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 /  محدٟ َصطفٞ عبدايععِٝاألضتاذ
 َدخٌ ايٝاْات )ايدعِ ايفين(

 عًٞ أمحد عبدادتٛاد/  األضتاذ
 َدٜس غ٦ٕٛ ايتعًِٝ ٚايطالب

 ايدنتٛز / ايطٝب ضٝد عباع
 ٚنٌٝ ايه١ًٝ يػ٦ٕٛ ايتعًِٝ ٚايطالب

 األضتاذ٠ / أَاْٞ ضٝد صاذتني

 ايدنتٛز٠ / مساح عبدايسمحٔ ستُٛد
 عُٝد ايه١ًٝ
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 إداز٠ غ٦ٕٛ ايطالب

 أمساء العاملني بشئون الطالب

 

 األضتاذ / عًٞ أمحد عبدادتٛاد

  األضتاذ٠ / عفاف عديٞ

 األضتاذ / محدٟ َصطفٞ عبدايععِٝ

 األضتاذ / طاٖس أبٛبهس أمحد

 األضتاذ٠ / عصٙ ضعد سطٔ َكٝدّ

 األضتاذ٠ / ٖٜٛدا زأفت غشات٘

 األضتاذ٠ / ٢ْٗ ستسٚع عصات

 إبساِٖٝ بطْٝٛٞ  األضتاذ / أغسف

 األضتاذ٠ / أَاْٞ ضٝد صاذتني 

 األضتاذ / ستُد َٓذٞ صاحل
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 األضتاذ٠ / عفاف عديٞ األضتاذ/عًٞ أمحد عبدادتٛاد

 األضتاذ / طاٖس أبٛبهس

 األضتاذ٠ / ٖٜٛدا زأفت غشات٘ األضتاذ٠ / عصٙ ضعد سطٔ َكٝدّ

 األضتاذ / أغسف إبساِٖٝ بطْٝٛٞ

 األضتاذ٠ / أَاْٞ ضٝد صاذتني

 ألضتاذ/ محدٟ َصطفٞ عبدايععِٝا

 األضتاذ٠ / ٢ْٗ ستسٚع عصات

 صاحل األضتاذ / ستُد َٓذٞ
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 املط٢ُ ايٛظٝفٞ:
 االداز٠:

 ملباغس:ايس٥ٝظ ا

 املٓصب/ املٓاصب اييت تتعاٌَ َع ايٛظٝف١:

√ املٛقع ايٛظٝفٞ:

 :ٞاهلدف االضرتاتٝذ 
 ح.القكانيف كالمكائ خاصة بشئكف الطالب في حدكدالمكر اإلشراؼ عمى كافة األ

 :َٗاّ َٚط٦ٛيٝات ايٛظٝف١ 

 تمقى القرارات كالمنشكرات الخاصة بشئكف الطالب كعرضيا عمى الجيات المختصة. .1

 إبداء الرأم في المكضكعات التعميمية في ضكء القكانيف كالمكائح كالتعميمات. .2

 ـ ممفات الطالب المرشحيف مف مكتب التنسيؽ.يقكـ بتشكيؿ لجنة مف مكظفي شئكف الطالب الستال .3

المراجعة مع مسئكلي الفرؽ األربعة لمتأكد مف صحة بيانات الطالب كحالة القيد كالتجنيد لمطالب  .4
 الذككر.

 المراجعة مع مسئكلي الفرؽ األربعة مف قيد الطالب مف كاقع كشكؼ التكقيع ألداء االمتحاف. .5

نو مقيد بالكمية، كالتأكد مف صحة المكاتبات التي تصدر عف التأكد مف صحة الشيادة كما يفيد بأ .6
 شئكف الطالب.

 االلتزاـ بتنفيذ األنشطة المتعمقة بالخطة التنفيذية في خطة الكمية االستراتيجية. .7

 سكرتارية لجنة شئكف التعميـ كالطالب بالكمية . .8

 القياـ بكقؼ كشطب قيد الطالب بالكمية. .9

 ئكف الطالب، كخاصة المتعمقة ببيانات إحصائية تتعمؽ بالطالب.الرد عمى الخطابات المرسمة لش .11

 . لمياـ السابقةأداء الكاجبات المرتبطة با .11

 :ضٛابط االختٝاز ٚايتعٝني 
 عميد الكمية رئيس قسـ شئكف الطالب بعد أخذ رأل ككيؿ الكمية لشئكف التعميـ كالطالب  يعيف -

ميد الكمية بعد أخذ رأل ككيؿ الكمية لشئكف عبقرار مسبب مف إقالة رئيس قسـ شئكف الطالب يجكز  -
 .    بعد إجراء التحقيؽ الالـز اإلداريةبمقتضيات مسؤكلياتو  أك لؾ إذا أخؿ بكاجباتوالتعميـ كالطالب، كذ

 يجب أف يككف معيف.        -
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 املط٢ُ ايٛظٝفٞ:
 االداز٠:

 غس:ايس٥ٝظ املبا
 املٓصب/ املٓاصب اييت تتعاٌَ َع ايٛظٝف١:

√ املٛقع ايٛظٝفٞ:

 :ٞاهلدف االضرتاتٝذ 
 ح.القكانيف كالمكائ الخاصة بشئكف الطالب في حدكدمكر اإلشراؼ عمى كافة األ

 :َٗاّ َٚط٦ٛيٝات ايٛظٝف١ 

 تمقى القرارات كالمنشكرات الخاصة بشئكف الطالب كعرضيا عمى الجيات المختصة. .1

 إبداء الرأم في المكضكعات التعميمية في ضكء القكانيف كالمكائح كالتعميمات. .2

 ستالـ ممفات الطالب المرشحيف مف مكتب التنسيؽ.إ مراجعة .3

متأكد مف صحة بيانات الطالب كحالة القيد كالتجنيد لمطالب المراجعة مع مسئكلي الفرؽ األربعة ل .4
 الذككر.

 المراجعة مع مسئكلي الفرؽ األربعة مف قيد الطالب مف كاقع كشكؼ التكقيع ألداء االمتحاف. .5

مف صحة الشيادة كما يفيد بأنو مقيد بالكمية، كالتأكد مف صحة المكاتبات التي تصدر عف  مراجعة .6
 شئكف الطالب.

 بتنفيذ األنشطة المتعمقة بالخطة التنفيذية في خطة الكمية االستراتيجية. االلتزاـ .7

 كقؼ كشطب قيد الطالب بالكمية.م مراجعة .8

 الرد عمى الخطابات المرسمة لشئكف الطالب، كخاصة المتعمقة ببيانات إحصائية تتعمؽ بالطالب. .9

 . أداء الكاجبات المرتبطة بالمياـ السابقة .11

 ضٛابط االختٝاز ٚايتعٝني: 
في تعيف الطالب بعد أخذ رأل ككيؿ الكمية لشئكف التعميـ كالطالب التعميـ ك رئيس قسـ شئكف  يقكـ -

 مراجع لشئكف التعميـ كالطالب .

 يجب أف يككف معيف.        -
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 املط٢ُ ايٛظٝفٞ:
 االداز٠:

 ايس٥ٝظ املباغس:
 املٓصب/ املٓاصب اييت تتعاٌَ َع ايٛظٝف١:

√ املٛقع ايٛظٝفٞ:

 :ٞاهلدف االضرتاتٝذ 
 ح.كانيف كالمكائالق الخاصة بشئكف الطالب بالكمية فى حدكدمكر أداء كافة األ

 :َٗاّ َٚط٦ٛيٝات ايٛظٝف١ 

القياـ بكؿ المياـ لمفرؽ الدراسية مف استالـ أكراؽ الطالب المستجديف بالفرقة األكلى كقيدىـ ك أذكنات  .1
 دفع كعمؿ .

صدار شيادات القيد كتسييؿ المأمكريات لمطمبة ك تسميـ  .2 سجالت الطمبة كعمؿ سجالت التجنيد كا 
 ب  .الكارنييات الخاصة بالطال

 –مف الخارج   -باقي لإلعادة   -متابعة كافة التغيرات التي تطرأ عمى حالة الطالب الدراسية )مستجد .3
 محكؿ (.

 استالـ اإليصاالت كبطاقة التربية العسكرية كالطكابع كتسميـ الشيادات لمطالب. .4
دخاؿ إخالءات الطرؼ في الممفات. .5  ترتيب الممفات أبجديا كا 
 طة المتعمقة بالخطة التنفيذية في خطة الكمية االستراتيجية.االلتزاـ بتنفيذ األنش .6
 أداء الكاجبات المرتبطة بالمياـ السابقة. .7
 :ضٛابط االختٝاز ٚايتعٝني 

 يعيف عميد الكمية أخصائي شئكف الطالب بعد أخذ رأل رئيس شئكف الطالب.  -
كف الطالب، كذلؾ إذا يجكز إقالة أخصائي شئكف الطالب بقرار مسبب مف عميد الكمية رأل رئيس شئ -

 . بمقتضيات مسؤكلياتو اإلدارية بعد إجراء التحقيؽ الالـز أخؿ بكاجباتو أك
 يجكز أف يككف معيف، أك متعاقد ، أك مؤقت . -
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 املط٢ُ ايٛظٝفٞ:
 االداز٠:

 ايس٥ٝظ املباغس:
 اصب اييت تتعاٌَ َع ايٛظٝف١:املٓصب/ املٓ

√ املٛقع ايٛظٝفٞ:

 :ٞاهلدف االضرتاتٝذ 
 ح.القكانيف كالمكائ الخاصة بتجنيد الطالب بالكمية فى حدكدمكر أداء كافة األ

 ت ايٛظٝف١:َٗاّ َٚط٦ٛيٝا 

صدار شيادات القيد كتسييؿ المأمكريات لمطمبة ك ت سجالت الطمبةعمؿ القياـ ب .1 سميـ التجنيد كا 
 .الكارنييات الخاصة بالطالب 

 –مف الخارج   -باقي لإلعادة   -متابعة كافة التغيرات التي تطرأ عمى حالة الطالب الدراسية )مستجد .2
 . محكؿ (

 ية العسكرية كالطكابع كتسميـ الشيادات لمطالب.استالـ اإليصاالت كبطاقة الترب .3
 االلتزاـ بتنفيذ األنشطة المتعمقة بالخطة التنفيذية في خطة الكمية االستراتيجية. .4
 أداء الكاجبات المرتبطة بالمياـ السابقة. .5

 :ضٛابط االختٝاز ٚايتعٝني 

 .  الطالبالتعميـ ك شئكف  يرمدالطالب بعد أخذ رأل التعميـ ك شئكف التجنيد بيعيف عميد الكمية أخصائي  -
التعميـ شئكف  مديرالطالب بقرار مسبب مف عميد الكمية رأل التعميـ ك شئكف الجنيد يجكز إقالة أخصائي  -

. الطالب، كذلؾ إذا أخؿ بكاجباتو أكك   بمقتضيات مسؤكلياتو اإلدارية بعد إجراء التحقيؽ الالـز
 يجكز أف يككف معيف، أك متعاقد ، أك مؤقت . -
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 ٢ُ ايٛظٝفٞ:املط
 االداز٠:

 ايس٥ٝظ املباغس:

 املٓصب/ املٓاصب اييت تتعاٌَ َع ايٛظٝف١:

√ املٛقع ايٛظٝفٞ:

 :ٞاهلدف االضرتاتٝذ 
 ح.القكانيف كالمكائ في حدكدالخريجيف الخاصة برعاية الطالب مكر اإلشراؼ عمى كافة األ

 :َٗاّ َٚط٦ٛيٝات ايٛظٝف١ 

 المراجعة اإلجمالية ألعماؿ الخريجيف . .1

 متابعة تطبيؽ قانكف التجنيد عمى الطالب. .2

كضكعات الخاصة بالقسـ عمى ككيؿ شئكف التعميـ كالطالب كعميد الكمية كمتابعة تنفيذ عرض الم .3
 القرارات الخاصة بيا.

