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ىابناؤناىطالبىالدراداتىالطلواىبالكلوظ
دراستكـًالجامعيةًلتكممواًمعناًًأنييتـًالمتميزةًوذلؾًبعدًإفاًبكـًفيًكميتكـًومرحبًًًأىلًً

مشوارًالعمـًمفًخلؿًدراستكـًبقسـًالدراساتًالعمياًبعدًأفًكافًلمسيدًاألستاذًالدكتورًعميدً
الكميةًًوالسيدًاألستاذًالدكتورًوكيؿًالكميةًلمدراساتًالعمياًًدوراًبارزاًفىًافتتاحوًبجميعًمراحموًً

لكـًىذاًالدليؿًلنجيبًعفًكؿًماًيدورًبخاطركـًًدكتوراه(.ًوىاًنحفًنقدـًً-ماجستيرً-)ًدبموـً
ًونتمنىًأفًنكوفًقدً ًواالمتحاناتًبالقسـ. ًالدراسة ًلشئوف ًالمنظمة ًالقواعد مفًتساؤالتًعف

ًوفقناًفىًتقديـًالمعموماتًالتيًتيـًكؿًالدارسيف.
ً

 وفقكن اهلل إىل كل ها حتبوه وترجوه

 

 هع حتياث إدارة الكليت

ً
ً
ً
ً

ً  

    

 االفتتاحوظ
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ً
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ً
ً

ً

ىرضاىابراهومىصالحالدودىاألدتاذىالدكتورى/ى
ىرمودىالكلوــــــــظ  

ً
أبنائيًطلبًالدراساتًالعمياًإنوًليسعدنيًباسـًإدارةًكميةًالتجارةًجامعةًكفرًالشيخًأفً

دكتوراه(ًوًنحفًنرحبًً-ماجستيرً-اًفيًقسـًالدراساتًالعمياًبالكميةً)دبموـًأرحبًبكـًجميعًً
-ًإدارةًاألعماؿً-المحاسبة)ًًباقساـالدراساتًالعمياًببأبنائناًالخريجيفًالراغبيفًفىًااللتحاؽً

.ًوًإدارةًالكميةًتبذؿًقصارىًجيدىاًفىًتوفيرًمناخًاقتصادًوالماليوًالعاموً(ًً-رياضوًوتأميف
وًمركزًلمحاسبًاآللىًوًًومكتبةًرقميةًلطلبًالدراساتًالعميا.ًففىًالكميةًمكتبةًعمميةعممىً

عمىًأفًتكوفًًونسعىًدائًماسوؼًتمثؿًىذهًالخدماتًمنظومةًخدميةًمتميزةًلجميعًالطلب.ً
ًأبحاثناًالعمميةًبالشكؿًالذىًيسيـًفىًحؿًمشكلتًالمجتمعًوجميعًقضاياه.

 

 م والتوفيقوأمتنى لكن املزيد هن التقد

ً  

 كلمــــظىى
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ً
ً
ً
ً

ىمحمدىابوىالقمصانىربدىالوهابالدودىأ.د/ى
 وكولىالكلوظىلذئونىالدراداتىالطلواىوىالبحوث

ً

 أعزائي طالب الدراساث العليا:

النيضةًالعمميةًحيثًتعتبرًالجامعاتًًاالمـًوتحقيؽًىاـًفىًتقدـًدورإفًلمبحثًالعممىً
ًبتبنيًودعـوًالمؤسساتًالعمميةًىىًالمراكزًاألساسيةًليذاًالنشاطًالعممىًالحيوىًفيىًتقوـً

.ًًإنناًاليوـًفىًأمسًالحاجةًـودراساتيًـمفًمواصمةًأبحاثيًوتمكيفًالباحثيفاألبحاثًالعمميةً
ًالبحوثًعفًأىًوقتًمضىًحتىًنًو ًو ًالدراساتًالعميا ًقدرًإلى ًإلىًاكبر ًونصؿ اكبًالعصر

ًوً ممكفًمفًالتفوؽًالعممىًوًالمعرفةًالدقيقةًلكافةًالعموـًحتىًنتفوؽًفىًجميعًالمجاالت.
ًإدارةًالكميةألفًالدوؿًالمتقدمةًأدركتًأفًرقىًاألمـًيرجعًإلىًاالىتماـًبالبحثًالعممىًليذاًفافً

راتيـًالعمميةًوًالفكريةًوالثقافيةًطلبًالدراساتًالعمياًوًرفعًقدًجذبتبذؿًقصارىًجيدىاًفىً
عرفةًجديدةًلكىًننيضًإضافةًمًعمىًوذلؾًلتمكنيـًمفًاكتسابًمياراتًبحثيةًتجعميـًقادريف

ًوطننا.باقتصادناًًو
ً

 و لكن التحيت و التقدير و دعائى لكن بالنجاح و التوفيق

 

 

 

 

 كلمــــــظ
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ً
ً
ً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
 عميدًالكميةًورئيسًالمجمسً صالحًبراىيـارضاًدً/ً.ا -1

 وكيؿًالكميةًلمدراساتًالعمياًوالبحوثً عبدالوىابًالقمصافًأبومحمدًدً/ً.ا -2

قائـًباعماؿًوكيؿًالكميةًلشئوفًخدمةًً شريفًحامدًابوًوردةدً/ً.ـ.ا -3
 وتنميةًالبيئةالمجتمعً

وكيؿًالكميةًلشئوفًالتعميـًقائـًباعماؿًً وليدًمحمدًعفيفيدً/ً.ـ.ا -4
 والطلب

 مشرًفاًعمىًقسـًاالقتصادً ا.ـ.د/ًمحمودًعبدًالحافظًمحمد -5

 قائـًباعماؿًرئيسًقسـًالمحاسبةً ا.ـ.د/ًعميًمجاىدًاحمدًالسيد -6

 االعماؿقائـًباعماؿًرئيسًقسـًادارةًًًا.ـ.د/ًعبدًالعزيزًعميًمرزوؽ -7

ًقسـًاالحصاءًوممثًلعفاستاذًمتفرغًً دً/ًمحمودًالسيدًاحمدًسالـ.ا -8
 والرياضةًوالتاميف

عفًقسـًادارةًًممثلًًاستاذًمتفرغًًوً ا.دً/ًرمضافًمحمودًعبدًالسلـً-9
 االعماؿ

 ممثًلًعفًقسـًالمحاسبةًوًاستاذًمتفرغًًا.د/ًشوقيًالسيدًفودهً-11

اًممثًلًعفًالمدرسيفًوأمينًًمدرسًًوًًخزانةد/ًإييابًمحمدًأبوًً-11
ًلممجمس

ارضاءىمجلسى
 الكلوظ
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ً
ً
ً
ً

ًعميدًالكميةًأ.د/رضاًابراىيـًصالحً
ًوكيؿًالكميةًلمدراساتًالعمياًوالبحوثًا.د/محمدًابوًالقمصافًمحمد

