
 

 

 

 واملالية لربنامج املاجستري املهني بكلية التجارة جامعة أسوان الدراسيةالالئحة 
 نظم المعلومات إقتصاديات الصحة إدارة االعمال المحاسبة

 .تقبل خريجي كلية التجارة 

  ال يوجدددد ايدددة مقدددررات تكميليدددة
 لخريجي المحاسبة.

 ( مقررات تكميلية لغير 3يوجد )
 المحاسبة.

 .تقبل كافة تخصصات كلية التجارة 

 .ال توجد أية مقررات تكميلية 

  تقبدددل كافدددة خريجدددي كليدددات التجدددارة
 واألطباء بدون أية مقررات تكميلية.

  تقبددددددل كافددددددة تخصصددددددات كليددددددة
 التجارة.

 .ال توجد أية مقررات تكميلية 

 جامعيددددة  ال تقبددددل أه مدددد   ت
 أخرى بخ ف كلية التجارة.

  تقبل كافدة المد   ت الجامعيدة مدن
بكدددالوريول وليسدددانل الخا دددعة 
للمجلل األعلى للجامعدات علدى أن 

 يجتاز ث ث مقررات تكميلية.

  تقبدددل كافدددة المددد   ت الجامعيدددة مدددن
بكدددددالوريول وليسدددددانل الخا ددددددعة 
للمجلدددل األعلدددى للجامعدددات علدددى أن 

 لية.يجتاز ث ث مقررات تكمي

  تقبل كافة الم   ت الجامعيدة مدن
بكدددالوريول وليسدددانل الخا دددعة 
للمجلل األعلى للجامعات على أن 

 يجتاز ث ث مقررات تكميلية.
 .تعمل إدارة الدراسات العليا يومي الجمعة والسبت بمكتب السيد أ.د/ عميد الكلية 

  بحد أدنى. على مدار عامين دراسييندراسية يتكون البرنامج من أربع مستويات 

 (.مقرر 16بإجمالي  يتكون البرنامج من أربعة مستويات دراسية )يتكون كل مستوى من أربعة مقررات 

 .يوجد مستوى تح يره للم   ت الجامعية لمن تنطبق عليهم المقررات التكميلية 

 ( للمقررجنيه 500قيمة المقرر التكميلي ) بحد أقصى ث ث مقررات. 

 ( للمقرر الواحد.جنيه 1500ل المستويات األربع )قيمة المقرر الدراسي داخ 

  باإل افة إلى رسوم  التسجيل لكل مستوى و رسوم المقررات التكميلية جنيه( 24000مقرر(  و )16 ×جنيه  1500)للبرنامج كام ً  الرسوم الدراسيةاجمالي. 

 ( جنيه 550رسوم التسجيل في البرنامج )(لكل مستوى أعلى 300للمستوى األول، و ). 

  01122252545للتواصل مسجل الدراسات العليا أ/ علي راجح 



 

 

 

دبلومت الدراساث العلياإشرتاطاث اإللتحاق ب

 

دبلومت الدراساث العليا 
 يف األساليب الكميت

أن يكوووووووًن    ووووووو   
علووووووووووووو     ووووووووووووو  
البكووووووووووووو لً يً  أً 
الليسو س  نون د و   
ال  نعووو ل الن ووو ي  
النعت ف به  أً عل  
     نع  ل  له  نون 
كليوو  أً نعهوو  علنوو  
آخووووو  تعتووووو ف بهووووو  

 .ال  نع 

دبلومت الدراساث العليا 
 يف االقتصاد

أن يكوووووووًن    ووووووو   
علووووووووووووو     ووووووووووووو  
البكووووووووووووو لً يً  أً 
الليسو س  نون د و   
ال  نعووو ل الن ووو ي  
النعت ف به  أً عل  
     نع  ل  له  نون 
كليوو  أً نعهوو  علنوو  
آخووووو  تعتووووو ف بهووووو  

 .ال  نع 

دبلومت الدراساث العليا 
 يف  إدارة االعمال

أن يكوووووووًن    ووووووو   
علووووووووووووو     ووووووووووووو  
البكووووووووووووو لً يً  أً 
الليسو س  نون د و   
ال  نعووو ل الن ووو ي  
النعت ف به  أً عل  
     نع  ل  له  نون 
كليوو  أً نعهوو  علنوو  
آخووووو  تعتووووو ف بهووووو  

 .ال  نع 

دبلومت الدراساث العليا 
 يف احملاسبت

أن يكوووووووًن    ووووووو   
علووووووووووووو     ووووووووووووو  
البكوووووو لً يً   وووووو  
الت وووووو  ر أً    وووووو  
البكوو لً يً  العلووً  
الن ليووو  ًار ا يووو  أً 
     نع  ل  له  نون 
كليوو  أً نعهوو  علنوو  
آخووووو  تعتووووو ف بهووووو  

 .ال  نع 