 الرد عمى الخطابات المرسمة لشئكف الطالب كالخريجيف. .4

 االلتزاـ بتنفيذ األنشطة المتعمقة بالخطة التنفيذية في خطة الكمية االستراتيجية. .5

 ـ السابقة.أداء الكاجبات المرتبطة بالميا .6

 :ضٛابط االختٝاز ٚايتعٝني 

 عميد الكمية رئيس قسـ شئكف الخريجيف بعد أخذ رأل ككيؿ الكمية لشئكف التعميـ كالطالب. يعيف -

عميد الكمية بعد أخذ رأل ككيؿ الكمية لشئكف بقرار مسبب مف إقالة رئيس قسـ شئكف الخريجيف يجكز  -
 . بعد إجراء التحقيؽ الالـز اإلداريةمقتضيات مسؤكلياتو ب أك لؾ إذا أخؿ بكاجباتوالتعميـ كالطالب، كذ

 يجب أف يككف معيف.        -
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 َعًَٛات أضاض١ٝ 
 

 داَع١ املٓٝا  –ن١ًٝ ايطٝاس١ ٚايفٓادم 
  ـ.1997ـ كبدأت الدراسة فى عاـ 1995لعاـ  419أنشئت الكمية بالقرار الجميكرل رقـ 

  جامعة  –ـ كأحد األقساـ العممية بكمية اآلداب 1989بدات الدراسة بقسـ اإلرشاد السياحي فى عاـ
ـ تـ 1995لعاـ  419ـ طبقان لمقرار الجميكرل رقـ 1997المنيا كعندما بدأت الدراسة بالكمية فى عاـ 

 نقؿ قسـ اإلرشاد السياحي مف كمية اآلداب لكمية السياحة كالفنادؽ . 

 تتهٕٛ ايه١ًٝ سايًٝا َٔ األقطاّ ايتاي١ٝ : 
 ( قسـ اإلرشاد السياحي3)             ادؽالفن إدارة ( قسـ2)  لدراسات السياحية ( قسـ ا1)

 متٓح داَع١ املٓٝا بٓا٤ ع٢ً طًب زتًظ ن١ًٝ ايطٝاس١ ٚايفٓادم ٚايدزدات ايع١ًُٝ اآلت١ٝ : 
 ( درجة الدكتكراه3)  ( درجة الماجستير 2) ( درجة البكالكريكس 1)

 ٚذيو ف٢ ايتدصصات اآلت١ٝ 
 ( اإلرشاد السياحي3)             ادؽالفن إدارة (2)  راسات السياحية ( الد1)

 َط٢ُ ايػٗاد٠ املُٓٛس١ : بهايٛزٜٛع ايطٝاس١ ٚايفٓادم ختصص:
 ( اإلرشاد السياحي3)  ( إدارة الفنادؽ2)  الدراسات السياحية (1)

 بسْاَر ايتعًِٝ املفتٛح : 
اف )البحكث السياحية كدراسة األسكاؽ( كيتـ ـ تحت عنك 2116لسنة  3274أنشأ بالقرار الكزارل رقـ 

 منح درجة البكالكريكس طبقان ليذا النظاـ مف جامعة المنيا بناء عمى اقتراح الكمية. 
  زؤ١ٜ ايه١ًٝ 

تؤمف الكمية بأف اإلمكانيات الفكرية كاالكاديمية كالمالية تعد مف العكامؿ الحيكية لبقائيا كاستمرارىا 
مع المحمى كالقكمى كالعاممى كما تؤمف أيضان بأف الشخص المؤىؿ المتخصص كفعاليتيا فى كؿ مف المجت

الذل سيساعد فى تطكير مجتمعو يجب أف يتمتع بالحكمة كالقدرة عمى اتخاذ القرارات السممية كالقدرة عمى 
الحككمية التحمؿ كاإليماف بالمساكاة كاحتراـ ثقافات كآراء االخريف كتسعى الكمية إلى أف تككف إحدل الكميات 

 المتميزة فى مجاؿ السياحة كالفنادؽ فى مصر كالعالـ .   
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  : زضاي١ ايه١ًٝ 

تعمػػؿ الكميػػة جاىػػدة عمػػى اإلسػػياـ فػػى االرتقػػاء بالمسػػتكل العممػػى فػػى المجتمػػع مػػف خػػالؿ تقػػديـ بػػرام  
ى عػػالى تعميميػػة شػػاممة عػػف طريػػؽ أقسػػاميا المختمفػػة كمػػا تيػػدؼ الكميػػة إلػػى إعػػداد خػػريجيف ذكل مسػػتكل عممػػ

الجكدة بمقاييس عممية معترؼ بيا كمعتمدة مف جيات االعتماد الرسمية كتؤىميـ كذلؾ لتمبية احتياجات سكؽ 
 العمؿ الحالية كالمستقبمية .

كما تيدؼ الكمية إلى إمداد المجتمع بخدمات فى كػؿ مػف مجػالى تنميػة السػياحة الداخميػة كالخارجيػة أك 
بيف افراده مف خػالؿ أبحػاث عاليػة الجػكدة قائمػة عمػى نظػاـ تعػاكنى فعػاؿ المشاركة فى تنمية الكعى السياحي 

 مما يؤدل عمى رفعة المجتمع كالبيئة المحيطة .   
 

 أٖداف ايه١ًٝ ٚغسٚط ايكبٍٛ

 األٖداف 
تيػػدؼ كميػػة السػػياحة كالفنػػادؽ إلػػى تقػػديـ الخػػدمات التعميميػػة المتطػػكرة لمرحمتػػى البكػػالكريكس كالدراسػػات 

دارة الفنػػػػادؽ الدراسػػػػات السػػػػياحية ك  ت القطػػػػاع السػػػياحى )العميػػػا فػػػػى مجػػػػاال عػػػػف كذلػػػػؾ  ( كاإلرشػػػاد السػػػػياحىا 
  -:طريؽ

دارة الفنػػادؽتخػػري  الكػػكادر المؤىمػػة مػػف حممػػة البكػػالكريكس فػػى الدراسػػات السػػياحية ك  .1 كاإلرشػػاد السػػياحى  ا 
 القادرة عمى المشاركة فى تحقيؽ أىداؼ القطاع السياحى .

 حديثة النظرية كالعممية التى تحقؽ تطمعاتيـ التخصصية . تزكيدىـ بالمقررات ال .2

دارة الفنادؽ كاإلرشاد السياحى( مف الميارات العمميػة الالزمػة  .3 تمكيف الطالب بأقساـ )الدراسات السياحية كا 
 لسكؽ العمؿ.

 خمؽ عالقات بالمؤسسات المناظرة ذات الصمة لمعمؿ عمى ثقؿ ميارات الطالب ميدانيان . .4

 ع عف طريؽ طرح كمشاركة الكمية فى أفكار كمشركعات سياحية تخدـ بيئتيا الخارجية.خدمة المجتم .5

 المساىمة فى التدريب كالتعميـ المستمر لرفع كفاءة العامميف فى النشاط السياحى. .6
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  ٍٛغسٚط ايكب 

شيح يتـ ترشيح الطالب المستجديف عف طريؽ مكتب التنسيؽ طبقان لمشركط العامة المنظمة لعممية التر 
لمقبكؿ فى الجامعات المصرية كيشترط فى طالب الثانكية العامة المرشحيف مف قبؿ مكتب التنسيؽ أف يككنكا 

% عمى األقؿ فى المغة األجنبية األكلى كما يشترط نجاح الطالب فى اختبارات 71حاصميف عمى مجمكع 
دارس كالمعاىد الفنية لمسياحة القدرات كفقان لمقكاعد التى يضعيا مجمس الكمية كيجكز قبكؿ خريجى الم

% مف إجمالى عدد الطالب المقبكليف 11كالفنادؽ الذيف يرغبكف فى االلتحاؽ بكمية السياحة كالفنادؽ بنسبة 
مف حممة الثانكية العامة كالمرشحيف مف قبؿ التنسيؽ فى نفس العاـ كيشترط اجتيازىـ اختبارات القدرات كفقان 

ية مع مراعاة أف يككف الطالب حاصالن فى الدبمـك المتخصص عمى مجمكع لمقكاعد التى يضعيا مجمس الكم
% عمى األقؿ كما يشترط اجتياز الطالب امتحانان فى المغات األجنبية تعقده الكمية حيث أف إجادة المغات 81
 ألجنبية تعد شرطان عامان لمقبكؿ .ا

 أقطاّ ايه١ًٝ ٚايدزدات ايع١ًُٝ 
  أقطاّ ايه١ًٝ 
 لسياحية .قسـ الدراسات ا .1

 قسـ إدارة الفنادؽ . .2

 قسـ اإلرشاد السياحي . .3
  عمى دراسة السياحة كعالقتيا بالعمكـ المختمفة مثؿ اإلحصاء كاإلدارة  قطِ ايدزاضات ايطٝاس١ٝيركز

كالمحاسبة كاالقتصاد كالتشريعات السياحية كالمغات، كاسس صناعة السياحة كشركات السياحة كشركات 
دارة المكارد البشرية فى الطيراف كالتسكيؽ السيا حى كالتخطيط السياحى كبحكث التسكيؽ السياحى كا 

دارة المزارات السياحية كأقاليـ مصر السياحية.  السياحة كا 
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  إعداد ,اإلشراؼ الداخمى ,عمى دراسة عمكـ إدارة الفنادؽ كالمكاتب األمامية  قطِ إداز٠ ايفٓادميركز
األمف ,تنمية المكارد البشرية كالشئكف المالية ,التسكيؽ كالمبيعات ,الخدمات الغذائية ,كتجييز المأككالت 

 الحاسب اآللى كتطبيقاتو فى صناعة الفنادؽ .,كالسالمة 

  عمى دراسة فف كحضارة كتاريخ كآثار مصر عبر الحقب الزمنية المختمفة  قطِ اإلزغاد ايطٝاس٢يركز
 كأساليب اإلرشاد السياحى .

  ايدزدات ايع١ًُٝ 
معة المنيا بناء عمى اقتراح مجمس كمية السياحة كالفنادؽ درجػات )البكػالكريكس ، الماجسػتير ، تمنح جا

 ( مف ىذه الالئحة . 3دكتكراه الفمسفة( فى إحدل التخصصات المبينة فى المادة )
 

  دزد١ ايبهايٛزٜٛع 
س فػػػى السػػػياحة تمػػنح جامعػػػة المنيػػػا بنػػاء عمػػػى اقتػػػراح مجمػػػس كميػػة السػػػياحة كالفنػػػادؽ درجػػة البكػػػالكريك 

  -كالفنادؽ فى أحد التخصصات اآلتية :
 الدراسات السياحية . .1

 إدارة الفنادؽ  . .2

 اإلرشاد السياحى . .3
يككف تكزيع الطالب عمى أقساـ التخصص كفقان لمنظاـ الذل يحدده مجمس الكمية بعد أخذ رأل مجالس 

 لى.األقساـ المختصة  حيث يبدأ التخصص منذ إلتحاؽ الطالب بالفرقة األك 
مقسمة إلى ثمانية جامعية مدة الدراسة لنيؿ درجة البكالكريكس فى السياحة كالفنادؽ أربع سنكات 

( يعقبيا االمتحانات كفقان 24إلى الجدكؿ رقـ  1فصكؿ دراسية كما ىك مبيف فى الجداكؿ )مف الجدكؿ رقـ 
تيجة السنة الدراسية كحدة لما ىك مبيف فى جداكؿ المقررات الدراسية المنصكص عمييا ، عمى أف تككف ن

 كاحدة تعمف فى نياية العاـ .
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تطبؽ أحكاـ ىذه الالئحة اعتباران مف العاـ التالى إلعتمادىا عمى الطالب المستجديف أما الطالب 
المقيديف بالفرقة الثانية كالثالثة كالرابعة ككذا الطالب الباقكف لإلعادة بالفرقة األكلى تستمر دراستيـ طبقا 

 التى تـ قبكليـ عمييا حتى تخرجيـ . لالئحة
( مف ىذه الالئحة المقررات الدراسية مكزعة عمى 7تكضح الجداكؿ المنصكص عمييا فى المادة )

فصكؿ سنكات الدراسة األربع ، كما تكضح الساعات المخصصة أسبكعيان لكؿ مقرر مف محاضرات نظرية 
كمية المحتكل العممى لممقررات الدراسية بعد تحديده مجمس ال عتمدكتطبيقات عممية كعدد ساعات االمتحاف كي

اإلرشاد السياحي فإف تدريس المقررات يككف بالمغة بكاسطة مجالس األقساـ المختصة.  كبالنسبة لقسـ 
دارة الفنادؽ الدراسات السياحيةاإلنجميزية ، أما قسمي  فإف  تدريس المقررات يتـ بالمغة العربية أك  كا 

بناء عمى إقتراح مجالس األقساـ المختصة بالتصريح بتدريس مجمس الكمية كيجكز لسكاء، اإلنجميزية عمى حد 
 .بعض المقررات بالمغة اإلنجميزية كؿ اك 

تككف المغة األجنبية األكلى ىى المغة اإلنجميزية بينما  يكطِ ايدزاضات ايطٝاس١ٝ ٚقطِ إداز٠ ايفٓادمبالنسبة 
جنبية الثانية مف بيف المغات األجنبية األخرل التى يحددىا مجمس يختار الطالب فى ذات القسـ المغة األ
 الكمية بناء عمى اقتراح مف مجمس القسـ.

