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1- الالئحة األساسية لنظام املقررات 
 أوالً: تعريف بنظام املقررات

نظام املقررات:

يقوم هذا النظام على تعيني عدد الوحدات الدراسية التي يشترط اكمالها والنجاح فيها باملستوى 
الدراسية  اجملاالت  وحتديد  العلمية،  أقسامها  من  قسم  أي  في  للتخرج  كشرط  اجلامعة  تقرره  الذي 
التي توزع عليها هذه الوحدات، حسب أحكام هذه الالئحة، ثم يترك للطالب حرية التقدم في دراسته 
املقترح  األولويات  لنظام  وفقاً  لها  واستعداده  اليها  حلاجته  تقديره  حسب  منه  املطلوبة  للمقررات 
لها ضمـن احلدود الدنيا والعليــا من الوحدات الدراسـية املأذون بأخــذها في كل فصل دراسي وفقاً 

ألحكام الالئحة. 

ان هذا النظام يتيح للطالب حرية املشاركة في رسم مساره الدراسي وتقرير سرعة تقدمه فيه وفقاً 
لطاقته اخلاصة والنظم املعمول بها، كما أن هذا النظام يلتزم - في حساب حتصيل الطالب العلمي- 
باالعتراف للطالب باملقررات التي ينجح فيها، ويكتفى - في حالة تخلفه في بعض املقررات - بالزام 
قبل  من  املقررة  للمستويات  وفقاً  بنجاح،  واجتيازها  فيها  رسب  التي  املقررات  دراسة  بإعادة  الطالب 

اجلامعة أو بالتعويض عنها مبقررات أخرى وفق النظم املتبعة. 

الوحدة الدراسية:

هي وحدة علمية تسجل للطالب في حالة جناحه في املقرر الذي يدرسه. وهي توزن عادة بساعة دراسية 
أسبوعية نظرية أو بساعتني عمليتني على األقل، كما أنها تكون أساس تعيني العبء الدراسي الذي 
يأخذه الطالب في كل فصل دراسي وفقاً ألحكام هذه الالئحة، ويقوم القسم العلمي اخملتص بتعيني 

عدد الوحدات الدراسية لكل مقرر من املقررات التي يقدمها.

الفصل الدراسي:  

الفترة الزمنيـة املمتدة بيـن بـدء الدراسـة ونهايتهــا مبـا فـي ذلـك فتـرة اإلمتحـانـات، ومـدته مـن 
أما الفصل الصيفي فالدراسة فيه  1٥ ـ 1٧ أسبوعاً، وتتألف السنة اجلامعية من فصلني دراسيني، 

اختيارية، وتكون مدته وفقا ملا تقرره الئحة الدراسات الصيفية في هذا الشأن.

املتطلبات اجلامعية: 

هي مجموعة املقررات العلمية التي تعني بالتوقعات االجتماعية من التربية اجلامعية وما ينطوي على 
ذلك من قيم أخالقية وانسانية ومفاهيم علمية وحضارية يجب أن يشترك فيها جميع طلبة اجلامعة 
لتوفر لهم خلفية مشتركة في رؤية قضايا مجتمعهم وأمتهم وعصرهم. ومن أهداف هذه اجملموعة

الطالب  يؤهل  الذي  املستوى  إلى  ورفعها  واألجنبية(  )العربية  للطالب  اللغوية  املهارات  تنمية  أيضاً 

الستيعاب تلك القيم واملفاهيم.
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التخصص الرئيسي: 

من  مجال  في  للتخصص  ضرورية  اخملتص  العلمي  القسم  يراها  التي  الدراسية  املقررات  مجموعة 
مجاالت املعرفة االنسانية. 

التخصص املساند:  

املقررات  من  مجموعة  وهو  املساند  للتخصص  بنداً  تخرجها  صحائف  تضمني  العلمية  لألقسام 
الدراسية )٢٤ وحدة دراسية( التي تؤخذ من حقل خارج حقل التخصص الرئيسي وتكون مركزة على 

جانب علمي يفيد الطالب في تخصصه الرئيسي. 

الفرقة الدراسية:  

حتدد بعدد الوحدات الدراسية التي أجنز الطالب دراستها واجتازها باملستويات املقرره من قبل اجلامعة 
)كأن يعتبر الطالب في الفرقة األولى إذا كان قد اجتاز أقل من 3٠ وحدة دراسية،  وفي الفرقة الثانية  إذا 

كان قد اجتاز 3٠ وحدة دراسية وأقل من ٦٠ وحدة دراسية وهكذا ...(. 
وحتدد مستويات الفرقة الدراسية كما يلي:

الطالب الذي ينهي )٢٩( وحدة دراسية على األكثر يعتبـر فـي مستـوى الفرقـة الدراسيـة  1. 
               األولـى. 

الطالـب الـذي ينهـي عــدداً مــن الوحــدات الدراسيــة مــن )3٠ ـ ٥٩( وحـدة دراسيــة ٢. 
               يعتبـر فـي مستوى الفرقة الدراسية الثانية.

الطالب الذي ينهـي عـــدداً مــن الوحــدات الدراسيــة مــن )٦٠ ـ ٨٩( وحــدة دراسيــة 3. 
               يعتبــر فـي مستوى الفرقة الدراسية الثالثة.

الطالب الذي ينهي )٩٠ ـ 13٦( وحدة دراسيـة يعتبــر فـي مستـــوى الفرقــة الدراسيــة ٤. 
               الرابعـة.

الطالـب الـذي ينهـي )13٧( وحــدة دراسيــة فأكثـــر يعتبــر فــي مستـــوى الفرقــة ٥. 
               الدراسيـة اخلامسـة.

املدة االعتيادية للتخرج: 

ترتبط بعدد الوحدات املطلوبة للتخرج، وتكون وفقا للشرائح التالية:

املدة االعتيادية للتخرج عدد الوحدات  

  13٦ أو أقل   ثمانية فصول اعتيادية
  13٧ - 1٤٩   تسعة فصول اعتيادية
  1٥٠ - 1٦٦   عشرة فصول اعتيادية

املدة  اإلجنليزية ضمن  للغة  املكثف  البرنامج  الطالب  يدرس فيه  الذي  الدراسي  الفصل  وال يحتسب 
االعتيادية للتخرج. وكذلك الفصل األول للطالب املستجد الذي تلزم اجلامعة الطالب فيه بالتسجيل 
نظرا  املادة  هذه  من  واحلقوق  الطبية  العلوم  مركز  كليات  وتستثنى  دراسية.  وحدات   ٩ من  أقل  في 

إلتباعها نظما أخرى.
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ال يجوز للطالب أن يتخرج من اجلامعة قبل مضي ستة فصول دراسية اعتيادية على بدء قيده فيها، 
كما أنه ال يجوز استمرار قيده في اجلامعة فترة تتجاوز فصلني دراسيني اعتياديني على املدة االعتيادية 

للتخرج.
ومع اإللتزام بحكم املادة )13(، يجوز منح الطالب فرصة أخرى للقيد باجلامعة ملدة أقصاها أربعة فصول 

دراسية على أن يستوفي الطالب في بداية كل فصل الشروط التالية:

أن يكون الطالب قد حدد تخصصه.1. 

إذا كان الطالب على قائمة اإلنذار في املعدل العام أو التخصص أو كالهما معا، وال تنطبق ٢. 

               عليه املادة )13(، بشرط أال يزيد املعدل الفصلي املطلوب لرفع اإلنذار عن )٤ نقاط(.

أن تكفي املدة القصوى املمنوحة الستيفاء متطلبات التخرج املتبقية.3. 

قيده  وإعادة  نهائيا  استثنائيا  دراسيا  فصال  الطالب  منح  باجلامعة  العلمية  الشؤون  للجنة  ويجوز 
باجلامعة بناء على عرض من اجلانب جلنة الشؤون الطالبية، وذلك وفق الضوابط اآلتية:

أال يكون املعدل العام للطالب أقل من نقتطني.1. 

أال يكون معدل التخصص للطالب أقل من نقتطني.٢. 

أال يزيد عدد الوحدات املتبقية للتخرج عن العبء الدراسي املسموح بالتسجيل فيه.3. 

استيفاء شروط التسجيل في كل املقررات الدراسية املتبقية.٤. 

العبء الدراسي االعتيادي:  

العبء الدراسي االعتيـادي الذي يجوز للطالـب التسـجيـل فيــه فـي الفصــل الدراسـي 1. 
               الواحد. يتراوح بني 1٥ - 1٩ وحدة دراسية.

يجوز للطالب الذي يحصل على معـدل 3 نقـاط فأكثـر وأنهـى 3٠ وحدة دراســيـة فأكثـر،  ٢. 
               أن يسـجل فـي ٢1 وحـدة دراسية في الفصـل الدراسي االعتيادي.

فيما عدا طلبةكليات مركــز العلــوم الطبيــة والطلبــة املتوقــع تخرجهــم والطلبــة  3. 
               املسجليــن فـي مقـررات عالجية، يعتبر تسجيل الطالـب الغيــاً إذا قـل عــدد الوحــدات  
               املسجـلة عـن 1٢ وحدة دراسية عنـد بدء الدراسـة، واستثنــاء مـن ذلـك يجـوز للجامعــة 
               - قبل بـدء الدراسـة - السماح للطلبة بالتسجيـل دون العــبء الدراســي األدنــى ومبا ال  
                  يقل عـن ٩ وحدات دراسيـة، وذلـك فيما ال يزيد عن ثالثـة فصول دراسية اعتيادية طيلة فترة 

               قيده باجلامعة.
فيما عدا طلبة كليات مركز العلوم الطبية ال يسمـح للطالـب الـذي علـى قائمة االنـذار أن  ٤. 

               يسجـل في أكثر من 1٦ وحدة دراسية في الفصل االعتيادي.
يجوز ملقتضيات التخرج أن يسجل الطالب فـي ٢1 وحـدة دراسيـة فـي الفصــل الدراسـي  ٥. 

                االعتيـادي الذي يتخـرج فيـه، بشرط أال يكون الطالب على قائمة االنذار، كما يجوز للطالب 
               أن يسجل فيمـا دون العـبء الدراسي االعتيـادي في الفصل الدراسي الذي يتخرج فيه.

في كل احلاالت، يتم التسجيل في الوحدات التي تزيـد علـى العـبء الدراســي االعتيــادي ٦. 
               خـالل فترة االضافة.
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جلنة الشئون الطالبية:  

وتضم  دراستهم،  بشئون  املتعلقة  الطلبة  التماسات  في  والنظر  االستثنائية  احلاالت  لدراسة  جلنة 
ينوب  أو من  الكلية اخملتصة،  والتسجيل وعميد  القبول  الطلبة )مقرراً( وعميد  اللجنة عميد شئون 
عنهم وممثال عن مركز العلوم الطبية. ويجوز للجنة أن تفوض بعض اختصاصاتها وفقاً ألحكام هذه 

الالئحة إلى جلنة يشكلها ويشرف عليها عميد الكلية اخملتصة.

جلنة التظلمات الطالبية:

الذي  الطالب  إليه من  املقدم  اخلطي  التظلم  في  والبت  للنظر  املعنية  الكلية  جلنة يشكلها عميد 
له في  املادة عند مراجعته  بتوضيح أستاذ  يقتنع  ولم  النهائية  درجته  تقدير  بوقوع خطأ في  يشعر 
هذا األمر خالل املدة احملددة، وتضم اللجنة مساعد العميد للشئون الطالبية بالكلية املعنية )مقرراً(، 
ورئيس القسم العلمي الذي يطرح املقرر، وعضو هيئة تدريس من القسم العلمي في تخصص املقرر 
موضع التظلم، فإن تعذر في ذات التخصص، فمن القسم العلمي، وللجنة في سبيل أداء مهمتها أن 

تستعني مبن تراه مناسباً. 

جلنة الشؤون العلمية:

جلنة مختصة بالنظر باملسائل األكادميية وما يتعلق بها وتضم اللجنة: نائب مدير اجلامعة للشؤون 
العمداء  من  ينيبونهم  من  أو  الكليات  عمداء  مقررا،   - والتسجيل  القبول  عميد  رئيسا،   - العلمية 
املساعدين للشؤون األكادميية أو العليمة، عميد شؤون الطلبة، مساعد نائب مدير اجلامعة للشؤون 

العلمية للتطوير األكادميي )مراقبا(.

جلنة الشكاوي:

هي جلنة تنظر في أية شكوى مقدمة من الطالب ضد عضو الهيئة األكادميية وال عالقة لها باملقرر 
الدراسي. وتضم اللجنة نائب مدير اجلامعة للشؤون العلمية )رئيسا(، عميد شؤون الطلبة )مقررا(، 
عميد القبول والتسجيل، عميد كلية احلقوق، عميد كلية عضو الهيئة األكادميية أو من ينوب عنهم. 
وترفع اللجنة تقريرها عن كل شكوى إلى مدير اجلامعة. وفي حال ثبوت كيدية الشكوى يحال الطالب 

ومؤيديه إلى جلنة النظام اجلامعي.

 ثانياً: متطلبات التخرج في اجلامعة 

حتـدد الكليـات ومبوافقة جلنـة الشئـون العلميــة عــدد الوحــدات الدراسـيــة الالزمــة 1. 
               - ومبا ال يقل عن 1٢٠ وحدة دراسية - للحصـول على درجة االجازة اجلامعية في تخصصاتها 

               اخملتلفة.
توزع الوحدات الدراسية في كليات اجلامعة وأقسامهــا العلميــة علــى بنـود صحائــف                ٢. 

               التخــرج وذلـك وفقاً ملا يقرره مجلس اجلامعــة علـى أن يشمــل املتطلبــات اجلامعيـــة  
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               )٢٤ - 3٠( وحـدة دراسية، ومتطلبات الكلية العلميـة، ومتطلبــات التخصـص الرئيســي،  
               وعـدد الوحـدات  االختيارية، وفي حالة وجود تخصـص مسانـد فتخصـص لـه )٢٤( وحـدة 
               دراسية وتفصل بنود صحائف التخرج للتخصصات اخملتلفة ضمن دليـل الطالـب اجلامعـي  

               الذي تنشره عمادة القبول والتسجيل سنويا.
لكي يحصل الطالب على درجة االجازة اجلامعية عليه ان يكمل املتطلبات التالية: 3. 

أن يجتاز الوحدات  الدارسية املقررة لكل تخصص واملبينه في صحيفـة التخـرج.أ. 
أال يقل متوسط معدله العام عن نقطتني. ب. 
أال يقل متوسط معدله في مقررات التخصص عن نقطتني.ج. 

قواعد اإلمتحانات: 

يجرى تقييم الطالب أثناء سير الدراسة عدة مرات في كل فصل دراسي.1. 

فيمـا عدا اخملتبـرات والورش والتدريبات العملية ومشاريـع التخـرج، متثـل درجـة االمتحـان ٢. 
               النهائي ألي مقرر ما بني )٤٠-٦٠٪( من الدرجة الكلية للمقرر وفقا ملا يقرره القسم العلمي 

               اخملتص. ويقوم أستاذ املقرر بتوضيح طريقة توزيعه للدرجات في أول محاضرة.

ترصد التقديرات النهائية للطلبة في نظام معلومـات الطالب أثناء فتــرة رصـد الدرجـات 3. 
               في نهاية كل فصل دراسي.

يجوز للطالب في حالة شعوره بوقوع خطأ في تقدير درجته النهائية مراجعـة أستـاذ املـادة  ٤. 
               في األمر خالل يومي عمل من تاريخ إعالن الدرجة، وفي هذه احلالة يقوم أستاذ املادة بتمكيـن 
               الطالب من االطالع على ورقة إجابته. فإن لم يقتنع الطالب بتوضيح أستاذ املادة، كان لـه أن 
               يتقدم بتظلم خطي خالل أسبوع من تاريـخ انتهاء فتـرة رصـد الدرجـات إلى عميد الكليـة 
               املعنية والذي يشكل جلنة التظلمات الطالبية للنظر والبـت واتخـاذ مـا تـراه مناسبـا فـي 
               التظلم بقرار نهائي يبلغ إلى عمادة القبـول والتسجيل قبل انتهـاء فترة السحـب واإلضافـة  

               للفصل الدراسي التالي. 

عند حساب املعدل العام ومعدل التخصـص، يحسـب للطالـب تقديراتــه فــي جميــع ٥. 
والنجاح   باعادة دراستها  التي رسب فيها يظل مطالباً  التي سجل فيها. واملقررات  املقـررات 
فيها باملستوى املطلوب أو أن يعوضها مبقررات أخرى حسبما تسمـح بـه النظـم املتبعــة. وال 
يجـوز للطالـب أن يعيد دراسة مقرر سبق له دراسته والنجاح فيه مبستوى )ج( أو أكثـر. وفي 
التقدير  دراستها يحسب  الطالب  يعيد  العام ألول عشرة مقررات مختلفة  املعـدل  حسـاب 

الثاني فقط اما فيما زاد عن ذلك فتحسب جميع التقديرات. 
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ســلم النقــاط:

 أوالً:       )أ(  A وتقسم إلى شريحتني: 
1- )أ( وتقابلهـــا )A( وتعطي ٤ نقاط.

٢- )أ-( وتقابلهــا  )-A( وتعطي 3.٦٧ نقطة.

 ثانيـاً:   )ب( B وتقسم إلى ثالث شرائح:
                        1- )ب +( وتقابلهـا  )+B( وتعطي 3.33 نقطة. 

