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 كلية المواكب الدولية للعلوم اإلدارية والمالية وطالبات طالب أبناؤنا 

في إطار بما ينعكس على إيجابياا  علاى ن ان اءداء اءكااديمي الرقي بالعملية التعليمية والرفع من جودتها وكفاءتها، 

الة أنات  أساساها، وأاادان أنات  فإن كلية المواكب الدولية للعلوم اإلدارية والمالية بما تمتلك من رؤية ورسا واإلداري،

 قاادر علاىتعل  م بناء جيل ت عى لترسيخها داخلك  من أجلقي  تؤمن بجملة من ال، ووفي مقدمة أادافهافي طليعتها، 

وانفتانا  علاى جمياع فاروع العلا   ، ا وتطويرااا فاي مجااخ تخ   قدراتا  ومهاراتا  الفه  والبحث والدراسة لتنمياة 

     .   بمجاخ تخ   المرتبطة 

للعلاوم اإلدارياة  بكلياة المواكاب الدولياة تحاقاللا عند مرشدا  لك  ليكون الطالب دليلأيديك   بين نضع أن   يسرنالذلك 

الكثيار مان المعلوماان عان إجاراءان  وضا  فيا  الحرص على قراءة الدليل قراءة متأنياة ودقيقاة نياث تتووالمالية، 

  . ة واللوائ  التأديبية بالكليةوالدرجان العلمي   ، انالتخ   و القبوخ والت جيل، ونظام الدراسة واالمتحانان،

ذلك فلن يغنيك  اذا الدليل أو يعفايك  مان االطاعع علاى دليال إجاراءان القباوخ والت اجيل، والئحاة الدراساة   ومع كل

واالمتحانان، والتي ستجدون فيها عمقا  وإسهابا  أكثر وتفاصيع  أوض  في عرض كل اإلجاراءان التاي تها  الطالاب 

 حاق  بالكلية إلى لحظة تخرج  منها .  منذ لحظة الت

                                                                                                  

 

 

 دقمــــــ امل 
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 أوالً : ـعلوـات عاـ  عن الكلي  

 نبذة خمتصرة عن الكلي 
، م2019وباإل لالماليبة الالمواكب  الولليبة للولبوإل اريا  بة  افتتاح كلية تم  

اي  عن بموج  القرا   ، م2019( لسـةة  01)  قبم يا ة ارمجلس الص 
 . م2020-2019 لواإل الجامويبشكل فولي خالل ابوأت الو اسة ل 
 

 رؤي  الكلي 
 اية لاالبتكا  في البرامج األكاييمية على المستوى المحلي الر  

 . لارقليمي
 

 رسال  الكلي 
تسببببوى الكليببببة ملببببى تقببببويم بببببرامج أكاييميببببة عاليببببة الجببببوية، مببببن خببببالل 
تحسبببون لتربببو ر القبببو ات لالمابببا ات الكببباي  التو  سبببي لاريا  ، ملبببى 
جان  بناء شراكات فاعلة محلًيا لإقليمًيا؛ مبن أجبل الولبول ملبى أعلبى 

مكناببا مببن اال تقبباء بمسببتوى ز، لبمببا ي   بباية لاالبتكببا  لالتمو ببمسبتو ات الر  
 ر جون، لاألنشرة البحثية لالمورفية لخومة المجتمع .الخ

 قيم الكلي 
  :

المسببتوى تحتببرإل الرمو ببات   فعيبب أياءهببا مببن خببالل مقببا يس الكليببة تقببيس 
ز مببن خببالل التببزاإل بببق قي المقببا يس ال كر ببة فببي لالسببوي ل اء التمو بب ،الكبوببرة

 .  لاالبتكا   ايةلالر   ،مالتوليم لالتول  

 التببيسببية ا بتوز ببز األيلا  القياييببة ال رييببة لالم س  ا  اسببخً التزاًمببالكليببة تلتببزإل  
الوموببب باال ترافيببة لالمسبب للية اريمببا  مببع  ،تبوفع عجلببة التنميببة االجتما يببة
 .  لاربواع برلح ال ر ب الوا و
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 قيم الكلي 
 

 .  لالمتواملون موااالكلية لبون  ،الكليةتتمثل في لضوح ارجراءات ياخل  
 

مببن الكليببة طببرت تسببت وو  كات البنبباءة مببع أ   املببى مقامببة الشببر الكليببة تسببوي  
سببات التولببيم م س  علببى التوببال  مببع الكليببة التوامببل موبب  لت وببو ، كمببا تومببل 

مثبببل التوبببال  ي   التبببيلالولليبببة  ،لالاوئبببات المحليبببة ،لالمراكبببز البحثيبببة ،الوبببالي
 . ز مكانتااوز  ل   للكلية مواا نقلة نو ية 

 أهماف الكلي 
     تاببببوت كليببببة المواكبببب  الولليببببة للولببببوإل اريا  ببببة لالماليببببة ملببببى تحقوببببب

 التالي : 
لذات عالقبببة باال تياجبببات  ،تقبببويم ببببرامج أكاييميبببة عاليبببة الجبببوية 1 -

 . التنمو ة لسوق الومل
اليبببببة فبببببي مجبببببال الولبببببوإل االيا  بببببة ع اتذل ك ايبببببون معبببببواي خبببببر ج 2 -

 .  اية لاالبتكا ، ل لبي مترلبات الر  لالمالية
- .  ايةزة لإلبواع لاالبتكا  لالر  وز  خلب بوئة توليمية م   3

-  . م الذاتييعم برامج التول   4

لمشببببكالت  ،وببببالج ق بببباياة ت  االسببببااإل فببببي مجببببراء البحببببو  الولمي بببب 5 -

 . المجتمع
- . لالبوئةاالسااإل في خومة المجتمع  6

- .لإقليمًيا ،المناظرة محلًياسات الم س  الشراكات مع توز ز بناء ل  7

- . التو  سع اء هوئة أ قو ات لترو ر تنمية  8

- . الكليةبالواملون الرفع من ك ايات لماا ات  9

- . وقون يعم لتشجيع الرالب المت 10

سبببات ذات الوالقبببة لبنببباء الشبببراكات موابببا، التوالبببل مبببع الم س   11 -

 . في تحسون لترو ر الخرط الو اسيةلالمساهمة المستمرة 
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كلية المواكب الدولية للعلوم اإلدارية والمالية بمنرقبة السبرا ، ا ريا تاا فبي الوالبمة طبرابلس ئيسيً  مقرا   اتخذت 
 . ا للتشر وات النافذة ذات الوالقةا ياخل لوبيا لفقً   تنشئ فرلعً أل جوز لاا 

 
 

 

 العةوان :  -  طرابلس -منرقة السرا  

     Almwakebasraj@gmail.com:البريد اإللكتروني  -  

 WWW.Mi.Edu.ly الموقع اإللكتروني : -

قع التواصل االجتماعي : اصفحة الكلية على مو  - كلية المواك  الوللية للولوإل اريا  ة لالمالية .

:  ـفالهاتـــــــــ - 
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كلية المواكب الدولية للعلوم اإلدارية والمالية أ  تتمثل في  الموال ات التالية :  من خر ج   توقع
-  لعالمًيا .ا قليميً م محلًيا التنافسى عل اً ت عالية قاي  هال  م يكو  ذل 1

- . ية تمتع بماا ات بحثية متوو   2

 - . ص وي  مورفة شاملة للاسو  في مجال تخص  ل3
عن النتائج الخالة ب ، لالخبرات التبي يمكبن أ  يحصبل  األللس لل المس للية، مذ م  الخر ج هو المقبول 4 - 

 . علواا

 ـواصفات خريج الكلي  

 ـوقع اإللكرتوني للكلي  

 ـدقر الكلي  

 وسائل التواصل ـع الكلي  

mailto:Almwakebasraj@gmail.com
http://www.mi.edu.ly/
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-   . تى يصل ملى مبتغالتشجيع ذات   قو ة على تح وزالالتح وز الذاتي، يمتلك الخر ج الناجح  5

يات لالصبووبات، ملبى جانب  كونب  محبوببًا مبن  الثقة ببالن س، لذلبك ببق   برى ن سب  قباي اً  6 علبى مواجابة التحبو  -

 قبل اآلخر ن .
- ماا ات الومل الجماعي لالتي ت ي  ملى عالقات عمل مثمرة . 7

 - يحتاجاا .مة التي الالز جراءات اراتخاذ القرا ات ل اريا ة الذاتية؛ بحوث يكو  قاي ًا على  امتالك8
 

 
 

 

ُيعد الموثاق األخالقي مجموعة من اآلياب لالمبايئ السامية، لالقيم الوليا التي تحكم قواعو الومل لالسلوك المت بع 
سة الذ     ي  ملبى م براز ا في أياء عمل أ    سة، لهو ي مثل النظاإل الواخلي للم س  لتقبوإل فبي األياء، لتحقوبب م س 

 للغايات لاألهوات مذ ما تم  ا ترام  لااللتزاإل ب  .
سة توليمية، البو أ      في أياء  سالتاا لبلوغ غاياتاا لتحقوب أهوافاا  تستنوباعتبا ها م س  وكلية المواكب الدولية
لى موثاق أخالقي تتجسو في  السلوكيات لالتوجا ات األخالقيبة التبي  توبون علبى الرالب  التحل بي بابا فكبًرا لعمباًل م

 . لسلوًكا
 وببو  ل تسبلم الرالبب  الموثبباق األخالقبي مببن مكتبب  ضببما  الجبوية لتقوببيم األياء، لالطببالع عليب  لتوقيوبب ، لالببذ  ي   

 بول   من أهم شرلط قبول الرال  للو اسة بالكلية .    
 

