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حلسٔد /غخلق فٌٔم غخلق

السٌد االستاذ الدكتور  /محمود أحمد ذكً
رئٌس الجامعة
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كلمة
األستاذ الدكتور /محمود أحمد ذكى
رئٌس جامعة طنطا
أبنائً الطلبة والطالبات:
ٌطٌب لى بداٌة أن أهنئكم بصفة خـاصة بالعام الجامعى األول فً
بداٌة دراستكم الجامعٌة  ،وٌسعدنً أن أعبر لكم عن سعادتً
بانضمامكم إلى أسرة جامعة طنطا  ،تلن المنارة التعلٌمٌة الشامخة
والتى أصبحت بحك واحدة من أعرق الجامعات المصرٌة والعربٌة،
وعلٌكم أن تجعلوا من وجودكم فٌها فرصة الكتساب العلم والمعرفة،
والمشاركة اإلٌجابٌة فى كافة األنشطة الطالبٌة التً تعتبر بمثابة
مناخا ً خصبا ً لتبادل اآلراء واألفكار بعٌدا ً عن الترهٌب والتناحر
واإللصاء ،وفرض الرأي الواحد.
وعلٌكم أن تعلموا أننا حرٌصون فً جامعة طنطا على توفٌر كافة
االمكانات لٌنال الطالب دراسة متمٌزة وفك معاٌٌر الجودة
واإلعتماد ،كذلن حرٌصون على رعاٌة اإلبداع وتنمٌة المواهب
لخلك جٌل مبدع ومبتكر.

أبنـــائً الطلبة األعــزاء:

علٌكم أن تتخذوا من الخلك الموٌم سالحا ً فى تطلعكم لحٌاة أفضل،
فاحرصوا على إعالء لٌم االجتهاد والتفوق ،واالنتماء لهذه الجامعة
وللوطن الكبٌر الذي ٌحتضننا جمٌعاً ،تلن المٌم التى نحرص علٌها فى
تلن المرحلة المفعمة باألمل واإلصرار والرغبة فى صٌاغة مستمبل أفضل
لمصرنا الغالٌة صاحبة المجد المشرق الضارب فى أعماق التارٌخ،
وأعلموا أن النجاح الذي ٌنتظركم فى حٌاتكم العملٌة لٌس بالصعب أو
المستحٌل ولكنه ٌحتاج إلى جهد ومثابرة.
وفمكم هللا وسدد خطاكم  ..مع خالص تمنٌاتً لكم بدوام النجاح

-5-

السٌد االستاذ الدكتور  /دمحم حسٌن محمود
نائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم والطالب
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كلمـة
السٌد األستاذ الدكتور /دمحم حسٌن محمود
نائـب رئٌس الجامعـة لشئون التعلٌم والطالب
أبنائى الطالب والطالبات ...
مع إشرالة عام دراسى جدٌد ٌطٌب لى أن أتمدم لكم بأصدق التهانى وأطٌب األمنٌات
بعام دراسى موفك حافالً بالعطاء ومكلالً بالنجاح ٌحمل فى طٌاته األمل بمستمبل
مشرق ،كما أود أن أرحب بأبنائى الطلبة والطالبات الجدد التى تتشرف الكلٌة
باستمبالهم ألول مرة لٌصبحوا جزءا ً هاما ً من نسٌج الكلٌة .
وإنى النتهز هذه الفرصة العبر عن ثمتى الكبٌره فً أسرة الكلٌة من علماء
وأعضاء هٌئة التدرٌس وعاملٌن وطالب فً العمل سوٌا تحت مبدأ المشاركة من
أجل تحمٌك التمٌز لمطاعات التعلٌم واالنشطة الطالبٌة مرتكزٌن على اسس علمٌة
وتمنٌه عصرٌه تتواكب ومتطلبات العصر الحدٌث بما تملكة الجامعة من إمكانات
عظٌمه وكفاءات إبداعٌة هائله سوف ال نالو جهدا فً دعمها المتواصل بما ٌحمك
رساله الكلٌة فً بناء شخصٌة الطالب علمٌا وفكرٌا وتكوٌن شخصٌته بصفه عامه
هذا إلى جانب االمكانات الضخمه والتسهٌالت التً تمدمها إدارة الكلٌة لتحمٌك
اهداف الجامعة ورؤٌتها المستفبلٌه .
وفى إطار منظومة جامعة طنطا فاننا سنسعى جاهدٌن لتنشٌط وتطوٌر وتحدٌث الٌات
العمل بمطاع شئون التعلٌم والطالب انطاللا من رسالتنا الوطنٌة نحو خدمة لضاٌانا
التعلٌمٌه والعلمٌة والبحثٌة وفً خدمة أعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم والطالب
من المصرٌٌن والوافدٌن إٌمانا بدورنا نحو ابناء امتنا العربٌة واالشماء من دول

حوض النٌل .
وهللا تعالى من وراء المصد ،،،
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السٌد األستاذ الدكتور  /هانً مصطفً الشامً

عمٌد الكلٌة
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كلمـة
السٌد األستاذ الدكتور  /هانً مصطفً الشامً

عمٌد الكلٌة
أبنائً الطالب :
أنه لمن دواعً سروري أن أهنئ وأرحب بجمٌع طالب الكلٌه
بمناسبة العام الجامعً  2022 / 2021وٌشرفنً وٌشرف كلٌه التجارة
( اساتذه وعاملٌن ) أن نستمبلكم فى كلٌتكم وبٌن مدرجاتها وألول لكم "
كل عام وأنتم بخٌر" وإننى أدعو هللا أن ٌوفمكم فى دراستكم الجامعٌه
وتستمبلوا عامكم الجدٌد بصدور رحبه وللوب كبٌره مفعمه بالحب
وعمول متفتحه آلفاق عالٌه رفٌعه 0
أعزائى الطالب  :الجامعة هً منبر حر للحوار الدٌممراطً والنماش
الموضوعً والفهم الصحٌح لكل األصول العلمٌه  0كما أنها العالله
الوطٌده الموٌه بٌن الطالب واألستاذ والتى تنشأ فً المدرجات ولاعات
البحث بالحوار واالستماع والنماش 0
وأعضاء هٌئه التدرٌس بالكلٌه كلهم آذان صاغٌه وعمول مستنٌره
آلرائكم وممترحاتكم وستجدون كل ما ٌفٌدكم من خالل النماش العلمى
والمحاضرات 0
والطالب الذٌن ٌرغبون فى االستزاده العلمٌه والبحث والمراءه سٌجدون
مكتبه الكلٌه مفتوحه ابوابها على مصراعٌها والكلٌه بألسامها المتعدده
كلها لخدمه الطالب للعمل على حل جمٌع العمبات ومساعدتهم للتفرغ
للدراسه العلمٌه وكذلن إشباع رغباتهم المختلفه من خالل رعاٌة شباب
الكلٌه والجامعة
مع تمنٌاتى لجمٌع الطالب بالنجاح والتفوق الباهر وحمل مشعل التمدم
حتى ترتفع راٌه مصر خفاله فى عنان السماء
وهللا ولى التوفٌك وتحٌا مصر
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السٌد األستاذ الدكتور  /أحمد عبد السالم أبو موسى

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب
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كلمـة
السٌد األستاذ الدكتور  /أحمد عبد السالم أبو موسى

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب
أبنائً الطالب وبناتً الطالبات
أهالً بكم فً رحاب كلٌة التجارة ـ جامعة طنطا
تخطون أولى خطواتكم الجامعٌة أرجو من هللا أن تكون مثمرة ومفٌدة فً
تكوٌن شخصٌتكم األكادٌمٌة والمهنٌة واالجتماعٌة أٌضا 0
فطبٌعة الدراسة فً هذه الكلٌة ال شن ستعطٌكم العمك الالزم لفهم ما ٌدور
حولكم من تغٌرات فً بٌئة االعمال محلٌا وعالمٌا ً  ،كما ستعطٌكم المدرة على
اتخاذ المرار المالئم فً كل مولف ٌكون للجانب المالً وااللتصادي فٌه أهمٌه
خاصة 0
والدراسة فً كلٌة التجارة ومن خالل ألسامها العلمٌة ( المحاسبة ــ إدارة
األعمال ـــ االلتصاد ــ اإلحصاء والرٌاضة والتأمٌن ) ستعطٌكم المدرات
والمهارات التً تضمن لكم العمل فً كافة المجاالت والمٌادٌن  ،هذا باإلضافة
إلى التأهٌل للعمل المهنً كمحاسبٌن أو فً مجاالت االستشارات اإلدارٌة
والمالٌة وااللتصادٌة 0
وإلى جانب ذلن فمد وفرت كلٌة التجارة ــــ جامعة طنطا بجانب الدراسة
األكادٌمٌة مختبرات للحاسبات اآللٌة واإلنترنت ومختبر لتعلٌم اللغات األجنبٌة
التً ستوفر للطالب إضافة هامه فً هذه المهارات األساسٌة التً أصبحت
ضرورة فً عصرنا الحالً 0
نصٌحتً ألبنائً وبناتً الطلبة أن ٌتعاملوا مع هذه التوعٌة الجدٌدة علٌهم من
الدراسة بحب وبإٌمان بأنهم من خالل هذا المجال سٌسهمون فً تأهٌل
انفسهم وفً تنمٌة لدرتهم وخدمة وطنهم
كما ادعو أبنائً وبناتً الطالب إلى المشاركة الفعالة فً األنشطة الطالبٌة فً
مختلف المجاالت الثمافٌة واالجتماعٌة والفنٌة والرٌاضٌة بإعتبارها داعم
الكتساب المهارات والمدرات والمعارف التً تدعم التفوق العلمً
واخٌرا أتمدم إلٌكم بخالص التهنئة بمناسبة العام الدراسً الجدٌد
واتمنى لكم جمٌعا ً التوفٌك السداد
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كلمة
السٌدة الدكتورة  /نجالء فكري أحمد بدوي

مدٌر عام إدارة رعاٌة الشباب
أبشائى وبشاتى الطمبة الجدد بكمية التجارة -:

أرحب بكػ في كمية التجارة وأىشئكػ عمى إلتحاقكػ بيا كإحدى كميات الجامعة

الستسيزه وأتسشى أن تكؽن دراستكػ فييا مفيده واوقاتكػ فييا سعيده0

إن الكميو تحاول دائساً تؽفير الخدمات التعميسية والطالبية والرعاية اإلجتساعية
آلبشائيا الطالب عمى أعمى مدتؽى مسكؼ  0يتزسؼ ذلغ اماكؼ الدراسو
والسختبرات والتجييزات والسكتبات إلى أخره  0وتؽلى الكمية اىتساماً خاصاً

ببرامج لرعاية الذباب واألنذطو الطالبية السختمفة التى آمل أن تذاركؽا فييا

بإيجابية وتؽازنؽا بيؼ العمػ والدراسة مؼ ناحية وبيؼ الثقافة العامو واألنذطة

الطالبية مؼ ناحية آخرى 0

إنشا نتطمع إلى شباب واعد مكتسل الذخرية يدتفيد مؼ اإلمكانات
التى تؽفرىا الكمية ويتعمسؽا مؼ أساتذتيػ ويتجيؽا نحؽ التفكير
واإلبتكار وإظيار طاقاتيػ السبدعو ليكؽنؽا مؽاطشيؼ صالحيؼ في
خدمة ىذا الؽطؼ الععيػ0

فديروا عمى بركة هللا وهللا يؽفقكػ
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السٌدة الدكتورة  /نجالء فكري أحمد بدوي

مدٌر عام إدارة رعاٌة الشباب
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إدارة الكلية

األستاذ الدكتور  /هانً مصطفً الشامً

عمٌد الكلٌة

أ.د  /أحمد عبد السالم أبو موسى

أ.د ٌ /ــــــاسر الجــــرف

أ.د  /هشـــــــام األبٌـــــارى

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث وكٌل الكلٌة لشئون خدمة المجتمع
وتنمٌة البٌئة

األستاذ  /شرٌف رأفت

الدكتوره  /نجالء فكري

امٌن الكلٌة

مدٌرعام رعاٌة الشباب
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نبــــذة
عن جامعــــة طنطا

 #أهطئئجض ؿخة ئئش ـوائئخ ئئخ  1631/36كفئ ل لـخة ئئش حإلسئئدودةٓش ٍكخهئئض كةٔئئش
حلاذ ًِ حلةزوش حألٍلِ إلهطخثٌخ .
 #ردأص حلدةحسش ردةٔش حل ةَ . 1692/36
 #فئئِ ئئخ  1690غئئدة حلنئئخهَم ة ئئم  16لظوظئئٔم حلـخة ئئخص ةظؿئ وخ فئئِ فن طئئي
( أـ ًـ ) اهطخء ؿخة ش ٍسف حلدلظخ ٍةن ًخ ـواخ .
 #فئئِ ئئخ  1696ئئدا حلنئئخهَم ة ئئم  16لسئئوش  1690رطئئؤم طوظئئٔم حلـخة ئئخص
لظػزق ؿخة ش ـواخ ردال ةن ؿخة ش ٍسف حلدلظخ .
 #طؿم ؿخة ش ـواخ حٕم كةٔخص حلاذ ـ حل ةَ ـ حلظـخةس ـ حلػٔدلش ـ ـذ حألسوخم
ـئ حلظ رٔئش ـ حٕبحد ـ حللنئَ ـ كةٔئش حلظ ئ ٓؽ ـ حلٌودسئش ـ حلـةح ئش ـ حلظ رٔئش ـ
حلظ رٔش حلوَ ٔش – حلظ رٔش حل ٓخؾٔش .
 #ك خ ردأ ف ل لـخة ش ـواخ فِ كفئ حلطئٔا حلئأُ أغئزق حألم ؿخة ئش كفئ حلطئٔا
ٍٓؿم كةٔئخص حلٌودسئش – حلظـئخةس – حلـةح ئش – حلائذ حلزٔائ ُ – حلظ رٔئش –
حلظ رٔش حلوَ ٔش – حٕبحد .
 #فئئِ ئئخ 63ـ ئ 1669كئئخم ئئدب حل ةظلنئئٔن رخلـخة ئئش ( )33666ـخلزئئخ ٍـخلزئئي
ٍ دب أ ؿخء ًٔجش حلظئدةٓ ( )6663ؿئَح ر ئخ فئٌٔم حل ٔئدٓن ٍحل دةسئٔن
حل سخ دٓن .
ٍ #فظلئئض حلـخة ئئش أرَحرٌئئخ ةئئِ حل ئئخلم حل ئئخةؿِ ٍدلئئم رفئئظق حل دٓئئد ةئئن حلنوئئَحص
حل ة ٔش فئِ بٍا كؼٔئ س ةوٌئخ حلَالٓئخص حل ظلئدس حألة ٓدٔئش ٍأٍةٍرئخ ـ كٔئغ ٓئظم
حإلض حف حل طظ ك ةِ ـةزش حلدكظَةحس رٔن ؿخة ش ـواخ ٍحلـخة خص حألؿوزٔي
 #أر ةض حلـخة ش أٓؿخ دس اطفخ ٔئخص ػنخفٔئش طدةٓزٔئش لةظزئخبا حلابرئِ رئٔن ؿخة ئش
ـواخ }ٍؿخة خص ط كٔخ ـ ةٍسٔخ ـ حل غ د ـ سَةٓخ ـ حإلةخةحص حل رٔشحل ظلئدس
ـ حلزل ٓن ـ رَلودح ـ حهـةظ ح ـ ا ـ حل ـ ـ حلٔ ن ـ حل ح ـ حالةخةحص {
 #ؿخة ش ـواخ ؿَ فِ حالطلخبحص حلدٍلٔش ةؼل حطلخب ؿخة خص حلزلئ حل ظَسئف ـ
حطلئخب حلئدٍا حألف ٓنٔئش ـ حطلئخب حلـخة ئخص حالسئبةٔش ـ حالطلئخب حلئدٍلِ ل إسئخء
حلـخة خص .
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كلية التجارة في سطور
رؤية ورسالة كلية التجارة
رؤية كلية التجارة

طسئ ِ كةٔئئش حلظـئئخةس ؿخة ئئش ـوائئخ حلئئِ طلنٔئئت حلظ ٔئئـ ٍحل ٓئئخبس فئئْ حل ةئئَ
حلظـخةٓش ٍدلم فْ ةـخالص حلظ ةٔم ٍحلظ ةم ٍحلزلغ حل ة ِ ٍخدةش حل ـظ ع ٍطو ٔئش
حلزٔجش .
رسالة كلية التجارة

طل ظ كةٔش حلظـخةس ؿخة ش ـواخ ةِ ا دحب خئ ٓؾ ةئًئل ة ٔئخ ٍ ةٔئخ
ةن خبا حلظآَ حل سظ لةز حةؾ حالكخبٓ ٔش فْ ؾئَء ةظاةزئخص سئَ حل ئل .
ك خ طٌدف حلِ حالةطنخء رخلزلغ حل ة ِ لة طخةكش حلزوخءس فْ ةسٔ س حلظو ٔش ٍطَفٔ
خدةخص طسخ د رفخ ةٔش فْ طآَ حل ـظ ع ٍخدةش حلزٔجش .

كلية التجارة  :النشأة والتطور






طنع كةٔش حلظـخةس رطئخةل سئ ٔد ر دٓوئش ـوائخ ٍط ظئد ضئ خ ش كظئِ ضئخةل حللةئَ
ٍلٌخ ةدحخل ةِ كل ةن حلطخة ٔن ةِ ةسخكش  29411ةظ ة رع .
ردأص حلدةحسش رخلدةٔئش ر نظؿئِ حلنئ حة حلـ ٌئَةُ ة ئم  0169لسئوش 0973
ربهطخء كةٔش حلظـخةس ؿخة ش ـواخ لظلل ةلئل حل ٌئد حل ئخلِ حلظـئخةُ راوائخ
حلأُ كئخم ئد أهطئِء فئِ ئخ  0956رـٌئَب حألسئظخد ع زئد حل ئو م سئبةي
رئئدأص حلدةحسئئش رٌئئخ فئئِ هف ئ ةدئئخم حل ٌئئد حلئئأُ لئئم ٓدئئن رئئي سئئَُ خ ئئخص
غغٔ س.
أهطؤص حلدةٔش ف خ َ لٌخ ردف حلطٔا ردأص حلدةحسش فٔي ئخ  ٍٓ 0992ؼئل ًئأح
حلف ل كةٔش حلظـخةس رـخة ش كف حلطٔا حألم .
رئئدأص حلدةٔئئش رنس ئ ِ حل لخسئئزش ٍابحةس حال ئئخا ٍحٕم طؿئئم أةر ئئش ح سئئخ
ة ٔئئش ًئئئِ حل لخسئئئزش ٍحل حؿ ئئئش ٍابحةس حال ئئئخا ٍحال ظػئئئخب ٍحل خلٔئئئش
حل خةش ٍحإلكػخء ٍحل ٓخؾش ٍحلظؤةٔن .
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 ردأص حلدةٔش رز هخةؾ لدةؿش حلزدخلَةَٓس فِ حلظـخةس ػم حؾخفض ٍطَس ض
فِ ر حةؾ حلدةحسخص حل ةٔخ ل وق بةؿخص برةَةخص ةٔخ ٍةخؿسظٔ ٍبكظَةحى
فِ حلظ ػػخص حل ظةفش .
 ه ئض حلدةٔـــــئـش ٍطاــئـَةص ةوئأ هطـئـؤطٌخ فئِ ئخ  0973كظئِ  2120ك ئخ
ٓةِ -:
المؤشر

2014

2015

2016

2012

2012

2012

2020

2021

عدددد الطل ددة لمتندددمي
الكليددددددددددة لمر لددددددددددة
ال كالوريوس

12400

16212

12154

12212

12212

20230

00306

02112

عدد الطل ة المسجلي
رامج الدراسات
العليا

1226

-------

-------

1224

1321

13042

1430

2062

عددأعضاء هيئة
التدريس

144

145

142

143

143

142

145

153

عدد المدرسي
والمساعدي
والمعيدي

104

102

104

102

102

105

130

126

عدد الموظفي
والعاملي

222

222

262

252

222

226

214

212

عدد االقسام العملية

4

4

4

4

4

4

4

4

عدد التخصصات فد
درجة ال كالوريوس

4

2

2

4

4

4

4

4

عدد رامج الدراست
العليا

22

35

35

43

43

43

44

44

 طم حفظظخف ض زش حلةغش حالهـةٔـٓش رخلدةٔش ح ظزخةح ةن حل خ حلـخة ِ 0996/95
ةن حلابد حل ضلٔن ن ـ ٓت ةدظئذ حلظوسئٔت ٍحللخغئةٔن ةئِ حلؼخهَٓئش
حل خةي فِ هف

حل خ

ٍدلم ٍفت ض ٍـ حلنزَا حلظِ طلدبًخ الثلش حلط زش .
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 أهطؤص حلدةٔش ة كـح َ لةلخسذ حٕلِ ٍحلئأُ طائَة كخلٔئخ َ ةئن كٔئغ حألؿٌئـس
ٍحلز حةؾ ٍحإلةدخهخص لٔػزق أكزئ ة كئـ لةلخسئزخص فئِ حلـخة ئش ٍةر ئخ فئِ
ةوانئئش ٍسئئف حلئئدلظخ ك ئئخ حفظظلئئض ة كئئـح َ لةغئئخص حألؿوزٔئئش رخإلؾئئخفش الئئِ
ة كـ حل دةش حل خةش .
 طَس ض حلدةٔش ةِ ةدُ حل سئش ٍ طئ ٓن خةئخ ل حل خؾئٔش ربهطئخء ةئدةؿخص
ٍةزخهِ ط ةٔ ٔش ٍابحةٓش كٔغ طظؿ ن حلدةٔش كخلٔخ َ حل زخهِ حٕطٔش:
 ةزوئِ ابحةس حلدةٔئئش حلنئئدٓم ى ةوزئئِ ة ئئم ٍَٓ )0ؿئد رئئي كخلٔئخ ل خ ئئخص حلدةحسئئخص
حل ةٔخ – ابحةس حلدةحسخص حل ةٔخ – حلةـوش حلازٔش – حلدوظ ٍالص .
 ةزوِ حل دةؿخص حل ثٔسٔش ى ةوزئِ ة ئم ٍٓ ) 2ؿئم حل ئدةؿخص حلدزٔئ س 3 2
ىةدةؽ أ.ب .زد حل و م ؿؤد ٍةدةؽ أ.ب حل ط ُ بةٍٓص ) كئم ٓؿئم ضئ زش
حلةغئئش حإلهـةٔـٓئئش ٍحل دظزئئش ٍٍكئئدس حإلهظ هئئض ٍة كئئـ حللخسئئذ حٕلئئِ ٍ
ٍك ئدس ٍ MISابحةطئئِ حللسئئخرخص ٍحلطئئجَم حل خلٔئئش ٍ سئئم ضئئجَم ـئئبد
حلدةٔش ٍ خ خص بةحسٔش ٍة خةل حلنسم . BIS
 حل زوِ حألٍسف ى ةوزِ ة م ٍٓ ) 3ؿم ابحةحص ة خٓش حلطزخد ٍخـٓوش حلدةٔش
ٍك ئئخ ٓؿئئم خ ئئخص بةحسئئٔش لطئ زش  – BISحل از ئئش – حؿظ خ ئئخص حلَكئئدس –
خ ش خةش.
 ةزوئئِ ةئئدةؽ ة ئئم  0ى ةزوئئِ ة ئئم ٍٓ ) 4ؿئئم ةئئدةؽ  0ى ةئئدةؽ أ.ب .ئئخبا
حلٌخةْ) – ة كـ حل دةش حل خةش – ضجَم حلظ ةٔم .
 ةزوِ حلسدخضئن حل ةفٔئش ى ةوزئِ ة ئم ٍٓ ) 5ؿئم خ ئخص لةظازٔنئخص حل ةٔئش –
غخلش حلةٔخ ش حلزدهٔش ى ٍةفع حألػنخا ) .
 حل وزِ حإلبحةّ حل ئ ض ى ةوزِ ة م  ) 6ة خزم ٍططَٓوخص .
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 حل زوئئِ حإلبحةّ حلـدٓئئد ةزوئئِ ة ئئم ٍٓ 7ؿئئم ابحةس حلدةٔئئش ٍةـةئئ
ٍةدخطئئذ حلسئئخبس أ ؿئئخء ًٔجئئش حلظئئدةٓ

حلدةٔئئش

ٍ خ ئئخص لةزلئئغ حل ة ئِ ٍحلوئئدٍحص-

أةٔن خ حلدةٔش ٍحلطئجَم حلنخهَهٔئش ٍرٔ ًئخ – خ ئش حل وخ طئخص ٍحل ئئط حص
ٍةدخطذ حل دةسٔن حل سخ دٓن ٍحل ٔدٓن .
عدد الطالب الملت ني والمنيدي

الكلية طنطا

ف العام الجامع 0200/0201

الفرقــــــح

إًرظام

إًرضاب

إًجلُزي

BIS

الروىَل

حلف ش حألٍلِ

863

0198

817

762

388

حلف ش حلؼخهٔش

2251

902

672

501

303

حلف ش حلؼخلؼش

2642

0095

943

584

202

حلف ش حل حر ش

3686

891

928

485

ــــــــ
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تشكيل مجلس الكلية للعام الجامع 0200/0201
.........................................................
رئاسة:ـ
 .1السٌداألستاذ الدكتور /هانً مصطفً الشامً

عمٌـــــــــد الكلٌــــــــــــة

1

وعضوٌـــة الســادة:ـ
 .0األسددتاا الدددكتور  /ا مددد ع دالسددالم أ ددو موسد

وكيدددددددددل الكليدددددددددة لشدددددددددئو التعلددددددددديم والطدددددددددالب

1

1

 .6األسددتاا الدددكتور /هشددام فدداروا مصددطف األ يددار

وكيددل الكليددة لشددئو خدمددة المجتمددل وتنميددة ال يئددة

1

1

 .1األسددتاا الدددكتور  /ياسددر أ مددد السدديد الجددر

وكيــــل الكليـــــدـة للدراســـــــدـات العليدا وال دو

1

1

 .3األسددددددددددتاا الدددددددددددكتور  /دمحم ندددددددددداظم نفددددددددددي

األسدددتاا المتفدددر

1

نسدددم االقتصددداد والماليدددة العامدددة

1

 .3األستاا الدكتور  /فاروا ع د الفتاح رضوا

األسدددددددددددتاا المتفدددددددددددر

نسدددددددددددم إدارة األعمدددددددددددال

1

 .9األستاا الدكتور  /سمـــير ريــــــــاض هالل

األستـــــــــــــاا المتفـــــــــــــــر

نسم الم اس ة

 .8األستاا الدكتور /سعيد م مود الهل ــــــــاوي

األستـــــــــــــاا المتفـــــــــــــــر

نسم الم اس ة

.