                        ٢- )ب( تقابلهــــا )B( وتعطي 3 نقاط. 
                        3- )ب-( تقابلهـــا )-B( وتعطي ٢.٦٧ نقطة.

 ثالثــاً:  )ج( C وتقسم إلى ثالث شرائح: 
                        1- )ج +(  وتقابلهـا )+C( وتعطي ٢.33 نقطة. 

                        ٢- )ج( وتقابلهــــا )C( وتعطي نقطتني. 
                        3- )ج-( وتقابلهـــا  )-C( وتعطي 1.٦٧ نقطة. 

رابعـــاً: )د( D  وتقسم إلى شريحتني: 
                        1- )د+( وتقابلهـــا )+D( وتعطي 1.33 نقطة. 
                        ٢- )د( وتقابلهــــا )D( وتعطي نقطة واحدة. 

خامساً: )هـ( وتقابلها  )F( وتعطي صفراً. 

سادسا: )FA( وتعطي صفرا، وترصد للطالب في حالة غيـابه عن االمتحـان النهائي فـي مقـرر مـا، أو   
              غيابه عن احملاضرات وفقا للمادة )٢٤(.

سابعا: )I( وترصد للطالب في حال املوافقة على تأجيل اختباره النهائي.

  )NP( NOT PASS و )P( PASS ثامناً: يجــــــــــــوز رصــــــــــــــد التقديــــــريـــــــــــن
          لبعـــض املقررات ذات الطبيعة اخلاصة التي حتددها الكلية املعنية، مع عــدم احتسابهمــــا 
          في املعدل العام أو معدل التخصص. وحتسـب وحـــدات هــذه املقـــررات ضمـــن الوحــدات 
          اجملتـــازة إذا حصل الطالـب على تقديــر P( PASS( وذلك وفقـاً للضوابــط التــي تضعـــها 

          جلنة الشؤون العلمية.

          ويحسب التقدير العام بالنسبة ألي طالب خالل فترة التحاقه باجلامعة أو بعـد امتـام الدراسـة  
          فيها تبعاً للخطوات التالية:

يضرب عدد الوحدات الدراسية لكل مقرر في عـدد النقـاط التـي حصـل عليهـا الطالــب 1. 
               وجتـرى هذه العملية بالنسبة لكل مقرر على حدة.

يجمــع حاصــل عمليـات الضـرب اخملتلفـة الناجتـة عن امتـام اخلطــوة رقم )1(.٢. 
يقسـم الناجت من عملية اجلمـع في اخلطوة رقم )٢( على عدد الوحدات  للمقررات الدراسية 3. 

               التي سجل فيها الطالب.
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مرتبة الشرف وتقديرات التخرج: 

الطالب الذي ينهـي في أي فصل دراسي العبء الدراسـي االعتيـادي علـى األقـل ويحصـل   1. 
               علـى متوسط معدل عام يساوي 3.٥ نقطة أو أكثر يوضـع اسمــه علـى قائمـة الشـرف،  
               وتصدر الكليـات في نهاية كل فصـل دراسـي قائمـة بأسمـاء طلبـة الشـرف، وتكرمهـم  

               بالطريقـة التـي تـراها مناسبـة. 

مينـح الطالب درجة االجازة اجلامعية وفقاً للمعـدل العــام ويــدون فـي كشــف درجــات ٢. 
               الطـالب بيان سلم النقاط. 

الطالب الذي ينهي دراسته في اجلامعة في مدة ال تتجاوز املدة االعتيادية للتخـرج ويحصل 3. 
               على متوسط معدل عام يساوي 3.٦٧ أو أكثر مينح مرتبة الشرف.

ثالثاً: قواعـد تنظيميـة 

)1( اإلنذارات اجلامعية: 

تبدأ انذارات الطالب في نهاية الفصل الدراسي الثاني من التحاقه باجلامعة. 1. 

يوضع الطالب على قائمة االنذار إذا كان معدله العـام يقــل عــن احلــد األدنــى املطلـوب  ٢. 
              وذلك حسب شرائح الوحدات املسجلة التالية:

الوحدات املسجلة                                           احلد األدنى املطلوب
٤٥ وحدة فأقل                                                             ٦٧.1 
أكثر من ٤٥ وحدة وحتى ٦٠                                         ٨٧.1 

أكثر من ٦٠ وحدة                                                        ــ ,٢  

ويكون الطالب على علم بوضعه علـــى قائمــة اإلنــذار عنــــد استخدامــه شبكــة اإلنترنــت  

للتسجيل أو من خالل جدوله الدراسي الذي يذكر فيه معدله العام وعدد اإلنـذارات احلاصــل عليها. 

ويـدون في كشف درجات الطالب انذار معدل التخصص إذا كان املعـدل يقــل عـن نقطتـني.

على الطالب أن يرفـع معدله العــام إلـى املعـدل املطلـوب خـالل الفصـليـن الدراسييـن 3. 
               التالييـن لوضعه على قائمة االنذار واال اعتبر مفصوالً. 
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مع مراعاة حكم املـادة اخلامسة مينح الطالـب املفصـول حلصولــه علـى االنــذار الثـالـث ٤. 
               فصـالً دراسياً استثنائياً لرفع معدله العام إذا كان ضمن الشرائح التالية:

   وحدات مجتازة                                           احلد األقصى للمعدل الفصلي
                املطلوب لرفع اإلنذار

 B+                                     أكثر من 1٠٠ وحدة   
 B                                          ٦٠ إلى 1٠٠ وحدة   
B -                                        أقل من ٦٠ وحدة   

فإذا لم يرفع الطالب بعد منحه الفرصة االستثنائية للدراسة معـدله العـام إلى املعـدل    
املطلـوب تـم فصله من اجلامعة ما لم يشمله البند )٥(.

مع مراعاة حكم املادة اخلامسة يجوز فـي بعــض احلــاالت االستثنائيــة أن تنظــر جلنــة ٥. 
             الشئـون الطالبية في اجلامعة في االلتماسات املقدمة من الطلبـة احلاصليـن علـى االنـذار 
             الرابع في املعـدل العام للنظر في إعطائهم فرصة استثنائية أخيرة وفقاً للشرطني التاليني:

أال تزيد املدة التي يحتاجها الطالب للتخرج عن فصل دراسي واحد.	 
أال يقل املعدل العام ومعدل التخصص عن ٩٠.1. 	 

فإن منح الطالب هذه الفرصة ولم يرفع بعد ذلك معدله العام إلى املعدل املطلوب مت فصلـه 
نهائيـاً من اجلامعة.

)2( الغـش فـي اإلمتحانات أو نقل املعلومات:

تسري أحكام البنود أدناه على كل من يضبط في حالة غش أو شروع فيه أو من يساعد غيره  1. 
               على ذلك في االمتحانات القصيرة أو الفصلية أو النهائية أو الواجبات الدراسية أو التقارير 

               واألبحاث املقدمة إلى أستاذ املادة أو من قام بنسب املعلومات املنقولة املقدمة ضمن أبحاثه 
               لنفسه.

بالنسبة لالختبارات القصيرة والفصلية والنهائية، يتولى املشرف على االمتحان عند ضبط ٢. 
               أية حالة غش أو شروع فيه، أن يثبت ذلك في محضر يذكر فيه اسم الطالب ورقمه ومـادة 

               االمتحان وساعتها وتاريخها مع وصف للواقعة ويحيله إلى عميد الكلية التي تطرح املقـرر، 
                ويعد إدخال الطلبة للوسائل التكنولوجية من أي نوع داخل قاعة االختبار شروعا في الغـش.

بالنسبة لألبحاث والتقارير والواجبات الدراسية، عند شك استاذ املادة في صحة املستندات 3. 
               أو املعلومات املقدمة من الطالب، عليه رفع األمر إلى عميد الكلية التي تطرح املقرر، وذلك 

               بكتاب رسمي موضحا اسباب شكه في هذه املستندات.
يقوم عميد الكلية، التي تطرح املقرر، بالتحقيق في الواقعة وسماع أقوال الطالب وعـند  ٤. 

               ثبوت واقعة الغش أو الشروع فيه يتخذ األتي كتابه:
اعتبار الطالب راسبا في جميع املقررات املسجل فيها في الفصل الدراسـي الـذي  أ. 

                              ضبطت فيه حالة الغش.
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اخطار عميد القبول والتسجيل وعميد شؤون الطلبة وعميد الكلية املقيد فيها  ب. 
                              الطالب الذي ضبط بحالة الغش مبا مت من اجراءات.

في حالة العودة إلى الغش يفصل الطالب نهائيا من اجلامعة ويثبت ذلك في سجله.٥. 
على الكلية التي تطرح املقرر ابالغ عمادة القبول والتسجيل بوقـف اصـدار كشـف درجـات ٦. 

               الطالب قبل انتهاء فترة رصد الدرجات، ومن ثم ابالغها بالقرار النهائـي للكلية قبـل نهـاية 

               فترة السحب واإلضافي للفصل الدراسي التالي.

)٣( ترقيم املقررات الدراسية: 

لتيسير عملية اختيار الطالب لدروسه وتقدمه في منهجه الدراسي حسب تدرج املقررات العلمية 
يتبع نظام الترقيم التالي للمقررات الدراسية. 

      من 1 إلى ٩٩ للمقررات التمهيدية )ال حتسب ضمن الوحدات الدراسية املشترطة للتخرج(. 
من 1٠1 إلى 1٩٩ للمقررات التي تكون في مستوى الفرقة الدراسية األولى.

من ٢٠1 إلى ٢٩٩ للمقررات التي تكون في مستوى الفرقة الدراسية الثانية.
من 3٠1 إلى 3٩٩ للمقررات التي تكون في مستوى الفرقة الدراسية الثالثة. 
من ٤٠1 إلى ٤٩٩ للمقررات التي تكون في مستوى الفرقة الدراسية الرابعة.

من ٥٠1 فأكثر للدراسات العليا.

)4( التســجيل: 

اإلعالن  دراسي باستخدام وسائل  التسجيل لكل فصل  والتسجيل عن مواعيد  القبول  تعلن عمادة 
هذه  في  املقرر  األدنى  الدراسي  العبء  في  سجل  ما  إذا  صحيحاً  الطالب  تسجيل  ويعتبر  املناسبة، 

الالئحة - وفقاً لنص املادة الرابعة - خالل الفترة املعلنة. 

)5( اإلرشاد:

يعني لكل طالب مرشد من بني أعضاء هيئة التدريس من القسم العلمي التابع له الطالب بالكلية. 
ويكون من اختصاص املرشد مشاركة الطالب في اختيار جدوله الدراسي، وأن تتم هذه العملية في 
ضوء صحيفة تخرجه، مع األخذ بعني االعتبار عدم اعتماد أي مقررات لها متطلبات لم يجتزها الطالب 
بعد. باإلضافة إلى ذلك ميكن للطالب االستعانة مبكتب التوجيه واالرشاد بكليته في محاولة ايجاد 

احللول املناسبة ملا قد يواجهه من مشاكل.

)6( الطلبة املتفوقون في اللغة االجنليزية: 

تشجيعاً للطلبة املستجدين »الذين يتضح تفوقهم من واقع اختبارات القدرات األكادميية التي تعقد 
لهم في اللغة االجنليزية في كل فصل دراسي« على االلتحاق باملقررات التخصصية، تقرر اعفاء هؤالء 
الطلبة في بعض الكليات من عدد من مقررات اللغة االجنليزية مع حساب الوحدات املقابلة لها في 
صحف تخرجهم على أن تسجل له درجة )ناجح Pass( عن كل مـقرر من هذه املقررات وال يدخل هذا 

التقدير ضمن املعدل العام.
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)7( قواعد االنسحاب: 

يجوز االنسحاب من بعض املقررات خالل األسابيـع الستـه األولـى من بداية فصلي اخلريـف 1. 
                والربيع وتثبت للمنسحب بعد األسبوع األول مالحظـة منسـحـب )م( في سجله وال تدخل 
                هذه املقـررات في حساب تقديـر الطالـب، وإذا لـم ينسحـب الطـالــب خـالل هــذه املـدة 
                يعتبر ملتزمـاً بهــا وال يجـوز أن يترتــب علــى هـذا االنسحــاب أن يقــل عـدد الوحــدات 

                املسجـل فيهـا ذلك الطالب عن احلد األدنى للعبء الدراسي املسموح به. 

أحــد ٢.  فــي  الدراســة  مــن  ينسـحــب  أن  االستثنائية(  احلاالت  )في  للطالـب  يجوز 
             الفصـول الدراسية وتخضع عملية االنسحاب ملوافقة جلنة الشئون الطالبيـة. وفـي مثـل 
             هذه احلالة أيضـاً تظهر مالحظة منسحب )م( من الفصل فـي سجــل الطالـب جلميـع  
               املقـررات املنسحب منها في ذلك الفصل. ويجوز مبوافقـة جلنـة الشئــون الطالبـية عـدم  

               حساب هذا الفصل ضمن املدة االعتيادية للتخرج.

العلــوم 3.  مبـركز  التمهيديـة  السنـة  خـالل  املسنحبـني  أو  الراسبيـن  للطلبة  بالنسبة 
            الطبيـة )الفصلني االول والثاني( يجـوز لعمـادة القبـول والتسجيـل جتميـد سجلهـم 
            الدراسي ورقمهم اجلامعي، وعدم حساب املقررات التي درسوها خالل تلـك الفتـرة، مـع 
               السماح لهم بااللتحاق مرة أخرى ألحدى كليات اجلامعة )عدا كليات مركز العلوم الطبيـة( 
               وذلك وفقاً لشروط القبول املقررة عند التحاقهـم باملركـز، علـى أال ميضـي علـى قبولهـم 

               باجلامعة أكثر من عامني دراسيني.

)8( قواعد اإلضافة: 

مع اإللتزام بالعبء الدراسي احملدد في املادة الرابعة، يسمح للطلبة من غير املستجدين بتعديل 
جداولهم من خالل سحب وإضافة مقررات أثناء فترة السحب واإلضافة املمتدة حتى نهاية األسبوع 
الذي يسبق بدء الدراسة في الفصول الدراسية االعتيادية، وخالل األسبوع األول من بدء الدراسة 
في الشواغر من املقررات فقط. وال تثبت له في سجله مالحظة االنسحاب )م( من املقررات التي 

ينسحب منها في هذه الفترة.
تقوم عمادة القبول والتسجيل - بناء على تقديرها - باستكمال جداول الطلبة الذين لم يستكملوا 
املتبعة في  االجراءات  أو  املؤجلة،  االمتحانات  درجاتهم في  تأخر رصد  إجراءات تسجيلهم بسبب 
املادتني ٩ و 1٤. وذلك في موعد أقصاه نهاية األسبوع الثاني من بدء الدراسة في الفصول الدراسية 

االعتيادية.

)٩( قواعد تأجيل اإلمتحانات:

ما كانت  إذا  احلدود  أضيق  وفي  اإلستثناء  الطلبة على سبيل  لبعض  النهائية  االمتحانات  تؤجل 
للطالب ظروف قهرية تتطلب ذلك وبالشروط التالية:

أن يكون تغيب الطالب عن حضور االمتحان النهائي للمقرر بسبب عذر قاهر مينعه من 1. 
                            أداء االمتحان، مع ضرورة قيام الطالب - أو من ينيبه - بإبالغ أستاذ املقرر بهذا العذر قبل 
                        رصد درجات املقرر. وال يحق للطالب تأجيل االختبار بعـد انتهـاء فتـرة رصـد الدرجـات 

                        النهائية.
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أن تكون هناك موافقة مشتركة من أستاذ املقرر ورئيس القسم اخملتص وعميد الكلية ٢. 
                        بالنسبة لكل مقرر على حدة.

يرصد أستاذ املقرر الرمز ) I - درجة مؤجلة ( أثناء فترة رصد الدرجات.3. 

عند تعذر احلصول على املوافقـة مـن كل أستاذ املقرر ورئيـس القسـم العلمـي، يجـوز  ٤. 
                           للجنة الشؤون الطالبية بالكلية النظر في تأجيل االختبار النهائي للطالـب فـي ضـوء 

                       العذر املقدم منه، على ان يقدم الطالب عذره قبل انتهاء فترة رصد الدرجات.

أن يؤدي الطالب االمتحان ويبلغ استاذ املقرر النتيجة إلى عمادة القبول والتسجيل فـي ٥. 
                        موعد أقصاه نهاية األسبوع األول من بداية الدراسة في الفصل االعتيادي التالي.

في حالة عـدم تأديـة االمتحـان في املواعيد املذكورة يعتبر الطالب راسبـا، ويرصـد لـه ٦. 
.)FA( تقدير                        

تسلم نتائج مشاريع التخرج من كلية الهندسة والبترول خالل عـام مـن بـدء تسجيـل ٧. 
                        الطالب للمشروع. 

)1٠( تغيير تخصص الطالب: 

يجوز للطالب التحويل من كلية إلى أخرى وملرة واحدة فقط بشرط أال يزيد عدد الوحدات 1. 
التي اجتازها عن ٤٥ وحدة دراسية، وذلك وفقا للضوابط املعتمدة من جلنة العمداء. * 
ويجوز لعمادة القبول والتسجيل النظر في حاالت الطلبة الذين اجتازوا )٤٦ - ٧٨ وحدة 

دراسية( كحد أقصى في ضوء الضوابط املعتمدة من جلنة العمداء.

