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 الفصل األول

 مقدمةال

 ( 1مادة )                                                      

  

تسعً كلٌة العلوم اإلدارٌة والمالٌة الً خلك توازن بٌن متطلبات السوق من العناصر البشرٌة المؤهلة 

علمٌا وعملٌا، واالحتٌاجات المطلوب منهم ادائها، للنهوض بالمؤسسات العامة والخاصة على حد سواء، 

اإلدارٌة وكذلن الحصول على فرص تنافسٌة مناسبة من خالل تخرٌج متخصصٌن فً المجاالت 

والمحاسبٌة، كما انها تشارن المؤسسات التعلٌمٌة  األخرى توفٌر فرص للتعلٌم األكادٌمً المبنً على 

 اسس الجودة الشاملة. 

 

 ( 2مادة )                                                      

فً الئحتها الداخلٌة على ما ورد فً الئحة الدراسة واالمتحانات  العلوم اإلدارٌة والمالٌةكلٌة تسند 

 لجامعة البحر المتوسط الدولٌة.

 ( 3مادة )

شهادة بجامعة البحر المتوسط الدولٌة األجازة الجامعٌة األولى،  العلوم اإلدارٌة والمالٌةتمنح كلٌة 

لطالبها بعد أستٌفاء جمٌع  والمصارفالتموٌل ، والمحاسبة ، اإلدارة  تخصصات:    لورٌوس فًاالبك

( 126بحٌث ال ٌمل عدد ساعات تلن الممررات عن ) متطلبات التخرج حسب متطلبات المسم العلمً

العلوم اإلدارٌة كما تمدم كلٌة  .أربع نماط ( نمطة من2022ساعة معتمدة، ومعدل تراكمً ال ٌمل عن )

 المتطلبات الجامعٌة الرئٌسٌة الداعمة لجمٌع التخصصات فً الجامعة.  والمالٌة

 

 ( 4مادة ) 

  العلوم اإلدارٌة والمالٌة كلٌةرؤٌة 

التمٌز محلٌاً وإللٌمٌاً ودولٌاً من خالل تمدٌم البرامج الدراسٌة الجادة والمٌام باألنشطة البحثٌة فً مجال 

 بما ٌتوافك مع رؤٌة الجامعة.والتموٌلٌة العلوم اإلدارٌة والمحاسبٌة 
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 ( 5مادة ) 

 العلوم اإلدارٌة والمالٌة كلٌةرسالة 

رسالة الكلٌة تكمن فً إعداد خرٌجٌن متمٌزٌن لادرٌن على البحث واالبتكار والمنافسة محلٌاً ودولٌاً 

ً لسد احتٌاجات السوق المحلً أوالً ثم االنتمال الى السوق  ً ومهارٌا الدولً، والتركٌز ومؤهلٌن معرفٌا

علً دعم البحث العلمً وتطوٌره، من خالل بناء شراكة مع الكلٌات األخرى بالجامعة واالستفادة من 

الخبرات بالمطاعات والمؤسسات الخاصة والعامة، واالستفادة من ثورة المعلومات والتمنٌة المرتبطة بها 

 .والمصرفٌة فً تطوٌر النظم االدارٌة والمالٌة

 ( 6مادة ) 

 العلوم اإلدارٌة والمالٌة كلٌةأهداف 

إعداد خرٌجٌن متمٌزٌن لادرٌن على البحث واالبتكار مؤهلٌن علمٌاً ووجدانٌاً ألداء واجباتهم لخدمة  .1

 المجتمع.

من خالل البحوث العلمٌة من أجل المساهمة فً  والتموٌلٌة تطوٌر ونشر المعرفة اإلدارٌة والمالٌة .2

 تطوٌر المجتمع وحل المشاكل داخل بٌئة العمل.

تنمٌة لدرات الطالب من خالل توفٌر بٌئة تعلٌمٌة واعدة وتطوٌر لدراتهم لمعالجة المشاكل بأسالٌب  .3

 علمٌة تموم على التحلٌل واستنتاج الحلول الموضوعٌة.

والمطاعات الخاصة والعامة بما ٌسهم فً تطوٌر البحوث التطبٌمٌة  بناء شراكات مع الكلٌات االخرى .4

 واالستشارات والتدرٌب.

اإللكترونٌة لتطوٌر توظٌف تمنٌة المعلومات واالتصاالت لالستفادة منها فً تطوٌر مفهوم اإلدارة  .5

المحلً العلمً وتبادل الخبرات واالستشارات االكادٌمٌة والعلمٌة على المستوٌٌن  أسالٌب البحث

 والدولً.

اعداد وتصمٌم البرامج العلمٌة المناسبة التً من شأنها إتاحة الفرصة أمام الطالب المتمٌزٌن  .6

 الستكمال دراساتهم العلٌا والدلٌمة.

ترسٌخ روح التنافس بٌن الطالب بإلامة األنشطة الثمافٌة والفنٌة والرٌاضٌة  داخل الجامعة وخارجها  .7

 ٌمً والعالمً.على المستوي المحلً واأللل



 

4  ______________________________________________________________________ 

 2015 -الالئحة الداخلٌة لكلٌة العلوم اإلداٌة والمالٌة 
 

 

العمل على نشر الوعً بٌن الطالب فٌما ٌتعلك بتسلٌم نتائج البحوث العلمٌة وممترحات الحلول  .8

 للمشاكل المدروسة إلى المؤسسات  العامة والخاصة للنهوض بمستواها.

 

 الفصل الثانً

واإلمتحانات الدراسة نظام  

( 7مادة )   

هو النظام الفصلً والساعات المكتسبة. حٌث تمسم السنة كلٌة العلوم اإلدارٌة والمالٌة  نظام الدراسة فً

وعاً بما ( ستة عشر أسب16إلى فصلٌن دراسٌٌن رئٌسٌٌن؛ فصل الخرٌف وفصل الربٌع، مدة كل فصل )

دراسً   فصل  ستحداثإ  ،وٌجوز بمرار من مجلس الجامعةمتحانات بأنواعها، فٌها الفترات المحددة لال

ساعات ثمانٌة أسابٌع تضاعف فٌها المدة المخصصة لكل ممرر بشرط أال ٌزٌد عدد ال صٌفً تكون مدته

وعدد الممررات على ثالثة. تسعةالتً ٌسمح للطالب بتسجٌلها على  المعتمدة  

 ( 8مادة ) 

وٌنتهً لربٌع فً شهر مارس ٌبدأ فصل الخرٌف فً شهر أكتوبر وٌنتهً فً شهر فبراٌر، وٌبدأ فصل ا

عن مواعٌد بدء وأنتهاء عالن باإل على أن تموم الجامعة،ٌولٌه،وٌفصل بٌن الفصلٌن عطلة الربٌعفً شهر

.              الدراسً كل فصل دراسً  

 ( 9مادة ) 

اللغات  ممررات، ما عدا العلوم اإلدارٌة والمالٌة كلٌة اللغة العربٌة هً لغة التدرٌس الرسمٌة فً  

  األجنبٌة حٌث تدرس الممررات بلغاتها. 
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 ( 11مادة ) 

 شروط القبول

فً بداٌة كل فصل دراسً جدٌد فً حدود إمكانات  كلٌة العلوم اإلدارٌة والمالٌةفً  البٌكون لبول الط

  بها ملتحكطالب اللعلى ا لكلٌةاوتشترط . فً ضوء سٌاسة الجامعةالكلٌة  لسمرره مجٌطبماً لما و لكلٌةا

:ما ٌلً  

أو مووا ٌعادلهمووا موون شووهادات تخصصووٌة الثانوٌووة الأن ٌكووون حاصووالً علووى الشووهادة الثانوٌووة العامووة أو  .1

 .لٌم فً لٌبٌامعترف بها من وزارة التع

 مجلوس موا ٌمورره وفوكالعلووم اإلدارٌوة والمالٌوة  كلٌوةب للمبوول المعتمدة النسبة أن ٌكون متحصال على .2

 الكلٌة بها.