1

.6

األستاا الدكتور /ا مــــــــــــد ع د الفتـــــــــاح دسوقــــي

1

 .12األستاا الدكتور /دمحم ر يــل زنـــــــــــــــــات

األستاا المتفر

نسم اإل صاء والرياضة والتأمي

األسدددددددددددتاا المتفدددددددددددر

نسدددددددددددم إدارة األعمدددددددددددال

1

 .11االسدددددتاا الددددددكتور /مدددددد ر طددددد أ دددددو الخيدددددر
1

األسددددددددددددددتاا المتفددددددددددددددر

نسددددددددددددددم الم اسدددددددددددددد ة

1

 .10االسددددتاا الدددددكتور /الرفدددداعي ا ددددراهيم م ددددار
1

األسددددددددددددددتاا المتفددددددددددددددر

نسددددددددددددددم الم اسدددددددددددددد ة

1

 .16األسددتاا الدددكتور/

دداتم دمحم ع ددد الددرؤو

الشيشدديني

1

رئيس قســـــــــــــــــم الم ــــــاس ــــــــــــــــــــــــة
1

 .11األسددددددددددتاا الدددددددددددكتور /دمحم سددددددددددعد شدددددددددداهي

رئيس قســـــــــــــــــــــــم إدارة األعمــــــــــــــــال

 .13األستاا الدكتور /نصر ا راهيم رشوا أ و زيدد

رئيس قســـــم اإل صـــــاء والريـــــــاضة والتأمي

1

.

 .13األسددددددددتاا الدددددددددكتور/

نجددددددددوي م مددددددددود ا وج ددددددددل

1

1

.

استاا نســـــــــــــــــم الم ــــــاس ــــــــــــــــــــــــة
1

خليدددددل

استاا نســـــــــــــــــــــــم إدارة األعمــــــــــــــــال

 .19األسدددددتاا الددددددكتور /امدددددل دمحم يوسددددد

 .18األستاا الدكتور  /اسام م مـــد ـــامــد ــدر

رئيس قسم االقتصــــاد والمــــاليــــة العـــامـــــــــة
وقدددددائم تسددددديير اعمددددددال و ددددددة ضدددددما الجددددددودة

1

.
.

 .16األستاا الدكتور  /رمضــــــا السيد معــــــ

1

.

استاا نسم االقتصــــاد والمــــاليــــة العـــامـــــــــة
.
.

 .02السيدة الدكتور /ليلي م روس س العنيلــــي

.

األسددددددددددتاا المساعـــددددددددددـد نســددددددددددـم الم ـددددددددددـاس ة
1

 .01السيدة الدكتور /هدي ميم ا ـــواليزيد عيسي
1

المدددددرس نسددددم الم اسدددد ة وامددددي سددددر المجلددددس
1
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اإلدار الكلية
الجهازاإلدار
الجهاز
الكلية
الضُد  /شرَف رأفد عثد الحلُــــــن

أةٔــــــــن حلدةٔـــــــــــــــــش

الدكرىرج ً /جالء فكري أحود تـدوي

ةدٓ

خ ة خٓــــش حلطزــــخد

الضُــــدج ًُ /فُي صوُـــــر هصطفٍ

ةدٓ

خ حللسخرخص رخلدةٔــــش

الضُدج  /أهاًً دمحم دمحم الورصً
الضُد  /هحوـــد صثحــٍ الشُوـــــٍ

ةدٓــــــ حبحةس حل دظزـــــــــــش
ةدٓ حبحةس حلدةحسخص حل ةٔـــــخ

الضُد  /أصاهــــــه حوــــــــدٌ هلــك
الضُد /هحوــــــد عثدالثـــارئ ههٌـــا

ةثٔ سم ضجَم ًٔجش حلظدةٓ
ةدٓ ابحةس أةخهش ةـة حلدةٔـش

الضُد  /هحوــــىد أدهــــــن الضُـــــــد
الضُد /حضام الدَي عثد الثاصظ الٌجار

ةدٓ حبحةس ضجـــــــــَم حلابد
ةدٓ حبحةس حلطجــــــَم حإلبحةٓش

الضُد  /هحوــــد هضعــــــد الضــــاحً

ةدٓ ةدظذ أ.بٔ /ــــــد حلدةٔش

الضُدج /رضىي احوـــــد الشُــــــــــخ
الضُد  /أحوـــــد هحوــــــد جوُـــــــــل

ةثٔ سم حالسظلنــــخ ـــــــخص
ةدٓ ةدظذ حةٔـــــــن حلدةٔـــــش

الضُدً /ثُل صالح دمحم الدصىقٍ

ةدٓ حالبحةس حلنخهَهٔـــــــــــــــش

الضُد /هحوــــــد عثد الوجُـــــد فىدج
الضُدج /عزج صــــالح الدَــــي شرشر

ةثٔ
ةثٔ

سم حلطجَم حلٌودسٔــــــش
سم حل ب خص حلؼنخفٔــــــش

الضُدج /هرفد دمحم عثـــــــــدالرحُن
الضُد /صعـــــــد طلعد الثـــــــــــــري

ةثٔ
ةثٔ

سم ة كـ حل دةش حل خةش
سم ضجـــــــــــَم حلظ ةٔم

الضُد  /هـــثــــه الضـــُــد العـــطـــــار0
الضُد  /هحوـــــــد الضُد هحوىد خلُل

ةثٔ
ةثٔ

ســــــــــم حل ـٓوــــــــش
سم حل َحةب حلزط ٓــــــــش

السيدة  /كرَوح عثد الضــــــرار خطاب
السيدة  /الهام اتراهُن الدصــــــــــىقٍ

ةثٔ
ةثٔ

ســـــم حألةضــــٔـــــــــــف
ســـــم ٍكــــــــــــدس IT

رئُش قضن ترًاهج ًظن الوعلىهاخ BIS

السيدة ً /شىٌ أتى العٌُي عثد الىهاب
الضُد  /هــــــارٌ هطــــــــــر القوص
الضُد  /أَـوـــــــي أحوــــــــد ًىفــــــل

ةثٔ
ةثٔ

ســـــــــم حلـةح ــــــــش
سم حلطجـَم حل خةـــــــــش

الضُدج /أصواء هصطفٍ عثدهللا تدراى

ةثٔ

سم ة كـ حللسخد حل ة ْ
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األقسام العلمية ف الكلية
تتكو الكلية م األقسام العلمية اآلتية :
 .1قسم الم اس ة
أ .د /حاتم الشٌشٌنً

ويشر

رئٌــــس المســـم

النسم عل تدريس المواد اآلتية -:

أوالً :تخصص الم اس ة والمراجعة -:
 #حل لخسزش حل خلٔش ٍةزخبة حل لخسزشى )0ى )2حل لخسئزش حل ظَسئاش ٍحلدةحسئخص
حل لخسئئئزٔش رخلةغئئئش حإلهـةٔـٓئئئش ٍحل لخسئئئزش ئئئن

ةٔئئئخص حإلهئئئدحةؾ ٍحلظنئئئخةٓ

حل لخسزٔش حلناخ ٔش ٍحلظلةٔل حل لخسزْ لةنئَحثم حل خلٔئش ٍةلخسئزش ةخلٔئش ةظندةئش
ٍةطخكل ة خغ س فِ حل لخسزش حل خلٔش ٍة خٓٔ حل لخسزش.
 #هظ ٓش حل لخسزش ٍحل طخكل حل لخسزٔش حل خغ س .
 #ةوخًؾ حلزلغ حل ة ِ فِ حل لخسزش ٍبةحسخص فِ ةوٌـٔش حلزلَع حل لخسزٔش
 #ةزخبة حل حؿ ش ٍة حؿ ش حللسخرخص ٍكخالص فِ حل حؿ ش أهظ ئش حل خرئش
حلدحخةٔش ٍأهظ ش حل خرش حل لخسزٔش حل حؿ ش حإلبحةٓئش ٍحل حؿ ئش حلظلةٔةٔئش
ٍحل خٓوش حإلكػخثٔش فِ حل حؿ ش ٍحل طخكل حل خغ س فِ حل حؿ ش ٍحل خرش
حلدحخةٔش .
 #حل لخسزش حلدٍلٔش ٍة خٓٔ حل لخسزش .
 #ةلخسزش حلزوَك ٍض كخص حلظؤةٔن ٍحل سظطفٔخص ٍحلفوخب ٍحلـ ٔخص حلظ خٍهٔئش
ٍحل ٔ ٓش ٍرٔ ًخ ةن حل وطآص حل ظ ػػش .
 #ةلخسزش كدَةٔش ٍ َةٔش ٍحإلـخة حل ة ِ لة لخسزش حللدَةٔش ٍهظخةٌخ .
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 #حل حؿ ئئش ٍحل خرئئئش ةئئئِ كسئئخرخص حللدَةئئئش أهظ ئئئش حل خرئئش حلدحخةٔئئئش فئئئِ
حلَكدحص حللدَةٔش ٍهظم حللسخرخص حإل ظػخبٓش ٍحلنَةٔش .
 #حل لخسئئئزش حلؿئئئ ٓزٔش ٍةزخبثٌئئئخ ٍةطئئئخكةٌخى )0ى )2حل لخسئئئزش ئئئن حلـكئئئخس
حل لخسزش ن ؾ ٓزش حل زٔ خص .
 #طػ ٔم حلوظم حل لخسزٔش .
 #حل لخسزش ن حألبٍحص حل خلٔش .
انيا  :تخصص التكالي

ونظم المعلومات:

 #ةزئئخبة ةلخسئئزش حلظدئئخلٔف ى )0ىٍ )2هظ ٌئئخ ٍةطئئخكةٌخ حل خغئئ س ٍطػئئ ٔم
أهظ ش حلظدخلٔف .
 #هظم حلظدخلٔف حلف ةٔش حلظدخلٔف حل ٔخةٓش ٍحل َحزهخص .
 #رلَع حل ةٔخص ٍأسخلٔذ حلظلةٔل حلد ِ فِ حل لخسزش ٍحلظدخلٔف .
 #ةزخبة حل لخسزش حإلبحةٓش ٍحل لخسزش حإلبحةٓش حل ظندةش ةطئخكل ة خغئ س فئِ
حل لخسزش حإلبحةٓش هظم ابحةس حلظدةفش .
 #طازٔنخص ةلخسزٔش ٍطازٔنخص طدخلٔفٔش ةِ حللخسذ حٕلِ .
 #طنَٓم حألبحء .
 #بةحسخص حلـدٍُ ٍحلظنَٓم حل لخسزِ لة ط ٍ خص .
 #هظم حل ةَةخص حل لخسزٔش ٍحل لخسزش ٍطدوَلَؿٔخ حل ةَةخص .
 #ح ظػخبٓخص حل ةَةخص حل لخسزٔش .
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 .2قسم ادارة األعمال
رئٌــس المسم

ويشر


















أ.د /دمحم سعد شاهٌن

النسم عل تدريس المواد التالية :

حبحةس حأل ئئئخا ٍابحةس ةوظ ئئئخص حأل ئئئخا ٍهظ ٓئئئش حلظوظئئئٔم ٍبةحسئئئش
ابحةٓش رخلةغش حإلهـةٔـٓش ابحةس حل سظطفٔخص حبحةس حل ط ٍ خص حلػغٔ س .
حلسةَك حلظوظٔ ْ حلـَحهذ حلظوظٔ ٔش ٍحلسةَكٔش لةن حةحص حإلبحةٓش .
رلَع حل ةٔخص ٍأسخلٔذ حلظلةٔل حلد ِ فِ حإلبحةس ٍفِ حلظسَٓت .
هظئئم حل ةَةئئخص حإلبحةٓئئش ٍحلظسئئَٓنٔش فئئْ ةوظ ئئخص حأل ئئخا ٍحل وظ ئئئخص
حل دةٔش .
ابحةس حلظسئئئَٓت ٍرلَػئئئي ٍةطئئئخكةي ٍحلظسئئئَٓت حلئئئدٍلِ ٍطسئئئَٓت حل ئئئدةخص
حلػئئئلٔش ٍاسئئئظ حطٔـٔخص حلظسئئئَٓت ٍسئئئةَكٔخص حل سئئئظٌةم ٍابحةس حل زٔ ئئئخص
ٍحلظَزٓع ٍطسَٓت حل دةخص .
ابحةس حإلهظخؽ ٍحل ٔخص ٍابحةس حلـَبس .
ابحةس حل َحب ابحةس حل طظ ٓخص ٍحل خزم ٍحلط حء ٍحلظ ـٓن فِ حل وظ ئخص
حل دةٔش ىحل سظطفٔخص) .
ابحةس حل َحةب حلزط ٓش ٍسٔخسخص ٍةطدبص حألف حب .
سٔخسخص ٍحسظ حطٔـٔخص ابحةٓش .
بةحسش ؿدٍُ حل ط ٍ خص ىحلـخهذ حإلبحةّ ٍحل خلْ) .
ابحةس حأل خا حلدٍلٔش .
ا بم ٍ ب خص خةش .
ابحةس أسَح ٍةوظ خص ةخلٔئش ىروئَك ٍضئ كخص طئؤةٔن) أسئَح ةأس حل ئخا
ٍحالثظ خم حل ػ فْ ٍحل خةبص حل ػ فٔش .
حلظ َٓل ٍحإلبحةس حل خلٔش ٍهظ ٓئش حلظ َٓئل ٍحلظ َٓئل حلئدٍلِ ٍحلٌٔدئل حل ئخلِ
ٍابحةس حإلسظؼ خة .
ابحةس خةش ٍابحةس خةش ةنخةهش ٍابحةس ةلةٔش .
طازٔنخص ابحةٓش ةِ حللخسذ حٕلِ .
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 .3قسم االقتصاد والمالية العامة
رئٌس المسم

أ .د /أسامه دمحم حامد بدر

ٍٓظؿ ئ ن ط ػػئئخص حألسئئظخدٓش فئئِ حال ظػئئخب حلظلةٔةئئِ ٍحال ظػئئخب حلظازٔنئئْ –
حل خلٔش حل خةش .

ويشر


















النسم عل تدريس المواد التالية :

ةزئئئخبة حال ظػئئئخب ٍبةحسئئئخص ح ظػئئئخبٓش رةغئئئش حؿوزٔئئئش ٍبةحسئئئخص فئئئِ
ةوٌـٔش حلزلَع حال ظػخبٓش .
ةَحةب ح ظػخبٓش ٍطاَة ح ظػخبُ ٍطخةٓا حلفد حال ظػخبُ .
ح ظػخبٓخص حلظو ٔش ٍحلظ أف ٍح ظػخبٓخص حل فخًٔش ٍط أف ا ةٔ ِ .
ح ظػخبٓخص حلونَب ٍحلزوَك ٍحلوظ ٓش حلوندٓش ٍحال ظػخب حلوندُ .
ح ظػخب طلةٔةِ .
طازٔنخص ح ظػخبٓش ةِ حللخسذ حٕلِ .
ح ظػخبٓخص حل ط ٍل ٍبةحسخص حلـدٍُ حال ظػخبٓش .
هظ ٓش ح ظػخبٓش ؿـثٔش ٍكةٔش ٍةطخكل ح ظػخبٓش ة خغ س .
ح ظػخب بٍلِ ٍطدظبص ٍةوظ خص ح ظػخبٓش بٍلٔش .
ح ظػخبٓخص حإلهظخؽ ٍحل َحةب حلزط ٓش .
ح ظػخب ةٓخؾِ ٍ ٔخسِ .
حل خلٔش حل خةش ٍحال ظػخب حل خ .
حلسٔخسخص حل خلٔش .
حل َحزهش حل خةش ٍحلظ َٓل حلنَةِ .
حلؿ حثذ رٔ حل زخض س .
هظم ؾ ٓزٔش ٍهظم ؾ حثذ ةنخةهش ٍحل وخز خص حلؿ ٓزٔش .
طؤػٔ حلظط ٓ خص حل خلٔش ةِ حل ظغٔ حص حال ظػخبٓش .
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 .4قسم اال صاء والرياضة والتأمي
رئٌس المسم

أ.د /نصر ابراهٌم رشوان

ٍٓظؿ ن ط ػػخص حألسظخدٓش فِ حالكػخء ٍحلظؤةٔن ىطؤةٔوخص خةش  -ةَ
حكظَحةٓش) .

ويشر

النسم عل تدريس المواد اآلتية :

 #ةٓخؾئئئٔخص حأل ئئئخا ٍةٓخؾئئئٔخص حأل ئئئخا حل ظندةئئئش ٍأسخسئئئٔخص حل وائئئت
حل ٓخؾِ .
 #حالكظ خالص ٍحلظَزٓ خص حالكظ خلٔش ٍحل ةٔخص حل طَحثٔش .
 #ةزخبة حالكػخء ٍحالكػخء حلظازٔنِ ٍحكػخء ةٓخؾِ ٍحكػخء سدخهِ
ٍهظ ٓش حالكػئخء ٍة ئل حالكػئخء ٍطلةٔئل حكػئخثِ ٍحكػئخء ال ة ةئِ
ٍةوخًؾ حلزلغ فِ حالكػخء ٍكـ حكػخثٔش ٍـ حكػخثٔش .
 #ةدخل ٍطلةٔل بٓ َؿ حفٔخ ٍـ رلغ سدخم ٍحكػخءحص سدخهٔش ٍكَٔٓش
ٍه خدؽ سدخهٔش .
 #هظ ٓئش حل ٔوئئخص ٍطػئ ٔم حلظـئئخةد ٍحلظنئئدٓ حص حل أئئش ٍطلةٔئئل ئئدبُ
ٍحلظلةٔل حل ظ دب لة ظغٔ حص ٍطلةٔل حالهلدحة حل ظ دب ٍطلةٔل حلسبسل حلـةؤش
ٍحلز ةـش حل أش ٍرٔ حل أش ٍخاَـ حالهظظخة ٍحل لخكخس .
 #ةزخبة حللخسذ حٕلِ ٍلغئخص حلز ةـئش ٍطػئ ٔم هظ ٓئش حلز ةـئش ٍحهظ ئش
ططئئغٔل حللخسئئذ ٍ َح ئئد حلزٔخهئئخص ٍحسخسئئٔخص حللخسئئزخص حل ة ٔئئش ٍحلائئ
حالكػخثٔش ةِ حللخسذ ٍطلةٔل حلوظم طازٔنخص حكػخثٔش ةِ حللخسذ حٕلِ .
 #حلظئئئؤةٔن ٍهظ ٓئئئش حل ائئئ ٍحلظئئئؤةٔن ٍا ئئئخبس حلظئئئؤةٔن طؤةٔوئئئخص أضئئئ خظ
ٍطؤةٔوئئخص خةئئش ٍطؤةٔوئئخص اؿظ خ ٔئئش ٍطئئخةٔن رل ئ ُ ٍـٔ ئ حم ٍابحةس حل ا ئ
ٍةوطآص حلظؤةٔن .
 #ةٓخؾٔخص حلظؤةٔن ةٓخؾٔخص حإلسظؼ خة اكػخء حكظَحةُ .
 #ةوخًؾ حلزلغ فِ حلظؤةٔن .
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درجة ال كالوريوس ف التجارة
 ةدس حلدةحسش لؤل بةؿش حلزدخلَةَٓس فِ حلظـخةس  4سوَحص ةِ 8فػَا بةحسٔش .
 حلدةحسش خةش رخلف ش حألٍلِ ٍحلؼخهٔش ٍحلؼخلؼش . حلظ ػع فِ حلف ش حل حر ش فِ أكد حلط ذ حٕطٔش :ىأ)

ىأ) حل لخسزش
ىد) حبحةس حأل خا
ىؽ) حال ظػخب
ىب) حالكػخء حلظازٔنِ
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المنررات الدراسية
يدرس الطالب المنررات الدراسية التالية ف الفرا األر عة
الفرقة األول
منررات الفصل الدراس
االول

ساعات

ساعات
الم اضر
التط يق

0

ة

2

هثاااااااااااااادئ هحاصاااااااااااااثح )1
إدارج أعوااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

3
3

1
1

الضااااااااااااااالى الرٌظُواااااااااااااااً

3

-

أصااااااااااااااااااى ااقرصاااااااااااااااااااد

3

1

رَاضاااااااااااااااُاخ ا عواااااااااااااااا

3

1

0

منررات الفصل الدراس ال ان

ساعات
ساعات
الم اضر
التط يق
ة

0

هثاااااااااااااااااادئ هحاصاااااااااااااااااثح )1
هثااااادئ هحاصااااثح الركااااالُف )1

3

1

3

1

إدارج عاهااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااح

3

0

0

0

-

0

دراصااااااااااخ إقرصاااااااااادَح تل اااااااااح
00

0

0

إًجلُزَاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااح

3

-

ذاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا هُي

3

1

رَاضاااااااااااااااااُاخ اإلصااااااااااااااااار وار

3

1

حقااااااااااااااااااااااااى ااًضاااااااااااااااااااااااااى

3

-

21

4

0

قاااااًىى ذجاااااري وصُاصاااااخ
0

0

0

هالُاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااح )1

3

-

0

0

0

0

0

11

0

4

الفرقة ال انية
منررات الفصل الدراس
األول

ساعات

هحاصثح شاركاخ ااشاصا
هثاااادئ الوحاصاااثح اادارَاااح
دراصاااااااااااااااخ هحاصااااااااااااااثُح
تل اااااااااااااااااااح اًجلُزَاااااااااااااااااااح
إدارج الوااااااااىارد الثشاااااااارَح
إدارج ذضاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااىَ
اقرصاااااااااد ًقااااااااىد وتٌااااااااى
هثااااااااااااااااادئ ااحصااااااااااااااااااء

3

1

3
3
3
3
3

1
1
1
1

21

6

0

0

0

0

0

0

ذطثُقااااااخ هحاصاااااثُح وإدارَاااااح
علااااااااااً الحاصااااااااااة اِلااااااااااً
إدارج إًراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
دراصاخ إدارَاح تل اح إًجلُزَاح
هالُاااااااااااااااااااااااااح عاهاااااااااااااااااااااااااح
دراصاخ ذ هٌُاخ إحصائُح تل ح
قاااااااًىى ذجاااااااري وصُاصاااااااخ

3
3
3
3
3

1
1
1
1

هالُاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااح )2

3

-

21

5

منررات الفصل الدراس ال ان

ة

3

0

الوحاصثح فاً شاركاخ ااهاىا

3

1

ساعات
الم اضر
التط يق

1

0

ساعات
الم اضرة

ساعات
التط يق

0

0

0

0

0

0

0

0
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الفرقة ال ال ة
منررات الفصل الدراس
األول

ساعات

ساعات
الم اضر
التط يق

ة

هثادئ هحاصثح الركالُف )2

3

1

هشااااكل هحاصاااثُح هعاصااارج

3

1

هحاصاااثح حكىهُاااح وقىهُاااح

3

1

إدارج هااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااىاد

3

1

ذوىَاااااااااااال وإدارج هالُااااااااااااح

3

1

احصااااااااااااااااااء ذطثُقاااااااااااااااااً

3

1

ذجااااااااااااااااااارج خارجُااااااااااااااااااح

3

1

21

7

1

1

1

1

1

1

منررات الفصل الدراس ال ان

ساعات
الم اضرة

ساعات
التط يق

أصاااااااااااااااااااااى هراجعاااااااااااااااااااااح
1

ورقاتااااااااااااااااااااااح داخلُاااااااااااااااااااااااح

3

هحاصااااااااااااثح ضاااااااااااارَثُح )1

3

1

إدارج أعوااااااااااااااااا دولُااااااااااااااااح

3

-

إدارج إصااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار وار

3

1

ذٌوُااااااح وذصطااااااُظ إقرصااااااادي

3

1

إقرصااااااااااااااااااااااااد ذحلُلاااااااااااااااااااااااً

3

1

1

1

1

1

1

1

1

ذطثُقاااخ هحاصااثُح وإحصااائُح
1

علااااااااااً الحاصااااااااااة اِلااااااااااً
1

3

1

21

6

الفرقة الرا عة ( أوالً  :شع ة الم اس ة )
منررات الفصل الدراس
األول

ساعات ساعات
الم اضرة التط يق

ًظاااااااان الركااااااااالُف الفعلُااااااااح

3

1

هراجعاااااااااااااح الحضاااااااااااااااتاخ

3

1

هحاصاااااااااثح ضااااااااارَثُح )2

3

1

هحاصااااااثح هالُااااااح هرقدهااااااح

3

1

ًظاان الوعلىهاااخ الوحاصااثُح

3

1

1

1

1

1

1

منررات الفصل الدراس ال ان
هحاصاااااااثح إدارَاااااااح هرقدهاااااااح

3

1

هحاصاااااااااااااااااااااااثح دولُاااااااااااااااااااااااح

3

-

ذكاااااالُف هعُارَاااااح وهىا ًااااااخ

3

1

هحاصااثح الوٌشا خ الورصصصااح

3

1

تحااىز العولُاااخ فااً الوحاصااثح

3

1

إدارج أصىا وهؤصضاخ هالُح

3

1

هشااااااكل إقرصاااااادَح هعاصااااارج

3

1

21

6

1

1

1

1

1

1

للقاااااااااااااااااااىائن الوالُاااااااااااااااااااح

1

3
11

6

1

1

الرحلُاااااااااااااال الوحاصااااااااااااااثً
1

ساعات
ساعات
الم اضر
التط يق
ة

1

1
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انيا ً  :شع ة إدارة األعمال
منررات الفصل الدراس
األول

