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 مكتب عميد الكلية   

 كلية التجارة بسوهاج  البيانات المطلوبة فى خطة
************ 

 تتضمن خطة الكلية ما يلى :
 كلية :ال تاريخ[ 1]
 جامعة أسيوط . –م كفرع لكمية التجارة 1981/  1981بدأت كمية التجارة بسوهاج فى العام الجامعى -1
 م . 1996/  1995نجميزية عام بدأت الدراسة بمجموعة الدراسة بالمغة ال  -1

 م . 1221/  1222بدأت الدراسة بفرع الكمية بجامعة جنوب الوادى بقنا فى العام الجامعى  -3

تممم إسممتقرع فممرع سمموهاج عممو جامعممة جنمموب المموادى وأةممبمت كميممة التجممارة جامعممة سمموهاج فممى العممام                     -4
 م. 1226/1227الجامعى 

 هي تاريخ إًشائها حىت اآلى :السادة عوداء الكلية   -

 االســـن م
 الفرتة

 إىل هي

 1992 1981 أ.د/ عبد المميد بهجت فايد 1
 1997 1992 أ.د/ نشأت فهمى مممد منةور 1
 1223 1997 أ.د/ عثماو مممد يسيو فراج 3
 1226 1223 أ.د/ مممد نشأت فؤاد مممد 4
 1212 1226 أ.د/ عبد المميد أممد مممود 5
 متى تاريخه 1212 أممد عمى أممد مسيود/ أ. 6

 [ رسالة الكلية :2]
تهدف الكمية إلى التعميم والبممث وخدممة المجتممل المةمرى ت وتتمقم  همدا ابهمداف بتزويمد المجتممل  

 بخريجيو عمى مستوى رفيل فى المماسبة والدارة والقتةاد والدراسات الكمية .
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 باألقسام العلمية األربعة بالكلية منذ بداية الكلية وهى :[ األقسام العلمية :بدأت الدراسة 4]

 قسم المماسبة والمراجعة  -1 

 قسم إدارة ابعماع   -1 

 قسم االقتةاد    -3 

 قسم ابساليب الكمية    -4 
 [ الدرجة العلمية التى تمنحها الكلية :5]

والمدبمومات اتتيمة                 تمنح جامعة سوهاج بناًء عمى طمب كميمة التجمارة المدرجات العمميمة  
 المقب العممى الدى يمممه خريجى الكمية [ :

 درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراا فى التخةةات اتتية : -1
 المماسبة . - أ
 إدارة ابعماع . - ب

 االقتةاد . -ج
 الرياضة والتأميو . -د

 دبمومات الدراسات العميا فى التخةةات اتتية : -1
 التكاليف . - أ
 مماسبة والمراجعة .ال - ب

 المماسبة الضريبية . -ج
 المماسبة المكومية والقومية . -د
 إدارة النتاج . -هم
 الدارة العامة والمكم المممى . -و
 االقتةاد . -ز
 التنمية والتخطيط القميمى . -ح
 الدراسات الكمية . -ط
 عموم الماسب والمعمومات . -ك
 الرياضة والتأميو . -ى

 الدراسية والشعب بالكلية : [ البرامج 6]
 تمتوى كمية التجارة بسوهاج عمى شعب التخةص فى المجاالت اتتية :

 إدارة ابعماع . -ب    المماسبة والمراجعة . - أ

 . الرياضة والتأميو -د    االقتةاد . -ج
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 البرامج التى تقدمها الكلية : [  7]
 اب (إنتس –التقليدية ) إنتظام  نظام الدراسة واإلمتحانات : 
 مدة ونظام الدراسة : -1

فةممموع دراسمممية          8سمممنوات مقسممممة عممممى  4ممممدة الدراسمممة لنيمممع درجمممة البكمممالوريوس فمممى التجمممارة 
والدراسة عامة بالفرقة ابولى و الثانية ويكوو التخةمص بالنسمبة لشمعبة القتةماد بمدءًا ممو السمنة الثالثمة ت 

دارة ابعماع وال  تأميو فى السنة النهائية .وبالنسبة لشعب المماسبة وا 
 نظام المتمانات : -1
يكمموو المتممماو أو الختبممار تمريريممًا فممى جميممل المقممررات ومممدة المتمانممات ثممرث سمماعات لممقممرر  

 درجة . 122والنهاية العظمى لدرجات إمتماو المقرر 

 يقدر نجاح الطالب فى المقررات التقدير العام بأمد التقديرات اتتية : 

