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  ) : ٦ملحق رقم (

  

  دكتور الفلسفة في إدارة األعمال -١
  

  : مقررات أساسية      

  المعتمدة للمقرر تالساعا  إسم المقرر  كود المقرر  م

  ٣ المنظمةنظرية  ٠٣٠١٧٠١  ١
  ٣  ا�ستراتيجيةا�دارة  ٠٣٠١٧٠٢  ٢
  ٣ العلميمناھج البحث  ٠٣٠١٧٠٣  ٣
  ٣  معلومات إستراتيجيةنظم  ٠٣٠١٧٠٤  ٤

  مقررات اختيارية ( تسويق ) :

  المعتمدة للمقرر تالساعا  إسم المقرر  كود المقرر  م

  ٣  سلوك المستھلك ٠٣٠١٧١٢  ١
  ٣  تسويق الخدمات ٠٣٠١٧١٣  ٢
  ٣  الترويج وا�ع2ن ٠٣٠١٧١٤  ٣
  ٣  أوراق بحثية في التسويق ٠٣٠١٧٢٤  ٤
  ٣  إدارة تسويق متقدمة ٠٣٠١٧٠٦  ٥
  ٣  مقرر من خارج القسم أو الكلية    ٦

  مقررات اختيارية ( اإلنتاج والعمليات ) :

  المعتمدة للمقرر تالساعا  إسم المقرر  كود المقرر  م

  ٣  تخطيط ومراقبة إنتاج ٠٣٠١٧١٩  ١
  ٣  إدارة الجودة الكلية ٠٣٠١٧٢٠  ٢
  ٣  إدارة المشروعات ٠٣٠١٧٢٥  ٣
  ٣  تكنولوجيا ا�نتاج والعمليات ٠٣٠١٧٢٣  ٤
  ٣  أوراق بحثية في ا�نتاج والعمليات ٠٣٠١٧٢٦  ٥
  ٣  إدارة  إنتاج وعمليات متقدمة  ٠٣٠١٧٠٨  ٦
  ٣  مقرر من خارج القسم أو الكلية    ٧

  :( تمويل )  مقررات اختيارية

  المعتمدة للمقرر تالساعا  إسم المقرر  كود المقرر  م

  ٣  إستثمار ٠٣٠١٧١٦  ١
  ٣  الھندسة المالية ٠٣٠١٧٠٩  ٢
  ٣  أسواق ومنظمات مالية ٠٣٠١٧١٨  ٣
  ٣  تمويل دولي ٠٣٠١٧٢٨  ٤
  ٣  أوراق بحثية في التمويل  ٠٣٠١٧٣٠  ٥
  ٣  إدارة مالية متقدمة   ٠٣٠١٧٠٧  ٦
  ٣  مقرر من خارج القسم أو الكلية    ٧
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  مقررات اختيارية ( إدارة موارد بشرية ) :

  المعتمدة للمقرر تالساعا  إسم المقرر  كود المقرر  م

  ٣  إدارة موارد بشرية متقدمة ٠٣٠١٧٠٥  ١
  ٣  تنمية المنظمة ٠٣٠١٧٢٢  ٢
  ٣  إدارة إستراتيجية للموارد البشرية ٠٣٠١٧٢١  ٣
  ٣  السلوك التنظيمي ٠٣٠١٧١٠  ٤
  ٣  أوراق بحثية في الموارد البشرية  ٠٣٠١٧١٥  ٥
  ٣  مقرر من خارج القسم أو الكلية    ٦
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  لفلسفة في المحاسبةدكتور ا -٢

  

  : مقررات أساسية     

  المعتمدة للمقرر تالساعا  إسم المقرر  كود المقرر  م

  ٣  دراسات فى المحاسبة المالية والنظرية المحاسبية ٠٣٠٢٧٠١  ١

  ٣  دراسات فى المحاسبة ا�دارية والتكاليف ٠٣٠٢٧٠٢  ٢

  ٣  دراسات متقدمة فى المراجعة ٠٣٠٢٧٠٣  ٣

  ٣  متقدمة في نظم المعلومات االمحاسبيةدراسات   ٠٣٠٢٧١٥  ٤

  

