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دليل اجلامعة



اأبنائي الطلبة،،، 

بيئة  وتوفري  التعليم  بنوعية  بالإرتقاء  فاعاًل  و�شريكا  متميزًا  علميًا  لتكون �شرحًا  التطبيقية  العلوم  اأن�شاأت جامعة  لقد 

جامعية خالقة مبنية على الإبداع والتتفاعل من خالل اإعتماد املعايري الوطنية والدولية جلودة التعليم وتطوير خططه 

ومناهجة ومبا يتالئم مع التطورات العاملية لتلبية اإحتياجات املجتمع املحلي والإقليمي والدويل.

واأزجي لكم حتيات جمل�س اإدارة اجلامعة �شاحب القرار الأول باإن�شاء هذه اجلامعة التي بزغت من بني اأح�شان ينابيع 

اأ�شحاب احل�شارة  الطيبني  واأهلها  العريق  دملون  ما�شي  زينتها من  تاأخذ  وثقافة  علم  منارة  لت�شبح  البحرين اجلميلة 

والثقافة وعزمية اأهلها احلاليني، الأمر الذي جعلنا نعمل على رفع �شوية التعليم العايل، لأن هذا هو الهدف الإ�شمى الذي 

كلمة رئي�س اجلامعة



حر�شت اجلامعة على القيام به لت�شهم يف تنمية وخلق اأجيال واعية �شواء يف داخل مملكة البحرين اأو خارجها.

ومن املرتكزات التي ت�شعى اإليها اجلامعة هي مواكبة التطور التكنولوجي الكبري على م�شتوى العامل عن طريق طرح برامج 

اإن حمور  كما  واملعلوماتية  والإدارية  وال�شيا�شية  القت�شادية  الأ�شعدة  كافة  التنمية على  تخدم عملية  ذات �شفة علمية 

اهتمام اجلامعة ين�شب على اإعداد الطالب علميًا ونف�شيًا واجتماعيًا باإدخال برامج املهارات احلياتية التي تك�شبه اأ�شلوبًا 

متميزًا يف التعامل مع اأ�شاتذته وزمالئه.

الها�شمية وجامعة  الأردنية  اململكة  موؤتة يف  التعاون مع جامعات عربية وعاملية كجامعة  اتفاقيات  العديد من  وللجامعة 

حلوان يف جمهورية م�شر العربية وجامعة ال�شودان للعلوم والتكنولوجيا يف جمهورية ال�شودان ال�شقيقة، وجامعة تروي يف 

الوليات املتحدة الأمريكية.

ع�شوية  لديها  فهي  ودولية،  عربية  ومنظمات  هيئات  من  العتماد  و�شهادات  الع�شويات  من  العديد  لديها  اجلامعة  اأن 

كاملة يف احتاد اجلامعات العربية، وهي ع�شو يف اجلمعية الدولية للجامعات ومقرها فرن�شا، وع�شو يف املنظمة العربية 

للم�شوؤولني عن القبول والت�شجيل يف جامعة الدول العربية، ومقرها دولة الكويت، وحا�شلة على �شهادة املعادلة من هيئة 

الأكرو يف الوليات املتحدة الأمريكية لربامج اجلامعة حيث ياأتي هذا الت�شديق بناًء على نتائج التقومي العلمي للموؤهالت 

العلمية يف جمال التعليم دوليًا.

واإذا كانت اجلامعة يف عامها الأول منذ انطالقتها قد بداأت يف موقعها املوؤقت فاإنها تخطط لبناء حرم جامعي جديد 

متميز تتوافر فيه جميع متطلبات اجلامعة من قاعات تدري�س وخمتربات و�شالت ريا�شية و�شكن جامعي.

هذا وتبقى املحبة واحلوار بني اإدارة اجلامعة والطلبة خا�شية دائمة ل�شتمرار العالقة الإن�شانية الطيبة.  

متنياتي جلميع الطلبة بالنجاح والتوفيق واإىل ذويهم بكل املحبة والتقدير.

          اأ.د. وهيب اأحمد اخلاجة

                                                                                            رئيـ�س اجلـامعة
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اأع�ضاء جمل�س الإدارة

ال�شيد عبداهلل اأحمد نا�س  .1 رئي�س املجل�س 

ال�شيد �شمري عبداهلل نا�س  .2 ع�شو املجل�س 

اأ.د وهيب اأحمد اخلاجة  .3 ع�شو املجل�س 

ال�شيد عادل عبداهلل نا�س  .4 ع�شو املجل�س 

ال�شيد حممد اأحمد اخلاجة  .5 ع�شو املجل�س 

اأع�ضاء جمل�س الأمناء

ال�شيد عبداهلل اأحمد نا�س  .1 رئي�س املجل�س 

ال�شيد �شمري اأحمد نا�س  .2 نائب رئي�س املجل�س 

اأ.د �شعدون �شعد ال�شعدون  .3 ع�شوًا 

اأ.د وهيب اأحمد اخلاجة  .4 ع�شوًا 

اأ.د عبداهلل حممد رحمة ال�شامي  .5 ع�شوًا 

ال�شيد عادل عبداهلل نا�س  .6 ع�شوًا 

د. يو�شف يعقوب ال�شلطان  .7 ع�شوًا 

ال�شيد حممد اأحمد اخلاجة  .8 ع�شوًا 
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اأع�ضاء جمل�س اجلامعة للعام الدرا�ضي 2012/2011

رئي�س املجل�سرئي�س اجلامعة  اأ.د وهيب اأحمد اخلاجة 1.

نائب رئي�س اجلامعة لل�شوؤون الأكادميية وجودة  اأ.د هالل حممد يو�شف بياتي2.

التعليم 

ع�شو املجل�س

ع�شو املجل�سعميد كلية احلقوقاأ.د حممد املحا�شنة3.

القائم باأعمال عميد البحث العلمي والدرا�شات اأ.د اأحمد ح�شن4.

العليا 

ع�شو املجل�س

ع�شو املجل�سنائب رئي�س اجلامعة لل�شوؤون الإدارية واملاليةد. هيثم عي�شى القحطاين5.

ع�شو املجل�سعميد كلية الآداب والعلومد. جمال مكي عبد اجلبار6.

ع�شو املجل�سعميد �شوؤون الطلبةد. نهاد اأحمد اجلبوري7.

م�شت�شار الرئي�س للقول والت�شجيل   وللتدريب اأ. علي حمدان8.

امل�شتمر

 اأمينًا للمجل�س
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م�ضرية اجلامعة يف �ضطور

ترتبط جامعة العلوم التطبيقية يف مملكة البحرين بجامعة موؤتة بجناحيها املدين والع�شكري يف اململكة الأردنية الها�شميه 

اإرتباط موائمة علمية ولكنها ت�شكل وحدة تعليمية م�شتقلة متامًا يف كادرها التعليمي وترخي�شها املمنوح من وزارة الرتبية 

والتعليم بالبحرين. 

وت�شعى اجلامعة لأن تكون موئال للعلم والف�شيله والتميز العلمي والعملي عن طريق اإعداد كوادر ب�شريه ملتزمة بقيمنا 

الإجتماعيه وموؤهله ب�شوره متميزة نظريًا وعمليًا لتواكب التطورات العلميه املختلفه ومبا �شي�شهم ب�شكل فعال يف تنمية 

وتطوير املجتمع اخلليجي خا�شه، واملجتمع العربي عامة، والنهو�س به عامليًا واقت�شاديًا واجتماعيًا وح�شاريًا.

ولقد ح�شلت اجلامعة على ترخي�س من جمل�س الوزراء رقم  و د 2004/140  املـوؤرخ يف 5 يوليو 2004 م لتكون من اأوائل 

اجلامعات اخلا�شة املرخ�س لها مبزاولة التدري�س باللغتني العربية والجنليزية يف مملكة البحرين.

وقد بني نظام التدري�س يف جامعة العلوم التطبيقية على نظام ال�شاعات املعتمدة )النظام الأمريكي( وعلى ربط النظرية 

بالتطبيق يف جميع التخ�ش�شات التي تدر�شها، وخ�ش�شت اجلامعة للتدريب والتطبيق �شاعات معتمدة اإلزامية ل يتخرج 

الطالب اذا مل يح�شل عليها.

هذا ومتنح جامعة العلوم التطبيقية �ضهادة البكالوري�س يف الفروع التالية:

1.  كلية العلوم الإدارية وت�شمل تخ�ش�شات يف املحا�شبة، واإدارة الأعمال، ونظم املعلومات الإدارية،العلوم   

املالية واملحا�شية،العلوم ال�شيا�شية.

كلية احلقوق وهي تعترب من ال�شروح التعليمية يف مملكة البحرين .  .2  

كلية الآداب والعلوم وت�شمل علم احلا�شوب، وت�شميم جرافيكي، وت�شميم داخلي .  .3  

عمادة البحث العلمي والدرا�شات العليا وت�شم اأق�شام التدريب والتعليم امل�شتمر والدرا�شات العليا.  .4  
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املاج�ضتري:

كلية العلوم الإدارية وت�شمل تخ�ش�شات، اإدارة الأعمال، اإدارة املوارد الب�شرية، املحا�شبة والتمويل.

كلية احلقوق وت�شمل تخ�ش�شات، القانون، القانون التجاري.

الروؤية

روؤية جامعة العلوم التطبيقية اأن تكون اإحدى اجلامعات اخلا�شة الرائدة والداعمة للتعلم التطبيقي يف البحرين ومنطقة 

اخلليج.

الر�ضالة

اإن جامعة العلوم التطبيقية ملتزمة بتقدمي تعليما يف متناول الطلبة ذوي الكفاءة الأكادميية يف البحرين ودول اخلليج 

والدول الأخرى، وتقدمي برامج اأكادميية ذات جودة من �شاأنها تخريج طلبة مزودين باملعرفة واملهارات ذات �شلة حملية 

واأقليمية ، اإ�شافة اىل اأن اجلامعة تلتزم يف ن�شر ثقافة التعليم واملعرفة لطلبتها وهيئة التدري�س واملوظفني وتعزيز ال�شراكات 

والتفاقيات الأكادميية واملهنية، وتطوير عالقاتها املحلية والإقليمية والعاملية واإرتباطها ب�شكل فعال مع املجتمع ب�شفة 

عامة.

النزاهة

ال�شدق والإن�شاف والنزاهة الأكادميية اأمر اأ�شا�شي لروؤيتها ور�شالتها، و�شوف تلتزم ومتتثل لهذه القيمة بطريقة م�شوؤولة 

وملتزمة.

التعاون وروح الفريق

املجتمع يف جامعة العلوم التطبيقية يلتزم بالتعاون وروح الفريق الواحد، واأن تكون هذه القيم من �شميم الثقافة املوؤ�ش�شية، 

و�شوف تعزز هذه القيم بطريقة متفانية.
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الولء

اإن الطلبة والهيئة التدري�شية واملوظفني باجلامعة يكنون الإعتزاز والولء، ويلتزمون بهذه القيم لتكون متاأ�شلة يف ثقافتهم 

بتعاون وتفان.

الإ�ضتجابة وامل�ضاركة املجتمعية:

تت�شم  و�شليمة  هادفة  بطريقة  املجتمعية  وعالقاتهم  ب�شركائهم  يعتزون  باجلامعة  واملوظفني  التدري�شية  والهيئة  الطلبة 

بالحرتام وامل�شوؤولية.

اجلودة

جمتمع جامعة العلوم التطبيقية يثمن اجلودة كنموذج ومعيار يجب ان مييز اجراءاتها وخمرجاتها لالفراد وال�شركاء.

اأهداف اجلامعة 

القيام بامل�شوؤولية الجتماعية وخدمة املجتمع املحلي.  .1  

تعزيز م�شتوى البحث العلمي يف جميع املجالت.  .2  

طرح تخ�ش�شات جديدة ح�شب احتياجات ومتطلبات ال�شوق.  .3  

مواكبة التطورات العلمية وتهيئة املتطلبات الدرا�شية يف اجلامعة.  .4  

قيم اجلامعة 

الثقة والعدالة واحلرية. 	•  

امل�شوؤولية الإجتماعية. 	•  

الإهتمام والإعتناء بالأ�شاتذة واملوظفني والطلبة. 	•  

التعاون. 	•  
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املرونة.  	•  

اخللق والإبداع. 	•  

�ضيا�ضة اجلودة املتبعة باجلامعة

الإهتمام بجودة العملية التعليمية واإعداد الطالب علميًا وعمليًا ليكون مهيئًا ل�شوق العمل من خالل اإختيار وتعيني املوارد 

الب�شرية املوؤهلة وتوفري املختربات املتطورة كما وتعمل اجلامعة وفق معايري اجلودة العاملية والعمل على تطويرها باإ�شتمرار.

 

كليات واأق�ضام اجلامعة

ت�ضم اجلامعة الكليات والأق�ضام التالية:

كلية الآداب والعلوم  .1  

ق�شم علم احلا�شوب. اأ.   

ق�شم الت�شميم والفنون. ب.   

كلية العلوم الإدارية  .2  

ق�شم املحا�شبة والتمويل. اأ.   

ق�شم اإدارة الأعمال. ب.   

ق�شم نظم املعلومات الإدارية. ج.   

ق�شم العلوم ال�شيا�شية. د.   

كلية احلقوق.  .3  

الربامج الأكادميية

متنح جامعة العلوم التطبيقية برنامج البكالوريو�س واملاج�شتري لكل من التخ�ش�شات التالية:
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برامج البكالوريو�س 	•  

بكالوريو�س املحا�شبة. اأ.   

املالية  العلوم  بكالوريو�س  ب.   

واملحا�شبية.

املعلومات  نظم  بكالوريو�س  ج.   

الإدارية.

بكالوريو�س العلوم ال�شيا�شية. د.   

بكالوريو�س اإدارة الأعمال. ه.   

بكالوريو�س احلقوق. و.   

بكالوريو�س علم احلا�شوب. ز.   

بكالوريو�س الت�شميم اجلرافيكي. ح.   

بكالوريو�س الت�شميم الداخلي ط.   

برامج املاج�ضتري 	•  

ماج�شتري املحا�شبة والتمويل. اأ.   

ماج�شتري اإدارة الأعمال. ب.   

ماج�شتري اإدارة املوارد الب�شرية. ج.   

ماج�شتري نظم املعلومات الإدارية. د.   

ماج�شتري القانون. ه.   

ماج�شتري القانون التجاري. و.   

ماج�شتري علم احلا�شوب. ز.   
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املواد امل�ضرتكة وتدر�س جلميع تخ�ض�ضات البكالوريو�س التي تقدمها اجلامعة

متطلبات اجلامعة الإجبارية: 15 �ساعة معتمدة: اأ. 

ال�ضاعات املعتمدةا�ضم املادةرقم املادة

3اللغة العربية101101

3اللغة الأجنليزية 1021011

3اللغة الأجنليزية 1021022

3تاريخ وح�شارة البحرين501105

3مهارات حا�شوب )1(1301100

ب. مواد حرة )6( �ساعات معتمدة يختارها الطالب ح�سب رغبته من مواد اجلامعة.

املجموعة الأوىل )3( �ضاعات معتمدة

ال�شاعات املعتمدةاإ�شم املادةرقم املادة

3الثقافة الإ�شالمية701101

3الإ�شالم وق�شايا الع�شر702101

3الأخالق يف الإ�شالم702102

املجموعة الثانية )3( �ضاعات معتمدة

ال�شاعات املعتمدةاإ�شم املادةرقم املادة

3مهارات حياتية100101

3حقوق الإن�شان602143

3مدخل اإىل علم الجتماع106101

3الإن�شان والبيئة106107

3مدخل اإىل علم املكتبات111111

3الثقافة القت�شادية301100

3مو�شوعات خا�شة1000100
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و�ضف خمت�ضر للم�ضاقات امل�ضرتكة

اللغة العربية: 101101

اأ�شاليبها - قراءًة  اللغة العربية - �شياغة ، وتركيبا ، ومعجما ، ودللة - ومعاجلة  اأ�شا�شيات  تتناول هذه املادة درا�شة 

وتذوقا ، ونقدا - وبيان خ�شائ�شها اجلمالية وقيمها الدللية والتعبريية ، من خالل ن�شو�س تتناول خمتلف الأجنا�س 

الأدبية �شعرا ونرثا .

تاريخ وح�سارة البحرين: 501105

تتناول هذه املادة التعريف  بح�شارة وتاريخ البحرين  ، ومراحل الغزو الربتغايل لهذه املنطقة ، ثم �شراع القوى القليمية 

والدولية بعد خروج الربتغاليني منها ، ثم كيفية �شيطرة قبيلة العتوب عليها ، ومن ثم ال خليفة وازدهار املنطقة بعد 

ت�شلمهم زمام الأمور .

مهارات حا�سوب )1(: 1301100

يهدف هذه امل�شاق اإىل تعزيز مهارات الطالب يف جمال تكنولوجيا املعلومات والنظم احلا�شوبية والتطبيقات ، والربجميات 

من حيث )املفاهيم الأ�شا�شية لتكنولوجيا املعلومات وا�شتخدام الكمبيوتر واإدارة امللفات ومعاجلة الكلمات(. كما يهدف 

امل�شاق اىل اعداد الطالب لمتحان ICDL يف املوا�شيع املذكورة اأعاله.

الثقافة الأ�سالمية:701101

 ، وخ�شائ�شها   ، بها  املرتبطة  الأ�شا�شية  واملفاهيم   ، الإ�شالمية  والثقافة  الثقافة  مبفهوم  التعريف  املادة  هذه  تتناول 

على  واأخطاره  واأ�شاليبه  الثقايف  بالغزو  والتعريف   ، الإ�شالمية  ال�شخ�شية  تكوين  ودورها يف   ، ، وجمالتها  وم�شادرها 

الإ�شالم وامل�شلمني .وحقوق الإن�شان يف الإ�شالم ،والرتطف والإرهاب يف ميزان الإ�شالم.
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حقوق الإن�سان: 602143 

تت�شمن هذه املادة درا�شة فكرة حقوق الإن�شان وحرياته و�شماناتها، ومبداأ امل�شاواة وتطور ذلك عرب التاريخ الب�شري، 

بدءا بالع�شور القدمية، وانتهاء بع�شرنا احلا�شر، مبا يف ذلك احلقوق واحلريات يف ال�شريعة الإ�شالمية ويف القانون 

واحلريات  احلقوق  هذه  واأنواع  وحرياته،  الإن�شان  بحقوق  اخلا�شة  والإعالنات  املواثيق  درا�شة  تتناول  كما  البحريني.  

ومراتبها يف القانون الدويل واملقارن وتطبيقها يف الد�شتور البحريني والقوانني البحرينية املختلفة، اإ�شافة اإىل درا�شة دور 

اجلمعيات الدولية والعربية حلقوق الإن�شان، ومراكز درا�شات الدميقراطية واحلريات العامة وحقوق الإن�شان يف البحرين 

ويف العامل.

املهارات احلياتية: 100101

يهدف م�شاق املهارات احلياتية اإىل تطوير و�شقل الذكاء الجتماعي والتكيف مع الآخرين، و�شبط الذات،وتنظيم الوقت 

وزيادة الوعي بال�شمات ال�شخ�شية اليجابية لتطويرها وال�شلبية للتخل�س منها، بال�شافة اإىل مواجهة امل�شاعر ال�شلبية 

كالغ�شب، وغري ذلك من املهارات.
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كـلـيــة الـحقــوق
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نبذة عن الكلية

لقد اأن�شئت كلية احلقوق يف  جامعة العلوم التطبيقية لت�شاهم مع بقية كليات اجلامعة يف حتقيق ر�شالتها التي تهدف اإىل 

كليات  تتبواأ مكانًا متميزًا بني  اأن  بالفعل  ا�شتطاعت  والبناء، وقد  العطاء  والقادرة على  اإكادمييًا  املوؤهلة  الكوادر  اإعداد 

احلقوق يف اجلامعات البحرينية ، حيث تعد الآن من اأف�شل هذه الكليات واأكرثها تاأثريًا يف املجتمع البحرينى، والف�شل يف 

ذلك يعود اإىل الربنامج الدرا�شي املتميز الذي تقدمه الكلية والذي اأعد اإعدادًا يواكب التطور العلمي يف املجالت القانونية 

والق�شائية حمليًا واإقليميًا وعامليًا، وهذا الربنامج يخ�شع دوريًا للمراجعة ال�شاملة لتحديثه ورفع درجة فعاليته مبا يتنا�شب 

مع امل�شتجدات ومبا يوفر املادة العلمية املتنوعة واملحفزة لذهن الطالب ومقدرته العقلية. وتويل الكلية اهتمامًا خا�شًا 

يت�شمنه  ما  الوثيق بني هذين اجلانبني، من خالل  بالربط  النظرية وذلك  الدرا�شة  اإىل جانب  الطلبة  تدريب  مبو�شوع 

الربنامج من تركيز على النواحي التطبيقية والعملية املتعلقة بتطوير مهارات الطلبة وتاأهيلهم ليكونوا قادرين على الإبداع 

يف املجال املهني ملواجهة الحتياجات املتزايدة يف �شوق العمل لالأفراد ذوي التدريب والتاأهيل املتميز.

    و قد دخل معظم خريجي الكلية جمالت العمل املهني فاأثبتوا جدارتهم وكفاءتهم، واإن كل طالب ميثل بالن�شبة لنا 

اأهمية كربى منذ اأيامه الأوىل يف الكلية �شواًء من الناحية الأكادميية اأو الجتماعية حيث نعمل بجد على منحه الهتمام 

والتعليم الذي يتطلع اإليه والربنامج الدرا�شي الذي يثق به ويوفر له كل املهارات القانونية الأ�شا�شية، ولذلك تقوم الكلية 

دوريًا بال�شتماع لآراء الطلبة يف خمتلف املوا�شيع واإ�شراكهم يف حل امل�شكالت التي تواجه تعليمهم ، حيث يتم ال�شتجابة 

لتطلعاتهم برحابة �شدر ومبا ي�شمن لهم مناخًا منا�شبًا للتعلم. وملا كانت درا�شة القانون تعد مادة غنية ومتنوعة ولها اأثر 

كبري على الن�شاطات الإن�شانية،  هذا ما جعل الكلية ت�شتقطب جمموعة من اأع�شاء هيئة التدري�س على درجة كبرية من 

التميز واخلربة والتنوع يف الخت�شا�شات وال�شن واملقدرة على التعامل مع الطلبة ومراعاة احتياجاتهم والتوا�شل معهم 

على كافة النواحى.  كـلـيــة الـحقــوق
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روؤية الكلية 

ت�شعى الكلية لتكون مركزًا متميزًا حمليًا واإقليميًا يف البحث والدرا�شة القانونية و�شوًل اإىل اخلّريج املتميز والكفء.

ر�ضالة الكلية :

ت�شعى الكلية لإيجاد وتعزيز الثقافة القانونية املطعمة باملهارات وامللكات القانونية خلريجي الكلية، والتي متكنهم من ولوج 

�شوق العمل، بقدرات كافية ومالئمة.  وت�شعى الكلية اإىل ن�شر الثقافة القانونية لدى املواطنني حمليًا واإقليميا، و�شوًل اإىل 

جمتمع ودولة القانون واملوؤ�ش�شات، التي يعرف النا�س فيها حقوقهم وواجباتهم.

اأهداف الكلية:

تكوين ال�شخ�شية القانونية و تنمية الوعي القانوين لدى الطلبة.  -1

2-  تو�شيع الآفاق العامة للطلبة يف جميع املجالت و تو�شيع الإدراك العلمي ل�شتخدام احدث الو�شائل التعليمية والتقنية 

احلديثة.

3-  الربط بني الدرا�شة النظرية و التطبيق العملي من خالل و�شائل التعليم والتعلم املتعددة كاملحاكمات ال�شورية داخل 

اجلامعة و الزيارات امليدانية و التدريب العملي خارج اجلامعة. 

الإ�شراف                                                                         خالل  من  التدري�شية  الهيئة  اأع�شاء  بني  و  بينهم  و  بع�شًا  بع�شهم  مع  الطلبة  بني  فيما  العالقات  4-  توثيق 

الرتبوي و الأكادميي من اجل خلق الفر�س لتعزيز ثقافة الطالب ووعيه.

5-  توثيق اأوا�شر التعاون بني اجلامعة و املجتمع املحلي و الو�شول اإىل املجتمع املحلي عن طريق التدريب و التعليم امل�شتمر 

و الندوات و املحا�شرات و املوؤمترات

العمل على امل�شاهمة يف تطوير القوانني البحرينية و قوانني) دول جمل�س التعاون اخلليجي(  -6

ت�شجيع البحث العلمي وتقدمي درا�شات علمية معمقة  تخدم مملكة البحرين ودول جمل�س التعاون اخلليجي.  -7

رفد مملكة البحرين  ودول جمل�س التعاون اخلليجي بالكوادرالقانونية املوؤهلة لتلبية حاجات �شوق العمل.  -8
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متطلبات القبول يف الكلية

يتم قبول الطلبة يف الكلية ا�شتنادا اإىل املعايري املقره من قبل رئا�شة اجلامعة خلريجي املرحلة الثانوية العامة بفروعها 

العلمي والدبي واملهني وح�شب �شوابط القبول يف كل كلية. 

فر�ص العمل املتاحة خلريجي كلية احلقوق

 اإن اآفاق العمل الوظيفي »الإداري« واملهني العملي وا�شعة اأمام خريجي كلية احلقوق.  ولعل من اأهم ما ميكن اأن ميار�شه طالب 

 احلقوق من اأعمال، ما يلي :

العمل يف ال�شلك الدبلوما�شي.  

العمل يف املوؤ�ش�شات احلقوقية والعدلية للدولة.  

العمل يف القطاع اخلا�س، كال�شركات ومكاتب ال�شت�شارات القانونية على اختالف اأنواعها.  

ممار�شة مهنة املحاماة.  

تويل مهام النيابة العامة والق�شاء   

وللحا�شل على اإجازة البكالوريو�س يف احلقوق متابعة درا�شته العليا ومن ثم العمل يف التدري�س اجلامعي.    
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اللجان العلمية

جلنة �سمان اجلودة  )1  

د. ح�شني بني عي�شى                    م�شاعد العميد -  رئي�شًا  -  

د. رمزي هيالت                          رئي�س ق�شم القانون العام - ع�شوًا  -  

د. عبدالكرمي العلوان                  رئي�س ق�شم القانون اخلا�س – ع�شوًا  -  

اأ.د. عماد حممد ثابت                 مدير الدرا�شات العليا – ع�شوًا  -  

د. ي�شرية عبداجلليل                   مدير التدريب والتعليم امل�شتمر  -  

جلنة الرتقيات العلمية  )2  

عميد الكلية - رئي�شًا اأ.د. حممد يحيى املحا�شنة   -  

مدير الدرا�شات العليا- ع�شوًا اأ.د. عماد حممد ثابت   -  

ع�شوا اأ.د. اإبراهيم الغازي   -  

جلنة جلنة الدرا�سات والبحث العلمي والتطوير الكادميي :  )3  

مدير الدرا�شات العليا- رئي�شا اأ.د. عماد حممد ثابت   -  

ع�شو                                                                            اأ.د. اإبراهيم الغازي   -  

ع�شوا    د. ي�شرية عبداجلليل    -  

اللجنة العلمية والثقافية والجتماعية   )4  

رئي�شًا اأ.د. ها�شم اجلزائري   -  

ع�شوًا اأ.د. ع�شام زناتي   -  

ع�شوًا د. ح�شني بني عي�شى   -  

ع�شوًا د. حممد العجارمة   -  
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جلنة التحقيق يف خمالفات الطلبة   )5  

رئي�شًا د.عبدالكرمي العلوان   -  

ع�شوًا د.حممد اخلر�شه   -  

ع�شوًا ومقررًا د.حازم ال�شوابكة   -  

ممثاًل عن الطلبة اأ. نورة م�شلم   -  

جلنة املعادلت وقد ت�سكلت من:  )6   

رئي�شًا د.ي�شرية عبداجلليل   -  

ع�شوًا د.عبدالكرمي العلوان   -  

ع�شوًا د.حممود الهيتي   -  

ع�شوًا د. حممد اخلر�شه   -  

ع�شوًا اأ.د. ها�شم اجلزائري   -  

7( جلنة اخلطة الدرا�سية والر�ساد واجلدول الدرا�سي والمتحانات   

رئي�شًا د.رمزي هيالت   -  

ع�شوًا د.عبدالكرمي العلوان   -  

ع�شوًا د.حممود الهيتي   -  

ع�شوًا د. اأبا الدرداء ح�شاين   -  

8( جلنة متابعة اخلريجني   

رئي�شًا د.حممد العجارمة   -  

ع�شوًا د.حازم ال�شوابكة   -  

ع�شوًا ومقررًا اأ.اأنور النـــواف   -  

ممثاًل عن الطلبة اأ. نورة م�شلم   -  
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9( جلنة الأعـــــــذار   

رئي�شًا -  د.ح�شني بني عي�شى   

ع�شوًا د.ي�شرية عبداجلليل   -  

د.اأبا الدرداء ح�شاين                   ع�شوًا  -  

الربامج التي تقدمها الكلية:

البكالوري�س

احلقوق   

املاج�ضتري

القانون.   

القانون التجاري.   

