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جامعة جنوب الوادى

أ.د /عباس منصور
رئيس جامعة جنوب الوادى

أ.د /خالد عبدالغفار
وزير التعليم العالى
والدولة للبحث العلمى

أ.د /محمــــود خضــاري
نائب رئيس الجامعة لشئون
الدراسات العليا والبحوث

أ.د /محمد أبوالفضل بدران
نائب رئيس الجامعة
لشئون التعليم والطالب

دليل كلية التجارة بقنا

أ.د /يوسف أحمد محمد
حسن غرباوى
نائب رئيس الجامعة
لشئون البيئة
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جامعة جنوب الوادى

اإلدارة العليا للجامعة
أ.د /عبـاس محمــــد منصور
أ.د /محمــــود خضــاري

رئيــس جامعـــة جنـــوب الــــوادي
نائـب رئيـس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث

أ.د /محمد أبوالفضل بدران

نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب

أ.د /يوسف أحمد غرباوى

نائـب رئيـــس الجامعـــة لشــــئون البيئـــــة

شعار الجامعة
يتكون شعار جامعة جنوب الوادي من خرطوشة فرعونية مكتوب تحتها أسم الجامعة
باللغة العربية وفوقها على شكل نصف دائرة أسم الجامعة باللغة اإلنجليزية وتضم
الخرطوشة تمثاالً لرمسيس الثاني كرمز للحضارة وعراقة المكان ألن القدماء المصريين
هم صناع حضارة العالم بدءاً من جنوب الوادي  ،ورمز الذرة تعبيرا ً عن التقدم العلمي
وماء النيل رمزا ً للخير والنماء ورمز للحياة والشعار يجمع بين عراقة الماضي والتطلع
للمستقبل المزدهر على أسس من العلم والحضارة .

نشأة الجامعة
أصدر الرئيس محمد حسنى مبارك رئيس الجمهوية قرارا ً جمهوريا ً بإنشاء جامعة جنوب
الوادي ومقرها قنا بالقرار رقم  23لسنة  1995لتضيف قلعة جديدة من قالع التعليم
العالي فى مصر  ،حيث تضم الجامعة أثنين وعشرين كلية وهى كليات العلوم واآلداب
والطب البيطري والتربية والتربية النوعية والتجارة والزراعة واآلثار والحقوق والتربية
الرياضية والطب البشرى والتمريض والهندسة بقنا -وكليات الهندسة والخدمة
االجتماعية واآلداب والعلوم والتربية والمعهد العالي للطاقة بأسوان و كلية الفنون
الجميلة باألقصر و كلية التربية بالغردقة .
جامعة جنوب الوادى
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جامعة جنوب الوادى

كلمة .........
السيد األستاذ م الدكتور /

عالء تاج الدين محمد على

ق ائم باعمال عميد كلية التجارة
يهدف هذا الدليل إلي تعريف الطالب واألطراف المعنية بالكلية من
حيث رؤيتها ورسالتها وأهدافها  ،ويعطي نبذة عن هيكلها التنظيمي
وأقسامها العلمية والبرامج ال تعليمية التي تقدمها في كافة التخصصات علي
مستوي البكالوريوس والدراسات العليا كما يعرف الطالب باألنشطة التي
يمكن أن يمارسوها في المجاالت الرياضية والثقافية واالجتماعية .
ويسعد إدارة الكلية أن تتلقي المقترحات واآلراء التي يمكن أن تفيد في
تطوير األداء وتق ديم مستوي عالي من الخدمات التعليمية واألنشطة األخرى
.
أرجو أن يفيد هذا الدليل الطالب الجدد والقدامى واألطراف المهتمة بالكلية
ويقدم المعلومات التي تهمهم .
وفقكم اهلل

أ.م.د /عالء تاج الدين محمد على
ق ائم باعمال عميد كلية التجارة

دليل كلية التجارة بقنا
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جامعة جنوب الوادى

كلمة ........

