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 هللا عبد متوليعصام الدين الدكتور /  األستاذكلمة السيد 

 رئيس الجامعة                                                                             

 ابنائى واعزائى الطالب؛؛؛؛

لجامعة تتصف  منهنككم بانتسابكإن أرحب بكم ويسعدني إن اتوجة إليكم أل لييطيب 

بالعراقة والخبرة؛ فالجامعة تسير بخطة ثابتة وواعدة نحو تحقيق المزيد من التقدم 

طالبها واالزدنهار والرقى ؛ وذلك بفضل مالديها من اطر تعليمية مميزة وبعزيمة 

ة الذين يسعون بجد ونشاط الكتساب المعرفة واإلفادة من اساتذنهم ومن البيكة التعليمي

 الخصبة التي وفرتها لهم الجامعة وتسعى على الدوام إلى تطويرنها .

وقد أولت جامعتكم انهتماما كبير بطالبها وباحثيها وتيحصيلهم العلمي وقامت بوضع 

قواعد لجودة العملية التعليمية ؛ كما وفرت انهتماما خاصا من خالل أساتذة ذوى 

لبرامج الدراسية الحديثة التي خبرة علمية وتربوية ؛ مع التركيز على الخطط وا

تواكب المستجدات والتطورات العلمية العالمية وبما ينسجم مع متطلبات سوق العمل 

 والحاجات المجتمعية. 

 
 

 رئيس الجامعة                                                                            

 عصام الدين متولي عبداللة  /(أ.د)                                                                                

 

 

 

 

 

 صورة رئيس الجامعة
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 الدكتور /  األستاذكلمة السيد 

 عبد هللا عصام الدين متولي                                    

 نائب رئيس الجامعة لشكون الطالب                         

 ابنائى واعزائى الطالب؛؛؛؛

لجامعة تتصف  مطيب لي إن أرحب بكم ويسعدني إن اتوجة إليكم ألنهنككم بانتسابكي

بالعراقة والخبرة؛ فالجامعة تسير بخطة ثابتة وواعدة نحو تحقيق المزيد من التقدم 

واالزدنهار والرقى ؛ وذلك بفضل مالديها من اطر تعليمية مميزة وبعزيمة طالبها 

رفة واإلفادة من اساتذنهم ومن البيكة التعليمية الذين يسعون بجد ونشاط الكتساب المع

 الخصبة التي وفرتها لهم الجامعة وتسعى على الدوام إلى تطويرنها .

وقد أولت جامعتكم انهتماما كبير بطالبها وباحثيها وتيحصيلهم العلمي وقامت بوضع 

قواعد لجودة العملية التعليمية ؛ كما وفرت انهتماما خاصا من خالل أساتذة ذوى 

برة علمية وتربوية ؛ مع التركيز على الخطط والبرامج الدراسية الحديثة التي خ

تواكب المستجدات والتطورات العلمية العالمية وبما ينسجم مع متطلبات سوق العمل 

 والحاجات المجتمعية. 

 أ.د/ عصام الدين متولي

                                                        
 الجامعة لشئون نائب رئيس 

 التعليم والطالب                                                                                    

 

 صورة نائب رئيس الجامعة
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 صورة الدكتور / حسنين السيد طه

 عميد الكلية                       

 حسنين السيد طهكلمة السيد األستاذ الدكتور /            

 عميد الكلية                                       

 

أتقدم ألبنائي الطلبة والطالبات الجدد والقدامى  بخالص التهنكة بمناسبة بداية العام الدراسي 

صبو إليه فمما ال شك فيه أن يالجديد  وبهذه المناسبة أدعو هللا العلي القدير إن يحقق كل منا ما 

الحميدة من االلتزام من أخالقيات والسعي إلي  تلك المرحلة الرانهنة تتطلب منا التمسك بقيمنا

طلب العلم ونهذا لن يأتي إال بالعمل الجاد المخلص وباستثمار القدرات في وطن آمن تتفاعل فيه 

تلك المعطيات متطلعين إلي أمل جديد تحصي خطواته وتحدد تكاليفه وآلياته , ونستفيد من 

 تجارب الغير بنجاحاته وإخفاقاته.

بة ننتهز نهذه الفرصة بأن أنهمس في أذان طالب تلك الكلية وأدعونهم إلي الجدية في وبهذه المناس

العمل والتسلح بالعلم والحرص الشديد علي وضع األنهداف التي تتناسب مع اإلمكانيات 

 والرغبات والطموحات فاجعلوا هللا أمام أعينكم , وخدمة الوطن نهدفكم لتحقيق النجاح وغايته.

 العلي القدير أن يوفقنا جميعا , من أعضا  نهيكة تدريس وطلبة لتحقيق ما وأخيرا نرجو من هللا

ينتظر من بلدنا العزيز مصر من رقى ونجاح وتحقيق لآلمال على جميع المستويات فكما نعلم 

أن العمل عبادة امتثاال لقوله تعالى "وقل اعملوا فسيرى هللا عملكم ورسوله والمؤمنون" وأن 

  لقوله "وتعاونوا على البر والتقوى وال تعاونوا على االثم والعدوان"نتعاون جميعا امتثاال

 فاهلل نسأل لنا جميعا السداد والتوفيق ولمصرنا العزيزة العزة والفخار.

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 
 أ.د/ حسنين السيد طه

 عميد الكلية                                                                                                             
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 كلمة السيد االستاذ الدكتور / 

 عبد الحميد احمد احمد شاهين                                 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                              

 

 رة بالسادات...طلبة وطالبات كلية التجا إلىرسالة من القلب 

مواتية  اآلنآمالنا معلقة على ثورتكم ضد الجهل بالعلوم الشرعية والوضعية والفرصة أصبحت 

لبذل مزيد من الجهد لطلب العلم لتكونوا نواة لمجتمع صالح ننعم فيه جميعا باألمن واألمان 

 ورغد من العيش , بعيدا عن المحسوبية والوساطة.

الجيد  لإللمامطريق العلم والعمل بجد واجتهاد  إلىير نمط حياتكم دعوة خالصة وصادقة لتغي إنها

اد وغيرنها , لتكونوا احد واالقتص واإلدارةبالعلوم التجارية في مجاالت المحاسبة 

واالقتصادي , عندما يحين وقت تحملكم  واإلداري في مكافحة الفساد الماليالركائزاالصيلة 

 .في مواقع العمل المختلفة  تللمسؤوليا

ما فيه الخير لوطننا الحبيب مصر ولسائر األمة العربية  إلىيوفقكم ونحن معكم  أنوهللا أسأل 

 . واإلسالمية

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 

 د/ عبد الحميد أحمد شاهينأ.                                                                                

   لشئون التعليم والطالبوكيل الكلية 

 

 

 

 

صورة وكيل الكلية 

 لشكون التعليم والطالب
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 كلمة السيد الدكتور / 

 وجيه عبد الستار                           

 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث            

 

 جامعة مدينة السادات –الطلبة والطالبات بكلية التجارة  إلى

 أنوأدعو هللا العلي القدير  2015/2016 كل عام وأنتم بخير بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد

التمسك  إطاروذلك في  إليهيجعله عاماً سعيداً عليكم وعلينا جميعاً وان يحقق كل منا ما يسعى 

 بالقيم الدينية واألخالقية .

نهيكة التدريس ,  أعضا يوفق جميع العاملين في الكلية من  أنمن هللا سبحانه وتعالى  وأتمنى

ما فيه الخير لبلدنا الحبيبة مصر من تقدم وازدنهار في جميع المجاالت  إلىبة والعاملين , والطل

 وعلى كافة المستويات .

عينيه في كل سلوكياته  أماموان يجعل هللا  إليهيضع كل منكم نهدفاً يسعى  أنوفي النهاية يجب 

 وتصرفاته .

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 

 

 د/ وجيه عبد الستار نافع                                                                     

 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث                                                                    

 

 صورة د/ وجيه عبد الستار
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 كلمة السيد الدكتور /
 رمضان عبد الحميد الميهي                          

 المنسق األكاديمي لشعبة اللغة اإلنجليزية                 
 

 

 أبنائي وبناتي الطلبة والطالبات...

ونهذا العام الدراسي حقيقةً يتميز  2015/2016يطيب لي أن أنهنككم ببد  العام الدراسي الجديد 

 .عصر التنمية والتقنيات الحديثةالدراسية السابقة بأنه جا  في ظل  األعوامعن 

شاركتكم في جميع أنشطة الكلية الطالبية بجدية وفاعلية مختلفة عن سابقتها ويسعدني شخصيا م

 في األعوام الماضية , معبرين عن أمالكم وطموحاتكم لمستقبل واعد في مصر الجديدة .

كان لزاما علينا أال نألوا جهداً حيثما بات ذلك ممكناً لكي يتمتع أبنائنا وبناتنا الطالب والطالبات 

 حر موحد القوى لتخريج األيدي النانهضة ببلدنا الحبيب . بمجتمع جامعي

أرجو من هللا سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن نضفي أجوا  الثورة على الكلية بما فيها من احترام 

 للعلم والبحث العلمي والثقافة.

 وهللا ولي التوفيق.

 
 

 ضان عبد الحميد الميهيد/ رم                                                           
 المنسق األكاديمي لشعبة اللغة االنجليزية 

 
 

 
 

 

 صورة د / رمضان عبد الحميد الميهي 

 المنسق األكاديمي لشعبة اللغة اإلنجليزية
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 كلمة السيد الدكتور /
 د/ عمار فتحي موسى                          

 المنسق األكاديمي للتعليم المفتوح                   
 

 

 

 جامعة مدينة السادات , –إلى الطلبة والطالبات بكلية التجارة 

وانى واخواتى الطلبه وطالبات التعليم المفتوح انهنكهم وأنهنى نفسى معكم ببدايه العام الدراسى اخ

الجديد ويسعى التعليم المفتوح الى تمكين الطالب من التحصيل واكتساب المهارات االساسيه 

التى يتطلبها سوق العمل المصرى والعربى وتوفير فرصه مميزه للتعليم لمن ال تستوعبهم 

من ال يسمح لهم مجموعهم بالدراسه النظاميه فى مجال حالياسه النظاميه بالتعليم العالى الدرا

للطالب والعاملين الذين يرغبون فى رفع مستوانهم  رتخصصه واتاحه فرصه التعليم المستم

 العلمى والثقافى .

 

نيا لحضراتكم واننى على ثقه تامه بأننا ومن خاللكم نستطيع تحقيق االنهداف التى نسعى اليها متم

 دوام التوفيق والنجاح.

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 

 موسى  فتحيد/ عمار                                                                                 

 لتعليم المفتوحالمنسق األكاديمي ل                                                                      

 عمار فتحي موسى صورة د/ 

 المنسق األكاديمي للتعليم المفتوح
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 كلمة أسرة رعاية الشباب

 

بهاذه الكلياة داعاين  اللتحااقكمأعزائي طلبة و طالباات الكلياة خاالص التهنكاة بتوفياق هللا 

 أن تحققوا كل آمالكم لخدمة نهذا الوطن بإخالص. المولي عز وجل

 اساتغالل طاقاات الطاالبجامعاة بأنهمياة األنشاطة الطالبياة ووانطالقا من إيمان ال      

اضاية والثقافيااة قامات بتاوفير الاادعم الماالي والمعنااوي فاي المجااالت االجتماعيااة والري

ايااة عامااة وذلااك ماان خااالل إشااراف متميااز لرالجوالااة والخدمااة العوالفنيااة واألساار و

 الموانهب المختلفة. كتشاف وتنميةعلي جميع األنشطة الطالبية الالشباب 

ايا المجتمااع تاانظم الناادوات الثقافيااة ماان الكليااة علااي ربااط الطااالب بقضاا وحرصاااً       

التااي يحاضاار فيهااا كبااار المفكاارين والعلمااا  وإسااعاد الطااالب ماان خااالل الاارحالت 

والمعسااكرات ومااان نهااذا المنطلاااق نااادعوكم أن تكونااوا أعضاااا  بااارزين فاااي أسااارتنا 

 للتعرف واالستفادة واالستمتاع أكثر بأنشطتنا المختلفة.

 

 شبابالأسرة رعاية 
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 لساداتمدينة اجامعة 

بشأن تعديل بعض  2006( لسنة  267صدر قرار رئيس الجمهورية رقم )  -

أحكام الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والمتضمن في المادة األولى 

   بند عاشراً الفقرة الثانية إنشا  فرع لجامعة المنوفية بمدينة السادات ويضم 

 ( كليات ومعهد . 8) 

والذي يقضي بأن  2013( لسنة  180ية رقم ) صدر قرار رئيس الجمهور -

 -تكون مدينة السادات مقر الجامعة وتضم :

 كلية التربية الرياضية -1

 كلية التجارة  -2

 كلية الحقوق  -3

 كلية الطب البيطري -4

 كلية السياحة والفنادق -5

 كلية التربية -6

 معهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية -7

 يةمعهد الدراسات والبحوث البيك -8

 

 
 

 
 
 

 
 



 12 

 موقع الكلية لمدينة السادات
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 نبذة عن مدينة السادات

تعتبر مدينة السادات امتادادا طبيعياا لمحافظاة المنوفياة وكاان إلنشاا  نهاذه المديناة نهادف أساساي 

 الجزئي ألبنا  المنوفية إلى خارج حزام الكثافة السكانية التي تعانى منها المحافظة االنتقالونهو 

ونشار الصاناعات التااي تخلاق فارص عماال للشاباب وفااتح آفااق جديادة ألبنااا  المحافظاة وجااذب 

 رؤوس األموال المصرية والعربية وخلق تجمع صناعي كبير .

وتعتبر مدينة السادات ثاني مدن الجيال األول التاي قامات نهيكاة المادن العمرانياة الجديادة         

ا جديدا يرتكز على النشااطين الصاناعي والزراعاي لتصبح مجتمعا عمراني 1976بإنشائها عام 

ولقد كاان موقعهاا الفرياد باين القاانهرة واإلساكندرية ومحاذاتهاا للادلتا األثار الكبيار لجعلهاا مركازا 

 لجذب االستثمار المحلى واألجنبي لخلق تجمع عمراني كبير. 

طرياق القاانهرة 93الكيلاو تقع مدينة السادات في االتجاه الشمالي الغربي لمدينة القاانهرة عناد     

كام ويتميااز موقاع مدينااة 130/اإلساكندرية الصااحراوي كماا أنهااا تبتعاد عاان اإلساكندرية بحااوالى

الساادات بوجااود شابكة طاارق تربطهااا بالقاانهرة واإلسااكندرية ومحافظااات الادلتا وتبلاا  مساااحتها 

متار وقااد 500000منااطق صااناعية علاى مساااحة 5نسامة وتضاام 75000كام ويقطان بهااا 500

الاف فادان ممااا جعال منظمااة 33 بحااواليت المديناة بحاازام اخضار بمسااحة إجماليااة تقادر أحيطا

الصحة العالمية تضعها في تصنيف أفضل عشر مجتمعات صناعية في منطقة الشارق األوساط 

لنظافة بيكتها وسالمة مواردنها الطبيعية خاصة مياه الشرب  وقد تام تخطايط منطقاة الصاناعات 

الشرقية للمدينة وذلك لحماية المنطقة السكنية من األبخرة والضوضا   لتقع في الناحية الجنوبية

وجمياع صااور التلااوث الناتجااة عاان النشاااط الصاناعي ولقااد جااذبت مدينااة السااادات اسااتثمارات 

متزايدة فاي الصاناعات الثقيلاة والمتوساطة والخفيفاة باإلضاافة إلاى ورع الصاناعات الصاغيرة 

 المغذية.   
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 رنهانشأة الكلية و تطو

 

  تم افتتااح فارع لكلياة التجاارة بمديناة الساادات اعتباارا مان العاام الجاامعي

2001  /2002. 

