
 

 التعليم المفتوح

 -االطار القانونى:

 904م وتعديالته والئحته التنفيذية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 2491سنة  94القانون رقم 

م على إنشاء 20/3/2440م وتعديالاتها وموافقة مجلس جامعة أسيوط بجلسته بتاريخ 2491لسنة 

 مركز التعليم المفتوح بجامعة أسيوط.

نامج التعليم المفتوح م بالموافقة على إنشاء بر13/1/2442م فى 214كما صدر القرار الوزارى رقم 

 بكلية التجارة )شعبة اقتصاديات وإدارة المشروعات( .

م على برنامج التعليم 4/20/2449كما وافق المجلس األعلى للجامعات بجلسته المنعقدة بتاريخ 

 المفتوح بكلية الحقوق .

سيوط جامعة أ يتولى إدارة مركز التعليم المفتوح مجلس إدارة برئاسة السيد األستاذ الدكتور رئيس

يشرف ويتابع برامج التعليم المفتوح التى تقدمها الكليات ويكون له اعتماد السياسات التى تضعها 

 الوحدات الفرعية للكليات المعنية كما يضع النظام المالى واإلدارى .

ة سكما يتولى إدارة الوحدة الفرعية فى الكليات التى بها برنامج للتعليم المفتوح مجلس وحدة برئا

السيد األستاذ الدكتور عميد الكلية المعنية ويتولى مجلس إدارة الوحدة الفرعية مهام رسم السياسات 

 واإلشراف والمتابعة على أعمال هذه الوحده داخل الكلية.

 

وفيما يلى بيان نظام قبول الطالب وخطة الدراسة واالمتحان لبرنامج التعليم المفتوح بكليتى التجارة 

 ة أسيوط :والحقوق جامع

 التربية الرياضيه. -جارى استحداث برامج جديده لكايات االداب الخدمة االجتماعيه التربية 

 

 



 شروط القبول: -ا 

 

 يقبل بهذ النظام الطالب اآلتيين :

الطالب الحاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو احد الدبلومات الفنية منذ خمس  -2

  سنوات.

 الت العليا وخريجى الجامعات.حملة المؤه -1

 الطالب الوافدين بنفس الشروط العامة للقبول وخالل القنوات الشرعية وفقا لإلجراءات المتبعة. -3

 

 المستندات المطلوبة : -ب

 

 الشهادة الدالة على نجاح الطالب فى الثانوية العامة وما يعادلها . -2

 شهادة الميالد أو مستخرج رسمى منها. -1

 صور. 6 عدد -3

 الموقف من التجنيد. -9

 بطاقة االختيار " أصل وصورة" -1

 صورة حافظة سداد الرسوم والوسائل التعليمية. -6

 خطة الدراسة

 

 كلية التجــــارة: -ا

مدة الدراسة بالكلية لنيل درجة البكالوريوس فى التجارة شعبة اقتصاديات وإدارة المشروعات ) * ( 

حد أقصى لعدد السنوات التى يمكن ان يستغرقها الطالب فى برنامج  أربع سنوات حد أدنى وبدون

 الدراسة .

 تكون الدراسة وفق نظام الساعات المعتمدة لكل مقرر فى كل فصل دراسى .

  اسبوع 21) * ( ساعة ) فصل دراسى ( مدة الفصل الدراسى 239الساعات المعتمدة 

 عن ثالثه وال تزيد عن ثمانيه. يجب األ تقل المقرارات المسجلة فى الفصل الدراسى

تنقسم الساعات الدراسية المعتمدة الى مجموعة من الساعات اإلجبارية ومجموعه من الساعات 



  االختيارية.

قرار مجلس الجامعة فى ) * ( جارى اتخاذ اإلجراءات التشريعية لتعديل الالئحة وذلك بناء على 

 م30/3/1009

 -العلوم المصرفية والمالية -اإلدارة والتسويق -سبة والضرائبليصبع عدد الشعب خمسة هى: المحا

  التأمين

 اإلدارة العامة والمحلية. –وإدارة الخطر 

م سالف الذكر يصبح عدد الساعات المعتمدة 30/3/1009) * ( بموجب قرار مجلس الجامعة فى 

  ساعة 299

ساعة  219اعات اإلجبارية ساعة لكل فصل دراسى (وتبلغ عدد الس 29فصول دراسية بواقع  9) 

 ساعة 10واالختيارية 

 

  ) ب ( كلية الحقوق :

 مدة الدراسة بالكلية لنيل ليسانس الحقوق اربع سنوات كحد أدنى وبدون حد أقصى . – 2

 تكون الدراسة وفق نظام الساعات المعتمدة لكل مقرر فى كل فصل دراسى . – 1

 مقررات إجبارية وأخرى اختيارية .تنقسم المقرارت الدراسية المعتمدة إلى  – 3

يلتزم الدارس بتسجيل ثالثة مقررات كحد أدنى فى كل فصل دراسى ، وثمانى مقررات كحد  – 9

 أقصى فى المستوى الواحد .

