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 نظام الدراسة
 

  تسير الدراسة فى الكلية وفقا لنظام الساعات الدراسية المعتمدة موزعة على أربع مستويات

 ويتكون المستوى من فصلين دراسيين باالضافة الى فصل صيفى 

  ساعة دراسية معتمدة  03ينقل الطالب الى المستوى الثانى بعد اجتياز 

  ساعة دراسية معتمدة 66اجتياز ينقل الطالب الى المستوى الثالث بعد 

  ساعة دراسية معتمدة 231ينقل الطالب الى المستوى الرابع بعد اجتياز 

  ساعة دراسية معتمدة   211يتخرج الطالب فى مرحلة البكالوريوس بعد اجتياز 

 ا النظاام وتعاادد دراساة نظرياة لمادة سااعة أسابوعيا  ا د ذالساعة المعتمدة هى وحدة القياس فى هـ

أسابو  وتعاادد  السااعة النظرياة سااعتان تطبيقيتاان  21الدراسة فى الفصل الدراسى فى حدود  فترة

 (عملى ـ تدريب ـ دراسة ميدانية )

 ى تقدما  اقسساام ذالنظام يمكن الطالب من ا تبار المقرر الاي  يريادت تماايا ماع ال ادود الدراسا  الاـ

 العلمية سيل بداية كل فصل دراسى

  تبدأ الدراسة فى بداية اقسبو  الثالث من شارر سابتمبر وي اوز لم لاك الكلياة تعاديل هايا الموعاد

 .اسبو   26بارط اال يقل عدد أسابيع الدراسة فى كل فصل دراسى عن 

  نقطة  2.1االحد االدنى للمعدد التراكمى للتخرج 

  الطا     يادرس فيراا الطالاب الراباع  عاماة لكافاة الفصال الدراسى  اقود حتى  الفصلالدراسة من

 ومتطلبات عامة للكلية العلوم السياسية واالستصاد واالدارة  و مقررات عامة ف  المحاسبة

 

  يباادأ التخصاا  فاا  الفصاال الدراساا  الخااامك  ولكاال سسااو أن يرااع الاااروط والمقااررات الم هلااة

 .م لك الكليةل لتحاق ب  بعد إسرارها من  (  prerequisites)  والمتطلبات السابقة 

 

 

 المقررات الدراسية

 :محاور أساسية ثالث قدم كل قسم مقرراته الدراسية من خالل ي
المقررات  المحاور الرئيسية 

 الدراسية 

عدد  الرمز 

 الساعات 

 :متطلبات جامعة

تتضمن مقررات دراسية تقدم لجميع طالب 

 .الجامعة 

 متطلب جامعة اجبارى         

 متطلب جامعة اختيارى     

 

UM 

UE 

6 

6 
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 متطلبات كلية

تتضمن مقررات دراسية تقدم لجميع طالب الكلية 
 ميع   أقسامهاج

 متطلب كلية اجبارى 

 متطلب كلية اختيار ى    

 

FM 

FE 

63 

21 

 متطلبات قسم

 تعالج البنية االساسية للتخصص 

 

 متطلب قسم اجبارى      

 متطلب قسم اختيارى 

 

M- 

E- 

11 

6 

ررات دراسية حرة يختارها الطالب من المقررات التي مق
 تقدمها أقسام الجامعة المختلفة

 3  ساعات 6يمكن فى حدود 

 211  االجمالى 

 
 اإلرشاد األكاديمي  

تولى عميد الكلية بالتنسيق مع وكيل الكلية تحديد مرشدا أكاديميا للطالب لمساعدتهم خالل فترة الدراسة ي 
 الجامعية فى اختيار المقررات الدراسية اإلجبارية واالختيارية 

 
 أعمال السنة واالمتحانات

 :توزع الدرجات النهائية للمقرر الدراسى على النحو التالى 
 السنة واالختبارات النصفية درجة العمال  52   
 درجة لالمتحان النهائى 52   
 

 

 (متطلبات الجامعة)  
 
 

 ( ساعات  6) UMمتطلبات جامعة اجبارية  

 : ساعات معتمدة على النحو التالى  6يدرس الطالب  

 Cr Pre_req اسم المقرر كود المقرر

UM101 3 مقدمة فى الحاسب االلى - 

UUM102 3 احصاء - 

 
 (ساعات 6)  UEمتطلبات جامعة ا تيارية   

 : ساعات معتمدة  6يختار الطالب 
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 Cr Pre_req اسم المقرر  كود المقرر