  باسااتقالل الكليااة فااي  2006لعااام  267صاادر القاارار الجمهااوري رقاام

 .2006أغسطس 

  افتتح وزير التعلايم العاالي ا.د / نهااني نهاالل مبناي المادرجات الجديادة فاي

 .25/12/2006عيد الجامعة 

 ة بإنشاا  قاعاات الدراسااة لشاعبة اللغاة اإلنجليزياة وللتطبيقااات قامات الكليا

 .2007في يناير 

 ناااوي رئاايس الجامعااة المبنااي اإلداري للكليااة فااي افتااتح ا.د / عباااس الحف

 . 2007عيد الخريجين ابريل 

  تم تجديد قاعاات شاعبة اللغاة االنجليزياة ومادرجات الكلياة الساتقبال العاام

 .2016/  2015الجامعي الجديد 

  رعاياااة الشاااباب بالكليااااة  وإدارةشاااكون الطاااالب  أدارةكماااا تااام تجدياااد

 .2016/  2015الستقبال العام الجامعي الجديد 
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    2013( لسنة 180المرحلة الثالثة : صدور قرار السيد رئيس الجمهورية رقم )

 بإنشاء جامعة مدينة السادات

في المرحلة الثالثة حتي  2013ستكمال فترة من في المرحلة الثانية وا 2013حتي  2011شريف منالدكتور 
 حتي االن 2014والدكتور حسنين من نوفمبر   2014/  9
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 مجلس الكلية

  

                                                 حسنين السيد طه األستاذ الدكتور/

                 عميد الكلية                                                                  

 الدكتور/ عبد الحميد أحمد شاهيناألستاذ 

  الكلية لشئون التعليم والطالب لأستاذ المراجعة ورئيس قسم المحاسبة ووكي                                          

 نافع روجيه عبد الستاالدكتور/ 

 أستاذ مساعد بقسم إدارة األعمال                                                         

 / فؤاد محمد حسان األستاذ الدكتور

 أستاذ متفرغ بقسم الرياضة والتامين واإلحصاء                                                     

 األستاذ الدكتور / محمد صفوت قابل 

 أستاذ متفرغ بقسم اإلحصاء والمالية العامة                                                     

 مد حسنينأحاألستاذ الدكتور / منيرة  

 أستاذ متفرغ بقسم الرياضة والتأمين واإلحصاء                                                    

 األستاذ الدكتور/ شريف محمد على 

 أستاذ ورئيس قسم االقتصاد والمالية العامة                                                    

 رمضان عبد الحميد الميهيالدكتور/ 

  مدرس بقسم المحاسبة والمدير التنفيذي لوحدة الجودة                                                           

 الدكتور / أسامة ربيع سليمان 

 أستاذ مساعد بقسم الرياضة والتأمين واإلحصاء                                                            

 الدكتور / ياسر إبراهيم داود  

 مدرس بقسم اإلحصاء                                                               

 الدكتور / جهاد أحمد نور الدين  

 مدرس بقس اإلحصاء                                                               

   الدكتور / عمار فتحي موسى

 مدرس بقسم إدارة األعمال                                                                
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 : األقسام العلمية بالكلية

 األعمال : إدارة: قسم  أوالا 

 الوظيفة االسم م

 األعمال إدارةسم رئيس قعميد الكلية و أ.د/ حسنين السيد طه 1

 أستاذ مساعد د/ وجيه عبد الستار نافع 2

 مدرس  / عمار فتحي موسىد 3

 مدرس د/ أيمن عادل عبد الفتاح 4

 مدرس  محمد شحاتة/ جمعه  د 5

 مدرس مساعد أ/ محمد فوزي البردان 6

 درس مساعدم أ/ ربيعة محمد محمود ياسين 7

 مدرس مساعد أ/ بدوي سعيد يونس سيد 8

 درس مساعدم أ/ السيد ماهر محمود خلف 9

 مدرس مساعد أ/ محمد عادل حسن عبد الرازق 10

 معيد احمد عبد الرؤوف حمزةأ/  11

 معيد أ/ محمد صبحي توفيق عبد الوهاب 12

 معيد نبيل مصطفى عبد الواحد أ/  13

 معيد أ / أيمن كمال عبد الناصر 14

 معيد أ / جنتان مصطفى كامل 15

 معيد / محمود عبد العاطي ابوسيفا 16

 معيدة ا/ منى محمد توفيق كشك 17

 معيدة ا/ نهلة ربيع الفقى 18

 معيدة ا/ وسام حمدان أحمد الحورانى 19

ا ثا  : قسم المحاسبة : نيا

 الوظيفة االسم م

ووكيل الكلية لشئون التعليم  المراجعة أستاذ  د/ عبد الحميد أحمد شاهينأ.  1

 يس قسم المحاسبةورئ والطالب

 مدرس د/ رمضان عبد الحميد الميهي 2

 مدرس  فهميد / عالء الدين عبد العزيز  3

 مدرس د / محمد عبد الشكور شحاتة 4

 مدرس شحاته  أحمدأ/ محمد موسى  5

 درس مساعدم أ/ مروة أحمد عبد الرحمن 6

 درس مساعدم أ/ رجب محمد عمران 7

 معيد أ/ السيد عوض السيد 8

 معيد رمأ/ عمرو هاني مح 9

 معيد بدر أحمد أ/ إسماعيل فرج  10

 ةمعيد أ/ داليا المغاوري فرج 11

 معيد أ/ إبراهيم جمعة يوسف عامر 12



 18 

 معيد أ/ أكرم سامي مرقص 13

 معيد سامح سالم عوض سالما/  14

 ةمعيد ا/ فاطمة محمود عبد الاله 15

 ةمعيد عنب عبد العزيز ا/ امانى نبيل 16

 ةمعيد ا/ إيمان عيد عبد العاطي 17

 معيد ا/ عمرو عادل عبد الفتاح 18

 معيد ا/ محمد رزق إسماعيل الشيخ 19

 معيد ا/ إسالم مبروك الشافعي أبو العطا 20

 ةمعيد ا/ مرينة روماني لوندي 21

 معيد ا/ عماد على مصطفى سليم 22

ا   : قسم االقتصاد : ثالثا

 الوظيفة االسم م

 رئيس قسم االقتصاد د/ شريف محمد علىأ. 1

 أستاذ متفرغ أ.د/ محمد صفوت قابل 2

 مدرس د/ ياسر إبراهيم داوود 3

 مدرس د / جهاد احمد نور الدين  4

 مدرس مساعد أ/ طارق محمد صفوت قابل 5

 مدرس مساعد أ/ صموئيل صفوت كامل 6

 معيد حسام الدين احمد عبد المنعمأ/  7

 ةمعيد ي سعدأ/ جوهرة عل 8

 معيدة ا/ داليا رمضان فضل محمد  9

 ابعا : قسم اإلحصاء والرياضة والتامين :ر

 الوظيفة االسم م

 ورئيس قسم الرياضة أستاذ متفرغ أ.د/ محمد فؤاد حسان 1

  متفرغ ذاستا أ.د/ منيرة أحمد حسين 2

 استاذ مساعد سليمان أمينربيع  أسامةد/  3

 مدرس مساعد أ/ هانم مبروك خالد 4

 مدرس مساعد أ/ أسماء محمد وهبة 5

 مدرس مساعد حلمي عبد الخالقأ/ محمد  6

 درس مساعدم أ/ عالء فرج مسعود 7

 معيد أ/ مصطفى كمال عبد الرحمن 8

 ةمعيد أ/ ريم صبحي مهدي السيد 9

 معيد النحاس حمديأ / احمد  10

 ةمعيد أية سعيد محرمأ /  11

 معيد شحوت حسينأ / محمود على م 12

 ةمعيد طارق عبد العزيز أ / ندى 13

 معيدة ا/ غيداء أبو بكر إبراهيم سعد 14
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 بالكلية اإلداريالجهاز 

 

 مدير عام الكلية                   األستاذ/ عبد العليم محمود إسماعيل

 -شئون التعليم والطالب : ةإدار

 شئون التعليم والطالب  إدارةمدير                      عبد المقصودهدية عبد العزيز أ/ 

 شئون التعليم والطالب رئيس قسم                                  احمدشعبان مبروك أ/ 

 مراجع القسم                             إيهاب أحمد الشبراوي أ/ 

 (انتظام)لثالثة ا الفرقة مسئول                  جمال القزاز                  أمانيأ/

 (انتظام) انيةثال الفرقةمسئول              أ/رشا سعيد الشرقاوى                   

   + الوافدين (انتظام) األولىمسئول الفرقة      أ/ ماجدة أحمد عبد اللطيف                      

ومسئول التسجيل وشئون  (لغة) ىاألول الفرقةمسئول                     أ/محمد على شرف الدين        

 اللغةشعبه باالمتحانات 

 ( لغة) الثانية الفرقة مسئول                           منصور إسماعيلأ/عزه 

 (لغة)والرابعة  الثالثةمسئول الفرقة           أ/ صابرة الصاوي                       

  (انتساب) مسئول الفرقة األولى والثانية            أ/ ماجدة حسنى عياد                 

 (انتساب) ةالثثال الفرقة مسئول                                      توفيقأ/هانم 

 ) انتظام (  مسئول الفرقة األولى والثانية           أ/ نجالء دياب                         

 لغة ( ) ةالثالثة والرابعسئول الفرقة م         أ/ محمد شرف                         

 + الوافدين (انتساب) مسئول الفرقة الرابعة          أ/ صفاء منصور                     

 انيث و أولترم  الثثل مستوي ئومس                                  التهاميأ/عزه 

 الثاني ترم أول وتأني ترم ثانيتوى ل المسئومس                              النحاس  فاطمةأ/

   وثاني أولترم  الرابعالمستوى  مسئول   محمد السيد                           ميأ/

 + الخرجين (انتظام)أ/ نجالء محمد دياب                         مسئول الفرقة الرابعة 

 ابعة )انتظام( + الخرجينمسئول الفرقة الر      محمد عبد العزيز            إبراهيمأ/
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 إدارة الدراسات العليا والبحوث :

 الدراسات العليا اإلدارةمدير                  على إبراهيم محمد حمادةأ/ 

 دراسات عليا    أ / احمد عبد الحميد شاهين              

 دراسات عليا صباح عبد اللطيف الشاذلي               أ/ 

 دراسات عليا                         قعمرفت محمد بريأ / 

 

 -: اإلداريةشئون العاملين والشئون إدارة 

 اإلدارةتركي                       مدير  الهاديعبد أ/ سعيد 

 رئيس قسم شئون العاملينبحه مصطفي شتا                     اأ/ص

 اتا/ كريمة عبد الغنى أحمد                  تأمينات والمعاش

 الموظفين أ/ مها محمد عبد الرحمن                استحقاقات

 أحالم محمد حافظ نوح                    ملفات أ. ه.ت وعاملين

 شخب                 استحقاقات أ. ه.ت أبوا/ محمود محمد 

 األرشيفمحمد الشايب                      حمديا/ 

 -إدارة المشتريات :

  اإلدارةلجمال                 مدير أ/ اشرف جابر ا

 أ/ رجب عباس عبد هللا               أمين المخزن

  حسن ابراهيم                 كاتب شطب والعهد راندا أ/

 -إدارة الشئون المالية :

 اإلدارةأ/ احمد رضوان البحيري                 مدير 

 شئون مالية ثان أخصائيمصطفى                 إبراهيمأ/ هويدا 

 إداريةكاتب شئون           وفاء قرني عبد العظيم       أ/ 
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 -إدارة الحسابات :

 اإلدارةمدير   الخولي                       عبد الرحمن   أيمنأ/ 

 حدة الحسابيةووكيل ال  لمياء عادل حسن سعد الدين                    أ/ 

 أول إداريةشئون كاتب                       عبد الباري موسى    أحالمأ/ 

 )مراجع(محاسب                                     أ/ رضا حامد طه

 )مراجع( محاسب          أ/ احمد السيد حنفي                         

 محاسب        أ/ نادية محمد طمان                          

 محاسب                            أ/ أمال مبروك غنيم      

 محمد علي                                 كاتب شئون ماليه إسعادأ/

 عفاف فرج شاهين                                 محاسب ا/

 ا/ رباب سعيد عبد العاطى                         محاسب

 -إدارة المكتبة :

 اإلدارةمدير                أ/ هند سيد احمد               

 أ/ هدى عبد الرؤوف خليل                مسئول المكتبة

 -مكتب عميد الكلية :

 أ/ جمال الزيات                           مدير مكتب عميد الكلية

 أ/ رانيا حجازي                                السكرتارية

 السكرتارية           أ/ ألفت إلهامي                      

 -: قسم الصيانة والتشغيل

 قسم الصيانةرئيس  عبد الجواد                 فتحي/ محمد  مهندس

 معاون الكلية            أ/ عادل عابدين عمارة                  

 مسئول المعمل         أ/ السيد بيومي جعفر                      

  -: الخزينة

 مسئول الخزينة                               أ/ علي كشك

 ينةأ/ معوض غنيم                          مسئول الخز



 22 

 

 رؤية الكلية
 

 .اا وإقليمياا في العلوم التجاريةالتميز في األداء لتحقيق الريادة محلي

 

 رسالة الكلية

 
في المجاالت التجارية،  كلية التجارة جامعة مدينة السادات مؤسسة تعليمية بحثية متخصصة

تعتمد علي تطبيق مناهج دراسية عملية متطورة إلعداد خريجين مؤهلين علمياا وعملياا 

 .بة روح العصر ومتطلبات سوق العمللمواك
 

 

 غايات الكلية                                      أهداف الكلية         
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

   عضو نهيكة تدريس ذو جدارات علمية ومهنية

 متميزة.

  لبي احتياجات برامج علمية متطورة ومتميزة ت

 الفكات المستهدفة للمجتمع المحيط.

   خريج يواكب روح العصر ويلبي متطلبات سوق

 العمل.

  . نهيكل تنظيمي مالئم وجهاز إداري كف 

   بنا  مدرسة علمية رائدة في تأصيل الفكر
اإلداري والمحاسبي والتأميني واالقتصادي 

 المعاصر.

   متاحة ال واإلمكانياتاالستغالل األمثل للموارد

 والممكنة والعمل علي تنميتها.

  .دور رائد وفعال في خدمة المجتمع وتنمية البيكة 

   امتالك مقومات التطوير والتحديث المستمر
والقدرة علي التفاعل مع مستجدات وتقنيات 

 العصر.

   بحث علمي متميز يخدم المشروعات التطبيقية
 وخطط التنمية اإلقتصاديةواإلجتماعية.

 

  .تطوير البنية التحتية للكلية 

   توفير بيكة محفزة وفعالة للعملية التعليمية
 والبحثية.

   استحداث برامج جديدة بما يواكب متطلبات

 سوق العمل.

   تمكين خريجي الكلية من تحقيق ميزة تنافسية

 في سوق العمل. 

  محلياً  اإلستراتيجيةاكات دعم وتعزيز الشر

 .وإقليمياوعربياً 

  .التوسع في التعليم االلكتروني والتعليم عن بعد 

 بأخالقيات المهنة والقيم الجامعية. االلتزام 

  .تعزيز وتطوير الدراسات العليا والبحث العلمي 
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 بكالوريوسنظام الدراسة في مرحلة ال

 مدة الدراسة : -1

 مدة الدراسة للحصول علي درجة البكالوريوس في التجارة هي أربع سنوات أكاديمية .

