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 طالبي األعزاء ... وقادة املستقبل

 

مع إشرراقة سرع عراا جرامعي ج ير       2020/2019 يسرع يي ن  نرحرب بكر     

يف جامعتك  املتميزة وكليتك  الرائر ة كليرة التجرارة جامعرة املنصرورة        والر   

- اإلحصرراء والترر"مم   مرر    -االقتصرراد  - اإلدارة  تسررعإ إإ إرءرراء قواعرر  املعراررة يف اررا    ا اءرربة   

خال  منهج علمي متكامل   وخنبة م  نعضاء هيئة التر ريع املتميرزي  يف قر رته  العلميرة والعمليرة    را       

يكسرب الاالرب مهراراض إيرااية ج ير ة   تسراع حت علرإ دقير  نه اار    مرع           وعر  إ  شراء اب بتيقير  ر يررة    

تعليمية ج ي ة للاالب اجلامعي تتمثل يف طالب متفوق ميارس األيشاة .    

 

 عمي  الكلية                                                                      

  حمم  حممود عاوحت يوءف ن.د.                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كلمة عميد الكلية 
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 كلمة مدير وحدة ضمان اجلودة واالعتماد األكادميى 
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ريررادة كليررة التجررارة جامعررة املنصررورة لكليرراض التجررارة يف اجلامعرراض املصرررية والعربيررة بتقرر ي  خرر ماض طالبيررة        

معايري اجلودة العاملية والقي  واألخالق اإليسايية  ا يؤهلها لقيادة قارا  األعمرا  مرع األخر      وحبثية واتمعية يف إطار 

 بعم االعتبار خصوصية ثقااة اجملتمع املصري.

 

 

 

تسعإ كلية التجارة جامعة املنصورة إإ تواري بيئة داعمة للتعلي  والتعل  والبيث العلمي  واالهتماا بقضايا 

 اجملتمع ومشكالت    ا يؤهلها لريادة كلياض التجارة يف اجلامعاض املصرية والعربية م  خال :

 .تنمية شخصية الاالب واالرتقاء  هارات   ا يتناءب مع متالباض ءوق العمل 

  تاوير الربامج األكادميية  رحل  البكالوريوس وال راءاض العليا  ا حيق  هلا التنااسية املنشودة

 يًا وإقليميًا.حمل

 .تعمي  اءتخ اا تكنولوجيا التعلي  والتقوي  االلكرتويي بكااة األقساا العلمية 

 وييه .ايشر وتعمي  ثقااة اإلدارة باملعراة ل ى الاالب والعاملم ونعضاء هيئة الت ريع ومع 

 ا.و  مع مراكز البيث العلمي حمليا و إقليميا وعامليااالرتقاء بالبيث العلمي ودع  التع 

 . تكريع إمكاياض الكلية خل مة قضايا اجملتمع ومشكالت 

 .تاوير اءرتاتيجياض التعلي  والتعل   ا يرتقي  ستوياض نداء ال ارءم بالكلية 
 

 ر التعلي  والتعل .

 

 املهين. تعزيز وتاوير برامج ال راءاض العليا بالكلية لس  احتياجاض اجملتمع م  التاوير 

  علإ التنمية االقتصادية للمجتمع تعزيز وتاوير البيث العلمي يف الكلية  ا يساع 

 .تعزيز وتاوير اخل ماض اجملتمعية 

 .تعزيز الق راض اإلدارية والتنظيمية وتاويرها  ا حيق  ر ية ورءالة الكلية 

 .احلصو  علإ االعتماد األكادميي 

 

 

 اسرتاتيجية الكلية

 رؤية الكلية

 الكليةرسالة 

 الكليةاألهداف االستراتيجية 
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الكليررة علرري تنظرري  األيشرراة ال راءررية والاالبيررة بالشرركل الرر ي حيقرر  نهرر ا  الاررالب وييسررر هلرر        تعمررل إدارة 

احلصو  علي ناضل اخلر ماض التعليميرة   وتسراع ه  علري تلقري كاارة اخلر ماض الريايرية واالجتماعيرة بشركل مرنظ              

ميرة   والعمرل علري حرل مشراكل الارالب ..       كما تسعي إدارة الكلية الي ترواري األدواض واملعر اض الر  تارور العمليرة التعلي     

 وتسعي إدارة الكلية إإ الت"ك  م  ن  املستوي العلمي لاالب الكلية يسري علي النيو املسته   .

كما تنظ  إدارة الكليرة العالقراض برم الكليرة واجملتمرع مر  خرال  دعر  إمكاييراض هر ا اجملتمرع واملشراركة يف حرل               

 تنظيمية إلدارة الكليةوايما يلي خرياة مشكل   

 

 الهيكل التنظيمي للكلية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إدارة  الكلية
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 1979 :1974  األءرررررررررررررررررررررررتام الررررررررررررررررررررررر كتور/ حممرررررررررررررررررررررررود إبراهيرررررررررررررررررررررررر  عسررررررررررررررررررررررررررررررررررا  

 1983 :1979  األءرررررررررررررتام الررررررررررررر كتور/ عبررررررررررررر  اللايرررررررررررررف عبررررررررررررر  الفترررررررررررررا  نبررررررررررررروالعال     

 1988  :1983  األءررررررررررررررررررتام الرررررررررررررررررر كتور/ حممرررررررررررررررررررررررر  عصرررررررررررررررررراا ال يررررررررررررررررررررررر   ايرررررررررررررررررر      

 1997 :1988  األءررررررررررررررررررررررررتام الرررررررررررررررررررررررر كتور/ إبررررررررررررررررررررررررراهي  حممرررررررررررررررررررررررررر  مهرررررررررررررررررررررررررررررر ي    

 2000 :1997  األءررررررررررررررررررررررررررتام الرررررررررررررررررررررررررر كتور/ ن ررررررررررررررررررررررررررررررر  علرررررررررررررررررررررررررررررررررإ جرررررررررررررررررررررررررررررررررررررب  

 2006 : 2000  األءررررررررررررررررررررررررتام الرررررررررررررررررررررررر كتور/ ن ررررررررررررررررررررررررررررر  حامررررررررررررررررررررررررررررر  حجرررررررررررررررررررررررررررررررا      

 األءررررتام الرر كررررررتور / يبيررررررررررل احلسرررررررررررريين النجرررررررررررار 2006 : 2009 

 األءرررررررتام ال كتررررررررور/ عب القررررررررادر حممرررررررر  عب القررررررررادر 2009 : 2011 

 األءرررررررتام ال كتررررررررور / علررررإ اررررر ى ءعرررر  الغرررررررررررورى 2011 : 2014 

اعتبارا من 2014 : 2020 الاستاذ الدكتــور / حممــــد حممـــود عطــــــوة  يوســـــــــف 
 

 إدارة  الكلية

 الكلية  عميد

وهو املسئو  ع  تنفي  القوايم واللوائح اجلامعية وك لك ع  تنفي  

قراراض الع الكلية والع اجلامعة واجمللع األعلإ للجامعاض 

 .وتصريف نمور الكلية وإدارة شئويها العلمية واإلدارية واملالية

 العم اء التالي امسا ه وق  تعاقب علإ إدارة الكلية من  يش"تها حتإ اآل  
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 الكلية  وكالء

 وكيل الكلية لشئون الدرسات العليا والبحوث 

 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  

 عبد العزیز على حسن�     

 بالكلية  بقسم إدارة األعمالأستاذ         

التعلي  وخيتص بكااة األمور املتعلقة بال راءاض العليا  ا يف ملك شئو  

وال راءة واالمتياياض والقبو  والتسجيل لل راءاض العليا وكررر ا االشرا  علي 

 نعما  املكتبة والشئو  الثقااية

   

أ.د. 

 ويتولي  تنظي  العالقة  بم  الكلية  واجملتمع  اخلارجي  ءواء  يف  مصر  نو  العامل  

اخلارجي  واإلشرا  علي  تنمية  ه حت  العالقاض  م  خال  االجتماعاض  واملؤمتراض 

واملشاركة العلمية املتكاملة ال  ت ع  منشآض اجملتمع ا يط. 

  ���� ����أ.د.     

          

وخيتص بتخايط ومتابعة األعما  املتعلقة بال راءة واالمتياياض والقبو  نو    

 التيويل للاالب   وك ا متابعة النشاط الاالبي واالجتماعي والريايي.

أ.د

سماح طارق حافظ

طارق مصطفى غلوش
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 مرحلة البكالوريوس
 املنصورة بناء علإ طلب الع كلية التجارة درجة البكالوريوس يف إح ى شعب التخصص اآلتيررة:متنح جامعة 

 رررا .رر إدارة األعمررررررررر 2                                                ر ا اءبرررررررة.        1

 والت"مم.  ير اإلحصاء التابيق 4                                          .          ررررادر االقتصرررر 3

نعواا دراءرية تتضرم  ناييرة اصرو  دراءرية بواقرع اصرلم يف         ةوم ة ال راءة لنيل درجة البكالوريوس يف التجارة نربع

األعمرا  وشرعبة االقتصراد وشرعبة     كل ءنة دراءية   ويكو  التخصص يف الفرقة الثالثة حيث توج  شعبة ا اءبة وإدارة 

اإلحصراء التابيقررإ والترر"مم   ويف الفرقرة الرابعررة تنقسرر  شرعبة ا اءرربة وإدارة األعمررا  إإ شعبتررررم   شررعبة ا اءرربة     

 .وشعبة إدارة األعما  ( وتستمر كل م  شعبة االقتصاد وشعبة اإلحصاء التابيقإ والت"مم
 

 

 

 انتساب موجه انتظام بيان

     رسوم الفرقة األولى  

     رسوم الفرقة الثانية  
     رسوم الفرقة الثالثة  
          رسوم الفرقة الرابعة 

  )جنيه عنن لنم منادة تخلنف      يضاف الطالب المنقولين بمواد تخلف )مادة أو مادتين

 باإلضافة إلى الرسوم الدراسية المقررة.

  جنيه باإلضافة إلنى   جنيه عن لم مادة بحد أقصى  الطالب الباقيين لإلعادة يضاف

 الرسوم الدراسية المقررة.

  جنيه عن لم مادة. الطالب من الخارج يضاف 

 

 

 الدرجات العلملية اليت متنحها الكلية 

 المصروفات الدراسية 
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  الدراسة باللغة االنجليزية برنامج

 
 

تقوا السفة بريامج ال راءة باللغة اإلجنليزية علي نءاس االيفتا  علي جتارب وجناحاض ال و  املتق مة يف 

خمتلف ااالض التعلي  التجاري وايتقاء ما يت  االءتفادة ب  م  معلوماض وجتارب وتقومي  وابتكار صور متج دة 

وظروانا البيئية وا  منظور متكامل تتفاعل اي  عناصر األصالة واملعاصرة يف من   ا يتف  مع مقوماتنا احلضارية 

 منظومة متناءقة .