المغة األجنبية المتخصصة مف بيف المغات األجنبية غير  قطِ اإلزغاد ايطٝاس٢كيختار الطالب فى 
 اإلنجميزية  التى يحددىا مجمس الكمية بناء عمى اقتراح مف مجمس القسـ . 

ى لطالب األقساـ العممية صيفيحدد مجمس الكمية بناء عمى اقتراح األقساـ المختصة نظاـ التدريب ال
كفقان لما ىك مكضح بجداكؿ الدراسة تحت إشراؼ كتكجيو أعضاء ىيئة التدريس بالكمية  كيتقدـ الطالب فى 

لى لمتدريب بتقرير مفصؿ عما أداه مف الدراسة لمعاـ الدراسى التاكفى خالؿ األسبكعيف األكليف نياية التدريب 
فى ىذا التدريب كيقكـ القسـ المختص بتشكيؿ لجنة مف ثالثة أعضاء مف ىيئة التدريس لمناقشة كتقييـ 
الطالب بنظاـ الجمسات الشفيية مع االلتزاـ بالقكاعد الكاردة فى الالئحة التنفيذية لقانكف تنظيـ الجامعات فى 

يجة ة نجاح كرسكب كال يدخؿ فى المجمكع الكمى لمدرجات كتقدر فيو نتىذا الصدد كيعتبر التدريب ماد
 .الطالب بػ )ناجح( أك )راسب( 
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دارة الفنادؽيقكـ طمبة السنة الرابعة بقسمي الدراسات السياحية  بإعداد مشركع أثناء العاـ الدراسى  كا 

التحريرل يحددىا مجمس الكمية الرابع كيحدد مجمس القسـ مكضكعاتو كتخصص لو فترة إضافية بعد امتحاف 
مف الختبار الطالب كمناقشتو فى المشركع بناءان عمى اقتراح القسـ المختص بحيث ال تزيد عف ثالثة أسابيع 

 كيعتبر الطالب الراسب فى مادة المشركع باقيان لإلعادة .نياية االمتحانات التحريرية 
كالتى تعد جزء مكمالن لمدراسة الميدانية السنكية تحدد مجالس األقساـ المختصة خطة الزيارات العممية ك 

كالييئة  كيعتمدىا مجمس الكمية فى بداية العاـ الدراسى كتنفذ ىذه الزيارات تحت إشراؼ ىيئة التدريس بالكمية
شراؼ إدارل   .المعاكنة كا 

عاـ الدراسى مف فإنو يقرر لكؿ فرقة دراسية خالؿ ال يكطِ ايدزاضات ايطٝاس١ٝ ٚقطِ إداز٠ ايفٓادمبالنسبة 
 الفرقة األكلى كحتى الفرقة الرابعة رحمة كاحدة عممية لمناطؽ الجذب السياحى كبياف الرحالت كالتالى:

 القاىرة كاالسكندرية ايفسق١ األٚىل
 األقصر كأسكاف ايفسق١ ايجا١ْٝ
 جنكب سيناء ايفسق١ ايجايج١
 البحر األحمر ايفسق١ ايسابع١

 فبٝإ زسالت٘ نايتاىل  أَا قطِ اإلزغاد ايطٝاسٞ :
 المنيا –الجيزة  –ممفيس  –سقارة  ايفسق١ األٚىل

 الكادل الجديد –المنيا  –الجيزة  –سقارة  –القاىرة  ايفسق١ ايجا١ْٝ
 أسكاف –األقصر  –المنيا  –القاىرة  ايفسق١ ايجايج١
 سيناء –اإلسكندرية  –المنيا  –القاىرة  ايفسق١ ايسابع١

%  75لػػب امتحػػاف المقػػرر الدراسػػى أف يكػػكف مسػػتكفيان نسػػبة حضػػكر ال تقػػؿ عػػف يشػػترط لػػدخكؿ الطا
كلمجمس الكمية بناء عمى طمب مجالس األقساـ المختصة أف يصدر قراران بحرماف الطالب مف التقدـ لالمتحاف 

اسػبان فػى النيائى فى المقررات التى لـ يستكؼ فييا النسبة المقررة لمحضكر ، كفى ىػذه الحالػة يعتبػر الطالػب ر 
المقػػررات التػػى حػػـر مػػف التقػػدـ لالمتحػػاف فييػػا إال إذا قػػدـ عػػذران يقبمػػو مجمػػس الكميػػة فيعتبػػر الطالػػب فػػى ىػػذه 

 الحالة غائبان بعذر مقبكؿ . 
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ينقؿ الطالب مف الفرقػة المقيػد فييػا إلػى الفرقػة األعمػى إذا نجػح فػى جميػع مقػررات الفرقػة المقيػد بيػا أك 

د عػف مقػرريف دراسػييف مػف مقػررات فرقتػو أك مػف أل فرقػة أدنػى أك مقػرر مػف فرقتػو مػع كاف راسبان فيما ال يزيػ
مقػػرر أخػػر مػػف فرقػػة أدنػػى كيػػؤدل الطالػػب االمتحػػاف فيمػػا تخمػػؼ فيػػو مػػف مقػػررات كيحتسػػب نجاحػػو فػػى ىػػذه 

ذا حصؿ الطالب عمى تقدير أعمي مف مقبكؿ فانو يخفض إلى الحد األعمى لممقبالمقررات بتقدير مقبكؿ   كؿكا 
ذا كػػاف الطالػػب متغيبػػان عػػف امتحػػاف المػػادة بعػػذر مقبػػكؿ فيحتسػػب لػػو التقػػدير الػػذل حصػػؿ عميػػو كمػػا ىػػك كال  كا 

 .طالب أعماؿ سنة فى مقررات التخمؼتككف لم
طػػالب الفرقػػة النيائيػػة )الراسػػبكف( فيمػػا ال يزيػػد عػػف مقػػرريف دراسػػييف يػػؤدكف االمتحػػاف فيمػػا رسػػبكا فيػػو 

مف العاـ التالى )دكر نكفمبر( فإذا تكرر رسكبيـ فيعاممكف معاممة البػاقى لإلعػادة  أثناء الفصؿ الدراسى األكؿ
كيمتحنكف فيما رسبكا فيو مع طالب الفصؿ الدراسى الذل يدرس فيو ىذا المقرر حتى يتـ نجاحيـ فيمػا رسػبكا 

 فيو .
لكػؿ  ررات الدراسػيةالمقػ  ألحػدى أف يطبؽ نظاـ االمتحاف الشفكل فى نياية الفصؿ الدراسى مملمقسـ الع

 % مف درجات أعمػاؿ السػنة كحػد أقصػى عمػى أف تشػكؿ لجنػة مػف 51كيخصص ليذا االمتحاف الشفكل  فرقة
ثالثة أعضاء مف ىيئة التدريس يختارىـ القسـ العممى مع االلتزاـ بالقكاعد الكاردة فى الالئحػة التنفيذيػة لقػانكف 

 .ؿ المقررات كما ىك مكضح بجداك تنظيـ الجامعات فى ىذا الصدد 
إذا تضمف االمتحاف فى أحد المقررات جزءان تحريريان كأخر شفكيان أك تطبيقيان فإف تقػدير الطالػب فػى ىػذا 
المقرر يككف مف مجمكع الدرجات اإلجمالية كيعتبر الطالػب الغائػب فػى االمتحػاف التحريػرل غائبػان فػى المقػرر 

% مػف درجػة 31فى المقرر ما لـ يحصؿ عمى حد أدنػى كما يعتبر الطالب راسبان  –كال ترصد لو درجات فيو 
 ( .نظرلالتحريرل أخر العاـ كيكتب أماـ أسـ المقرر )راسب 

يكػػػكف مػػػدة االمتحػػػاف التحريػػػرل النيػػػائى سػػػاعتاف كفقػػػان لمػػػا ىػػػك مبػػػيف فػػػى جػػػداكؿ المقػػػررات الدراسػػػػية 
 ( .7المنصكص عمييا فى المادة )
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o يتكدٜس ايعاّ بأسد ايتكدٜسات اآلت١ٝ :ٜكدز جناح ايطايب ف٢ املكسزات ٚف٢ ا-  

 % فأكثر مف المجمكع الكمى لمدرجات85مف  ممتاز
 % مف المجمكع الكمى لمدرجات85% إلى أقؿ مف 75مف  جيد جدان 

 % مف المجمكع الكمى لمدرجات75% إلى أقؿ مف 65مف  جيد
 % مف المجمكع الكمى لمدرجات65% إلى أقؿ مف 51مف  مقبكؿ
o  ايطايب فٝكدز بأسد ايتكدٜسات اآلت١ٝ :أَا زضٛب-  

 % مف المجمكع الكمى لمدرجات51% إلى أقؿ مف 31مف  ضعيؼ
 % مف المجمكع الكمى لمدرجات31أقؿ مف  ضعيؼ جدان 
 مف درجة التحريرل %31أقؿ مف  راسب نظرل

  -ٜٚهٕٛ تكدٜسات جناح ايطايب ف٢ ايبهايٛزٜٛع ناآلت٢ :
 مقبكؿ( –جيد  –جيد جدان  –ممتاز )

كيمنح الطالب مرتبػة الشػرؼ إذا كػاف تقػديره النيػائى ممتػاز أك جيػد جػدان كعمػى أال يقػؿ تقػديره العػاـ فػى 
أل فرقة مف فرؽ الدراسػة عػف جيػد جػدان كيشػترط لحصػكؿ الطالػب عمػى مرتبػة الشػرؼ أال يكػكف قػد رسػب فػى 

 أل امتحاف تقدـ لو فى أل فرقة دراسية .
 ايدٚزات ايتدزٜب١ٝ 

مػػػػس الكميػػػػة بعػػػػد أخػػػػذ رأل مجػػػػالس األقسػػػػاـ المختصػػػػة أف يػػػػنظـ دكرات تدريبيػػػػة أك دراسػػػػات يجػػػػكز لمج
متخصصػة تتبػع نظمػان خاصػة تسػػتيدؼ رفػع المسػتكل العممػى أك التقنػى أك تقػػديـ الجديػد المسػتحدث فػى العمػػـ 

ك باالستعانة كذلؾ لالعتماد عمى السادة أعضاء ىيئة التدريس بالكمية أ كالمعرفة فى مجاالت القطاع السياحى
ف كاف مف بالخبراء فى المؤسسات ذات الصمة  ، كال يتبع ىذه الدكرات أك الدراسات منح أل درجات جامعية كا 

 .كتمنح شيادة تفيد بذلؾ مف الكحدة ذات الطابع الخاص الممكف إنياءىا بامتحانات
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 : قٛاعد قبٍٛ ايطالب به١ًٝ ايطٝاس١ ٚايفٓادم 
 % التقؿ درجات61مة بشعبتييا مع الحصكؿ عمي مجمكع عاـ ال يقؿ عف الحصكؿ عمي الثانكية العا