 
 

ة لالو ببوات الكليببة، لاألقسبباإل الولمي بب ةبالتوببال  مببع عمبباي لار شبباي األكبباييمي لالنشبباط شبب ل  الرلبببةقسببم يقببوإل  
المسبببتجو ن، لذلببك لتور ببب الرالبب  المسبببتجو اريا  ببة بالكليببة، بوايببة الوبباإل الجببباموي بوقببو لقبباءًا تور  يببًا للرلبببة 

مضبببافًة ملبببى تور  يببب   لكليبببة،، لارجبببراءات اريا  بببة لالماليبببة المتولقبببة بالومليبببة التوليميبببة ياخبببل ابالنظببباإل الو اسبببي
  . الخومات لالمرافب المتوفرة بااب
 
 
 
 
 

 اللدقاء التعريفي 

 امليثاق األخالقي للطلب  
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ال ابم  قباي  علبىتولم مبجوبل    تكبو ناللبالحبو ث البذ   بتم مبن ختسوى الكلية ملي ترو ر أسالو  التوليم الوبالي 

المرتبربة لان تا   علبى جميبع فبرلع الولبم  ،ص لترو رها في مجال تخص  قو ات  لماا ات  لالبحث لالو اسة لتنمية 
 التالية :، األقساإل الولمي ة  الياً  للولوإل اريا  ة لالمالية لليةوت م كلية المواك  اللبذلك ، بمجال تخصص 

- ريا ة األعمال . قسم 1

- ة .بببببببببببببببببببقسم المحاسب 2

  بالكلية . بموافقة اللجنة الولمي ةة أخرى يكو   تح أقساإل علمي  ملوا  قرا  ب يجوز لوموو الكليةكما 
 

 
 

ة بالكلية بوو استكمال جميع صات الولمي  في أ و التخص   ي مَنح الرال   ي جة ارجازة الجامعية  -البكالوريوس  -

 الولمي المختص .المترلبات األساسية للتخر   لفقًا للخرة الو اسية الموتموة للقسم 
 

 
كليــة المواكــب الدوليــة للعلــوم اإلداريــة والماليــة، آليببة عمببل  ببتم مببن خاللاببا التنسببوب لالقبببول، لفببب اللببوائح ت بع 

 باا في لزا ة التوليم، لتتمثل هذ  اآللية في التالي :لالتشر وات المومول 

 
 

 

  تم قبول الرلبة بكلية المواك  الوللية للولوإل اريا  ة لالمالية، لفب الشرلط لال وابط اآلتية :
أل مبا  ،)قسم علمي( أل االقتصايية من أ و الثانو ات فبي لوبيبا شااية الثانو ة الوامةأ  يكو   الاًل على  1 -

 .  بموول عاإل ال يقل عن جوو لزا ة التوليم الوالييوايلاا من الشاايات الموترت باا من 
- أ   تقوإل الرال  الراغ  االلتحاق بالكلية، في المواعوو المحوية للقبول لالتسجول، لالم ولن عناا . 2

- .  خاليًا من األمراض السا  ة لالموويةل  ،الئقًا لحياً  أ  يكو   2

 

  
ّ
 األقسام العلمي

 شروط وضوابط الدقبول والتسجيل  -أ 

 اجلاـعي درج  اإلجازة  

 ثانيُا : إجراءات الدقبول والتسجيل 

 أهماف الكلي 
     تاببببوت كليببببة المواكبببب  الولليببببة للولببببوإل اريا  ببببة لالماليببببة ملببببى تحقوببببب

 التالي : 
لذات عالقبببة باال تياجبببات  ،ببببرامج أكاييميبببة عاليبببة الجبببويةتقبببويم  1

 . التنمو ة لسوق الومل
عاليبببببة فبببببي مجبببببال الولبببببوإل االيا  بببببة  اتذل ك ايبببببون معبببببواي خبببببر ج 2

 .  اية لاالبتكا ، ل لبي مترلبات الر  لالمالية
 .  ايةزة لإلبواع لاالبتكا  لالر  وز  خلب بوئة توليمية م   3
  . م الذاتييعم برامج التول   4
لمشببببكالت  ،وببببالج ق بببباياة ت  االسببببااإل فببببي مجببببراء البحببببو  الولمي بببب 5

 . المجتمع
 . لالبوئةاالسااإل في خومة المجتمع  6
 .لإقليمًيا ،المناظرة محلًياسات الم س  الشراكات مع توز ز بناء ل  7
 . التو  سع اء هوئة أ قو ات لترو ر تنمية  8
 . الكليةبالواملون الرفع من ك ايات لماا ات  9

 . وقون يعم لتشجيع الرالب المت 10
سبببات ذات الوالقبببة لبنببباء الشبببراكات موابببا، التوالبببل مبببع الم س   11

 . لالمساهمة المستمرة في تحسون لترو ر الخرط الو اسية
 
 

 

 أهماف الكلي 
     تاببببوت كليببببة المواكبببب  الولليببببة للولببببوإل اريا  ببببة لالماليببببة ملببببى تحقوببببب

 التالي : 
لذات عالقبببة باال تياجبببات  ،تقبببويم ببببرامج أكاييميبببة عاليبببة الجبببوية 1

 . التنمو ة لسوق الومل
عاليبببببة فبببببي مجبببببال الولبببببوإل االيا  بببببة  اتذل ك ايبببببون معبببببواي خبببببر ج 2

 .  اية لاالبتكا ، ل لبي مترلبات الر  لالمالية
 .  ايةزة لإلبواع لاالبتكا  لالر  وز  ب بوئة توليمية م  خل 3
  . م الذاتييعم برامج التول   4
لمشببببكالت  ،وببببالج ق بببباياة ت  البحببببو  الولمي بببباالسببببااإل فببببي مجببببراء  5

 . المجتمع
 . لالبوئةاالسااإل في خومة المجتمع  6
 .لإقليمًيا ،المناظرة محلًياسات الم س  مع  الشراكاتتوز ز بناء ل  7
 . التو  سع اء هوئة أ قو ات لترو ر تنمية  8
 . الكليةبالواملون الرفع من ك ايات لماا ات  9

 . وقون يعم لتشجيع الرالب المت 10
والقبببة لبنببباء الشبببراكات موابببا، سبببات ذات الالتوالبببل مبببع الم س   11

 . لالمساهمة المستمرة في تحسون لترو ر الخرط الو اسية
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للم يسبب الحكم علي  في جنايبة أل جنحبة مخلبة بالشبرت مال مذا كبا  قبو  ي  لالسلوك،أ  يكو   سن السورة  3 -

  اعتبا  .ملي  
- . الكلية ذلك ت لامتحا  القبول في  الة ما مذا قر   ،اجتياز المقابلة الشخصية 4

- . أ  ال يكو  قو سبب لأ  أخلى طرف  من الكلية 5

كم علي  بال صل عن الو اسة من ل أ  ال يكو  قو سبب  6 - . اللوبيةجاموات ال ى ومأ    

- . ةالو اسي   ات أ  يخ ع الرلبة الم نتقلون من أ و الك ليات الم ناظرة رجراءات الموايلة للمقر   7

 -    الرسوإل المقر  ة للتسجول . أ   وفع الرال 8
تبب  عبن عببامون ي اسبوون، لمببا بوبو الثانو ببة الوامبة أل مببا ال تقبل مو يجبوز أ   لتحببب بالكليبة مببن يحمبل مبب هالً  9 -

من كلية أل جاموة أخرى، ل حمل بذلك ل ة قوو نظامي، لإذا ما كانت موة الم هل أكثر  يوايلاا، أل كا  منقوالً 
 من عاموون ي اسوون؛ فيحب للرال  االلتحاق بالكلية بص ة فوو انتساب .

) مقبول ( -   وتم قبول  بالكلية بنظاإل االنتساب .ففي  ال كا  تقو ر الرال   10
- على الرال  استكمال ارجراءات لتجاوز الوثائب لالمستنوات المرلوبة، لعلى النحو التالي : 11

 : أواًل : بالةسبة للطلبة الليبيين 

   الطالب المستجد : -

 -أ أل ما يوايلاا أللية . ،ثانو ة عامة استما ة
استما ة الرقم الوطني .      -ب

 -ج الرال  . شااية ميالي
عوي   لو  شخصية . 06) -د  )   

مثبات الحالة الجنائية .   -ه

 -و ة .بببببببببببببببببباية لحوبببببببببشا
 -ز توبئة نموذ  البيانات الشخصية الخاص بالكلية .

يفع  سوإل الو اسة، لأ    سوإل أخرى ت رضاا الكلية لفب اللوائح لالتشر وات المومول باا في الكلية .    -ح

لح ظ المستنوات . ب بببببببببببببببببببببببببببف مولببببببببمل    -ط

 الطالب المةتقل : -

 -أ ثانو ة عامة، أل ما يوايلاا أللية . استما ة
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استما ة الرقم الوطني .      -ب

 -ج الرال  . شااية ميالي
عوي   لو  شخصية . 06) -د  )   

-ه منتقل مناا الرال  .ي جات أللي من الجاموة أل الكلية ال كشف 
-و  ات موتمو من الجاموة أل الكلية المنتقل مناا الرال  .م ريات المقر  كشف ت صولي ب 

مثبات الحالة الجنائية .   -ز

 -ح ة .بببببببببببببببببباية لحوبببببببببشا
 -ط . تم استالم  من المسج ل الواإل  توبئة نموذ  البيانات الشخصية الخاص بالكلية

ومول باا في الكلية .يفع  سوإل الو اسة، لأ    سوإل أخرى ت رضاا الكلية لفب اللوائح لالتشر وات الم   -ي

لح ظ المستنوات . ب بببببببببببببببببببببببببببف مولببببببببمل    -ك

  ًالوافدين : بالةسبة للطلبة  ثانيا: 

 -أ ) موتموة من مركز ضما  الجوية ( . لاا ألليةثانو ة عامة، أل ما يواي استما ة
. لو ة من جواز س ر الرال       -ب

.لو ة من جواز س ر األب       -ج

عوي  لو  شخصية .  06)  -د  ) 

 -ه ة .بببببببببببببببببباية لحوبببببببببشا
-و . تم استالم  من المسج ل الواإل  توبئة نموذ  البيانات الشخصية الخاص بالكلية 
-ز ت رضاا الكلية لفب اللوائح لالتشر وات المومول باا في الكلية .يفع  سوإل الو اسة، لأ    سوإل أخرى  
لح ظ المستنوات . ببببببببببببببببببببببببببببف مولببببببببمل    -ح

 

 
 

يسببتخوإل فببي تصببنيب مل بب ، لفببي متمبباإل مجراءاتبب   ل طالبب   قببم قوببوكببتببتم مجببراءات القبببول لالتسببجول يصببرت ل بوببو
 األكاييمية لاريا  ة .

ا - أل قاإل الثال  األللى تشور ملى الرقم المتسلسل للرال  في يفوت  .1
لرقم الرابع لالخامس يشورا  ملى  قم الكلية ا 2 -(   ) . 

 إصمار رقم قيم 
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ا - . فواا قبول الرال  بالكلية لفب التقو م الشمسي لرقما  السايس لالسابع يشورا  ملى السنة التي تم  3
 

 
 
 

بقنب  مقوبو بالكليبة، ، لتثببت لال صبل الو اسبييصرت لكبل طالب  براقبة تور بب مولنبة فوابا بياناتب  الشخصبية،  - 
  في كل فصل ي اسي . ل تم تجو وها

 - يستلم الرال  براقة التور ب من مكت  المسج ل الواإل .
- في  ال ضياع براقة التور ب،  تقوإل الرال  برل  ملى مكت  األمن بالكلية لتوبئة النموذ  الموو لذلك . 

 - رلوا  براقة تور ب جو وة للرال  . المسج ل الواإليحول مكت  األمن الرل  ملى 
 

 
 

- -جوز للرالب تسجول المقر  ات لكل فصل ي اسي  س  المووالت الوا ية في الجولل اآلتي :ي 1 
 
 
 

الولليبة للولبوإل اريا  بة  المواكب ية فبي الخربة الو اسبية الموتمبوة لكليبة مع األخذ فبي االعتببا  األسببقيات المحبو   
  لالمالية .