ًقائـًبأعماؿًوكيؿًالكميةًلشئوفًالتعميـًوالطلبًأ.ـ.د/وليدًمحمدًعفيفي
ًخدمةًالمجتمعًوتنميةًالبيئةقائـًبأعماؿًوكيؿًالكميةًلشئوفًًوردةأ.ـ.د/شريفًحامدًابوً

ًأميفًالكميةًالسيد/سعيدًمصطفىًالكوراني
ً
ً
ً
ً
ً
ً

ً
ً

ًرشادًصابرًمحمدًالسيدً/
ًمحمودالسيدةً/ًنجاةًمرادً

ًالسيدةً/ًىبةًعبدًالعزيزًابراىيـًطو
ً
ً
ً

 السيدً/ًمحمودًاحمدًصقر
 السيدً/ًرمضافًمحمدًالبنا
 السيدً/ًخالدًشوقيًمحمد

 إدارةىالكلوظ

إدارةىالدراداتى
 الطلواىى
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ً
 

 

 

 

ً-:ًاالتَُ األقسام هي الكلَُ تتكىى
ًقسـًاالحصاءًوالرياضةًوالتاميف-3قسـًالمحاسبةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً-1ً
ًقسـًاالقتصادًوالماليةًالعامة-4قسـًادارهًاألعماؿًًًًًًًًًًًًًًًًً-2

ً

ً: بالكلُت والذبلىهاث العلوُت الذرجاث
ً:توٌح الكلَُ درجَ دبلىم الذراساث العلُا فً التخصصاث االتَُ :ًاوال
ًالمحاسػػػػػبة-1
 ادارهًاالعماؿ-2

 االحصاءًوالرياضةًوالتأميف-3

ًاالقتصػادًوالماليةًالعامة-4
 :توٌح الكلَُ درجَ الواجستُر فً التخصصاث االتَُ :ًثاًُا

ًالمحاسػػػػبو-1
ًادارهًاالعماؿ-2

ًً:توٌح الكلُت درجَ دكتىر الفلسفَ  فً التخصصـاث االتَُ :ًثالثا
 المحاسػػػػبوًً)ًًلمسادهًالمدرسيفًالمساعديفًبالكميوًً(ًً

 2192/  9/ 91بتارَخ  961ورلك بٌاء علً القرار الىزارٌ رقن 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

الالئحظى
 الداخلوظ
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ً

[من الئحة الكمية 31وذلك وفًقا لما هو وارد في المادة  ]:زٔط انميذش.ًً
 ًًعمىًدرجةًالبكالوريوسًفىًالتجارةًمفًشعبةًالتخصصًبتقديرًجيد//ًعمىًًأفًيكوفًحاصل

األقؿًمفًإحدىًالجامعاتًالمصريةًأوًعمىًدرجةًمعادلةًلياًمفًمعيدًعممىًأخرًمعترؼً
ًالبكا ًيكوفًحاصلًعمىًدرجة ًأف ًأو ًالجامعة ًمف ًشعبةًبو ًغير ًفى ًالتجارة لوريوسًفى

ًمفًمعيدً ًمعادلة ًعمىًدرجة ًمفًإحدىًالجامعاتًأو ًعمىًاألقؿ ًجيد// التخصصًبتقدير
عممىًمعترؼًبوًمفًالجامعةًبشرطًاجتيازهًاالمتحافًفىًالمقرراتًالتىًتنقصوًطبقاًلمنظاـً

 الذىًيقررهًمجمسًالكميةًبناءًعمىًاقتراحًمجمسًالقسـًالمختص.

 ًصمةًبشعبةًالتخصصًبتقديرًعاـًجيداصلًعمىًدبموـًالدراساتًالعمياًالمتأوًأفًيكوفًح//
ًعمىً ًأو ًإحدىًالجامعاتًالمصرية ًمف ًالتجارة ًالبكالوريوسًفى ًعمىًدرجة ًو ًاألقؿ عمى

ًدرجةًمعادلةًلياًمفًمعيدًعممىًمعترؼًبوًمفًالجامعة.
[من الئحة الكمية 31وذلك وفًقا لما هو وارد في المادة  ]:شزٔط انتسجيم نهًاجستيز.ً
 (ًًمفًالئحةًالكمية.14أفًيتابعًالدراسةًلمدةًسنتيفًمتصمتيفًوفقاًلماًىوًواردًفىًالمادة)ً
 ًًحصوؿًالطالبًعمىًشيادةًإتقافًالمغةًاألجنبيةًوًذلؾًطبقاًلمقواعدًوًالنظـًالتىًيقررىا

ًمجمسًالجامعةًفىًىذاًالشأف.
 ًًأفًيتقدـًبعدًنجاحوًفىًالمقرراتًالدراسيةًبمشروعًبحثًإلىًالقسـًالمختصًالذىًيعقدًلو

ًسيمنارًلمناقشةًىذاًالموضوعًلمدةًثلثًساعاتًيحضرهًأعضاءًىيئةًالتدريسًبالكمية.
 ً.ًبعدًموافقةًمجمسًالقسـًالمختصًعمىًمشروعًالبحثًيرفعًإلىًمجمسًالكميةًإلقراره
 ًًالبح ًموضوع ًتسجيؿ ًمفًتاريخ12ًًثًمدة ًأربعًسنواتًعمىًاألكثر ًو ًعمىًاألقؿ شيرا

ًموافقةًمجمسًالكميةًعمىًالتسجيؿ.
 ً.ًيشترطًعدـًمرورًأكثرًمفًخمسةًسنواتًمفًحصوؿًالطالبًعمىًالدراسةًالتمييدية
 ً.ًيشترطًحصوؿًالطالبًعمىًدوراتًالتدريبًعمىًتكنولوجياًالمعموماتًالمنعقدةًبالجامعة
 ًًتوحةًعمىًمدارًشيورًالسنة.مواعيدًالتسجيؿًمف

 درجظىالماجدتور
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 ًًالرسالة ًصلحية ًبتقرير ًالمشرؼ ًاألستاذ ًيتقدـ ًالرسالة ًإعداد ًمف ًالطالب ًانتياء بعد
لممناقشةًمشفوعاًبوًاقتراحًتشكيؿًلجنةًالمناقشةًوًالحكـًالمرفؽًبوًنسخةًالرسالةًغيرً

 فًالمشرفيف.بالمغةًاالنجميزيةًوًمعتمديفًجميعاًم5ًممخصاتًبالمغةًالعربيةًو5ًًمجمدةً+ً

ً
شزٔط يُخ درجح انًاجستيز:ً
 ًأفًيؤدىًالطالبًمناقشةًعمنيةًفىًموضوعًالبحثًبعدًانجازهًخلؿًالفترةًالزمنيةًالمحددةًو

ًالًيمنحًالدرجةًإالًبعدًأفًيقبؿًالبحثًمفًلجنةًالحكـ.
 ًًالسادة ًمف ًمعتمدة ًو ًاسود ًبموف ًمجمدة ًالرسالة ًمف ًنسخ ًسبع ًبعدد ًالباحث ًيتقدـ أف

ًلقرارًلجنةًالحكـًعمىًأفًتكوفًجميعًالنسخًمعدةًوفقاً المشرفيفًوًأعضاءًالمجنةًوفقا
 لألسسًالمواصفاتًالموضحةًفيماًبعد.