 تفرضوها أخورى شوروط أٌوة أو ، الكلٌة مجلس ٌحددها شخصٌة ممابلة أو امتحان أي بنجاح ٌجتاز أن .3

 الدراسة. طبٌعة

  وٌجوز لبول طالب منتملٌن مون مؤسسوات تعلٌمٌوة أخوري منواظرة ونٌور منواظرة لجامعوة البحور

 المتوسط الدولٌة وفك الشروط التالٌة:

كشوفاً بالودرجات للمموررات التوً اجتازهوا  أن ٌلتزم الطالب بتمدٌم مستندات أصلٌة معتمدة تشمل -

 الطالب ومحتوٌات كل ممرر.

 أن تتوفر فً الطالب الشروط المنصوص علٌها أعاله. -

تتم معادلة الممررات الدراسٌة التً درسها الطالوب وإجتازهوا بنجواح وفمواً إلحكوام هوذه الالئحوة،  -

 وبما تمرره اللجنة العلمٌة للجامعة.

% موون الممووررات المطلوبووة للتخوورج 52إتمووام بنجوواح بحوود أدنووً ٌجووب علووى الطالووب المنمووول  -

 بتخصصه بجامعة البحر المتوسط الدولٌة. 

 ( 11مادة ) 

 إجراءات القبول والتسجٌل

الوثائك التالٌة مع طلب االلتحاق بالجامعة: حضارٌموم الطالب بإ أوالً:  

 ومعتمدة مصدلة األصلٌة التخصصٌة أو العامة وكشف درجات الثانوٌة صورة من شهادة 

  التعلٌم. وزارة من
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  حالة صدور الشهادة الثانوٌة من خارج لٌبٌا. وزارة التعلٌم اللٌبً االعتماد من شهادة 

  كتٌب العائلةصورة من.                                                                                  

  ثانٌاً:

بعد أن ٌتم إبالغ الطالب بمبوله فً الجامعة، ٌحضر إلى ممر الجامعة وٌسلم الشهادات األصلٌة . 1      

.4×6( صورة شخصٌة للطالب مماس 4لمسم المبول بالجامعة، مع عدد )             

، وتحسب له ضمن رسوم التسجٌل فً أول التً تحددها اإلدارة ٌموم بدفع رسوم المبول المطلوبة .2

 الطالب.فصل ٌسجل به 

ٌفتح ملفاً للطالب وٌعطى له رلماً جامعٌاً للتعرٌف به طول فترة دراسته بالجامعة. وتصرف له  .3

 بطالة تعرٌف.

 ( 12مادة ) 

 إجراءات التسجٌل

 تبدأ إجراءات التسجٌل لبل بدء الدراسة بأسبوع وفك الخطوات التالٌة:

والجدول الزمنً ومكان  الموادستمارة واالمتحانات على كل طالب إ الدراسةتوزع إدارة  .1

 المحاضرات

ٌموم الطالب بدفع الرسوم الدراسٌة للفصل الدراسى والتً تحدد لٌمتها الئحة الرسوم الدراسٌة  .2

 المعتمدة خالل تلن الفترة. 

، بتسجٌل صص له من لبل المسم العلمًٌموم الطالب، بعد موافمة المرشد األكادٌمً المخ .3

 التسجٌل بالجامعة حسب الجدول الزمنً لكل ممرر. بمكتب الممررات

 ساعة. 12عات المسموح التسجٌل بها الحد األدنى لعدد السا .4

جتٌاز متطلبها إبعض الممررات لها متطلب سابك وال ٌسمح للطالب بتسجٌل المواد التً لم ٌتم  .5

 السابك بنجاح. 

 ( 13مادة ) 

 اإلرشاد األكادٌمً

لمتابعة مسٌرة الطالب العلمٌة وإرشاده عند   ،طالب، ٌكلفه المسم العلمً  ٌخصص مرشد أكادٌمً لكل

ختٌار الممررات الدراسٌة التً ٌسجل بها الطالب فً بداٌة كل فصل دراسً بناًء على الخطة الدراسٌة إ

 فً تخصصه. كما ٌتابع معه حاالت اإلنذار األكادٌمً.
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 ( 14مادة ) 

 نظام التقٌٌم

كاآلتً: ت الدراسٌةممررالفً كل  ٌتم تمٌٌم الطالب   

% 52تمسم الدرجات على امتحانات جزئٌة ونهائٌة وأنشطة أخرى حسب طبٌعة الممرر. تعطى نسبة  

%( وكتابة التمارٌر 25لالمتحان النهائً والبالً توزع على امتحان نصف الفصل ) الكلٌة من الدرجة  

درجة وٌعتبر  122جة النهائٌة لكل ممرر %(. وتكون الدر25والبحوث واألنشطة الصفٌة األخرى )

من الدرجة النهائٌة فما فوق. 52الطالب ناجحاً إذا تحصل على %  

:وتقسم التقدٌرات على الدرجات والنقاط حسب الجدول التالً  

 النماط التمدٌر الدرجة

122إلى  85من   402 )أ( 

85إلى ألل من  82من   305 )ب+( 

82إلى ألل من  75من   302 )ب( 

75إلى ألل من  72من   205 )ج+( 

72إلى ألل من  62من   202 )ج( 

62إلى ألل من  55من   105 )د+( 

55إلى ألل من  52من   102 )د( 

52ألل من   202 )ر( 

ترصد للطالب درجة نٌر مكمل )غ( فً حالة سمح له بمرار من المسم العلمً بتأجٌل استكمال  -

وإذا لم ٌجتاز الطالب الممرر بعد نهاٌة امتحان الفصل التالً ترصد متطلبات الممرر الى الفصل التالً. 

 النتٌجة )ر( دون الرجوع إلٌه أو إخطاره.

ترصد للطالب درجة تحت اإلنجاز )ل( فً حالة عدم إنجازه لمشروع التخرج فً الفصل األخٌر،  -

 بالنسبة لأللسام العلمٌة التً تتطلب ذلن.

فً حالة انسحابه من ممرر دراسً أو أكثر فً المدة المسموح بها ترصد للطالب درجة منسحب )م(  -

 .أسابٌع من بدء الدراسة فً كل فصل الدراسً 4والتً ال تتجاوز  لالنسحاب

 

 

 



 

8  ______________________________________________________________________ 

 2015 -الالئحة الداخلٌة لكلٌة العلوم اإلداٌة والمالٌة 
 

 

 ( 15مادة ) 

الدراسًإٌقاف القٌد   

لممررات الدراسٌة فً ٌماف لٌده فً الفصل الدراسً بشرط عدم لٌامه بالتسجٌل فً اإبٌسمح للطالب 

خالل دراسته بالجامعة. على أن ال ٌموم بإٌماف لٌده أكثر من مرتٌنذلن الفصل،   

 ( 16مادة ) 

 اإلنسحاب واإلسقاط واإلضافة

نسحاب الجزئً أو الكلً من الممررات الدراسٌة المسجل بها فً الفصل الدراسً اإلبٌسمح للطالب 