 

- ات الو اسببية التببي  سبب  فواببا يل  التقوببو بالحببو األعلببى الببوا ي بببال قرة لمقببر  التسببجول بجميببع ا  يجببوز للرالبب 2

(، كمببا يجببوز للرالبب  فببي فصببل التخبببر  تسببجول مببا تبقببى لبب  مبببن سبباعات ي اسببية يل  التقوببو بالحببو األينبببى 1)
 . للساعات الو اسية

احلم األدنى لعمد  رـز التدقمير املعمل
 الساعات المراسي 

احلم األعلى لعمد 
 املالحظات الساعات المراسي 

  21 12 ز %100% إلى 85من 

  19 12 ج ج %85% إلى أقل من 75من 

  18 12 ج %75% إلى أقل من 65من 

  15 12 م %65% إلى أقل من 50من 

  12 12 ض %50% إلى أقل من 35من 

  12 12 ض ج %35% إلى أقل من  0من 

 بطاف  تعريف الطالب 

رات المراسي  
ّ
 تسجيل املدقر
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 - .   ما لمترلب  السابب بال صل المتوقع لتخرج يجوز للرال  تسجول مقر  3
و عموو الكلية، تسجول يجوز بموافقة السو   4 ساعبات ي اسية ز اية عن الحو األعلى الوا ية بال قرة  6)- (، مذا 1)(

 . كا  ذلك كافيًا الستكمال مترلبات التخر 
للتو  س  ساعتون أل ،س ساعة زمنية كاملة للتو  س النظر    الو اسي على أساالو اسية للمقر   ةتوتمو الساع 5 -

 . الوملي أسبو ياً 
 

 
 

 

-أ ات الو اسية خالل األسبوع األلل من ال صبل الو اسبي، لال يوتببر هبذا التسبجول  سبميًا  بوأ التسجول في المقر   
 . لمكت  التسجول ،بوو توقيو  من الرال  لاعتماي  من قبل القسم المختص مال

على الرال  تجو و قوو  في بواية كل فصل ي اسي، ل يجر  تجو و القوبو ببالتوقيع علبى النمبوذ  الموبو لبذلك  -ب
تحويها الكلية، فإذا لم يقم الرال  بالتجو و اعتبر منقروًا لسب  غور مشرلع ما لبم تقببل الكليبة  في المواعوو التي
 . عذ   ل توقف قوو 

لتسبببجول المقبببر  ات الو اسبببية فتبببرة ال تز بببو عبببن أسبببوع لا بببو، لال تبببوخل ضبببمن المبببوة المقبببر  ة للو اسبببة  ي ورببى  -ج
 لاالمتحانات . 

ف.ببببببببمل -   

 
 

 

حبويها يتورى ال رلة للتسجول المتقخر لحاالت الغياب المشرلع على أ  ي ي الرالب  بالشبرلط التبي يجبوز أ  
فصل ي اسي بوو م بي   ات أل   عموو الكلية نظور هذا التقخر، لفي كل األ وال ال يجوز للرال  تسجول المقر  

 .  أسبوعون من بواية التسجول
 

 
 

 

 - كحبو أقصبى، يل  أ  يحتسببا ضبمن المبوةمن صبلون سمح للرال  بإيقات قوو  ب صبلون ي اسبوون متتبالوون أل ي  
ل كببو  للرالبب  ، مببن بوايببة ال صببل الو اسببي شــهر القانونيببة للو اسببة، بشببرط أ   تقببوإل برلببب  فببي موعببو ال  تجببالز

المخبتص،  الولمبي االمتحانبات، لالقسبمالحب في ميقات قوو  ألسبباب يقبلابا المرشبو األكباييمي، لمكتب  الو اسبة ل 
 .عموو الكلية لذلك  س  الو ذ  الم قوإل بوو موافقة  ثالثة ميقات قوو  لمرة كما يسمح للرال 

 إيدقاف الدقيم 

رات المراسي  
ّ
 ـواعيم تسجيل املدقر

رات المراسي  
ّ
 التأخري عن تسجيل املدقر
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 -  تم توبئة نموذ  الرل  الموو  ريقات القوو الخاص بالكلية  تم استالم  من المسج ل الواإل . 
 

 
 - يشمل هذا ارجراء

 

 - لرلبة المنتقلون من الكلية لالمن صلون، مضافة ملى الرلبة المتخرجون ب  يشمل هذا ارجراء ا
- يستلم الرال  النموذ  الموو  رخالء الررت من المسج ل الواإل . 

 
 - يشمل هذا ارجراء

:  االنسحاب الجزئي - ات المسبجل بابا   ن ي اسبوون كحبو أقصبى مبن المقبر  ب مبن مقبر  ي سمح للرال  االنسبحا1
 التالية : ط ل شر لفقًا للمن بواية االمتحانات النص ية،  أسبوعبال صل الو اسي، لذلك قبل 

واببا، لأ  ال يقببببل عببوي السبباعات الو اسببية المتبقيببة عببن  ات التببي سبببب الرسببوب فأ  ال تكبو  مببن المقببر    ( 12)-أ
 . اثنتي عشرة ساعببة )الحو األينى(

-ب .الو اسة لاالمتحانات موافقة  ئيس قسم  
-ج . موافقة  ئيس القسم الولمي 

 -  يقبلب  القسبم المخبتص فيمبا ال  ز بو عبن مبايتون في  الة عوإل قو ة الرال  على أياء االمتحا  الناائي لوبذ2
لعموبببو الكليبببة فبببي مبببوة أقصببباها قببببل ببببوء  ،كحبببو أقصبببى، يمبببنح غوبببر مكمبببل بوبببو موافقبببة  ئبببيس القسبببم المخبببتص

االمتحا  الناائي لل صل الو اسي المسجل ب ، على أ  يقوإل الرال  بقياء امتحا  تلك الماية غور المكملة خالل 
  أعتبر  اسبًا فواا .ال  أل  ،لال ببواية ال صل الو اسي ا

 
 - يشمل هذا ارجراء

 

 للرال  االنسحاب من الكلية ناائيًا  س  ارجراءات التالية : يمكن
مبن ببوء االمتحانبات الناائيبة، لفبي  بال قبوإل طلب   قبل لقبول طل  االنسحاب من الكلية مذا قوإل يشترط شهر  -

ية فورلو  ) راسب ( ) ر (   . ميع المقر  ات الو اسية ذلك ال صل ج فيل االنسحاب بوو هذ  ال ترة المحو 
 -     أ  يكو  الرال  بر ء الذمة المالية تجا  الكلية . 

 - مجراء سح  ملف الرال  في  ال النقل أل ال صل، لبوو متماإل مجراءات مخالء طرت الرال  .    تم
- يستلم الرال  النموذ  الموو  لسح  الملف من المسج ل الواإل . 

 إخالء طرف 

 سحـــب امللـــف 

 االنسحــاب 
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يحب للرال  الرجوع عن طلب  بموج  طل  جو و يقوم  ملبى عموبو الكليبة، ل شبترط موافقبة عموبو الكليبة علبى  - 
 هذا الرل  .

- مذا  غ  الرال  بالووية ملى الكلية بوو انسحاب ، فتربوب علي  ارجراءات الخالة باالنقراع .  

 
 
باسبببتكمال  مالمتحانبببات الناائيبببة االل  النصببب يةمتحانبببات أل تقييبببة اال ،طالببب    بببو  المحاضبببرات أل يسبببمح  ال

 في الكية . الموتمو النظاإل الماليتسو و الرسوإل الو اسية لفب 
 

 
 

 
 

تتبببع الكليببة  اليببًا نظبباإل ال صببل المغلببب،  وببث  ببتم توز ببع المقببر  ات الو اسببي ة للبرنببامج ) القسببم ( علببى ال صببول  
الو اسبية المقببر  ة لكببل برنببامج، لعلبى الرالبب  ي اسببة تلببك المقبر  ات فببي كببل فصببل ي اسبي  سبب  الخرببة الو اسببية 

 الم ولنة لالموتموة .
فبببي  البببة الو اسبببة النظاميبببة يشبببترط المواظببببة لالح بببو  لجميبببع المحاضبببرات النظر بببة، لالومليبببة،   الةظـــامي : -

 بحس  الساعات الموتموة لكل مقر   ي اسي في الخرة الو اسية .
االنتساب : - يقل عوي الو وات الو اسية المرلوبة لتخر  الرال  المنتس  عن ال  يج  أ أما في  الة االنتساب 

 . صات المتا ة لالنتسابعوي الو وات الو اسية المرلوبة لتخر  الرال  المنتظم في التخص  
  القوببولإيقببات لإعبباية  ،لال صببل الببو جات، لاالنتقببالل لببو  لالتسببجول الرالبب  المنتسبب  مببن  وببث القبببول وامببل ل 

، ل شبترط لتغووبر لب ة القوبو مبن انتسباب ملبى نظبامي مواملبة الرالب  المنبتظم عبوا   بو  المحاضبرات ،لغورها
  صول الرال  على تقو ر عاإل جوو . 

 ( .  وو بق  ي اسة الرال  ) باالنتسابي   ماالتخر  لإفاية  ارجراءات األكاييمية، ثبت في ل 
( ربيـع )( خريـ  ) -         ،ل فصبلون ي اسبوون  الشمسبيةتنتظم الو اسة بالكلوبة لفب النظباإل ال صلبببي، لتشبمل السبنة  

(  . لاالمتحانات ،فترتي التسجول ، لال تحتس  ضمنااعشر أسبوعاً أ بوة 14) ال تقل موة كٍل مناما على
وذ الخرط الو اسية :الكلية نظاإل الساعات الموتموة في تن  ت رب ب -   

 الرسوم المراسي  

 نظـــام المراســـ  

 ثالثًا: المراس  واالـتحانات 
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لتسبببجول المقبببر  ات الو اسبببية فتبببرة ال تز بببو عبببن أسببببوع لا بببو، لال تبببوخل ضبببمن المبببوة المقبببر ة للو اسبببة  ي وربببى  
 لاالمتحانات . 

 لالمتحانات الناائية فترة ال تقل عن أسبوعون، لال تتجالز ثالثة أسابيع .  ي ورى 

يكو  ابتواء الو اسة لانتااؤها بكل فصل على النحو الذ  تحوي  لزا ة التوليم .  

