اٌزىبٌ١ف اٌصٕبػ١خ غ١ش اٌّجبششح .
ِؾبعجخ رىبٌ١ف اٌّشاؽً اإلٔزبع١خ ؽبٌخ ٚعٛد
ِخض ْٚأٚي ٚأخش اٌّذح .

الرمز الكودى 2313 :

إسم المقرر  :تطبٌقات محاسبٌة على الحاسب

التخصج  :المحاسبة والمراجعة

عدد الوحدات الدراسية  :نظرى 3

 -محتوى المقــــــرر

عملي 1

الفرقة /المستوى  :الثالثة

عملي 1

ِ فٚ َٛٙأّ٘١خ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌّؾبعج١خ.
 ػٕبصش ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌّؾبعج١خ.
ِ خشعبد ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌّؾبعج١خ.
ٔ ظُ اٌّؼٍِٛبد ٚرطج١مبرٙب اٌزغبس٠خ .
 ثشاِظ اٌؾبعت ا ٌٝ٢اٌّزخصصخ .
 رطج١مبد اٌؾبعت ا ٌٝ٢ف ٝاٌّؾبعجخ خصٛصبً ٚاٌّغبالد
اإلداس٠خ ػِّٛب ً .
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الفرقة  /المستوى  :الرابعة

الرمز الكودى 2411 :

إسم المقرر  :مراجعــــــــة متقدمة

التخصج  :المحاسبة والمراجعة

عدد الوحدات الدراسية  :نظرى  3عملي

 -محتوى المقــــــرر

الرمز الكودى :

2412

التخصج  :المحاسبة والمراجعة

 -محتوى المقــــــرر

1

 اٌٛظ١فخ اإللشاس٠خ ٌٍّشاعغ اٌخبسع - ٝإِىبٔ١بد اٌزٛعغ
اٌّغزمجٍ١خ .
 اٌّمزشؽبد اٌّمذِخ ٌزط٠ٛش ٚرفؼٚ ً١ظ١فخ اٌّشاعؼـــخ
اٌّغزمٍخ ف ٝاٌــّغبالد اٌّؾبعج١ـــخ اٌزمٍ١ذ٠خ ِٚشبوً
اٌزطج١ك اٌؼٍّ. ٝ
 سأ ٜاٌّشاعغ اٌّغزمً ف ٝاٌّشالجخ اٌذاخٍ١خ ٘ ً٘ ...ـٛ
ِمجٛي ِ١ٕٙب ً ؟! .
 اٌزطج١مبد اٌغبس٠خ ٌّغبي اٌّشاعؼخ اٌّٛعغ .
ِٕٙ ظ اٌّشاعؼخ اٌذاخٍ١ـخ ٌٍّشاعؼبد راد اٌشىً اإلداس. ٜ
 رطٛس ٚرط٠ٛش ِٕب٘ظ ٚإعشاءاد اٌّشاعؼخ .
 اإلغبس إٌظشٚ ٜاٌزطج١ك اٌؼٍّ ٝفِٕٙ ٝظ اٌّشاعؼخ
اٌّؤعظ ػٍِ ٝف َٛٙاٌخطش .

إسم المقرر  :ن م التكالٌؾ

الفرقة  /المستوى  :الرابعة

عدد الوحدات الدراسية  :نظرى





3

عملي

ٔظبَ رىبٌ١ف اٌّشاؽً اإلٔزبع١خ .
ٔظبَ رىبٌ١ف األٚاِش اإلٔزبع١خ لص١شح األعً .
ٔظبَ رىبٌ١ف األٚاِش اإلٔزبع١خ غٍ٠ٛخ األعً .
ٔظبَ اٌزىبٌ١ف اٌّؼ١بس٠خ .
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الفصــــل الدراســــــى الثانى
الرمز الكودى 2112 :
التخصج  :المحاسبة والمراجعة

 -محتوى المقــــــرر

إسم المقرر  :محاسبة شركات ()1

عدد الوحدات الدراسية  :نظرى 3

الفرقة  /المستوى  :األولــــى

عملي

1

 رؤع١ظ ششوبد األشخبا :
 اٌزى ٓ٠ٛاٌمبٌٔ ٝٔٛششوبد اٌزعبِـــــٓ ٚاٌزٛص١خ اٌجغ١طخ.
 اإلصجبد اٌّؾبعجٌ ٝشأط اٌّبي ف ٝششوبد اٌزعبِٓٚاٌزٛص١خ اٌجغ١طخ.
 اإلصجبد اٌّؾبعجٌٍ ٝؼٍّ١بد اٌزشغ١ٍ١خ ف ٝششوبداألشخبا .
 اإلصجبد اٌّؾبعجٌّ ٝؼّالد ششوخ األشخبا ِغ اٌغ١ش. اإلصجبد اٌّؾبعجٌّ ٝؼبِالد ششوخ األشخبا ِغ اٌششوبءفٙ١ب .
 رؼىىىذ٠الد إرفبل١ىىىخ اٌّشىىىبسوخ فىىىٝ
ششوبد األشخبا ٔز١غخ إٔعّبَ
شـش٠ه عذ٠ذ أ ٚإٔفصبي شش٠ه لذ: ُ٠
 اٌّؼبٌغخ اٌّؾبعج١خ ٔز١غخ ٌمجٛي إٔعّبَ شش٠ه عذ٠ذ إٌٝاٌششوخ .
 اٌّؼبٌغخ اٌّؾبعج١خ ف ٝؽبٌخ رخبسط شش٠ه ف ٝششوبداألشخبا .
 اٌّؾبعجخ ػٍ ٝإٔمعبء ششوبد األشخبا :
 اٌّؼبٌغخ اٌّؾبعج١خ إلعشاءاد اٌزصف١خ اٌجغ١طخ . اٌّؼبٌغخ اٌّؾبعج١خ ٌٍزصف١خ اٌزذس٠غ١خ ٌششوبداألشخبا.
 ششوبد اٌّؾبصخ ( اٌٛالغ ) :
 اإلصجبد اٌّؾبعجٌ ٝؼٍّ١بد ششوخ اٌٛالغ ف ٝدفبرش اٌشش٠هاٌظب٘ش.
 اإلصجبد اٌّؾبعجٌ ٝؼٍّ١بد ششوخ اٌٛالغ اٌز٠ ٝم َٛثٙبوً شش٠ه ف ٝدفبرشٖ .
 اإلصجبد اٌّؾبعجٌ ٝؼٍّ١بد ششوخ اٌٛالـــغ فِ ٝغّٛػخدفزش٠خ ِغزمٍخ .
 رطج١مبد ػٍّ١ــــــــــخ.
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الرمز الكودى 2212 :

إسم المقرر  :محاسبة متخصصة

التخصج  :المحاسبة والمراجعة

عدد الوحدات الدراسية  :نظرى 3

 -محتوى المقــــــرر








الفرقة  /المستوى  :الثانٌة

عملي 1

ؽغبثبد اٌّشالجخ.
ؽغبثبد األلغبَ.
ؽغبثبد اٌفشٚع.
ؽغبثبد اٌٛوالء اٌزغبس ( ٓ١٠ثعبػخ األِبٔخ).
ؽغبثبد إٌّشآد غ١ش اٌزغبس٠خ.
ؽغبثبد إٌّٙخ اٌؾشح.

الرمز الكودى 2314 :

إسم المقرر  :المحاسبة اإلدارٌـــــة

التخصج  :المحاسبة والمراجعة

عدد الوحدات الدراسية  :نظرى
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الفرقة  /المستوى  :الثالثة

 3عملي

1
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 -محتوى المقــــــرر

 أعبٌ١ت اٌّؾبعجخ اإلداس٠خ اٌّغزخذِخ ف ٝإٔزبط اٌّؼٍِٛبد
اٌّؾذدح ثغشض خبا :
 اٌّؾبعت اإلداس ِٓ - ٜأ٠ ٓ٠جذأ ؟ . أعىىبٌ١ت اٌّؾبعىىجخ اإلداس٠ـىىـخ ٌزششىى١ذ اٌمىىشاساد فىىِ ٝشاوىىضاٌزىٍفخ.
 أعىىبٌ١ت اٌّؾبعىىجخ اإلداس٠ىىـخ ٌزششىى١ذ اٌمىىشاساد فىىِ ٝشاوىىضاٌشثؾ١خ.
 أعىىبٌ١ت اٌّؾبعىىجخ اإلداس٠ىىـخ ٌزششىى١ذ اٌمىىشاساد فىىِ ٝشاوىىضاإلعزضّبس.
 أعبٌ١ت اٌّؾبعجخ اإلداس٠ـخ اٌّغزخذِخ ف ٝإٔزبط
اٌّؼٍِٛبد اٌذٚس٠ــــــــــخ :
 اٌّٛاصٔخ اٌزخط١ط١خ  -اٌفىشح ٚاٌٙذف . آٌ١خ اٌشلبثخ ٚفمب ً ألعٍٛة اٌّٛاصٔــــــخ . اٌّٛاصٔـــــــــــــخ راد األعبط اٌصفش. ٜ رم ُ١١أداء اٌّششٚع :
 لبئّخ اٌزذفمبد إٌمذ٠خ . -اٌزؾٍ ً١اٌّبٌٌٍ ٝمٛائُ اٌّبٌ١ــــــخ .

الرمز الكودى :

2315

التخصج  :المحاسبة والمراجعة

 -محتوى المقــــــرر

إسم المقرر  :محاسبة حكومٌة ودولٌة

الفرقة  /المستوى  :الثالثة

عدد الوحدات الدراسية  :نظرى 3







عملي

ِفٚ َٛٙأّ٘١خ اٌّؾبعجخ اٌؾى١ِٛخ.
ٔظبَ اٌّٛاصٔخ اٌؾى١ِٛـــــــــــــخ .
إٌظبَ اٌّؾبعج ٝاٌؾى. ِٝٛ
رشعّخ اٌمٛائُ اٌّبٌ١خ األعٕج١خ .
اٌّؾبعجخ ػٓ اٌؼٍّ١بد اٌز ٝرزُ ثؼّالد أعٕج١خ .
رطج١مبد ػٍّ١خ.
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الرمز الكودى 2316 :

إسم المقرر  :محاسبة التكالٌؾ ( ) 2

التخصج  :المحاسبة والمراجعة

عدد الوحدات الدراسية  :نظرى

 -محتوى المقــــــرر

الرمز الكودى :

2414

التخصج  :المحاسبة والمراجعة

 -محتوى المقــــــرر







الفرقة  /المستوى  :الثالثة

1

 3عملي

اٌّؾبعجخ ػٍ ٝرىٍفخ اٌّٛاد اٌّجبششح .
اٌّؾبعجخ ػٍ ٝرىٍفخ ػٕصش اٌؼّبٌخ .
اٌّؾبعجخ ػٍ ٝػٕصش اٌزىبٌ١ف اٌصٕبػ١خ غ١ش اٌّجبششح .
اٌّؾبعجخ ػٍ ٝاٌّخض. ْٚ
اٌّؾبعجخ ػٍ ٝاألٔشطخ ٚؽبالد ػٍّ١خ ِزٕٛػخ .

إسم المقرر:ن م معلومات محاسبٌة

عدد الوحدات الدراسية  :نظرى

الفرقة  /المستوى  :الرابعة

3

عملي

1

ِ مذِخ فٔ ٝظُ اٌّؼٍِٛبد .
 رخط١ػ اٌّؼٍِٛبد ٚإٌّبرط اٌّخزٍفخ راد اٌؼاللخ.
 إداسح اٌج١بٔبد .
 خصبئص لبػذح اٌج١بٔبد .
 رخطىى١ػ اٌج١بٔىىبد ٚػٕبصىىش اٌشلبثىىخ ٚ ،اٌزشىىغ ً١االٌىزشٔٚىىٝ
ٌٍج١بٔبد .
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الرمز الكودى 2415 :

إسم المقرر  :محاسبة منشآت مالٌة

التخصج  :المحاسبة والمراجعة

عدد الوحدات الدراسية  :نظرى

التخصج  :المحاسبة والمراجعة

 -محتوى المقــــــرر

عملي

3

1

 اٌّؾبعجخ ف ٝاٌجٕٛن اٌزغبس٠خ .
ٔ ظبَ اٌّؼٍِٛبد اٌّؾبعج١خ ف ٝاٌجٕٛن اٌزغبس٠خ .
 اٌشلبثخ اٌّؾبعج١خ ػٍ ٝػٍّ١بد اٌجٕٛن اٌزغبس٠خ .
 اٌّؾبعجخ ف ٝششوبد اٌزؤِ. ٓ١
 اٌزطج١مىىىىبد اٌّؾبعىىىىج١خ ٌفشػىىىى ٝرىىىىؤِ ٓ١اٌؾ١ىىىىبح ٚرىىىىىٓ٠ٛ
األِٛاي.
 اٌزطج١مبد اٌّؾبعج١خ ٌفشٚع اٌزؤِٕ١بد اٌؼبِخ.
 اٌمٛائُ اٌّبٌ١خ اٌخزبِ١خ ف ٝششوبد اٌزؤِ. ٓ١

 -محتوى المقــــــرر

الرمز الكودى 2416 :

الفرقة  /المستوى  :الرابعة

إسم المقرر  :محاســبة ضرٌبٌة

عدد الوحدات الدراسية :






الفرقة  /المستوى  :الرابعة

نظرى

3

عملي

1

اٌعشائت ػٍ ٝدخــٛي األشخبا اٌطج١ؼِٚ ٓ١١ب ٍ٠ؾك ثٙب
اٌعش٠جخ ػٍ ٝأسثبػ ششوبد األِٛاي .
األؽىبَ اٌؼبِــــــــــخ ٌٍعشائت ػٍ ٝدخٛي األشخبا.
األؽىبَ اٌؼبِخ ٌٍعشائت ػٍ ٝششوبد األِٛاي.
رطج١مبد ٚؽبالد ػٍّ١ــــــــــــــخ.
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توصيف المقررات
الفصــــل الدراســــــى األول
قسم اإلقتصاد والمالٌة العامة
الرمز الكودى 4111 :

إسم المقرر :مبادىء إقتصاد جزئى

التخصج  :اإلقتصاد والمالٌة العامة

عدد الوحدات الدراسية  :نظرى

 -محتوى المقــــــرر

الفرقة  /المستوى  :األولى

3

عملي

1

ِ ب٘١خ ػٍُ اإللزصبد .
 اٌّشىٍخ اإللزصبد٠خ .
 اٌّفب٘ٚ ُ١اٌّصطٍؾبد اإللزصبد٠خ .
 عٙبص اإللزصبد ٚآٌ١خ ػٍّٗ .
ٔ ظش٠خ اٌطٍت .
ِ شٔٚخ اٌطٍت .
ٔ ظش٠خ اٌؼشض ِٚشٔٚزٗ .
 اٌزٛاصْ ف ٝاٌغٛق .
 رٛاصْ اٌّغزٍٙه ثئعزخذاَ إٌّفؼخ ٚاٌغٛاء .
ٔ ظش٠خ اإلٔزبط .
ٔ ظش٠خ اٌزىبٌ١ف .
 أشىبي األعٛاق .
 رٛاصْ إٌّزظ ف ٝظً إٌّبفغخ اٌىبٍِخ .
 رٛاصْ إٌّزظ ف ٝظً األخطبس اٌىبٍِخ .
 رٛاصْ إٌّزظ ف ٝظً األعٛاق غ١ش اٌىبٍِخ .
ٔ ظش٠ـــــــخ اٌزٛص٠غ ( اٌطٍت ػٍ ٝػٕبصىش اإلٔزىبط ع ػىشض
ػٕبصش اإلٔزبط ) .
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دليل كلية التجارة 1028/1027م