بدء االمتحانات النهائٌة، وذلن بعد الحصول على موافمة عمٌد ( أسابٌع لبل 4خالل مدة ال تتجاوز )

الكلٌة المختص وترصد له درجة منسحب )م(، وال ٌحك له المطالبة باسترجاع الرسوم الدراسٌة 

كما ٌسمح للطالب بإسماط أو إضافة ممرر دراسً أو أكثر خالل إسبوعٌن  ،المدفوعة عن ذلن الفصل

ع الرسوم الدراسٌة المترتبة على اإلضافة، وبما الٌمل عدد الساعات من بداٌة الفصل الدراسً مع دف

 .أو المضافة عن الحد األدنً والحد األعلً المسموح للتسجٌل ةالمسمط

 ( 17مادة ) 

 المعدل الفصلً والتراكمً

ٌحسب المعدل الفصلً لكل طالب بضرب عدد النماط المتحصل علٌها فً كل ممرر فً عدد ساعات  

ٌجمع حاصل الضرب وٌمسم على مجموع الساعات التً درسها الطالب فً الفصل  الممرر، ثم

الدراسً، وٌحسب المعدل التراكمً للطالب فً الفصول الدراسٌة التً درسها بضرب عدد الساعات 

الدراسٌة لكل ممرر دراسً فً عدد النماط المتحصل علٌها فً ذلن الممرر وجمع نتائج جمٌع الممررات 

 موع على العدد اإلجمالً للساعات الدراسٌة التً درسها الطالب فً جمٌع الفصول.ثم لسمة المج
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 ( 18مادة ) 

 اإلنذار األكادٌمً

ً إذا تحصل على معدل تراكمً بعد دراسة ممررات الفصل الثانً ٌمل عن   2022ٌنذر الطالب أكادٌمٌا

التالٌة  الدراسٌة فً الفصولأسبوعٌاً ساعة  12وال ٌسمح له بالتسجٌل فً أكثر من  ،من أربع نماط نمطة

أكثرمن فصل الطالب فً حال حصوله علً ٌجوزنمطة، و 2022ن ٌرتفع معدله التراكمً إلى إلى أ

 ل فترة دراسته بالجامعة.      أربعة انذارات متتالٌة خال

 ( 19مادة )  

 الحضور والغٌاب

بحضور كل المحاضرات والدروس العملٌة واألنشطة المصاحبة وٌسجل أُستاذ المادة  ٌلتزم الطالب

% من عدد الساعات الفعلٌة فً الفصل 15الحضور والغٌاب بحٌث ٌنذر الطالب كتابٌاً إذا تجاوز نٌابه 

وٌجوز منعه من إجراء اإلمتحان النهائً فً الممرر  ،الدراسً الواحد فً أي من الممررات الدراسٌة

 % من عدد الساعات الفعلٌة وذلن بمرار من إدارة الجامعة.25الذي تجاوز نٌابه فٌه 

 ( 21مادة )  

األخري الكلٌات أو األقسام العلمٌةنتقال من اإل  

أو من لسم علمً الى آخر داخل الكلٌة  العلوم اإلدارٌة والمالٌةكلٌة ٌجوز للطالب اإلنتمال من وإلى 

، إلٌهاعتماد مجلس الكلٌة المنمول ى موافمة المجلس العلمً بالمسم واالحصول علبعد  نفسها ولمرة واحدة

المسم وتحسب له الممررات العامة التً اجتازها فً وبشرط أاَل ٌكون الطالب مفصوالً ألسباب تأدٌبٌة، 

 المنتمل منه.

 ( 21مادة ) 

 اإلعداد لالمتحانات

االمتحانات وتسمى لجنة عمٌد الكلٌة تشكل لجنة لإلشراف على سٌر عملٌة إجراء االمتحانات بمرار من 

 على سٌر االمتحانات، وتسلم أوراق اإلجابةالكامل لإلعداد والتنفٌذ واإلشراف والنظام، تتولً اإلشراف 

فور اإلنتهاء من االمتحان لعضو هٌأة التدرٌس المائم على تدرٌس الممرر لتصحٌحها وتسلٌم النتائج إلى  

 لسم الدراسة واالمتحانات.



 

12  ______________________________________________________________________ 

 2015 -الالئحة الداخلٌة لكلٌة العلوم اإلداٌة والمالٌة 
 

 

 ( 22مادة ) 

 إجراءات التأدٌب

ٌعالب الطالب بالحرمان من الدراسة لمدة التمل عن فصلٌن دراسٌٌن أو الفصل من الدراسة، وذلن فً 

:الحاالت التالٌة  

أحد أعضاء هٌئة التدرٌس أو الموظفٌن أو  تداء بالضرب أو الشتم أوالسب، علىاإلع اإلساءة أو -

 الطالب.

 إرتكاب أي ممارسات أو أي أعمال ال أخاللٌة تمس بصورة الجامعة. -

 الجزئٌة أو النهائٌة.الغش أوإنتحال الشخصٌة أثناء االمتحانات  -

الواجب تطبٌمها وبما ٌتفك مع األنظمة واللوائح المعتمدة ٌتولً مجلس الكلٌة تحدٌد نوع العموبات  -

 بالجامعة.

للطالب حك التظلم أمام المكتب المانونً إذا شعر أحدهم بعدم عدالة العموبة، حٌث ٌحك له تمدٌم طلب  -

تظلم إلى رئٌس المسم العلمً المختص ومن ثم ٌحال إلى إدارة الجامعة والتً بدورها تتخذ اإلجراءات 

  ة الالزمة إلظهار أحمٌة الطالب من عدمها.     اإلدارٌ

                ( 23مادة )   

 متطلبات التخرج

لجمٌع مسم علمً، وتشمل مجموع عدد الساعات المعتمدة ستٌفاء كل متطلبات التخرج لللب إعلى الطا

من مجموع نمطة  2022، بمعدل تراكمً ال ٌمل عن ساعة معتمدة كما هً مبٌنة أدناه 126ألسام الكلٌة 

 .فصول دراسٌة 7نماط، وفً مدة زمنٌة ال تمل عن  4022

  ساعة معتمدة. 126: اإلدارةتخصص 

  ساعة معتمدة. 126: المحاسبةتخصص 

  ساعة معتمدة. 126: التموٌل والمصارف اإلسالمٌةتخصص 
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 الفصل الثالث

 األقسام العلمٌة

 ( 42مادة ) 

 قسم اإلدارة -1

 الممررات العلمٌة الحدٌثة بأفضل الطرق والوسائل، لتخرٌج طالب على مستوى عال  ٌمدم لسم اإلدارة 

من المعرفة والتأهٌل األكادٌمً، لٌشارن فً بناء المؤسسات والمنظمات على أسس ومعاٌٌر صحٌحة، 

عضاء هٌأه تدرٌس ممٌزٌن لادرٌن أوبمرجعٌة علمٌة سلٌمة، كما ٌساهم فً بناء أجٌال لادمة من خالل 

لسام األخرى بالجامعة لمسم بعاللات تعاون وتكامل مع األخلك مناخ تنافسً. كما ٌرتبط  ا على

 وبالمؤسسات األكادٌمٌة األخرى المتخصصة فً اإلدارة، محلٌاً وإللٌمٌاً وعالمٌاً. 

 ( 52مادة ) 

 لغة الدراسة بقسم اإلدارة

اللغات  ممررات، ما عدا كلٌة العلوم اإلدارٌة والمالٌة اللغة العربٌة هً لغة التدرٌس الرسمٌة فً 

  األجنبٌة حٌث تدرس الممررات بلغاتها. 