UE101  3 تطبيقات حاسب الى UM104 

UE301 3 إدارة عامة FM203 

UE102 3 محاسبة لغير المحاسبين - 

UE103 3 مبادىء االدارة - 

UE104 3 مبادىء - 

UE105 3 لغة عربية - 

UE106 3 لغة اجنبية - 

 

 

 

 

 

 

 : متطلبات كلية 

 

 (ساعة 57) FMمتطلبات كلية اجبارية   

 ساعة معتمدة 63يدرس  الطلب 

 Cr Pre_req اسم المقرر كود المقرر

    FM101  محاسبة ماليةI 3 - 

F M102  علوم سياسيةI 3 - 

FM103  إدارة اعمالI 3 - 

FM104  3 جزئىاقتصاد - 

FM105 3 اقتصاد كلى FM104 

FM106  علوم سياسةII 3 FM102 

FM107  محاسبة ماليةII 3 FM101 

FM201 3 محاسبة متوسطة FM101 

FM202 3 نقود وبنوك FM104+105 

FM203  إدارة اعمالII 3 FM103 

FM204 3 نظم سياسية FM102 

FM205  محاسبة تكاليفI 3 FM101 

FM206  3 دوليةعالقات FM102 

FM207 3 علوم سلوكية FM103 

FM208 ارة مالية وتمويل اد  3 FM103 

FM209 3 تخطيط اقتصادى و حسابات قومية FM104+105 

FM301  3 استصاد دولى FM105 

FM303 3 محاسبة دولية FM101 

FM302 3 تسويق FM103 

 

 ( FE) متطلبات كلية ا تيارية 
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 ساعة معتمدة  11يختار الطالب        
FE1O1  رياضة للت اريينI 3 - 

FE102  رياضة للت اريينII 3 FE1O1 

FE103 3 مبادى سانون - 

FE104 3 سانون ت ارى FE103 

FE201 3 موارد استصادية - 

FE301 3 استصاديات مالية عامة 
FM104+105 

FE302 3 ادارة التفاوض 
FM103 

FE303 3 استصاديات الطاسة FM105 

FE401 3 دراسات جدوى   استصادية FM101 

FE402 3 النظام السياسى المصرى FM102 

FE403 3 ملاستصاد الع FM105 

FE404 3 استصاد صناعى FM105 

 

 
 : Iرياضة للتجاريين 

الرياضية المتسلسالت واالستنتاج الرياضى والكسور الجزئية واالرقام المركبة والعالقات 
والمجموعات والمتباينات والمحددات والمصفوفات والتفاضل والتكامل والنهايات العظمى 

.والصغرى والتفاضل الجزئى والنهايات العظمى والصغرى   

 :2رياضة للتجاريين 
الفائدة البسيطة والمركبة والدفعات المتساوية والقيمة الحالية وخصم الديون وتسوية الديون 

استهالك القروض والحسابات الجارية وتقويم واستهالك السندات والتأمين واستبدالها و
.والتجارة الخارجية واسعار الصرف والخصم التجارى   

 :قانون تجارى 
مصادر القانون التجارى ونظرية االعمال التجارية والتاجر وشروط اكتساب صفه التاجر 

وشركات االشخاص التجارية         والشركات التجارية من حيث طبيعتها وانواعها واشكلها 
.وشركات االموال ( تضامن وتوصيه بسيطة )      

 :مبادىء قانون 
تعريف القاعدة القانونية وخصائصها واقسام القانون وقواعده وفروعه والرقابة القضائية 
ونطاق تطبيق القانون من حيث المكان والزمان وتفسير القانون وانواع ومذاهب وطرق 

.االشخاص القانونية وحقوقها والشخصية االعتبارية التفسير و  
 :احصاء 

طبيعة علم االحصاء وعرض ومقاييس النزعة المركزية ومقاييس التشتت وااللتواء والعزوم االحصائية 

 .وتحليل االنحدار واالرتباط 
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 مقدمه فى احلاسب االىل

وامكانياتها واستخدامتها ، مكونات احلاسب االىل ، اساسيات انظمة يهدف هذا املقرر اىل تعريف الطالب مبا هى احلاسبات     