اأ�ضماء اأع�ضاء الهيئة التدري�ضية يف كلية احلقوق:

ال�ضمالرقم
املوؤهل

اجلامعى
املرتبة 
العلمية

التخ�ض�سالوظيفة
جامعة و�ضنة 

التخرج
الدولة

1

اأ.د. حممد يحيى 

املحا�شنة

القانون املدينعميد الكليةاأ�شتاذ دكتوردكتوراه

جامعة 

القاهرة1986   

م�شر

م�شاعد عميد الكليةاأ�شتاذ م�شاعددكتوراهد.ح�شني بني عي�شى2

القانون 

اجلنائي

اأكادميية العلوم

 الأوكرانية 1998

اأوكرانيا
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ال�ضمالرقم
املوؤهل

اجلامعى
املرتبة 
العلمية

التخ�ض�سالوظيفة
جامعة و�ضنة 

التخرج
الدولة

3

اأ.د. عماد حممد 

ثابت

العراقجامعة بغداد 1992القانون املدينمدير الدرا�شات العليااأ�شتاذ دكتوردكتوراه

4

د. عبد الكرمي �شامل 

العلوان

اأ�شتاذ م�شاعددكتوراه

رئي�س ق�شم القانون 

اخلا�س

القانون املدين

عمان العربية

 للدرا�شات العليا 

2008

الأردن

5

د. رمزي  حممود 

هيالت

اأ�شتاذ م�شاعددكتوراه

رئي�س ق�شم القانون 

العام

القانون الإداري

عمان العربية

 للدرا�شات العليا 

2005

الأردن

6

اأ.د. عبداملعز 

عبدالغفار جنم

ع�شو هيئة تدري�ساأ�شتاذ م�شاعددكتوراه

القانون الدويل 

العام

جامعة عني 

�شم�س1976

م�شر

7

د. ي�شرية حممد 

عبداجلليل

اأ�شتاذ م�شاعددكتوراه

مدير التدريب 

والتعليم امل�شتمر

القانون 

التجارى

جامعة الإ�شكندرية 

2006

م�شر

9

اأ.د. ها�شم رم�شان 

مهدي 

ع�شو هيئة تدري�ساأ�شتاذ دكتوردكتوراه

القانون 

التجاري

بريطانياقال�شكو 1984

12

د. حممود ابراهيم 

الهيتى

العراقجامعة بغداد 2002الفقه واأ�شولهع�شو هيئة تدري�ساأ�شتاذ م�شاعددكتوراه

14

د.حازم �شامل 

حممد ال�شوابكة

القانون املدينع�شو هيئة تدري�ساأ�شتاذ م�شاعددكتوراه

جامعة عني 

�شم�س2009

م�شر



25 24

ال�ضمالرقم
املوؤهل

اجلامعى
املرتبة 
العلمية

التخ�ض�سالوظيفة
جامعة و�ضنة 

التخرج
الدولة

15

د. حممد اأمني فالح 

اخلر�شه

ع�شو هيئة تدري�ساأ�شتاذ م�شاعددكتوراه

القانون 

اجلنائي

جامعة عني 

�شم�س2009

م�شر

16

د. حممد حممود 

العجارمة

القانون العامع�شو هيئة تدري�ساأ�شتاذ م�شاعددكتوراه

معهد البحوث 

والدرا�شات العربية 

 2009

م�شر

17

اأ. اأنور عبدالوهاب 

النواف

القانون املدينمدر�سمدر�سماج�شتري

جامعة العلوم 

التطبيقية

مملكة 

البحرين

18

د. حممد عبيد 

طوقان �شريدة

اأ�شتاذ م�شاعددكتوراه

ع�شو هيئة تدري�س 

)خارجي(

القانون املدين

اأكادميية العلوم

 الأوكرانية 2005 

اأوكرانيا

19

اأ. حممد اأحمد 

جمبل 

م�شر2007القانون الإداريمدر�س )خارجي(مدر�سماج�شتري

متطلبات التخرج لربنامج البكالوريو�س يف احلقوق:

جناح الطالب يف )132( �ساعة معتمدة كما هو مبني اأدناه وح�سوله على املعدل الرتاكمي ل يقل عن %60 .

متطلبات اجلامعة
)18 �ضاعة(

متطلبات الكلية
)24 �ضاعة(

متطلبات التخ�ض�س
متطلبات حرة)90 �ضاعة(

)0 �ضاعة(

78اإجباري24اإجباري15اإجباري

12اختياري0اختياري3اختياري  

1824900املجموع
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متطلبات اجلامعة الإجبارية : 15 �ضاعة معتمدة:

ال�ضاعات املعتمدةاإ�ضم املادةرقم املادة

3اللغة العربية101101

3اللغة الإجنليزية )1(102101

3اللغة الإجنليزية )2(102102

3مهارات احلا�شوب )1(1301100

3تاريخ وح�شارة البحرين501105  

متطلبات اجلامعة الختيارية )3( �ضاعات معتمدة يختارها الطالب 

املجموعة الأوىل     

ال�ضاعات املعتمدةاإ�ضم املادةرقم املادة

3الثقافة الإ�شالمية701101

3الإ�شالم وق�شايا الع�شر702101

3الأخالق يف الإ�شالم702102

املجموعة الثانية 

ال�ضاعات املعتمدةاإ�ضم املادةرقم املادة

3مهارات حياتية100101

3تاريخ وح�شارة البحرين501105

3حقوق الإن�شان602143

3مدخل اإىل علم الجتماع106101

3الإن�شان والبيئة106107

3مدخل اإىل علم املكتبات111111

3الثقافة القت�شادية301100

3مو�شوعات خا�شة1000100
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متطلبات الكلية الإجبارية )24( �ضاعة معتمدة

املتطلبال�ضاعات املعتمدةا�ضم املادةرقم املادة

3املدخل اإىل  القانون601111

3102101مبادئ القانون التجاري601121

L6021593102101القانون الدويل العام

3601111القانون الد�شتوري )1(602171

3601111القانون الإداري )1(602131

3علم الجرام والعقاب602165

L60138413درا�شات قانونية باللغة الجنليزية

L6022013مبادئ القت�شاد

متطلبات التخ�ض�س الإجبارية )78(

املتطلبال�ضاعات املعتمدةا�ضم املادةرقم املادة

3601111م�شادر اللتزام601112

L6012133601112اأحكام اللتزام والثبات

L6012143العقود امل�شماة البيع والإيجارL601213

L601344 3تطبيقات عملية يف القانونL602442  

L6014253عقود التاأمني والكفالةL601214

L107100اأ�شاليب البحث العلمي والقانوين  

L6013153قانون العمل والتاأمينات الإجتماعيةL601213

L601416)3احلقوق العينية)الأ�شلية والتبعيةL601214

L6021613602165قانون العقوبات العام

L6014173القانون الدويل اخلا�سL601214

L6014493601341التنفيذ اجلربي

L6013233601121قانون ال�شركات التجارية
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املتطلبال�ضاعات املعتمدةا�ضم املادةرقم املادة

L601324 3601121الوراق التجارية

L6022623اجلرائم الواقعة على ال�شخا�سL602161

L6022633اجلرائم الواقعة على الموالL602262

L6022643602233املالية  و الت�شريع ال�شريبي

3602171القانون الد�شتوري )2( 602272

3602131القانون الإداري )2(602233

L6013413قانون املرافعات املدنية والتجاريةL601213

3602233الق�شاء الإداري602431

L6024423قانون الإجراءات اجلنائيةL602263

L602443 90 �شاعة(3التدريب العملي( 

 3املدخل اإىل ال�شريعة ال�شالمية701115

L7012103601213علم اأ�شول الفقهL
3701115اأحوال �شخ�شية 7012121

3701212اأحوال �شخ�شية 7013122

متطلبات التخ�ض�س الختيارية )12( �ضاعة

املتطلبال�ضاعات املعتمدةا�ضم املادةرقم املادة

3601121قانون التجارة الدولية601329

L6023643جرائم المن الوطنيL602161

L6022663الطب ال�شرعيL602262

L6024523املنظمات الدوليةL602159

L6024363قانون اجلن�شية والأجانبL601417

3تاريخ القانون601119

L6022813قانون التجارة الإلكرتونيةL601214

L6022803التحكيم يف املواد املدنية والتجاريةL601341
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املتطلبال�ضاعات املعتمدةا�ضم املادةرقم املادة

L6013253601121القانون البحري

L6022843اجلرائم اللكرتونيةL602263

L6600003601213امللكية الفكريةL
L6022093القانون الدويل الإن�شاين

L6022393القت�شاد ال�شيا�شي

L6022443601121قانون البنوك والعمليات امل�شرفية

L6021133601121قانون الت�شالت وتكنولوجيا املعلومات

L6021143601121قانون املناف�شة ومنع املمار�شات الحتكارية

L6021153قانون الطاقة والعقود البرتوليةL601214

L6021163النقود و ال�شيا�شات النقديةL602264

L6021193601121قانون الفال�س

L602117)2(3درا�شات قانونية يف اللغة الجنليزيةL601384

L6021183فقه املعامالت الإ�شالميةL601323

L602200L3الت�شريعات اللكرتونيةL601214

3L602131قانون البيئة602236

L6022823الإدارة العامةL602233

3L601213امللكية الفكرية660000
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اخلطة ال�ضرت�ضادية ت�ضاعد الطالب يف حتديد اختياراته 

Module Code  Module Name ال�ضنة والف�ضل 

601111 املدخل اإىل القانون

الف�شل الأول

ال�شنة الأوىل

701115 املدخل اإىل ال�شريعة الإ�شالمية

101101 اللغة العربية

1301100 مهارات حا�شوب )1(

501105 تاريخ وح�شارة البحرين

601112 م�شادر اللتزام

الف�شل الثاين

602131 القانون الإداري )1(

102101 اللغة الجنليزية )1(

601121 مبادئ القانون التجاري

اختياري جامعة

602161 قانون العقوبات العام

102102 اللغة الجنليزية )2(

الف�شل الأول

ال�شنة الثانية

602171 القانون الد�شتوري )1(

300100 مهارات حا�شوب )2(

اختياري جامعة

602262 جرائم اأ�شخا�س

601213 اأحكام اللتزام

602152 القانون الدويل العام )1(

الف�شل الثاين

601214 عقود م�شماة

701212 اأحوال �شخ�شية)1(

602233 القانون الإداري )2(

اختياري الكلية

602263 جرائم اأموال
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Module Code  Module Name ال�ضنة والف�ضل 

601323 �شركات واإفال�س

الف�شل الأول

ال�شنة الثالثة

601417 القانون الدويل اخلا�س

602364 جرائم اأمن وطني

601341 اأ�شول املحاكمات املدنية

601325 قانون التجارة البحرية

اختياري الكلية

601315 قانون العمل

الف�شل الثاين

602442 اأ�شول املحاكمات اجلزائية

601416 احلقوق العينية

602254 القانون الدويل العام )2(

602272 القانون الد�شتوري)2(

701312 اأحوال �شخ�شية )2(

الف�شل الأول

ال�شنة الرابعة

601324 اأوراق جتارية

660000 امللكية الفكرية

601442 بينات واإجراء

602431 الق�شاء الإداري

601425 عقود تاأمني وكفالة

الف�شل الثاين

602264 املالية العامة والت�شريع ال�شريبي

701210 علم اأ�شول الفقه

602800 التدريب العملي

مادة حرة
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و�ضف خمت�ضر ملواد اخلطة االدرا�ضية لربنامج البكالوريو�س يف احلقوق

اأوًل:  متطلبات الكلية

املدخل اإىل القانون )601111(

للقانون من حيث  العامة  النظرية  الأول  الق�شم  وتتناول يف  القانون  علم  لدرا�شة  ولزمة  املادة مقدمة عامة  تعترب هذه 

تعريف القانون ون�شاأته وخ�شائ�شه واأ�شا�شه واأق�شامه وم�شادره وتف�شريه وتطبيقه، ويتناول الق�شم الثاين النظرية العامة 

للحق من حيث تعريف احلق، واأنواعه، واأ�شخا�شه وحمله، وم�شادره، وا�شتعماله واحلماية املقررة له.

مبادئ القانون التجاري )601121(

تعني هذه املادة بدرا�شة املبادئ العامة يف القانون التجاري ومدى تاأثره بالعوملة واأهميته للتخ�ش�شات الأخرى كاملحا�شبة 

واإدارة الأعمال وغريها. كما تعنى بالبحث يف نظرية الأعمال التجارية والآثار العملية الناجمة من خالل تطبيقها على 

الواقع.  وكذلك يف العقود التجارية ل �شيما عقد النقل الربي والرهن التجاري وعقود التو�شط التجاري )الوكالة والوكالة 

بالعمولة وال�شم�شرة والتمثيل التجاري(.  وكذلك يف التاجر:  �شروطه والتزاماته املهنية.  واخريًا املحل التجاري. 

القانون الدويل العام )1( )602152(

تتناول هذه املادة التعريف بالقانون الدويل العام واأ�شا�س الزاميته وم�شادره و�شلته بالقوانني الأخرى، ودار�شة الدول 

وزوالها،  الدولة  وم�شوؤولية  والواجبات  واحلقوق  بها  والعرتاف  الدول  واأ�شكال  العنا�شر  حيث  من  الدولية  واملنظمات 

ودار�شة املنظمات الدولية الإقليمية والقارية والعاملية.

القانون الد�ستوري )1( )602171(

تتناول هذه املادة درا�شة النظرية العامة للقانون الد�شتوري والتعريف به وا�شطالحاته وتطبيق قواعده اإ�شافة اإىل تعريف 

القاعدة الد�شتورية املكتوبة وغري املكتوبة  الد�شتور لغة و�شكاًل ومو�شوعا وعالقته بالقوانني الأخرى.  ودرا�شة م�شادر 
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واأنواع الد�شاتري وطرق و�شعها و�شمو الد�شاتري وطرق الرقابة على د�شتورية القوانني اإ�شافة اإىل تعديل الد�شاتري ونهايتها 

وتطبيقها وتطور احلياة الد�شتورية يف البحرين.

القانون الإداري )1( )602131(

ت�شمل هذه املادة على التعريف بالقانون الإداري وعالقته بالقانون الد�شتوري وبالقوانني الأخرى وبعلم الإدارة العامة، 

اإ�شافة اإىل ا�شتقالله ون�شاأته وتطوره واأ�شا�شه ونطاق تطبيقه وخ�شائ�شه ومميزاته.  كما تتناول دار�شة التنظيم الإداري 

ونظرية الأ�شخا�س املعنوية واأنواعها واملركزية والالمركزية، والرتكيز وعدم الرتكيز الإداري وتطبيقات ذلك يف البحرين، 

وتتناول كذلك درا�شة الن�شاط الإداري ممثال يف املرافق العامة واأنواعها، وطرق اإدارتها وال�شبط الإداري واأنواعه، وهيئاته 

واأغرا�شه، وحدود �شلطات ال�شبط الإداري والرقابة عليها وتطبيقات ذلك يف القانون البحريني.

قانون العقوبات/الق�سم العام )602161(

تت�شمن هذه املادة التعريف بقانون العقوبات واأهدافه وتطوره، ثم التعريف باجلرمية واأنواعها ودرا�شة اأركانها وال�شرتاك 

فيها واأ�شباب اإباحتها، ودرا�شة اجلزاءات اجلنائية من عقوبات وتدابري احرتازية واأنواعها وطرق انق�شائها.

متطلبات الكلية امل�ضانده اللزامية:

مهارات حا�سوب )2( )300100(

يهدف هذه امل�شاق اإىل تعزيز مهارات الطالب يف جمال تكنولوجيا املعلومات والنظم احلا�شوبية والتطبيقات ، والربجميات 

من حيث )املفاهيم الأ�شا�شية لتكنولوجيا املعلومات وا�شتخدام الكمبيوتر واإدارة امللفات ومعاجلة الكلمات(. كما يهدف 

امل�شاق اىل اعداد الطالب لمتحان ICDL يف املوا�شيع املذكورة اأعاله.
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متطلبات التخ�ض�س الإجبارية )78( �ضاعة معتمدة موزعة كالتايل:

م�سادر اللتزام )601112(

تعني هذه املادة بدار�شة ما ي�شمى يف القانون املدين البحريني با�شم »م�شادر احلقوق ال�شخ�شية«، ويتناول يف مقدمة 

تتناول دار�شة م�شادر اللتزام  العامة، ومن ثم  واأ�ش�س اجتاهاتها  بالقانون املدين ومو�شوعاته املختلفة  التعريف  عامة 

ثم  وانحالله.   واآثاره  وتف�شريه  انعقاده و�شحته  و�شروط  واأركانه  به  التعريف  العقد من حيث  فتتناول درا�شة  الإرادية.  

درا�شة الإرادة املنفردة كم�شدر عام لاللتزام، ودار�شة الوعد بجائزة كاأبرز تطبيق لنظرية الإرادة املنفردة.  ثم دار�شة 

امل�شادر غري الإرادية وهي:  الفعل ال�شار )العمل غري امل�شروع( من حيث م�شوؤولية ال�شخ�س عن فعله وم�شوؤوليته عن فعل 

الغري وم�شوؤوليته النا�شئة عن الأ�شياء، ثم دار�شة الفعل النافع )الإثراء بال �شبب( كقاعدة عامة ودرا�شة الف�شالة ودفع 

غري امل�شتحق باعتبارها تطبيقات لنظرية الإثراء بال �شبب، واأخريًا درا�شة القانون كم�شدر مبا�شر لاللتزام.

اأحكام اللتزام )0601213(

وتتناول  احلق«  »اآثار  با�شم  البحريني  املدين  القانون  يف  ت�شمى  التي  ذاته  يف  اللتزام  اأحكام  بدار�شة  املادة  هذه  تهتم 

درا�شة اآثار اللتزام اأي تنفيذه اختيارا وجربا، والو�شائل امل�شروعة حلماية التنفيذ. ثم درا�شة اأو�شاف اللتزام من حيث 

ال�شروط، والأجل، وتعدد املحل، ودرا�شة اإثبات اللتزام يف القانون البحريني، واأخريًا درا�شة انق�شاء اللتزام بالوفاء اأو 

مبا يعادل الوفاء اأو بال وفاء.

العقود امل�سماة/البيع والإيجار )601214(

تعني هذه املادة بدرا�شة عامة للعقود امل�شماة ودرا�شة خا�شة لأبرز عقدين من العقود امل�شماة وهما عقدي  البيع والإيجار.  

فتتناول درا�شة العقود امل�شماة من حيث مميزاتها والتفرقة بينها وبني العقود غري امل�شماة وتكييف العقود.  ثم درا�شة 

عقد البيع من حيث تكوينه وما يت�شل به، ثم البيع بالنموذج والبيع ب�شرط التجربة، ثم درا�شة التزامات البائع والتزامات 

ثم درا�شة  الغري  وبيع ملك  الرتكة )املخارجة(  وبيع  ال�شلم  كبيع  البيوع  اأنواع  بع�س  ثم درا�شة  بها.   يتعلق  وما  امل�شرتي 
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عقد الإيجار من حيث الأركان وال�شروط واللتزامات التي يرتبها على املوؤجر وامل�شتاأجر.  واأخريا درا�شة قانون املاُلك 

وامل�شتاأجرين البحريني باعتباره القانون ال�شتثنائي اخلا�س الذي يطبق على اإيجار العقارات يف مملكة البحرين.

عقود التاأمني والكفالة )601425(

اأوًل – عقد التاأمني:

فتبني هذه املادة معنى التاأمني وتعريفه وتو�شيح خ�شائ�شه القانونية باعتباره من عقود الغرر، واأنواع التاأمني وهي التاأمني 

اجلوي والربي والتاأمني البحري والتفريق بني التاأمني من الأ�شرار والتاأمني على الأ�شخا�س، واأن التاأمني من الأ�شرار 

ينق�شم اإىل التاأمني على الأ�شياء والتاأمني من امل�شوؤولية املدنية.  ودرا�شة اإبرام عقد التاأمني من الناحية القانونية والعملية 

وامل�شتفيد  له  املوؤمن  التامني  عقد  اأطراف  ودرا�شة  واآثاره.   التاأمني  وثيقة  وملحق  وتف�شريها  وتاريخها  التاأمني  ووثيقة 

والتزامات كل منهم واخلطر املوؤمن منه ومبلغ التاأمني وانق�شاء عقد التاأمني.

ثانياً – عقد الكفالة:      

 عقد الكفالة من عقود التاأمينات ال�شخ�شية فتتناول درا�شة هذا العقد:  تعريف الكفالة وخ�شائ�شها، واملوازنة بينها وبني 

بع�س العقود الأخرى.  واأركان الكفالة والكفالة املنجزة والكفالة املقيدة والكفالة بالنف�س، واأخريًا اآثار الكفالة وانتهاوؤها.

قانون العمل والتاأمينات الجتماعية )601315(

تتناول هذه املادة درا�شة املبادئ العامة يف قانون العمل من حيث تعريفه، واأهميته وتطوره والتنظيم الدويل له وم�شادر 

ا�شتقالله ونطاق تطبيقه، ثم درا�شة عقد العمل الفردي من حيث عنا�شره وانعقاده ومدته واآثاره.  ثم درا�شة التنظيم 

العمالية  النزاعات  وت�شوية  العمالية،  والنقابات  العمل اجلماعية  اتفاقات  �شيما  ول  العمل اجلماعية  لعالقات  القانوين 

اجلماعية وقانون ال�شمان الجتماعي مع الرتكيز على القواعد اخلا�شة لأنواع التاأمني املطبقة يف اململكة )ال�شيخوخة، 

العجز، الوفاة، واإ�شابة العمل، م�شادر التمويل لهذه التاأمينات(.
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احلقوق العينية )601416(

والقيود  امللكية من حيث نطاقه وو�شائل حمايته  الأ�شلية، فتتناول درا�شة حق  العينية  املادة بدرا�شة احلقوق  تعني هذه 

التي ترد عليه واأنواع امللكية وب�شكل خا�س ما يتعلق بامللكية ال�شائعة واأ�شباب ن�شاأتها والتفريق بينها وبني امللكية املفرزة ثم 

ا�شتعمال املال ال�شائع وا�شتغالله ودرا�شة انق�شاء امللكية ال�شائعة ثم درا�شة اأ�شباب ك�شب امللكية، واحلقوق املتفرعة عن 

حق امللكية وهي حق املنفعة وحق ال�شتعمال وال�شكنى وحق ال�شتغالل وحقوق الرتفاق، كما تعنى بدرا�شة احلقوق العينية 

واآثاره وانق�شاوؤه، واأخريا درا�شة  اإن�شاء كل منهما  التاأميني والرهن احليازي من حيث  التبعية.  فتتناول درا�شة الرهن 

حقوق المتياز مبا يف ذلك حقوق المتياز اخلا�شة الواردة على العقار.

علم الإجرام والعقاب )602165(

تت�شمن هذه املادة التعريف بعلم الإجرام ومو�شوعه )اجلرمية واملجرم( ومدار�شه املختلفة وكذلك التعريف بعلم العقاب 

واأغرا�شه ومدار�شه، وتطورهما و�شلة كل منهما بالعلوم الأخرى، ودرا�شة ال�شلوك الإجرامي من حيث العوامل والعالج، 

واأ�شكال مكافحة اجلرمية وعالج ال�شلوك الإجرامي )العقوبة، التدبري الحرتازي، منع اجلرمية(.

القانون الدويل اخلا�ص )601417(

 تتناول هذه املادة التعريف بالقانون الدويل اخلا�س وم�شادره وتنازع القوانني )القانون املخت�س بحكم العالقات التي 

ال�شخ�شية  الأحوال  يف  ال�شناد  وقواعد  الأجنبي  القانون  تطبيق  وموانع  والإحالة  والتكييف  اأجنبيًا(  عن�شرا  تت�شمن 

والأحوال العينية واللتزامات التعاقدية وامل�شوؤولية التق�شريية، وتنازع الخت�شا�س الق�شائي الدويل مع بيان الخت�شا�س 

الق�شائي الدويل للمحاكم البحرينية، وم�شاألة تنفيذ الأحكام الأجنبية وكذلك القرارات ال�شادرة عن موؤ�ش�شات التحكيم.

قانون الإثبات فى املواد املدنية والتجارية )601442(

الإثبات  قواعد  ودرا�شة  الإثبات،  يف  املختلفة  القانونية  الأنظمة  ودرا�شة  الثبات  بقانون  التعريف  املادة  هذه  تت�شمن   

املو�شوعية والإجرائية، ثم درا�شة اأدلة الإثبات املختلفة )الكتابة، وال�شهادة واليمني والإقرار والقرائن واملعاينة واخلربة( 
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كما تتناول التعريف بقانون الإجراء وتطوره الت�شريعي، ودرا�شة دائرة الإجراء من حيث الخت�شا�س والقائمني عليها، 

توزيع  وكيفية  �شخ�شه  وعلى  املدين  اأموال  على  اجلربي  التنفيذ  وطرق  التنفيذ  وا�شناد  التنفيذ  يف  اخل�شومة  ودرا�شة 

ح�شيلة التنفيذ.

قانون ال�سركات والإفال�ص )601323(

حيث  من  منها  نوع  كل  ودرا�شة  لتطورها  اأول  فيعر�س  التجارية،  بال�شركات  الأول  الق�شم  يعني  ق�شمان:   املادة  وهذه 

اخل�شائ�س والتكوين والإدارة والنحالل والت�شفية، ويعني الق�شم الثاين بالإفال�س من حيث �شروطه واحلكم به واآثاره 

واإدارة موجودات املفل�س وهيئة التفلي�شة وال�شلح الواقي من الإفال�س.

الأوراق التجارية والعمليات امل�سرفية )601324(

وخ�شائ�شها  التجارية  بالأوراق  بالتعريف  ويبداأ  التجارية،  بالأوراق  الأول  الق�شم  يعني  ق�شمني:   من  املادة  هذه  تتكون 

وتطورها التاريخي وتوحيد قانون ال�شرف، ثم درا�شة الأوراق التجارية، وخا�شة الكمبيالة وال�شند لأمر وال�شيك من حيث 

ال�شروط والأحكام الأخرى املتعلقة بكل منها.  ويعني الق�شم الثاين بعمليات البنوك التجارية ويبداأ ببيان اأهمية امل�شارف 

يف احلياة القت�شادية وال�شفة التجارية لالأعمال امل�شرفية، ومن ثم درا�شة احل�شابات والت�شهيالت امل�شرفية، خا�شة 

الودائع واحل�شاب اجلاري واحلوالة امل�شرفية والعتمادات ول �شيما العتماد امل�شتندي واخل�شم والكفالت امل�شرفية 

وخطابات ال�شمان.

قانون التجارية البحرية )601325(

تهتم هذه املادة بدار�شة قانون التجارة البحرية من حيث التعريف به ومو�شوعه وخ�شائ�شه وتاريخه وم�شادره.  ودرا�شة 

ودرا�شة  وكيفية حجزها  ترد عليها  التي  التبعية  العينية  وملكيتها واحلقوق  تعريفها  لل�شفينة من حيث  القانوين  النظام 

اأ�شخا�س ال�شفينة، ول �شيما املالك ووكيل ال�شحن والربان، وم�شوؤوليتهم.  ثم درا�شة عقد ا�شتغالل ال�شفينة، وخا�شة عقد 

النقل وعقد الإيجار والبيوع البحرية.  ومن ثم درا�شة العقود البحرية وامل�شاعدة واحلوادث البحرية واأخريًا درا�شة عقد 

التاأمني البحري.
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اجلرائم الواقعة على الأموال )602263(

لأهم  تف�شيلية  درا�شة  ثم  وت�شنيفها.   بها  والتعريف  الأموال  على  الواقعة  اجلرائم  عن  عامة  بنظرة  املادة  هذه  تبداأ 

هذه اجلرائم واأكرثها انت�شارًا يف املجتمع وهي جرائم ال�شرقة باأنواعها والحتيال عمومًا واإ�شدار ال�شيك بدون ر�شيد 

خ�شو�شًا واإ�شاءة الئتمان.

القانون الدويل العام )2( )602254(

تعني هذه املادة بدرا�شة الأمالك العامة الدولية النهرية والبحرية واجلوية ودرا�شة العالقات الدولية من حيث الهيئات 

والأدوات، ودرا�شة املنازعات الدولية وت�شويتها، واأخريا درا�شة احلياد.

اجلرائم الواقعة على الأ�سخا�ص )602262(

باأنواعه وظروفه  القتل  الإن�شان يف احلياة وهي جرائم  املا�شة بحق  لبع�س اجلرائم  املادة درا�شة تف�شيلية  تتناول هذه 

امل�شددة واملخففة، وكذلك اجلرائم املا�شة بحقه يف �شالمة بدنه، وهي جرائم الإيذاء وظروفه امل�شددة واملخففة.  كما 

تتناول هذه املادة درا�شة اأهم اجلرائم الواقعة على الأخالق والآداب العامة وهي جرائم الزنا والغت�شاب وهتك العر�س.

