


عنوان كلیة التجارة جامعة القاھرة

كلیة التجارة,جامعة القاھرة,الجیزة,

مصر,

P.O. Box 12613



القاھرةجامعةأھداف كلیة التجارة, 

الغایات واألھداف اإلستراتیجیة للكلیة 

الغایة األولى: تطویر القدرة المؤسسیة:

األھداف اإلستراتیجیة:

تطویر الھیكل التنظیمي.-
تعظیم النمط الدیموقراطى للقیادة بالكلیة.-
متكامل.إستحداث نظام معلوماتى -

الغایة الثانیة: تنمیة الموارد البشریة:

األھداف اإلستراتیجیة:

تنمیة مھارات الجھاز اإلداري.-
تنمیة مھارات أعضاء ھیئة التدریس.-
تنمیة مھارات الھیئة المعاونة-

الغایة الثالثة: تنمیة موارد الكلیة:

األھداف اإلستراتیجیة:

ع خطة لتنمیة الموارد المالیة.وض-
تعظیم دور الوحدات ذات الطابع الخاص.-
تعظیم االستفادة من التسھیالت المادیة.-
وضع خطة لتنمیة البیئة وخدمة المجتمع.-

الغایة الرابعة: تطویر الفعالیة التعلیمیة بالكلیة:

األھداف اإلستراتیجیة:

رابطة الخریجین.تأسیس -

تبنى معاییر األداء المرجعیة.-

تطویر الئحة الطالب بالكلیة.-

وضع خطة للتعلیم والتعلم.-



تطویر األنشطة الطالبیة.-

توصیف البرامج والمقررات الخاصة بمرحلة البكالوریوس.-

لمي والدراسات العلیا:الغایة الخامسة: تطویر منظومة البحث الع

األھداف اإلستراتیجیة:

وضع خطة للبحث العلمي.-

وضع معاییر للدراسات العلیا وتطویر نظامھا.-
توصیف البرامج والمقررات الخاصة بالدراسات العلیا.-

الغایة السادسة: تطویر نظم الجودة:

األھداف اإلستراتیجیة:

آلیات المتابعة والتقییم.تطویر -
وضع میثاق المصداقیة واألخالق.-
تفعیل دور المراجعة .-



كلیة تجارة ... تاریخھا ومراحل تطورھا

المرحلة االولى :

وكانت مدة الدراسة بھا ثالثة سنوات، ،1911درسة التجارة العلیا عام أنشئت م

: اللغتان االنجلیزیة والفرنسیة والتاریخ ھىوكانت المواد التى تدرس بھا فى ذلك الحین

الزراعة والصناعة والتجارة واألقتصاد والمنطق وعلم االخالق والجغرافیة التجاریة ونظام 

طالباً.19وبلغ عدد خریجھا 1914السیاسى والقانون التجارى. وتخرجت اول دفعة عام 

المرحلة الثانیة :

بأنشاء مجلس إدارة للمدرسة وأخذ فى 45صدر القانون رقم 1923فى نوفمبر عام 

مج التعلیم الثانوى. وأصبحت مدة اتعدیل البرامج تمشیاً مع التطورات التى أدخلت على بر

بإدماج المدارس 91صدر المرسوم رقم1935أغسطس سنة 22وفى الدراسة أربع سنوات. 

، العلیا جمیعھا فى الجامعة المصریة وتحولت مدرسة التجارة بمقتضاه الى (كلیة التجارة) 

ل وتنظیم بحث وتعدیوتعیین لھا بمقتضى ھذا المرسوم مجلس كلیة من أھم أختصاصاتھم

أعضاء 10مناھج التعلیم ووضع الالئحتین االساسیة والدخلیة للكلیة وكان عدد أعضائھ 

وقد قام مجلس الكلیة بوضع الالئحتین فى السنتین الثالثة والرابعة وقسم منھجھما برئاسھ العمید

یة محاسبة إدارة أعمال تجار:قسم التجارى الى ثالثة شعب)تجارى واقتصادى(الى قسمین

علوم اقتصادیة وعلوم سیاسیة:كما قسم القسم األقتصادى الى شعبتین،وإدارة اعمال صناعیة

وقد اقتصرت الدراسة فى مرحلة البكالوریوس على أربع شعب: المحاسبة وإدارة االعمال ،

تقرر انشاء درجة الماجستیر فى الشعب االربع 1942ز وفى سنة واالقتصاد والعلوم السیاسیة 

ة.عد ذلك أنشاء درجة الدكتوراثم ب

المرحلة الثالثة (الحالیة) :

عندما رؤى انشاء كلیة االقتصاد والعلوم 1959تم اعادة النظر فى البرامج كلھا عام 

وفى عام السیاسیة حیث اقتصرت أھداف كلیة التجارة على المحاسبة وإدارة االعمال فقط.