 ( 62مادة ) 

 الدرجة العلمٌة التً ٌمنحها القسم 

بمعدل  معتمدة ساعة 126بعد اجتٌاز الطالب بنجاح  درجة البكالورٌوس فً اإلدارةٌمنح لسم اإلدارة 

 6نماط وفً مدة زمنٌة ال تمل عن سبعة فصول دراسٌة أو  4022مجموع من  2011تراكمً ال ٌقل عن 

 فصول دراسٌة اعتٌادٌة وفصلٌن صٌفٌٌن وال تزٌد عن عشرة فصول دراسٌة فً تخصص اإلدارة.

 ( 27مادة ) 

 اإلدارةرؤيت قسم 

فً مجال التمٌز والمرجعٌة فً البحث العلمً والتدرٌس األكادٌمً لتخرٌج الكوادر العلمٌة والمهنٌة 

 اإلدارة لخدمة المجتمع اللٌبً والدولً بما ٌتوافك مع رؤٌة الجامعة والكلٌة.
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 ( 28مادة ) 

 اإلدارةقسم  رسبنت

تعزٌز رسالة الجامعة والكلٌة بتوفٌر برامج تعلٌمٌة وفك معاٌٌر الجودة العالمٌة وتأهٌل خرٌجٌن على 

اإلدارة بالشكل الذي ٌلبً احتٌاجات سوق العمل المحلً لدر عال  من الكفاءة والفعالٌة للعمل فً مجال 

والدولً والسعً الدائم لتطوٌر اعضاء هٌأة التدرٌس وتحمٌك عاللة تعاونٌة وتكاملٌة مع كافة المنظمات 

 والمؤسسات.

 (  29مادة ) 

 إلدارةقسم اأهداف  

 اإلداسح.اٌؼًّ ػٍٝ ئوغبة اٌطٍجخ اٌّؼشفخ اٌؼبِخ ٚاٌزخظظ١خ اٌحذ٠ضخ فٟ ِغبي  (1

رض٠ٚذ اٌّغزّغ ثؼٕبطش ثشش٠خ ػٍٝ لذس ػبٍي ِٓ اٌىفبءح اٌؼ١ٍّخ ٚثشىً ٠ٍجٟ احز١بعبد عٛق اٌؼًّ  (2

 اٌّحٍٟ ٚاٌذٌٟٚ.

 رٛف١ش ث١ئخ رؼ١ّ١ٍخ داػّخ فٟ ِغبي اإلداسح. (3

رط٠ٛش اٌخطظ اٌذساع١خ ٚاٌجشاِظ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٌٍمغُ، إلحذاس اٌزىبًِ اٌفىشٞ ٚاٌّؼشفٟ ٚثشىً ٠ٕغغُ  (4

 اٌغٛدح اٌشبٍِخ ِٓ اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ. ِغ ِزطٍجبد

رشغ١غ اٌجحش اٌؼٍّٟ ٚرٛف١ش اٌّمِٛبد اٌّبد٠خ ٚاٌّؼ٠ٕٛخ اٌالصِخ ٚاٌؼًّ ػٍٝ ص٠بدح اٌىفبءح فٟ أداء  (5

 اٌّٛاسد اٌجشش٠خ ثبٌمغُ.

اٌّغبّ٘خ ثشىً فؼبي فٟ رمذ٠ُ اٌحٍٛي اٌؼ١ٍّخ ٚاٌؼ١ٍّخ ٌٍّشبوً اٌزٟ رزؼشع ٌٙب ِٕظّبد ِٚإعغبد  (6

 ٟ ٚاٌذٌٟٚ ِٓ خالي اإلػذاد ٚاٌّشبسوخ فٟ اٌّإرّشاد ٚإٌذٚاد ٚاٌذساعبد اٌؼ١ٍّخ.اٌّغزّغ اٌّحٍ

رأو١ذ ػاللبد ششاوخ ٚرؼبْٚ ِغ عٙبد اٌؼًّ ٚاٌغبِؼبد إٌّبظشح اٌّح١ٍخ ٚاٌذ١ٌٚخ ٌزأ١ِٓ رٛافك  (7

 إٌّب٘ظ ٚاٌجشاِظ اٌؼ١ٍّخ ِغ احز١بعبد عٛق اٌؼًّ اٌّحٍٟ ٚاٌذٌٟٚ.

 

 ( 31مادة ) 

 اإلدارةرات المتوقعة لخرٌج تخصص المهارات والقد

 اٌمذسح ػٍٝ رطج١ك اٌّفب١ُ٘ ٚاٌّجبدئ اإلداس٠خ. (1
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 اٌمذسح ػٍٝ فُٙ ٚرح١ًٍ اٌّشبوً ٚئ٠غبد اٌحٍٛي إٌّبعجخ ٌٙب. (2

 ئوزغبة ِٙبسح حغٓ اٌزؼبًِ ِغ ا٢خش٠ٓ. (3

 ئوزغبة ِٙبسح اإلرظبالد ثبٌظٛسح اٌؼ١ٍّخ ِغ اٌشؤعبء ٚاٌّشؤٚع١ٓ. (4

 ِٓ اٌٛلذ اٌّزبػ ٚئداسرٗ ثشىً ػٍّٟ ٚػٍّٟ .اٌمذسح ػٍٝ اإلعزفبدح  (5

 اٌمذسح ػٍٝ ئعزخذاَ إٌظش٠بد اإلداس٠خ ٚخبطخً اٌزٟ رزؼٍك ثبٌذافؼ١خ ٚاٌشضب اٌٛظ١فٟ . (6

 اٌمذسح ػٍٝ ئعزخذاَ اٌطشق ٚاألعب١ٌت اٌى١ّخ فٟ ئرخبر اٌمشاساد اإلداس٠خ . (7

ٚفك إٌظش٠بد اإلداس٠خ  ئعزخذاَ ا١ٌٙبوً اٌزٕظ١ّ١خ ٚاٌزٛط١ف اٌٛظ١فٟ ٚاٌّالوبد اٌٛظ١ف١خ (8

 اٌّٛعٛدح  فٟ األدة اإلداسٞ .

 . ئوزغبة ِٙبسح اٌزؼٍُ ِٓ رغبسة ا٢خش٠ٓ ٚاإلعزفبدح ِٕٙب ثظٛسح ػ١ٍّخ (9

 ( 31مادة ) 

 طرائق وتقنٌات التدرٌس

 رغزخذَ اٌّحبضشاد إٌظش٠خ وأعبط ٌٍزذس٠ظ . (1

 اٌفشٚع ٚاٌٛاعجبد ٚاٌزطج١مبد ٚاٌزّبس٠ٓ اٌؼ١ٍّخ . (2

 ٚاٌحٍمبد اٌجحض١خ .إٌّبلشبد  (3

 اٌجحٛس ا١ٌّذا١ٔخ ٚاٌّششٚػبد اٌؼ١ٍّخ . (4

 اٌزذس٠ت اٌٛالؼٟ ٚوزبثخ اٌزمبس٠ش . (5

 اٌزؼ١ٍُ ثٛاعطخ شجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌؼب١ٌّخ " األٔزشٔذ " . (6

 اٌزؼ١ٍُ ثٛاعطخ رطج١مبد اٌحبعٛة . (7

 . Overhead Projectors ,  Data-Show "اٌزؼ١ٍُ ثٛاعطخ شبشبد اٌؼشع " (8

9)  

 ( 32مادة ) 

 األسالٌب المتبعة فً تقٌٌم الطلبة

ِٓ ٚالغ رم١١ُ ػضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ  ٌالِزحبٔبد اٌزحش٠ش٠خ ٚاٌشف٠ٛخ ٚاالخزجبساد اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ  (1

 ٠ٕغض٘ب اٌطبٌت.