املالية العامة والت�سريع ال�سريبي)602432(

حيث  من  الدولة  مالية  ودرا�شة  العامة،  للمالية  احلديثة  والجتاهات  واملبادئ  املالية  بعلم  التعريف  املادة  هذه  تتناول 

على  ال�شريبة  ودرا�شة  للدولة،  العامة  املوازنة  ودرا�شة  العامة،  والقرو�س  ال�شرائب  العامة خا�شة  والإيرادات  النفقات 

الدخل يف البحرين.
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القانون الد�ستوري )2( )602272(

الدول من حيث  واأنواع  الدولة،  ل�شيادة  املف�شرة  والنظريات  واأركانها وخ�شائ�شها  بالدولة  التعريف  املادة  تت�شمن هذه 

اإىل  اإ�شافة  لتف�شري ذلك  التي ظهرت  والنظريات  ال�شلطة فيها  واأ�شا�س  ون�شاأتها  الدولة  اأ�شل  والتكوين، ودرا�شة  ال�شكل 

وظائف الدولة التقليدية واملتطورة تلبية لحتياجات اجلماعة، كما ت�شتمل على درا�شة مبداأ خ�شوع الدولة للقانون وعنا�شر 

الدولة القانونية وتطبيقاتها يف الد�شتور البحريني.  ف�شاًل عن درا�شة احلكومة ومدلولتها املختلفة، واأ�شكال احلكومات اأي 

اأنواعها و�شورها، وو�شائل ا�شناد احلكم، الدميقراطية، وغري الدميقراطية واملختلطة.  ويتناول كذلك اأنواع الدميقراطية 

من حيث كيفية م�شاركة ال�شعب يف ال�شلطات احلاكمة والعالقة بينها وتطور جمالت ال�شلطة واأهدافها واملذاهب الفكرية 

املف�شرة لذلك، كما تتناول مركز الفرد واحلريات العامة ومبداأ امل�شاواة وم�شتمالته، والأحزاب ال�شيا�شية وتطبيقات ذلك 

كله يف احلياة ال�شيا�شية البحرينية.

القانون الإداري )2( )602233(

تتناول هذه املادة درا�شة تف�شيلية عن الوظيفة العامة واملوظف العام يف الت�شريع البحريني،كما تتناول درا�شة الأموال 

العامة ونظامها وكيفية حمايتها وا�شتعمالت املال العام، وطرق احل�شول عليه ودرا�شة اأعمال ال�شلطة الإدارية املادية، 

والأعمال القانونية ممثلة يف القرارات الإدارية والعقود الإدارية، اإ�شافة اإىل امتيازات ال�شلطة الإدارية ممثلة يف ال�شلطة 

التقديرية، وحق التنفيذ املبا�شر، ونزع امللكية 

اخلا�شة للمنفعة العامة.

التحكيم فى املواد املدنية والتجارية )602280( 

اأنواعه، ووظيفته ومزاياه على ال�شعدين  تت�شمن هذه املادة درا�شة التعريف بنظام التحكيم من حيث تعريفه ومعرفة 

الوطنى والدوىل، والعرت�شات املوجهه له وعيوبه ، كما تو�شح نطاق �شريانه من حيث الزمان واملكان . كما تو�شح مفهوم 

التحكيم الداخلى والدوىل ، ومتييز التحكيم عما ي�شتبه به من و�شائل اأخرى لف�س املنازعات، كما تتناول اتفاق التحكيم، 

و�شروط �شحته واآثاره القانونية، و اإجراءات التحكيم وت�شكيل هيئة التحكيم، مكان التحكيم وحتديد القانون ال�شارى على 
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اإجراءاته، بدء �شري اإجراءات التحكيم، عوار�س اإجراءات التحكيم، كما تتناول املادة كذلك �شدور حكم التحكيم ، وذلك 

من خالل حتديد القانون الذى تطبقه هيئة التحكيم على مو�شوع النزاع، و كيفية �شدور حكم التحكيم، واأ�شباب بطالن 

حكم التحكيم، واأخريًا تنفيذ حكم املحكمني. 

قانون املرافعات فى املواد املدنية والتجارية)601341(

تهتم هذه املادة بالتعريف بقانون اأ�شول املحاكمات املدنية وتطوره وم�شادره و�شلته بالقوانني الأخرى، ودرا�شة التنظيم 

الدعوى،  نظرية  ودرا�شة  الخت�شا�س،  وقواعد  الق�شاء  ورجال  التقا�شي  ودرجات  املحاكم  ت�شكيل  حيث  من  الق�شائي 

ودرا�شة اإجراءات التقا�شي )اخل�شومة( ثم درا�شة الأحكام الق�شائية وطرق الطعن فيها.

الق�ساء الإداري)602431(

وكيفية  ال�شرعية،  ودرا�شة مبداأ  العامة،  الإدارة  اأعمال  الق�شائية على  الرقابة  باأنظمة  التعريف  املادة على  ت�شتمل هذه 

تطبيقه، وخ�شوع الإدارة العامة للقانون.  كما تتناول م�شادر ال�شرعية املكتوبة وغري املكتوبة، وتتناول كذلك موازنة مبداأ 

ودعوى  ال�شيادة،  اأعمال  ونظرية  ال�شتثنائية،  الظروف  ونظرية  التقديرية،  ال�شلطة  نظرية  درا�شة  خالل  من  ال�شرعية 

املعروفة  الإلغاء  لدعوى  ال�شكلية  ال�شروط  اإىل  اإ�شافة  البحريني،  القانون  بالإلغاء يف  واآثار احلكم  الإلغاء وخ�شائ�شها 

ب�شروط قبول الدعوى، وال�شروط املو�شوعية املعروفة باأ�شباب الإلغاء، ودرا�شة دعوى التعوي�س واأ�شا�س م�شوؤولية الدولة 

وتطبيقات ذلك يف البحرين.

قانون الإجراءات اجلنائية  )602442(

اأ�شول املحاكمات اجلزائية، ودرا�شة الدعوى العمومية من حيث اأطرافها و�شروطها  تتناول هذه املادة التعريف بقانون 

واأ�شباب انق�شائها، ودرا�شة قواعد الخت�شا�س والبطالن والإثبات، ودرا�شة الإجراءات اجلزائية خالل مراحل التحري 

وال�شتدلل والتحقيق البتدائي و املحاكمة، واأخريا درا�شة الأحكام اجلزائية وطرق الطعن فيها.
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املتطلبات امل�ضاندة اللزامية للتخ�ض�س:

املدخل اإىل ال�سريعة الإ�سالمية )701115(

الإ�شالمية، كما  ال�شريعة  للقانون، مع درا�شة موجزة مل�شادر  الإ�شالمية كم�شدر  بال�شريعة  التعريف  املادة  تتناول هذه 

تتناول درا�شة عامة لبع�س النظريات الفقهية وخا�شة نظرية العقد، ونظرية امللك، ونظرية املال، واحلدود والعقوبات 

والتعزير.

علم اأ�سول الفقه )701210(

تتناول هذه املادة بالدرا�شة التعريف بعلم اأ�شول الفقه ومو�شوعه ون�شاأته، والفرق بني القواعد الفقهية وعلم الأ�شول.  

كما تتناول درا�شة احلكم ال�شرعي، ودرا�شة الأدلة الأ�شلية والتبعية وطريقة ا�شتنباط الأحكام ال�شرعية من هذه الأدلة. 

وتتناول كذلك درا�شة دللت الألفاظ ب�شورة موجزة، ودرا�شة الجتهاد واأق�شامه و�شروطه.

قانون الأحوال ال�سخ�سية )1( )701212( 

وحكمته،  وحكمه  الزواج  مفهوم  وتتناول  والقانون،  الفقه  يف  والطالق  الزواج  باأحكام  التعريف  اإىل  املادة  هذه  تهدف 

واخللع  الزوجني  التفريق بني  و�شور  واأق�شامه،  واألفاظه  و�شروطه  ومقوماته  الزواج من حيث مفهومه  ومقدماته، وعقد 

واأحكامه.

قانون الأحوال ال�سخ�سية )2( )701312( 

املتعلقة  باأحكام الرتكات واملواريث والو�شايا والوقف.  وتتناول مفهوم الرتكة واحلقوق  التعريف  اإىل  املادة  تهدف هذه 

بها، واملرياث من حيث م�شروعيته و�شروطه واأ�شبابه وموانعه، والورثة وا�شتحقاقاتهم، والعول والرد واحلجب والتخارج، 

كما تتناول الو�شايا من حيث مفهومها وحكمها وم�شروعيتها واأنواعها و�شروطها، وتتناول كذلك الوقف من حيث �شروطه 

و�شحته ونفاذه وكيفية النتفاع باملال املوقوف والولية على الوقف واأحكامها وانتهاء الوقف.
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ج- متطلبات التخ�ض�س الختيارية)12( �ضاعات معتمدة يختارها الطالب

قانون التجارة الدولية )601329(

تتناول هذه املادة التعريف بقانون التجارة الدولية واأ�شخا�شه، وال�شركات املعتمدة اجلن�شية،  واإبرام عقود التجارة الدولية 

ومنظمة  للب�شائع،  الدويل  البيع  ب�شاأن  املتحدة  الأمم  اتفاقية  مثل  الدولية  بالتجارة  املعنية  الدولية  التفاقات  ودرا�شة 

التجارة الدولية، و التحكيم التجاري الدويل.

جرائم الأمن الوطنى )602464(

بالقانون  املا�شة  واجلرائم  اخليانة،  جرائم  وهي  اخلارجي  الدولة  اأمن  على  الواقعة  اجلرائم  بدرا�شة  املادة  هذه  تهتم 

الدويل، و التج�ش�س، والت�شال بالعدو ملقا�شد غري م�شروعة، والنيل من هيبة الدولة ومن ال�شعور القومي. كما تتناول 

اجلرائم الواقعة على اأمن الدولة الداخلي وهي اجلنايات الواقعة على الد�شتور، واغت�شاب ال�شلطة ال�شيا�شية، والفتنه، 

والإرهاب والنيل من الوحدة الوطنية اأو تعكري ال�شفاء بني عنا�شر الأمة، والنيل من مكانة الدولة املالية.

درا�سات قانونية باللغة الإجنليزية )601384(

تتناول هذه املادة درا�شة مو�شوعات قانونية عامة باللغة الإجنليزية اأو الفرن�شية يف جمال القانون اخلا�س ل�شيما قانون 

التجارة الدولية.

قانون البيئة )602236(

تتناول هذه املادة التعريف بالبيئة ون�شاأة وتطور قانونها وتعريفه وم�شادره، كما تتناول التوازن البيئي وكيفية املحافظة 

عليه، وجزاء الإخالل بهذا التوازن، والتعاون الدويل والإقليمي واملحلي يف جمال حماية البيئة ف�شال عن القواعد القانونية 

والأجهزة الإدارية التي تتوىل املحافظة على البيئة ومكافحة التلوث يف البحرين.
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الطب ال�سرعي)602266(

حتتوي هذه املادة على التعريف بالطب ال�شرعي، وكيفية ال�شتعانة بالأطباء ال�شرعيني ب�شكل خا�س، والأطباء الآخرين 

ب�شكل عام، واملختربات الطبية لأغرا�س التحقيق واملحاكمات، وفهم حمتوى التقارير الطيبة، والقدرة على مناق�شتها، 

والك�شف على الوفيات الق�شائية وت�شريحها، واجلروح والغرق والختناق، وغري ذلك من احلوادث على اأ�ش�س علمية تخدم 

العدالة.

املنظمات الدولية )602452(

تتناول  كما  وغاياته  واأهدافه  قواعده،  اإر�شاء  اأجل  من  املبذولة  واجلهود  الدويل  التنظيم  فكرة  تطور  املادة  تتناول هذه 

التعريف بال�شخ�شية القانونية للمنظمة الدولية و اآثارها والقيمة القانونية لقراراتها مع اإعطاء فكرة عن ع�شبه الأمم، 

والرتكيز على منظمة الأمم املتحدة باإبراز اأهدافها وتنظيمها، ف�شال عن درا�شة املنظمات الإقليمية والعالقات اخلارجية 

لتلك املنظمات.

قانون اجلن�سية والأجانب )602436(

تتناول هذه املادة درا�شة النظرية العامة للجن�شية وفكرتها وتطورها، وطبيعة قانون اجلن�شية وموقعه بني فروع القوانني 

واإثبات  وال�شلبي  اليجابي  وتنازع اجلن�شيات  الدويل  والقانون  الوطني  القانون  بني  و�شع اجلن�شية  تتناول  كما  الأخرى، 

اجلن�شية، اإ�شافة اإىل درا�شة قانون اجلن�شية البحريني وتطبيقاته، ودرا�شة مركز الأجانب يف القانون الداخلي البحريني 

والقانون الدويل واملقارن.

تاريخ القانون )601119(

)الأ�شرة،  املختلفة  القانونية  النظم  وتطور  القانون،  فكرة  ون�شوء  وتكوينه،  الب�شري  املجتمع  بدرا�شة  املادة  هذه  تهتم 

الرومانية(  والقوانني  النهرين  القدمية )قوانني بالد ما بني  القوانني  وا�شتعرا�س  والعقد(  والزواج،  وامللكية  والق�شاء، 

املعا�شرة  القانونية  الأنظمة  ثم  الغراء،  الإ�شالمية  ال�شريعة  �شيما  ل  املختلفة  وال�شرائع  القانونية،  املدونات  واأ�شهر 
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)الالتيني، والجنلو �شك�شوين، واجلرماين(.

الإدارة العامة )602282(

ال�شيا�شية  النظم  فى  الإدارة  و  احلكم  وفن  وا�شتقاللها،  العامة،  الإدارة  مباهية  التعريف  درا�شة  املادة  هذه  تت�شمن 

املعا�شرة،  الدول  الإدارى فى  والتتنظيم   ، والواجبات  وامل�شاواة فى احلقوق  والقيادة،  القرار،  اتخاذ  والإ�شالم، وكيفية 

والقيادة الإدارية ووظائفها، واأنواعها املختلفة.  وذلك من خالل تعريف الطالب بالإطار العام لدرا�شة الإدارة العامة، 

والإدارة كفن وعلم، وال�شورى فى اتخاذ القرار، واحلكم فى الإ�شالم، والتخطيط الإدارى، من حيث املفهوم والعنا�شر 

والأنواع، والعوامل املوؤثرة فيه، وموقف الدول املعا�شرة منه. 

قانون املعامالت الإلكرتونية)602281( 

تت�شمن هذه املادة درا�شة قانون التجارة الإلكرتونية البحرينى، وذلك من خالل التعريف مباهية التجارة الإلكرتونية، 

والعقود الإلكرتونية والو�شائل امل�شتخدمة فى اإبرام العقود اللكرتونية، وتكوين العقد اللكرتونى من اإيجاب وقبول، زمان 

الدوىل  الق�شائى  الخت�شا�س  و   ، الإلكرتونية  العقود  على  التطبيق  الواجب  والقانون   . اللكرتونى  العقد  اإبرام  ومكان 

لعقود التجارة الدولية . ال�شروط الواجب توافرها فى ال�شندات اللكرتونية.  واأ�شاليب حماية العقود الإلكرتونية واحلجية 

القانونية لل�شجالت والتواقيع الإلكرتونية . 

قانون الإجراء والتنفيذ)602283(

ذات  على  له  القانونى  الأ�شا�س  ي�شتند  والذى  التنفيذ  وهو  القانون اخلا�س  اأق�شام  من  ق�شم  درا�شة  املادة  تت�شمن هذه 

بوا�شطة  واإمنا  بذاته،  حلقه  ال�شخ�س  ا�شتيفاء  جواز  عدم  قاعدة  على  واملبنى  التقا�شى  حق  عليه  يقوم  الذى  الأ�شا�س 

ال�شلطة املخت�شة بذلك و املتمثلة اأوًل بال�شلطة الق�شائية التى تقرر هذا احلق ، ثم ما يتبعه من اللجوؤ ما يتبعه من اللجوؤ 

اإىل حماكم التنفيذ لإتباع الطرق والإجراءات املحددة قانونًا لتنفيذ احلكم الق�شائى املقرر حلقه حتت اإ�شراف قا�شى 

حمكمة التنفيذ وفقًا لأحكام قانون املرافعات املدنية والتجارية فى مملكة البحرين. وعلى هذا �شيتم درا�شة هذه املادة 
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من خالل بيان اجلهة التى تقوم بتنفيذ الأحكام وفقًا للقانون فى مملكة البحرين، وكذلك بيان ما ميكن تنفيذه من اأحكام 

واإ�شناد واأوراق مرورًا باأطراف التنفيذ، وحمل التنفيذ،ُ ثم انتهاءًا باإجراءات التنفيذ وطرق الطعن بالقرارات ال�شادرة 

عن جهة التنفيذ.       

اجلرائم اللكرتونية و القت�سادية ) 602284(

والتعريف  اثباتها.  و�شعوبة   ، اأركانها  و  القانونية،  وطبيعتها  وت�شنيفها  الإلكرتونية  درا�شة اجلرمية  املادة   تتناول هذه 

باجلرمية الإلكرتونية، و درا�شة جرمية احلا�شوب و�شمات مرتكبيها، و الطبيعة القانونية للجرائم الإلكرتونية ، واجلرائم 

لبطاقات  امل�شروع  وال�شتغالل غري  تقع على احلا�شوب.  التى  املوؤلف، مع عر�س مناذج من اجلرائم  تقع على حق  التى 

الئتمان ، وحتديد الخت�شا�س الق�شائى فى ارتكاب اجلرائم الإلكرتونية ، وجرائم ال�شب والقذف التى تتم عرب الأنرتنت، 

والعتداء على حرمة احلياة اخلا�شة، وجرائم ال�شتغالل اجلن�شى لالأطفال عرب الأنرتنت، وغ�شيل الأموال عرب الأنرتنت 

واأ�شرار ذلك على القت�شاد الوطنى . ثم درا�شة اأ�شول التحقيق الفنى فى اجلرائم الإلكرتونية.    

امللكية الفكرية )660000(

تتناول هذه املادة درا�شة مو�شوع امللكية الفكرية، وذلك من خالل تو�شيح من حيث ن�شاأة ومفهوم ونطاق احلقوق الفكرية 

ومن ثم درا�شة اأهمية احلقوق الفكرية، و تنظيم  تلك احلقوق وحمايتها. وبعد ذلك البحث فى التكييف القانونى للحقوق 

الفكرية ، ومن ثم البحث فى التنظيم القانونى للحقوق الفكرية على امل�شتوى الدويل و اتفاق جوانب احلقوق الفكرية املت�شلة 

بالتجارة)تربي�س(.  وحتديث قوانني حقوق الفكرية ، واأخريًا تظهر هذه املادة اأهمية مو�شوع النهو�س بالإبداع العربى . 

اأ�ساليب البحث العلمي )170100(

اأ.  توجيه واإر�شاد الطلبة حول كيفية و�شع خطة البحث والرجوع اإىل املراجع العلمية من عربية واأجنبية وكيفية ال�شتفادة 

من �شبكة املعلومات عرب النرتنت على �شبيل املثال ثم كيفية التحليل واإعداد النتائج.

ب.  القيام حتت ا�شراف اأ�شتاذ املادة باختيار واإعداد مو�شوع البحث من قائمة املو�شوعات التي تتوىل جلنة الدرا�شات 
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العليا يف الكلية طرحها.

ج.  يجري تقييم البحث مبناق�شة علنية اأمام الطلبة وو�شع التقدير الذي ي�شتحقه من قبل اأ�شتاذ املادة يف نهاية الف�شل 

الدرا�شي.

حقوق الإن�سان )0602182( 

»وهي من متطلبات اجلامعة الختيارية«

تت�شمن هذه املادة درا�شة فكرة حقوق الإن�شان وحرياته و�شماناتها، ومبداأ امل�شاواة وتطور ذلك عرب التاريخ الب�شري، 

بدءا بالع�شور القدمية، وانتهاء بع�شرنا احلا�شر، مبا يف ذلك احلقوق واحلريات يف ال�شريعة الإ�شالمية ويف القانون 

واحلريات  احلقوق  هذه  واأنواع  وحرياته،  الإن�شان  بحقوق  اخلا�شة  والإعالنات  املواثيق  درا�شة  تتناول  كما  البحريني.  

ومراتبها يف القانون الدويل واملقارن وتطبيقها يف الد�شتور البحريني والقوانني البحرينية املختلفة، اإ�شافة اإىل درا�شة دور 

اجلمعيات الدولية والعربية حلقوق الإن�شان، ومراكز درا�شات الدميقراطية واحلريات العامة وحقوق الإن�شان يف البحرين 

ويف العامل.

الت�سريعات العقارية )602285( 

تت�شمن هذه املادة درا�شة التعريف بقانون امللكية العقارية ، من حيث حق امللكية والأرا�شى التى يجوز متليكها لالأجانب 

و  ال�شكنية،  الوحدات  مل�شرتى  اخلا�شة  وال�شمانات   ، الإن�شاء  حتت  البناء  وحدات  متليك   ، �شواء  حد  على  والوطنني 

م�شروعات التمويل العقارى فى البحرين ، وقانون متلك الأجانب للعقارات فى البحرين.  و مفهوم اتفاق التمويل العقارى 

وخ�شائ�شه، واأطراف عقد التمويل العقارى وكيفية اإبرامه، وطرق حماية امل�شتثمر و ال�شمانات املقررة حلماية املمول 

للوفاء بقيمة التمويل . ثم درا�شة عقد الإيجار من حيث الأركان وال�شروط واللتزامات التي يرتبها على املوؤجر وامل�شتاأجر.  

واأخريًا درا�شة قانون املاُلك وامل�شتاأجرين البحريني باعتباره القانون ال�شتثنائي اخلا�س الذي يطبق على اإيجار العقارات 

يف مملكة البحرين.
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تطبيقات عملية فى القانون اخلا�ص)601342( 

والتعليق  الق�شائى  العملية، وذلك من خالل حتليل احلكم  التطبيقات  النظرية فى  املبادىء  املادة درا�شة  تت�شمن هذه 

عليه، وكيفية حل م�شاألة قانونية عملية، وفن املرافعة ومبادىء املحاماة . كما تتناول هذه املادة م�شائل عملية فى اأ�شول 

الق�شاء  و  الق�شائى  والخت�شا�س  الأخرى،  والقوانني  املرافعات  قوانني  بني  التنازع  مثل  والتجارية  املدنية  املرافعات 

 ، الإثبات  فى  عملية  م�شائل  تتناول  كما  فيه،  والطعن  الق�شائى  واحلكم  فيها،  وال�شري  الدعوى  فى  وال�شروع  امل�شتعجل، 

لنماذج  تطبيقات ق�شائية.  املدنى، مع عر�س  القانون  و م�شائل عملية فى  الدوىل اخلا�س،  القانون  وم�شائل عملية فى 

ر�شمية لالئحة الدعوى، ولئحة طلب ا�شت�شدار اأمر اأداء، ولئحة ا�شتئناف، و�شحيفة طعن بالتمييز.

تطبيقات عملية فى القانون العام) 602443( 

تت�شمن هذه املادة درا�شة القواعد العملية فى فن الق�شاء اجلنائى، و تعريف الطالب بالواقع العملى ملعاجلة الق�شايا و 

اإ�شدار الأحكام فيها، من خالل فهم وقائع الدعوى ومالب�شاتها، والتكييف القانونى لوقائع الدعوى، والبت فى اخت�شا�س 

املحكمة  بنظر الدعوى، حتديد وتقييم اأدلة الدعوى، اإ�شدار احلكم اجلنائى) خال�شة وقائع الدعوى ، التكييف القانونى 

للوقائع، كفاية الأدلة للحكم، ت�شبيب احلكم، منطوق احلكم، ومبادىء فى الإثبات اجلنائى( ، مع عر�س معلومات اأ�شا�شية 

واأ�شول  منهج  العقلية.  واملوؤثرات  املخدرات  و  ال�شرعى  الطب  و  ال�شخ�شية  حتقيق  مثل)  امل�شاعدة  اجلنائية  العلوم  فى 

البحث العلمى، مع اإجراء درا�شة حتليلية لنماذج من الحكام الق�شائية واجلنائية، ومتارين عملية فى الق�شايا اجلنائية 

الإفرتا�شية، فى قانون العقوبات بق�شميه العام واخلا�س، وفى قانون الإجراءات اجلنائية، و املحاكمة واحلكم والطعن 

فيه، واأخريًا الف�شل فى ق�شية جنائية اأ�شولية يكون الطلبه فيها هم من يتولون مهمة الق�شاة ووكالء النيابة واملحامني 

واأمني ال�شر و ال�شهود، واإجراء املحاكمة الأ�شولية فى قاعة حممكة التدريب فى الكلية ، واإ�شدار احلكم اأمام املحكمة 

املنعقدة.
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ماجستير القانون التجاري
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اخلطة الدرا�ضية لربنامج املاج�ضتري يف القانون التجاري

متطلبات التخ�س�ص الإجبارية )30( �ساعة معتمدة

�ضابق ال�ضاعات املعتمدة ا�ضم املادة رقم املادة

3 ا�شا�شيات البحث العلمي 607000

3 قانون التجارة اللكرتونية يف تعمق 607113

3 ال�شركات التجارية يف تعمق 607116

3 التحكيم التجاري املحلي والدويل يف تعمق 607119

3 قوانني الوراق املالية وال�شتثمار 607215

3 قانون التمويل وامل�شارف التقليدية وال�شالمية 607217

3 عقود التجارة الدولية يف تعمق 607218

3 الوراق التجارية وعمليات البنوك يف تعمق 607229

27 6 الر�شالة 607300

متطلبات التخ�س�ص الختيارية)6( �ساعات معتمدة

ال�ضابق ال�ضاعات املعتمدة ا�ضم املادة رقم املادة

3 القانون البحري يف تعمق 607118

3 اجلرائم القت�شادية واللكرتونية يف تعمق 607212

3 قوانني ال�شياحة 607219

3 الت�شريعات العقارية 607220

3 قانون امللكية ال�شناعية والتجارية 607221

3 قانون املناف�شة التجارية امل�شروعة 607222

3 القانون اجلوي 607224

3 قوانني التامني يف تعمق 607226

3 تنازع القوانني التجارية 607227

3 مو�شوعات خا�شة يف القانون التجاري 607228



49 48

و�ضف خمت�ضر ملواد اخلطة الدرا�ضية لربنامج املاج�ضتري يف القانون التجاري

اأ.  املواد الجبارية

ال�سركات  التجارية  والإفال�ص فى تعمق )607116(  .1

ال�شركات  درا�شة  يت�شمن  العام  الربنامج  وبرناجمًا »خا�شًا«.   »عامًا«  برناجمًا  املادة  لهذه  الدرا�شة    يت�شمن منهج 

و�شركات  القاب�شة  وال�شركات  الأجنبية  ال�شركات  ذلك  يف  مبا  واأنواعها  البحرينى   ال�شركات  قانون  وفق  التجارية 

ال�شتثمار امل�شرتك من حيث تكوينها واإدارتها واندماجها، الإفال�س واأحكامه و�شروط احلكم به وكيفية اإدارة اأموال 

تف�شيلية  درا�شة  فيت�شمن  الربنامج خلا�س  اأما  و   . الإفال�س  الواقى من  ال�شلح  واأخريا  التفلي�شة  وهيئة  التفلي�شة، 

اأو  الواحد  ال�شخ�س  الت�شامن، �شركة  ال�شركة، �شركة  العام مثل: عقد  وحتليلية مقارنة لأحد مو�شوعات الربنامج 

�شركة امل�شاهمة اأوال�شركات القاب�شة اأو اأية �شركة اخرى.
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الأوراق التجارية والعمليات امل�سرفية فى تعمق  )607214(  .2

  يت�شمن منهج الدرا�شة لهذه املادة برناجمًا »عامًا« وبرناجمًا »خا�شًا«  الربنامج العام يت�شمن درا�شة الأوراق التجارية 

من حيث تعريفها ، وخ�شائ�شها ، واأنواعها) الكمبيالة – ال�شيك – ال�شند لأمر( واأي�شا درا�شة الكمبيالة الإلكرتونية 

وال�شيكات الإلكرتونية والكمبيالة امل�شتندية و البطاقات املمغنطة . واأما » الق�شم اخلا�س«  فيت�شمن درا�شة تف�شيلية 

وحتليلية لأحد مو�شوعات الق�شم اخلا�س مثل: عمليات البنوك التجارية نظرا ملا تتمتع به امل�شارف من اأهمية ق�شوى 

الودائع واحل�شابات امل�شرفية و احل�شاب اجلارى وخطاب ال�شمان و  العمليات مثل  فى احلياة الإقت�شادية. وهذه 

العتماد امل�شتندي وذلك وفقا ملا قررته غرفة التجارة الدولية بباري�س فى الن�شرات اأرقام )500 ل�شنة 1993_ 600 

ل�شنة 2006(.   