 ً
تانُسثح نخزيجٗ شعثح انهغح االَجهيزيح( :يهذٕظح(:ً

ًمجمسً ًقرر ًاالنجميزية ًبالمغة ًرسائميـ ًإعداد ًالذيفًيتـ ًو ًالمغة ًلطلبًشعبة بالنسبة
ًالبنودًاآلتية:ًالدراساتًالعميا

 .ًأفًيكوفًالباحثًمفًخريجىًشعبةًالمغةًاالنجميزية
 ًًبالمغةًالعربيةًالًيقؿًعف ًوافيا صفحةًقبؿًالمناقشةًوًيرفؽ21ًًأفًيقدـًالطالبًممخصا

 بالرسالة.

 النظـًالتىًيقررىاًاالنجميزيةًوًذلؾًطبقاًلمقواعدًًوًغةحصوؿًالطالبًعمىًشيادةًإتقافًالم
 الشأف.مجمسًالجامعةًفىًىذاً

ً
ً
ً
ً
ً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
 درجظىالدكتوراه 
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[من الئحة الكمية 31وذلك وفًقا لما هو وارد في المادة  ]:ً:شزٔط  انميذ.ً
ًحاصلًً ًيكوف ًالجامعاتًًأف ًإحدى ًمف ًالتخصص ًشعبة ًفى ًالماجستير ًدرجة عمى

ًالمصريةًأوًعمىًدرجةًمعادلةًلياًمفًمعيدًعممىًأخرًمعترؼًبو.
شزٔط انتسجيم:ً
 ًًعاـ ًنياية ًالطالبًفى ًيجتازه ًامتحاف ًوىو ًتمييدىًدكتوراه ًامتحاف ًالطالبًفى ًينجح أف

اًعمىًأفًيدرسًساعةًأسبوعي15ًًًدراسىًجامعىًيدرسًخللوًخمسًمقرراتًدراسيةًبواقعً
ًيشترطًأفًينجحًالطالبًفىًجميعًالمواد.عمىًاألقؿًبالمغةًاالنجميزيةًًًوًواحدًمنيا

 ًلمطالب ًتأىيميًًًيعقد ًتحريريًًامتحانا ًشفويًًا ًثـ ًجممةًا ًفى ًعاـ ًكؿ ًمف ًسبتمبر ًشير ًفى ا
ًفىًالعاـً ًفبراير ًأخرىًفىًشير ًمرة ًيعقد ًثـ ًالتمييدية ًالدراسة ًخلؿ المقرراتًالتىًدرسيا
ًفبرايرً ًشير ًيجتازوا ًفىًشيرًسبتمبرًوًيسمحًلمطلبًالذيفًلـ ًيتجاوزوه التالىًلمذيفًلـ

ً ًمرة ًاالمتحاف ًاالمتحافًبدخوؿ ًيعقد ًأف ًعمى ًأخيرة ًكفرصة ًيميو ًالذى ًسبتمبر ًفى ثالثة
 الشفوىًخلؿًفترةًالًتتعدىًشيريفًمفًتاريخًإعلفًنتيجةًاالمتحافًالتحريرى.

 ًتكوفًمدةًاالمتحافًالتحريرىًثلثًساعاتًوًتعقدًاالمتحاناتًالشفويةًلمطلبًالناجحيف
 بتقديرًعاـًجيدًعمىًاألقؿ.

 ً ًاالمتحاف ًلجنة ًمجمسًتكوف ًيختارىـ ًأكثر ًأو ًأعضاء ًثلث ًالشفوىًمف التحريرىًو
ًعضوًىيئةً ًالمختصًعمىًأفًيكوفًمفًبينيما الكميةًبناءًعمىًاقتراحًمجمسًالقسـ

 تدريسًعمىًاألقؿًبدرجةًأستاذ.

 ًًمجمس ًيقررىا ًالتى ًلمقواعد ًطبقا ًاالنجميزية ًالمغة ًإتقاف ًشيادة ًعمى ًالطالب حصوؿ
 الجامعةًفىًىذاًالشأف.

 قدـًبمشروعًبحثًمبتكرًيقرهًمجمسًالكميةًوًذلؾًبناءًعمىًاقتراحًمجمسًالقسـًأفًيت
 المختص.

 ًًتاريخ ًمف ًاألكثر ًسنواتًعمى ًأربع ًو ًاألقؿ ًعمى ًالبحثًسنتيف ًموضوع ًتسجيؿ مدة
 موافقةًمجمسًالكميةًعمىًذلؾًوًيجوزًمدىاًسنتيفًأخرتيفًبقرارًمفًمجمسًالكمية.

 كنولوجياًالمعموماتًالمنعقدةًبالجامعة.يشترطًالقيدًبدوراتًالتدريبًعمىًت 

 .مواعيدًالتسجيؿًمفتوحةًعمىًمدارًشيورًالسنة 
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 ًًالرسالة ًصلحية ًالمشرؼًبتقرير ًاألستاذ ًيتقدـ ًالرسالة ًإعداد ًالطالبًمف ًانتياء بعد
ًالرسالةً ًنسخة ًمرفؽًبو ًو ًوالحكـ ًالمناقشة ًلجنة ًاقتراحًتشكيؿ ًبو ًمشفوعا لممناقشة

ممخصاتًبالمغةًاالنجميزيةًمعتمديفًمف5ًًبالمغةًالعربيةً+ممخصات5ًًغيرًمجمدةً+ً
 المشرفيف.

ً
 

ِ[من الئحة الكمية 31وذلك وفًقا لما هو وارد في المادة  ]:شزٔط يُخ درجح انذكتٕرا. 
 ًًبناءا ًموعدة ًوًالذىًيحدد ًالعمنية ًالمناقشة ًقبؿ ًلو ًالذىًيعقد أفًيجتازًبنجاحًالسيمنار

ومدةًىذاًالسيمنارًثلثًساعاتًوًيحضرهًجميعًأعضاءًىيئةًعمىًاقتراحًاألستاذًالمشرؼً
ًالتدريسًبكافةًأقساـًالكميةًمفًدرجةًأستاذًوًأستاذًمساعد.

