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 الرحيم الرحمن هللا بسم

 السياسية والعلوم التجارة كلية

 2019/ 2018 الجامعي العام عن تقرير

 عن الكلية  اوال: نبذة 

 2018للعام ( 1858) رقم التعليم وزير السيد قرار بموجب الكلية انشاء تم -1

 رئيس لسيدا قرار بموجب الكلية مهام ادارة بتسيير للقيام تسيريه لجنة تكليف تم -2

 من تتكون( 2.1.2019) بتاريخ( 15) رقم الجامعة

 الصفة  االسم ر.م

 سايرئ  الزواممحمد  السنوسي د. 1

 عضوا  صالح الفيض امبية ا. 2

 عضوا  حسن  اسامة د. 3

 تم التي البنود أبرز وكاااناا ( 21.1.2019) بتاااريخ لهااا اجتمااا  اول بعقااد اللجنااة قاااماا 

  :هي عليها االتفاق

 واالقسام. االدارا  جميع على االبقاء -1

 ليةك عميد مع باالتفاق وذلك المسااااااتمرين الطلبة وضااااااع لمعالجة الية على االتفاق -2

 مرزق والمحاسبة االقتصاد

قديم لجنة تشاااااااكيلة -3 لداخلية لالئحة مقترح لت ( 1) مرق اللجنة رئيس قرار بموجب ا

  (14.1.209) بتاريخ

 .الكلية شعار مقترح وتقديم وضع بمهمة تقوم لجنة تشكيل -4

  هيكل تنظيمي للكلية واعداد توصيف المهام لكل وظيفة تشكيل لجنة إلعداد  -5

 احصائيات خاصة بالطلبة ثانيا:

 البيان 
القسم 
 العام

قسم 
 المحاسبة

قسم ادارة 
الموارد 
 البشرية

قسم 
التخطيط 
 االقتصادي

 االجمالي

 283 52 24 41 166 الطلبة الجدد بكل قسم

من الدور  خرجين كل قسم
 االول

 13 6 4 3  ـــــــــ

من الدور  خرجين كل قسم
 الثاني

 30 14 6 10 ـــــــــــ
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 2019/ 2018 الجامعي للعام الدراسية الخطة: ثالثا

 األول الفصل

بداية 
 الدراسة 

 االمتحانات
 النصفية

نهاية 
 الدراسة 

بداية 
 االمتحانات

نهاية 
 االمتحانات 

اعالن 
 النتائج 

  المراجعة

6.10.2019 24.11.2019 3.1.2019 9.1.2019 17.1.2019 27.1.2019 31.12019 

 الثاني الفصل

بداية 
 الدراسة 

 االمتحانات
 النصفية

نهاية 
 الدراسة 

بداية 
 االمتحانات

نهاية 
 االمتحانات 

اعالن 
 النتائج 

  المراجعة

2.2.2019 6.3.2019 2.5.2019 4.5.2019 16.5.2019 28.5.2019 11.6.2019 

 الثاني الدور امتحانات

 المراجعة  اعالن النتائج نهاية االمتحانات بداية االمتحانات 

22.6.2019 4.7.2019 25.7.2019 29.7.2019 

 2018/2019االعمال المنجزة خالل العام الجامعي  : رابعا"

  الجامعة مجلس من واعتمادها للكلية الداخلية الالئحةعمل لجنة  استكمال -1

   الكلية شعار وتقديم واعتماد استكمال -2

 رئيس السااايد الي محاضااارها واحالة الكلية لمجلس دورية  خمساااة اجتماعا عقد -3

 الجامعة.

 هذه مهام وتكون 2019 للعام( 9) رقم الكليةقرار عميد  بموجب لجنة شاااااااكل   -4

 :من تتكون، %80 المهمة بنسبةحيث تم انجاز  الذاتية، الدراسة اعداد اللجنة

   2018/2019الجامعي  العام العلمي خالل ناشط" : ال خامسا

 نعقد ا التي االقتصادية( والتنمية االسالمي )التمويل بعنوان ندوة في ومشاركة رعاية -1

     (23/12/2018) بتاريخ

 تنميةوال المحلية )االقتصاااديا  عنوان تح  االول االقتصاااد  المؤتمر لعقد االسااتعداد -2

  29/10/2019 بتاريخ انعقاده المزمع(  االقتصادية

  الصفة االسم ر.م

 رئيسا عميد الكلية  السنوسي محمد الزوام 1

 مقررا وكيل الكلية للشؤن العلمية صالح الفيض ا.انبية 2

 عضوا كليةلقسم الجودة بارئيس  جبريل ابوالقاسم ا.عمر 3

 عضوا العام رئيس القم محمد مفتاح ا.وليد 4

 عضوا الجودة بقسم التخطيط االقتصاد  منسق الطاهر ابوبكر ا.محمد 5

 عضوا منسق الجودة بقسم المحاسبة مصباح الغنا  ا.علي 6

 عضوا ادارة اعضاء هيئة التدريس بالكلية مدير عبدهللا عبدالسالم عبدهللا 7
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 2019/2020 القادم للعام الدراسية الخطة" : سادسا

 األول الفصل

بداية 
 الدراسة 

 االمتحانات
 النصفية

نهاية 
 الدراسة 

بداية 
 االمتحانات

نهاية 
 االمتحانات 

اعالن 
 النتائج 

  المراجعة

31.9.2019 12.10.2019 26.12.2019 28.12.2019 9.1.2020 16.1.2020 23.1.2020 

 الثاني الفصل

بداية 
 الدراسة 

 االمتحانات
 النصفية

نهاية 
 الدراسة 

بداية 
 االمتحانات

نهاية 
 االمتحانات 

اعالن 
 النتائج 

  المراجعة

18.1.2020 29.2.2020 16.4.2020 18.4.2020 30.4.2020 10.5.2020  14.5.2020 

 الثاني الدور امتحانات

 المراجعة  اعالن النتائج نهاية االمتحانات بداية االمتحانات 

13.6.2020 25.6.2020 9.7.2020 16.7.2020 

  القادم العام تنفيذها النشاطات المزمع ":اسابع

 والتنمية المحلية )االقتصاديا  عنوان تح  االول المؤتمر االقتصاد  اقامة -1

 29/10/2019 بتاريخ انعقاده المزمع االقتصادية(

 يلي كما بشأنها التنسيق تم علمية ندوا  ثالث اقامة -2

 التاريخ  المحاضر  القسم  عنوان الندوة

الميزانية التقديرية بالوحدا  االدارية 
 العامة

السنوسي الزوام د. المحاسبة  15.10.2019 

 28.11.2019 ا.انبية صالح الفيض الموارد البشيرة ادارة االدارة اإللكترونية

العالقة بين االستثمارا  النفطية والناتج 
اإلجماليالمحلي    

 22.1.2020 ا.عمر ابوالقاسم جبريل التخطيط االقتصاد 

 المشااترك التعاون مجال في لألعمال ساابها حاضاانة في السااادة مع رساامية غير لقاءا  هناك – 3

 ىال الموضااو  احالة يتم سااوف االعمال وريادة الصااغر  بالمشااروعا  تتعلق مواضاايع عدة في

 .الرسمي الطابع الموضو  يأخذ لكي بالجامعة الثقافي التعاون ادارة

للراغبين في دراسااة هذا ـااااااااا سااوف يباشاار قساام العلوم السااياسااية في اسااتقبال الدفعة االولى -4

 التخصص.

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 بشكل المطلوبونسأل هللا التوفيق والسداد في اداء مهامنا 

      

                                                                                    

 ام والسنوسي محمد الز د.                                                                           

   عميد كلية                                                       