ال صبل الو اسبي ل ،ال صبل الو اسبي األلل و اسي ملى فصبلون ي اسبوون همبا : يقسم الواإل ال  ( خريـ فصـل ال ) 
 .(  ربيعفصل ال )الثاني 

يجببوز تنظببيم فصببل ي اسببي ثالببث   ،  بموافقببة اللجنببة الولمي ببة، لاألقسبباإل  الكليببة عموببو أى مذا ( صــي فصــل ال )
ي ل  عوي الساعات الو اسية لكاالولمي ة  ة الزمنيبة فضرل ة لذلك، على أ  ت حو  ة ال وابط األخرى بما  توافبب لالمبو 
 .لل صل 

عرلة نااية ال صل الو اسي األلل بقسبوعون فقط . ت حوي   
ية لكبل فصبل بشبرط عبوإل ارخبالل بال ببببترة الو اسبية المحبو   ،عنو ال رل ة تغوور المواعوو المذكو ة أعبال  يجوز  

 ي اسي .
 - .  مال بوو اجتياز المترل  الو اسي للمقر    مقر   يجوز للرال  الوخول في أ    ال

لللرالب   ر بة  ،لبثالثا المسبتوى مبن  ة للكليبة ببوءاً قسباإل الولمي باألأ بو  فيص  بوأ التخص    ص :إعالن التخص   -
ب الكليبة  سب  كبل لتوتمبوها اللجنبة الولمي بة ب ،األقسباإلت بواا مجبالس  يضبوء الشبرلط التب فبيص اختيا  التخص 

بص مبن خبالل توبئبة النمبوذ  الموبو  لبذلك يسبتلم  الرالب  مبن المسبج ل الوباإل، مبع  ص،تخص   ل بتم معبال  التخص 
ملى مكت  التسجول لوتم  ا الرال ل سلما م  ا  كل المترلبات لالمستنوات الرسمية التي يصو  بشقناا معال ،

بببة ال سببب    بببب ،تنسبببوب  ملبببى أ بببو األقسببباإل  سببب  النظببباإل المتببببع بالكليبببة لال يوتببببر هبببذا  وية مسببببقًا،لرالببب  المح 
  . ، لإي اج  في سجل القوو المركز  اعتماي  من عماية الكليةالتنسو   سميًا ما لم  تم 
ص :التخص  تغيير  -    -:، لفقًا للشرلط التالية لمبببرة لا ببوة ص تخص  للرببال  تغبببوور يمكن  

-  . أ  يكببو  قو أم ى فصل ي اسي بالقسم المنس  ملوبب  1

- بببب  .موافببقببببببببة القسببببببم المنتقبببببل ملوببببببب 2

- . أل موقوفًا عن التسجول ، من القسم المنقول من  يكو  م صواًل أال   3

-          يحتسببب  ال صببببل الو اسببببي الببببذ  أم بببا  بالقسببببببم المنقببببببببول منبببب  مببببن ضبببمن المبببببوة القانونوبببببببة المسببببموح باببببا  4

 بالكلوببببببة .  
 -   . ات المرلبوبببة مببن القسبببببم المنقول ملي  فقط المقببببببر    صتحتسب  للربال  الذ  غبببور تخص  5
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ص  تم استالم  من المسج ل الواإل .  6 - توبئة النموذ  الموو  لتغوور التخص 

ببببص خببببالل األسبببببوع األلل مببببن بوايببببة ال صببببل الو اسببببي، لإذا تجببببالزت أ7  -  تنتاببببي مجببببراءات تغووببببر التخص 
ص لل صل الو اسي التالي  . ذلك بموافقة المرشو األكاييمي ، لأ  يكو  ارجراءات هذ  الموة يكو  تغوور التخص 

يقر عموو الكلية بالتنسوب مع اللجنة الولمي ة، لالمسج ل الواإل في نااية كل عاإل ي اسي التقبو م الو اسبي للخربة  - 
المتحانببات، لالورببالت الو اسببية للوبباإل الجبباموي الببذ   ليبب ، لالببذ   ببنظم مواعوببو القبببول، لالتسببجول، لالو اسببة لا

 الرسمية لالو اسية . 
-  تحمل الرال  مس للية مورفة لمتابوة نظاإل الو اسة، لاللوائح المنظ مة لاا . 

 
 
ية للو اسة هي ثمانية فصول ي اسية، لأقصى موة قانون08)موة الو اسة االعتيايية بالكلية   ( عشرة فصبول 10)( 

عبن فرلة استثنائية ل صلون ي اسوون مضافوون مذا كا  ذلك ي مك ِّن مبن اسبتكمال مترلببات التخبر  لتمنح ي اسية، 
 . موة الو اسة  ابوو م الة كشوت بالرلبة الذ ن استن ذل عموو الكلية طر ب 

ص الذ  يختا  التقهل ملي  ساعة ي اسية موتموة لفقًا لربيوة التخص    ل شترط لتخر   الرال  منجاز ما بون    () 
  . ةمن األقساإل الولمي   بق   

 

 
 

 

الل غة الوربية هي لغة الو اسة بالكلية، لعلى الوا سون الناطقون بلغات غور الوربية اجتياز اختبا  الك باءة رثببات 
 ات ذات الربيوبة الخالبة التبي تقت بي علبى التحصبول الولمبي باللغبة الوربيبة، لتسبتثنى مبن ذلبك المقبر   مقو تام

 . ال رل ة ي استاا بلغات أخرى 
 
 
 
 
 
 
 

 لغـــ  المراس  

 ــــمة المراس  
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 قسم احملاسب 
عدد  المواد الدراسية م الكود الفصل الدراسي

 األسبقية الساعات

 الفصل االول

G100 1  ال توجد 3 عربيةلغة 
G102 2 ال توجد 3 لغة انجليزية 

ECO 110 3 ( 1مبادئ اقتصاد) ال توجد 3 

MAN 120 4 ( 1مبادئ االدارة) ال توجد 3 

Acc130 5 ( 1مبادئ المحاسبة) ال توجد 3 

G140 6 ال توجد 3 أساسيات االحصاء 

 الفصل الثاني

G102 1  ال توجد 3 القانون المدني 

G103 2 ( 2لغة انجليزية) 3 G 102 

Eco 111 3 ( 2مبادئ االقتصاد) 3 Eco 110 
MAN 121 4 ( 2مبادئ االدارة) 3 MAN 120 

Acc131 5 ( 2مبادئ المحاسبة) 3 Acc 130 
G142 6 ( 1التحليل الرياضي) ال توجد 3 

 الفصل الثالث 

G141 1 3 مبادئ االحصاء G 140 
G180 2   ال توجد 3 مبادئ الحاسب اآللي 
G143 3 ( 2التحليل الرياضي) 3 G 142 

MAN 220 4 3 ادارة االنتاج MAN 121 
MAN 223 5 3 ادارة الموارد البشرية MAN 121 

Acc230 6 ( 1محاسبة متوسطة) 3 Acc  131 

 الفصل الرابع

G181 1 3 استخدامات الحاسب في المحاسبة G  180 
Acc231 2 ( 2محاسبة متوسطة) 3 Acc 230 

MAN 322 3 ( 2بحوث عمليات) 3 MAN 120- 

G140 -143 
Eco 210 4 3 االقتصاد التحليلي الجزئي Eco 110 

MAN 320 5 ( 1ادارة مالية) 3 MAN 121 

 الفصل الخامس

G202 1  3 القانونية لألعمالالبيئة G  102 
Acc330 2 3 محاسبة شركات االشخاص Acc 231 -102 
Acc332 3  3 (1)محاسبة تكاليف Acc 231 
Acc335 4 3 محاسبة شركات النفط Acc 231 
Acc336 5 231 3 محاسبة المصارف وشركات التامين 
Acc333 6 تصميم نظم محاسبية   

 اخلطط المراسي  
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 األسبقية
عدد 

 الساعات
 الفصل الدراسي الكود م المواد الدراسية

 Acc333 1 (2محاسبة تكاليف ) 3 

 الفصل السادس

 Acc 331 2 محاسبة شركات االموال 3 

 Acc430 3 (1المراجعة ) 3 

 Acc337 4 محاسبة الشركات الخدمية 3 

 Acc313 5 النقود والمصارف 3 

 Acc334 6 المحاسبة الضريبية 3 

Acc 334 3 1 محاسبة االموال العامة Acc 334 

 الفصل السابع

Acc 430 3 ( 2المراجعة) 2 Acc 431 

Acc 432 3 3 محاسبة االقسام والفروع Acc 432 

Acc 333 3 4 المحاسبة االدارية Acc 434 

Acc 332-331 3 5 التحليل المالي Acc 339 

MAN 121-G141 3 6 طرق البحث العلمي G 221 

    مشروع التخرج  
 الفصل الثامن
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 إدارة األعمالقسم 
عدد  المواد الدراسية م الكود الفصل الدراسي

 األسبقية الساعات

 الفصل االول

     
     

     

     

     

     

 الفصل الثاني

     

     

     
     
     
     

 الفصل الثالث 

     
     
     
     
     
     

 الفصل الرابع

     
     
     
     
     

 الفصل الخامس

     
     
     
     
     
     



 

 

20 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األسبقية
عدد 

 الساعات
 الفصل الدراسي الكود م المواد الدراسية

     

 الفصل السادس

     

     

     

     

     

     

 الفصل السابع

     

     

     

     

     

      
 الفصل الثامن
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 ببتم لضببع الجببولل األسبببوعي للو اسببة بحوببث يغرببي كافببة المقببر ات الو اسببية بالمجموعببات الو اسببية المقتببرح     

 -تي :عرضاا بال صل الو اسي ل راعى في ذلك اآل
ببة لالم تا ببة للقسبببم الولمبي.ع      -أ بببوي القاعببات الو اسوبببة المخصص 

المواعوو المو وة الوومية لبوء المحاضرات بالكلية لتبوأ على تماإل الساعة   لتنتاي على  8) -ب     ،( صباحاً   
(  لهي كالتالي :، ظاراَ  2 ) تماإل الساعة

اً ــــصباحـ     10:  08◄ المحاضرة األللببببى    

ظهــــــــــراً      12:  10◄ الثانية  المحاضرة    

ـراً ـــــظهـــ    03:  12◄   لثةالمحاضرة الثا    
 
 
 

 -  القيببباإل برلبببو ل بابببا، لعلبببى أسبببتاذ المقبببر   ات المسبببج  علبببى الرالببب  متابوبببة البببو لس النظر بببة لالومليبببة ببببالمقر  
لتحسبب  نسبببة الح ببو  لالغيبباب فببي كببل محاضببرة لتسببليم  ملببى أمانببة القسببم شببار ًا لتوثيقبب  لإبببالغ الرالبب  ببب ، 

الغيبباب مببن بوايببة ال صببل الو اسببي، ل ببوخل فببي هببذ  النسبببة التسببجول المتببقخر، لتببوخل مببوة االمتحانببات ال صببلية 
 .  لالناائية في  ساب هذ  النسبة

الرالبب  محاضببرات كببل مقببر   ي اسببي تببم التسببجول فيبب ، يوببو شببرط أساسببي، ل جبب  أ  ال تقببل نسبببة  و  بب  - 
ية لكل مقر   ي اسي .   75)   و  المحاضرات عن  ( %  من الساعات المتوموة لالمحو 