الرمز الكودى :

4112

إسم المقرر  :إقتصادٌات الموارد

الفرقة  /المستوى  :األولى

والتطور اإلقتصادى
التخصج  :اإلقتصاد والمالٌة العامة

 -محتوى المقــــــرر

عدد الوحدات الدراسية  :نظرى  3عملي

-

ِ ذخً إٌ ٝاٌّٛاسد اإللزصبد٠خ .
 اٌّىىىىىٛاسد اٌطج١ؼ١ىىىىىخ ( األسظىىىىى١خ ع اٌّبئ١ىىىىىخ ع إٌجبر١ىىىىىخ ع
اٌجزش١ٌٚخ)
 اٌّٛاسد اٌجشش٠خ ( اٌغىبْ ع اإلعزضّبس اٌجششٚ ٜاٌزؼٍ.) ُ١
ِٛ اسد اٌطبلخ ٚاٌزؼذٚ ٓ٠اٌصٕبػخ .
 اٌّٛاسد اٌشأعّبٌ١خ .
 إلزصبد٠بد اٌج١ئخ ٚاٌزٍٛس .
 إلزصىىىىبد٠بد إٌمىىىىً ٚاٌزٛغئىىىىخ اإللزصىىىىبد٠خ ػجىىىىش األصِٕىىىىخ
ٚاٌؼصٛس
 اٌّخزٍفىىىخ ِىىىغ اٌزشو١ىىىض ػٍىىى ٝاٌمعىىىب٠ب اٌّزؼٍمىىىخ ثىىىبٌزطٛس
اإللزصبد. ٜ
 اٌزطٛس اإللزصبد ٜػٍِ ٝغز ٜٛاٌؼبٌُ ٌألٔشطخ .
 اٌزطٛس اإللزصبد ٜفِ ٝصش .
 اٌزطٛساد اٌؾذ٠ضخ فىِ ٝغىبي اٌّىٛاسد اإللزصىبد٠خ ٚاٌزطىٛس
اإللزصبد.ٜ
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الرمز الكودى :

1102

التخصج  :اإلقتصاد والمالٌة العامة

إسم المقرر  :إقتصاد تحليلى

الفرقة  /المستوى  :الثانية

عدد الوحدات الدراسية  :نظرى 3

عملي 1

 -محتوى المقــــــرر

ِ مذِخ فِٕٙ ٝظ اٌزؾٍ ً١اإللزصبد. ٜ
 أٔٛاع اٌزؾٍ ً١اإللزصبد. ٜ
ِٕ ؾٕ ٝإِىبٔ١بد اإلٔزبط ٚاإلخز١بساد اإللزصبد٠خ .
 رٛاصْ اٌغٛق ( اٌّغزمش  -غ١ش اٌّغزمش  -اٌّؾب٠ذ ) .
ِ شٔٚبد اٌطٍت ٚاٌؼشض .
 رفع١الد اٌّغزٍٙه ٚاٌزمذ٠ش اٌشخصٚ ٝاٌش٠بظٌٍّٕ ٝفؼخ .
 اٌغٍٛن اٌشش١ذ ٌٍّٕزظ ثئعزخذاَ ِٕؾٕ١بد إٌىبرظ اٌّزىىبفٝء
ٚاٌزىٍفخ اٌّزغب٠ٚخ .
 األعىىىؼبس ٚاإلٔزىىىبط وّؾىىىذد ٌإلٔزىىىبط فىىى ٝأعىىىٛاق إٌّبفغىىىخ
اٌىبٍِخ ٚاإلؽزىبس ٚإٌّبفغخ اإلؽزىبس٠خ ٚإؽزىبس اٌمٍخ.
 رٛص٠غ اٌذخً ٚاٌزذخً اٌؾى. ِٝٛ
ٔ ظش٠خ اٌزٛص٠غ ( غٍت ٚػشض ػٕبصش اإلٔزبط ) .
 اٌشفب٘١خ اإللزصبد٠خ .
 اٌزٛاصْ اٌىٍٚ ٝػاللزٗ ثبٌغ١بعز ٓ١اٌّبٌ١خ ٚإٌمذ٠خ .
 اٌزطٛساد اٌؾذ٠ضخ فِ ٝغبي اٌّمشس اٌذساع. ٝ

الرمز الكودى 4311 :

الفرقة  /المستوى  :الثالثة

التخصج  :اإلقتصاد والمالٌة العامة

 -محتوى المقــــــرر

إسم المقرر  :إقتصادٌات التجارة الدولٌة

عدد الوحدات الدراسية  :نظرى  3عملي
ِ ب٘١خ اٌؼاللبد اإللزصبد٠خ اٌذ١ٌٚخ .
ٔ ظش٠بد اٌزغبسح اٌذ١ٌٚخ .
١ِ ضاْ اٌّذفٛػبد .
 عؼش اٌصشف .
 اٌغ١بعبد اٌزغبس٠خ .
 رؾش٠ش اٌزغبسح اٌذ١ٌٚخ .
 إٌّظّبد اٌذ١ٌٚخ ف ٝإرفبل١خ رؾش٠ش اٌزغبسح .
 اٌزىزالد اإللزصبد٠خ .
 اٌزغبسح اٌخبسع١خ اٌؼشث١خ .
 رغبسح ِصش اٌخبسع١خ .
 اٌزطٛساد اٌؾذ٠ضخ فِ ٝغبي دساعخ اٌّمشس ٚإٌّٙظ .
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دليل كلية التجارة 1028/1027م
الرمز الكودى :

4411

التخصج  :اإلقتصاد والمالٌة العامة

 -محتوى المقــــــرر

إسم المقرر  :إقتصــــــادٌات
التنمٌة والتخطٌط

الفرقة  /المستوى  :الرابعة

عدد الوحدات الدراسية  :نظرى 3

عملي

-

ِ ب٘١خ اٌزخٍف اإللزصبدٚ ٜأعجبثٗ .
 إعزشار١غ١بد اٌزّٕ١خ اإللزصبد٠خ .
 ع١بعىىىىبد اٌزّٕ١ىىىىخ اإللزصىىىىبد٠خ ( اٌضساػ١ىىىىخ  -اٌزصىىىىٕ١غ -
اٌزغبسح اٌخبسع١خ ) .
 رّ ً٠ٛاٌزّٕ١خ اإللزصبد٠خ .
 اٌزّٕ١خ اإللٍ١ّ١خ .
 اٌزخط١ػ اإللزصبدٚ ٜأعبٌ١جٗ ٚع١بعبرٗ .
 دٚس اٌذٌٚــــــــــخ .
 اٌزّٕ١خ ٚاٌزخط١ػ ف ٝاٌزغشثخ اٌّصش٠خ .
 اٌزّٕ١خ اٌّغزذاِخ .
 اٌزطٛساد اٌؾذ٠ضخ فِ ٝغبي اٌّمشس اٌذساع. ٝ
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الفصــــل الدراســــــى الثانى
الرمز الكودى 4113 :

إسم المقرر  :مبادىء إقتصاد كلى

التخصج  :اإلقتصاد والمالٌة العامة

عدد الوحدات الدراسية :نظرى

 -محتوى المقــــــرر

الفرقة  /المستوى  :األولى

3

عملي

1

 اٌّفب٘ ُ١اإللزصبد٠خ اٌىٍ١خ.
 اٌّزغ١شاد اإللزصبد٠خ اٌىٍ١خ.
 اٌؼاللخ ث ٓ١اٌّفب٘ ُ١اٌىٍ١خ ٚاٌّزغ١شاد.
 إٌبرظ اٌمٚ ِٝٛاٌذخً اٌم. ِٝٛ
 اٌذٚس اإللزصبدٌٍ ٜؾىِٛخ ٚؽذٚدٖ .
 دٚاي اإلعزٙالن اٌىٍ. ٝ
 دٚاي اإلعزضّبس.
 رؾذ٠ذ اٌّغز ٜٛثبٌزٛاصْ ٌٍذخً ٚإٌبرظ.
 أصىىبس اٌزىىذخً اٌؾىىىِ ِٝٛىىغ رؾذ٠ىىذ ِغىىز ٜٛإٌىىبرظ ٚاٌىىذخً
اٌّزٛاصْ .
 و١ف١خ رؾذ٠ذ اٌّغىز ٜٛاٌزىٛاصٌٍٔ ٝىذخً إٌىبرظ فى ٝاإللزصىبد
اٌّفزٛػ.
 دٚس اٌصىىىىبدساد ٚاٌىىىىٛاسداد فىىىى ٝرؾذ٠ىىىىذ ِغىىىىز ٜٛاٌىىىىذخً
ٚإٌبرظ.
 اٌزطٛساد اٌغذ٠ذح فِ ٝغبي ٔظش٠خ اٌجطبٌخ ٚاٌزعخُ .
ٔ ظش٠خ اإلداسح ٚاٌزشغ. ً١
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دليل كلية التجارة 1028/1027م
الرمز الكودى :

4212

التخصج  :اإلقتصاد والمالٌة العامة

 -محتوى المقــــــرر

إسم المقرر  :إقتصادٌات نقود وبنوك

عدد الوحدات الدراسية  :نظرى

الفرقة  /المستوى  :الثانٌة

3

عملي

1

ِ ب٘١خ ػٍُ اإللزصبد إٌمذٚ ٜاٌّصشف.ٝ
ٚ ظبئف ٚأٔٛاع إٌمــــــٛد.
 اٌمٛاػذ إٌمذ٠ـــــخ.
 رطٛس إٌمـــــٛد.
 اٌغ١بعخ اإلئزّبٔ١خ ٚرط٠ٛش٘ب.
 رط٠ٛش اٌجٕٛن.
ٚ ظبئف ٚأ٘ذاف اٌجٕٛن اٌزغبس٠خ.
 اٌجٕٛن اٌّشوض٠خ ٚاٌغ١بعبد إٌمذ٠خ.
 اٌجٕٛن اٌّزخصصخ ٚاإلعالِ١خ ٚٚظبئفٙب.
 رؾش٠ش اٌخذِبد اٌّبٌ١ــــــــــخ.
 اٌّؤعغبد إٌمذ٠خ اٌذ١ٌٚخ.
 أعـــــــــــــــٛاق اٌّــــــــــــبي.
 اٌزطىىٛساد اٌّالءِىىخ فىىِ ٝغىىبي إٌمىىٛد ٚاٌجٕىىٛن ٚإٌظش٠ىىبد
إٌمذ٠خ.

56

دليل كلية التجارة 1028/1027م

الرمز الكودى :

4312

التخصج  :اإلقتصاد والمالٌة العامة

 -محتوى المقــــــرر

إسم المقرر  :مالٌة عامــــــــة

الفرقة  /المستوى  :الثالثة

عدد الوحدات الدراسية  :نظرى 3
 اٌّٛاصٔخ اٌؼبِخ ٌٍذٌٚخ.
 اإلٔفبق اٌؼبَ.
ٔ ظش٠بد اإلٔفبق اٌؼبَ.
ٔ ظش٠بد اٌعشائت.
 اٌغ١بعخ اٌعش٠ج١خ.
 اٌفشٚض اٌؼبِخ.
ٚ إٌظش٠بد إٌمذ٠خ.

الرمز الكودى 4412 :

إسم المقرر  :قضاٌا إقتصادٌة معاصرة

التخصج  :اإلقتصاد والمالٌة العامة

عدد الوحدات الدراسية  :نظرى

 -محتوى المقــــــرر

عملي

-

الفرقة  /المستوى  :الرابعة

 3عملي

ِ ف َٛٙاٌمعب٠ب اٌّؼبصشح اإللزصبد٠خ.
 اٌّشىالد اإللزصبد٠خ ػٍ ٝاٌّغز ٜٛاٌّؾٍ.ٝ
 اٌّشىالد اإللزصبد٠خ ػٍ ٝاٌّغز ٜٛاٌذ.ٌٝٚ
ِ شىالد رؾش٠ش اٌزغبسح ٚاٌخذِبد اٌؼبِخ.
ِ شىالد اٌزعخُ.
ِ شىالد اٌجطبٌخ.
ِ شىالد إؽالي ِ١ضاْ اٌّذفٛػبد.
ِ شىالد ٔظُ أعؼبس اٌصشف.
ِ شىالد ٠مزشؽٙب ِغٍظ اٌمغُ غجمبً ٌٕٛع اٌّشىالد .
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دليل كلية التجارة 1028/1027م

توصيف المقررات
الفصــــل الدراســــــى األول
قسم الرٌاضة والتؤمٌن واإلحصاء
الرمز الكودى :

3111

التخصج  :الرٌاضة
والتؤمٌن واإلحصاء

 -محتوى المقــــــرر

إسم المقرر  :الرٌاضة التطبٌقٌة

الفرقة  /المستوى  :األولى

عدد الوحدات الدراسية  :نظرى  3عملي

1

 اإلؽزّبالد .
 اٌّصفٛفبد ٚاٌّؾذداد ٚإعزخذاِبرٙب ف ٝؽً اٌّؼبدالد .
 اٌزطج١مبد اإللزصبد٠خ ٚاٌزغبس٠خ ٌٍّصفٛفبد ٚعذاٚي اٌّىذخالد
ٚاٌّخشعبد .
ِ شالجىىىىىىخ اٌغــــــىىىىىىـٛدح ٚاألعىىىىىىبٌ١ت اٌش٠بظىىىىىى١خ ٚاإلؽصىىىىىىبئ١خ
اٌّغزخذِخ.
 رؾذ٠ذ األسثبػ اٌّزٛلؼخ ٌٍّششٚػبد .
 اإلعزٕزبط اٌش٠بظ. ٝ
 اٌزطج١مبد اٌزغبس٠خ ٌٍزفبظً ٚاٌزىبًِ.
 اٌمغّخ اٌزشو١ج١خ .
ٔ ظش٠خ اٌفشٚق ٚثٕبء اٌذٚاي .
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دليل كلية التجارة 1028/1027م
الرمز الكودى 3112 :

إسم المقرر  :الرٌاضــة البحتـة

التخصج  :الرٌاضة
والتؤمٌن واإلحصاء

عدد الوحدات الدراسية  :نظرى 3

 -محتوى المقــــــرر

الرمز الكودى :