ساعات ساعات
الم اضرة التط يق

منررات الفصل الدراس ال ان

ساعات
ساعات
الم اضر
التط يق
ة

ًظرَاااااااااااااخ الرٌظااااااااااااُن

3

-

إدارج الجاااااااااااااااااااااااااااااىدج

3

1

تحىز العولُاخ اادارَح

3

1

تحاااااااااااىز الرضاااااااااااىَ

3

1

ذضااااااااااااااااااااااااىَ دولااااااااااااااااااااااااً

اإلدارج اإلصااااااااارراذُجُح

3

1

إعاااااااااالى وعالقااااااااااخ عاهاااااااااح

3

ًظن الوعلىهاخ اإلدارَح

3

1

دراصااااخ جااادوي الوشاااروعاخ

3

1

هشااااااكل إقرصاااااادَح هعاصااااارج

3

1

11

5

21

6

1

1

1

1

1

هحاصاااااااثح إدارَاااااااح هرقدهاااااااح

3

1

إدارج هشااااااااااروعاخ صاااااااااا ُرج

3

1

إدارج أصىا وهؤصضااخ هالُاح

3

1

3

1
-

1

1

1

1

1

1

1

ال ا ً  :شع ة االقتصاد
منررات الفصل الدراس
األول
اقرصااااااااااااااد رَاضاااااااااااااً

ساعات

ساعات
الم اضر
التط يق

منررات الفصل الدراس ال ان

ة

ساعات
ساعات
الم اضر
التط يق
ة

هحاصااااااااثح ادارَااااااااح هرقدهاااااااااح

3

1

3

1
1
1

3

1

3

-

دراصح جدوي وذقىَن الوشروعاخ

اقرصاااااااادَاخ ااًراااااااا

3

1

ذصطااااااااااااااااااااااااُظ اقلُوااااااااااااااااااااااااً

3

اقرصاااااااااااااااد ًقاااااااااااااادي

3

1

ذكاااااااااااااااااااارالخ وهٌظواااااااااااااااااااااخ

3

1

1

ذطىر الفكر ااقرصاادي

11

1

1

1

1

1

1

1

اقرصااااااااااااااااااااااادَح دولُااااااااااااااااااااااح

ذطثُقاخ إقرصادَح علً

1

الحاصاااااااااااااة اِلاااااااااااااً

3

1

ذطىر اقرصادي وهىارد اقرصادَح

3

-

إقرصااااااااااااااد قُاصاااااااااااااً

3

1

إدارج أصااىا وهؤصضاااخ هالُااح

3

1

هشااااااكل إقرصاااااادَح هعاصااااارج

3

1

11

5

21

6

1

1

1

1
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را عا ً  :شع ة اال صاء
ساعات

منررات الفصل الدراس األول

منررات الفصل الدراس
ال ان

ساعات
الم اض
التط يق

رة

ساعات
ساعات
الم اضر
التط يق
ة

احصااااااااااااااااء رَاضاااااااااااااااً )1

احصااااااااااااء رَاضاااااااااااً )2

1

1

3

1

هٌهااا صاااعح تالل ااح اإلًجلُزَااح

3

1

احصااااااااااااااااااااء صاااااااااااااااااااكاًً

3

1

تحاااااااااااااااااااااىز عولُااااااااااااااااااااااخ

3

1

اقرصااااااااااااااااااااد قُاصاااااااااااااااااااً

3

1

ذحلُااااااال ااًحااااااادار الورعااااااادد

3

1

ًظرَاااااااااااااااااااح العٌُااااااااااااااااااااخ

3

1

رَاضاااااااااااااااُاخ إحصاااااااااااااااائُح

3

1

ذصاوُن وذحلُاال ذجاارب تل ااح

3

-

ذحلُاااااااااال احصااااااااااائً لااااااااااً

3

1

ل اح ترهجاح حاصاة لااً )2

3

1

ل اااح ترهجاااح حاصاااة لاااً )1

3

1

هشااااكل إقرصاااادَح هعاصااارج

3

1

11

6

21

6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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رنامج ال كالوريوس ف " نظم معلومات األعمال "
)Business Information Systems (BIS
 ط يعة وأهدا ال رنامج
ام حالسظ دح حلف خا ٍحلدفء لة ةَةخص ٍطنؤخص حالطػخا د أغزق وػ ح ش
أسخسٔخ فِ طلنٔت ةٔـس طوخفسٔش ل وطآص حأل خا ك خ طسخ د فِ طلنٔت حلظ ٔـ فِ
حلَكئئدحص حللدَةٔئئش ٍحل وطئئآص حلظئئِ ال طٌئئدف حلئئِ حلئ رق ٍفئئِ ةوطئئآص حل ئئدةخص
رػفش خخغش  ٍٓ .كـ حلز هخةؾ ةِ حسظ دةخص طدوَلَؿٔخ حل ةَةخص فِ ه أؿئش
ٍكئئئل ةطئئئدبص ةئسسئئئخص حأل ئئئخا رؤهَح ٌئئئخ حل ظةفئئئش ابحةٓئئئش أٍ طسئئئَٓنٔش أٍ
ةلخسئئزٔش أٍ حهظخؿٔئئش ٌٍٓ .ئئدف حلز هئئخةؾ حلئئِ ح ئئدحب خئ ٓؾ ٓ ظةئئم ةٌئئخةحص لنٔئئخبس
حالطػخالص ز كل حل سظَٓخص كئل حل طئدبص ٍٓ .سئخ د حلز هئخةؾ حٓؿئخ فئِ حم
ٓفٌئئئم حلئئئدحةس حكظٔخؿئئئخص ًودسئئئش حلزئئئ حةؾ ٍةئئئدٓ ُ حأل ئئئخا ٍحل سئئئظ دةٔن
لة ةَةئئخص  .فوؿئئم ة ةَةئئخص حأل ئئخا ك ـئئخا لةدةحسئئش ٓظ ةئئت رظائئَٓ ٍابحةس
ٍاسظ دح حل ةَةخص ٍطنؤخص حالطػخا .

 أهمية ال رنامج
لمااا ندرس ف تخصص نظم معلومات األعمال ؟
ٓئئَف حلز هئئخةؾ خةفٔئئش َٓئئش فئئِ حل ـئئخالص حلظـخةٓئئش ٍٓئًئئل حلئئدةحس حل ئِ
حلئئئدخَا فئئئِ ةٌوئئئش طظ ةئئئت رخل ةَةئئئخص ٍطدوَلَؿٔئئئخ حالطػئئئخا فخلاخلئئئذ ٓئئئدةس
رخالؾخفش حلِ حل ةفٔش حالسخسٔش فِ حل ةَ حلظـخةٓش ةـخالص أخئ ُ ةؼئل طائَٓ
حلز حةؾ ٍطازٔت كـ حلز حةؾ حلـخًـس رخالؾئخفش حلئِ طلةٔئل ٍطػئ ٔم ٍطائَٓ
ٍحبحةس حلظازٔنئئئخص حللخسئئئَرٔش فئئئِ ةـئئئخالص حأل ئئئخا حل ظةفئئئش  .فئئئخل
حلز هخةؾ ةئًل الم ٓ ل ةاَة ر حةؾ

Developer

حل وطئآص ٍحأل ئخا

Business Process Analyst

ةـئئخالص حأل ئئخا

Application Specialist

Modeler

حلظئئئدةٓ

Teaching

ةلةئل

ٓؾ ةئئئن

ةٔئخص فئِ ةـئخالص

أخػئخثِ طازٔنئخص كخسئزخص فئِ
أخػئئخثِ ه أؿئئش لةزٔخهئئخص

Data

فئئئِ ةـئئئخا طدوَلَؿٔئئئخ حالطػئئئخا ٍحل ةَةئئئخص
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ةلةئئل هظئئم  Systems Analystأخػئئخثِ طنٔئئٔم ٍحخظزئئخة حلز ئ حةؾ ٍحلظازٔنئئخص
Software Evaluator and Compliance Tester

حم حلظ كٔـ فِ حلز هخةؾ سئٔدَم ةئِ أفؿئل حل خةسئخص فئِ حبحةس

ةٔئخص

حل وطئئئئآص ابحةس ةطئئئئ ٍ خص طدوَلَؿٔئئئئخ حل ةَةئئئئخص ٍحالطػئئئئخا حبحةس هظئئئئم
حل ةَةخص فِ حل وطؤس ٍحسظ حطٔـٔخص ٍكَك ش هظم ة ةَةخص حال ئخا كئل دلئم
رخلظازٔنئئئخص حل ظفةئئئش فئئئِ ةـئئئخا حهطئئئاش حل وطئئئؤس ةلخسئئئزٔش ٍطسئئئَٓنٔش ٍحهظخؿٔئئئش
ٍط َٓةٔش ٍابحةٓش .
 الدرجة العلمية والن ول ف ال رنامج
ط وق ؿخة ش ـواخ روخء ةِ ـةذ ةـةئ

كةٔئش حلظـئخةس بةؿئش حلزدئخلَةَٓس

فِ حلظـخةس ض زش هظم ة ةَةخص حال خا . business information systems
ٍٓنزل رخلز هخةؾ حلابد حل سظـدٍم حل نزَلَم ردةٔش حلظـخةس رخلف ئش حالٍلئِ
ةن حلابد حللخغةٔن ةِ حلؼخهَٓش حل خةش حٍ ةخ ٓ خبلٌخ ٍٍفنخ لطئ ٍـ ٍ َح ئد
طنظ كٌخ لـوش حالض حف حلظوفٔأٓش ةِ حلز هخةؾ ٍط ظ دًخ حلةـوش حل ةٔخ لإلض حف .
 خطة المنررات الدراسية
حٕطئِ طَزٓ ٌئخ حسظ ضئخبٓخ ل َح ٔئد ـئ ف حل نئ ةحص حلدةحسئٔش فئِ حلز هئخةؾ
ٍدلئئم ل سئئخ دس حلاخلئئذ ٍحل ضئئد حألكئئخبٓ ِ فئئِ حخظٔئئخة حل نئ ةحص حلدةحسئئٔش ةئئع
حلظؤكئئد حم حل ن ئ ةحص حلظئئِ ٓدةسئئٌخ حلاخلئئذ فئئِ كئئل فػئئل بةحسئئِ طظَ ئئف ةئئِ
حخظٔخةحطي ٍخاظي حلدةحسٔش حلظِ ٓؿ ٌخ لي ٍٓظخر ٌئخ ة ئي حل ضئد حالكئخبٓ ِ ٍٓئظم
حلظ دٓل فٌٔخ ٍفنخ لظ ٍف حلاخلذ  ٍٓ .دن ل ـة

حلدةٔئش روئخء ةئِ ح ظئ حف لـوئش

حالض حف حل َحفنش ةِ ـ ف ر ؽ حل ن ةحص ل َحؿٌئش رئ ٍف حلظ ئ ؽ لئز ؽ
حلابد .
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كود
المنرر

اسم المنرر

الساعا
ت
المعتمدة
للمنرر

ساعات التدريس
اس وعيا
تط ينا
ت
نظرية
عملية

كود
المنرر

اسم المنرر

الساعا
ت
المعتمدة
للمنرر

ساعات التدريس
اس وعيا
تط ينا
ت
نظرية
عملية

المستو االول freshman (first) year
مدخل
GEN

121

GEN
120

GEN
126
GEN
121
GEN
123

GEN
123

كود
المنرر
المستو
com
021

com
020
com
026
com
021
com
023
com
023

لل اس ات
االلية

6

0

GEN
129

1

Introduction
to computers

طرا ال
وكتا ة
التنارير

رياضيات
mathematics

االخالقيات
و نوا االنسا

6

6

0

GEN
128

لغة انجليزية
English
Language
مندمة ف
اال صاء

6

6

1

GEN
126

مدخل ال النانو
Introduction
to law

6

6

1

com
111

م ادئ االقتصاد
Principles of
economics

اصول االدارة
والتنظيم

6

6

0

com
110

Research
methods
and report
writing

Introduction
to statistics

Fundaman tals of
mangem ent and
organizati on

اصول
الم اس ة
Fundamen
tals of
accounting

اسم المنرر

6

6

0

18

19

10

الساعا
ت
المعتمدة
للمنرر

ال ان sophomore (second) year
التط ينات المكت ية
لل اسب االل
6
Computer
office
applications
م ادئ التسويق
6
Principles of
marketing
اصول التكالي
Fundamentals
6
of cost
accounting
ريادة االعمال
6
Entrepren
eurship
رياضيات االعمال
6
Business
mathematics
م اس ة الشركات
6
Accounting for
comanies
18

xxx

ساعات التدريس
اس وعيا
تط ينا
ت
نظرية
عملية

السلو التنظيم
Organization
behavior

منرر اختيار

6

6

-

6

6

-

6

6

1

6

6

-

6

6

-

18

18

0

اسم المنرر

الساعا
ت
المعتمدة
للمنرر

029

كود
المن
رر

ساعات التدريس
اس وعيا
نظرية

تط ينات
عملية

م ادئ التمويل
واالستشارات
Principles of
& finance
investment

6

6

1

028

قانو تجار
Business law

6

6

1

012

م ادئ التامي
Principles of
insurance

6

6

1

6

6

1

6

6

-

6

6

-

18

18

1

com

6

1

6

1

6

1

6

1

6

1

010

6

1

xxx

18

3

com

com

com

011
com
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Ethics and
human rights

6

6

1

اال صاء التط ين
Applied
statistics
اصول المراجعة
Fundamentals
of auditing
منرر اختيار

كود المنرر
المستو ال ال

com
621

com
626

Bis
623

Bis
623

xxx

كود
المنر
ر

اسم المنرر

الساعات
المعتمدة
للمنرر

junior (third) year
ت ليل
اقتصاد
جزئ
Microeco
n omic
Analysis
ال رامج
وال زم
الجاهزة ف
مجاالت
االعمال
Software
Package
for
Business
ت ليل
وتصميم
النظم
System
Analysis
and Design

مراجعة
ال سا ات
االلكترونية
Auditing
EAS
منرر
اختياري

اسم المنرر

ساعات التدريس اس وعيا
نظرية

تط ينات
عملية

كود
المنرر

6

6

-

Bis
629

6

6

1

Bis
628

6

6

6

Bis
626

6

6

6

6

6

6

13

13

12

الساعات
المعتمدة
للمنرر

ساعات التدريس اس وعيا
نظرية

تط ينات
عملية

Bis
612

xxx

كود
المنرر

6

6

Bis
123

Bis
120

نظم الم اس ة
االلكترونية
Electronic
& Account
System

6

6

6

Bis
128

Bis
126

قواعد ال يانات
Datas Base

6

6

6

Bis
132

Bis
121

xxx

نظم دعم النرار
Decision
support
Systems

لغة رمجة 1
Programming
Language 1

6

6

6

6

6

6

6

6

6

ال رمجة الهيكلية

المستو الرا ل senior (fourth) year
نظم الخ رة ف تط ينات
االعمال
Bis
6
Expert System in
121
Business
Applications

استخدامات الوسائط
المتعددة ف مجاالت
االعمال
Multimedia
Applications in
Bussines
منرر اختيار

اسم المنرر

الساعات
المعتمدة
للمنرر

ساعات التدريس
اس وعيا
تط ينات
نظرية
عملية

6

6

6

6
13

6
13

6
13
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Structural
and object
oriented
Programming

التجارة
االلكترونية

6

6

6

E- Commerce

منرر اختياري

اسم المنرر

ام نظم
المعلومات
Information
Systems
Security

تطوير
المواقل عل
الش كة
العنك وتية

6

6

6

13

13

13

الساعات
المعتمدة
للمنرر

6

6

ساعات التدريس
اس وعيا
تط ينات
نظرية
عملية

6

6

6

6

Web Site
Developm
ent

ال
التط ين
للتخرج
Bis132

10

3

3

رنامج كالوريوس الم اس ة والتمويل

نظام الساعات المعتمدة

التعري

ال رنامج

ر هخةؾ حل لخسزش ٍحلظ َٓل ًئَ ر هئخةؾ ة ػئع ٍةظ ٔئـ ٓطئ ل ط ػػئِ
حل لخسزش ٍحلظ َٓل ًٍَ ةخ ٓظَحء ةع حكظٔخؿخص سَ حل ل ٍَٓحكذ حالطـخًخص
حللدٓؼئئش فئئْ حل ةئئَ حل لخسئئزٔش ٍحلظ َٓئئل ةئئن هخكٔئئش ك ئئخ ٓةظئئـ ردخفئئش ةظاةزئئخص
حلـَبس ٍحال ظ خب ةن هخكٔش أخ ُ .
السمات المميزة لل رنامج

-

ٓظَحكذ حلز هخةؾ ةع ةظاةزخص سَ حل ل ةن خئبا طنئدٓم خئ ٓؾ ةئًئل
ة ٔخ ش ٍ ةٔخ ش ةدظسزخ ش ةٌخةحص ةٌؤش خلٔش حلدفخءس .
طلنت حلظفخ ل ٍحالطػخا حل زخض رٔن ؿَ ًٔجش حلظدةٓ ٍحلاخلذ .
ط ـٓـ ٍطآَ اسظ حطٔـٔخص حلظ ةٔم ٍحلظ ةم .
ٓ ح ِ حلظفخٍص فْ ةسظَٓخص حلابد ٍطلدٓد حل زت حلظدةٓسِ حل بثم لٌم
ٍحلأُ ٓظفت ةع دةحطٌم .
أٍا ر هئئخةؾ روظئئخ حلسئئخ خص حل ظ ئئدس رخلةغئئش حل رٔئئش ردةٔئئش حلظـئئخةس –
ؿخة ش ـواخ .

مواصفات خريج ال رنامج

ٌٓئئدف
رخل ٌخ
-

حلز هئئخةؾ الئئِ اكسئئخد حلائئبد حل ٌئئخةحص حل ٌؤئئش حلظئئِ ط دوئئي ةئئن حلنٔئئخ
حلظخلٔش رـدحةس ٍكفخءس خلٔش :
حلنٔخ ردةحسخص ٍطلةٔل حألسَح حل خلٔش .
طػ ٔم ٍططغٔل حلوظم حإلبحةٓش ٍحل لخسزٔش .
حسظ دح حألسخلٔذ حل ة ٔش فْ كل حل طدبص حل ةٔش .
ا دحب ٍ ؼ ٍطفسٔ حلظنخةٓ فْ ةـخلِ حلظ ػع رؤسةَد ة ِ .
حسئئظ دح طازٔنئئخص حللخسئئذ حاللئئئِ ٍطدوَلَؿٔئئخ حل ةَةئئخص فئئْ ةـئئئخلِ
حلظ ػع .

شروط التندم لل رنامج

ٓنزل حلز هخةؾ ةن ؿ ٔع حلابد حلـدب حل ةظلنٔن ردةٔش حلظـخةس ؿخة ئش ـوائخ
ن ـ ٓت ةدظذ حلظوسٔت ٍحلائبد حل لئَلٔن ةئِ حلزئ حةؾ حل خغئش ةئن كةٔئخص
أخ ُ حرظدحء ةن حل خ حلـخة ِ . 2121/2109
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كلية التجارة  -و دة ضما الجودة

)Faculty of commerc – Quality assurance unit (QAU

أ.د  /هاني مصطفي الشامي
د / .دمحم رمضا شع ا

عميد الكلية (رئيس مجلس االدارة)
نائب مدير و دة ضما الجودة

طم ح ظ خب طؤسٔ ٍكدس ؾ خم حلـَبس ردةٔش حلظـخةس رـةسش ةـة حلدةٔش ة م
 02رظخةٓا ٍ 2118/7/0ط خةل كَكدس ةسظنةش طظزئع ٔئد حلدةٔئش ابحةحٓئخ ٍطظزئع
ة كـ ؾ خم حلـَبس رـخة ش ـواخ فؤخ .
رؤَح الىحدج :
طا ق ٍكدس ؾ خم حلـَبس ردةٔش حلظـخةس  -ؿخة ش ـوائخ أم طدئَم ةحثئدس فئْ
طزوئِ ة ئئخٓٔ حلـئئَبس ٍحلظ ٔئئـ ٍحلظائئَٓ حل سئظ ٍدلئئم رٌئئدف طلنٔئئت ة ئ ؽ دٍ
ؿَبس ٓلظ حل ـظ ع ٍٓدظسذ ػنظي .
رصالح الىحدج :
ط ئئل ٍكئئدس ؾئئ خم حلـئئَبس ردةٔئئش حلظـئئخةس  -ؿخة ئئش ـوائئخ ةئئِ حلظلسئئٔن
ٍحلظآَ حل سظ ر خ ٓلنت ةسخلش حلدةٔش ٍٓظست ةع اسظ حطٔـٔش حلـخة ش ٍحلَفئخء
ر ظاةزخص حل خٓ حل ظ دس ٍدلم الكظسخد ػنش حل ـظ ع فْ بٍة حلدةٔش فئْ حلظو ٔئش
حلطخةةش ٍحلس ِ للػَا حلدةٔش ةِ حال ظ خب .
أهداف الىحدج :
 -0ط دٔن حلدةٔش ةن طلنٔت ةسخلظٌخ ٍرخٓظٌخ حالسظ حطٔـٔش .
 -2ا بء ٔم حلظ ٔـ ٍحلندةس حلظوخفسٔش فِ كخفش حلظ ػػخص حلظخر ش لةدةٔش .
 -3ح ظ حف حلسٔخسخص ٍحٕلٔخص حلظِ طد م طلنٔت ة خٓٔ حلـَبس .
 -4ةظخر ش ٍطنٔٔم طازٔت حلسٔخسخص ٍحٕلٔخص حلظِ طد م طلنٔت ة خٓٔ حلـَبس.
 -5طازٔت حل خٓٔ حلنَةٔش لب ظ خب ٍؾ خم حلـَبس فِ حلظ ةٔم حل خلِ .
 -6ح ظ حف حسظلدحع ٍكدحص طد م ةظخر ش طازٔت ة خٓٔ حلـَبس .
 -7حكظسخد ػنش حل ـظ ع حل ػ ُ ٍحل ـظ ع حلدٍلِ فِ ة ؿخص حل ةٔش حلظ ةٔ ٔش
رخلدةٔش .
ٍ -8ؾع حلوظم ٍحل خٓٔ ٍحلو خدؽ حل سظ دةش لظنَٓم حألبحء .
 -9طندٓم حلد م حلفوِ أل سخ ٍابةحص حلدةٔش ل سخ دطٌخ ةِ طازٔت ة خٓٔ حلـَبس

 -01طَغٔف ٍطَػٔت حألبحء ألهطاش حلدةٔش حلظ ةٔ ٔش ٍحلزلؼٔش ٍحل دةٔش .
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 -00هط ػنخفش حلـَبس رٔن أف حب ةـظ ع حلدةٔش .
 -02طف ٔل حل طخةكش حلابرٔش فِ طازٔت ة خٓٔ حلـَبس .
 -03اهطخء خ دس رٔخهخص ةظدخةةش لدل ةنَةخص حل ئسسش حلظ ةٔ ٔش
وَركىى هجلش إدارج الجىدج هي :
أ.د  /هدددددددداني مصددددددددطفي الشددددددددامي عميددددددد الكليددددددة (رئدددددديس مجلددددددس االدارة)

1

1

أ.د  /ياسدددددر أ مدددددد السددددديد الجدددددر

1

1

أ.د  /أ مددد ع ددد السددالم أ ددو موس د

1

1

1

أ.د  /هشددددددـام فدددددداروا األ يدددددددـار

أ.د /دمحم ســــــــعد دمحم شــــاهي
أ.د /ــاتم م مـد ع دالرؤو
1

1

1
1

الشيشيني

وكيددددل الكليددددة للدراسددددات العليددددا وال ددددو
وكيدددددل الكليدددددة لشدددددئو التعلددددديم والطدددددالب
وكيل الكلية لشئو ال يئة خدمة المجتمل وتنمية ال يئة

رئدددددددددددددددديس قسددددددددددددددددم إدارة األعمددددددددددددددددال

رئـــــــٌــــــــــس لــــســـــــــــم الـمــحـــــــــاســــبــــــــة

أ.د  /نصدددددددددر إ دددددددددراهيم رشدددددددددوا
1

رئددديس قسدددم اإل صددداء والرياضدددة والتدددأمي

أ.د  /اسددددددددددام دمحم امددددددددددد دددددددددددر رئدديس قسددم األقتصدداد وقددائم تسدديير أعمددال
مدددددددددددددير و دددددددددددددة ضددددددددددددما الجددددددددددددودة

1

1

د / .دمحم رمضددددددددددددددددا شددددددددددددددددع ا

نائب مدٌر وحدة ضمان الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودة

1

األسددتاا  /شددري رأفددت ع ددد ال لدديم امددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي

1

الكليددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة

1

وَركىى الفرَ اإلداري هي:
األستااة  /ه ةهللا زغلول اسماعيل

1

األستااة  /زينب السيد ع د الكريم

1

الدكتورة  /إلهام إ راهيم الدسدوقي

1

1

سددددددددددددكرتيرة و دددددددددددددة ضددددددددددددما الجددددددددددددودة
سددددددددددددكرتيرة و دددددددددددددة ضددددددددددددما الجددددددددددددودة
مسددددددددددددددددددئول الموقددددددددددددددددددل األلكتروندددددددددددددددددد
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وقاااد حصااالد وحااادج ضاااواى الجاااىدج تكلُاااح الرجاااارج جاهعاااح طٌطاااا علاااً
الوشروعُي اِذُُي :

وحــــــــــدة المٌــــــاس والتموٌـــــــــــــــــــــــم
كػةض كةٔش حلظـخةس – ؿخة ش ـواخ فِ حر ٓل  2104ةِ ةط ٍل طائَٓ
طنؤخص طنَٓم ط ةم حلابد ٍهظم حالةظلخهخص رظ َٓل ةن ابحةس ةطئ ٍ خص طائَٓ
حلظ ةٔم حل خلِ – ٍزحةس حلظ ةٔم حل خلِ ةدطي  08ضٌ ٍطظ ٌد حلدةٔش رخسظ حةى .