 شروط الدراسة : -2/1

  الحصول علي الشهادة الثانوية أو ما يعادلها ويقبل الطالب من خالل مكتب التنسيق للقبول

 موجه .بالجامعات بالنسبة لطالب االنتظام وطالب االنتساب ال

 . يجوز نقل قيد طالب االنتساب الموجه إلي االنتظام بشرط أن ال يقل التقدير العام للطالب عن جيد 

 : بالنسبة لطالب شعبة الدراسة باللغة اإلنجليزية 

يحدد عددهم بقرار مجلس الجامعة وموافقة مجلس الكلية وبناء علي المجموع الكلي +درجة اللغة  -

 من مجموعها .% 80اإلنجليزية بحد ادني 

يجوز للطالب التحويل من شعبة الدراسة باللغة اإلنجليزية إلي شعبة الدراسة باللغة العربية إذا تعذر  -

 عليه الدراسة فيها .

 النجاح والرسوب : -2/2

 : يقدر نجاح الطالب في المقررات وفي التقدير العام وفقا لما يلي 

 مجموع الدرجات .% فأكثر من 90ممتاز                         -

 % من مجموع الدرجات .90% إلي اقل من 80جيد جدا                من   - 

 % من مجموع الدرجات .80% إلي اقل من 65جيد                           من  -

 % من مجموع الدرجات .65% إلي اقل من 50مقبول                       من  -

 الرسوب كما يلي :

 % من مجموع الدرجات .50إلي اقل من  %35ضعيف من  -

 % من مجموع الدرجات .35ضعيف جدا اقل من  -

 . يمنح الطالب مرتبة الشرف إذا لم يقل تقديره في كل سنة من سنوات الدراسة عن جيد جدا 

 فرص القيد : -2/3

 تحدان يجوز بموافقة مجلس الكلية الترخيص للطالب الراسبون بفرقتهم لمدة عامان أن يتقددموا لالم

من الخارج ماعدا طالب الفرقة األولدي مدع إضدافة فرصدتين إضدافيتين للراسدبين مدن طدالب الفرقدة 

النهائية وقبل النهائية في المقررات التي رسبوا فيها ،ويستمر الترخيص لطالب الفرقة النهائية حتى 

 يتم نجاحهم إذا رسبوا فيما ال يزيد عن نصف عدد المقررات .

 : االعتذارات -2/4

  إذا تخلف الطالب عن دخول االمتحان بعذر قهري يقبله مجلس الكلية ال يحسدب غيابده رسدوبا بشدرط

 أال يزيد عدد التخلفات عن فرصتين متتاليين أو متفرقين خالل سنوات الدراسة بالكلية .

  فدي  أثناء االمتحانات أو بعدها بما ال يزيد عن يومين مدن نهايدة مواعيدد االمتحاندات االعتذاراتتقدم

 نهاية العام وان تكون موثقة بالشهادة المرضية .

 إيقاف القيد : -2/5

  يجدوز لمجلددس الكليدة أن يقددف قيددد الطالدب لمدددة سدنتين متتدداليتين أو متفددرقتين وتزيدد مدددة الوقددوف

 بموافقة مجلس الجامعة في حالة الضرورة .
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 لوائح والتقاليد الجامعية :التأديب للخارجين عن نظام الجامعة وكل من اخل بالقوانين وال -2/6

 إذا خالف الطالب القوانين واللوائح والتقاليد الجامعية يتعرض للعقوبة اآلتية : -

 التنبيه شفاهه أو كتابة .                                             -ا

 اإلنذار .                              -ب 

 ت لمدة ال تزيد عن شهر .                      الحرمان عن الحضور لدروس احد المقررا -ج

 الحرمان من بعض الخدمات الطالبية .                -د 

 الفصل من الكلية لمدة ال تتجاوز شهرا .                  -ـ ه 

 الحرمان من دخول االمتحان في مقرر أو أكثر . -و
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 شعبة اللغة

شدعبة الدراسدة باللغدة اإلنجليزيدة بمرحلدة البكدالوريوس  مديندة السداداتد بكلية التجدارة جامعدة يوج -

ة لكليدة وتعتبر القواعد المنظمة للدراسة بهذه الشعبة جزء لده طبيعتده الخاصدة مدن الالئحدة الداخليد

 . الساداتجامعة  –التجارة 

 : نظام القبول 

جنة اإلشدراف العدام يحدد عدد الطالب المقبولين بشعبة الدراسة باللغة اإلنجليزية بناء علي اقتراح ل -

 وموافقة مجلس الكلية .

يقبل الطالب للدراسة بالشعبة من الحاصلين علي الثانوية العامة المصرية ) انتظام ( أو مدا يعادلهدا  -

 المحولين للكلية وتتم المفاضلة بينهم وفقا لما يلي : أوالمرشحين من مكتب التنسيق 

 عليده الطالدب مضدافا إليده درجدة اللغدة  الدرجة المئوية علي أساس المجموع الكلدي الحاصدل

% ( + درجة المستوي الرفيدع منسدوبة إلدي 80اإلنجليزية ) علي أن ال تقل تلك الدرجة عن 

 الدرجة العظمي لكل منهم .

  يجدوز تحويدل الطددالب مدن كليدات مندداظرة مدن الدارسددين بشدعبة اللغدة اإلنجليزيددة بعدد إجددراء

 قواعد العامة للتحويل بالجامعة المقاصة التعليمية الالزمة وفي إطار ال

  يحق للطالب الذي يتعذر عليه االستمرار في الدراسة باللغة اإلنجليزية التحويل إلدي الدراسدة

 باللغة العربية في نفس الفرقة المقيد بها وذلك بموافقة مجلس الكلية .

 

 التعليم المفتوح

بدرامج التعلديم المفتدوح  فديالفنيدة للتسدجيل وكذلك طدالب الددبلومات  تقبل الكلية طالب الثانوية العامة 

 بشرط مرور خمس سنوات من الحصول على المؤهل . المحاسبة فيللحصول على درجة البكالوريوس 

أما الطالب الحاصلين على المعهد الفني التجاري يشترط مدرور ثدالث سدنوات فقدن  مدن سدنة الحصدول 

 على المؤهل .
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 خطة الدراسة 

 توزيع المقررات الدراسية علي سنوات الدراسة وعدد ساعات المحاضرات  تبين الجداول اآلتية

 النظرية والتطبيقية أسبوعيا .

 توزيع المقررات الدراسية علي سنوات الدراسة                                   

 الفرقة األولي ) شعبة عامة (

 الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول

 المواد

ات عدد الساع
 المواد األسبوعية

عدد الساعات 
 األسبوعية

 تطبيقات محاضرة تطبيقات محاضرة

أصول المحاسبة 
 المالية

3 1 
 (   1)محاسبة شركات

3 1 

 1 3 مبادئ تسويق     1 3 (1الرياضة التطبيقية)

 أصول إدارة األعمال
3 1 

دراسات كمية 
وتطبيقات حاسب 

 آلي
3 1 

 _ 3 ك تنظيمي سلو 1 3 مبادئ اقتصاد جزئي 

اقتصاديات الموارد 
 التطور االقتصاديو

3 _ 
 مبادئ إدارة الخطر 

3 _ 

 مدخل قانون   
3 _ 

 1 3 مبادئ اقتصاد كلى 

مصطلحات تجارية 
  بلغة أجنبية )*(

2 _ 

18 4 20 4 

 

ص لهم محاضرة ( في الثانوية العامة يخص2( في حالة قبول طالب بالكلية غير الدارسين لمادة رياضة )1) 

ساعتين وتطبيقات ساعة واحدة في الرياضة وان يجتاز الطالب االمتحان في المادة التي تعقد في الفصل 

 الدراسي األول وال يمنح درجة البكالوريوس إال بعد اجتياز المادة بنجاح .

  قسم التامين ساعة .لقسم المحاسبة ساعة وليخص 
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 الفرقة الثانية ) شعبة عامة (

 الفصل الدراسي الثاني الدراسي األولالفصل 
 

 المواد
عدد الساعات 

 األسبوعية
 

 المواد
عدد الساعات 

 األسبوعية

 تطبيقات محاضرة تطبيقات محاضرة

 1 3 محاسبة متخصصة  1 3 (2محاسبة شركات )
 1 3 مبادئ اإلحصاء 1 3 إدارة اإلنتاج
 1 3 اقتصاديات نقود وبنوك 1 3 رياضة مالية

 1 3 إدارة الموارد البشرية 1 3 تحليلي اقتصاد

رياضيات التمويل الدولي  1 3 التامين
 1 3 وأسوق المال

 تاريخ الفكر االقتصادي
3 1 

 _ 3 قانون تجاري

مصطلحات تجارية باللغة 
 األجنبية 

3 _ 

18 6 20 5 

 
 واحدةتصاد والمالية العامة ساعة يخص قسم إدارة األعمال ساعة واحدة وقسم االق. 

 الفرقة الثانية ) شعبة اقتصاد (

 الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول

عدد الساعات  المواد
 األسبوعية

عدد الساعات  المواد
 األسبوعية

 تطبيقات محاضرة تطبيقات محاضرة

 1 3 محاسبة متخصصة  1 1 (2محاسبة شركات )

 1 3 مبادئ اإلحصاء 1 1 إدارة اإلنتاج

 1 3 اقتصاديات نقود وبنوك 1 1 ماليةرياضة 
 1 3 اقتصاديات العمل 1 1 اقتصاد تحليلي

 1 1 التامين
رياضيات التمويل 

 1 3 الدولي وأسوق المال

 تاريخ الفكر االقتصادي
1 1 

 _ 3 قانون تجاري

مصطلحات تجارية 
 نبيةباللغة األج

2 _ 

18 6 20 5 

 
  وقسم االقتصاد والمالية العامة ساعة واحدة .يخص قسم إدارة األعمال ساعة واحدة 
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 الفرقة الثالثة )شعبة العامة (

 الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول

 
 المواد

عدد الساعات 
 األسبوعية

 
 المواد

 عدد الساعات األسبوعية

 تطبيقات محاضرة تطبيقات محاضرة

 _ 3 إدارة تفاوض 1 3 أصول مراجعة

 _ 3 مالية عامة  1 3 ل إحصائيتحلي

 1 3 المحاسبة اإلدارية 1 3 (1محاسب تكاليف )

تطبيقات محاسبية علي 

 الحاسب
 1 3 محاسبة حكومية ودولية 1 3

 1 3 إحصاء تطبيقي  1 3 إدارة عامة ومحلية

 اقتصاديات التجارة الدولية
3 _ 

 (2محاسب تكاليف )
3 1 

18 5 18 4 

 

 بة اقتصاد (الفرقة الثالثة )شع

 الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول

 
 المواد

  عدد الساعات األسبوعية
 المواد

 عدد الساعات األسبوعية

 تطبيقات محاضرة تطبيقات محاضرة

 _ 3 إدارة التفاوض 1 3 اقتصاد كلي

تحليل إحصائي 

 وتطبيقات حاسب

3 1 
 مالية عامة

3 _ 

 محاسب تكاليف
ادية نظرية اقتص 1 3

 مقارنة

3 _ 

تنظيمات اقتصادية 

 دولية

محاسبة حكومية  1 3

 ودولية

3 _ 

 1 3 إحصاء تطبيقي _ 3 إدارة عامة محلية

اقتصاديات التجارة 

 الدولية

3 _ 
 اقتصاديات الصناعة

3 1 

18 4 18 3 
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 الفرقة الرابعة )شعبة اقتصاد (

 الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول

عدد الساعات  ادالمو
 األسبوعية

عدد الساعات  المواد
 األسبوعية

 تطبيقات محاضرة تطبيقات محاضرة

اقتصاديات المرافق  1 3 اقتصاد رياضي
 العامة

3 _ 

 1 3 اقتصاد سياسي 1 3 اقتصاديات األسواق المالية

قضايا اقتصادية  _ 3 اقتصاديات التنمية والتخطين
 معاصرة

3 1 

 _ 3 اقتصاديات إقليمية 1 3 بحوث العماليات
دراسات الجدوى  _ 3 السياسات االقتصادية

 االقتصادية
3 1 

 _ 3 اقتصاد اجتماعي 1 3 مشاكل االقتصاد المصري

18 4 18 3 

 
 الفرقة الرابعة )شعبة التأمين (

 الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول

 
 المواد

عدد الساعات 
 األسبوعية

 
 المواد

الساعات عدد 
 األسبوعية

محاضر تطبيقات محاضرة
 ة

 تطبيقات

 _ 3 قضايا تأمينية معاصرة 1 3 تأمينات أشخاص 
 _ 3 إعادة تامين _ 3 تأمينات عامة

اقتصاديات التنمية 
 والتخطين

رياضيات التامين علي  _ 3
 الحياة

3 1 

 1 3 كتوارياقتصاد إ 1 3 بحوث العماليات

 _ 3 تصاد قياسياق _ 3 تأمينات اجتماعية

دراسات الجدوى  1 3 اقتصاد رياضي
 االقتصادية

3 1 

18 3 18 3 

 

 

 

 

 

 



 30 

 الفرقة الرابعة ) شعبة إدارة أعمال (

 الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول

 
 المواد

عدد الساعات 
 األسبوعية

 
 المواد

عدد الساعات 
 األسبوعية

 تطبيقات محاضرة تطبيقات محاضرة

وث العمليات في بح
 اإلدارة

 _ 3 إدارة منشات متخصصة _ 3

 _ 3 عالقات عامة وإعالن _ 3 إدارات بورصات
 1 3 بحوث التسويق 1 3 تخطين ومراقبة إنتاج

اقتصاديات التنمية 
 والتخطين

 _ 3 قضايا اقتصادية معاصرة _ 3

تخطين استراتيجي  1 3 إدارة مالية
 وسياسات إدارية

3 1 

 ات اإلداريةنظم المعلوم
3 1 

 دراسات الجدوى )*(
3 1 

18 3 18 3 

 
 يخصص ساعة لكل قسم من األقسام ) محاسبة ،إدارة أعمال ،االقتصاد والمالية العامة ( .