 ِٓ خالي اإلٌزضاَ ثحضٛس اٌطبٌت ٌٍّحبضشاد ٚاٌذسٚط اٌؼ١ٍّخ ٚحٍمبد إٌمبػ . (2
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 اٌّطٍٛثخ ٚآدائٗ ٌٍٛاعجبد ٚاٌزّبس٠ٓ.ِٓ ٚالغ رمذ٠ُ اٌطبٌت ٌألٚساق اٌؼ١ٍّخ ٚاٌجحٛس  (3

ِٓ ٚالغ اٌغٙذ اٌّجزٚي فٟ ئػذاد ِششٚع اٌزخشط ٚئٌزضاَ اٌطبٌت ثبرجبع اٌطشق ٚاألعب١ٌت  (4

 اٌؼ١ٍّخ إٌّظّخ ٌزٌه .

 ( 33مادة ) 

 طرائق تقٌٌم البرنامج

اٌذساع١خ اٌزم١١ُ ِٓ خالي اٌزغز٠خ اٌّشرغؼخ ٌٕزبئظ اعزج١بْ رم١١ُ أػضبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٌٍّمشساد  .1

 ٚاٌجشاِظ اٌزؼ١ّ١ٍخ .

اٌزم١١ُ ِٓ خالي اٌزغز٠خ اٌّشرغؼخ ٌٕزبئظ اعزج١بْ رم١١ُ اٌطالة ٌٍّمشساد اٌؼ١ٍّخ ٚاٌجشاِظ  .2

 اٌزؼ١ّ١ٍخ .

اٌزم١١ُ ِٓ ٚالغ ٚسػ ػًّ رمبَ ثّؼشفخ أػضبء اٌمغُ اٌؼٍّٟ ثظٛسح دٚس٠خ ٌزحذ٠ذ ٔمبط اٌمٛح  .3

 ثّب ٠زطٍجخ اٌٛالغ اٌؼٍّٟ .ٚٔمبط اٌضؼف فٟ اٌجشاِظ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚرؼذ٠ٍٙب 

 اٌزم١١ُ ِٓ ٚالغ اٌزغز٠خ اٌّشرغؼخ إلداسح اٌى١ٍخ ٚئداسح اٌغبِؼخ ٌٍجشاِظ اٌزؼ١ّ١ٍخ . .4

اٌزم١١ُ ِٓ ٚالغ اٌٍغبْ اٌّخزظخ ٌزم١١ُ اٌجشاِظ اٌؼ١ٍّخ ٚئعشاء اٌزؼذ٠الد ٚفك اٌزطٛساد اٌؼ١ٍّخ  .5

 ٚاٌزىٍٕٛع١خ اٌؼب١ٌّخ .

 ٌٕزبئظ رح١ًٍ اعزج١بْ اٌطبٌت اٌّزخش٠ظ . اٌزم١١ُ ِٓ خالي اٌزغز٠خ اٌّشرغؼخ .6
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 ( 34مادة ) 

 قسم المحاسبة -2

ٌعتبر لسم الحاسبة أحد االلسام المهمة بكلٌة العلوم اإلدارٌة والمالٌة، وهو ٌمدم للطالب العدٌد من 

والمراجعة بشكل الممررات الجامعٌة العامة والتخصصٌة، التً تمكن الخرٌج من مزاولة مهنة المحاسبة 

علمً وحرفً تمنً، كما تمكنه من اجراء البحوث العلمٌة المتخصصة، فً المجاالت المحاسبٌة 

والمالٌة، االمر الذي ٌجعله أحد الدعائم الرئٌسٌة للعملٌة اإلدارٌة والصٌرفة المالٌة فً المؤسسات 

 والمنظمات المتواجدة بالسوق المحلً واالللٌمً والدولً.

 ( 35مادة ) 

 رؤيت قسم انمحبسبت

رزّضً اٌشؤ٠خ أْ ٠زجٛأ اٌمغُ ِشوض اٌش٠بدح فٟ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌجحش اٌؼٍّٟ اٌّحبعجٟ األوبد٠ّٟ ٚإٌّٟٙ ػٍٝ 

 اٌّغزٜٛ اٌّحٍٟ ٚاٌذٌٟٚ.

 ( 36مادة ) 
 رسبنت قسم انمحبسبت

اٌّحبعج١خ ٚرأ١ً٘ رزٍخض سعبٌخ اٌمغُ فٟ اإلسرمبء ثّٕٙخ اٌّحبعجخ ٚخٍك ث١ئخ ػ١ٍّخ رؼزّذ ػٍٝ االثحبس 

خش٠غ١ٓ رزٛفش ٌذ٠ُٙ اٌّؼشفخ ا١ٌّٕٙخ ٚاالوبد١ّ٠خ ٚػٍٝ لذس ػبٍي ِٓ اٌىفبءح ٚاٌفؼب١ٌخ ٠ٚزّزؼْٛ ثم١ُ 

اخالل١خ رّىُٕٙ ِٓ ِٛاعٙخ اٌزحذ٠بد اٌّؼبطشح اٌزٟ رفشضٙب اٌج١ئخ اٌذاخ١ٍخ ٚاٌخبسع١خ ِغ رأع١ظ 

 ػاللبد فبػٍخ ِغ ث١ئخ األػّبي ٚاٌّٙٓ اٌّحبعج١خ.

 ( 37 مادة )
 أهذاف قسم انمحبسبت

 إعداد الكوادر المؤهلة تأهٌالً مناسباً وكافٌاً لتحمل مسؤولٌة أعباء المهنة وفك احتٌاجات المجتمع. (1

 توفٌر بٌئة تعلٌمٌة واعدة وداعمة فً مجال المحاسبة. (2

للعناصر األمثل  رفع مستوى األداء التدرٌسً بما ٌتوافك مع رؤٌة ورسالة المسم عن طرٌك االختٌار (3

 البشرٌة واستمطاب الكفاءات العلمٌة المتمٌزة.
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المساهمة فً الجهود المبذولة لتطوٌر مهنة المحاسبة من خالل التعاون مع الجهات ذات العاللة  (4

 بالمهنة لالعتماد على الحواسٌب ولواعد التكنولوجٌا الحدٌثة.

لتطورات التمنٌة والتوسع فً تطوٌر الممررات والبرامج التعلٌمٌة فً المسم بما ٌتماشى مع ا (5

 استخدامات الحاسوب وتحدٌث نظم المعلومات المحاسبٌة وتطوٌرها.