أ.د  /هاني مصطفي الشامي
أ.د  /خالد إ راهيم سيدأ مد
 أهدا
-0
-2
-3
-4
-5

-0
-2
-3
-4
-5

عميد الكلية
مدير و دة النياس والتنويم

(رئٌس مجلس إدارة الوحدة)

المشروع

اهطئئخء ٍكئئدس لةظنئئَٓم رخلدةٔئئش  .طدئئَم ةٌ ظٌئئخ ةظخر ئئش طائئَٓ طنؤئئخص حلظنئئَٓم لة نئئ ةحص
ةِ طآَ طنؤخص حلظآَ .
ٍحلز حةؾ حل ظةفش ٍطدةٓذ أ ؿخء ًٔجش حلظدةٓ
طنٔٔم لة خةسخص حلظنَٓ ٔي حل حًوي رخلدةٔش .
هط ػنخفش حلظنَٓم حألغٔل ٍحلظنَٓم لةظ ةم ك دخل لظ ٔش ط ةم حلابد ٍطلسٔن حل خةسئخص
حلظدةٓسٔش حلـخة ٔش .
طآَ طنؤخص طنَٓم أغئٔل لة نئ ةحص حلدةحسئٔش خلٔئش حلدؼخفئش طلنئت ةإٓئش
حلظنَٓم لةظ ةم .
طلدٓغ حلةَحثق ٍحلوظم ٍهط ٍؾ خم حسظ حةٓش حل ط ٍل .

العوائد المتوقعة م المشروع

ة كـ لظنَٓم حلابد ةـٌـ لبخظزخةحص حاللدظ ٍهٔش .
غٔخرش ٍػٔنش لظنَٓم ط ةم حلابد لدةٔش حلظـخةس – ؿخة ش ـواخ .
بلٔل َح د أخب ٔش ل ةٔش حلظنَٓم ٍحلنخث ٔن ةٌٔخ .
غٔخرش ٍة حؿ ش طَغفٔخص ٍهَحطؾ حلظ ةم لة ن ةحص حلظِ ٓط ةٌخ حل ط ٍل .
طنٔٔم حلَة ش حالةظلخهٔش ٍطلدٓد حل ئض حص حلظِ طفئ ؼ ؾئ ٍةس روئخء هظئم طنئَٓم ردٓةئي أٍ
طلسٔن حل خةسخص حلنخث ش .
 -6روئئَك أسئئجةش لة نئئ ةحص حل ظئئخةس ط ظ ئئد ةئئِ حألسئئجةش حل َؾئئَ ٔش ٍطنئئٔ حل سئئظَٓخص
حل فٔش حل ظةفش ٍطآَ هظخ الدظ ٍهْ لبةظلخهخص ٍةٔدوش ةٔش حلظػلٔق ٍحل غد .
ٔ -7خس حألػ ٍحل بٍب حلظ ةٔ ِ هظٔـش طازٔت حلظنَٓ خص حل نظ كش ةِ ٔوئخص ةئن حلائبد
.
 -8طلدٓغ حلةَحثق ٍحلسٔخسئخص ٍحلنَح ئد حل خغئش رظنئَٓم ط ةئم حلائبد فئِ ؾئَء ةئخ أسئف ص
وي حلظـخةد فِ ًأح حل ط ٍل .
 -9حسظ حطٔـٔش لةظدةٓذ ةِ ـ حلظنَٓم ٍحلظآَ حل سئظ لبةظلخهئخص رخلدةٔئش أػوئخء ٍر ئد
حهظٌخء حل ط ٍل .
 -01طم حالهظٌخء ةن حل ط ٍل ٍطم طسةٔ ي
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مشروع دعم وتطوير الفاعلية التعليمية ( )SDEE
كلية التجارة جامعة طنطا
أ.د  /هاني مصطفي الشامي
د  /م مـــــد رمضا شع ا

عميد الكلية (مدير المشروع)
نائب مدير و دة ضما الجودة

كػةض كةٔش حلظـخةس ؿخة ش ـواخ فئْ ٓوئخٓ  2106ةئِ ةطئ ٍل ب ئم ٍطائَٓ
حلفخ ةٔئئئئش حلظ ةٔ ٔئئئئش ر ئسسئئئئخص حلظ ةئئئئٔم حل ئئئئخلِ ى )SDEEرظ َٓئئئئل ةئئئئن ابحةس
حل ط ٍ خص رَزحةس حلظ ةٔم حل خلِ ٍؿخة ش ـواخ .
 الهد

الرئيس للمشروع :

حل سئئخً ش فئئْ طئئَفٔ رٔجئئش ط ةٔ ٔئئش ط فئئع ةسئئظَُ حلفخ ةٔئئش حلظ ةٔ ٔئئش رخل كةئئش
حلـخة ٔئئش حألٍلئئِ ر ئئخ ٓؿ ئ ن اةئئدحب حل ـظ ئئع ر ئ ٓـٔن دٍُ ةَحغئئفخص طَحكئئذ
ةظاةزخص سَ حل ل
 األهدا التفصيلية للمشروع :
 طآَ حلزؤش حلظلظٔش ر خ ٓظبثم ةن حلا حللدٓؼش فْ حلظ ةٔم ٍحلظ ةم .
ٍ ؾع حسظ حطٔـٔخص لةظ ةٔم ٍحلظ ةم ر طخةكش حألـ حف حل ؤش
 طآَ حلز حةؾ حلظ ةٔ ش حلنخث ش ٍفنخ لة خٓٔ حالكخبٓ ٔش حل ؿ ٔش .
 طآَ أسخلٔذ حلظ ةٔم ٍحلظ ةم لظط ل أسخلٔذ رٔ طنةٔدٓش طظَحفت ةع هظم ط ةم
كدٓؼش ةن خبا حلظدةٓذ ٍٍةش حل ل .
 طف ٔل هظخ ؿَبس حلز حةؾ ىردءح ش ةن حلظَغٔف حلظنٔٔم حالسظفخبس ةن حلظغأٓئش
حل حؿ ئئش حل حؿ ئئش حلدحخةٔئئش ٍحل خةؿٔئئش ا ئئدحب طن ٓ ئ حلز هئئخةؾ ٍؾئئع
خاش طلسٔن ٍطازٔنٌخ ) ل فع كفخءس حل وظَةش حل ةٔش ٍحلظازٔنٔش ٍحل ـظ ٔش
لة لظَُ حل ة ِ .
 زٓخبس ة طخةكش أ ؿخء ًٔجش حلظدةٓ  /حلٌٔجش حل خٍهئش  /حلائبد فئْ طف ٔئل
هظخ ؿَبس حلز حةؾ حلظ ةٔ ٔش .
 طائئَٓ أسئئئخلٔذ حلظنٔئئئٔم ٍهظئئئم حالةظلخهئئخص ر ئئئخ ٓؿئئئ ن طلنٔئئئت حل ؿئئئخص
حلظ ةٔ ش حل سظٌدفش .
 زٓئئخبس ةؾئئخ حلائئبد ٍأ ؿئئخء ًٔجئئش حلظئئدةٓ ٍحألـ ئ حف حل ـظ ٔئئش ئئن
ةسظَُ حلفخ ةٔش حلظ ةٔ ٔش .
 حل طخةكش فْ ةةظنٔئخص سئوَٓش ةئِ ةسئظَُ حل ئسسئخص حل ظ خ ئدس رخلـخة ئخص
حل طئئخةكش لوط ئ حل خةسئئخص حلـٔئئدس فئئْ ة ظةئئف حل ـئئخالص ٍهط ئ فخ ةٔئئخص
حلةنئئخءحص ٍحلزٔخهئئخص ٍحل ةَةئئخص حإللدظ ٍهٔئئش ٍحل ازَ ئئخص حلَة ٔئئش ٍ ئئد طئئم
حالهظٌخء ةن حل ط ٍل ٍطم طسةٔ ي فْ بٓس ز . 2108
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حلدةٔشالكلية
طالب
يتعامل
األقسامحألالت
معهاـبد
خةل ة ٌخ
سخ حلظِ ٓظ
قسم شئو الطالب
رئيس قسم شئو الطالب

السيد /م مود أدهم السيد

أسفل مدرج ( )0وتؤد الخدمات للطالب ع طريق الش ا ي
المعدة لكل فرقة ويؤد الخدمات اآلتية -:
 طندٓم ـةزخص حإللظلخ لط زش حلةغش حإلهـةٔـٓش  BISحل لخسزش ٍحلظ َٓل . حللػَا ةِ ادم طلػٔل حل سَ حلدةحسٔش. حط خد حؿ حءحص طلدٓد حل خةةش حل سد ٓش. -حسظ

حؽ ك هٌٔخص حلدةٔش.

 ح ظ خب حسظ خةحص حلسف ىحإلضظ حكخص). ح ظ خب حسظ خةحص حل دم حلـخة ٔش . حللػَا ةِ أُ ضٌخبس خخغش رخللخلش حلدةحسٔش . -ح ظ خب طلَٓل حلابد ةن  /حلِ حلدةٔش كٔغ ٓنَ ةـة

حلدةٔش رظلدٓد آخ

ةَ د لةظلئَٓبص ةئن  /الئِ حلدةٔئش ٍال ٓةظفئض الئِ حلاةزئخص حل ندةئش ر ئد ًئأح
حل ٔ ئئخب ٍ ةئئِ حلائئبد حلئئ حرزٔن حلظلَٓئئل الئئِ حلدةٔئئش حكؿئئخة رٔئئخم كخلئئش
بةحسٔش ةن كةٔخطٌم ةَؾق رٌخ حلظندٓ لدل ةخبس ٍحلدةؿش حللخغل ةٌٔخ.
 ح ظ خب حسظ خةحص حل دظزش. حلنٔخ رؤ خا طـٌٔـ سف حلابد لة خةؽ . ح ظ خب حسظ خةحص ب م حلدظخد .- 40 -

ويسمح للطالب عدم دخول االمت انات ف ال االت االتية :
 -1االعاار المرضية :
ٓظند حلاخلذ راةذ لظلَٓةي الِ حلةـوش حلازٔش لظَ ٔع حلدطف حلازْ ةٔئي
رسزذ ة ؾش ٍ د حسظاخ ظي بخَا حالةظلخم .
ٓظم طلَٓل حلاخلذ الِ حلةـوش حلازٔش حل ظػش لةوظ فِ حال ظأحة .
 -2إينا

النيد:

ٓظم حٓنخف حلاخلذ فِ حللخالص حٕطٔش:
 -0رسزذ حلظـؤد.
 -2حل ؼ حلآَل .
 -3حلسـن .
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اإلنجليزية
شعةة اللغة
اإللت اااا شع
شروطاإللت
شروط
اللغة اإلنجليزية
ين ل للدراسة الشع ة عدد م الطالب ي دده مجلس الكلية سنويا ً وال
مد

ددي الطددالب المسددتجدي المن ددولي

السددنة األولد فد ضددوء المعددايير

اآلتية :
 .0حل ـ َل حلدةِ لةدةؿخص .
 .2حلدةؿش حللخغل ةٌٔخ فِ حلةغش حإلهـةٔـٓش  41بةؿش كد أبهِ .
 ٓلت لةاخلذ حلأُ ٓظ أة ةٔي حالسظ حة فِ حلدةحسش رخل ـ َ ش أم ٓلَا الِحلدةحسش رخلةغش حل رٔش فِ هف

حلف ش حلدةحسٔش حل نٔد لٌخ فِ حلدةٔش .

 طدئئَم حلدةحسئئش رخلةغئئش حالهـةٔـٓئئش ـزنئئخ لة ن ئ ةحص حلدةحسئئٔش حلظئئِ طط ئ ل ةٔئئيالثلش حلدةٔش .
 طسئئظ د حل حؿئئع حألؿوزٔئئش فئئِ ةن ئ ةحص ًئئأى حلط ئ زش ٍٓظل ئئل حلاخلئئذ طدةفئئشحل حؿع حل ن ةس .
 ٓظاةذ بخَا حلاخلذ حالةظلخهخص طلنٔت هسئزش كؿئَة ال طنئل ئن  %75ةئندب ةلخؾ حص ٍطازٔنخص كل ةخبس .
 ٓ ػئئع  %31ةئئن حلدةؿئئش حلوٌخثٔئئش لدئئل ةئئخبس أل ئئخا حلسئئوش ٍٓلئئدب ةـةئحلدةٔش روخءح ش ةِ ا ظئ حف لـوئش حإلضئ حف حلظوفٔأٓئش أسئ

طلدٓئد بةؿئخص أ ئخا

حلسوش .
 ٓظزع فِ ضؤم ح ظأحة حلابد ن د كؿئَة حالةظلخهئخص ٍحٓنئخف حلنٔئد هفئحلنَح د حل ظز ش فِ حلدةٔش .
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الطالب
الهيكل
شئواإلنجليزية
للعاملية اللغة
التنظيم اا شع
شروط اإللت
رئيس قسم شئو الطالب

السيد  /م مود أدهم السيد

* الفرقة األول انتظام
حلسئئئئٔدس  /أ ًخضئئئئم ةظئئئئَلْ ع

0

0

حلسئئئئئئٔدس  /ه ٔ ئئئئئئش ع ارئئئئئئ حًٔم
0
0

ٍ فظلْ حرَ حلفظَف

حلسٔد /
* الفرقة األول انتساب موج

حلسٔدس /ةحهٔخ خبا زد حل زَب
حلسئئئٔدس /كوئئئخم كئئئخف حل فئئئخ ْ
0

* الفرقة ال انية انتظام
حلسٔد  /ع زد حلزخسف بحٍب
حلسٔد  /ع ار حًٔم ضخًٔن
حلسٔد  /حسخةي كخةد كسٔن
0

* الفرقة ال انية انتساب موج
حلسئئئئئئئئٔد  /أك ـئئئئئئئئـد ةضــئئئئئئئئـخب
0

حلسٔد  /أك د حلطــــــــــــــَحبفْ
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* الفرقة ال ال ة انتظام
حلسٔدس  /سخةى زد حل َلْ سئبةي
0

حلسئئئئئئئٔد  /أك ئئئئئئئد ع حلزةظئئئئئئئخؿْ
0

حلسٔدس  /ـى ع حلغ ّ
0
0

* الفرقة ال ال ة انتساب موج
حلسئئٔدس ًَٓ /ئئدح ةئئْ زئئدحل ـٓـ
0

حلسٔدس  /ــزٔــ ســٔــــد حلطخدلْ
0
0

* الفرقة الرا عة انتظام
حلسئئئئئئٔدسً /زئئئئئئخ ع حلططئئئئئئظخٍّ
0

حلسئئئٔدس  /ةوئئئخا أك ئئئد حلزلٔئئئ ّ
0
0

حلسٔدس ً /ود ةل ــــــــــد ض زخم
* الفرقة الرا عة انتساب موج
حلسئئٔدس  /ةٔئئي ع هػ ئ حلسئئٔدس
/هــــبء ةـــل ــد حلـ ل

1

قسم شئو الخريجي :
حلسئئئئئٔدس  /ةٌئئئئئخ أك ئئئئئد حلـؤـٌئئئئئِ
0

حلسٔدس  /هس ٓن ةل ـــــــــد ٓس ّ
حلسٔد  /ع كــــــــ ــَبى ض زخم
حلسٔدس  /زٔ كخز

زــــد حل و م

0
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مسئول ال اسب اآلل :
حلسئئئئئئئٔد /غئئئئئئئخلق فٌئئئئئئئٔم غئئئئئئئخلق
0
0

مسئول أعمال شع ة : BIS
 -0حلسٔدس /رخسوض أك د رخزُ
 -2حلسٔدس ً /خلي حلسٔد حلـٓخص
 -3حلسٔدس  /ةِ ع زد حل و م
مسئول أعمال الم اس ة والتمويل :
حلسٔد /أك د ع بةرخلي
حلسٔد /أك د ع سخلم
0

مسئول أعمال الوافدي :
حلسٔدس  /ب خء ة ظخة سةَ
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0

انات
النواعد
واإلمتانات
الدراسةواإلمت
لشئو الدراسة
المنظمة لشئو
النواعد المنظمة
ٓطظ ـ لئدخَا حلائبد حةظلئخم حل نئ ة حل ػئع لئي طازٔنئخص

ةٔئش أم

ٓدَم ةسظَفٔخ ش هسزش كؿَة ال طنل ن  %71ةن ةـ َل سخ خص ًأى حلظازٔنخص
ٍٓػئئدة ةـةئ

حلدةٔئئش روئئخ شء ةئئِ ـةئئذ ةـئئخل

حأل سئئخ حل ظػئئش ئ حة ك ةئئخم

حلاخلذ ةن حلظند لإلةظلخم فِ حل ن ةحص حلظئِ لئم ٓسئظَف فٌٔئخ هسئزش حللؿئَة
ٍفِ ًأى حللخلش ٓ ظز حلاخلذ ةحسزخ ش فِ حل ن ةحص حلظِ ك
فٌٔخ اال حدح د حلاخلذ أةح ش ٓنزةي ةـة

ةئن حلظنئد لبةظلئخم

حلدةٔش لٔ ظز رخثزخ ش ر أة ةنزَا .

ٓ #دَم حالةظلخم طل ٓ ٓخ ش فِ ؿ ٔع حل ن ةحص فِ هٌخٓش كل فػل بةحسِ .
 #ةدس حالةظلخم ػبع سخ خص .
 #حلدةؿش حل وٌخثٔش لدل حةظلئخم ةخثئش بةؿئش ٍل ـةئ

حلدةٔئش أم ٓنئ ة أ ئخا سئوش

روسزش  % 31ةن حلدةؿش حلوٌخثٔش ةن بةؿش كل ةخبس فِ كل ةن حلفػةٔن

 #يندر نجاح الطالب ف المنررات وف التندير العام أ د التنديرات اآلتية
 ة ظخز ةن  %91فؤكؼ ةن ةـ َل حلدةؿخص . ؿٔد ؿدح ش ةن  %81الِ أ ل ةن  %91ةن ةـ َل حلدةؿخص. ؿٔد ةن  %65حلِ أ ل ةن  %81ةن ةـ َل حلدةؿخص. ةنزَا ةن  %51حلِ أ ل ةن  %65ةن ةـ َل حلدةؿخص . #أما رسوب الطالب فيندر أ د التنديري اآلتيي :
 ؾ ٔف ةن  %35حلِ أ ل ةن  %51ةن ةـ َل حلدةؿخص . ؾ ٔف ؿدح ش أ ل ةن  %35ةن ةـ َل حلدةؿخص .- 47 -

ٓوظنئئل حلاخلئئذ ةئئن حلف ئئش حل نٔئئد رٌئئخ حلئئِ حلف ئئش حلظخلٔئئش حدح هـئئق فئئِ ؿ ٔئئع
حل ن ةحص أٍ كخم ةحسزخ ش فٔ خ ال ٓـٓد ةِ ةن ةٓن ةئن ف ظئي أٍ ف ئش حبهئِ ٍفئِ
ًئئأى حللخلئئش حألخٔ ئ س ٓئئئبُ حلاخلئئذ حالةظلئئخم فٔ ئئخ ةسئئذ فٔئئي ةئئع ـئئبد حلف ئئش
حلسخرنش .

عنو ة االخالل نظام االمت ا
نظام تأديب الطالب
ةئئخبس  023ةئئن حلبثلئئش حلظوفٔأٓئئش لنئئخهَم طوظئئٔم حلـخة ئئخص ة ئئم  49لسئئوش
 0972طئئئوع ةئئئِ أم حلائئئبد حل نٔئئئدٓن ٍحل وظسئئئزٔن ٍحل ئئئ خع لٌئئئم رظؤبٓئئئش
حالةظلخم ةن حل خةؽ ٍحل وظسزَم خخؾ َم لوظخ حلظؤبٓذ حل زٔن ر د .
ةئئخبس  024ةئئن دحص حلبثلئئش طئئوع ى ٓ )3ظز ئ ة خفئئش طؤبٓزٔئئش كئئل اخئئبا
رخلنَحهٔن ٍحلةَحثق ٍحلظنخلٔد حلـخة ٔش .
ةخبس  025كل ـخلذ ٓ طدذ رطخ فِ حةظلخم أٍ ض ٍ خ ش فٔئي ٍٓؿئزف فئِ
كخلش طةز

ٓ

ؿي حل ٔد أٍ ةن ٓوَد وي ةن لـوش حالةظلخم ٍٓلئ

ةئن بخئَا

حالةظلخم فِ رخ ِ حل َحب ٍٓ ظز ةحسزخ ش فِ ؿ ٔئع ةئَحب ًئأح حالةظلئخم ٍٓلئخا حلئِ
ةـة

حلظؤبٓذ .
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قسم شئو التعليم
رئيس النسم

السيد  /سعد طلعت ال ر
حألةر ئئئش

ٓنئئَ حلنسئئئم ر ئئل حلـئئئدحٍا حلدةحسئئئٔش لةفئئ

رئئِ BIS E

ٍةظخر ش حلدةحسش فٌٔخ ٍ ل حلظنئخةٓ حلَٔةٔئش ل ائش سئٔ حلدةحسئش رخلدةٔئش ٍ ئل
ؿدٍا حلظازٔنخص حل ةٔش لـ ٔع حلف

رِ ٍ Bis Eةظخر ظٌخ ٍ ل

حألةر ش

حلظنخةٓ لٌخ ٍٓنَ حلنسم رظسـٔل حلسخ خص حلظدةٓسٔش لةسخبس أ ؿخء ًٔجش حلظدةٓ
ٍ ئئل اسئئظ خةحص غ ئ ف ةنخرئئل لةسئئخبس أ ؿئئخء ًٔجئئش حلظئئدةٓ

وئئد حألهظسئئخد

حل َؿئئي ٍضئئ زش حلةغئئش ٍ Eضئئ زش هظئئم ة ةَةئئخص حأل ئئخا ٍ ٍٓ BISنئئَ حلنسئئم
رظسـٔل سخ خص حلظازٔنٔئش أٓؿئخ لةٌٔجئش حل خٍهئش لة ٔئدٓن ٍحل دةسئن حل سئخ دٓن
ٍ ئئل اسئئظ خةحص غ ئ ف ةنخرئئل لةٌٔجئئش حل خٍهئئش ٍ ئئن طازٔنئئخص ض ز ئـش حلةغ ئـش
ٍض زش BIS
العاملو

النسم

حلسئئئئئئٔد  /سئئئئئئ د ـة ئئئئئئض حلزئئئئئئ ُ

ةثئئئئٔ حلنسئئئئم +حإلضئئئئ حف ةئئئئِ ضئئئئ زش
حل رِ  ٍ BIS Eةِ حلدةحسخص حل ةٔخ
ةسئئجَلش حلف ئئش حألٍلئئِ ٍض ئ زش حل رئئِ
BIS E
ةسئئئئئئئئئئئئئئئئئجَا حلف ئئئئئئئئئئئئئئئئئش حل حر ئئئئئئئئئئئئئئئئئش
 +ةسئئئئئئئئئئئئئجَا حلدةحسئئئئئئئئئئئئئخص حل ةٔئئئئئئئئئئئئئخ
ةسجَلش حلف ش حلؼخلؼش أهظظخ ٍأهظسخد

حلسٔد  /ض ٓـــف ةل ــــــد ٓلــــــِ

ةسجَا حلف ش حلؼخهٔش أهظظخ ٍأهظسخد

0

0

حلسٔدس  /بحلــٔــخ حلســـٔد ـٔــســـْ

0

0

حلسئئئئئٔد ٓ /خسئئئئئ حرئئئئئ حًٔم خ ئئئئئٔ
0

0

حلسٔد  /ةوخة زد حل ظٔم زدحلًَــخد
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جهاز دعم الكتاب الجامع
طم ططدٔل ؿٌخز ب ئم حلدظئخد حلـئخة ِ رخلدةٔئش ٍدلئم طٔسئٔ ح ش ةئِ حلائبد فئِ
حللػئئَا ةئئِ حلدظئئخد رس ئ

ة فئئؽ ٍةئئد م كٔئئغ ٓلظئئَُ ةئئِ ؿ ٔئئع حلدظئئذ

حل د ي ٍةن ًخ أسفل ةدةؽ ٍٓ 3نَ رظسةٔم حلدظذ حل د ش لةابد .
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الش اب
رعاية
إدارة
رعاية
إدارة

الش اب
مدٌر عام اإلدارة

الدكتورة  /نجالء فكرى أحمد بدوى
الخدمات واألنشطة الطال ية:

تنددوم ادارة رعايددة الش د اب الكليددة ددأداء الخدددمات واألنشددطة الطال يددة
والت نعرض لكم عضها عل س يل الم ال ال ال صر كما يل :
 .0ةسخ دس حلائبد ةئِ طو ٔئش ًَحٓئخطٌم ٍػنةٌئخ ٍحضئزخل ةرزئخطٌم فئِ حألهطئاش
حلظخلٔئئش ىحل ٓخؾئئٔش  -حلؼنخفٔئئش  -حلفؤئئش -حلـَحلئئش ٍحل دةئئش حل خةئئش -حإلؿظ خ ٔئئش
ٍحل كبص ٍحالس ) .
 .2غ ف حل سخ دحص حالؿظ خ ٔش لةابد ر ئد بةحسئش حلزلئَع حالؿظ خ ٔئش لٌئم
ىحهظظخ  -حهظسخد ةَؿي).
 .3طلَٓئئل حلائئبد حل ؾئئِ حلئئِ حالبحةس حلازٔئئش رسئئز رخُ ٍةظخر ئئش بؿٌئئم
ٍحط خد حالؿ حءحص حل خلٔش ٍحالبحةٓش حلبزةش لةلخالص حل خغش .
 .4ة خةسئئش حلةٔخ ئئش حلزدهٔئئش ٍةفئئع حألػنئئخا ٍطئئو

حلاخٍلئئش رػئئخلش حلةٔخ ئئش حلزدهٔئئش

رخلدةٔئئش ٍاطخكئئش حلف غئئش ل خةسئئش ر ئئؽ حألل ئئخد حؿخة ٔئئش ةؼئئل ك ئ س حلنئئد
حل خسٔش – ك س حلاخث س – ك س حلسةش – ك س حلٔد .
 .5حسظ

حؽ ؿَحزحص سف لةابد خبا حل اةش حلػٔفٔش .

 .6حخبء ـ ف حل

ٓـٔن .