3211

التخصج  :الرٌاضة
والتؤمٌن واإلحصاء

 -محتوى المقــــــرر

الفرقة  /المستوى  :األولى

عملي

1

 اٌّزٛاٌ١بد اٌؾغبث١خ.
 اٌّزٛاٌ١بد إٌٙذع١خ.
 اٌذٚاي ِٓ اٌذسعخ ٚؽٍٙب.
 اٌجشِغخ اٌخط١خ.
 اٌّؾذداد.
 اٌّصفٛفبد.
 ؽً اٌّؼبدالد اٌش٠بظ١خ.
 سعُ اٌذٚاي اٌج١بٔ١خ.
 اٌزجبدٚ ً٠اٌزٛاف١ك.
ٔ ظش٠خ راد اٌؾذ.ٓ٠
 اٌٍٛغش٠زّبد.
 األعظ ٚاٌغزٚس.
 لٛاػذ اٌزفبظً ٚلٛاػذ اٌزىبًِ.
إسم المقرر  :رٌاضة مالٌـــــة

الفرقة  /المستوى  :الثانٌة

عدد الوحدات الدراسية  :نظرى

 3عملي

1

 اٌفبئذح اٌجغ١طخ.
 اٌفبئذح اٌّشوجــــــــخ.
 اٌمّ١خ اٌؾبٌ١خ ٌٍّجبٌغ اٌّمزشظخ.
 اٌغٍّخ ٌٍّجبٌغ.
 اٌمّ١خ اٌؾبٌ١خ ٌٍذفؼبد اٌّخزٍفخ.
 اٌغٍّىىىخ ٌٍىىىذفؼبد اٌّخزٍفىىىخ ٚاٌفبئىىىذح اٌّشوجىىىخ ٌىىىزاد اٌمىىىُ١
اٌغبثمخ .
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دليل كلية التجارة 1028/1027م
الرمز الكودى :

3212

التخصص  :الرياضة
والتأمين واإلحصاء

 -محتوى المقــــــرر

الرمز الكودى 3311 :

التخصج  :الرٌاضة
والتؤمٌن واإلحصاء

 -محتوى المقــــــرر

إسم المقرر  :مبادىء التؤمـٌن

الفرقة  /المستوى  :الثانٌة

عدد الوحدات الدراسية  :نظرى 3

عملي 1

 اٌزؤِــــــ.ٓ١
 اٌّجبدٜء اٌغ٘ٛش٠خ ٌؼمذ اٌزؤِ.ٓ١
 اٌّؤِٕــــــــــــ.ْٛ
 إٌٛاؽ ٝاٌؼٍّ١خ ٚرشًّ ٚصبئك رؤِٕ١بد اٌؾ١بح.
 رؤِٕ١بد اٌّّزٍىبد ٚاٌفشد.
 رؤِٕ١بد اٌؾش٠ك.
 رؤِٕ١بد اٌغ١بساد.
 اٌزؤِ ٓ١اٌجؾــــــــــش. ٜ
 رؤِــــــ ٓ١اٌطـــــــــ١شاْ.
 إػبدح اٌزؤِـــــــــ.ٓ١
 اإلششاف ٚاٌشلبثخ ػٍ ٝاٌزؤِ.ٓ١
ٚ صبئك رؤِٕ١بد اٌّّزٍىبد .
ٚ صبئك رؤِٕ١بد اٌؾـــــــــش٠ك.
ٚ صبئك رؤِٕ١بد اٌغ١بساد .
 اٌزؤِٕ١بد اإلعزّبػ١خ ِٓ ٔبؽ١خ ٔظبَ اٌزؤِ ٓ١اإلعزّبػٝ
ِٚغبالد رطج١مٗ.
 رؤِٕ١بد ٚإصبثبد اٌؼًّ .
 رؤِ ٓ١اٌّشض .
 رؤِ ٓ١اٌجطبٌخ .
 أعـــــــٛاق اٌزؤِ. ٓ١
إسم المقرر  :تحلٌل إحصائى وحاسب
آلً

الفرقة /المستوى  :الثالثة

عدد الوحدات الدراسية  :نظرى  3عملي 1
ٔ ظش٠خ اإلؽزّبالد ٚاٌزٛص٠ؼبد اإلؽزّبٌ١خ.
 رٛص٠ؼبد اٌّؼبٕ٠ــــــــخ.
 اإلعزذالي اإلؽصبئ.ٝ
 رؾٍ ً١اٌزجب.ٓ٠
 إعزخذاَ اٌؾبعت ا ٌٝ٢ف ٝاٌزؾٍ ً١اإلؽصبئ.ٝ
 اٌزؾٍ ً١اٌؼبٍِ.ٝ
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الفصــــل الدراســــــى الثانى
الرمز الكودى :

3113

التخصج  :الرٌاضة
والتؤمٌن واإلحصاء

 -محتوى المقــــــرر

إسم المقرر  :دراسات كمٌة وحاسب
آلى

عدد الوحدات الدراسية  :نظرى

الفرقة  /المستوى  :األولى

 3عملي 1

ِ ف َٛٙاألعبٌ١ت اٌىّ١خ.
 اٌجشِغخ اٌش٠بظ١خ ٚأٔٛاػٙب.
 اٌجشِغخ اٌخط١خ ٚغشق اٌؾً اٌج١بٔٚ ٝاٌغجش.ٜ
 غش٠مخ اٌغّجىظ.
 اٌّشىٍخ اٌجذٍ٠خ ِٚفِٙٛٙب .
ٔ ظش٠ىىخ إرخىىبر اٌمىىشاساد فىى ٝؽىىبالد ( اٌزؤوىىذ -اٌّخىىبغشح -ػىىذَ
اٌزؤوذ ).
ٔ ظش٠خ اٌّجبس٠بد.
ّٔ برط اٌّخض.ْٚ
 رخط١ػ ِٚزبثؼخ اٌّششٚػبد.
 رؼش٠ف اٌؾبعت ٚاٌجشاِظ اٌغب٘ضح.
 إعزخذاَ اٌجشاِظ اٌغب٘ضح ف ٝؽً اٌّشىالد اٌؼٍّ١خ.
 إٌظُ اٌؼذد٠خ.
 اٌزذس٠ت ػٍ. ) Inter net -Windows ( ٝ
 و١ف١خ إعزخذاَ اٌجشاِظ اٌغب٘ضح ف ٝؽً اٌّشىالد اٌؼٍّ١خ.
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الرمز الكودى 3114 :
التخصج  :الرٌاضة
والتؤمٌن واإلحصاء

 -محتوى المقــــــرر

الرمز الكودى 3213 :
التخصج  :الرٌاضة
والتؤمٌن واإلحصاء

 -محتوى المقــــــرر

إسم المقرر  :مبادىء الخطر
والتؤمٌن

الفرقة  /المستوى  :األولى

عدد الوحدات الدراسية  :نظرى 3

-

عملي

ِ ف َٛٙاٌخطـــــــــش .
 رمغ ُ١األخطـــــــبس .
 ؽصش ٚإوزشبف األخطبس .
 ل١بط اٌخطش.
 أعبٌ١ت اٌزؾٌٍ ً١ألخطبس .
 رؾذ٠ذ أٔغت اٌطشق ٌّٛاعٙخ اٌخطش .
 ؽبالد ػٍّ١خ إلداسح األخطبس فِ ٝغبالد :
(اٌضساػىىىىىخ  -اٌج١ئىىىىىخ  -اٌغىىىىىىه اٌؾذ٠ذ٠ىىىىىخ -اٌصىىىىىٕبػبد
اٌّخزٍفخ) .

إسم المقرر  :مبــادىء
اإلحصــاء

الفرقة  /المستوى  :الثانٌة

عدد الوحدات الدراسية  :نظرى  3عملي
 عّغ اٌج١بٔبد ٚرج٠ٛجٙب ٚػشظٙب .
ِ مب١٠ظ إٌضػخ اٌّشوض٠خ .
ِ مب١٠ظ اٌزشزذ  -اٌؼضٚ َٚاإلٌزٛاء ٚاٌزفشغؼ .
ِ ؼبًِ اإلسرجبغ ِٚؼبًِ اإلٔؾذاس.
ِ جبدٜء اإلؽزّبالد .
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الرمز الكودى 3214 :

التخصج  :الرٌاضة
والتؤمٌن واإلحصاء

 -محتوى المقــــــرر

الفرقة /المستوى :الثانٌة

إسم المقرر  :رٌاضٌات التموٌل الدولى وأسواع
المال

عملي

عدد الوحدات الدراسية  :نظرى 3

1

ِ ؼذي اٌؼبئذ اٌّزغ١ش .
 اٌمشٚض اٌذ١ٌٚخ ٚرىٍفخ اإللشاض.
 اٌمشٚض غ١ش اٌؼبد٠خ ٚغشق رغ٠ٛزٙب.
ِ خصصبد اإلِزالن.
 اٌج١غ ثبٌزمغ١ػ.
 اإلئزّبْ اإلعزٙالو. ٝ
 اٌج١غ ا٢عً ٚاإلئزّبْ.
 رى ٓ٠ٛاٌّخصصبد ٌٍمشٚض ٚاألصٛي .
 اٌمشٚض اٌغٕذ٠خ.
 إعزٙالن اٌمشٚض اٌغٕذ٠خ.

الرمز الكودى 3312 :

إسم المقرر  :إحصاء تطبٌقى

الفرقة /المستوى  :الثالثة

التخصج  :الرٌاضة
والتؤمٌن واإلحصاء

عدد الوحدات الدراسية  :نظرى

 3عملي 1

 -محتوى المقــــــرر

ِ ف َٛٙاإلؽصبء اٌزطج١م.ٝ
 أّ٘١خ اإلؽصبء اٌزطج١م.ٝ
 اإؽزجبساد اٌالِؼٍّ١خ.
ٔ ظش٠خ اٌؼٕ١بد.
 اٌغالعً اٌضِٕ١خ.
 األسلبَ اٌم١بع١خ.
 اإلؽصبءاد اٌغىبٔ١خ.
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توصيف المقررات المشتركة
الفرقة  /المستوى  :األول

الرمز الكودى 6111 :

إسم المقرر  :مدخل قانون

التخصج  :عــام

عدد الوحدات الدراسية  :نظرى 3

 -محتوى المقــــــرر

الرمز الكودى 5111 :

التخصج  :محاسبة
وتؤمٌن

 -محتوى المقــــــرر

عملي

-

ٔ ظش٠خ اٌمبٔ: ْٛ
 اٌزؼش٠ف ثبٌمبػذح اٌمبٔ١ٔٛخ. ِصبدس اٌمبػذح اٌمبٔ١ٔٛخ . رصٕ١ف اٌمٛاػذ اٌمبٔ١ٔٛخ. رطج١ك اٌمبٔ.ْٛ رطج١ك اٌمبٔــــــ: ْٛ
 رؼش٠ف اٌؾك ٚث١بْ خصبئصٗ. -أسوبْ اٌؾــــــــــك.

إسم المقرر  :مصطلحات تجارٌة بلؽة أجنبٌة

عدد الوحدات الدراسية  :نظرى
 اٌّفب٘ ُ١اٌّؾبعج١خ.
 اإلصجبد اٌّؾبعجٌٍ ٝؼٍّ١بد.
 اٌذٚسح اٌّؾبعج١خ.
 اٌزغ٠ٛبد اٌغشد٠خ.
 إػذاد اٌمٛائُ ٚاٌزمبس٠ش اٌّبٌ١خ.
ِ فب٘ ُ١اٌزؤِ.ٓ١
 اٌزؤِ ٓ١ػٍ ٝاٌغ١بساد ٚاألشخبا.
ِ خبغش اإلداسح.
 اٌغٛأت اٌمبٔ١ٔٛخ ٌٍزؤِ.ٓ١
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الفرقة  /المستوى  :األولى

2

عملي

-

دليل كلية التجارة 1028/1027م
الرمز الكودى 5211 :

التخصج  :إدارة
أعمال إقتصاد

إسم المقرر  :مصطلحات تجارٌــة بلؽة أجنبٌة

عدد الوحدات الدراسية  :نظرى

 -محتوى المقــــــرر

 رؾٌٍٛ ً١ظ١فخ إداسح األػّبي.
 ث١ئخ ِٕظّخ األػّبي.
 اٌزخط١ػ ٚإرخبر اٌمشاساد.
 ػٕبصش اٌؼٍّ١خ اٌزٕظ١ّ١خ.
 اٌجٕبء ٚاٌزؤص١ش.
 ػٕبصش اٌشلبثخ اإلداس٠خ.
ِٕ ب٘ظ اٌزؾٍ ً١اإللزصبد.ٜ
 األعٛاق اإللزصبد٠خ.
 ؽغبثبد اٌذخً ٚإٌبرظ .

الرمز الكودى 6211 :

إسم المقرر  :قانون تجــــــــــــارى

التخصج  :عـــــام

عدد الوحدات الدراسية  :نظرى

 -محتوى المقــــــرر

 2عملي

-

الفرقة  /المستوى  :الثانٌة

3

 األٚساق اٌّبٌ١ــــــخ.
 إٌظش٠خ اٌؼبِخ ٌٍششوبد :
 ششوبد األشخبا. ششوبد األِٛاي. اٌششوبد راد اٌطج١ؼخ اٌّخزٍطخ. أسوبْ ػمذ اٌششوخ.
 اٌشخص١خ اٌّؼٕ٠ٛخ ٌٍششوخ.
 إٔمعبء اٌششوخ.
 ششوبد اٌمطبع اٌخبا.
 ششوبد األِٛاي ( اٌششوبد اٌّغبّ٘خ ).
 اٌششوبد اٌّخزٍطخ.
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الفرقة /المستوى :الثانٌة