تطبق هذه الفقرة فقط على طلبة اجلامعة دفعة ٢٠1٥ وما بعد.	 

احملول ٢.  الكلية  في  املطبقة  التخرج  ما صحيفة  إلى كلية  احملول  الطالب  يطبق على   
إليها عند حتويله.

تضع الكليات العلمية شروطها اخلاصة فيما يتعلق بالتحويل بني األقسام العلمية 3. 
التابعة لها وال تسري أحكام البند األول أعاله على ذلك.

املرحلة ٤.  بعد  ما  تقديرات  جتمد  األسنان  وطب  الطب  كليتي  طلبة  حتويل  حالة  في 
التمهيدية وذلك فيما ال يتفق والتخصص اجلديد للطالب في الكلية احملول إليها.

ال يجوز للطالب إلغاء طلب حتويله بعد البت فيه.٥. 

)11( االنقطاع عن الدراسة وتأجيلها: 

االنقطـاع عـن الدراسـة هـو عـدم تسجيـل الطالـب في الدراسة لفصل دراسي أو أكثر.1. 

إذا انقطع الطالب )أو انسحب( في أول فصل دراسـي مـن قبولـه أو حتويـله إلـى اجلامعــة  ٢. 
               يعتـبر قبوله أو حتويله ملغياً. ويجوز مبوافقة جلنة الشئون الطالبية تأجيـل قبـول الطالـب   

               إلى الفصل الدراسي التالي ألسباب صحية أو اجتماعية.
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إذا حصل الطالب على تقديـر )F( نتيجـة رسوبـه فـي اإلمتحــان أو )FA( نتيجــة غيـابـه 3. 
               عـن اإلمتحان في جميع املقررات التي سجل فيها في أول فصل دراسي لقبوله في اجلامعة 

               أو حتويله اليها وانقطع عن الدراسة في الفصل الدراسي الذي يليه يعتبر مفصوالً.

مـع االلتـزام مبا جـاء فـي البنديــن )٢( و )3( أعــاله يجــوز للطالــب أن ينقطـع اختياريـاً ٤. 
               عـن الدراسة مبوافقة عميد الكلية وبشرط أال تزيد فترة انقطاعه على فصليـن دراسيـيـن  
               اعتيادييـن طيلة فترة قيده في اجلامعة، وحتتسـب فتـرة االنقطـاع االختيـاري ضمـن املـدة  

               االعتيادية للتخرج، ويقوم عميد الكلية بابالغ عمادة القبول والتسجيل بقراره.

مع االلتزام مبا جاء في البندين )٢-3( اعاله يجـوز للطالـب مبوافقـة جلنـة الشئـون الطالبيـة،  ٥. 
               االنقطـاع عــن الدراسـة إذا كانــت لديــه ظــروف قـاهرة متنعــه مـن الدراسـة، علـى أال 
               تزيـد فتـرة االنقطـاع االجبـاري علـى ستــة فصـول دراسيـة اعتيادية طيلة فترة قيده في 
               اجلامعـة، وحتـدد الكليــة صحيفــة التخـرج الـتي تطبــق علـى الطالـب، إذا زادت فتــرة 
                انقطاعـه على فصلـني دراسيـني متصلـيـن، وال حتتسـب فتـرة االنقطـاع االجبـاري ضمــن 

                املدة االعتيادية للتخرج.

يؤجل قبول الطالب املستجد أو احملول خالل فترة التجنيد االلزامي إذا لـم يكـن لـه احلـق فـي ٦. 

                تأجيل جتنيده. 

)12( نظام الطلبة غير املقيدين:

يجوز تسجيل األشخاص الذيـن ال تتـوافر فيهـم شـروط القبـول، أو األشخـاص الذي ال يسعـون 
اجلامعة  يقررها مجلس  التي  للقواعد  وفقاً  وذلك  اجلامعة،  للحصول على شهادة جامعية من 

للطلبة غير املقيدين.* 

)1٣( احلضور والغياب:

يجـب أن يواظـب الطالـب علـى حضـور كافـة احملـاضـرات والدروس العلمية والتطبيقية.1. 

الطالب الذي يتغيب ثالث ساعات عن احلضور في أي مقرر يتولى أستـاذ املقـرر انذاره انـذاراً ٢. 
               أولياً.

إذا تغيب الطالـب ثالث ساعات أخرى )مجموع ٦ ساعات( في أي مقرر يتولى أستـاذ املقــرر 3. 
               انـذاره نهائيـاً. أمــا إذا تغيـب الطالــب - ملـدة ال تتجـاوز الساعـات السـت املذكـورة فـي  
               البنديـن السابقني - لعذر تقبله جلنة الشئون الطالبيـة فإنه يحق له إعـادة أيـة إختبـارات 

               تكـون قـد عقدت خالل هذه املدة.

إذا تغيب الطالب أكثـر من ٦ سـاعات في أي مقـرر يعتبر راسباً ويرصد له تقديـر )FA( فـي ٤. 
               هذا املقرر.

* انظر ص٢٤ الفقرة )ب( من ثانيا: املستفيدون من الفصل الصيفي.



٢3

)14( أوقات الدوام وساعات التدريس: 

توزع الدروس على طول اليوم الدراسي ما بني الساعة الثامنة صباحاً حتى الثامنة مسـاءاً. 1. 

أيـام الدراسة هي خمسة أيام في األسبوع تبدأ األحد صباحاً وتنتهي اخلميـس مسـاءاً.٢. 

* انظر ص٢٧ الفقرة )ب( من ثانيا: املستفيدون من الفصل الصيفي.

)15( حتديد تاريخ منح الدرجة العلمية: 

تاريخ منح الدرجة هو تاريخ اليوم األخير مـن الفصـل الدراسـي الذي ينهـي فيـه الطالـب 1. 
               متطلبات تخرجه.

بالنسبة للطلبة املؤجلة إمتحاناتهم يكون تاريخ اليوم األخيـر احملدد لتسليـم الدرجـات أو ٢. 
               نهاية الفصل الصيفي )أيهما أقرب ليوم تسليم النتيجة( هو تاريخ منحهم الدرجة.

)16( الدراسة خارج جامعة الكويت: 

أ.   يجـوز للجامعـة السمـاح لطلبتها بالدراسة في جامعات خارجيـة معتمـدة ذات نظـام األربــع   
     سنوات ملدة ال تزيد عن فصلني دراسيني اعتياديني، وذلك وفقاً للضوابط املعتمـدة مـن جلنة   

     العمداء.

ب.  يجوز للجامعة السماح للطلبة املرافقني ألزواجهم أو ألولياء أمورهم في منح دراسيـة أو مهــام   
      رسمية في اخلارج بالدراسة في جامعات معتمدة ذات نظام األربع سنوات وذلـك وفقـاً للضوابط   

      املعتمدة من جلنة العمداء. 
      وال حتتسب فترة الدراسة باخلارج ضمن فتــرة االنقطــاع املنصــوص عليهـا فـي املادة )٢٥( مـن  

      هذه الالئحة.

 الالئحة األساسية للدراسات الصيفية
 شروط اإللتحاق بالفصل الصيفي

أوالً: مدة الفصل الصيفي:

الفصل الصيفي فصل اختياري ميتد )لثمانية( أسابيع دراسية كاملة مبا في ذلك االختبارات النهائية، 
وتكون مدة احملاضرة ٦٠ دقيقة.
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ثانياً: املستفيدون من الفصل الصيفي: 

أ-  جميع طلبة جامعة الكويت.

ب- فئات الطلبة املستفيدين من نظام )الطلبة غير املقيدين( وفقاً للقواعـد التـي يقررهـا مجلـس 
      اجلامعة.

يشترط لقبول الطالب للدراسة في نظام الطلبة غيــر املقيديــن أن يكـون حاصـالً علـى  1. 
               الشهـادة الثانوية أو ما يعادلها على األقل )يراعى ضرورة إحضــار نسخــة مصدقــة مـن  

               الشهادة الثانوية(.
يسمح لهؤالء الطلبة بدراسة 1٦ وحدة دراسيــة علــى األكثــر فــي الفصـل الدراســي ٢. 

               اإلعتيـادي أو ٩ وحدات على األكثــــر فـي الفصـل الدارســي الصيفــي حتــت مسمــى 
.)Non-Degree Student( طالــب غيــر مقيــد               

سداد مقابل نقدي قدره ٥٠ دينار عن كل وحدة دراسية، 1٠٠ دينار للمختبر.3. 

يتقدم الطالب إلى عمادة القبول والتسجيل للحصول على بطاقـة التسجيــل لتحديــد ٤. 
               املقـررات التي يرغب في التسجيل فيها.

يتم تسجيل الطلبة غير املقيدين بناء على موافقــة عمــادة القبــول والتسجيــل بعـد ٥. 
               اإلنتهـاء مـن عمليات التسجيل والسحب واإلضافة وذلك في الشواغر من املقررات. 

مينح الطالب كشفاً بالتقديرات للمقررات التي درسها في جامعة الكويت حتــت مسمــى ٦. 
.)Non-Degree Student( طالب غير مقيد               

عند إنسحاب الطالب من بعض أو كل املقررات قبل نهاية األسبوع الثاني من بدء الدراسـة ٧. 
               في الفصل الدراسي اإلعتيادي يحق له إسترداد ٧٥٪ من قيمة املقابل النقـدي الـذي دفعه،   
               وعنـد إنسحابه خالل األسبوع الثالث يسترد فقط ٥٠٪، وال يحق للطالـب إستـرداد أي مـن  
               املبالغ التـي دفعها بعد إنتهاء األسبوع الثالـث. وتقــدر جلنــة الشئــون الطالبيــة، عنـد  
               موافقتها على إنسحـاب الطالب من الفصل الدراســي الصيفي، مقدار املبالغ التي يجوز  

               للطالب إستردادها.

تطبق املواد أرقام 1، ٩، 1٠، 1٤، 1٥، ٢٤، ٢٦، ٢٩ من الالئحة األساسية لنظـام املقـررات علـى  ٨. 
               الطلبة غير املقيدين.

على الطالب غير املقيد في عالقته داخل اجلامعة أن يلتـزم باللوائــح والنظــم اجلامعيــة ٩. 
               املعمـول بها مبا في ذلك الئحة النظام اجلامعي وأن يبني عالقاته مع أعضاء هيئة التدريـس 

               والعامليـن والطالب على املودة وإحترام حقوق اآلخرين.

أال يزيد عدد الوحدات املسجل فيها الطالب وفقاً لهذا النظام عن ٤٦ وحدة دراسية.. 1٠

ال يجوز للطالب الذي سبـق فصلــه مــن جامعـة الكويــت لسبـب تأديبــي أو أكادميــي . 11
               التسجيـل للدراسة وفقاً لهذا النظام.

قبول الطالب في نظام الدراســة للطلبـة غير املقيدين في اجلامعـة، ال يعنـي قبولـه في . 1٢
               اجلامعـة كطالب مقيد وليس لـدى اجلامعــة أي إلتــزام بقبولــه أو حتويلــه للجامعـــة 
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               مستقبـالً، إذ يخضـع قبوله في اجلــامعة كطــالب مقيــد لسياسـة القبول التي يقرها 
               مجلس اجلامعة في كل عام دراسي.

ال تلتزم جامعة الكويت بإسكان هؤالء الطلبة بالسكن الداخلي للطلبة.. 13

العبء الدراسي:

 يكون العبء الدراسي األقصى املسموح للطالب بالتسجيل فيه في الفصل الصيفي وفقــاً للفئـات 
 التالية:

أ.  الطلبة املتفوقون )اجملتازون 3٠ وحدة دراسية فأكثر مبعدل عام ال يقل عن 3 نقاط في نهاية الفصل  
    الثاني(: 

1٢  ــ  13  وحدة دراسية.	 

ب. الطلبة الذين على قائمة اإلنذار في نهاية الفصل الثاني:

٩  ــ  1٠ وحدات دراسية للطلبة املتوقع تخرجهم.	 
٧  ــ  ٨   وحدات دراسية لبقية الطلبة املنذرين.	 

ج.  عموم طلبة اجلامعة )ليسوا من املتفوقني وليسوا على قائمة اإلنذار(:

1٢  ــ  13  وحدة دراسية للطلبة املتوقع تخرجهم في الفصل الصيفي.	 
٩  ــ  1٠  وحدات دراسية للطلبة اآلخرين. 	 

الطلبة غير  ولتسجيل  املتأخر،  للتسجيل  الصيفي  الفصل  بداية  األولى من  الثالثة  األيام  ويخصص 
عميـد  يقبله  لعذر  إضافية  مقـررات  في  اجلامعة  طلبة  ولتسجيل  اجلامعة(،  خارج  )من  املقيدين 

القبــول والتسجيل في ضوء الضوابط املقـررة في هذا الشأن.

اجلدول الدراسي:
توزع مقررات الفصل الصيفي بحيث تكون األولية للمقررات التي حتددها عمادة القبول والتسجيل 1. 

وفقاً للمتطلبات اجلامعية ويحدد اجلدول الدراسي مركزياً من قبل عمادة القبول والتسجيل وفقاً 
لألحصائيات واملعلومات املتوفرة لديها وبعد تشاور الكليات.

اليجوز تقدمي املقررات على هيئة قراءات.٢. 
يتم التسجيل للفصل الصيفي قبل التسجيل للفصل األول الالحق. 3. 
يتم االنسحاب من الدراسة الصيفية بعد فترة السحـب واالضافـة والتسجيــل املتــأخر ٤. 

مبوافقـة جلنة الشئون الطالبية. 

اإلشراف اإلداري:

يشرف على الدراسات الصيفية عميد القبول والتسجيل أو من يقوم مقامه.1. 
يشرف على الدراسة الصيفية في الكلية العميد أو من يقوم مقامه.٢. 
يشرف على الدراسة الصيفية في القسم العلمي رئيس القسم العلمــي أو مــن يقــوم 3. 

               مقامه.
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دراسة طلبة اجلامعة في اجلامعات اخلارجية:

يسمح لطلبة اجلامعة دراسة الفصل الصيفي في جامعات خارجية معترف بها )ذات نظام السنوات 
األربع( مبوافقة القسم العلمي وبعد املعادلة األولية حملتوى املقررات التي ينوي الطالب دراستها وتطبق 

على طلبة اجلامعة الدارسني خارجها الشروط التالية:

االلتزام بشروط الفصل الصيفي بجامعة الكويت فيما يتعلق بحــدود العــبء الدراسـي 1. 
               املقـرر في هذه الالئحة. 

يعفى الطالـب من دراسة املقررات املكـافئـة بشــرط اجتيــازه هــذه املقـررات بتقديـر ال ٢. 
               يقـل عـن )C( حسـب نظـام اجلامعـة اخلارجية وال تدخل هذه التقديرات في حساب معدل 

               الطالب العام والتخصصي. 

         تطبــق بنود الالئحة األسـاسية لنظام املقـررات فيما لم يرد فيـه نص خاص في هذه الالئحة. 

ثالثاً: النظام الدراسي في كلية احلقوق
 للعام اجلامعي 2٠12 وما بعد 

شروط القبول
مادة )1(

حتــدد أعــداد الطلبة املقبــــولني ونسبهم وفقـــــاً للقـــواعد التي يقرها مجلس  1. 
               اجلامعة كل سنة. 

يتم قبول أوراق الطلبة مرة واحدة في العام.٢. 

متطلبات التخرج
 مادة )2( 

املقررات الدارسية الالزمة للتخرج من كلية احلقوق هي:

أوالً: املتطلبات اجلامعية )٩( وحدات:

1٥1 لغة أجنبية )3( وحدات إجنليزي أو فرنسي. 
1٥3 لغة أجنبية )3( وحدات إجنليزي أو فرنسي.

1٠1 لغة أجنبية )3( وحدات.

ثانياً: املقررات اإللزامية بالكلية.

ثالثاً: املقررات األختيارية )1٦( وحدة يختار الطالـب )٤( مقـررات يجـوز جمللـس الكليـة أن يلـزم الطلبـة  
         مبقرر أو أكثر من هذه املقررات.  
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رابعاً: التدريب العملي )٤( وحدات:
         يتــم بقــرار مــــن مجلس الكلية حتـــديـــد مضمون التدريب العملي واجلهـات التـي يتـم  

         فيها التدريب وطريقة تقييم الطالب وتعيني درجة جناحه في هذا املقرر.

خامساً: يجوز مبوافقة جلنة الشئون العلمية تعديل أحكام هذه املادة املقررات الدراسية لطلبة احلقوق     
             موزعة حسب الفصول الدراسية.

 شروط التخرج
 مادة )4( 

أوالً: يشترط لتخرج الطالب من كلية احلقوق اجتيازه بنجاح جميع املقررات الدراسية الالزمة للتخـرج   
       وحصوله على معدل عام ال يقل عن جيد )C( على أساس مجمـوع الدرجات التـي حصـل عليهـا  

       الطالب خالل سنوات دراسته.

ثانياً: إذا حصل الطالب على تقدير »مقبول D« في أي مقرر جاز له إعادة دراستـه وإمتحانـه لتحسيـن  
        مستواه وملره واحده فقط.

 اإلمتحانات 
مادة )5(

توزع الدرجة النهائية لكل مقرر على النحو اآلتي: 1. 

٤٠ ٪ درجة أعمال السنة.	 
٦٠ ٪ لإلمتحان النهائي.	 