 % فأكثر مو مجموع الدرجات .92 مممتاز :
 % مو مجموع الدرجات .92% بقع مو 82جيد جدًا : مو 

 % مو مجموع الدرجات .82% بقع مو 65جميمد: مو 
 % مو مجموع الدرجات .65% بقع مو 52مقبوع : مو 

 أما رسوب الطالب فيقدر بأمد التقديريو اتتييو :
 درجات .% مو مجموع ال52% بقع مو 35ضعميف  : مو 

 % مو مجموع الدرجات .35ضعيف جدًا : أقع مو 
وبالنسبة لمسنة النهائية يقدر النجاح وفقًا لممجموع التراكمى لجميمل سمنوات الدراسمة وتكموو تقمديرات 

 النجاح كما يمى :
 ممتاز مل مرتبة الشرف 
 جيد جدًا مل مرتبة الشرف

 جيد جدًا       ممتاز 
 مقبوع      جيد

درجة البكالوريوس بمرتبة الشرف إدا كاو تقديرا العام جيد جدًا عممى ابقمع فمى جميمل ويمنح الطالب 
 سنوات الدراسة ولم يسب  له الرسوب فى إمتماو تقدم له .

ينقع الطالب مو الفرقة المقيد بها إلى الفرقة التالية إدا نجح فى جميمل المقمررات أو كماو راسمبًا فيمما  
و فرقة أدنى . وفى هدا المالة ابخيرة يمؤدى الطالمب المتمماو فيمما ال يزيد عمى مقرريو مو فرقته أ

 رسب فيه مل طرب الفرقة السابقة .

أما طرب الفرقة النهائية الراسبيو فيمما ال يمزيو عمو مقمرريو فيعقمد لمه إمتمماو فيمما رسمبوا فيمه فمى 
 لدراسى وهكدا.دور أكتوبر . فإدا تكرر رسوبهم إمتمنوا فيما رسبوا فيه فى نهاية العام ا
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يجمموز لمجمممس الكميممة بعممد موافقممة مجمممس القسممم المخممتص قبمموع الطممرب الماةممميو عمممى درجممة  
البكممالوريوس فممى التجممارة فممى أمممدى شممعب التخةممص ودلممك المةمموع عمممى درجممة البكممالوريوس فممى 

ة شعبة تخةص أخرى . وفى هدا المالة يمزم الطالب بدراسة جميل مقمررات التخةمص الجديمد التجار 
 إعتبارًا مو السنة التى يبدأ فيها هدا التخةص الجديد متى ولو كاو درس بعضه .

قممرار نظممام بعممماع   يجمموز لمجمممس الكميممة بنمماءًا عمممى إقترامممات مجممالس ابقسممام العمميممة بهمما تنظمميم وا 
 %مو درجات كع مقرر.15و كع مقررات مرممة البكالوريوس ُتخةص له نسبة السنة فى بعض أ

 
 : ) برنامج النعامالت التجارية والمالية  ) التعليم المفتوح 
م. بشمأو تعمديع بالرئممة الداخميمة لكميمة التجمارة 1/3/1227( بتماري  417ةدر القمرار الموزارى رقمم      

 -( والتى تنص عمى :3إضافة الفقرة الخامسة لممادة  جامعة سوهاج   مرممة البكالوريوس (  تم 
 تمنح جامعة سوهاج بناءًا عمى طمب كمية التجارة الدرجات العممية والدبمومات اتتية :

إدارة  –( : المعامرت التجارية والمالية   وفقًا لنظام التعميم المفتوح ( فى تخةةات   المماسبة 5الفقرة  
  ابساليب الكمية والماسب [ . –الية و المةرفية الدراسات الم –المشروعات 

   

  -:المعامرت التجارية والمالية إلى  هدف برامجوي
 م توفير فرص التعميم فى مجاع البرامج  المطرومة لمراغبيو في رفل مستواهم العممي والثقافي . 1
ميو عممى الثانويمة العاممة أو م إتامة الفرةة لمو لم تتح لهم فرةة التعميم الجمامعي النظمامي ممو الماةم1

 ما يعادلها لممةوع عمى شهادة جامعية . 
م إتامة الفرةة لمو تخةةوا في مجاالت أخرى أو يمتمقوا بهدا البرامج لتوسميل فرةمهم فمى العممع فمى 3

 مجاالت أخرى . 
 م تنمية وتمديث مهارات العامميو بمفهوم التعميم المستمر . 4
لممجتمممل المممميط وخةوةممًا وأو البممرامج المطرومممة تتمميح فرةممة لمممتعمم ممم تمقيمم  مبممدأ خدمممة الجامعممة 5

والتزود بالمعرفة فى مجاالت تمتاج لها المنطقمة الجغرافيمة لمجامعمة تمديمدًا وتمثمع مجماالت جديمدة فمى 
 المعرفة تختمف نوعيًا عو برامج التعميم النظامي الجامعي . 