 ًأفًيقدـًبنتائجًبحوثوًرسالةًتقبمياًلجنةًالحكـًوًأفًيؤدىًفيياًمناقشةًعمنيةًوًال
 يمنحًالدرجةًإالًبعدًأفًتقبؿًالرسالةًمفًلجنةًالحكـ.

 ًنسخًمفًالرسالةًمجمدةًبالموفًالبنىًأحداىماًمعتمدةًمفًالسادةًأفًيتقدـًبعددًسبع
ًالنسخً ًتكوفًجميع ًأف ًعمى ًالمجنة ًلقرار ًوفقا ًالحكـ ًلجنة ًأعضاء ًمف ًأو المشرفيف
 معدةًوفقاًلألسسًوًالمواصفاتًالموضحةًفيماًبعدًباإلضافةًعمىًنسخةًغيرًمجمدة.

 لمدراساتًالعمياًلمحصوؿًعمىًًوًالًيجوزًلممعيديفًأوًالمدرسيفًالمساعديفًأفًيسجموا
درجةًجامعيةًفىًغيرًتخصصًأقساميـًإالًبقرارًمفًرئيسًالجامعةًبعدًموافقةًمجمسً
ًمجالسً ًرأى ًاخذ ًبعد ًو ًالكمية ًمجمس ًاقتراح ًعمى ًبناء ًالبحوث ًو ًالعميا الدراسات

 األقساـًالمختصة.

ً  
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ًًًً
ً

ً

 فٗ يجال انًذاسثح

ً المالية.المحاسبةً .1 
ً
ً
 

 المحاسبةًالحكوميةًوًالقومية. .2

 محاسبةًالتكاليؼ. .4  المحاسبةًالضريبية. .3

ً
ً
 

 فٗ يجال إدارج األعًال
 مالية.لااإلدارةًً.2ًً  إدارةًاألعماؿ..1

 التسويؽ.ً.4ًً  اإلدارةًالعامة..3

ً.إدارةًالمستشفيات.5
ً
ً
ً
ً

  

 االدصاء ٔانتأييٍفٗ يجال 
ً.االحصاءً.1
2ً- 

  

   .التأميفً.2

ً  

ىفىىمجالىاالقتصاد
ًًة.دراساتًمصرفيً.3 
 .اقتصادياتًالمشروعًودراسوًالجدوى . 2

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

دبلومىالدراداتى
 الطلوا
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ً-:شزٔط انميذ نذتهٕياخ انذراساخ انعهيا
 ًأفًيكوفًالطالبًحاصلًعمىًدرجةًالبكالوريوسًفىًالتجارةًمفًإحدىًالجامعاتًالمصرية

أخرًمعترؼًبوًمفًالجامعةًويجوزًقبوؿًالطلبًأوًعمىًدرجةًمعادلةًلياًمفًمعيدًعممىً
الحاصميفًعمىًدرجةًالميسانسًأوًالبكالوريوسًمفًكمياتًجامعيةًأخرىًبناءًعمىًاقتراحً

ًمفًمجمسًإدارةًالمعيدًبفرضًمقرراتًإضافيةًعمىًىؤالءًالطلب.
 ًال ًفى ًيشترط ًأف ًالمعيد ًإدارة ًلمجمس ًيحددًميجوز ًعممية ًخبرة ًلو ًيكوف ًأف تقدـ

 مدتياًوًمجاليا.ًالمجمس

 ًمدةًالدراسةًبالمعيدًسنتافًجامعيتافًيمنحًالطالبًبعدًاجتيازىماًبنجاحًدبموـًمعيدًفى
 مجاؿًالتخصص.

 الحاسبًاآللىًبإدارةًالجامعةًوًالًيتـًإعلفًالنتيجةًألىًطالبًإالًًةيشترطًالقيدًبدوًر
 .ةبعدًاجتيازًالدوًر

 

إجزاءاخ ليذ انطالب:ً
ًأوًدرجةًجامعيةًعمياًًالًيجوزًلطالبًالدراسات العمياًأفًيقيدًاسموًفىًدراسةًأكثرًمفًدبمـو

فىًوقتًواحدًإالًبموافقةًمجمسًالدراساتًالعمياًوًالبحوثًبناءًعمىًاقتراحًمجمسًالكميةًوًبعدًاخذً
ًرأىًمجالسًاألقساـًالمختصة.

ً  
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ً
ً
ق تمثم أٔرالٓى عٍ طزيك انكهيح يثاشزج يتضًُح األٔرا

ً:انساتمح انًطهٕتح يٍ انطالب انًصزييٍ تاإلضافح  إنٗ
ًالمجمسً .1 ًمف ًمعادلة ًتكوف ًإف ًعمى ًالعميا ًبالدراسات ًلمقيد ًالمؤىمة ًالجامعية الشيادة

ًاألعمىًلمجامعاتًومصدقاًعميياًمفًالجياتًالرسمية.
ًخطابًتزكيةًمفًالسفارةًالتابعًلياًالطالب. .2
رجاعو.صورةًمفًجوازًالسفرًبياًتأشيرةًدخوؿً .3  إليًج.ـ.ع+ًجوازًالسفرًللطلعًعميةًوا 

 نسخً)تسحبًمفًإدارةًالدراساتًالعميا(.3ًاستيفاءًاستمارةًمعموماتً .4

 نسخً)تسحبًمفًالدراساتًالعميا(.3ًاستيفاءًاستمارةًبياناتًحالةًلللتحاؽًبالدراساتًالعمياً .5

 جميعًاألوراؽًأصوؿًوموثقةًمفًالجياتًالرسمية. .6

 طبيًعمىًالمتقدميف.يتـًتوقيعًالكشؼًال .7

 أفًيكوفًلوًمحؿًإقامةًدائـًبجميوريةًمصرًالعربية. .8

 أفًيستوفىًنسبةًالحضورًالمقررة. .9

 يجوزًلمكميةًفرضًبعضًالموادًالتكميميةًالتيًتراىاًالزموًلمقيدًفيًكؿًتخصص. .11

 .حديثوً+ًممؼ6ً×4صورةًفوتوغرافيو4ًً .11

ٍانزسٕو انذراسيح تانُسثح نهطالب انٕافذي:ً
 ً ًالتعميـًيسدد ًوزير ًالتيًيقرىا ًالعربية ًمصر ًمفًجميورية ًمنحة ًعمىًغير الطالبًالوافد

ًالعاليًالرسوـًالدراسيةًبالجنيوًاالسترلينى.
 ًعمماًبأنةًالًيتـًاتخاذًإجراءاتًقيدًأىًطالبًوافدًإالًبعدًاستيفاءًكافةًاألوراؽًالمطموبةًوسداد

ًوالمصروفاتًالجامعيةًوالدم ةًاإلدارةًالعامةًلموافديفًعمىًقبولوًواستيفاءًاتًوموافقغكافةًالرسـو
 كافةًاإلجراءاتًاألمنية.