 % .71المغة األجنبية األكلي عف 
اجتياز مقابمة شخصية تبيف استعداد الطالب لمعمؿ بالسياحية كالفنادؽ كتركز ىذه المقابمة عمي قدرة 

تحاف التحريرم في الثانكية الطالب عف التعبير كالفيـ بالمغة اإلنجميزية بصرؼ النظر عف درجات في االم
 .العامة 
 : قٛاعد قبٍٛ ايطالب اذتاصًني عًٞ غٗادات املعادي١ 

يتـ قبكؿ الطالب المصرييف الحاصميف عمي شيادة الثانكية المعادلة مف إحدل الدكؿ العربية أك 
ا المجمس األجنبية عف طريؽ مكتب تنسيؽ القبكؿ بالجامعات كالمعاىد ، كذلؾ طبقان لألعداد التي يحددى

 . جامعاتاألعمي لم

  : تٛشٜع ايطالب عًٞ أقطاّ ايه١ًٝ 

الطالب مقابمة شخصية مف خالؿ لجنة ثالثية مككنة مف أعضاء ىيئة تدريس ممثميف ألقساـ  يجتازأف  -
 الكمية الثالث) اإلرشاد السياحي، الدراسات السياحية، إدارة الفنادؽ(

يكتب بيا جكاز قبكؿ الطالب فالقسـ الخاص بعضك أف يحمؿ كؿ عضك ىيئة تدريس استمارة منفصمة  -
 ىيئة التدريس مف عدمو

 في حالة قبكؿ الطالب لدم الثالث أعضاء يراعي رغبة الطالب في اختيار القسـ -
 يراعي في تمؾ المقابمة أف يككف الطالب متميز في المغة -
 طالب لكؿ قسـ 111يراعي عدد المقبكليف عمي أف يككف فيما يقرب مف  -
ة أف يككف عدد المقبكليف بقسـ اإلرشاد السياحي اكبر مف العدد المطمكب يتـ االحتكاـ إلي في حال -

 مجمكع الثانكية العامة كيقبؿ االعمي في المجمكع
 . في حالة تساكم مجمكع الطالب في الثانكية العامة يتـ االحتكاـ إلي مجمكع درجات المغات األجنبية -
معاكنة كالطالب القدامى إلرشاد الطالب الجدد كتكعيتيـ يتـ تشكيؿ لجاف تكعية مف الييئة ال -

 . بنكعية الدراسة كمجاالت العمؿ في األقساـ المختمفة قبؿ إجراء المقابمة الشخصية
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 إدسا٤ات ايتعًُات 

أف يتـ تشكيؿ لجاف ثالثية ممثمة لمقسـ الذم يرغب الطالب في التحكيؿ إليو لتحديد جكاز قبكؿ تحكيؿ  -
 الطالب مف عدمو

أف يتـ تحديد مدة محددة بمكعد محدد إلجراء تمؾ المقابمة كاف تعمف بشكؿ كاضح لمطالب كال يجكز خرؽ  -
 تمؾ المدة أك إجراء المقابمة بعد انتياء المكعد المحدد

 يترؾ لكؿ قسـ طبقا الحتياجاتو كضع عدد محدد لمطالب المحكليف إليو  -
جراءات القبكؿ سنكيا لتحديث -  ىذه السياسات تبعا لما يستجد مف متغيرات. تتـ مراجعة سياسات كا 

  عا١َقٛاعد: 

 ( مف الالئحة التنفيذية بقانكف تنظيـ الجامعات التحكيؿ كنقؿ القيد بيف الكميات .86تنظـ المادة ) .1
لي الكمية . .2  يبدم مجمس الكمية الرأم في قبكؿ كتحكيؿ الطالب كنقؿ ككقؼ القيد مف كا 
 صتيف . تخيف المتيتـ التحكيؿ بمكافقة مجمسي الكمي .3
يصدر باعتماد تحكيؿ أك نقؿ القيد قرار رئيس الجامعة التي تـ التحكيؿ أك نقؿ القيد إلييا أك مف ينيبو  .4

 مف نكابو .

 :قٛاعد ايتشٌٜٛ ٚ ْكٌ ايكٝد َٔ نًٝات ادتاَع١ 
ف تمنح بيانات الحالة لمطالب الراغبيف في التحكيؿ أك نقؿ القيد مف كمية إلى أخرل، بغض النظر ع

 (1)تكفر شركط التحكيؿ أك نقؿ القيد لمطالب مف عدمو ك سكاء كاف مف الطالب القدامى أك الجدد.
 ترسؿ بيانات الحالة بالبريد بمعرفة الكمية المختصة بعد اعتمادىا.

 

 

 
                                                 

 .22/8/1998قرار المجمس األعمى لمجامعات بتاريخ  (1)
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 :ٜٔحتٌٜٛ ٚ ْكٌ قٝد ايطالب املطتذد 

اظرة أك غير مناظرة إذا كاف يجكز نقؿ قيد أك تحكيؿ الطالب إلى الفرقة األكلى مف كمية إلى أخرل من -
الطالب حاصال عمى الحد األدنى مف مجمكع الدرجات الذل كصؿ إليو القبكؿ بالكمية المراد نقؿ القيد أك 
التحكيؿ إلييا مع مراعاة تكافر المكاد المؤىمة ك الشركط المكممة ك تككف إمكانيات الكمية تسمح بذلؾ مع 

 (2)فى ىذا الشأف. مراعاة قكاعد التكزيع الجغرافي المتبع
% فى عدد الطالب المقيديف بالفرقة ك ذلؾ كفقا لقكاعد عامة معمنة 21ال تزيد نسبة المحكليف عف  -

 . لكؿ كمية
 ال يجكز قبكؿ طمبات تحكيؿ الطالب بعد مضى شير مف بدء الدراسة. -
 التحكيؿ ك نقؿ القيد يتـ بيف الكميات ك ليس بيف الشعب أك األقساـ بالكميات. -
  ايفسم األع٢ً:طالب 

 ٜهٕٛ حتٌٜٛ ايطايب ٚفكا يًػسٚط اآلت١ٝ: 
 أف يككف التحكيؿ بيف الكميات المتناظرة بالجامعات مركزيا عمى مستكل كؿ جامعة. -
 أف يككف الطالب ناجحا ك منقكال إلى فرقة أعمى فى الكمية المحكؿ منيا. -
لمطمكب التحكيؿ إلييا ك ذلؾ % مف عدد الطالب المقيديف بالفرقة ا21ال تزيد نسبة المحكليف عف  -

 لمطالب الحاصميف عمى أعمى تقدير ك أعمى نسبة مئكية لمتقدير الكاحد.
أف تككف األكلكية لمتحكليف مف المتقدميف لمطالب الحاصميف عمى أعمى المجاميع )تقدير / أعمى نسبة  -

 مئكية لمتقدير الكاحد(.
 اظرة بعد مضى شير مف بدء الدراسة.ال يجكز قبكؿ طمبات تحكيؿ الطالب بيف الكميات المتن -
فى حالة المكافقة عمى تحكيؿ الطالب تبقى المقررات التى لـ يدرسيا فى الكمية المحكؿ منيا ك كاف  -

زمالئو قد درسكىا فى الكمية المحكؿ إلييا تظؿ دينا عميو ك يؤدل االمتحاف فييا كفقا لنظاـ االمتحاف فى 
 طالب الراسبيف فييا .الكمية المحكؿ إلييا بالقياس إلى ال

 (3)التحكيؿ يككف مف جؽ الكمية المحكؿ إلييا . -

                                                 
(

2
 .22/1/2222، 44/8/4991( قرار المجلس األعلى للجامعات بتاريخ 

(3 )
 قرار المجلس األعلى للجامعات 
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  ٜٔايطالب املطتذد: 

كاف يجكز نقؿ قيد أك تحكيؿ إلي الفرقة األكليك األعدادية مف كمية إلي أخرل غير مناظرة أك مناظرة إذا  -
ة المراد نقؿ القيد أك الطالب حاصالن عمي الحد األدنى مف مجمكع الدرجات الذم كصؿ إليو القبكؿ بالكمي

التحكيؿ إلييا مع مراعاة تكافر المكاد المؤىمة كالشركط المكممة كتككف إمكانيات الكمية تسمح بذلؾ مع 
 مراعاة قكاعد التكزيع الجغرافي المتبع في ىذا الشأف . 

(31/7/2112،  14/8/1997)قرار المجمس األعمي لمجامعات بتاريخ   

% في عدد الطالب المقيديف بالفرقة كذلؾ كفقان لقكاعد عامة معمنة لكؿ 21ال تزيد نسبة المحكليف عف  -
 كمية .

 ال يجكز قبكؿ طمبات تحكيؿ الطالب بعد مضي شير مف بدء الدراسة .  -
 التحكيؿ كنقؿ القيد بيف ةالكميات كليس بيف الشعب أك الشعب أك األقساـ بالكميات .  -

 (26/11/1997)كتاب المجمس األعمي لمجامعات بتاريخ 

 :قٛاعد عا١َ 

أخر مكعد لتمقى طمبات التحكيؿ ك نقؿ القيد ىك عشركف يكما مف تاريخ إعالف نتيجة المرحمة التي يتـ  .1
 الترشيح فييا.

ال يسمح لمطالب المحكليف اإلقامة في المدف الجامعية في عاـ التحكيؿ، ك ينظر في قبكؿ الطمبات في  .2
 ك مكافقة الجامعة مع اإلقرار بذلؾ مف الطالب / الطالبة.ضكء األماكف المتاحة 
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  : ضٓٛات ايكٝد 

يتعػػػػػرض الطالػػػػػب لمفصػػػػػؿ مػػػػػف الكميػػػػػة طبقػػػػػان لفػػػػػرص الرسػػػػػكب المنصػػػػػكص عمييػػػػػا بالالئحػػػػػة التنفيذيػػػػػة 
 ( كالتى تفيد بما يمى :81المنصكص عمييا فى قانكف تنظيـ الجامعات )مادة 

 .طالب الفرقة األكلى ليـ فرصتاف فقط .1
طػػػالب الفرقػػػة الثانيػػػة ليػػػـ فرصػػػتاف كنظػػػامييف باإلضػػػافة إلػػػى فرصػػػة كاحػػػدة مػػػف الخػػػارج بمكافقػػػة مجمػػػس  .2

 الكمية.
طالب الفرقة الثالثة ليـ فرصػتاف لمبقػاء فييػا كنظػامييف باإلضػافة إلػى ثػالث فػرص مػف الخػارج، الفرصػة  .3

 عة  . األكلى مف الخارج بمكافقة مجمس الكمية كباقى الفرص بمكافقة مجمس الجام
طالب الفرقة الرابعة ليـ فرصتاف لمبقاء فييػا كنظػامييف باإلضػافة إلػى ثػالث فػرص مػف الخػارج، الفرصػة  .4

 األكلى مف الخارج بمكافقة مجمس الكمية كباقى الفرص بمكافقة مجمس الجامعة . 
 

تخمػؼ كاما إذا رسػب الطالػب فيمػا ال يزيػد عػف نصػؼ مقػررات الفرقػة الرابعػة )بغػض النظػر عػف مػكاد ال
 عف سنكات سابقة( رخص ليـ باالمتحاف حتى يتـ نجاحيـ .

