
ال شك أنها سنة  م2022و....  كلية املواكب الدولية" 
التحديات العظيمة والمنعطف لبداية عقد جديد من التطورات 

لما  عليموالتحوالت في ميادين العلوم والتقنية، وألن مسؤولية الت
، تبقى المجاالتلها من مكانة مهمة مع تنوع مجاالتها في كل 

على استعداد لكل  كلية المواكب الدولية للعلوم اإلدارية والمالية
دة في عالم التحديات والصعوبات من خالل خلق ميادين جدي

بشكل  التعليم ، ولذلك نضع بين يديكم استراتيجية التعليم والتدريب
مختلف ومميز تماشياً مع التطور التقني والتكنولوجي الذي يشهده 
العالم، ولنسهم في نهضة ليبيا ومواطنيها وندعم مسارات العملية 

 التنموية في بالدنا."

 نبذة عن الكلية 

كلية املواكب الدولية للعلوم اإلدارية واملالية افتتحت عام 

درجة البكالوريوس في البرامج  أكاديمية تمنحم، وهي مؤسسة 2019

 .إدارة األعمال – املحاسبةالتالية: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رؤية الكلية

 الّريادة واالبتكار على المستوى المحلي واإلقليمي.

 رسالة الكلية 

تسعى الكلية إلى تقديم برامج أكاديمية عالية الجودة، بما ُيمكنها 
من إعداد خريجين ذوي كفايات في علوم اإلدارة والمحاسبة، وذلك 
من خالل استقطاب كادر تدريسي وإداري ذي كفاية، إلى جانب 
بناء شراكات فاعلة محلًيا وإقليمًيا؛ للوصول إلى أعلى مستويات 

 الّريادة واالبتكار والتمّيز.

 أهداف الكلية  
 تهدف كلية المواكب الدولية للعلوم اإلدارية والمالية إلى تحقيق التالي:

تقديم برامج أكاديمية عالية الجودة وذات عالقة باالحتياجات  -1

 التنموية وسوق العمل.

مجال العلوم االدارية والمالية، إعداد خريجين ذو كفايات عالية في  -2

 لتلبية متطلبات الّريادة واالبتكار.

 خلق بيئة تعليمية معّززة لإلبداع واالبتكار والّريادة. -3

 دعم برامج التعلّم الذاتي. -4

المساهمة في إجراء بحوث علميّة، تُعالج قضايا ومشكالت  -5

 المجتمع.

 المساهمة في خدمة المجتمع والبيئة. -6

 بناء وتعزيز الشراكات مع المؤّسسات المناظرة محليًا وإقليميًا. -7

 تنمية وتطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس بالكلية. -8

 الرفع من كفايات ومهارات العاملين بالكلية. -9

 دعم وتشجيع الطالب المتوفقين. -10

 الكلية: تاعتمادا  

ية هي أحد المؤسسات دارية والمالكلية المواكب الدولية للعلوم اإل
 التابعة الى:

 

وفق  سنوات (4)وتحصلت الكلية على االعتماد المؤسسي بمدة 

 من قبل: م2021( الصادر سنة 131قرار رقم )

 

 

 

 

 

 قيم الكلية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 القيادة والعمل بروح الفريق

 الجودة والتميز

 

 الشفافية والنزاهة
 الشراكة والتعاون 

 االنتماء

 املركز الوطني لضمان جودة واعتماد

 املؤسســــــــــــات التعليميـــــــة والتدريبيــــــــــــة

 
 



 اتفاقيات وشراكات 

وقعت كلية املواكب الدولية للعلوم اإلدارية واملالية اتفاقيات شراكة 

 وتعاون مع عدة مؤسسات منها:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ؟كلية املواكب الدوليةملاذا 
 تتميز بالتالي: كلية المواكب الدوليةألن خدمات 

 وجود فريق عمل مميز. -1
 المصداقية وااللتزام. -2
أعضااااااااااااء  ي ة من خالل وجود  التعليم والتدريبجودة  -3

 يًا ودوليًا.مدربين محترفين ومعتمدين محلتدريس و 
 ريحة.والم التدريبية المجهزةالتعليمية و البي ة  -4
 لشراكات المحلية والدولية.ا -5

 وأعضااااائ هيدااة تاادريمل كليااة املواكااب  موظفو
 :الدولية

ت علمية ومهنية متخصااااصااااة كفاءا كلية المواكب الدوليةتضاااام 
 تمدة منها: لمعايير معيتم اختيار ا وفقاً 

 .الدرجة العلمية والتخصص العلمي 
 .الشهادات المهنية 
 .الخبرات العملية 
 .القدرات والمهارات التدريبية 

 
 

 

 

 
 

    

 
           

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

0915855522 

facebook.com/almawakebcollege/ 

 almwakebasraj@gmail.com 

 شارع بلقيس بالقرب من املدرسة املصرية. –السراج 

 التواصل معنا من خالل مميكنك: 

 

 كالية املواكب الدولياة 

 ة واملالياااةااللعلااوم اإلداري

 :معتمدة لدى

www.mi.edu.ly 

 شعارنا:

 على املستوى احمللي واإلقليمي الريادة واالبتكار

 كلية المواكب الدولية: عنوان