السيد االستاذ م الدكتور/

أبوالحمد مصطفى صالح عثمان

وكي ل الكلي ة لشئون التعليم والطالب
أبنائي وبناتي طلبة وطالبات كلية التجارة بقنا
كل عام وانتم بخير بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد واتمني لكم جميعا
التوفيق في الدراسة وممارسة األنشطة الثقافية واالجتماعية والرياضية ،
حيث تحرص الكلية علي توفير كافة اإلمكانيات التي تسهم في االرتقاء
بالعملية التعليمية واألنشطة الطالبية مما يتطلب منا جميعا كأعضاء هيئة
تدريس وجهاز إداري وطالب العمل كفريق واحد .
ويقدم هذا الدليل بعض المعلومات العامة عن الكلية مثل إدارات الكلية
،والمواد الدراسية  ،والجداول الدراسية  ،وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.
مع أطيب تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

ا.م.د /أبوالحمد مصطفى صالح عثمان

دليل كلية التجارة بقنا
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جامعة جنوب الوادى

نبذه عن كلية التجارة
 بدددأت الدراسدددة بالفرقدددة األولدددى  /مجموعدددة الدراسدددة بالل دددة العربيدددة بكليدددةالتجددارة بقنددا للعددام الجددامعي  2001/2000طبق دال لالئحددة الداخليددة بكليددة

التجددارة بسددوهاف وكفددر ،لهددا  ،وفددى العددام الجددامعي  2002/2001بدددأت
الدارسة بالفرقة األولى مجموعة الدراسة بالل ة االنجليزية .

 وقددددددد د تددددددم تخددددددريج أول دفعددددددة  /مجموعددددددة الدراسددددددة بالل ددددددة العربيددددددة( المحاسدبة فدي العدام الجددامعي  ، 2004/2003كدذل تدم تخددريج أول
دفعدددددة  /مجموعدددددة الدراسدددددة بالل دددددة االنجليزيدددددة فدددددي العدددددام الجدددددامعي
2005/2004م .
 ثددددم صدددددر القددددرار الجمهددددوري رقددددم  129لسددددن  2006الددددذي اسددددتقلتبصددددورل كليدددة التجدددارة بقندددا  ،وعقدددب ذلددد صددددرت عددددة قددد اررات لمجلدددس
جامعدددة جندددوب الدددوادي أهمهدددا قدددرار البددددء بالدراسدددات العليدددا ( دبلومدددات
وماجسددتير ودكتددورال بمختلددف األقسددام العلميدة بالكليددة اعتبددارال مددن العددام

الجدددامعي  ، 2007 / 2006كدددذل قدددرار اسدددتكمال الدراسدددة فدددي جميددد

الشددددعب علددددى مسددددتوى مرحلددددة البكددددالوريوس بدددددءال مددددن العددددام الجددددامعي
-: 2008/2007

 -1شددعبة المحاسددبة .
 -2شدعبة إدارة األعمدال .
 -3شددعبة اقتصددداد .
 -4شعبة اساليب كمية .
دليل كلية التجارة بقنا
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جامعة جنوب الوادى

 والكلية بها فى العام الجامعي الحالي  2018/2017أربعة فرقدراسية تضم طالب انتظام و االنتساب موجة واالنتساب العام
والل ة إنجليزية
ويزيد عدد طالب على (  8546طالب وطالبة من أبناء محافظات
جنوب الوادي .
 كذل بالكلية عدد ( اثنين وعشرون عضو هيئة تدريس  ( ،اثدنينوثالثون

مدرس مساعد ومعيد يعملون بمختلف األقسام العلمية

بالكلية .
 -كذل عدد ( ثمانية وأربعون موظف  ( ،تسعة عمال .

* وتمنح جامعة جنوب الوادي بناء على طلب الكلية الدرجات
العلمية والدبلومات اآلتية - :

او لال  -:درجة البكالوريوس فى التجارة فى إحدى شعب التخصص اآلتية :
 -1المحاسددددبة .

 -2إدارة األعمددال .
 -3االقتصدددداد .
 -4االساليب الكمية .
ثانيال  -:درجة الماجستير فى إحدى شعب التخصص اآلتية -:
 -1المحاسددددبة .

 -2إدارة األعمددال .
 -3االقتصدددداد .
 -4االساليب الكمية.
دليل كلية التجارة بقنا
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جامعة جنوب الوادى

ثالثال  -:درجة دكتورال الفلسفة فى إحدى شعب التخصص اآلتية -:
 -1المحاسددددبة .

 -2إدارة األعمددال .
 -3االقتصدددداد .
 -4االساليب الكمية.
رابعال  -:دبلومات الدراسات العليا فى -:
 -1التكاليف .

 -2المحاسبة والمراجعة .
 -3المحاسبة الضريبيدة .
 -4المحاسبة الحكومية والقومية .
 -5إدارة اإلنتاف .
 -6اإلدارة العامة والحكم المحلى .
 -7االقتصدداد .