يعتبػػر الطالػػب باقيػػان لإلعػػادة فػػى فرقتػػو إذا رسػػب فػػى أكثػػر مػػف مقػػرريف دراسػػييف كيػػؤدل االمتحػػاف فيمػػا 
رسػػب فيػػو مػػف مقػػررات مػػع طػػالب الفرقػػة البػػاقى فييػػا كفػػى الفصػػؿ الدراسػػى الػػذل تػػدرس فيػػو مقػػررات الرسػػكب 

عتبػػػر نجػػػاح الطالػػػب فػػػى المقػػػررات التػػػى رسػػػب فييػػػا بتقػػػدير مقبػػػكؿ أمػػػا إذا كػػػاف رسػػػكب التػػػى رسػػػب فييػػػا ، كي
الطالػب بسػػبب الغيػاب بعػػذر مقبػكؿ مػػف مجمػس الكميػػة فيحصػؿ الطالػػب عمػى درجػػة نجاحػو كاممػػة عنػد دخكلػػو 

 امتحاف اإلعادة .
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 َهافأ٠ ايتفٛم  : 
ـ الجامعات مكافآت التفكؽ التي يحصؿ عمييا ( مف الالئحة التنفيذية مف قانكف تنظي272تحدد المادة ) -

الطالب المصريكف فقط الحاصميف عمي الثانكية العامة المستجديف أك المنقكليف كليس المصرييف 
  -الحاصمكف عمي الشيادات المعادلة مف الدكؿ العربية أك األجنبية عمي ىذه المكافآت كبيانيا كالتالي :

 هافأ٠ق١ُٝ امل ايف١٦ املطتشك١ يًُهافأ٠
الثالثكف األكائؿ في شعبة العمـك كالعشرة األكائؿ في شعبة 
اآلداب كالخمسة األكائؿ في امتحاف كؿ مف شيادات الثانكية 

 الفنية .

 جنية عمي أقساط شيرية 121

 جنية عمي أقساط شيرية 84 %81الحاصمكف عمي الثانكية العامة كالثانكية الفنية بمجمكع 
 جنية عمي أقساط شيرية 121 قدير ممتاز في امتحانات النقؿالطالب الحاصمكف عمي ت

 ايطالب اذتاصًٕٛ عًٞ تكدٜس دٝد ددًا يف اَتشاْات ايٓكٌ
الطالب الحاصؿ عمي جيد جدان مف ضمف أكائؿ الثانكية العامة 

 أك الفنية أك األزىرية .
 جنية عمي أقساط شيرية 121

ف عمي الطالب الحاصؿ عمي جيد جدان مف ضمف الحاصمي
 % في لثانكية العامة أك الفنية أك األزىرية أك المعمميف . .81

 جنية عمي أقساط شيرية 84

 جنية عمي أقساط شيرية 61 الطالب الحاصؿ عمي جيد جدان فقط.
الطالب الحاصؿ عمي جيد جدان كىك أساسان حاصؿ عمي ثانكية 

 معادلة .
 جنية عمي أقساط شيرية 61

صكران عمي السنة الدراسية التالية لمسنة التي يحصؿ فييا الطالب عمي التقدير يككف منح المكافأة مق -
 السالؼ الذكر ، كتجدد المكافأة كمما تكافر شرطيا . 

(272الالئحة التنفيذية مادة  –)قانكف تنظيـ الجامعات   
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 ٚسد٠ جتٓٝد ايطالب  : 

 مدة الخدمة العسكرية اإللزامية العاممة ثالث سنكات . -
(1981لعاـ  127أكال مف قانكف رقـ  3)مادة   

 تخفض مدة الخدمة العسكرية اإللزامية العاممة المنصكص عمييا في البند السابؽ كاآلتي :
 سنة كاحدة لخريجي كميات الجامعات كالمعاىد العميا أك ما يعادليا في الخارج . .1
ت أخرل معادلة ليا مف سنتيف لمحاصميف عمي الشيادات المتكسطة أك فكؽ المتكسطة أك أية شيادا .2

 الخارج .
(16981لعاـ  127ب أكالن مف قانكف رقـ 4)مادة   

يجكز تأجيؿ الخدمة العسكرية اإللزامية العاممة لمدراسة كقت السمـ لمطمبة النظاميف كالمنتسبي المتفرغيف  -
لذم أجمت لمدراسة كالمقيدكف كفقان لنظاـ االنتساب المكجو كذلؾ لحيف حصكليـ عمي المؤىؿ الدراسي ا

 ليـ الخدمة بسببو . 
(16981لعاـ  127مف قانكف رقـ  أ8)مادة   

يجكز تأجيؿ الخدمة العسكرية اإللزامية لطمبة كميات جامعات جميكرية مصر العربية كالمعاىد العميا  -
كالمدارس كما يعادليا في داخؿ الجميكرية أك في الخارج بشرط أال تزيد سف الطالب خالؿ فترة التأجيؿ 

ذا بمغ سف الطالب في الفرؽ النيائية الحد األقصى استمر تأجيؿ تجنيده  عمي ثمانية كعشريف عامان ، كا 
إلي نياية العاـ الدراسي بشرط أال يتجاكز سف الطالب الثالثيف عامانكستة أشير بالنسبة لطمبة كميات 

إلي منطقة التجنيد جامعة األزىر ، كعمي الطمبة المؤجؿ تجنيدىـ في جميع األحكاؿ تقديـ أنفسيـ 
كالتعبئة المختصة خالؿ ثالثيف يكمان مف تاريخ زكاؿ السبب لمعاممتيـ تجنيديان بما يستحقكؽ ، كعمي 
عمداء الكميات كالمعاىد كمديرم كنظار المعاىد كالمدارس كمراكز التدريب كمف في حكميـ كقناصؿ 

مف الكمية أك المعيد أك المدرسة أة مركز الدكؿ في الخارج إبالغ منطقة التجنيد كالتعبئة بفصؿ الطالب 
 التدريب التي أجمت خدمتو بسبب التحاقو بيا أك حصكلو عمي الؤىؿ الدراسي أك مجرد بمكغو السف. 

(1981لعاف  127ج،د،ق مف قانكف رقـ -8)مادة   
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 ايعكٛبات ايتأدٜب١ٝ  : 
 املدايفات ايتأدٜب١ٝ :

  -كالمكائح كالتقاليد الجامعية كعمي األخص : يعتبر مخالفة تأديبية كؿ إخالؿ بالقكانيف -
 األعماؿ المخمة بنظاـ الكمية أك المنشآت الججامعية . .1
تعطيؿ الدراسة أك التحريض عميو أك اإلمتناع المدير عف حضكر الدكرس كالمحاضرات كاألعماؿ  .2

 الجامعية األخرل التي تقضي المكائح بالمكاظبة عمييا .
 لكرامة أك مخؿ بحسف السير كالسمكؾ داخؿ الجامعة أك خارجيا .كؿ فعؿ يتنافي مع الشرؼ كا .3
 كؿ إخالؿ بنظاـ االمتحاف ، أك اليدكء الالـز لو ، كؿ عش في امتحاف أك الشركع فيو .  .4
 ؿ إتالؼ لممنشآت كاألجيزة أك المكاد أك الكتب الجامعية أك تبديدىا . ك .5
كف ترخيص سابؽ مف السمطات الجامعية كؿ تنظيـ لمجماعات داخؿ الجامعة ك االشتراؾ فييا بد .6

 ة . صالمخت
تكزيع النشرات أك أصدار جرائد حائط بأية صكرة بالكميات أك جمع تكقيعات بدكف ترخيص سابؽ مف  .7

 السمطات الجامعية المختصة . 
 االعتصاـ داخؿ المباني الجامعية أك االشتراؾ في مظاىرات مخالفة لمنظاـ العاـ كاآلداب . .8

(124الالئحة التنفيذية مادة رقـ  –الجامعات  )قانكف تنظيـ  

كؿ طالب يرتكب غشان في امتحاف أك شركعان فيو كيضبط في حالة تمبس يخرجو العميد أك مف ينكب  -
عنو مف لجنة االمتحاف كيحاؿ إلي مجمس التأديب أما في األحكاؿ األخرل فيبط االمتحاف بقرار مف 

يو بطالف الدرجة العممية إذا كانت قد منحت لمطالب قبؿ مجمس الكمية أك مجمس التأديب كيترتب عم
 كشؼ الغش . 

(125الالئحة التنفيذية مادة رقـ  –)قانكف تنظيـ الجامعات   

تبدأ العقكبات التأديبية بالتنبيو شفاىو أك كتابة كتنتيي بالفصؿ النيائي مف جامعات الجميكرية مركران  -
 ية بتطبيؽ الثماف األكلي منيا. بثالثة عشر عقكبة تأديبية يختص عميد الكم

(126الالئحة التنفيذية مادة رقـ  –)قانكف تنظيـ الجامعات   
 
 



   

 ديٌٝ غ٦ٕٛ ايتعًِٝ ٚايطالب به١ًٝ ايطٝاس١ ٚايفٓادم 31

 

 
 

ال تحسب سنكات فصؿ الطالب فصال مؤقتا ك كقؼ القيد مف فرص الرسكب كبعد انتيائيا يعاد قيد  -
 الطالب بالحالة التي كاف عمييا قبؿ الحكـ عميو بالفصؿ المؤقت أك كقؼ قيده 

(1986لسنة  885يس الجامعة رقـ قرار رئ)  

  ٕاالعتراز عٔ دخٍٛ االَتشا : 

  : قاعد٠ 

 تقبؿ األعذار عف عدـ دخكؿ االمتحانات قبؿ بدء االمتحانات أك أثنائيا . 
(24/9/4996)قرار مجلس الجامعة بتاريخ   

 ألضباب َسض١ٝ  : 

حسب الغياب رسكبان بشرط إذا تخمؼ الطالب عف دخكؿ االمتحاف بعذر قيرل يقبمو مجمس الكمية فال ي -
أال يزيد التخمؼ عف فرصتيف متتاليتيف أك متفرقتيف خالؿ سنى الدراسة بالكمية كيجكز في حالة الضركرة 

 بقرار مف مجمس الجامعة منح فرصة ثالثة لمطالب . 
(81الالئحة التنفيذية مادة رقـ –)قانكف تنظيـ الجامعات   

خارج الكميات عدا المرضي بالمستشفي الجامعي كذلؾ  عدـ عقد لجاف االمتحانات لمطالب المرضي -
لحاالت العمميات الجراحية العاجمة كالكسكر كالكضع كبالنسبة لمطالب المتحفظ عمييـ ألسباب أمنية 

 فتعقد ليـ لجاف خاصة بعد تجميعيـ بسجف المنيا العمكمي .
(24/9/1996)قرار مجمس الجامعة بالتمرير بتاريخ   

 

ر المرضية التي ترد لمكمية مف خارج الجميكرية لالعتذار عف دخكؿ امتحاف نياية يجكز قبكؿ األعذا -
 العاـ بشرط اعتمادىا مف القنصمية المصرية المختصة ككركدىا قبؿ ك أثناء االمتحاف .

عدـ السماح بدخكؿ االمتحاف لمطالب الذيف تزيد نسبة غيابيـ عف النسبة المقررة بالمكائح الداخمية  -
 ا كاف الغياب بعذر مقبكؿ فال تعتبر سنة رسكب . لمكميات فإذ

(14/4/1985)قرار مجمس الجامعة بتاريخ   
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 -تكدّ ايػٗادات املسض١ٝ يًطالب عًٞ ايٓشٛ ايتايٞ : -

 ال يعتد بأم شيادات طبية مف أطباء خصكصييف . .1
تمدة مف المستشفي تقكـ المستشفي الجامعي بمعاينة الحاالت المرضية كتقرير الحالة بشيادات طبية مع .2

 أك مف القكمسيكف الطبي العاـ . 
 .طكاؿ سنكات الدراسة مقابؿ جنييافتقـك الكميات بعمؿ بطاقة صحية لكؿ طالب لمتابعة حالتو الصحية  .3

(24/9/1996)قرار مجمس الجامعة بتاريخ   

 -: ألضباب أخس٣ -

ف عمي ذمة قضايا أك الذيف كافؽ المجمس عمي اعتبار غياب الطالب المعتقميف سياسيان أك المحبكسي -
يقكمكف بتنفيذ عقكبة جنائية في مقر التحفظ أك االعتقاؿ أك الحبس غيابان عف االمتحاف بعذر مقبكؿ في 

  -مف مف الالئحة التنفيذية لقانكف تنظيـ الجامعات كذلؾ لممبررات التالية : 81ضكء أحكاـ المادة 
جنكبان إلي كادم النطركف  تمتد مف الكادم الجديد تعذر إمكانية إجء امتحانات ليـ في مقارىـ التي .1

 .شماالن 
تعذر تكفير األماكف المتاحة لحفظ االمتحانات كالكنتركالت في ىذه المكاقع كتكفير الحراسات الالزمة  .2

 ليذه األماكف .
% لعدد الساعات كعمي أف تقكـ الجامعة 75غياب ىؤالء الطالب كعدـ استيفاء نسبة الحضكر بنسبة  .3

امتحانات ليـ في المكاعيد المقررة بالالئحة بكؿ كمية حاؿ اإلفراج عنيـ رعاية ليـ إعتباران مف درك بعقد 
 . 1995يناير 

(27/12/1994)قرر مجمس الجامعة بتاريخ   
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 َسادع١ ْتا٥ر االَتشاْات : 

العامة لشئكف التعميـ تتـ مراجعة نتائ  جميع الفرؽ قبؿ اعتماد النتيجة مف مجمس الكمية بمشاركة اإلدارة  -
 مع التأكد عمي مراجعة اإلدارة لمنقاط اآلتة : 

عدد مرات االمتحاف  –سنكات القيد  –األعذار  –كقؼ القيد  –إعفاء الطالب مف دراسة بعض المقررات  -
منح مرتبة الشرؼ عمي أف يشارؾ مكظؼ الفرقة المختص بالكمية مع اإلدارة  –حاالت الحرماف  –

لتعميـ في أعماؿ المرجعة عمي أف تتكلي لجاف إعداد النتائ  )الكنتركالت( جمي أعماؿ العامة لشئكف ا
عداد النتيجة .   الرصد كا 

(19/1258/1988)قرار مجمس شئكف التعميـ بتاريخ   

 تعمف أسماء الطالب الناجيف في االمتحانات مرتبة بالحركؼ اليجائية بالنسبة لكؿ تقدير . -
لجميع الفرؽ في كشكؼ الرصد يكتب عمييا أسـ مف قاـ برصدىا كؿ صفحة مف صفحات اانتيجة  -

 كمراجعتيا أسمان كاضحان كتكقيعان .