عملي

-

دليل كلية التجارة 1028/1027م
الرمز الكودى  5411 :إسم المقرر  :دراسات الجدوى

التخصج  :شعبة عامة عدد الوحدات الدراسية  :نظرى
 -محتوى المقــــــرر

الفرقة  /المستوى  :الرابعة

3

عملي

1

 اٌغـــــــــضء اإلداس: ٜ
 ِفٚ َٛٙأّ٘١خ ِٚىٔٛبد دساعخ اٌغذٜٚ إغـــــــــــبس ػـــــــبَ :
 اٌج١ئخ ٚدساعخ عذ ٜٚاٌّششٚػبد . دساعخ اٌغذ ٜٚاٌزغ٠ٛم١خ . اٌذساعخ اٌفٕ١خ . اٌذساعخ اٌزٕظ١ّ١خ ٚاإلداس٠خ. اٌغـضء اٌضبٔ : ٝدساعخ اٌغذ ٜٚاٌّبٌ١خ ٌٍّششٚع :
 اٌّفب٘ ُ١اٌّؾبعج١خ ٌذساعخ عذ ٜٚاٌّششٚػبد اإلعزضّبس٠خ . اٌزذفمبد إٌمذ٠خ ٌٍّششٚع اإلعزضّبس. ٜ اٌّؼب١٠ش اٌّبٌ١خ ٌزم ُ١١اٌّششٚع اإلعزضّبس. ٜ رم ُ١١اٌّششٚع اإلعزضّبس ٜف ٝظشٚف ػذَ اٌزؤوذ . اٌغـضء اٌضبٌش  :دساعخ اٌغذ ٜٚاإللزصبد٠خ ػٍ ٝاٌّغز ٜٛاٌمِٝٛ
 ِعّ ْٛرؾٍٚ ً١رم ُ١١اٌّششٚع. عٛأت إػذاد ٚرؾٍ ً١اٌّششٚػبد. رؾٍ ً١اٌشثؾ١خ اٌم١ِٛخ ٌٍّششٚع. رؾذ٠ذ اٌم ُ١اإللزصبد٠خ. رؾذ٠ذ صبف ٝاٌزذفك إٌمذ.ٜ -خصُ صبف ٝاٌزذفك إٌمذ.ٜ
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انتذرٌــت انصٍفً
~
- تنج المادة السابعة من الالئحة الداخلٌة والصادرة بالقرار الوزاري رقم ( )316بتارٌخ 1996/3/11
بما ٌلً-:
 " تعد الكلٌة منهجا ً للتدرٌب العملً لطالب الفرقتٌن الثانٌة والثالثة خالل العطلة الصٌفٌة لمدة ثالث أسابٌع
على األقل وذلك فى حدود اإلمكانٌات المتاحة عالوة على ذلك ٌتم تدرٌس مادة الكمبٌوتر خالل العطلدة
الصٌفٌة بواقع  41ساعة كل عام ولمدة ثالث سنوات والٌمنح الطالدب درجدة البكدالورٌوس إالبعدد أداء
اإلمتحان بنجاح فى نهاٌة الفترة التدرٌبٌة للعام الثالث ".
 وبنا ًء على نج الالئحة وقرار السٌد أ.د/رئٌس الجامعة رقم ( )111بتارٌخ  2119/4/31م وتعدٌالتده
ٌنقسم التدرٌب الصٌفى إلى قسمٌن -:

أو الً :التدرٌب الصٌفى الخارجى لطالب الفرقتٌن الثانٌة والثالثة فقط-:






ٌبدأ التدرٌب الصٌفى خالل العطلة الصٌفٌة وٌنقسم إل ى أربع دورات كل دورة مدتها ثالثدة أسدابٌع
على األقل ٌسجل الطالب فى إحدى هذه الدورات .
ٌتم تدرٌب الطالب لمدة  3أسابٌع على األقل خالل العطلة الصٌفٌة فى إحدى الشركات أوالمإسسات
العامة أوالخاصة أوالبنوك أوالمصالح الحكومٌة .
ٌقوم الطالب بسحب ملؾ تدرٌب من شئون الط الب ٌتضمن خطة التددرٌب وتقدارٌر عدن التددرٌب
ٌقوم الطالب باستٌفائها باإلضافة إلى نماذج تقٌم الطالب .
ٌقوم أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة بمتابعة الجهات التى ٌتم فٌها التدرٌب الخارجى للطالب
لمتابعة إنت ام الطالب فى التدرٌب وٌتم إلؽاء تدرٌب من لم ٌثبدت إنت امده بجهدة التددرٌب أو أداء
التدرٌب بنجاح .
فى نهاٌة الفترة التدرٌبٌة للطالب تقوم جهة التدرٌب بتقٌٌم أداء الطالب اثناء التدرٌب فدى النمدوذج
المعد لذلك الموجود ضمن ملؾ التدرٌب الخاج بالطالب وإعتماده وإرساله إلى الكلٌة فى خطاب
مؽلع .

ثانٌا ً  :التدرٌب الداخلى لطالب الفرع الثانٌة والثالثة والرابعة -:

ٌ نقسم التدرٌب الصٌفى الداخلى خالل العطلة الصٌفٌة إلى سبع دورات مدة الدورة عشرة أٌام وٌتم
هذا التدرٌب داخل الكلٌدة بالمددرجات ومعامدل الحاسدب اآللدى حٌدث ٌدتم إكسداب الطالدب مهدارات
إستخدام الحاسب اآللى من خالل دورات تدرٌبٌة بمعامل الحاسب اآللى بالكلٌة كما ٌتلقدى الطالدب
محاضددرات ٌقددوم بإلقائهددا السددادة أعضدداء هٌئددة التدددرٌس إلكسدداب الطالددب مهددارات إقامددة وإدارة
المشروعات الصؽٌرة وتنمٌة ثقافة العمل الحر لدى الطالب .
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أوائم انعبو انجبيعً
1027/1026و
أوالً انفرقخ األونى

-:

انفرقخ األونى ( شعجخ انهغخ اإلَجهيزيخ ) -:

م
1
2
3
4
5

االســـــــــــــم
إسراء عاطؾ عبدالحمٌد أبوحمد
سارة عبدالناصر شعبان محمد
عمرو شعبان رسمً البقلً
مرٌم أحمد صالح الدٌن
إسراء محمد سعد صقر
محمد سامً أبوالفتوح المرسً

انفرقخ األونى

م
1
2
3
4
5

النسبة

التقدٌر

%94,61
%91,92
%91,15
%91,15
%91,16
%91,39

ممتاز
ممتاز
ممتاز
ممتاز
ممتاز
ممتاز

( اَزظبو واَزسبة يىجه ) شعجخ عرثي-:

االســـــــــــــم
مدٌحه محمد أمٌن النجار
إٌمان عبدالمنعم عبد الع ٌم سالم
محمد ٌحً عبد هللا الكومً
هدٌر محمد أحمد عبد المطل ب
أسماء أبو بكر عمر الدسوقً

النسبة

التقدٌر

%99,11
%91,69
%96,92
%95,39
%94.23

جٌد جداً
جٌد جداً
جٌد جداً
جٌد جداً
جٌد جداً

ً انفرقخ انثــــــبَيخ -:
ثبَيب
انفرقخ انثبَيخ ( شعجخ عبيخ ) -:

م
1
2
3
4
5

االســـــــــــــم
رحاب محمود عبد الحمٌد الوكٌل
سلمى عالء على بربار
أالء عبد السالم احمد كروش
علً سعٌد علً هنداوى
إسراء جمال عبد ربه ناجى
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النسبة

التقدٌر

%93.46
%99.46
%96.92
%96.53
%95.16

ممتاز
جٌد جداً
جٌد جداً
جٌد جداً
جٌد جداً
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انفرقخ انثبَيخ

م
1
2

( شعجخ انهغخ اإلَجهيزيخ ) -:

االســـــــــــــم
محمد إبراهٌم إسماعٌل المٌهى
محمد أحمد مصطفى األباصٌرى
مٌرنا عادل عبد ربه البحٌرى

3
4
5

وسام أسامه محمود األشوح
فاطمة سمٌر سلٌمان الشٌن
احمد عادل عبد الحلٌم الكردي

النسبة

التقدٌر

%99.23
%96.15
%95.39
%95.39
% 95
%94.61

جٌد جداً
جٌد جداً
جٌد جداً
جٌد جداً مكرر
جٌد جداً
جٌد جداً

انفرقخ انثبَيخ إَزظبو وإَزسبة يىجه ( شعجخ االقزصبد ) -:

م
1
2
3
4
5

االســـــــــــــم
نورا محمد فهمً الدجوى
هدٌر عبد القادر عبد الناصر حمود
منى حمدي فرٌد الرودانى
عالء السٌد احمد أبو حسن
نعٌمه محمد عبد الحمٌد شبل

النسبة

التقدٌر

%94.61
%91.19
%91.39
%19.11
%11.69

جٌد جداً
جٌد جداً
جٌد جداً
جٌد
جٌد

ً انفرقخ انثــــــبنثــــخ -:
ثبنثب
انفرقخ انثبنثخ

م
1
2
3
4
5

( شعجخ عبيخ ) -:

االســـــــــــــم
محمد فرج ابو الفتوح فرج
أمٌرة محمد إسماعٌل عبد الرحٌم الفقً
رضوى أٌمن محمد بدوى
هدى محمد محمد احمد بدوى
جمعة عمر عبد العزٌز محمد
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النسبة

التقدٌر

%91.91
%93.33
%92.51
%91.66
%91.25

ممتاز
ممتاز
ممتاز
ممتاز
ممتاز
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انفرقخ انثبنثخ

م
1
2
3
4
5

االســـــــــــــم

1
2
3
4
5
5

النسبة

دالٌا عبد المولى احمد عطٌة
رانٌا شحاته عبد الحكٌم نعٌم
هاجر عبد الناصر شعبان العربً
هاجر محمود نبوي زرزور
رانٌا مصطفى عبد الفتاح بدوى
أسماء أشرؾ محمد رشاد سلٌمان
احمد اشرؾ محمد عطٌة

انفرقخ انثبنثخ

م

(شعجخ انهغخ اإلَجهيزيخ) -:

%93.33
%92.19
%92.15
%92.15
%92.15
%91.41
%99.16

التقدٌر
ممتاز
ممتاز
ممتاز
ممتاز مكرر
ممتاز مكرر
ممتاز
جٌد جدا

( شعجخ اقزصبد ) -:

النسبة

االســـــــــــــم
أمٌرة صفوت إسماعٌل عبد الوهاب
سامٌة أحمد محمد الزؼبى
هبه صالح منتصر علً جاد هللا
إٌمان عادل مبروك زٌدان
إسراء كمال عطٌة الرواضً
آٌة على محمد عامر

%91.93
%91.93
%16.25
%15.93
%13.15
%13.15
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التقدٌر
ممتاز
ممتاز
جٌد
جٌد
جٌد
جٌد مكرر
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ثيبٌ ثأسًبء انخًس انخريجيٍ األوائم عهى كم قسى دور يبيى
نهعبو انجبيعي 1027/1026و
أوال :ثيبٌ ثأسًبء األوائم ثبنفرقخ انراثعخ ( قسى يحبسجخ – شعجخ عرثى )

م
1
2
3
4
5

االســـــــــــــم
محمد بكر محمد شلتوت
نهاد مصطفً عبد العال الخولى
محمد جودة محمد عبد القوى
أٌه احمد سعٌد بدر
إٌمان احمد احمد الخشن

المجموف

النسبة

التقدٌر

931
919
913
999
992

%93.1
%91.9
%91.3
%99.9
%99.2

ممتاز مع مرتبة الشرؾ
ممتاز مع مرتبة الشرؾ
ممتاز مع مرتبة الشرؾ
جٌد جداً مع مرتبة الشرؾ
جٌد جداً مع مرتبة الشرؾ

ً :ثيبٌ ثأسًبء األوائم ثبنفرقخ انراثعخ ( قسى إدارح أعًبل – شعجخ
ثبَيب
عرثى )

المجموف

النسبة

التقدٌر

م

االســـــــــــــم

1

ٌارا إبراهٌم محمد الوراقى

922

2

رانٌا ٌوسؾ ابو المجد الصٌاد

995

3

حنان محمد نبٌه صالح الدٌن مجاهد

965

4
5

سهٌلة اسامى احمد عثمان
محمد مدحت محمود عبد الحلٌم

961
191

92.2
%
99.5
%
96.5
%
%96
%19

ممتاز مع مرتبة الشرؾ
جٌد جداً مع مرتبة الشرؾ
جٌد جداً
جٌد جداً

جٌد //

ً :ثيبٌ ثأسًبء األوائم ثبنفرقخ انراثعخ ( قسى االقزصبد – شعجخ عرثى
ثبنثب
)

م
1
2
3
4
5

االســـــــــــــم
حسناء جمال حسن عبد اللطٌؾ
آالء إبراهٌم عبد الرحٌم مبارك
فاطمة محمد حداد ٌحٌى
هشام أٌمن ٌوسؾ هاشم
امانى ولٌد محمد على

المجموف

النسبة

التقدٌر

914
991
936
911
191

%91.4
%99.1
%93.6
%91
%19.1

ممتاز مع مرتبة الشرؾ
جٌد جداً مع مرتبة الشر ؾ
جٌد جداً
جٌد جداً
جٌد //
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ً :ثيبٌ ثأسًبء انخًس األوائم ثبنفرقخ انراثعخ ( قسى يحبسجخ – شعجخ
راثعب
انهغخ االَجهيزيخ)

م

االســـــــــــــم

 1عروبة ناجى عثمان عاشور
 2صفاء احمد عبد هللا عبد القادر
 3إٌمان عبد الستار عبد المجٌد أبو حجر
 4صفاء منصور احمد ابو السعود
 5آٌة رأفت عبد السالم عبٌه

المجموف

النسبة

التقدٌر

932
929
921
911
916

%93.2
%92.9
%92.1
%91.1
%91.6

ممتاز مع مرتبة الشرؾ
ممتاز مع مرتبة الشرؾ
ممتاز مع مرتبة الشرؾ
ممتاز مع مرتبة الشرؾ
ممتاز مع مرتبة الشرؾ

ً :ثيبٌ ثأسًبء األوائم ثبنفرقخ انراثعخ ( قسى إدارح أعًبل
ًً
خبيسب
انهغخ االَجهيزيخ)

م

االســـــــــــــم

– شعجخ

المجموف

النسبة

التقدٌر

1
2

سهٌله محمد حاف موسى
رنا مجدى محمود محمد

941
914

3

آٌة حسن أنور احمد بالطة

941

4
5

ٌاسمٌن سعد احمد احمد
آٌة احمد عبد الفتاح سٌؾ

943
941

%94
91.4
%
94.1
%
%94.3
%94.1

ممتاز مع مرتبة الشرؾ
جٌد جداً مع مرتبة الشرؾ
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جٌد جداً
جٌد جداً مع مرتبة الشرؾ
جٌد جداً
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انخذيبد انعبيخ انتً تقذو
نهطالة واإلداراد
انتً تقذيهب
اإلداراد األضبضٍخ انتً تقىو ثخذيخ
يجبشرح نهطالة.
 .2إدارح شئىٌ انتعهٍى وانطالة.
 .1إدارح رعبٌخ انشجـــبة.
 .3يكتجخ انكهٍـــــخ.

إدارح شئىٌ انتعهٍى
وانطالة
ألسدك إدارة وييي ا أل ةكك يا طالب بي ةك ا دكد ي ا رد يت ةطالب

ي ي أى يي-:

 إ ألرراج ا بطيق ا ي ك .
 إ ألرراج وييدات ا سكد.
 ا ألحيكش ي يا

ا ةك .

 إ ألرراج وييدات ا ألررج يبكينيت ا حي يغكرىي ي ا رد يت.