  
 الفرقة الرابعة) شعبة محاسبة (

 الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول

 
 المواد

  عدد الساعات األسبوعية
 المواد

ت عدد الساعا
 األسبوعية

 تطبيقات محاضرة تطبيقات محاضرة

 1 3 نظم معلومات محاسبية 1 2 مراجعة متقدمة
 1 3 محاسبة منشات مالية 1 3 إدارة مالية

تخطين استراتيجي  1 3 نظم التكاليف
 وسياسات مالية

3 1 

اقتصاديات التنمية 
 والتخطين

قضايا اقتصادية  _ 3
 معاصرة

3 _ 

 1 3 محاسبة ضريبية 1 3 داريةنظم المعلومات اإل

بحوث العماليات في 
 المحاسبة

دراسات الجدوى    ) *  1 3
) 

3 1 

18 5 18 5 

 
 يخصص ساعة لكل قسم من األقسام ) محاسبة ،إدارة أعمال ،االقتصاد والمالية العامة ( . .
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 شئون التعليم والطالب

 

 : الخدمات المقدمة من إدارة الكلية إلي الطالب

 تقوم إدارة شئون التعليم بالكلية بتقديم عدد من الخدمات المباشرة يمكن حصرها في الجدول األتي : -1/1

 

نوع الخدمة التي تؤدي إلي  م

 الطالب 

 األوراق والمستندات المطلوبة

1 

2 

3 

 

4 

5 

6 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

12 

 

13 

 إذن سداد الرسوم الجامعية

 استخراج البطاقة الجامعية 

 راج شهادة قيد الطالب استخ

 

 إجراءات تأجيل التجنيد

 طلب االعتذار عن أداء االمتحان

 طلب إيقاف القيد

 التحويل لإلدارة الطبية 

 

بيانات البكالوريوس  14النموذج 

 النموذج  –

 التحويل من نظامي إلي انتساب 

 

 التحويل من انتساب إلي انتظام 

 

 طلب تحديد شعبة التخصص

ة لالمتحان طلب عقد لجنة خاص

 داخل الكلية

طلب بيان اعتماد شهادات العذر 

 من الجامعة

 البطاقة الجامعية السابقة -

 إيصال سداد الرسوم الجامعية + صورة شخصية -

إيصال سداد الرسوم المقررة الستخراج الشهادة  -

 +بطاقة الكلية

 نماذج التجنيد + بطاقة التجنيد + الدمغة المقررة -

 يبرز العذرطلب باسم العميد + مستند  -

 مستند يبز العذر -

طلب باسم العميد + مستند يبرز العذر + تقرير  -

 طبي بالحالة المرضية

النموذج + إيصال سداد الرسوم + طلب باسم  -

 العميد 

 

المستندات :قسيمة زواج ،أو إثبات تجنيد ،أو  -

 خطاب من جهة العمل

 طلب باسم العميد + حصول الطالب علي تقدير جيد -

 د " نموذج "طلب باسم العمي -

طلب باسم العميد + المستند الذي يبرز عقد  -

 اللجنة 

طلب باسم العميد + صورة البطاقة الشخصية  -

 للطالب 
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نوع الخدمة التي تؤدي إلي  م

 الطالب 

 األوراق والمستندات المطلوبة

14 

 

15 

 

16 

 

17 

 

18 

 

19 

20 

 

 

 

 

21 

استخراج بدل فاقد للبطاقة 

 الجامعية 

تماد شهادات العذر من طلب اع

 الجامعة

 طلب التحويل من كلية إلي أخري

طلب سحب ملف الطالب " الطالب 

 شخصيا "

سداد رسوم إضافية للمنتسبين 

 اتحاد.." –"عالج 

 طلب بطاقة استماع

 طلب استخراج شهادة

  شهادة تخرج تقدير عام

 باللغة العربية

  شهادة تخرج باللغة

 اإلنجليزية

 بع شهادة تقديرات األر

 سنوات

 طلب اعتماد من الجامعة

طلب باسم العميد + صورة شخصية + بعد مرور  -

 شهر من فقدها

طلب باسم العميد + الشهادات المطلوب اعتمادها  -

 + صورة من الشهادة

طلب باسم العميد + بيان الحالة الدراسية +  -

إخالء طرف + إثبات حالة السكن "إيصال 

اد رسم كهرباء ،أو بطاقة شخصية + إيصال سد

 التحويل

 طلب باسم العميد + إخالء طرف -

 

 بطاقة الطالب + بطاقة الكلية -

 

 طلب باسم العميد + شهادة قيد بإحدى الجامعات -

 صورة شخصية للخريج -

إثبات شخصية + إيصال سداد الرسوم +  -

 إخالء طرف

 نفس المستندات -

 نفس المستندات -

 

 

طلب باسم العميد + الشهادات المطلوب اعتمادها  -

 رة من الشهادة + إخالء طرف بنك مصر+ صو
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 إجراءات التجنيد بالنسبة للطالب : - 2/ 1

 

  عند بلوغ الطالب سن الثمانية عشر من عمره عليه التوجه إلى مندوب التجنيدد بالقسدم أو البنددر أو

 المركز الذي استخرج منه البطاقة الشخصية الستالم البطاقة العسكرية وذلك خالل شهر ديسمبر من

 العام الذي يتم فيه تلك السن .

  على الطالدب حمدل البطاقدة العسدكرية بمجدرد تسدلمه لهدا وال يجدوز أن يحصدل علدى أكثدر مدن بطاقدة

واحدة وفى حالة فقدها أو تلفها عليه إخطار منطقة التجنيد خالل سبعة أيام من تاريخ الفقد أو التلف 

 التخاذ إجراءات استخراج بطاقة أخرى .

  التقدددم بالبطاقددة للكليددة "قسددم شددئون الطددالب " إلثبددات رقمهددا الثالثددي قددرين اسددمه يلددزم الطالددب

 لاللتحاق بالكلية بعد بلوغ الطالب سن العشرين . كمسوغبالسجالت وبملفه وال يعمل بها 

  على الطالب أن يتوجه في الموعد المحدد ببطاقة الخدمة العسكرية لتوقيع الكشف الطبدي األول إلدى

جندد( طلدب 2التابع لها ومعه بطاقتده الشخصدية وبطاقدة الخدمدة العسدكرية ونمدوذج )مسئول الفرقة 

تأجيل الذي يباع بمكاتب البريد وذلك بعد استيفاء بياناتده واعتمداده مدن الكليدة للحصدول علدى تجنيدده 

 للسنة المقررة. 

 العامدة أو مدا  تطبق قواعد تجنيد الطالب المنتظمين على الطالب المنتسبين الحاصلين علدى الثانويدة

 يعادلها المقبولين وفقا للنظام العادي للقبول بشرط تفرغهم للدراسة .

  بالنسدبة للطدالب المحدولين مددن كليدة أخدرى مندداظرة يسدتمر تأجيدل تجنيدد الطالددب إلدى حصدوله علددى

المؤهل أو بلوغه سن الثامنة والعشرين ويحضر من الكلية المحول منها شهادة فصل أو تحويل بهدا 

 تأجيل وتاريخه .رقم ال

 : واإلعفاء من الخدمة العسكرية نوعان- 

 إعفاء نهائي  -إعفاء مؤقت                               -
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 المكافآت والجوائز الدراسية : – 1/3

  يمنح الطالب المستجدين من جمهوريدة مصدر العربيدة الدذين ال يجدوز تدرتيبهم فدي امتحدان

الثالثين في شعبة األوائل العلمي والعشرة األوائل في شعبة  شهادة الدراسة الثانوية العامة

جنيده لكدل  120األدبي والخمس في امتحان شدهادة دراسدة الثانويدة الفنيدة مكافدآت قددرها 

ا منه  .م سنويا

  علدى 80علدى  الحاصدلينيمنح الطالب المستجدين مدن أبنداء جمهوريدة مصدر العربيدة %

العامدة أو امتحدان شدهادة دراسدة الثانويدة الفنيدة  األقل في امتحان شهادة دراسدة الثانويدة

ا. 84غير المشار إليهم في الفقرة األولى مكافآت قدرها   جنيه سنويا

  يستمر صرف المكافآت المشدار إليهدا بدالفقرتين السدابقتين فدي حالدة حصدول الطالدب علدى

 تقدير عام جيد جداا .

 120نح مكافدأة سدنوية قددرها وكل من يحصل على تقدير عام ممتاز فدي امتحدان النقدل يمد 

جنيه ومن يحصل على تقدير عام جيد جداا من غير المشار إليهم في الفقدرات الثالثدة يمدنح 

ا . 60مكافأة قدرها   جنيه سنويا

  يكون منح المكافأة مقصوراا على السنة التي يحصل فيه الطالب على التقددير سدالف الدذكر

 لتفصيل السابق .وتجدد المكافأة كلما توافرت الشروط حسب ا

  تصرف المكافأة على أقساط شهرية خالل العام الدراسي وتصرف المكافأة دفعة واحدة إلى

 ورثة الطالب إذا توفى بعد االستحقاق .
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 الدراسات العليا

 
بنا اً على موافقة مجالس  24/4/2012تمت موافقة مجلس الكلية بجلسته التي عقدت في 

 -بلومات اآلتية :القبول بالد العلمية على فتح باب األقسام

 -أوال : قسم االقتصاد والمالية العامة :

  دبلوم الدراسات المصرفية واألسواق المالية 

 -ثانياً : قسم الرياضة والتأمين واإلحصا  :

 دبلوم تأمينات عامة 

  دبلوم تطبيقية في اإلحصا 

 -ثالثاً : قسم المحاسبة :

 دبلوم المحاسبة والمراجعة 

 -سم إدارة األعمال :رابعاً : ق

 دبلوم الدراسات العليا في التسويق 

  دبلوم الدراسات العليا في التنمية اإلدارية 

 دبلوم الدراسات العليا في إدارة المشروعات الصغيرة 

 

 ( بتاريخ 1089تم صدور قرار وزاري رقم )م بالموافقة علي بدء 4/4/2016

 لألقسامللباحثين من الخارج دكتوراه (  -التسجيل بالدراسات العليا )ماجستير

االقتصاد  –والرياضة والتأمين  اإلحصاء – أعمال إدارة –العلمية " المحاسبة 

 والمالية الخاصة " بكلية التجارة جامعة مدينة السادات.
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 -شروط القيد بدبلوم الدراسات العليا :

على درجة يكون حاصال  أنيشترط في قيد الطالب ألي من دبلومات الدراسات العليا  -1

على درجة  أوالجامعات بجمهورية مصر العربية  إحدىالبكالوريوس في التجارة من 

 للجامعات . األعلىمعترف به من المجلس  أخرمعادلة لها من معهد علمي 

او ليسانس بنظام التعليم  سبكالوريوالطالب الحاصلين على  أوراقيحق للكليات قبول  -2

 ات العليا .التسجيل بالدارس أوالمفتوح للقيد 

قبول الطالب الحاصلين على درجة الليسانس أو البكالوريوس من كليات ومعانهد يجوز  -3

أخرى في أي من نهذه الدبلومات بنا ا على اقتراح من مجلس القسم المختص وموافقة 

مجلس الكلية ولمجلس الكلية , ولمجلس الكلية بنا اً على اقتراح مجلس القسم المختص 

 ت إضافية على نهؤال  الطالب.أن يقرر فرض مقررا

  مدة الدراسة لنيل أي من دبلومات الدراسات العليا سنتان جامعيين.  -4

 

 -األوراق المطلوبة للقيد بدبلوم الدراسات العليا :

 ملف بالستيك 3عدد  -1

 صورة 2شهادة الميالد كمبيوتر+  -2

 صورة2(+  األولىالمؤنهل الجامعي ) الدرجة الجامعية  -3

 صورة2د لسنوات الدراسة ) مرحلة البكالوريوس (+بيان تقديرات الموا -4

 صورة2موافقة جهة العمل على االلتحاق بالدراسات العليا+ -5

 الموقف من التجنيد -6

 صور فوتوغرافية 6عدد  -7

 ملئ نماذج القيد الموجودة بمظروف القبول بقسم الدراسات العليا -8

ترط حضور ويشمن كل عام /15/9حتى   /15/8مدة الدراسة عامين والتقديم من  -9

 % للمحاضرات75

 صور من بطاقة الرقم القومي 3 -10

 جنيها ثمن المظروف150سداد الرسوم الدراسية +  -11

 أكتوبردفعة من طالب الدراسات العليا بالكلية بدورة ثاني  تخرج 2014/2015 عام

الدفعة من المتفوقين االتى  نهذه في األوائلوتشمل لوحة الشرف على الطالب  2013

 أسمائهم
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 السنة األوىل دبلوم إدارة األعمال  -أوال :              
  

 

نيا :              ا  ابةةالسنة األوىل دبلوم حم -ث

 

 

 

 

 

 

لرتتيب م تقدير االبم ا ل وية   ا لنسةة املئ  ا
 %88.71 جيد جدا محمود عبد المحسن الدرديري أيمن األول 1

 %88.14 جيد جدا احمد عبد الحميد السيد شاهين الثاني 2

 %88.14 جيد جدا نرمين سامي محمد شعيب الثاني مكرر 3

 %87.85 جيد جدا ماهر محمود السيد خلف أسماء لثالثا 4

 %87.42 جيد جدا هشام عزام محمد يونس عزام الرابع 5

 %87.28 جيد جدا محمد حماده إبراهيمعلي  الخامس 6

لرتتيب م تقدير االبم ا ل وية   ا لنسةة املئ  ا
 %84.85 جيد جدا يد عبد العزيز هنديمحمد الس األول 1

 %84.42 جيد جدا سارة عبد المنعم محمود المليح الثاني 2

 %84.28 جيد جدا مصطفي حسني السيد مصطفي الثالث 3

 %84.14 جيد جدا والء رمضان حسيني شاهين الرابع 4

 %83.42 جيد جدا سارة ناصر عبد الرؤوف عبد الحليم الخامس 5
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لث    ا  -السنة الثانية دبلوم إدارة األعمال  : -ا :ث

 ختصص ) تنمية إدارية (  -1                 

 

 ( إدارة مستشفياتختصص )   -2               

 
 
 
 
 

لرتتيب م تقدير االبم ا ل وية   ا لنسةة املئ  ا
 %90.14 ممتاز صبري عبد اللطيف محمد األول 1

 %88.70 جيد جدا محمد عبد الخالق فرج ابو عامر الثاني 2

 %86.29 جيد جدا ناسماء جميل محمود حساني الثالث 3

 %85.93 جيد جدا وسام سامي عبد هللا محمد الرابع 4

 %85.43 جيد جدا هيام احمد علي مصطفي الخامس 5

لرتتيب م تقدير االبم ا ل وية   ا لنسةة املئ  ا
 %88.36 جيد جدا اشرف عبد الغفور سعيد محمد سعيد األول 1

 %84.43 جيد جدا فاطمة حسنين حسب نصار لثانيا 2

 %84.21 جيد جدا سميرة عبد الستار محمود مسعود الثالث 3

 %78.43 جيد اسعد رزق انطون أميرة الرابع 4
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 ( نظم املعلومات اإلداريةختصص )   -3               

 
  صص ) احملابةة واملراجعةالسنة الثانية دبلوم احملابةة خت -رابعا :     
 

  اقتصادالسنة األوىل دبلوم  -: خامسا              
 

لرتتيب م تقدير االبم ا ل وية   ا لنسةة املئ  ا
 %81.43 جيد جدا محمد إبراهيم نصرمحمد محمود  األول 1

 %79.50 دجي مصعب مصطفي حسن عبد الحميد رمضان الثاني 2

 %78.14 جيدا علي محمود علي منصور الثالث 3

 %77.36 جيد احمد مجدي منير الحداد الرابع 4

 76.93 جيد امجد سامي مرقص فرج الخامس 5

لرتتيب م تقدير االبم ا ل وية   ا لنسةة املئ  ا
 %86.50 جيد جدا اسماء خضر محمد سالم األول 1

 %85.50 جيد جدا اسامه عبد المنعم شعبان فرج الثاني 2

 %84.93 جيد جدا نصر عبد المنصف محمد داود الثالث 3

 %83.07 جيد جدا محمود شعبان ذكي السيد الرابع 4

 %82.93 جيد جدا عادل محمود عبد الرحيم عبد اللطيف الخامس 5

لرتتيب م تقدير االبم ا ل وية   ا لنسةة املئ  ا
 %89.50 زجيد جدا بكر السيد عمر أبوالسيد محمد  األول 1

 %85.70 اجيد جد الخواجةعبد اللطيف  إسماعيلاحمد  الثاني 2

 %85.50 جيد جدا الحديد أبوسامي عادل عبد الستار  الثالث 3

 %75.50 جيد  محمد عبد الرحمن عبد العزيز اللبودي الرابع 4

 %73.30 جيد المجد دياب أبومحمد شريف  الخامس 5
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 صورة أ/ حسن عزت السبكي                             مساعد اللجنة الرياضية . 