-           مبببن عمليبببة  لبببو الح بببو  لالغيببباب أ  الرالببب  تغوببب  عبببن محاضبببرات المقبببر   الو اسبببي بنسببببة  مذا ات بببح 

% (  فقن  يحرإل من يخول االمتحا  الناائي لاذا المقر   .  25) 
 
 
 
 
 

 

 التغيب عن احملاضرات 

 اجلماول المراسي  
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عببن نتيجببة    ي اسببي ت رلببو لبب  ي جببةمقببر   كببل مببن  تغوبب  عببن أياء امتحببا  جزئببي أل ناببائي أل   -1 (  صفف   ) 

إل عذ ًا   . ، خالل ثالثة أياإل من تا  خ االمتحا  كحو أقصىةقبل  الكليتاالمتحا ، ما لم يقو 
-ت قبل أعذا  الرال  مذا كانت مستنوة على ما  لي :-2    

لكتابًة .  ش اهتقر ر طبي  ثبت عجز الرال  عن أياء االمتحا  -أ   

  يكو  قو أم ى علي  م وة أسبوعون من موعو عقو على أال   ،للىشااية ت ثبت لفاة أ و األقا ب من الو جة األ-ب

 . االمتحا 
فبي  2 ) ي وتبر الرال  المتغو   عن االمتحا  الناائي بوبذ  قابر  مسبتنو علبى أ بو األسبباب البوا ية ببال قرة -3  )

 .   كم المنسح  من المقر  
 
 
 

 :   لفب اآلتي تم تقويم تحصول الرال  أثناء الو اسة في كل مقر  
لإعببواي  ،لعمببل ي اسببات عمليببة لتربيقيببة ،االختبببا ات الومليببة لالشبب و ة ىبارضببافة ملبب ،نصبب ي مجببراء امتحببا   -أ

 . ة لغورها من طرق التقويم لالمتابوة المستمرة خالل ال صل الو اسيبحو  لأل اق علمي  
علببى أ  تن ببذ قبببل  ،تجببرى هببذ  االمتحانببات علببى فتببرات من صببلة تحببويها الكليببة فببي بوايببة ال صببل الو اسببي  -ب

 .  كاتِّ  موعو االمتحانات الناائية بوقٍت 
 ( % .  من الو جة الكلية للمقر  40 )-ج تخصص لمجموعة هذ  االمتحانات لالتقويم نسبة 
-د تولى أستاذ كل ماية معال  نتائج االمتحانات الجزئيبة )النصب ية(، لإعباية أل اقابا ملبى الربالب لتمكوبنام مبن  

لاالمتحانبات الناائيبة بالكليبة ال يجبوز متالفابا مال بوبو مبرل  فصبلون  ،مراجوة األل اق لمورفة ألجب  القصبو  فوابا
 . ي اسوون من معال  النتائج

 
 
 

( جببولل االمتحانببات الناائيببة فببي ناايببة كببل فصببل  بنبباًء علببى اقتببراح األقسبباإل يولببن مكتبب  الو اسببة لاالمتحانببات )
 (  لفي  الة توذ  ذلك يقوإل القسم المختص بتكليب ع و هوئة تو  س آخر ي اسي، ل تولى أستاذ أل أساتذة )

 أعمال الفصل 

 النهائي االـتحانات  

 التغيب عن االـتحانات 
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مبن الو جبة الكليبة  ( %60 ) ال صبل الو اسبي لتخصبص لب  نسببة   بإعبواي امتحبا  نابائي شبامل بناايبةكل مقر  
 :    ل ترك للقسم توز ع هذ  النسبة بون الجزء النظر  لالوملي م  لجو مع مراعاة اآلتيللمقر  
المتحببا  الناببائي ال يوبباي مامببا كانببت األسببباب، لإذا  لببت بالرالبب  ظببرلت قبباهرة غوببر متوقوببة منوتبب  مببن   -أ

يخول االمتحا  الناائي فبي مقبر  أل أكثبر شر ربببة مثببات ذلبك مبن الجابات ذات الوالقببة لتقبويم عببذ   فبي  ونب  
 ملى لجنة االمتحانات لالمراقبة لبوبو موافقة مجلس الكلية . 

-ب . تجرى االمتحانات الوملية الناائية في مواعوو تو  ساا خالل األسبوع األخور من ال صل الو اسي 
-ج . تجرى االمتحانات النظر ة الناائية خالل فترة ال تتجالز أسبوعون، لتبوأ بوو نااية ال صل الو اسي مباشرةً  
ال تقبببل مبببوة االمتحبببا  النظبببر  النابببائي لكبببل مقبببر  عبببن سببباعتون متوالبببلتون، لال تز بببو عبببن ثبببال  سببباعات   -د

 . متواللة
-ه .  ترك للقسم المختص تقويم المقر ات الحقلية أل المووانية لمشا  ع التخر  

جميببع الرببالب أثنبباء فتببرة االمتحانببات التقوببو بببارجراءات  علببى  أثةــاء فتــرم االمتحانــات : اإلجــراءات والاــواب  -
  الوا ية أينا  :

 - توابو الرالب  يكتب  عبوإل لجبوي البراقبة الرال  مببراز برافبة التور بب عنبو يخبول قاعبة االمتحبا ، فبي على1
 يحرإل الرال  من يخول االمتحا  . مرة أخرى لذا تكرا   بووإل تكرا  ال ول،

االمتحببا  الناببائي بوبو م ببي نصبف سبباعة مببن بوا تب ، كمببا ال يسبمح لبب  بببالخرل  ال يسبمح للرالبب  ببوخول  2 -

 من االمتحا  قبل م ي نصف ساعة من بوا ت  .
- ال يجوز امتحا  الرال  في أكثر من مقر   ن في  وإل لا و . 3

- .  أل ل قة للو كانت خالية من الكتابة عوا ما يسمح ب  أستاذ المقبر   ،كتاب الرحاب أ   عوإل  4

- . لالقواميس ارلكترلنية الرقمية، لالساعات الذكية،الرحاب اآللة الحاسبة للرال  بال يسمح  5

خببول قاعببة االمتحببا  بالابباتف النقببال، أل الببز  الوسببكر ، أل  مببل األسببلحة مببن أ   نبببوع           يمنببع منوببًا باتببًا ي 6 -

 كا  .
- . ببباء االمتحانبببات أل القوببباإل بق  عمل مبن شقن  ارخالل بنظبم االمتحانببباتالكببالإل أثنعوإل  7

على الرال  التقكو من تسجول كافة بيانات  لبخط لاضح على كراسة ارجابة، لعلى أع باء اللجنبة مرابقبة  8 -

 نات في الكشف المخصص للتوقيع .البيا
-          يمنببع الرالبب  مببن يخببول االمتحببا  مببا لببم يكببن مسببتكماًل يفببع كافببة  سببوم  الو اسببية المقببر  ة لببذلك ال صببل،  9

 .أل السابقة م  لجوت 
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فببي  الببة الغببال فببي االمتحببا ، أل فيبب  أل مخال ببة التوليمببات لقواعببو االمتحببا  أمببو  يواقبب  علواببا الرالبب   10 -

 لفب الالئحة التقي بية .  
 
 
 

 -      عقبب  االمتحانبببات الناائيببة بوببو اعتمايهبببا فببي مبببوة    تببولى القسببم المخبببتص معببال  النتبببائج الناائيببة لكببل مقبببر  
حال نسخ من هبذ  النتبائج ملبي مكتب  التسبجول على أ  ت   ئية،من نااية االمتحانات الناا ال تتجالز  ( أسبوعين) 

 ات المسببجل باببا، وضببح نتببائج كببل طالبب  فببي المقببر  لالرببالب بنسببخ ت   ،لوتببولى توثيقاببا لتزل ببو األسبباتذة المشببرفون
  الكلية .على شبكة المولومات لموقع  لأي ًا نسخة  تم نشرها

 
  التقوإلبللرال   سمحي-أ     

 

الو اسببية التببي  سبب  التقببوإل برلبب  مراجوببة أل اق مجابتبب  باالمتحانببات الناائيببة فببي المقببر ات بللرالبب   سبمحي-أ      

، ل بتم تسبل م نمبوذ  الرلب  الم وبو  لبذلك فواا، على أال تز و عن مقبر  ن، خبالل أسببوع مبن تبا  خ معبال  النتبائج
 من المسج ل الواإل .

لتبببويع نسبببخة مبببن هبببذا التقر بببر فبببي ملبببف  ،يعببباء الرالببب ،  بببتم توبببو ل لتصبببحيح النتيجبببةامذا ثببببت لبببحة   -ب   
 لقوع الخرق .مكتوبًا مبونًا في  أسباب  اً الرال ، ل قوإل ع و هوئة التو  س تبر ر 

 
 
 
- تبببولى ع بببو هوئبببة التبببو  س لضبببع الخربببة الت صبببولية لتبببو  س المقبببر  لفبببب الخربببة الولميبببة الموتمبببوة ،  1   

ن مع مت منة األهوات لالمحتوى لالمراجع الموتموة  لأسالو  التو  س لالتقويم ، لعرضاا على الرلبة المونوو
 بواية ال صل الو اسي .

- -التالي :و  توزع التقويم الناائي للتحصول الولمي بالمقر ات الو اسية على النح 2    

ل ،ألعمال ال صبببل 40 : ) الطلبة الةظاميون  -أ     ( % . لالمتحا  الناائي 60 )( %
( % . لالمتحا  الناائي 100 الطلبة المةتسبون : ) -ب    
 
 

 إعـــالن النتائــج النهائيــ  

 التدقييم 

 طلب ـراجع  أوراق اإلجابــ  
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تشمل أسالو  تقويم أعمال ال صل الو اسي، االمتحانات الجزئية بحبو أينبى امتحبا ، بارضبافة ملبى أسبالو  3    - 
لتن وببذ الو اسببات ، التقوببيم المسببتمر التببي تشببمل االختبببا ات الشبب و ة لالتحر ر ببة، لإعببواي البحببو ، لأل اق الومببل

 المووانية لالتربيقية .
ائج االمتحانبات الجزئيبة لأعمبال ال صبل الو اسبي، لإطبالع  توون على ع و هوئة التو  س ارعال  عن نت 4    -

الرلبة علبى أل اق ارجاببة لالسبت اية منابا فبي مورفبة ألجب  القصبو  فبي مجابباتام، لإ البة كشبف بنتبائج أعمبال 
ال صل الو اسي ملى  ئيس مجلس القسم الولمي المخبتص خبالل األسببوع األخوبر مبن الو اسبة، ل جبوز للرالب  

 العتراض على نتائج أعمال ال صل الو اسي في موعو أقصا  ثال  أياإل من موعو معالناا .التقوإل برل  ل
النظبر فبي أسبالو  التقوبيم لتوبو لاا، بمبا  ب ي ى ملبى يفبع  يووبوأ   بموافقبة اللجنبة الولمي بة الكليةلوموو يجوز  5    -

 . الرالب للتحصول األف ل لتح وزهم علي 
 

 
 
 
لالتقبو رات اآلتيبة علبى أ  تقبرب كسبو  الو جبة  ،لفبب النسب  المئو بة مقبر   ي اسبيقو  ي جبات الرالب  فبي كبل ت  

 . الناائية ملى أقرب عوي لحيح
 

 ديرـــــالتق ةــــــــالـدرجـ م ر.