يـؤدي الطالب إمتحاناً حتريريـاً واحـداً علـى األقـل فـي كـل مقــرر إضافـة إلـى اإلمتحـان   ٢. 
               النهـائي وذلك خالل السنة الدراسية. وتقوم ادارة الكلية بوضع جدول يحدد زمـان ومكــان 
               اإلمتحـان. وال تخضع إمتحانات أعمال السنـة لنظـام السريـة، ويستثنـى مقـرر التدريـب  

               العمـلي ومقـررات قاعات البحث من نظم اإلمتحانات التحريرية اإللزامية.

يعقـد إمتحان تكميلي قبل بداية العام اجلامعي بفترة كافيـة يحـددها مجلـس الكليــة  3. 
               للفئـات التالية:

الطلبة الغائبني بعذر مقبول من جلنة شؤون الطلبة في الكلية.أ. 
الطلبــة الراسبـون احلاصلون علـى )٤٠ درجة ـ ٥٩ درجة( فـي أي مقـرر وحتتسب   ب. 

                          لهـم الدرجات التي حصلوا عليها في اإلمتحان التكميلي مبا ال يزيد على تقدير 
.»C جيد«                          

إذا حصل الطالب في أي مقرر من املقررات التـي سجل فيهـا بالسنة الدراسيــة   ج. 
                          علـى تقديـر »مقبول« جاز له دخول اإلمتحان التكميلي لهذا املقرر، وحتتسب لـه 
                          الدرجـة األعلـى مبا ال يزيد على تقديـر »جيد C«. يشتـرط لدخـول هـذا الطالـب 

                       
          أي امتحان تكميـلي لتحسيـن املستوى أن يقدم طلبــاً بذلـك إلـى عمــادة الكليــة فـي  

          املواعيد التي حتددها.
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تخضع إمتحانات نهاية العام الدراسي واإلمتحانات التكميليـة لنظـام السريــة، وتتولـى ٤. 
              جلنـة اإلمتحانات بالكلية االشراف عليها ورصد درجاتها، كما تتولى إعالن نتائجهـا 

               للطلبـة بالتعـاون مع مكتب التوجيه واإلرشاد.

تسلم عمادة الكلية الدرجات النهائية لنتائج اإلمتحانات إلى عمادة القبول والتسجيـل أو ٥. 
               يتـم ادخالها الياً من قبل الكلية املعنية.

جترى اإلمتحانات وفقاً للقواعد واألحكام التي يضعها مجلس الكلية.٦. 

 التقديرات والنقاط
 مادة )٣( 

تكون تقديرات الطالب في جميع املقررات ـ على النحـو التالـي:

أوالً: ممتاز A ويعطى للطالب احلاصل على )٩٠ - 1٠٠ درجة(.

ثانيـــاً: جيد جداً B ويعطى للطالب احلاصـل على )٨٠ - ٨٩ درجة(. 

ثـالثـــاً: جيد C ويعطى للطالب احلاصـــل علــــــى )٧٠ - ٧٩ درجة(.

رابعـــاً: مقبول D ويعطى للطالب احلاصل على )٦٠ - ٦٩ درجة(. 

خامسـاً: دور تكميلي MM ويعطى للطالب احلاصل على  )٤٠ - ٥٩ درجة( في الدور األول.

سادسـاً: راسب F ويعطى للطالب احلاصل علـى )صفر - 3٩ درجة( فـي الـدور األول أو الطالـب احلاصـل  
              على ٥٩ درجة فأقل بعد نهاية الدور التكميلي. 

              عند حساب املعدل العـام يحسـب للطالـب تقديراته في جميع املواد التي سجل فيها،  
              واملقررات التي رسب فيهـا يظـل مطالبـاً بإعـادة دراستها والنجاح فيها باملستوى املطلوب 
              أو أن يعوضها مبقررات أخرى حسبمـا تسمـح بـه النظم املتبعة. وال يجوز للطالب أن يعيـد 
              دراسة مقرر سبق له دراسته والنجـاح فيه مبعـدل ٧٠٪ أو أكثر. وعند احتساب املعـدل العام 
              ألول عشر مقررات مختلفـة حصـل الطالــب فيهــا علـى تقديـر F أو FA واملعـاد دراستهـا 

              يحسب التقـدير الثانـي فقـط أمـا فيمـا زاد علـى ذلـك فتحسب جميع التقديـرات. 

ويحسب التقدير العام للطالب خالل فترة التحاقه بالكلية أو بعد امتام الدراسة فيها تبعاً للخطوات 
التالية: 

يضرب عدد الوحدات الدراسية لكل مقرر في الدرجة الرقمية التـي حصل عليها الطالـب، 1. 
               وذلك بالنسبة لكل مقرر على حدة.

يجمــع حاصـل عمليات الضرب اخملتلفة الناجتة عن اخلطوة السابقة )1(.٢. 
يقسـم الناجت مــن عملية اجلمع في اخلطـوة السابقـة )٢( علـى مجمـوع عـدد الوحـدات 3. 

               املسجـلة جلميع املقررات الدراسية التي سجل الطالب فيها. 

سابعــــاً: يجــــــوز رصـــــد التقديـريــن ناجح )P( وراسب )NP( لبعـــض املقررات ذات الطبيعة 
                 اخلاصة التي حتددها الكلية، مع عدم احتسابهما في املعدل العام. 

                 وحتسـب وحـدات هـذه املقررات ضمن الوحدات اجملتازة إذا حصل الطالب على تقدير ناجح   
                 )P(، وذلك وفقاً للضوابط التي تضعها جلنة الشؤون العلمية. 
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مرتبة الشرف وتقديرات التخرج 
مادة )6(

إذا أنهى الطالب في أي سنـة دراسيـة العـبء الدراسـي االعتيــادي وحصـل علـى معـدل   1. 
               سنـوي يعادل ٩٠٪ أو أكثر وضع اسمه على قائمة الشرف  وتصدر الكليـة في نهايــة كـل 

               عـام دراسـي قائمة بأسماء طلبة الشرف وتكرمهم بالطريقة التي تراها مناسبة. 

مينح الطالب درجة االجازة اجلامعية وفقاً للمعدل العـام ويـدون فـي كشـف درجـاته بيـان ٢. 
               بسلم الدرجات التي حصل عليها.

إذا أنهى الطالب دراسته بالكلية في غضون املدة االعتيادية للتخـرج منـح مرتبـة الشـرف 3. 
               متى حصل على تقدير يعادل ٨٥٪ أو أكثر محسوبا على أساس متوسـط مجمـوع درجـاته 

               في السنوات الدراسية األربع.

التحويل
 مادة )7( 

حتتسب للطالب احملول إلى كلية احلقوق من كليات اجلامعة األخـرى املقـررات املعـادلة ملـواد  1. 
               الكلية، ويوضع لها التقدير اللفظي والرقمي املعادل وفقاً ملـــا ورد باملــادة )3( والحتتســب 

               بقيــة املقــررات ضمن املعدل العام.

تتم معادلة املقررات التي درسها الطالب احملول إلى كلية احلقوق من جامعات أجنبية وفقـاً ٢. 
               للقواعد التي يضعها مجلس الكلية.

بالنسبة للطلبة الراغبني باالنسحاب من كلية احلقـوق والتحويـل إلـى كليـات أخـرى فـي 3. 
               اجلامعة خالل السنة األولى لقبولهم في اجلامعة إلى ما بعد أداء اختبارات الدور التكميلـي 
               يجوز لعمـادة القبـول والتسجيـل جتميـد سجلهـم الدراسـي ورقمهــم اجلامعـي وعـدم 
               حسـاب املقـررات التـي درسوها خالل تلك الفترة مع السماح لهـم بااللتحـاق مـرة أخـرى 

               بإحدى كليات اجلامعـة )عدا كلية احلقوق( وذلك وفقاً لشروط القبول املقررة.

 التسجيل
 مادة )8( 

تتم عملية تسجيل الطلبة خالل األسبوع األول من بداية العام اجلامعي لكلية احلقوق. 1. 

يخصص األسبوع الثاني من العام اجلامعي لكلية احلقوق إلستكمال جداول الطلبة.٢. 
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 احلضور والغياب 
مادة )٩( 

ينذر الطالب الذي يتغيب )٥( ساعات انذاراً أوالً.1. 

ينذر الطالب الذي يتغيب )1٠( ساعات انذاراً ثانياً.٢. 

ينذر الطالب الذي يتغيب )1٥( ساعة انذاراً ثالثاً. 3. 

يعتبر الطالب راسباً في املقرر إذا تغيب أكثر من )1٥( ساعة.٤. 

اإلنذارات 
مادة )1٠(

الينقـل الطـالب من أيـة فرقة إلى فرقة أعلى إذا كان راسباً في أكثر مـن مقرريـن، وعليـه   1. 
               اعـادة املقررات التي رسب فيها، وله أن يعيد معها املقررات التي حصـل فيهـا على معـدل 
               مقبـول )D(، واليستمر قيد الطالب الذي رسب في أكثر من مقررين في أيه فرقة أكثـر مـن 

               سنتني وإال مت فصـله من اجلامعة.

ال يجوز بقاء الطالب في أية فرقة دراسية أكـثر من 3 سنوات وإال تـم فصله من اجلامعـة. ٢. 

ال ينقل الطالب من الفرقة الثانية إلى الفرقة الثالثة إال بعد حصوله علـى معـدل ال يقـل 3. 
               عن ٧٠٪.

ال يجوز أن يستمر قيد الطالب بالكلية أكثر من سبع سنـوات، واستثنـاء مـن ذلـك يجـوز ٤. 
              جمللس الكلية بعد دراسة كل حالة  على حدة وبناء على توصيـة مـن جلنـة شـؤون الطلبـة 
               بالكليـة، وموافقة جلنة الشؤون الطالبية باجلامعة، أن مينح بعـض الطلبـة سنــة أخــرى 
               استثنـائية للقيد إذا توافرت فيهم الشروط التي يحددها مجلس الكلية فـي هـذا الشـأن 
               ويجوز للجنة الشئون العلمية باجلامعة منح الطالب فرصه أستثنائية أخيرة للدراسة ملدة 
               عام جامعي واحد بناء على عرض من جلنة الشؤن الطالبية باجلامعة إذا كان معدله ال يقـل 

               عـن ٧٠٪ وذلـك ألستكمـال متطلبات التخرج.

إذا حصل الطالب في نهاية السنوات الدراسية علـى تقديـر عـام يقـل عـن جيـد )C( لـزم  ٥. 
               لتخرجه أن يرفع مستواه إلى هذا املعدل، وذلك باتباع احدى الطريقتني التاليتني أو كليهما:

أن يعيـد دراســة كـل أو بعـض املقـررات التي حصل فيـها على تقديـــر مقبول )D(.أ. 
أن يدرس بعض املقررات االختيارية التي تطرحها الكليـة ولم يسـبق له دراستها.ب. 

الغش في اإلمتحان
 مادة )11(

إذا ضبط املشرف أيــة حـالة غـش أو شـروع فيـه، وجـب عليـه أن يثبت ذلك فـي محضـر  1. 
               يذكـر فيه اسم الطالب ورقمه ومادة اإلمتحان وتاريخها مع وصف للواقعـة، ويحيلـه إلـى  

               عميد الكلية.
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يصدر عميد الكلية، بعد التحقيق في الواقعة قراراً يتضمن اآلتي:٢. 

اعتبار الطالب راسباً في جميع املقررات التي سجل فيهـا السنـة الدراسـية التـي ضبـط   	 
               فيها، مع حرمانه من التسجيل والدراسة طوال تلك السنة.

اخطار أسـتاذ املقرر املعني وعمـادة القبـول والتسجيل مبا تــم من اجراءات.	 

يفصل الطالب نهائيـاً من اجلامعة في حالة عودتـه إلى الغش، ويثبت ذلك في سجله.3. 

تسري أحكام البنود أعاله على كل من يضبط في حالة غش أو الشروع فيه أو من يساعد ٤. 
               غيره على ذلك.

 االنقطاع عن الدراسة
 مادة )12( 

إذا انقطع الطالب عن الدراسة خالل السنة األولـى مـن قبولـه فـي الكليـة اعتبـر قبـوله  1. 
               ملغياً.

إذا انقطع الطالب عن الدراسة بعد السنة األولى، فال يسمح له بالعـودة إلـى الدراسـة إال ٢. 
               بعـد تقدميه طلباً بذلك وموافقة جلنة الشؤون الطالبية في اجلامعة بشـرط اال تزيـد فتـرة 
               انقطاعـه عن سنة دراسية واحدة طيلـة فتـرة قيـده باجلامعـة وحتتسـب مـدة االنقطـاع 

               االختيـاري ضمـن املدة االعتيادية للتخرج.

 وقف القيد
 مادة )1٣(

يجوز للطالـب وقـف قيـده بنـاء علـى طلـب يقدمـه، ومبوافقة جلنة الشئون الطالبية في 1. 
               اجلامعة، وبناء على عرض جلنة شئون الطلبة في الكلية بشرط أال تزيـد فتـرة وقـف القيـد 
               االجبـاري علـى ثالث سنوات دراسية طيله فترة قيـده باجلامعـة، وحتـدد الكليـة صحيفـة  

               التخـرج التـي تطبـق على الطالب.

ال حتتسب مدة وقف القيد االجباري ضمن املده االعتيادية للتخرج.٢. 

 أحكام عامة 
مادة )14(

تنطبق بنود الالئحة األساسية لنظام املقررات في حالة عدم وجود نص في هذه الالئحة، ومبا ال يتعارض 
مع طبيعة النظام السنوي بكلية احلقوق.

٭٭٭ 



كلية العلوم اإلدارية



وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

٢٠٩

)املقررات املطلوبة للتخرج  )قسم نظم املعلومات وإدارة العمليات( - )إدارة العمليات وسلسلة األمدادات(

 للطلبة املستجدين للعام اجلامعي ٢٠٢٠/٢٠٢1

أوالً:  مقررات عالجية غير محتسبة

٠٩٦ ٩٩٨٨   لغة اجنليزية )احلصـول علـى درجـة  

                  أقـــل٦٠٪ فــي اختبــار القبــول   

                  بجامعةالكويت(

٠٩٨ 1٠٠٠   رياضة متهيدية للتجاريني )أو اجتياز     

                  اختبار القبول(

ثانياً:  متطلبات جامعية                   )61 وحدة(

مهارات اللغة اإلجنليزية                    )4 وحدات(

1٠٦ ٩٩٨٨   لغة اجنليزية )٠٩٦ ط ك أو احلصول   

                     على درجـة ٦٠٪ - ٨٠٪ فـي اختبـار    

                  القبول بجامعة الكويت(

مهارات حتليلية وكمية                    )٩ وحدات(

11٠ 1٠13     رياضة للعلوم التجارية  

1٢٠ 1٠13     إحصاء للعلوم التجارية )1(

٢٢٠ 1٠13     إحصاء للعلوم التجارية )٢(

مهارات اإلتصال                              )15 وحدة(

1٠1 ٠31٠    مهارات االتصال اللغوية

1٠٢ ٠31٠    جماليات االدب العربي

1٢٦ ٩٩٨٨    لغة إجنليزية

1٤٦ ٩٩٨٨    لغة اجنليزية

3٠3 1٠11      االتصاالت اإلدارية وكتابة التقـارير   

)PAR(                   

دراسات سلوكية وإجتماعية          )12 وحدة(

مقررات إلزامية                                                                              )٩وحدات(

1٠1 13٥٠     مدخل إلى علم النفس

11٠ 1٠3٠     مباديء االقتصاد اجلزئي

111 1٠3٠     مباديء االقتصاد الكلي

مقررات اختيارية:                                )٣ وحدات(

يختار الطالب مقرراً من املقررات التالية:

1٠1 ٠33٠    التاريخ العربي احلديث

1٠1 13٧٠    مدخل إلى علم اإلجتماع

1٠1 13٤٠    اإلنسان والبيئة

٤
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1٠٢ ٠٨٤٠    اإلقتصاد املنزلي

1٠3 13٦٠      حكومة وسياسة الكويت

1٧1 13٧٠      مدخل اإلنثروبولوجيا

٢٠٥ 13٥٠        علم النفس اإلجتماعي

  إنسانيات وعلوم طبيعية وبيولوجية )٩ وحدات(

مقررات إلزامية                                                                                  )6وحدات(

11٠ ٠٢٠٠      قانون جتاري

1٠٢ ٠33٠       تاريخ احلضارة العربية اإلسالمية *

مقررات اختيارية:                                   )٣ وحدات(

يختار الطالب مقرر من املقررات التالية:

