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 الدراسات العليا المهنية
 

 : شعار الكلية باللغات الثالثةأوال

                 Faculty of Commerce- Tanta Universityاإلنجليزية اللغة -1
 Tanta University- Faculté de Commerce                الفرنسية اللغة -2
  Universidad del Tanta           - Facultad de comercioاالسبانية اللغة -3

 
 : ملخص البرنامج: ثانيا  

 
 -الدرجـــــات العلميـــــة :

 -تمنح جـــــامعة طنطا بناًء على إقتراح مجلـــــس كلية التجارة الدرجــــات العلمية اآلتية :(  1مادة )
 

 -أوالً الدبلومــــــات المهنية:
 

 قســــــــم المحاسبــــــــة  -1

 
 دبلوم المحاسبة والمراجعــة (1)

   Diploma in Accounting and Auditing                                                          

                                 

 ة ــــاإلداري دبلوم المحاسبة (2)

  Diploma in Managerial Accounting                                                             

                        

 دبلوم المراجـــعة الداخليـــــة (3)

    Diploma in Internal Auditing      

 

 ـة اإللكتــــرونيــةيالمحاسبـــ نظم المعلومات  دبلوم (4)

Diploma  in Information System Computerized Accounting      

 

  قسم إدارة األعمـــــال -2    
 

 Diploma in Marketing     التســــــويــــــق                                  ( دبلوم1)

  

                          Diploma in Human Resource ( دبلوم إدارة وتنمية الموارد البشريـة2)

 ( دبلوم االستثمار والمؤسسات المالية  3) 

  Diploma in Investment &Financial Institution                                                 

 Management Small Projects  in  Diplomaــير( دبلوم إدارة المشروعات الصغـــ4) 

 

 -: في المهني: درجة الماجستير  ثانياً 

 
                          Master of Professional Accounting               ــةـــــالمحاسبــــ 1)) 

                Master of Business Administration الـاألعمــ ( إدارة2)
     

 -في:الدكتوراه المهنية  درجة -ثالثاً:
  Doctorate of Business Administration           األعمــــــال( إدارة 1)
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 الدراسات العليا المهنية
 

 : معلومات عن البرنامج:لثاثا

 العليا المهنية  تقواعد الدراسة لدبلومات الدراسا

 

  -مواعيد الدراسة :

 ( 2مادة )

 
 -ينقسم العام الدراسي إلى الفصول الدراسية التالية  :

 من منتصف شهر سبتمبر حتى نهاية شهر يناير. أ( الفصل الدراسي األول و يبد1)        

 ( الفصل الدراسي الثاني و يبد أ من منتصف شهر فبراير حتى نهاية شهر يونيه. 2)       

 ( الفصل الدراسي الصيفي ويبدأ من منتصف شهر يوليو وحتى منتصف شهر سبتمبر.3)       

 

 نظام الدراسة 

 (3مادة )
سناعة معتمندة لكنل  11عدد من الساعات المعتمدة اليزيد عنن  الدراسة األول والثاني فيفصلى  فييسمح للطالب بالتسجيل  

 6منن السناعات المعتمندة ال يزيند عنن   عنددفني الفصنل الدراسني الصنيفي  فني ، كما يسنمح للطالنب بالتسنجيل  دراسيفصل 

 .ساعات معتمدة 

 

 ( 14 مادة )
سناعة لكنل   11المهنية سنة واحدة موزعة على  فصلين دراسنيين بواقن  دة الدراسة للحصول على دبلوم الدراسات العليا م   ( 1)

فصول دراسنية ،  4ويجوز لمجلس الكلية تمديدها لبعض الطالب طبقا لظروف يقدرها على أال تتجاوز المدة الكلية  فصل دراسي .

 . 12و  11وذلك فى البنود  ( 11مادة )  للدراسة والتقويمعامة م  مراعاة ما ورد بالقواعد ال

مجموعتين منفصلتين ، وكذلك  فيوذلك  تكون الدراسة في برنامج الدراسات العليا المهنية باللغتين العربية واإلنجليزينة(  2) 

 حان .واإلمت العلميلغة اإلمتحان ، على أن يراعى التنسيق الكامل بين المجموعتين من حيث المحتوى 

 

 ( 11مادة )
من جانب مجلس الدراسات العلينا  المقررةنترنت حسب النظم واإل اآلليإجتياز ماتم تحديده من دورات الحاسب على الطالب  يجب 

 بالجامعة ، واليتم إعالن نتيجة الطالب إال بعد إجتياز هذه الدورات .