 ممتاز % 100% إلـــى  85من  1

 جيد جدا % 85% إلى أقل من 75من  2

 جيد % 75% إلى أقل من 65من  3

 مقبول % 65% إلى أقل من 50من  4

 ضعي  % 50% إلى أقل من 35من  5

 ضعي  جداً  % 35% إلى أقل من 0من  6

 غ غ 7
 ناقص ن 8

 
( % .  فما فوق من مجموع ي جات المقر   50 )لال يوتبر الرال  ناجحًا مال مذا تحصل على نسبة 

 التدقميرات 
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%( مبببببببببببن البببببببببببو جات  50مذا تحصبببببببببببل علبببببببببببى موبببببببببببو ل )ببببببببببببالمقر   الو اسبببببببببببي  يوتببببببببببببر الرالببببببببببب  ناجحببببببببببباً -  

  تحصببببببببببل علببببببببببى موببببببببببول أقببببببببببل مببببببببببن ذلببببببببببك، ل  لببببببببببزإل بإعبببببببببباية أ  مقببببببببببر   اسبببببببببببًا مذا  ، ل وتبببببببببببرفمببببببببببا فببببببببببوق 
ل على موول أقل من ذلك .  ي اسي بقلل عرض تاٍل ل ، مذا تحص 

 
 
 

في  البة توبذ   ال  ز و عن مقر  ن كحو أقصىفيما ي منح الرال  فرلة غور مكمل باالمتحا  الناائي  1     -

 قبل بواية االمتحانات الناائية .أيائ  في موعو  المحوي، بشرط أ   تقوإل برلب  
هبي  باالت الوفباة  غوبر مكمبللبة بسبب  ظبرلت اضبررا  ة قباهرة لمبنح فر  الكليةاألعذا  التي تقبلاا  2      -

أل ببببو األقببببا ب مببببن الو جببببة األللببببى علببببى أ  ال يكببببو  قببببو م ببببى عليبببب  أكثببببر مببببن أسبببببوعون قبببببل موعببببو 
 . ةلش اهيقوو الذ  يمنع من أياء االمتحا  كتابة ل االت المرض الم    االمتحا 

علببى لجنببة االمتحانببات لالمراقبببة التقكببو مببن عببوإل يخببول الرالبب  باالمتحببا  الناببائي لببن س المقببر  الببذ   3     -

 طل  فرلة غور مكمل ب  قبل منح الموافقة .
- البببة لجبببوي  البببة اضبببررا  ة قببباهرة أثنببباء االمتحانبببات تسبببببت فبببي عبببوإل قبببو ة الرالببب  علبببى أياء  يفببب 4     

لموافقة عموو الكلية مع مراعاة  ،االمتحا  يسقط المقر  للرال  بوو موافقة  ئيس لجنة االمتحانات لالمراقبة
 .  ةالحو األينى للساعات الو اسية المقر  

لمتابوبة ال بوابط المتولقبة  الغوبر مكمبلتنظبيم جبولل عقبو االمتحانبات تتولى لجنة االمتحانات لالمراقبة  5     -

 اسبًا   لإال أعتبر الرال ،على أ  توقو االمتحانات الغور مكمل خالل بواية ال صل الو اسي الال ببقيائاا 
 فواا .

  
 
 
 يسمح للرالب  بإعباية ي اسبة مقبر  ن ي اسبوون فقبط لغبرض  فبع موولب  الوباإل لذلبك بال صبل الو اسبي األخوبر -1

 .على أ  تكو  من المواي التخصصية ارلزامية لو است  
ي اسبببون كحبببو أقصبببي لغبببرض  فبببع موبببول المبببواي المرلوببببة رعبببال  يسبببمح للرالببب  بإعببباية ي اسبببة مقبببر  ن  2 -

  التخصص مع مراعاة الحو األعلى للساعات الو اسية المسموح بتسجولاا لفب الموول الواإل للرال  .
عباية فبي جميبع األ بوال، لترلبو فبي ال صبل البذ  أعباي بب  تحتس  الو جة المتحصل علواا الرال  فبي ار3 - 

 . المقر 

 غري ـكمل 

 إعادة دراس  ـدقرر 
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- .  لتزإل الرال  بِّح  و  الم حاضرات لتسر  علي  ك ل ارجراءات التي تسر  على باقي الم قر  ات الو اسية 4

  
 
 
ي وببو بحببث التخببر  أ ببو المترلبببات األساسببية للتخببر  لنوببل ارجببازة الجامعيببة للرالبب  مببن أ ببو التخصصببات 1 - 

أساسببيات البحبببث  التببي تببو س بالكليببة ، ل شببترط للتسجوبببببببل باببذا المقببر  أ  يجتبباز الرالبب  م قببر   ) الولميببة
( .  ساعة ي اسية موتموة كحو أينى 90)( بنجاح لعلى أ  يجتاز  الولمي

التخر  على مجموعات مناسبة لفقًا للووي المتاح من أع باء  مشرلع    وزع الرلبة المتقومون للتسجول بمقر   2 -

نوبببون بابببذا هوئبببة التبببو  س بالقسبببم علبببى أال  تجبببالز ثبببال  طلببببة بالمجموعبببة الوا بببوة، ل  راعبببى مشبببا كة المو
 االختيا  . 

 
 
 

أواًل : حساب المعدل الفصلي :  التالية : ساب الموول ال صلي بإتباع الخروات  تم 
-   في عوي ل وات هذا المقر . يحس  المتوسط ال صلي ب رب ي جة كل مقر   1

ل قسم على مجموع الو وات التي ي ساا الرال  في ال صل الو اسي، لال تحسب   ،ثم يجمع  الل ال رب 2 -

 . انسح  عناا  أل ، ات التي تغو  عناا الرال  بوذ  مقبولضمناا المقر  
ثانيًا : حساب المعدل التراكمي :  ساب الموول التراكمي للنظاإل ال صلي بإتباع الخروات التالية : تم  

 :   لدرجة المحتسبةا -1

-أ .    لمرة لا وة توتبر الو جة المحتسبة هي الو جة المتحصل علواا في ذلك المقر  عنو ي اسة مقر   
-ب .  ذلك المقر     تحل آخر ي جة تحصل علواا الرال  محل الو جة السابقة فيعنو معاية المقر   

بببهبببي مجموعبببة ل بببوات المقبببر  2 ا منابببا   التبببي ي سبباا الرالببب  فبببي كبببل ال صبببول مررل    :الوحـــدات التراكميـــة  -
 .  ات الموايةل وات المقر  

: المتوس  التراكمي العام-أ . هو ناتج قسمة النقاط على الو وات التراكمية  
ر ات التببي تحصبل فواببا الرالب  علببى تقببو ر مقببول فمببا فببوق هببي مجموعببة ل بوات المق بب  : الوحـدات المةجــزم -ب
 .  خالل ي است  بالكلية

 

 حساب املعمل 

 ـشروع التخرج التسجيل مبدقرر  
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نمبببببببببوذ  خببببببببباص بارفبببببببببايات تثببببببببببت عليببببببببب  لبببببببببو ة الرالببببببببب  موتمبببببببببوة مبببببببببن عموبببببببببو  وبببببببببو  ي   1 : اإلفـــــــــادم -
 .ل الكلية الكلية، لمسج  

يوبببببببببو نمبببببببببوذ  خببببببببباص بكشبببببببببف البببببببببو جات مبونبببببببببا فيببببببببب  توقيوبببببببببات مبببببببببن ل بببببببببوة  2 ـــــــــدرجات : - كشـــــــــف ال
ل الكليببببببببببة، لعموببببببببببو الكليببببببببببة، لكببببببببببذلك خببببببببببتص، لمسببببببببببج  النتببببببببببائج لالخببببببببببر جون بالكليببببببببببة، ل ئببببببببببيس القسببببببببببم الم

االعتمببببببببباي بشبببببببببرط أ  تكبببببببببو  بياناتببببببببب  مرابقبببببببببة للبيانبببببببببات الموجبببببببببوية بالقسبببببببببم، لكبببببببببذلك منظومبببببببببة التوثوبببببببببب 
 .  الخر جون لل وة ،المركز  بمكت  التسجول

 
 
 
لام التراكمبببببببببببببي  1 ي مبببببببببببببنح الرلببببببببببببببة البببببببببببببذ ن تجبببببببببببببالز موبببببببببببببو  %( بناايبببببببببببببة كبببببببببببببل فصبببببببببببببل ي اسبببببببببببببي ، 85)-

 التكر م لتنشر أسمائام ضمن الئحة الشرت بالكلية .
-صببببببببببببببببة تمببببببببببببببببنح الكليببببببببببببببببة ي جتببببببببببببببببي شببببببببببببببببرت لخر جواببببببببببببببببا الحالببببببببببببببببلون علببببببببببببببببى ارجببببببببببببببببازة المتخص   2 -

 -لفقًا لآلتي : -البكالو  وس
بببببببببوة أقبببببببببل مبببببببببن ي جبببببببببة الشبببببببببرت األللببببببببب  ى  ت مبببببببببنح للحالبببببببببلون علبببببببببى تقبببببببببو ر عببببببببباإل ممتببببببببباز فبببببببببي م  ( 8)-أ

 ثمانية فصول ي اسية .
البببببببببلون علبببببببببى تقبببببببببو ر عببببببببباإل ممتببببببببباز فبببببببببي ي جبببببببببة الشبببببببببرت الثانيبببببببببة ت مبببببببببنح للح  ( ثمانيبببببببببة فصبببببببببول 8)-ب
 .  ي اسية
 
 

 

بمتابوبببببببببببة المحاضبببببببببببرات لأياء مبببببببببببا يرلببببببببببب  منببببببببببب  مبببببببببببن   توبببببببببببون علبببببببببببى الرالببببببببببب  النظبببببببببببامي االلتبببببببببببزاإل 1 -

 . اختبا ات لبحو  لغورها من الواجبات لاألنشرة الولمية المختل ة
يل  عبببببببببببذ  مشببببببببببرلع عبببببببببببن ثبببببببببببال  محاضببببببببببرات ببببببببببببق  مقبببببببببببر     الببببببببببة تغوبببببببببببب فبببببببببببي نببببببببببذ  الرالببببببببببب  2 - 

مببببببببن يخبببببببببول االمتحببببببببا  النابببببببببائي مذا تجببببببببالز  يابببببببببب  ثببببببببال  محاضبببببببببرات لت رَلببببببببو لببببببببب   ي اسببببببببي ، ل  َحبببببببببرإل
( صفر ) .  في نتيجة امتحا  ذلك المقر   ي جة 
 