  : مقررات اختيارية 

  المعتمدة للمقرر تالساعا  إسم المقرر  كود المقرر  م

  ٣  دراسات متخصصة فى المحاسبة المالية ٠٣٠٢٧٠٤  ١

  ٣  دراسات متخصصة فى النظرية المحاسبية ٠٣٠٢٧٠٥  ٢

  ٣  دراسات متخصصة فى المراجعة ٠٣٠٢٧٠٦  ٣

  ٣  ت متخصصة في المحاسبة ا�داريةدراسا ٠٣٠٢٧٠٧  ٤

  ٣  دراسات متخصصة في محاسبة التكاليف ٠٣٠٢٧٠٨  ٥

  ٣  دراسات متخصصة في المحاسبة الضريبية ٠٣٠٢٧٠٩  ٦

  ٣  دراسات متخصصة في المحاسبة في الوحدات غير الھادفة ٠٣٠٢٧١٠  ٧

  ٣  دراسات متخصصة فى نظم المعلومات المحاسبية ٠٣٠٢٧١١  ٨

  ٣  سات متخصصة في المحاسبة الدوليةدرا ٠٣٠٢٧١٢  ٩

  ٣  دراسات في المحاسبة الحكومية والقومية  ٠٣٠٢٧١٣  ١٠

  ٣  دراسات في المحاسبة في المنشأت المالية  ٠٣٠٢٧١٤  ١١

  ٣  مقرر من خارج القسم أو الكلية    ١٢
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  دكتور الفلسفة في اإلقتصاد -٣

  

  : مقررات أساسية       

  المعتمدة للمقرر تاعاالس  إسم المقرر  كود المقرر  م

  ٣  نظرية اقتصادية  جزئية متقدمة  ٠٣٠٣٧٠١  ١
  ٣  نظرية اقتصادية كلية متقدمة   ٠٣٠٣٧٠٢  ٢
  ٣  موضوعات فى التنمية المستدامة  ٠٣٠٣٧٠٣  ٣
  ٣  واTسواق المالية الدولياSقتصاد  ٠٣٠٣٧٠٤  ٤

  
  : مقررات اختيارية       

  معتمدة للمقررال تالساعا  إسم المقرر  كود المقرر  م

  ٣  اقتصاد دولى  ٠٣٠٣٧٠٥  ١
  ٣  اقتصاديات العمل  ٠٣٠٣٧٠٦  ٢
  ٣  اقتصاديات النقود والبنوك واسواق المال ٠٣٠٣٧٠٧  ٣
  ٣  اقتصاد قياسي ٠٣٠٣٧٠٨  ٤
  ٣  اقتصاد اس2مى ٠٣٠٣٧٠٩  ٥
  ٣  اقتصاديات المعلومات والتكنولوجيا  ٠٣٠٣٧١٠  ٦
  ٣  اقتصاد صناعي  ٠٣٠٣٧١١  ٧
  ٣  اقتصاديات البيئة والطاقة ٠٣٠٣٧١٢  ٨
  ٣  اقتصاديات الموارد البشرية  ٠٣٠٣٧١٣  ٩

  ٣  اقتصاديات الموارد الطبيعية  ٠٣٠٣٧١٤  ١٠
  ٣  اقتصاديات اTسواق المحلية ٠٣٠٣٧١٥  ١١
  ٣  مقرر من خارج القسم أو الكلية    ١٢
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  دكتور الفلسفة في العلوم السياسية -٤

  