 

 

 (16 مادة )
( مننن هننذه 12بالمننادة )  شننهادة النندبلوم طبقنناً لقواعنند التقننويم الننواردة للخننريج فننيالتراكمنني يجننب أن يننتم رصنند التقنندير والمعنندل 

 .الالئحة

 
 المهنـــــــــيوالتسجيل والمنح للماجستير  قواعد الدراسة

 (11 مادة )

 
من   دراسنيين ،وتنقسنم كنل سننة إلنى فصنليين  دراسنيتين،سننتين  المهننيالماجسنتير  فنيدة الدراسة م   (1)

 12و  11وذلك فى البنود  ( 11مادة )  عامة للدراسة والتقويمبالقواعد المراعاة ما ورد 

مجمننوعتين  فننيبنناللغتين العربيننة واالنجليزيننة وذلننك  المهنننيبرنننامج الماجسننتير  فننيتكننون الدراسننة  (2)

منفصننلتين ، وكننذلك لغننة اإلمتحننان ، علننى أن يراعننى التنسننيق الكامننل بننين المجمننوعتين مننن حيننث 

 تحان .واإلم العلميالمحتوى 

إدارة األعمننال مننن ايننر الحاصننلين علننى درجننة  فنني المهنننيبالنسننبة للطننالب المتقنندمين للماجسننتير  (3)

االمتحنان أن يجتناز الطالنب المقنررات التكميلينة المحنددة قبنل  ،  التجنارة أو مايعادلنة فيالبكالوريوس 

من المقررات التكميلينة  ، ويجوز إعفاء الطالب من واحد أو أكثر األولىبالسنة بالفصل الدراسي األول 
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 الدراسات العليا المهنية
 

كليننة أو معهنند معتننرف بننه وذلننك بعنند موافقننة مجلننس القسننم  أي فننيمنهننا  ألي دراسننتهإذا قنندم مايثبننت 

 المختص

سنناعة معتمنندة ، علننى أسنناس مقننررات  44إجتينناز  المهنننييتطلننب الحصننول علننى درجننة الماجسننتير  (4)

 فنيومتطلبنات مشنروب بحنث   Elective Coursesإختيارية  تومقررا  Core Coursesأساسية 

 -: كاآلتيبيانها   Project Requirementمجال التخصص 

 ساعة معتمدة مقررات أساسية . 31 -

 ساعة معتمدة مقررات إختيارية . 12 -

 مجال التخصص . فيساعات معتمدة متطلبات بحث التخرج  6 -

النب يتنولى اإلشنراف علنى الرابن  مشنرفاً علميناً لكنل طالدراسني  بداية الفصل فيعين القسم المختص ي   (1)

 ه ومناقشته.بحث التخرج وإعداد

موضوب يقره مجلس الكلينة بنناًء علنى إقتنراح مجلنس القسنم المخنتص ،  في بحثيقوم الطالب بإعداد  (6)

ويجوز لمجلس الكلية بناًء على إقتراح مجلس القسم المخنتص مننح الطالنب مهلنة إضنافية بحند أقصنى 

 واحد . دراسيفصل 

أمنام لجننة يشنكلها مجلنس الكلينة بنناًء  بحثنهموضنوب  فنيالب إمتحاناً شنفوياً علنيناً يجتاز الطيجب أن  (1)

 على إقتراح القسم المختص.

منن (  11المنادة ) فنيكل مقرر ونظام إحتساب النقاط والتقدير وفقاً لما ورد  فييتم تحديد أداء الطالب  (4)

 . هذه الالئحة

العلمينة  بحنوثهمللطنالب النذين يجتنازون مقنرراتهم الدراسنية ومناقشنة  المهنيتمنح درجة الماجستير  (9)

 المهني.شهادة الماجستير  فيللدرجات  التراكميرصد التقدير أو المعدل وال ي  

 
 قواعد الدراسة والتسجيل والمنح للدكتوراه المهنية في إدارة األعمال :

 (  14مادة ) 