(73قانكف تنظيـ الجامعات الالئحة التنفيذية مادة رقـ )  

يقكـ عميد الكمية المختص بإرساؿ نسخة كاممة مف الكشكؼ بخخطاب مف سيادتو ثابت فيو أف إدارة  -
 ئ  الخاصة بجميع فرؽ الكمية .الكمية قد قامت مراجعة النتا

 تخظيف نتائ  امتحانات كميات الجامعة عمي الحاسب اآللي اعتباران مف العاـ الجامعي .  -
(27/3/1989الجامعة بتاريخ )قرار مجمس   

 



   

 ديٌٝ غ٦ٕٛ ايتعًِٝ ٚايطالب به١ًٝ ايطٝاس١ ٚايفٓادم 34

 

 ٕٛارتسجي : 

 .  يتـ إعالف نتائ  الفرؽ النيائية في نياية العاـ الجامعي مرتبة بالحركؼ اليجائية بالنسبة لكؿ تقدير -
(73)قانكف تنظيـ الجامعات الالئحة التفيذية مادة   

يتـ إعداد مذكرة لمنح الدرجة العممية لمطالب الناجحيف كفؽ اإلحصائية الكرادة مف الكمية كمعتمدة مف  -
 مجمسيا . 

يتـ اعتماد مذكرات منح الدرجة العممية مف مجمس الجامعة أك أ.د رئيس الجامعة مفكضان عف مجمس  -
 الجامعة . 

(23)قانكف تنظيـ الجامعات الالئحة التفيذية مادة   

يتـ إبالغ اعتماد المنح إلي الكميات المعنية كذلؾ التخاذ إجراءات تسميـ الطالب الناجحيف الشيادات  -
 المؤقتة .

يقكـ الطالب باتخاذ إجراءات إخالء طرفو مف الكمية كسداد الرسكـ المستحقة قبؿ استالمو الشيادات  -
 تخرج كبياف الرسـك كما يمي : الدالة عمي ال

  : ايػٗادات املؤقت١ 
يقدر رسـ الشيادات المؤقتة بمبمغ خمسة جنييات + جنيياف لصالح صندكؽ الخدمات التعميمية 

 .باإلضافة إلي ما ىك مقرر مف ضريبة الدمغة 
(14/8/1988كقرار مجمس الجامعة بتاريخ  94لسنة  31)القرار الجميكرم رقـ   
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o يربا٤ات :نػٛف ا-  
تقكـ كحدة الخريجيف بالكمية بإعداد براءات الخريجيف مف أصؿ كصكرة منسكخة عمي اآللة الكاتبة 

 اآلتية :تمييدان لتحرير الشيادات األصمية عمي أف تتضمف تمؾ الكشكؼ البيانات 
 اسـ الخري  ثالثيان . .1
 اسـ الكالد ثالثيان . .2
 تاريخ كمحؿ الميالد كالجنسية . .3
 تقدير العاـ .الشعبة كال .4
 مسمي الدرجة العممية مف كاقع الالئحة الداخمية لمكمية . .5
 تاريخ اعتماد مجمس الكمية كمجمس الجامعة لمنح الدرجة العممية .  .6
يتـ اعتماد تمؾ الكشكؼ مف السيد األستاذ الدكتكر / عميد الكمية بعد تكقيع القائـ بتحريرىا كالمكظؼ  -

بخاتـ الكمية حيث ترسؿ بعد لؾ إلي اإلدارة العامة لشئكف التعميـ المختص بمراجعة البيانات كختميا 
 بالجامعة إلتخاذ إجراءات تحرير الشيادات األصمية .

o زضّٛ ايػٗادات األص١ًٝ ٚاملؤقت١ :-  
 .+ دمغات جنييان( 51. الشيادة المؤقتة عربي : رسـك التحصيؿ )1
 .+ دمغات ( جنييان 81. الشيادة المؤقتة انجميزم : رسـك التحصيؿ )2
 .+ دمغات جنييان( 51. شيادة التقديرات عربي : رسـك التحصيؿ )3
 .+ دمغات جنييان( 111. شيادة تقديرات انجميزم : رسـك التحصيؿ )4
.+ دمغات جنييا( 81. الشيادة األصمية : رسـك التحصيؿ )5
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 أ/ ع٢ً أمحد عبد ادتٛاد .

tour.edu_affairs@mu.edu.eg 
 أ/ محدٟ َصطفٞ عبد ايععِٝ .

Hamdy_ss15@yahoo.com 

 أ/ أَاْٞ ضٝد صاذتني .

tour.edu_graduates@mu.edu.eg 

https://www.facebook.com/tour.sys2 
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 ايفسق١ األٚيٞ

ايسقِ 
 ايهٛد٣

 سزـــــــــاملك
ايٓٗا١ٜ  ايٓٗا١ٜ ايعع٢ُ يًدزدات ايطاعات األضبٛع١ٝ

ايصػس٣ 
 يًٓذاح

ايفصٍٛ 
 متازٜٔ                          ْعس٣ ايدزاض١ٝ

أعُاٍ  تطبٝك٢ حتسٜس٣ زتُٛع تطبٝك٢  
 زتُٛع ايط١ٓ

 51 111 31 - 71 4 - 4 أضظ صٓاع١ ايطٝاس١ ٚايضٝاف١  111 د.ع

ضٞ
دزا

ٌ اي
فص

اي
 

يٞ
ألٚ

ا
 

 51 111 31 - 71 3 - 3 اإلداز٠ ايطٝاس١ٝ  112ع.ا 
 51 111 21 11 71 3 2 2 احملاضب١ ايطٝاس١ٝ  113ع.ا 
 25 51 15 - 35 2 - 2 أقايِٝ َصس ايطٝاس١ٝ  114ع.ا 
 25 51 15 - 35 2 - 2 سكٛم اإلْطإ 115ع.ا 

 51 111 21 11 71 3 2 2 (1االسصا٤ ايطٝاسٞ ) 121ع.أ 

ايف
ْٞ

يجا
ٞ ا

زاض
ايد

صٌ 
 

 51 111 31 - 71 3 - 3 (1اقتصادٜات صٓاع١ ايطٝاس١ ) 122ع.ا 
 25 51 15 - 35 2 - 2 االتٝهٝت ٚايربتٛنٍٛ  123ع.أ 

 25 51 15 - 35 2 - 2 َكاصد ضٝاس١ٝ عامل١ٝ 124د.ع 
 51 111 15 15 71 3 2 2 َكد١َ ف٢ اذتاضب اآلىل 125ع.أ 

 51 111 31 31 41 3 2 2 (1َتدصص١ ) يػ١ أدٓب١ٝ أٚىل 116ع.ّ 
 51 111 31 31 41 3 2 2 (1يػ١ أدٓب١ٝ ثا١ْٝ َتدصص١ ) 117ع.ّ 

  



   

 ديٌٝ غ٦ٕٛ ايتعًِٝ ٚايطالب به١ًٝ ايطٝاس١ ٚايفٓادم 41

 

 

 

 ايجا١ْٝايفسق١ 

 

ايسقِ 
 ايهٛد٣

 سزـــــــــاملك
ايٓٗا١ٜ  ايٓٗا١ٜ ايعع٢ُ يًدزدات ايطاعات األضبٛع١ٝ

ايصػس٣ 
 يًٓذاح

ايفصٍٛ 
 متازٜٔ                          ْعس٣ ايدزاض١ٝ

أعُاٍ  تطبٝك٢ حتسٜس٣ زتُٛع تطبٝك٢  
 زتُٛع ايط١ٓ

 51 111 15 15 71 3 2 2 (1أعُاٍ غسنات ايطٝاس١ ) 211د.ع 

يٞ
ألٚ

ٞ ا
زاض

ايد
صٌ 

ايف
 

 51 111 31 - 71 3 - 3 (2اقتصادٜات صٓاع١ ايطٝاس١ ) 212ع.ّ 
 51 111 15 15 71 3 2 2 (1أعُاٍ غسنات ايطريإ ) 213د.ع 
 51 111 15 15 71 3 2 2 (2اإلسصا٤ ايطٝاس٢ ) 214ع.ّ 

 51 111 31 - 71 4 - 4 (1ايتازٜذ ٚاذتضاز٠ املصس١ٜ ) 215ع.ا 
 51 111 15 15 71 3 2 2 (2أعُاٍ غسنات ايطٝاس١ ) 221د.ع 

ْٞ
يجا

ٞ ا
زاض

ايد
صٌ 

ايف
 

 51 111 15 15 71 3 2 2 2احملاضب١ ايطٝاس١ٝ  222ع.ّ 
 51 111 15 15 71 3 2 2 (2طريإ )أعُاٍ غسنات اي 223د.ع 
 25 51 15 - 35 2 - 2 ادتٛد٠ ف٢ صٓاع١ ايطٝاس١ 224د.ع 

 51 111 31 - 71 4 - 4 (2ايتازٜذ ٚاذتضاز٠ املصس١ٜ ) 225ع.ا 
 51 111 31 31 41 3 2 2 (2يػ١ أدٓب١ٝ أٚىل َتدصص١ ) 216ع.ّ
 51 111 31 31 41 3 2 2 (2يػ١ أدٓب١ٝ ثا١ْٝ َتدصص١ ) 217ع.ّ 

  



   

 ديٌٝ غ٦ٕٛ ايتعًِٝ ٚايطالب به١ًٝ ايطٝاس١ ٚايفٓادم 42

 

 

 

 

 ايجايج١ايفسق١ 

 

ايسقِ 
 ايهٛد٣

 سزـــــــــاملك
ايٓٗا١ٜ  ايٓٗا١ٜ ايعع٢ُ يًدزدات ايطاعات األضبٛع١ٝ

ايصػس٣ 
 يًٓذاح

ايفصٍٛ 
 متازٜٔ                          ْعس٣ ايدزاض١ٝ

أعُاٍ  تطبٝك٢ حتسٜس٣ زتُٛع تطبٝك٢  
 زتُٛع ايط١ٓ

 51 111 15 15 71 3 2 2 (١3 )أعُاٍ غسنات ايطٝاس 311د.ع 

يٞ
ألٚ

ٞ ا
زاض

ايد
صٌ 

ايف
 

 25 51 15 - 35 2 - 2 إداز٠ املصازات ايطٝاس١ٝ 312د.ع 
 51 111 31 - 71 3 - 3 ايتػسٜعات ايطٝاس١ٝ 313ع.ّ 