 -8التنمية والتخطيط االقليمى .
 -9الدراسات الكمية .
 -10علوم الحاسب والمعلومات .
 -11االساليب الكمية .

أقسام الكلية
 تتكون كلية التجارة من األقسام اآلتية -: _2قسم إدارة األعمددال

 -1قسددم المحاسدبة .
3د قسدم األقتصدداد .
دليل كلية التجارة بقنا

4د قسم االساليب الكمية
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جامعة جنوب الوادى

إدارة الكلية - :
أ.م.د /عالء تاف الدين محمد على

رئيس قسم اإلدارة

وكيل الكلية للدراسات العلياوالبحوث
قائم باعمال عميدد الكليدة

ا.م.د /أبوالحمد مصطفى صالح عثمان

رئيس قسم المحاسدبة

أ.د /محمود حامد محمود عبدالرازق

رئيس قسم االقتصدداد

أ.م.د /ابوبكر عبدالرحمن عبدالمتعال

مشرفال علي قسم االساليب الكمية

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

أميددن عام الكليددة

السيد /مبار تهامى مصطفى على

أهداف الكلية

 كلية التجارة مؤسسة تعليمية متطورة تهدف إلى -: -1تأهيل الطالب علميال ومهنيال فى مجاالت العلوم المحاسبية واإلدارية
واالقتصادية والكمية وعلوم الحاسب  ،والمطلوبة فى سوق العمل

سواء على المستوى المحلى أو االقليمى أو الدولي .
 -2تزويدددد الطدددالب بقددددرات التعلددديم الدددذاتي المسدددتمر والقددددرة علدددى تحليدددل
المشدددكالت واتخددداذ القدددرارات واتاحدددة فدددرص ومجددداالت التعلددديم المسدددتمر
لخريجيها فى مستويات التعليم العالي .
 -3تنميدددة المجتمددد ل لعمدددل كبيدددت خبدددرة متخصدددص فدددى مختلدددف مجددداالت
األعمال  ،وتقديم خدمات التددريب واالستشدارات  ،وتأهيدل البحدث العلمدي

بالكليددددددة لتقددددددديم الحلددددددول العلميددددددة والعمليددددددة لمشددددددكالت المجتمدددددد فددددددى
مختلف مجاالت األعمال .
دليل كلية التجارة بقنا
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جامعة جنوب الوادى

أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بقسم المحاسبة - :
م

االسددددددددددم

الدرجة العلمية

1

أ.د /عثمدان محمدد يس فدراف

أستاذ متفرغ

2

أ.د /عبدالمحسن محمد دسوقى علوان

أستاذ معار

3

أ.م.د /محمدد الرملى أحمدد عبدالالل

استاذ مساعد متفرغ

4

أ.م.د /أبوالحمد مصطدفى صدالح

استاذ مساعد

5

د /عاطف حسدن عبدد ربددد

مدددرس

6

د /علددى عبدد الكدريدم راوى

مدددرس

8

د /أسامة أحمد جدال هداللى

مدرس

9

د /أحمد حسن أحمدددد أحمد

مدرس

10

د /حدازم رمضدان حافددظ

مدرس

11

د /محمدد علدى شبيب علدى

مدرس

12

السيد/رمضان عارف رمضان محروس

مدرس مساعد

13

السيد /سامح عثمان محمد يس فراف

مدرس مساعد

14

السيد /محمد يوسف عبدالرحيم خليفة

مدرس مساعد

15

السيد /محمد عزام عبد المجيد أحمد

مدرس مساعد

16

السيد /أسدامة عبدالوهاب أحمدد

مدرس مساعد

17

السيد /أحمد بخيدت محمدد أحمدد

مدرس مساعد

18

السديد /علدى عمدر أحمدد جداد

مدرس مساعد

19

السيدة /سلوى نصر على مصطدفى

مدرس مساعد

20

االنسة /صفداء السديد فتددوحى

مدرس مساعد

21

السيد /محمدود عمدر أحمدد جداد

مدرس مساعد

دليل كلية التجارة بقنا
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جامعة جنوب الوادى

