
 مقترحات القبول والدراسة لبرامج التعليم المفتوح بجامعة مدينة السادات

 

 : قبول الطالب - 1

 

  يتم قبول الطالب الحاصلين على الثانوية العامة بعد مرور خمس سنوات على التخرج ببرامج التعليم المفتوح بكليتى التجارة والحقوق  -

ية التجارية نظام الثالث سنوات والخمس سنوات ببرنامج التعليم المفتوح بكلية التجارة بعد يتم قبول الطالب الحاصلين على دبلوم الثانو -

 مرور خمس سنوات على التخرج 

يتم قبول الطالب الحاصلين على دبلومات الثانوية الصناعية والزراعية نظام الثالث سنوات والخمس سنوات ببرنامج التعليم المفتوح  -

 يلى: اخمس سنوات على التخرج ويشترط لذلك م بكلية التجارة بعد مرور

 * أن يكون المتقدم بعمل بوظيفة موثقة ومرتبطة باالعمال المالية والتجارية .

* أن يعقد له إختبار شفوى وتحريرى للتحقق من توافر الممارسة الفعلية لعمل مرتبط باالعمال المالية والتجارية بواسطة الكلية قبل 

 اق بالبرنامج .الموافقة على االلتح

 

 نظام الدراسة والمقررات  -2

 

 يكون نظام الدراسة طبقا لنظام الساعات المعتمدة وأن تكون مكونات البرنامج طبقا للمجموعات التالية :

 "  متطلبات الجامعة" المجموعة االولى 

درجة البكالوريوس بكلية التجارة حيث يجب على الطالب دراسة واجتياز مجموعة من المقررات الدراسية العامة للحصول على 

 والليسانس بكلية الحقوق وهى :

 تجارية ( حسب البرنامج –*مصطلحات باللغة االنجليزية ) قانونية 

 * مبادئ اإلحصاء

 * تطبيقات على الحاسب األلى 

 * حقوق اإلنسان 

 * إدارة الخطر 

 

 " متطلبات الكلية " المجموعة الثانية 

حيث يجب على الطالب دراسة واجتياز كافة المقررات الدراسية التى تتطلبها الكلية بأحد برامجها الدراسية وفقا للساعات المعتمدة 

 للحصول على درجة البكالوريوس بكلية التجارة والليسانس بكلية الحقوق 



 

 " متطلبات على مستوى األقسام العلمية " المجموعة الثالثة 

الطالب باحد األقسام العلمية بعد دراسة واجتياز كافة المقررات الدراسية التى يتطلبها القسم العلمى وفقا لكل برنامج  حيث يتم تخريج

 دراسى .

 

 البرامج المقترحة : -3

 

 جامعة مدينة السادات : –البرامج المقترحة بكلية التجارة -أ

 *برنامج المحاسبة المالية والمراجعة .

 فى التكاليف واإلدارية * برنامج المحاسبة 

 * برنامج المحاسبة الضريبية 

 * برنامج إدارة األسواق المالية .

 * برنامج التسويق 

 * برنامج اإلدارة الصناعية .

 * برنامج أقتصاديات الدول والمششروعات .

 

 

 جامعة مدينة السادات : –البرامج المقترحة بكلية الحقوق  -ب

 

 ص*برنامج القانون الدولى الخا

 * برنامج القانون الدولى العام 

 * برنامج القانون المدنى 

 * برنامج القانون الجنائى 

 * برنامج الشريعة اإلسالمية 

 * برنامج فلسفة القانون وتاريخه 

 * برنامج المرافعات .

  