  : مقررات أساسية       

  المعتمدة للمقرر تالساعا  إسم المقرر  المقرر كود  م

  ٣  النظرية السياسية  ٠٣٠٤٧٠١  ١
  ٣  النظرية العامة للع2قات الدولية ٠٣٠٤٧٠٢  ٢
  ٣  النظم السياسية  ٠٣٠٤٧٠٣  ٣
  ٣  السياسات الخارجية  ٠٣٠٤٧٠٤  ٤

  
  : مقررات اختيارية        

  المعتمدة للمقرر تالساعا  إسم المقرر  كود المقرر  م

  ٣  النظام السياسى المصرى     ٠٣٠٤٧٠٥  ١
  ٣  نظم حكم فى الشرق اTوسط ٠٣٠٤٧٠٦  ٢
  ٣  السياسة المقارنة  ٠٣٠٤٧٠٧  ٣
  ٣  الرأى العام وا�ع2م   ٠٣٠٤٧٠٨  ٤
  ٣  أسس الحكم اSس2مى   ٠٣٠٤٧٠٩  ٥
  ٣  سياسة خارجية مصرية  ٠٣٠٤٧١٠  ٦
  ٣  سياسات خارجية للعالم الثالث  ٠٣٠٤٧١١  ٧
  ٣  ادارة الصراع الدولى  ٠٣٠٤٧١٢  ٨
  ٣  مشك2ت شرق أوسطية  ٠٣٠٤٧١٣  ٩

  ٣  نظرية التنظيم الدولى  ٠٣٠٤٧١٤  ١٠
  ٣  حقوق اSنسان  ٠٣٠٤٧١٥  ١١
  ٣  مقرر من خارج القسم أو الكلية    ١٢
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  دكتور الفلسفة في اإلقتصاد العام -٥

  

  : مقررات أساسية       

  المعتمدة للمقرر تالساعا  إسم المقرر  كود المقرر  م

  ٣  نظرية المالية العامة  ٠٣٠٥٧٠١  ١
  ٣  نظم ضريبة مقارنة ٠٣٠٥٧٠٢  ٢
  ٣  اقتصاديات المشروعات العامة  ٠٣٠٥٧٠٣  ٣
  ٣  السياسات المالية  ٠٣٠٥٧٠٤  ٤

  
  : مقررات اختيارية        

  المعتمدة للمقرر تالساعا  إسم المقرر  كود المقرر  م

  ٣  ة السياسات الضريبي ٠٣٠٥٧٠٥  ١
  ٣  السياسات الحكومية والتطورات التكنولوجية  ٠٣٠٥٧٠٦  ٢
  ٣  نظم جمركية مقارنة  ٠٣٠٥٧٠٧  ٣
  ٣  دراسات الجدوى اSجتماعية  ٠٣٠٥٧٠٨  ٤
  ٣  النظام المالى اSس2مى  ٠٣٠٥٧٠٩  ٥
    مقرر من خارج القسم أو الكلية    ٦
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  دكتور الفلسفة في اإلحصاء التطبيقي -٦

  

  : ت أساسيةمقررا          

  المعتمدة للمقرر تالساعا  إسم المقرر  كود المقرر  م

  ٣  اSحتماSت والعمليات  العشوائية   ٠٣٠٦٧٠١  ١
  ٣  )٢اSستدSل اSحصائى(  ٠٣٠٦٧٠٢  ٢
  ٣  ) ١إحصاء تطبيقى متقدم (  ٠٣٠٦٧٠٣  ٣
  ٣  )٢المتقدمة (بحوث العمليات  ٠٣٠٦٧٠٨  ٤

  
  : مقررات اختيارية       

  المعتمدة للمقرر تالساعا  إسم المقرر  قرركود الم  م

  ٣  الس2سل الزمنية ٠٣٠٦٧٠٥  ١
  ٣  )٢اSقتصاد القياسى المتقدم ( ٠٣٠٦٧٠٦  ٢
  ٣  )٢ا�حصاءات القوية ( ٠٣٠٦٧٠٧  ٣
  ٣  )٢إحصاء تطبيقى متقدم ( ٠٣٠٦٧٠٤  ٤
  ٣  النماذج الخطية المتقدمة ٠٣٠٦٧٠٩  ٥
  ٣  اختبارات الحياة والمأمونية ٠٣٠٦٧١٠  ٦
  ٣  مقرر من خارج القسم أو الكلية    ٧
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  دكتور الفلسفة في نظم المعلومات اإلدارية -٧