 
ـــدة الدراسة في الدكتوراه المهنية  (1)  ثالث سنوات دراسية، وتنقسم كل سنة إلى فصلين دراسيين.م 

من  مراعناة  ويمكن تقديم الببرننامج باللغنة اإلنجليزينة، باللغة العربية تكون الدراسة في برنامج الدكتوراه المهنية  (2)

 . 12و  11وذلك فى البنود  ( 11مادة )  عامة للدراسة والتقويمما ورد بالقواعد ال

بعنند إقتننراح مجلننس قسننم إدارة األعمننال إضــــننـافة مننايراه مننن مقننررات تكميليننة بعنند فحننص يجننوز لمجلننس الكليننة  (3)

حــــننـالة الطالننب ، علننى أن يننتم تتديننة اإلمتحننان فنني هننذه المقننررات التكميليننة قبننل اإلمتحـــننـان بالفصننل الدراسنني األول 

 بالسنة األولى .

( سناعة معتمندة  44ســــنـاعة معتمندة ، تتكنون منن )(  12يتطلب الحصول على درجة الدكتوراه المهنية إجتياز ) (4)

 ( ســــاعة معتمدة للرســــــالة المحكمة . 24للمقررات الدراسية ، و)

ـــننـدة الدراسننة فنني الفصننل الدراسنني الواحــــــننـد ) (1) ( مقننررات فنني كننل فصننل  4( سنناعة معتمنندة بواقنن  ) 12تكننون م 

 دراسي واحــــــد.

بداينة الفصنل الدراسني الخنامس مشنرفاً علميناً لكنل طالنب يتنولى اإلشنراف علنى بحنث  يٌــــعين القسم الم خنتص فني (6)

 التخرج وإعــــداده ومناقشته.

ـنـقره مجلنس الكلينة بنناًء علنى إقتنراح مجلنس القسنم المخنتص ، ويجنوز  (1) يقوم الطالب بإعداد بحنث فني موضنوب يـ 

مهلنة إضنافية بحند أقصنى فصنليين دراسنيين ، من   لمجلس الكلية بناًء على إقتراح مجلس القسم المختص مننح الطالنب

 ( من الالئحة11عدم اإلخالل بما ورد فى المادة )

يجتاز الطالب إمتحاناً شفوياً علنياً في موضوب بحثنه أمـــنـام لجننة يشنكلها مجلنس الكلينة بنناًء علنى إقتنراح القسنم  (4)

 لعليا .المختص طبقاً للقواعد الٌمتعارف عليها في الئحـــة الدراســـات ا

 ( من هذه الالئحة  11يتم تحديد أداء الطالب في كل مقرر ونظام إحتساب النقاط والتقدير وفقاً لما ورد في المادة  ) (9)

العلمينة، وال يرصند  بحنوثهمت منح درجــــة الدكتوراه المهنية للطالب الذين يجتازون مقرراتهم الدراسنية ومناقشنة  (11)

 األعمال. في إدارة في شهـــــــادة الدكتوراه المهنية التقدير أو المعدل التراكمي للدرجات
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 الدراسات العليا المهنية
 

 

 البيانات المطلوبه من منسقى البرامج الجديدة

 الدراسات العليا المهنية اسم البرنامج)عربي( 1

 Professional Graduate Studies اسم البرنامج)انجليزي( 2

 لوجو البرنامج/الكلية 3

 

 الرسالة 4

خالل األقسام العلمية إلى إعداد خريج كفء يتميز بقدر يهدف البرنامج من 

أكاديمية تنافسية على المستويين المحلي والدولي وذلك من حيث المعرفة 

والمهارات في مجاالت المحاسبة وإدارة األعمال، كما تعمل على النهوض بالبحث 

ر العلمي للمشاركة في مسيرة التنمية وتوفير خدمات تساعد بفاعلية في تطوي

 .المجتم ، وذلك بتقديم مجموعة من البرامج المتميزة

 اهداف البرنامج 1

 تهدف برامج الدراسات العليا المهنية إلى:

 تقديم خدمة تعليمية وبحثية متميزة لطالب الدراسات العليا المهنية. -1

 العمل على رف  مهارات ومعارف طالب الدراسات العليا المهنية. -2

 ليتناسب م  احتياجات سوق العمل.المساهمة في تتهيل الخريج  -3

المشناركة المجتمعيننة منن خننالل المسنناهمة فني سنند الفجنوة المعرفيننة للعنناملين  -4

 بالجهات والهيئات المختلفة.