 اإلفادات وكشف المرجات 

 تكريم املتفوقني 

 اإلنذار 
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-  نبببببببببذ  الرالبببببببببب  فبببببببببي  الببببببببببة انقراعببببببببب  عببببببببببن الو اسبببببببببة يل  عببببببببببذ  مشبببببببببرلع أسبببببببببببوعون متوالببببببببببلون ،  3
ل  حببببببببببَرإل مبببببببببببن يخببببببببببببببول االمتحانبببببببببببات الناائوبببببببببببببة لجميببببببببببع المبببببببببببببقر ات الو اسبببببببببببببية المسببببببببببج ل بابببببببببببا بال صبببببببببببل 

فببببببببببي نتببببببببببائج  اعبببببببببب  ثالثببببببببببة أسببببببببببابيع متتاليببببببببببة لت رَلببببببببببو لبببببببببب  ي جببببببببببة انقر الو اسببببببببببي مذا تجببببببببببالز ( صــــــــــفر )
 .  اتامتحا  جميع المقر  

بال صبببببببببببل  50 )-  نبببببببببببذ  الرالببببببببببب  فبببببببببببي  البببببببببببة الحصبببببببببببول علبببببببببببى موبببببببببببو ل تراكمبببببببببببي أقبببببببببببل مبببببببببببن  4 % )
 .  ي اسي
 
 

 

: أوالً   - نتاي  ب الرال  بالو اسة النظامية بالكلية في أٍ  من الحاالت التالية : 
بببببببببل علبببببببببى تقبببببببببو ر عببببببببباإل ضبببببببببعيب جبببببببببوًا أقبببببببببل مبببببببببن  1 مذا تحص  ب صبببببببببلون ي اسبببببببببوون متتبببببببببالوون 35)-   )%

 خالل فترة ي است  بالكلية .
ل على أ بوة منذا ات. 2 - مذا تحص 

 - مذا انقرع عن الو اسة يل  عذ  مشرلع فصلون ي اسوون متتالوون .3
: ثانياً  -ي  صل الرال  عن الو اسة في أٍ  من الحاالت التالية : 

- مذا استن ذ الموة القانونية المسموح باا للو اسة بالكلية.  1

السبببببببببببببباعات الو اسببببببببببببببية  رنجببببببببببببببازمذا كانببببببببببببببت المببببببببببببببوة المتبقيببببببببببببببة لو اسببببببببببببببت  بالكليببببببببببببببة غوببببببببببببببر كافيببببببببببببببة  2 -

 المرلوبة لفقًا لموول  التراكمي المتحصل علي .
يجببببببببببوز للرالبببببببببب  الببببببببببذ  تنربببببببببببب عليبببببببببب  أ كبببببببببباإل ال صببببببببببل عببببببببببن الو اسببببببببببة بموالببببببببببلة ي اسببببببببببت  بوببببببببببو  3 -

 األ بببببببببوالتحمبببببببببل الرسبببببببببوإل الو اسبببببببببية المقبببببببببرة بالخصبببببببببوص علبببببببببى أ  ال تتجبببببببببالز مبببببببببوة الو اسبببببببببة فبببببببببي كبببببببببل 
 . ضوف الموة القانونية المحوية

 
 
 
 
 
 

 الفصل عن المراس  
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 -مخال ات نظاإل الو اسة لاالمتحانات ما  لي :ي وو من 
أل مخال بة القبوانون لاللبوائح لالبن ظم المتول قبة  ،أل قرا اتاا النافبذة ،أل توليماتاا للكليةمخال ببة النظبباإل األساسي  1 -

 . بالتوليم الوالي
- . لو ة من الصو  عرقلة سور الو اسة لاالمتحانات بق    أل ،أل الشغ  ،مثا ة ال وضى 2

لة لفقًا أل كاإل هذ  الالئحة 3 - . االمتناع عن اريالء بالشااية أماإل لجا  التحقوب أل مجالس التقي   الم شك 

التزل ر في الوثائب أل مخ ائاا مذا كانت ذات لبلة ببإجراءات الو اسبة ،أل انتحبال الشخصبية ، ل وبو انتحبااًل  4 -
 . وقوبة على الررفون لكل من شا ك في لتسر  ال أياء االمتحا  بواًل عن الغور، للشخصية؛

- لو ة من الصو  . تواطي المخو ات لالم سكرات أل التوامل فواا بق    5

أل توالل  ،أل التبر  الصا خ ،المالبس المنافية للحشمة لاآلياب الوامة ا تواءأل  ،خوش الحياء لالذلق الواإل 6 -

 . لو ة من الصو  األشياء ال اضحة بق   
- . واء بالتومو أل ارهمالأل جزئيًا س ،امتالفاا كليً أل  ،االستوبالء على ممتلكات الجاموة 7

- . الوقوبة على الررفون مال مذا  و  قسراً    الورض لتسر االعتواء على  8

- ،       شببب اهيةأل الوببباملون بالجاموبببة سبببواء كبببا   ،أل الربببالب ،ملبببى أع ببباء هوئبببة التبببو  س ارسببباءةاالعتبببواء أل  9

 . لو ة من الصو  ، أل بق   مشا ةأل كتابة أل 
- ،       الاواتببف المحمولبة أثنباء االمتحبباميخبال ، ل وتببر مببن قبوبل الشبببرلع فببي الغبال الالشبرلع فبي أعمببال الغب 10

 .  أل أيلات أل أجازة ملى قاعة االمتحانات عوا ما يسمح ب  أستاذ المقر   ،أل ميخال أية أل اق
- مجاببباتأل اسببتراق النظببر ألل اق  ،التحببو  أل ،ارشببا ةمما سببة أعمببال الغببال فببي االمتحانببات عببن طر ببب  11

 . الغور
- ،       اتصببببالأل أجاببببزة  ،أل أيلات ،مما سببببة أعمببببال الغببببال فببببي االمتحانببببات باسببببتخواإل أيلات ماييببببة كببببقل اق 12

 .  أل ما في  كماا
 
 
 

 -على النحو اآلتي : نظاإل الو اسة لاالمتحانات ت حببوي الوقوببببات التقي بوببة علبببى مخال ات
 

 املخالفات و التأديب رابعًا :  

 العدقوبات التأديبي   
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ة فصب 3، 2، 1)- اتواق  على المخال ة الوا ية في ال قر ي   1 ( لون ي اسبوون بحبو أعلبى، باريقات عن الو اسة مبو 
ة فصلون ي اسوون  . أل الحرما  من  قوق الرال  النظامي مو 

ملبى أ بوببة فصببول مببوة فصببلون باريقببات عببن الو اسبة 6، 5، 4)- اتواقب  علببى المخال بة الببوا ية فببي ال قبر ي   2 ) 
 . عن الو اسة عنو الووي يلال صل الناائي اسية، 

واق  على المخال ة الوا ية في ال قرة ي   3 باريقات عن الو اسة موة فصلون ي اسوون بحو أينبى، لت باعف  7)- )
 . الوقوبة عنو الووي

ي واق  على المخال بة البوا ية فبي ال قبرة  4 ة أ بوبة فصبول ي اسبية بحبو أينبى، 9، 8)- ( باريقبات عبن الو اسبة مبو 
 . الووي والو اسة عنعن  يلال صل الناائ

(   الو اسبي البذ  ا تكب  فيب  بإلغاء نتيجة امتحا  المقبر  11، 10)- تونعلى المخال ة الوا ية في ال قر واق  ي   5
 المخال ة .

يواق  على المخال ة الوا ية في ال قرة  6 (  ات الو اسية بال صل الو اسي، بإلغاء نتائج امتحا  جميع المقر  12)-
 . لال صل الناائي عن الو اسة عنو الووي

 
 
 
إل بالغًا عن هذ  المخال ة  1 على كل من علم بوقوع مخال ة للقوانون لاللوائح لالنظم المومول باا بالكلية أ  يقو  -

 ،  ت م ن تقر رًا مكتوبًا عن الواقوة ملى مجلس الكلية .
ت تيال الرال  مذا ما  أت أ  هناك قرائن توعو ملى االشبتبا  ببق  فبي  يازتب   لجنة االمتحا يسمح ألع اء  2 -

 . أل أجازة لاا عالقة باالمتحا  ،اتأل أيل  بأل اق
و عموبو الكليبة تشبكول لجنبة لسبو  في موة ال تز بو عبن ثالثبة أيباإل مبن تبا  خ ارببالغ عبن الواقوبة،  توبو ن علبى ا3 - 

للقيبباإل بمامببة التحقوببب مببع المخببالف  - ئببيس للجنببة لع ببو ن  -تحقوببب تتكببو   مببن ثالثببة أع بباء هوئببة التببو  س 
 لللجنة أ  تستوون بمن ترا  مناسبًا .

، ل جبوز أ   بتم التحقوبب فبو ًا فبي  باالت األقبلسباعة علبى  24) - تم معالإل الرال  عن موعو التحقوب قببل 4 )
 ال رل ة لاالستوجال .

إل  ئبببيس لجنبببة التحقوبببب تقر ببر  بوبببو االنتاببباء مبببن عمليببة التحقوبببب فبببي الواقوبببة سببواء تبببم   5 بح بببو  الرالببب   يقببو  -

 . أل بولن  ،الموني
 

 اإلجراءات التأديبي   
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يجبببوز لمجلبببس التقي ببب  اسبببتوعاء مبببن قببباإل ببببالتحقوب لاسبببتوعاء الشببباوي، ل صبببو  المجلبببس قرا اتببب  بقغلبيبببة  6 -
 .  ال عوإل الح و  الرال  الموني في يابيًا   قرا اتاأللوات، كما يجوز أ  يصو  

يولن قرا  مجلس التقي   بلو ة ارعالنات بالكلية، لت سل م للرال  نسخة من  ، كما تويع نسخة ثانيبة بملبف 7 - 
 الرال  الشخصي . 