وم ة ال راءة لليصو  علإ درجة البكالوريوس يف التجارة باللغة االجنليزية نربعة نعواا دراءية تتضم  نايية 

لرابعة حيث تنقس  شعبة ا اءبة اصو  دراءية بواقع اصلم يف كل ءنة دراءية   يب ن التخصص يف الفرقة ا

وإدارة األعما  إلي شعبيتم  شعبة ا اءبة وشعبة إدارة األعما  (  وتتكو  الربامج ال راءية م  يفع برامج شعبة 

 . اللغة العربية يف الفرقة األوإ والثايية والثالثة  ويفع برامج شعب  ا اءبة وإدارة األعما  يف الفرقة الرابعة
 

 شروط قبول الطالب أوال :

يت  قبو  ع د مر  الارالب حير دحت ءرنويًا الرع الكليرة بنراء علرإ اقررتا  جلنرة اإلشررا  علرإ اموعرة ال راءرة               

 باللغة اإلجنليزية وملك م  بم الاالب املقبولم املستج ي  بالسنة األوإ ايتظاا وايتساب موج . 

 :يشرتط لقبو  الاالب ما يليو •

 حصوهل  علإ الثايوية العامة نو ما يعادهلا .  .1

 التياقه  بكلية التجارة نوال ع  طري  مكتب التنسي  نو حمولم إإ الكلية.   .2

 ترتيررب يررت  ن  علررإ   العامررة الثايويررة يف اإلجنليزيررة اللغررة مررادة يف األقررل علررإ ٪80ن  حيقرر  الاالررب  .3

اا إلي  امو  اللغرة اإلجنليزيرة واملسرتوى اخلرا      الو   النسيب للمجمو  الكلإ مضا حسب الاالب

 باللغة اإلجنليزية إ  وج  وملك م  نجل اختيار الع د املالوب م  بم املتق مم . 

 نال يكو  الاالب باقيا لإلعادة. .4
 

 ثانيا : قواعــد الدراســـة

حيرر  للاالررب الرر ي يتعرر ر عليرر  االءررتمرار يف ال راءررة باجملموعررة ن  حيررو  إإ ال راءررة باللغررة العربيررة يف يفررع    

 الفرقة ال راءية املقي  بها يف الكلية . 
 

 ثالثًا : امتيازات المتفوقـين : 

  اض علإ النيو التاليتكلفة اخل ميعفي الاالب املتفوقم يف السنواض م  الثايية إإ الرابعة م  جزء م  مقابل 

 .٪25الاالب ال ى حيصل علإ تق يرعاا ممتا  يف نى ءنة يعفي م   •

 .٪15الاالب ال ى حيصل علإ تق ير جي  ج ًا  يف نى ءنة يعفي م   •

 
 

 فلسفة البرنامج 
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 : : المراجع العلميةرابعًا 

م  خال  نحر  املكتبراض    تقوا الكلية بتواري الكتب ال راءية املقررة قبل ب ء ال راءة بوقت كا  ويت  تو يع الكتب

 ال  تو   الكتب اجلامعية يعل  عنها يف كل اصل دراءي ويتيمل الاالب تكلفة الكتب املقررة .

 خامسًا: درجات أعمال السنة  

 درجاض م  عشري (. 5لالختباراض ال ورية خال  الفصل ال راءي الواح    النهائية ال رجة م  ٪25خيصص  .1

 ( عشري  م  درجة 15  العاا يهاية المتيا  ختصص النهائية ال رجة م  75٪ .2
 

 سادسًا: المصروفات الدراسية

                   رءوا الفرقة األوإ  

        رءوا الفرقة الثايية  

         رءوا الفرقة الثالثة       

        رءوا الفرقة الرابعرررة  

 جني  ع  كل مادة. الاالب م  اخلار   •

 ( بتاريخ 418املصروااض ال راءية  وهي حم دة بقرار اجمللع األعلإ للجامعاض( جبلست   رق     •
 

 

  التعليم المفتوح برنامج
 
 

وال ي يعتم  علإ حرية ال ارس يف اختيار املقرراض ال راءية ح  طرق التعلي  املستي ثة  نيظاا التعلي  املفتو  

ال  يرغب دراءتها يف كل اصل دراءي. ومييز يظاا التعلي  املفتو  بسماض خاصة متيزحت ع  يظ  التعلي  التقلي ية  

  متكن  حيث تتيق  اخل مة التعليمية م  خال  اعتماد ال ارس علإ يفس  مستعينا بالوءائل التعليمية احل يثة ال

 لنظاا التعلي  املفتو  . ًاباإليااة إإ املراجع العلمية املع ة خصيص  م  التيصيل العلمي ماتيا

ويرتكز يظاا التعلي  املفتو  علإ وجود مرش ي  نكادمييم م  نعضاء هيئة الت ريع مهمته  توجي  وإرشاد 

واإليااة  واإلشرا  علإ اءتخرا  املع الض الفصلية والرتاكمية الاالب نكادمييا يف عملياض التسجيل واحل   

 .للاالب ومتابعة مسريت  التعليمية طوا  دراءت 

 
 

 يه   يظاا التعلي  املفتو  إإ دقي  األغراض التالية: 

يعادهلرا نو  تواري ار  التعلي  العالي مل  مل يستاع اءرتكما  تعليمر  مر  احلاصرلم علرإ الثايويرة العامرة نو مرا          .1

 علإ دبلوماض انية . احلاصلم

 التعريف بالبرنامج

 لبرنامجهدف ا
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ترواري ارصرة احلصرو  علررإ درجرة البكرالوريوس يف العلروا املاليررة والتجاريرة حلملرة البكرالوريوس نو الليسررايع يف           .2

 ارو  املعراة األخرى  ا حيق  رغباض خاصة به  .

   تنمية ود يث مهاراض وثقااة ال ارءم يف اا  العلوا املالية والتجارية. .3

 ربط اجلامعة باجملتمع  ا يؤدى إإ تواري ختصصاض وبرامج خت ا احتياجاض اجملتمع وقااعات  املختلفة.  .4

إتاحة الفرصة نماا نبناء ال و  العربية مم  يرغبو  يف االلتياق برالتعلي  املفترو  والر ي يعتررب خاروة يف ءربيل        .5

 التكامل العربي 
 

 الدراســـة تخصصات

ء على طلب مجلس الكلية درجة البكالوريوس العلوم المالية والتجارية في تمنح للية التجارة بنا

 احد التخصصين التاليين: 

 تخصص المحاسبة -2    تخصص إدارة األعمال       -1

 نظام العمل في برنامج التعليم المفتوح

 تت  ال راءة يف بريامج التعلي  املفتو  علإ ه ى م  النقاط التالية: 

تررت  ال راءررة طبقررا لنظرراا السرراعاض املعتمرر ة علررإ اصررلم دراءرريم خررال  العرراا اجلررامعي وعلررإ نربعررة مسررتوياض    .1

 دراءية. 

نءربوعًا (  وال يقرل عر د السراعاض املسرجلة يف كرل اصرل         15ال تقل م ة ال راءة يف الفصل ال راءي الواح  ع     .2

 ءاعة (.  18ءاعاض ( وال تزي  ع     9دراءي ع    

الاالرب يف مقررراض املسرتوياض ال راءرية ال يرؤثر علرإ حقر  يف التسرجيل يف املسرتوى الترالي طاملرا اير  نجنرز               رءروب  .3

 بنجا  املتالب   املتالباض ( الساب  للمقرر   املقرراض ( املراد التسجيل اي . 

و الثررايي نو يف شررهر نغسرراع مر  كررل عرراا للاررالب الرر ي  رءربوا يف مررواد مرر  الفصررل األو  ن   امتيررا يرت  إجررراء   .4

 الاالب ال ي  مل يسجلوا مواد يف الفصليم ال راءيم. 
 

 قواعد الدراسة واالمتحانات 

  :واالمتياياض بنظاا التعلي  املفتو  واقا للضوابط التالية تت  ال راءة

يب ن تسجيل الاالب للمقرراض ال راءية املالوب دراءتها قبل ب اية كل اصل دراءري ب"ءربو  علرإ األقرل ويكرو        .1

آخرررر موعررر  لتسرررجيل املقررررراض ال راءرررية يهايرررة األءررربو  األو  مررر  بررر ء ال راءرررة يف الفصرررل ال راءررري ويشررررتط    

 للتسجيل ء اد املصروااض املقررة. 

جنير  عر  كرل مرادة يتر"خر عر  التسرجيل ايهرا          20واعير  املقرررة ير اع مبلر      اما ت"خر الاالب ع  التسرجيل يف امل  .2

 حتإ قبل االمتيا  بشهر علإ األكثر. 

 يكو  االمتيا  دريريا يف مجيع املقرراض ال راءية .  .3
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درجررة (  100مرر ة االمتيررا  ءرراعتا  جلميررع املقرررراض ال راءررية ودسررب النهايررة العظمررإ ل رجررة االمتيررا  مرر       .4

 متيا  يف يهاية الفصل ال راءي يف املكا  والزما  ال ي  تعل  عنهما وح ة التعلي  املفتو  ويكو  اال

 يكو  تق ير جنا  الاالب يف كل مقرر دراءي والتق يراض النهائية كما يلإ:  .5

 100إإ  90م   ممتا 

 90 إإ اقل م  80م   جي  ج ا

 80 إإ اقل م  65م   جي 

 65 إإ اقل م  50م   مقبو 

  جلميرع مرواد ال راءرة عنر  التخرر  بر اض التقر يراض .نمرا الرءروب ايقر ر ب"حر              يوحيسب التقر ير الرتاكمر

 التق يراض التالية:

 50  إإ نقل م  35م   يعيف

 35 نقل م  ج ا يعيف

 

 يويشرتط لليصو  علإ مرتبة الشر  ما يل: 

  .جناح  يف مجيع السنواض  ع   تراكمي جي  ج ا علإ األقل 

  . ع ا الرءوب يف اى مقرر دراءي خال  ارتة دراءت 

 .احلصو  علإ تق ير جي  علإ األقل يف ني اصل دراءي 

 حماءبة (  -خيتار الاالب يف السنة الرابعة التخصص الرئيسي ال ي يرغب االلتياق ب    إدارة األعما   .6

جيررو  للاالررب التسررجيل يف مقرررر نو نكثررر مرر  مقرررراض املسررتوى التررالي الءررتكما  احلرر  األديررإ للمقرررراض الواجررب          .7

دراءتها نو الءتكما  ع د املقرراض ال  يرغب التسجيل ايها بشرط اءتيفائ  للمتالب السراب  لكرل مقررر مر  تلرك      

 املقرراض. 

الب نوال إال إما وج  مقررا ج ي ا م  اصل نديرإ كرا  متالبرا ملقررر     يت  تسجيل املقرر نو املقرراض ال  رءب ايها الا .8

 مسجل مت النجا  اي  نو كا  متعاريا مع مقرر مسجل م  قبل . 