يا ديش ا ألي ي كي ل ألةك ا رد يت ياةيراح ا طةيب ةحصيش عةكيي.
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إدارح شئىٌ انطالة

إجراءات قبول الطالب الجدد المرشحٌن للكلٌة بالفرقة األولى
ٌتم إتباف اإلجراءات التالٌة  :ـــ
ٌ .2تقدم الطالب ببطاقة الترشٌح من علً االنترنت لشئون الطالب ومعه عدد ( )2صورة شخصٌه .
ٌ .1حصل الطالب على استمارة الكشؾ الطبً من شئون الطالب وٌقوم بلصع طابع جامعة من خزٌنة
الكلٌة على االستمارة طابع بمبلػ (  31ج) خاج باإلدارة الطبٌة .
ٌ .3توجه الطالب باستمارة الكشؾ الطبً إلى اإلدارة الطبٌة إلجراء الكشؾ الطبً .
ٌ .4تقدم الطالب باستمارة الكشؾ الطبً إلى شئون الطالب بعد توقٌع الكشؾ الطبً للحصول على إذن
سداد الرسوم الدراسٌة .
ٌ .5قوم الطالب بسداد الرسوم الدراسٌة فى خزٌنه الكلٌة  .وٌقوم بسحب ملؾ التقدٌم من شئون الطالب .
وم راعاة الدقة فً كتابة جمٌع البٌانات الخاصة بالطالب

ٌ .6قوم الطالب بتقدٌم الملؾ المتضمن األوراع التالٌة للقٌد :








أصل استمارة الثانوٌة العامة

 2صورة

أصل شهادة المٌالد كمبٌوتر

 2صورة

عدد  6صور شخصٌة مقاس  6  4وٌكتب علٌها اسم الطالب .

صورة البطاقة الشخصٌة +

تسلٌم إٌصال سداد الرسوم الدراسٌه .

بطاقة الترشٌح الحاصل علٌها الطالب

 2صورة

.

ٌتم لصع  2طابع جامعة فئة 11ج من خزٌنة الكلٌة على طلب االلتحاع .

بالنسبة للطالب الذكور  :ــــ
 نموذج تؤجٌل الخدمة العسكرٌة من مكتب االتصال العسكري بكلٌة الهندسة بشبٌن
الكوم (نموذج  2جند) .
 موالٌد (  91وما قبلها ) علٌهم إحضار البطاقة العسكرٌة (  6جند ) من قسم

الشرطة التابع لمحل االقامه .
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إدارح رعــــبٌخ
انشجــبة
 تعتبر إدارة رعاٌة الشباب من اإلدارات األساسٌة لخدمة الطالب بالكلٌة حٌث أنها الجهازالو ٌفً المعاون التحاد الطالب الذي ٌقوم علً توفٌر كافة الخدمات واألنشطة للطالب من خال ل
لجان اتحاد الطالب المختلفة .وتوفٌر كل ما ٌُ ًم كن الشباب من تنمٌة قدراته البدنٌة والفكرٌة والنفسٌة
واالجتماعٌة لٌصبحوا مواطنٌن قادرٌن على خدمه أنفسهم وبناء المجتمع وحماٌته وتهٌئة
ال روؾ المالئمة للتفاعل البناء بٌن الفرد والمجتمع .
وتهدؾ رعاٌة الشباب إل طالع طاقات الشباب وصقل مواهبهم وتنمٌة قدراتهم البدنٌة والذهنٌة
وتدرٌبهم على القٌادة وتحمل المسئولٌة عن طرٌع المشاركة فى ممارسة األنشطة الثقافٌة
والرٌاضٌة والفنٌة واالجتماعٌة .
 كما تقوم اإلدارة بتقدٌم اإلعانات االجتماعٌة المختلفة سواء العٌنٌة أو المباشرة لل طالب المحتاجٌنللمساعدة من خالل صندوع التكافل االجتماعً.
* طرق تقذٌى انخذيخ ثرعبٌخ انشجبة:
 -1وضع خطط النشاط فً اللجان المختلفة لتقدٌم أفضل الخدمات الالزمة الستثمار أوقات الفراغ
للطالب على الوجه األكمل .
 -2توثٌع العالقة بٌن الطالب وأعضاء هٌئة التدرٌس والعاملٌن وبث الروح الجامعٌة السلٌمة بٌنهم
.
 -3اكتشاؾ مواهب الطالب وقدراتهم ومهاراتهم الشخصٌة فً الجوانب المختلفة والعمل على
صقلها وتنمٌتها .
-4تنمٌه الطاقات االٌجابٌة واإلبداعٌة لدى الطالب فً خدمة المجتمع وتن ٌم الرحالت
والمعسكرات االجتماعٌة والثقافٌة والتروٌحٌة للتعرؾ على معالم الوطن .
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األَشطخ انتً تقذيهب إدارح رعبٌخ انشجبة
 أعزائً الطلبة والطالبات:تستطٌعون ممارسة هواٌاتكم المفضلة من خالل مشاركتكم فً أنشطة اللجان المختلفة والحصول
علً الخدمات األخرى التً تقدمها رعاٌة الشباب علً النحو التالً:

-2نجُخ األضـــــــــر واالتحبداد
 أهذافهب :
-

تشجٌع تكوٌن األسر بالكلٌة ودعم نشاطها.
التنسٌع بٌن نشاط األسر المختلفة بالكلٌة.
االشتراك فً دوري األسر بالجامعة.
تن ٌم وأقامه المسابقات المختلفة بٌن األسر.

 أهى إَجبزاد نجُخ األضر
 -1إشهار األسر الطالبٌة.
 -2االشتراك فً مهرجان أسر كلٌات جامعة المنوفٌة
 -3المشاركة فً الندوات واللقاءات ل طالب أسر جامعة المنوفٌة.
 -4إقامة الرحالت الترفٌهٌة والتثقٌفٌة لطالب الكلٌة.
 -5إقامة المسابقات والندوات بٌن األسر المشهرة بالكلٌة.
-6المشاركة فً المعسكرات القومٌة إلعداد القادة.

-1نجُخ انُشبط

انرٌبضً

 أهذافهب :
 بث الروح الرٌاضٌة بٌن الطالب وتشجٌع المواهب الرٌاضٌة وتنمٌتها. تن دٌم النشداط الرٌاضدً بالكلٌدة بمدا فدً ذلدك تكدوٌن الفدرع الرٌاضدٌة وإقامدة المبارٌداتوالمسابقات المختلفة والمهرجانات الرٌاضٌة .

 أهى إَجبزاد انهجُخ انرٌبضٍخ
-1
-2
-3
-4
-5

إقامة دورة رٌاضٌة فى كرة القدم وتدنس ال طاولدة ومصدارعة الدذراعٌن الختٌدار أفضدل
العناصر بالكلٌة .
االشتراك فى الدوري الرٌاضً للجامعة.
تدرٌب الطلبة والطالبات بصالة اللٌاقة البدنٌة بالكلٌة.
إقامة دورة رٌاضٌة بالصالة المؽطاة.
االشتراك فً بطوالت االتحاد الرٌاضً للجامعات.

مركز اللٌاقة البدنٌة

ٌعمل مركز اللٌاقة البدنٌة علً رفع اللٌاقة البدنٌة للطلبة والطالبات وتدرٌب جمٌع الفرع
والمنتخبات الرٌاضٌة بالكلٌة من خالل توفٌر األجهزة الرٌاضٌة المختلفة وهٌئة التدرٌب القائمة
علٌها  .وذلك طوال أٌام األسبوف .
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-3نجُخ انُشبط انثقبفً واإلعاليً
 أهذافهب :
 العمل علً تنمٌة الطاقات اإلبداعٌة األدبٌة والثقافٌة للطالب . تن ٌم أوجه النشاط الثقافً التً تإدي إلً تعرٌؾ الطالب بخصائج المجتمعواحتٌاجات تطوره.
 أهى إَجبزاد نجُخ انُشبط انثقبفً واإلعاليً
 -1إعداد وطبع دلٌل الكلٌة .
 -2أقامة مسابقة ثقافٌة بحثٌة خالل الفصل الدراسً األول والثانً .
 -3إقامة مسابقة حف وتجوٌد القرآن الكرٌم بالكلٌة.
 -4إقامة الندوات الثقافٌة فً المناسبات الدٌنٌة والقومٌة .
 -5إقامة مسابقة األحادٌث النووٌة بٌن طالب الكلٌة
 -6المشاركة فً المسابقات األدبٌة (شعر – زجل  )......والدٌنٌة والثقافٌدة علدً
مستوي الجامعة .

 -4نجُخ

انُشبط انفًُ

 أهذافهب :
 تنمٌة المواهب الفنٌة للطالب والعمل بما ٌتفع مع األؼراض السامٌة فً إتاحة الفرصة إلبرازالمواهب ورفع مستوي إنتاجهم الفنً

 أهى إَجبزاد انهجُخ انفٍُخ
-1
-2
-3
-4
-5
-6

إقامة مسابقة الفنون التشكٌلٌة والخط العربً بالكلٌة.
تدرٌب فرٌع المسرح استعداداً للمشاركة بمهرجان الجامعة .
االشتراك فً مسابقة ومهرجان " إبداف" بالجامعة .
إقامة المعار ض الفنٌة بالكلٌة فً المناسبات القومٌة.
االشتراك فً احتفاالت عٌد الجامعة .
االشتراك فً مهرجان الجامعة للفنون المسرحٌة والفوز بالمركز األو ل .

 -5نجُخ انجىانخ وانخذيخ انعبيخ
 أهذافهب :
 تن ٌم أوجه نشاط حركة الكشافة واإلرشاد علً األسس السلٌمة ووفقا ً لمبادئها . تنفٌذ برامج خدمدة البٌئدة التدً ٌوفرهدا مجلدس الكلٌدة واألقسدام بمدا ٌسداهم فدً تنمٌدة المجتمدعوالعمل علً اشتراك الطالب والمساهمة فً مشروعات الخدمة ال عامة.
 أهى إَجبزاد نجُخ انجىانخ وانخذيخ انعبيخ
-1
-2
-3
-4
-5
-6

إقامة معسكر استقبال الطالب الجدد.
إقامة معسكر الختٌار عشٌرة الجوالة تضم أفضل العناصر.
إقامة معسكر إعداد و تدرٌب عشٌرة الجوالة.
االشتراك فى معسكر اختٌار جوالة الجامعة.
االشتراك فً مهرجان الجامعة الكشفً االرشادى.
االشتراك فى الدورة التجارٌة الكشفٌة لجوالً الجامعات المصرٌة .
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 -6انهجُخ االجتًبعٍخ وانرحالد
 أهذافهب :
 العمل على تنمٌة الروابط االجتماعٌة بٌن الطالب وأعضاء هٌئة التددرٌس وال عداملٌن وإشداعةروح التعاون واإلخاء بٌنهم وبث روح الجماعة فٌهم
 تن ٌم الرحالت والمعسكرات االجتماعٌة و الثقافٌة والتروٌحٌة للتعرؾ على معالم الوطن أهى إَجبزاد انهجُخ االجتًبعٍخ وانرحالد
 -1إقامة مسابقة للشطرنج بٌن طالب وطالبات الكلٌة.
 -2إقامة عدد ( )2مسابقة بحوث اجتماعٌة .والمشاركة بها على مستوى الجامعة .
 -3إقامة عدد ( ) 2رحلة ترفٌهٌة لمعالم القاهرة واالسكندرٌة .
 -4زٌارة دار الحضانة اإلٌوائٌة بشبٌن الكوم .
 -5تنفٌذ مسابقة الطالب والطالبة المثالٌة بالكلٌة والمشاركة فٌها على مستوى الجامعة
 -6المشاركة فً رحالت الجامعة لزٌارة األماكن السٌاحٌة واألثرٌة .

 -7نجُخ انُشبط انعهًً وانتكُىنىجً
 أهذافهب :
 تهددددؾ اللجندددة إلدددً عقدددد النددددوات والمحاضدددرات العلمٌدددة بهددددؾ تنمٌدددة القددددرات العلمٌدددةوالتكنولوجٌة واإلبداعٌة عن طرٌع نوادي العلوم والجمعٌات العلمٌة.
 أهى إَجبزاد نجُخ انُشبط انعهًً وانتكُىنىجً
إقامة مسابقة علمٌة عن دور االبتكارات العلمٌة فً تطوٌر الحٌاة .
.1
اقامة مسابقة مجالت الحائط العلمٌة والمشاركة بها على مستوى الجامعة .
.2
إقامة مسابقة دوري المعلومات العلمٌة بٌن طالب الكلٌة .
.3
المشاركة فً المنتدٌات العلمٌة ومسابقات اإلبداف والخٌال العلمً بالجامعة.
.4
** وقد شاركت الكلٌة فً فعالٌدات أسدبوف شدباب الجامعدات الحدادى عشدر سدبتمبر 2111
المقام بجامعة المنوفٌة فً األنشطة (ا سيفك  ،ا نك  ،ا ركي ك  ،ام أل يعك يا و ك ).



صُذوق انتكبفم االجتًبعً

ٌشكل الصندوع برئاسة السٌد األستاذ الدكتور  /وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

وعضىٌخ كم يٍ :
( )1اثنٌن من أعضاء هٌئة التدرٌس ٌختارهما مجلس الكلٌة سنوٌا
( )2مدٌر إدارة رعاٌة الشباب بالكلٌة وٌكون أمٌنا للصندوع
( )3رئٌس اتحاد طالب الكلٌة
وٌختج هذا المجلس بتحقٌع التكافل االجتماعً لطالب الكلٌة وٌضع موازنة الصندوع
السنوٌة واعتماد حساباته الختامٌة السنوٌة .

 تتكىٌ يىارد انصُذوق يٍ :
( )1اإلعانات التً تخصج لهذا الصندوع
( % 21 )2من حصٌلة الرسم المخصج التحاد طالب الكلٌة .
( )3رسوم صندوع مساعدة الطالب التى ٌإدٌها طالب الكلٌة وفقا لهذه الالئحة .
( )4الهبات وسائ ر الموارد التى تؤتى من مصادر أخرى .
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تضع مجالس إدارات صنادٌع التكافل االجتماعً ضوابط اإلنفاع لتحقٌع أؼراضها فى
حدود سٌاستها العامة .

 أهذاف انصُذوق

:

 تحقٌع الضمان االجتماعً للطالب المحتاجٌن بصوره المختلفة .
 المساهمة فً تنفٌذ الخدمات للطال ب .
 العمل علدً حدل المشداكل التدً تواجده الطدالب وتحدول بٌدنهم وبدٌن االسدتمرار فدً
دراستهم بسبب عجز دخلهم المادي.