 ( 38مادة ) 

 المحاسبة قسمالمهارات والقدرات المتوقعة لخرٌج 

 اٌمذسح ػٍٝ رطج١ك اٌّفب١ُ٘ ٚاٌّجبدئ اٌّحبعج١خ اٌّزؼبسف ػ١ٍٙب ثبٌٕظُ ٚإٌظش٠بد اٌّحبعج١خ. (1

 اٌّشبوً اٌّحبعج١خ ٚئ٠غبد اٌحٍٛي إٌّبعجخ ٌٙب.اٌمذسح ػٍٝ فُٙ ٚرح١ًٍ  (2

 ئوزغبة ِٙبسح اٌزؼبًِ ِغ األسلبَ ِٚغه اٌذفبرش اٌّحبعج١خ. (3

 ئوزغبة ِٙبسح اٌّشاعؼخ اٌحغبث١خ ٚاٌّحبعج١خ ٚفمأً ٌٍطشق اٌؼ١ٍّخ. (4

اٌمذسح ػٍٝ فُٙ أعبع١بد ِٚجبدئ اٌؼٍَٛ راد اٌؼاللخ ثّغبي اٌزخظض ِضً ػٍَٛ: اإلداسح،  (5

 االلزظبد، اٌزغ٠ٛك ٌّب ٌٙزٖ اٌؼٍَٛ ِٓ ػاللخ ٚص١مخ ِغ ػٍُ اٌّحبعجخ.اٌز٠ًّٛ، 

 خ ٚرمذ٠ّٙب فٟ األٚلبد إٌّبعجخ اٌمذسح ػٍٝ ئعزخذاَ إٌظش٠بد اٌؼ١ٍّخ فٟ وزبثخ اٌزمبس٠ش اٌّحبعج١ (6

 اٌمذسح ػٍٝ ئعزخذاَ أحذس أعب١ٌت اٌزىٌٕٛٛع١ب فٟ إٌّظِٛبد اٌّحبعج١خ . (7

 . اٌخزب١ِخ ٌٍّإعغبد ٚإٌّظّبدئوزغبة ِٙبسح ئػذاد اٌحغبثبد  (8

اٌمذسح ػٍٟ ثٕبء إٌظبَ اٌّحبعجٟ ٚاٌم١بَ ثبٌؼ١ٍّبد اٌّحبعج١خ اٌّزىبٍِخ اٌزٟ رشزًّ ػ١ٍٙب اٌذٚسح  (9

 .اٌّحبعج١خ فٟ ِخزٍف اٌّإعغبد اٌؼبِخ ٚاٌخبطخ ثبخزالف أٔشطزٙب ٚأشىبٌٙب اٌمب١ٔٛٔخ

 اٌّإعغبد ٚاٌششوبد.اٌمذسح ػٍٝ رح١ًٍ اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ اٌظبدسح ػٓ (10

 ( 39مادة ) 

 طرائق وتقنٌات التدرٌس

 

 رغزخذَ اٌّحبضشاد إٌظش٠خ وأعبط ٌٍزذس٠ظ . (1

 اٌفشٚع ٚاٌٛاعجبد ٚاٌزطج١مبد ٚاٌزّبس٠ٓ اٌؼ١ٍّخ . (2

 إٌّبلشبد ٚاٌحٍمبد اٌجحض١خ . (3

 اٌجحٛس ا١ٌّذا١ٔخ ٚاٌّششٚػبد اٌؼ١ٍّخ . (4

 اٌزذس٠ت اٌٛالؼٟ ٚوزبثخ اٌزمبس٠ش . (5

 ثٛاعطخ شجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌؼب١ٌّخ " األٔزشٔذ " .اٌزؼ١ٍُ  (6
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 اٌزؼ١ٍُ ثٛاعطخ رطج١مبد اٌحبعٛة . (7

  Overhead Projectors ,  Data-Show "اٌزؼ١ٍُ ثٛاعطخ شبشبد اٌؼشع " (8

 

 ( 41مادة ) 

 

 طلبة القسم األسالٌب المتبعة فً تقٌٌم
 

ٚاٌشف٠ٛخ ٚاالخزجبساد اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ ِٓ ٚالغ رم١١ُ ػضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ  ٌالِزحبٔبد اٌزحش٠ش٠خ  (1

 ٠ٕغض٘ب اٌطبٌت.

 ِٓ خالي اإلٌزضاَ ثحضٛس اٌطبٌت ٌٍّحبضشاد ٚاٌذسٚط اٌؼ١ٍّخ ٚحٍمبد إٌمبػ . (2

 ِٓ ٚالغ رمذ٠ُ اٌطبٌت ٌألٚساق اٌؼ١ٍّخ ٚاٌجحٛس اٌّطٍٛثخ ٚآدائٗ ٌٍٛاعجبد ٚاٌزّبس٠ٓ. (3

طبٌت ثبرجبع اٌطشق ٚاألعب١ٌت ِٓ ٚالغ اٌغٙذ اٌّجزٚي فٟ ئػذاد ِششٚع اٌزخشط ٚئٌزضاَ اٌ (4

 اٌؼ١ٍّخ إٌّظّخ ٌزٌه .

 ( 41مادة ) 

 طرائق  تقٌٌم البرنامج
 

اٌزم١١ُ ِٓ خالي اٌزغز٠خ اٌّشرغؼخ ٌٕزبئظ اعزج١بْ رم١١ُ أػضبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٌٍّمشساد اٌذساع١خ   (1

 ٚاٌجشاِظ اٌزؼ١ّ١ٍخ .

اٌطالة ٌٍّمشساد اٌؼ١ٍّخ ٚاٌجشاِظ اٌزم١١ُ ِٓ خالي اٌزغز٠خ اٌّشرغؼخ ٌٕزبئظ اعزج١بْ رم١١ُ  (2

 اٌزؼ١ّ١ٍخ .

اٌزم١١ُ ِٓ ٚالغ ٚسػ ػًّ رمبَ ثّؼشفخ أػضبء اٌمغُ اٌؼٍّٟ ثظٛسح دٚس٠خ ٌزحذ٠ذ ٔمبط اٌمٛح  (3

 ٚٔمبط اٌضؼف فٟ اٌجشاِظ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚرؼذ٠ٍٙب ثّب ٠زطٍجخ اٌٛالغ اٌؼٍّٟ .

 بِؼخ ٌٍجشاِظ اٌزؼ١ّ١ٍخ .اٌزم١١ُ ِٓ ٚالغ اٌزغز٠خ اٌّشرغؼخ إلداسح اٌى١ٍخ ٚئداسح اٌغ (4

اٌزم١١ُ ِٓ ٚالغ اٌٍغبْ اٌّخزظخ ٌزم١١ُ اٌجشاِظ اٌؼ١ٍّخ ٚئعشاء اٌزؼذ٠الد ٚفك اٌزطٛساد اٌؼ١ٍّخ  (5

 ٚاٌزىٍٕٛع١خ اٌؼب١ٌّخ .

 اٌزم١١ُ ِٓ خالي اٌزغز٠خ اٌّشرغؼخ ٌٕزبئظ رح١ًٍ اعزج١بْ اٌطبٌت اٌّزخش٠ظ . (6
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 الرابعالفصل 

 ( 42مادة ) 

 اإلدارةقسم انخطت انذراسيت ن -1

فً فترة ثمان فصول  ساعة معتمدة 126اإلدارة بعد اكماله بنجاح  درجة البكالورٌوس فًالطالب ٌمنح 

 دراسٌة. وهذه الساعات ممسمة على ممررات متطلبات الكلٌة ومتطلبات المسم اإلجبارٌة واالختٌارٌة.

