
  

 

  

   

 تعمــل كليــة التجــارة بجامعــة أســيوط علــى تجهيــز
 باحثيــن فريديــن مــن نوعهــم, مــن خــالل توفيــر لهم

برامج خريجين ُمتميزة

تم إنشاء كلية التجارة بجامعة أسيوط عام ١٩٦٣

و المجتمــع  خدمــة  فــى  التجــارة  كليــة   ُتســاهم 
 تطويــر البيئــة مــن خــالل توفيــر نطاقــات استشــارية
تلــك أن  حيــث  التطويــر.  أجــل  مــن  تدريبيــة   و 
 النطاقــات تتميــز با�لتــزام و الــوالء التــام للقيــم

ا�خالقية و العلمية

مرحًبا بكم في كلية التجاره
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هل تعلم أن؟

  

   

 

أ.د\ عبد السالم على نوير منصور 
عميد كلية تجاره

كلمة عميد الكلية

 نبذة تاريخية عن الكلية

 م                     منذ بداية نشأتها فى عام 1963, خاضت كلية
 ا                     التجــارة العديــد مــن النشــاطات و ا�نجــازات,
 با�ضافــة إلــى الدرجــات الممنوحــة . ُتقــدم الكليــة العديــد
 مــن الخدمــات المختلفــة للبيئــة الُمحيطــة بمصــر و العالــم
بيــن مســتمر  وتبــادل  تواصــل  خــالل  مــن   العربــى 
 مؤسســاتها. أود أن ُأعبــر عــن تأكيــدى وتقديــرى لجميــع
 ا�ساتذة و الُعمداء السابقين, الذين تحملوا المسئولية فى
 بنــاء و تطويــر تلــك الكليــة و الذيــن حرصــوا علــى أن ُيأخــذ
ــن ــم م ــل و ُنله ــن نعم ــد. نح ــع جي ــة طاب ــن الكلي ــ± ع  دائم
 أجــل الحصــول علــى الحمــاس و للوصــول بكليتنــا للمزيــد

و المزيد من التقدم

 ُأود أن أشــكر جميــع ُزمالئــى و الُعمــداء الســابقون و رؤســاء
ــع ــن و جمي ــس و الُمعيدي ــة التدري ــاء هيئ ــام و أعض  ا�قس
الذيــن شــاركوا بإســهامهم و حرصهــم علــى  ا�عضــاء 

تقديم قصارى مجهوداتهم للوصول للتقدم و التنمية

 تــم إنشــاء كليــة التجــارة بجامعــة أســيوط طبقــ± لقــرار
جمهورى برقم 3201 لعام 1963

 فــى أكتوبــر عــام 1963, كانــت بدايــة الدراســة بالكليــة, حيث
 أنهــا ُتعتبــرأول كليــة تجــارة ُتنشــأ بصعيــد مصــر و الرابعــة

على مستوى جمهورية مصر العربية
 تــم إنشــاء فيمــا بعــد فــى عــام 1977 أقســام جديــدة مثــل:
ــم ــية. ث ــوم السياس ــن و العل ــاب و التأمي ــاء و الحس  ا�حص
 بدأت كلية التجارة بجامعة أسيوط, بتوفير خمس تخصصات
 جديــدة و التــى تمنــح درجــات البكالريــوس و الماجســتير و
 الدكتــوراه فــى كل قســم.  ثــم تــم إنشــاء فــى العــام

الدراسى 1995\1994 نظام الساعات الُمعتمدة

مؤسســة أســيوط  بجامعــة  التجــارة  كليــة   ُتعتبــر 
 تعليميــة و بحثيــة ُمتخصصــة فــى أعمــال الحســاب و
السياســية. العلــوم  و  التأميــن  و  ا�قتصــاد  و   ا�دارة 
و البرامــج  مــن  العديــد  المجــاالت  تلــك  فــى   توفــر 
 الكورســات فــى مجــال الدراســة و التدريــب المتقــدم.
 با�ضافــة إلــى أن كليــة التجــارة بجامعــة أســيوط ُتتيــح
الحديثــة, مــن الثقافــة  المعرفــة و   الوصــول لمصــادر 
 أجــل تطويــر كــوادر ُمتميــزة و فريــدة مــن نوعهــا و