ال جيررو  للاالررب التسررجيل يف مقرررر مرر  اصررل نديررإ والتسررجيل يف مقرررر مرر  اصررل نعلررإ إال إما كررا  متالبررا ملقرررر         .9

 .مسجل نو متعاريا يف االمتيا  مع مقرر مسجل

يقبررل املركررز الاررالب املفصررولم مرر  كليرراض التجررارة ويضررا  عليرر  املررواد املوجررودة بالربيررامج والرر  مل يسررب  هلرر          .10

 يت  تسكينه  يف املستوى املناءب هل  .  يلادراءتها وبالت
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الر    يقبل املركز الاالب احلاصلم علإ مؤهل اوق املتوءط ويت  عمل مقاصة للمواد ال  درءوها وحيملروا براملواد   .11

 مادة يف املستويم األو  والثايي اقط .  12مل ي رءوها ويف كل األحوا  ال جيو  اإلعفاء م  نكثر م  

وجيررررى هلرر  مقاصررة ل راءررة املررواد الرر  مل ي رءرروها حبيرررث        ليررا يقبررل املركررز الاررالب احلاصررلم علررإ مررؤهالض ع       .12

 مادة معتم ة( .  47يستكملو  مواد الربيامج  

   نداء االمتياياض والتسجيل لعامم متتالم ياالب ب اع رء  قي  ج ي  .إما تغيب الاالب ع .13
 

 الرسوم والمصروفات الدراسية
 

   املبل  بال والر ( واا  مصري النو 

   ن  املظرو 

    رء  القي  ألو  مرة

    بااقة جامعية

   ودخو  االمتيا  رء  املقرر الواح 

   مقابل خ ماض تكنولوجية 

   مصاريف إدارية

     ءيب امللف

 

 بالنسبة للاالب الراءب يعامل معاملة الاالب املستج . .1

 .جني   واما كا  بالرتا الصيفإ ي اع  جنية بالنسبة للاالب يف حالة التخلف ي اع رء  االمتيا   .2

 ا% مرر  رءرروا املقرررراض يف حالررة كويرر  طالبرر  50بالنسرربة للاررالب االقررارب مرر  ال رجررة األولرري والثاييررة يررت  خصرر      .3

 .امستج 

% مر  رءروا   50بالنسبة للاالب األوائل  اخلمسة األوائل ع  كل بريرامج مر  بررامج التعلري  املفترو ( يرت  خصر          .4

 املقرراض.

م  مكتب التنسي  وطرالب املسرابقة املركزيرة مر  اخلر ماض الابيرة       إءتفادة طالب التعلي  املفتو  م  املرشيم  .5

( لسنة 49واأليظمة الاالبية ومظلة التكاال االجتماعي كغريه  م  الاالب وا  قايو  تنظي  اجلامعاض رق   

 وبع  ء اد الرءوا املالوبة. 1972
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( 6لل راءررة   720فصرل ال راءري   جنيرة للمقررر ليصربح احلر  األقصرإ ملرا ي اعر  الاالرب يف ال         يسر د الاالرب    .6

 جنية اقط رمسًا ألداء االمتيا  يف املقرر الواح . مقرراض ه ا باإليااة إلي 
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 الدراسات العليامرحلة 

 جامعة املنصورة بناء علإ طلب الع كلية التجارة ال رجاض العلمية التالية:متنح 

 

 * المحاسبننة الحكوميننننة * المننراجعننننننننة  * المحاسبننة الماليننة 

 * الدراسات المصرفينننننة * التكنناليننننننننف * الضنرائننننننننننب

 * التنمينننة اإلقليمينننننة * التسنننويننننننننق * التمنوينننننننننننم

 * إدارة المنظمات الصحيننة  * اإلحصننناء السكانني * اإلحصننناء التطبيقي

   * التننأميننننننننننن 

 

 * االقتصنننننننننناد  * إدارة األعمنننننننال  * المحاسبننننننننننة 

  * التنأميننننننننننننن  * اإلحصناء التطبيقني 
 

 

ميرررررنح املشررررررتكو  يف هررررر ا الربيرررررامج درجرررررة املاجسرررررتري املهرررررين يف إدارة األعمرررررا  وال يؤهرررررل هررررر ا الربيرررررامج         

 للتسجيل ل رجة دكتوراحت الفلسفة يف إدارة األعما .

 

 * االقتصنننننننننناد  * إدارة األعمنننننال  * المحنناسبنننننننة 

  *  التننأمينننننننننن  * اإلحصاء التطبيقي 

 

 

 

 

 

 

 

 دبلوم الدراسات العليا في التخصصات التالية

 درجة الماجستير في التخصصات التالية

 درجة الماجستير المهني في إدارة األعمال

 درجة دكتوراه الفلسفة في التخصصات التالية
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ع  الاالب تض  الكلية يف مرحلة البكالوريوس الاالب املنتظمم وطالب االيتساب املوج  باللغة العربية اضال  

 املنتظمم  جموعة ال راءة باللغة اإلجنليزية باإليااة إإ بريامج التعلي  املفتو .

 ويت  قبو  الاالب بالكلية ب"ح  الارق التالية: 

 الرتشيح ع  طري  مكتب التنسي  الرئيسي للاالب احلاصلم علإ الثايوية العامة . -1

الاالب املصريم احلاصلم علإ الثايوية العامة م  ال و  العربيرة واألجنبيررة ويرت  ترشرييه  عر  طرير         -2

 مكتب التنسي  الرئيسي . 

 املعه  الفين التجاري بتق ير عراا   جي  ج ا  ويت  قبوهل  بالفرقة الثايية ايتظاا خرجيي  -3

تررب التنسرري  للرر بلوماض الفنيررة ويررت     الثايويررة التجاريررة يظرراا اررع ءررنواض ومرشرريم مرر  مك     خرجيرري -4

  .قبوهل  بالفرقة الثايية

املعهرر  الفررين التجرراري بتقرر ير   جيرر  نو مقبررو    واجتررا وا بنجررا  امتيررا  املعادلررة الرر ي يعقرر         خرجيرري  -5

 ارة جامعة القاهرة كل عاا ويت  تو يعه  علإ كلياض التجارة باجلامعاض .ررة التجربكلي

مرؤهالض عليررا  رال  بكرالوريوس التجررارة يرت  قبرروهل  بالكليرة عر  طرير  مكتررب         الارالب احلاصرلم علرإ     -6

 التنسي  باجلامعة بنظاا االيتساب املوج .

الاررالب الواارر ي  مرر  الرر و  العربيررة الشررقيقة والرر ي  يررت  ترشررييه  عرر  طريرر  إدارة الواارر ي  بررو ارة             -7

 التعلي  العالي. 

 الاالب مقي ًا بالكلية إال بع  إجرراء الكشرف الاريب براإلدارة     وبع  ترشيح الاالب للقبو  بالكلية ال يعترب -8

 الابية باجلامعة وداع املصروااض ال راءية املقررة واءتخرا  البااقة اجلامعية.

 

 

 
 

أعوام دراسية تتضمن ثمانينة فصنول    ةومدة الدراسة لنيم درجة البكالوريوس في التجارة أربع

دراسية بواقع فصلين في لم سنة دراسية , ويكون التخصص في الفرقنة الثالثنة حينو توجند  نعبة      

المحاسبة وإدارة األعمال و عبة االقتصاد و عبة اإلحصاء التطبيقي والتنامين , وفني الفرقنة الرابعنة     

 عبة المحاسبة و عبة إدارة األعمنال ( وتسنتمر   تنقسم  عبة المحاسبة وإدارة األعمال إلي  عبيتين ) 

, وعليه فإن مكونات البرامج الخمسة للكلية  لم من  عبة االقتصاد و عبة اإلحصاء التطبيقي والتامين

 تشترك معا في الفرقة األولي والثانية.

 قواعد قبول الطالب فى مرحلة البكالوريوس

 فى مرحلة البكالوريوس املواد الدراسية اليت يدرسها الطالب 
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 الفرقة األوىل
 الثاييالفصل ال راءإ  الفصل ال راءإ األو 

ساعات  المننننادة

 المحاضرات

ساعات 

 التطبيقات

ساعات  المننننادة

 المحاضرات

ساعات 

 التطبيقات

 1 3 (2) االقتصادأصول  1 3 (1أصول االقتصاد )

 1 3 (2أصول المحاسبة ) 1 3 (1أصول المحاسبة )

تطور اقتصادى وتحليم  2 4 أصول اإلدارة

 موارد

4 - 

دراسات تجارية بلغة 

 إنجليزية

 1 4 التنظيميالسلوك  4 ----

 1 4 االدارة العامة 2 4 رياضيات األعمال

 - 4 مدخم القانون 2 4 مقدمة الحاسب

 - 2 حقوق اإلنسان 12 18 االجمإلى

 4 24 االجمإلى   

 الفرقة الثانية

 الثاييالفصل ال راءإ  الفصل ال راءإ األو 

ساعات  المننننادة

 المحاضرات

ساعات 

 التطبيقات

ساعات  المننننادة

 المحاضرات

ساعات 

 التطبيقات

 1 3 (2محاسبة الشرلات ) 1 3 (1محاسبة الشرلات )

اقتصاديات النقود والبنوك 

(1) 

اقتصاديات التجارة  1 3

 (2الخارجية )

3 1 

 تطبيقات تجارية على 2 4 أصول التسويق

 الحاسب

4 2 

 1 4 إدارة االنتاج 2 4 رياضيات االستثمار

دراسات تجارية بلغة 

 (2انجليزية )

 1 4 مبادئ االحصاء 4 ---

 - 4 القانون التجارى 10 14 اإلجمإلى

 1 4 إدارة األفراد   

 7 26 اإلجمإلى   
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 ) حماسبة وإدارة األعمال ( ةالفرقة الثالث
 الثاييالفصل ال راءإ  الفصل ال راءإ األو 

ساعات  المننننادة

 المحاضرات

ساعات 

 التطبيقات

ساعات  المننننادة

 المحاضرات

ساعات 

 التطبيقات

 1 3 (2أصول تكاليف ) 1 3 (1أصول التكاليف )

المحاسبة الحكومية والقومية 

(1) 

المحاسبة الحكومية  1 3

 (2والقومية )

3 1 

 2 4 إدارة المنشآت المالية 1 4 أصول المراجعة

التنمية والتخطيط  1 4 إدارة المشتريات والمخازن

 االقتصادي

4 - 

العامة اقتصاديات المالية 

 والنظم الضريبية

 2 4 التامين ورياضياته - 4

االحصاء التطبيقى وبحوث 

 العمليات

دراسات تجارية بلغة  2 4

 (3انجليزية )

--- 4 

 10 18 اإلجمالي 6 22 اإلجمإلى

 الفرقة الثالثة ) إقتصاد (
 الثاييالفصل ال راءإ  الفصل ال راءإ األو 

ساعات  المننننادة

 المحاضرات

ساعات 

 التطبيقات

ساعات  المننننادة

 المحاضرات

ساعات 

 التطبيقات

 1 3 (2االقتصاد التحليلى ) 1 3 (1االقتصاد التحليلي )

االقتصاد الزراعي 

 (1والصناعي)

االقتصاد الزراعي والصناعي  - 3

(2) 

3 - 

والتنمية والتخطيط  2 4 الحسابات القومية

 االقتصادي

4 - 

 - 4 العالقات السياسية الدولية - 4 تطور الفكر االقتصادي

اقتصاديات المالية العامة 

 والنظم الضريبية

دراسات تجارية بلغة  - 4

 (3انجليزية )