 .7حغدحة خاخرخص حلظدةٓذ رخلزوَك ٍحلط كخص ٍةظخر ش طدةٓذ حلابد .
 .8حغدحة رَهخص حلظغأٓش لةابد حل نٔ ٔن خخةؽ ةدٓوش ـواخ .
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الخدمات الطال ية
 أوال  -:المساعدات اإلجتماعية

يندم النسم االجتماع

الكلية مساعدات اجتماعية ع طريق صندوا

التكافددل اإلجتمدداع لطددالب االنتظددام وم د المددوارد المخصصددة لالنتسدداب
الموج كاآلت :
 .1صندوا التكافل االجتماع لطالب االنتظام
ٍٓ ظع رػ ف ةسخ دحص لابد حالهظظخ فئِ غئَةس ةسئخ دحص هندٓئش
أٍ ٔؤش ٍفنخ لةنَح د ٍحلوظم حلظِ ٓؿ ٌخ ةـة

حبحةس حلػودٍ ٍٓظم غئ ف

ًأى حل سخ دحص خئبا حل ئخ حلدةحسئِ ك ئخ ٓئظم حلػئ ف لئز ؽ حللئخالص حلظئِ
ٓئئ ُ ةـةئئئ

حبحةس حلػئئودٍ كخؿظٌئئئخ فئئِ غئئئ ف ةسئئخ دحص أخئئئ ُ هظئئئ ح

لظ ٍف حلابد حالؿظ خ ٔش ٍحال ظػخبٓش ٍحلػلٔش حلػ زش .
 .0الموارد المخصصة لالنتساب الموج
ٍٓ ئئئظع رػئئئ ف ةسئئئخ دحص لائئئبد حالهظسئئئخد حل َؿئئئي فئئئِ غئئئَةس
ةسخ دحص هندٓش ٓظم غ فٌخ لةاخلذ أٍ ٓظم خػ ٌخ ةئن حل سئَ حلدةحسئٔش ٍفنئخ
لةظ ٍف حالؿظ خ ٔش ٍحال ظػخبٓش ٍحلػلٔش لةابد ٍأس ًم .
 المساعدات االجتماعية الت تم صرفها للعام الدراس 0201/0202
أ) ةسخ دحص حؿظ خ ٔش لةابد حل وظظ ٔن طم غ ف ةزةغ  711111ؿؤئي ل ئدب
 0374ـخلذ ٍـخلزي ةن غودٍ حلظدخفل حالؿظ خ ِ رخلدةٔش فِ غَةس هندٓش
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 كيفية ال صول عل المساعدة
ٓ .0نَ حلاخلذ رسلذ اسظ خةس ةسخ دحص ة فت رٌخ خاخد لةَكئدس حالؿظ خ ٔئش
حلظخرع لٌخ ةلل ا خةش حلاخلذ .
 .2ر ئئد حسئئظٔفخء حسئئظ خةس حل سئئخ دس ةئئن حلَكئئدس حالؿظ خ ٔئئش ٓ فئئت رٌئئخ ةف ئ بحص
ة طذ أٍ رٔخم ة خش أٍ غَةس حلزاخ ش لئَلِ أةئ حلاخلئذ حلئأُ ٓ ئل ٍحلئدى
ةـحةل أٍ ح خا ك س .
 .3طند كل حل سظودحص حل خغش رخل سخ دس ل ط ف حلف ش .
ٓ .4ظم غ ف حل سخ دحص لةابد كاآلت :
أ -طػ ف حل سخ دحص لابد حإلهظظخ ةن خـٓوش حلدةٔش .
د -طػ ف حل سخ دحص حلوندٓش لابد حإلهظسخد حل َؿي ةن خـٓوش حلدةٔش .
ؽ -طػ ف حل سخ دحص حل ٔؤش كسدحب ؿـء ةن حل سَ حلدةحسٔش .
 خدمات أخر
 .0خاخرخص حل بؽ رخإلبحةس حلازٔش ر ـ ع حلدةٔخص رسز رخُ .
 .2رَم حلظغأٓش رخل ا م حل خةؿِ لة دٓوش حلـخة ٔش لغٔ حل نٔ ٔن ر دٓوش ـواخ
 .3حسظ

حؽ ؿَحزحص حلسف أػوخء حل اةش حلػٔفٔش .

 .4حلظدةٓذ رخلزوَك ٍحلط كخص خبا حل اةش حلػٔفٔش .
ٍ .5كدس حل فنَبحص رخلدةٔش .
 .6اخبء ـ ف حل

ٓـٔن .

 .7حالض حف ةِ حلدطف حلازِ لةابد حلـدب رخإلبحةس حلازٔش رسز رخُ.
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 انياً :األنشطة الطال ية
( )1النشاط الرياض
طنخس كؿخةس حألةئم رخل ٓخؾئش ٍةئدُ ة خةسئظٌخ ٍلنئد أًظ ئض حلدٍلئش رخل ٓخؾئش
ٍحل ٓخؾئئٔٔن ٍةئئن ًئئأح حل واةئئت طٌئئظم كةٔئئش حلظـئئخةس ٍحل ئئخةةٔن فئئِ ًئئأح حل ـئئخا
رظَفٔ كل حإلةدخهٔخص حل ظخكئش لدٓئي لدئِ ٓ ئخةس أروخإهئخ حلائبد كخفئش حألهطئاش
حل ٓخؾٔش ردل سٌَلش ٍٓس ٍلند أ ُ ٔم رخلدةٔش دس ةوطآص ةٓخؾٔش طسخٓ أكئدع
حلوظم ٍطؿم -:

 )1مجمل المالعب ويضم -:
أ -ةة ذ طو

أةؾِ .

د -ةة ذ ة كذ ٓؿم حألل خد ىك س ٓد -ك س سةش -ك س ـخث س)
كـ  -دب ى )2ةة ذ خ خسِ لد س حلند .

 )0مجمل الصاالت الرياضية وتضم -:
ة كـ حلةٔخ ش حلزدهٔش ٍطو
أ -غخلش طو

حلاخٍلش ٍحلأُ ٓظدَم ةن -:

ـخٍلش رٌخ دب ى )5خ

ط حرٔـحص ةِ أكدع ـ حز .

د -غخلش ةفع أػنخا .
ؽ -غخلش ك خا أؿسخ .
ب -غخلش حلةٔخ ش حلزدهٔش ىأؿٌـس) .
ٍٓس ق ردخَا ؿ ٔع ـبد حلدةٔش ٍٓس د حلنسم حل ٓخؾِ أم هد َ أروخثوخ حلابد
حلـدب لة طخةكش فِ حلف

حل ٓخؾٔش حل ظةفش ٍحلظِ طؿم حألل خد حلظخلٔش -:
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اللع دددددددددددددددددددددددة
م
 1كئئئئئئئ س حلنئئئئئئئد
 0كئئئئئئ س ـئئئئئئخث س
 6كئئئئئئئئ س سئئئئئئئئةش
 1كئئئئئئئئئئ س ٓئئئئئئئئئئد
 3طئئئئئو ـخٍلئئئئئش
 3ةفئئئئئئئع أػنئئئئئئئخا
 9كخةحطٔئئئئئئئئئئئئئئئئئئئي
 8سئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئزخكش
 6ك س حلس ش
 12كوئئئئئئئئئئغ فئئئئئئئئئئَ

م
11
10
16
11
13
13
19
18
16
02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

اللع دددددددددددددددددددددددددددددددددددددة
طئئئئئئئئئئئو أةؾئئئئئئئئئئئِ
حسئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئدَحش
ةػئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئخة ش
ةبك ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئش
حل ئئئئئئئئئئئئخد ئئئئئئئئئئئئَُ
طخٓدَهئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئدٍ
ؿئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئَبٍ
ك ئئئئئئئئئئئخا أؿسئئئئئئئئئئئخ
ةػخة ش حلـةح ٔٔن
سئئئئئئئئئزخ حلا ٓئئئئئئئئئت

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ٍَٓؿد رخلدةٔئش ة كـةظدخةئل ل خةسئش حلةٔخ ئش حلزدهٔئش ٍةفئع حألػنئخا ٍك ئخا
حألؿسخ ٍغخلش لظو

حلاخٍلش ٍدلم ل خةسش حلوطخـ رٌئخ ـئَحا حل ئخ هظٔئ أؿئ

ةةـُ لةاةزش ٍحلاخلزخص ٍكسذ حل َح ٔد حل

َا رٌخ .

ٍةوئئأ ئئدس أ ئئَح فظلئئض حلدةٔئئش أرَحرٌئئخ لـ ٔئئع حلاةزئئش ٍحلاخلزئئخص ٍحلزٔجئئش
حل لٔاش ٍكألم حلٌٔجخص ل خةسش حألهطاش حل ٓخؾٔش حل ظةفش سَحء ةِ ةب زٌخ
حل ؿ حء حلـدٓدس أٍ بحخل ةـ ع حلػخالص حل ٓخؾٔش ٍدلم طلض حإلضئ حف حل ئخ
إلبحةس ة خٓش حلطزخد لةنسم حل ٓخؾِ .
ٍطم فِ ضٌ َٓلَٔ  2117حفظظخف غئخلش حلةٔخ ئش حلزدهٔئش ر ئد طآَ ًئخ كٔئغ
ُزٍبص ر دب  41ؿٌخز ةٓخؾِ كدٓغ .
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( )0النشاط ال ناف :
ط نئئد ةسئئخرنخص ػنخفٔئئش ٍبٓؤئئش فئئِ حل َؾئئَ خص حلؼنخفٔئئش ٍحألبرٔئئش ٍحلدٓؤئئش
ٍحل ة ٔش ٍةـبص حللخثف ٍحلنػش حلآَةش ٍحلنػش حلنػٔ س .
ك ئخ ط نئد ةسئخرنش كفئ حلنئ آم حلدئ ٓم ٍحالكخبٓئئغ حلوزَٓئش حلطئ ٓفش ٍحألث ئئش
حألةر ش ٍحألث ش حل طٌَةٓن حل ٍفٔن ٍحلدظخد ٍحألبرخء ٍحل ة خء .
ك ئئئخ طنئئئَ حلةـوئئئش رخالضئئئظ حك فئئئِ حل سئئئخرنخص حل وظ ئئئش ةئئئن زئئئل حلـخة ئئئش
ٍحل ـةئئئ حأل ةئئئِ لةطئئئزخد ٍحل ٓخؾئئئش ٍةئئئن اهـئئئخزحص حلةـوئئئش حلؼنخفٔئئئش لة ئئئخ
 2120/2121ةخٓةِ :
 .0ا دحب حلدلٔل حلابرِ لةابد حلـدب .
 .2ةسخرنش كف حلن آم حلد ٓم ٍحألكخبٓغ حلوزَٓش حلط ٓفش ةِ ةسظَُ حلدةٔش ٍحلـخة ش .

ةِ ةسظَُ حلدةٔش ٍحلـخة ش .
 .3ةسخرنش حلنػش حلنػٔ س ٍحلط
 .4ا دحب بلٔل َٓ حل ٓـٔن رخلدةٔش .
 .5ةسخرنش ةـبص حللخثف .
( )6نشاط اللجنة الفنية :
طٌئئدف حلةـوئئش حلفؤئئش حلئئِ طو ٔئئش ةَحًئئذ حلائئبد ٍارٌخةحلاخ ئئخص حلطئئخرش
حل لزئئش لدخفئئش أهئئَحل حلفوئئَم حل سئئ كٔش ٍحلفوئئَم حلظطئئدٔةٔش ئئن ـ ٓئئت حضئئظ حك
حلابد فِ ف حل س ف ٍحل َسٔنِ ةن خبا حٕطِ .
أ -حضظ حك ف ٓت حل س ف فِ حل ةظنِ حل سئ كِ حلػئٔفِ حلئأُ ٓنئخ فئِ أكظئَر
ةن كل خ .
د -ا خةش حللفبص حلفؤش فِ حل وخسزخص حل ظةفش ىهطخـ ـبرِ)
ؽ -ا خةش ة خةؼ ٍةسخرنخص حلفوَم حلظطدٔةٔش .
ب -حالضظ حك فِ لنخء ضزخد حلـخة ش حل س كِ حلأُ ٓنخ فِ ةخةس ةن كل خ
ًـ -حالضظ حك فِ ة ظةف حل سخرنخص ةِ ةسظَُ حلـخة ش ٍ ةِ ةسظَُ ؿخة خص
ةػ .
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 )4انشطة الجوالة -:
ط ئئل حلةـوئئش ةئئِ ةسئئخ دس حلائئبد حل ئ حرزٔن فئئِ حالضئئظ حك فئئِ حلوطئئخـ
ٍة خةسش أ خا حلـَحلش رخلدةٔش ةئن ةطئ ٍ خص خدةئش خةئش ٍة سئد حص كطئفٔش
ٍحل طخةكش فِ حل سد حص ةِ ةسئظَُ كةٔئخص حلظـئخةس رـخة ئخص ةػئ ٍكئألم
حل طخةكش فِ ة سد حص حلـخة ش حل سد حص حل خةش ٍحلنَةٔش ٍحلدٍلٔش .
ًئئئأح رخإلؾئئئخفش الئئئِ حل طئئئخةكش فئئئِ ة سئئئد حل دةئئئش حل خةئئئش بحخئئئل حلدةٔئئئش
ٍة سد ا دحب طٔ س حلـَحلئش ٍة سئد حإل ئدحب لة طئخةكش فئِ حلئدٍةس حلظـخةٓئش
لـخة خص ةػ .
( )3األنشطة االجتماعية والر الت :
ط ئئل حلةـوئئش ةئئِ ططئئـٔع حلائئبد لإلضئئظ حك فئئِ حل سئئخرنخص حالؿظ خ ٔئئش
ٍحألرلخع حالؿظ خ ٔش .
حهـخزحص لـوش حلوطخـ حالؿظ خ ِ فِ حل خ 2120/2121
 -0ةسخرنش حلطا هؾ.
 -2دب ػبػش ةكةش الِ ةدٓوش حلنخً س ٍحالسدودةٓش ٍرَةس ٔد .
 -3ك بص حلظز ل رخلد .
 -4اسظ

حؽ ؿَحزحص حلسف لةابد خبا حل اةش حلػٔفٔش .

 -5حسظ

حؽ خاخرخص طدةٓذ حلابد فِ حلزوَك ٍحلط كخص .
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( )6أنشطة األسر :
تعري

األسر الطال ية -:
حألس حلابرٔش ًِ طوظٔم ةوزؼئت ةئن لـوئش حالسئ رخطلئخب ـئبد حلدةٔئش

ٍحلٌئئدف ةوٌئئخ طو ٔئئش ةٍف حلظ ئئخٍم رئئٔن حلائئبد فٔ ئئخ رٔئئوٌم ٍرئئٔن حلسئئخبس
أ ؿئئخء ًٔجئئش حلظئئدةٓ

رخلدةٔئئش ٍطَسئئٔع خ ئئدس ة خةسئئش حألهطئئاش حلابرٔئئش

حالؿظ خ ٔئئش ٍحلؼنخفٔئئش ٍحلفؤئئش ٍحل ٓخؾئئٔش حلظئئِ طسئئخ د حلائئبد ةئئِ غئئنل
ةَحًزٌم ٍ دةحطٌم ٍةٌخةحطٌم ٍحسظؼ خة أٍ خص ف حرٌم .
 )1لجنة النشاط العلم والتكنولوج

وتختص اآلت -:
 -0ند حلودٍحص ٍحل لخؾ حص ٍحل ئط حص حل ة ٔش رٌدف طو ٔئش حلنئدةحص
حل ة ٔش ٍحالرظدخةٓش .
 -2ططـٔع ٍب م حلزلغ حل ة ِ لدُ حلابد .
 -3ططـٔع ٍب م هَحبُ حل ةَ ٍحلـ ٔخص حل ة ٔش ٍحل ل حلابرِ خئخةؽ
ٍبحخل حلَـن .
 -4حلظوسٔت رئٔن ـئبد حلدةٔئخص حالهسئخهٔش ٍحلظازٔنٔئش فئِ ةـئخالص حل ةئَ
حل ظةفش ٍحلزلغ حل ة ِ .
 -5حل ل ةِ هط حالرلخع ٍحالرظدخةحص حلابرٔش فِ حل ـخالص حل ة ٔش .
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أسماء رواد لجا
اإلت اد
لجنددددددددددددددددددة األسددددددددددددددددددر والددددددددددددددددددر الت
1

أ .د /آمندددددددددد أ ددددددددددو النجددددددددددا دمحم
1
لجندددة النشددداط االجتمددداع وشدددئو الطدددالب
1

أ .د /ديندددددا سددددد ع دددددد الهددددداد
1
اللجنددددددددددددددددددددددددددددددددددة الرياضددددددددددددددددددددددددددددددددددية
1
أ.د /سدددددددام سدددددددمير دمحم ارومددددددد
1
لجنددددددددددة الجوالددددددددددة والخدمددددددددددة العامددددددددددة
1
أ .د /نجدددددو م مدددددود ا دددددو ج دددددل
1
اللجندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة الفنيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة
1
أ .د /طدددددددددددددارا رضدددددددددددددوا دمحم
1
اللجنددددددددددددددددة السياسددددددددددددددددية وال نافيددددددددددددددددة
1
أ .د /هددددددددان أ مددددددددد م دددددددداريق
1
لجندددددددة النشددددددداط العلمددددددد والتكنولدددددددوج
1
أ.د /رمضدددددددددا السددددددددديد معددددددددد
0
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الهيكل التنظيم إلدارة رعاية الش اب
الددددكتورة /نجدددالء فكدددر
 النسم اإلجتماع :

1

أ مدددد مدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددير عددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددام اإلدارة
0

رئددديس النسدددم االجتماع ةاللجندددة االجتماعيدددة وشددددئو
طددالبة اللجنددة العلميددة ة صددندوا التكافددل االجتمدداع
لجندددددة الجوالدددددة ةال ال دددددة والرا عدددددة انتظدددددام وانتسددددداب

السدددددديد /ياسددددددر فريددددددد زمددددددزم

1

1

السدددددددددديد /دمحم ر يددددددددددل ع ددددددددددده
السيدة /انج مند الخول
اآلنسددة /نيددرمي ا ددراهيم ياسددي
السدديدة /سددعاد ع ددد السددالم أ مددد

1

1

1

لجندددددة األسدددددر والدددددر الت ة انيدددددة انتسددددداب وانتظدددددام

1

أعمدددددددددددددددددددددددددال التكافدددددددددددددددددددددددددل االجتمددددددددددددددددددددددددداع

1

1

أعمــــــــــــــال التكــــــافـــــــــــــــــل االجتمـــــــــاعي

0

 النسم الرياض :
السدددديدة /نهدددد دمحم ع ددددد ال لدددديم

اإلشدددددددددددددددددددددرا

1

علددددددددددددددددددددد النسدددددددددددددددددددددم الرياضددددددددددددددددددددد

0

السدديد /أ مددد الض د او ع دالسددالم

مسئول ع ملعب التنس االرض والعداب كدرة السدلة والمصدارعة والمالكمدة
وتنس الطاولة

السدددددددددددديد /دمحم م ددددددددددددروس دمحم

مسدددددددئول عددددددد ملعدددددددب كدددددددرة النددددددددم والددددددد الط والسددددددد ا ة
والجم ازةاللجنة الفنية

 قسم الشئو المالية
واإلدارية:
السدددددديد /فت دددددد ع دالمنصددددددود
السدديدة /أميمددة ع ددداللطي أ مددد

عددددددددددددالج الطددددددددددددالب علدددددددددددد نفنددددددددددددة الجامعددددددددددددة

1

0

0

1

.

0

1

0

السدددددددددديدة  /مندددددددددد ا ددددددددددراهيم
السددددديدة /أميدددددرة سددددد جمعدددددة

اعمددددددال سددددددكرتاريةةكتا ة وط اعددددددة المكات ددددددات علدددددد
الكم يوترةادخددددال يانددددات المسدددداعدات انتظددددام وانتسدددداب
ةاللجنة ال نافية
خطا دددددددددددددددات المستشدددددددددددددددف ة شدددددددددددددددئو ماليدددددددددددددددة

0

0

0
1

ـــــــــــونـــــددددددددددددددددددددددددددددددددددـات التــــغــددددددددددددددددددددددددددددددددددـاية

0
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ــــــة
المكت ــــــة
المكت

مدورإدارةّادلؽًيةّّاّلِقدةّ/أمانىّحمؿدّادلردى
*ّتؼومّادلؽًيةّبدورّفعالّفىّتطوورّالعؿؾقةّالًعؾقؿقةّومنوّادلعرفةّّ
داخلّالؽؾقةّ
*ّتعؿلّإدارةّادلؽًيةّبصػةّمًِؿرةّعؾىّتطوورّوتشٍقعّودعمّاخلربةّ
واإللًزامّوبثّروحّاإلبداعّواإلبًؽارّلدىّفروقّالعؿلّمنّأجلّأداءّ
أفضلّخلدمةّادلًِػقدون
*ّدمؿدّاهللّتياركّوتعاىلّالذىّوفؼـاّلؾػوزّبادلركزّاألولّفىّمِابؼةّ
الًؿقزّبنيّمؽًياتّجامعةّرـطاّلعامّ2018
*ّتؼومّادلؽًيةّبإقًـاءّالؽًبّوادلراجعّالعربقةّواألجـيقةّوالدورواتّ
والردائلّالعؾؿقةّخلدمةّادلًِػقدونّوالياحٌنيّّ.
تضمّادلؽًيةّّالؼاعاتّ(ّ)7مخسّّقاعاتّوهىّعؾىّالـَوّالًاىلّّ:
ّّ)نظمّمعؾوماتّاألعؿالّوحتًوىّعؾىّّ -1bisقاعةّذعيةّالؾغةّّورالب(ّ
ّّ) bisالؽًبّاألجـيقةّالدرادقةّاخلاصةّبطالبّذعيةّالؾغةّورالب(ّ
ّ-2قاعةّالؽًبّوادلراجعّالعربقةّ:حتًوىّعؾىّالؽًبّالدرادقةاخلاصةّ
بطالبّالػرقّاألربعةّمبًُؾفّأقِامفاّ(احملاديةّ–اإلدارةّ–اإلقًصادّ-
اإلحصاءّوالرواضةّوالًامني)كؿاّتضمّادلراجعّاخلاصةّبطالبّالدراداتّ
العؾقاّوالياحٌنيّ
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ّ-3قاعةّالردائلّوالدورواتّّالعربقةّواألجـيقة(ّ:قاعةّالدراداتّالعؾقا)ّ
تشؿل
أ-الدورواتّالعربقةّمنّخمًؾفّّاجلامعاتّ
بّّ-الدورواتّاألجـيقةّمبًُؾفّختصصاتفاّ
جّ-الردائلّالعؾؿقةّادلاجًِريّوالدكًوراهّّ(ّاألكادميىّ–ّادلفـىّ)ّ
مبًُؾفّأقِامفاّ
-4قاعةّالؽًبّوادلراجعّاألجـيقةالًىّختدمّالِادةّأعضاءّهقىةّ
الًدروسّّوالياحٌني
ّ-5الؼاعةّالٌؼافقةّحتًوىّعؾىّأوعقةّمًـوعةّ(كًبّثؼافقةّوأدبقةّ–كًبّ
دوـقةّ)خلدمةّمجقعّادلًِػقدونّمنّالِادةّأعضاءّهقىةّالًدروسّورالبّ
الدراداتّالعؾقاّورالبّالػرقّاألربعةّوالياحٌنيّمنّخارجّالؽؾقةّ
)ّّ)BISخاصةّبطالبّذعيةّالؾغةّوذعيةّ(ّ-6study Roomقاعةّالدرادةّ(ّ
ّادلشروعاتّادلؼررةّعؾقفؿاّّ لعؿل
ّ-7قاعةّادلؽًيةّالرقؿقةّّتًضؿنّعددّّ8أجفزةّحادبّآىلّمًصؾةّبشيؽةّ
اإلنرتنتّخلدمةّرالبّالدراداتّالعؾقاّوالياحٌنيّوالِادةّأعضاءّهقىةّ
الًدروسّحقثّوًمّالدخولّعؾىّموقعىّاحتادّمؽًياتّاجلامعاتّ
ادلصروةّوموقعّبـكّادلعرفةّادلصرىّوكذلكّوًمّتدروبّالطالبّّ
والياحٌنيّعؾىّكقػقةّاليَثّفىّقواعدّاليقاناتّالعادلقةّواحتادّ
ادلؽًياتّ
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*(اخلدمــــــــــــــــات املتاحة باملكتبة) :

تؼومّادلؽًيةّبًؼدومّالعدودّمنّاخلدماتّواألنشطةّخلدمةّالطالبّ
والِادةّأعضاءّهقىةّالًدروسّواهلقىةّادلعاونةّورالبّالدراداتّالعؾقاّ

والياحٌنيّمنّداخلّوخارجّالؽؾقةّوهىّكاآلتىّ:
ّ-1خدمةّاإلعارةّ(اإلعارةّالداخؾقةّ–ّاإلعارةّاخلارجقةّ)
تًقحّادلؽًيةّخدمةّاإلرالعّالداخؾىّجلؿقعّادلًِػقدونّمبًُؾفّ
فىاتفمّ
تًقحّادلؽًيةّخدمةّاإلعارةّاخلارجقةّلؽافةّالطالبّوأعضاءّهقىةّ
الًدروسّواهلقىةّادلعاونةّوالِادةّاإلدارونيّّ
-2خدمةّاإلحارةّاجلاروةّوًمّمنّخالهلاّإعالمّادلًِػقدونّمباوردّلؾؿؽًيةّ
حدوٌاًّ منّمصادرّمعؾوماتّوماّتؼومّبهّادلؽًيةّمنّأنشطةّووًمّوإعالمّ
ادلًِػقدونّمنّخاللّاإلتصالّالشُصىّوعرضّالؽًبّاحلدوٌةّالًىّ
وصؾتّادلؽًيةّمنّخاللّ(موقعّادلؽًيةّعؾىّالـتّ–صػَةّادلؽًيةّعؾىّ