التحكيم التجارى الدوىل فى تعمق  )607119(  . 3

  يت�شمن منهج الدرا�شة لهذه املادة برناجمًا »عامًا« وبرناجمًا  »خا�شًا«.  الربنامج العام يت�شمن درا�شة نظام التحكيم 

اأنواعه والإجراءات العملية الواجبة الإتباع لف�شل املنازعات بوا�شطة التحكيم  التعريف  من حيث تعريفة ومعرفة 

بالتحكيم التجارى الدوىل والتفاقيات الدولية املتعلقة بالتحكيم الدوىل، و قانون اليون�شرتال النموذجى ، و مراكز 

التحكيم الدواية مثل، غرفة التجارة الدولية بباري�س  ومركز التحكيم الأمريكى  ومركز التحكيم اخلليجى وغريها 

اإجراءات  و  املحكمني  و �شروط  التحكيم  اأ�شا�شيات عقد  تتناول  . كما  الدوىل  التحكيم  املتخ�ش�شة فى  املراكز  من 

التحكيم . اأما الربنامج اخلا�س فيت�شمن درا�شة تف�شيلية و حتليلية للقواعد القانونية الواجبة التطبيق على املنازعة 

خا�شة  التحكيم  اأنواع  بع�س  لتناول  بالإ�شافة  والأجنبي.  الوطني  التحكيم  حكم  تنفيذ  واآليات  للتحكيم  املعرو�شة 

المتيازات  )عقود  الدولية  الإدارية  العقود  و   ) املقاولت  الإن�شاءات،عقود  )عقود  الهند�شية  املنازعات  جمال  فى 

.))BOT(
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قوانني الأوراق املالية وال�ستثمار )607215(   .4

درا�شة   اأوًل:  يت�شمن  العام  الربنامج  »خا�شًا«.   وبرناجمًا  »عامًا«  برناجمًا  املادة  لهذه  الدرا�شة  منهج    يت�شمن 

ال�شتثمارات الأجنبية، والدولة امل�شيفة لال�شتثمار ، وخ�شائ�س ال�شركات متعددة اجلن�شيات ، ومناذج لعقود �شركات 

بالكامل  – مملوكة  الوطنيني   اأحد  مع  م�شرتكة   ( مبا�شرة  اأكانت  �شواء  الأجنبية   ال�شتثمارات  واأنواع  ال�شتثمار، 

للم�شتثمر الأجنبى( اأم كانت غري مبا�شرة ) فى جمال الت�شنيع والنتاج – فى عقود الرتاخي�س والمتياز الدوىل(. 

مل�شروعات  املقررة   الإعفاءات  هى  وما   ، ال�شتثمار  م�شروعات  واإجراءات  و�شروط   ، ال�شتثمار  مانحة  واجلهات 

و  الر�شوم اجلمركية  وال�شرائب  الدولية من  التجارة  التجارة احلرة ) حترير  اتفاقية  ، خا�شة فى ظل  ال�شتثمار 

الر�شوم (. وو�شائل ف�س املنازعات النا�شئة عن ال�شتثمارات الأجنبية ،  كما يت�شمن ثانيًا: �شوق الأوارق املالية ) 

بور�شة الأوراق املالية ( وتداول الأوراق املالية ) الأ�شهم وال�شندات ( وكيفية حماية حقوق حاملى الأ�شهم وال�شندات. 

اأما الربنامج اخلا�س فيتناول درا�شة تف�شيلية و حتليلية  لأحد مو�شوعات الربنامج العام  مثل: ال�شتثمار الأجنبى  

املبا�شر وغري املبا�شر وطرق ت�شوية منازعات ال�شتثمار. مع ا�شتعرا�س اتفاقية البنك الدوىل لالإن�شاء والتعمري ب�شاأن 

ت�شوية منازعات ال�شتثمار بني الدول ومواطنى الدول الأخرى ل�شنة 1965. اأو بور�شة الأوراق املالية بالبحرين ودرا�شة 

لكيفية تداول الأ�شهم وال�شندات فيها.

قوانني التجارة الإلكرتونية فى تعمق )607216(   .5

التعريف  درا�شة   يت�شمن  العام  الربنامج  وبرناجمًا »خا�شًا«.   »عامًا«  برناجمًا  املادة  لهذه  الدرا�شة    يت�شمن منهج 

بالتجارة الإلكرتونية وماهية العقد الإلكرتونى، وكيفية اإبرام العقود الإلكرتونية و اأ�شاليب حماية العقود الإلكرتونية. 

درا�شة  فيتناول   . الإثبات  الإلكرتونية من حجية فى  املحررات  به  تتميز  ما  الإلكرتونى ومدى  املحرر  اإثبات  وكيفية 

ال�شلة  وثيقة  القوانني  تناول  مع  ل�شنة2002،  البحرينى  الإلكرتونية  املعامالت  قانون  لأحكام  وحتليلية  تف�شيلية 

بالتجارة الإلكرتونية، مثل قانون اليون�شرتال النموذجى ب�شاأن التجارة الإلكرتونية، وقواعد اليون�شرتال املوحدة ب�شاأن 

التوقيعات الإلكرتونية. 
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قانون التمويل و امل�سارف التقليدية و الإ�سالمية   )607217(  .6

  يت�شمن منهج الدرا�شة لهذه املادة برناجمًا »عامًا« وبرناجمًا »خا�شًا«.  الربنامج العام يت�شمن الق�شم الول: درا�شة  

التعريف بالبنوك  والقوانني التى حتكمها و كيفية اإن�شائها  وعمليات منح الأئتمان  والقرو�س واحل�شابات اجلارية 

و منح الإئتمان والعتمادات امل�شتندية وخطابات ال�شمان ، واملوؤ�ش�شات امل�شرفية التى يجوز لها التعامل فى النقد 

الإ�شالمية  بالبنوك  التعريف  درا�شة  الثانى  الق�شم  يت�شمن  كما    . اآجال  اأم  حا�شرا  التعامل  اأكان  �شواء  الأجنبى 

وم�شادر متويلها، وكذا العمليات امل�شرفية التى ت�شطلع للقيام بها مثل القرو�س وال�شلفيات، امل�شاهمة فى تاأ�شي�س 

ال�شركات، التمويل بامل�شاركة، امل�شاربة ال�شرعية، بيع املرابحة. كما تتناول البنوك الإ�شالمية قيد التطبيق ودورها 

فى جتميع املدخرات وفى ا�شتثمارات التنمية القت�شادية، �شواء على امل�شتوى املحلى اأو امل�شتوى الدوىل. اأما الربنامج 

اخلا�س فيتناول درا�شة تف�شيلية وحتليلية لأحد مو�شوعات الربنامج العام مثل التمويل بامل�شاركة وبيع املرابحة، مع 

عر�س تطبيقات لبع�س جتارب البنوك الإ�شالمية )بنك البحرين ال�شالمى، م�شرف البحرين ال�شامل، بنك الربكة 

ال�شالمى، بنك في�شل الإ�شالمى، بيت التمويل الكويتى،  فروع بنك م�شر للمعامالت الإ�شالمية (. 

عقود التجارة الدولية فى تعمق  )607218(   .7

  يت�شمن منهج الدرا�شة لهذه املادة برناجمًا »عامًا« وبرناجمًا »خا�شًا«.  الربنامج العام يت�شمن درا�شة   التعريف 

ال�شلع  فى  التجارة  وحرية  العاملية   التجارة  منظمة  تواجهة  التى  والتحديات  واأهدافها  الدولية  التجارة  مبنظمة 

واخلدمات وكيفية مواجهة �شيا�شات الإغراق وت�شوية املنازعات التجارية الدولية  ، والتعريف بقانون التجارة الدولية 

واأ�شخا�شه و ال�شركات متعددة اجلن�شيات  وكيفية اإبرام عقود التجارة الدولية ، مع تو�شيح املق�شود بعقود التجارة 

الدولية ومعايري حتديد دولية العقد.

   وتطبيقات لبع�س العقود التجارية الدولية مثل )عقود نقل التكنولوجيا وعقود الرتاخي�س ال�شناعية، وعقود جتهيز 

م�شروعات التنمية (. مع درا�شة التفاقيات الدولية املعنية بالتجارة الدولية مثل اتفاقية الأمم املتحدة ب�شان النقل 

الدوىل للب�شائع وقانون اليون�شرتال والتحكيم التجارى الدوىل . اأما الربنامج اخلا�س فيت�شمن درا�شة تف�شيلية لأحد 

مو�شوعات الربنامج العام مثل عقود نقل التكنولوجيا وعقود الرتاخي�س التجارية و عقود النقل الدوىل للب�شائع . 
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اأ�ساليب البحث العلمى) 607000(  .8 

يت�سمن منهج الدرا�سة لهذه املادة املجالت التالية:  

اأ-   توجيه واإر�شاد الطلبة حول كيفية و�شع خطة البحث والرجوع اإىل املراجع العلمية من عربية واأجنبية وكيفية   

ال�شتفادة من �شبكة املعلومات عرب الأنرتنت على �شبيل املثال ثم كيفية التحليل واإعداد النتائج.

تتوىل جلنة  التى  املو�شوعات  قائمة  من  البحث  مو�شوع  واإعداد  باختيار  املادة  ا�شتاذ  اإ�شراف  ب-   القيام حتت   

الدرا�شات العليا فى الكلية طرحها.

ج-   يجرى تقييم البحث مبناق�شة علنية اأمام الطلبة وو�شع التقدير الذى ي�شتحقه من قبل اأ�شتاذ املادة فى نهاية   

الف�شل الدرا�شى. 

ب.املواد الختيارية:

الت�سريعات العقارية  فى تعمق)607219(   .1

التعريف  درا�شة   يت�شمن  العام  الربنامج  وبرناجمًا »خا�شًا«.   »عامًا«  برناجمًا  املادة  لهذه  الدرا�شة    يت�شمن منهج 

بقانون امللكية العقارية ، من حيث حق امللكية والأرا�شى التى يجوز متليكها لالأجانب والوطنني على حد �شواء، متليك 

العقارى  التمويل  اتفاق  مفهوم  و  ال�شكنية،  الوحدات  مل�شرتى  اخلا�شة  وال�شمانات   ، الإن�شاء  حتت  البناء  وحدات 

حلماية  املقررة  ال�شمانات  و  امل�شتثمر  حماية  وطرق  اإبرامه،  وكيفية  العقارى  التمويل  عقد  واأطراف  وخ�شائ�شه، 

املمول للوفاء بقيمة التمويل . ثم درا�شة عقد الإيجار من حيث الأركان وال�شروط واللتزامات التي يرتبها على املوؤجر 

وامل�شتاأجر.  واأخريًا درا�شة قانون املاُلك وامل�شتاأجرين البحريني باعتباره القانون ال�شتثنائي اخلا�س الذي يطبق 

على اإيجار العقارات يف مملكة البحرين.

  اأما الربنامج اخلا�س فيتناول درا�شة تف�شيلية و حتليلية  لأحد مو�شوعات الربنامج العام مثل م�شروعات التمويل 

العقارى فى البحرين ، اأو قانون متلك الأجانب للعقارات فى البحرين، اأو عقد الإيجار. 
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امللكية ال�سناعية والتجارية فى تعمق )607222(   .2

  يت�شمن منهج الدرا�شة لهذه املادة برناجمًا »عامًا« وبرناجمًا »خا�شًا«.  الربنامج العام يت�شمن درا�شة احلماية التى 

يجب توفريها للتجار وذلك من حيث  تعريف الأ�شرار التجارية  واأنواع الأ�شرار التى يجب اإخ�شاعها للحماية و كيفية 

حمايتها وجزاء خمالفتها. اأما الربنامج اخلا�س فيتناول درا�شة تف�شيلية و حتليلية  لأحد مو�شوعات الربنامج العام  

مثل قانون الأ�شرار التجارية وبراءات الخرتاع والنماذج ال�شناعية فى البحرين .

قوانني ال�سياحة )607221(  .3

التعريف  درا�شة  يت�شمن  العام  الربنامج  »خا�شًا«.   وبرناجمًا  »عامًا«  برناجمًا  املادة  لهذه  الدرا�شة  منهج    يت�شمن 

باملن�شاآت الفندقية وال�شياحية ، وذلك من حيث نظام العاملني بها و وتنظيم العالقة بني العمالء وم�شتغلى املن�شاآت 

الفندقية وال�شياحية، وحتديد الأ�شعار وت�شنيف املن�شاآت  وطرق الرقابة عليها . وكذلك من حيث حتديد الأماكن 

ال�شركات  و  ال�شياحية.  و  الفندقية  بامل�شاآت  الرتاخي�س  منح  واإجراءات  و�شروط    ، ا�شتغاللها  وكيفية  ال�شياحية 

اأعمال  مزاولة  ترخي�س  علي  احل�شول  واإجراءات  �شروط  حيث  من  وذلك  ال�شياحة  اأعمال  تزاول  التى  ال�شياحية 

ال�شركة  �شتزاوله  الذى  ال�شياحى  العمل  ونوع  اإدارتها   وكيفية  لالأجانب.  اأم  للوطنيني  �شواء   ، ال�شياحية  ال�شركات 

طالبة الرتخي�س ، واحلد الأدنى لو�شائل النقل ال�شياحى و�شنة �شنعها وموا�شفاتها)الربى – اجلوى – البحرى(. 

ال�شياحة   العام  مثل �شركات  اأما الربنامج اخلا�س فيتناول درا�شة تف�شيلية و حتليلية  لأحد مو�شوعات الربنامج 

واملن�شاآت الفندقية العاملة فى البحرين. 

قانون املناف�سة التجارية )607222(  .4

  يت�شمن منهج الدرا�شة لهذه املادة برناجمًا »عامًا« وبرناجمًا »خا�شًا«.  الربنامج العام يت�شمن درا�شة احلماية التى 

املقررة للتجار من اأعمال املناف�شة التجارية امل�شروعة وغري امل�شروعة، وذلك من خالل تو�شيح مفهوم املناف�شة ومتى 

تعد غري م�شروعة و احلماية القانونية املقررة فى هذا اخل�شو�س. وتطبيقات لهذه املناف�شة ) براءات الإخرتاع – 

حقوق امللكية ال�شناعية والتجارية – الأ�شم التجارى – العنوان التجارى – الر�شم ال�شناعى – النموذج ال�شناعى 
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قانون  مثل  العام   الربنامج  مو�شوعات  لأحد  حتليلية   و  تف�شيلية  درا�شة  فيتناول  اخلا�س  الربنامج  اأما   .).......

املناف�شة التجارية فى البحرين . 

القانون البحرى فى تعمق )607118(  .5

القانوين  النظام  يت�شمن  العام  الربنامج  »خا�شًا«.   وبرناجمًا  »عامًا«  برناجمًا  املادة  لهذه  الدرا�شة  منهج    يت�شمن 

لل�شفينة وما يرد عليها من امتيازات ورهون وحجوزات بحرية ودرا�شة اأ�شخا�س املالحة البحرية واحلوادث والتاأمني 

البحري. واأ�شخا�س املالحة البحرية واحلوادث البحرية وت�شوية منازعات التجارة البحرية عن طريق التحكيم . اأما 

الربنامج اخلا�س فيتناول درا�شة تف�شيلية وحتليلية لأحد مو�شوعات الربنامج العام  مثل عقود البيع �شيف والبيع 

فوب وعقد الرهن البحرى والنقل متعدد الو�شائط .

القانون اجلوى )607224 (  .6

  يت�شمن منهج الدرا�شة لهذه املادة برناجما »عامًا« وبرناجمًا »خا�شًا«.  الربنامج العام يت�شمن النظام القانونى للطائرة 

من حيث تعريفها و اأ�شخا�س املالحة اجلوية ) الطاقم اجلوى – الأر�شى ( والنقل اجلوى لالأ�شخا�س والب�شائع وفقا 

لتفاقية �شيكاغو، وم�شئولية الناقل اجلوى عن اأ�شرار الوفاة ال�شابات، وعن التاأخري فى نقل الأ�شخا�س والب�شائع 

الربنامج اخلا�س فيتناول درا�شة تف�شيلية وحتليلية لأحد مو�شوعات  اأما   . واتفاقية مونرتيال  وار�شو  وفقا لتفاقية 

الربنامج العام مثل م�شئولية الناقل اجلوى فى قانون الطريان املدنى البحرينى واتفاقية مونرتيال  1999.

اجلرائم القت�سادية و الإلكرتونية فى تعمق)607212(  .7

اجلرائم  درا�شة  يت�شمن  العام   الربنامج  »خا�شًا«.  وبرناجمًا  »عامًا«  برناجمًا  املادة  لهذه  الدرا�شة  منهج    يت�شمن 

واآليات  الوطني  بالقت�شاد  والأ�شرار  البنكنوت  وتزوير  الأموال  غ�شيل  كجرمية  عليها  ال�شوء  وت�شليط  القت�شادية 

احلد منها . اأما الربنامج اخلا�س فيتناول اأحدى اجلرائم القت�شادية التي توؤثر على اأمن الوطن واملواطن ودرا�شة 

تف�شيليًة وحتليليًة مقارنة لأحد مو�شوعات الربنامج العام كجرمية غ�شيل الأموال وطرق مواجهتها فى البحرين كما 

يت�شمن درا�شة لأحدى اجلرائم الإلكرتونية. 
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التاأمني فى تعمق )607226(  .8

  يت�شمن منهج الدرا�شة لهذه املادة برناجمًا »عامًا« وبرناجمًا »خا�شًا«. الربنامج العام يت�شمن درا�شة مفهوم التاأمني 

وخ�شائ�شه القانونية، واأنواع التاأمني ) اجلوى- البحرى – الربى( مع تو�شيح الفارق بني التاأمني على الأ�شخا�س و 

التاأمني من الأ�شرار،�شواء كان تاأمينًا عن الأ�شياء اأم كان تاأمينًا من امل�شئولية عن الأ�شرار بالغري. وكذلك اأطراف 

اأما الربنامج اخلا�س فيتناول درا�شة تف�شيلية وحتليلية  عقد التامني والتزمات طرفيه، ونوع اخلطر املوؤمن منه.  

لأحد مو�شوعات الربنامج العام مثل التاأمني البحرى والتاأمني اجلوى، مع عر�س تطبيقى لبع�س ال�شركات العاملية 

فى جمال التاأمني البحرى واجلوى ) هيئة اللويدز(. 

تنازع القوانني التجارية ) 607227(  .9

  يت�شمن منهج الدرا�شة لهذه املادة برناجمًا »عامًا« وبرناجمًا »خا�شًا«. الربنامج العام يت�شمن درا�شة عقود التجارية 

اأما   . الداخلية  للقوانني  التجارة من اخل�شوع  العقد، وحترير عقود  القوانني، وم�شاألة دولية  تنازع  الدولية وم�شكلة 

الربنامج اخلا�س فيت�شمن درا�شة تف�شيلية وحتليلية لأحد مو�شوعات الربنامج العام مثل: القانون الواجب التطبيق 

على العقد التجارى الدوىل، ومدى حرية املتعاقدين فى اختيار القانون الواجب التطبيق على العقد التجارى الدوىل. 

مو�سوعات خا�سة فى القانون التجارى )607228(  .10

يت�شمن منهج الدرا�شة لهذه املادة تخ�ش�شات م�شتحدثة فى اإحدى مو�شوعات القانون التجارى.   

)ج(.املواد ال�ضتدراكية:

املدخل اإىل القانون )601111(  .1

  تعترب هذه املادة مقدمة عامة ولزمة لدرا�شة علم القانون وتتناول يف الق�شم الأول النظرية العامة للقانون من حيث 

تعريف القانون ون�شاأته وخ�شائ�شه واأ�شا�شه واأق�شامه وم�شادره وتف�شريه وتطبيقه، ويتناول الق�شم الثاين النظرية 

العامة للحق من حيث تعريف احلق، واأنواعه، واأ�شخا�شه وحمله، وم�شادره، وا�شتعماله واحلماية املقررة له.
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م�سادر اللتزام )601112(  .2

  تعني هذه املادة بدار�شة ما ي�شمى يف القانون املدين البحريني با�شم »م�شادر احلقوق ال�شخ�شية«، ويتناول يف مقدمة 

عامة التعريف بالقانون املدين ومو�شوعاته املختلفة واأ�ش�س اجتاهاتها العامة، ومن ثم تتناول دار�شة م�شادر اللتزام 

وانحالله.   واآثاره  وتف�شريه  انعقاده و�شحته  واأركانه و�شروط  به  التعريف  العقد من حيث  فتتناول درا�شة  الإرادية.  

املنفردة.   الإرادة  لنظرية  تطبيق  كاأبرز  بجائزة  الوعد  ودار�شة  لاللتزام،  املنفردة كم�شدر عام  الإرادة  درا�شة  ثم 

ثم دار�شة امل�شادر غري الإرادية وهي:  الفعل ال�شار )العمل غري امل�شروع( من حيث م�شوؤولية ال�شخ�س عن فعله 

وم�شوؤوليته عن فعل الغري وم�شوؤوليته النا�شئة عن الأ�شياء، ثم دار�شة الفعل النافع )الإثراء بال �شبب( كقاعدة عامة 

ودرا�شة الف�شالة ودفع غري امل�شتحق باعتبارها تطبيقات لنظرية الإثراء بال �شبب، واأخريًا درا�شة القانون كم�شدر 

مبا�شر لاللتزام.

مبادئ القانون التجاري )601121(  .3

الأخرى  للتخ�ش�شات  واأهميته  بالعوملة  تاأثره  ومدى  التجاري  القانون  يف  العامة  املبادئ  بدرا�شة  املادة  هذه    تعني 

كاملحا�شبة واإدارة الأعمال وغريها. كما تعنى بالبحث يف نظرية الأعمال التجارية والآثار العملية الناجمة من خالل 

تطبيقها على الواقع.  وكذلك يف العقود التجارية ل �شيما عقد النقل الربي والرهن التجاري وعقود التو�شط التجاري 

)الوكالة والوكالة بالعمولة وال�شم�شرة والتمثيل التجاري(.  وكذلك يف التاجر الطبيعى واملعنوى ) ال�شركة( ، من 

حيث  �شروطه والتزاماته املهنية.  واخريًا املحل التجاري.

 

قانون املرافعات فى املواد املدنية والتجارية)601341(  .4

ودرا�شة  الأخرى،  بالقوانني  و�شلته  وم�شادره  وتطوره  املدنية  املحاكمات  اأ�شول  بقانون  بالتعريف  املادة  هذه    تهتم 

التنظيم الق�شائي من حيث ت�شكيل املحاكم ودرجات التقا�شي ورجال الق�شاء وقواعد الخت�شا�س، ودرا�شة نظرية 

الدعوى، ودرا�شة اإجراءات التقا�شي )اخل�شومة( ثم درا�شة الأحكام الق�شائية وطرق الطعن فيها.
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ماجستير القانون
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اخلطة الدرا�ضية لربنامج املاج�ضتري يف القانون

متطلبات التخ�س�ص الإجبارية )30( �ساعة معتمدة

ال�ضاعات املعتمدة ا�ضم املادة رقم املادة

3 قانون ا�شول املحاكمات املدنية  يف تعمق 6013410

9 ر�شالة ماج�شتري 601720

3 القانون اجلنائي يف تعمق 6021610

3 القانون الد�شتوري يف تعمق 6021710

3 ا�شا�شيات البحث العلمي 607000

3 القانون املدين يف تعمق 607001

3 القانون التجاري يف تعمق 607002

3 القانون الداري يف تعمق 607003

متطلبات التخ�س�ص الختيارية)6( �ساعات معتمدة

ال�ضاعات املعتمدة ا�ضم املادة رقم املادة

3 القانون املدين 507001

3 مو�شوعات خا�شة يف القانون اخلا�س 507002

3 مو�شوعات خا�شة يف القانون العام 507003

3 م�شروع بحث 601721

3 قانون دويل عام يف تعمق 602255

3 القانون الد�شتوري )2( يف تعمق 607101

3 القانون الد�شتوري )3( يف تعمق 607102

3 احلقوق العينية ال�شلية والتبعية يف تعمق 607112
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ال�ضاعات املعتمدة ا�ضم املادة رقم املادة

3 قانون التجارة اللكرتونية يف تعمق 607113

3 جرائم ال�شخا�س يف التعمق 607114

3 الجراءات اجلنائية يف تعمق 607115

3 ال�شركات التجارية يف تعمق 607116

3 القانون الدويل اخلا�س يف تعمق 607117

3 القانون البحري يف تعمق 607118

3 التحكيم التجاري املحلي والدويل يف تعمق 607119

3 اجلرائم القت�شادية واللكرتونية يف تعمق 607212

3 املالية العامة والت�شريع ال�شريبي يف تعمق 607213

3 القانون الدويل الن�شاين يف تعمق 607214

3 الوراق التجارية وعمليات البنوك يف تعمق 607229

و�ضف خمت�ضر ملواد اخلطة الدرا�ضية لربنامج املاج�ضتري يف القانون 

اأ�ساليب البحث العلمي )607000(:

وكيفية  واأجنبية  عربية  من  العلمية  املراجع  اإىل  والرجوع  البحث  و�شع خطة  كيفية  الطلبة حول  واإر�شاد  اأ.  توجيه   

ال�شتفادة من �شبكة املعلومات عرب النرتنت على �شبيل املثال ثم كيفية التحليل واإعداد النتائج.

ب.  القيام حتت ا�شراف اأ�شتاذ املادة باختيار واإعداد مو�شوع البحث من قائمة املو�شوعات التي تتوىل جلنة الدرا�شات   

العليا يف الكلية  طرحها.

نهاية  املادة يف  اأ�شتاذ  قبل  ي�شتحقه من  الذي  التقدير  وو�شع  الطلبة  اأمام  علنية  البحث مبناق�شة  تقييم  ج.  يجري   

الف�شل الدرا�شي.
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القانون املدين يف تعمق )607001(:

العامة  النظرية  يتناول درا�شة  العام  املادة برناجمًا »عاما« وبرناجمًا »خا�شًا«.  الربنامج  الدرا�شة لهذه  يت�شمن منهج 

اخلا�س  الربنامج  اأما  واملقاولة  والوكالة  والإيجار  البيع  عقود  ودرا�شة  واإثباته،  واأحكامه  م�شادره  حيث  من  لاللتزام 

فيت�شمن درا�شة تف�شيلية وحتليلية مقارنة لأحد مو�شوعات الربنامج العام مثل نظرية البطالن ونظرية امل�شئولية املدنية 

وتبعة الهالك.

القانون التجاري يف تعمق )607002(:

القانون  اأحكام  درا�شة  يتناول  العام  الربنامج  »خا�شًا«.   وبرناجمًا  »عاما«  برناجمًا  املادة  لهذه  الدرا�شة  منهج  يت�شمن 

التجارية وعمليات  والأوراق  والإفال�س  التجارية  والعقود  والتزاماته  والتاجر  التجارية  الأعمال  ب�شكل عام مثل  التجاري 

البنوك.  اأما الربنامج اخلا�س فيت�شمن درا�شة تف�شيلية وحتليلية مقارنة لأحد مو�شوعات الربنامج العام كنظام الإفال�س 

اأوالأوراق التجارية اأو عمليات البنوك.
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قانون اأ�سول املحاكمات املدنية والإجراء يف تعمق )6013410(:

يت�شمن منهج الدرا�شة لهذه املادة برناجمًا »عامًا« وبرناجمًا »خا�شًا«.  الربنامج العام يت�شمن الخت�شا�س الق�شائي 

ونظرية الدعوى واإجراءاتها، ونظرية الأحكام الق�شائية وطرق الطعن يف هذه الأحكام واإجراءات تنفيذ الأحكام الق�شائية 

لدى دوائر الأجراء، اأما الربنامج اخلا�س فيت�شمن درا�شة تف�شيلية وحتليلية لأحد مو�شوعات الربنامج العام مثل: نظرية 

امل�شلحة يف الدعوى ونظرية احلكم الق�شائي.

القانون اجلنائي يف تعمق )6021610(:

يت�شمن منهج الدرا�شة لهذه املادة برناجمًا »عامًا« وبرناجمًا »خا�شًا«.  الربنامج العام ي�شمل النظرية العامة للجرمية 

والعقوبة، وامل�شئولية اجلزائية، وامل�شاهمة يف اجلرمية، والأحكام العامة للخ�شومة اجلزائية واإجراءاتها، وطرق اإثباتها 

وطرق الطعن فيها.  اأما الربنامج اخلا�س فيت�شمن درا�شة حتليلية مقارنة لأحد املو�شوعات الربنامج العام مثل:  امل�شئولية 

اجلزائية امل�شاهمة يف اجلرمية اأو التحقيق اجلنائي.

القانون الإداري يف تعمق )607003(:

يت�شمن منهج الدرا�شة لهذه املادة برناجمًا »عامًا« وبرناجمًا »خا�شًا«.  الربنامج العام يتناول النظريات العامة للقانون 

الإداري، والتنظيم الإداري والن�شاط الإداري من حيث ماهيته والتنظيم الإداري املركزي والالمركزي والن�شاط ال�شبطي 

واملرفقي، وت�شمل كذلك و�شائل الإدارة الوظيفية العامة والقرارات الإدارية والأموال العامة اأما الربنامج اخلا�س فيت�شمن 

درا�شة حتليلية تطبيقية لأحد مو�شوعات الربنامج العام مثل:  الوظيفية العامة، العقد الإداري، القرارات الإدارية.

القانون الد�ستوري فى تعمق )6021710(:

يت�شمن منهج الدرا�شة لهذه املادة برناجمًا »عامًا« وبرناجمًا »خا�شًا«.  الربنامج العام يتناول ما هو القانون الد�شتوري 

والنظم الد�شتورية املعا�شرة، والنظام الد�شتوري البحريني والدويل كاأحد مو�شوعات القانون الد�شتوري.  اأما الربنامج 

اخلا�س فيتناول اأحد مو�شوعات الربنامج العام كالرقابة على د�شتورية القوانني.
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القانون الدويل الإن�ساين فى تعمق)607214(:     

يت�شمن منهج الدرا�شة لهذه املادة برناجمًا »عامًا« وبرناجمًا »خا�شًا«.  الربنامج العام يت�شمن درا�شة النظريات العامة 

يف القانون الدويل الإن�شاين وتطبيق بع�س القواعد اخلا�شة يف القانون الدويل.  اأما الربنامج اخلا�س فيت�شمن درا�شة 

تف�شيلية وحتليلية مقارنة لأحد مو�شوعات الربنامج العام.