--- 4 

اإلحصاء التطبيقي وبحوث 

 العمليات

 1 4 االقتصاد الرياضي 2 4

 6 18 اإلجمالي 5 22 اإلجمالي
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 الفرقة الثالثة ) التأمني (
 الثاييالفصل ال راءإ  الفصل ال راءإ األو 

ساعات  المننننادة

 المحاضرات

ساعات 

 التطبيقات

ساعات  المننننادة

 المحاضرات

ساعات 

 التطبيقات

االحصاء التطبيقى وبحوث 

 العمليات

 2 4 التأمين ورياضياته 2 4

التنمية والتخطيط  2 4 الحسابات القومية

 االقتصادي

4 - 

اقتصاديات المالية العامة 

 الضريبيةوالنظم 

 - 4 تشريعات التأمين - 4

 2 4 محاسبة منشآت تأمين 2 4 نظرية االحتماالت

دراسات تجارية بلغة  - 4 إدارة منشات التأمين

 (3إنجليزية )

--- 4 

 8 16 اإلجمالي 6 20 اإلجمإلى

 

 الفرقة الثالثة اإلحصاء
 الثاييالفصل ال راءإ  الفصل ال راءإ األو 

ساعات  المننننادة

 المحاضرات

ساعات 

 التطبيقات

ساعات  المننننادة

 المحاضرات

ساعات 

 التطبيقات

االحصاء التطبيقى وبحوث 

 العمليات

 2 4 التأمين ورياضياته 2 4

التنمية والتخطيط  2 4 الحسابات القومية

 االقتصادي

4 - 

 2 4 (1نظرية اإلحصاء) 2 4 نظرية االحتماالت

 2 4 (1اآللي )الحاسب  2 4 الرياضة اإلحصائية

دراسات تجارية بلغة  2 4 الرقابة اإلحصائية على اإلنتاج

 (3إنجليزية )

--- 4 

 10 16 اإلجمالي 10 20 اإلجمالي
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 الفرقة الرابعة ) حماسبة (
 الثاييالفصل ال راءإ  الفصل ال راءإ األو 

ساعات  المننننادة

 المحاضرات

ساعات 

 التطبيقات

ساعات  المننننادة

 المحاضرات

ساعات 

 التطبيقات

 1 3 (2نظم التكاليف ) 1 3 (1نظم التكاليف )

المحاسبة الضريبية والزلاة 

(1) 

المحاسبة الضريبية  1 3

 (2والزلاة )

3 1 

 2 4 المحاسبة اإلدارية 2 4 المراجعننننة

 2 4 النظم المحاسبية 2 4 محاسبة المنشأت المالية

 - 4 قضايا اقتصادية معاصرة 2 4 إدارة مالية واستثمار

دراسات تجارية بلغة 

 (4انجليزية )

 6 18 اإلجمإلى 4 ---

    12 18 اإلجمإلى

 

 الفرقة الرابعة ) إدارة األعمال (
 الثاييالفصل ال راءإ  الفصل ال راءإ األو 

ساعات  المننننادة

 المحاضرات

ساعات 

 التطبيقات

ساعات  المننننادة

 المحاضرات

ساعات 

 التطبيقات

 2 4 المحاسبة اإلدارية 2 4 إدارة مالية واستثمار

 - 4 قضايا اقتصادية معاصرة - 4 إدارة المشروعات الصغيرة

 2 4 استراتيجيات األعمال 2 4 تخطيط ومراقبة اإلنتاج

 - 4 إدارة اإلعالن وعالقات عامة 2 4 نظم معلومات إدارية

 - 4 نظرية التنظيم 2 --- دراسات تجارية

 4 20 اإلجمإلى 2 4 بحوث تسويقية

    12 20 اإلجمإلى
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 الفرقة الرابعة ) االقتصاد(
 الثاييالفصل ال راءإ  الفصل ال راءإ األو 

ساعات  المننننادة

 المحاضرات

ساعات 

 التطبيقات

ساعات  المننننادة

 المحاضرات

ساعات 

 التطبيقات

 2 4 االقتصاد القياسي 2 4 إدارة مالية واستثمار

 - 4 قضايا اقتصادية معاصرة 2 4 أساليب التخطيط االقتصادي

 - 4 االقتصاد الدولي - 4 االقتصاد االجتماعي

المنظمات االقتصادية 

 والدولية

اقتصاديات مصر والدول  - 4

 العربية

4 - 

دراسات تجارية بلغة 

 (4انجليزية )

 2 4 دراسة الجدوى االقتصادية 4 ---

 4 20 اإلجمالي 2 4 إحصاء سكاني

    10 20 اإلجمإلى

 

 الفرقة الرابعة ) اإلحصاء (
 الثاييالفصل ال راءإ  الفصل ال راءإ األو 

ساعات  المننننادة

 المحاضرات

ساعات 

 التطبيقات

ساعات  المننننادة

 المحاضرات

ساعات 

 التطبيقات

 2 4 نظرية العينات 2 4 (2نظرية اإلحصاء )

 - 4 قضايا اقتصادية معاصرة 2 4 رياضة إحصائية متقدمة

 2 4 تصميم التجارب 2 4 (2الحاسب اآللي )

 2 4 إحصاء المعلمي وترتيبي 2 4 تحليم االنحدار

 2 4 السالسم الزمنية 2 4 اإلحصاء السكاني

دراسات تجارية بلغة 

 (4انجليزية )

 8 20 اإلجمالي 4 -

    14 20 اإلجمالي
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 الفرقة الرابعة ) التأمني (
 الثاييالفصل ال راءإ  الفصل ال راءإ األو 

ساعات  المننننادة

 المحاضرات

ساعات 

 التطبيقات

ساعات  المننننادة

 المحاضرات

ساعات 

 التطبيقات

 - 4 قضايا اقتصادية معاصرة 2 4 إدارة مالية واستثمار

 2 4 رياضة التأمين 2 4 اإلحصاء السكاني

 2 4 إعادة التأمين 2 4 اإلحصاء االلتوارى

 - 4 التأمينات العامة 2 4 تأمينات األ خاص

 2 4 دراسات متقدمة في التأمين - 4 التأمينات االجتماعية

دراسات تجارية بلغة 

 (4انجليزية )

 6 20 اإلجمالي 4 ---

    12 20 اإلجمإلى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



جامعة املنصورة –كلية التجارة دليل طالب مرحلة البكالوريوس                                                              

 

 22  

 

 

 

 

 من اجمللس األعلى للجامعات والقواعد اخلاصة بها كالتايل :ويصدر بها قرار 
أوالً : بالنسبة لقواعد التحويل ونقل القيد بني الكليات املتنااررة بالنسابة للفرقاة  األويل علاى النحاو 

 التايل : 
القير   ن  يكو  الاالب حاصال علإ احل  األديإ جملمو  ال رجاض ال ي قبرل بالكليرة املرراد التيويرل نو يقرل       .1

 إليها.

ن  تكررو  رغبررة الاالررب يف التيويررل نو يقررل القيرر  بكليررة لرريع هلررا يظررري يف  حمااظترر  وحاصررل علررإ احلرر      .2

 األديإ ال ي قبل بالكلية املراد التيويل نو يقل القي  إليها .

 ن  يكو  مستوايًا لشروط التو يع اجلغرايف املقررة يف ه ا الش"  .  .3

التحويل ونقل القيد بني الكليات املتنااررة بالنسابة لفرقاة  أعلاى مان الفرقاة ثانيًا : بالنسبة لقواعد 
 األويل أو اإلعدادية على النحو التايل :

 ن  يكو  التيويل بم الكلياض املتناظرة باجلامعاض مركزيًا علإ مستوى كل جامعة.  .1

 ن  يكو  الاالب ياجيًا بتق ير مقبو  علإ األقل يف الكلية ا و  منها. .2

% مرر  عرر د الاررالب املقيرر ي  بالفرقررة املالرروب التيويررل إليهررا وملررك واقررًا       20ال تزيرر  يسرربة ا ررولم عرر    ن .3

 لقواع  عامة معلنة بكل كلية.

 كو  األولوية للتيويل م  بم املتق مم للاالب احلاصلم علإ اجملاميع .ين   .4

 شهر م  ب ن ال راءة.ال جيو  قبو  طلباض دويل الاالب بم الكلياض املناظرة بع  مضي  .5

 ني مقابل مادي علإ الاالب الراغبم يف التيويل بم الكلياض املتناظرة. ضال جيو  ار .6

 ملحوظة هامة

تنتهي الكليراض مر  درويالض الارالب القر امإ قبرل ب ايرة العراا ال راءري وبالنسربة للارالب املسرتج ي  تنتهري              

 التيويالض بع  اسة عشر يومًا م  ب ء ال راءة .

 

 القواعد اخلاصة بالتحويل ونقل القيد بني الكليات
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 سياسة القبول باملدن اجلامعية
 أوال : قواعد توزيع األماكن المتاحة

% من األمالن المتاحة لتسكين الطالب القدامى ويتم قبولهم على أسناس  65تخصيص نسبة  .1

نصورة وفقا األعلى تقديرا وعند التساوي يتم التسكين طبقا لبعد محم اإلقامة عن مدينه الم

 للمسافات الفعلية .

%من األمالن المتاحة لتسكين الطالب الجدد ويتم قبولهم حسب األعلنى  25تخصيص نسبة  .2

 مجموعا واألبعد عن مدينة المنصورة.

% من األمالن المتاحة لتسكين الطالب من الحاالت المرضية واالجتماعية 10تخصيص نسبة  .3

 والمناطق النائية على النحو التالي :

%للحاالت المرضية ) حاالت اإلعاقة الظهرة ( وبغض النظر عن محم 3تخصيص نسبة  ( أ)

 ويم من اإلدارة الطبية بالجامعة مدينتي المنصورة وطلخا وبناء على تح اإقامتهم ماعد

%للحاالت االجتماعية والمناطق النائية وينتم تشنكيم لجننة لفحنص     4تخصيص نسبة  ( ب)

يس الجامعة لشئون التعلنيم والطنالب منع تقنديم     الحاالت بمعرفة السيد أ.د / نائب رئ

 المستندات المؤيدة لكم حالة .

اجتماعية وطارئة ( تقبم  –مكفوفين  –% للحاالت الخاصة ) مرضية 3تخصيص نبسه  ( ت)

بمعرفة السيد أ.د/ نائب رئيس الجامعة  ئون التعليم والطنالب ورئنيس مجلنس إدارة    

 المدن .

الراسبين بما فنى للنا الحناالت االجتماعينة والمرضنية وللنا لضنيق        عدم قبول الطالب :  ثانيــا

 األمالن .