  

  : مقررات أساسية

  المعتمدة للمقرر تالساعا  إسم المقرر  كود المقرر  م

  ٣  نمذجة المعرفة ونظم المعلومات  ٠٣٠٧٧٠٦  ١
  ٣  تكنولوجيا ا�نترنت  ٠٣٠٧٧٠٣  ٢
  ٣  الذكاء ا�صطناعي  ٠٣٠٧٧٠٤  ٣
  ٣  مستودعات البيانات وتنقيب البيانات  ٠٣٠٧٧٠٢  ٤

  
  : مقررات اختيارية

  المعتمدة للمقرر تالساعا  إسم المقرر  كود المقرر  م

  ٣  قواعد بيانات متقدمة  ٠٣٠٧٧٠٥  ١
  ٣  موضوعات متقدمة في نظم المعلومات ا�دارية  ٠٣٠٧٧١٢  ٢
  ٣  النظم الموزعة  ٠٣٠٧٧٠١  ٣
لوماتإدارة مشروعات نظم المع  ٠٣٠٧٧٠٧  ٤  ٣  
  ٣ برمجة المنطق والبرمجة بالقيود  ٠٣٠٧٧١٥  ٥
  ٣ النمذجة والمحاكاة  ٠٣٠٧٧١٤  ٦
  ٣ دراسة جدوي لمشروعات نظم المعلومات  ٠٣٠٧٧١٣  ٧
  ٣ نظم تخطيط الموارد بالمؤسسات  ٠٣٠٧٧١٦  ٨
  ٣  برمجة متقدمة  ٠٣٠٧٧١١  ٩

  ٣  ھندسة برمجيات  ٠٣٠٧٧٠٨  ١٠
  ٣  نتفاعل الحاسب وا�نسا  ٠٣٠٧٧٠٩  ١١
  ٣ إستراتيجية تجارة إلكترونية  ٠٣٠٧٧١٠  ١٢
  ٣  مقرر من خارج القسم أو الكلية    ١٣
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    ١٢١٢١٢١٢ملا ورد بقرار جملس اجلامعة رقم ملا ورد بقرار جملس اجلامعة رقم ملا ورد بقرار جملس اجلامعة رقم ملا ورد بقرار جملس اجلامعة رقم     طـبقاً طـبقاً طـبقاً طـبقاً االمتحان الشامل لدرجة الدكتوراه االمتحان الشامل لدرجة الدكتوراه االمتحان الشامل لدرجة الدكتوراه االمتحان الشامل لدرجة الدكتوراه     أداءأداءأداءأداءآلية آلية آلية آلية 
        ن الشاملن الشاملن الشاملن الشامللتصبح االمتحالتصبح االمتحالتصبح االمتحالتصبح االمتحا    ييييعلى أن تعدل كلمة االمتحان التأهيلعلى أن تعدل كلمة االمتحان التأهيلعلى أن تعدل كلمة االمتحان التأهيلعلى أن تعدل كلمة االمتحان التأهيل    ٢٠٠٩٢٠٠٩٢٠٠٩٢٠٠٩لسنة لسنة لسنة لسنة 

  

  ٢٠٠٩) لسنة ١٢( جلس الجامعة رقمقرار م

  لدرجة الدكتوراه يبشأن ا�متحان التأھيل

  بجميع كليات ومعاھد جامعة ا$سكندرية
  

  : مجلس جامعة ا�سكندرية

والقوانين المعدلة  ١٩٧٢) لسنة ٤٩على قانون تنظيم الجامعات رقم ( ا$ط)عبعد  -
  له.