الػقسّبوكّ–عؿلّقوائمّإرذادوةّ)ّّّّ
-3اخلدماتّاإللؽرتونقةّتؼدمّّادلؽًيةّاخلدماتّاإللؽرتونقةّمنّ
ّّإحتادّeulc.edu.egّwww.خاللّمقؽـةّادلؽًياتّعؾىّموقعىّ(ّ
ادلؽًياتّاجلامعاتّادلصروةوكذلكّإدًُدامّموقعّبـكّادلعرفةّ
ّ)كؿاّتؼومّّادلؽًيةّبعؿلّحِابّلؾياحٌنيّعؾىّ(www.ekb.eg
ادلوقعنيّ
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ّ-4اخلدمةّادلرجعقةّمنّاخلدماتّالًىّتؼدمفاّادلؽًيةّلؾؿًِػقدونّ
منّخاللّ:
أ-الردّعؾىّاألدىؾةّّادلرجعقةّالًىّوًؼدمّبفاّادلًِػقدونّ
بّ-خدمةّاليَثّعنّادلعؾوماتّباإلتصالّادلياذرّمعّقواعدّ
اليقاناتّعؾىّذيؽةّاإلنرتنت
جّ-إعدادّقوائمّبيؾوجرافقةبادلراجعّوإتاحًفاّلؾياحٌنيّّ
ّ-5خدمةّاإلرذادّوالًوجقهّّّ:وؼومّبفذهّاخلدمةّمجقعّأخصائىّ
ادلؽًيةّمنّخاللّ
أّ-عؿلّقوائمّمبًَوواتّالدوالقبّموضَةّرقم(ّالدوالبّوالرفّ)
بّ-تؼومّادلؽًيةّبًـظقمّورشّعؿلّلؾياحٌنيّّ
ّ-6خدمةّالًصوورّّ:تؼدمّادلؽًيةّّّخدمةّتصوورّالؽًبّوالدورواتّ
والردائلّالعؾؿقةّريؼاًّّلؾوائحّبأجرّ(ّ25مخسّوعشرونّ)ّقرذاَّلؾورقةّ
ّ-7توفريّبعضّالؽًبّالدرادقةّاخلاصةّبطالبّالػرقّاألربعةّ
-8توفريّإدىؾةاإلمًَان اتّاخلاصةّبطالبّالػرقّاألربعةّّ*ّالدراداتّالعؾقاّ

ّ
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العاملون بالمكتبة:
*ّ-الِقدة/أمانىّحمؿدّادلردىّّّمدورعامّإدارةّادلؽًيةّوادلؽًيةّ
الرقؿقةّ
ّ-1الِقدّّ/بادمّصالحّعيدّالؼوىّّّّّ
ّوالًزوودّstudy Roomادلِىولّعنّقاعةّالؽًبّوادلراجعّاألجـيقةّوقاعةّ

ّ-2الِقدةّ/فارؿةّمسريّاحلدودىّّّّ
ّادلِىولّعنّقاعةّالدورواتّالعربقةّوالردائلّالعؾؿقةّ
ّ-3الِقدةّّّ/ليـىّعيدّالعزوزّّعيدّالغـىّّّّ
ّّّادلِىولّعنّخدمةّاإلدًعارةّلؾِادةّأعضاءّهقىةّالًدروسّوادلعاوننيّ
واإلدارونيّوقاعةّالدورواتّ
-4الِقدةّّ/ليـىّحِنّاإلخـاوىّّّّّ
ادلِىولّعنّقاعةّالؽًبّوادلراجعّالعربقةّوالؼاعةّالٌؼافقةّ
ّ-5الِقدةّّ/أمانىّمِعدّأبوّروةّّّّّّّّّّ
BiSادلِىولّعنّقاعةّذعيةّالؾغةّو
ّ-6الِقدّ/أمينّحِنّاليؾًاجىّّّّّّّّّّّّّّّ
ّّّادلِىولّعنّخدمةّالًصوورّباألجرّ
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العلم
مركزالال سا
اسببالعلم
مركز

الهيكل التنظيم

مركز ال ساب العلم

الكلية

أ  .د  /هدداني مصددطفي الشدددامي

عميددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد الكليددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة

1

1

أ  .د  /هشددددددام يوسدددددد

خيدددددداط

1

أ  /شدددري
1

مدددددرس وقددددائم تسدددديير أعمددددال مدددددير المركددددز
1

رأفدددت ع دددد ال لددديم
1

أمددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي الكليددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة
1
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ACC
مركز ال ساب العلم
Academic Computing Center
كلية التجارة ـ جامعة طنطا
مدير مركز ال ساب العلم

د/هشام يوس

ج را خياط

ة كـ حللسئخد حل ة ئِ رخلدةٔئش ٓ ظزئ ةئن أكزئ ة حكئـ حللخسئزخص رخلغ رٔئش
ٍٓؿئئم سئئزع ة ظز ئ حص طط ئ ل أؿٌئئـس ٍر ئ حةؾ كدٓؼئئش لدخفئئش حلظازٔنئئخص حل ة ٔئئش
ٍحل ن ةحص حلدةحسٔش حل ظةفش.
ٍٓسئئٌم حل كئئـ فئئِ خدةئئش حل ـظ ئئع ٍطو ٔئئش حل ـظ ئئع ةئئن خئئبا حلئئدٍةحص
حل ظةفش حلظِ ٓندةٌخ لة خةةٔن رخلٌٔجخص ٍحلطئ كخص حل ظةفئش ٍكخفئش أفئ حب حل ـظ ئع
ك ئئئخ ٓنئئئد حل كئئئـ خدةخطئئئي ألسئئئخطأس حلـخة ئئئش ٍحلزئئئخكؼٔن ٍحلائئئبد ةئئئن خئئئبا
حالسظطخةحص ٍحل دةخص حل ندةش لةزخكؼٔن سَحء فئِ ةسئخ دطٌم فئِ كئل حل طئدبص
حلزلؼٔئئش أٍ ا ئئدحب بٍةحص ةػ ئ ش خػٔػئئخ ش لائئبد حلدةحسئئخص حل ةٔئئخ ٍرخلوسئئزش
لائئبد حلدةٔئئش ف ئبم حل كئئـ ٓنئئد خدةخطئئي لدخفئئش حل ن ئ ةحص حلدةحسئئٔش رخلدةٔئئش ئئن
ـ ٓت اطخكش ٍ ض لدل ةن ة لةظدةٓذ ر ظز حص حل كـ ٍٓسٌم حل كـ فِ ا دحب
ر حةؾ حل طزخص ٍضجَم حل خةةٔن رخلـخة ش.

 التعري

المركز:ـ

ٓظدَم ة كـ حللسخد حل ة ِ رخلدةٔش ةن سزع ة ظز حص طؿم  25ؿٌخز فِ
كئئل ة ظ زئئ ةئئن أكئئدع حألؿٌئئـس ٍرئئ حةؾ كدٓؼئئش فئئِ كخفئئش حلظازٔنئئخص حإلبحةٓئئش
ٍحل لخسزٔش ٍحال ظػخبٓش ٍحإلكػئخثٔش ٍحلظئِ طوخسئذ كخفئش حلٌٔجئخص ٍحل طئ ٍ خص
سَحء فِ حل ـخا حلػوخ ِ أٍ حل دةِ ًأح رخإلؾخفش الئِ ٍكئدس خئدةخطٌخ لةزئخكؼٔن
رخلـخة ش.
ك ئئخ َٓؿئئد رئئخل كـ ة ئئل حةظلخهئئخص بٍلٔئئش ة ظ ئئدس لئئدٍةحص ESB, AutoDesk,
.Adobe, ICDL ,Microsoft
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 -1يهد

مركز ال ساب كلية التجارة طنطا إل -:

حسئئئظغبا حإلةدخهئئئخص حل ظئئئَحف س لئئئدُ حل كئئئـ فئئئِ خدةئئئش حلـخة ئئئش ٍكةٔخطٌئئئخ
حل ظةفش ٍحلزٔجش حل لةٔش ٍزٓخبس حل َحةب حل خلٔش لةَكخص دحص حلاخرع حل ئخظ
رخلـخة ئئش ٍطؤكٔئئد بٍة حلـخة ئئش ٍحلدةٔئئش فئئِ رلئئغ ٍ ئئبؽ حل طئئخكل حإل ةٔ ٔئئش
حل سئئئخً ش فئئئِ طوفٔئئئأ ةطئئئ ٍ خص حلـخة ئئئش ٍ ئئئد بٍةحص طدةٓزٔئئئش ٍهئئئدٍحص
ٍةئط حص ة ٔش.
ٓ نَ حل كـ رظوفٔأ حل دٓد ةن حلدٍةحص حلظدةٓزٔش فِ ةـخا حللخسذ .
ٓ نَ حل كـ رظندٓم بٍةحص ٍاةظلخهخص حل خػش حلدٍلٔش لنٔخبس حللخسذ حٕلِ
.ICDL
ٓ ند حل كـ بٍةحص لظدةٓذ حل خةةٔن رخلٌٔجخص ٍحل ػخلق حللدَةٔش حل حرزٔن
فِ حلظ خٍم ة ٌخ .
ٓ نَ حل كـ رظوفٔأ حل دٓد ةن حلدٍةحص حلظدةٓزٔئش فئِ ةـئخالص حللخسئذ حٕلئِ
حلدٍلٔش ٍةوٌخ :
 -0ة كـ طدةٓذ ٍاةظلخهخص بٍلِ ة ظ د لدٍةحص .New ICDL

-2

ة كـ طدةٓذ لدٍةحص ىMicrosoft Office Specialist)Mos

-3

ة كـ طدةٓذ لدٍةحص )Microsoft Technology Associate (MTA

-4

ة كـ طدةٓذ لدٍةحص Adobe

-5

ة كـ طدةٓذ لدٍةحص ) AUTODESK (AutoCAD - Revit - 3DMax

-6

ة كـ طدةٓذ لدٍةحص أٍةكل Oracle

-7

ة كـ طدةٓذ لدٍةحص )Entrepreneurship Small Business (ESB
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-8

ة كـ طدةٓذ لدٍةحص  Digital Marketingرخلظ خٍم ةع ض كش ICDL

 -9ة كـ طدةٓذ لةدٍةحص حل ػ فٔش رخلظ خٍم ةع

ةئسسش Kick Off Academy

 -01ة كـ حةظلخهخص بٍلِ ة ظ د لةدٍةحص حلظخلٔش :
New ICDL 
Microsoft Office Specialist (MOS) 
Microsoft Technology Associate (MTA) 
Adobe Programs 
AUTODESK Programs 
)Entrepreneurship Small Business (ESB

ٓ نئئد حل كئئـ خدةئئش حالسظطئئخةحص ٍحلزلئئَع حالكػئئخثٔش ل ظةئئف حلٌٔجئئخص
ٍحلط كخص ٍلةزخكؼٔن ةن ـبد حلدةحسخص حل ةٔخ رخلدةٔش ٍحلـخة ش .
ٓ سخًم حل كـ فِ طوفٔأ ر هخةؾ حل ئط حص ٍحلودٍحص حل ة ٔش رخلدةٔش .
 .1استشارات علمية-:
حل كئئـ ةئئِ حسئئظ دحب لظنئئدٓم حالسظطئئخةحص حل ة ٔئئش لةظلةئئٔبص حإلكػئئخثٔش
سئئَحء لائئئبد حلدةحسئئخص حل ةٔئئئخ أٍ حلٌٔجئئخص حل ظةفئئئش ٍكخفئئش اخ ئئئخص حل ـظ ئئئع
ٍأرلخع حلسخبس أ ؿخء ًٔجش حلظدةٓ

رخلـخة ش .

 .0تطوير نظم إدارية واستشارات فنية -:
ٓسٌم حل كـ فِ طنئدٓم حالسظطئخةحص حلفؤئش إلهطئخء ة ظزئ حص كخسئزخص آلٔئش
لةـٌخص حل ظةفش ٍطػئ ٔم رئ حةؾ طازٔنٔئش ل دةئش ةظاةزئخص حلظائَٓ حإلبحةُ فئِ
ةـخالص حإلبحةس ٍحل لخسزش ٍحال ظػخب .
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 أسهم المركز ف تنديم خدمات التالية -:
 -0ا ئدحب رئ حةؾ حل طزئئخص لدئل ةئئن كةٔئئش حللنئَ ٍكةٔئئش حلػئئٔدلش ٍكةٔئئش حٕبحد
ٍكةٔش حلظـخةس ٍكةٔش حلاذ ٍكةٔش حلظ رٔش حلوَ ٔش ٍابحةس حلـخة ش .
 -2طػ ٔم ٍا خةش ة ظز كخسذ آلِ ردةٔش حلػٔدلش.
 -3طػ ٔم ر حةؾ ٍاهطخء ة ظز كخسذ آلِ لةغ فش حلظـخةٓش رخلغ رٔش .
 -4طػ ٔم ٍا دحب ر حةؾ حل طزخص ٍضجَم حل خةةٔن ٍضجَم حلابد .
 -5طندٓم ةـ َ ش ةن حلدٍةحص حل ظةفش سَحء حلل س أٍ حل ظ ػػش .
 -6ةسئئئخ دس أ ؿئئئخء ًٔجئئئش حلظئئئدةٓ

ٍحلزئئئخكؼٔن فئئئِ كئئئل حل طئئئدبص حلزلؼٔئئئش

حل خغش رٌم .
 -7حل سخً ش فِ طدةٓذ حلابد ةِ حل ن ةحص حلدةحسٔش حل ظةفش ةِ حسظ دح
حلزئ حةؾ حلظازٔنٔئئش حل ظخكئئش رئئخل كـ ٍحل خغئئش ر ن ئ ةحص حإلبحةس ٍحل لخسئئزش
ٍحال ظػخب ٍحإلكػخء .
ًأح ٍةن خبا هطخـ حل كـ طسظأع كةٔش حلظـخةس حلنٔئخ ر سئخلظٌخ سئَحء فئِ
ةـخا ط ةٔم حلابد ٍطدةٓزٌم أٍ فِ ةـخا حلزلئَع كئألم طوظئٔم ٍطسئـٔل رٔخهئخص
حلائبد ٍحسئئظ

حؽ حلطئٌخبحص ٍكئئل ةئئخ ٓظ ةئت رطئئجَم حلائبد ٍحلدةحسئئخص حل ةٔئئخ

ٍحلزلَع ٍاؿ حء حلزلَع حلٌخبفش الِ كل حل طخكل حلَح ٔش حلظِ َٓحؿٌٌخ حلوطئخـ
حإلهظئئخؿْ أٍ بٍة حل ئئدةخص أٍ ةَح ئئع حل ئئل حل ظةفئئش الئئِ ؿخهئئذ ًئئدف كٔئئَُ
لة كـ ًٍَ حالسئٌخ فئِ طئدةٓذ حفئ حب حل ـظ ئع ةئِ حسئظ دح حالسئخلٔذ حل ة ٔئش
ٍحلفؤش ٍط ةٔ ٌم ٍةفع دةحطٌم فِ ضظِ ةـخالص طدوَلَؿٔخ حل ةَةخص .
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مركز الخدمة العامة

د/مصطفي ا مد الناضي

مدير مركز الخدمة العامة

 الرؤية
ٓس ِ ة كـ حل دةش حل خةش ردةٔئش حلظـئخةس ؿخة ئش ـوائخ الئِ حلظ ٔئـ ٍحل ٓئخبس
فئئِ طنئئدٓم حل ئئدةخص حلظدةٓزٔئئش ٍحالسظطئئخةٓش حل ظدخةةئئش ٍحل ظ ٔئئـس الئئِ حل سئئظَُ
حإل ةٔ ِ فِ ةـخالص حلةغخص حألؿوزٔئش ٍحلظو ٔئش حلزطئ ٓش رخإلؾئخفش الئِ حل ـئخالص
حإلبحةٓش ٍحل خلٔش ٍحل لخسزٔش .
 الرسالة
طظ ؼل ةسخلش حل كئـ فئِ حل سئخً ش فئِ طةزٔئش حالكظٔخؿئخص حلظدةٓزٔئش لةائبد
ٍحل

ٓـٔن ٍحلزخكؼٔن ٍل ـظ ع حلغ رٔئش ٍحل لخفظئخص حل ـئخٍةس ٍدلئم ةئن خئبا

كـةش ةن حلز حةؾ حلظدةٓزش حل ظ ٔـس ٍحلظِ طظَحفت ةع ةظاةزخص سئَ حل ئل ك ئخ
ٓسخًم حل كـ فِ ب ئم ضئ كخص ٍةئسسئخص ةـظ ئع ٍسئف حلئدلظخ ةئن خئبا طنئدٓم
خدةخص اسظطخةٓش ةظدخةةش ةن خبا ه زش ةظ ٔـس ةن أسئخطأس حلدةٔئش ٍحلـخة ئش ةئن
دٍُ حل ز س حل ة ٔش ٍحل ٌؤش حل ظ ٔـس .
 األهدا

يهد

مركز الخدمة العامة كلية التجارة ال ت نيق ما يل :

 طنئئدٓم ر ئ حةؾ طدةٓزٔئئش ةظ ٔئئـس لةائئبد ٍحل ئ ٓـٔن ٍحلزئئخكؼٔن ٍحل ئسسئئخص
ٍحلٌٔجخص حل خةش ٍحل خغش فِ حل دٓد ةن حل ـخالص.
 طندٓم ر حةؾ ةظوَ ش فِ ةـخا حلةغئخص حألؿوزٔئش ل ظةئف فجئخص حل ـظ ئع ٍر ئخ
ٓظَحفت ةع ةظاةزخطٌم.
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 هط حلَ ِ حلؼنخفِ ٍحل ـظ ِ رٔن أف حب حل ـظ ع ةن خبا حلودٍحص حلظؼنٔفٔش
ٍٍةش حل ل.
 طنئئدٓم حإلسظطئئخةحص حلفؤئئش ٍحل ة ٔئئش فئئِ ة ظةئئف حل ـئئخالص حإلبحةٓئئش ٍحل خلٔئئش
ٍحل لخسزٔش الِ ـخلزٌٔخ ةن حل ئسسخص ٍحلٌٔجخص ٍةوظ خص حأل خا.
 أنشطة المركز :

يندم المركز العديد م األنشطة ومنها:
 بٍةحص لظ ةئئئٔم حلةغئئئش حالهـةٔـٓئئئش ىةلخبػئئئش لغئئئش حهـةٔـٓئئئش ألرئئئ حؼ ابحةس
حأل خا حال دحب إلةظلخم.(IELTS
 بٍةحص فِ طو ٔش حل ٌخةحص حلط ػٔش ىةٌخةحص حالطػخا ةٌخةحص حل ئ ؼ
حل نخرةش حلط ػٔش كظخرش حلسٔ س حلأحطٔش)
 بٍةحص فئئئئِ أسخسئئئئٔخص

ئئئئل ائئئئخل حل ئئئئدةخص حل خلٔئئئئش حل ػئئئئ فٔش ٍرٔئئئئ

حل ػ فٔش.
 بٍةحص ةلخكخى فِ ةـخالص حل لخسزش ٍحل حؿ ش ٍابحةس حأل خا.
 بٍةحص فئئِ ةـئئخالص حلؿئ حثذ ٍحل لخسئئزش ئئن نئئَب حل نئئخٍالص ٍبةحسئئخص
حلـدٍُ.
 حال دحب لةطٌخبحص حل ٌؤش حل ظةفش ةؼئل حل لخسئذ حإلبحةُ حل ظ ئد CMA
ٍحل حؿع حلدحخةِ حل ظ د ٍ CIAرٔ ًخ.
 هدٍحص طؼنٔفٔش فِ حل دٓد ةن حل ـخالص.
 طندٓم حالسظطخةحص لةابد ٍلغٔ حلابد.
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المد
ول المد
شروطالنالنول
شروط
الجامعية
الجامعية
 -0زئَا حلائبد حلسئئخرت ح ئخةظٌم رخل ئئدم حلـخة ٔئش رطئ ـ هـئئخكٌم رظنئدٓ ؿٔئئد
ةِ حأل ل أةخ حلاخلزئخص فئٔ دن لٌئن حاللظلئخ رظ ةئف ةئخبس فئِ كخلئش ٍؿئَب
أةخكن خخلٔش .
 -2أم ٓدَم حلاخلذ ةنٔدح ش ةوظظ خ ش رخلـخة ش فِ أ سخ حلةٔسخه

ٍحلزدخلَةَٓس .

 -3أم ٓدَم ةن رٔ سئدخم ةدٓوئش ـوائخ أٍ حل حكئـ حلن ٓزئش ةوٌئخ ٍحلظئِ ٓئ ُ
ةـة

حبحةس حل دم سئٌَلش حل َحغئبص حلٌٔئخ ٍطدئَم ةئِ ةسئخفش  51كٔةئَ

ةِ حال ل ٍٓئخأ رٌخ أكؼ ةن ةَحغةش ةع ةبكظئش حلائ
لٔ

حلظ حرٔئش ٍحلظئِ

ةٌٔخ ةَحغبص .

 -4أال ٓدئئَم ئئد غئئدةص ؾئئدس نَرئئش طؤبٓزٔئئش ةئئن حلـخة ئئش أٍ ةئئن حلـخة ئئخص
حألخ ُ فِ خ بةحسِ سخرت .
 -5أال ٓدَم د ٍ ئع ةٔئش أػوئخء حال خةئش رخل دٓوئش حلـخة ٔئش نَرئش حلل ةئخم ةئن
حإل خةش فِ حل خ حلسخرت ةزخض س .
 -6أال ٓدَم ةسظلنخ ش ةٔش ةسَ ا خةش لة دم حلـخة ٔش أٍ أُ ةسظلنخص أخ ُ
 -7أم طؼزض لٔخ ظي حلػلٔش .
 -8أال ٓدَم ةن حلاةزش حل ظـٍؿٔن .
 -9رخلوسزش لةلخالص حل ؾٔش ةؼل ضةل حألـفخا – ةٍةخطٔـ حلنةذ – حل دفَفٔن
ٍحللخغةٔن ةِ طندٓ

خ ةنزَا أٍ ط ةئف ةئخبس أٍ ةئخبطٔن رخلوسئزش لةاةزئش

ٓدَم دلم رظن ٓ ـزِ ةن حلةـوش حلازٔش رخل سظطفِ حلـخة ِ راواخ .
- 73 -

إدارة الشئو الط ية
 تتول هاه االدارة مايل :
 -0حلدطف حلازِ ةِ حلابد فِ حللخالص حل خبٓش ةؼئل رخـوئش – أهئف ٍأدم
ةةد – ؿةدٓش – غدة -ظخ – كخفش حألة حؼ حل دٓش .
 -2حؿ حء حل ةٔخص حلـ حكٔش لةابد ى حل ةٔخص حلػغٔ س )
 -3طلَٓل حلابد إلؿ حء حل ةٔخص حلـ حكٔش حلئِ حلـٌئخص حلظئِ ٓظئَحف رٌئخ
حةدخهٔخص حؿ حء

ةٔخص كزٔ س ال طظَحف ر سظطفِ ةزخةك .

 -4حلنٔخ رػ ف حل بؽ ةـخهخ ش لةابد ةن حل سظطفِ ٍفِ كخلش د طئَحف س
ٓػ ف هػف حل بؽ ةن حلدةٔش .
 -5طلَٓل ـبد ة ؼ حلفطل حلدةَُ لة بؽ بحخل ةلخفظخطٌم .
 -6طلَٓل حلابد ة ؾِ حألة حؼ حل نةٔش ٍحلوفسٔش لة بؽ حل خةؿِ .
العالج المستشف الجامع
-

-

ادح كخم حلاخلذ ةوظظ خ فِ حلدةحسش ةٔش أم ٓسدب حل سَ حلدةحسٔش .
ادح كخم حلاخلذ ةوظسزخ ش ةظف رخ ش لةدةحسش ةِ أم ٓسدب ةسم حلظؤةٔن حلػلِ
ٓظند حلاخلذ ردخةهٔي حلدةٔش لة َرف حل ظع ر خٓش حلطزخد لةلػَا ةِ
خاخد حلظلَٓل لة سظطفِ ـزنخ ش لنَح د حل بؽ لائبد حلـخة ئخص رخل سظطئفِ
حلـخة ِ .
فئئِ كخلئئش ئئد طئئَحف ئئبؽ حلاخلئئذ رخل سظطئئفِ حلـئئخة ِ ال رئئد ةئئن ةَحفنئئش
ةثئئئٔ حلةـوئئئش حلازٔئئئش ردةٔئئئش حلائئئذ رخلـخة ئئئش ةئئئِ ئئئبؽ حلاخلئئئذ خئئئخةؽ
حل سظطئئفِ حلـئئخة ِ ـزن ئخ ش لةنَح ئئد ٍحلةئئَحثق حل ظز ئئش ةئئع ح ظ ئئخب حل ئئبؽ ةئئن
ةـة حلـخة ش .
- 74 -

التغاية المطعم الخارج للجامعة

 ل صول الطالب عل كارني التغاية ال د أ تنط ق علي الشروط اآلتية
 أم ٓدَم حلاخلذ ةوظظ خ ش رخلدةحسش . أم ٓدَم ةسظـدح ش فِ ف ظي ٍةسدبح ش حل سَ حلدةحسٔش . أم ٓدَم ةغظ رخ ش ٍرٔ ةنٔم ر كـ ـواخ . أال ٓدَم ةنٔ خ ش رخل دٓوش حلـخة ٔش . -ادح حهازنئئض ةٔئئي حلط ئ ٍـ ٓظنئئد راةئئذ ةئئدفَل رخسئئم أ  .ب /

ٔئئد حلدةٔئئش

ٍٓ فت ري دب  2غَةس ض ػٔش ٍحلزاخ ش حلط ػٔش .
ٓ -ئئظم سئئلذ حسئئظ خةس حلظغأٓئئش ةئئن ةطئ ف حلظغأٓئش ر

خٓئئش حلطئئزخد ٍطسئئظَفِ

ؿ ٔع رٔخهخطٌخ ةن ضجَم حلابد رخلدةٔش ٍط ظ د ةن أةٔن حلدةٔئش ٍطسئةم ةئ س
أخ ُ حلِ حل َرف حل ظع ل ل حلدخةهٌٔخص حل خغش رخلظغأٓش .
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أم الكلية
قائد أم الكلية العميد  /إ راهيم يوس
 أهدا

الشورة

الكلية:

 -0حل لخفظش ةِ أةن ٍسبةش حلاةزش رخلدةٔش ٍكئأح ؿ ٔئع حل ظَحؿئدٓن بحخئل
ك

حلدةٔش .