 / مصطفي حسن المصيلحي                    مساعد لجنة الجوالة و الخدمة العامةصورة أ
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 إدارة رعاية الشباب

 : االتحادات الطالبية 
االنتساب الموجده ( المقيددين بهدا  –تشكل االتحادات الطالبية من طالب الكليات والمعاهد الجامعية )  االنتظام 

والمسددددين لرسددوم االتحدداد لآم  الطددالب غيددر المقيدددين فددي جددداول لنيددل درجددة البكددالوريوس أو الليسددانس 
 االنتخابات فلهم الحق في ممارسة النشاط الخاص باالتحاد.

  أهداف االتحادات الطالبية 
  تنمية القيم الروحية و األخالقية والوعي الوطني والقومي بين الطالب و تدريبهم على القيادة

 وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن آرائهم .
  بث الروح الجامعية بين الطالب و توثيق الروابن بينهم وبين أعضاء هيئة التدريس و العاملين

 بالكلية .
 اتهم وصقلها وتشجيعها .استكشاف مواهب الطالب وقدراتهم ومهار 

  نشر وتشجيع وتنظيم األنشطة الرياضية واالجتماعية والكشفية والفنية والثقافية واالرتقاء
 بمستواها وتشجيع المتفوقين فيها .

 . تنظيم اإلفادة من طاقات الطالب في خدمة المجتمع بما يعود على الوطن بالخير 

 الطالبية من خالل اللجان التالية : يعمل مجلس اتحاد الطالب على تنشين االتحادات

 لجنة األسر واالتحادات وتختص باالتي : -1
 . اإلشراف على االنتخابات الطالبية 
 . تشجيع  تكوين األسر بالكلية ودعم نشاطها 
 . التنسيق بين نشاط األسر المختلفة بالكلية 

 . االشتراك في مهرجان األسر بالجامعة 
 لفة بين  األسر .تنظيم وإقامة المسابقات المخت 
 . إقامة حفل تنصيب االتحاد 

 . عمل حفل ختام األنشطة 

 وتختص باالتي: ةالرياضياللجنة  -2
 .بث الروح الرياضية بين الطالب وتشجيع المواهب الرياضية وتنميتها 

  االشتراك في الدوري الرياضي للجامعة 
 إقامة الدورات الرياضية بين طالب الكلية في األلعاب المختلفة . 
 . تنظيم أيام رياضية في الكليات األخرى في روح المودة واإلخاء 

  تنظيم النشداط الرياضدي بالكليدة بمدا فدي ذلدك تكدوين الفدرق الرياضدية وإقامدة المباريدات والمسدابقات
 والحفالت والمهرجانات.

 -وتختص باالتي: ةالثقافي اللجنة -3
 طالب بخصائص المجتمع واحتياجات تطويره.تنظيم أوجه النشاط الثقافي التي تؤدى إلى تعريف ال 

 .العمل على تنمية الطاقات األدبية والثقافية للطالب 
  . تنظيم الدورات الثقافية في المجاالت المختلفة 
 . االشتراك في الدوري الثقافي الجامعي 

 -وتختص باالتي: ةالفنياللجنة  -4

 ي الجامعة.تنظيم المعارض الفنية واالشتراك في المسابقات الفنية ف 
  تنمية النشاط الفني للطالب والعمل بما يتفق مع أغراضه السامية في إتاحة الفرص إلبدراز مدواهبهم

 ورفع مستوى إنتاجهم الفني.
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 -العامة وتختص باالتي : لجنة الجوالة والخدمة-5

 لبيئدة تنظيم أوجه حركة الكشف واإلرشاد على األسس السدليمة وفقدا لمبادئهدا كتنفيدذ برندامج خدمدة ا

التي يقرها مجلس الكلية واألقسام بما يسداهم فدي تنميدة المجتمدع والعمدل علدى اشدتراك الطدالب فدي 

 تنفيذها والمساهمة في مشروعات الخدمة العامة القومية التي تتطلبها احتياجات المجتمع.

 -وتختص باالتي : ة والرحالتاالجتماعياللجنة  -6 

 بدين الطدالب وبدين أعضداء هيئدة التددريس والعداملين وإشداعة  العمل على تنمية الروابن االجتماعيدة

وتنظديم وإقامدة  روح التعاون واإلخاء بينهم وبث الروح الجامعية فديهم وذلدك بكدل الوسدائل المناسدبة

 .الرحالت الترفيهية والعلمية بمختلف أنحاء الجمهورية

 -والتكنولوجيا وتختص باالتي : ةالعلمياللجنة  -7

محاضرات العلمية بهدف تنمية القدرات العلمية والتكنولوجيدة ونشدر المعرفدة إنتاجدا وتطبيقدا عقد الندوات وال

 عن طريق نوادي العلوم والجمعيات العلمية .
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.د/عميد الكلية أو من ينيبه فدي ذلدك بدين أعضداء هيئدة الب بالكلية سنويا بريادة السيد أيشكل مجلس اتحاد الط

 -التدريس وعضوية كل من:

 ان مجلس االتحاد من أعضاء هيئة التدريس .رواد لج 

 من بينهم  (الب وينتخب الطالب )أعضاء المجلسأمناء وأمناء مساعدي لجان مجلس االتحاد من الط

أمينا،وأمينا مساعدا للمجلس ،ويحض اجتماعات المجلس رئيس رعاية الشباب ،ويكون أمينا 

 للصندوق.

 -شروط التقدم للترشيح لعضوية اتحاد الطالب:

 . أن يكون الطالب متمتعا بجنسية جمهورية  مصر العربية 

 .أن يكون الطالب متمتعا بالسمعة الحسنة والخلق الكريم 

 .أن يكون الطالب نظاميا في فرقته ،غير باق لإلعادة فيها ألي سبب من األسباب 

 .أن يكون الطالب مسددا لرسوم االتحاد 

 ال اللجنة التي يرشح نفسه فيها .أن يكون الطالب من ذوى النشاط الملحوظ في مج 

  أال يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أو تقرر إسقاط عضويته أو وقف عضدويته بإحددى

 االتحادات الطالبية ولجانها.

  يتم انتخاب مجلس االتحداد ولجانده فدي موعدد غايتده نهايدة شدهر ندوفمبر مدن كدل عدام ، ويصددر قدرار

رئدديس الجامعددة بتحديددد المواعيددد والبرنددامج الزمنددي لالنتخدداب للمسددتويات  السديد األسددتاذ الدددكتور /

المختلفة وال يحق ألي طالب اإلدالء بصوته إال إذا كان مقيدا بجداول الناخبين ويحمل إثبات شخصديته 

 وما يفيد سداد الرسوم .

 ت من سيادته .يقوم السيد ا.د / عميد الكلية بتشكيل لجان اإلشراف علي سير االنتخابات بقرارا 

  يتولى جهاز رعاية شباب اإلعداد والتجهيز واإلشراف علي االنتخابات إذا تعدذر تشدكيل اتحداد الطدالب

بالكلية ألي سبب من األسباب يقوم السيد ا.د/ عميد الكلية بإصدار قرار بتعين اتحاد الطالب الكلية من 

 لسير والسلوك .الطالب المتفوقين والذين لهم نشاط بارز والمتمتعين بحسن ا

 . العمل علي حل المشاكل المالية التي تواجه الطالب وتحول بينهم وبين دراستهم 

 -الالئحة المنظمة لنشاط األسر :

فتح باب التسجيل من بداية العام الجامعي حتى نهاية شهر أكتوبر من كل عام علي أن ينتهي نشاطها  -1

 بانتهاء العام الجامعي .

 طالب وطالبة من الكلية . 30ة عن ال يقل عدد أعضاء األسر -2

 يكون من كل أسرة رائد من السادة أعضاء هيئة التدريس ورائد مساعد من السادة المعيدين . -3

تقدم األسرة الراغبة في التسجيل طلبا موقعا من رائد األسرة مرفقا به كشف من اصل وثالثة صور  -4

لي إدارة رعاية الشباب بالكلية خالل المدة مبينا به أسماء األعضاء ومقرري النشاط وتوقيع كل منهم إ

 المحددة لتسجيل .

تقدم كل أسرة خطه وبرنامج زمني مقترح لنشاطها خالل العام الجامعي موقعا عليه من رائد ومقرر  -5

 األسرة .

 ال يجوز ألي أسرة أن تضم إليها أعضاء جدد بعد تسجيلها وال يجوز نقل عضو من أسرة إلي أخرى . -6

 العضو الواحد في أكثر من أسرة . ال يجوز تسجيل -7

ال يحق لألسرة ممارسة أي أنشطة إال بعد تسجيلها وإخطار إدارة رعاية الشباب ورائد لجنة األسر  -8

 باتحاد طالب الكلية.

 

 



 44 

 -كيفية ممارسة األسرة لنشاط الطالبي :

ذ هذا النشاط وهذه لكي تنفذ أي أسرة نشاط بالكلية هناك خطوات إدارية يجب إتباعها كي تتمكن من تنفي

 الخطوات هي:

يكتب طلب باسم السيد األستاذ الدكتور عميد الكلية ورائد عام االتحاد بنوع النشاط المراد تنفيذه  -1

ويشتمل هذا الطلب علي جوانب النشاط المراد تنفيذه بمعني انك إذا أردت إصدار مجلة أو إقامة نشاط 

 له دخل مادي يجب أن تذكر ذلك في طلبك .

ب يقدم إلي رعاية الشباب من مقرر األسرة علي أن يكون موقعا من رائد األسرة وال تعتمد الطلبات الطل -2

 الغير موقعه من رائد األسرة .

تقوم رعاية الشباب بالتنسيق بين اسر الكلية حتى ال تصطدم األنشطة بمعني ال يجب أن تقوم أكثر من  -3

 أسرة بأكثر من رحلة لمدينة واحده في يوما واحد.

تمرر الموافقة بعد التوقيع عليها من مشرف لجنة األسر ومدير رعاية الشباب إلي السيد الدكتور رائد  -4

 لجنة األسر وبعده السيد الدكتور رائد عام االتحاد .

بعد ذلك تأخذ الموافقات علي إقامة النشاط وفى حالة وجود تظلمات من عدم الموافقة علي إقامة نشاط  -5

د األسرة علي أن يتم مناقشة الموضوع مع مدير رعاية الشباب لمعرفة وجهة يكون ذلك عن طريق رائ

 النظر في القرار .

 ينتهي دور الطالب مقرر األسرة عند إحضار الطلب إلدارة رعاية الشباب موقعا عليه من رائد األسرة . -6

رضه مع نشاط دور رعاية الشباب هو تحديد الوقت المناسب إلقامة النشاط و التنسيق لضمان عدم تعا -7

آخر يكون قد سبق الموافقة عليه أو تعارضه مع خطن الدراسة بالكلية ويتم إخطار مقرر األسرة بالقرار 

 سواء كان بإقامة النشاط أو عدم إقامته .
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 -صندوق التكافل االجتماعي :

 -ويتمثل الغرض من هذا الصندوق في :

 مساعدة الطالب  ورعايتهم اجتماعيا  -

المادية للطالب الغير قادرين وتقدم لهم كمساهمة في سداد الرسوم الدراسية  تقديم المساعدات -

 ومساعدتهم في شراء الكتب الجامعية.

 اإلجراءات :

 سحب استمارة بحث اجتماعي من قسم رعاية الشباب . -1

 اعتماد استمارة البحث االجتماعي من الوحدة االجتماعية التابع لها الطالب . -2

 و المعاش لولى أمر الطالب .إحضار مفردات المرتب أ -3

 إحضار بيان حيازة زراعية من الجمعية الزراعية التابع لها . -4
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 م2015/2016تقرير عن إجنازات اللجان خالل العام اجلامعي 
  -مقدمه :

اسددتمرارا لمسدديرة نجدداح العمددل الجمدداعي بكليددة التجددارة بالسددادات والددذي 

واسددتمرت حتددى هددذا العددام  2004/  2003 يتمثددل فددي رعايددة الشددباب منددذ عددام

   -وبكل الدعم من : 2015/2016

                                      السييييييتا ااسيييييي حس اليييييياط      سيييييي ت  السييييييتا  يييييي

 عمتا الطلتة

     طتي  الطلتية     الستا ااس حس الاط     عبا ال متيا ح ميا هيح ت 

  لهئ   ال علتم  ال الب

 

السددادات فددي جميددع المسددابقات التددي  جامعددة مدينددة –شدداركت كليددة التجددارة 

أسددر  –فنيددة  –اجتماعيددة  –ثقافيددة  –أقامتهددا الجامعددة مددن أنشددطة      ) رياضددية 

علمدي وتكنولدوجي ( وبحمدد هللا ومدن خدالل العناصدر الطالبيدة –جوالة  –واتحادات 

المتميددزة بالكليددة وتنظدديم إدارة رعايددة الشددباب تددم الحصددول علددى مراكددز متقدمددة 

اليات ذهبية وفضية على مستوى الجامعة باإلضافة إلدى األنشدطة التدي ودروع وميد

 .2015/2016نظمتها إدارة رعاية الشباب بالكلية من خالل خطة النشاط للعام 

ومددن الجدددير بالددذكر أن كددل هددذه اإلنجددازات تفوقددت علددى إنجددازات كثيددرة مددن 

علدى النجداح مدن  الكليات ذات التاريخ العريق وأن هذا اإلنجاز تدم بعزيمدة وإصدرار

 -فريق العمل بإدارة رعاية الشباب والمكون من :

                                      مات   عحتة الهبحب الستا   صح  م ما  صح 

                                     ئتس القسم الستا  إتهحب م ما عباه  
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                                         حخصحئي اج محعي             الستاة  م ى مب  ك المه اى 

                                                                             حخصحئي  تحضي الستا  على سعتا عتسى 

                                        حخصحئي  تحضي الستا  م م ا عبا الم عم إب ا تم 

  خصحئي  تحضيح الستا   حم  م ما ال طت 
 خصحئي اج محعيح الستاة  إت حس سعتا مص فى 
 خصحئي اج محعيح الستاة  مهح عبا الف حح إب ا تم 
 حخصحئي  تحضي                     س  عزت السبطيالستا 

 خصحئي  تحضيح الستا  مص فى  س  المصتل ي 
  

 -اللجنة الرياضية :ح اًل : 

 ضمن فعاليات مهرجان دوري  شاركت الكلية في جميع األلعاب الجماعية والفردية

اإلدارة العامة لرعاية الشباب بين كليات الجامعة خالل  والذي نظمته الجامعة الرياضي

 . 20/12/2015حتى 8/11/2015الفترة من 

كرة  –بنات(  –الكرة الطائرة )بنين  –األلعاب الجماعية ) كرة القدم الخماسي  -وهى : أوال : 

              بنات(  –السلة )بنين 

 . بنات( ( –كرة اليد )بنين  –                

مصارعة  –بنات(  –ألعاب قوى)بنين  –بنات(  –األلعاب الفردية ) تنس الطاولة)بنين  -ثانيا:

 سباحة (                -كاراتيه  –

 -  سا  ق ت  بهيء م  ال فصت  طحا ي :    
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   ب ت  ( : ط ة التا (- 

ي على ملعدب كليدة شاركت الكلية بفريق كرة اليد ) بنين ( في دوري الجامعة الرياض

 -التربية الرياضية حيث مثل الكلية كال من :

                  الطالب/ محمد ناصر البهنساوي  -1

  الطالب/ محمود يسري حامد                  -2

                محمدالطالب/ احمد خالد احمد  -3

  الطالب/ محمد فؤاد عبد اللطيف              -4

                  / أبي أيمن محمودبالطال -5

               الطالب/ محمود إبراهيم الصباغ -6

        الب/ أحمد جمعه طاحونالط -7

  حمد محمود جابر                  أالطالب/  -8

  محروس حمد سميرأ/ الطالب -9

  الطالب/ أحمد صالح الجندي -10

  الدين الطالب/ أحمد محمد رمضان علم -11

  الطالب/ مصطفى محمد البشي -12

 * وكان الفريق تحت إشراف السيد/ تامر محمد الوكيل .

