
 

 

 برنامج )) املاجستري املهىن ((بكلية التجارة جبامعة اسوان

 اقتصاديات الصحة ( –نظم املعلومات  –إدارة االعمال  –يف التخصصات ) احملاسبة 

 االشرتاطات العامة لاللتحاق بالربنامج
ال يعتبر قيد الطالب نهائيا إال بعد موافقة القسم ، وتسجيل مقررات ويعتمده من المرشد األكاديمي ومن رئيس القسم مأل الطالب نموذجي

 المختص ومجلس الكلية وسداد الرسوم الدراسية المقررة.

 املستندات املطلوبة
 طلب االلتحاق بالبرنامج ويتم الحصول علية من إدارة الدراسات العليا. .1

 منها. رسميأصل شهادة التخرج )المؤهل الدراسي( أو مستخرج  .2

قرار معادله الشهادات من المجلس األعلى للجامعات بالنسبة للشهادات الحاصل عليها الطالب من خارج الجامعات الخاضعة  .3

 للمجلس األعلى للجامعات.

 ( صور شخصية حديثة.6عدد ) .4

 الموقف من التجنيد للذكور. .5

 (.CV)سيرة ذاتية حديثة  .6

 أصل شهادة الميالد أو مستخرج رسمي منها. .7

 جواز السفر. / صورة بطاقة الرقم القومي .8

 قواعد القيد يف املاجستري املهني يف احملاسبة

  في المحاسبة من إحدى الجامعات المعترف بها او ما يعادلها من كلية او معهد  البكالوريوس،أن يكون الطالب حاصال على درجة

 بتقدير مقبول على األقل.معترف به علمي 

 ييجوز قبول الطالب الحاصلين على بكالوريوس التجارة من احدى الجامعات المعترف بها أو ما يعادلها من كلية او معهد علم 

لب المقررات التكميلية التي ول على األقل بشرط أن يجتاز الطامعترف به في تخصصات أخرى بخالف المحاسبة بتقدير مقب

 .ية بناء على اقتراح قسم المحاسبةلكليحددها مجلس ا

  من مجموع ساعات المقررة70يشترط لدخول االمتحان ان يستوفى الطالب نسبة حضور ال تقل عن % 

 القيد يف املاجستري املهني يف باقي التخصصات قواعد

  ما يعادلها من كلية او معهد أن يكون الطالب حاصال على درجة البكالوريوس في التجارة من إحدى الجامعات المعترف بها او

علمي معترف به بتقدير مقبول على األقل يجوز قبول الطالب الحاصلين على درجة البكالوريوس او الليسانس في المجاالت 

معترف به في تخصصات أخرى بخالف المحاسبة  يأو ما يعادلها من كلية او معهد علم ااألخرى من احدى الجامعات المعترف به

 ل علي األقل بشرط أن يجتاز الطالب المقررات التكميلية التي يحددها مجلس الكلية.بتقدير مقبو

 ويتعين على الطالب مال طلب التحاق بالبرنامج ويتم الحصول عليه من إدارة الدراسات العليا بالكلية مع تقديم المستندات  هذا

 .نظام الساعات المعتمدة علىة في البرنامج قائم واالثباتات المطلوبة التي تحددها الكلية مع العلم بأن نظام الدراس

 

 



 

 

 الرسوم الدراسية

 يتكون البرنامج من أربع مستويات على مدار عامين دراسيين 

 

 عدد المواد في كل مستوى رسوم المادة الواحدة المستوى
اجمالي مقررات 

 المستوى
 رسوم القيد

اجمالي رسوم 
 المستوى

 1500 550 1500 3 500 مواد تكميلية

 السنة األولى

 6550 550 6000 4 1500 المستوى األول

 6300 300 6000 4 1500 المستوى الثاني

 السنة الثانية

 6300 300 6000 4 1500 المستوى الثالث

 6300 300 6000 4 1500 المستوى الرابع
 

 -ملحوظة :

 ( جنيه1500)مواد (  3)مع املواد التكميلية  قبل املستوى األول  سوف يتم سداد رسوم القيدمؤهالت دون التجارة لبالنسبة ل*