التشغيل والتعامل مع اهمها ، انواع الربجميات  ولغات الربجمة ، التعرف على شبكات احلاسب واالستفادة منها فى العملية 

 .التعليمية ، التعرف على االنرتنت وخدماتها 

 

 

 توزيع المقررات على المستويات الدراسية
 

 (ختصص  عام) املستوى االول

 الفصل الدراسى االول 

 اسم املقرر كود املقرر

 عدد الساعات

عدد الساعات  الفعلية

 املعتمدة

النهاية 

العظمى 

 لدرجة املقرر

الدرجة املخصصة 

العمال السنة 

امتحانات تطبيقية )

 (وشفهية
 تطبيقات حماضرة

ACC1101  حماسبة ماليةI 3 2 3 011 22 

LAW1101 22 011 3 0 3 مبادى قانون 

MATH1101  رياضة للتجارينيI 3 0 3 011 22 

POLS1001  علوم سياسيةI 3 0 3 011 22 

BUSD1101  إدارة اعمالI 3 0 3 011 22 

ECON1101 22 011 3 0 3 مبادىء اقتصاد جزئى 

 - - 01 7 01 مجلة الساعات االسبوعية

 

 لفصل الدراسى الثانى ا

 اسم املقرر املقرركود 

 عدد الساعات

عدد الساعات  الفعلية

 املعتمدة

النهاية 

العظمى 

 لدرجة املقرر

الدرجة املخصصة 

العمال السنة 

امتحانات تطبيقية )

 (وشفهية 
 تطبيقات حماضرة

ECON1201 22 011 3 0 3 مبادىء اقتصاد كلى 
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CS1201 22 011 3 0 3 مقدمة فى احلاسب االىل 

LAW1201 22 011 3 0 3 قانون جتارى 

MATH1201  رياضة للتجارينيII 3 0 3 011 22 

POLS1201  علوم سياسةII 3 0 3 011 22 

ACC1201  حماسبة ماليةII 3 2 3 011 22 

 - - 01 7 01 مجلة الساعات االسبوعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ختصص عام )املستوى الثانى 

 الفصل الدراسى االول 

 اسم املقرر كود املقرر

 عدد الساعات

عدد الساعات  الفعلية

 املعتمدة

النهاية 

العظمى 

 لدرجة املقرر

الدرجة املخصصة 

العمال السنة 

امتحانات تطبيقية )

 وشفهية
 تطبيقات حماضرة

ECON2101 22 011 3 0 3 نقود وبنوك 

POLS2101 22 011 3 0 3 نظم سياسية 
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ACCT2101  22 011 3 2 3 متوسطةحماسبة 

BUSD2101  إدارة اعمالII 3 0 3 011 22 

STAT2101 22 011 3 0 3 احصاء 

CS2101 22 011 3 0 3 تطبيقات حاسب االىل 

 - - 01 7 01 مجلة الساعات االسبوعية

 

 

 

 

 الفصل الدراسى الثانى 

 اسم املقرر كود املقرر

 عدد الساعات

عدد الساعات  الفعلية

 املعتمدة

النهاية 

العظمى 

 لدرجة املقرر

الدرجة املخصصة 

العمال السنة 

امتحانات تطبيقية )

 وشفهية
 تطبيقات حماضرة

ACCT2201  حماسبة تكاليفI 3 2 3 011 22 

ECON2201 22 011 3 0 3 موارد اقتصادية 

ECON2202 22 011 3 0 3 ختطيط اقتصادى حسابات قومية 

BUSD2201 22 011 3 0 3 إدارة مالية ومتويل 

POLS2204 22 011 3 0 3 عالقات دولية 

BUSD2202 22 011 3 0 3 علوم سلوكية 

 - - 01 7 01 مجلة الساعات االسبوعية
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 التخصص الرئيسى  -قسم المحاسبة  
 المستوى الثالث  

 

 الفصل الدراسى االول 

 

الدرجة املخصصة 

العمال السنة 

امتحانات تطبيقية )