 : عدم قبول الطالب الحاصلين على مؤهالت عليا وطلبة الدراسات العليا .ثالثــا 

يعامم الطالب المر حون للقبول بالجامعة لشئون من حملة الدبلومات الفنية معاملة الطنالب  :  رابعــا

 . النسبة المخصصةالمقبولين وضمن 

 يعامم الطالب المحولون بنفس القواعد المعمول بها الطالب القدامى والجدد.:  خامسـا

 قواعد قبول الطالب يف املدن اجلامعية 
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الطالب الجدد الحاصلين على  هادات معادلة من الدول العربية يتم تسنكينهم حسنب الحالنة    :  سادسـا

بنرامج  االجتماعية للطالب الجدد الحاصلين على  هادات معادلة من داخنم مصنر وطنالب ال   

 مدينة التنمية (. –الخاصة يتم تسكينهم بالسكن المميز ) مدينة الجمهورية 

السنابق للرهنا    نيخضع الطالب المتقدمين من أبناء محافظة الدقهلية لنفس قواعد التسكي:  سابعــا

وفقا للنسب المتخصصة وللا فيما عدد أبناء المدن وعواصنم المرالنز المسنتبعدة بننص     

 الالئحة .

  يسكن الطالب حسب البعد الجغرافي وفقا للمسافات الفعلية .:  اثامنــ

 مواعيد التقديم

 يتم فتح باب سحب وتلقي طلبات اإلقامة حسب المواعيد التي يحددها مجلس إدارة المدن.

 شروط القبول باملدينة اجلامعية
عواصنم  أن يكون المتقدم من غير سكان مدينة المنصورة وضواحيها )المنصورة, طلخنا( أو   .1

 مرلز  رطة )بلقاس,  ربين, السنبالوين, دلرنس, أجا, المحلة الكبرى,سمنود(.

أن يكون المتقدم من الطالب المصريين النظناميين المقيندين بكلينات الجامعنة فني أقسنام        .2

الليسانس أو البكالوريوس, ويجوز بقرار من مجلس اإلدارة وضنع قواعند و نروق لقبنول     

 اسات العليا.الطالب الوافدين وطالب الدر

 أن تثبت لياقة المتقدم الصحية. .3

 أال يكون المتقدم متزوجًا. .4

أال يكون قد حكم على المتقدم في العام السابق مبا رة بأحد الجزاءات التأديبية الواردة فني   .5

في  أن تنظيم الجامعنات فيمنا عندا     1972لسنة  49من الالئحة التنفيذية للقانون  126المادة 

جزاء التنبيه وإلا لان المتقدم قد سنبق لنه اإلقامنة بالمديننة الجامعينة أو إحندى المندن        

ية التابعة للجامعات األخرى بشرق إال يكون قد وقعت عليه عقوبة اإلنذار بالحرمنان  الجامع

من اإلقامة أو عقوبة الحرمان المؤقت في العام السابق مبا رة أو عوقب بالحرمان النهنائي  

 من اإلقامة 

 أال يكون قد أنهيت إقامة المتقدم بالمدينة الجامعية لعدم سداد الرسوم. .6

 مستحقًا عليه رسوم إقامة سابقة أو مديونيات للمدينة الجامعية.  أال يكون المتقدم .7
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 21أال يكون المتقدم في العام السابق مبا رة قد تجاوز مدة الغياب المنصوص عليها في البند  .8

 2من المادة من هذه الالئحة وعلى الطالب عند قبوله وتسكينه إحضنار عهدتنه الشخصنية )    

فوطنة وملعقنة    2ون للا من اللون األبيض ( لنذلا  ليس مخدة وعلى أن يك 2 -مالية 

 ولوب .

 املستندات املطلوبة 

 يقدم طلب اإلقامة على النموذج املعد لذلك والذي يتضمن : 

 بيانات الحالة الدراسية للطالب معتمدة من الكلية .  .1

 ضمان سداد رسوم اإلقامة أو المديونيات معتمدة من الجهة التي يعمم بها الضامن.  .2

 بيان بالموطن األصلي للطالب معتمدا من الكلية المقيد بها.  .3

 . 6×4صور  خصية للطالب مقاس  8عدد  .4

 هادة معتمدة من الكلية بنتيجة امتحان العام الدراسي السنابق وتقنديره والجنزاءات الموقعنة      .5

 عليه في العام السابق مبا رة .

 .  قبولين للتحقق من لياقتهم الصحيةيقوم الجهاز الطبي بإجراء الكشف الطبي على الطالب الم .6

 مواعيد التقديم

يبدأ العمم يوميا اعتبارا من التاسعة صباحا إلى الثانية ظهرا فمنا عندا أينام الجمنع والعطنالت      

 الرسمية.

 ادياااااااملقابل امل

يؤدى الطالب المقابم الشهري لإلقامة في المدينة لما يحدده المجلس األعلى للجامعات ويؤدي 

 عالوة على للا المبالغ اآلتية:

 تأمين سنوي لإلقامة يسترد في نهاية اإلقامة  

 ضمان  خصي للطالب قيمة التأمين في حالة عدم وجود  

 اإلقامة يخصص لصيانة المدن رسم سنوي يسدد مرة واحدة في بداية  

 الداخلية ثمن استمارة القبول والالئحة  
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 في حالة سحبها بعد الميعاد قيمة االستمارة والالئحة الداخلية  

 ويسدد سنويا من بداية اإلقامة رسم النشاق الرياضي واالجتماعي  

 قيمة استهالك األثاث ويسدد مرة واحدة سنويا عند اإلقامة  

 ترميم تسدد  هريًا  

 وتسدد  هريًا(  13خدمة صيفية ) مادة   

 سنويا عن لم مادة مع بداية اإلقامة الطالب القدامى المنقولين بمواد تسدد  

 

  تنبيهات هامة ...         
يجب على الطالب سالن المدينة الجامعية احترام قواعد المدينة وتقاليدها وإال تعرض إلحندى  

 العقوبات ومنها التنبيه أو اإلنذار بالحرمان أو الحرمان من اإلقامة في المدينة. 

 وعلى الطالب جتنب األفعال اآلتية:
 يومًا( على مدار العام الدراسي.  60تخطى نسبة الغياب المسموح بها ) .1

  الغياب بدون إلن مسبق. .2

  إتالف أي من ممتلكات المدينة. .3

 افتعال المشاجرات مع الطالب اآلخرين. .4

 

 

 

الرر كور ايتظراا الر ي  حيملررو    واار  الرع جامعررة املنصرورة علرإ برر ء تر ريع مرادة   الرتبيررة العسركرية   للارالب         

مررر  خرررال  إعررر اد دوراض ت ريبيرررة   1995/1996اجلنسرررية املصررررية واملقيررر ي  بالكليرررة وملرررك اعتبرررارًا مررر  العررراا اجلرررامعي    

وت ريسية علإ ن  يراعإ ع ا منح الاالب درجة الليسايع نو البكالوريوس إال بع  اجتيا حت بنجرا  دورة الرتبيرة العسركرية    

 املقررة .

 

 الرتبية العسكرية  



جامعة املنصورة –كلية التجارة دليل طالب مرحلة البكالوريوس                                                              

 

 27  

 

 

 

 أوال : إجراءات استخراج بطاقة الفرقة ألول مرة: 
 تق ي  إيصا  ء اد الرءوا لشئو  الاالب .  .1

تقر ي  صرورة شخصرية للاالرب   مرع تقر ي  إثبراض الشخصرية لإلطررال  عليهرا   ومتكر  البااقرة الاالرب مر                 .2

ءتخرا  اشرتاكاض السفر واالطال  يف مكتبرة الكليرة واالءرتعارة ودخرو      حضور ال روس النظرية والعملية وا

 احلرا اجلامعي.

 ثانيا : استخراج بدل فاقد للبطاقة اجلامعية :
 حيرر حمضر ل ى قائ  حرس الكلية ع  اق  البااقررررة   الكاريي  (. .1

جنيهراض   7الال مرة وءر اد مبلر     التوج  إإ شباك الفرقة املقير  بهرا الاالرب بشرئو  الارالب وتقر ي  األوراق        .2

 ويت  اءتخرا  كاريي  ب   ااق .

 

 

 

 

بعرر  جنررا  الاالررب بالفرقررة الرابعررة وخترجرر  وحصررول  علررإ درجررة البكررالوريوس يتوجرر  إإ قسرر  شررئو  اخلرررجيم       

بعر  دارع الرءروا ال راءرية املقرررة وإخرالء طرار          بالكلية لليصو  علإ الشهادة ال راءية وءيب ملف  علإ ن  يرت  ملرك  

 م  الكلية.

شهاداض مؤقتة وحيصل علإ الشهادة الكرتو  بع  عاا م  التخر  وتسررى هر حت القواعر  علرإ      3وحيصل الاالب علإ 

 طالب ال راءة باللغة اإلجنليزية. 

 

 

 

 

 

 اجراءات استخراج كارنيه الكلية                

 قواعد احلصول على الشهادة الدراسية
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   الاالب مس دًا للرءوا اجلامعية.يشرتط ن  يكو 

    يتسل  الاالب اءتمارة يما  يستويف بياياتها وختت  بشعار اجلمهورية م  جهة عمل الضام 

  صورة إإ نمم ارقت  باملكتبة   2يق ا الاالب ه حت االءتمارة ومرا  بها ع د 

 لكل ارقة نءبوعيًا لالءتعارة اخلارجيرة  يقوا نمم الفرقة بتسلي  الاالب الكاريي  يف اليوا التإلي ث  حي د يوما  

   نما االءتعارة ال اخلية اهي يف مجيع نياا األءبو .

ى , نوتقدم المكتبة خدماتها للمترددين عليها يوميًا من الساعة التاسعة وحتى نهاية اليوم الدراس

 وهناك أسلوبان لالستعارة  :

 االستعارة اخلارجية :  -أ  
 وتتمثل قواعدها فيما يلى  :   

جيو  اءتعارة كتاب واح  مل ة نءبو  علإ األكثر إما كا  رصي  الكتاب يسمح ب لك   وجيو  جت ير  املر ة    .1

إما مل يالب مر  جايرب آخرري  وملرك بعر  تقر ي  الضرما  الرال ا باإلءرتمارة املعر ة لر لك ومرا يثبرت ءر اد               

 الرءوا ال راءية . 

 ب املقي ي  بالكلية .  االءتعارة شخصية للاال .2

 ال يعار الكتاب مو النسخة الواح ة . .3

 يسمح باعارة املراجع العامة وال ورياض العلمية واملفاهي  والقواميع   .4

يف حالة اق  الكتاب نو إتالا  نو عر ا ردحت يف املوعير  املقرررة ارا  املسرتعر ملرزا بررد مثلر  نو دارع ثالثرة نيرعا              .5

 .  إدارية وحيرا م  االءتعارة مل ة ءنة كاملة مصاريف ٪25إلي   قيمت  بالسعر احلالي مضااًا

 االستعارة الداخلية : ) القراءة داخل قاعات املكتبة ( :  -ب 
 االءتعارة ال اخلية مفتوحة يف قاعة املكتبة طوا  العاا ال راءي .  .1

 ال جيو  االءتعارة ال اخلية إال حلاملي كاريي  الكلية .  .2

 تبة وال يت  اءتعارة نكثر م  كتاب .االءتعارة ال اخلية للتصوير اقط يف املك .3

 

 قواعد االستفادة من خدمات مكتبة الطالب
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 يعترب خمالفة تأديبية كل إخالل بالقواعد والقوانني واللوائح و التقاليد اجلامعية وعلي األخص : 
 اإلخال  بنظاا الكلية واملنشآض اجلامعية. .1

نو ا ايررراض نو األعمررا  اجلامعيررة الرر  تقضرري   تعايررل ال راءررة نو التيررريال نو االمتنررا  عرر  حضررور الرر روس     .2

 اللوائح املواظبة علية.