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 املقرارات الدراسية للماجستري املهىن

 احملاسبة -أوال :

 السنة األوىل / املستوى االول
 الساعات املعتمده املقرر الكود م
 3 حماسبة مالية متقدمة 101 1
 3 نظم معلومات حماسبية متقدمه 102 2
 3 حماسبة ضريبية 103 3
 3 مقرر اختيارى من خارج القسم  4

 السنة األوىل / املستوى الثانى

 الساعات املعتمده املقرر الكود م
 3 حماسبة دولية  104 1
 3 مراجعة متقدمة 105 2
 3 حماسبة إدارية متقدمة 106 3
 3 مقرر اختيارى من خارج القسم  4

 السنة الثانية / املستوى الثالث

 الساعات املعتمده املقرر الكود م
 3 حماسبة تكاليف متقدمة 107 1
 3 طرق حبث علمى 108 2
 3 نظرية احملاسبة 109 3
 3 مقرر اختيارى من خارج القسم  4

 

 



 

 

 السنة الثانية / املستوى الرابع

 الساعات املعتمده املقرر الكود م
 3 حبث التخرج 110 1
 3 معايري احملاسبة 111 2
 3 حتليل القوائم املالية 112 3
 3 القسم داخلمقرر اختيارى من   4

 املقرارات االختيارية للمحاسبة

 الساعات املعتمده املقرر الكود املستوى
السنة األوىل / املستوى 

 االول
 3 إدارة االزمات يف املشروعات 213
دراسات متقدمه يف التمويل  214

 واإلدارة املالية
3 

السنة واألوىل/ 
 املستوى الثانى

 3 اقتصاد ادارى 313
 3 اقتصاديات املوارد 314

السنة الثانية / 
 املستوى االول

 3 اإلحصاء التطبيقى  406
 3 ميكنة نظم العمل 408

السنة الثانية / 
 املستوى الثانى

 3 احملاسبة يف ظل النظم االلكرتونية 113
 3 احملاسبة القضائية 114

 

 

 

 

 



 

 

 املعلوماتنظم -ثانيا :

 السنة األوىل / املستوى االول

 الساعات املعتمده املقرر الكود م
 3 اساسيات استخدام احلاسب االىل 401 1
 3 لغات الربجمة 402 2
 3 مبادي احصاء 403 3
 3 مقرر اختيارى من خارج القسم  4

 السنة األوىل / املستوى الثانى

 الساعات املعتمده املقرر الكود م
 3 حتليل وتصميم نظم املعلومات 404 1
 3 تصميم وإدارة قواعد البيانات 405 2
 3 اإلحصاء التطبيقى 406 3
 3 مقرر اختيارى من خارج القسم  4

 السنة الثانية / املستوى الثالث

 الساعات املعتمده املقرر الكود م
 3 شبكات احلاسب االىل 407 1
 3 ميكنة نظم العمل 408 2
 3 علمى طرق حبث 409 3
 3 مقرر اختيارى من خارج القسم  4

 السنة الثانية / املستوى الرابع

 الساعات املعتمده املقرر الكود م
 3 حبث التخرج 410 1
 3 تطبيقات حبوث العمليات على احلاسب 411 2
 3 برجميات إحصائية على احلاسب 412 3
 3 مقرر اختيارى من داخل القسم  4

 



 

 

 االختيارية لنظم املعلوماتاملقرارات 

الساعات  املقرر الكود املستوى
 املعتمده

 3 احملاسبة يف ظل النظم االلكرتونية 113 السنة األوىل / املستوى االول
 3 حماسبة إدارية متقدمه 106

السنة واألوىل/ املستوى 
 الثانى

 3 إدارة االزمات يف املشروعات 213
 3 واإلدارة املالية دراسات متقدمه يف التمويل 214

السنة الثانية / املستوى 
 الثالث

 3 اقتصاد ادارى  313
 3 اقتصاديات املوارد 314

السنة الثانية / املستوى 
 الرابع

 3 نظم املعلومات ودعم اختاذ القرار 413
 3 تكنولوجيا االنرتنت والوسائط املتعددة 414