 خطىاد انحصىل عهى إعبَخ انصُذوق :
 .1تسحب استمارة اإلعانة من مكتب االخصائى االجتماعً .
 .2تمال بٌانات االستمارة المطلوبة بدقة .
 .3ترفع باالستمارة المستندات اآلتٌة :
 بحث اجتماعً من الوحدة االجتماعٌة بحالة األسرة صورة من البطاقة لولى األمر أو صورة شهادة الوفاة ألحد الوالدٌن صورة من البطاقة الزراعٌة لمن ٌحوز ارض زراعٌة بٌان بمفردا ت المرتب أو المعاش إذا كان ولى األمر مو فاٌ . 4تم تسلٌم استمارة اإلعانة مع المستندات المذكورة لالخصائى
االجتماعً المسئول عن الفرقة .
ٌ. 5تم توزٌع اإلعانة بعد تحدٌد المستحع بمعرفة العاملٌن بصندوع التكافل
االجتماعً .
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االتحبداد انطالثٍخ
يبهى اتحبد انطالة
مجموعة من الطالب ٌتم انتخابهم من بٌن طالب الكلٌة فً الفرع المختلفة لٌكونوا الكٌان الشرعى
الممثل للطالب أمام الجهات المعنٌة والذي ٌعبر عن أرائهم ومشكالتهم وٌمارسون من خالله كافة
األنشطة الطالبٌة بالتنسٌع مع رعاٌة الشباب بالكلٌة  .وٌكون للطالب الوافدٌن وطالب الدراسات
العلٌا وطالب التعلٌم المفتوح الذٌن ٌسددون رسوم االتحاد حع ممارسة أوجه النشاط لالتحاد دون أن
ٌكون لهم حع االنتخاب أو الترشٌح.
 أهذاف اتحبد انطالة :
( )1تنمٌة القٌم الروحٌة واألخالقٌة والوعً الدوطنً والقدومً بدٌن الطدالب وتعوٌددهم علدً
القٌادة وإتاحة الفرج لهم للتعبٌر عن آرائهم .
( )2بددث الددروح الجامعٌددة السددلٌمة وتوثٌددع الددروابط بٌددنهم وبددٌن أعضدداء هٌئددة التدددرٌس
والعاملٌن.
( )3نشر وتشجٌع وتكوٌن األسر والجمعٌات التعاونٌة والعلمٌة الط البٌة ودعم نشاطها.
( )4نشدددر وتن دددٌم األنشدددطة الرٌاضدددٌة واالجتماعٌدددة والكشدددفٌة والفنٌدددة والثقافٌدددة والعلمٌدددة
والتكنولوجٌة واالرتقاء بمستواها وتشجٌع المتفوقٌن فٌها.
 انهٍكم انتُظًًٍ التحبد انطالة :
ٌ تكدون اتحدداد الطدالب مددن سدبعة لجددان رئٌسدٌة تضددم كدل لجنددة عضدوٌن مددن كدل فرقددة
دراسٌة وٌتم انتخابهم من طالب كل فرقة  .وتمثل الفرقة الواحدة بــ ( )14عضوا فدً
االتحاد (2من الطالب فً كل لجنة من السبع لجان ) .
ٌ تم انتخاب أمٌن وأمٌن مساعد فً كل لجنة من لجان االتحاد من بٌن أعضدائها الثمانٌدة
.
ٌ تم انتخاب رئٌس االتحاد ونائب رئٌس االتحاد من بٌن ا ألمناء واألمناء المساعدٌن فً
اللجان السبعة وٌتم انتخاب بدٌل لهم فً أمانة اللجنة او األمانة المساعدة
 تتكون الجمعٌة العمومٌة التحاد الطالب من كل أعضاء االتحاد الممثلٌن للفرع المختلفة
( 56عضوا)
ٌ تكون مجلس اتحاد الطالب من رئدٌس االتحداد ونائبده وأمنداء وأمنداء مسداعدٌن اللجدان
السبعة ( 16عضوا ) .
 انشروط انىاجت تىافرهب نهترشح نعضىٌخ يجهص

االتحبد

( )1أن ٌكون متمتعا ً بجنسٌة جمهورٌة مصر العربٌة.
( )2أن ٌتصؾ بالسلوك القوٌم والسمعة الحسنة.
( )3أن ٌكون الطالب مستجد فً فرقته ؼٌر باقً لإلعادة فٌها آلي سبب.
( )4أن ٌكون مسدداً لرسوم االتحاد.
( )5أن ٌكون من ذوي النشاط الملحو فً مجال عمل اللجنة المرشح لها.
( )6أال ٌكون قد سبع الحكم علٌه بعقوبة مقٌدة للحرٌة أو تقرر إسدقاط أو وقدؾ عضدوٌته
بؤحد االتحادات الطالبٌة.
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 للتواصل مع اتحاد الطالب
 الصفحة الرسمٌة التحاد الطالب
https:// www. face book. Com / tegaras union /
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انطبدح يطتشبري نجبٌ اتحبد انطالة
وانًشرف انعبو وأيٍٍ انصُذوق
انىظٍفخ

االضى
 السٌد أ.د  /شوقً محمد عبد القوي الصباغ

عمٌد الكلٌة

 أ.م،د  /أمجد حامد عبد الرازع عمارة

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

 السٌد الدكتور /محمد صابر حمودة

مستشار لجنة األسر

 السٌد الدكتور  /إكرامً جمال السٌد

مستشار اللجنة الرٌاضٌة

 السٌد الدكتور /حاتم عبدالفتاح الشعراوى

مستشار اللجنة الثقافٌة

 السٌد الدكتور  /سٌد على طه حسٌن

مستشار اللجنة الفنٌة

 السٌد الدكتور  /أشرؾ خلٌفة أحمد خلٌفة

مستشار لجنة الجوالة والخدمة العامة

 السٌد الدكتور  /محمود عبد المؽنى اللحلح

مستشار اللجنة االجتماعٌة والرحالت

 السٌد الدكتور /طارع محمد حشاد

مستشار لجنة النشاط العلمً والتكنولوجً

 السٌد  /سالمة السٌد منصور

قائم بعمل مدٌر إدارة رعاٌة الشباب
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انًكتجـــــــخ
 تقع مكتبة الكلٌة فى الطابقٌن الرابع والخامس بالمبنى الخاج بمبنى الكلٌة.
 الطابع الرابع  :مكتبة شعبة اللؽة اإلنجلٌزٌة بالدور الرابع بالمبنً المخصج للمكتبة . الطابع الخامس  :هو عبارة عن قاعة كبٌرة تنقسم إلى ثالثة أقسام على النحو التالً :القســـم األول :
الكتب والمراجع العربٌة :
 ٌحتوى على أحدث الكتب والمراجع العربٌة فى التخصصات التجارٌة وٌحتوى أٌضا ً علىالكتدب الدٌنٌددة واألدبٌدة وهددذه الكتدب مخصصددة لإلطدالف واالسددتعارة الداخلٌدة والخارجٌددة
للسدددادة أعضددداء هٌئدددة التددددرٌس وطلبدددة وطالبدددات الكلٌدددة  .فدددى مرحلتدددً البكدددالورٌوس
والدراسات العلٌا والسادة الباحثٌن فى هذا المجال .
القســـم الثانً :
الكتب والمراجع األجنبٌة :
 ٌحتوى على أحددث الكتدب والمراجدع األجنبٌدة فدى التخصصدات التجارٌدة وذلدك لإلطدالفواالسددتعارة الداخلٌددة والخارجٌددة للسددادة أعضدداء هٌئددة التدددرٌس وطددالب البكددالورٌوس
والدراسات العلٌا والباحثٌن فى هذا المجال
القســـم الثالث :
قسم الدورٌات العلمٌة العربٌة واألجنبٌة والرسائل العلمٌة ( ماجستٌر ودكتوراه )
 ٌحتوى على أحدث الدورٌات العلمٌة العربٌدة واألجنبٌدة فدى المجدال التجداري التدً تسداٌرأحدددث ماوصددل إلٌدده التقدددم العلمددى  ،وهددذا القسددم ٌسددتقبل السددادة أعضدداء هٌئ دة التدددرٌس
وطالب الدراسات العلٌا والباحثٌن لإلطالف وتصوٌر بعض المقاالت التً تخددم بحدوثهم ،
كما ٌقتنى هذا القسم الرسائل العلمٌة لدرجتً الدكتوراه والماجستٌر.
ٌ وجد 2ماكٌنة للتصوٌر باألجر للسادة المترددٌن على مكتبة الكلٌة.
 وٌوجد بالطدابع الثالدث بمبندى مكتبدة الكلٌدة قاعدة خاصدة بشدبكة المعلومدات ( االنترندت )
مزودة بؤحدث األجهزة بربط الكلٌة بالجهات العلمٌة األخرى .
 ٌتم االشتراك فً جرٌدة األهرام الٌومٌة ( سنوٌا ).ٌ -وجد موقع بمكتبة الكلٌة على شبكة اإلنترنت وصفحة خاصة لمكتبة الكلٌة على الفٌس بوك.

 ٌتم تشكٌل لجنة المكتبة برئاسدة وكٌدل الكلٌدة للدراسدات العلٌدا والبحدوث وعضدوٌة مدن السدادةأعضاء هٌئة التدرٌس ومدٌر المكتبة للن ر فً كل ما ٌخج المكتبدة مدن موضدوعات وتجتمدع مدرة
كل شهر .
 توجد ) ) Filesللرسائل العلمٌة المسجلة (ماجسدتٌر -دكتدوراه ) باألسدماء والعنداوٌن ورقدم كدل رسدالةوموقعها على الرؾ مما ٌسهل عمل الباحثٌن فً الحصول علٌها .
 توجد فاٌالت خاصة ببعض أعضاء هٌئة التدرٌس واألبحاث التً ٌتم نشدرها لهدم مجمعدة تخددم البداحثٌنوأعضاء هٌئة التدرٌس .

 اإلطالف الداخلً بالمكتبــة :
ٌرجى إتباف الخطوات التالٌــــــة :
 -1أعطى ما ٌثبت شخصٌتك ألمٌن المكتبة حتى ٌتحقع من شخصٌتك .
 -2سجل إسمك فى سجل المترددٌن االلكترونً .
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 -3اإلطالف على الدلٌل الداخلً الخاج بالكتب الموجودة بالمكتبة أو البحث االلكترونً على
برنامج المكتبة .
 -4تحدٌد الكتاب المطلوب وإعطاء بٌاناته ألمٌن المكتبة حتى ٌحضره لك بنفسه .
 -5بعد االطالف على الكتاب علٌك بتقدٌمه ألمٌن المكتبة حتى ٌعٌده إلى المكان المخصج له
.
 االستعارة الخارجٌة :
 ٌسدمح باسدتعارة الكتدب للسدادة أعضداء هٌئدة التددرٌس والهٌئدة المعاوندة وطلبدة الدراسداتالعلٌا طبقا ً لالئحة المكتبات.
 ال ٌسمح بإعارة الدورٌات العلمٌة والمجالت والقوامٌس والنسخ النادرة خارج المكتبة . مواعٌد العمل بالمكتبة :
ً
 تفتح المكتبة أبوابها من السداعة التاسدعة صدباحا حتدى السداعة الثالثدة مسدا ًء طدوال أٌداماألسبوف .

 قاعدة البٌانات :

فً إطار تنشٌط خدمات مشروف المكتبة الرقمٌة والبحث فدً قواعدد البٌاندات العالمٌدة مدن
داخددل وخددارج الجامعددة تددم إنشدداء وتجدٌددد حسدداب السددادة أعضدداء هٌئددة التدددرٌس والهٌئددة
المعاونة والباحثٌن المسجلٌن بالكلٌة حتى ٌتسنى لهم البحث فً فهارس المكتبات .

 بنك المعرفة :

فً إطار المبدادرة التدً قدام بهدا رئدٌس الجمهورٌدة بشدؤن بندك المعرفدة المصدري تدم تجمٌدع
بٌانات السادة الباحثٌن وعمل فتح حسابات لهم على موقع بنك المعرفة المصري .

تزوٌد المكتبة :
ٌ -1دتم تزوٌدد المكتبدة سددنوٌا بؤحددث الكتدب العلمٌدة عددن طرٌدع الشدراء مدن دور النشددر
المختلفة ومعرض القاهرة الدولً للكتاب وٌتم إجراء العملٌات الفنٌدة علٌهدا وإتاحتهدا
للباحثٌن .
 -2وٌتم الت زوٌد للكتب التً ترد هداٌا إلى المكتبة عدن طرٌدع وضدع سدعر اعتبداري لهدا
وإضافتها إلى سجالت القٌد .
باإلضافة إلى الدورٌات العلمٌة المتخصصة التً ترد عن طرٌع اإلهداء للمكتبدة مدن
الجامعات المختلفة ونشرات البنوك والتقارٌر والمإتمرات العلمٌة فً مجاالت التجارة
المختلفة .
 -3وٌتم التزوٌد أٌضا عن طرٌع الرسائل العلمٌة من ماجستٌر ودكتوراه التً ترد عن
طرٌع الباحثٌن بإٌداف نسخة من الرسالة العلمٌة مزودة باسطوانة  c.dتحوى
معلومات الر سالة.
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يركس انخذيخ انعبيخ
وحذاد انًركز:

يشتمل مركز الخدمة العامـــة بكلية التجــــارة -جامعة المنوفيــة
على الوحدات الفنية التخصصية اآلتية:
 وحدة التنمية البشرية وتقوم بتنفيذ األنشطة التالية:
 التدريب والتعليم المستمر وتنمية المهارات.
 الحاسب اآللي واللغات األجنبية.
 وحدة البحوث واإلستشارات وتقوم بتنفيذ األنشطة التالية:
 البحوث واإلستشارات اإلدارية والتنظيمية والمالية واإلكتوارية.
 الندوات والمؤتمرات العلمية.
 وحدة خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتمارس األنشطة التالية:
 خدمة وتنمية الوحدات اإلقتصادية.
 خدمة وتنمية الوحدات الحكومية.
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أهذاف انًركز:
يهدف مركز الخدمة العامة بكلية التجارة -جامعة المنوفية إلى:
 .1المساهمة فى تنمية الموارد البشررية فرى فافرة المترالت التة
بتة

رية المرتب رة

ررات فةيررة التترراري وتنميررة مخررارات الةررريتيب والسررامةيب بالم سسررات

بق اعات األعمال المةتةفة.
 .2المساهمة فى تحقيق رسالة الفةية وأهدافخا اإلستراتيتية.
 .3تقررديا الستشررارات وءترررا البحرروو والدراسررات الت بيقيررة المنمررة لمن مررات
األعمال لت ويرها وتأهيةخا لمواتخة المتغيرات السالمية واإلقةيمية.
 .4تنمية مخارات السامةيب بالمن مات الةا ة والسامة وغيرها مب أفرراد المتتمر
فيما يتسةق بالستفادي بتفنولوتيا المسةومات واستةداا الحاسب اآللي.

انجرايج انزي يقذيهب انًركز :
تررا التسرراوب مررب ةررمل مرفررن الةدمررة السامررة فةيررة التترراري تامسررة المنوفيررة مر السديررد مررب
التخات التي لديخا ةبرات سرابقة فري مترال التردريب والستشرارات توالتأهيرل لسروق تالسمرل
ومب أهمخا :

انًعهذ انًصرفي ( :)Egyptian Banking Institute

حيررو تررا التسرراوب م ر المسخررد الم رررفي لتقررديا دورات تدريبيررة بمتررال البنرروأ لتأهيررل
ال مب والةريتيب لسوق السمل بالم سسات المالية.