تابع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بقسم المحاسبة - :
22

السيدة /اآلء حافددظ فدرف السعيد

معيدددد

23

السديد /مصطفى احمد على محمد

معيدددد

24

االنسة /اسراء محمد بدرى عبداالمام

معيدددد

25

االنسة /اميمة عبدالناصر محمد مصطفى

معيدددد

26

االنسة /ياسمين فاوى يوسف فاوى

معيدددد

 قسم إدارة األعمال - :االسددددددم

الدرجة العلمية

1

أ.م.د /عالء تاف الدين محمدد علددى

استاذ مساعد

2

أ.م.د /السديد الحضدرى أحمد منصور

استاذ مساعد معار

3

د /محمد علددى أحمدد عبدالباقى

مددرس

4

السيد /حسام الدين موسى أبوضيف

مدرس مساعد

5

السيدة /اسدماء أحمد محمد خليدل

مدرس مساعد

6

السيدة /دعداء رمضان علي محمدد

مدرس مساعد

7

السيدة /فريدة صالح الدين سيف الدين

مدرس مساعد

8

االنسة /هايدى محمد بخيت عبدالعال

مدرس مساعد

9

السيد /محمود كمال عربى موسى

مدرس مساعد

10

السيد /ياسر سيد احمد حسين

مدرس مساعد

11

السيد/احمدد عثمان محمدد يسدن

معيدددد

12

السيد /ياسدر عثمدان محمدد يسن

معيدددد

دليل كلية التجارة بقنا
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جامعة جنوب الوادى

 قسم اقتص اد - :م

االسددددم

الدرجة العلمية

1

أ.د /جمدال إبراه دددديم حسدن

أسددتاذ متفرغ

2

أ.د /محمدود حدامدد عبددالرازق

استاذ

3

السيد /موافى رمضدان موافددى

مدرس مساعد

4

السيدة/عبير منصورعبدالحميد على

مدرس مساعد

5

السيد /حمددادة محمدد عبدداهلل

مدرس مساعد

6

السيدة/مروة السيد عبدالحليم أحمدد

معيددد

7

االنسة /هويدا عبدالناصر ابوالوفا هاشم

معيددد

8

السيدة /اسماء موسى احمد على

معيددد

9

السيد /محمد سعيد ابوالحسن محمد خليل

معيددد

 قسم االساليب الكمية - :م

االسددددم

الدرجة العلمية

1

أ.د /عطي د محمدد جلدول مشداضى

استاذ معار

2

أ.م.د /أبدوبكدر عبدالرحمدن عبدالمتعدال

استاذ مساعد متفرغ

3

د /محمد عبدالحميدد عبدالرحمن الرب

مددرس

4

د /أحمد عبدالعظديم أحمد الدغيدى

مددرس

5

د /محمددود عبد المنعم محمددد

مدرس

6

د /محمدد على حسين عبد الوهاب

مدرس

7

د /صددام حسدين أحمددد بخيت

مدرس

8

السيدة /اس دراء فاروق ابوالمجد محمد

مدرس مساعد

دليل كلية التجارة بقنا
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جامعة جنوب الوادى

ادارة شئون الطالب- :

ادارات الكلية - :

على محمد أحمد عبداهلل

مدير االدارة

محمد حسان عيد سعيد

شئون الطالب

زكريا عبدالجبار احمد محمد

شئون الطالب

حمدادة محمدد السيد أبوبكر

شئون الطالب

عبداهلل سيد احمد حسين

شئون الطالب

هشام حسين مصطفى

شئون الطالب

حسنى محمود نورالدين ابوعميرة

شئون الطالب

رحاب سعدالدين محمد عمر

شئون الطالب

سعاد سيد محمد احمد

شئون الطالب

أمانى سيد محمد

شئون الطالب

وفاء ابوالسعود نصارى حسن

شئون الطالب

ادارة الخريجين- :
محمود محمد كمال أحمد

مدير االدارة

سهى محمدد أحمدد حدامد

ادارة الخريجين

دليل كلية التجارة بقنا
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جامعة جنوب الوادى

ادرة رعاية الشباب- :
هانى محمود احمد محمد

مدير االدارة

عبد الناصر احمد محمد مجاهد

رعاية الشباب

أيمن محمد ماهر احمد

رعاية الشباب

عبدالكريم محمود مصطفى

رعاية الشباب

ادارة الدراسات العليا- :
حمادة محمد سليمان

مدير االدارة

كرم محمد كمال

ادارة الدراسات العليا

ادارة شئون العاملين- :
عادل محمد محمد سعد

مدير االدارة

ماجدة فرف إبراهيم اسددماعيل

شئون العاملين

نرمين محمود محمد محمود

شئون العاملين

أمانى قاسم محمد محمد سعد

شئون العاملين

دليل كلية التجارة بقنا
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ادارة المشتريات- :
مصطدفى محمود على عبد العاطى

