
 

 

 

 

 
 كلية التجاره



، ويعتبر هذا المركز وحدة من جامعه المنصوره مركز التعليم المفتوح  –بكلية التجارة  أينش -1
وحدات الجامعه ذات الطابع الخاص له استقالله الفني واالداري والمالي وفقًا للمادة 

 .بشأن تنظيم الجامعات 1437لسنه ( 94)من الالئحة التنفيذية للقانون ( 703)
اعد الدراسه وفق نظام التعليم المفتوح الطالب الراغبين في استكمال دراستهم الجامعية تس -2

 .في الحصول علي درجة البكالوريوس في العلوم الماليه والتجاريه

تمنح جامعه المنصوره في المرحله االولي بناء علي طلب مجلس كلية التجاره درجات  -7
 :في احد التخصصين التاليينالبكالوريوس في العلوم الماليه والتجاريه 

 .تخصص إداره أعمال -1
 .تخصص المحاسبه -2

يشترط في الطالب المقبولين بالدراسه وفق ننظام التعليم المفتوح ان يكون الطالب من  -9
الثانويه العام او ما يعادلها ، او احد الدبلومات الفنيه الذين مضي "بين الحاصلين علي 

 ".سنوات علي االقل 5علي تخرجهم 
ي مجلس إداره التعليم المفتوح بالجامعة ، تحديد رسوم الرسوم الدراسه وتفصيالتها، يتول -5

 .بناء علي اقتراح من مجلس الكليه

تكون الدراسه في المركز عن طريق توفير الماده العلميه للطالب داخل مصر وخالرجها  -6
مراجع المعده ، بما يراه المركز مناسبًا عن طريق توفير المحاضرات المكتوبه والكتب وال

باسلوب يناسب هذا النوع من التعليم باالضافه الي الوسائل المسموعه والمرئية وتنظيم 
 .لقاءات دورسه

تعيين مجلس اإلداره بناء علي ترشيح االقسام العلمية بالكلية مرشدين اكاديمين من بين  -3
رشاد الطالب اكاديميًا في عملي ات التسجيل اعضاء هيئة التدريس تكون مهمتهم توجيه وا 

والحذف واالضافه واالشراف علي استخراج المعدالت الفصليه والتراكميه للطالب ومتابعه 
 .مسيرته التعليميه طوال دراسته 

تتم الدراسه طبقا لنظام الساعات المعتمده علي فصلين دراسيين خالل العام الجامعي  -8
مستويات دراسيه ويشرتط لحصور الطالب عل درجة البكالوريوس استكمال وعلي اربعه 

 .ساعه معتمده من المقررات الدراسيه وفق خطة الدراسه الوارده في هذه الالئحه  199

اسبوعا وال تقل عدد الساعات  15ال تقل مده الدراسه في الفصل الدراسي الواحد عن  -4
ساعه اال انه يجوز السماح  18ن ساعات وال تزيد ع 4المسجله في كل فصل عن 

 .ساعه معتمده 21للطالب الخاصل علي تقدير ممتاز بعد الفصل الثاني ان يسجل 



يبدا تسجيل الطالب للمقررات الدراسيه المطلوب دراستها قبل بدايه كل فصل دراسي  -10
باسبوع علي االقل ويكون اخر موعد لتسجيل المقررات الدراسيه نهايه االسبوع االول من 

 .بدء الدراسه في الفصل الدراسي ويشرتط للتسجيل سداد المصروفات المفررة

يكون االمتحان تحريري ولمده ساعتين لحميع المقررات الدراسيه وتحسب النهايه العظمي  -11
درجة ويكون االمتحان في نهايه الفصل الدراسي  في المكان  100لدرجة االمتحان من 

 .والزمان الذين يعلن عنهما المركز

 : يكون تقدير نحاج الطالب في كل مقرر دراسي والتقديرات النهائيه كما يلي -12

  ممتاز 100إلي  40من. 

 80  جيد جدا  40إلي اقل من 

  جيد  80إلي اقل من  65من 

  مقبول  65إلي اقل من  50من. 

ويحسب التقدير التراكمي لجميع مواد الدراسه عدد التخرج بذات التقديرات اما رسوم     
 :ب فيقدر باحد التقديرات االتيةالطال

 ضعيف  50إلي اقل من  75
 ضعيف جداً  75اقل من 

 :ويشترط لحصول الطالب علي مرتبه الشرف ما يلي
 .نجاحه في جميع السنوات بمعدل تراكمي جيد جدا علي االقل (1
 .عدم الرسوب في أي مقرر دراسي خال فتره دراسته (2

 .ل دراسي الحصول علي تقدير جيد علي االقل في أي فص (7

 
تبين الجداول التاليه خطة الدراسه للمقررات الدراسيه لكل مستوي وكل فصل  -19

 :دراسي



 



 











 


