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آلية توزيع الطلبة على التخصصات األكاديمية في عمادة الشؤون 

 األكاديمية في كلية أحمد بن محمد العسكرية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تحديد التخصص للطلبة المستجدين:أوالً: 
 .يدرس جميع الطلبة المستجدين فصل الربيع بتخصص عام -1

وفقققققع الم قققققايير المطلوبقققققة  يهقققققوم الطالقققققت فققققق    ايقققققة فصقققققل الربيقققققع باختيقققققار  -2

 :وفع ال ست المبي ة أمام كل تخصص واحد من التخصصات التالية

 نسبة الطالب المقبولين من العدد الكلي للطالب التخصص

 % 06 إدارة عام

 % 11 قا ون

 % 21 دوليةعالقات 

يكققققققون ر ققققققاب فرصققققققة للطالققققققت خققققققالل أول أسققققققبوعين مققققققن فصققققققل الخريقققققق   -3

 لتهديم طلت تغيير التخصص وي ظر فيه حست الم ايير المطلوبة. 

 :تحديد التخصص لطلبة إدارة عامثانياً: 

وفقققققع الم قققققايير المطلوبقققققة  يهقققققوم طلبقققققة إدارة عقققققام فققققق    ايقققققة فصقققققل الخريققققق   -1

وفققققققع ال سققققققت المبي ققققققة أمققققققام كققققققل  باختيققققققار واحققققققد مققققققن التخصصققققققات التاليققققققة

 :تخصص

نسبة الطالب المقبولين من  التخصص
لطلبة إدارة العدد الكلي 

 عام

نسبة الطالب المقبولين من 
 العدد الكلي للطالب

 % 36 % 16 إدارة 

 % 11 % 21 محاسبة

 % 11 % 21  ظم الم لومات

 

 التقققققال يكقققققون ر قققققاب فرصقققققة للطالقققققت خقققققالل أول أسقققققبوعين مقققققن فصقققققل الربيقققققع  -2

 لتهديم طلت تغيير التخصص وي ظر فيه حست الم ايير المطلوبة. 
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التااااااااي يحاااااااادد ا مجلاااااااا  الشااااااااؤون  المعااااااااايير المطلوبااااااااةثالثاااااااااً: 

لتحديااااااااااد التخصااااااااااص  األكاديميااااااااااة ويعتمااااااااااد ا مجلاااااااااا  الكليااااااااااة

 :طلبةلل

 احتياج الج ة الموفدة. -1

ب ققققققا  علقققققق   ضققققققمن حققققققدود ال سققققققبة المهققققققررة للهسققققققم الم  قققققق   يهبققققققل الطالققققققت -2

رغبتققققه ا ولقققق  فقققق  حققققال حصققققوله علقققق  تهققققدير جيققققد علقققق  ا قققققل فقققق  المهققققرر 

 عل  ال حو التال : ذي ال القة بالتخصص المطلوت

 مبادئ اإلدارة قسم اإلدارة

 مبادئ ال القات الدولية قسم ال القات الدولية

 مبادئ الها ون قسم الها ون

 مبادئ المحاسبة قسم المحاسبة

 أسس تك ولوجيا الم لومات الم لوماتقسم  ظم 

إذا لققققم يتحهققققع النقققققرط الذققققا   فل ققققه ياخقققققذ بم يققققار الم ققققدل ال قققققام الققققذي حصقققققل  -3

 .للتفاضل بالتوزيع عل  التخصصات المختلفةعليه الطالت كم يار 

 رابعاً: الحاالت الخاصة:
فققققق  حقققققال وجقققققود حقققققاعت خاصقققققةؤ فل  قققققا ت قققققر  علققققق  مجلقققققس النقققققاون ا كاديميقققققة 

 الهرار الم است بنأ  ا.عتخاذ 
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تخصص عام

ربيع يتم ف    اية فصل ال
اختيار أحد التخصصات

التالية

إدارة عام

ري  يتم ف    اية فصل الخ
اختيار واحد من 
التخصصات التالية

المحاسبة ظم الم لومات إدارة

عالقات دولية قا ون