مدير االدارة

محمددد تركدى أحمددد عددوض

ادارة المشتريات

نهددى أشددرف محمدود أحمددد

ادارة المشتريات

ادارة المكتبة- :
عمرو بهاء كرام

مدير االدارة

سعاد يحيى فكرى

مكتبة الكلية

اسراء قرشى احمد

مكتبة الكلية

هاجر محمود بدي

مكتبة الكلية

هالة سيد محمد احمد

مكتبة الكلية

حسن محمود حسن

مكتبة الكلية

سكرتارية العميد- :
محمود احمد محمود جاويش

مدير مكتب العميد

شادية محمد سيد بخيت

سكرتارية األقسام

ادارة المخازن- :
جمال محمد الملقب فتح اهلل

مدير االدارة

إيمان محمد فراف ساكت

ادارة المخازن

دليل كلية التجارة بقنا
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خزينة الكلية- :
عز جابر حسين محمد

مدير االدارة

شيماء محمد رمضان حسين

خرينة الكلية

وحدة ضمان الجودة و االعتماد- :
مدير سكرتارية الجودة

سيد عبدالرحيم عباس حسين

معمل الحاسب اآللى- :
جمال عبدالواحد مرسى محمد

مدير المعمل

مبار محمد حسن احمد

معمل الحاسب اآللى

وحدة تكنولوجيا المعلومات(- :(IT
ايمن صالح الدين محمد احمد النمر

دليل كلية التجارة بقنا

مسئول البوابة االلكترونية

17

جامعة جنوب الوادى

ادارة الشئون العامة- :
مبار رمضان احمد

مدير االدارة

حربى احمد حفنى رشوان

معاون الكلية

ط محمد محمود ط

مسئول القيد والحفظ

رجب محمد عبدالرحيم حسان

عامل

انور عبدالقادر سعيد جاد

عامل

مختار فواز عبدالحفيظ محمد

عامل

احمد عبدالعاطى حنفى يوسف

عامل

احمد عباس احمد على

عامل

حمادة قناوى صديق على

عامل

ام هاشم عاشور حسين محمد

عامل

صباح سعد حسن احمد

عامل

هالة شحتو يوسف احمد

عامل

دليل كلية التجارة بقنا
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جامعة جنوب الوادى

المقررات الدراسية  :خطة الدراسة لمرحلة البكالوريوس
 الفرقة األولى

الفصل الدراسي األول
المدددادة

محاضرة

تطبيق

أصدول محاسدبة (1

4

2

مبادئ االقتصاد الجزئي

4

1

أصدول إدارة األعمال

4

1

سدددلو تنظديمي

4

-

رياضيدات أعمددال

4

1

أساسيات علم الحاسب

4

1

24

6

الفصل الدراسي الثاني
المددادة

محاضرة

تطبيق

أصول محاسبة (2

4

2

دراسات محاسبية بالل ة االنجليزية

4

2

مبادئ االقتصاد الكلى

4

1

اقتصاديات الموارد والبيئة

4

1

إدارة عدامدة

4

-

مبادئ القانون

4

-

24

6

دليل كلية التجارة بقنا
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الفرقة الثانية
الفصل الدراسي األول
المددادة

محاضرة

تطبيق

محاسبة متوسطة

4

2

محاسبة شركات األشخاص

4

2

نقدود وبنو

4

-

إدارة اإلنتداف

4

1

مبادئ اإلحصاء

4

1

قاندون تجارى

4

-

24

6

الفصل الدراسي الثانى
المادة

محاضرة

تطبيق

محاسبة شركات األموال

4

2

تجارة خارجية

4

2

دراسات اقتصادية بالل ة االنجليزية

4

-

إدارة التسويق

4

1

رياضيات التمويل واالستثمار

4

1

اإلحصاء التطبيقي

4

-

حقوق اإلنسان

2

-

26

6

دليل كلية التجارة بقنا
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جامعة جنوب الوادى