 51 111 31 - 71 4 - 4 ايتطٜٛل ايطٝاس٢ 314د.ع 
 25 51 15 - 35 2 - 2 ايطٝاس١ ٚايب١٦ٝ 315د.ع 

عِ االتصاالت ٚتهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ْ 321د.ع 
 51 111 11 21 71 3 2 2 ف٢ ايطٝاس١

ْٞ
يجا

ٞ ا
زاض

ايد
صٌ 

ايف
 

 25 51 15 - 35 2 - 2 إداز٠ املٛازد ايبػس١ٜ ف٢ ايطٝاس١  322د.ع 
 25 51 15 - 35 3 - 3 األدٗص٠ ٚاملٓعُات ايطٝاس١ٝ 323د.ع 
 51 111 31 - 71 3 - 3 ايتدطٝط ايطٝاس٢ 324د.ع 
 25 51 15 - 35 2 - 2 ايرتٜٚر ايطٝاس٢ 325د.ع 
 51 111 31 31 41 3 2 2 (3يػ١ أدٓب١ٝ أٚىل َتدصص١ ) 316ع.ّ 
 51 111 31 31 41 3 2 2 (3يػ١ أدٓب١ٝ ثا١ْٝ َتدصص١ ) 317ع.ّ 

  



   

 ديٌٝ غ٦ٕٛ ايتعًِٝ ٚايطالب به١ًٝ ايطٝاس١ ٚايفٓادم 43

 

 

 

 ايسابع١ايفسق١ 

 

ايسقِ 
 ايهٛد٣

 سزـــــــــاملك
ايٓٗا١ٜ  ايٓٗا١ٜ ايعع٢ُ يًدزدات ايطاعات األضبٛع١ٝ

ايصػس٣ 
 يًٓذاح

ايفصٍٛ 
 متازٜٔ                          ْعس٣ ايدزاض١ٝ

أعُاٍ  تطبٝك٢ حتسٜس٣ زتُٛع تطبٝك٢  
 زتُٛع ايط١ٓ

 51 111 15 15 71 3 2 2 ايطٝاس١ االيهرت١ْٝٚ 411د.ع 

يٞ
ألٚ

ٞ ا
زاض

ايد
صٌ 

ايف
 

 51 111 31 - 71 3 - 3 حبٛخ ايتطٜٛل ايطٝاس٢ 412د.ع 
 51 111 31 - 71 3 - 3 إداز٠ األسداخ ارتاص١ ٚضٝاس١ املؤمتسات 413 د.ع
 51 111 21 11 71 3 2 2 دزاض١ دد٣ٚ املػسٚعات ايطٝاس١ٝ 414د.ع 
 - - - - - 3 2 2 َػسٚع ايتدسز ايطٝاس٢ 415د.ع 
 51 111 31 - 71 3 - 3 ايت١ُٝٓ ايطٝاس١ٝ 421د.ع 

ْٞ
يجا

ٞ ا
زاض

ايد
صٌ 

ايف
 

 51 111 31 - 71 4 - 4 األشَات ٚاألَٔ ايطٝاس٢ إداز٠ 422د.ع 

َٗازات االتصاٍ ٚايعالقات ايعا١َ ف٢  423د.ع  
 25 51 15 - 35 2 - 2 ايطٝاس١

 25 51 15 - 35 2 - 2 ايطًٛى ايتٓع٢ُٝ ف٢ املٓػآت ايطٝاس١ٝ 424د.ع 
 51 111 31 71 - 3 2 2 َػسٚع ايتدسز ايطٝاس٢ 425د.ع 

 51 111 31 31 41 3 2 2 (١4 أٚىل َتدصص١ )يػ١ أدٓبٝ 416ع.ّ 
 51 111 31 31 41 3 2 2 (4يػ١ أدٓب١ٝ ثا١ْٝ َتدصص١ ) 417ع.ّ 

  



   

 ديٌٝ غ٦ٕٛ ايتعًِٝ ٚايطالب به١ًٝ ايطٝاس١ ٚايفٓادم 44

 

  



   

 ديٌٝ غ٦ٕٛ ايتعًِٝ ٚايطالب به١ًٝ ايطٝاس١ ٚايفٓادم 45

 

 

 األٚيٞايفسق١ 

 

ايسقِ 
 ايهٛد٣

 سزـــــــــاملك
ايٓٗا١ٜ  ايٓٗا١ٜ ايعع٢ُ يًدزدات ايطاعات األضبٛع١ٝ

ايصػس٣ 
 يًٓذاح

ايفصٍٛ 
 متازٜٔ                          ْعس٣ ايدزاض١ٝ

أعُاٍ  تطبٝك٢ حتسٜس٣ زتُٛع تطبٝك٢  
 زتُٛع ايط١ٓ

 51 111 31 - 71 4 - 4 أضظ صٓاع١ ايطٝاس١ ٚايضٝاف١  111أ.ف 

يٞ
ألٚ

ٞ ا
زاض

ايد
صٌ 

ايف
 

 51 111 31 - 71 3 - 3 أضظ ايػرا٤ ٚايتػر١ٜ  112أ.ف 
 51 111 21 11 71 3 2 2 ايػ٦ٕٛ ايصش١ٝ ف٢ ايفٓادم  113أ.ف 

 25 51 15 - 35 2 - 2 أقايِٝ َصس ايطٝاس١ٝ  114.أ ع
 25 51 15 - 35 2 - 2 سكٛم اإلْطإ  115ع.أ 

 51 111 31 - 71 3 - 3 إداز٠ ايضٝاف١  121أ.ف 

ْٞ
يجا

ٞ ا
زاض

ايد
صٌ 

ايف
 

 51 111 31 - 71 3 - 3 اإلداز٠ ٚايطًٛى ايتٓعُٝٞ ف٢ ايفٓادم  122أ.ف 
 25 51 11 11 31 3 2 2 االتٝهٝت ٚايربتٛنٍٛ  123أ.ف 
 51 111 31 - 71 3 - 3 إداز٠ األغر١ٜ ٚاملػسٚبات  124أ.ف
 51 111 15 15 71 3 2 2 َكد١َ ف٢ اذتاضب اآلىل  125ع.أ 

 51 111 31 31 41 3 2 2 (1يػ١ أدٓب١ٝ أٚىل َتدصص١ ) 116ع.ّ 
 51 111 31 31 41 3 2 2 (1يػ١ أدٓب١ٝ ثا١ْٝ َتدصص١ ) 117ع.ّ 

  



   

 ديٌٝ غ٦ٕٛ ايتعًِٝ ٚايطالب به١ًٝ ايطٝاس١ ٚايفٓادم 46

 

 

 

 ايجا١ْٝايفسق١ 

 

ايسقِ 
 ايهٛد٣

 سزـــــــــاملك
ايٓٗا١ٜ  ايٓٗا١ٜ ايعع٢ُ يًدزدات ايطاعات األضبٛع١ٝ

ايصػس٣ 
 يًٓذاح

ايفصٍٛ 
 متازٜٔ                          ْعس٣ ايدزاض١ٝ

أعُاٍ  تطبٝك٢ حتسٜس٣ زتُٛع تطبٝك٢  
 زتُٛع ايط١ٓ

 51 111 31 - 71 4 - 4 َبادئ االقتصاد ٚاإلسصا٤ 211ع.أ 

يٞ
ألٚ

ٞ ا
زاض

ايد
صٌ 

ايف
 

 51 111 31 - 71 3 - 3 إداز٠ املٛازد ايبػس١ٜ ف٢ صٓاع١ ايفٓادم  212أ.ف 
 51 111 21 11 71 3 2 2 غسا٤ ٚاضتالّ ٚختصٜٔ األغر١ٜ  213أ.ف 
 51 111 21 51 31 4 4 2 (1إعداد ٚإْتاز األغر١ٜ ) 214أ.ف 
 51 111 21 11 71 3 2 2 (1دم )احملاضب١ ف٢ صٓاع١ ايفٓا 215أ.ف 
 25 51 11 11 31 3 2 2 ايتذٗٝصات ايفٓدق١ٝ  221أ.ف 

ْٞ
يجا

ٞ ا
زاض

ايد
صٌ 

ايف
 

 51 111 21 51 31 4 4 2 (2إعداد ٚإْتاز األغر١ٜ ) 222أ.ف 
 51 111 31 41 31 4 4 2 إداز٠ ْعِ ٚتهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ف٢ ايفٓادم  223أ.ف 
 51 111 21 11 71 3 2 2 (2اع١ ايفٓادم )احملاضب١ ف٢ صٓ 224أ.ف 
 25 51 11 11 31 3 2 2 خد١َ ايعُال٤  225أ.ف 
 51 111 31 31 41 3 2 2 (2يػ١ أدٓب١ٝ أٚىل َتدصص١ ) 216ع.ّ 
 51 111 31 31 41 3 2 2 (2يػ١ أدٓب١ٝ ثا١ْٝ َتدصص١ ) 217ع.ّ 

  



   

 ديٌٝ غ٦ٕٛ ايتعًِٝ ٚايطالب به١ًٝ ايطٝاس١ ٚايفٓادم 47

 

 

 ايجايج١ايفسق١ 

 

ايسقِ 
 ايهٛد٣

 سزـــــــــاملك
ايٓٗا١ٜ  ايٓٗا١ٜ ايعع٢ُ يًدزدات اعات األضبٛع١ٝايط

ايصػس٣ 
 يًٓذاح

ايفصٍٛ 
 متازٜٔ                          ْعس٣ ايدزاض١ٝ

أعُاٍ  تطبٝك٢ حتسٜس٣ زتُٛع تطبٝك٢  
 زتُٛع ايط١ٓ

 51 111 21 61 21 3 2 2 فٔ خد١َ املطاعِ  311أ.ف 

يٞ
ألٚ

ٞ ا
زاض

ايد
صٌ 

ايف
 

 51 111 21 11 71 3 2 2 ٚقٛا٥ِ ايطعاّ  ختطٝط ايٛدبات 312أ.ف 
 25 51 11 11 31 3 2 2 االَٔ ٚايطال١َ امل١ٝٓٗ ف٢ ايفٓادم  313أ.ف 
 51 111 31 - 71 3 - 3 اقتصادٜات صٓاع١ ايفٓادم  314أ.ف 
 51 111 31 - 71 3 - 3 ايتػسٜعات املٓع١ُ يصٓاع١ ايفٓادم  315أ.ف 
 51 111 21 51 31 3 2 2 ١ إداز٠ املهاتب األَاَٝ 321أ.ف 

ْٞ
يجا

ٞ ا
زاض

ايد
صٌ 

ايف
 

 25 51 11 - 41 2 - 2 األدٗص٠ ٚاملٓعُات ايفٓدق١ٝ  322أ.ف 
 51 111 21 11 71 3 2 2 ستاضب١ ايتهايٝف ايفٓدق١ٝ  323أ.ف 
 51 111 21 11 71 3 2 2 اإلسصا٤ ايفٓدقٞ  324أ.ف 
 51 111 21 11 71 4 2 3 ايتطٜٛل ايفٓدقٞ  325أ.ف

 51 111 31 31 41 3 2 2 (3يػ١ أدٓب١ٝ أٚىل َتدصص١ ) 316ع.ّ 
 51 111 31 31 41 3 2 2 (3يػ١ أدٓب١ٝ ثا١ْٝ َتدصص١ ) 317ع.ّ 

  



   

 ديٌٝ غ٦ٕٛ ايتعًِٝ ٚايطالب به١ًٝ ايطٝاس١ ٚايفٓادم 48

 

 

 

 ايسابع١ايفسق١ 

 