شركخ :Berlitz

لتقررديا دورات تدريبيررة فرري متررال الةغررة النتةينيررة لة ررمب والةررريتيب لتررأهيةخا لسرروق
السمل.
فما يقدا مرفن الةدمة السامة بفةيرة التتراري السديرد مرب الةردمات والستشرارات لسردد مرب
التخات الحفومية وغير الحفومية مب أهمخا عمل مقابةة شة ية لةمتقدميب لةسمل بشررفة
مياه الشرب وال رف ال حي بالمنوفية .
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فمررا يقرردا مرفررن الةدمررة السامررة بالفةيررة السديررد مررب الرردورات التدريبيررة داةررل الفةيررة ومررب
أهمخا :
 دورات في متال المحاسبة اإللفترونية. دورات في متال المحاسبة المالية. دوري المقابةة الشة ية. دوري ريادي األعمال. دورات في التنمية البشرية. -دورات في متال ن ا المسةومات المحاسبية.

يشررف علري المركرز أ.د/وكيرل الكليررة لشرئون خدمرة المجتمرع وتنميرة البيئررة
بكلية التجارة
ويمكن للطالب التواصل مع مركرز الخدمرة العامرة بالكليرة مرن خرالل موقرع
الكلية
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إَجبزاد انكهٍخ فً يجبل انتطىٌر
وانجىدح
وانتأهٍم نهحصىل عهى االعتًبد
أنش د بالكلٌددة وحدددة لتوكٌـــــــــددـد الجددودة بقددرار عمٌددد الكلٌــــــددـة رقـــــــددـم (  ) 111فددى
2116/9/24م وقد تم إختٌار كلٌة التجارة-جامعة المنوفٌة ضمن  6كلٌات فً ثالث جامعدات
هً ( المنوفٌة-القداهرة-أسدٌوط) إلجدراء دراسدة ذاتٌدة كمرحلدة أولدً لتطدوٌر األداء الجدامعً
وقامت الكلٌة بإجراء الدراسة الذاتٌة لتكون نموذجا لتطبٌع منهجٌة متكاملة لتقٌٌم وتطوٌر األداء
الجامعً سعٌا نحو الحصول علً االعتماد.
وفً نهاٌة مارس 2116م اعتمد مجلس إدارة الكلٌة تشكٌل وحدة ضمان الجودة لتجدٌد الوحدة
من جدٌد والقٌام بمهامها فً إطار خطة العمل السنوٌة لوحدات ضمان الجودة بكلٌات ومعاهد
جامعة المنوفٌة وقد بدأت إدارة الوحدة بؤداء مهامها ابتداءا من ابرٌل 2116م برئاسة :
مدٌر وحدة الجودة
 أ.م.د/أمجد حامد عمارةنائب مدٌر وحدة الجودة
 -د /إكرامً جمال السٌد

رضبنخ انىحــــــذح
اكتساب ثقة مإسسات المجتمع وأعضداء هٌئدة التددرٌس والعداملٌن والطدالب فٌمدا تقدمده
الكلٌة من خدمات تعلٌمٌة وبحثٌة ومجتمعٌة  ،وفى كفاءة األداء وضمان الجودة والتطوٌر المستمر
لمشروعات وبرامج التطوٌر بالكلٌة ،طبقا ً لرسالة الكلٌة وؼاٌاتها وأهدافها الرئٌسٌة والتً تتوافع
مع معاٌٌر ومواصفات مإسسات التعلٌم العالً المحلٌة واإلقلٌمٌة والدولٌة باالعتماد على كفاءات
بشرٌة متمٌزة وموارد مادٌدة كافٌدة ون دم وآلٌدات فاعلدة لقٌداس وتقٌدٌم األداء ٌضدمن للكلٌدة قددرة
تنافسٌة عالٌة فٌما تقدمه من خدمات تعلٌمٌة وبحثٌة ومجتمعٌة متمٌزة .
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أهذاف انىحذح
تسعى وحدة توكٌد الجودة بالكلٌة لتحقٌع األهداؾ التالٌة:









تحقٌددع رسددالة الكلٌددة وؼاٌاتهددا وأهدددافها الرئٌسددٌة مددن خددالل ضددمان جددودة األنشددطة
التعلٌمٌة والبحثٌة والمجتمعٌة.
تنمٌة الدوعً بدالجودة لددى أعضداء هٌئدة التددرٌس والهٌئدة المعاوندة والعداملٌن بالكلٌدة
والطالب.
المشاركة فً تنفٌذ الدراسات الخاصة بجودة األداء بالكلٌة من خالل التخطٌط واإلشراؾ
على تنفٌذ تلك الدراسات.
المساهمة فً وضع معداٌٌر وعالمدات مرجعٌدة Benchmarkingللجدودة فدً جمٌدع
األنشطة بالكلٌة.
المساهمة فً تنفٌذ مشروعات التطوٌر بالكلٌة.
توطٌد العالقة بٌن الكلٌة والمجتمع لتطوٌر وتحسٌن جودة الخدمات التً تقدمها الكلٌة.
التعاون وتوطٌد العالقدات مدع مإسسدات ضدمان الجدودة واالعتمداد المحلٌدة واإلقلٌمٌدة
والدولٌة.

أهمٌة وحدة ضمان الجودة للطالب والخرٌجٌن:

ٌسدداعد وجددود وحدددة لضددمان الجددودة بالكلٌددة بصددفة عامددة علددً ضددمان وجددود وااللتددزام
بمتطلبات معداٌٌر جدودة التعلدٌم العدالً الصدادرة عدن الهٌئدة القومٌدة لضدمان جدودة التعلدٌم
واالعتماد وفٌما ٌلً ملخدج ألهدم األدوار التدً تسدعً وحددة ضدمان الجدودة بالكلٌدة ألدائهدا
بخصوج ال طالب والخرٌجٌن:
 ضمان تبنً الكلٌة لمعاٌٌر أكادٌمٌة مرجعٌة تتوافع مع رسالة وأهداؾ الكلٌة. ضمان مالئمة البرامج التعلٌمٌة لمتطلبات سوع العمل ونواتج التعلم المستهدفة. ضمان االلتزام بالتوصٌؾ المعلن للمقررات. ضمان وجود إستراتٌجٌة للتدرٌس والتعلٌم والتقوٌم تتوافع مع المعاٌٌر األكادٌمٌة المرجعٌة وقادرة علًدعم اكتساب مهارات التعلم الذاتً ومهارات التو ؾ لدي الطالب.
 ضمان وجود برامج لتدرٌب الطالب مصممة وموصفة وفقا لنواتج التعلم المستهدفة للبرنامج التعلٌمًوٌتوافر لتنفٌذها اآللٌات والموارد الالزمة وتتم بؤسالٌب متنوعة .
 ضمان كفاءة وعدالة عملٌة تقوٌم الطالب أمن وسرٌة االمتحانات . ضمان عدالة الت صحٌح ودقة وضع ورصد الدرجات واالحتفا بالنتائج مإمنة وقابلة لالستدعاء. ضمان االستفادة من نتائج تقوٌم الطالب فً تطوٌر البرامج التعلٌمٌة واستراتٌجٌات التدرٌس والتعلموالتقوٌم.
 ضمان توثٌع وإعالن ومراقبة تطبٌع قواعد التعامل مع ت لمات الطالب. ضمان الوضوح والعدالة واإلعالن عن قواعد قبول وتحوٌل وتوزٌع الطالب علً البرامج التعلٌمٌةوالتخصصات.
 ضمان وجود أسالٌب فعالة لجذب الطالب الوافدٌن. ضمان وجود ن ام متكامل وفعال لدعم الطالب مادٌا واجتماعٌا وصحٌا وتعرٌؾ الطالب به بوسائلمتعددة.
 -ضمان وجود ن ام فعال للدعم األكادٌمً للطالب وتقدٌم خدمات التوجٌه المهنً.
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 ضمان وجود آلٌات فعالة لدمج ذوي االحتٌاجات الخاصة فً المجتمع الطالبً ومراعاة مالئمة اإلنشاءاتوالتجهٌزات.
 ضمان وجود تمثٌل للطالب فً اللجان ذات الصلة . ضمان التنوف فً األنشطة الطالبٌة وتوافر الموارد المالئمة لتنفٌذها من حٌث األماكن والتجهٌزاتواإلشراؾ.
 ضمان وجود وسائل مناسبة لقٌاس آراء الطالب واتخاذ اإلجراءات الالزمة لدراستها واالستفادة منالنتائج فً اتخاذ اإلجراءات التصحٌحٌة.
 ضمان وجود آلٌات لمتابعة الخرٌجٌن والتواصل معهم وقواعد بٌانات خاصة بهم تحدث بصفة دورٌة. -ضمان وجود برامج للتنمٌة المهنٌة والتعلٌم المستمر وفقا الحتٌاجات وتطورات سوع العمل.

إَجبزاد انىحذح
أو الً :تنفٌذ مشروف الدراسة الذاتٌة لتوكٌد الجودة واالعتماد بالكلٌة

تم اختٌار كلٌة التجارة  -جامعة المنوفٌة ضمن  6كلٌات فً ثالث جامعات هً المنوفٌة والقاهرة
وأسٌوط إلجراء دراسة ذاتٌة كمرحلة أولى لتطوٌر األداء الجامعً.
وقامت الكلٌة بإجراء الدراسة الذاتٌة لتكون نموذجا ً لتطبٌع منهجٌة متكاملة لتقٌٌم وتطوٌر األداء
الجامعً سعٌا ً نحو الحصول على االعتماد ،وتم تنفٌذ هذه الدراسة وفع المراحل التالٌة:
المرحلة األولـى :إعداد الهٌكل العام لتخطٌط وتنفٌذ الدراسة الذاتٌة لتقٌٌم وتطوٌر األداء الجامعً.
المرحلة الثانٌة :توصٌؾ وتوثٌع وتشخٌج الوضع القائم وتحدٌد مجاالت ونقاط القوة والضعؾ لألنشطة
الرئٌسٌة موضع الدراسة.
المرحلة الثالثة :تحدٌد مجاالت ومقترحات التطوٌر ومتطلبات وآلٌات التنفٌذ لتلك المقترحات لألنشطة
الرئٌسٌة موضع الدراسة.
المرحلة الرابعة :وضع مجموعة من المإشرات لتقٌٌم األداء فً كل نشاط من األنشطة موضع الدراسة.
وشارك فً إعداد هذه الدراسة عدد ( )31عضوا ً من أعضاء هٌئة التدرٌس بالكلٌة و ( )34عضوا ً
من الهٌئة المعاونة و ( )14عضواً من اإلدارٌٌن بالكلٌة باإلضافة إلى عضوٌن من خارج الجامعة
وأستؽرع تنفٌذ الدراسة عام كامل.

ثانٌ اً :إنشاء ن ام داخلً إلدارة الجودة بالكلٌة

قامت الكلٌة بتنفٌذ مشروف إنشاء ن ام داخلً للجودة بؽرض االرتقاء بمستوى جودة الخدمات
التعلٌمٌة والبحثٌة والمجتمعٌة التً تقدمها وفقا ً للمعاٌٌر المرجعٌة المحلٌة والدولٌة ،وٌحقع هذا الن ام
المتابعة المستمرة لألداء والكشؾ عن المعوقات وتحدٌد مجاالت التطوٌر ومن ثم مقترحات التطوٌر،
وإعادة ترتٌب األولوٌات طبقا ً لإلحتٌاجات الحالٌة والمستقبلٌة ثم متابعة تنفٌذ سٌاسات ومقترحات التطوٌر.

· مراحل إنشاء الن ام الداخلً إلدارة الجودة بالكلٌة:

المرحلة األولـى :إعداد الهٌكل العام لتخطٌط الن ام الداخلً إلدارة الجودة بالكلٌة.
المرحلة الثانٌة :توصٌؾ الوضع القائم لعناصر الن ام الداخلً إلدارة الجودة بالكلٌة.
المرحلة الثالثـة :وضع خطط التطوٌر لعناصر الن ام الداخلً للجودة.
· عناصر الن ام الداخلً إلدارة الجودة:
 هٌكل وأسالٌب اإلدارة.
 رسالة الكلٌة وأهدافها اإلستراتٌجٌة.
 البرامج التعلٌمٌة.
 أعضاء هٌئة التدرٌس.
 إدارة الجودة.
 جودة فرج التعلٌم.
 الخدمات المجتمعٌة.
 البحوث واألنشطة العلمٌة األخرى.
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وتم إعداد التقرٌر السنوي األول بالدراسة وتمت مناقشته مع فرٌع المراجعٌن خالل
زٌارتهم للكلٌة فى 2115/11/12 - 11م.

ثالث اً :مشروف التطـــوٌر بالمشاركة

وضعت الكلٌة خطة للتطوٌر بالمشاركة بعد استقبال فرٌع المراجعٌن األجانب ودراسة
المالح ات الواردة بتقرٌرهم فً زٌارتهم للكلٌة وتضمنت الخطة تطوٌر:
 المقررات الدراسٌة  .تنمٌة قدرات أعضاء هٌئة التدرٌس  .ن ام تقوٌم الطالب
 الخدمات
 ن ام االمتحانات.
 البحث العلمً.
المجتمعٌة
وجارى اآلن تنفٌذ هذه الخطة وفع الجدول الزمنً المحدد له

رابعاً :تطوٌر ن ام االمتحانات بالكلٌة .

حٌث تم إنشاء قاعدة بٌانات لجمٌع الطالب بالكلٌة بشبٌن الكوم تضمنت جمٌع البٌانات
الخاصة بالطالب ونتائج االمتحانات  ،وإتاحتها فً جمٌع لجان االمتحان لتوفٌر البٌانات
والمعلومات بالدقة والسرعة المطلوبة لمتخذي القرار أثناء فترة االمتحانات.

خامس اً :تطوٌر ن ام التدرٌب المٌدانً للطالب

حٌث تم إعداد ملؾ تدرٌبى لكل طالب ٌتضمن أهداؾ التدرٌب وخطة التدرٌب ون ام
تقٌٌم الطالب أثناء التدرٌب وذلك لزٌادة فعالٌة التدرٌب المٌدانى وربط الجانب العلمً بالجانب
العملً وتؤهٌل الطالب لسوع العمل.

سادس اً :است طالف آراء الطالب حول العملٌة التعلٌمٌة

من خالل تصمٌم قائمة االستقصاء لهذا الؽرض وتحلٌل بٌاناتها واالستفادة من نتائجها فً تطوٌر
العملٌة التعلٌمٌة وتحسٌن جودتها وٌتم هذا االستطالف دورٌا ً فً نهاٌة كل فصل دراسً وٌتناول
المحاضرات واالختبارات واالمتحانات والكتب والمراجع العلمٌة  ،شئون الطالب  ،رعاٌة الطالب،
اإلمكانٌات والتسهٌالت واإلدارة وٌستفاد من تحلٌل البٌانات الواردة فً االستقصاء فً تطوٌر العملٌة
التعلٌمٌة وتحسٌن جودتها.