 كل اعل يتنايف مع الشر  نو الكرامة نو خمل حبس  السري والسلوك داخل اجلامعة وخارجها. .3

 وكل غش يف االمتيا  نو الشرو  اي . نو اهل وء الال ا ل  كل إخال  بنظاا االمتيا  .4

 لكتب اجلامعية نو ت مريها. كل إتال  للمنشآض واألجهزة نو ا .5

 كل تنظي  للجامعاض داخل اجلامعة نو االشرتاك ايها ب و  ترخيص ءاب  م  السلااض اجلامعية. .6

تو يع النشراض نو إص ار جرائ  حائط ب"ية صرورة بالكليراض نو مجرع توقيعراض بر و  تررخيص ءراب  مر  السرلااض           .7

 اجلامعية .

 رتاك يف مظاهراض خملة بالنظاا العاا.االعتصاا داخل املبايي اجلامعية نو االش .8

 وتتمثل العقوبات التأديبية التي ميكن توقيعها علي الطالب فيما يلي :

 التنبي  شفاهة نو كتابة . .1

 اإلي ار . .2

 احلرما  م  بعال اخل ماض . .3

 و  شهر.ااحلرما  م  حضور دروس نح  املقرراض مل ة ال تتج .4

 و  شهرا .االفصل م  الكلية مل ة ال جت .5

 احلرما  م  االمتيا  يف مقرر نو نكثر. .6

 إلغاء امتيا  الاالب يف مقرر نو نكثر. .7

 الفصل م  الكلية مل ة ال جتاو  اصال دراءيا. .8

 احلرما  م  االمتيا  يف اصل دراءي واح  نو نكثر. .9

 الفصل م  الكلية مل ة ال تزي  علي اصل دراءي واح . .10

 للجامعاض األخرى.الفصل النهائي م  اجلامعة ويبل  قرار الفصل  .11

 القواعد املنظمة لتأديب الطالب
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           جيو  جمللع الكلية ن  يوقف قي  الاالرب ملر ة ءرنتم دراءريتم متتراليم نو متفررقتم خرال  ءرنواض ال راءرة يف

الكلية إما تق ا بع ر مقبو  مينع  م  االيتظراا يف ال راءرة  ويف حالرة الضررورة جيرو  جمللرع اجلامعرة  يرادة مر ة          

 ايو  تنظي  اجلامعاض م  الالئية التنفي ية لق 69وقف القي  وملك وقفا للمادة 

       جيب ن  يكو  طلب وقف القي  مصيوبا بشر  وا  للسبب ال ي يستن  إلير  الالرب ومراقرا بر  األوراق الرمسيرة

 ال  تؤك  ج يت  وال يعت  ب"ية نوراق نو مستن اض صادرة ع  جهاض غري رمسية.

  مر  كرل عراا وإال رارال التقر ا      ديسمرب 31يتعم تق ي  طلب وقف القي  يف ب اية العاا ال راءي وكي  نقصي 

 .بع  املوع  ا  د م  قبل الع شئو  التعلي  والاالب باجلامعة
 

 

 

 
 احلاالت التي ميكن إيقاف قيد الطالب بسببها :

 . التجني  لت"دية اخل مة العسكرية 

 . االءت عاء للخ مة واالحتياط للقواض املسلية مل ة عاا 

 . ) مرااقة الزو   بالنسبة للاالباض املتزوجاض 

 . رعاية الافل 

 . املرض النفسي الاويل ال ي يستلزا عالجا مل ة عاا 

 . ءج  الاالب تنفي ا لعقوبة نو التيفظ علي  نو اعتقال 

  وصو  الاالب الواا ي  م  بالده  ألءباب قهريةت"خر قبو  الاالب بكلياض اجلامعة وت"خري. 

 

 

 

 المستندات المطلوبة:

 مستند يبرر إيقاف القيد + طلب باسم األستال الدلتور/عميد الكلية.

 

 إجراءات وقف قيد الطالب
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 أوال : األعذار املرضية :
يكو  النظر يف األع ار املريية م  اختصرا  اللجنرة الابيرة براإلدارة الابيرة باجلامعرة  وجيرو  للجنرة اءتشرارة           .1

 الالبة يف احلاالض ال  دتا  إإ اءتشارة.األخصائيم باملستشفي اجلامعي نو مستشفي 

وبالنسبة لألمراض النفسية اتعرض  عراة اإلدارة الابية علإ جلنة ثالثية مشركلة مر  نعضراء هيئرة التر ريع       .2

بكلية الارب خيتراره  عمير  الكليرة وتعررض علرإ اللجنرة الابيرة الشرهاداض الصرادرة عر  املستشرفياض احلكوميرة              

مستشفياض املؤءساض الصيية العامة كما تعررض علرإ اللجنرة الابيرة الشرهاداض الابيرة       العامة نو املركزية نو 

الواردة م  اخلار  بشرط ن  تكو  معتمر ة مر  القنصرلية املصررية وطبيبهرا إما وجر  وال يعتر  بالشرهاداض الابيرة          

 الصادرة ع  األطباء نو املستشفياض اخلاصة.

بل ب ء االمتيا  نو نثنائ  نو خال  يومم علي األكثرر مر  تراريخ    يق ا طلب االعت ار ع  ع ا دخو  االمتيا  ق .3

النهاية   وال يلتفرت إلري ني طلرب يقر ا  بعر  هر ا التراريخ   ويقر ا الالرب باءر  عمير  الكليرة ويرود  إمرا بالير  نو                

بغرري   ب"رشيف الكلية نو يرءل إلي الكلية بالربير  املسرجل املصريوب بعلر  الوصرو  وال يلتفرت إلري ني طلرب يقر ا         

 ه ي  الاريقتم .

تقوا إدارة شئو  الاالب بالكلية اور وصو  الالب بإخاار الاالب بالتق ا لإلدارة الابية  كما ختار يف اليوا  .4

 مات  اإلدارة الابية ب لك. 

جيرررب البرررت يف األعررر ار املريرررية وويرررع التقريرررر الاررريب عنهرررا وإخارررار شرررئو  الالبرررة وجلرررا  النظررراا واملراقبرررة        .5

 بالكلياض ب"ءر  وقت ممك  وقبل إعال  يتائج االمتيا  بوقت كا .واالمتيا  

إما كررا  املرررض نثنرراء االمتيررا  يررت  توقيررع الكشررف الارريب علررإ الاالررب وكتابررة التقريررر الارريب اررورا  عراررة       .6

 الابيب املعم بلجنة االمتيا  علإ ن  يعتم  بع  ملك م  رئيع اللجنة الابية.

م  احلضور إإ اإلدارة الابية اعلي  ن  يلج" إإ نقرب مستشفي حكومي عاا نو إما كا  مرض الاالب ال ميكن   .7

مركزي نو مؤءسة صيية عامة جبهة إقامت  وعلي  اإلقامة باملستشفي ون  خيار الكلية اورًا بر لك مرع شرهادة    

وراق إإ ءرر  املستشررفي موقررع عليهررا مرر  الابيررب املعرراو مررع بيررا  امسرر  وختصصرر    وتقرروا الكليررة بتيويررل األ  إب

 اللجنة للنظر يف احلالة املريية. 

 ال جيو  تشكيل جلا  امتيا  خاصة باملريإ إال  قر الكلية. .8

 خيتص عمي  الكلية بالنظر يف التظلماض املق مة م  قراراض اللجنة الابية. .9

 قواعد االعتذار عن عدم دخول االمتحان
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ضرا  إليهرا   ال جيو  ن  يزي  ع د األع ار املريية عر  عر ا دخرو  االمتيرا  علرإ مررتم خرال  ءرنواض ال راءرة  ت          .10

( 80مرة ثالثة بقرار م  الع شرئو  التعلري  والارالب برالتفويال عر  الرع اجلامعرة وملرك طبقرًا   للمرادة           

 م  الالئية التنفي ية لقايو  تنظي  اجلامعاض. 

 وتتمثل املستندات املطلوبة لطلب االعتذار عن أداء االمتحان فيما يلي:
 طلب باء  ال كتور  عمي  الكلية .  .1

 مستن اض يرب  الع ر نو تقرير طيب .  .2

 ثانيا : األعذار االجتماعية : 
جيرب علررإ الاالررب ن  يرار  بالررب عرر ا دخررو  االمتيرا  لعرر ر اجتمرراعي شرررحًا هلر ا العرر ر مصرريوبًا بكااررة       .1

األوراق الرمسيررة ال الررة علررإ حقيقررة العرر ر املقرر ا  منرر    وال يعترر  يف ملررك برر"ي نوراق نو مسررتن  صررادرة عرر      

 غري رمسية . جهاض

 م    ن( البن  اخلا  باألع ار املريية .2 4 10تسري علإ األع ار االجتماعية األحكاا الواردة يف البنود  .2

ويكرو  تقرر ير األءرباب الرر  ترر عو إإ وقرف القيرر  نو االعتر ار عرر  عرر ا دخرو  االمتيررا  لعر ر اجتمرراعي مرر         .3

امعرة كرل يف حر ود اختصاصر   بعر  دراءرة       اختصا  الع الكلية نو الع شئو  التعلي  والاالب باجل

  الظرو  واملالبساض ا ياة بكل حالة علإ ح ة.

 قواعد الرأفااااة: 
تتغري قواع  الرناة لاالب مرحلة البكالوريوس م  عاا آلخرر بنراء علرإ قررار الرع الكليرة واإلطرار العراا هلر حت           

 القواع  ما يلي:

% مر  اجملمرو  الكلري لر رجاض املرواد الر  ندى ايهرا االمتيرا  مرع جررب           3 حر ود  نواًل : جيرب الاالرب الراءرب نو املتخلرف يف   

% مر  درجراض   15الكسر لصاحل الاالب تو   علإ املواد الراءب ايهرا حبيرث ال يزير  مرا يضرا  للمرادة الواحر ة عر          

 النهاية العظمإ للمادة . 

ب إإ النقل بتخلف مادة نو مادتم نو النجا  الكامل   ثاييًا : يشرتط لتابي  قواع  الرناة تغيري حالة الاالب م  الرءو

نو مرر  حالررة النقررل بتخلررف إإ حالررة النجررا  الكامررل نو لرر خو  امتيررا  الرر ور الثررايي   دور يرروامرب ( نو احلصررو   

 علإ ار  إيااية ل خو  االمتيا  . 