تنفيذي2ة ئح2ة الل)با ١٩٧٥) لس2نة ٨٠٩جمھوري2ة رق2م (وعلى ق2رار الس2يد رئ2يس ال -
 لقانون تنظيم الجامعات السالف الذكر والقرارات المعدلة له.

  .٣١/٣/٢٠٠٩ فيوعلى موافقة مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة  -
  

  قـــــــــــــــــــرر

    : )١مادة(

لدرجة الدكتوراه عبارة عن مناقشات مستفيضة للجوان2ب العلمي2ة م2ع التط2رق  يالتأھيل ا�متحان
الش22امل بم22ا ل22ه ع)ق22ة بالموض22وع ع22ين التخص22ص م22ن  وا$لم22امواBخ)قي22ة  يةا$نس22انللجوان22ب 

رس22ين ب22ل ويرح22ب باجتھ22ادھم ام22ن الحيادي22ة. وتقب22ل وجھ22ات نظ22ر الد وبش22يءقري22ب أو بعي22د 
يس2وده الترق2ب والتأھ2ب لتخط2ى ھ2ذا  أك2اديميوعرضھم Bراء تحليلية جديدة ويتم ذل2ك ف2ي ج2و 

نظر الطال2ب ولجن2ة الممتحن2ين نقط2ة بداي2ة وإض2افة واع2ده اللقاء الذي يجب أن يعتبر من وجھه 
الطالب وجامعته. وغالبا ما يتم ذلك من خ)ل المناقشات الشفوية إ� إذا تطل2ب التخص2ص كتاب2ة 

ة أو ا$كلينيكي أوتحصيل وحفظ المعلومات أو المھارات اليدوية  اختباراتمقال أو ما شابه . أما 
تبدأ مع التس2جيل للدرج2ة وتت2زامن م2ع عم2ل  التيالمقررات  تتم خ)ل أنغيرھا فمن المفروض 

  الطالب بالرسالة.
  

   : )٢مادة(

( شفويا أو تحريري2ا أو  لدرجة الدكتوراه ييجب أن تنص جميع اللوائح على انعقاد امتحان تأھيل
على اBقل وذلك في الفترة +C) ( يكليھما) بعد اجتياز المقررات الدراسية بنجاح وبمعدل تراكم

بروتوك22ول البح22ث وقب22ل مناقش22ة  وإع22دادبع22د تس22جيل موض22وع الرس22الة وتحدي22د لجن22ة ا$ش22راف 
  الرسالة.

  

   : )٣مادة (

وتفس2ير المف2اھيم العلمي2ة  اBح2داثقي2اس ق2درة الطال2ب عل2ى رب2ط  إل2ى ييھدف ا�متح2ان الت2أھيل
 إل2ى ين الت2أھيلالمرتبطة ببرنامجه الدراسي وقياس مھارة التفكي2ر لدي2ه وب2ذلك � يھ2دف ا�متح2ا

  إعادة اختبار الطالب في مقررات دراسية سبق واجتازھا بنجاح.
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   يالتأھيل ل'متحانشروط التقدم  : )٤مادة(

وا�ختباري22ة ط22ـبقاً  ا$جباري22ةأن يك22ون الطال22ب ق22د اس22تكمل بنج22اح المق22ررات الدراس22ية 
  / المعھد. الداخلية للكلية ل)ئحة

  

  يالتأھيل نل'متحاميعاد التقدم  : )٥مادة (

بع2د تس2جيله خط2ة البح2ث أو موض2وع الرس2الة ف2ي أي  يالت2أھيل ل)متح2انيتقدم الطالب 
  بنجاح. يوقت على ا� يناقش الرسالة إ� بعد اجتيازه ا�متحان التأھيل

  