الفرقة الثالثة- :
الفصل الدراسي األول
المادة

محاضرة

تطبيق

مباردىء محاسبة التكاليف

4

2

مبادىء المحاسبة الضريبية

4

2

مراجعة 1/

4

-

مالية عامة

4

1

إدارة المشتريات والمخازن

4

1

التأمين

4

-

24

6

الفصل الدراسي الثانى
المادة

محاضرة

تطبيق

محاسبة متخصصة

4

1

التقييم المحاسبي للمشروعات

4

1

اقتصاد إداري

4

1

إدارة الموارد البشرية

4

-

دراسات إدارية بالل ة االنجليزية

4

2

برمجيات الحاسب اآللي

4

1

24

6

دليل كلية التجارة بقنا
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الفرقة الثالثة ( شعبة اقتصاد )
الفصل الدراسي األول
المادة

محاضرة

تطبيق

نظرية اقتصادية جزئية

4

1

مالية عامة

4

1

تاريخ الفكر االقتصادي

4

-

تأمين

4

-

اقتصاد رياضي

4

2

مبادئ محاسبة تكاليف

4

2

24

6

الفصل الدراسي الثاني
المادة

محاضرة

تطبيق

نظرية اقتصادية كلية

4

1

اقتصاد إداري

4

1

اقتصاديات عمل

4

1

اقتصاد دولي

4

1

مناهج البحث فى االقتصاد

4

1

اقتصاد زراعي

4

1

24

6

دليل كلية التجارة بقنا
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الفرقة الرابعة ( شعبة المحاسبة )
الفصل الدراسي األول
المادة

محاضرة

تطبيق

محاسددبة التكاليددف

4

2

محاسبة حكومية وقومية

4

2

نظم معلومات محاسبية

4

-

مشاكل محاسبية معاصرة

4

-

تنمددية اقتصاديددة

4

-

إدارة مالددية وتمويل

4

2

24

6

الفصل الدراسي الثاني
المادة

محاضرة

تطبيق

محاسبة ضريبية

4

1

محاسبة المنشآت المالية

4

1

محاسبة إدارية

4

1

مراجعة 2/

4

-

تطبيقات محاسبية على الحاسب

4

2

بحوث العمليات

4

1

24

6

دليل كلية التجارة بقنا
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الفرقة الرابعة ( شعبة اقتصاد )
الفصل الدراسي األول
المادة

محاضرة

تطبيق

تنمية اقتصادية

4

-

نظرية اقتصادية جزئية متقدمة

4

1

تخطيط وسياسات اقتصادية

4

-

مبادئ االقتصاد القياسي

4

1

محاسبة التكاليف

4

2

إدارة مالية وتمويل

4

2

24

6

الفصل الدراسي الثاني
المادة

محاضرة

تطبيق

نظرية اقتصادية كلية متقدمة

4

1

دراسات الجدوى االقتصادية قضايا

4

2

اقتصاديددة معاصرة

4

-

اقتصاد قياسي تطبيقي

4

2

بحوث العملدددديات

4

1

اقتصاديات الصناعدة

4

-

24

6

دليل كلية التجارة بقنا
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شعبة إدارة أعمال )

الفرقة الرابعة (

الفصل الدراسي األول
المادة

محاضرة

تطبيق

محاسددبة التكاليف

4

2

إدارة مالدية وتمويل

4

2

نظم معلومات إدارية

4

-

تخطيط ومراقبة انتاف

4

2

تنمدية اقتصاديدددة

4

-

مشاكل إدارية معاصرة

4

-

24

6

الفصل الدراسي الثاني
المادة

محاضرة

تطبيق

إدارة أعمال دولية

4

-

إدارة استراتيجي

4

1

بحوث تسويق

4

1

بحوث عمليات

4

1

محاسبة إدارية

4

1

تطبيقات إدارية على الحاسب

4

2

24

6

دليل كلية التجارة بقنا
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الفرقة الرابعة ( شعبة اساليب كمية )
الفصل الدراسي األول
المادة

محاضرة

تطبيق

نظرية الخطر والتأمين

4

1

إحصاء اكتوارى

4

1

رياضيات التأمين

4

1

إدارة منشآت التأمين

4

1

تنمية اقتصادية

4

-

التأمينات العامة

4

2

24

6

الفصل الدراسي الثاني
المادة

محاضرة

تطبيق

بحوث العمليات

4

1

محاسبة شركات التأمين

4

1

تأمينات األشخاص

4

1

تأمينات اجتماعية

4

1

إعادة التأمين

4

-

تطبيقات كمية على الحاسب

4

2

24

6

دليل كلية التجارة بقنا
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جامعة جنوب الوادى

مجلس كلية التجارة
ينوب السيد األستاذ الدكتور  /رئيس الجامعة عن مجلس كلية التجارة بقنا