 قي  الشرط الوارد يف البن  ثاييًا . ثالثًا : تاب  قواع  الرناة علإ يتيجة الفصلم ال راءيم معًا حتإ ميك  د

 رابعًا : الاالب املعريو  للفصل النهائي ومل يستفي وا م  تابي  القواع  السابقة ياب  عليه  ما يلي : 
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% مرر  اجملمررو  الكلرري لرر رجاض املررواد الرر  ندي ايهررا    6جيرررب الاالررب املعرررض للفصررل النهررائي يف حرر ود    -1

% مر  درجرة النهايرة العظمرإ للمرادة وملرك       20االمتيا  حبيث ال يزي  ما يضا  يف املادة  الواح ة عر   

 لنقله  بتخلف مادتم . 

% 6م  يصرف عر د مرواد الفرقرة يف حر ود       جيرب طالب الفرقة النهائية املعرض للفصل لرءوب  يف نكثر -2

م  اجملمو  الكلي ل رجاض املواد ال  ندي ايها االمتيا  حبيث ال يزي  ما يضرا  يف املرادة الواحر ة عر      

 للمادة لليصو  علإ ار  إيااية ل خو  االمتيا  .  إ%  م  درجة النهاية العظم 20

 فرص دخول االمتحان:

 مالحظات مدة البقاء يف الفرقة الفرقة

 ويفصم من الكلية سنتان من الداخم الفرقة األولى

 سنتان الفرقة الثانية
وله حق دخول االمتحان 

 من الخارج مرة واحدة

 سنتان الفرقة الثالثة
وله حق دخول االمتحان 

 من الخارج ثالث فرص

 سنتان الفرقة الرابعة
وله حق دخول االمتحان 

 من الخارج ثالث فرص

 
              إما رءب الاالب يف الفرقة النهائيرة ايمرا اليزير  عر  يصرف مقررراض هر حت الفرقرة بصرر  النظرر عر  املقررراض

 املختلفة م  ارق ءابقة رخص ل  يف االمتيا  حتإ يت  جناح .

   مادة يف حالة التق ا لالمتيا  م  اخلار .جني  ع  كل  50يقوا الاالب بس اد مبل 
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 قواعد االشرتاك فى االنشطة الرياضية                  
 : كرة ق ا ر ءلة ر ي  ر  يف ب اية كل عاا دراءإ تعل  رعاية الاالب ع  تكوي  ارق الكلية يف األلعاب اآلتية  

 .  ) كما  األجساا ر نلعاب قوى طائرة ر مالكمة ر مصارعة ر جودو  ر الكاراتي  ر راع االثقا  ر

   :كرة ءلة ر ي  ر طائرة ر نلعاب الاالب (.  نما بالنسبة للاالباض ايت  قبوهل  يف يف األلعاب اآلتية 

  وتشارك الكلية يف مسابقاض اجلامعة ودصل ءنويًا علإ مراكز متق مة يف  معظ  األلعاب   وتقبل طلباض

بة علإ ح حت ( وتشكل جلنة تض  مستشار اللجنة الريايية واملشر  االشرتاك يف الفرق الريايية   كل لع

 الريايإ ألجراء التصفياض كل لعبة واختيار نكثر العناصر صالحية . 

 قواعد االشرتاك يف النشاط االجتماعى والرحالت          
   رحالض علمية وترايهية طبقًا خلاة رعاية الاالب ال ى يع  كل عاا دت إشرا  مشر  عاا يت  تنظي

االداد ومستشار اللجنة االجتماعية والرحالض وت ع  ه حت الرحالض م  و ارة الشباب وجها  الرياية وميزايية 

ر  املختص خاة الرحالض دع  األيشاة م  اجلامعة ونيضا الرحالض ال  تنظمها األءر الاالبية   ويعل  املش

 ال ى مت راع  لإلدارة العامة لرعاية الاالب باجلامعة وميك  االشرتاك يف ه حت الرحالض ب"  :

 يتق ا الاالب ومع  البااقة اجلامعية للمشر  املختص ويس د رء  االشرتاك.  .1

  حيصل الاالب علإ إيصا  االشرتاك يف الرحلة وحي د اي  مكا  التجمع وموع  التيرك . .2

 طالبرًا ويلرزا وجرود مشرراة اجتماعيرة يف حالرة       25مشررتكا وبواقرع مشرر  لكرل      50الرحلة ال تزي  علرإ   .3

 وجود طالباض.

 قواعد االشرتاك يف نشاط اجلوالة واخلدمة العامة           
  .يعمل إدارة رعاية الاالب يف ب اية العاا ع  تكوي  عشرية جوالة 

 . يقوا الراغبو  بتسجيل نمسائه 

  .يعق  معسكر الختيار ناراد العشرية دت إشرا  مسئوإ اجلوالة 

 . حيضر الاالب معسكر ت ريبإ 

 . يتررر  اختيار العشرية 

 سجيلها.تقوا العشرية  زنولة يشاطها وملك بع  د ي  األاراد وت 

 نشاط رعاية الطالب 
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 ة ااااااااااااار الطالبيااااااانشاط االس               

  يت  اإلعال  ع  تشكيل األءر الاالبية م  اليوا األو  لل راءة باجلامعة 

  ديسمرب م  كل عاا دراءإ.  31يستمر التسجيل حتإ 

 لرءوا اجلامعية. يشرتط ن  يكو  الاالب مقي ًا بالكلية ومس دًا ا 

  طالبًا.  50األءرة تعترب مسجلة يف حالة اكتما  النصاب القايويي لألءرة وهو 

 ولتسجيل األسر الطالبية يجب إتباع الخطوات االتية: 

  يقوا رائ  األءرة بع  تكوينها بتق ي  طلب تسجيل نءرة حي د ايها اء  رائ  األءرة م  نعضاء هيئة

طالب  20الت ريع وموااقة الكتابة علإ ريادة األءرة ومع  كشف ب"اراد األءرة حبيث ال يقل ع  

 وطالب  وك ا حمضر اجلمعية العمومية لألءرة. 

 روط العضوية معتم ة م  شئو  الاالب ورائ  األءرة.بها ش ايت  عمل اءتمارة العضوية مويي 

  . يعرض تكوي  األءرة علإ رائ  عاا االداد للموااقة 

  ث  تستكمل نوراق التسجيل تقوا األءرة بتس ي  رءوا التسجيل املقرر بع  موااقة رائ  عاا االداد

 وطالبة.بريامج األءرة ر جلا  األءرة ( حبيث ال تقل األءرة ع  اسو  طالب  

 ولة ني يشاط لألءرة.ايتعم نخ  موااقة رائ  عاا االداد قبل مز   

 ى اااااىن والثقافااااط الفااااالنش                   
 :ال: المسابقات الثقافيةأو    

  تنظ  الكلية املسابقاض الثقااية علإ م ار العاا طبقًا للربيامج املع  بقس  رعاية الاالب واللجا  الثقااية

يف ااالض الشعر    باالداد واألءر الاالبية وت ور ه حت املسابقاض حو  البيوث ال ينية والقومية واالجتماعية

كي  ررالقصة القصرية والزجل ومسابقاض طالبية يف املعلوماض العامة واالض احلائط  ويت  تشكيل جلا  لتي

 ه حت املسابقاض تض  كبار الكتاب دت إشرا  رائ  النشاط الثقايف ورائ  جلنة األءر الاالبية . 

 وتتمثل خطوات االشرتاك يف هذا النشاط فيما يلى :
 رر التق ا بالبيوث                                                                 رر إعال  املسابقررراض         

 رر إعال  الفائزي                                                      رر تشكيل جلنة للتصييح          

 قومية ر اجتماعيرة (.رر املويوعراض   ثقااية ر ءياءية ر دينية ر 
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 :ثانيا : المسابقات الفنـية      

تنظ  الكلية املعارض واملسابقاض إلظهار املواهب   متثيل ر عرز  ر غناء ( وك لك عمل حفل يف ختاا األيشاة يف  

 يهاية العاا لتكري  الاالب وتشجيع املواهب الفنية وملك وا  اإلجراءاض اآلتيرررة :

ع  تكوي  ارق مسرحية ومسابقاض الختيار ناضرل العناصرر يف الغنراء ر الكرورا  ر املوءريقإ   كمرا         ر تعل  اإلدارة   1

 .اخل . . تقاا معارض انية يف الفنو  التشكيلية ر الرء  تصوير طبيعرررإ ر اشغرا  ي وية ر النيت ر حفر اخلز 

 ر يت  اإلعال  علإ الاالب الراغبم يف األيشاة الفنية املختلفة . 2

 ر يت  تسجيل نمساء الاالب الراغبم يف االشرتاك يف اجملاالض الفنية .  3

ر يقوا الاالب بتق ي  نعمال  للسي  مشرر  النشراط برإدارة رعايرة الشرباب بالكليرة  إما كرا  موهوبرًا يف ارا             4

معررارض النشرراط املسرررحإ ومت اختيررارحت عرر  طريرر  املشررر ( اايرر  يتقرر ا للمخررر  املسرررحإ   نمررا بالنسرربة لل   

 ايشرتط ما يلرإ : 

  ين  يقاا املعرض خال  العاا ال راء. 

  الكلية.               ين  يقاا املعرض داخل مباي 

  .ن  يقتصر املعرض علإ األعما  الفنية للاالب 

  علإ إقامة املعرض.  ةن  تق ا اجلهة املختصة بالب لليصو  علإ موااقة عمي  الكلي 

  ب لليصو  علإ موااقة عمي  الكلية علإ إقامة املعرض. ن  تق ا اجلهة املختصة بال 

   .يتوإ رائ  األءرة تنفي  نحكاا ه حت الالئية بالنسبة للمعارض 

   .ختار اإلدارة العامة لرعاية الاالب باجلامعة لتيكي  املسابقة  واالشرتاك يف معرض اجلامعة 

      الب  ر ة املعررض وتراريخ ااتتاحر  وطبيعتر       يت  إخاار إدارة األم  باجلامعة عر  طرير  إدارة رعايرة الار

 ومكاي  قبل االاتتا  بوقت كا .

   قواعد االشرتاك فى مسابقة الطالب املثاىل           
 

 . تقوا االدارة العامة لرعاية الاالب باجلامعة بإخاار الكلياض ع  ب ن املسابقة 

 : الن عن املسابقة بالشروط التاليةتقوم كل كلية باإلع 
 ر ن  يكو  الاالب ياجح ومنقو  للفرقة األعلإ.     

 ر ن  يكو  الاالب م  املتفوقم علميًا.     

 ر م  ممارس األيشاة الاالبية.     
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 ر حس  السري والسلوك .     

 .ر ن  يكو  الاالب متفوق ثقاايًا    

ألمسرراء إإ اإلدارة العامررة لرعايررة الاررالب  تقرروا جلنررة بررإجراء املسررابقة واختيررار الاالررب والاالبررة املثاليررا  وترءررل ا   

 باجلامعة إلجراء املسابقة علإ مستوى اجلامعة.

 

 

 

 

االداداض الاالبية هإ التنظيماض الشرعية الوحي ة لارالب اجلامعرة الر  تتروإ متثيلره  نمراا اجلهراض املعنيرة         

 وتنظي  وكفالة ممارءة كااة األيشاة الاالبية . 