 -2طئئؤةٔن ةزئئخهِ حلدةٔئئش ٍةوطئئآطٌخ ٍةلظَٓخطٌئئخ ٍطئئَفٔ حلل حسئئش حلبزةئئش لٌئئخ
ةِ ةدُ حألةرع ٍحل ط ٓن سخ ش .
 -3فلئئع حل ظ ئ ببٓن ةئئِ حلدةٔئئش ٍ ئئد حلس ئ خف رخلئئدخَا لغٔ ئ حلاةزئئش أٍ
حل خةةٔن أٍ ةن طظاةذ حلؿ ٍةس بخَلٌم حلدةٔش .
 -4فلئئئع حلزبرئئئخص ٍطةنئئئِ حلطئئئدخٍُ ٍحلظلنٔئئئت رٌئئئخ ٍحط ئئئخد حالؿئئئ حءحص
حلنخهَهٔش كٔخلٌخ .
 -5ةئئد ٓئئد حل ئئَم ٍطنئئدٓم حل طئئَةس لةاةزئئش ٍحل ئئخةةٔن ٍحل سئئخً ش فئئِ كئئل ةئئخ
ٓ د غفَ حلَٔ حلدةحسِ .
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الهيكل التنظيم للعاملي

المكاتب الرئيسية

ةئئئئئدٓ ةدظئئئئئئذ أ.ب

السددديد  /دمحم مسدددعد الضدددا ي

ٔئئئئئد حلدةٔئئئئئئش

1

1

سئئئئئئئئد طٔ س أ.ب /

السددديدة  /ه ددد دمحم ع ددددالرؤو

ٔئئئئئئئئد حلدةٔئئئئئئئئش

1

1

سئئئئئئئئئئئئد طٔ س ٍكٔئئئئئئئئئئئئل حلدةٔئئئئئئئئئئئئش
لطئئئئئئئئئئجَم حلظ ةئئئئئئئئئئٔم ٍحلائئئئئئئئئئبد

السددديدة /افدددراج ع ددددهللا شددد ل
1
السيدة /نا ع دال ميد الكافور

1

سد طٔ س ٍكٔل حلدةٔش لطئجَم خدةئش
حل ـظ ئئئئئئئئئئئئع ٍطو ٔئئئئئئئئئئئئش حلزٔجئئئئئئئئئئئئش
سد طٔـــ س حلزــــ حةــؾ حل ــــخغش

1

السدديدة  /نسددم سددعيد عرفددة
1

سئئئئئئئئئئئد طٔ سئئئئئئئئئئئم حل لخسئئئئئئئئئئئزش

السيد  /مؤم م دي الددي جدل

1

1

سئئئئئئئئئئد طٔ س سئئئئئئئئئئم حالكػئئئئئئئئئئخء
ٍحل ٓــــخؾش ٍحلظــــؤةٔن
سئئئئئئئئئئد طٔ س سئئئئئئئئئئم حال ظػئئئئئئئئئئخب
ٍحل خلٔئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئش حل خةئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئش
سد طٔ سئئئئئئئئئئئم ابحةس حأل ئئئئئئئئئئئخا

السيدة  /نداء جمعدة الشدرقاو
1

السدددديد /دمحم ا مددددد ع ددددد ال ميددددد
1

1

السددديد  /مندددي السددديد أ وسدددالم

1

1

الهيكل التنظيم لمكتب أمي الكلية

السيد  /أ مد دمحم جميل

1

السيدة  /دعاء ع دد ال ميدد االشدنر
1

ةئئئئئئئدٓ ةدظئئئئئئئذ أةئئئئئئئٔن حلدةٔئئئئئئئش
1

سئئئئئد طٔ س ةدظئئئئئذ أةئئئئئٔن حلدةٔئئئئئش
1
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التدريس الكلية
هيئة التدريس
أعضاء هيئة
أعضاء
الكلية
قســـــــــدددددددددددـم الم اس ــدددددددددددـة
1

1

أ.د /ددددددددددددددداتم دمحم الشيشددددددددددددددديني

1

أسدتاا م اسد ة تكدالي

وقددائم أعمدال رئدديس النسددم

1

أستـــــــــــــــــــــــــاذ نظـــــــــم المعلومـــــــــات المحاســـــــــبٌة
المتفــــــــــــــــــــــــــرغ والمستشـــــــــــار لبرنـــــــــــامج BIS

أ  .د /سدددددددددمير ريددددددددداض هدددددددددالل
1

.

أستـــــــــــــــددـاا م اسدد ة ماليددة متفــــــــــــــددـر

أ  .د /سدددمير دمحم مصدددطف الجدددزار

.

1

أستــــــــــــــــاا م اس ة تكدالي

أ  .د /سدددددددعيد م مدددددددود الهل ددددددداو

متفــــــــــــــدـر

.

1

أستـــــــــــــــدددددددـاا مراجعدددددددة متفــــــــــــــدددددددـر

أ  .د /دمحم سددددددام راغددددددب قنددددددديل

.

1

أستــــــــــــــــاا م اس ة تكدالي

أ  .د /تهدددان م مدددود ع دددده النشدددار

متفــــــــــــــدـر

.

1

أستــــــــــــــــاا م اسد ة خاصدة متفــــــــــــــدـر

أ  .د /هديددددددة علدددددد دمحم ال شددددددا

.

1

أستـــــــــــــــددـاا م اسدد ة ماليددة متفــــــــــــــددـر
ومددددددير مركدددددز التعلدددددديم المفتــدددددـوح الجامعددددددة
أستـــــــــــــــددـاا م اسدد ة ماليددة متفــــــــــــــددـر
والمستشار المالي للجامعة
أستــــــــــــــــاا م اس ة تكدالي متفــــــــــــــدـر

أ  .د /دمحم أ مدددددددددددد دمحم العسددددددددددديل
1

.

أ.د /مدددد ر طددد السددديد أ دددو الخيدددر
1

أ  .د /جددودة ع ددد الددرؤو

زغلددول

..

1

أستـــــــــــــــدددددددـاا مراجعدددددددة متفــــــــــــــدددددددـر

أ  .د /الرفاع ا راهيم الرفاع م ار

0.

أسددتاا نظددم المعلومددات الم اسدد ية ووكيددل الكليددة
لشددددددددددددددددددددددئو التعلدددددددددددددددددددددديم والطددددددددددددددددددددددالب
أستـــــــــــــــددـاا م اسدد ة ماليددة متفــــــــــــــددـر

أ.د /أ مددد ع ددد السددالم ا ددو موسدد
1

.

أ  .د /عادل عبد الفتاح مصطفى المٌهى

أ.د /هشام فاروا مصطف اال يار
1

1

أستاا مراجعة ووكيل الكلية لشئو خدمة المجتمل
وتنميددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة ال يئددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة
1

أ .د /يــــاســــــــر ا مــــــــــد الجــــــر

أستـــاذ محاسبة مالٌة ولائم بأعمال وكٌــــل الكلٌــــة
للدراســـات العلٌا والبحــــــــوث

أ .د /هدددان أ مدددد سددد م ددداريق

أستــدددـاا م اسددد ة تكدددالي ومددددير مركدددز التعلددديم
المفتددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوح الكليددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة

1

.
.

أ.د /دمحم شددد اتة خطددداب خطددداب
1

1

أستــــــــــــــــــــــــــدددـاا م اسددد ة تكــدددـالي
1
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التدريس الكلية
هيئةالتدريس
أعضاءهيئة
تاتاللأعضاء
الكلية
تدددددددددددا ل قسدددددددددددم الم اسددددددددددد ة
1

أ.د /نجدددو م مدددود أ مدددد أ وج دددل
1

أسدددددددددددددددددددددددددددددتاا مراجعدددددددددددددددددددددددددددددة
1

أ.م.د /مددددددداهر م مدددددددود رسددددددددال
1

أسدددتاا متفدددر

درجدددة اسدددتاا مسددداعد

1

أ.م.د /صدددالح الهددداد دمحم عويضدددة
1

أسدددتاا متفدددر

درجدددة اسدددتاا مسددداعد

1

أ.م.د /فهيم صالح لوند ع ددالمال
1

أسدددتاا متفدددر

درجدددة اسدددتاا مسددداعد

1

أ.م.د /عددار

ع دددهللا عطيد ع دددالكريم

1

أسدددتاا متفدددر

درجدددة اسدددتاا مسددداعد

1

أ.م.د /طلعدددددت ع ددددددالعظيم متدددددول
1

أسدددتاا متفدددر

درجدددة اسدددتاا مسددداعد

1

أ.م.د /لطفددددد الرفددددداع دمحم فدددددرج
1

أسدددتاا متفدددر

درجدددة اسدددتاا مسددداعد

1

أ.م.د /دمحم م مدددددود أ مددددددد صددددددا ر
1

أسدددتاا متفدددر

درجدددة اسدددتاا مسددداعد

1

أ.م .د /دمحم سددددددددددددعيد دمحم جنيددددددددددددد
1

أسدددتاا متفدددر

درجدددة اسدددتاا مسددداعد

1

أ.م.د /دمحم رضدددددددا دمحم ع دددددددد السدددددددميل
1

أسدددتاا متفدددر

درجدددة اسدددتاا مسددداعد

11

أ.م.د /ا ددددددراهيم السدددددديد دمحم ع يددددددد

أسددددددددددددددددددددددددددددددتاا مسدددددددددددددددددددددددددددددداعد

1
1

أ.م.د /ياسددددر السدددديد السدددديد كسدددداب

أسددددددددددددددددددددددددددددددتاا مسدددددددددددددددددددددددددددددداعد

1
1

أ.م.د  /عددالء الدددي توفيددق إ ددراهيم

أسددددددددددددددددددددددددددددددتاا مسدددددددددددددددددددددددددددددداعد

.
1

أ.م .د  /ليل م روس س العنيل

أسددددددددددددددددددددددددددددددتاا مسدددددددددددددددددددددددددددددداعد

1

1

أ.م .د  /سدددددام سدددددمير دمحم ارومددددد

1

أســـتاذ مســـاعد ومنســـك األنشـــطة الطالبٌـــة
بالكلٌـةولائم بتسـٌٌر أعمـال برنـامج الدراسـة
بشـــــــــــــــــــــــعبة اللغـــــــــــــــــــــــة بالكلٌـــــــــــــــــــــــة
1

أ.م .د  /ندددرجس قيصدددر دددولس شدددد اتة

1

أ.م .د  /سددلو ع دددالر م ع دالدددايم

1

د  .م مدددود أ دددو الم اسددد شدددرويدة
1

1

أستـاا مســــــــــــــــدـاعد

1

أسددددددددددددددددتاا مسدددددددددددددددداعد

أسدددددددتاا متفدددددددر
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درجدددددددة مددددددددرس

التدريس الكلية
هيئةالتدريس
أعضاءهيئة
تاتاللأعضاء
الكلية
تدددددددددددا ل قسدددددددددددم الم اسددددددددددد ة

1

د  .عبدالرسول عبـد الهـادى عبدالرسـول

أستاا متفر

د .عمددداد الددددي علدددو عسدددا

أستاا متفر

د  .شوق ع د العزيدز ال فنداو

أســـــتاذ متفـــــرغ بدرجـــــة مـــــدرس

1

1

درجة مدرس
درجة مدرس

1

1

د .ماجددددددددددددددددة يوسددددددددددددددد

1

دمحم

أستاذ متفرغ بدرجة مدرس

د .هندداء دمحم جمددال الدددي الدهشددا

أستاا متفر

درجة مدرس

د .ميرفددت ي د موس د صدددق

أستاا متفر

درجة مدرس

د .دمحم فريددد ع دددالر يم مرسددال

أستاا متفدر

درجدة مددرس

1

1

1

1

د  .س السيد ع د ال ميدد السديد

مدددددددددددددرس

1

د .هددد

1

1

مدديم ا واليزيددد عيس د

مدددددددددددددرس

1

د .دمحم دمحم م مددددددددددددود خليددددددددددددل

مدددددددددددددرس

د.دمحم ا ددددراهيم ا ددددراهيم سددددرور

مدددددددددددددرس

د .جيهددا مجددد دمحم كمددال جازيددة

مدددددددددددددرس

د .مدددد ت نجيدددب خلددد الجندددد

مدددددددددددددرس

د .ندددادر رفعددددت ريدددداض ونددددس

مدددددددددددددرس

مددداد

مدددددددددددددرس

1

1

1

1

1

1

1

1

1

د .صدددالح ع ددددالفتاح زكددد

1

1

1

د .سوسدددددد فددددددوز دمحم عسددددددا

مدددددددددددددرس

د .دمحم زكددددددددد أمدددددددددي يدددددددددس

مدددددددددددددرس

د .طددارا ع دددالمنعم علدد راضدد

مدددددددددددددرس

د .أمددل م مددود ع دالمجيددد الغدداي

مدددددددددددددرس

1

1

1

1

1

1

1

1
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التدريس الكلية
هيئةالتدريس
أعضاءهيئة
تاتاللأعضاء
الكلية
تددددددددددا ل قسددددددددددم الم اسدددددددددد ة
1

1

د .دعـــــــــــــاء دمحم حامـــــــــــــد النجـــــــــــــار

مـــــــــــــــــــــــــــــــدرس
1

د .دمحم مجـــــــــــــــــــــدى دمحم جازٌـــــــــــــــــــــة
1

مـــــــــــــــــــــــــــــــدرس
1

د .سمر مجدى دمحم سلٌمان الصٌاد

مـــــــــــدرس

د .لٌلـــــــــى دمحم الشـــــــــوادفى العـــــــــدوى
1

مـــــــــــــــــــــــــــــــدرس
1

د .أســــــــماء عبــــــــدالمنعم دمحم ســــــــراج
1

مـــــــــــــــــــــــــــــــدرس
1

د .دمحم رمضـــــــــــــــــان دمحم شـــــــــــــــــعبان
.
د .منى عاطف عبد الخالك جنه
.

هـــــــــــدرس وًائة هدَرالصدهح العاهح وقائن ترضُر اعوا
الوٌض ااكادَوٍ لثرًاهج ًظن هعلىهاخ ا عوا

د .ولٌــــد عــــزت عبــــد الفتــــاح ابــــراهٌم
1

مـــــــــــــــــــــــــــــــدرس
1

د .دمحمعمر دمحم الدنف 1

مـــــــــــــــــــــــــــــــدرس
1

د .مصطفً احمد عامر الماضً

مــــدرس شــــعبة لغــــة ومــــدٌر لمركــــز
الخدمة العامة بالكلٌة

د .نٌــــــره عبــــــد الــــــداٌم احمــــــد علــــــً
1

مــدرس شــعبة لغــة
1

د .اٌمـــــــــــن دمحم الســـــــــــٌد الرفــــــــــــاعً
1

مـــــــــــــــــــــــــــــــدرس
1

د .اكرامً عصمت عبد الهـادي مبـرون
1

مـــــــــــــــــــــــــــــــدرس
1

د .هشـــــــام ٌوســـــــف جبـــــــران خٌـــــــاط
1

1

مدرس ونائبا ً لمدٌر وحدة ضمان الجودة ومنسما ًاكادٌمٌا ً
لبرنامج المحاسبة والتموٌل بالكلٌة

هدرس وقائن ترضُُرأعوا هدَر لوركز الحضاب العلوٍ

1

د .احمـــــــد دمحم عبـــــــد العزٌـــــــز الـــــــدٌب
1

مدرس شعبة لغـة
1

د .حمـــاده الســـعٌد المعصـــراوي الســـٌد
1

مـــــــــــــــــــــــــــــــدرس
1

د .ماٌســــــــــــا علــــــــــــً دمحم عبــــــــــــدهللا

مـــــــــــــــــــــــــــــــدرس
1
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التدريس الكلية
هيئة التدريس
أعضاء هيئة
تاتالل أعضاء
الكلية
قسم إدارة األعمال
أ .د /دمحم سددددددددددعد دمحم شدددددددددداهي

أســتاذ إدارة اإلنتــاج والعملٌــات ولــائم
بأعمال رئٌس المسم

أ .د /فدداروا ع دددالفتاح رضددوا

أسدددددددددتاا تسدددددددددويق متفدددددددددر

1

1

1

أ

أ .د /رمضدددا ع ددددالعظيم جددداد

1

أسدددددتاا ادارة انتددددداج متفدددددر
1

.1د1

أ .د /دمحم ربٌع زناتى على ٌوسف

أستاا ادارة موارد شرية متفدر
1

أ.د /السدديد ال ددددو ع دددد ال دددافظ
1

أسدددددتاا ادارة ماليدددددة متفدددددر
1

أ.د  /عددادل ع ددد المددنعم المسدددي
1

1

أستاا ادارة موارد شرية متفدر
1

أ.د  /ريددددددداض علدددددددي دمحم عيدددددددد

1

أسدددددددددددددددددددددتاا تسدددددددددددددددددددددويق
1

أ.د /ع دالموجود ع دهللا منصدور
1

أسدددددددددددددددددددددتاا تسدددددددددددددددددددددويق
1

أ.د  /أمنددددة أ والنجددددا دمحم أ والنجددددا
1

أسدددددددددددددددددددددتاا تسدددددددددددددددددددددويق
1

أ2د  .أمدددددل دمحم يوسددددد

خليدددددل

1

أستاا ادارة االنتداج والعمليدات
1

أ.د  .طــــــارق رضــــــوان دمحم رضــــــوان

أستاا ادارة الموارد ال شرية والمنسق
األكاديم للدراسات العليا المهنية

أ.م.د  .السددديد ع ددددال ليم يوسددد

أستاذ متفـرغ بدرجـة اسـتاذ مسـاعد

1

1

أ.م.د  .دمحم مصدددددددطف صدددددددالح
1

1

أستاذ متفـرغ بدرجـة اسـتاذ مسـاعد
1

أ.م.د  .ياسر أ مد ا راهيم النصراو

أسدددددددددددددددددددددتاا مسددددددددددددددددددددداعد

1
1

أ.م.د .رٌهـــــام شــــــولى أحمــــــد ابــــــراهٌم

أســـتاذ مســـاعد ومـــدٌر لوحـــدة
تســـــوٌك الخـــــدمات الجامعٌـــــة
بالجامعة

أ.م.د .ســـــــامح أحمـــــــد فتحـــــــى خـــــــاطر

أسدددددددددددددددددتاا مسددددددددددددددددداعد

1

1

1

1

د  .إ دددراهيم ع ددددالجا ر إ دددراهيم
1

أسددتاا متفددر
1
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درجددة مدددرس

التدريس الكلية
هيئةالتدريس
أعضاءهيئة
تاتاللأعضاء
الكلية
تابع لمسم إدارة األعمال
د .نجـــــــــــوى عبـــــــــــد العظـــــــــــٌم الرفـــــــــــاعى

أســـــــــــتاذ متفـــــــــــرغ بدرجـــــــــــة مـــــــــــدرس
1

1
1

د .دمحم فاٌك ابراهٌم المصراوى

مـــــــــــــــــــــــــــدرس
1
مـــــــــــــــــــــــــــدرس
1

د .نٌفــــــــــٌن فــــــــــاٌك ابــــــــــراهٌم المصــــــــــراوى
1
د .مصطفى دمحم كمال بطور

مـــــــــــــــــــــــــــدرس
1

1

د .سامح فكرى دمحم مطر

1

مـــــــــــــــــــــــــــدرس
1

د .عصام الدٌن دمحم الجبالى

1

مـــــــــــــــــــــــــــدرس
1

د .امال زكرٌا عبد الجواد صالح

1

مـــــــــــــــــــــــــــدرس
1

د .وجــــــــــــدان محمــــــــــــود رأفــــــــــــت حجــــــــــــاج
1

مـــــــــــــــــــــــــــدرس
1

د .الســــــــــــــــــــٌد صــــــــــــــــــــبحى أحمــــــــــــــــــــد دمحم
1

مـــــــــــــــــــــــــــدرس
1

د.غــــــــــــادة مــــــــــــرزوق دمحم عبــــــــــــد الغنــــــــــــى
1

مـــــــــــــــــــــــــــدرس
1

1

مـــــــــــــــــــــــــــدرس
1

دٌ .اســــــــــمٌن جــــــــــودة الســــــــــعٌد الســــــــــنطٌل
1

مـــــــــــــــــــــــــــدرس
1

د .هبـــــــــــــــــــــــــــــــــــه دمحم دمحم ســـــــــــــــــــــــــــــــــــرور
1

مــــــــــــــــــــــدرس1
0

د .مها دمحم عادل عبد العزٌز عبٌد

مــــــــــــــــــــــدرس1
0

د .إٌمان فٌصل السٌد السعـــداوى

مــــــــــــــــــــــدرس1
0
مــــــــــــــــــــــدرس1
مــــــدرس1

د .أحمد دمحم حسن االبٌارى

د .أمانً عاطف لطب البحٌري
د .سمر دمحم منصور عاشور
د .عال دمحم بهً الدٌن هٌكل
د 0رٌموند السعٌد دمحم علً لبده

مــــــــــــــــــــــدرس1
مــــــــــــدرس1

د .اٌه حسٌن السٌد دمحم ابوجبل
د 0سامح عبد المنعم دمحم سراج

مــــــــــــــــــــــدرس1
مــــــــــــدرس1
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التدريسالكلية
هيئةالتدريس
هيئة
أعضاء
الكلية
التدريس
هيئة
أعضاء
الكلية
التدريس
هيئة
أعضاء
الكلية
أعضاء
تاتاتالتاللل
قسم اال صاء والرياضة والتأمي
أ.د نصددددر ا ددددراهيم رشددددوا ا وزيددددد

أستاا ا صداء رياضدي ورئديس النسدم

1

1
1

أ.د سددددددددهير دمحم فهمدددددددد

جدددددددداز

1

أسدددددددددتاا ا صددددددددداء متفدددددددددر
أسدددددددددتاا ا صددددددددداء متفدددددددددر
أسدددددددددتاا تدددددددددأمي متفدددددددددر
أسدددتاا تأميندددات عامدددة متفدددر
أستاا ا صداء تط يندي متفدر
اسددددددددددددددددددددددددتاا تددددددددددددددددددددددددأمي

1

أ.د ع دد الدرؤو

ع ددالر م ع دالوا دد

1

1

أ.د دمحم ع ددددددددددد المددددددددددول ع مددددددددددا
1

1

1

أ.د أ مدددد ع دددد الفتددداح علددد دسدددوق
1

1

أ.د م مددددددود دمحم م مددددددود الدددددددرين
1

1

أ.د امددددد ع ددددد النددددو دمحم الخواجددددة
1

1

أ.د .ديندددا سددد ع دددد الهددداد السدددعيد
1

أســتاذ اإلحصــاء الرٌاضــً ومــدٌر مشــروع البوابــة
اإللكترونٌة بالجامعة ومدٌر تنفٌذي للمركز الرئٌسً
لـــــــــــــــــــــــالداء المؤسســـــــــــــــــــــــً بالجامعـــــــــــــــــــــــة

1

أ.م.د زينددددب سدددد م مددددود عفيفدددد
1

أستاا متفر

درجة استاا مساعد

1

أ.م.د مدددددددد دمحم كامددددددددل مصددددددددطف
1

أسددددددددددددددددددددددتاا مسدددددددددددددددددددددداعد
أسددددددددددددددددددددددتاا مسدددددددددددددددددددددداعد
أسددددددددددددددددددددددتاا مسدددددددددددددددددددددداعد

1

أ.م.د .أمددان

س د عل د ع ددد الكددريم

1

1

أ2م2د .هناء ع د الر يم ا راهيم سالم
1

1

أ2م2د .طددارا ع ددد ال ميددد أ مددد طد
د .ن يلددددددددددة دمحم عمددددددددددر ال يددددددددددر

أستاذ مساعد وعضو وحدة التعلٌم عن بعد

1

1

أسدددتاا متفدددر درجدددة مددددرس
أسدددتاا متفدددر درجدددة مددددرس
أسدددتاا متفدددر درجدددة مددددرس
مدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرس
مدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرس
مدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرس

1

د .السددددديد سدددددعد متدددددول ال سدددددديون
1

1

د .أ ددددالم رجدددددب ا دددددراهيم جددددداوي
1

1

د .خالددددددددددد فددددددددددرج امددددددددددام دددددددددددير
1

1

د .وجددددددد دمحم كامددددددل ع ددددددد الن دددددد
1

1

د .مهددددددا فدددددداروا توفيددددددق ا ددددددراهيم
1

1
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التدريس الكلية
هيئةالتدريس
أعضاءهيئة
تاتاللأعضاء
الكلية
قسم االقتصاد والمالية العامة
أ.د 2هددان مصددطف س د الشددام
أ.د  2أسددددددددام دمحم امددددددددد دددددددددر

1

1

أســــــــتاا اقتصاد وعمـيد الكليــة
1

أسـتاذ ولــائم بأعمـال رئــٌس المسـم ومــدٌر لوحـدة التعــاون
الـــدولً ومدٌرلوحـــدة ورعاٌـــة إدارة الوافـــدٌن بالجامعـــة
ومــدٌر لوحــدة ضــمان الجــودة ومستشــار اكــادٌمً لمركــز
التطـــــــــــــــــــــــــــــــوٌر المهنـــــــــــــــــــــــــــــــً بالكلٌـــــــــــــــــــــــــــــــة
1

أ2د 2دمحم ندددددددددددددددددداظم دمحم نفددددددددددددددددددي

أسدددددددددددتاا اقتصددددددددددداد متفددددددددددددر
أستاا اقتصاد متفــــــــــــــــــــر
أستاا اقتصـــــــــــــــــــــــــــــاد

أ.د  2رمضدددا السددديد أ مدددد معددد

أستاذ التصاد ونائب مدٌر مركز المٌاس والتموٌم بالجامعة
ومــدٌر مكتــب نمــل وتســوٌك التكنولوجٌــا ورٌــادة األعمــال
بالجامعة ومدٌر تنفٌـذي للمركـز الرئٌسـً للتحـول الرلمـً
والشـــــــــــــــــــــــــــــمول المـــــــــــــــــــــــــــــالً بالجامعـــــــــــــــــــــــــــــة
1

1

أ.د 2 .ايمــــــــــــــــا دمحم دمحم سليم
1

أ2د 2منـــــــــــــال دمحم ال ساني عفا
1

أ.م.د 2مصطفي السيد شل ي الشعراوي

1

أ.م.د 2يسددددددري سددددددي طددددددا و
أ.م.د .إيمددددددا دمحم ا ددددددراهيم علدددددد
أ.م.د .سددددددهام امددددددد امددددددد نجددددددم
أ.م.د .اشدددر لطفددد السددديد ددددو
أ.م.د .فاطمددددة ع ددددد هللا دمحم عطيدددددة
أ.م.د .هددددان دمحم علدددد الدددددمردا

1

1

1

1

1

1

أ.م.د .إ دراهيم مسددعد سد األطددرو
.