* وقد حصلت الكلية على المركز الثاني على مستوى الجامعة وقد حصل كل العب على جائزة 

 ( جنيها . 75مالية قدرها  ) 
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 ب ت  ( : ط ة السلة (- 
ين ( في دوري الجامعة الرياضي علدى ملعدب كليدة شاركت الكلية بفريق كرة السلة ) بن

 -التربية الرياضية حيث مثل الكلية كال من :

                  الطالب/ محمد شعبان عبد العزيز فايد  -1

                   أحمد أحمد محمد الشلوفيالطالب/  -2

                محمد احمد عبد البر أبو النجاةالطالب/  -3

               اسامة محمد السيد بالللطالب/ ا -4

                  / موريس مكرم موريس بطرسالطالب -5

               الطالب/ محمد حسن إبراهيم ذكر هللا -6

        الب/ أحمد الحسن عبد المنعمالط -7

                    محمد السيد إبراهيم السيدالطالب/  -8

  حمد طارق عبد الغني دغشم/ الطالب -9

 * وكان الفرق تحت إشراف السيد/ إيهاب محمد عبده والسيد/ حسن عزت السبكي .

* وقد حصلت الكلية على المركز الثاني على مستوى الجامعة وقد حصل كل العب على جائزة 

 ( جنيها . 75مالية قدرها ) 
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  ط ة القام الخمحسي :- 

قدم الخماسي فى دوري الجامعة الرياضي على ملعب كلية كلية بفريق كرة الشاركت ال

 -الطب البيطري حيث مثل الكلية كال من:

                  الطالب/ إسالم محمد رجب  -1

                   محمود أحمد موسىالطالب/  -2

                حامد صالح حامدالطالب/  -3

               محمد حسن سالمهالطالب/  -4

                  / مصطفى خالد مصطفىالطالب -5

               الطالب/ أحمد صبحي إبراهيم -6

        الب/ هاني جمعه فهميالط -7

      أحمد ماهر عبد الجوادالطالب/  -8

 * وكان الفريق تحت إشراف السيد/ إيهاب محمد عبده .

 ستوى الجامعة .*وقد حصلت الكلية على المركز الثالث على م

 

 ب ت  ( : ط ة ال حئ ة (- 
شاركت الكلية بفريدق الكدرة الطدائرة ) بندين ( فدي دوري الجامعدة الرياضدي علدى ملعدب 

 -كلية الحقوق حيث مثل الكلية كال من :

                  الطالب/ محمد عبد الرؤوف عباس باشه  -1

                إيهاب محمد عبد المنعم خلف هللا الطالب/  -2

                أحمد مبروك عبد المنعم البسوميالطالب/  -3

               محمد ربيع نمر عبد الجيدالطالب/  -4
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                  ة/ محمد عبد الستار محمد أبو طيرالطالب -5

               الطالب/ كرم عبد المقصود أحمد خليل -6

        الدمياطيالب/ محمد زكريا محمد الط -7

                    محمد عبد المقصود إسحاقالطالب/  -8

  محمد عبد الفتاح عيد/ الطالب -9

 * وكان الفريق تحت إشراف السيد/ علي سعيد عيسى .

 *وقد حصلت الكلية على المركز الثالث على مستوى الجامعة .

 

  ال حئ ة) ب حت ( :ط ة- 

لطدائرة ) بنددات ( فدي دوري الجامعددة الرياضدي علددى ملعددب شداركت الكليددة بفريدق الكددرة ا

 -المدينة الجامعية حيث مثل الكلية كال من :

                  الطالبة/ رنده أحمد تاج الدين كساب  -1

                   أسماء رمضان بكر/ ةالطالب -2

                مها رضا شاهين/ ةالطالب -3

               ح النجارشيماء صال/ ةالطالب -4

                  ة/ جهاد عبد النبي محمدالطالب -5

               الطالبة/ إيمان حسنين السيد طه -6

  البة/ رنا عبد العزيز قريطمالط -7

 * وكان الفريق تحت إشراف السيد/ علي سعيد عيسى والسيدة/ مها عبد الفتاح إبراهيم .

 لى المركز الثاني على مستوى الجامعة.* وقد حصلت الكلية ع

 

 



 52 

  ( ب حتالسلة) ط ة :- 

شاركت الكلية بفريق كرة السدلة ) بندات ( فدي دوري الجامعدة الرياضدي علدى ملعدب كليدة 

 -التربية الرياضية حيث مثل الكلية كال من :

                  الطالبة/ إيمان سمير عبد الغفار ندا -1

                  نبي محمدجهاد عبد ال/ ةالطالب -2

               دينا عبد الباسن محجوب/ ةالطالب -3

              هدير خالد حلمي/ ةالطالب -4

                  ة/ شيماء صالح النجارالطالب -5

               الطالبة/ أسماء صبحي فتح هللا -6

 البة/ هند خميس عبد المنصفالط -7

 منى سعيد أبو اليزيدالطالبة/  -8

 الطالبة/ مي حسني رشاد صيام -9

 الطالبة/ بسمة عبد الفتاح عبد العزيز -10

 

 * وكان الفريق تحت إشراف السيد/ حسن عزت السبكي والسيدة/ منى مبروك المهتدي

 * وقد حصلت الكلية على المركز الثالث على مستوى الجامعة .
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  ( ب حتالتا) ط ة :- 

ليدة بفريددق كدرة اليددد ) بندات ( فدي دوري الجامعددة الرياضدي علددى ملعدب كليددة شداركت الك

 -التربية الرياضية حيث مثل الكلية كال من :

                  الطالبة/ دينا عبد الباسن محجوب -1

                  ريهام رضا محمد أحمد/ ةالطالب -2

              أية صبري عبد السالم/ ةالطالب -3

            أماني صبري عبد السالم/ ةالطالب -4

                  ة/ هاجر علي أبو طالب محمدالطالب -5

               الطالبة/ رغده محمد محمد حسين -6

 البة/ سارة محمد طنطاوي غنيمالط -7

 الطالبة/ جويس رأفت إبراهيم كامل -8

 الطالبة/ مياده محمود سامي بسيوني -9

 لطالبة/ روايدا أحمد حسنا -10

 الطالبة/ سلمى حامد السعدني -11

 

 * وكان الفريق تحت إشراف السيد/ حسن عزت السبكي والسيدة/ إيناس سعيد مصطفى .
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 : )  س ال ح لة ) ب ت  - 
شاركت الكلية بفريق تنس الطاولة ) بنين ( في دوري الجامعة الرياضي حيث مثل الكلية 

 -كال من :

                  الب/ محمد حسن سالمه الط -1

                عمر محمد علي عبده الطالب/  -2

                أحمد عاطف حجاجالطالب/  -3

               محمود طلعت أبو النجاةالطالب/  -4

 * وكان الفريق تحت إشراف السيد/ علي سعيد عيسى .

فرق (  على مستوى الجامعدة وحصدل كدل  -ي ) فردي * وقد حصلت الكلية على المركز الثان

 ( جنيها . 75طالب على جائزة مالية قدرها ) 

 ب ت  ( : حلعحب الق ى (- 
شاركت الكلية بفريق العاب القوى ) بنين ( في دوري الجامعة الرياضي حيث مثل الكلية 

 -كال من :

                  الطالب/ محمد محمود أحمد مناع  -1

                مصطفى محمود محرم الب/ الط -2

                أحمد عادل عليمالطالب/  -3

               مصطفى محمد طهالطالب/  -4

                  / إيهاب محمد عبد المنعم خلف هللاالطالب -5

               الطالب/ محمد عبد البر أبو النجا -6

 لسيد/ إيهاب محمد عبده والسيد/ حسن عزت السبكي .* وكان الفريق تحت إشراف ا

 *وقد حصلت الكلية على المركز الثالث على مستوى الجامعة .
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 السبح ة :- 
 -شاركت الكلية في بطولة السباحة في دوري الجامعة الرياضي حيث مثل الكلية :        

 الطالب/ أسامة مصلحي موسى عالم

 طفى حسن المصيلحي .* وكان الفريق تحت إشراف السيد/ مص

 * وقد حصلت الكلية على المركز الثالث على مستوى الجامعة .

  الطح ا ت :- 
شاركت الكلية في بطولة الكاراتيه في دوري الجامعة الرياضي على مالعب كلية التربية 

 -الرياضية حيث مثل الكلية :

 الطالب/ علي عبد الرؤوف

 ن المصيلحي .* وكان الفريق تحت إشراف السيد/ مصطفى حس

 * وقد حصلت الكلية على المركز الثالث على مستوى الجامعة .

 المصح عة :- 
شاركت الكلية بفريق المصارعة في دوري الجامعة الرياضي على مالعب كليدة التربيدة 

 -الرياضية حيث مثل الكلية :

 الطالب/ جمال عيسوي

 * وكان الفريق تحت إشراف السيد/ حسن عزت السبكي .

 حصلت الكلية على المركز الثالث على مستوى الجامعة .* وقد 
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 -( : ال ح لة ) ب حت  س 
  شاركت الكلية بفريق تنس الطاولة ) بندات ( فدي دوري الجامعدة الرياضدي حيدث مثدل

 -الكلية كال من :

                  الطالبة/ إيمان حسنين السيد طه  -1

               مرثا فؤاد فانوس/ ةالطالب -2

             أسماء علي عبد ربه/ ةالطالب -3

 * وكان الفريق تحت إشراف السيد/ علي سعيد عيسى والسيدة/ مها عبد الفتاح إبراهيم .

* وقد حصلت الكلية على المركز األول على مستوى الجامعة وحصلت كل طالبة على جائزة 

 ( جنيها .100مالية قدرها )

 : ) حلعحب الق ى ) ب حت- 

شداركت الكليددة بفريددق ألعدداب القددوى ) بندات ( فددي دوري الجامعددة الرياضددي حيددث مثددل 

 -الكلية كال من :

                  الطالبة/ مرام عبد العزيز عبد العال  -1

               وسام المهدي أبو الفتوح/ ةالطالب -2

 عزت السبكي .* وكان الفريق تحت إشراف السيد/ إيهاب محمد عبده والسيدة/ حسن 
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 ( طالب من الكلية ضمن منتخب الجامعة لخماسيات كرة القدم 5تم اختيار عدد )

المشارك في البطولة العربية بجامعة جنوب الوادي بقنا في الفترة من 

 -وهم : 11/12/2015حتى 5/11/2015

 أحمد صبحي إبراهيم -1

 حامد صالح حامد -2

 محمد حسن سالمه -3

 هاني جمعه فهمي -4

 إسالم محمد رجب -5

  شاركت الكلية في دوري القطاعات لكرة السلة بجامعة كفر الشيخ في الفترة من

 -حيث مثل الكلية كال من : 13/3/2016إلى 11/3

                  الطالب/ محمد شعبان عبد العزيز فايد  -1

                   أحمد أحمد محمد الشلوفيالطالب/  -2

               د احمد عبد البر أبو النجامحمالطالب/  -3

               أسامة محمد السيد باللالطالب/  -4

                  / محمد عبد الفتاح عبد الرؤوفالطالب -5

             الطالب/ عمر عبد الستار عبد المنعم -6

      الب/ جمال مجدي عبد العظيمالط -7

                 د الغني دغشمحمد طارق عبالطالب/  -8

* وكان الفريق تحت إشراف السيد/ إيهاب محمد عبدده والسديد/ تدامر محمدد الوكيدل والسديد/ 

 محمد اشرف إبراهيم من اإلدارة العامة لرعاية الشباب .
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 احتاااتثانيا : جلنة األسر واال

  عاية الشباب للعام الجامعيباإلدارة العامة لر أسر( 5تسجيل عدد )تم 

 -:وهم 2015/2016

 

 الرائد الطالب المقر لها األسرة م

 د/ عمار فتحي موسي محمد مجدي دعبد الحمي بداية 1

 د/ ياسر داود رخالد سيد احمد بد صناع الحياة  2

 د/ رمضان عبد الحميد احمد محمد سالم  القمة  3

 

 وى تدم إقامددة مسدابقة بددين أسددر الكليدة الختيددار األسددرة المثاليدة علددى مسددت

الكلية وفازت أسرة )صناع الحياة( على لقب األسرة المثالية للعام الجدامعي 

2015/2016 . 

  شدداركت أسددرة صددناع الحيدداة فددي مهرجددان األسددر علددى مسددتوى الجامعددة

إلددى  9/4والددذي نظمتدده اإلدارة العامددة لرعايددة الشددباب خددالل الفتددرة مددن 

 -وذلك في األنشطة التالية : 11/4/2016

 اسيكرة قدم خم -1

 بنات ( –تنس طاولة ) بنين  -2

 دوري ثقافي -3

 غناء وشعر -4
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 : وقد حصلت أسرة صناع الحياة في المهرجان على المراكز التالية- 

 -المركز األول في تنس الطاولة بنين حيث مثل األسرة كال من : -

 محمد حسن سالمه -1

 عمر محمد عبده -2

 أحمد محمد سالم -3

 -ولة بنات حيث مثل الكلية :المركز األول في تنس الطا -

 الطالبة/ إيمان حسنين طه -1

 -المركز األول في الغناء حيث مثل الكلية : -

 الطالب/ إسالم عبد السالم عبد العاطي -1

 -المركز الثاني في الشطرنج حيث مثل الكلية : -

 الطالب/ محمد متولي محمد محمد -1

 الطالبة/ والء رمضان محمد -2
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 نة اجلوالة واخلدمة العامةثالثا : جل  

 

 اوال

تم االشتراك فى معسكر استقبال الطلبة الجدد للعام الجامعي  

وقد 7/10/2015الى الفترة 3/10/2015من الفترة 2015/2016الجديد

 .استقبال الطلبةمعسكر حصلت كليه التجارة على المركز األول فى مشروع 

 ثانيا

واد الرهددوط وقدداده العشددائر ومشددرفي تددم المشدداركه فددى دوره الصددقل واالعددداد لددر

الجوالدده ومسدداعديهم  وذلددك لتنميدده مهدددارات الطلبدده الجدددد وتعلدديمهم ف انجددداح 

حتدى  16/11/2015فاعليات الجواله وذلك خالل الفتره مدن يدوم االثندين الموافدق 

 بكليه التربيه الرياضيه بنات بالسادات  18/11/2015االربعاء الموافق 

 حسن المصيلحيأ/مصطفي   تحت اشراف

 أ/عبد السالم بحبح   أ/سيد بدوي  -تحت اشراف كل من االداره 

 أ/سيد بدوى 

 

 -معسط  اخ تح  ج الي الجحمعة : -:ثحلثح

تم االشتراك فدي معسدكر اختيدار جدوالي الجامعدة والمقدام بكليدة التربيدة الرياضدية  

وحتدى 2015/ 21/11بنات وذلك خالل الفترة التدي تبددأ مدن يدوم االثندين الموافدق 
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(طالدددب حيدددث كدددان 20م حيدددث اشدددترك عددددد)24/11/2015الخمددديس الموافدددق 

 االشتراك متميزا واختير بعض الطالب في منتخب الجامعة للجوالة.