أضیف تخصص ثالث وھو التأمین وبذلك أصبح بالكلیة ثالثة شعب ھى: المحاسبة 1964

وإدارة االعمال والتأمینوالدراسة موحده فى ثالث فرق االولى ثم یكون التخصص فى الفرق 

وكذالك دكتوراه الفلسفة فى التأمین.1967الرابعة . وقد أنشئت ماجستیر التأمین فى سنة 



م الفرق الدراسیة الى مجموعات :لمواجھة الزیادة المضطرة فى أعداد المقیدین فى نظام تقسی

الكلیة. والنجاح العملیة التعلیمیة. رأى مجلس الكلیة تقسیم الفرقة الى ثالثة مجموعات للطالب 

،و) وذلك وفقا للحروف ھوثالث مجموعات لطالب االنتساب الموجة (د،، النظامین (أ،ب،ج)

ویعد ھذا 1986فى سنة ماء. تم أنشاء مركز البحوث والدراسات التجاریة الھجائیة لالس

المركز ھمزة الوصل بین الجامعة وقطاعات االنتاج الصناعیة أوالتجاریة وقطاع الخدمات . 

حیث یوفر قاعدة بحثیة لحل مشاكل ھذه القطاعات.

االمتحان الى تم تطبیق نظام الفصلین الدراسین ثم أیضا قصر مدة 90/1991وفى عام 

ساعتین بدال من ثالثة ساعات.

أنشاء مجموعھ دراسیة تتم الدراسة فیھا باللغة االنجلیزیة: 

بالتعدیل االئحى الذى یجیز 15/3/1990فى 325

91/1992وقد بدأت الدراسة بھذة المجموعة أعتبار من العام الجامعى أنشاء ھذه المجموعة.

طالب للدراسة 400والتى بمقتضاھا یتم قبول وفقا للشروط المعاییر التى أقرھا مجلس الكلیة 

بھذه المجموعة سنویا التى تتم الدراسة فیھا باللغة االنجلیزیة .

وجمیع المقررات وفقا للمناھج الدراسیة الساریة للشعب الثالثة : محاسبة وإدارة أعمال 

أنشاء شعبة للعلوم االكتواریة وفقا للتعاون بین جامعة القاھرة تمة 1995وفى سنة وتأمین.

وجامعة ستى بلندن وكذلك معھد الخبراء االكتواریین بلندن.

وحرصامن الكلیة على تاكید جودة العملیة التعلیمیة ومراجعو منھجھا فقد تعرضت 

بواسطة ھیئة تأكد 2004الكلیة لمراجعة برنامجا فال مجموعة الدراسة باللغة االنجلیزیة عام 

) لتاكید الجودة من UNDPاالنمائى (الجودة للجامعات العربیة من خالل برنامج االمم المتحدة 

جامعة من جامعات العربیة ز وقد أجاز فریق 17االجامعات العربیة والذى شارك فیھ 

الجودة ) كافة المعاییر االكادیمیة وفرص التعلیم المتاحة ونظام review teamالمراجعین (

ولم تتوفق مسیرة الكلیة على تاكید جودة العملیة التعلیمیة عند ھذا الداخلیة بدرجة مرضیة.

الحد فقد تقدمت الكلیة بمشروع من المشروعات الھیئة القومیة لضمان الجودة واالعتماد 

لبرنامجھا فى مجموعة الدراسة باللغة العربیة والذى یجرى العمل فیھ االن على قدم وساق.



من خالل أقسامھا العلمیة المختلفة على وفى اطار التطویر المستمر تعكف الكلیة حالیا

تطویر شامل لكافة برامجھا التعلیمیة وبما یلبى متطلبات سوق العمل فى كافى التخصصات 

لمواكبة التغیرات الحدیثة الت یشھدھا العالم االن من استخدام مكثیف لتكنولوجیا المعلومات 

لیس فقط عل

وتنفیذا ألستراتیجیة الجامعة الستخدام التقنیات الحدیثة فى العملیة التعلیمیة فقد قررت االقسام 

العلمیة الثالثة تقدیم بعضا من مقرراتھا بنظام التعلیم االلكترونى الذى أصبح ضرورة ملحھ 

52ة االعداد الكبیرة التى تتمیز بھا كلیة تجارة والذى یبلغ عدد طالبھا ھذا العام لحل مشكل

ألف طالب وطالبة.

،صب أعینھانؤیة التى وضعتھا رلتحقیق الوھكذا تسیر الكلیة من تطویر الى تطویر 

در والتى تتمثل فى الریادة فى العلوم االداریة على المستوى المحلى واالقلیمى وخریج متمیز قا

وكلنا ثقة أن یتحقق ذلك بمشیئھ هللا تعالى ،ى المنافسة فى السوق العمل محلیا وعالمیالع

بتظافر كافة الجھود المخلصة من ابناء الكلیة من السادة أعضاء التدریس ومعاونیھم والھئیة 

االداریة وبدعم ورعایة مشكورین من راعى نھضة جامعة القاھرة أ.د/حسام محمد كمال 

جامعة). وتعمل الكلیة فى التوسع فى تطبیق نظام االسر، وتفعیل دور الجان المنبثقة (رئیس ال

عن اتحاد الطالب، لتوثیق الصلھ بین االساتذة والطالب. 