احلقوق العينية الأ�سلية والتبعية فى تعمق )607112(:

امللكية بوجه عام  يت�شمن حق  العام  الربنامج  املادة برناجمًا »عامًا« وبرناجمًا »خا�شًا«.   الدرا�شة لهذه  يت�شمن منهج 

واحلقوق املتفرعة عنه واحلقوق العينية التبعية. اأما الربنامج اخلا�س فيت�شمن درا�شة تف�شيلية اأو حتليلية مقارنة لأحد 

مو�شوعات الربنامج العام مثل اللت�شاق ك�شب من اأ�شباب ك�شب امللكية اأو الرهن التاأميني.

ال�سركات التجارية فى تعمق)607116(:

يت�شمن منهج الدرا�شة لهذه املادة برناجمًا »عامًا« وبرناجمًا »خا�شًا«.  الربنامج العام يت�شمن درا�شة ال�شركات التجارية 

وفق قانون ال�شركات واأنواعها مبا يف ذلك ال�شركات الأجنبية وال�شركات القاب�شة، و�شركات ال�شتثمار امل�شرتك من حيث 

تكوينها واإدارتها واندماجها. اأما الق�شم اخلا�س فيت�شمن درا�شة تف�شيلية وحتليلية مقارنة لأحد مو�شوعات الربنامج 

العام مثل: عقد ال�شركة، �شركة الت�شامن اأو �شركة ال�شخ�س الواحد اأو �شركة امل�شاهمة اأوال�شركات القاب�شة اأو اأية �شركة 

اخرى.

عديل  اجلامعةالقانون الدويل اخلا�ص فى تعمق )607117(:

يت�شمن منهج الدرا�شة لهذه املادة برناجمًا »عامًا« وبرناجمًا »خا�شًا«.  الربنامج العام يت�شمن درا�شة النظرية العامة 

يف التنازع، من حيث �شروط تطبيق قواعد التنازع وم�شادرها املبينة يف قواعد ال�شناد والإحالة وتطبيقها يف القانون 

البحريني وقواعد القانون الأجنبي.  اأما الربنامج اخلا�س فيتناول اأحد مو�شوعات التنازع مثل:  الإحالة والنظام العام 

والعقود الدولية.
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القانون البحري فى تعمق )607118(:

   يت�شمن منهج الدرا�شة لهذه املادة برناجمًا »عامًا« وبرناجمًا »خا�شًا«.  الربنامج العام يت�شمن النظام القانوين لل�شفينة 

البحري.  والتاأمني  البحرية واحلوادث  اأ�شخا�س املالحة  امتيازات ورهون وحجوزات بحرية ودرا�شة  وما يرد عليها من 

الربنامج  اأما   . التحكيم  البحرية عن طريق  التجارة  منازعات  وت�شوية  البحرية  واحلوادث  البحرية  املالحة  واأ�شخا�س 

اخلا�س فيتناول درا�شة تف�شيلية وحتليلية لأحد مو�شوعات الربنامج العام  مثل عقود البيع �شيف والبيع فوب وعقد الرهن 

البحرى والنقل متعدد الو�شائط. 

5. قانون التجارة الإلكرتونية فى تعمق )607113 (: 

يت�شمن منهج الدرا�شة لهذه املادة برناجمًا »عامًا« وبرناجمًا »خا�شًا«.  الربنامج العام يت�شمن درا�شةالأحكام التى جاء 

بها قانون التجارة الإلكرتونية البحرينى، بالإ�شافة اإىل الأحكام القانونية الواردة فى القواعد العامة ذات ال�شلة املبا�شرة 

الربنامج  مو�شوعات  لأحد  متعمقة  وحتليلية  تف�شيلية  درا�شة  فيتناول  اخلا�س  الربنامج  اأما   ، الإلكرتونية  التجارة  مع 

العام مثل نطاق تطبيق قانون التجارة الإلكرتونية البحرينى، وماهية العقود الإلكرتونية، وخ�شائ�شها، وحجية ال�شندات 

الواجب  والقانون  الإلكرتونى،  امل�شتهلك  وحماية  الإلكرتونية،  العقود  فى  الإلكرتونى  الوكيل  ودور  الإلكرتونى،  والتوقيع 

التطبيق على عقود التجارة الإلكرتونية .

 اجلرائـم القت�سادية و الإلكرتونية فى تعمق )607212(:

القت�شادية  اجلرائم  درا�شة  العام  الربنامج  »خا�شًا«.   وبرناجمًا  »عامًا«  برناجمًا  املادة  لهذه  الدرا�شة  منهج  يت�شمن 

اأما  واآليات احلد منها.   وت�شليط ال�شوء عليها كجرمية غ�شيل الأموال وتزوير البنكنوت، والإ�شرار بالقت�شاد الوطني 

الربنامج اخلا�س فيتناول اأحدى اجلرائم القت�شادية التي توؤثر على اأمن الوطن واملواطن، ودرا�شة تف�شيليًة وحتليليًة 

مقارنة لأحد مو�شوعات الربنامج العام كجرمية غ�شيل الأموال. ويدر�س الطالب اأي�شا اجلرمية الإلكرتونية وت�شنيفها 

وطبيعتها القانونية، ومناذج خمتارة من هذه اجلرائم والتى لها عالقة باجلرائم القت�شادية.
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7.املالية العامة والت�سريع ال�سريبي فى تعمق )607213(:

الدولة  نفقات  درا�شة  ويتناول  العام  الربنامج  »خا�شًا«.   وبرناجمًا  »عامًا«  برناجمًا  املادة  لهذه  الدرا�شة  منهج  يت�شمن 

واإيراداتها وميزانيتها العامة واأثارها العامة وت�شريعات ال�شرائب وموارد الدولة، من حيث اأمالكها اخلا�شة وال�شرائب 

لأحد  ومقارنة  متعمقة  حتليلية  درا�شة  فيت�شمن  اخلا�س  الربنامج  اأما  الدولة.   وميزانية  العامة،  والقرو�س  والر�شوم 

املو�شوعات الواردة يف الق�شم العام مثل درا�شة منازعات الدخل اأو اجلمارك.

8. الإجراءات اجلنائية فى تعمق  )607115(:  

يت�شمن منهج الدرا�شة لهذه املادة برناجمًا »عامًا« وبرناجمًا »خا�شًا«.  الربنامج العام ي�شمل درا�شة النظام التهامى 

ب�شوره املختلفة، وموقف امل�شرع البحرينى فى هذا املجال، والدعوى اجلنائية منذ وقوع اجلرمية وحتى �شدور حكم نهائى 

، وكذلك الطعون الق�شائية. اأما الربنامج اخلا�س فيتناول درا�شة تف�شيلية وحتليلية متعمقة لأحد مو�شوعات الربنامج 

العام مثل نظرية البطالن اجلنائى، وموقف امل�شرع البحرينى من البطالن الإجرائى، والأ�شباب العامة للبطالن، واأنواعه 

واآثاره. واإجراءات مرحلة التحقيق اجلنائى ) املعاينة واخلربة وال�شهود والتفتي�س( والإثبات اجلنائى، واحلكم اجلنائى 

واأنواعه.

   

9. جرائم الأ�سخا�ص فى تعمق) 607114 (: 

      ت�شمن منهج الدرا�شة لهذه املادة برناجمًا »عامًا« وبرناجمًا »خا�شًا«.  الربنامج العام ي�شمل اجلرائم الواقعة على 

الأ�شخا�س ، ومنها اجلرائم املا�شة بحق الن�شان فى احلياة ) جرائم القتل( واجلرائم املا�شة بحقه فى �شالمه ج�شمه) 

اأما الربنامج اخلا�س   ، العامة ) الزنا و الغت�شاب وهتك العر�س(  الواقعة على الأخالق والآداب  الإيذاء( واجلرائم 

فيتناول درا�شة تف�شيلية وحتليلية متعمقة لأحد مو�شوعات الربنامج العام مثل جرائم العر�س ، واجلرائم الواقعة على 

الأخالق والآداب ومفهوم احلرية اجلن�شية ، وجترمي الأفعال اجلن�شية فى قانون العقوبات. 
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10 . قانون الإثبات فى املواد املدنية والتجارية فى تعمق ) 6072230(  

  يت�شمن منهج الدرا�شة لهذه املادة برناجمًا »عامًا« وبرناجمًا »خا�شًا«.  الربنامج العام يهدف اإىل تعريف الطالب باأهم 

املبادىء والأ�ش�س والإجراءات التى يقوم عليها الإثبات من وجهة نظر الفقه والق�شاء بالإ�شافة ملا ن�س عليه القانون. اأما 

الربنامج اخلا�س فيتناول درا�شة تف�شيلية وحتليلية متعمقة لأحد مو�شوعات الربنامج العام ، وذلك من خالل درا�شة 

اأحدى طرق الإثبات املحددة قانونًا وفقًا لأحكام قانون الإثبات فى مملكة البحرين.   

الأوراق التجارية والعمليات امل�سرفية فى تعمق  )607214(

   يت�شمن منهج الدرا�شة لهذه املادة برناجمًا »عامًا« وبرناجمًا »خا�شًا«.  الربنامج العام يت�شمن درا�شة الأوراق التجارية 

– ال�شند لأمر( واأي�شا درا�شة الكمبيالة الإلكرتونية  – ال�شيك  من حيث تعريفها، وخ�شائ�شها ، واأنواعها) الكمبيالة 

تف�شيلية  درا�شة  فيت�شمن  الق�شم اخلا�س«    « واأما   . املمغنطة  البطاقات  و  امل�شتندية  والكمبيالة  الإلكرتونية  وال�شيكات 

وحتليلية لأحد مو�شوعات الق�شم اخلا�س مثل: عمليات البنوك التجارية نظرا ملا تتمتع به امل�شارف من اأهمية ق�شوى فى 

احلياة الإقت�شادية. وهذه العمليات مثل الودائع واحل�شابات امل�شرفية و احل�شاب اجلارى وخطاب ال�شمان و العتماد 

ل�شنة   600  _1993 ل�شنة   500( اأرقام  الن�شرات  فى  بباري�س  الدولية  التجارة  غرفة  قررته  ملا  وفقا  وذلك  امل�شتندي 

   .)2006

 الق�ساء الد�ستورى فى تعمق) 6072232( 

 يت�شمن منهج الدرا�شة لهذه املادة برناجمًا »عامًا« وبرناجمًا »خا�شًا«.  الربنامج العام يت�شمن درا�شة التعريف بالق�شاء 

الد�شتوري فى الدول املتقدمة ، �شواء الوليات املتحدة الأمريكية اأو دول الحتاد الأوربى. وذلك من حيث ن�شاأة الق�شاء 

الد�شتورية  الد�شتورى وكيفية تعيني ق�شاة املحاكم  الق�شاء  التى مر بها  التاريخية  الدول، واملراحل  الد�شتورى فى هذه 

هذه  وتنوع  الدول،  هذه  فى  الد�شتورية  املحاكم  واخت�شا�شات  الق�شاة،  هوؤلء  بها  ميتع  التى  واحل�شانات  املزايا  و 

الخت�شا�شات التى ل تقت�شرعلى فح�س القوانني واللوائح، واإمنا متتد اإىل تف�شري الن�شو�س القانونية الغام�شة. كما 

احلكم.  هذا  وحجية  الدعاوى  هذه  ال�شادرفى  واحلكم  الد�شتورية،  الدعاوى  فى  الف�شل  اإجراءات  املادة  هذه  تت�شمن 
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ومقارنة ذلك كله بالق�شاء الد�شتورى فى دول اخلليج خ�شو�شًا مملكة البحرين و دولة الكويت. وتهدف هذه الدرا�شة 

اإىل تزويد الطالب باملعلومات القانونية املهمة فى جمال الق�شاء الد�شتورى بحيث يكون على دراية بهذا النوع من الق�شاء 

املتخ�ش�س.  

 التحكيم التجارى الدوىل فى تعمق  )607119(

  يت�شمن منهج الدرا�شة لهذه املادة برناجمًا »عامًا« وبرناجمًا »خا�شًا«.  الربنامج العام يت�شمن درا�شة نظام التحكيم من 

حيث تعريفة ومعرفة اأنواعه والإجراءات العملية الواجبة الإتباع لف�شل املنازعات بوا�شطة التحكيم  التعريف بالتحكيم 

التجارى الدوىل والتفاقيات الدولية املتعلقة بالتحكيم الدوىل، و قانون اليون�شرتال النموذجى، ومراكز التحكيم الدواية، 

مثل غرفة التجارة الدولية بباري�س  ومركز التحكيم الأمريكى  ومركز التحكيم اخلليجى وغريها من املراكز املتخ�ش�شة 

فى التحكيم الدوىل . كما تتناول اأ�شا�شيات عقد التحكيم و �شروط املحكمني و اإجراءات التحكيم . اأما الربنامج اخلا�س 

تنفيذ  واآليات  للتحكيم  املعرو�شة  املنازعة  التطبيق على  الواجبة  القانونية  للقواعد  فيت�شمن درا�شة تف�شيلية و حتليلية 

الهند�شية )عقود  املنازعات  التحكيم خا�شة فى جمال  اأنواع  بع�س  لتناول  بالإ�شافة  والأجنبي.  الوطني  التحكيم  حكم 

.) )BOT( الإن�شاءات،عقود املقاولت ( و العقود الإدارية الدولية )عقود المتيازات
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كلية اآلداب والعلوم
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نبذه عن الكلية

بداأت الكلية عملها مع تاأ�شي�س اجلامعة يف عام 2005 وت�شم ق�شمي علم احلا�شوب والت�شميم والفنون. متنح الكلية �شهادة 

البكالوريو�س يف تخ�ش�س علم احلا�شوب والت�شميم الداخلي والت�شميم اجلرافيكي.

وت�شعى الكلية اإىل حتقيق الر�شانه العلمية حيث عرفت باجلدية والخال�س بهدف تخريج طلبة ذو م�شتوى علمي وعملي 

متميز. هذه الكلية تنمو وتتطور مبا يتنا�شب مع متطلبات التطور الكبري احلا�شل يف مملكة البحرين ودول جمل�س تعاون 

والت�شميم  الداخلي  والت�شميم  املعلومات  تكنولوجيا  جمال  يف  التحتية  البنية  دعامات  احدى  ولتكون  العربي  اخلليج 

اجلرافيكي.

ان ال�شائد يف هذا الع�شر هو النق�س املتزايد يف اخت�شا�شات تكنولوجيا املعلومات والت�شاميم، لذا تركز الكلية على ربط 

النظرية بالتطبيق من خالل التطبيق العملي للمفاهيم وال�ش�س النظرية والتي توؤهل الطالب لتحمل م�شوؤولية العمل وتلبيه 

حاجات اأ�شواق العمل املحلية واخلليجية. كما تنفذ الكلية خطة لالأر�شاد الكادميي والرتبوي ومن خالل نخبة من اع�شاء 

الهيئة التدري�شية الأكفاء .

البحوث  واجراء  والتطبيق  التعلم  خدمات  توؤمن  �شبكة  �شكل  على  مرتبطة  متطورة  حا�شوب  خمتربات  الكلية  توفر  كما 

والدرا�شات.

واأخريا نرجوا من اهلل ان يوفقنا يف خدمة جمتمعاتنا وحتقيق اهداف الكلية يف تخريج طلبة متميزيني بالعلم واملعرفة

روؤية الكلية:

تن�شد كلية الآداب والعلوم يف جامعة العلوم التطبيقية ان تكون من الكليات التي تتميز يف مواكبة التطور املعريف يف مملكة 

تخ�ش�شات  يف  امل�شوؤولية  وحتمل  البداع  يف  ت�شاهم  موؤهلة  كوادر  وتخريج  العامل  و  العربي  اخلليج  منطقه  و  البحرين 

تكنولوجيا املعلومات والت�شميم الداخلي واجلرافيكي.
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ر�ضالة الكلية:

تنبع ر�شالة الكلية من ر�شالة اجلامعة يف الرتقاء مب�شتوى التعليم العايل حيث و�شعت عمادة الكلية ن�شب اعينها متطلبات 

وطرق  الكادميية  الهيئة  واع�شاء  واملناهج  الربامج  اختيار  ومت  واملنطقه،  البحرين  مملكة  يف  واملعريف  العلمي  التطور 

التعليم والتعلم بعناية لأجل رفد املوؤ�ش�شات العلمية واملهنية بكوادر ذات موا�شفات موؤهلة علميا وعمليا لدعم حركة التطور 

يف مملكة البحرين و املنطقة .

اهداف الكلية:

ت�شعى كلية الآداب والعلوم اإىل حتقيق الهداف التالية:

1.  تطوير وحتديث الربامج واخلطط الدرا�شية وبنائها على ا�ش�س �شمان جوده التعليم العايل يف مملكة البحرين   

وكذلك ا�شتنادا اىل التطور احلا�شل يف تكنلوجيا املعلومات والت�شالت والت�شميم الداخلي والكرافيكي.

ا�شتخدام تكنولوجيا املعلومات يف التعليم و التعلم وبناء اخلربات لزيادة قدرات الطلبة على التح�شيل العلمي.  .2  

توفري خمتربات حا�شوب متطورة وتاأمني اأحدث الربامج والنظم التعليمية التطبيقية.  .3  

متطلبات القبول يف الكلية

يتم قبول الطلبة يف الكلية ا�شتنادا اإىل املعايري املقره من قبل رئا�شة اجلامعة خلريجي املرحلة الثانوية العامة بفروعها 

العلمي والدبي واملهني وح�شب �شوابط القبول يف كل كلية. 

فر�س العمل املتاحة خلريجي كلية الداب والعلوم

ي�شتطيع خريجو الكلية حتمل امل�شئولية والعمل يف العديد من الوظائف يف ال�شركات واملن�شاآت والهيئات والوزارات وغريها، 

وذلك ح�شب تخ�ش�شاتهم اأو متابعة درا�شاتهم العليا يف اأرقى اجلامعات �شواء يف الوطن العربي اأو خارجه. وب�شبب تعدد 

اق�شام الكلية وتعدد اخت�شا�شاتها فان الطلبة لهم الفر�شة لالنخراط مبجالت خمتلفة من القطاعات �شواء كانت هذه 

القطاعات �شناعية او جتارية.
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اللجان العلمية يف كلية الآداب والعلوم

جلنه اجلودة: برئا�شه د. جمال مكي، وع�شوية كل من د. مناف جعفر، د.عمرو �شامي، د. حممود الهيتي.  .1  

لوؤي  اأ.  اأ. م�شعب زياد،.  ال�شناوي، وع�شوية كل من د. عدي اجلبوري،  اأ.د. �شامية  2.  جلنه المتحانات: برئا�شه   

جديتاو ي.

جلنة املعادلت: برئا�شه د. جمال مكي، وع�شوية كل من د. مناف جعفر، اأ. م�شعب اأ�شود.  .3  

4.  اللجنه العلمية والرتقيات: برئا�شه اأ.د. �شامية ال�شناوي وع�شوية كل من د. جمال مكي، د. مناف جعفر، د. عمرو   

�شامي، د. عدي اجلبوري.

جلنه قبول العذار: برئا�شه د. حممود الهيتي وع�شويه كل من اأ. احمد عطااهلل، د. قي�س �شعاوي.  .5  
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الربامج التي تقدمها الكلية:

الكلية تقدم برنامج البكالوري�ص يف: 

علم احلا�شوب.  .1  

الت�شميم الداخلي.  .2  

الت�شميم اجلرافيكي.  .3  

الكلية تقدم برنامج املاج�ستري يف:

علم احلا�شوب.  .1  

اأ�ضماء اأع�ضاء الهيئة التدري�ضية يف كلية الآداب والعلوم:

عنوان الر�ضالة العلمية التخ�ض�س اجلن�ضية
املرتبة 

العلمية
جامعة التخرج املوؤهالت الأ�ضماء

هند�شه ان�شاءات 

واداره مواد
بحريني ا�شتاذ دكتور جامعه ليدز/ اجنلرتا

دكتوراه 

1986

اأ.د. وهيب احمد 

اخلاجة

 Parallel Algorithms for
parallel MIMD machines علم احلا�شوب عراقي 

اأ�شتاذ

دكتور

جامعة لفربا / اململكة 

املتحدة 

دكتوراه 

1986

هالل حممد 

يو�شف البياتي

470511516

تاأثري درجة خ�شونة الورق على درجة 

الطباعة اللثيوغرافية

طباعة ون�شر 

وتغليف م�شرية اأ�شتاذ دكتور
كلية الفنون التطبيقية- 

جامعة حلوان

دكتوراه 

1994

�شاميه علي حممد 

ال�شناوي

591124459

روؤية ابتكارية يف الت�شميمات 

العالنية البتكارية
ت�شميم جرافيك م�شري ا�شتاذ دكتور جامعة حلوان / القاهرة

دكتوراه 

2001
د. عمرو �شامي

 Watermark
robustness algorithms علم احلا�شوب عراقي اأ�شتاذ م�شاعد 

معهد الدرا�شات العليا 

للمعلوماتية / العراق

دكتوراه 

2002

جمال مكي 

عبداجلبارال�شلطان

490513000

العقيدة الإجتماعية لأحد ال�شوابط 

الأ�شا�شية يف الت�شميم الداخلي 

لالأبنية ال�شكنية.

ت�شميم داخلي عراقي اأ�شتاذ م�شاعد  جامعة بغداد / العراق
دكتوراه 

1999

مناف جعفر مهدي 

مهدي

590922351
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عنوان الر�ضالة العلمية التخ�ض�س اجلن�ضية
املرتبة 

العلمية
جامعة التخرج املوؤهالت الأ�ضماء

تطوير ت�شاميم تعبئة وتغليف التمور 

ISO شمن موا�شفات�

ت�شميم 

جرافيكي
عراقي اأ�شتاذ م�شاعد  جامعة بغداد/ العراق

دكتوراه 

1997

قي�س بهنام جميد 

�شعاوي

580428400

حدود الإطار وتوليف امل�شهد لعمارة 

الداخل

هند�شة العمارة 

والت�شميم 

الداخلي

عراقي  اأ�شتاذ م�شاعد  جامعة بغداد /العراق
دكتوراه 

2005

عدي علي �شالح 

اجلبوري

 710156120

م�شيطر الذكاء ال�شناعي للمالحة 

اجلوية
هند�شة حا�شبات عراقي اأ�شتاذ م�شاعد جامعة النهرين / العراق

دكتوراه 

2005

نهاد اأحمد �شلمان 

اجلبوري

761033904

 The effect of an
 instructional program

 based on authentic
 assessment on the

 achievement of
 secondary stage

 students in Jordan on
 reading and writing.

Delmon university2010

لغة اجنليزية اردين
ا�شتاذ 

م�شاعد

جامعة عمان العربية 

/ الردن

دكتوراه 

2008

حممد حممود 

طالل مهيدات

عالقة �شراع الدوار ال�شرية- 

املهنية بال�شطرابات النف�س 

اجل�شدية والر�شى عن احلياة  

لدى عينة من املعلمات املتزوجات 

يف منطقة اربد الوىل.

الفل�شفة 

يف الر�شاد 

النف�شي

اردنية
ا�شتاذ 

م�شاعد

جامعة الريموك / 

الردن

دكتوراه 

2008

راوية طاهر 

زماري

ل يوجد

لغة عربية

ودرا�شات

اإ�شالمية

بحريني مدر�س
جامعة لهور

باك�شتان

ماج�شتري 

2005

اأحمد عبداهلل 

حممد  عطا 

اهلل

 440105242

ل يوجد

نظم  

املعلومات  

احلا�شوبية

عراقي مدر�س

الأكادميية العربية 

للعلوم املالية 

وامل�شرفية

ماج�شتري 

2007

م�شعب  زياد 

عبدالرزاق  

اأ�شود

801132851

الرتجمة اردنية مدر�س
جامعة الريموك / 

الردن

ماج�شتري 

2012

زينب  م�شطفى 

عتوم
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قسم علم الحاسوب
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روؤية ق�ضم علم احلا�ضوب

اأكفاء يف تخ�ش�س علم احلا�شوب للم�شاهمة يف تعزيز  ي�شعى ق�شم علم احلا�شبات اىل التمييز يف اعداد متخ�ش�شني 

البنية التحتية ململكة البحرين يف ا�شتخدام تكنولوجيا املعلومات لغر�س تطوير نظم معلومات ترفع من كفاءة نظم العمال 

وت�شند وت�شهل من عملية �شنع القرار و مبا يتوافق مع روؤية مملكة البحرين 2030.

ر�ضالة ق�ضم علم احلا�ضوب:- 

يعمل ق�شم علم احلا�شوب يف كلية الداب والعلوم على تخريج طلبة يف تخ�ش�س علم احلا�شوب متكنهم من دخول �شوق 

العمل وامل�شاهمة يف دعم م�شرية التنمية و التقدم يف مملكة البحرين و منطقه اخلليج العربي.

اأهداف ق�ضم علم احلا�ضوب:-

1 -   ت�شميم الربامج و املقررات و حتديد طرق التعليم و التعلم والعمل املتوا�شل على حت�شني خمرجاتها ا�شتنادًا   

اىل مفاهيم �شمان جودة التعليم العايل:

رفع قدرات الطالب يف التفكري الناقد و التحليل و البداع.    - 2  

مواكبة امل�شتجدات و التطور احلا�شل يف جمال علم احلا�شوب و املعرفة و التكنلوجيا.   - 3  

4 -    اعتماد �شيا�شة التوا�شل املبا�شر و الهتمام بالبعاد الر�شادية و الرتبوية للطلبة و م�شاركتهم يف اتخاذ القرار،   

و بناء املجتمع الطالبي اجلاد و املتعاون و امللتزم بقيم الدين و الخالق و ال�شالة.

امل�شاهمة يف الن�شطة العلمية املتنوعة من موؤمترات و ندوات و ور�شات عمل متخ�ش�شة.   - 5  

�ضروط القبول بالربنامج :

ح�شول الطالب على �شهادة الدرا�شة الثانوية الفرع العلمي  وميكن قبول طلبة م�شارات الثانوية الخرى بعد اجتيازهم 

املتطلبات ال�شتدراكية والتي حتدد من قبل جمل�س الق�شم.
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موا�ضفات خريج علم احلا�ضوب:

يت�سف اخلريج مبا يلي:

تطبيق معارف و مفاهيم و مبادئ علم احلا�شوب بكفاءة يف �شاحة العمل املحلية و القليمية.  -1  

ا�شتخدام التفكري املنطقي و البداعي يف مواجهة املواقف احلياتية و العملية.  -2  

البحث عن املعلومات و توظيف تكنلوجيا املعلومات با�شلوب مبتكر لتطوير منظمات العمل.  -3  

الت�شال الفعال مع الخرين من خمتلف �شرائح املجتمع.  -4  
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م�ضمى الدرجة الكادميية:  

مينح الق�شم درجة البكالوريو�س يف علم احلا�شوب وبعد اجتياز الطالب 130 �شاعه معتمدة.

اجلهات امل�ضتفيدة من برنامج البكالوريو�س يف علم احلا�ضوب:

موؤ�ش�شات النتاج واخلدمات يف القطاع اخلا�س والعام.  .1  

موؤ�ش�شات التعليم العايل ومراكز البحاث املحلية والقليمية.  .2  

�شركات تكنولوجيا املعلومات.  .3  

املوؤ�ش�شات القت�شادية مثل البنوك و�شركات الطريان والنقل وغريها.  .4  

5.  القطاع الر�شمي مثل القوات امل�شلحه ووزارة الرتبية والتعليم وكافه الوزارات والهيئات الر�شمية التي متيل اىل   

ال�شتخدام املكثف لعلوم احلا�شوب يف ظل احلكومه اللكرتونية.