 

 -البرنامج والدرجة العممية :
دارة ابعماع واالقتةاد وابسماليب تقدم كمية التجا  رة بسوهاج أربعة تخةةات فى مجاالت المماسبة وا 

بنظام التعمميم المفتموح " فمى  –الكمية وعموم الماسب ت يمةع الطالب فى نهايتها عمى " بكالوريوس التجارة 
 إمدى الشعب التالية :

 إدارة أعماع المشروعات .       المماسبة.

 ابساليب الكمية والماسب .    مةرفية .الدراسات المالية وال
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  برنامج اإلدارة التخصصية ( : البرامج الجديدة ( 
 م. بشممأو إضممافة برنممامج الدارة التخةةممية 17/8/1227( بتمماري  1559ةممدر القممرار المموزارى رقممم      

بكمالوريوس (  يعمدع   بنظامالساعات المعتمدة ( بالرئمة الداخمية لكمية التجارة جامعة سوهاج   مرمممة ال
 -( لتةبح عمى النمو التالى :3البند أواًل مو المادة  

 [ تمنح جامعة سوهاج بناءًا عمى طمب كمية التجارة الدرجات العممية والدبمومات اتتية :3مادة  
 أواًل : درجة البكالوريوس فى التجارة فى إمدى شعب التخةص اتتية :

 إدارة ابعماع -1     المماسة  -1
 الرياضة والتأميو -4      القتةاد -3
إدارة  –المعممامرت التجاريممة والماليممة   وفقممًا لنظممام التعممميم المفتمموح ( فممى التخةةممات   المماسممبة  – 5

 ابساليب الكمية والماسب [ . –الدراسات المالية والمةرفية  - -المشروعات 
( فمى تخةةمى   إدارة المستشمفيات والمنشم ت برنامج الدارة التخةةية   بنظام الساعات المعتممدة  -6

    إدارة المنش ت السيامية والفناد  [ –الةمية 
  -:إلى  دارة التخةةيةال امجنهدف بر وي
 توفير فرص التعميم فى مجاع البرامج  المطرومة لمراغبيو في رفل مستواهم العممي والثقافي .  .1
دارة المستشمفيات إتامة الفرةة لمو يرغبموو او يتخةةموا فمي مجماالت ا .1 لدارة السميامه و الفندقيمه وا 

 والمنش ت الةمية أو يمتمقوا بهدا البرامج لتوسيل فرةهم فى العمع فى هدا المجاالت. 
تمقيمم  مبممدأ خدمممة الجامعممة لممجتمممل المممميط وخةوةممًا وأو البممرامج المطرومممة تتمميح فرةممة لمممتعمم  .3

جغرافيممة لمجامعممة بةممفة خاةممة ومةممر والسممو  والتممزود بالمعرفممة فممى مجمماالت تمتمماج لهمما المنطقممة ال
العربيممة بةممفة عامممة وتمثممع مجمماالت جديممدة فممى المعرفممة تختمممف نوعيممًا عممو بممرامج التعممميم النظممامي 

 الجامعي .
 البرنامج والدرجة العممية

ةيروسو نننننسدةم سً م نننننسدة   بننننن تمنننننىعة سوهننننناة نننننىبسكةيىنننننسرة بنننننًة بننننن ة ب ننننناة    نننننس  ةي نننننىبسكة

   س  ةيى سحة  مقر  تة  د   ن اةة   سزفًةو سلةإً   ة أل مسلة،ةيهدةمنةوه مد ة  ا(ة س144   س  ة)ةإ مسلة

ىظننساة   هبنن مة  م م ننسةسةفننًةإبنندية   ننهن  هةية– هنن  ة  نروننسوصة الننلة   س نن ة بننًةسةيلننس ى  ىشة    ننس  ة

ة:   س    ه

 و  فىدق اة    سب اإً   ة  مى ستة 

  و  مى آتة  لا اةإً   ة  م   ف ست. 

 