وتحرص الكلیة على تاكید القیم الجامعیة عن طریق توفیر الظروف المالئمة للعملیة 

والذى الیوجد بینھم رئیس ومرؤوس. التعلیمیة واتمامھا عن طریق اعضاء ھیئة التدریس 

فنقل  العلم الیھ بالشكل ولكنھم جمیعا یعتبرون الطالب ھو الرئیس الذى یلقى االحترام والتقدیر

الذى یساعده على الفھم واالستیعاب.

كما تحرص الكلیة على تاكید معنى التكافل االجتماعى بإقرار نظام كفالة الطالب. وقد 

. ةملیون جنی5اھمة خریجى الكلیة القدامى بمبالغ مالیة بلغ مجموعھا قام ھذا النظام على مس

یصرف على ة، عا سنویا ستمائة ألف جنییتحقق ر"ب"اشترى بھا شھادات استثمار مجموعة 

كسوة صیفى أو كسوة شتوى أو سداد رسوم الدراسیة أو توفیر احتیاجات الكلیة المتمثلة فیھ

اشتراكات المواصالت.أو سداد رسوم المدینة الجامعیة 

موضحا بھ تفصیال 2006/2007حتى 98/1999نظام كفالة الطالب منذ انشائھ 

فى الرسوم الدراسیة ورسوم المدینة ن استفادوا بمزایا النظام الممثلواجماال اعداد الطالب الذی



54552الجامعیة والكتب والمالبس حیث بلغ عددھم خالل التسع سنوات موضوع التقریر 

وإجمالى قیم ھذه المزایا فى نفس السنة. ا.طالب



ى لكلیة التجارة جامعة القاھرةالھیكل االدار

القطاع االدارة
عمید الكلیة أ.د/ عادل مبروك محمد

وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب أ.د/ على السید عبده الدیب
وكیل الكلیة لشئون الدراسات العلیا أ.د/ وائل قرطام

وكیل الكلیة لشئون خدمة البیئة أ.د/ احمد الصباغ
رئیس قسم المحاسبة أ.د/ حلمى البشبیشى

رئیس قسم ادارة االعمال أ.د/ سمیر عالم
رئیس قسم الریاضھ والتأمین أ.د/ محمد وحید عبدالباى

المنسق االكادیمى لشعبھ اللغة االنجلیزیة أ.د/ خیرى الجزیرى
وحدة ضمان الجودة د/ ھشام الحموى

امین الكلیة أ/ نبیل حسن
الطالبادارة شئون  أ/ جمال النمر

ادارة الخریجین أ/ وفاء رجائى
الوسائل التعلیمیة أ/ اشرف فاروق

مركز البحوث والدراسات التجاریة أ.د/ ھالھ الخولى
شئون العاملین  أ/ ناجیھ الجمل
الشئون االداریة محمودأ/ مھا

االستحقاقات أ/ سھیر
الحسابات والموازنة أ/ ابتسام العتر

المشتریات أ/ مدحت جمال
الحسابات الخاصة أ/ سامیة طنطاوى
العالقات الثقافیة أ/ انصاف
رعایة الشباب سلوى أ/ 
الدراسات العلیا فىطأ/ نادیة ل

البحوث عبدالسالمأ/ فؤاد
المكتبة أ/ ناھد جوده

المجمع الطبى د/ ھشام
صندوق الزمالة سعید حنفىأ/ 

مدیر الشئون العامة أ/ سید نصر



رسالة كلیة التجارة جامعة القاھرة

لتحقیق الریادة اإلقلیمیة بتطبیق معاییر الجودة الشاملة –جامعة القاھرة –تلتزم كلیة التجارة 
التأمینیة ) -المحاسبیة –إلعداد مھنیین وباحثین متمیزین فى مجاالت العلوم التجاریة (اإلداریة 

ومواكبة التطورات العلمیة والتكنولوجیة فى المحیطةمع تقدیم خدمات متمیزة للمجتمع والبیئة
كافة الجوانب التعلیمیة والبحثیة .



رؤیة كلیة التجارة, جامعة القاھرة

الوصول الى مكانة تنافسیة عالمیة فى مجال العلوم التجاریة (اداریة ، محاسبیة ، تأمینیة ) مع 

التأكید على الھویة والریادة اإلقلیمیة .



كلمة كلیة التجارة، جامعة القاھرة

وذلك من خالل أقسامھا العلمیة المختلفة فھى تسعى الى التطویر كلیة التجارة حریصة دائما على جودة العملیة التعلیمیة

الشامل لكافة برامجھا التعلیمیة بما یلبى متطلبات سوق العمل فى كافة التخصصات لمواكبة التغیرات الحدیثة التى یشھدھا 

ضا على مستوى تقدیم الخدمات العالم االن من استخدام مكثف لتكنولوجیا المعلومات لیس فقط على المستوى االكادیمى بل ای

التعلیمیة والطالبیة وبجانب تلك الناحیة العلمیة المتمیزة تقوم الكلیة باالھتمام الكبیرة لطالبھا فى كافة أنواع االنشطة المختلفة 

ئل فى المجال الفنى والثقافى واالجتماعى والریاضى وصقل جمیع المواھب وتوفیر جمیع االحتیاجات وتشجیعھم بكل الوسا

.ویعود بالخیر لمصرنا الحبیبةبما ینفعھم 
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