.

1

أستاا متفر درجة اسدتاا مسداعد
أستاا متفر درجة اسدتاا مسداعد
أسددددددددددددددددددددددددددتاا مسدددددددددددددددددددددددددداعد
أسددددددددددددددددددددددددددتاا مسدددددددددددددددددددددددددداعد
أســــــــــــــــتاا مســـــــــــــــاعد
أسددددددددددددددددددددددددددتاا مسدددددددددددددددددددددددددداعد
1

1

1

1

1

أستـــــــــاذ مســــــــــــــاعــد ومدٌر
لوحدةتكنولوجٌا المعلومات ال ITبالكلٌة

أستاا مساعد ورئيس و دة التعليم ع
والدعم الفني

عد

أ2م2د .خالددددد إ ددددراهيم سدددديد أ مددددد

اســتاذ مســاعد ومــدٌر وحــدة المٌــاس والتمــوٌم
وعضــو وحــدة التعلــٌم عــن بعــد والــدعم الفنــً

أ2م2د .فاروا فت د السديد الجدزار
أ2م2د  .سددددددددمر االميددددددددر غدددددددداز
أ2م2د .نشددددددددددددو دمحم ع در دددددددددددد
أ2م2د .دمحم أصدددددديل علدددددد شددددددكر
د .دمحم ع دددددددددددده ع دددددددددددده عليدددددددددددوة
د .مصددددددطف مصدددددددطف مجاهدددددددد
د .عدددادل م مدددود أ مدددد ال دددوير
د .مهددددا مصددددطف متددددول قنصددددوة

أستاا مساعد ونائب و دة النياس والتنويم

1

1

.

1

1

1

1

1

1

1

أسددددددددددددددددددددددددددتاا مسدددددددددددددددددددددددددداعد
أسددددددددددددددددددددددددددتاا مسدددددددددددددددددددددددددداعد
أسددددددددددددددددددددددددددتاا مسدددددددددددددددددددددددددداعد
أسددددتاا متفدددددر درجدددددة مددددددرس
أسددددتاا متفدددددر درجدددددة مددددددرس
مدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرس
مدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرس

1

1

1

1

1

1

1
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اإلدارةالنانونية
العاملو اإلدارة
العاملو
النانونية
 أعضاء االدارة
االســتاذ  /نبٌــل صــالح دمحم الدســولً

مدددددددددددير االدارة النانونيددددددددددة
1

االسددددتاا  /فدددداد مدددداهر عددددامر

م ـــــــــــامـــــي الجــامعة1

االسددتاا  /عصددام صددا ر ع ددد الوهدداب

أخصائ تط يق نظم ولدوائح
1

1

1

1

 السكرتارية
السيدة  /هالدة مصدطف م دروس
1

 نظام تأديب الطالب
أوال :المخالفات -:
تعت ددر مخالفددة تأدي يددة كددل إخددالل ددالنواني واللددوائح والتناليددد الجامعيددة وعل د
األخص-:
 -0حأل خا حل ةش روظخ حلدةٔش أٍ حل وطآص حلـخة ٔش
 -2ط أل حلدةحسش أٍ حلظل ٓؽ ةٔش ٍحالةظوخل ن كؿَة حل لخؾ حص
 -3كل ف ل ة ل رلسن حلسٔ ٍحلسةَك بحخل حلـخة ش أٍ خخةؿٌخ
 -4كل اخبا روظخ حالةظلخم أٍ حلٌدٍء حلبز لي
 -5حلغص فِ حالةظلخم أٍ حلط ٍل فٔي .
 -6كل اطبف لة وطآص أٍ حألؿٌـس أٍ حلدظذ حلـخة ٔش .
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 -7كئئل طوظئئٔم لةـ ٔئئخص بحخئئل حلـخة ئئش رئئدٍم ادم ةئئن حلسئئةاخص حلـخة ٔئئش
حل ظػش
 -8طَزٓع حلوط حص أ ؿ حثد كخثف أٍ ؿ ع طَ ٔ خص بٍم ط خٔع سئخرت ةئن
حلسةاخص حلـخة ٔش حل ظػش .
انياً :العنو ات التأدي ية -:
حلظوزٔي ضفخًي أٍ كظخرش – حإلهأحة – حلل ةخم ةن ر ؽ حل ئدةخص حلابرٔئش –
حلل ةخم ةن كؿَة أكد حل ن ةحص ةدس ال طـخٍز ضٌ ح – حلفػل ةن حلدةٔئش ةئدس
ال طـخٍز ضٌ – حلل ةخم ةئن حالةظلئخم فئِ ةنئ ة بةحسئِ أٍ أكؼئ – ٍ ئف ٔئد
حلاخلذ لدةؿش حل خؿٔسظٔ أٍ حلدكظَةحى ل دس ال طـخٍز ضٌ ٓن أٍ فػل بةحسِ –
الغئئخء حةظلئئخم حلاخلئئذ فئئِ ةنئ ة أٍ أكؼئ – حلفػئئل ةئئن حلدةٔئئش ل ئئدس ال طـٓئئد ئئن
فػل بةحسِ – حلفػل حلوٌخثِ ةن حلـخة ش ٍٓزةغ حلن حة حلـخة خص حألخ ُ .
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التريةيةالعسكرية
نناةاةعع التر
العسكرية
 عزيز الطالب -:
ام ةػ ًٍِ فِ ـ ٓت طندٓ ٌخ فئِ روئخء ةسئظنزل ةطئ

ًئِ فئِ أةئ

حللخؿش حلِ أؿٔخا ةن حلطزخد سةٔم ردهٔخ ٍ نةٔخ ٍهفسٔخ ٓئةن رخل ل حلـئخب حل ؼ ئ
ٍحالهؿزخـ ٍاكظ ح حلنخهَم ٍٓظلةِ رخلنٔم حلسخةٔش ى بٓؤي ٍ /خةنٔش ) .
ٍأهظم ٓخضزخد حلـخة ش هَحى لٌأى حالؿٔخا طزلؼَم ن ئدٍس كسئوش فئِ ًئأى
حل كةش حلسؤش حلل ؿش .
ٍط ظزئئئ حلظ رٔئئئش حل سئئئد ٓش ًئئئِ ٍسئئئٔةظدم لظآَئئئع حلئئئوف

ةئئئِ حلوظئئئخ

ٍحالهؿئئزخـ ٍحإللظئئـح فئئِ كئئل أةئئَة حللٔئئخس ة ئئخ ٓدئئَم لئئي أكزئ حألػئ فئئِ كٔئئخطدم
حل ةٔش حل نزةش .
ٍط د ةخبس حلظ رٔش حل سد ٓش ةخبس أسخسئٔش ةئن حل ئَحب حلدةحسئٔش حلظئِ ٓـئذ
أم ٓـظخزًخ حلاةزش حلـخة َٔم حلأكَة حل ظ ظ َم رخلـوسٔش حل ػ ٓش زل ط ئ ؿٌم
ةن حلدةٔش ٍدلم ـزنخ لةنخهَم ة م  46لسوش . 0983
ًٍ ئِ ض ئ ـ أسخسئئِ لةلػئئَا ةئئِ ضئئٌخبحطدم حلـخة ٔئئش حلظئئِ ًئئِ رئئخد
بخَلدم حلِ ةـخالص ةط ش فِ كٔخطدم حل ةٔش حل نزةش .
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ٍطٌدف بةحسش ةئخبس حلظ رٔئش حل سئد ٓش حلئِ رئ س ةٍف حلئَالء ٍحالهظ ئخء
لئئدُ ضئئزخد ةػئ ٍطو ٔئئش حلئئَ ِ حل سئئد ُ لئئدُ حلاةزئئش ة ئئخ ٓسئئخ د ةئئِ طوطئئجش
أؿٔخا خبةس ةِ طل ل حل سجَلٔش ردحٓش ةن طؤبٓش حل دةش حل سد ٓش ٍحهاب ئخ ةوٌئخ
حلِ طل ل حل ٌخ حلَـؤش حل ظةفش فِ كخفش حل ـخالص .
ٍط ةئئن ابحةس حلظ رٔئئش حل سئئد ٓش رـخة ئئش ـوائئخ ئئن ةَح ٔئئد نئئد بٍةحص
حلظ رٔش حل سد ٓش زل ردحٓئش ًئأى حلئدٍةحص رَ ئض رٔئ كئخف ئن ـ ٓئت ا بهئخص
طَؾئئع فئئِ لَكئئش ا بهئئخص ابحةس حلظ رٔئئش حل سئئد ٓش رخلـخة ئئش ٍحٓؿئئخ فئئِ لئئَف
حال بهخص حل ظ دس ٍحل وظط س بحخل حلل

حلـخة ِ ٍحٓؿخ طَزل ًأى حال بهئخص

ةِ ابحةس ضجَم حلابد ردل كةٔش .
لئئأح ٓـئئذ ةٔئئم ـٓئئـُ حلاخلئئذ ر ـ ئ ب بخَلئئم حلئئِ حلل ئ

حلـئئخة ِ

ٍاهظظخةم فِ حلف ش حألٍلِ أم طزخبة رخلظ ف ةئِ ةَح ٔئد اه نئخب ًئأى حلئدٍةحص
ٍط اف لوفسم ةن حٕم حل ٔ خب حلأُ ٓوخسزم ٍطظنئد زئل ًئأح حل ٔ ئخب رطئٌ

ةئِ

حأل ل حلِ حبحةس حلظ رٔش حل سد ٓش رخلـخة ش ٍة م حٕطِ -:
دب
 3غَةس ض ػٔش كدٓؼش ةنخس  6×4ألَحم .
 0غَةس كخةهٔي حلدةٔش .
 0غَةس راخ ش حل م حلنَةِ
لدِ ٓظم ةأل حلو َدؽ رظسـٔةم فِ حلدٍةس حل وخسزش ـزنخ لدؼخفش كل بٍةس .
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 مفردات ز التر ية العسكرية-:
ٔ -0ع كلةِ  /لزوِ سخبس .
 -2رواةَم كلةِ  /أسَب سخبس .
 -3كأحء ؿةد أسَب  /كلةِ .
 أسلوب تنفيا التدريب ف دورة التر ية العسكرية -:

يتم التنييم ناءا ً عل اآلت -:
 -0حل َحرزش ٍةدُ حالهؿزخـ ٍحاللظـح رخل َح ٔد .
 -2هَطش حل لخؾ حص حل خغش ردل ـخلذ .
 -3ى حلَة ش حلزلؼٔش  /ةسخ دس حلظدةٓذ  /حل خكٔض ) حلظِ طند أػوخء حلدٍةس .
 -4حالةظلخهخص حل فخؿجش أػوخء حلدٍةس .
 -5حالةظلخم حل ةِ .
 -6حالةظلخم حلوظ ُ .
 الئ ة االنض اط الت تط ق عل الطالب أ ناء الدورة -:
ٓ -0ظم حاللظـح رخللؿَة حلَٔةِ ـزنخ لظَ ٔظخص حل لخؾ حص .
ٓ -2ظم حاللظـح رةز

حلـُ حل خظ رخلظ رٔش حل سد ٓش .

ٓ -3ئئظم حلظ خةئئل ةئئع ؾئئزخـ حلئئدٍةس ٍحلـوئئَب ةئئن خئئبا خثئئد حلئئدٍةس ض ػئئٔخ
ٍ

ؼ أُ ةَ ف ـئخةة ةئِ ةئدٓ ابحةس حلظ رٔئش حل سئد ٓش رخلـخة ئش

ةن خبا خثد حلدٍةس لةظػ ف فٔي .
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ٓ -4ـئذ ةئِ حلاخلئذ اطزئئخل ؿ ٔئع َح ئد حالهؿئئزخـ ٍحلسئةَك حل ئخ حلبثئئت
أػوخء كؿَةس لةدٍةس .
 -5ال ٓس ق لةاخلذ رخلظ ةف أٍ حلغٔخد ألُ سزذ .
ٓ -6لت ل دٓ حلظ رٔش حل سد ٓش رخلـخة ش الغخء حلئدٍةس ألُ ـخلئذ ادح غئدة
ةوي ةخ ٓسظد ِ دلم .


االت االعفاء م مادة التر ية العسكرية -:
 ٓ -0فِ ةن حلظ رٔش حل سد ٓش كل ةن ًَ رٔ الثت ـزٔخ ش ر د حلدطف حلازئِ
ةٔئي ئئن ـ ٓئت حلنَةسئئَٔم حلازئِ رخلـخة ئئش ةلئَالش ر ائئخد ةئئن حبحةس
حلظ رٔش حل سد ٓش .

 ويعت ر الطالب غير الئق ط يا ف ال االت اآلتية فنط -:
أ -حالة حؼ حل ؿَٓش رخلنةذ .
د -حالة حؼ حل نةٔش حلظخً س .
كـ -ضةل حالـفخا أٍ رظ أكد حألـ حف .
أ -فند حالرػخة
 ةن حهٌِ خدةظش رخلنَحص حل سئةلش أٍ حلطئ ـش حل دهٔئش أٍ ةئخزحا ٓ ئدرٌ خ أٍ أةؿِ سظش أضٌ فؤكؼ ر اخد ٓفٔد دلم .
 حلاةزش حل ظ أ ؾدًم اؿ حءحص أةؤش .- 90 -

 عزيز الطالب -:
 -0حلظ ةٔ خص طلظم ةِ حلاخلذ أخأ حلدٍةس نذ اهظٌخثئي ةئن حةظلخهئخص حلف ئش
حألٍلئِ ٍأهئئي سئئٔظم بفئئع ةزةئغ ٍ ئئدةس ى 45ؿؤئئش) ئئن كئل سئئوش ٓظ ةئئف فٌٔئئخ
حلاخلذ ن كؿَة حلدٍةس ٍدلم ـزنخ لن حة ةـة

حلـخة ش .

 -2طؤؿٔئئل حلئئدٍةس ئئد ٓئئئبُ رئئم حلئئِ طئئؤخ ك ئئن حلظنئئدٓم لةظـؤئئد ألبحء حل دةئئش
حل سئئد ٓش ةئئع زةبثئئم ىض ئ ـ أسخسئئِ لنزئئَا أٍةح ئئم فئئِ ةوانئئش حلظـؤئئد
ضئئٌخبس حل ئًئئل حلدةحسئئِ ٍحلظئئِ لئئن طلػئئل ةٌٔئئخ حال ر ئئد اؿظٔئئخزك بٍةس
حلظ رٔش حل سد ٓش روـخف ) ة خ د ٓئبُ حلِ ط ةٔت ىسوش زٓئخبس خرةئش لة فئع)
ادح ط ةف حلاخلذ بٍةى طـؤدٓش ٍحكدس أٍ ى سوش زٓخبس رٔ

خرةش لة فع ) ادح

ط ةف حلاخلذ أكؼ ةن بٍةس طـؤدٓش .
 -3د ٓؿٔع ةٔم دلم حلظؤؿٔئل ف غئش حال فئخء حلوٌئخثِ ةئن حل دةئش حل سئد ٓش
فئئِ كخلئئش طنئئدٓم أٍةح ئئم حلئئِ ةوانئئش حلظـؤئئد ةئئع أ حهئئم فئئِ هف ئ

حلَ ئئض

ٍطٌٔذ ابحةس حلظ رٔش حل سد ٓش – ؿخة ش ـواخ ؿ ٔع حلاةزش ةن حلأكَة ةئن
ةواةت حلل ظ ةِ ةػةلظٌم رخل زئخبةس ٍحلظَؿئي حلئِ ةنئ حالبحةس ر زوئِ
كةٔئئش حللنئئَ حلسئئخرت رئئخل ـ ع حلازئئِ لبسظفسئئخة ئئن أُ أسئئجةش ةئئن ضئئؤهٌخ
طَؾٔق ةفٌَ حلظ رٔش حل سد ٓش لةاخلئذ ٍطـٍٓئدى رخل ةَةئخص حلدخفٔئش ئن
ةَح ٔد حلدٍةحص حل ظةفش .
وهللا نسأل أ يوفننا ال خدمة أ نائنا الطالب ،،،
مل تمنياتنا لهم عام دراس سعيد،،
عنيد  /عزت ع د الفتاح سليما
مدير إدارة التر ية العسكرية
جامعة طنطا
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و دة تكنولوجيا المعلومات كلية التجارة
أ0د/

هانً دمحم علً الدمرداش

د  /إلهام إبراهٌم الدسولً

مدير و دة تكنولوجيا المعلومات الكلية
استاا مساعد نسم اإلقتصاد والمالية العامة
مسئول ال وا ة اإللكترونية وش كة االنترنت الكلية

أهدا الو دة
 -0طندٓم حلد م حلفوْ لة سظ دةٔن ٍحل سظفٔدٓن ةن حل دةخص ٍحلظازٔنئخص حل ظخكئش
ةئئئن ةطئئئخةٓع حلظائئئَٓ حل َؿئئئَبس رخلـخة ئئئش ةؼئئئل حل دظزئئئش حل

ٔئئئش ٍهظئئئم

حل ةَةئئخص حإلبحةٓئئش ٍحلزَحرئئش حإللدظ ٍهٔئئش ٍحلز ٓئئد حإللدظ ٍهئئْ ٍهظئئخ ابحةس
حل لظَُ لةظ ةٔم حاللدظ ٍهِ .
 -2حلظوسٔت ةع ةطئ ٍ خص حلظائَٓ حألخئ ُ بحخئل حلـخة ئش ةؼئل ةطئ ٍل هظئم
حل ةَةئئخص حإلبحةٓئئش ٍةط ئ ٍل حلظئئدةٓذ حإللدظ ٍهئئِ ةئئن أؿئئل ةٔدوئئش حل ئئل
حالبحةُ بحخل حلدةٔش ضخةبش ؿ ٔع حلناخ خص .
 -3ةظخر ئئئش اهظئئئخؽ حل نئئئ ةحص حإللدظ ٍهٔئئئش فئئئْ هائئئخ حلدةٔئئئش ٍطف ٔئئئل حسئئئظ دح
حل ن ةحص حإللدظ ٍهٔش حل وظـش ةن ؿخة خص أخ ُ ٍحل طزائش رخلظ ػػئخص
حل ظةفش رخلدةٔش .
-4

ئئل كػئئئ بٍةُ لَؾئئئع ضئئئزدش حلدةٔئئئش ٍحل ظاةزئئئخص حللخلٔئئئش ٍحل سئئئظنزةٔش
ٍكفخءس حلطزدش ٍة دا حالسظ دح ةع ةظخر ش كخفش حأل اخا حل َؿَبس فْ ضزدش
حلدةٔش ٍكةٌخ.

 -5حلظؤكد ةن طل ٔل ٍ ل حلز حةؾ حألغةٔش ٍةؿخبحص حلفٔ ٍسخص ةئِ أؿٌئـس
حلدةٔش.
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 -6ةظخر ش هطخـ هط حألخزخة لة سظ دةٔن ةِ ةسظَُ حلدةٔش – حأل سخ – حطلخب
حلابد – ةطخةٓع حألرلخع ٍة ظةف ؿٌخص حلدةٔش .
 -7حلظوسٔت رٔن ابحةس حلَكدس ٍحلـَبس لوط ٍحسئظد خا رٔخهئخص حل وئخًؾ حلدةحسئٔش
ةِ حلزَحرش .
 -8طف ٔل حلظَحغل رٔن أ ؿخء ًٔجش حلظدةٓ

ٍحلابد ٍحل خةةٔن رخلدةٔش .

 -9حسظد خا طف ٔل خدةش حلز ٓد حاللدظ ٍهِ لةابد ٍأ ؿخء ًٔجش حلظدةٓ

.

 -01حلظلئئدٓغ حلئئدٍةُ ل َ ئئع حلدةٔئئش ةئئِ حالهظ هئئض ٍهط ئ أخزئئخة حلدةٔئئش ةئئِ
حل َ ع.

م ور ال وا ة االلكترونية
 -0ؿ ع ٍهط أخزخة حلدةٔش .
 -2طلدٓغ رٔخهخص حلدةٔش ةِ حلزَحرش حاللدظ ٍهٔش .
 -3هط حلـدحٍا حلدةحسٔش ل ظةف حلز حةؾ حلدةحسٔش رخلدةٔش.
 -4ةظخر ش هطخـ هط حألخزخة لة سظ دةٔن ةِ ةسظَُ حلدةٔش – حأل سخ – حطلخب
حلابد – ةطخةٓع حألرلخع ٍة ظةف ؿٌخص حلدةٔش .
 -5حلظوسٔت رئٔن ابحةحص حلـئَبس لوطئ ٍحسئظد خا رٔخهئخص حل وئخًؾ حلدةحسئٔش ةئِ
حلزَحرش .
 -6كةنش ٍغل رٔن ةط ٍل ٍكدس حل دةخص حإللدظ ٍهٔش رخلدةٔش ٍةط ٍل حلزَحرئش
حإللدظ ٍهٔش رخلـخة ش .
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الش كات
-0
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

ةظخر ش ل حلطزدش حلدحخةٔش رخلدةٔش .
ل كػ بٍةُ لَؾع ضزدش حلدةٔش ٍحل ظاةزخص حللخلٔش ٍحل سظنزةٔش.
ا دحب حلظنخةٓ حلدٍةٓش ن حأل اخا ٍكفخءس حلطزدش ٍة دا حالسظ دح .
حلظؤكد ةن طل ٔل ٍ ل حلز حةؾ حألغةٔش ٍةؿخبحص حلفٔ ٍسخص .
حلظوسئئٔت ٍحلظ ئئخٍم ةئئع ابحةس ضئئزدش حلـخة ئئش ر ئئخ ٓلنئئت حألًئئدحف ٍحلسٔخسئئخص
حل اةَرش .
حلنٔخ ر ل حلظَس خص حل اةَرش لطزدش حلدةٔش حلسةدٔش ٍحلبسةدٔش رخلظوسٔت ةئع
ضزدش حلـخة ش.
طف ٔل أؿٌـس حلفٔدَٓ كَهف حه رخلدةٔش.
حالض حف ةِ حلػٔخهش حلدٍةٓش ألؿٌـس حللخسذ ٍةةلنخطٌخ .

م ور نظم المعلومات اإلدارية
 -0طدةٓذ حل َرفٔن ةِ أسةَد حل ل فْ هظم .MIS
 -2طئئدةٓذ أ ؿئئخء ًٔجئئش حلظئئدةٓ

ةئئِ حلئئوظم حل ظ ةنئئش ر ةٌئئم ةؼئئل حلدئئَهظ ٍا

ٍهظخ حلـَبس .
 -3طندٓم حلد م حلفوْ ل سظ دةِ هظم  MISرخلدةٔش .
 -4حإلربغ ن ةطخكل حلوظم ٍةظخر ش كةٌخ .
-5

ئئل طنئئخةٓ بٍةٓئئش ئئن كفئئخءس حل ئئل فئئْ حلئئوظم ٍةئئدُ طازٔنٌئئخ فئئْ حلدةٔئئش
ٍة َ خص حلظازٔت ٍةف ٌخ ل دٓ حلَكدس .

 -6حلظوسٔت ةع ةط ٍل هظم حل ةَةئخص حإلبحةٓئش حل كئـُ رخلـخة ئش فئْ ؿ ٔئع
حلوَحكِ حلفؤش .
 -9حلظ خٍم فْ طوفٔأ رخ ِ أهطاش حلَكدس روخء ةِ طَؿٌٔخص ةدٓ حلَكدس .
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مهام عامة
 -0ابحةس كسخرخص أ ؿخء ًٔجئش حلظئدةٓ

ٍحلائبد ةئِ حل دظزئش حل

ٔئش ٍهظئم

حل ةَةئئخص حإلبحةٓئئش ٍحلزَحرئئش حإللدظ ٍهٔئئش ٍحلز ٓئئد حإللدظ ٍهئئِ ٍهظئئخ ابحةس
حل لظَُ لةظ ةٔم حإللدظ ٍهِ .
 -2طف ٔئئئل حسئئئظ دح حل نئئئ ةحص حل وظـئئئش ةئئئن حلـخة ئئئخص حألخئئئ ُ ٍحل طزائئئش
رخلظ ػػخص حل ظةفش رخلدةٔش .
 -3طئئدةٓذ أ ؿئئخء ًٔجئئش حلظئئدةٓ

ٍحلائئبد ٍحلـٌئئخص حل خٍهئئش ةئئِ حسئئظ دح

حل ن ةحص حإللدظ ٍهٔش .
 -4ا دحب رٔخهخص حلابد ٍأ ؿخء ًٔجش حلظدةٓ

لة ن ةحص حإللدظ ٍهٔش حلظْ ٓئظم

طف ٔةٌئئخ رخلدةٔئئش ٍطسئئةٔ ٌخ ل كئئـ حإلهظئئخؽ رخلـخة ئئش إل ئئدحب كسئئخرخص لةائئبد
ةِ هظخ طآَ حل لظَُ .
 -5حلظوسئئئٔت رئئئٔن ةسئئئجَلْ حلزٔخهئئئخص رئئئوظم حل ةَةئئئخص حإلبحةٓئئئش ٍةئئئدٓ حلزَحرئئئش
حاللدظ ٍهٔئئش ةئئِ ةسئئظَُ حلـخة ئئش لةظلئئدٓغ ٍاغئئبف ٍحسئئظد خا حلزٔخهئئخص
ٍطةنِ حلطدخٍُ حل خغش رخلزٔخهخص ٍاغبكٌخ ـزنخ ش لػبكٔخطي.
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مل ت يات

ادارة رعايــة ش ـاب
كليــة التجــارة
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