 وشفهية

النهاية 

العظمى 

 لدرجة املقرر

عدد الساعات 

 املعتمدة

 عدد الساعات

 الفعلية
 كود املقرر اسم املقرر

 حماضرة تطبيقات

 ACCL3101 قراءات فى احملاسبة بلغة اجنبية 3 0 3 011 22

 ECON3101 اقتصاد دوىل 3 0 3 011 22

 POLS3101 إدارة عامة 3 0 3 011 22

 ACCT3101 حماسبة دولية 3 2 3 011 22

 I ACCT3101حماسبة منشأت متخصصة 3 2 3 011 22

 BUAD3102 تسويق 3 0 3 011 22

 مجلة الساعات االسبوعية 01 1 01 - -

 

 

 

 

 الفصل الدراسى الثانى 

الدرجة املخصصة 

العمال السنة 

امتحانات تطبيقية )

 وشفهية

النهاية 

العظمى 

 لدرجة املقرر

عدد الساعات 

 املعتمدة

 الساعاتعدد 

 الفعلية
 كود املقرر اسم املقرر

 حماضرة تطبيقات

 ECON3201 اقتصاديات مالية عامة 3 0 3 011 22

 ACCT3201 تطبيقات حاسب اىل فى جمال احملاسبة 3 0 3 011 22
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 II ACCT3201ف تكالي 3 2 3 011 22

 BUAD3201 إدارة مشرتيات وخمازن 3 0 3 011 22

  *اختيارية مادة  3 0 3 011 22

 ACCT3203 مراجعة 3 0 3 011 22

 مجلة الساعات االسبوعية 01 7 01 - -

 

 

 

 

 

 

 

 

 التخصص الرئيسى -قسم احملاسبة  

 املستوى الرابع 

 

 الفصل الدراسى االول 

 

الدرجة املخصصة 

العمال السنة 

امتحانات تطبيقية )

 وشفهية

النهاية 

العظمى 

 لدرجة املقرر

عدد الساعات 

 املعتمدة

 عدد الساعات

 الفعلية
 كود املقرر اسم املقرر

 حماضرة تطبيقات

 ECON4101 دراسات جدوى 3 0 3 011 22

 II ACCT4101حماسبة منشأت متخصصة 3 2 3 011 22

 ACCT4102 دراسة حاالت فى املراجعة 3 0 3 011 22

 ACCT4103 حماسبة حكومية 3 2 3 011 22

 I ACCT4104ضريبية حماسبة 3 2 3 011 22

 I ACCT4105حماسبة ادارية  3 2 3 011 22

 مجلة الساعات االسبوعية 01 01 01 - -

 

 

 الفصل الدراسى الثانى 
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الدرجة املخصصة 

العمال السنة 

امتحانات تطبيقية )

 وشفهية

النهاية 

العظمى 

 لدرجة املقرر

عدد الساعات 

 املعتمدة

 عدد الساعات

 الفعلية
 املقرر كود اسم املقرر

 حماضرة تطبيقات

 ACCT4201 قاعة حبث مشروع التخرج 3 0 3 011 22

 POLS4201 *مادة اختيارية  3 0 3 011 22

 II ACCT4202حماسبة ادارية  3 2 3 011 22

 II ACCT4203حماسبة ضريبية 3 2 3 011 22

 ACCT4204 حبوث عمليات فى احملاسبة 3 2 3 011 22

  *مادة اختيارية  3 0 3 011 22

 مجلة الساعات االسبوعية 01 01 01 - -

 تخارها القسم من املقررات االختيارية للتخصصي*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التخصص الرئيسى  -قسم إدارة االعمال  

 املستوى الثالث 

 

 الفصل الدراسى االول 

 

الدرجة املخصصة 

العمال السنة 

النهاية 

 العظمى

عدد الساعات 

 املعتمدة

 عدد الساعات

 الفعلية
 كود املقرر اسم املقرر
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امتحانات تطبيقية )

 وشفهية

 لدرجة املقرر
 حماضرة تطبيقات

 BUADL3101 قراءات  فى إدارة االعمال  بلغة اجنبية 3 0 3 011 22

 ECON3101 اقتصاد دوىل 3 0 3 011 22

 POLS3101 إدارة عامة 3 0 3 011 22

 ACCT3101 حماسبة دولية 3 2 3 011 22

 BUAD310 إدارة انتاج 3 0 3 011 22

 BUAD3102 تسويق 3 0 3 011 22

 مجلة الساعات االسبوعية 01 7 01 - -

 

 

 

 الفصل الدراسى الثانى 

 