 ً ًمبمغ ًبسداد ًالوافد ًالطالب ًضمان511ًًًيقوـ ًالتقدـ ًعند ًكتأميف ًاسترلينى ًلجديةًجنيو ا
ًفيًحال عدـًموافقةًالجامعةًأوًاإلدارةًالعامةًلموافديفًعمىًقيدهًًةالمتقدـًويتـًاستردادىا

ًي ًوال ًالعميا ًالعمياًبالدراسات ًبالدراسات ًإلحاقو ًعمى ًالموافقة ًحالة ًفي ًالتأميف ًىذا سترد
 .مؿًباقيًالمصروفاتًفىًحالةًقبولوويستك

 الطالبىالوافدون
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 ًًعمى ًبالحصوؿ ًتعيدا ًعمىًأفًيوقعوا ًالعممية ًبالدرجة ًقيدىـ ًلطلبًالوافديفًيتـ بالنسبة
الطلبًالوافديفًشيادةًإجادةًالمغةًأثناءًالعاـًاألوؿًوًإالًاعتبرًتسجيميـًالغياًمعًمساواةً

ًبالطلبًالمصريفًفىًكافةًالشروط.
تًٓيذٖ  –)انذتهٕياخ  األٔراق انًطهٕتح نهتمذو نهذراساخ انعهيا

ً:تًٓيذٖ انذكتٕراِ( –انًاجستيز 
 .ًمظروؼًيحتوىًعمىًاألوراؽًالخاصةًبالتقديـ
 .شيادةًالبكالوريوسًأوًالميسانس 

 .)سجؿًدراسىً)سجؿًتقديرًاألربعًسنوات 

 ًالماجستيرًبالنسبةًلمدكتوراه.شيادة 

 .شيادةًالميلد 

 .)موافقةًجيةًالعمؿًبالترخيصًلمطالبًبالدراسةًً)أوًإقرارًبعدـًالعمؿ 

 ًفرعًالتدريب(.ً-بالنسبةًلضباطًالقواتًالمسمحةً)موافقةًىيئوًالتنظيـًوًاإلدارة 

 .)بالنسبةًلضباطًالشرطةً)موافقةًوزارهًالداخمية 

 ًصورًشمسية.4عدد 

 ًالبطاقةًالشخصيةًأوًالعائمية.صورةًمف 

 .ًضرورةًحصوؿًالطالبًعمىًدوراتًالتدريبًعمىًتكنولوجياًالمعموماتًبمركزًالتطويرًبالجامعة 

 ًًتقديـًموافقةًرئيسًالجامعةًعمى بالنسبةًلمسادةًالمعيديفًوالسادةًالعامميفًبالجامعةًيستمـز
ًالدراسة.

انزسٕو انذراسيح نطالب انذراساخ انعهيا:ً
 ًجنييا984425ًًًًالدراسيةًلمدبموماتًالرسوـ
 ًتكنولوجياًالمعمومات ًجنييا91411ًًًًرسـو
 ًجنييا1184425ًًًًالرسوـًالدراسيةًلمماجستير
 ًتكنولوجياًالمعمومات ًجنييا96411ًًًًرسـو
 ًجنييا1584425ًًًًالرسوـًالدراسيةًلمدكتوراه
 ًتكنولوجياًالمعمومات ًجنييا118411ًًًًرسـو
 ًًالعمياًبالمراحؿًالمختمفةًروؼًااللتحاؽًلطلبًالدراساتًثمفًمظًجنيو15باإلضافةًإلى
 ًًجنيوًبطاقةًالكترونيةًجامعيةً)ًكارنيوً(13ًيسددًالطالب

ًب ًواحدة ًدفعة ًالرسوـ ًىذه ًوتسدد ًتقديـ ًعند ًوذلؾ ًالكمية ًلمطلبًخزينة ًبالنسبة األوراؽ
ً.المستجديفًوقبؿًبدايةًالدراسةًلمسنواتًاألخرى
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ً
ً
ً
ً

 

ىالدرادوظالمقرراتى
ًلدبلوماتىالدراداتىالطلواى

ً
ً

ً  
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ً
ً
 

ً
ً

ً:المحادبظىقدمىفىىالطلواىالدراداتىدبلوماتى:ىأوال
 :دتهٕو انذراساخ انعهيا فٗ انًذاسثح انًانيح ٔانًزاجعح -1

 الفرقت الثاًُت الفرقت األولً

 ررـــــالوقــ
ساعت 

 أسبىع
 ـررـــــــالوقــ

ساعت 

 أسبىع

3ًًمحاسبةًإدارية3ًًمحاسبةًمالية
3ًًمراجعة3ًًمحاسبةًضريبية

3ًًمشاكؿًمعاصرةًفىًالمراجعة3ًًأنظمةًالرقابةًالداخمية
3ًًتصميـًنظـًمحاسبية3ًًمحاسبةًالتكاليؼ

3ًًمشاكؿًمحاسبيةًمعاصرة3ًًمحاسبةًالمنشاتًالمتخصصة
 91 هجوىع الساعاث 91 هجوىع الساعاث

ً

ً:انعهيا فٗ انًذاسثح انضزيثيحدتهٕو انذراساخ  -2
 الفرقت الثاًُت الفرقت األولً

 ـررـــــــالوقــ ساعت أسبىع ررـــــالوقــ
ساعت 

 أسبىع

3ًً(2محاسبةًضريبيةً)3ًً(1محاسبةًضريبيةً)
ًًوفحصًضريبىًمراجعة3ًًمراجعةًالحسابات
3ًًالمحاسبةًعفًالضرائبًغيرًالمباشرة3ًًمحاسبيةًمالية

3ًًعفًضريبةًاأليمولةًالمحاسبة3ًًتكاليؼمحاسبةً
3ًًنظـًضريبيةًمقارنة3ًًأنظمةًالرقابةًالداخمية
 91 هجوىع الساعاث 91 هجوىع الساعاث

 الدبلومــــــــــــات
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ً:دتهٕو انذراساخ انعهيا في انتكانيف -3
ً

 الفرقت الثاًُت الفرقت األولً

 الوقـــــرر
ساعت 

 أسبىع
 الوقــــــرر

ساعت 

 أسبىع

3ًًالتكاليؼًمحاسبةمشاكؿًفى3ًًًمحاسبةًالتكاليؼ
3ًًالموازناتًالتخطيطية3ًًالمحاسبةًاإلدارية

3ًًنظـًالمعموماتًالمحاسبية3ًًمحاسبةًمالية
3ًًالتقويـًالمحاسبىًلممشروعات3ًًتخطيطًومراقبةًإنتاج