ايسقِ 
 ايهٛد٣

 سزـــــــــاملك
ايٓٗا١ٜ  ايٓٗا١ٜ ايعع٢ُ يًدزدات ايطاعات األضبٛع١ٝ

ايصػس٣ 
 يًٓذاح

ايفصٍٛ 
 متازٜٔ                          عس٣ْ ايدزاض١ٝ

أعُاٍ  تطبٝك٢ حتسٜس٣ زتُٛع تطبٝك٢  
 زتُٛع ايط١ٓ

 51 111 31 - 71 3 - 3 إداز٠ دٛد٠ خدَات ايفٓادم  411أ.ف 

يٞ
ألٚ

ٞ ا
زاض

ايد
صٌ 

ايف
 

 25 51 21 11 21 3 2 3 إداز٠ اإلغساف ايداخ٢ً  412أ.ف 
 51 111 21 11 71 4 2 3 ايتطٜٛل اإليهرتْٚٞ ف٢ ايفٓادم  413أ.ف 
 51 111 21 11 71 4 2 3 تػر١ٜ ايف٦ات ٚاجملُٛعات  414أ.ف 
 51 111 31 71 - 3 2 2 دزاض١ دد٣ٚ َػسٚعات ايفٓادم  415أ.ف 
 25 51 11 11 31 3 2 2 خدَات ايضٝاف١ ف٢ ٚضا٥ٌ ايطفس  421أ.ف 

ْٞ
يجا

ٞ ا
زاض

ايد
صٌ 

ايف
 

 51 111 31 - 71 3 - 3 إداز٠ املٓتذعات   422أ.ف 
 25 51 11 11 31 3 2 2 إداز٠ املؤمتسات ٚاذتفالت  423أ.ف 
 51 111 31 - 71 4 - 4 تازٜذ ٚسضاز٠ َصس  424أ.ف

 51 111 31 31 41 3 2 2 (4يػ١ أدٓب١ٝ أٚىل َتدصص١ ) 416ع.ّ 
 51 111 31 31 41 3 2 2 (4يػ١ أدٓب١ٝ ثا١ْٝ َتدصص١ ) 417ع.ّ

  



   

 ديٌٝ غ٦ٕٛ ايتعًِٝ ٚايطالب به١ًٝ ايطٝاس١ ٚايفٓادم 49

 

 

  



   

 ديٌٝ غ٦ٕٛ ايتعًِٝ ٚايطالب به١ًٝ ايطٝاس١ ٚايفٓادم 51

 

 

 يٞاألٚايفسق١ 

 

ايسقِ 
 ايهٛد٣

 سزـــــــــاملك
ايٓٗا١ٜ  ايٓٗا١ٜ ايعع٢ُ يًدزدات ايطاعات األضبٛع١ٝ

ايصػس٣ 
 يًٓذاح

ايفصٍٛ 
 متازٜٔ                          ْعس٣ ايدزاض١ٝ

أعُاٍ  تطبٝك٢ حتسٜس٣ زتُٛع تطبٝك٢  
 زتُٛع ايط١ٓ

 52 422 32 32 42 3 2 2 (1يػ١ أدٓب١ٝ َتدصص١ ) 111ع.أ 

اي
يٞ

ألٚ
ٞ ا

زاض
ايد

صٌ 
ف

 

 52 422 32 - 12 3 - 3 (1تازٜذ َصس ايكدمي١ ) 112ز.ع 

 52 422 32 - 12 3 - 3 عرب ايعصٛزايكدِٜ اجملتُع املصس٣  113ع.ّ 

 25 52 45 - 35 3 - 3 أقايِٝ َصس ايطٝاس١ٝ 114ع.أ 

 25 52 45 - 35 2 - 2 سكٛم االْطإ 115 أع.

 52 422 32 - 12 3 - 3 ايب١٦ٝ املصس١ٜ 116ع.ّ 

 52 422 32 - 12 3 - 3 اضظ صٓاع١ ايطٝاس١ ٚايضٝاف١ 117 أع.

 52 422 32 32 42 3 2 2 (2يػ١ أدٓب١ٝ َتدصص١ ) 121ع.أ 

ضٞ 
دزا

ٌ اي
فص

اي
ْٞ

يجا
ا

 

 52 422 32 - 12 3 - 3 (2تازٜذ َصس ايكدمي١ ) 122ز.ع 

 52 422 32 - 12 3 - 3 (1اثاز َصس ايكدمي١ ) 123ز.ع 

 52 422 32 - 12 3 - 3 (1يػ١ َصس١ٜ قدمي١ ) 124ز.ع 

 52 422 32 - 12 3 2 2 َكد١َ يف اذتاضب االيٞ 125ع.أ 

 52 422 32 - 12 3 - 3 سضاز٠ ٚ آثاز املٓٝا 126ز.ع 

 52 422 32 - 12 3 - 3 ايتػسٜعات ايطٝاس١ٝ 127ع.أ 

  



   

 ديٌٝ غ٦ٕٛ ايتعًِٝ ٚايطالب به١ًٝ ايطٝاس١ ٚايفٓادم 51

 

 

 ايجا١ْٝايفسق١ 

 

ايسقِ 
 ايهٛد٣

 سزـــــــــاملك
ايٓٗا١ٜ  ايٓٗا١ٜ ايعع٢ُ يًدزدات يطاعات األضبٛع١ٝا

ايصػس٣ 
 يًٓذاح

ايفصٍٛ 
 متازٜٔ                          ْعس٣ ايدزاض١ٝ

أعُاٍ  تطبٝك٢ حتسٜس٣ زتُٛع تطبٝك٢  
 زتُٛع ايط١ٓ

 52 422 32 32 42 3 2 2 (3يػ١ أدٓب١ٝ َتدصص١ ) 211ع.أ 

يٞ
ألٚ

ٞ ا
زاض

ايد
صٌ 

ايف
 

 52 422 32 - 12 3 - 3 ٠ املصس١ٜ ايكدمي١اذتضاز 212ز.ع 

 52 422 32 - 12 3 - 3 ايدٜا١ْ املصس١ٜ ايكدمي١ 213ز.ع 

 52 422 32 - 12 3 - 3 (3تازٜذ َصس ايكدمي١ ) 214ز.ع 

 52 422 32 - 12 3 - 3 (2آثاز َصس ايكدمي١ ) 215ز.ع 

 52 422 32  - 3 - 3 (2يػ١ َصس١ٜ قدمي١ ) 216ز.ع 

 52 422 32 12 - 2 4 - (1إزغاد ضٝاس٢ تطبٝك٢ ) 217ز.ع 

 52 422 32 32 42 3 2 2 (4يػ١ أدٓب١ٝ َتدصص١ ) 221ع.أ 

ضٞ 
دزا

ٌ اي
فص

اي
ْٞ

يجا
ا

 

 52 422 32 - 12 3 - 3 (4تازٜذ َصس ايكدمي١ ) 222ز.ع 

 52 422 32 - 12 3 - 3 (3آثاز َصس ايكدمي١ ) 223ز.ع 

 52 422 32 - 12 3 - 3 (3يػ١ َصس١ٜ قدمي١ ) 224ز.ع 

 25 52 45 - 35 2 - 2 تازٜذ َصس ايْٝٛا٢ْ ٚ ايسَٚا٢ْ 225ز.ع 

 25 52 45 - 35 2 - 2 األشَات ٚ املداطس ف٢ اإلزغاد ايطٝاس٢ 226ع.ّ 

 52 422 32 12 - 2 4 - (2إزغاد ضٝاس٢ تطبٝك٢ ) 227ز.ع 
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 ايجايج١ايفسق١ 

 

ايسقِ 
 ايهٛد٣

 سزـــــــــاملك
ايٓٗا١ٜ  ايٓٗا١ٜ ايعع٢ُ يًدزدات عات األضبٛع١ٝايطا

ايصػس٣ 
 يًٓذاح

ايفصٍٛ 
 متازٜٔ                          ْعس٣ ايدزاض١ٝ

أعُاٍ  تطبٝك٢ حتسٜس٣ زتُٛع تطبٝك٢  
 زتُٛع ايط١ٓ

 52 422 32 32 42 3 2 2 (5يػ١ أدٓب١ٝ َتدصص١ ) 311ع.أ 

يٞ
ألٚ

ٞ ا
زاض

ايد
صٌ 

ايف
 

 52 422 32 - 12 3 - 3 (4ايكدمي١ )آثاز َصس  312ز.ع 

 52 422 32 - 12 3 - 3 (4يػ١ َصس١ٜ قدمي١ ) 313ز.ع 

 52 422 32 - 12 3 - 3 (1اثاز َصس ايْٝٛا١ْٝ ايسَٚا١ْٝ ) 314ز.ع 

 25 52 45 - 35 2 - 2 (1تازٜذ َصس اإلضال١َٝ ) 315ز.ع 

 25 52 45 - 35 2 - 2 سضاز٠ ٚ فٕٓٛ َصس اإلضال١َٝ 316ز.ع 

 52 422 32 12 - 2 4 - (3إزغاد ضٝاس٢ تطبٝك٢ ) 317ز.ع 

 52 422 32 32 42 3 2 2 (6يػ١ أدٓب١ٝ َتدصص١ ) 321ع.أ 

ضٞ 
دزا

ٌ اي
فص

اي
ْٞ

يجا
ا

 

 52 422 32 - 12 3 - 3 (5آثاز َصس ايكدمي١ ) 322ز.ع 

 52 422 32 - 12 3 - 3 (2آثاز َصس ايْٝٛا١ْٝ ٚ ايسَٚا١ْٝ) 323ز.ع 

 52 422 32 - 12 3 - 3 تازٜذ ٚ آثاز َصس ايبٝصْط١ٝ 324ز.ع 

 52 422 32 - 12 3 - 3 (2تازٜذ َصس اإلضال١َٝ ) 325ز.ع 

 52 422 32 - 12 3 - 3 (1اثاز َصس االضال١َٝ ) 326ز.ع 

 52 422 32 12 - 2 4 - (4إزغاد ضٝاس٢ تطبٝك٢ ) 327ز.ع 
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 ايسابع١ايفسق١ 

 

ايسقِ 
 ايهٛد٣

 سزـــــــــاملك
ايٓٗا١ٜ  ايٓٗا١ٜ ايعع٢ُ يًدزدات ايطاعات األضبٛع١ٝ

ايصػس٣ 
 يًٓذاح

ايفصٍٛ 
 متازٜٔ                          ْعس٣ ايدزاض١ٝ

أعُاٍ  تطبٝك٢ حتسٜس٣ زتُٛع تطبٝك٢  
 زتُٛع ايط١ٓ

 52 422 32 32 42 3 2 2 (7يػ١ أدٓب١ٝ َتدصص١ ) 411ع.أ 

يٞ
ألٚ

ٞ ا
زاض

ايد
صٌ 

ايف
 

 52 422 32 - 12 3 - 3 (6آثاز َصس ايكدمي١ ) 412ز.ع 

 52 422 32 - 12 3 - 3 (5يػ١ َصس١ٜ قدمي١ ) 413ز.ع 

 52 422 32 - 12 3 - 3 (2اثاز َصس االضال١َٝ ) 414ز.ع 

 52 422 32 - 12 3 - 3 تازٜذ َصس اذتدٜح 415ز.ع 

 52 422 32 - 12 3 - 3 سضاز٠ َصس ايْٝٛا١ْٝ ايسَٚا١ْٝ 416 ع.ز

 52 422 32 12 - 2 4 - (5إزغاد ضٝاس٢ تطبٝك٢ ) 417ز.ع 

 52 422 32 32 42 3 2 2 (8يػ١ أدٓب١ٝ َتدصص١ ) 421ع.أ 

ضٞ 
دزا

ٌ اي
فص

اي
ْٞ

يجا
ا

 

 25 52 45 - 35 2 - 2 ايترنازات ايطٝاس١ٝ 422ع.ّ 

 52 422 32 - 12 3 - 3 (3آثاز َصس اإلضال١َٝ ) 423ز.ع 

 52 422 32 - 12 3 - 3 ملعاصستازٜذ َصس ا 424ز.ع 

 52 422 32 - 12 3 - 3 َعامل َصس اذتدٜج١ ٚ املعاصس٠ 425ز.ع 

 25 52 45 - 35 2 - 2 اإلزغاد ايطٝاس٢ ير٣ٚ اإلستٝادات ارتاص١  426ع .ز

 52 422 32 32 42 3 2 2 اإلزغاد ايطٝاس٢ ايب٢٦ٝ 427 ز.ع
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