سابعاً :استطالف آراء الطالب حول المقررات الدراسٌة

حٌث ٌتم عمل تقٌٌم دوري للمقررات الدراسٌة فً نهاٌة كل فصل دراسً ٌ ،تناول التقٌٌم أسالٌب
التدرٌس فً المحاضرات وقاعات البحث  ،والكتاب الدراسً ومشاركة الطالب ون ام تقٌٌم الطالب
وؼٌرها من الموضوعات التً تفٌد فً تطوٌر وتحسٌن العملٌة التعلٌمٌة.

ثامن اً :التوسع فً استخدام الوسائل التكنولوجٌة الحدٌثة فً العملٌة التعلٌمٌة

تم تجهٌز المدرجات الدراسٌة وقاعات البحث بؤجهزة  ataD wShSحدٌثة وأجهزة
 ،dajttjSO otaejoharلتحسٌن طرع التدرٌس والعرض للطالب وٌتم حالٌا ً استكمال تجهٌز باقً
القاعات الدراسٌة بوسائل العرض الحدٌثة.

تاسعاً :مٌكنة شئون الطالب وشئون العاملٌن

تم تزوٌد شئون الطالب بؤجهزة كمبٌوتر حدٌثة وبرامج تشمل قواعد بٌانات لجمٌع الطالب
وبرامج لنتائج الطالب وشهادات التخرج  ،كما تم تزوٌد شئون العاملٌن بؤجهزة كمبٌوتر وبرنامج للرواتب
وجارى مٌكنة باقً اإلدارات.

عاشر ًا :موقع الكلٌة على شبكة اإلنترنت

تم إنشاء موقع للكلٌة على شبكة اإلنترنت باللؽتٌن العربٌة واإلنجلٌزٌة ٌ ،تضمن نشؤة الكلٌة
وأقسامها العلمٌة والبرامج الدراسٌة  ،والدراسات العلٌا والبحوث ومجلة الكلٌة وأخبار الكلٌة وٌتم تحدٌث
هذا الموقع بصفة مستمرة.

حادي عشر :مكتبة الكلٌة

تم مٌكنة المكتبة وتحوٌلها من الن ام الٌدوي إلى الن ام اآللً الذي ٌتٌح للمستفٌدٌن من المكتبة
إمكانٌة البحث عن جمٌع مصادر المعلومات داخل المكتبة آلٌا ً  ،كذلك اشتركت المكتبة من خالل الجامعة
فً مجموعة من قواعد البٌانات العالمٌة التً تتٌح للباحثٌن النصوج الكاملة للمقاالت العلمٌة المنشورة فً
الدورٌات العلمٌة العالمٌة ،وجارى اإلعداد لنشر الفهرس اإللكترونً لمكتبة الكلٌة على شبكة اإلنترنت
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وذلك من خالل شبكات مكتبات جامعة المنوفٌة وٌتم عمل استقصاءات استطالف آراء المستفٌدٌن من
الخدمات التً تقدمها المكتبة لهم لالستفادة منها فً تطوٌر تلك الخدمات وتحسٌنها  ،كذلك تم إنشاء مكتبة
أجنبٌة خاصة بطالب شعبة الدراسة باللؽة اإلنجلٌزٌة تضم عدد كبٌر من المراجع العلمٌة التً ٌتم تدرٌسها
فً الشعبة فً جمٌع التخصصات العلمٌة.

ثانً عشر :معامل الكمبٌوتر

ٌوجد بالكلٌة ثالث معامل للكمبٌوتر مجهزة بؤجهزة حدٌثة تستخدم فً تدرٌس ت طبٌقات المقررات
الدراسٌة على الحاسب اآللً للطالب وتسعى الكلٌة لزٌادة عدد المعامل واألجهزة حتى ٌمكن خدمة أكبر
عدد من الطالب.

ثالث عشر :تجمٌل الكلٌة وتزوٌدها بمساحات خضراء

تم التوسع فً المساحات الخضراء حول مبانً الكلٌة وإضافة أنواف جدٌدة من نباتات وزهور
الزٌنة  ،وتجهٌز الحدائع بؤماكن لجلوس الطالب .

رابع عشــر :مشروف التطوٌر المستمر والتؤهٌل لالعتماد )(CIQAP

تقدمت الكلٌة بمشروف التطوٌر المستمر والتؤهٌل لالعتماد ( )CIQAPفً ٌناٌر  2119إلى اللجنة القومٌة
لتوكٌد الجودة وٌتضمن مشروف التطوٌر المستمر والتؤهٌل لالعتماد المجاالت التالٌة -:

 -2رسالة الكلٌة.
 -1الخطة اإلستراتٌجٌة.
 -4أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة.
 -3القٌادة واإلدارة.
 -6المعاٌٌر األكادٌمٌة القٌاسٌة.
 -5البرامج التعلٌمٌة.
 -9إدارة الجودة والتعزٌز.
 -1جودة فرج التعلٌم.
 -11المشاركة المجتمعٌة.
 -9األبحاث واألنشطة العلمٌة األخرى.
وتسعى الكلٌة جاهده للحصول على الموافقة للبدء فً تنفٌذ هذا المشروف الكبٌر.

خامس عشــر :إٔشبء ِششٚع ٌم١بط ٚرم ُ٠ٛاٌطالة ٚاالِزؾبٔبد:

وافقت إدارة مشروعات تطوٌر التعلٌم العالً علً إنشاء مركز لقٌاس وتقوٌم الطالب واالمتحانات
جامعة المنوفٌة ٌتضمن أربع وحدات فرعٌة فً كلٌة التجارة ،كلٌة الطب،كلٌة التربٌة،كلٌة التربٌة النوعٌة
.والكلٌة فً انت ار الموافقة النهائٌة علً تنفٌذ المشروف والتً من المتوقع البدء فٌه خالل العام الدراسً
الحالً وذلك لتحقٌع األهداؾ التالٌة:
نشر ثقافة تطوٌر ن م تقوٌم الطالب واالمتحانات كوسٌلة لتحسٌن المن ومة التعلٌمٌة وضمان جودتها.إنشاء بنوك األسئلة وفع الن رٌات الحدٌثة فً التقوٌم التربوي لتخصصات متعددة فً ضوء توصٌؾالبرامج والمقررات التً تحقع المعاٌٌر األكادٌمٌة القومٌة المرجعٌة (  )NARSلكل تخصج.
تطبٌع ن ام التقٌٌم االلكترونً فً التخصصات المختلفة داخل مإسسات التعلٌم العالً( تطبٌع االختبارات ا إللكترونٌة واالمتحانات اإللكترونٌة والتصحٌح اإللكترونً وتحلٌل نتائج االمتحانات
وتطبٌع آلٌات التؽذٌة الراجعة المناسبة للطالب عن آدائهم فً عملٌات التقوٌم ( التكوٌنً والمستمر والنهائً
).
إعداد األدلة الخاصة بالقٌاس والتقوٌم.-قٌاس استطالف رأي للفئات المختلفة عن ن م القٌاس والتقوٌم.
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نصائح هامة
ألبنائنا وبناتنا الطلبة
والطالبات


االجتهاد فً الدراسة والموا بة على حضور المحاضرات وقاعات البحث .



االلتزام األخالقً والتزام السلوك الجامعً القوٌم .



التعاون بشؤن تحسٌن أداء الن م األكادٌمٌة واإلدارٌة بالكلٌة .



المشاركة فً األنشطة االجتماعٌة والرٌاضٌة والثقافٌة والفنٌة واألسر واالتحادات الطالبٌة
بالكلٌة بالطرع الشرعٌة من خالل إدارة رعاٌة الشباب .



التعاون مع الجهات ذات العالقة المباشرة بالطالب مثل شئون الطالب  -رعاٌة الشباب .



تحقٌددع التفاعددل اإلٌجددابً مددع األسدداتذة والهٌئددة المعاونددة بشددؤن العملٌددة التعلٌمٌددة وضددمان
التحصٌل .



االعتماد على مصادر رسمٌة  ،والمسئولٌن المختصدٌن فدى الحصدول علدى أى معلومدات
تتعلع بالدراسة بالكلٌة أو االمتحانات أو األنشطة وتجنب الحصول على أى معلومدات مدن
مصادر أخرى ؼٌر مسئولة .
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الجدول الزمنً للدراسة خالل الفصل الدراسً األول 2119/2111م
(شعبة اللؽة العربٌة)
أوزٛثش
عجزّجش
2

9

األحد

3

10

االثنٌن

4

11

الثالثاء

5

12

األربعاء

6

13

20

الخمٌس

7

14

21

28

8

15

22

29

السبت

30

1

الجمعة

7

14

21

28

األحد

1

8

15

22

29

االثنٌن

2

9

16

23

30

3

10

17

24

31

11

18

25

19

26

20

27

السبت

16
17
18
19

23
24
25
26

الثالثاء

27

األربعاء

4

الخمٌس

5

12

الجمعة

6

13

د٠غّجش

ٔٛفّجش
السبت

4

11

18

25

األحد
االثنٌن
الثالثاء
األربعاء
الخمٌس
الجمعة

5
6
7
8
9
10

12
13
14
15
16
17

19
20
21
22
23
24

26
27
28
29
30

1
2
3

السبت
األحد
االثنٌن
الثالثاء
األربعاء
الخمٌس
الجمعة

30

2

9

16

31

3
4
5
6
7
8

10
11
12
13
14
15

17
18
19
20
21
22

1

23
24
25
26
27
28
29

أٌام الدراسة.
اإلجازات الرسمٌة .
امتحان االختبار النصفً للفصل الدراسً األول2119/2111م

مالح ا ت - :
*
*
*
*

تبدأ الدراسة للفصل الدراسً األول 2119/2111م اعتبارا من 2111/9/16م.
امتحانات منتصؾ الفصل الدراسً األول 2119/2111م خالل األسبوف التاسع من الدراسة فً
2111/11/11م ما لم تصدر قرارات أخري فً هذا الشؤن .
اإلجازات الرسمٌة ال تعوض فٌها المحاضرات إال الستكمال عدد أسابٌع الدراسة ( )15أسبوف ،
تبدأ امتحانات نهاٌة الفصل الدراسً األول 2119/2111م اعتبارا من بداٌة األسبوف الخامس عشر من
الدراسة ما لم ترد قرارات أخري فً هذا الشؤن .
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الجدول الزمنً للدراسة خالل الفصل الدراسً األول 2111/2116م
(شعبة اللؽة االنجلٌزٌة )

عجزّجش
السبت

30

األحد
االثنٌن
الثالثاء
األربعاء
الخمٌس
الجمعة

1

أوزٛثش

2

9

16

23

السبت

3
4
5
6
7

10
11
12
13
14

17
18
19
20
21

24
25
26
27
28

األحد
االثنٌن
الثالثاء
األربعاء
الخمٌس

1
2
3
4
5

8

15

22

29

الجمعة

6

7

14

21

28

8
9
10
11
12

15
16
17
18
19

22
23
24
25
26

29
30
31

13

20

27

ٔٛفّجش
د٠غّجش
السبت
األحد
االثنٌن
الثالثاء
األربعاء
الخمٌس
الجمعة

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30

السبت
األحد
االثنٌن
الثالثاء
األربعاء
الخمٌس
الجمعة

30
31

1

2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29
1

أ٠بَ اٌذساعخ.
اإلعبصاد اٌشعّ١خ .
اِزؾبْ االخزجبس إٌصفٌٍ ٟفصً اٌذساع ٟاألٚي َ2118/2117

مالح ا ت - :
* تبدأ الدراسة للفصل الدراسً األول  َ2118/2117اعتبارا من 2111/9/16م
* امتحانات منتصؾ الفصل الدراسً األول  َ2118/2117خالل األسبوف الثامن من الدراسة فً 2111/11/4م
* تتوقؾ الدراسة خالل فترة امتحانات منتصؾ الفصل الدراسً .
* ٌعقد اختبار مفاج ( ) Quizeخالل الفصل الدراسً األول بعد االختبار النصفً وقبل نه اٌة الفصل الدراسً
بوقت ٌسمح بإعالن نتٌجته علً الطالب .
* اإلجازات الرسمٌة ال تعوض فٌها المحاضرات إال الستكمال عدد أسابٌع الدراسة ( )15أسبوعا .
* رجذأ اِزؾبٔبد ٔٙب٠خ اٌفصً اٌذساع ٟاألٚي  َ2118/2117اػزجبسا ِٓ ثذا٠خ األعجٛع اٌخبِظ ػشش ِٓ اٌذساعخ ِب ٌُ
رشد لشاساد أخش ٞف٘ ٟزا اٌشؤْ .
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أرقــبو هىارف رهى انطــبنت

ك

رقم التلٌفون

ا ي

فرع

ريكس
()1111123( -)1111222

123

()1114453في س()1811652

221

8

ةك ا أل يرة

1111463-1111584

123

1

اإلدارة ا طبك

1182323

124

2

اإلدارة ا ي

ة دي ا ي ك

1115054

152

بوبكي ا يك

1183121

825
821

2

إدارة ا ي

1

اإلدارة ا ي

رعيك ا وبيب

3

دكن ا يند

4

دكن ا زراع بوبكي ا يك

1184241

5

دكن ا ألربك بوبكي ا يك

1112366

828

6

دكن ا ةيك بوبكي ا يك

1112511

826

20

دكن ا طي بيت بوبكي ا يك

1110013

824

يىاقع رهى انطبنت عهى شجكخ اإلَزرَذ

م
2

الجهة
ا

ك ا ة ك ا طالبك بي نيفك

1

ي

8

وب

1

يزارة ا وبيب

2

الموقع اإللكترونى

وب

ا نيفك ي نيي ياقب

www.mssa-mnf.org

كب ا ةكيت

ا ي يت ا صرك

www.menofia.edu.eg
www.frcu.eun.eg
www.alshabab.gov.eg

ا رد يت ا ح ي ك

www.alhokoma.gov.eg
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يحتىٌبد انذنٍم
م
2
1
3
1
5
6
7
8
9
20
22
21
23
21
25
26
27
28
29
10
12
11
13
11
15

الموضوع
كلمة األستاذ الدكتور /رئيس الجامعة
كلمة األستاذ الدكتور /نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب
كلمة األستاذ الدكتور /عميد الكلية
كلمة األستاذ الدكتور /وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
كلمة السيد /مدير إدارة رعاية الشباب
نشأة الكلية
رسالة الكلية وغاياتها وأهدافها االستراتيجية
عمداء الكلية
اإلدارة العليا للكلية
تشكيل مجلس الكلية
أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة
نظام الدراسة فى مرحلة البكالوريوس
خطة الدراسة
توصيف المقررات
التدريب الصيفى
أوائل العام الجامعى
الخدمات المقدمة للطالب بين إدارة الكلية
إدارة شئون التعليم والطالب
إدارة رعاية الشباب
المكتبة
مركز الخدمة العامة
إنجازات الكلية فى مجال التطوير والجودة
نصائح عامة
الجدول الزمنى للدراسة خالل الفصل الدراسى األول
محتويات الدليل
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