  يالتأھيل ل'متحان: خطوات التقدم  )٦مادة (

  . ل)متحان مجلس القسم المسجل فيه للسماح له للتقدم إلىيتقدم الطالب بطلب 

وتقرھ222ا لجن222ة الدراس222ات  يلت222أھيليقت222رح مجل222س القس222م تش222كيل لجن222ة ا�متح222ان ا
  / المعھد. ويعتمدھا مجلس الكلية

  

     : )٧مادة (

يك2ون  أنمن عدد فردى من ث)ثة أو خمس2ة أس2اتذة عل2ى  يتتكون لجنة ا�متحان التأھيل -
  من المشرفين على رسالة الطالب. أستاذمن بينھم 

        تعانة ف222ي لجن222ة ا�متح222ان بأعض222اء م222ن خ222ارج التخص222ص أو م222ن خ222ارج يمك222ن ا�س222 -
يتج2اوز ع2دد الممتحن2ين الخ2ارجيين م2ن  أ�/ المعھد أو م2ن خ2ارج الجامع2ة عل2ى  الكلية

عضوا واح2دا ف2ي حال2ة اللج2ان الث)ثي2ة أو عض2وين ف2ي حال2ة اللج2ان الخماس2ية ويج2وز 
 ن عند الضرورة القصوى.اشتراك اBساتذة المساعدين في لجنة ا�متحا

 

   : )٨مادة (

 إل22ىيرف2ع الموض22وع  يلجن2ة ا�متح22ان الت22أھيل أعض22اءإذا ح2دث خ22)ف ف22ي ال2رأي ب22ين 
مجل22س القس22م ويعتب22ر ق22رار مجل22س القس22م عل22ى مس22توى اBس22اتذة ف22ي ھ22ذه الحال22ة ملزم22ا 

وإذا تعسر مجل2س القس2م ف2ي ح2ل الخ2)ف يرف2ع اBم2ر  يBعضاء لجنة ا�متحان التأھيل
 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث لعرضه على لجنة الدراسات العلي2ا والبح2وث  لىإ

  بالكلية / المعھد ويعتمد القرار من مجلس الكلية / المعھد.
  

   ين التأھيلاجتياز ا0متحا  : )٩مادة (

لجن22ة  أعض22اء أراءيعتب22ر الطال22ب ق22د اجت22از ا�متح22ان إذا حص22ل عل22ى موافق22ة أغلبي22ة  -
  يرفع �عتماده من المجالس المتخصصة. يمن خ)ل تقرير جماعا�متحان 

  تكون مؤھل أو غير مؤھل. ل)متحاننتيجة الطالب النھائية  -

 يتعين أن يكون القرار مسببا. يالتأھيل ل)متحانفي حالة القرار بعدم اجتياز الطالب  -
  

  

  



 - ٧٣  -

   يالتأھيل ل'متحانإعادة التقدم  ) : ١٠مادة ( 

ع22دم اجتي22ازه  أس22بابيح22ق ل22ه معرف22ة  يالطال22ب ا�متح22ان الت22أھيل ف22ي حال22ة ع22دم اجتي22از -
 من خ)ل قرار اللجنة الذي �بد أن يكون مسببا في تلك الحالة. ل)متحان

مجلس القس2م للس2ماح ل2ه  إلىيتقدم بطلب  يالطالب ا�متحان التأھيل في حالة عدم اجتياز -
ل2ى اBق2ل م2ن ت2اريخ دخول2ه مرة أخرى وذلك بع2د م2رور ث)ث2ة أش2ھر ع ل)متحانللتقدم 

ا�متحان ال2ذي يس2بقه وأم2ام نف2س اللجن2ة وإذا تك2رر رس2وبه يس2مح ل2ه التق2دم أم2ام لجن2ة 
  جديدة يتم تشكيلھا باقتراح جديد من مجلس القسم واعتمادھا من المجالس المتخصصة.

  

  .صدورهيعمل بھذا القرار اعتباراً من تاريخ  : )١١مادة (

  .٣١/٣/٢٠٠٩سكندرية بجلسته المنعقدة في صدر عن مجلس جامعة ا$ -