الدرجة املخصصة 

العمال السنة 

امتحانات تطبيقية )

 وشفهية

النهاية 

العظمى 

 لدرجة املقرر

عدد الساعات 

 املعتمدة

 عدد الساعات

 الفعلية
 كود املقرر اسم املقرر

 حماضرة تطبيقات

 ECON3201 اقتصاديات مالية عامة 3 0 3 011 22

 BUAD3201 تطبيقات حاسب اىل فى إدارة االعمال 3 0 3 011 22

 ACCT3201 إدارة منشأت متخصصة 3 0 3 011 22

 BUAD3201 إدارة مشرتيات وخمازن 3 0 3 011 22

  *اختيارية  مادة 3 0 3 011 22

 BUAD3202 إدارة رقابة اجلودة 3 0 3 011 22

 مجلة الساعات االسبوعية 01 6 01 - -
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 التخصص الرئيسى  -قسم إدارة االعمال

 املستوى الرابع 

 

 الفصل الدراسى االول 

 

الدرجة املخصصة 

العمال السنة 

امتحانات تطبيقية )

 وشفهية

النهاية 

العظمى 

 لدرجة املقرر

عدد الساعات 

 املعتمدة

 عدد الساعات

 الفعلية
 كود املقرر اسم املقرر

 حماضرة تطبيقات

 ECON4101 دراسات جدوى 3 0 3 011 22

 BUAD4101 إدارة اعمال دولية 3 0 3 011 22

 BUAD4102 سياسات ادارية 3 0 3 011 22

 I ACCT4101حماسبة ادارية  3 2 3 011 22

 BUAD4104 إدارة الفنادق واملستشفيات 3 0 3 011 22

 ACCT4105 إدارة التكنولوجيا 3 0 3 011 22

 مجلة الساعات االسبوعية 01 6 01 - -

 

 

 

 

 

 الفصل الدراسى الثانى 

الدرجة املخصصة 

العمال السنة 

امتحانات تطبيقية )

 وشفهية

النهاية 

العظمى 

 لدرجة املقرر

عدد الساعات 

 املعتمدة

 عدد الساعات

 الفعلية
 كود املقرر اسم املقرر

 حماضرة تطبيقات

 BUAD4201 قاعة حبث مشروع التخرج 3 0 3 011 22

 POLS4201 2حماسبة ادارية  3 0 3 011 22
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 ACCT4202 تسويق دوىل 3 0 3 011 22

 BUAD4202 إدارة املوارد البشرية 3 0 3 011 22

 BUAD4203 املشروعاتحبوث عمليات فى إدارة  3 0 3 011 22

  *مادة اختيارية  3 0 3 011 22

 مجلة الساعات االسبوعية 01 6 01 - -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التخصص الرئيسى -قسم االقتصاد 

 املستوى الثالث 

 الفصل الدراسى االول 

 اسم املقرر كود املقرر

 عدد الساعات

عدد الساعات  الفعلية

 املعتمدة

النهاية 

العظمى 

 لدرجة املقرر

الدرجة املخصصة 

العمال السنة 

امتحانات تطبيقية )

 وشفهية
 تطبيقات حماضرة

ECON3101 22 011 3 0 3 قراءات فى االقتصاد بلغة اجنبية 

ECON3101 22 011 3 0 3 اقتصاد دوىل 

POLS3101 22 011 3 0 3 إدارة عامة 

ACCT3101 22 011 3 2 3 حماسبة دولية 

ECON3103  22 011 3 0 3 اقتصادية جزئيةنظرية 

BUAD3102 22 011 3 0 3 تسويق 

 - - 01 7 01 مجلة الساعات االسبوعية
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 الفصل الدراسى الثانى 

 اسم املقرر كود املقرر

 عدد الساعات

عدد الساعات  الفعلية

 املعتمدة

النهاية 

العظمى 

 لدرجة املقرر

الدرجة املخصصة 

العمال السنة 

 امتحانات تطبيقية)

 وشفهية
 تطبيقات حماضرة

ECON3201 22 011 3 0 3 اقتصاديات مالية عامة 

ECON3202 22 011 3 0 3 تطبيقات حاسب اىل فى جمال االقتصاد 

ECON3203 22 011 3 0 3 مناهج حبث فى االقتصاد 

 22 011 3 0 3 مادة اختيارية 

ECON3203 22 011 3 0 3 نظرية اقتصادية  كلية 

ECON3204 22 011 3 0 3 منظمات وجتمعات اقتصادية دولية 

 - - 01 6 01 مجلة الساعات االسبوعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التخصص الرئيسى  -قسم االقتصاد 