إدارة شئ ون الطالب بالكلية
تعتبددر إدارة شددئون الطددالب مددن أكثددر اإلدارات قربدال مددن الطددالب بمددا تتضددمن

من تعامدل مباشدر معهدم ،وبمدا تقدمد مدن خددمات وتوجيهدات يكدون الطدالب

فدى أمددس الحاجدة إليهددا وخصوصدال الطدالب الجدددد فددى مجدالي شددئون التعلدديم
وشئون الطالب  ،و يتم استخدام الكمبيوتر فدى إدخدال بياندات الطدالب وطبد

النتدددائج للفصدددول الدراسدددية بمدددا يناسدددب وتكنولوجيدددا المعلومدددات والتقنيدددة
الحديثة وبذل تفدردت اإلدارة بالكليدة عدن مثيالتهدا بالكليدات األخدرى فدى هدذا
المجال .
وتم إنشداء إدارة شدئون الخدريجين مندذ عدام  2004حيدث تدم فدى هدذا العدام
تخريج أول دفعة من الكلية والى اآلن تم تخريج أربد دفعدات شدعبة محاسدبة
عربى وثالث دفعات شعبة محاسبة إنجليزي حسب اإلحصائية المرفقة .
وسوف نقدم فى إجياز اخلدمات الطالبية التي تقدمها اإلدارة للطالب اجلدد والقدامى :

أوالً  :إدارة شئون الطالب:

 خدمة استخراف البطاقة الجامعية الطالب الجدد والقدامى . خدمدددة مسددداعدة الطدددالب الجددددد فدددى الحصدددول علدددى اسدددتمارةالكشف الطبي .

 إظهار النتائج للفصول الدراسية .دليل كلية التجارة بقنا
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جامعة جنوب الوادى

 اسدددتخراف شدددهادات وافدددادات عدددن حالدددة الطدددالب بالكليدددة لجميدددالجهات الحكومية .
مسداعدة الطددالب الدراغبين فدى التحويددل أو نقددل القيدد فددى الحصددول

-

على بيان حالة واتمام إجراءات التحويل فى نهاية العام الدراسي .
 وبصدددفة عامددد تقددددم اإلدارة جميددد الخددددمات المتعلقدددة بشدددئونالتعليم والطالب .

ثانياً :إدارة الخريجين:

 -استخراف الشهادات المؤقتة للحاصلين على درجة البكالوريوس

-

استخراف شهادة تقديرات األرب سنوات .

 الخدمات التي تق دمها رعاية الشبابان لمكتددب رعايددة الشددباب دور فعددال مدن خددالل األنشددطة الطالبيددة والخدددمات
المتعددددة فهددى تقدددم خدددمات عديدددة منهددا المسدداعدات الماليددة واالجتماعيددة
واألنشطة الرياضية واألنشطة الثقافية والترفيهية .
أوال  :النشاط الرياضي -:
مساعدة الطالب على نمو أجسامهم بشدكل رياضدى سدليم وبدث روح األخدالق
الرياضدية بيددنهم واكتشداف المتميددزين وتشدجيعهم وتنميددة مدواهبهم وذلد مددن
خالل -:
 -1األلعاب الرياضية المختلفة الختيار عناصر جديدة لمنتخب الكلية
( كرة القدم  -الطائرة – تنس طاولة – سلة .
دليل كلية التجارة بقنا
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 – 2مسابقة لياقة بدنية وسباق طريق

ثانيا  :األنشطة الثق افية - :

وتهدف إلكساب الطالب معلومات جديدة وتنمى لديهم القدرة على تبادل
الخبرات بجانب تشجي روح المنافسدة الشريفة وتنمية الوعي الديني
وتشجي حفظة القرآن الكريم وذل من خالل .
 – 1ندوات دينية وتثقيفية .
 – 2مسابقة القرآن الكريم والحديث الشريف .
 – 3مسابقات دورى المعلومات .
 – 4مجالت حائط ومجالت دورية .

ثالثا  :األنشطة الفنية - :

وتهدف إلى تنمية المهارات الفنية فى مجال الرسم والموسيقى وذل من
خالل - :
 – 1عمل مسابقات فنية مختلفة .
 – 2حفل تكريم الخريجين وطالب االتحاد .