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 اقتصاديات الصحة -ثالثا :

 األوىل / املستوى االولالسنة 

 الساعات املعتمده املقرر الكود م
 3 مبادئ اقتصاد 301 1
 3 اقتصاديات الرعاية الصحية 302 2
 3 االقتصاد الدوىل 303 3
 3 مقرر اختيارى من خارج القسم  4

 السنة األوىل / املستوى الثانى

 الساعات املعتمده املقرر الكود م
 3 اقتصاديات التمريض 304 1
 3 اقتصاديات االدوية 305 2
 3 االقتصاد البيئ 306 3
 3 مقرر اختيارى من خارج القسم  4

 السنة الثانية / املستوى الثالث

 الساعات املعتمده املقرر الكود م
 3 اقتصاد ماىل 307 1
 3 اقتصاديات الطب الوقائى 308 2
 3 طرق حبث علمى 309 3
 3 مقرر اختيارى من خارج القسم  4

 السنة الثانية / املستوى الرابع

 الساعات املعتمده املقرر الكود م
 3 حبث التخرج 310 1
 3 دراسة جدوى املشروعات الصحية 311 2
 3 االقتصاد النقدى 312 3
 3 مقرر اختيارى من داخل القسم  4



 

 

 القتصاديات الصحةاملقرارات االختيارية 

 املعتمدهالساعات  املقرر الكود املستوى
السنة األوىل / املستوى 

 االول
 3 حماسبة إدارية متقدمة 106
 3 حماسبة تكاليف متقدمه 107

السنة واألوىل/ 
 املستوى الثانى

 3 إدارة االزمات يف املشروعات  213
 3 دراسات متقدمه يف التمويل واإلدارة املالية 214

السنة الثانية / 
 الثالثاملستوى 

 3 التطبيقىاإلحصاء  406
 3 ميكنة نظم العمل 408

السنة الثانية / 
 الرابعاملستوى 

 3 اقتصاد ادارى 313
 3 اقتصاديات املوارد 314

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 إدارة االعمال -رابعا :
 السنة األوىل / املستوى االول

 الساعات املعتمده املقرر الكود م
 3 إدارة معاصرة 201 1
 3 واللوجستياتإدارة سالسل االمداد  202 2
 3 اختاذ القرارات )مدخل كمى( 203 3
 3 مقرر اختيارى من خارج القسم  4

 السنة األوىل / املستوى الثانى

 الساعات املعتمده املقرر الكود م
 3 تسويق دوىل 204 1
 3 إدارة املشروعات 205 2
 3 االدارةاالسرتاتيجية لالعمال 206 3
 3 القسممقرر اختيارى من خارج   4

 السنة الثانية / املستوى الثالث

 الساعات املعتمده املقرر الكود م
 3 إدارة االعمال الدولية 207 1
 3 جتارة الكرتونية 208 2
 3 طرق حبث علمى 209 3
 3 مقرر اختيارى من خارج القسم  4

 السنة الثانية / املستوى الرابع

 الساعات املعتمده املقرر الكود م
 3 حبث التخرج 210 1
 3 اخالقيات إدارة االعمال واملسئولية االجتماعية 211 2
 3 اإلدارة االسرتاتيجية للموارد البشرية 212 3
 3 مقرر اختيارى من داخل القسم  4



 

 

 الدارة االعمالاملقرارات االختيارية 

 الساعات املعتمده املقرر الكود املستوى
السنة األوىل / املستوى 

 االول
 3 حماسبة إدارية متقدمة 106
 3 حماسبة تكاليف متقدمه 107

السنة األوىل/ املستوى 
 الثانى

 3  اقتصاد ادارى 313
 3 اقصاديات املوارد 314

السنة الثانية / 
 املستوى الثالث

 3 اإلحصاء التطبيقى 406
 3 ميكنة نظم العمل 408

السنة الثانية / 
 املستوى الرابع

 3 يف املشروعاتإدارة االزمات  313
 3 دراسات متقدمه يف التمويل واإلدارة املالية 314

 

 
 