3ًًمشاكؿًفىًالمحاسبةًاإلدارية3ًًأساليبًالتحميؿًالكمىًفيًالتكاليؼ

 91 الساعاثهجوىع  91 هجوىع الساعاث

ً

ً:حٔانمٕيي حدتهٕو انًذاسثّ انذكٕيي -4
 الفرقت الثاًُت الفرقت األولً

 الوقـــــرر
ساعت 

 أسبىع
 الوقـــــرر

ساعت 

 أسبىع

3ًًةمراجعوًورقابوًالحساباتًالحكومي3ًًةالحكوميًةاالطارًالعممىًلممحاسب
3ًًةانظموًالرقابوًالداخميوًفىًالوحداتًالحكومي3ًًةماليًةمحاسب

3ًًةالمحاسبوًالقومي3ًًالحكوميوًةنظاـًالمحاسب
3ًًةنظـًالمعموماتًالمحاسبي3ًًتكاليؼًةمحاسب

3ًًةالموازنوًالعاموًلمدراس3ًًاقتصادًكمىًوحساباتًالدخؿًالقومى

 91 هجوىع الساعاث 91 هجوىع الساعاث

ًً.محاسبةبالنسبةًلدبموماتًقسـًالمحاسبةًيقبؿًالحاصميفًعميًبكالوريوسًتجارةًشعبةً
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ى:األرمالىإدارةىفيىالطلواىالدراداتىدبلومى:ىثانوا
 :دتهٕو انذراساخ انعهيا في إدارج األعًال -1

 الثاًُتالفرقت  الفرقت األولً

 الوقـــــرر
ساعت 

 أسبىع
 الوقـــــرر

ساعت 

 أسبىع

3ًًبحوثًالعممياتًاإلدارية3ًًإدارةًالتسويؽ
3ًًالبشريةإدارةًالموارد3ًًًإدارةًاإلنتاج

3ًًدراسةًجدوىًالمشروعات3ًًالسموؾًالتنظيمى
3ًًمخازفالمشترياتًًوالإدارة3ًًًإدارةًمالية

3ًًاستراتيجياتًوسياسياتًإدارية3ًًنظـًالمعموماتًاإلدارية

 91 هجوىع الساعاث 91 هجوىع الساعاث

ً

ً:دتهٕو انذراساخ انعهيا فٗ إدارج انًستشفياخ -2
 الثاًُتالفرقت  الفرقت األولً

 الوقـــــرر
ساعت 

 أسبىع
 الوقـــــرر

ساعت 

 أسبىع

3ًًإدارةًالمستشفيات3ًًمبادئًاإلدارةًوالسموكيات
3ًًتسويؽًالخدماتًالصحية3ًًمحاسبةًمستشفيات

3ًًنظـًالمعموماتًفىًالمستشفيات3ًًالشراءًوالتخزيفًفىًالمستشفيات
3ًًوالتغذيةاإلدارةًالصحيةًالعامة3ًًًدراسةًالجدوىًاالقتصادية

3ًًاألساليبًالكميةًوتطبيقاتياًفيًالمستشفيات3ًًتخطيطًصحي

 91 هجوىع الساعاث 91 هجوىع الساعاث
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 :دتهٕو انذراساخ انعهيا فٗ انتسٕيك -3

 الثاًُتالفرقت  الفرقت األولً

 الوقـــــرر ساعت أسبىع الوقـــــرر
ساعت 

 أسبىع

3ًًإدارةًاإلعلف3ًًإدارةًمنظماتًاألعماؿ
3ًًاألساليبًالكميةًفىًالتسويؽ3ًًسموكياتًالمستيمؾ

3ًًالتسويؽًالدولى3ًًبحوثًالتسويؽًونظـًالمعموماتًالتسويقية
3ًًإدارةًالمبيعاتًوالتوزيع3ًًإدارةًالمشترياتًوالمخازف

إدارةًمشػػػػاكؿًتسويقية3ًًًًًًًًًًًيؽاستراتيجياتًالتسًو
ً)دراساتًحاالت(

3ً

 91 هجوىع الساعاث 91 هجوىع الساعاث

ً

 : دتهٕو االدارِ انعايح -4

 الثاًُتالفرقت  الفرقت األولً

 الوقـــــرر
ساعت 

 أسبىع
 ساعت أسبىع الوقـــــرر

3ًًةمقارنًةعامًإدارة3ًًةالعامًةداًرإلصوؿًاأ
3ًًةالمواردًالبشريًةداًرإ3ًًإدارةًمحمية

3ًًجدوىًالمشروعاتًةدراس3ًًالسموؾًالتنظيمى
3ًًمخازفالمشترياتًًوالًةداًرإ3ًًالخدماتتسويؽً

3ًًةنظـًالمعموماتًاالداري3ًًةعامًةمالي

 91 هجوىع الساعاث 91 هجوىع الساعاث
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ً: انًانيحدتهٕو االدارِ  -5
ً

 الثاًُتالفرقت  الفرقت األولً

 الوقـــــرر
ساعت 

 أسبىع
 الوقـــــرر

ساعت 

 أسبىع

3ًًاالستثمار3ًًبنوؾًوشركاتًالتاميفًةاداًر
3ًًالتمويؿًالدولى3ًًسواؽًراسًالماؿأ

3ًًالمشرعاتًدراسوًجدوى3ًًةنظـًمعموماتًاداري
3ًًةبحوثًالعممياتًاالداري3ًًالييكؿًالمالى

3ًًتحميؿًادارى3ًًالجوانبًالتنظيميوًوالسموكيوًلمقررات

 91 هجوىع الساعاث 91 هجوىع الساعاث

ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
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ىوالتأمونى:ىدبلوماتىالدراداتىالطلواىفىىقدمىاالحصاءىثالثا
 :االحصاءًدتهٕو انذراساخ انعهيا فٗ -1

 الفرقت الثاًُت الفرقت األولً

 ررـــــالوقــ
ساعت 

 أسبىع
 ـررـــــــالوقــ

ساعت 

 أسبىع

3ًًبحوثًعمميات3ًًةرياضوًبحت
3ًًعيناتًوتصميـًتجارب3ًًاحصاءًتطبيقي

3ًًاقتصادًرياضيًوقياسي3ًًوحاسبًاليًةلغوًبرمج
3ًًمعمؿًاحصائي3ًًًةوحيويًةاحصاءاتًسكاني

3ًًرياضيًاحصاء3ًًاحتماالتً

 91 هجوىع الساعاث 91 هجوىع الساعاث

ً

ً:انتأييٍدتهٕو انذراساخ انعهيا فٗ  -2

 الفرقت الثاًُت الفرقت األولً

 ررـــــالوقــ
ساعت 

 أسبىع
 ساعت أسبىع ـررـــــــالوقــ

3ًًاحصاءًاكتواري3ًً(واالستثمار)ًالبحتوًرياضياتًاالعماؿ
3ًًةالتأميناتًالعام3ًًنظريوًالخطروادارهًمنشأتًالتأميف