قادرة على التجاوب مع متطلبات سوق العمل

كلية التجارة
صحيفـــة الحقائــــق



1744
studies

 

ا�قسام

 

 

1

2

3

4

5

قسم الُمحاسبة 
 يقوم هذا القسم بدور فعال فى تجهيز الطالب لمواجهة القطاعات   
 الحكومية و الخاصة محلي± و دولي± و لتحسين دائم± جودة المدخالت و

 الُمخرجات بالعملية التعليمية و ا�بحاث. نعمل على هذا من خالل
 التماشى مع مقاييس أكاديمية و علمية  لتحقيق أهداف الكلية المعنية

.بأمر ا�داء ا�كاديمي

 قسم ا�قتصاد و المالية العامة 
 يعمل هذا القسم على تغطية العديد من القضايا السياسية و

 ا�قتصادية و بناء شخصية الطالب و تحسين مهارات البحث العلمى.
 نحن نسعى لتطوير فى الطالب مهارة حل الُمشكالت و العمل الجماعى و

 التواصل و التفكير النقدى و النتائج الُمتعلقة با�قتصاد و المالية
.العامة

قسم إدارة ا�عمال 
 نعمل على تزويد ُطالبنا بأسسيات المعرفة و المهارات و ا�ساليب فى

 مجاالت إدارة ا�عمال والتسويق و ا�نتاج و الموارد البشرية و ا�دارة و
 المالية و إدارة سوق المالية و الشراء و التخزين و العالقات العامة, من

.أجل تحفيز متطلبات سوق العمل

قسم ا�حصاء و الرياضيات و التأمين  
 ُيساهم هذا القسم فى تكوين طالب ُمأهلين للعمل فى مؤسسات

 مختلفة مثل: إدارة ا�زمات و التأمين التجارى و إعادة التأمين و التأمن
.التعاونى و التأمين ا�جتماعى و معاشات التقاعد و تأمين السماسرة

قسم العلوم السياسية   
 يعمل هذا القسم على توفير نهج شامل و تحليلى لدارسة السياسة

 النسبية و العالقات الدولية و النظرية السياسية و السياسات العامة و
ا�دارة

القدرة االستيعابية
للطالب 

   

فى عام 2007  -  1219 ُمتخرج

بالعام الدراسى 1967 \ 1966   -   120 ُمـتخرج

قد وصلنا ا�ن ل 40,000 ألف متخرج

كيفية التقديم في
الجامعة؟ 

 قم بزيارتنا أوًال و إطلع على ما تقدمه كلية التجارة بجامعة أسيوط خالل
 اليوم المفتوح. يمكنكم التواصل أيض± مع الكلية لتحديد معاد لزيارة
 الكلية. تختلف عملية التقديم للجامعة على إن كنت طالب بالثانوية

.عامة أو طالب ُمحول من جامعة أخرى لجامعة أسيوط
 إن عملية التحول من حياة طالب بالثانوية العامة لطالب جامعى هو      

 با�مر المعروف و الذى يختلف من حيث كمية العمل  و سرعة إستذكار
 المادة العلمية و المفاهيم الُمعقدة, حيث أنها ُتعتبرأكبر من خبرات

 الطالب بالمدرسة. على مر خبراتنا, قد ظهر لنا أن العديد من طالب
 المرحلة ا�ولى يمكنهم تخطى هذا التغير الجذرى من حياة الثانوية
 العامة للحياة الجامعية, من خالل إتاحة لهم كم تعليمى ُمخفف فى

.عامهم الدراسى ا�ول و توزيع الُمقرارات على نحو ا�ربع أعوام دراسية
 يمكنكم زيارة موقع كلية التربية بجامعة أسيوط لمزيد من      

.المعلومات

قام خريجي الكلية بإتمام بحث عن كل مجال بكلية التجارة حيث أننا  
نطمح للتوسع فى أمر المعرفة البشرية من خالل ا�بتكار و التحليل

و الفطنة ُقم بزيارة موقعنا و ستجد عليه كل تلك ا�بحاث

 للتواصل معنا
تليفون رقم: ٢٠٨٠١٢٢-٠٨٨
فاكس رقم: ٢٠٨٠١٢٢-٠٨٨
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