رابعا  :أنشطة الجوالة والخدمة العامة - :
وتهدف لتنمية جيل واعي متحمل المسئولية ولدي القدرة على حسن
التصرف وتنمية روح الوالء واالنتماء للمجتم وتنمية العمل التطدوعي وذل
من خالل - :
 – 1معسكر استقبال الطالب الجدد .
 – 2معسكر اختيار عشيرة الجوالة .

 – 3معسكرات خدمة عامة وتشجير .
دليل كلية التجارة بقنا
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خامسا  :األنشطة االجتماعية والرحالت - :
تقدددديم المسددداعدات العينيدددة والماديدددة مدددن صدددندوق التكافدددل االجتمددداعي
للطددددالب ومسدددداعدة الطددددالب للوصددددول لحددددل مشدددداكلهم وتعلدددديمهم المهددددارات
االجتماعيدددة والترفيهيدددة عدددن طريدددق الدددرحالت وتهددددف الدددرحالت إلدددى تكدددوين
عالقات اجتماعية بين الطالب وتنمية القدرة على التفاعدل االجتمداعي بشدكل
سوى و ذل من خالل-:
-1تقديم األبحاث االجتماعية لصندوق التكافل.
-2تقديم الرحالت المختلفة .
-3عمل مسابقة الختيار الطالب المثالي و الطالبة المثالية.
 -4انتخابات اتحاد طالب بهدف غرس روح الديمقراطية.
5د عمل دورات تدريبية فى اإلسعافات األولية و مواجهة الكوارث.

سادسا نشاط

االسر الطالبية - :

تكوين األسر الطالبية عن طريدق رعايدة الشدباب لممارسدة األنشدطة الطالبيدة
المختلفة و تنمية القددرة و المهدارة اإلبداعيدة و االعتمداد علدى الدنفس و بدث
روح الجماعة و التعداون لددى الشدباب فدى هدذل المرحلدة العمريدة و ذلد مدن
خالل األنشطة المختلفة.

دليل كلية التجارة بقنا
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** مكتب ة كلي ة التج ارة **
 -1المكتبة ببدروم مبنى كلية التجارة الجديد .
 -2يوجد بالمكتبة عدد ( 3قاعات مكيفة  ،قاعة للكتب االنجليزية وبها ما
يزيد عن  2600كتاب ومرج وقاموس متخصص فى الل ة االنجليزية
وقاعة للكتب العربية وبها ما يزيد عن  8000كتاب ومرج وموسوعة
متخصصة فى المواد التجارية بالل ة العربية وقاعة للدوريات والرسائل
وتشتمل على أكثر من  100رسالة ماجستير ودكتورال و 6دوريات
عربية وأخرى أجنبية باإلضافة الى المجالت التى تصدرها كليات التجارة
بمختلف الجامعات المصرية.
 -3جمي الكتب متاحة لإلطال ،عليها من قبل الطلبة والطالبات .
 -4يوجد بالمكتبة قسم المحاسبة – اإلدارة – االقتصاد – اإلحصاء
الرياضة – الكمبيوتر – السكرتارية – كتب عامة – كتب دراسية –
باإلضافة الى قسم المكتبة الرقمية وبن المعرفة المصرى.
دليل كلية التجارة بقنا
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 -5يوجد بها أحدث المراج األجنبية والعربية والدوريات العلمية والمجالت
العلمية لالستفادة منها ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلبة
والطالبات .
 -6يوجد بها كتب مهداة ثقافية .
 -7يتردد على المكتبة حوالي  850طالب وطالبة يوميال .

معمل الحاسب اآللى
 -1المعمل بالدور االول بمبنى الكلية.
 -2مكون من ثالث قاعات مكيفة بأجهزة تكييف مناسبة .
 -3القاعات مزودة بأجهزة الكمبيوتر.

الخدمات التي يقدمها المعمل للطالب :
 - 1تؤدى في سكاشن المحاضرات التى تحتاف الى أجهزة الكمبيوتر.
 -2تقدددام بددد جميددد الددددورات المنظمدددة عدددن طريدددق وحددددة مركدددز التددددريب
والدراسات التجارية.
دليل كلية التجارة بقنا
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طرق االتصال بالكلية
تليفون وفاكس
096/3217207
البريد األلكترونى

itunit@com.svu.edu.eg
الصفحة الرسمية لكلية التجارة بقنا

يسعدنا تلقى االستفسارات والشكاوى والمقترحات على صندوق التواصل
المجتمعى بموق (كلية التجارة بقنا

دليل كلية التجارة بقنا
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