 توزٌع الساعات المعتمدة على مكونات الخطة الدراسٌة:

 اننسبت انمئىيت انسبعبث انمعتمذة انمتطهب د

 %45  57 اٌّزطٍجبد اٌؼبِخ اإلٌضا١ِخ ٌٍى١ٍخ 1

 %33 42 ِزطٍجبد اٌمغُ اإلٌضا١ِخ اٌزخظظ١خ 2

 %5 6 ِزطٍجبد اٌمغُ اإلٌضا١ِخ غ١ش اٌزخظظ١خ 3

 %12 15 ِزطٍجبد اٌمغُ االخز١بس٠خ اٌزخظظ١خ  4

 %5  6 ِزطٍجبد اٌمغُ االخز١بس٠خ غ١ش اٌزخظظ١خ 5

 %111 126 انمجــــــمـــــــــــــــــىع

 

 سبعت معتمذة 57اإلنزاميت:   متطهببث انكهيت انعبمت1    

 

 ث رقم انمقرر أسم انمقرر انسبعبث انمعتمذة انمتطهب انسببق

 1 10110 اٌٍغخ اٌؼشث١خ 3 ال ٠ٛعذ

 2 10120 اٌذساعبد اإلعال١ِخ 3 ال٠ٛعذ

 3 10130 1اٌٍغخ اإلٔغ١ٍض٠خ  3 ال ٠ٛعذ

 4 10131 2اٌٍغخ اإلٔغ١ٍض٠خ  3 10130

 5 10140 1س٠بض١بد  3 ال٠ٛعذ

 6 10141 2س٠بض١بد  3 10140

 7 10160 1أعبع١بد ػٍُ اإلحظبء 3 ال ٠ٛعذ

 8 10161 2أعبع١بد ػٍُ اإلحظبء 3 10160

 9 20110 اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ 3 ال٠ٛعذ

 10 20211 اٌمبْٔٛ اٌزغبسٞ 3 20110

 11 20220 ِجبدئ اٌؼٍَٛ اٌغ١بع١خ 3 الٌوجد

 12 20310 ِجبدئ اإلداسح اٌؼبِخ 3 الٌوجد

 13 21110 ِجبدئ ئداسح األػّبي 3 الٌوجد

 14 22110 1ِجبدئ اٌّحبعجخ  3 الٌوجد
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 15 22111 2ِجبدئ اٌّحبعجخ  3 22110

 16 23110 1ِجبدئ اإللزظبد 3 ال٠ٛعذ

 17 23111 2ِجبدئ االلزظبد 3 23110

 18 24100 ِمذِخ فٟ اٌز٠ًّٛ 3 ال٠ٛعذ

 19 30110 ِجبدئ اٌحبعٛة 3 الٌوجد

 مجمىع انسبعبث انمعتمذة 57 

 

 ساعة معتمدة 42:   متطلبات القسم اإللزامٌة التخصصٌة 2

 

الساعات  المتطلب السابق
 المعتمدة

 أسم المقرر
رقم 
 المقرر

 ت

 1 21210 ئداسح اٌؼ١ٍّبد اإلٔزبع١خ 3 10160/21110

 2 21211 اإلداسح اٌّب١ٌخ 3 22210/24100

 3 21212 اٌغٍٛن اٌزٕظ١ّٟ 3 21110

 4 21213 ِجبدئ اٌزغ٠ٛك 3 ال٠ٛعذ

 5 21214 ئداسح اٌّٛاسد اٌجشش٠خ 3 21212

1ثحٛس اٌؼ١ٍّبد  3 21210  21310 6 

2ثحٛس اٌؼ١ٍّبد  3 21310  21311 7 

 8 21312 ئداسح اٌّٛاد 3 21210

 9 21313 اإلداسح اإلعزشار١غ١خ 3 21214/21213

 10 21314 ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اإلداس٠خ 3 30110/21210

 11 21315 ٔظش٠بد اٌزٕظ١ُ 3 21214

 12 21317 ئداسح اٌغٛدح اٌشبٍِخ 3 21210

اإلدارة اإللكترونٌة    3 21214/30110  21419 13 

 14 21412 طشق ِٕٚب٘ظ اٌجحش اٌؼٍّٟ 3 30110

المعتمدةمجموع الساعات  42   
 

 سبعبث معتمذة 6متطهببث انقسم اإلنزاميت غير انتخصصيت:   3  

 

 اٌّزطٍت اٌغبثك

 

اٌغبػبد 

 اٌّؼزّذح
 أعُ اٌّمشس

سلُ 

 اٌّمشس
 د

1اٌّحبعجخ اٌّزٛعظ  3 22111  22210 1 

2اٌّحبعجخ اٌّزٛعظ  3 22210  22211 2 

 مجمىع انسبعبث انمعتمذة 6 
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 االختيبريت انتخصصيت:متطهببث انقسم   4

 سبعت معتمذة 55يختبر انطبنب منهب        

 

الساعات  المتطلب السابق
 المعتمدة

 أسم المقرر
رقم 
 المقرر

 ت

 1 21410 دساعبد فٟ اإلداسح 3 21314

 2 21411 ئرظبالد ئداس٠خ 3 21314/21412

 3 21413 اإلداسح اٌذ١ٌٚخ 3 21210/21214

األػّبي اٌظغ١شحئداسح ِإعغبد  3 21214  21414 4 

 5 21415 ئداسح اٌّششٚػبد 3 21214

 6 21416 اٌم١بدح اإلداس٠خ 3 21214

 7 21417 ئداسح فٕبدق 3 21214

 8 21418 ئداسح اٌّشافك اٌظح١خ 3 21214

 

 

 

  متطهببث انقسم االختيبريت غيرانتخصصيت:   5

 سبعبث معتمذة فقط 6يختبر منهب انطبنب       

الساعات  السابق المتطلب
 المعتمدة

 أسم المقرر
رقم 
 المقرر

 ت

 1 22311 ِحبعجخ رىب١ٌف 3 22111

 2 22412 ِحبعجخ ئداس٠خ 3 22211

 3 23210 االلزظبد اٌزح١ٍٍٟ اٌغضئٟ 3 23111/10140

 4 23211 االلزظبد اٌزح١ٍٍٟ اٌىٍٟ 3 23111

1اٌٍغخ األعٕج١خ اٌضب١ٔخ  3 ال٠ٛعذ  10170 5 
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 ( 43) مادة 

 انخطت انذراسيت نقسم انمحبسبت -2

فً فترة ثمان  ساعة معتمدة 126المحاسبة بعد اكماله بنجاح  درجة البكالورٌوس فًالطالب ٌمنح 

فصول دراسٌة. وهذه الساعات ممسمة على ممررات متطلبات الكلٌة ومتطلبات المسم اإلجبارٌة 

 واالختٌارٌة.

 الخطة الدراسٌة: توزٌع الساعات المعتمدة على مكونات    

 اننسبت انمئىيت انسبعبث انمعتمذة انمتطهب د

 %45  57 اٌّزطٍجبد اٌؼبِخ اإلٌضا١ِخ ٌٍى١ٍخ 1

 %33 42 ِزطٍجبد اٌمغُ اإلٌضا١ِخ اٌزخظظ١خ 2

 %12 15 ِزطٍجبد اٌمغُ اإلٌضا١ِخ غ١ش اٌزخظظ١خ 3

 %5 6 ِزطٍجبد اٌمغُ االخز١بس٠خ اٌزخظظ١خ  4

 %5  6 االخز١بس٠خ غ١ش اٌزخظظ١خِزطٍجبد اٌمغُ  5

 %111 126 انمجــــــمـــــــــــــــــىع

 