ويررت  ايتخرراب اررالع االدرراداض وجلايهررا يف موعرر  غايترر  يهايررررة يرروامرب مرر  كررل عرراا ويصرر ر قرررار مرر  السرري     

ر . رئرريع اجلامعررة بتي يرر  املواعيرر  التفصرريلية لإليتخابرراض . وال حيرر  ألى طالررب اإلدالء بصرروت  إال إما   األءررتام الرر كتو

 .  كا  مقي ًا بكشو  الاالب ال ي  هل  ح  االيتخاب وحيمل إثباض شخصية

 ويشرتط فيمن يتقدم للرتشيح لعضوية جلان جمالس االحتادات
 أن تتوافر فيه الشروط اآلتية 

 ر ن  يكو  مصرى اجلنسية.  1

 ر ن  يكو  متمتعًا باخلل  القوي  والسمعة احلسنة . 2

 ر ن  يكو  طالباً يظاميًا مستج ًا يف ارقت  غري باق لإلعادة ايها ألى ءبب  3

 ر ن  يكو  مس دًا لرءوا االداد.  4

 ا . ر ن  يكو  م  موى النشاط املليوظ يف اا  عمل اللجنة ال  يرشح يفس  ايه 5

ر نال يكو  ق  ءب  احلك  علي  لعقوبة مقي ة لليرية نو تقرر إءقاط نو وقف عضرويت  ب"حر  االدراداض الاالبيرة       6

 نو جلايها .

 .ر  ويكو  التق ا للرتشيح كتابة بتيرير منوم  تع حت اجلامعة ل لك 7

 

 

 كيفية العضوية باحتاد الطالب



جامعة املنصورة –كلية التجارة دليل طالب مرحلة البكالوريوس                                                              

 

 38  

 

 

 
 

التكااررل اإلجتمرراعإ إدارة رعايررة الاررالب بالكليررة  ويقرر ا إعايرراض للاررالب موى الرر خل ا رر ود   وتقرر ا  يتبررع صررن وق 

 اإلعاياض يف صور متع دة هإ:

 ر شراء الكتب ال راءية.  1

 ر تق ي  اإلعاياض املالية لس اد الرءوا ال راءية .  2

 ر عال  ونجهزة تعويضية.  3

 ر شراء مالبع نو يظاراض طبية.  4

 ر إعايرررررررراض يق يرررررررررة.  5

 ر تق ي  كااة اخل ماض االجتماعية ال  حيتاجها الاالب وال  تتيح ل  ار  مواصلة دراءت  ب و  صعوباض .  6

 ر بوياض التغ ية يف اإلدارة العامة لرعاية الشباب .  7

 لى: ولالستفادة من خدمات الصندوق جيب على الراغب  يف ذلك القيام مبا ي    
 ر ءيب اءتمارة حبث إجتماعإ م  قس  رعاية الاالب .  1

 ر اءتيفاء كااة بياياض االءتمارة وال  تشمل : 2

  شرهادة عر ا حيرا ة نرض  راعيرة   مفررداض  مرترب       }بياياض الاالب ر بيايراض دخرل األءررة ر بيرا  احليرا ة الزراعيرة           {

 الوال  املوظف   شهادة وااة لألب املتويف ( . 

ر ميأل منوم  الرغباض املرا  مع االءتمارة باختيار نولويرة املسراع ة   رءروا دراءرية   رءروا م ينرة جامعيرة   كترب              3

 ( ويلص  علإ ه ا النموم  طابع دمغة .  …مالبع 

 ر التق ا باألوراق لألخصائي االجتماعي املختص بفرقت  يف قس  رعاية الاالب بالكلية.  4

 ة م  إدارة رعاية الشباب . ر اءتالا املساع  5

 

 

 

 

قواعد االستفادة من خدمات صندوق التكافل 
 االجتماعي
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 :   االستفادة من دعم الكتاب اجلامعيقواعد 
يت  تواري الكتب وامل كراض ال راءية م  ميزايية دع  الكتاب اجلامعإ   ولالءتفادة م  ه ا التيسر يقوا الاالب 

تغري يف كتابة رغبات  علإ النموم  بالب دع  الكتاب اجلامعإ ويو  بنفع خاواض عمل البيث اإلجتماعإ مع 

 امل كرة ال  يرغب يف احلصو  عليها .

 

 

 

 قواعد االستفادة من اخلدمات الطبية :
االءتفادة منها برالعال  اجملرايي وميكر  للاالرب التوجر       حيصل كل طالب بالكلية علإ بااقة للت"مم الصيي يت  

إإ مستشفي الالبة املوجودة  جمع اخل ماض اجلامعية   جبوار م خل بوابرة اجلرالء ( والر  تتكرو  مر  مجيرع األقسراا        

لاارئررة ويوجرر  داخررل الكليررة عيررادة لإلءررعاااض األوليررة واحلرراالض ا   ويقرر ا املستشررفي عالجرر  باجملررا . الابيررة املتخصصررة

 وعيادة لألءنا .

 

 

 

  نيش"ض كلية التجارة وح ة لرعاية الاالب الواا ي  وميك  التواصل معها ع  طري  وح ة يما  اجلودة

 واإلعتماد بالكلية.

 القواعد املنظمة لقبول الطالب الوافدين جبامعة املنصورة باملرحلة اجلامعية األوىل

 أوالً: الدورة املستندية

  :يتق ا الاالب للجامعة باملستن اض اآلتية 

  .نصل الشهادة الثايوية احلاصل عليها الاالب موثقة م  و ارة اخلارجية ببل حت ومعتم ة م  السفارة املصرية 

  معادلة شهادة الثايوية العامة 

 

 قواعد االستفادة من دعم الكتاب اجلامعي

 قواعد االستفادة من اخلدمات الطبية

 شروط قبول الطالب الوافدين
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 رسوم المعادلة 

جنيهًا للاالب الواا ي  وملرك درت حسراب     500جنيها مصريًا للاالب املصريم نو مبل   250ء اد مبل   -

 بالبنك األهلي املصري  ار  جامعة القاهرة(.  1000708412رق  

جنيهًا مصريًا رء  اءتخرا  شهادة املعادلة باإليااة لرءوا التمغاض وتكلفة الربي  السريع  20ء اد مبل   -

 اية نماية اجمللع. وملك  ز

  .نصل شهادة امليالد موثقة بنفع الاريقة 

  صور كاملة م  جوا  ءفر الاالب 

   صور اوتوغرااية ح يثة. 6ع د ) 
 

    جني  ب :   400 55  حيصل علإ مظرو  م  اإلدارة العامة للواا ي   بل 

 طلب التياق  -

 صورة(. 2اءتمارة معلوماض  نصل +  -

 ت  يف الكلياض ال  تتف  مع امو  درجات  واملواد املؤهلة. بااقة رغباض إلب اء رغبا -

دليل الاالب الواا ي  ب  بيا  جبميع املعلوماض اخلاصة بالكليراض اجلامعيرة واملعاهر  العاليرة وبيرا        -

 بالشهاداض املعادلة جلميع دو  العامل. 

   مكتب رئيع اجلامعة بإدارة اجلامعة.  –يت  تق ي  األوراق  كتب الواا ي 

 ثاييررررررًا:

يشرتط يف قبو  الاالب الواا  ن  يكو  مستوايًا لكااة شروط القبو  املعمو  بها بالنسبة للاالب املصريم مرع   .1

امعررراض واللررروائح ال اخليرررة تابيررر  قرررراراض اجمللرررع األعلرررإ للجامعررراض والالئيرررة التنفي يرررة لقرررايو  تنظررري  اجل 

 للكلياض. 

ياب  احل  األديإ للثايوية األجنبيرة علرإ مجيرع الارالب احلاصرلم علرإ مؤهرل واحر  ءرواء مر  الر اخل نو مر               .2

 اخلار . 

جيو  االءتثناء م  شررط ح اثرة املؤهرل بالنسربة للارالب احلاصرلم علرإ الثايويرة املعادلرة املرشريم عر  طرير               .3

لعالقرراض مصررر مررع خمتلررف دو  العررامل وخاصررة الرر و  العربيررة واألاريقيررة ويابرر  ملررك    دوهلرر  وملررك ترر عيمًا 

  عراة الو ارة  ه ا الشرط ال يسرى علإ كلياض القمة إال يف ح ود عاا واح  اقط باإليااة إإ ءنة القبو (. 

 -السرام  -نرا  لب -دو  يت  قبو  طالبها ع  طري  الشرئو  العربيرة يف مجيرع الكليراض واملعاهر : السرعودية       .4

 اجلزائر. -تويع -السودا  -قار -اليم  -العراق -األرد 

 تقوا اجلامعاض بقبو  الاالب الواا ي  كمستج ي  اقط  دو  دويالض نو اءتكما  دراءة(  .5
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  على بنك سداد املصروفات والرسوم الدراسية )باجلنيه االسرتليىن أو ما يعادله بالدوالر( 
 National Bank of Egypt- Mansoura University Branch 

 على حساب رقم
Swift No. NBEGEGCXA433 

Account No. Educational Services Account- Mansoura University- Free Currencies - 11000010793£ - 

11000010794$ 
 

  رحلة ال راءاض العلياالقواع  املنظمة لقبو  الاالب الواا ي  جبامعة املنصورة   

 .نصل شهادة البكالوريوس موثقة 

 يرررورة معادلررة هرر حت الشررهاداض مرر    -شررهادة املاجسررتري موثقررة  بالنسرربة للتسررجيل ل رجررة الرر كتوراحت(   نصررل 

 اجمللع األعلإ للجامعاض(.

 .معادلة الشهاداض 
 

   لاالب ال راءاض العليا(رءوا املعادلة   

   وملرك درت حسراب    جنيهرًا مصرريًا للارالب الواار ي       700جنيها مصريًا للاالب املصرريم نو مبلر     350ء اد مبل

 بالبنك األهلإ املصرى  ار  جامعة القاهرة(. 1000708412رق  

   جنيهًا مصريًا رء  اءتخرا  شهادة املعادلرة باإليرااة لرءروا التمغراض وتكلفرة الربير  السرريع وملرك          35ء اد مبل

  زاية نماية اجمللع

 .شهادة خربة ال تقل ع  عامم يف اا  ال راءة لاللتياق بال بلوا 

 نصل شهادة امليالد 

 صورة جوا  السفر 

 شهادة طبية موثقة 

 اءتيفاء االءتماراض اخلاصة بالواا ي  لاللتياق بال راءاض 

 اءتيفاء اءتماراض املعلوماض 

   مكتب رئيع اجلامعة بإدارة اجلامعة –يت  تق ي  األوراق  كتب الواا ي 

 سداد الرسوم املقررة وقدرها:
 مرحلة الدراسات العليا األولى المرحلة الجامعية نوع الكلية

 
رسم قيد 

 ألول مرة

 مصروفات

 دراسية سنوية

 رسم قيد

 ألول مرة

 مصروفات دراسية سنوية

 دلتوراه ماجستير دبلوم

       الكليات النظرية

       الكليات العملية
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  :إعداد الدليل

 
 وحدة ضمان اجلودة واالعتماد

 جامعة املنصورة –كلية التجارة 
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