عليى مسي  ى الجحمعية      اال هحاى الثحلث الس  ي مه جح  الج الة الطهفي -:  ابعح

 -:م2017 2016للعحم الجحمعي 

علددى مسدتوى الجامعدة وذلدك خددالل الثالدث  لدة الكشدفيتدم االشدتراك فدي مهرجددان الجوا 

/ حيددث شداركت الكليددة بوفدد عشدديرة 20/3حتدى يدوم  13/3 الفتدرة التدي بدددأت مدن يددوم

 -طالب وطالبة( وهم كاالتى :21الجوالة المكون من عدد)

 محمد جابر معتوق 13 محمود إبراهيم الصباغ )قائد المهرجان( -1

  محمود عادل الحلوانى 14 ائد المهرجان(احمد سعيد الطحان ) مساعد ق -2

 محمد احمد سالمه 15 محمد ناصر البهنساوي )قائد العشيرة( -3

 العزب شروق السيد عبد هللا 16 )مساعد قائد العشيرة(  -4

 ايه صالح كامل خاطر 17 محمد توفيق تركى -5

 دينا عبد الباسن محجوب 18 عبد العزيز محمد فتحى -6

 شيماء صالح النجار 19 الحويطي محمد مراد -7

 هاجر عالء الدين 20 حسن على عاشور  -8

 خالد حلمىهدير  21 احمد صبحى عتمان  9

10 

11 

 عبدهللا صالح على

 سامر محمد على

22 

23 

 جهاد عبد النبي محمد

 اسماء ماجدى محمد

  

   احمد سعد عبد الحميد 12
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علدى مسدتوى الجامعدة وكدان تحدت  ع االولالثدانى الددروقد حصلت الكلية علدى المركدز  

 إشراف 

  مصطفى حسن المصيلحى  أ/مها عبد الرحمن ا/             ملمنعا عبدا/ محمود 

 

 

    

 

 

 

  

 -رابعا : اللجنة الفنية:

  تدم االشددتراك فددي مسدابقة الفنددون التشددكيلية والتدي أقيمددت بدداإلدارة العامددة

 ( طالب .10لرعاية الشباب بين كليات الجامعة بعدد )

 -وقد حصلت الكلية على المراكز التالية :

 الم طز المجح   االسييم م

 األول التصوير الزيتي  والء مجدي زكي 1

 الثاني الرسم بالفحم  محمد جمال تمراز 2

 األول يالتصوير الفوتوغراف  عامر محمد 3

 وكان تحت إشراف ا/ إيهاب محمد عبده 
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 ة الفنية والتي أقيمت باإلدارة العامة لرعايدة تم االشتراك في مسابقة الورش

( طالددب وطالبددة خددالل الفتددرة مددن 2الشددباب بددين كليددات الجامعددة بعدددد )

 . 2/3/2016حتى  28/2/2016

 : وقد حصلت الكلية على المراكز التالية- 

 الم طز المجح   االسييم م

 األول التصوير الفوتوغرافي  والء مجدي زكي 1

 الثاني الرسم بالفحم  محمد جمال تمراز 2

وقددد حصددلت الكليددة علددى المركددز األول فددي الورشددة الفنيددة علددى مسددتوى 

 الجامعة .

 وكان تحت إشراف ا/ إيهاب محمد عبده 

 

  تم االشتراك في مسابقة الغنداء الحدر والتدي أقيمدت بداإلدارة العامدة لرعايدة

ر ( طالبددة خددالل شددده1( طددالب و )4الشددباب بددين كليددات الجامعددة بعددددد )

 .2015نوفمبر 

 وقد فاز الطالب/ إسالم عبد السالم عنبر بالمركز الثاني على مستوى الجامعة .
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  شداركت الكليدة بدالفريق المسدرحي فدي المهرجدان المسدرحي علدي مسددتوي

بعدرض مسددرحية ) ليدل الجنددوب (  2015/2016الجامعدة للعدام الجددامعي 

 ( طالب وطالبة وطفلين .20وقد شارك في العرض عدد )

وقد حققت الكلية المركز األول على مستوى الجامعة .وقد مثل الفريق 

 -المسرحي من طالب الكلية كال من :

 عمر وجيه ابو هاشم -2كريم سراج الدين علي                               -1

 محمود سامي عباس  -4      شيماء صالح النجار                           -3

 محمد جابر عبد الحميد -6        ود                            ابي ايمن محم -5

 ايه جمال الشرقاوي -8      د العظيم                     محمد اسامة عب -7

 مها عبد النبي عبد الغني -10      د                  عبد الرحمن عاطف احم -9

 عمرو سعيد رزق -12                                رنا محمد رضا     -11

 مينا اميز عزيز متا -14احمد محمد رمضان                               -13

 اسماء ماجدي عبد الحميد -16 دينا عبد الباسن محجوب                   -15

 محمود عادل الحلواني  -18          ن                     تامر علي حس -17

 علي رفاعي علي  -20           د زعزوع        د الحميهشام عب -19

 المخرج / عادل عواجه                                   -21

وبذلك حصلت الكلية على الدرع العام لمهرجان الفنون األول على مستوى 

 الجامعة .

 تحت إشراف السيد /  إيهاب محمد عبده     
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 خامسا : اللجنة الثقافية

 م 2015/2016الثقافية للعام اجلامعي  اجنازات اللجنة -1
م علددى مسددتوى  2015/2016تددم االشددتراك فددى مسددابقة مجلددة الحددائن للعددام الجددامعي 

الجامعة وذلك خالل شهر أكتوبر وقد حصلت الكلية علدى المركدز الثداني والثالدث وأسدماء 

 -:الطالب كالتالي 

  را السيد زهرانيس –محمد السيد موسى  –هبة صبري احمد على    -مركز ثاني 

   خلدود عبدده  –بوسدي العبداد عبدد الدرازق  –هند خميس عبد المنصدف  –مركز ثالث

 القلشى

 تحت إشراف االستاذه/ منى مبروك 

 - ابعح : االه  اك في مسحبقة ا  ي الثقحفي للمعل محت العحمة :

اشددتركت الكليددة  فددي مسددابقة الدددوري الثقددافي )دوري المعلومددات( الددذي نظمتدده 

ة العامددة لرعايددة الشددباب علددى مسددتوى الجامعددة وذلددك خددالل شددهر مددارس اإلدار

  -طالب( وهم كاالتى :4م حيث اشتركت الكلية بفريق مكون من عدد)2016

 الطالب/ عمرو سعيد رزق      -1 

 الطالبة/ سالى أمين          -2       

 الطالب /محمد الجوهرى -3      

 الطالب محمد محمد عبد هللا      -4 

 محمد جمال ابراهيم                  -5 

 وقد حصلت الكلية على المركز الثانى على مستوى الجامعة  
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 -خحمسح : االه  اك في مسحبقة اا حاتث ال ب تة : 

شاركت الكلية في مسدابقة األحاديدث النبويدة والتدي تنظمهدا اإلدارة العامدة لرعايدة  

 م .2016الشباب خالل شهر مارس 

   -في المسابقة على مستوى الجامعة الطالب األتي أسمائهم:و قد فاز 

 الم طز المس  ى االسييييم م

 الخامس االولا هند عبد المنصف العربي 1

 الخامس الرابع سمير ندا إيمان 2

         

 -سااسًا : اللجنة االجتماعية :

 عايدة تم المشاركة فدي رحلدة ) شدرم الشديخ ( والتدي نظمتهدا اإلدارة العامدة لر

(طالبدة 12( طالدب و)50الشباب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بعدد )

 . 2015خالل شهر ديسمبر 

  تددم المشدداركة فددي رحلددة ) األقصددر وأسددوان ( والتددي نظمتهددا اإلدارة العامددة

 . 2016( طالبات خالل شهر فبراير 10( طالب و)20لرعاية الشباب بعدد )

 أسددوان ( والتددي نظمتهددا اإلدارة العامددة تددم المشدداركة فددي رحلددة ) األقصددر و

لرعاية الشباب بالتعاون مع وزارة الشدباب والرياضدة ) قطدار الشدباب ( بعددد 

 . 2016( طالبة خالل شهر مارس 4( طالب و)4)
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 ( لعدددد )( طالبددة خددالل 13( طالددب و)35تددم تنظدديم رحلددة لمدينددة )دريددم بددارك

 . 2016شهر مارس 

 ي والطالبدة المثاليدة علدى مسدتوى الكليدة وقدد تم تنظيم مسابقة الطالدب المثدال

( طالبدددات وفدداز الطدددالب األتدددي 8( طالددب و)14شددارك فدددي المسددابقة عددددد )

 -أسمائهم :

 أحمد سعيد السيد                      المركز األول )طلبة( -1

 إيمان سمير عبد الغفار              المركز األول )طالبات( -2

 المركز الثاني )طلبة(              أحمد محمد رمضان      -3

 رنا محمد رضا أبو المكارم         المركز الثاني )طالبات( -4
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 -ال طحف  االج محعي :

 اعم ال س م الجحمعت  -ا ال :

م مدددن التكافدددل 2015/2016تدددم اسدددتخراج دفعتدددين خدددالل العدددام الدراسدددي 

ير التدي تمدت الموافقدة عليهدا مدن االجتماعي للطالب المسدتفيدين فعليدا وفقدا للمعداي

 -مجلس إدارة صندوق التكافل االجتماعي كما هو موضح بالجدول التالي :

لفرقة  ا
 والفئة        

 انتساب موجه انتظام

 اإلجمالي المبلغ العدد اإلجمالي المبلغ العدد

 جنيه4400 جنيه400 11 جنيه1400 جـنيه200 7 األولى    ) أ (

 جنيه350 جنيه350 1 - جنيه150 - () ب             

 جنيه500 جنيه250 2 جنيه120 جنيه120 1 ) ج (            

 - جنيه150 - - جنيه100 - ) د  (            

 جنيه2800 جنيه400 7 جنيه3400 جنيه200 17 الثانية    ) أ (

 جنيه350 جنيه350 1 جنيه900 جنيه150 6 ) ب (            

 جنيه120 جنيه250 1 جنيه240 جنيه120 2 ) ج (            

 - جنيه150 - - جنيه100 - )  د (            

 جنيه1200 جنيه400 3 جنيه7200 جنيه200 36 الثالثة    ) أ (

 - جنيه350 - جنيه1650 جنيه150 11 ) ب (            

 - جنيه250 - جنيه480 جنيه120 4 ) ج (            

 - جنيه150 - - جنيه100 - )  د (            

 جنيه800 جنيه400 2 جنيه540 جنيه200 27 الرابعة   ) أ (

 - جنيه350 - جنيه750 جنيه150 5 ) ب (         

 - جنيه250 - جنيه240 جنيه120 2 ) ج (            

 - جنيه150 - - جنيه 100 - )  د (            

 جنيه10650 - 28 جنيه21780 - 118 اإلجمالي
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 -ثانيا :
للطالب املستفيدين للفرق األربع  باجلامعةبيان امجاىل ما مت استخراجه من صندوق التكافل االجتماعي 

 انتساب( –)انتظام 

 .م2014/2015خالل العام اجلامعي 
  ع  عاا ال الب الف قة

 المسحعاة

قتمة 
 المسحعاة

 مال ظحت

 ا  سحب ا  ظحم

رسوم  5 12 األولى
 راسيةد

  جنيه 6400

رسوم  2 32 الثانية
 دراسية

  جنيه8500

رسوم  - 35 الثالثة
 دراسية

  جنيه 8000

رسوم  2 16 الرابعة
 دراسية

  جنيه4900

  سنوات سابقة

11 
رسوم  -

 دراسية
8585  

  جنيه36385 ــ 9 106 االجمالى

 
 اعم الكتاب اجلامعى -ثالثا:
 ( نسخة من الكتا300تم استخراج عدد )( طالب 200ب الجامعي لعدد )

(جنية "عشرون الف جنية فقن 20000بمبلغ ) األربعوطالبة للفرق 

    الغير".
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 سابعا : اللجنة العلمية

  تم االشتراك فدي مسدابقة الملصدق ) تصدميم شدعار للجندة العلميدة ( بداإلدارة

 . 4/11/2015حتى  31/10العامة لرعاية الشباب خالل الفترة من 

    

  االشتراك في مسابقة األبحاث العلميدة والتدي نظمتهدا اإلدارة العامدة تم

حتدى  31/10لرعاية الشباب علي مستوي الجامعدة خدالل الفتدرة مدن 

وحصددلت الكليددة علددي المركددز الرابددع علددي مسددتوي  11/11/2015

 الجامعة.

 

  2016تم تنظيم ندوات عن ) البورصة ( بالكلية خالل شهر مارس . 

 

  عن ) ترشيد استهالك الطاقة والطاقة الخضراء ( بالكلية تم تنظيم ندوة

 . 5/4/2016في 

 

  تددددم تنظدددديم ندددددوة عددددن ) اإلبددددداع وريددددادة األعمددددال ( بالكليددددة فددددي

13/4/2016 . 
 

 

 

 

 

 



 71 

 

 

 

 األنشطةصور 
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 2014/2015للطالب األوائل للعام اجلامعي لوحة شرف                          
 

 اا لى الف قة : ا ائ  ح اًل

 ) الهعبة العحمة (  : 

 ال   تب  ٪ال سبة  ال قات   اسم ال حلب  م
 اال   % 89.2 جتا جاا  أية أحمد محمد محمد داود  1
 الثح ى % 86.9 جتا جاًا عبد هللا شحاته ابراهيم عبيد  2
 الثح ى مط   % 86.9 جتا جاًا اسماء صبرى عبد المنعم دغيدى  3
 الثحلث % 85.7 جتا جاًا ح محمد دياب عبد هللا سعيد صال 4
 ال ابع % 82.3 جتا جاًا أحمد عبد الرازق مبروك الحلبى  5
 ال ابع مط   % 82.3 جتا جاًا رابحة منصور صابر خميس  6
 ال ابع مط   % 82.3 جتا جاا اسراء طاهر عبد العزيز شعير  7
 الخحمس % 81.9 جتا جاا اية سمير علوانى شعالن 8

 : عبة اللغة اإل جلتزتة ( ) ه 

 ال   تب  ٪ال سبة  ال قات   اسم ال حلب  م
 اال   %89.6 جتا جاا  نيفين مجدى شعبان حميده  1
 اال   مط   %89.6 جتا جاا ايمان محمد أبو ضيف محمد الخطيب  2
 الثح ى %89.2 جتا جاًا  انجى لطفى اسماعيل سعد 3
 الثحلث % 88.8 جاًا  جتا محمدحمدى عبد المنعم النحاس 4
 ال ابع % 88.4 جتا جاًا  أحمد على محفوظ نصار  5
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 ح ائ  الف قة الثح تة : ثح تح

 :  ) الهعبة العحمة (  

 ال   تب  ٪ال سبة  ال قات   اسم ال حلب  م
 اال   % 93.4 مم حز  مها فتحى عبد المجيد أحمد  1
 الثح ى % 92.3 مم حز  نادر رزق مختار تركى  2
 الثحلث % 91.5 مم حز  أسماء محمد حسن سليمان  3
 الثحلث مط   % 91.5 مم حز  أية إبراهيم محمود أحمد  4
احمد عبد العزيز عبد الفتاح  5

 الشليقى
 ابعال  % 90.7 مم حز

 ال ابع مط   % 90.7 مم حز أية السيد إبراهيم حسن  6
 الخحمس % 90.3 مم حز تهاني عبد الحليم عبد العال 7

 :  ) هعبة اللغة اإل جلتزتة ( 
 

 