 تحديث اللوائح للرقي بالمنظومة التعليمية لطالب الدراسات العليا المهنية. -1

 تتهيل الكوادر المهنية في التخصصات التجارية المختلفة . -6

 المعرفة في المجال النظري والتطبيقي للعلوم التجارية.زيادة  -1

         

 

 

     6 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 مواصفات خريجي البرنامج

 

 

 

 

 

 

إلى جانب المعارف العامة والفهم التي يجب أن يكتسبها خنريج كلينة التجنارة يجنب 

 إدارة األعمال المعارف والمفاهيم التالية: أن يكتسب خريج برنامج

 المسنتويات فني القنرارات واتخناذ المشنكالت حل في العلمي المنهج استخدام .1.1

 .المختلفة اإلدارية

 .المؤسسات لمتطلبات وفقاً  والسياسات والبرامج الخطط إعداد أسس .2.1

 .االستثمار مقترحات وتقييم التسويقية الجدوى دراسات إعداد أسس .3.1

 لألنشنننطة اإلدارينننة العمنننل وأدلنننة ونظنننم التنظيمينننة الهياكنننل تصنننميم أسنننس .4.1

 .بالمؤسسة المختلفة

 هندسننة وإعننادة الشنناملة الجننودة مثننل الحديثننة اإلداريننة الفلسننفات اسننتيعاب .1.1

 .المختلفة العمل مجاالت في تطبيقها فرص واستكشاف العمليات

 .اآلخرين في والتتثير القيادة مبادئ .6.1
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 الدراسات العليا المهنية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مواصفات خريجي البرنامج

 االتصاالت التنظيمية وعالقات العمل. .1.1

 .اآلخرين لدى الدافعية وتنمية التحفيز أسس .4.1

 اسننتخدامها ومتطلبننات والخطننط واالسننتراتيجيات السياسننات ومفنناهيم . أسننس9.1

 .بالمنظمة العالقة ذوى األطراف توقعات لتلبية

 :مهنية مهارات .1

التي يجب أن يكتسبها خريج كلية التجارة يجنب إلى جانب المهارات المهنية العامة 

 أن يكون خريج برنامج إدارة األعمال قادرا على:

 األعمال سياسات وصيااة اإلستراتيجية الخطط . إعداد1.2

 المختلفة العمل وأدلة وتصميم نظم . إعداد2.2

 التنظيمية الهياكل تطوير و . تصميم3.2

 .اإلدارية ماتالمعلو وقواعد أنظمة وإدارة . تصميم4.2

 إعداد دراسات الجدوى وتقييم المشروعات.. 1.2

 .التسويقية البيعيهإعداد الخطط . 6.2

 وتقييم المشروعات االستثمارية الماليالتحليل . 1.2

 تحليل األسواق..  4.2

الموارد المادينة والبشنرية  والمنوارد األخنرى   استخدامخطط وبرامج   . إعداد9.2

 وتنميتها والمحافظة عليها.

 مجال إدارة األعمال. فيللنظم واألساليب العلمية الحديثة  العمليالتطبيق . 11.2

 :ذهنية مهارات .2

إلى جانب المهنارات الذهنينة لخريجني كلينة التجنارة يجنب أن يكنون خنريج برننامج 

 قادرا على: إدارة األعمال

واإلبنننداعي فننني مواجهنننة المواقنننف اإلدارينننة  اإلبتكننناري التفكينننر . ممارسنننة1.3

 .المختلفة

 .الربط بين المتغيرات البيئية وأنماط اتخاذ القرارات .2.3

مل م  األحداث . إعداد السيناريوهات واالستراتيجيات والنماذج المختلفة للتعا3.3

 والقضايا اإلدارية

1 
رابط قاعدة بيانات طالب 

 البرنامج
http://com.tanta.edu.eg 

 معلومات عن المنسق 4
 أ.د/طارق رضوان محمد :األسم

 Tarek Rdwan @Ymail.comوسيلة التواصل:

 اتصل بنا 9

 1413321119هاتف:

 1221-41-3316146-فاكس: 

 Tarek Rdwan @Ymail.com بريد الكتروني:
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