 

تنقسم الساعات الدراسية المعتمدة إلى مجموعة من الساعات اإلجبارية ومجموعة من الساعات 

  -ساعة موزعة على النحو التالى :  214ة االختيارية وتبلغ الساعات اإلجباري

  ساعة فى المستوى األول موزعة على فصلين دراسيين 39

 ساعة فى المستوى الثانى موزعة على فصلين دراسيين 92

 ساعة فى المستوى الثالث موزعة على فصلين دراسيين 92

 ساعة فى المستوى الرابع موزعة على فصلين دراسيين 34

 ساعة 214

 

  -مجلس كلية الحقوق تحديد المواد االختيارية األتي : كما قرر



 حقوق األنسان فى المستوى األول

 األحوال الشخصية لغير المسلمين فى المستوى الثانى

 المعامالت فى الشريعة اإلسالمية فى المستوى الثالث

 االقتصاد األسالمى فى المستوى الرابع

 ولمجلس الكلية آن يقرر مواد اختيارية .

  ـــام االمتحان :نظ 

 )أ( كليــــة التجـــارة:

يكون االمتحان تحريريا فى جميع المقررات فى نهاية الفصل الدراسى ومدة االمتحان ساعتان 

 للمقرر.

 يسرى فى شأن النجاح والرسوب نفس القواعد المعمول بها والتى تنص عليها الالئحة الداخلية للكلية.

حان المقرر المخصص له ساعة واحدة ) محاضرة ( أسبوعيا عشر تكون النهاية العظمى لدرجات امت

 درجات ،وتكون عشرين درجة للمقررات التى تدرس فى أكثر من ساعة واحدة.

 يقدر نجاح الطالب فى المقررات وفى التقدير العام بأحد التقديرات اآلتية:

 فأكثر من مجموع الدرجات %40من -ممتاز 

 من مجموع الدرجات %40الى اقل من  %90من -جيدجدا 

 من مجموع الدرجات %90الى اقل من  %61من  -جيد 

 من مجموع الدرجات %61الى اقل من %10من  -مقبول 

 

 اما رسوب الطالب فيقدر بأحد التقديرين اآلتيين:

 من مجموع الدرجات %10الى اقل من  %31من  -ضعيف 

 من مجموع الدرجات %31اقل من  -ضعيف جدا 

 

ن المستوى المقيد به الى المستوى التالى اذا نجح فى جميع المقررات أو كان راسبا ينقل الطالب م

فيما ال يزيد على مقررين من المستوى المقيد به او المستوى ادني وفى هذه الحالة األخيرة يؤدى 

الطالب االمتحان وفقا للمنهج المطلوب من طالب المستوى الذى رسب فى احد مقرراته ، وتكون 

 التخرج فى يناير ويوليو من كل عام.ادوار 



أما طالب الفرقة النهائية الراسبين فيما ال يزيد على مقررين فيعقد لهم امتحان فيما رسبوا فيه مع 

  طالب الفصل الدراسى الذى يدرس فيه المقرر حتى يتم نجاحهم .

 ) ب ( كليــــــــــــة الحقــــــــــــوق:

 جميع المقررات فى نهاية الفصل الدراسى .يكون االمتحان تحريريا فى  -2

 مدة االمتحان ساعتين. -1

تسرى فى شأن النجاح والرسوب القواعد المعمول بها والتى تنص عليها الالئحة الداخلية لكلية  -3

 الحقوق.

 ادوار التخرج للطالب هما يناير ويوليو من كل عام. -9

 ة.درج 10النهاية العظمة لدرجة امتحان اى مقرر  -1

 -تقديرات النجاح والرسوب على النحو اآلتي:  -6

 فأكثر من مجموع الدرجات %40من -ممتاز 

 من مجموع الدرجات %40الى اقل من  %90من -جيدجدا 

 من مجموع الدرجات %90الى اقل من  %61من  -جيد 

 من مجموع الدرجات %61الى اقل من %10من  -مقبول 

 

 -تقديرات الرسوب :

 من مجموع الدرجات %10الى اقل من  %31من  -ضعيف 

 من مجموع الدرجات %31اقل من  -ضعيف جدا 

 

ينقل الطالب من المستوى المقيد به الى المستوى األعلى إذا نجح فى جميع المقررات أو كان  -9

راسبا فيما ال يزيد عن مقررين فى المستوى المقيد به أو مستوى أدنى ، وفى هذه الحالة يؤدى 

 تحان وفقا للمنهج المطلوب من طالب المستوى الذى رسب فى أحد مقرراتها.الطالب االم

 

 

 



 