1٠1 ٠3٦٠      فلسفة العلوم

1٠٢ ٠3٦٠      املدخل إلى املنطق

1٠٢ ٠٩٠٠      الثقافة اإلسالمية

1٠3 ٠3٦٠      مباديء الفلسفة

1٠٥ ٠٢٠٠      حقوق اإلنسان

1٠٨ ٠3٦٠      األخالق واجملتمع احلديث

1٠1 ٠٦٥٠      أساسيات البترول

1٠1 ٠٤٩٠        بيولوجي )1(

1٠1 ٠٤٦٠      جولوجيا طبيعية

1٠٢ ٠٤٦٠      جولوجيا تاريخية

111 ٠٤3٠      الطاقة واالنسان

111 ٠٤٩3        مدخل إلى علوم األحياء والطبيعة

111 ٠٤٦٠      األرض والكون

11٢ ٠٤٦٠      موارد األرض الطبيعية

11٢ ٠٤٩3      بيولوجيا اإلنسان

113 ٠٤٦٠      األرض املتغيرة

٢٢٧ ٠٤٦٠      جيولوجيا بيئية

٢٦1 ٠٤٩٤      مبادئ علم البيئة النباتية

1٠٠ ٠٤٢٠      الكيمياء واحلياة

 تكنولوجيا املعلومات        )6 وحدات(

13٠ 1٠13      تطبيقــات احلاســب اآللـي فـي  

                      األعمال التجارية

٢٤٠ 1٠13       مقدمة في نظم املعلومات

)*( يوجد مقررات بديلة لهذا املقرر



٢1٠

وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

إختيار مطلق            )6وحدات(

يختار الطالب مقررين مما تعرضه اجلامعة

ثالثاً: متطلبات الكلية املشتركة  )٣6 وحدة(

111 1٠٢٠      مقدمة في احملاسبة املالية )1(

11٢ 1٠٢٠      مقدمة في احملاسبة املالية )٢(

٢٠1 1٠11      مباديء اإلدارة

)PAR( ٢٠٥ 1٠11      السلوك التنظيمي

٢٠٥ 1٠13        مبادئ التحليل الكمي في اإلدارة

٢٢٠ 1٠1٢      مباديء اإلدارة املالية

٢1٠ 1٠13      إدارة ا العمليات

)PAR( ٢1٢ 1٠3٠      نقود وبنوك

٢1٤ 1٠٢٠      مقدمـــة فــــي محاسبــــة 

                     التكـاليف واإلدارية

)PAR( ٢٢٠ 1٠11      مباديء التسويق

3٠٧ 1٠٦٠      أخالقيــات منظمــة األعمــال 

)PAR( واجملتمع                     

)PAR( ٤٥٠ 1٠11      اإلدارة اإلستراتيجية

رابعاً:  متطلبات التخصص              )27 وحدة(

مقررات اجبارية                                     )18 وحدة(

31٠ 1٠13      إدارة عمليــات االنتــاج وتقــدمي  

                     اخلدمة

31٦ 1٠13      إدارة سلسلة اإلمدادات

31٨ 1٠13      إدارة التكنولوجيا

3٢٠ 1٠13      أساليـــب النمذجــه والتنبــؤ   

                     التطبيقية

٤1٠ 1٠13      إدارة اجلودة واإلنتاجية

1٠13٤٧3        مشروع في ادارة العمليــــــات 

      وسلسلـــة االمدادات                                                                                            

)٩ وحدات(

يختار الطالب 3 مقررات من املقررات التالية:

٤1٢ 1٠13      تطبيقــات إدارة العمليــات فــي  

                     مجاالت قدمي العمليات

٤1٥  1٠13     إدارة وجدولة املشروعات

٤٢٠ 1٠13      حتليـل بيانـات األعمـال التجاريـة

٤٢٥ 1٠13      محـاكـاة وحتليـل نظـم األعمـال  

                     التجارية

٤٢٨ 1٠13        إدارة وحتسني العمليات التشغيلية 

٤٨1 1٠13        تدريب ميداني في ادارة العمليات 

وسلسلة االمدادات 

ادارة  فـي   1٠13       موضوعـات خاصـة   ٤٩3

العمليات وسلسلة االمدادات

خامساً:مقررات مساندة للتخصص)6وحدات(

٢3٠ 1٠13     حــل مشكـــالت األعمــــــال    

                     التجارية والبرمجة

3٢٢ 1٠11      سلوك املستهلك

احلد األدنى ملتطلبات التخرج 13٠ وحـدة دراسيـة
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)PAR( ــ  مقررات تدرس جزئياً باللغـة العربيــة.



وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

٢11

املقررات املطلوبة للتخرج  )قسم التمويل واملنشآت املالية(

 للطلبة املستجدين للعام اجلامعي ٢٠٢٠/٢٠٢1

أوالً:  مقررات عالجية غير محتسبة

٠٩٦ ٩٩٨٨   لغة اجنليزية )احلصـول علـى درجـة  

                  أقـــل٦٠٪ فــي اختبــار القبــول   

                  بجامعةالكويت(

٠٩٨ 1٠٠٠   رياضة متهيدية للتجاريني )أو اجتياز     

                  اختبار القبول(

ثانياً:  متطلبات جامعية                   )61 وحدة(

مهارات اللغة اإلجنليزية                    )4 وحدات(

1٠٦ ٩٩٨٨   لغة اجنليزية )٠٩٦ ط ك أو احلصول   

                     على درجـة ٦٠٪ - ٨٠٪ فـي اختبـار    

                  القبول بجامعة الكويت(

مهارات حتليلية وكمية                    )٩ وحدات(

11٠ 1٠13     رياضة للعلوم التجارية  

1٢٠ 1٠13     إحصاء للعلوم التجارية )1(

٢٢٠ 1٠13     إحصاء للعلوم التجارية )٢(

مهارات اإلتصال                              )15 وحدة(

1٠1 ٠31٠    مهارات االتصال اللغوية

1٠٢ ٠31٠    جماليات االدب العربي

1٢٦ ٩٩٨٨    لغة إجنليزية

1٤٦ ٩٩٨٨    لغة اجنليزية

3٠3 1٠11      االتصاالت اإلدارية وكتابة التقـارير   

)PAR(                   

دراسات سلوكية وإجتماعية          )12 وحدة(

مقررات إلزامية                                                                              )٩وحدات(

1٠1 13٥٠     مدخل إلى علم النفس

11٠ 1٠3٠     مباديء االقتصاد اجلزئي

111 1٠3٠     مباديء االقتصاد الكلي

مقررات اختيارية:                                )٣ وحدات(

يختار الطالب مقرراً من املقررات التالية:

1٠1 ٠33٠    التاريخ العربي احلديث

1٠1 13٧٠    مدخل إلى علم اإلجتماع

1٠1 13٤٠    اإلنسان والبيئة
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1٠٢ ٠٨٤٠    اإلقتصاد املنزلي

1٠3 13٦٠      حكومة وسياسة الكويت

1٧1 13٧٠      مدخل اإلنثروبولوجيا

٢٠٥ 13٥٠        علم النفس اإلجتماعي

  إنسانيات وعلوم طبيعية وبيولوجية )٩ وحدات(

مقررات إلزامية                                                                                  )6وحدات(

11٠ ٠٢٠٠      قانون جتاري

1٠٢ ٠33٠       تاريخ احلضارة العربية اإلسالمية *

مقررات اختيارية:                                   )٣ وحدات(

يختار الطالب مقرر من املقررات التالية:

1٠1 ٠3٦٠      فلسفة العلوم

1٠٢ ٠3٦٠      املدخل إلى املنطق

1٠٢ ٠٩٠٠      الثقافة اإلسالمية

1٠3 ٠3٦٠      مباديء الفلسفة

1٠٥ ٠٢٠٠      حقوق اإلنسان

1٠٨ ٠3٦٠      األخالق واجملتمع احلديث

1٠1 ٠٦٥٠      أساسيات البترول

1٠1 ٠٤٩٠        بيولوجي )1(

1٠1 ٠٤٦٠      جولوجيا طبيعية

1٠٢ ٠٤٦٠      جولوجيا تاريخية

111 ٠٤3٠      الطاقة واالنسان

111 ٠٤٩3        مدخل إلى علوم األحياء والطبيعة

111 ٠٤٦٠      األرض والكون

11٢ ٠٤٦٠      موارد األرض الطبيعية

11٢ ٠٤٩3      بيولوجيا اإلنسان

113 ٠٤٦٠      األرض املتغيرة

٢٢٧ ٠٤٦٠      جيولوجيا بيئية

٢٦1 ٠٤٩٤      مبادئ علم البيئة النباتية

1٠٠ ٠٤٢٠      الكيمياء واحلياة

 تكنولوجيا املعلومات        )6 وحدات(

13٠ 1٠13      تطبيقــات احلاســب اآللـي فـي  

                      األعمال التجارية

٢٤٠ 1٠13       مقدمة في نظم املعلومات

)*( يوجد مقررات بديلة لهذا املقرر



٢1٢

وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

إختيار مطلق            )6وحدات(

يختار الطالب مقررين مما تعرضه اجلامعة

ثالثاً: متطلبات الكلية املشتركة       )3٦ وحدة(

111 1٠٢٠      مقدمة في احملاسبة املالية )1(

11٢ 1٠٢٠      مقدمة في احملاسبة املالية )٢(

٢٠1 1٠11      مباديء اإلدارة

)PAR( ٢٠٥ 1٠11      السلوك التنظيمي

٢٠٥ 1٠13        مبادئ التحليل الكمي في اإلدارة

٢٢٠ 1٠1٢      مباديء اإلدارة املالية

٢1٠ 1٠13      إدارة ا العمليات

)PAR( ٢1٢ 1٠3٠      نقود وبنوك

٢1٤ 1٠٢٠      مقدمـــــة فـــي محاسبـــة 

                     التكـاليف واإلدارية

)PAR( ٢٢٠ 1٠11      مبادىء التسويق

3٠٧ 1٠٦٠        أخالقيـــات منظمــة األعمــال 

)PAR( واجملتمع                     

)PAR( ٤٥٠ 1٠11      اإلدارة اإلستراتيجية

رابعاً:  متطلبات التخصص                )٢٧ وحدة(

مقررات اجبارية                                       )1٥ وحدة(

31٥ 1٠1٢      إدارة املؤسسات املالية

3٢٠ 1٠1٢      مباديء االستثمار

3٢٧ 1٠1٢      إدارة مالية متوسطة

1٠1٢3٤٠       مناذج مالية

٤٤٠ 1٠1٢      إدارة مالية دولية

مقررات اختيارية                             )1٢ وحدات(

يختار الطالب ٤ مقررات من املقررات التالية:

31٦ 1٠1٢      التمويل واالستثمار اإلسالمي  

٤1٥ 1٠1٢      التمويل الكمي

٤٢٠ 1٠1٢      إدارة محافظ االستثمار

٤٢٢ 1٠1٢      األسواق املالية

٤٢٥ 1٠1٢         املوازنــة الرأسماليــة والتمويــل   

                     طويـل األجل

٤٢٦ 1٠1٢        اخليــارات واألسـواق املستقـبليـة

٤٢٨ 1٠1٢      متويل ريادة األعمال

٤3٥ 1٠1٢      التمويل  السلوكي

٤٤٥ 1٠1٢      االستثمار البديلة

٤٥٠ 1٠1٢      تقييم حقوق امللكية

٤٥٥ 1٠1٢      تقييم ادوات الدخل الثابت

٤٦٠ 1٠1٢      االستثمار والتمويل العقاري

1٠1٢٤٧٠       حلقـة نقاشيــة فــي التمويــل 

                     واملنفقات املالية

٤٨٠ 1٠1٢      تدريب عملي )موافقة القسم(

٤٩٠ 1٠1٢      موضوعـات خاصـة في التمويـل  

)PAR( )موافقة القسم(       

1٠1٢٤٦٥      التكنولوجيا املالية

خامساً:  مقررات مساندة للتخصص  )٦ وحدات(

31٥ 1٠3٠      إقتصاديات التمويل الدولي

٤٥٠ 1٠٢٠      حتليل القوائم املالية

احلد األدنى ملتطلبات التخرج 13٠ وحـدة دراسيـة
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)PAR( ــ  مقررات تدرس جزئياً باللغـة العربيــة.



وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

٢13

املقررات املطلوبة للتخرج  ـــ  )قسم اإلقتصاد(

 للطلبة املستجدين للعام اجلامعي ٢٠٢٠/٢٠٢1

أوالً:  مقررات عالجية غير محتسبة

٠٩٦ ٩٩٨٨   لغة اجنليزية )احلصـول علـى درجـة  

                  أقـــل٦٠٪ فــي اختبــار القبــول   

                  بجامعةالكويت(

٠٩٨ 1٠٠٠   رياضة متهيدية للتجاريني )أو اجتياز     

                  اختبار القبول(

ثانياً:  متطلبات جامعية                   )61 وحدة(

مهارات اللغة اإلجنليزية                    )4 وحدات(

1٠٦ ٩٩٨٨   لغة اجنليزية )٠٩٦ ط ك أو احلصول   

                     على درجـة ٦٠٪ - ٨٠٪ فـي اختبـار    

                  القبول بجامعة الكويت(

مهارات حتليلية وكمية                    )٩ وحدات(

11٠ 1٠13     رياضة للعلوم التجارية  

1٢٠ 1٠13     إحصاء للعلوم التجارية )1(

٢٢٠ 1٠13     إحصاء للعلوم التجارية )٢(

مهارات اإلتصال                              )15 وحدة(

1٠1 ٠31٠    مهارات االتصال اللغوية

1٠٢ ٠31٠    جماليات االدب العربي

1٢٦ ٩٩٨٨    لغة إجنليزية

1٤٦ ٩٩٨٨    لغة اجنليزية

3٠3 1٠11      االتصاالت اإلدارية وكتابة التقـارير   

)PAR(                   

دراسات سلوكية وإجتماعية          )12 وحدة(

مقررات إلزامية                                                                              )٩وحدات(

1٠1 13٥٠     مدخل إلى علم النفس

11٠ 1٠3٠     مباديء االقتصاد اجلزئي

111 1٠3٠     مباديء االقتصاد الكلي

مقررات اختيارية:                                )٣ وحدات(

يختار الطالب مقرراً من املقررات التالية:

1٠1 ٠33٠    التاريخ العربي احلديث

1٠1 13٧٠    مدخل إلى علم اإلجتماع

1٠1 13٤٠    اإلنسان والبيئة
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1٠٢ ٠٨٤٠    اإلقتصاد املنزلي

1٠3 13٦٠      حكومة وسياسة الكويت

1٧1 13٧٠      مدخل اإلنثروبولوجيا

٢٠٥ 13٥٠        علم النفس اإلجتماعي

  إنسانيات وعلوم طبيعية وبيولوجية )٩ وحدات(

مقررات إلزامية                                                                                  )6وحدات(

11٠ ٠٢٠٠      قانون جتاري

1٠٢ ٠33٠       تاريخ احلضارة العربية اإلسالمية *

مقررات اختيارية:                                   )٣ وحدات(

يختار الطالب مقرر من املقررات التالية:

1٠1 ٠3٦٠      فلسفة العلوم

1٠٢ ٠3٦٠      املدخل إلى املنطق

1٠٢ ٠٩٠٠      الثقافة اإلسالمية

1٠3 ٠3٦٠      مباديء الفلسفة

1٠٥ ٠٢٠٠      حقوق اإلنسان

1٠٨ ٠3٦٠      األخالق واجملتمع احلديث

1٠1 ٠٦٥٠      أساسيات البترول

1٠1 ٠٤٩٠        بيولوجي )1(

1٠1 ٠٤٦٠      جولوجيا طبيعية

1٠٢ ٠٤٦٠      جولوجيا تاريخية

111 ٠٤3٠      الطاقة واالنسان

111 ٠٤٩3        مدخل إلى علوم األحياء والطبيعة

111 ٠٤٦٠      األرض والكون

11٢ ٠٤٦٠      موارد األرض الطبيعية

11٢ ٠٤٩3      بيولوجيا اإلنسان

113 ٠٤٦٠      األرض املتغيرة

٢٢٧ ٠٤٦٠      جيولوجيا بيئية

٢٦1 ٠٤٩٤      مبادئ علم البيئة النباتية

1٠٠ ٠٤٢٠      الكيمياء واحلياة

 تكنولوجيا املعلومات        )6 وحدات(

13٠ 1٠13      تطبيقــات احلاســب اآللـي فـي  

                      األعمال التجارية

٢٤٠ 1٠13       مقدمة في نظم املعلومات

)*( يوجد مقررات بديلة لهذا املقرر



وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

٢1٤

إختيار مطلق            )6وحدات(

يختار الطالب مقررين مما تعرضه اجلامعة

ثالثاً: متطلبات الكلية املشتركة       )3٦ وحدة(

111 1٠٢٠      مقدمة في احملاسبة املالية )1(

11٢ 1٠٢٠      مقدمة في احملاسبة املالية )٢(

٢٠1 1٠11      مباديء اإلدارة

)PAR( ٢٠٥ 1٠11      السلوك التنظيمي

٢٠٥ 1٠13      مبادئ التحليل الكمي في اإلدارة

٢٢٠ 1٠1٢      مباديء اإلدارة املالية

٢1٠ 1٠13      إدارة ا العمليات

)PAR( ٢1٢ 1٠3٠      نقود وبنوك

٢1٤ 1٠٢٠      مقدمـــــة فـــي محاسبـــة 

                     التكـاليف واإلدارية

)PAR( ٢٢٠ 1٠11      مباديء التسويق

3٠٧ 1٠٦٠      أخالقيــات منظمــة األعمــال 

)PAR( واجملتمع                     

)PAR( ٤٥٠ 1٠11      اإلدارة اإلستراتيجية

رابعاً:  متطلبات التخصص                )٢٧ وحدة(

مقررات اجبارية                                       )1٥ وحدة(

٢٠٥ 1٠3٠      رياضة لإلقتصاديني

٢1٠ 1٠3٠      نظرية اقتصادية جزئية

٢11 1٠3٠      نظريــــة اقتصـاديــة كـليــة 

)PAR(                     

٤٠٥ 1٠3٠      اقتصاد قياسي 

٤٧٠ 1٠3٠      حلقة نقاشية في االقتصاد

مقررات اختيارية                             )1٢ وحدات(

يختار الطالب ٤ مقررات من املقررات التالية:

3٠1 1٠3٠       تنمية اقتصادية

3٠3 1٠3٠       اقتصاديات البترول

3٠٤ 1٠3٠       اقتصاديات الصناعة

 )PAR(3٠٧ 1٠3٠       اقتصاديات العمل

3٠٩ 1٠3٠       اقتصاديات موارد طبيعية وبيئية

31٠ 1٠3٠       التنبــؤ فـي مجالــي االقتصـاد 

                      واألعمال 

311 1٠3٠       مقدمة في اإلقتصـاد اإلسالمـي 

)PAR(                      

31٢ 1٠3٠      اقتصاديات السكان

31٤ 1٠3٠       اقتصاديات التجارة الدولية

31٥ 1٠3٠       اقتصاديات التمويل الدولي

)PAR( 33٠ 1٠3٠       مالـية عامة

٤٠3 1٠3٠       اإلقتصاد املالي

٤٠٨ 1٠3٠       اقتصاد رياضي

٤13 1٠3٠       اقتصاد إداري

)PAR( ٤1٦ 1٠3٠       تاريخ فكر اقتصادي

 )PAR(٤٨٠ 1٠3٠       تدريب عملي في اإلقتصاد

٤٩1 1٠3٠       موضوعات خاصة في اإلقتصاد

خامساً:  مقررات مساندة للتخصص  )٦ وحدات(

3٢٠ 1٠1٢       مباديء االستثمار 

٤٢٢ 1٠1٢       األسواق املالية

احلد األدنى ملتطلبات التخرج 13٠ وحـدة دراسيـة
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)PAR( ــ  مقررات تدرس جزئياً باللغـة العربيــة.



وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

٢1٥

املقررات املطلوبة للتخرج  )قسم نظم املعلومات وإدارة العمليات( - )برنامج نظم املعلومات اإلدارية(

 للطلبة املستجدين للعام اجلامعي ٢٠٢٠/٢٠٢1

أوالً:  مقررات عالجية غير محتسبة

٠٩٦ ٩٩٨٨   لغة اجنليزية )احلصـول علـى درجـة  

                  أقـــل٦٠٪ فــي اختبــار القبــول   

                  بجامعةالكويت(

٠٩٨ 1٠٠٠   رياضة متهيدية للتجاريني )أو اجتياز     

                  اختبار القبول(

ثانياً:  متطلبات جامعية                   )61 وحدة(

مهارات اللغة اإلجنليزية                    )4 وحدات(

1٠٦ ٩٩٨٨   لغة اجنليزية )٠٩٦ ط ك أو احلصول   

                     على درجـة ٦٠٪ - ٨٠٪ فـي اختبـار    

                  القبول بجامعة الكويت(

مهارات حتليلية وكمية                    )٩ وحدات(

11٠ 1٠13     رياضة للعلوم التجارية  

1٢٠ 1٠13     إحصاء للعلوم التجارية )1(

٢٢٠ 1٠13     إحصاء للعلوم التجارية )٢(

مهارات اإلتصال                              )15 وحدة(

1٠1 ٠31٠    مهارات االتصال اللغوية

1٠٢ ٠31٠    جماليات االدب العربي

1٢٦ ٩٩٨٨    لغة إجنليزية

1٤٦ ٩٩٨٨    لغة اجنليزية

3٠3 1٠11      االتصاالت اإلدارية وكتابة التقـارير   

)PAR(                   

دراسات سلوكية وإجتماعية          )12 وحدة(

مقررات إلزامية                                                                              )٩وحدات(

1٠1 13٥٠     مدخل إلى علم النفس

11٠ 1٠3٠     مباديء االقتصاد اجلزئي

111 1٠3٠     مباديء االقتصاد الكلي

مقررات اختيارية:                                )٣ وحدات(

يختار الطالب مقرراً من املقررات التالية:

1٠1 ٠33٠    التاريخ العربي احلديث

1٠1 13٧٠    مدخل إلى علم اإلجتماع

1٠1 13٤٠    اإلنسان والبيئة
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1٠٢ ٠٨٤٠    اإلقتصاد املنزلي

1٠3 13٦٠      حكومة وسياسة الكويت

1٧1 13٧٠      مدخل اإلنثروبولوجيا

٢٠٥ 13٥٠        علم النفس اإلجتماعي

  إنسانيات وعلوم طبيعية وبيولوجية )٩ وحدات(

مقررات إلزامية                                                                                  )6وحدات(

11٠ ٠٢٠٠      قانون جتاري

1٠٢ ٠33٠       تاريخ احلضارة العربية اإلسالمية *

مقررات اختيارية:                                   )٣ وحدات(

يختار الطالب مقرر من املقررات التالية:

1٠1 ٠3٦٠      فلسفة العلوم

1٠٢ ٠3٦٠      املدخل إلى املنطق

1٠٢ ٠٩٠٠      الثقافة اإلسالمية

1٠3 ٠3٦٠      مباديء الفلسفة

1٠٥ ٠٢٠٠      حقوق اإلنسان

1٠٨ ٠3٦٠      األخالق واجملتمع احلديث

1٠1 ٠٦٥٠      أساسيات البترول

1٠1 ٠٤٩٠        بيولوجي )1(

1٠1 ٠٤٦٠      جولوجيا طبيعية

1٠٢ ٠٤٦٠      جولوجيا تاريخية

111 ٠٤3٠      الطاقة واالنسان

111 ٠٤٩3        مدخل إلى علوم األحياء والطبيعة

111 ٠٤٦٠      األرض والكون

11٢ ٠٤٦٠      موارد األرض الطبيعية

11٢ ٠٤٩3      بيولوجيا اإلنسان

113 ٠٤٦٠      األرض املتغيرة

٢٢٧ ٠٤٦٠      جيولوجيا بيئية

٢٦1 ٠٤٩٤      مبادئ علم البيئة النباتية

1٠٠ ٠٤٢٠      الكيمياء واحلياة

 تكنولوجيا املعلومات        )6 وحدات(

13٠ 1٠13      تطبيقــات احلاســب اآللـي فـي  

                      األعمال التجارية

٢٤٠ 1٠13       مقدمة في نظم املعلومات

)*( يوجد مقررات بديلة لهذا املقرر



٢1٦

وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

إختيار مطلق            )6وحدات(

يختار الطالب مقررين مما تعرضه اجلامعة

ثالثاً: متطلبات الكلية املشتركة       )3٦ وحدة(

111 1٠٢٠       مقدمة في احملاسبة املالية )1(

11٢ 1٠٢٠       مقدمة في احملاسبة املالية )٢(

٢٠1 1٠11       مباديء اإلدارة

)PAR( ٢٠٥ 1٠11       السلوك التنظيمي

٢٠٥ 1٠13        مبادئ التحليل الكمي في اإلدارة

٢٢٠ 1٠1٢      مباديء اإلدارة املالية

٢1٠ 1٠13      إدارة ا العمليات

)PAR( ٢1٢ 1٠3٠      نقود وبنوك

٢1٤ 1٠٢٠       مقدمــــة فــي محاسبـــــة 

                     التكـاليف واإلدارية

)PAR( ٢٢٠ 1٠11      مباديء التسويق

3٠٧ 1٠٦٠      أخالقيـات منظمــة األعمــال 

)PAR( واجملتمع                     

)PAR( ٤٥٠ 1٠11      اإلدارة اإلستراتيجية

رابعاً:  متطلبات التخصص                )٢٧ وحدة(

مقررات اجبارية                                       )1٥ وحدة(

٢3٠ 1٠13      حل مشكالت األعمـال والبرمجـة

331 1٠13    حتليل وتصميم النظم

٤٧٢ 1٠13    مشـروع فـي نظـم املعلومـات

واملعلومات  التنظيمية  الهيكلة   ١٠١333٧
والتقنيه ملنظمة األعمال

إدارة البيانات واملعلومات  ١٠١3٤3٤

مقررات اختيارية                            12 وحدة

مقررات  من  واحد  مقرر  الطالب  يختار 

 ٣ ويختار  العامة  االختيارية  التخصص 

االعمال  حتليل  مجال  من  اختيارية  مقررات 

تطوير  مجال  من  اختيارية  مقررات   ٣ او 

التطبيقات 

مقررات اختياري تخصص عامة – يختار 

الطالب مقرر واحد من املقررات التالية :

1٠133٥1 مقدمة في التجارة االلكترونية

1٠13٤٥1 القضايا االجتماعية في نظم املعلومات 

1٠13٤٨٠ تدريب ميداني في نظم املعلومات 

1٠13٤٩٢ مواضيع خاصة في نظم املعلومات

 

مجال حتليل األعمال : يختار الطالب ٣ مقررات 

من اجملموعة التالية:

1٠133٤٠ تخليل االعمال التخاذ القرارات 

1٠13٤٤٠ التنقيب في بيانات االعمال 

1٠13٤٤1 حتليل وادارة البيانات الضخمة 

1٠13٤٤٢ عرض بيانات االعمال 

 ٣ الطالب  يختار   : التطبيقات  تطوير  مجال 

مقررات من اجملموعة التالية:

1٠133٥٠ تطوير تطبيقات االعمال 

1٠13٤٥٢ تطوير شبكة االنترنت 

1٠13٤٥3 تطوير تطبيقات األجهزة املتنقلة 

1٠13٤٥٤ واجهة التفاعل بني األنسان واحلاسوب

خامساً:  مقررات مساندة للتخصص  )٦ وحدات(

٤3٠ 1٠11    التسويق عبر اإلنترنت

31٦ 1٠13    إدارة سلسلة االمدادات

احلد األدنى ملتطلبات التخرج 13٠ وحـدة دراسيـة
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)PAR( ــ  مقررات تدرس جزئياً باللغـة العربيــة.



وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

٢1٧

املقررات املطلوبة للتخرج  ـــ  )قسم احملاسبة(

 للطلبة املستجدين للعام اجلامعي ٢٠٢٠/٢٠٢1

أوالً:  مقررات عالجية غير محتسبة

٠٩٦ ٩٩٨٨   لغة اجنليزية )احلصـول علـى درجـة  

                  أقـــل٦٠٪ فــي اختبــار القبــول   

                  بجامعةالكويت(

٠٩٨ 1٠٠٠   رياضة متهيدية للتجاريني )أو اجتياز     

                  اختبار القبول(

ثانياً:  متطلبات جامعية                   )61 وحدة(

مهارات اللغة اإلجنليزية                    )4 وحدات(

1٠٦ ٩٩٨٨   لغة اجنليزية )٠٩٦ ط ك أو احلصول   

                     على درجـة ٦٠٪ - ٨٠٪ فـي اختبـار    

                  القبول بجامعة الكويت(

مهارات حتليلية وكمية                    )٩ وحدات(

11٠ 1٠13     رياضة للعلوم التجارية  

1٢٠ 1٠13     إحصاء للعلوم التجارية )1(

٢٢٠ 1٠13     إحصاء للعلوم التجارية )٢(

مهارات اإلتصال                              )15 وحدة(

1٠1 ٠31٠    مهارات االتصال اللغوية

1٠٢ ٠31٠    جماليات االدب العربي

1٢٦ ٩٩٨٨    لغة إجنليزية

1٤٦ ٩٩٨٨    لغة اجنليزية

3٠3 1٠11      االتصاالت اإلدارية وكتابة التقـارير   

)PAR(                   

دراسات سلوكية وإجتماعية          )12 وحدة(

مقررات إلزامية                                                                              )٩وحدات(

1٠1 13٥٠     مدخل إلى علم النفس

11٠ 1٠3٠     مباديء االقتصاد اجلزئي

111 1٠3٠     مباديء االقتصاد الكلي

مقررات اختيارية:                                )٣ وحدات(

يختار الطالب مقرراً من املقررات التالية:

1٠1 ٠33٠    التاريخ العربي احلديث

1٠1 13٧٠    مدخل إلى علم اإلجتماع

1٠1 13٤٠    اإلنسان والبيئة
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1٠٢ ٠٨٤٠    اإلقتصاد املنزلي

1٠3 13٦٠      حكومة وسياسة الكويت

1٧1 13٧٠      مدخل اإلنثروبولوجيا

٢٠٥ 13٥٠        علم النفس اإلجتماعي

  إنسانيات وعلوم طبيعية وبيولوجية )٩ وحدات(

مقررات إلزامية                                                                                  )6وحدات(

11٠ ٠٢٠٠      قانون جتاري

1٠٢ ٠33٠       تاريخ احلضارة العربية اإلسالمية *

مقررات اختيارية:                                   )٣ وحدات(

يختار الطالب مقرر من املقررات التالية:

1٠1 ٠3٦٠      فلسفة العلوم

1٠٢ ٠3٦٠      املدخل إلى املنطق

1٠٢ ٠٩٠٠      الثقافة اإلسالمية

1٠3 ٠3٦٠      مباديء الفلسفة

1٠٥ ٠٢٠٠      حقوق اإلنسان

1٠٨ ٠3٦٠      األخالق واجملتمع احلديث

1٠1 ٠٦٥٠      أساسيات البترول

1٠1 ٠٤٩٠        بيولوجي )1(

1٠1 ٠٤٦٠      جولوجيا طبيعية

1٠٢ ٠٤٦٠      جولوجيا تاريخية

111 ٠٤3٠      الطاقة واالنسان

111 ٠٤٩3        مدخل إلى علوم األحياء والطبيعة

111 ٠٤٦٠      األرض والكون

11٢ ٠٤٦٠      موارد األرض الطبيعية

11٢ ٠٤٩3      بيولوجيا اإلنسان

113 ٠٤٦٠      األرض املتغيرة

٢٢٧ ٠٤٦٠      جيولوجيا بيئية

٢٦1 ٠٤٩٤      مبادئ علم البيئة النباتية

1٠٠ ٠٤٢٠      الكيمياء واحلياة

 تكنولوجيا املعلومات        )6 وحدات(

13٠ 1٠13      تطبيقــات احلاســب اآللـي فـي  

                      األعمال التجارية

٢٤٠ 1٠13       مقدمة في نظم املعلومات

)*( يوجد مقررات بديلة لهذا املقرر



٢1٨

وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

إختيار مطلق            )6وحدات(

يختار الطالب مقررين مما تعرضه اجلامعة

ثالثاً: متطلبات الكلية املشتركة       )3٦ وحدة(

111 1٠٢٠     مقدمة في احملاسبة املالية )1(

11٢ 1٠٢٠     مقدمة في احملاسبة املالية )٢(

٢٠1 1٠11     مباديء اإلدارة

)PAR( ٢٠٥ 1٠11     السلوك التنظيمي

٢٠٥ 1٠13     مبادئ التحليل الكمي في اإلدارة

٢٢٠ 1٠1٢     مباديء اإلدارة املالية

٢1٠ 1٠13     إدارة ا العمليات

)PAR( ٢1٢ 1٠3٠     نقود وبنوك

٢1٤ 1٠٢٠     مقدمــــة فـــي محاسبــــة 

                    التكـاليف واإلدارية

)PAR( ٢٢٠ 1٠11     مباديء التسويق

3٠٧ 1٠٦٠     أخالقيات منظمة األعمال واجملتمع  

)PAR(                   

)PAR( ٤٥٠ 1٠11    اإلدارة اإلستراتيجية

رابعاً:  متطلبات التخصص                )٢٧ وحدة(

مقررات اجبارية                                       )٢1 وحدة(

٢٠1 1٠٢٠        محاسبة مالية متوسطة )1(

٢٠٢ 1٠٢٠        محاسبة مالية متوسطة )٢(

3٠٨ 1٠٢٠        موضوعات في احملاسبة املالية

)RAP( 3٢1 1٠٢٠        أصول املراجعة

٤٠٧ 1٠٢٠        محاسبة مالية متقدمة

٤1٦ 1٠٢٠        التكاليف واحملاسبة اإلدارية

٤٤٤ 1٠٢٠        نظم معلومات محاسبية 

مقررات اختيارية                             )٦ وحدات(

يختار الطالب مقررين من املقررات التالية:

333 1٠٢٠     احملاسبـة فـي الوحدات احلكوميـة 

 )PAR( واملنظمات الالربحية                     

 )PAR( 33٥ 1٠٢٠      محاسبة منشآت مالية

)PAR( 3٤٢ 1٠٢٠      محاسبة ضريبية وزكاة

 )PAR( ٤٢1 1٠٢٠      مراجعة متقدمة

٤3٥ 1٠٢٠      محاسبة النفط واملعادن

٤٤٠ 1٠٢٠      محاسبة دولية

٤٦٠ 1٠٢٠      التحليل املالي

)PAR( ٤٧٠ 1٠٢٠       حلقة نقاشية في احملاسبة

٤٨٠ 1٠٢٠      تدريــــــب عملــــــي فــــــي 

                     احملاسبـــة )إكمال ٩٠ وحدة(

خامساً:  مقررات مساندة للتخصص  )٦ وحدات(

٤٢٥ 1٠1٢     املوازنة الرأسمالية والتمويل طويـل  

                   األجل

3٢٧ 1٠1٢    اإلدارة املالية املتوسطة

احلد األدنى ملتطلبات التخرج 13٠ وحـدة دراسيـة
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)PAR( ــ  مقررات تدرس جزئياً باللغـة العربيــة.



وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

٢1٩

)املقررات املطلوبة للتخرج  )قسم اإلدارة والتسويق(  ـــ  )برنامج اإلدارة(

 للطلبة املستجدين للعام اجلامعي ٢٠٢٠/٢٠٢1

أوالً:  مقررات عالجية غير محتسبة

٠٩٦ ٩٩٨٨   لغة اجنليزية )احلصـول علـى درجـة  

                  أقـــل٦٠٪ فــي اختبــار القبــول   

                  بجامعةالكويت(

٠٩٨ 1٠٠٠   رياضة متهيدية للتجاريني )أو اجتياز     

                  اختبار القبول(

ثانياً:  متطلبات جامعية                   )61 وحدة(

مهارات اللغة اإلجنليزية                    )4 وحدات(

1٠٦ ٩٩٨٨   لغة اجنليزية )٠٩٦ ط ك أو احلصول   

                     على درجـة ٦٠٪ - ٨٠٪ فـي اختبـار    

                  القبول بجامعة الكويت(

مهارات حتليلية وكمية                    )٩ وحدات(

11٠ 1٠13     رياضة للعلوم التجارية  

1٢٠ 1٠13     إحصاء للعلوم التجارية )1(

٢٢٠ 1٠13     إحصاء للعلوم التجارية )٢(

مهارات اإلتصال                              )15 وحدة(

1٠1 ٠31٠    مهارات االتصال اللغوية

1٠٢ ٠31٠    جماليات االدب العربي

1٢٦ ٩٩٨٨    لغة إجنليزية

1٤٦ ٩٩٨٨    لغة اجنليزية

3٠3 1٠11      االتصاالت اإلدارية وكتابة التقـارير   

)PAR(                   

دراسات سلوكية وإجتماعية          )12 وحدة(

مقررات إلزامية                                                                              )٩وحدات(

1٠1 13٥٠     مدخل إلى علم النفس

11٠ 1٠3٠     مباديء االقتصاد اجلزئي

111 1٠3٠     مباديء االقتصاد الكلي

مقررات اختيارية:                                )٣ وحدات(

يختار الطالب مقرراً من املقررات التالية:

1٠1 ٠33٠    التاريخ العربي احلديث

1٠1 13٧٠    مدخل إلى علم اإلجتماع

1٠1 13٤٠    اإلنسان والبيئة
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1٠٢ ٠٨٤٠    اإلقتصاد املنزلي

1٠3 13٦٠      حكومة وسياسة الكويت

1٧1 13٧٠      مدخل اإلنثروبولوجيا

٢٠٥ 13٥٠        علم النفس اإلجتماعي

  إنسانيات وعلوم طبيعية وبيولوجية )٩ وحدات(

مقررات إلزامية                                                                                  )6وحدات(

11٠ ٠٢٠٠      قانون جتاري

1٠٢ ٠33٠       تاريخ احلضارة العربية اإلسالمية *

مقررات اختيارية:                                   )٣ وحدات(

يختار الطالب مقرر من املقررات التالية:

1٠1 ٠3٦٠      فلسفة العلوم

1٠٢ ٠3٦٠      املدخل إلى املنطق

1٠٢ ٠٩٠٠      الثقافة اإلسالمية

1٠3 ٠3٦٠      مباديء الفلسفة

1٠٥ ٠٢٠٠      حقوق اإلنسان

1٠٨ ٠3٦٠      األخالق واجملتمع احلديث

1٠1 ٠٦٥٠      أساسيات البترول

1٠1 ٠٤٩٠        بيولوجي )1(

1٠1 ٠٤٦٠      جولوجيا طبيعية

1٠٢ ٠٤٦٠      جولوجيا تاريخية

111 ٠٤3٠      الطاقة واالنسان

111 ٠٤٩3        مدخل إلى علوم األحياء والطبيعة

111 ٠٤٦٠      األرض والكون

11٢ ٠٤٦٠      موارد األرض الطبيعية

11٢ ٠٤٩3      بيولوجيا اإلنسان

113 ٠٤٦٠      األرض املتغيرة

٢٢٧ ٠٤٦٠      جيولوجيا بيئية

٢٦1 ٠٤٩٤      مبادئ علم البيئة النباتية

1٠٠ ٠٤٢٠      الكيمياء واحلياة

 تكنولوجيا املعلومات        )6 وحدات(

13٠ 1٠13      تطبيقــات احلاســب اآللـي فـي  

                      األعمال التجارية

٢٤٠ 1٠13       مقدمة في نظم املعلومات

)*( يوجد مقررات بديلة لهذا املقرر



٢٢٠

إختيار مطلق            )6وحدات(

يختار الطالب مقررين مما تعرضه اجلامعة

ثالثاً: متطلبات الكلية املشتركة       )3٦ وحدة(

111 1٠٢٠      مقدمة في احملاسبة املالية )1(

11٢ 1٠٢٠      مقدمة في احملاسبة املالية )٢(

٢٠1 1٠11      مباديء اإلدارة

)PAR( ٢٠٥ 1٠11      السلوك التنظيمي

٢٠٥ 1٠13        مبادئ التحليل الكمي في اإلدارة

٢٢٠ 1٠1٢       مباديء اإلدارة املالية

٢1٠ 1٠13       إدارة ا العمليات

)PAR( ٢1٢ 1٠3٠       نقود وبنوك

٢1٤ 1٠٢٠       مقدمـــة فـــي محاسبــــة 

                      التكـاليف واإلدارية

)PAR( ٢٢٠ 1٠11       مباديء التسويق

3٠٧ 1٠٦٠       أخالقيـــات منظمـة األعمــال 

)PAR( واجملتمع                      

)PAR( ٤٥٠ 1٠11       اإلدارة اإلستراتيجية

رابعاً:  متطلبات التخصص                )٢٧ وحدة(

مقررات اجبارية                                       )1٥ وحدة(

3٠٥ 1٠11       إدارة املوارد البشرية

31٠ 1٠11       ريــــــادة األعمـــــــال وإدارة 

)PAR(  املشروعــات الصغيرة                      

31٥ 1٠11       التخطيط واتخـــاذ القــرارات 

                      االدارية  

٤1٢ 1٠11       التطوير والتغييــر التنظيمـي 

)PAR(                      

٤٦٠ 1٠11       إدارة األعمال الدولية

مقررات اختيارية                             )1٢ وحدات(

يختار الطالب ٤ مقررات من املقررات التالية:

3٠٠ 1٠11      طـرق بحـث لإلدارة

٤٠٥ 1٠11      تخطيــــط واختيــــار املـــوارد 

                     البشريــة

٤٠٦ 1٠11      نظم التعويضـات

٤٠٧ 1٠11      تخطيـــط وتنميــة املستقبــل 

                     الوظيفي

٤1٠ 1٠11      نظريةوتصميم التنظيـم

٤1٤ 1٠11      القيادة وديناميكية اجلماعـات

٤٧٠ 1٠11      حـلقــــــة نقاشيــــة فـــــي 

                     اإلدارة )إمتام ٩٠ وحدة(

٤٨٠ 1٠11      تدريــــــب عملــــــي فـــــي 

                     اإلدارة )إمتام ٩٠ وحدة(

٤٩٠ 1٠11      موضوعــــات خاصـــــة فــــي 

                     اإلدارة )موافقة القسم(

٤3٦ 1٠11      احلوكمة املؤسسيه وأخالقيات العمل

٤٢3 1٠11      استراتيجية وإدارة اإلبتكار

٤٢٥ 1٠11      منو املشروع الناشئ

3٠٨ 1٠11      التفاوض

خامساً:  مقررات مساندة للتخصص  )٦ وحدات(

3٢٢ 1٠11       سلوك املستهلك

3٥1 1٠13       مقدمة في التجارة اإللكترونية

احلد األدنى ملتطلبات التخرج 13٠ وحـدة دراسيـة
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)PAR( ــ  مقررات تدرس جزئياً باللغـة العربيــة.

وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية



وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

٢٢1

املقررات املطلوبة للتخرج  )قسم اإلدارة والتسويق(  ـــ  )برنامج التسويق(

 للطلبة املستجدين للعام اجلامعي ٢٠٢٠/٢٠٢1

أوالً:  مقررات عالجية غير محتسبة

٠٩٦ ٩٩٨٨   لغة اجنليزية )احلصـول علـى درجـة  

                  أقـــل٦٠٪ فــي اختبــار القبــول   

                  بجامعةالكويت(

٠٩٨ 1٠٠٠   رياضة متهيدية للتجاريني )أو اجتياز     

                  اختبار القبول(

ثانياً:  متطلبات جامعية                   )61 وحدة(

مهارات اللغة اإلجنليزية                    )4 وحدات(

1٠٦ ٩٩٨٨   لغة اجنليزية )٠٩٦ ط ك أو احلصول   

                     على درجـة ٦٠٪ - ٨٠٪ فـي اختبـار    

                  القبول بجامعة الكويت(

مهارات حتليلية وكمية                    )٩ وحدات(

11٠ 1٠13     رياضة للعلوم التجارية  

1٢٠ 1٠13     إحصاء للعلوم التجارية )1(

٢٢٠ 1٠13     إحصاء للعلوم التجارية )٢(

مهارات اإلتصال                              )15 وحدة(

1٠1 ٠31٠    مهارات االتصال اللغوية

1٠٢ ٠31٠    جماليات االدب العربي

1٢٦ ٩٩٨٨    لغة إجنليزية

1٤٦ ٩٩٨٨    لغة اجنليزية

3٠3 1٠11      االتصاالت اإلدارية وكتابة التقـارير   

)PAR(                   

دراسات سلوكية وإجتماعية          )12 وحدة(

مقررات إلزامية                                                                              )٩وحدات(

1٠1 13٥٠     مدخل إلى علم النفس

11٠ 1٠3٠     مباديء االقتصاد اجلزئي

111 1٠3٠     مباديء االقتصاد الكلي

مقررات اختيارية:                                )٣ وحدات(

يختار الطالب مقرراً من املقررات التالية:

1٠1 ٠33٠    التاريخ العربي احلديث

1٠1 13٧٠    مدخل إلى علم اإلجتماع

1٠1 13٤٠    اإلنسان والبيئة
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3

3
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1٠٢ ٠٨٤٠    اإلقتصاد املنزلي

1٠3 13٦٠      حكومة وسياسة الكويت

1٧1 13٧٠      مدخل اإلنثروبولوجيا

٢٠٥ 13٥٠        علم النفس اإلجتماعي

  إنسانيات وعلوم طبيعية وبيولوجية )٩ وحدات(

مقررات إلزامية                                                                                  )6وحدات(

11٠ ٠٢٠٠      قانون جتاري

1٠٢ ٠33٠       تاريخ احلضارة العربية اإلسالمية *

مقررات اختيارية:                                   )٣ وحدات(

يختار الطالب مقرر من املقررات التالية:

1٠1 ٠3٦٠      فلسفة العلوم

1٠٢ ٠3٦٠      املدخل إلى املنطق

1٠٢ ٠٩٠٠      الثقافة اإلسالمية

1٠3 ٠3٦٠      مباديء الفلسفة

1٠٥ ٠٢٠٠      حقوق اإلنسان

1٠٨ ٠3٦٠      األخالق واجملتمع احلديث

1٠1 ٠٦٥٠      أساسيات البترول

1٠1 ٠٤٩٠        بيولوجي )1(

1٠1 ٠٤٦٠      جولوجيا طبيعية

1٠٢ ٠٤٦٠      جولوجيا تاريخية

111 ٠٤3٠      الطاقة واالنسان

111 ٠٤٩3        مدخل إلى علوم األحياء والطبيعة

111 ٠٤٦٠      األرض والكون

11٢ ٠٤٦٠      موارد األرض الطبيعية

11٢ ٠٤٩3      بيولوجيا اإلنسان

113 ٠٤٦٠      األرض املتغيرة

٢٢٧ ٠٤٦٠      جيولوجيا بيئية

٢٦1 ٠٤٩٤      مبادئ علم البيئة النباتية

1٠٠ ٠٤٢٠      الكيمياء واحلياة

 تكنولوجيا املعلومات        )6 وحدات(

13٠ 1٠13      تطبيقــات احلاســب اآللـي فـي  

                      األعمال التجارية

٢٤٠ 1٠13       مقدمة في نظم املعلومات

)*( يوجد مقررات بديلة لهذا املقرر



٢٢٢

وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

إختيار مطلق            )6وحدات(

يختار الطالب مقررين مما تعرضه اجلامعة

ثالثاً: متطلبات الكلية املشتركة       )3٦ وحدة(

111 1٠٢٠      مقدمة في احملاسبة املالية )1(

11٢ 1٠٢٠      مقدمة في احملاسبة املالية )٢(

٢٠1 1٠11      مباديء اإلدارة

)PAR( ٢٠٥ 1٠11      السلوك التنظيمي

٢٠٥ 1٠13        مبادئ التحليل الكمي في اإلدارة

٢٢٠ 1٠1٢      مباديء اإلدارة املالية

٢1٠ 1٠13      إدارة ا العمليات

)PAR( ٢1٢ 1٠3٠      نقود وبنوك

٢1٤ 1٠٢٠      مقدمــــة فـــي محاسبــــة  

                     التكـاليف واإلدارية

)PAR( ٢٢٠ 1٠11      مباديء التسويق

3٠٧ 1٠٦٠      أخالقيــات منظمـة األعمـــال 

)PAR( واجملتمع                     

)PAR( ٤٥٠ 1٠11      اإلدارة اإلستراتيجية

رابعاً:  متطلبات التخصص                )٢٧ وحدة(

مقررات اجبارية                                       )1٥ وحدة(

3٢٢ 1٠11       سلوك املستهلك

33٠ 1٠11       اإلتصاالت التسويقية

 )PAR( ٤٢٠ 1٠11       بحوث التسويق

٤٤1 1٠11       التسويق الدولي

٤٥1 1٠11       إدارة التسويــق االستراتيجــي 

)PAR(                      

مقررات اختيارية                             )1٢ وحدات(

يختار الطالب ٤ مقررات من املقررات التالية:

3٢٤ 1٠11     تسويق اخلدمات

3٢٥ 1٠11     البيـــــــع الشخصــــي وإدارة 

)PAR( املبيعــات                    

3٢٦ 1٠11     تسويق التجزئة

33٥ 1٠11     التسويق املباشر

٤٢1 1٠11     التسويق للمنظمات

٤٢٢ 1٠11     إدارة اإلمداد والتوزيع

٤٢٤ 1٠11     قنوات التوزيع

٤3٠ 1٠11     التسويق عبر اإلنترنت

٤٧1 1٠11        حلقـة نقاشيــة فــي التسويــق

                    )إمتام ٩٠ وحدة(

٤٨1 1٠11       تدريــب عملــي فــي التسويـــق

                    )إمتام ٩٠ وحدة(

٤٩1 1٠11     موضوعات خاصة في التسويق

خامساً:  مقررات مساندة للتخصص  )٦ وحدات(

3٥1 1٠13     مقدمة في التجارة اإللكترونية

1٠1131٠       ريادة األعمال واملشروعات الصغيرة

احلد األدنى ملتطلبات التخرج 13٠ وحـدة دراسيـة
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)PAR( ــ  مقررات تدرس جزئياً باللغـة العربيــة.



وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

٢٢3

املقررات املطلوبة للتخرج )برنامج اإلدارة العامة( للطلبة املستجدين للعام اجلامعي ٢٠٢٠/٢٠٢1

أوالً:  مقررات عالجية غير محتسبة

٠٩٦ ٩٩٨٨   لغة اجنليزية )احلصـول علـى درجـة  

                  أقـــل٦٠٪ فــي اختبــار القبــول   

                  بجامعةالكويت(

٠٩٨ 1٠٠٠   رياضة متهيدية للتجاريني )أو اجتياز     

                  اختبار القبول(

ثانياً:  متطلبات جامعية                   )61 وحدة(

مهارات اللغة اإلجنليزية                    )4 وحدات(

1٠٦ ٩٩٨٨   لغة اجنليزية )٠٩٦ ط ك أو احلصول   

                     على درجـة ٦٠٪ - ٨٠٪ فـي اختبـار    

                  القبول بجامعة الكويت(

مهارات حتليلية وكمية                    )٩ وحدات(

11٠ 1٠13     رياضة للعلوم التجارية  

1٢٠ 1٠13     إحصاء للعلوم التجارية )1(

٢٢٠ 1٠13     إحصاء للعلوم التجارية )٢(

مهارات اإلتصال                              )15 وحدة(

1٠1 ٠31٠    مهارات االتصال اللغوية

1٠٢ ٠31٠    جماليات االدب العربي

1٢٦ ٩٩٨٨    لغة إجنليزية

1٤٦ ٩٩٨٨    لغة اجنليزية

3٠3 1٠11      االتصاالت اإلدارية وكتابة التقـارير   

)PAR(                   

دراسات سلوكية وإجتماعية          )12 وحدة(

مقررات إلزامية                                                                              )٩وحدات(

1٠1 13٥٠     مدخل إلى علم النفس

11٠ 1٠3٠     مباديء االقتصاد اجلزئي

111 1٠3٠     مباديء االقتصاد الكلي

مقررات اختيارية:                                )٣ وحدات(

يختار الطالب مقرراً من املقررات التالية:

1٠1 ٠33٠    التاريخ العربي احلديث

1٠1 13٧٠    مدخل إلى علم اإلجتماع

1٠1 13٤٠    اإلنسان والبيئة
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3

3

3

3
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1٠٢ ٠٨٤٠    اإلقتصاد املنزلي

1٠3 13٦٠      حكومة وسياسة الكويت

1٧1 13٧٠      مدخل اإلنثروبولوجيا

٢٠٥ 13٥٠        علم النفس اإلجتماعي

  إنسانيات وعلوم طبيعية وبيولوجية )٩ وحدات(

مقررات إلزامية                                                                                  )6وحدات(

11٠ ٠٢٠٠      قانون جتاري

1٠٢ ٠33٠       تاريخ احلضارة العربية اإلسالمية *

 

مقررات اختيارية:                                   )٣ وحدات(

يختار الطالب مقرر من املقررات التالية:

1٠1 ٠3٦٠      فلسفة العلوم

1٠٢ ٠3٦٠      املدخل إلى املنطق

1٠٢ ٠٩٠٠      الثقافة اإلسالمية

1٠3 ٠3٦٠      مباديء الفلسفة

1٠٥ ٠٢٠٠      حقوق اإلنسان

1٠٨ ٠3٦٠      األخالق واجملتمع احلديث

1٠1 ٠٦٥٠      أساسيات البترول

1٠1 ٠٤٩٠        بيولوجي )1(

1٠1 ٠٤٦٠      جولوجيا طبيعية

1٠٢ ٠٤٦٠      جولوجيا تاريخية

111 ٠٤3٠      الطاقة واالنسان

111 ٠٤٩3        مدخل إلى علوم األحياء والطبيعة

111 ٠٤٦٠      األرض والكون

11٢ ٠٤٦٠      موارد األرض الطبيعية

11٢ ٠٤٩3      بيولوجيا اإلنسان

113 ٠٤٦٠      األرض املتغيرة

٢٢٧ ٠٤٦٠      جيولوجيا بيئية

٢٦1 ٠٤٩٤      مبادئ علم البيئة النباتية

1٠٠ ٠٤٢٠      الكيمياء واحلياة

 تكنولوجيا املعلومات        )6 وحدات(

13٠ 1٠13      تطبيقــات احلاســب اآللـي فـي  

                      األعمال التجارية

٢٤٠ 1٠13       مقدمة في نظم املعلومات

)*( يوجد مقررات بديلة لهذا املقرر



٢٢٤

وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

إختيار مطلق            )6وحدات(

يختار الطالب مقررين مما تعرضه اجلامعة

ثالثاً: متطلبات الكلية املشتركة       )3٦ وحدة(

111 1٠٢٠      مقدمة في احملاسبة املالية )1(

11٢ 1٠٢٠      مقدمة في احملاسبة املالية )٢(

٢٠1 1٠11      مباديء اإلدارة

)PAR( ٢٠٥ 1٠11      السلوك التنظيمي

٢٠٥ 1٠13        مبادئ التحليل الكمي في اإلدارة

٢٢٠ 1٠1٢      مباديء اإلدارة املالية

٢1٠ 1٠13      إدارة ا العمليات

)PAR( ٢1٢ 1٠3٠      نقود وبنوك

٢1٤ 1٠٢٠      مقدمــــة فــي محاسبـــــة 

                     التكـاليف واإلدارية

)PAR( ٢٢٠ 1٠11      مباديء التسويق

3٠٧ 1٠٦٠      أخالقيـــات منظمــة األعمــال 

)PAR( واجملتمع                     

)PAR( ٤٥٠ 1٠11      اإلدارة اإلستراتيجية

رابعاً:  متطلبات التخصص                )33 وحدة(

مقررات اجبارية                                       )٢٤ وحدة(

11٢ 1٠٦٠      مقدمة في اإلدارة العامة

٢33 1٠٦٠      رسم السياسة العامة

٢٥٥ 1٠٦٠      إدارة الكفاءات البشرية  

3٨٨ 1٠٦٠      املوازنـــة العامــة وإدارة املاليـة 

                     العامـة 

31٠ 1٠٦٠      مناهج البحــث العلمــي فــي 

                     اإلدارة العامة

٤٢٤ 1٠٦٠      نظم معلومات اإلدارة العامـــة

٤1٩ 1٠٦٠      احلوكمـــة والقيـــــادة فـــي 

                     املنظمــات العامة

٤٨٠ 1٠٦٠      التدريـب امليدانــي: ) إمتــام 111  

                     وحـــدة دراسيــة وإمتــام كــل  

                     مقررات التخصص اإلجباريـــة(

أو

٤٩٠ 1٠٦٠      مشروع تخرج ) إمتام 111 وحـــدة  

                        دراسيـة وإمتـــام كــل مقـــررات 

                     التخصص اإلجبارية(

مقررات اختيارية                               )٩ وحدات(

)مقرر واحد على األقل مستوى ٤٠٠(

3٦٦ 1٠٦٠     تقييم البرامج العامة 

3٩٩ 1٠٦٠     أخالقيات وقيم العمل في اإلدارة

311 1٠٦٠     إدارة العمــــــــل التــطوعـــي 

                    واملنظمــات الغير الربحية

31٢ 1٠٦٠     القانون اإلداري

313 1٠٦٠     إدارة احلكومات احمللية

31٥ 1٠٦٠     التغيير التنظيمي

٤٧٧ 1٠٦٠      موضوعات خاصة في اإلدارة العامة

٤1٠ 1٠٦٠     اإلصالح اإلداري

٤11 1٠٦٠     حتليـــــل السياســات العامـــة 

                    واتخــاذ القرار

٤1٧ 1٠٦٠     إدارة التنمية

٤٢٠ 1٠٦٠     احلكومة اإللكترونية

خامساً:  مقررات مساندة للتخصص  )٦ وحدات(

3٠1 1٠3٠     تنمية إقتصادية

33٠ 1٠3٠     مالية عامة

احلد األدنى ملتطلبات التخرج 13٦ وحـدة دراسيـة
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٢٢٥

التخصص املساند في العلوم اإلدارية
قسم اإلدارة والتسويق

برنامج اإلدارة

متطلبات التخصص املساند )24 وحدة(

مقررات اجبارية )15 وحدة(

مبادئ االقتصاد )للطلبة من خارج كلية العلوم اإلدارية(  1٠3٠ 1٠٤

مبادئ احملاسبة املالية واإلدارية )للطلبة من خارج كلية العلوم اإلدارية(  1٠٢٠ 1٤1

مبادئ اإلدارة )جزئياً باللغة العربية(  1٠11 ٢٠1

السلوك التنظيمي )جزئياً باللغة العربية(  1٠11 ٢٠٥

إدارة املوارد البشرية  1٠11 3٠٥

مقررات اختيارية )٩ وحدات(
يختار الطالب 3 مقررات من القسم العلمي على ان يكون مقرر واحد على األقل مبستوى ٤٠٠

التخطيط واتخاذ القرارات  1٠11 31٥

إدارة اجلودة الشاملة  1٠11 31٢

تخطيط واختيار موارد بشرية  1٠11 ٤٠٥

نظرية التنظيم  1٠11 ٤1٠

نظم التعويضات  1٠11 ٤٠٦

حلقة نقاشية في اإلدارة والتنظيم )موافقة القسم(  1٠11 ٤٧٠



٢٢٦

قسم اإلدارة والتسويق
برنامج التسويق

متطلبات التخصص املساند )24 وحدة(

مقررات اجبارية )15 وحدة(

مبادئ االقتصاد )للطلبة من خارج كلية العلوم اإلدارية(  1٠3٠ 1٠٤

1٤1 1٠٢٠        مبادئ احملاسبة املالية واإلدارية )للطلبة من خارج كلية العلوم اإلدارية(

مبادئ اإلدارة )جزئياً باللغة العربية(  1٠11 ٢٠1

مبادئ التسويق )جزئياً باللغة العربية(  1٠11 ٢٢٠

سلوك املستهلك  1٠11 3٢٢

مقررات اختيارية )٩ وحدات(
يختار الطالب 3 مقررات من القسم العلمي على ان يكون مقرر واحد على األقل مبستوى ٤٠٠

تسويق خدمات  1٠11 3٢٤

البيع الشخصي وإدارة املبيعات )جزئياً باللغة العربية(  1٠11 3٢٥

تسويق التجزئة   1٠11 3٢٦

االتصاالت التسويقية  1٠11 33٠

بحوث التسويق )جزئياً باللغة العربية(  1٠11 ٤٢٠

إدارة اإلمداد التوزيع  1٠11 ٤٢٢

التسويق الدولي  1٠11 ٤٤1

إدارة التسويق االستراتيجي  1٠11 ٤٥1



٢٢٧

قسم التمويل واملنشآت املالية
برنامج التمويل واملنشآت املالية

متطلبات التخصص املساند )24 وحدة(

مقررات اجبارية )12 وحدة(

مبادئ   احملاسبة  املالية  واالدارية  )للطلبة من خارج كلية العلوم اإلدارية(   1٠٢٠ 1٤1

1٢٠ 1٠13                        احصاء للعلوم التجارية )1(

مبادئ اإلدارة املالية   1٠1٢٢٠ ٢

مبادئ االستثمار   1٠1٢ 3٢٠

مقررات اختيارية )12 وحدة(

يختار الطالب ٤ مقررات من القسم العلمي على ان يكون مقرر واحد على األقل مبستوى ٤٠٠

التمويل واالستثمار اإلسالمي )جزئياً باللغة العربية(   1٠1٢ 31٦

إدارة مالية متوسطة   1٠1٢ 3٢٧

النماذج املالية   1٠1٢ 3٤٠

٤1٥ 1٠1٢   التمويل الكمي

إدارة محافظ االستثمار   1٠1٤٢٠ ٢

األسواق املالية   1٠1٤٢٢ ٢

املوازنة الرأسمالية والتمويل طويل األجل   1٠1٤٢٥ ٢

اخليارات واألسواق املستقبلية   1٠1٤٢٦ ٢

متويل املشروعات الصغيرة   1٠1٤٢٨ ٢

التمويل السلوكي   1٠1٤ ٢3٥

االستثمارات البديلة   1٠1٤٤٥ ٢

تقييم حقوق امللكية   1٠1٤٥٠ ٢

االستثمار والتمويل العقاري   1٠1٤٦٠ ٢

تدريب عملي )موافقة القسم(   1٠1٤٨٠ ٢

موضوعات خاصة في التمويل )موافقة القسم( جزئياً باللغة  العربية   1٠1٤٩٠  ٢



٢٢٨

قسم التمويل واملنشآت املالية
برنامج التأمني

متطلبات التخصص املساند )24 وحدة(
مقررات اجبارية )12 وحدة(

رياضة للعلوم التجارية     1٠13 11٠

مبادئ اإلدارة لغير طلبة العلوم اإلدارية     1٠11 11٠

1٤1 1٠٢٠    مبادئ احملاسبة املالية واإلدارية )للطلبة من خارج كلية العلوم اإلدارية(

إدارة اخلطر والتأمني      1٠1٢ ٢1٢

مقررات اختيارية )12 وحدة(
يختار الطالب ٤ مقررات من القائمة التالية:

مبادئ التأمني )لغير طلبة العلوم اإلدارية(  1٠1٢ 1٧3

التأمني على احلياة  1٠1٢ 31٨

التأمني على املمتلكات واملسئولية  1٠1٢ 31٩

إدارة العمليات التأمينية  1٠1٢ 3٢1

رياضيات التأمني على احلياة  1٠1٢ 3٢٨

التأمينات االجتماعية  1٠1٢ 33٠

إدارة األخطار )مستوى متقدم(  1٠1٤ ٢3٠



٢٢٩

قسم نظم املعلومات وإدارة املعلومات
برنامج نظم املعلومات اإلدارية

متطلبات التخصص املساند )24 وحدة(
 مقررات اجبارية )15 وحدة(

11٠ 1٠11    مبادئ اإلدارة لغير طلبة العلوم اإلدارية

1٠٤ 1٠3٠    مبادئ االقتصاد )للطلبة من خارج كلية العلوم اإلدارية(

13٠ 1٠13             تطبيقات احلاسب اآللي في األعمال التجارية

٢3٠ 1٠13             حل مشكالت األعمال التجارية والبرمجة

٢٤٠ 1٠13              مقدمة في نظم املعلومات

مقررات اختيارية )٩ وحدات(
يختار الطالب 3 مقررات من القائمة التالية:

حتليل وتصميم النظم  1٠13 331

الشبكات واتصاالت البيانات  1٠13 33٦

تطبيقات احلاسب اآللي املتقدمة في األعمال التجارية  1٠13 3٥٠

نظم دعم اإلدارة  1٠13 3٥٢

نظم املعلومات املتكاملة  1٠13 3٥3

نظم قواعد بيانات األعمال التجارية  1٠13 ٤33



٢3٠

قسم اإلقتصاد
برنامج اإلقتصاد

متطلبات التخصص املساند )24 وحدة(

مقررات اجبارية )12 وحدة(

1٤1 1٠٢٠     مبادئ احملاسبة املالية واإلدارية )لغير طلبة العلوم اإلدارية(

11٠ 1٠11     مبادئ اإلدارة لغير طلبة العلوم اإلدارية

11٠ 1٠3٠     مبادئ اإلقتصاد اجلزئي

111 1٠3٠     مبادئ األقتصاد الكلي

مقررات اختيارية )12 وحدة(

يختار الطالب  ٤مقررات من القائمة التالية:

٢٠٥ 1٠3٠     رياضة لالقتصاديني

٢1٠ 1٠3٠     نظرية اقتصادية جزئية

٢11 1٠3٠     نظرية اقتصادية كلية )جزئياً باللغة العربية(

 ٢1٢ 1٠3٠     نقود وبنوك )جزئياً باللغة العربية(

3٠1 1٠3٠       تنمية اقتصادية 

3٠3 1٠3٠       اقتصاديات البترول

3٠٤ 1٠3٠     اقتصاديات الصناعة )جزئياً باللغة العربية(

3٠٧ 1٠3٠     اقتصاديات العمل )جزئياً باللغة العربية(

3٠٩ 1٠3٠     اقتصاديات موارد طبيعية وبيئية )جزئياً باللغة العربية(

311 1٠3٠     مقدمة في االقتصاد اإلسالمي )جزئياً باللغة العربية(

31٢ 1٠3٠     اقتصاديات السكان

31٤ 1٠3٠     اقتصاديات التجارة الدولية

31٥ 1٠3٠     اقتصاديات التمويل الدولي

33٠ 1٠3٠     مالية عامة )جزئياً باللغة العربية(

٤٠٥ 1٠3٠     اقتصاد قياسي 

٤1٦ 1٠3٠      تاريخ فكر اقتصادي )جزئياً باللغة العربية(

٤٧٠ 1٠3٠     حلقة نقاشية في االقتصاد

٤٩1 1٠3٠     موضوعات خاصة في االقتصاد



٢31

قسم احملاسبة
برنامج احملاسبة

متطلبات التخصص املساند )24 وحدة(

مقررات اجبارية )18 وحدة(

مبادئ اإلدارة لغير طلبة العلوم اإلدارية  1٠11 11٠

مبادى االقتصاد )للطلبة من خارج كلية العلوم اإلدارية(  1٠3٠ 1٠٤

مقدمة في احملاسبة املالية )1(  1٠٢٠ 111

مقدمة في احملاسبة املالية )٢(  1٠٢٠ 11٢

مقدمة في محاسبة التكاليف واإلدارية  1٢ ٠٢٠1٤

محاسبة مالية متوسطة )1(  1٢٠ ٠٢٠1

مقررات اختيارية )6 وحدات(
يختار الطالب  مقررين من القائمة التالية:

محاسبة مالية متوسطة )٢(  1٢٠٢ ٠٢٠

احملاسبة في الوحدات احلكومية واملنظمات الالربحية  1٠٢٠ 333

محاسبة منشآت مالية )جزئياً باللغة العربية(  1٠٢٠ 33٥

التكاليف واحملاسبة اإلدارية  1٤ ٠٢٠1٦

التحليل املالي  1٤٦٠ ٠٢٠



٢3٢

قسم اإلدارة العامة
برنامج اإلدارة العامة

متطلبات التخصص املساند )24 وحدة دراسية(
املتطلبات اإلجبارية )15 وحدة دراسية(

مقدمة في اإلدارة العامة  1٠٦٠ 1٠1

رسم وحتليل السياسات العامة  1٢٠ ٠٦٠3

إدارة الكفاءات البشرية   1٢٠٥ ٠٦٠

نظرية املنظمات العامة والسلوك  1٢٠٦ ٠٦٠

املوازنة العامة وادارة املاليه العامة  1٠٦٠ 3٠٨

املتطلبات األختيارية )٩ وحدات دراسية(

يختار الطالب 3 مقررات )اثنني من مستوى 3٠٠ وآخر من مستوى ٤٠٠ بشرط موافقة املرشد 
في قسم اإلدارة العامة(:

3٠1 1٠٦٠         إدارة املؤسسات العامة

3٠٤ 1٠٦٠         الرقابة في اإلدارة العامة

3٠٦ 1٠٦٠         تقييم البرامج العامة

3٠٩ 1٠٦٠         أخالقيات وقيم اخلدمة العامة

٤٠٥ 1٠٦٠                   اإلنتاجية في املنظمات العامة 

٤٠٧ 1٠٦٠                موضوعات خاصة في اإلدارة العامة

٤٠٨ 1٠٦٠                   إعادة هيكلة اإلدارة العامة 

٤٠٩ 1٠٦٠    نظم املعلومات في اإلدارة العامة 
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