- ال يجوز لمن اشترك في لجنة التحقوب أ  يكو  ع وًا بمجلس التقي   . 8

ال يجوز الجمع بون عقوبتون تقي بوتون أل أكثر من الوقوبات المنصوص علواا فبي هبذ  الالئحبة مال مذا لجبو  9 -

 نص لر ح بذلك .
تنق ي الوعوى التقي بية بوفاة الرال  أل انسحاب  من الكلية، لال   ث ر انق باء البوعوى التقي بيبة أل الحكبم  10 -

 ناشئة عن الواقوة . فواا على الوعالى الجنائية أل المونية ال
ات مجلبببس التقي بب  التببي يصبببو ها طبقببًا أل كبباإل هبببذ  الالئحببة ناائيببة بوبببو اعتمبببايها  لال يجبببوز توتبببر قببرا   11 -

 الرون فواا مال بالررق الق ائية المقر  ة بموج  التشر وات النافذة .
- ال يحب للرال  المحال ملى التحقوب أ   نسح  من الو اسة قبل لول  قرا  مجلس التقي   . 12

قببات قوببو  أل انسببحاب  أل ميقبباع عقوبببة تقي بيببة بإيقافبب  عببن الو اسببة تسببح  هو ببة الرالبب  منبب  فببي  الببة مي 13 -

 لكذلك ال صل من الكلية.
ة اريقببات لال يجببوز  14 إل ملببى االمتحببا  طولببة مببو  - ترتبب  علببى اريقببات عببن الو اسببة  رمببا  الرالبب  مببن التقببو 

ة سر ا  الوقوبة  . للرال  االنتقال ملى أ  كلية أل مواو آخر أثناء مو 
ة فصببل  فبب 15 ي أ  كلوببببببة أل جاموببة ال ت حسبب  للرالببب  الم صببول فصبباًل م قتببًا أ  مقببر ات  و سبباا خببالل مببو  -

 . أخرى 
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على تقويم خومات للرلبة علبى كافبة المسبتو ات سبواء كانبت  مل تو كلية المواكب الدولية للعلوم اإلدارية والمالية
لمببا لاببا مببن يل  فببي ت ووببل الحيبباة فببي تقببويم أنشببرة عو ببوة   اضببية، لاجتما يببة، لثقافيببة توليميببة لتولميببة، أل 

م الكلية، لإكساب الرلبة الماا ات لالموا ت لالمقو ة التي تساعوهم في استيواب المقر  ات الو اسبية، لالتبي تووبنا
       الشخصية . ا اتاماعلى تنمية م

 
 

 

يوببو اال شبباي األكبباييمي بمثابببة عمليببة تربو ببة تاببوت ملببى مسبباعوة لتوجيبب  الرالبب  فببي جميببع النببوا ي الو اسببية، 
لزمالئب ، لمبع لالن سية، لاالجتما ية، لاألخالقية، لالتربو ة، لالمانية، لمساعوة الرال  علبى التكيبب مبع الكليبة 

النظاإل الو اسي، لفي  ال توثر الرال  يومل على مزالة األسباب التي ت ي  ملى توثر  لتقخر  ي اسيًا، لفبي  بال 
 .في مسورت  التوليمية لالوظي ية  ت وق الرال  يومل على توز ز قو ات  لماا ات  لالومل على تقلولاا

مبة عنب ، لالنتبائج التبي  صبل علوابا، كمبا يقبوإل بمراجوبة لتخصص براقبة طالب  يسبجل فوابا كافبة البيانبات الالز 
        المواي التي يسجل فواا الرال  في كل فصل ي اسي  تى تخرج  من الكلية .

 
 

 

فبي عباإلأنشئت مكتببة  اعبة لا بوة بالبول  األلل لتوبو ق ،2020  للعلـوم اإلداريـة والماليـةكليـة المواكـب الدوليـة  م
األساسية للكلية، لتكتس  هذ  األهميبة مبن خبالل مبا تقومب  مبن خبومات للومليبة التوليميبة لالتول ميبة،  الركائزمن 

صبة فببي مجببالي  لذلبك لمببا تقتنيب  مببن مصباي  متنوعببة للمولومبات تشببمل الكتب  لالمراجببع ليل   بات علميببة متخص 
فببببي تلبيببببة تمببببو علواببببا الرلبببببة لأع بببباء هوئببببة التببببو  س لالكببببواي  المسببببانوة، ميا ة األعمببببال لالمحاسبببببة،  وببببث يو

 ا تياجاتام الولمي ة لالبحثية .
ة : خدمات المكتب - تتمثل في اآلتي :لرلايها  أهم الخومات التي تقوماا المكتبة1
-أ االطالع الواخلي . 
-ب االستوا ة الخا جية . 
جلر  خومة التصو ر . -
 -د الومل مستقباًل على توفور خومة االنترنت، لالمكتبة ارلكترلنية .  

 : اخلمـات الطالبي خاـساً  

 ـكتب  الكلي  

 اإلرشاد األكادميي  
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 قواعد التعامل داخل المكتبة : -2

-أ ترك المتولقات الشخصية الخالة بالو و لوى األمانات قبل يخول المكتبة . 
االشببتراك فببي المكتبببة للحصببول علببى براقببة  ببتمكن مببن خاللاببا الو ببو الببوخول للمكتبببة، ل ببتم عببن طر قاببا   -ب

 استوا ة الكت  لالمراجع .
ج الاولء التاإل ياخل المكتبةب لالمحافظة على النظاإل ياخل أ لقة المكتبة .  -
-د عوإل محاللة الخرل  بق  كتاب قبل استوا ت  . 
-ه ترك الكتاب على الراللة بوو االنتااء من ، لعو م جاع  ملى الرت . 
-و عوإل استومال الااتف النقال ياخل المكتبة . 
-ز عوإل استخواإل كامورا الااتف النقال في تصو ر مقتنيات المكتبة . 
-ح اخل المكتبة .الت لالمشرلبات يالمحافظة على نظافة المكتبة لعوإل تنالل المقكو  

     
 

 

ببة، لذلبك علبى تقبويم خبومات طبيبة لعالجيبة مناسببة للرلومبل ت المواكب الدولية للعلوم اإلدارية والماليـة  كلية -
  من خالل لجوي غرفة مسوات مجا زة باأليلات لالمووات ال رل  ة للتوامل مع الحاالت المرضية الرا ئة .  

   
 

 

، علببى لضببع خرببة لانشببرة المختل ببة بمشببا كة الرلبببةومببل ت وليــة للعلــوم اإلداريــة والماليــة المواكــب الد كليــة -
لذلبك مببن أجببل تميببة هوايببات الرببالب، لاسببتثما  لقببت فبراغام لتنظيمبب  فببي نشبباط منتبباجي مثمببر يكسبب  الرببالب 

 أشخاص مبوعون لمتموز ن .خبرات، لتخلب منام 
 
 
 

أواًل : آلية تقديم الشكاوى :  شكالى الرالب تقوإل من خالل اآلتي :
المسببج ل   -مكتبب  ضببما  الجببوية لتقوببيم األياء - ةقسبباإل الولمي بب) األ موجببوية أمبباإل لببناي ب شببكالى الرالبب   -أ

  .الواإل (

 تدقميـــم الشكـــاوى 

 اخلمـات الطبي  

 الطالبيالنشاط  
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 -ب الشكالى مباشرة لاقساإل الولمي ة كتابيا ، أل ش ايًا .    تقويم
-ج خالل اجتماع الرال  مع المرشو األكاييمي .  
 لجةة تلقي الشكاوى : ثانيًا :

ة .ببببببعموو الكلو -  

مو ر مكت  ضما  الجوية لتقويم األياء . -  

المسج ل الوببببببباإل . -  

 آلية كتابة الشكاوى : ًا :لثثا

 -أ الشكوى بوضوح، لمرفب مواا ما  ثبتاا م  أمكن .   كتابة
-ب  –التببالي : ) االسببم  ببباعي اعببي كتابببة بيانببات مقببوإل الشببكوى بشببكل لاضببح للببحيح، لأ  تشببمل البيانببات  ر  

البر بو ارلكترلنبي (، لذلبك ل بما  سبرعة التوالبل ببون مقبوإل الشبكوى لأع باء  – قم الاباتف  -القسم التابع ل  
 اللجنة .
 آلية الفحص والرد على الشكاوى : ًا :رابع

بواسبرة لجنبة تلقبي  االختصباصا لكبل جابات لتسليماا  سبميً  ،لفحصاا ، تم فتح لناي ب الشكالى لتجميواا  -أ
 . الشكالى 
-ب ملبى  أيباإل مبن تبا  خ تسبليماا في خالل ثالثبةتتلقي لجنة الشكالى الري مكتوب لمرفب مع لو ة من الشكوى  
 االختصاص .جاة 
م  نتيجبة أسببوع مبن تسبل  خبالل ل سمح ل  بالرون على نتيجتاا  ،شكوا   في ث  بنتيجة البمقوإل الشكوى يخرر   -ج

 ا . الري علوا
 
 

 

يج  على كل طال  أ  يحبافظ علبى براقتب  الجامعيبة نظبرًا ألهموتابا، لفبي  بال فقبوها الببو مبن مجبراء ببالغ   -
 بقمن الكلية الستخرا  براقة بواًل مناا بمورفة مكت  المسج ل الواإل .

طببالع لو بببات باسببتمرا  االلذلبببك  نصبببح الرالببب  ، باببااللط الكليببة صبببال الرئيسببة بوبببناالتهبببو لسبببولة ارعبال   - 
 ،فوبببب عبببال  بتموببببن لاسببببتيواب مببببا ار، لقببببراءة ارلكترلنبببيلفببببي موقواببببا  أ لقبببة الكليبببة،المنتشببببرة فببببي  ارعالنبببات

 . لالومبل بمقت با 
 

 اـــــ  هإرشـــادات سادسًا :  
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بلو بببات علببببى مببببا نشببببر  اطالعببب ، أل بوببببوإل الكليبببة لأنظمبببة يجببببوز أ  يحتببببج الرالبببب  بوببببوإل علمبببب  بلوائببببحال    -

با مببا  نشببر مولوًمب وببو  ، ل   علبى ال بيس ببوك االل حبت ،كترلنبيلالكلية ار فوابا، أل مبا نشبر علبى موقبعاالعالنات 
 . مبن لقبت نشبر 

لالمكتوبة هي الموتموة لالرسبمية، أمبا المولومات التي تصببل ملببى الربالب  الكليةاي ة عبن م  المولومبات الصب    -

عتمببباي االلقببو تكبببو  غوببر لببحيحة لذلببك علبببى الرالبب   ،تكبببو  يقيقببة الأل برببرق أخبببرى قببو  ،عببن طر ببب النقبببل
  . ي ذلكيجوز تكلوبف طال  آخر بالنياببة عن  فب لال ،ة ق ية تخصب على ن سب  عنو مراجوبة أي  

ممبا يسببال ل سبباعو فبي ببا تراإل لبذلك علوبب  أ   توامبل موابم  ،لمسبباعوة الرالب  ماوئو   الكليةجموبع موظ بي  - 
  . تورض لااقو التي  الصووبات لالمشاكل ل   

الو اسببببية لعبببببرض مشببببباكل   ،الو اسبببببيةلمراجوتببببب  فبببببي خرتببببب  األكبببباييمي، بمرشبببببو  االسببببتوانة الرالببببب   علببببى - 
 . اباعلوب  لطلب  مسباعوت  فبي  ل   لاألكاييمية
لالبببببري علببببى  ،بالية لمقابلبببببة الرببببمكتبيببببة محبببببو   عبببببن سببببباعات تببببو  سكببببل ع ببببو مببببن أع بببباء هوئببببة اليولبببببن  - 
 الم ولنة .  لعلبى الرالب التقوبو بالمواعوبو م،است سبا اتا

 
 
 
 
 
 
 