الوظائف والفر�س املتاحة خلريجي ق�ضم علم احلا�ضوب:

حملل وم�شمم نظم معلومات.  .1  

حملل وم�شمم قاعده بيانات  .2  

مدير نظام معلومات  .3  

مربمج حا�شوب  .4  

م�شاعد باحث علمي  .5  

م�شرف ادخال وتدقيق البيانات واملعلومات.  .6  

م�شرف موقع الكرتوين.  .7  



79 78

متطلبات التخرج لربنامج البكالوريو�س يف علم احلا�ضوب:

متطلبات اجلامعة

)21 �شاعة(

متطلبات الكلية

)22 �شاعة(

متطلبات التخ�ش�س

)84 �شاعة(

متطلبات حرة

)3 �شاعات(

60اإجباري22اإجباري15اإجباري

9اختياري0اختياري6اختياري  

متطلبات تخ�ش�س 

م�شاندة اإجبارية

9

متطلبات تخ�ش�س 

م�شاندة اختيارية

6

813املجموع22املجموع21املجموع

متطلبات اجلامعة الإجبارية : 15 �ساعة معتمدة:

ال�ضاعات املعتمدةاإ�ضم املادةرقم املادة

3اللغة العربية101101

3اللغة الإجنليزية )1(102101

3اللغة الإجنليزية )2(102102

3مهارات احلا�شوب )1(1301100

3تاريخ وح�شارة البحرين501105

متطلبات اجلامعة الختيارية )6( �ساعات معتمدة يختارها الطالب

املجموعة الأوىل  )3(

ال�شاعات املعتمدةاإ�شم املادةرقم املادة

3الثقافة الإ�شالمية701101

3الإ�شالم وق�شايا الع�شر702101

3الأخالق يف الإ�شالم702102
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املجموعة الثانية )3(

ال�شاعات املعتمدةاإ�شم املادةرقم املادة

3مهارات حياتية100101

3حقوق الإن�شان602143

3مدخل اإىل علم الجتماع106101

3الإن�شان والبيئة106107

3مدخل اإىل علم املكتبات111111

3الثقافة القت�شادية301100

3مو�شوعات خا�شة1000100

متطلبات الكلية الإجبارية )ق�سم علم احلا�سبات(: 22 �ساعة معتمدة

ال�ضاعات املعتمدةاإ�ضم املادةرقم املادة

3تراكيب متقطعة1301110

3الربجمة الهيكلية1301101

3الربجمة املوجهة للكيانات 13012011

3تراكيب البيانات واخلوارزميات 13012031

3نظم قواعد البيانات 13033451

1اخالقيات مهنة احلا�شوب1301260

3مهارات الت�شال الفنية1301265

3حو�شبة النرتنت 13032351
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م�ضاندة )ق�ضم علم احلا�ضبات(

اأ. م�ساندة اجبارية

ال�ضاعات املعتمدة ا�ضم املادة رقم املادة   

3 مبادئ الريا�شيات 201100

3 ممبادئ الحتمالت والح�شاء 201131

3 مبادئ الدارة 1 402101

ب. م�ساندة اختيارية

ال�ضاعات املعتمدة ا�ضم املادة رقم املادة

3 مدخل اىل العلوم القت�شادية 301101

3 مبادئ املحا�شبة 1 302101

3 الدارة املالية 1 405200

3 AutoCAD مبادئ الر�شم 1212161

3 Photoshope مبادئ الت�شميم 1200303

 

متطلبات التخ�س�ص الإجبارية

ال�ضاعات املعتمدة ا�ضم املادة رقم املادة

3 عمارة احلا�شوب 1301221

3 برجمة النظم 1301226

3 نظم الت�شغيل 1301326

3 ترا�شل البيانات وال�شبكات احلا�شوب 1303330

1 خمترب ترا�شل البيانات وال�شبكات احلا�شوب 1303331
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ال�ضاعات املعتمدة ا�ضم املادة رقم املادة

3 نظم احلوا�شيب الدقيقة ولغة ا�شمبلي 1301220

3 النظم الرقمية 1301120

3 ت�شميم وحتليل اخلوارزميات 1301310

3 الربجمة املوجهة للكيانات 2 1301211

1 خمترب نظم قواعد البيانات 1 1303346

3 هند�شة الربجميات 1 1302380

0 التدريب امليداين 1303369

3 فيزياء عامة لطلبة احلا�شوب 202104

1 خمترب فيزياء عامة لطلبة احلا�شوب 202114

3 هند�شة برجميات 2 1302480

3 الت�شفري وامن احلا�شوب 1301411

3 ترجمة لغات الربجمة 1301415

3 خوارزميات الر�شم باحلا�شوب 1301455

3 نظرية احل�شاب 1301315

3 م�شروع التخرج 1303489

3 الذكاء ال�شطناعي 1301340

3 ريا�شيات احلا�شوب 2 201104

3 بحوث العمليات 1303370
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اخلطة ال�سرت�سادية ت�ساعد الطالب يف حتديد اختياراته 

ال�شنة الأوىل : الف�شل الدرا�شي الثاين  )15 �شاعة معتمدة(ال�شنة الأوىل : الف�شل الدرا�شي الأول )15 �شاعة معتمدة(

ا�شــم املــادةرقم املادة

عدد 

ال�شاعات

متطلب 

�شابق

ا�شــم املــادةرقم املادة

عدد 

ال�شاعات

متطلب 

�شابق
�سعن�سعن

3102101-3اللغة الجنليزية )2(102102-3-3اللغة العربية101101

-3-3مبادئ الدارة 4021011-3-3اللغة الجنليزية )1(102101

2231301100الربجمة الهيكلية1301101-3-3مبادئ الريا�شيات 201100

-3-3النظم الرقمية1301120-143مهارات حا�شوب )1(1301100

--3-3تراكيب متقطعة1301110

متطلبات جامعة 

اختياري

--3-

ال�ضنة الثانية : الف�ضل الدرا�ضي الثاين  )18 �ضاعة معتمدة(ال�ضنة الثانية : الف�ضل الدرا�ضي الأول  )17 �ضاعة معتمدة(

1301202-3-3متطلب اختياري
تراكيب البيانات 

واخلوارزميات 2
2231301201

32011001301203-3ريا�شيات احلا�شوب 2011042
تراكيب البيانات 

واخلوارزميات1
2231301101

1301201
الربجمة املوجهة 

للكيانات1
2231301101201131

الحتمالت 

والح�شاء
3-3201100

202104
فيزياء عامة لطلبة علم 

احلا�شوب
3-3-1301265

مهارات الت�شال 

الفنية
3-3102102

202114
خمترب فيزياء عامة 

لطلبة CSعملي
31301220-3عمارة احلا�شوب312021041301221-

1301260
اخالقيات مهنة 

احلا�شوب
31301220-3برجمة النظم1-113011001301226

1301220
نظم احلوا�شيب 

الدقيقة ولغة ا�شمبلي
2231301120
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ال�ضنة الثالثة : الف�ضل الدرا�ضي الثاين  )16 �ضاعة معتمدة(ال�ضنة الثالثة : الف�ضل الدرا�ضي الأول  )16 �ضاعة معتمدة(

1301310
ت�شميم وحتليل 

اخلوارزميات
31301203-3نظرية احلا�شب3-313012031301315

313012211303330-3نظم الت�شغيل1301326
ترا�شل البيانات 

و�شبكات احلا�شوب
3-31301225

1303235
حو�شبة النرتنت 

1
22313011011303331

خمترب ترا�شل 

البيانات و�شبكات 

احلا�شوب

-211303330

1303345
نظم قواعد 

البيانات 1
2231301310الذكاء ال�شطناعي3-313012031301340

1303346
خمترب نظم 

قواعد البيانات1
-21

1303345

408208
1302380

هند�شة الربجميات 

1
2231303345

3--اختياري تخ�ش�شي--3-3اختياري جامعة-

يجري يف الف�شل ال�شيفي90 �شاعة000التدريب امليداين1303369

ال�ضنة الرابعة : الف�ضل الدرا�ضي الثاين )15 �ضاعات معتمدة(ال�ضنة الرابعة : الف�ضل الدرا�ضي الأول  )15 �ضاعة معتمدة(

1301415
ترجمة لغات 

الربجمة
31303330-3الت�شفري وامن احلا�شوب3-313013151301410

1301455

خوارزميات 

الر�شم 

باحلا�شوب

-3-3بحوث العمليات22313013101303370

1302480
هند�شة 

برجميات2
2231302380-

متطلب تخ�ش�س 

اختياري
--3-

-90 �شاعة63-م�شروع تخرج1303489
متطلب تخ�ش�س 

اختياري
--3-

--3--مادة حرة-
متطلب تخ�ش�س 

اختياري
--3-
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 و�ضف خمت�ضر ملواد اخلطة الدرا�ضية لربنامج البكالوريو�س يف علم احلا�ضوب

1301100 مهارات حا�سوب )1( عدد الوحدات 3

متطلب �سابق )ليوجد(

يت�شمن هذا املقرر مقدمة يف علم احلا�شوب وتكنلوجيا املعلومات ، تاريخ احلوا�شيب ، ومكوناتها، ووظائفها والنظمة 

والربامج   Windows ، MS Dos مثل  الت�شغيل  انظمة  النظم،  ، برجميات  ال�شغرية  انظمة احلوا�شيب  العددية، 

التطبيقية مثل برامج قواعد البيانات ، �شبكات احلوا�شيب ، ا�شتخدام نظام ال  Office يف معاجلة الن�شو�س ، اجلدولة 

اللكرتونية ، جتهيز العرو�س ... الخ،مقدمة يف البحث با�شتخدام �شبكة النرتنيت والربيد اللكرتوين .

1301101 الربجمة الهيكلية عدد الوحدات 3 

متطلب �سابق )1301100(

امل�شاكل،  حل  وخوارزميات  العمليات  �شري  خرائط  اىل  مدخل  البنائية،  او  الهيكلية  الربجمة  مبفاهيم  الطالب  تعريف 

ا�شتخدام الت�شهيالت الهيكلية للغة C++ لتمثيل مفاهيم الربجمة البنائية وت�شمل طرق متثيل البيانات الولية، ا�شناف 

انواع   ، التحرير  عمليات  والتكرار،  التفرع  جمل  كتابة  واملنطقية،  احل�شابية  العمليات  والثوابت،  املتغريات   ، البيانات 

املوؤ�شرات ، الوحدات الربجمية الخرى.

1301110 تراكيب متقطعة عدد الوحدات 3

متطلب �سابق )ليوجد(

يكت�شب الطالب بهذه املادة القدرة على التحليل وتنفيذامل�شائل املتعلقة بالرتاكيب الريا�شية من خالل املبادئ ال�شا�شية 

املتكرر،  الرجوع  دالة  الريا�شي،  ال�شتقراء  املجاميع،   : وتت�شمن  احلا�شوب  علم  لطلبة  املتقطعة  الريا�شيات  لرتاكيب 

العالقات املنظمة وال�شبكات، ال�شجار ونظرية الر�شم البياين.
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1301120النظم الرقمية  عدد الوحدات 3

متطلب �سابق )ليوجد(

تعنى هذه املادة بت�شميم الدوائر اللكرتونية التي ت�شتخدم كوحدات بناء يف النظم الرقمية والتحكم من خالل درا�شة 

النظمة العددية ، النظام الثنائي ، اجلرب البولياين ومنطق البوابات، الدوال وتب�شيطها ،الدوائر املتعاقبة ، امل�شجالت ، 

العدادات والذاكرة، منطق نقل املعلومات بني امل�شجالت ، و�شف الدائرات املنطقية وهيكل ووظائف الوحدات ال�شا�شية 

للحا�شوب.

1301201 الربجمة املوجهة للكيانات)1( عدد الوحدات 3

متطلب �سابق )1301101(

يت�شمن هذا املتطلب مفاهيم وا�شا�شيات الربجمة املوجهة للكيانات ، بيئة برجمة الكيانات املوجهة، بناء كتل الكيانات 

املتقدمة،  الدوال  ال�شكال،  وتعددية  التوارث   ، والكينونات  ال�شناف  والكب�شلة،  التجريد  البيانات،  وتراكيب  املوجهة 

التحميل الزائد للدوال ، ال�شتثناءات ، تطبيقات متنوعة بلغة C++ املوجهة للكيانات.

1301203 تراكيب  البيانات واخلوارزميات )1( عدد الوحدات 3

متطلب �سابق )1301101(

ال�شجرية  الهياكل   ، واملكد�شات  الطوابري   ، البيانات  تراكيب  يف  ا�شا�شية  مفاهيم   ، اخلوارزميات  حتليل  يف  مقدمة 

واملحنطات، ال�شبكات و القوائم والهياكل املت�شلة ، طرق الت�شنيف والبحث مع امثلة خمتلفة ، تطبيقات عملية با�شتخدام 

++C امكانيات لغة

1301204 الربجمة املرئية/ VB عدد الوحدات 3

متطلب �سابق )1301201(

يكت�شب الطالب يف هذا املقرر املهارات املطلوبة يف ت�شميم  الواجهات والنوافذ ، كذلك بناء احلقائب والنظمة با�شتخدام 
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++VC مكتبة الدوال والت�شهيالت الربجمية التي توفرها لغة الربجمة املرئية

1301220 نظم احلوا�سيب الدقيقة ولغة ا�سيمبلي عدد الوحدات 3

متطلب �سابق )1301120(

تنظيم وعمارة منظومات احلوا�شيب الدقيقة وت�شمل طرق برجمة املعالج ، هيئة الوامر �شيغ البيانات واملعلومات، امناط 

العنونة، عمليات ادخال واخراج الربامج والبيانات اىل املعالج الدقيق، التعرف على لغات التجميع امل�شتخدمة لربجمة 

املعاجلات الدقيقة با�شتخدام احدى حقائب الربجمة بلغة التجميع .

1301222 تنظيم وعمارة احلا�سوب عدد الوحدات 3

متطلب �سابق )1301100(

هذا املقرر يو�شح مبادئ الت�شميم الرقمي للدوائر املنطقية التي ت�شتخدم يف بناء الكيانات الربجمية لت�شميم النظم 

الرقمية مثل : احلوا�شيب الرقمية ونظم ال�شيطرة، اىل جانب مفاهيم تنظيم احلا�شوب، اليعازات ، ا�شاليب العنونة، 

معمارية احلا�شوب، والوحدات املختلفة للحا�شب الرقمي وكيفية ترابط وعمل هذه الوحدات يف معاجلة الربجميات.

1301225 نظم الت�سغيل وبرجمة النظم عدد الوحدات 3 

متطلب �سابق ) 1301222(

يتناول هذا امل�شاق التعريف بالربجميات امل�شغلة لنظمة احلوا�شيب )نظم الت�شغيل ، انظمة التجميع، املحمل، الرابط، 

املرتجم،... ،الخ(، اأهمية وخوا�س هذه النظم ، اخليارات الت�شميمية لهذه الربجميات.

1301226 برجمة النظم عدد الوحدات 3

متطلب �سابق )1301220(  

 ، املجمعات   ( احلا�شوب  لنظمة  امل�شغلة  الربجميات  من  العديد  وتنفيذ  ت�شميم  على  املتطلب  هذا  يف  الطالب  يتعرف 
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املحمل ، الرابط، املرتجمات،....، الخ(، ا�شافة اىل تو�شيح العالقة بني تنظيم وعمارة احلا�شوب وبني ت�شميم وظائف 

هذه الربجميات وذلك من خالل 

، كذلك  تعمل عليه  التي  تنظيم وعمارة احلا�شوب،  والغري معتمدة على  املعتمدة  لكل هذه الربجميات  عر�س اخلوا�س 

نظم  على  الربجميات  هذه  بع�س  لعمل  التطرق  مع  الربجميات  هذه  وت�شميم  طرق  خيارات  من  عدد  املو�شوع  يعر�س 

حوا�شيب معروفة وحمددة لغرا�س املقارنة.

1301260 اخالقيات مهنة احلا�سوب عدد الوحدات 1

متطلب �سابق )1301100(

حقوق  بني  تناق�شات  من  عنها  يرتتب  وما  واخالقية  قانونية  حتديات  للحوا�شيب  الهائلة  التقنية  التطورات  عن  جنمت 

الفراد والحتياجات الجتماعية لذلك كان لبد من توفري هذا املتطلب الذي يعرف الطلبة على جرائم احلوا�شيب وحقوق 

املعلوماتية الفكرية ، الت�شفري وامنيه املعلومات الوطنية ، التبعات اخل�شو�شية يف �شبكات احلوا�شيب، الت�شالت وحرية 

التعبري احلا�شوبية.

1301265 مهارات الت�سال الفنية عدد الوحدات 3

متطلب �سابق )102102(

تهدف املادة اىل تعليم الطالب ا�شا�شيات الت�شال الفنية ، اهمية الت�شال يف احلياة اليومية، جمموعات العمل، تدريب 

الطالب على الكتابة والتكلم ب�شورة مهنية ، وذلك من خالل تعلم ا�شاليب كتابة الر�شائل ، املذكرات ، التقارير وال�شري 

الذاتية اىل جانب مهارات اجراء املقابالت والتفاو�س.املنهج يعتمد على م�شاركة الطالب الفعالة خالل الدر�س .

1301310 ت�سميم وحتليل اخلوارزميات عدد الوحدات 3 

متطلب �سابق )1301203(
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 ، اخلوارزميات  �شحة  حتليل   ، اخلوارزميات  لتحليل  الريا�شية  ال�ش�س  اخلوارزميات،  يف  مقدمة  املتطلب  هذا  يت�شمن 

معاجلة   ، ال�شجار  خوارزميات   ، والفرز  البحث  خوارزميات   ، وال�شيطرة  التجزئة  خوارزميات  اخلوارزميات،  ت�شميم 

امل�شفوفات ،اخلوارزميات الديناميكية واملتوازية ، امل�شاكل عالية التعقيد NP بال�شافة اىل تدريبات عملية .

1301315 نظرية احل�ساب عدد الوحدات 3

متطلب �سابق )1301203(

يت�شمن هذا املتطلب مفاهيم ريا�شية ا�شا�شية ، مكائن احلالت املحددة وغري حمددة، تعقيدات ح�شابية للغات ال�شكلية، 

والتعابري املتظمة، قواعد النحو للغات حرة ال�شياق، مكائن ال�شغط لال�شفل ، اللغات ح�شا�شة ال�شياق، ماكنة تورنك ، 

نظرية من�شكي ، ترميز ماكنة تورنك.

1301326 نظم الت�سغيل عدد الوحدات 3

 متطلب �سابق )1301221(

يت�شمن املتطلب نظرة عامة عن نظم الت�شغيل وتطورها يف العقود الخرية ، و�شف الرتكيب الداخلي للمكونات ال�شا�شية 

لنظم الت�شغيل ، وظائف نظم الت�شغيل وت�شمل ادارة املعاجلات ) خوارزميات اجلدولة ، امل�شاركة الزمنية ، الخفاق(، 

ا�شرتاتيجيات ادارة الذاكرة وحمايتها، ادارة اجهزة الدخال والخراج ، انظمة امللفات ، حالت درا�شية لنظم الت�شغيل ، 

م�شاريع لتحويل املفاهيم النظرية اىل تطبيقات عملية .

1301340 الذكاء ال�سطناعي عدد الوحدات 3

متطلب �سابق )1301310/1301203(

يقدم هذا املتطلب املدخل للمفاهيم والتقنيات الهامة للذكاء ال�شطناعي وتطبيقاته ، وهو يركز على املوا�شيع الهامة 

يف الذكاء ال�شطناعي مثل ف�شائيات امل�شكلة وطرق البحث ومتثيل املعرفة وطرق ال�شتنتاج واملنطق ، وال�شتنتاج اليل 

وطرق حل امل�شاكل ، وهو يقدم كيفية ا�شتخدام مفاهيم الذكاء ال�شطناعي يف عدة موا�شيع منها : الروؤيا احلا�شوبية، 

معاجلة اللغات الطبيعية ، النظمة اخلبرية، ادارة اخلطط للعمليات واليات التعليم اليل .
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1303369 التدريب امليداين عدد الوحدات 0

اجتياز  90�ساعة معتمدة

يلتحق الطالب باحدى جمالت �شوق العمل �شمن جمال الخت�شا�س ملدة �شتة ا�شابيع بتفرغ تام مبجموع 240 �شاعة عمل 

وذلك �شمن برنامج عمل متفق عليه بني جهة العمل والق�شم بهدف تعزيز ال�ش�س واملفاهيم النظرية وال�شا�شية وتطبيقها 

الق�شم،  من  علمي  م�شرف  قبل  من  الطالب  ويتابع  والعاملني  العمل  وعالقات  اجراءات  بظروف  الملام  كذلك  ميدانيا 

وم�شرف ميداين من جهة العمل ويقدaم الطالب وامل�شرفني تقريرا يف نهاية فرتة التدريب ويقدم الطالب امتحانا �شفهيا 

ملناق�شة ما حققه من تدريب.

1301371 النمذجة واملحاكاة عدد الوحدات 3

متطلب �سابق )201131+1301201(

يتعلم الطالب على طرق وانواع املحاكاة ، ت�شنيف مناذج املحاكاة ، مراحل بناء النماذج والتحقق منها ، لغات املحاكاة ، 

ت�شميم التجارب ، تكوين الفر�شيات وفح�شها ، طرق اجراء التجارب ، توليد العداد والحداث ع�شوائيا ، طرق متثيل 

ال�شطفاف، درا�شة بع�س تطبيقات املحاكاة يف جمال التجارة وال�شناعة .

1301411 الت�سفري وامن احلا�سوب عدد الوحدات 3

متطلب �سابق )1303330(

يت�شمن املتطلب مقدمة يف امن احلا�شوب ، جوانب المن ، التهديدات وو�شائل احلماية ، طرق ت�شفري وحماية البيانات 

، املفتاح العام واملفتاح اخلا�س، و�شائل التحقق من م�شداقية الر�شائل ، الت�شفري يف �شبكات احلا�شوب وامنية النرتنت، 

حماية احلوا�شيب وال�شبكات من الفريو�شات.

1301415 مرتجمات لغات الربجمة عدد الوحدات 3

متطلب �سابق )1301315(
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يت�شمن املدخل اىل املرتجمات ، امل�شاكل ال�شا�شية يف ترجمة لغات الربجمة ، ال�شيغ ال�شرفية يف لغات الربجمة، الفرق 

بني املرتجم الفوري واملحول ، مراحل الرتجمة وانظمتها ، مرحلة التمييز املفردي والتمييز بني املفردات ، مرحلة التحليل 

القواعدي من اعلى ل�شفل ومن ا�شفل لعلى ، مرحلة حتليل و�شياغة املعنى ، مرحلة توليد ال�شفرات وال�شكال الو�شطية، 

ا�شرتاتيجيات حجز املخازن واكت�شاف الخطاء.

1301420 املعاجلة املتوازية عدد الوحدات 3 

متطلب �سابق )1301310+1301221(

و   ، التي ت�شتخدم اخلوارزميات والربجمة املتوازية  تهدف هذه املادة اىل تعريف الطالب بالعمارة املتوازية للحوا�شيب 

مقدمة يف املعاجلة املتوازية ، طبيعة التزامن ومنظومات احلوا�شيب ذات املعاجلة النبوبية وامل�شفوفة املتعددة املعاجلات، 

مناذج املعاجلة املتوازية، اللغات املتوازية ، اخلوارزميات املتوازية، البحث والتدريب لطربق املعاجلة املتوازية ، احلوا�شيب 

ذات جمموعة التعليمات املحددة  RISC( (طرق ال�شيطرة املتوازية، دعم لغات الربجمة للمعاجلة املتوازية.

1301440 معاجلة ال�سور الرقمية عدد الوحدات 3

متطلب �سابق )1301310+1301221(

تهدف املادة اىل تعليم الطالب املبادئ ال�شا�شية للمعاجلة ال�شورية، كيفية ا�شتخدام ت�شهيالت لغات الربجمة املختلفة، 

تنفيذ عمليات ال�شور مثل ك�شف احلافات وحت�شني ال�شور ، مطابقة ال�شور ،و اك�شاب الطالب املهارة املطلوبة للتعامل مع 

احلقائق الربجمية للمعاجلة ال�شورية املختلفة .

1301455  خوارزميات الر�سم باحلا�سوب عدد الوحدات 3

متطلب �سابق )1301310(

تعنى املادة باملفاهيم واخلوارزميات لال�شكال ذات البعدين وكذلك مدخل ملفاهيم الر�شم بالبعاد الثالثية، درا�شة �شامة 

الهند�شية  التحويل  للر�شم وخ�شائ�شها خوارزميات  ال�شا�شية  الكيانات  الر�شم،  وانظمة  باحلا�شوب  الر�شم  لتطبيقات 
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لال�شكال ذات البعدين، مبادئ التحريك للر�شوم ، واجهة امل�شتخدم بالر�شم، طرق الدخال املتفاعل ومفاهيم الج�شام 

ذات البعاد الثالثة، تت�شمن املادة اي�شا م�شاريع �شغرية يقوم الطالب بتنفيذها للتفاعل مع املادة املعطاة.

1303489 م�سروع التخرج عدد الوحدات 3 

اجتياز 100�ساعة معتمدة

يختارالطالب مو�شوع البحث بالتفاق مع الق�شم وي�شرف عليه احد اع�شاء الهيئة التدري�شية، وي�شمل قيام الطالب بدرا�شة 

اجلوانب النظرية والتحليلية مل�شكلة البحث مع اعطاء الهمية للجاين التطبيقي للم�شروع ويقوم الطالب بتقدمي تقرير 

مطبوع مبا اجنزه يف نهاية الف�شل وت�شكل جلنة من الق�شم ملناق�شته وتقييمه.

1303500 موا�سيع خا�سة يف علم احلا�سوب عدد الوحدات 3

موافقة الق�سم

موا�شيع خمتارة متثل التوجهات احلديثة والبحوث احلديثة واجلارية يف ميدان علم احلا�شوب وعليه يتم حتديد وتغيري 

املوا�شيع وحمتواها ف�شليا ح�شب تو�شيات جمل�س الق�شم.

1302281 مدخل اىل هند�سة الربجميات عدد الوحدات 3

متطلب �سابق )1303380(

يف  الربجميات  مل�شاكل  يعر�س  حيث  واملتو�شطة  الكبرية  الربجمية  النظم  لتطوير  ال�شا�شية  املعارف  الطالب  يتناول 

ال�شبعينيات من القرن املن�شرم ، ن�شاة ومفاهيم منهجية هند�شة الربجميات ملواجهة هذه امل�شاكل ، دورة حياة النظم 

تقنيات متثيل   ، العمل  تنظيم فريق   ، امل�شاريع الربجمية  ادارة   ، ، موا�شفات اجلودة للربجميات  الربجمية ومناذجها 

املعطيات ، توثيق الربجميات ، بيئة وادوات حتليل ، ت�شميم ، فح�س ، تدقيق الربجميات ، تغطية عامة لفعاليات كل 

مرحلة من مراحل دورة حياة النظام الربجمي ، حالت درا�شية وتطبيقات عملية تعتمد على العمل اجلماعي.
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1302380 هند�ضة الربجميات )1( عدد الوحدات 3

متطلب �سابق )1303345(

بناء الربجميات، املفاهيم ال�شا�شية لهند�شة الربجميات، موؤ�شرات  ، م�شاكل  املادة دور الربجميات يف حياتنا  تعر�س 

اجلودة للربجميات، ادارة امل�شاريع الربجمية، دورة حياة الربجميات ومناذجها، تعريف وحتديد املتطلبات لتلبية حاجات 

امل�شتخدم، حتديد ا�شرتاتيجيات ا�شتقاق وا�شتح�شال املتطلبات، حتليل املتطلبات، منذجة املتطلبات وتوثيقها، املراجعة 

امل�شتمرة للمتطلبات، التعامل ومع التغريات امل�شتقبلية ، التطبيق العملي من خالل حالت درا�شية خمتارة.

1303244 نظم املعلومات الدارية عدد الوحدات 3 

متطلب �سابق )402101(

ويغطي هذا املقرر : ا�شا�شيات نظم املعلومات الدارية ، انواع نظم املعلومات الدارية املختلفة ، ا�شتخدام املعلومات لدعم 

القرار، ادارة موارد ونظم معلومات، تطوير املعلومات ، اجتاهات معا�شرة وم�شتقبلية يف معاجة وادارة املعلومات، حتليل 

النظام ، ادوات حتليل النظام.

1302440 ت�سميم النظم الذكية  عدد الوحدات 3

متطلب �سابق )1303480+1301310(

مدخل اىل النظم الذكية وجمالت التطبيق، عمارة النظم الذكية، تقنيات حتليل وت�شميم النظم الذكية، برجمة النظم 

الذكية ، لغات الربجمة امل�شتخدمة، فح�س وتوثيق النظم الذكية ، الدوات امل�شاندة لبناء النظم الذكية، تطبيقات عملية.

1303235 حو�سبة انرتنت )1( عدد الوحدات 3

متطلب �سابق )1301201(

تت�شمن املادة مقدمة عن ال�شبكة العنكبوتية والنرتنت ،و عن مت�شفحات النرتنت، م�شاكل البحث يف النرتنت وعر�س 

النرتنت،  �شفحات  اىل  وال�شوتية  املرئية  امللفات  ادخال   ، وامللفات  املعلومات  على  احل�شول  املختلفة،  ال�شور  انواع 
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)HTML(

1303336 حو�سبة انرتنت )2( عدد الوحدات 3

متطلب �سابق )1303235(

يهدف امل�شاق اىل تطوير امكانيات الطالب التي تعلمها يف م�شاق حو�شبة النرتنت )1( وذلك بتعليم الطالب ا�شتخدام 

 IIS، PW، Apache web( والتعامل مع واجهات اخلادم ،)XML، Dynamic HTML، JAVA Script(

بال�شافة اىل   .)ASP. NET( با�شتخدام وللربجمة   )DBL، ADO، SQL، MSQL( ا�شتخدام  ،)server
.)PHP( ت�شميم �شفحات متكاملة ترتبط بني امل�شتخدم واخلادم. وكذلك يتعلم الطالب الربجمة با�شتخدام

1303330   ترا�سل البيانات و�سبكات احلا�سوب  عدد الوحدات 3

متطلب �سابق )1301326/1301225(

نقل  و�شائط  اي�شا  ويت�شمن  والربوتوكولت  وانظمتها  البيانات  ترا�شل  با�شا�شيات  الطالب  تعريف  اىل  املتطلب  يهدف 

اىل حماية  بال�شافة  املحمول  وبوتوكولت  النرتنت  بروتوكولت  ودرا�شة  ال�شبكات،  لبناء  املختلفة  والعمارات  البيانات، 

ال�شبكات.