 الخحمس % 88 جتا جاا  سماء محمد صديق نوح 6
 الخحمس مط   % 88 جتا جاًا  االء عبد المنعم مصطفى ربيع  7

 ال   تب  ٪ال سبة  ال قات   اسم ال حلب  م
 اال   % 91.92 مم حز  زينب عبد المنعم محمد الديب  1
 الثح ى % 90.76 مم حز   هاجر محسن هاشم المعداوى 2
 الثحلث . %90 مم حز  وائل عادل حسن خروب  3
 ال ابع % 88.07 جتا جاا هانى زكى سليمان عوض هللا  4
 الخحمس % 86.53 جتاا جاا احمد شوقى ابراهيم الصباغ  5
 الخحمس مط   %86.53 جتا جاا نورهان محمد امام يونس 6
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 ثحلثةح ائ  الف قة ال: ثحلثح 

 :  ) الهعبة العحمة (  

 ال   تب  ٪ال سبة  ال قات   اسم ال حلب  م
 اال   % 94.5 مم حز  عصام السيد عامر  إسالم 1
 اال   مط   % 94.5 مم حز   أحمد محمد عمر إيناس 2
 اال   مط   % 94.5 مم حز   إبراهيم ىسعيد مصطفمحمود  3
 الثح ى %93.7 مم حز   صديق محمد جمال إيناس 4
 الثحلث % 93.3 مم حز   أحمد محمود محمد شاهين 5
 الثحلث مط   % 93.3 مم حز  عبد الوكيل خليل الخولى إيناس 6
 الثحلث مط   % 93.3 مم حز   شيماء عبد هللا محمود على 7
 الثحلث مط   % 93.3 مم حز إسماعيلأحمد  المكاويفاطمة  8
 ال ابع % 92.9 مم حز بدر عبد المقصود كفراوى 9
 ال ابع مط   % 92.9 مم حز محمد عبد العظيم عبد العظيم 10
 الخحمس % 92.5 مم حز إبراهيمطارق  إبراهيم 11
 الخحمس مط   % 92.5 مم حز عبده  إبراهيم حمديأية  12
 الخحمس مط   % 92.5 مم حز سالم عبد الجوادحسام عبد ال 13
 الخحمس مط   % 92.5 مم حز مسعود رحيل رحيم  فتحي 14
 الخحمس مط   % 92.5 مم حز كيرلس كمال سمير نصر هللا 15
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 :  ) هعبة اللغة اإل جلتزتة (  

 م
 

 ال   تب  ٪ال سبة  ال قات   اسم ال حلب 

 اال   % 97.5 مم حز  روان ناصر حسين عباس  1
 الثح ى % 95.83 مم حز  اسراء محمد على يونس  2
 الثح ى مط   % 95.83 مم حز  د زايد تغريد محمود أحم 3
 الثحلث %95 مم حز  هند عبد السالم سيد أحمد  4
 ال ابع % 93.75 مم حز              أحمد محمد على حسنين 5
 ال ابع مط   % 93.75 مم حز              سالى رمضان عبد الغنى عبد العزيز 6
 الخحمس % 93.33 مم حز               أحمد هايل محمود محمد 7
 الخحمس مط   % 93.33 مم حز              اميره عبد العليم محمد الزناتى 8
 الخحمس مط   % 93.33 مم حز               محمد نجدى عبد العزيز عاشور 9

 

 الخ تجت   ح ائ  الخمسة بتح  بأسمحء 
  2016 2015للعحم الجحمعي   

 قات  ال   ٪ال سبة  الهعبة اسم ال حلب  م
 مم حز م  بة اله ف  %94.60 م حسبة لغة اسالم محمد رفعت على يونس  1
 مم حز م  بة اله ف  % 94.32 م حسبة ع بى  القاسم الخضرىأحمد محمد ابو  2
 مم حز م  بة اله ف  % 93.70 م حسبة ع بى شحاته حمدى محمد شاهين 3
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 م  بة اله ف  مم حز % 93.50 م حسبة ع بى  محمد مجدى احمد يوسف 4
 مم حز م  بة اله ف  % 92.90 ااا ة لغة  ايمان حسنين السيد طه 5

 

 مكتبة الكلية                                                 
 الكلية : مكتبة نبذة عن 

 . 2002/  2001تم افتتاح مكتبة الكلية بافتتاح الكلية اعتبارا من العام الجامعي  -

لعديد من الكتب في األقسام التجارية العلمية المختلفة علي سبيل المثال ال الحصر  تضم المكتبة ا -

 المحاسبة،اقتصاد ،مالية ،إدارة .

  يتم تزويد المكتبة سنويا بعدد من الكتب من خالل عملية الشراء المخصصة لشراء الكتب من خالل

 الميزانية الخاصة لذلك .

 جردا كليا كل خمس سنوات من خالل لجنة جرد .يتم جرد المكتبة جردا جزئيا كل عام و 

 : تضم المكتبة ثالثة قاعات وهي 

 القاعة األولي               تضم الكتب العربية والرسائل العلمية باللغة العربية . -

 .رسائل العلمية باللغة اإلنجليزيةالقاعة الثانية             تضم الكتب األجنبية وال -

 تضم المكتبات الخاصة المهداة :     القاعة الثالثة         -

حيث يتم إهداء المكتبة من خالل ا/د محمد صفوت قابل ،و ا/د رأفت الحناوي بمكتبة متنوعة من الكتب 

 العربية واألجنبية والرسائل والدوريات .

 

 : الخدمات التي تقدمها المكتبة 

 الطلبة .خدمة اإلطالع الداخلي ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة و .1

 خدمة التصوير باجر ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلبة . .2

 خدمة االستعارة ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة فقن . .3
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خدمة البحث في قواعد البيانات المختلفة وهي قاصرة علي أعضاء هيئة التدريس فقن  .4

 من داخلها  أووالهيئة المعاونة من خارج الجامعة 

               HTTP://WWW.eul.edu.egخالل البوابة الموحدة للمكتبات الجامعية المصري   من

http://www.eul.edu.eg/
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 وحدة توكيد اجلواة بالكلية

 
مشروع إنشاء نظام داخلي للجودة بالكلية تدابع للجندة القوميدة لتوكيدد الجدودة  في مثل الخطوة األوليتت

تقدوم بوضدع اإلطدار التنفيدذي والتنظيمدي الدالزم للممارسدة  ي إنشداء وحددة توكيدد الجدودة بالكليدة فد واالعتماد

وتنسيق كافة األنشطة الخاصة بتقييم األداء والتطوير لتوكيد الجودة بالكلية وأيضا اتخداذ القدرارات التدي تدنظم 

مسدئولة عدن تطبيدق نظدام بالكليدة  وحددة توكيدد الجدودة تعتبدر و لمشدروع للجندة العليدا الالعمدل وأيضدا تشدكيل 

 .الفترة المتعاقد عليهاتوكيد الجودة بهدف الوصول إلي االعتماد في 

 اختصاصات الوحدة :

o  العمل علي إنشاء نظام داخلي بالكلية لضمان الجودة 

o  الدعاية الالزمة لتعريف بمشروع النظام الداخلي إلدارة الجودة وشرح أهدافه وأهمية عمل. 

o طة واألعمال الخاصة بكل عنصر من عناصر النظام الداخلي للجودةتحديد األنش 

o عرض ومناقشة خطن وأنشطة النظام الداخلي إلدارة الجودة 

o تشكيل فرق العمل والتنسيق بينها وتوزيع األنشطة والمهام الخاصة بنظام الجودة 

o المساهمة في تحديد أنواع البيانات المطلوب توفيرها ومصادر الحصول عليها 

o داد ورش عمل والتدريب المستمر ألعضاء هيئة التدريس إع 

o وضع خطن التطوير والنهوض بنظام الجودة الداخلي بالكلية 

o متابعة تنفيذ مقترحات التطوير وتقيم اإلنجازات 

o  عرض ما تم تحقيقه من عناصر نظام الجودة علي مجلس الكلية العتمادها 

o  الداخلي إعداد وكتابة التقرير السنوي عن نظام الجودة 

 أهداف الوحدة :

 إنشاء نظام داخلي لتوكيد لجودة 

 التوعية بنظام وعناصر واألنشطة المرتبطة به 

 التدريب المناسب ألعضاء هيئة التدريس في مجال توكيد الجودة 

 وضع نظام لمتابع البرامج والمقررات التعليمية وتقيم األداء 

  وأوليات التنفيذ تقديم التقارير السنوية والتي تشمل خطن التحسين 

  الوصول لهدف تحقيق الجودة والتميز في الخدمات التعليمية لطالب 

وقد تم التقدم بمشروع في مجال المشاركة الطالبية باسم ) قواعد بيانات سوق العمل وملتقى التوظف( * 

لتطوير بوزارة ، وتم االنتهاء منه وتسليمه إلى لجنة ا 1/6/2011حيث تم التعاقد على هذا المشروع بتاريخ 

، والمشروع مستمر لخلق فرص عمل جديدة للطالب خريجي الكلية عن  16/7/2012التعليم العالي بتاريخ 

 طريق االتصال بالشركات والمؤسسات المختلفة. 
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 نبذه عن ملتقي التوظف

 
 

 أهدمكدان مدن جين فدي نهايدة كدل عدام ،وقدد ييعقد بكلية التجارة ملتقي التوظف علي هامش مهرجان عيد الخدر

 : أهدافه

 جين .يااللتقاء بين المؤسسات التجارية واالقتصادية والصناعية والطالب الخر 

 جين .يتوفير فرص عمل للخر 

 . توفير دورات تدريبية للخرجين داخل هذه المنشات وذلك للربن بين الدراسة النظرية والتطبيقية 

  وإنجازاتهاالكلية  بأهدافالتجارية واالقتصادية  المؤسساتتعريف 

 التعاون بين الكلية والمؤسسات الصناعية والتجارية  إيجاد 

جين ،وتدريب الطالب من خالل التدريب يطيبا علي توفير فرص عمل للعديد من الخر أثراوقد كان لهذا التجمع 

ة فددي خدمددة العمليددة التعليميددة والتنميدد الرائدددةلهددذا الملتقددي دوره الهددام ومسدداهمته  أنالصدديفي ،وال شددك 

 ذلك علي التنمية الشاملة من خالل ما تم مناقشته في هذا الملتقي من خالل : وتأثيراالقتصادية والتجارية ،

  عمليا . لتأهيلهممقترحات المؤسسات بشان مواصفات ومهارات خريجي الكلية 

 . مجاالت وفرص التوظيف المتاحة لخريجي الكلية 

 الكلية وخدمة طالبهدا  وأهدافالمشاركين  أهدافدم هذه المؤسسات لتفعيل الملتقي بما يخ مقترحات

. 

  فرص عمل لهدم وكدذلك  إيجادجين ومساعدتهم على يجمعية جديدة لخدمة الطالب الخر إشهاروقد تم

 لتنفيدذها ومقدردراسات الجدوى للمشروعات الصغيرة والحصول علدى قدروض  إعداد فيمساعدتهم 

 الجمعية بالكلية.
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  بالكليةجلنة العالقات العامة 

 رسالة اللجنة 

واجتماعيا وثقافيا والتواصل  إداريااللجنة المسئولة عن تقريب مجتمع الكلية  هيلجنة العالقات العامة       

والمستجدات فيه بعناصر مختلفة)الكليات المناظرة والوزارات والهيئات المعنية  الخارجيمع المجتمع 

 أطرافة والغير مباشرة بالعمل وتوطيد أواصر العالقات بين بالتجارة و الهيئات ذات العالقات المباشر

 المجتمع والكلية .

  -: اللجنة أهداف

 االرتقاء بالعالقات االجتماعية والثقافية بالكلية . .1

 ( اإلداريينهيئة التدريس ،الهيئة المعاونة ، أعضاءتوطيد أواصر العالقات بين المجتمع و الكلية )  .2

 ت في الجامعة .االطالع علي كل المستجدا .3

 العالقة بين الكلية والمجتمع الخارجي . إيجاد .4

 الربن بين الكلية وبيئة العمل . .5

 بين الكلية ونظيراتها من كليات التجارة . واألنشطةالعالقات  أواصرتوطيد  .6

في مدينة أو ة السادات بين الكلية والكليات الجامعة سواء في مدين واألنشطةالعالقات  أواصرتوطيد  .7

 .الكوم شبين

 الربن بين العالقات العامة بالكلية والعالقات العمة بالجامعة . .8

 أنشطة اللجنة 

 . توجيه الدعوات في المناسبات المختلفة 

  المختلفة . واألعياداالحتفال بالمناسبات 

  الكلية . أعضاءاالهتمام باجتماعات 

 . التعريف بالكلية إلي المجتمع الخارجي 

 ونظيراتها من كليات التجارة .الربن بين الكلية  إيجاد 

  المختلفة . المجتمعاتتحسين الصورة العامة في 

  المختلفة للكلية داخليا وخارجيا . باألنشطةالتعريف 

  واألجنبيةكليات التجارة العربية  إليكتيبات الكلية  واإلقليمي للكلية من خالل توجيهالربن الدولي . 

  اإلعالميةاللقاءات  للكلية من خالل اإلعالميةتحسين الصورة . 
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 لجنة إعداد الدليل

 : إشراف عام- 

 عميد الكلية               حسنين السيد طهأ.د / 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب      د / عبد الحميد أحمد شاهين   

 : إشراف مالي وإداري- 

 أمين الكلية        عبد العليم إسماعيلالسيد/ 

 رعاية الشباب مدير إدارة        السيد/ نصار محمد نصار

 : ساهم في جمع المعلومات- 

  اجتماعياخصائى                 إيناس سعيد مصطفي/ ةالسيد

 أخصائي اجتماعي      السيدة/ مها عبد الفتاح إبراهيم        

 أخصائي رياضي               مصطفي حسن المصيلحيالسيد/ 

 

 يل :دللجنة كتابة ال- 

 اجتماعي أخصائي       مني مبروك المهتدي     السيدة / 

 أخصائي رياضي     السيد/ تامر محمد الوكيل              

 السيد / حسن عزت السبكي                اخصائى رياضي 

 : طباعة الدليل- 

 رياضي أخصائي       إيهاب محمد عبده         السيد / 

 رياضي خصائيأ            علي سعيد عيسي   السيد / 

 وجزيل الشكر لكل العاملين في األقسام المختلفة بالكلية لما قدموه من معلومات.
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 محتويات الدليل

 رقم الصفحة الموضــــــوع م

1 

2 

 

3 

 

4 

5 

 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

 

 كلمة السيد األستاذ الدكتور/ رئيس الجامعة

 الكلية كلمة السيد األستاذ الدكتور/ عميد

 كلمة السيد األستاذ الدكتور/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

 كلمة أسرة رعاية الشباب

 جامعة المنوفية في سطور

 نشأة الكلية وتطورها

 عمداء الكلية

 السادة أعضاء هيئة التدريس

 اإلستراتيجيةرسالة الكلية وغاياتها وأهدافها 

 نظام الدراسة في مرحلة البكالوريوس

 ة اللغةشعب

 خطة الدراسة

 الهيكل الوظيفي لشئون الطالب

 الخدمات المقدمة للطالب من إدارة شئون التعليم

 الهيكل الوظيفي لرعاية الشباب

 لجان األنشطة في رعاية الشباب

 خدمات إدارة رعاية الشباب

 األنشطة الطالبية  فيدعوة للمشاركة 

 إنجازات إدارة رعاية الشباب

 المكتبة 

 لية أوائل الك

 لجنة إعداد الدليل

 

 