 املستوى الرابع 

 

 

 الفصل الدراسى االول 
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الدرجة املخصصة 

العمال السنة 

امتحانات تطبيقية )

 وشفهية

النهاية 

العظمى 

 لدرجة املقرر

الساعات عدد 

 املعتمدة

 عدد الساعات

 الفعلية
 كود املقرر اسم املقرر

 حماضرة تطبيقات

 ECON4101 دراسات جدوى 3 0 3 011 22

 ECON4102 تنمية اقتصادية 3 0 3 011 22

 ECON4103 شركات متعددة اجلنسيات 3 0 3 011 22

 ECON4104 اقتصاد رياضى 3 0 3 011 22

 ECON4105 ومشكالت اقتصادية معاصرةقضايا  3 0 3 011 22

 ECON4106 تاريخ الفكر االقتصادى 3 0 3 011 22

 مجلة الساعات االسبوعية 01 6 01 - -

 

 

 

 

 الفصل الدراسى الثانى 

الدرجة املخصصة 

العمال السنة 

امتحانات تطبيقية )

 وشفهية

النهاية 

العظمى 

 لدرجة املقرر

عدد الساعات 

 املعتمدة

 عدد الساعات

 الفعلية
 كود املقرر اسم املقرر

 حماضرة تطبيقات

 ECON4201 قاعة حبث مشروع التخرج 3 0 3 011 22

 POLS2101 *مادة اختيارية  3 0 3 011 22

 ECON4202 اقتصاد زراعى 3 0 3 011 22

 ECON4203 اقتصاد قياسى 3 0 3 011 22

 ECON4205 اقتصاديات املشروعات الصغرية 3 0 3 011 22

  *مادة اختيارية  3 0 3 011 22

 مجلة الساعات االسبوعية 01 6 01 - -
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 التخصص الرئيسى -قسم العلوم السياسية  

 املستوى الثالث 

 الفصل الدراسى االول 

 

الدرجة املخصصة 

العمال السنة 

امتحانات تطبيقية )

 وشفهية

النهاية 

العظمى 

 لدرجة املقرر

عدد الساعات 

 املعتمدة

 عدد الساعات

 الفعلية
 كود املقرر اسم املقرر

 حماضرة تطبيقات

 POLS3101 قراءات فى العلوم السياسية  بلغة اجنبية 3 0 3 011 22

 ECON3101 اقتصاد دوىل 3 0 3 011 22

 POLS3102 إدارة عامة 3 0 3 011 22

 ACCT3101 حماسبة دولية 3 2 3 011 22

 POLS3103 تطور الفكر السياسى 3 0 3 011 22

 BUAD3102 تسويق 3 0 3 011 22

 مجلة الساعات االسبوعية 01 7 01 - -

 

 

 

 

 

 الفصل الدراسى الثانى 

الدرجة املخصصة 

العمال السنة 

امتحانات تطبيقية )

 وشفهية

النهاية 

العظمى 

 لدرجة املقرر

عدد الساعات 

 املعتمدة

 عدد الساعات

 الفعلية
 كود املقرر اسم املقرر

 حماضرة تطبيقات

 ECON3201 اقتصاديات مالية عامة 3 0 3 011 22

 POLS3201 تطبيقات حاسب اىل فى العلوم السياسية 3 0 3 011 22

 POLS3202 مناهج حبث فى العلوم السياسية 3 0 3 011 22

  *مادة اختيارية  3 0 3 011 22
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 POLS3203 تطور العالقات الدولية 3 0 3 011 22

 POLS3203 قانون ومنظمات دولية 3 0 3 011 22

 مجلة الساعات االسبوعية 01 6 01 - -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التخصص الرئيسى -قسم العلوم السياسية 

 املستوى الرابع 

 

 

 الفصل الدراسى االول 

الدرجة املخصصة 

العمال السنة 

امتحانات تطبيقية )