3ًًرياضياتًالتأميف3ًًًاحصاءًتطبيقي
3ًًتأميناتًاالشخاص3ًًةنظـًالمعموماتًوحاسباتًالي

3ًًاعادهًالتأميف3ًًمحاسبوًشركاتًالتاميف

 91 الساعاثهجوىع  91 هجوىع الساعاث

ً
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ً:ىدبلوماتىالدراداتىالطلواىفىىاالقتصادىرابطا 

 :ًةالدراساتًالمصرفيًدتهٕو انذراساخ انعهيا فٗ -1

 الفرقت الثاًُت الفرقت األولً

 ررـــــالوقــ
ساعت 

 أسبىع
 ـررـــــــالوقــ

ساعت 

 أسبىع

3ًًاقتصادياتًالنقودًوالبنوؾًواالئتمافًالمصرفي3ًًًةالنظريوًاالقتصادي
3ًًةاالسواؽًالمالي3ًًالتنميوًاالقتصاديوًوالتخطيطًاالقتصادي

3ًًاالئتمافًالمصرفي3ًًةدراساتًالجدويًاالقتصادي
3ًًةالمعاملتًالمصرفيوًاالسلمي3ًًاساليبًالتحميؿًالكميً

3ًًمحاسبوًالبنوؾ3ًًلغوًبرمجوًالحاسبًااللي

 91 هجوىع الساعاث 91 هجوىع الساعاث

ً

ً:فيًاقتصادياتًالمشروعًودراساتًالجدويدتهٕو انذراساخ انعهيا  -2

 الفرقت الثاًُت الفرقت األولً

 ررـــــالوقــ
ساعت 

 أسبىع
 ساعت أسبىع ـررـــــــالوقــ

3ًًاقتصادياتًالمشروع3ًًًةالنظريوًاالقتصادي
3ًًالتحميؿًالماليًلممشروعات3ًًًوالتخطيطًاالقتصاديًةالتنميوًاالقتصادي

3ًًالتحميؿًاالجتماعيًلممشروع3ًًةدراساتًالجدويًاالقتصادي
3ًًالتمويؿًواالسواؽًالماليو3ًًًاساليبًالتحميؿًالكميً

3ًًلغوًبرمجوًالحاسبًااللي
 

 جذٖٔ انًشزٔع في دراساخ حعًهي يشاكم

 

3ً
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ىالمقرراتىالدرادوظ      
التمكودوظىللماجدتورىللدرادظى

   والدكتوراه

ً
ً
ً
ً
ً

ً  
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ى:المحادبظىفىىالماجدتورىدرجظى-1
ًانفزلح األٔنٗ

 

 الساعاث / أسبىع ــررــــالوقــــ

3ًًنظريةًالمحاسبة -
3ًًأساليبًالتحميؿًالكمىًفىًالمحاسبة -
3ًًمناىجًالبحثًالعممى -
3ًًنظـًالمعموماتًالمحاسبية -
3ًًالنظريةًاالقتصادية -
3ًًالتمويؿنظريةً -

 91 هجوىع الساعاث

 

 انفزلح انثاَيح
 

 الساعاث / أسبىع ـــــررــــــــالوقـ

3ًًمحاسبةًمالية -
3ًًمراجعة -
3ًًالمحاسبةًالضريبية -
3ًًمحاسبةًالتكاليؼ -
3ًًالمحاسبةًاإلدارية -
3ًًتصميـًالنظـًالمحاسبية -

 91 هجوىع الساعاث
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 األرمال:ىإدارةىفىىالماجدتورىدرجظى-2

ًانفزلح األٔنٗ
 الساعاث / أسبىع ررـــــــــــالوق

3ًًنظريةًالتنظيـًوالسموؾًالتنظيمى -
3ًًإدارةًالمواردًالبشرية -
3ًًدراساتًفىًمنيجيوًالبحوثًاإلدارية -
3ًًإدارةًعمميات -
3ًًإدارةًتسويؽ -
3ًًإدارةًمالية -

 91 هجوىع الساعاث

ً

 انفزلح انثاَيح

 أسبىعالساعاث /  ررـــــــــــالوق

3ًًبحوثًتسويؽ -
3ًًأساليبًالتحميؿًالكمىًفىًاإلدارة -
3ًًنظـًمعموماتًإدارية -
3ًًأسواؽًمالية -
3ًًإداريةًتسياساتًواستراتيجيا -
3ًًبحوثًعممياتًإدارية -

 91 هجوىع السـاعاث

ً
ً  
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ًً
ً

 الوحاسبت فً الفلسفت دكتىراٍ توهُذي
 

 / أسبىعالساعاث  ررــــــــــــالوق

3ًًمشاكؿًمعاصرةًفىًالمحاسبةًالمالية -
3ًًمشاكؿًمعاصرةًفىًالمراجعةًوانظموًالرقابةًالداخمية -
3ًًمشاكؿًمعاصرةًفىًالتكاليؼًوالمحاسبةًاإلدارية -
3ًًأساليبًالتحميؿًالكمىًفىًالمحاسبة -
3ًًمنيجيةًالبحوثًفىًالدراساتًالمحاسبيةً)يدرسًبالمغةًاالنجميزية( -

 91 الساعاثهجوىع 

ً

ٌإجزاءاخ ٔلف انميذ ٔاالعتذار عٍ دخٕل االيتذا:ً
 ًًاًبالمستنداتًإذاًتعرضًلعذرًقيرىًيمنعوًعفًاالنتظاـًيتقدـًالطالبًبطمبًوقؼًقيدهًمدعم

فىًالدراسةًوذلؾًفىًبدايةًالعاـًالدراسىًفىًدبموماتًالدراساتًالعمياًولمدهًسنوًواحدهًفقطً
. 

 ً ًاالمتحاف ًدخوؿ ًعف ًاالمتحافًاالعتذار ًبعد ًأو ًخللو ًأو ًبأسبوع ًاالمتحاف ًقبؿ يكوف
وتقبؿًاألعذارًالطبيةًوالقيريةًوتعرضًعمىًمجمسًالكميةًإلقرارىا،ًيشترطًأفًًبأسبوع.

اًنسبوًالحضورًالمقررةًوافًيكوفًقدًسددًالرسوـًالدراسيةًالمقررةًيكوفًالطالبًمستوفيًً
ًعميو.