 سبعت معتمذة 57اإلنزاميت:   متطهببث انكهيت انعبمت .5

 ث رقم انمقرر أسم انمقرر انسبعبث انمعتمذة انمتطهب انسببق

 1 10110 اٌٍغخ اٌؼشث١خ 3 ال ٠ٛعذ

 2 10120 اٌذساعبد اإلعال١ِخ 3 ال٠ٛعذ

 3 10130 1اٌٍغخ اإلٔغ١ٍض٠خ  3 ال ٠ٛعذ

 4 10131 2اٌٍغخ اإلٔغ١ٍض٠خ  3 10130

 5 10140 1س٠بض١بد  3 ال٠ٛعذ

 6 10141 2س٠بض١بد  3 10140

 7 10160 1أعبع١بد ػٍُ اإلحظبء 3 ال ٠ٛعذ

 8 10161 2أعبع١بد ػٍُ اإلحظبء 3 10160

 9 20110 اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ 3 ال٠ٛعذ

 10 20211 اٌمبْٔٛ اٌزغبسٞ 3 20110

 11 20220 ِجبدئ اٌؼٍَٛ اٌغ١بع١خ 3 الٌوجد

 12 20310 ِجبدئ اإلداسح اٌؼبِخ 3 الٌوجد

 13 21110 ِجبدئ ئداسح األػّبي 3 الٌوجد

 14 22110 1ِجبدئ اٌّحبعجخ  3 الٌوجد

 15 22111 2ِجبدئ اٌّحبعجخ  3 22110

 16 23110 1ِجبدئ اإللزظبد 3 ال٠ٛعذ

 17 23111 2االلزظبدِجبدئ  3 23110
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 18 24100 ِمذِخ فٟ اٌز٠ًّٛ 3 ال٠ٛعذ

 19 30110 ِجبدئ اٌحبعٛة 3 الٌوجد

 مجمىع انسبعبث انمعتمذة 57 

 

 ساعة معتمدة 42:   متطلبات القسم اإللزامٌة التخصصٌة  .   2

الساعات  المتطلب السابق
 المعتمدة

 أسم المقرر
رقم 
 المقرر

 ت

 1 22210 1اٌّزٛعطخ اٌّحبعجخ  3 22111

 2 22211 2اٌّحبعجخ اٌّزٛعطخ  3 22210

 3 22310 ِحبعجخ ششوبد ِغبّ٘خ 3 22211

 4 22311 ِحبعجخ اٌزىب١ٌف 3 22111

 5 22312 اٌّحبعجخ اٌضش٠ج١خ 3 22111

 6 22313 ِحبعجخ ٔفظ 3 22111

 7 22314 ِحبعجخ اٌّظبسف ٚاٌزأ١ِٓ 3 22111

 8 22410 اٌؼبِخِحبعجخ األِٛاي  3 22312

 9 22411 رح١ًٍ اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ 3 22312

 10 22412 اٌّحبعجخ اإلداس٠خ 3 22211

 11 22414 رظ١ُّ إٌظُ اٌّحبعج١خ 3 22211/ 30110

 12 22415 اٌّشاعؼخ 3   2231122410 / 

 13 22416 ِحبعجخ ششوبد األشخبص 3 22211

 14 22417 ِحبعجخ األلغبَ ٚاٌفشٚع 3 22211

 مجمىع انسبعبث انمعتمذة 42 

 

  

 سبعبث معتمذة 55متطهببث انقسم اإلنزاميت غير انتخصصيت:   .3 

 انمتطهب انسببق

 

انسبعبث 

 انمعتمذة
 أسم انمقرر

رقم 

 انمقرر
 ث

 1 21210 ئداسح اٌؼ١ٍّبد اإلٔزبع١خ 3 21110/10160

 2 21310 1ثحٛس اٌؼ١ٍّبد  3 21210

 3 21211 اٌّب١ٌخاإلداسح  3  22210/22212

 4 21213 ِجبدئ اٌزغ٠ٛك 3 ال٠ٛعذ

 5 21412 طشق ِٕٚب٘ظ اٌجحش اٌؼٍّٟ 3 30110

 مجمىع انسبعبث انمعتمذة 55 
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 :انقسم االختيبريت انتخصصيتمتطهببث   4

 سبعبث معتمذة 6يختبر انطبنب منهب    

 

انسبعبث  انمتطهب انسببق

 انمعتمذة
 أسم انمقرر

رقم 

 انمقرر
 ث

 1 22418 رطج١مبد فٟ اٌّحبعجخ 3 22211/30110

 2 22419 ِحبعجخ اٌّششٚػبد اٌخذ١ِخ 3 22211

 3 22420 ِحبعجخ ششوبد األِٛاي 3   22416/22211

 4 22421 دساعبد فٟ اٌّحبعجخ 3 22211

 

  متطهببث انقسم االختيبريت غيرانتخصصيت:  5 

 سبعبث معتمذة فقط 6يختبر منهب انطبنب      

انسبعبث  انمتطهب انسببق

 انمعتمذة
 أسم انمقرر

رقم 

 انمقرر
 ث

 1 21212 اٌغٍٛن اٌزٕظ١ّٟ 3 21110

 2 21214 ئداسح اٌّٛاسد اٌجشش٠خ 3 21212

 3 23210 االلزظبد اٌزح١ٍٍٟ اٌغضئٟ 3 23111

 4 23211 االلزظبد اٌزح١ٍٍٟ اٌىٍٟ 3 23111/10140

1اٌٍغخ األعٕج١خ اٌضب١ٔخ  3 ال٠ٛعذ  10170 5 

 

 

 ( 44مادة ) 

 توزٌع المقررات على الفصول الدراسٌة 

من حٌث المستوى الدراسً   ةبٌوتراعى فٌها الترات توزع الممررات الدراسٌة على ثمان فصول دراسٌة

.لكل ممرر والمتطلبات السابمة للممررات  

 ( 45مادة ) 

 توصٌف المقررات الدراسٌة

ٌوضع توصٌف مفصل لكل ممرر فً الخطة الدراسٌة ٌشمل وصف الممرر وأهدافه ومخرجات التعلم 

فً وتحدد فٌه المواضٌع الدراسٌة موزعة على األسابٌع  ،()الفهم والمعرفة والمهارات الذهنٌة والعملٌة

لكتاب الدراسً طرق التعلٌم والتعلم، تمسٌم الدرجات وتولٌتها، وا ٌشمل التوصٌف كما ،الفصل الدراسً

  ومؤلفه والناشر وسنة النشر.
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 ( 46مادة ) 

 نظام ترمٌز المقررات الدراسٌة 

ً العلمً المختص مسمالٌخصص رلم لكل ممرر دراسً ب  لنظام ، ٌمٌزه عن بمٌة الممررات، وذلن طبما

 الترمٌز للممررات الدراسٌة المتبع فً جامعة البحر المتوسط بحٌث ٌكون كالتالً:

 

 : مبادئ إدارة األعمالمثال ممرر 

 انتسهسم

Serial 

 انفئت / اننىع

Categories 

انمستىي 

 انذراسي

Year 

 انقسم

Department 

 انكهيت

Faculty 

 مثبل

مببدئ إدارة  2 1 1 1 0

 األعمبل

21110 

 

( اإلدارةالى المسم العلمً )لسم( ، الرلم الثانً فً الترتٌب ٌشٌر 2) العلوم اإلدارٌة والمالٌةالرلم األول ٌشٌر الى كلٌة 

(، الرلم الرابع ٌشٌر الى فئة الممرر ضمن 4، أو  3،  2السنة األولً ،1( ، الرلم الثالث ٌشٌر الى المستوي الدراسً )1)

 ، الخ(. 1،  0ممررات المسم كما هو مبٌن فً الجدول أدناة ، الرلم األخٌر ٌمثل تسلسل مواضٌع الممرات )

 ( 47مادة ) 

عامة أحكام  

من أحكام، تطبك  الدراسة واالمتحانات بجامعة البحر المتوسط الدولٌة الئحةفٌما عدا مانصت علٌه 

الئحة الدراسة واالمتحانات والتأدٌب بالجامعات اللٌبٌة الصادرة بموجب لرار اللجنة الشعبٌة العامة رلم 

 م.2212لسنة  521

 

 

 

 

 

 تعتمد

2  /2 /2115 
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