 وشفهية

النهاية 

العظمى 

 لدرجة املقرر

عدد الساعات 

 املعتمدة

 عدد الساعات

 الفعلية
 كود املقرر اسم املقرر

 حماضرة تطبيقات

 ECON4101 دراسات جدوى 3 0 3 011 22

 POLS4101 قضايا ومشكالت دولية معاصرة 3 0 3 011 22

 POLS4102 سياسة خارجية 3 0 3 011 22

 POLS4103 فكر سياسى عربى وحركات سياسية 3 0 3 011 22

 POLS4104 نظرية سياسية 3 0 3 011 22

 POLS4105 نظم دبلوماسية وقنصلية 3 0 3 011 22

 مجلة الساعات االسبوعية 01 6 01 - -
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 الفصل الدراسى الثانى 

الدرجة املخصصة 

العمال السنة 

امتحانات تطبيقية )

 وشفهية

النهاية 

العظمى 

 لدرجة املقرر

عدد الساعات 

 املعتمدة

 عدد الساعات

 الفعلية
 كود املقرر اسم املقرر

 حماضرة تطبيقات

 POLS4202 قاعة حبث مشروع التخرج 3 0 3 011 22

 POLS4201 النظام السياسى املصرى 3 0 3 011 22

 POLS4203 قضايا افريقية 3 0 3 011 22

 POLS4204 نظم وقضايا عربية معاصرة 3 0 3 011 22

 POLS4205 العام الرأى 3 0 3 011 22

  *مادة اختيارية  3 0 3 011 22

 مجلة الساعات االسبوعية 01 6 01 - -

 

 

 :قاعة بحث مشروع التخرج 

يعد الطالب  حبثًا للتخرج حتت اشراف أحد أعضاء هيئة التددري  فىأحدد االداالت التدى يقرتحهدا القسدم املخدتص ويعتمددها جملد  الكليدة             

 .والجيوز طرح ذلك املقرر فى الفصل الصيفى  . والنهاية العظمى لدرجاته مائة درجة تضاف الموع الدرجات وحيسب بثالث ساعات معتمدة

 

 :إضافة تخصص

ميكن للخريج فى أى من أقسام الكلية أن يقوم بعد خترجه بدراسة ختصص آخر فى ختصصدات الكليدة الرئيسدية للحصدول علدى بكدالوريو، فيده          

ن خترجه كحد أقصى وجيب هلذا ان جيتاز اخلريج بنجاح فى مدة الجتاوز عامني دراسيني كافة مقدررات التخصدص   وذلك فى خالل مخ  سنوات م

 .الرئيسى اجلديد التى مل يسبق له دراستها

 الئحة جزاءات مخالفات االمتحانات

 من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات  552إعماال للمادة 
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من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات إلى كل إخالل ينجم عنة أو  551وفقا للمادة  ينصرف معنى اإلخالل الجسيم -
 .يعتبر إخالل بسيطا  كل ما يخالف ذلك .يخشى منة عدم انتظام االمتحان

.... ( ق والمساطر كاألورا) في مفهوم النص أيضا هو قيام الطالب بنقل معلومات تتعلق بمادة االمتحان من أي أداة مادية  يقصد بالغش -
أما الشروع . إلى كراسة اإلجابة أو التخاطب مع زمالئه بشان مادة االمتحان بصرف النظر عن قدر ما تم نقلة( كالموبايل ) أو إلكترونية 

من جيبه أو في الغش فمفداة بدأ الطالب بإخراج أداة الغش أو تهيئتها للنقل منها دون أن يتم ذلك ومثله أن يضبط أثناء إخراج أوراق 
 . حقيبته تتعلق بمادة االمتحان تمهيدا للنقل منها

 نوع المخالفة
 

 العقوبة األصلية
   اإلخالل بنظام االمتحان : أوال 

 إلغاء االمتحان في مقرر  اإلخالل البسيط (  5) 

 الحرمان من االمتحان في فصل دراسي  اإلخالل الجسيم ( 5) 

   الغش أو الشروع فيه في االمتحان األصلي : ثانيا 

 ( 3)إلغاء االمتحان في ثالثة مقررات  الغش أو الشروع للمرة األولى ( 5) 

 إلغاء االمتحان في فصل دراسي  ( 4)الغش أو الشروع في حالة العودة (  5) 
   إلغاء االمتحان في مقررات التخلف الغش أو الشروع في امتحانات التخلف المنعقدة في دور مستقل : ثالثا 

 