ً  

درجهىدكتورى

 الفلدفظ
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ً
ً

 العلُا الذراساث ودبلىم والذكتىراٍ الواجستُر لذرجتٍ الذراست الهتحاًاث
 

 ً ًعف ًتقؿ ًال ًحضور ًلنسبة ًمستوفيا ًيكوف ًأف ًالطالبًاالمتحاف ًلدخوؿ %ًمف75ًيشترط
ًيعتبرً ًالحالة ًاالمتحافًوفىًىذه ًمفًدخوؿ الًحـر ًوا  ًلممقرر ًالساعاتًالمخصصة مجموع

ًمفًالتقدـًللمتحافً  فيياًبدرجوًضعيؼًجدا.الطالبًراسباًفيًالمقرراتًالتيًحـر

 ًًألعماؿًالسنةًالتي25ًالدرجةًالنيائيةًالمتحافًكؿًمقررًعشروفًدرجوًتخصصًمنيا%
 تتضمفًبحوثًواختباراتًدوريةًوًاشتراؾًفيًالمناقشاتًأثناءًالمحاضرات.

 ً ًوالدكتوراهيشترط ًالماجستير ًلطلب ًوالمناقشة ًالحكـ ًلجاف ًًلتشكيؿ ًبحث قبولوًًأونشر
ً ًتأثيري ًذاتًمعامؿ ًدولية ًمجمة ًفي ًًأولمنشر ًًاألعمىالمجلت ًمفًًإجباريكمتطمب بدءا

 2113/2114ًتسجيلتً

 ًالمشاريعًًإعدادالعمميةًلطلبًالماجستيرًودورةًًلمبحوثيشترطًاجتيازًدورةًالنشرًالدولي
ـًوالمناقشةًبدءاًلتشكيؿًلجافًالحكًإجباريالبحثيةًالتنافسيةًلمتمويؿًلطلبًالدكتوراهًكشرطً

 .2113/2114مفًتسجيلتً

 (ًالحصوؿًعمىTOEFL Instructionalًًبمجموعًالًيقؿًعف)كشزط نتشكيم نجُح انذكى  411

 .ٔانًُالشح

ً
 يمذر َجاح انطانة في انًمزراخ ٔفٗ انتمذيز انعاو تأدذ

ً:انتمذيزاخ اآلتيح
 ًًًفأكثرًمفًمجموعًالدرجاتً(.91ً)ممتاز%ً
 (ًًمفًمجموعًالدرجات91ًلىًاقؿًمفً%ًإ81مفجيدًجدا%.)ً
 ًًمفًمجموعًالدرجاتً(.81ً%ًإلىًاقؿًمف71ًجيدً)مف%ً
 ً(.ً%ًمفًمجموعًالدرجات71ًلىًاقؿًمفً%ًإ61ًمقبوؿً)مفً
 ٍأيا رسٕب انطانة فيمذر تأدذ انتمذيزيٍ اآلتيي:ً

 ًًمفًمجموعًالدرجاتً(61%ًإلىًاقؿًمف45ًضعيؼً)ًمف%.ً
 ًًمفًمجموعًالدرجاتً(.45ضعيؼًجداً)ًاقؿًمف%ً
 ًمرتيفًفيًكؿًعاـًاحدىماًفيًشيرًيكوفًاالمتحافًتحريرياًفيًجميعًالمقرراتًويعقدًاالمتحاف

يونيوًواألخرًفيًشيرًسبتمبرًويسمحًلمطالبًالراسبًفيًدورًيونيوًفيًمقررًأوًاثنيفًإعادةً

 أحكامىرامــــظ

https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fgmatclub.com%2Fforum%2Ftoefl-instructional-videos-speaking-writing-very-useful-100611.html&ei=ftMrVMfxNayS7Ab2qYDgCg&usg=AFQjCNEP1hLKx3R9u3GnwVXiflEtA3oWpA&bvm=bv.76477589,d.ZGU
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دورًسبتمبرًوفيًحالةًرسوبوًيسمحًلوًبدخوؿًامتحافًدوريًيونيوًامتحافًتمؾًالمقرراتًفيً
 وسبتمبرًفيًالعاـًالتاليًفيًذاتًمقرراتًالرسوبًفقط.

 ًًاًفىًامتحافًوًيفصؿًالطالبًإذاًرسبًفيًأكثرًمفًنصؼًعددًالمقرراتًبتقديرًضعيؼًجد
 السنةًاألولىًأوًالثانيةًبالدبموماتًأوًتمييدىًالماجستير.

 يدًالطالبًخلؿًسنواتًالدراسةًلتمييدىًماجستيرًوتمييدىًدكتوراه.الًيجوزًإيقاؼًق 

 ًًوًيجوزًإيقاؼًقيدًالطالبًخلؿًسنواتًالدراسةًلدبموـًالدراساتًالعمياًلمدةًعاـًواحدًفقط
 بعذرًمقبوؿ.

ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
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ً
ً
ً
ً

 التميفوفً المراسمةًعميوًورقـًكتابةًالبياناتًبخطًواضحًموضوعًبياًعنوافًالطالبًالممكف
ً.إفًوجد

 الًتقبؿًالصورًالفوتوغرافيةًلألوراؽ. 

 ًًعميًالمظروؼًويكتبًالطالب ًبالترتيبًالوارد ترتبًاألوراؽًفيًممؼًالطالبًوتثبتًجيدا
 اسموًونوعًالدراسةًالمتقدـًليا.

 مدةًًالًيقبؿًالطلبًالحاصميفًعميًشياداتًالبكالوريوسًمفًمعاىدًخاصةًأوًكمياتًتقؿ
 الدراسةًبياًعفًأربعًسنواتً)جامعية(.

 ًآلخرًبعدًتقديـًاألوراؽ.ًال  يسمحًبتحويؿًأىًطالبًمفًدبمـو

 ًالًيعتبرًقبوؿًالطالبًنيائياًإالًبعدًموافقةًاألقساـًالعمميةًومجمسًالكميةًوموافقةًالجامعة
 عمىًقبوليـ.

 المتقدميفًالًيعتديًبأيًًبالنسبةًلدوراتًالتدريبًعمىًتكنولوجياًالمعموماتًلجميعًالطلب
 دوراتًمفًخارجًالجامعةًحيثًأفًىذهًالدوراتًمتخصصةًلطالبًالدراساتًالعميا.

 .الًتقبؿًاألوراؽًإالًمستوفيةًوالًيعتدًبأىًإفادة 

 .الًيتـًاستردادًثمفًالمظروؼًألىًسببًمفًاألسباب 

 .الًيجوزًاستردادًالرسوـًفىًحالةًقبوؿًالطالبًوالموافقةًعميو 

ً

يهذٕظح ْايح:ً
ً

قبوؿًأوراؽًالطالبًفىًأىًنوعًمفًالدراسةًالًيعنىًقبولوًبصفةًنيائيةًإالًبعدًموافقةًً
األقساـًومجمسًالكميةًعفًالطلبًالذيفًيتـًترشيحيـًوالكميةًغيرًمسئولةًعفًعدـًتقدـًأىً

ً.طالبًلكمياتًمماثمةًبجامعاتًأخرىًعمىًسبيؿًضياعًالفرصةًفىًعدـًقبولوًبالكمية
 

تطـلومــاتى
 رــــامظ