1303331  خمترب ترا�سل البيانات و�سبكات احلا�سوب عدد الوحدات 3

متطلب �سابق )1303330(

يتعرف الطالب على اجهزة ال�شبكات ، اإعداد �شياقات ت�شبيك متنوعة فهم بيئة العمل لجهزة وبرجميات ال�شبكات مثل : 

. Hubs و )Firewall( اجلدار الناري ، NAT(( امل�شارب ، املفاتيح، ترجمة عناوين ال�شبكة

1303337  التجارة اللكرتونية عدد الوحدات 3

متطلب �سابق )1303235(

يهدف امل�شاق اىل تعريف الطالب امل�شطلحات ومفاهيم التجارة اللكرتونية ، التاثريات القت�شادية ، بناء مواقع التجارة 
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اللكرتونية على �شبكة النرتنت ، البنية التكوينية لنظمة التجارة اللكرتونية ، حلول قواعد البيانات ، طرق الدفع وق�شايا 

اأمن املعلومات ،عالقات الزبائن، التزويد ، العواقب القانونية والجتماعية .

1303340  النظم املبنية على املعارف عدد الوحدات 3

متطلب �سابق )1303444(

قواعد  نظم   ، اخلبرية  النظم  مثل  املعرفية  النظم  بناء   ، ال�شتنتاج  وطرق  املعارف  ومتثيل  البحث  امل�شاق طرق  يغطي 

البيانات الذكية و �شبكات التعليم الع�شبية .

1303344  نظم دعم القرار اللكرتونية عدد الوحدات 3

متطلب �سابق )1303244(

يت�شمن امل�شاق مقدمه اىل نظم دعم القرار ، اأنواع النماذج ، وانواع دعم القرار ، نظم دعم القرار اجلماعية ، التنقيب 

عن املعطيات ، الذكاء ال�شطناعي والنظم اخلبرية .

1303345  نظم قواعد البيانات )1( عدد الوحدات 3

متطلب �سابق )1301203(

يت�شمن امل�شاق مقدمة يف م�شاكل امللفات القليدية ، منهجية قواعد البيانات ، عمارة نظم قواعد البيانات ومبدا ال�شقاللية 

البيانية ، مناذج البيانات ) الهرمية ، ال�شبكية والعالئقية ( درا�شة تف�شيلية للنظرية العالئقية واجلرب العالئقي ، لغات 

ال�شتف�شار العالئقية لغة )SQL( املعيارية ، تقنيات بناء اأنظمة قواعد البيانات العالئقية ، اإ�شتخدام منوذج الكيانات 

البيانات اىل  الن�شي لقاعدة  الو�شف  للقاعدة ، حتويل  الهيكل املنطقي  والعالقات املو�شع )EER-DM( لت�شميم 

باإ�شتخدام  ، تب�شيط العالقات  نونية  منوذج )EER-DM( ومن ثم حتويل منوذج )EER-DM( اىل عالقات 

مفهوم )Normalization( ، احلفاظ على �شالمة البيانات ، مدخل اىل مفاهيم احلماية . 
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1303346  خمترب نظم قواعد البيانات )1( عدد الوحدات 1

متطلب �سابق )1303345(

هذا املخترب يعلم الطالب كيفية ت�شميم وبناء قاعدة بيانات متكاملة ، ان�شاء ال�شتعالمات ، ا�شافة وحتديث البيانات 

با�شتخدام نظام ادارة قواعد البيانات العالئقي )9i Oracle( يغطي املخترب ايعازات تعريف وبناء اجلداول ، اإ�شافة 

اوامر  البيانية  ال�شالمة   تطبيق حمددات   ، امل�شتخدم  بيانات  بناء هيكل   ، ، حتديث هيكل اجلداول  وتعديلها  البيانات 

ا�شرتجاع املعلومات وتنفيذ التقارير الب�شيطة .

1303347  نظم لغات اجليل الرابع عدد الوحدات 3 

متطلب �سابق )1303345(

هذه املادة تزود الطالب باخلربة العلمية املطلوبة لتطوير التطبيقات التجارية با�شتخدام لغات اجليل الرابع ، وتغطي 

 )Oracle Developer( هذه املادة موا�شيع منها اخلوا�س البيئية للغات اجليل الرابع ، درا�شة حزمة الربامج

كمثال لنظمة لغات اجليل الرابع، تعلم كيفية ا�شتخدام المكانيات التي توفرها لن�شاء مناذج الواجهات ال�شا�شية وكيفية 

ومترير  النماذج  ربط   ، املتعددة  وال�شا�شات  املتعددة  اخللفيات  ا�شتخدام   ، الواجهات  مناذج  وتعديل  ان�شاء   ، تنفيذها 

 Oracl(املتغريات فيما بينها ، بناء القوائم ، ا�شتخدام التقارير واملولدات ال�شورية. كذلك يتعلم الطالب كيفية ا�شتخدام

Procedure builder( لبناء وحتديث اجراءات )PL/SQL( للتحقق من البيانات وتطبيق بع�س القواعد 
املنطقية وقواعد العمال .

1303348  خزن وا�سرتجاع البيانات عدد الوحدات 3

متطلب �سابق )1301203(

مدخل اىل مفاهيم وا�شاليب خزن املعلومات وا�شرتجاعها ، هيكل ، مراحل ، منهجيات .  م�شاكل ا�شرتجاع املعلومات الآيل 

للن�شو�س املفهر�شة عرب املعاجلة ، طرق احلد من املخرجات غري ال�شرورية ، تطبيقات اخلزن وال�شرتجاع ، التوجهات 

البحثية امل�شتقبلية.
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1303350  نظم الو�سائط املتعددة عدد الوحدات 3

متطلب �سابق )1303235(

يهدف امل�شاق بتعريف الطالب مبكونات الو�شائط املتعددة : الن�شو�س ، الر�شومات وحتريكها ، ال�شوت ، وال�شورةالفالم 

، املتطلبات املادية والربجمية لدمج الو�شاط ، انواع امللفات امل�شتخدمة ، ت�شميم ال�شفحات ودمج الو�شائط املتعددة 

داخلها مزج اللوان ،تقنيات التزامن ، مفاهيم الربجمة املتعددة الو�شاط .

1303370  بحوث العمليات عدد الوحدات 3

متطلب �سابق )201131(

اخلطية  الربجمة  مفاهيم   ، العمليات  بحوث  يف  مقدمة 

الزدواجية   ، ال�شمبلك�س  طريقة   ، البيانية  الطريقة   ،

 ، ال�شبكات  يف  الدفق  مناذج   ، والتعيني  النقل  م�شاكل   ،

.   )CPM، PERT(، جدولة امل�شارع

1303380  حتليل نظم املعلومات عدد الوحدات 3

متطلب �سابق )1303345(

ومنهجيات  مبفاهيم  الطالب  تعريف  اىل  امل�شاق  يهدف 

حتليل نظم املعلومات وبتناول املو�شوعات التالية : منوال 

النظم، منهجيات التحليل ، دورة حياة النظام ا�ش�س اختيار 

املنهجية   ، الهيكلية  التحليل  ا�شاليب   ، املنا�شب  النموذج 

املطورة )Protyping and 4GL( ، منهجية التحليل 

 ، امل�شكل  جمال  تعريف   ، الكيانات  او  بالعنا�شر  املوجهه 

حتليل   ، والتقنية  العملية  القت�شادية  اجلدوى  تعيني 
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املتطلبات ، الدوات امل�شتخدمة ل�شناد عمليات التحليل وتوثيق املتطلبات، معجم البيانات ، مناذج البيانات والعمليات ، 

خرائط تدفق البيانات )DFD( ، و�شع املوا�شفة املنطقية للنظام ، حالت درا�شية .

1303381  خمترب حتليل نظم املعلومات عدد الوحدات 1

متطلب �سابق )1303380(

 )Rational Rose Case Tool( الربامج  حزمة  يوفرها  التي  والت�شهيالت  الربجمية  بالدوات  الطالب  تعريف 

النظرية  املادة  يف  تعلمها  التي   )UML( بيئة  يف  التحليل  منهجيات  لتطبيق  املطلوبة  العلمية  املهارة  الطالب  لإك�شاب 

وتوثيق املتطلبات .

1303385  ادارة م�ساريع IT عدد الوحدات 3

متطلب �سابق )1303244(

 ، واجلدولة  التخطيط   ، وت�شنيفها  امل�شاريع  طبيعة   ، امل�شارع  ادارة  مفهوم  على  �شاملة  نظرة  اعطاء  اىل  املادة  تهدف 

والتحكم  وتقيمها  املخاطر  حتديد   ، والوقت  الكلفة  حتليل   ، الب�شرية  القوى  جدولة  امل�شادر  تخ�شي�س   ، الرقابة 

املتاحة. الربجمية  احلزم  با�شتخدام  تطبيقية  حالت   ، امل�شاريع  لدارة  امل�شاندة  الربجمية  احلزم   ، امل�شروع   ب�شري 

. )MS-Project Management(

1303410  اأمن وتدقيق نظم املعلومات عدد الوحدات 3

متطلب �سابق )1303480(

يتناول هذا امل�شاق م�شاكل اأمن وتدقيق نظم املعلومات ، التعريف بتقنيات وا�شاليب احلماية واخل�شو�شية لنظم املعلومات 

احلا�شوبية ، مناذج احلماية وتطبيق ا�شاليب احلماية لدارة وتطوير نظم معلومات اآمنه ، طرق حتليل املخاطر واخل�شائر 

، طرق ت�شفري البيانات ، اجراءات التحكم واحلماية ، التحكم يف ا�شاليب املواجهة ، التحكم يف الو�شول ، حماية قواعد 

البيانات و�شبكات احلا�شوب ، اجراءات تعريف وتدقيق امل�شتفيد ، مدخل اىل ا�شاليب تدقيق نظم املعلومات .
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1303430  �سبكات احلا�سوب الع�سبوية )NN( عددالوحدات 3

متطلب �سابق )1301340(

ال�شبكات  ان  بتدريبها.  اخلا�شة  والقوانني  ومعماريتها  الع�شبية  ال�شبكات  عن  مقدمه  اعطاء  اىل  امل�شاق  هذا  يهدف 

الع�شبية تعتمد على التحليلي الريا�شي ، طرق التدريب والتعلم على التطبيقات الهند�شية مثل جمالت متييز ال�شور 

ومعاجلة ال�شاره، الخ. 

1303434  نظم املعلومات املوزعة عدد الوحدات 3

متطلب �سابق )1303330(

يغطي امل�شاق خوا�س النظم املوزعة ، اهداف الت�شميم ، ال�شبكات والتداخالت بينها ، الت�شالت مع الربامج املنفذة، 

ال�شتدعاء عن بعد، نظم الت�شغيل لالنظمة املوزعة وتوثيق الت�شال وو�شول الر�شائل ، دعم النظمة املوزعة للعمليات 

على البيانات امل�شرتكة ، �شبط تزامن العمليات ، الذاكرة امل�شرتكة واملوزعة ، نظم الزمن احلقيقي ، حالت درا�شية .

1303437  بناء نظم التجارة اللكرتونية عدد الوحدات 3

متطلب �سابق )1303380(

هيكلية  معرفة  خالل  من  وذلك  اللكرتونية  التجارية  ال�شفحات  بت�شميم  الطالب  امكانيات  زيادة  اىل  امل�شاق  يهدف 

امل�شاريع التي حتتاج اىل ال�شراء ودفع الجور با�شتخدام واجهات التجارة اللكرتونية من خالل ربطها بقواعد البيانات 

الطالب  يتعلم  واخريا  الجور.   ودفع  وال�شراء  للبيع  اآمنه  بيئة  لتحقيق  املختلفة  الو�شائل  تعلم  اىل  بال�شافة  املختلفة.  

القوانني والتعليمات اخلا�شة بالتجارة عرب �شبكة النرتنت . يقوم الطالب ببناء م�شارع �شغرية داخل املخترب .

1303440  التنقيب عن املعطيات عدد الوحدات 3

متطلب �سابق )1303445(

يعر�س امل�شاق ل�شا�شيات البيانات واملعطيات ، تو�شيف املعارف ومتثيلها ، فهم عمليات اكت�شاف املعارف واملعطيات ، 



99 98

التنقيب عن امل�شطلحات ، ت�شنيف امل�شاكل التي تواجه عملية التنقيب عن امل�شطلحات واملعطيات ، فهم النموذج العام 

لعملية التنقيب والتعرف على الطرق والتقنيات احلديثة امل�شتخدمة لهذا الغر�س ، التحديات التي تعوق عملية التنقيب 

بال�شافة اىل تطبيقات عملية للمفاهيم النظرية للم�شاق .

1303443  ادارة موارد املعلومات عدد الوحدات 3

متطلب �سابق )1303244(

ق�شايا   ، املعلومات  نظم  يف  القيادة  ق�شايا   ، املعلومات  نظم  موارد  اىل  عامة  نظرة  الطالب  اعطاء  اىل  امل�شاق  يهدف 

نظم  تطوير  ادارة عملية   ، املعلومات  نظم  على  والرقابة  ال�شرتاتيجي  التخطيط   ، املعلومات  تكنوجليا  ا�شرتاتيجية يف 

املعلومات ، التنظيم الوظيفي لنظم املعلومات، ق�شايا م�شتقبلية .

1303444  ادارة املعارف عدد الوحدات 3

متطلب �سابق )1303344(

يهدف هذا امل�شاق اىل تعريف الطالب مبفاهيم املعرفة واهميتها وطرق ادارتها كما يت�شمن �شرح عن منظمات املعرفة 

ومنظمات التعلم. يهدف هذا امل�شاق اي�شا اىل تعريف الطالب بطرق اكت�شاب املعرفة ومتثيلها وخزنها يف نظام املعلومات 

وجعلها �شهلة الو�شول من قبل امل�شتخدمني. ادارة املعرف تهتم باملوهوبني واملبدعني واخلرباء وتهدف اىل نقل امكانياتهم 

اىل اخرين من اجل احلفاظ على هذه الرثوة وتطويرها داخل املنظمات.

1303445  نظم قواعد البيانات )2( عدد الوحدات 3

متطلب �سابق )1303345(

تبني هذه املادة على املفاهيم واملهارات التي اكت�شبها الطالب يف مادة نظم قواعد البيانات )1( بهدف تعميق معارف 

بادارة احلركات  املرتبطة  والتقنيات  املفاهيم  املادة  تتفح�س    . البيانات  قواعد  نظم  وتطوير  ادارة  الطالب يف جمال 

او ازالة الختناقات ، ال�شرتجاع  التزامن واكت�شاف  املتزامنة يف بيئة تعدد امل�شتفيدين ، خوار زميات معاجلة م�شاكل 

من اخلطا ، منوذج البيانات املبني على العنا�شر او الكيانات )OO-DL( ، وا�شتخدام مفاهيمة لتطوير نظم قواعد 

املعيارية  ال�شتف�شار  لغة  النموذج  هذا  يف  البيانات  تعرف  لغة   ،  )OO-DBMS( العنا�شر  على  املبنية  البيانات 

قواعد  نظم  لتقنيات  مقارنه  درا�شة   ، العنا�شر  على  املبنية  البيانات  قواعد  نظم  تطبيقات  لبع�س  امثلة   ،)SQL3(
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البيانات املتداولة وامل�شتقبلية وجمالت التطبيق وت�شمل قواعد البيانات الذكية ، قواعد البيانات متعددة الو�شاط ، قواعد 

البيانات اجلغرافية ، املكتبات الرقمية ...الخ. 

1303480  ت�سميم وبناء نظم املعلومات عدد الوحدات 3

متطلب �سابق )1303380(

تغطي    . كفوءةوفاعلة  معلومات  نظم  وبناء  لت�شميم  املطلوبة  واملهارات  التقنيات   ، باملفاهيم  الطالب  تزود  املادة  هذه 

التعرف على ادوات   ،  )RAD( ال�شريع التطوير  ، نظرة عامة ملبادىء  النظم  التالية: تعريف مفهوم  املوا�شيع  املادة 

 ، الت�شميمية  العملية  فعاليات   ، الت�شميمية  العملية  ا�شناد  ادوات   ،HIPO ،خرائط  الهيكلية  ) اخلرائط  الت�شميم 

ت�شميم املخرجات واملدخالت ، ت�شميم امللفات ، ت�شميم واجهات امل�شتفيد ، ت�شميم قاعدة البيانات ، ت�شميم الكيانات 

الربجمية ، ت�شميم ال�شبكات ، ت�شميم خطوط ال�شيطرة ، تنفيذ النظام ، اجراءات الفح�س والتدقيق ،تاكيد اجلودة 

و�شيانة النظام والخذ باملتغريات .

1303499  موا�سيع خا�سة يف نظم املعلومات احلا�سوبية عدد الوحدات 3 

موافقة الق�سم

موا�شيع خمتارة متثل التوجهات وامل�شتجدات والبحوث احلديثة واجلارية يف ميدان نظم املعلومات احلا�شوبية وعلية يتم 

حتديد وتغري املوا�شيع وحمتواها ف�شليا ح�شب تو�شيات جمل�س الق�شم .

1303441  معاجلة اللغات الطبيعية  عدد الوحدات 3

متطلب �سابق 1301340

يف هذا امل�شاق يتم تعريف الطالب باأ�شاليب املعاجلة الالزمة للحا�شوب ليقوم بفهم وبناء اي ن�س مكتوب باأي لغة من 

وا�شلوب  الطبيعية  اللغات  لعملية معاجلة  املكونة  املختلفة  امل�شتويات  امل�شاق  ويناق�س يف هذا  لالن�شان.  الكالمية  اللغات 

معاجلة كل م�شتوى. يتم تعريف الطالب بالتطبيقات املهمة املتعلقة بهذا املو�شوع.
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قسم التصميم والفنون
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روؤية ق�سم الت�سميم والفنون:-

يطمح الق�شم ملواكبة التطورات املعلوماتية والتكنولوجيه ومتغريات املجتمع ال�شريعه وتطبيقها يف جمال التخ�ش�س.

ر�سالة  الق�سم:

تخريج طلبة موؤهلني للعمل يف التخ�ش�س مبا يتالئم وحاجه �شوق العمل املحلية والقليمية من خالل طرح برامج اكادميية 

مواكبة للتطور.

اأهداف الق�سم وو�سائل حتقيقها :

1.  يهدف الق�شم اإىل اإعداد الطلبة اإعدادًا اأكادمييًا متميزًا ، بحيث يكونون قادرين على العمل يف ميادين التخ�ش�س   

وتلبية اإحتياجات �شوق العمل .

توجيه البحث العلمي الكادميي يف رفع امل�شتوى التعليمي وخدمه املجتمع.  .2  

موا�سفات خريج الت�سميم و الفنون:

يت�شف اخلريج مبا يلي:

1-  تطبيق معارف و مفاهيم و مبادئ الت�شميم الكرافيكي و الداخلي يف جمالت العمل املحلية و القليمية.  

2-       ا�شتخدام التفكري املنطقي و البداعي يف مواجهة املواقف احلياتية   

              و العملية.

توظيف البحث عن املعلومات يف جمال التخ�ش�س باأ�شلوب مبتكر.  -3  

الكفاءة املهنية و الخالقية يف جمال عمله.  -4  

م�سمى الدرجة الكادميية: 

مينح الق�شم �شهادة البكالوريو�س يف تخ�ش�شي 

الت�شميم الداخلي  -1  

الت�شميم اجلرافيكي  -2  
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تخ�ض�ضات ق�ضم الت�ضميم والفنون:

الت�سميم الداخلي:

يهتم الت�شميم الداخلي مبعاجلة الف�شاءات الداخلية يف الأبنية بجميع اأنواعها بهدف خلق بيئة داخلية ذات اأبعاد اإن�شانية 

مريحة وناجحة وظيفيًا ومعربة عن ال�شلوكيات الجتماعية احل�شارية ، وامل�شمم الداخلي م�شوؤول عن تنظيم العالقات 

الوظيفية واجلمالية وهذه العالقات مع بع�شها البع�س . فهو الذي يختار الأثاث ويرتبه ويحدد مواقع الأجهزة ، واأ�شاليب 

الإ�شاءة ونوعها ، والتعامل مع النظم الإن�شائية من اجلوانب الفنية والتعبريية من خالل ا�شتخدام الألوان واملن�شوجات 

واملكمالت يف قطع فنية خللق اجلو الإن�شاين املطلوب .

الت�سميم اجلرافيكي:

الت�شميم  ال�شباب بربامج  اأذهان  ارتبط يف  وقد   ، الكال�شيكية  بالفنون  العهد مقارنة  الت�شميم اجلرافيكي فن حديث 

�شكله  يف  يرجع  اجلرافيكي  الت�شميم  اأن  اإل   ، الإعالن  وت�شميم  ال�شور  معاجلة  خاللها  من  تتم  التي  الأبعاد  ثنائية 

ومفاهيمه احلديثة اإىل منت�شف القرن املا�شي وما بعد ذلك ، وهو يهتم بتوظيف الفن باإمكاناته الب�شرية يف الدعاية 

والرتويج، بالإ�شافة اإىل جمموعة من املهام املرتبطة باخلدمات كلوحات واإ�شارات الطرق والعالمات امل�شتخدمة يف املباين 

كاملطارات وامل�شت�شفيات وغري ذلك ، بالإ�شافة اإىل دخوله ميدان الت�شال املرئي التلفزيوين ، وامليديا والعرو�س وغري 

ذلك . بحيث اأ�شبحت الأعمال اجلرافيكية حتيط بنا من كل جانب ، فهي تطالعنا من خالل ال�شحف اليومية واملجالت 

وقنوات الإعالم الف�شائي واإعالنات الطرق والن�شرات الرتويجية والكتالوجات الدعائية والإنرتنت ويف كل مكان.

فر�ص العمل املتاحة خلريجي ق�سم الت�سميم والفنون:

ي�شتطيع خريجو الق�شم حتمل امل�شئولية والعمل يف العديد من الوظائف يف ال�شركات واملن�شاآت والهيئات والوزارات وغريها، 

وذلك ح�شب تخ�ش�شاتهم اأو متابعة درا�شاتهم العليا يف اجلامعات العربية والعاملية. 
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فر�ص العمل املتاحة خلريجي الت�سميم اجلرافيكي :

العمل يف مكاتب الدعاية والإعالن.  .1  

العمل يف دور الن�شر.  .2  

العمل يف جمال الطباعه.  .3  

العمل يف جمال الخراج ال�شحفي.   .4  

العمل يف جمال ت�شاميم مواقع النرتنت.  .5  

العمل يف �شركات التعبئة والتغليف.  .6  

وزارة  والعالم،  الثقافة  وزارة  الدفاع،  وزارة  اخلارجية،  وزارة   ( الر�شمية  الدوائر  الفنية،  املجالت  7.  العمل يف   

الرتبية(.

العمل يف جمال اخراج الربامج والعمال التلفزيونية.  .8  

فر�ص العمل املتاحة خلريجي الت�سميم الداخلي:

م�شمم داخلي )Designer( للف�شاءات الداخلية عامة.  -1  

م�شرف مواقع التنفيذ الت�شميم الداخلي .  -2  

ادارة امل�شاريع الت�شميمية والتخطيط لها.  -3  

م�شمم اثاث وامللحقات يف الت�شميم الداخلي.  -4  

ادارة م�شانع الثاث وخطوط انتاجها.  -5  

م�شمم م�شاعد ملكاتب الهند�شة املعمارية .  -6  

. 3DMAX-CAD الر�شم بالكومبيوتر لربامج  -7  

عمل املوديالت اخلارجية و الداخلية .  -8  

ر�شام املناظري الداخلية واخلارجية.  -9  

10- ت�شميم وتن�شيق احلدائق اخلارجية والداخلية.   
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متطلبات احل�سول على �سهادة البكالوريو�ص: 

اإجتياز الطالب  142 �شاعة معتمدة يف تخ�ش�س الت�شميم الداخلي و 138 �شاعة

 معتمدة يف تخ�ش�س الت�شميم اجلرافيكي.

متطلبات التخرج لربنامج البكالوريو�ص يف الت�سميم والفنون:

متطلبات اجلامعة

)21 �ضاعة(

متطلبات الكلية

)21 �ضاعة(

متطلبات التخ�ض�س

متطلبات حرة)97 �ضاعة(

)3 �ضاعات( 91اإجباري15اإجباري15اإجباري

6اختياري6اختياري6اختياري  

2121973املجموع

متطلبات اجلامعة الإجبارية : 15 �ضاعة معتمدة:

ال�ضاعات املعتمدةاإ�ضم املادةرقم املادة

3اللغة العربية101101

3اللغة الإجنليزية )1(102101

3اللغة الإجنليزية )2(102102

3مهارات احلا�شوب )1(1301100

3تاريخ وح�شارة البحرين501105

متطلبات اجلامعة الختيارية )6( �ضاعات معتمدة يختارها الطالب

املجموعة الأوىل  )3(
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ال�ضاعات املعتمدةاإ�ضم املادةرقم املادة

3الثقافة الإ�شالمية701101

3الإ�شالم وق�شايا الع�شر702101

3الأخالق يف الإ�شالم702102

املجموعة الثانية )3(

ال�ضاعات املعتمدةاإ�ضم املادةرقم املادة

3مهارات حياتية100101

3حقوق الإن�شان602143

3مدخل اإىل علم الجتماع106101

3الإن�شان والبيئة106107

3مدخل اإىل علم املكتبات111111

3الثقافة القت�شادية301100

3مو�شوعات خا�شة1000100

تخ�ض�س الت�ضميم الداخلي

متطلبات التخ�س�ص الإجبارية 91 �ساعة معتمدة

ال�ضاعات املعتمدة ا�ضم املادة رقم املادة

3 تاريخ الفن القدمي والو�شيط 1200111

3 تاريخ الفن الإ�شالمي 1200112

3 تاريخ الفن احلديث واملعا�شر 1200113

3 مدخل يف الر�شم 1221101

3 مبادئ الت�شميم ثنائي البعد 1212111

3 مبادئ الت�شميم ثالثي البعد 1212112

3 مبادئ الر�شم املعماري 1212101

3 املنظور الو�شفي 1212102

3 نظريات الألوان وتقنياتها 1221104

3 الر�شم احلر والتلوين 1221102
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ال�ضاعات املعتمدة ا�ضم املادة رقم املادة

3 الت�شوير ال�شوئي والرقمي 1211304

3  CAD)1( ت�شميم باحلا�شوب 1212161

3 ت�شميم داخلي 1 1212211

3 ت�شميم داخلي 2 1212212

3 ت�شميم داخلي 3 1212313

3 ت�شميم داخلي 4 1212314

3 ت�شميم داخلي 5 1212415

3 بحث م�شروع التخرج 1212491

4 م�شروع التخرج 1212492

3 تكنولوجيا اخلامات 1212223

3 تاريخ الت�شميم الداخلي 1212224

3 CAD)2(ت�شميم باحلا�شوب 1212162

3 CAD)3(ت�شميم باحلا�شوب 1212163

3 اإن�شاءات وتراكيب داخلية 1212164

3 ت�شميم الأثاث 1212165

3 تقنيات الإ�شاءة وال�شوت 1212166

3 خدمات املباين 1212167

3 تن�شيق املواقع واحلدائق 1212168

0 التدريب امليداين 1212169

3 ح�شاب الكلف والكميات 1212170

3 اإن�شاءات وتراكيب داخلية )2( 1212171
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متطلبات التخ�س�ص الختيارية 6 �ساعات معتمدة:

ال�ضاعات املعتمدةاإ�ضم املادةرقم املادة

3التحليل النقدي يف الت�شميم الداخلي1212405

3الطراز العربي ال�شالمي1212407

1212409 )2(3DMAX   )4(3ت�شميم باحلا�شوب

3�ش�شيولوجيا الت�شميم و�شيكولوجيته1212404

3التجربة البحرينية يف الت�شميم الداخلي1212406

3ترميم وتاأهيل الأبنية التاريخية1212408

3مو�شوعات خا�شة يف الت�شميم1212410

تخ�ض�س الت�ضميم اجلرافيكي

متطلبات التخ�س�ص الإجبارية )85(  �ساعة معتمدة

ال�ضاعات املعتمدة ا�ضم املادة رقم املادة

3 تاريخ الفن القدمي والو�شيط 1200111

3 تاريخ الفن الإ�شالمي 1200112

3 تاريخ الفن احلديث واملعا�شر 1200113

3 مدخل يف الر�شم 1221101

3 الر�شم احلر والتلوين 1221102

3 الر�شم احلر والتلوين2 1221103

3 مبادئ الر�شم املعماري 1212101

3 نظريات الألوان وتقنياتها 1221104

3 مبادئ الت�شميم ثنائي البعد 1212111

3 مبادئ الت�شميم ثالثي البعد 1212112

3 ت�شميم جرافيك باحلا�شوب 1200304

3 ت�شميم باحلا�شوب ثالثي البعد 1200305
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ال�ضاعات املعتمدة ا�ضم املادة رقم املادة

3 تاريخ الت�شميم اجلرافيك 1211204

3 مبادئ اخلط والزخرفة 1213201

3 اخلط الالتيني والتبيوجرافيك 1213301

3 ر�شوم تو�شيحية 1 1221205

3 تقنيات الطباعة 1211305

3 ت�شميم جرافيك 1 1211301

3 ت�شميم جرافيك 2 1211302

3 ت�شميم جرافيك 3 1211303

3 ت�شميم جرافيك 4 1211401

3 ت�شميم جرافيك 5 1211402

4 م�شروع التخرج 1211404

3 الت�شوير ال�شوئي والرقمي 1211304

3 بحث م�شروع التخرج 1211403

3 اإدارة الت�شميم واملوا�شفات 1211306

0 التدريب امليداين 1211307

3 ت�شميم معار�س ثابتة ومتحركة 1211308

متطلبات التخ�س�ص الختيارية 6 �ساعات معتمدة:

ال�ضاعات املعتمدةاإ�ضم املادةرقم املادة

3ر�شوم متحركة باحلا�شوب1200308

3�ش�شيولوجيا الت�شميم و�شيكولوجيته1212404

3ر�شوم تو�شيحية )2(1221306

3ت�شميم �شفحات الإنرتنت1200306

3املنظور الو�شفى1212102

3مو�شوعات خا�شة يف الت�شميم1212410
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اخلطة ال�سرت�سادية ت�ساعد الطالب يف حتديد اختياراته

ال�ضنة الأوىل : الف�ضل الدرا�ضي الثاين           ال�ضنة الأوىل : الف�ضل الدرا�ضي الأول        

ا�شــم املــادةرقم املادة
متطلب عدد ال�شاعات

�شابق
ا�شــم املــادةرقم املادة

عدد ال�شاعات
متطلب �شابق

عن�سعن�س

331200111تاريخ الفن الإ�شالمي331020991200112اللغة الإجنليزية 1 م ج102101

61221101-3ر�شم حر وتلوين1221102-6-3مدخل يف الر�شم1221101

3141212101املنظور الو�شفي1212102-314مبادئ الر�شم املعماري1212101

3141212111مبادئ ت�شميم ثالثي البعد1212112-314مبادئ الت�شميم ثنائي البعد1212111

---3متطلب كلية اإلزامي--3مهارات حا�شوب 13011001

3متطلب جامعي اإلزامي-3تاريخ الفن القدمي والو�شيط 1200111

ال�ضنة الثانية: الف�ضل الدرا�ضي الثاين        ال�ضنة الثانية: الف�ضل الدرا�ضي الأول       

3141212211ت�شميم داخلي 2 31412121121212212ت�شميم داخلي 1 1212211

1212161
ت�شميم باحلا�شوب 

CAD132213011001221104 322نظرية اللوان وتقنياتها

3221212101اإن�شاءات وتراكيب داخلية 32212121121212164ت�شميم اثاث1212165

1200113
تاريخ الفن احلديث 

واملعا�شر
3312001121212162

ت�شميم باحلا�شوب 

CAD 23221212161

314الت�شوير ال�شوئي والرقمي1211304-322تكنولوجيا اخلامات 1212223

3متطلب جامعي اختياري 3متطلب جامعي اإلزامي 

ال�ضنة الثالثة : الف�ضل الدرا�ضي الثاينال�ضنة الثالثة : الف�ضل الدرا�ضي الأول

3141212313ت�شميم داخلي 314121221212123144ت�شميم داخلي 12123133

331212166خدمات املباين 32212121621212167ت�شميم حا�شوب 12121633

تاريخ الت�شميم 1212224

الداخلي

3221212164تن�شيق املواقع و احلدائق33-12001131212168

تقنيات الإ�شاءة و 1212166

ال�شوت  

اإن�شاءات وتراكيب 33-12122121212171

داخلية)2(

3221212164
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ال�ضنة الثالثة : الف�ضل الدرا�ضي الثاينال�ضنة الثالثة : الف�ضل الدرا�ضي الأول

3متطلب كلية اإختياري3متطلب كلية اإلزامي

متطلب جامعة 

اأختياري

3متطلب كلية الزامي3

يجرى عادة بعد اإجتياز 90 �شاعة معتمدة0التدريب امليداين1212169

ال�ضنة الرابعة : الف�ضل الدرا�ضي الثاين        ال�ضنة الرابعة : الف�ضل الدرا�ضي الأول       

481212491م�شروع التخرج31412124141212492ت�شميم داخلي 12124155

خطه بحث م�شروع التخرج 1212491

الداخلي 

3مادة حرة331212414

3متطلب كلية اختياري331212313ح�شاب الكلفة و الكميات1212170

3متطلب كلية الزامي3متطلب جامعي اإختياري

متطلب تخ�ش�س 3متطلب كلية الزامي

اختياري 

3

3متطلب تخ�ش�س اختياري

اخلطة ال�سرت�سادية ت�ساعد الطالب يف حتديد اختياراته

ال�ضنة الأوىل : الف�ضل الدرا�ضي الثاين  )18 �ضاعة معتمدة(ال�ضنة الأوىل : الف�ضل الدرا�ضي الأول )18 �ضاعة معتمدة(

ا�شــم املــادةرقم املادة

عدد 

متطلب ال�شاعات

�شابق
ا�شــم املــادةرقم املادة

عدد 

متطلب �شابقال�شاعات

عن�سعن�س

تاريخ الفن القدمي 1200111

والو�شيط

331200111تاريخ الفن الإ�شالمي33-1200112

61221101-3ر�شم حر وتلوين1221102-6-3مدخل يف الر�شم1221101

3141212101املنظور الو�شفي1212102-314مبادئ الر�شم املعماري1212101

مبادئ الت�شميم ثنائي 1212111

البعد

مبادئ ت�شميم ثالثي 314-1212112

البعد

3141212111

-3اللغة العربية101101-3مهارات حا�شوب )1(1301100

-3متطلب جامعة اختياري-3اللغة الإنكليزية )1(102101
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ال�ضنة الثانية : الف�ضل الدرا�ضي الثاين  )18 �ضاعة معتمدة(

تاريخ الفن احلديث 

واملعا�شر

م.�س/3142مبادئ اخلط والزخرفة33-12001121213201

3141211301ت�شميم جرافيك 314121211212113022ت�شميم جرافيك 1

الت�شوير ال�شوئي 612211021211304-3ر�شم حر وتلوين 2

والرقمي

م.�س/3143

مبادئ الت�شميم 

باحلا�شوب  

ت�شميم جرافيك 32213011001200304

باحلا�شوب   

3221200303

نظرية الألوان 

وتطبيقاتها 

3102101اللغة الإنكليزية )2(322-102102

-3اأ�شاليب البحث العلمي31301100107100الربجمة املهيكلة

ال�ضنة الثالثة : الف�ضل الدرا�ضي الثاين  )18 �ضاعة معتمدة(ال�ضنة الثالثة : الف�ضل الدرا�ضي الأول  )18 �ضاعة معتمدة(

1211204
تاريخ الت�شميم 

اجلرافيكي
3141221103ر�شوم تو�شيحية 33120011312212051

3141211303ت�شميم جرافيك 314121130212114014ت�شميم جرافيك 12113033

1213301
اخلط الالتيني 

والتيبوجرافيا
3141223201تقنيات الطباعة31412132011211305

1211306
اإدارة الت�شميم 

واملوا�شفات
1200305م.�س/33-3

ت�شميم باحلا�شوب 

ثالثي البعد
3221200304

313011001213203الو�شائط املتعددة1200307
ت�شميم معار�س 

ثابتة ومتحركة 
31213301

1222305
مبادئ الت�شويق 

التقني
م �س/32

متطلب جامعة 

اختياري
3

يجري عادة يف الف�شل ال�شيفيم.�س/03التدريب امليداين 1211307

ال�ضنة الرابعة : الف�ضل الدرا�ضي الثاين )10 �ضاعات معتمدة(ال�ضنة الرابعة : الف�ضل الدرا�ضي الأول  )15 �ضاعة معتمدة(

481211402م�شروع التخرج41612114011211404بحث م�شروع التخرج1211403

3متطلب حر3141211401ت�شميم جرافيك 12114025

متطلب تخ�ش�س 

اختياري

متطلب تخ�ش�س 31221205

اختياري

3

3متطلب جامعة اختياري3متطلب كلية اختياري

3متطلب كلية اختياري
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و�ضف خمت�ضر ملواد اخلطة الدرا�ضية لربنامج البكالوريو�س يف الت�ضميم الداخلي واجلرافيكي:

1212111 مبادئ الت�سميم ثنائي البعد/ 3 �ساعات معتمدة

مفاهيم ا�شا�شية ومبادئ اولية يف الت�شميم، عنا�شر الت�شميم والت�شكيل، ال�ش�س الفنية والتذوق الفني ، مع الرتكيز على 

ت�شاميم عملية فنية وت�شكيلية ذات بعدين. حما�شرات نظرية وتطبيقات عملية. 

1212112 مبادئ الت�سميم ثالثي البعد/ 3 �ساعات معتمدة

ا�شتمرار ملادة مبادئ الت�شميم ثنائي البعد مع الرتكيز على ا�شا�شيات الت�شميم ذو البعاد الثالثة من خالل م�شاريع 

وتطبيقات عملية مب�شطة توؤكد على تطوير قدرة الطالبة يف الدراك احل�شي للتكوينات الكتلية والفراغية.

1212101 مبادئ الر�سم املعماري/ 3 �ساعات معتمدة

الطرق املختلفة للر�شم الهند�شي وا�شتعمال الدوات الهند�شية مع ا�ش�س الهند�شة الو�شفية وكيفية ر�شم امل�شاقط الفقية 

واملقاطع الهند�شية واملعمارية بكافة انواعها. حما�شرات نظرية وتطبيقات عملية.

1212102 املنظور الو�سفي/ 3 �ساعات معتمدة

ا�شتمرار ملبادئ الر�شم املعماري مع التعمق يف ر�شم امل�شاقط املعمارية والرتكيز على املنظور الداخلي واخلارجي ور�شم 

الظالل على الكتل املج�شمة وتعليم املهارات والتقنيات املختلفة للر�شموات الهند�شية واجلرافيكية الظهارية والنماذج 

املج�شمة واملنظور الهند�شي. حما�شرات نظرية وتطبيقات عملية.

1221101 مدخل يف الر�سم/ 3 �ساعات معتمدة

والت�شكيل،  الفني  التكوين  التعبري،  املعتمدة يف  والو�شائل  الر�شم  وتقنيات  والتخطيط،  الر�شم احلر  ا�شا�شية يف  مبادئ 

التذوق الفني واحلركات الفنية الت�شكيلية عرب التاريخ مع تطبيقات عملية يف املر�شم وخارجه.
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1221102 الر�سم احلر والتلوين/ 3 �ساعات معتمدة

ا�شتمرار ملادة الر�شم احلر والتلوين)1( مع التعمق يف و�شائل التعبري وتقنيات الر�شم والتلوين، الجتاهات الت�شكيلية يف 

الفن العربي املعا�شر وم�شاألة الهوية واخل�شو�شية يف التعبري مع تطبيقات عملية يف املر�شم وخارجه.

1211304 الت�سوير ال�سوئي والرقمي/3 �ساعات معتمدة

وانواعها  املختلفة  والكامريات  التقنية  الو�شائل  للت�شوير،  التاريخي  التطوير  الفوتوغرايف،  الت�شوير  ا�شا�شية يف  مبادئ 

داخل  عملية  تطبيقات  مع  واللقطة  املو�شوع  اختيار  يف  احل�شية  واجلوانب  الفني  الت�شكيل  ا�ش�س  والفالم،  العد�شات 

وخارج ال�شتوديو، كذلك درا�شة اهمية الت�شوير الرقمي يف اخت�شار الطرق التقليدية ودقة العمل وخا�شة يف الت�شميم 

اجلرافيكي والداخلي واملعاجلات التي تلي عملية الت�شوير لل�شورة.

1212211 ت�سميم داخلي)1( / 3 �ساعات معتمدة

املبادئ املحددة وال�شا�شية يف الت�شميم الداخلي، حتليل الفراغات الداخلية وتوزيع الوظائف املختلفة، انواع احلركة، 

القيا�س الن�شاين، البعاد ال�شا�شية والتنا�شب مع تطبيقات عملية مل�شاريع ب�شيطة ذات وظائف حمددة.

1212212 ت�سميم داخلي )2( / 3�ساعات معتمدة

وتطبيقات  الداخلية  الت�شميمية  واملفاهيم  ال�شا�شية  املبادئ  تطبيق  يف  التعمق  مع   )1( داخلي  ت�شميم  ملادة  ا�شتمرار 

عملية مل�شاريع ذات وظائف معتمدة، مبا يف ذلك مباين عامة ب�شيطة ومباين �شكنية.

1212313 ت�سميم داخلي )3( / 3 �ساعات معتمدة

اجلوانب الت�شميمية يف البنية التجارية العامة، الفراغات الداخلية الكبرية، ا�شاليب احلركة وتوزيع الوظائف ، الطاقات 

ال�شتيعابية، املعايري الت�شميمية، اجلوانب الب�شرية وال�شالمة العامة مع تطبيقات عملية متعددة لهذا النوع من البنية.
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1212314 ت�سميم داخلي )4(/ 3 �ساعات معتمدة

والثقافية  الدارية  البنية  يف  الت�شميمية  والعتبارات  اجلوانب 

الطاقات  املختلفة،  الوظائف  وتوزيع  احلركة  ا�شاليب  العامة، 

مع  الداخلية،  الفراغات  يف  الت�شميمية  واملعايري  ال�شتيعابية 

تطبيقات عملية متعددة لهذا النوع من البنية.

1212415 ت�سميم داخلي )5(/ 3 �ساعات معتمدة

الكربى  العامة  البنية  يف  الت�شميمية  والعتبارات  اجلوانب 

ذات  الكبرية  واملجمعات  واملحطات  واملطارات  كامل�شت�شفيات 

الفراغي،  والتوزيع  احلركة  ا�شاليب  واملعقدة،  املتعددة  الوظائف 

العامة  وال�شالمة  الت�شميم  يف  واملعايري  الطاقاتال�شتيعابية 

واملعاجلة الب�شرية مع تطبيقات عملية متنوعة.

1212491 بحث امل�سروع/ 3 �ساعات معتمدة

درا�شة علمية ومنهجية حتليلية يتناول الطالب فيها خمتلف جوانب 

الت�شميم م�شروع التخرج الذي يختاره الطالب بالتن�شيق مع ال�شتاذ 

ومتطلبات  والتعبريية،  الوظيفية  النواحي  ذلك  يف  مبا  امل�شرف، 

الربنامج الت�شميم ودرا�شة حالت مماثلة واعداد الفكار الولية 

ب�شكل  الدرا�شة  وتقدمي  عامة  مفاهيم  ب�شيغة  امل�شروع  لت�شميم 

ح�شب  و  واملخططات  بال�شور  معززا  باحلا�شوب  مطبوع  تقرير 

موا�شفات حمددة.
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1212492 م�سروع التخرج/ 4 �ساعات معتمدة

له يت�شمن  البحث والدرا�شة الالزمة  امل�شرف وبعد اجراء  بالتن�شيق مع ال�شتاذ  الذي يختاره الطالب  النهائي  امل�شروع 

ر�شومات  مع  متميز  ب�شكل  الفكرة  عن  للتعبري  الالزمة  والر�شومات  املخططات  وكافة  متكاملة  داخلية  ت�شاميم  اعداد 

تف�شيلية ومناذج جم�شمة واملواد املقرتح ا�شتعمالها وغريها من متطلبات الظهار بامل�شتوى املهني والحرتايف املطلوب. 

ويحكم امل�شروع جلنة من ال�شاتذة املخت�شني وعدد من اخلرباء من خارج اجلامعة.

1200111 تاريخ الفن القدمي والو�سيط/ 3 �ساعات معتمدة

التطور التاريخي يف الفن والعمارة والت�شميم الداخلي منذ بداية التاريخ الب�شري واحل�شارات الن�شانية القدمية يف وادي 

والجتاهات  الفكار  ابرز  الرتكيز على  والرومانية مع  الغريقية  النيل )م�شر( واحل�شارة  ووادي  الرافدين )العراق( 

املعمارية والداخلية خالل هذه الفرتات ودرا�شة حتليلية لبع�س المثلة املتميزة يف فنون تلك الفرتة. كذلك درا�شة الفرتة 

البيزنطية والقوطية وع�شر النه�شة الوروبية مع 

الرتكيز على ابرز الفكار والجتاهات الت�شميمية خالل هذه الفرتة ودرا�شات حتليلية لبرز المثلة يف كل منها.

1200112 تاريخ الفن ال�سالمي/ 3 �ساعات معتمدة

ظهور  �شبقت  التي  الفرتة  من  ابتداء  ال�شالمية  الفرتة  خالل  الداخلي  والت�شميم  والعمارة  الفن  يف  التاريخي  التطور 

والعثمانية  واململوكية  والفاطمية  والعبا�شية  والموية  الرا�شدين  اخللفاء  بفرتات  ومرورا  العربية  اجلزيرة  يف  ال�شالم 

وغريها حتى بداية القرن الع�شرين مع الرتكيز على ابرز الفكار والجناهات الت�شميمية يف خمتلف القاليم ال�شالمية 

وانواع البنية املختلفة، واجراء درا�شات حتليلية لعدد من المثلة املتميزة من كل فرتة.

1200113 تاريخ الفن احلديث واملعا�سر/ 3 �ساعات معتمدة

التطور التاريخي يف الفن والعمارة والت�شميم الداخلي خالل الفرتة املعا�شرة واحلديثة ابتداء من الثورة ال�شناعية يف 

اوروبا وحتى الوقت احلا�شر مع تتبع تف�شيلي لهم  احلركات الت�شميمية خالل هذه الفرتة واجراء الدرا�شات حتليلية 

لعدد من المثلة املتميزة وامل�شممني البارزين من كل حركة وي�شمنها امثلة من العامل العربي.
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1212224 تاريخ الت�سميم الداخلي/ 3 �ساعات معتمدة

ودرا�شة  الع�شرين  القرن  والتي ظهرت خالل  الداخلي  بالت�شميم  اخلا�شة  واحلركات  النظريات  لبرز  تاريخية  متابعة 

العتبارات ال�شلوكية وال�شيكولوجية يف الت�شميم واجلوانب الجتماعية والقت�شادية والنرثوبولوجية املوؤثرة على الفكر 

الت�شميمي واجراء درا�شات حتليلية ونقدية لعدد من المثلة العاملية والعربية واملحلية البارزة والرتكيز على م�شاأة الهوية 

واخل�شو�شية يف الت�شاميم الداخلية.

1212164 ان�ساءات وتراكيب داخلية/ 3 �ساعات معتمدة

ا�شتعرا�س ودرا�شات لهم املواد واخلامات امل�شتعملة يف الن�شاءات والرتاكيب الهند�شية الداخلية، موا�شفاتها الفيزيائية 

والو�شائل  الداخلية  الفراغات  امل�شتعملة يف  والتقنيات احلديثة  النظم الن�شائية  التعبريية واجلمالية اهم  وخ�شائ�شها 

النهائية للمواد وال�شطوح وغريها مع الرتكيز على املواد املتوفرة حمليا ا�شافة اىل املبادئ ال�شا�شية يف اعداد املخططات 

الهند�شية التنفيذية.

1212165 ت�سميم الثاث/ 3 �ساعات معتمدة

تعاريف ا�شا�شية ملفهوم الثاث وانواعه املختلفة، متابعة �شاملة للتطور التاريخي لالثاث عرب اهم احل�شارات ابتداء ا من 

ح�شارات وادي النيل والرافدين ، الغريق والرومان، القرون الو�شطى، ع�شر النه�شة، والحياء اىل كال�شيكي الوروبي  

املعا�شرة  والفرتة  العثمانية  الفرتة  نهاية  وحتى  ال�شالمية  الفرتة  الثاث يف  اىل  ا�شافة  ال�شناعية  الثورة  بداية  وحتى 

واحلديثة مع والرتكيز على دور التكنولوجيا واملواد احلديثة يف تطور الثاث واثر ذلك على النواحي الوظيفة واجلمالية 

يف التعبيريو التقيي�س والتنميط يف انتاج الثاث امل�شنع واملواد امل�شتعملة وموا�شفاتها ابرز التيارات الت�شميمية يف الثاث 

احلديثة مع اعداد ت�شاميم ور�شومات تف�شيلية لثاث بانواع ومناذج حقيقية ينفذها الطالب باحلجم الطبيعي ان امكن.
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1212168 تن�سيق املواقع واحلدائق/ 3 �ساعات معتمدة

تعريف الطالب باهم ال�ش�س الت�شميمة للحدائق اخلارجية والداخلية وانواع ال�شجار والنباتات والطرق املختلفة واملتبعة 

يف التعامل مع املواقع بني البنية والفناءات الداخلية واملواد امل�شتعملة وامللحقات مع الرتكيز على الفراغات الداخلية يف 

عدد من التطبيقات العملية.

1212171 اإن�ساءات وتراكيب داخلية )2( 

والتفا�شيل  التنفيذية  والر�شومات  املخططات  اعداد  على  الرتكيز  مع   ،  )1( داخلية  وتراكيب  ان�شاءات  ملادة  ا�شتمرار 

الداخلية الالزمة وح�شب املوا�شفات العاملية واملحلية . مع تطبيقات عملية لت�شاميم داخلية ودرا�شة لمثلة معلية متوفرة 

حمليًا. 

1212223 تكنولوجيا اخلامات/ 3 �ساعات معتمدة

درا�شة ومتابعة �شامة للدور الذي تلعبه خمتلف انواع اخلامات من الحجار والخ�شاب واملعادن والقم�شة واملواد املن�شوجة 

الخرى كال�شجاد وال�شتائر وغريها يف تكامل ت�شميم الفراغات الداخلية مبا يف ذلك ا�شتعرا�س لهم انواعها وطرق 

يف  الخرى  واملكمالت  امللحقات  اهمية  اىل  ا�شافة  املختلفة  وا�شتعمالها  واجلمالية  الفيزيائية  وخ�شائ�شها  ت�شنيعها 

الت�شاميم الداخلية مع اعداد درا�شات تطبيقية.

1212166 تقنيات ال�ساءة وال�سوت/ 3 �ساعات معتمدة

اىل  ا�شافة  الداخلية  الفراغات  يف  وال�شوتيات  ال�شاءة  علم  يف  والتطبيقية  النظرية  ال�ش�س  لهم  ومتابعة  درا�شة 

ا�شتعرا�س لهم النظم احلديثة امل�شتعملة يف ت�شاميم ال�شاءة ال�شطناعية واملوا�شفات الفنية لكل منها واهم العتبارات 

مع  مب�شطة  وفنية  ح�شابية  تطبيقية  درا�شات  مع  وامل�شارح  العامة  القاعات  يف  ال�شوتية  بالنواحي  اخلا�شة  الت�شميمية 

ر�شومات تو�شيحية.
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1212167 خدمات املباين/ 3 �ساعات معتمدة

ال�شحية  كالتاأ�شي�شات  البنية  داخل  امليكانيكية  اخلدمات  جمال  يف  والتطبيقية  النظرية  ال�ش�س  لهم  ومتابعة  درا�شة 

والنظم املختلفة يف تكييف الهواء الداخلي )تدفئة وتربيد( واثر ذلك على الت�شاميم من الناحية التعبريية مع درا�شات 

تطبيقية ور�شومات تو�شيحية مب�شطة

1212161 الت�سميم باحلا�سوب)1( / 3 �ساعات معتمدة

العنا�شر  ذلك  يف  مبا  الب�شيطة  الهند�شية  الر�شومات  لعداد  احلا�شوب  با�شتعمال  ال�شا�شية  باملبادئ  الطالب  تعريف 

املعمارية املختلفة والثاث والقيا�شات والبعاد القيا�شية.

1212162 الت�سميم باحلا�سوب)2(/ 3�ساعات معتمدة

والت�شاميم  الر�شومات  اعداد  يف  الرباجمية  النظم  درا�شة  يف  التعمق  مع   )1( الت�شميم  يف  احلا�شوب  ملادة  ا�شتمرار 

الهند�شية بكافة انواعها )AUTOCAD( مبا يف ذلك الر�شومات املج�شمة وا�شتخدام اللوان املختلفة.

1212163 الت�سميم باحلا�سوب)3(/ 3 �ساعات معتمدة

تعميق معرفة الطالب يف اعداد الت�شاميم والر�شومات الهند�شية واملخططات التف�شيلية با�شتخدام برجميات متطورة 

ومب�شتوى  وامللونة  املج�شمة  الهند�شية  واملناظري  الر�شومات  اعداد  ذلك  يف  مبا   )3D MAX- ARCHCAD(

احرتايف .

1221104 نظريات اللوان وتقنياتها/ 3 �ساعات معتمدة

تتناول هذه املادة نظريات اللوان املختلفة وا�ش�س تطبيقها وتقنية الظهار يف الف�شاءات الداخلية وذلك بدرا�شة �شاملة 

ملاهية اللون، ت�شنيف اللوان واملجاميع اللونية املختلفة امل�شتندة ايل ال�ش�س الفنية والوظيفية وتاثري اللوان �شايكولوجيا، 

�شي�شيولوجيا على امل�شاهد تطبيقات عملية باللوان لتكوينات خمتلفة بعدين وثالثة ابعاد.
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1212169 التدريب امليداين 

يهدف التدريب اىل اعداد الطالب ملمار�شة احلياة العملية بعد تخرجه من خالل تدريبه يف املوؤ�ش�شات الر�شمية او اخلا�شة 

يف جمال الت�شميم الداخلي من اجل ا�شتيعاب وتطبيق املواد النظرية والكادميية املقررة يف الق�شم على ار�س الواقع حيث 

يتم متابعة الطالب يف مراحل التدريب املختلفة من قبل ال�شاتذة املخت�شيني لتقييم ادائة وتر�شيخ تقاليد املهنة وتقدمي 

تقارير بذلك .

1212170 ح�ساب الكلفة والكميات/ 3 �ساعات معتمدة

امل�شاريع  كلف  لتخمني  الالزمة  الكميات  وح�شاب  باملوا�شفات  اخلا�شة  الوثائق  ال�شاملة لعداد  باملعرفة  الطالب  متكني 

املختلفة واهمية العالقة املهنية الحرتافية ال�شحيحة بني ال�شت�شاري و�شاحب امل�شروع واملتعهدين واملنفذين والعمال 

املخت�شني بتنفيذ العمال ح�شب املوا�شفات املطلوبة تطبيقات عملية واعداد جداول كميات وموا�شفات لت�شاميم معينة 

يختارها الطالب بالتن�شيق مع ال�شتاذ امل�شرف.

1212405 التحليل النقدي يف الت�سميم الداخلي/ 3 �ساعات معتمدة

الت�شميم مع درا�شات على �شكل حلقات  املعا�شرة يف  للتيارات  الفل�شفية  يتناول اهم الفكار  ا�شتعرا�س حتليلي ونقدي 

درا�شية )�شيمنار( يعدها الطالب بعد اختياره لمثلة منا�شبة من العامل �شارحا فيها اهم ال�شتنتاجات النقدية والفكرية.

1212406 التجربة البحرينية يف الت�سميم الداخلي/ 3 �ساعات معتمدة

ا�شتعرا�س حتليلي ونق�شي للتجربة البحرينية يف جمال الت�شميم الداخلي املكاتب ال�شت�شارية املحلية ودورها يف هذه 

التجربة من النواحي الت�شميمية واملهنية مع درا�شات يعدها الطالب ويقدمها يف حلقات درا�شية )�شيمنار( يختار احد 

المثلة من البحرين فيها اهم ال�شتنتاجات النقدية والفكرية، دعوة عدد من ا�شحاب املكاتب املحلية للم�شاركة يف هذه 

احللقات الدرا�شية.
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1212407 الطراز العربي ال�سالمي/ 3 �ساعات معتمدة

ا�شتعرا�س ودرا�شة حتليلية خل�شائ�س وميزات الطراز العربي منذ بداية ال�شالم وحتى الفرتة الراهنة مع الرتكيز على 

اهم التجارب الت�شميمية احلديثة يف هذا الطراز وذلك من خالل اختيار ابرز المثلة من خمتلف مناطق العامل العربي 

بانواعها البدوية والريفية واحل�شرية مع اعداد درا�شات تطبيقية وتوثيقية يقوم بها الطالب بالتن�شيق مع ا�شتاذ املادة.

1212408 ترميم وتاهيل البنية التاريخية/ 3 �ساعات معتمدة

التقليدية والتاريخية وتاهيلها داخليا ل�شتعمالت جديدة مع درا�شة  ال�ش�س واملفاهيم النظرية لرتميم و�شيانة البنية 

امثلة عاملية واقليمية وحملية واعداد درا�شات توثيقية وحتليلية لمثلة حملية يقوم بها الطالب با�شراف م�شوؤول املادة.

1212409 الت�سميم باحلا�سوب )4( / 3 �ساعات معتمدة

ا�شتمرار ملادة احلا�شوب يف الت�شميم )3( مع تطبيقات عملية لهم الربجميات اخلا�شة بالظهار املعماري والهند�شي 

الفكار  تو�شيح  يف  املتحركة  الفالم  واعداد  النهائي  الخراج  يف  الفوتوغرافية  ال�شور  وا�شتعمال  الداخلية  واملناظري 

الت�شميمية.

1212404 �سي�سولوجية الت�سميم و�سيكولوجيته/ 3 �ساعات معتمدة

تتناول هذه املادة العالقة املتبادلة بني الت�شميم واملجتمع وكيفية تلبية احتياجات و�شروريات الن�شان والتاثريات النف�شية 

التي يرتكها الت�شميم عليه وانعكا�س ذلك على البعاد الجتماعية والعادات والتقاليد والعرف ال�شائد على عملية البداع 

لدى امل�شمم.

1221103 ر�سم حر وتلوين )2 (  / 3 �ساعات معتمدة: 

ليتمكن من ر�شم  اكت�شاب اخلربة  يتمكن من  الألوان لكي  وا�شتخدام  الر�شم  التدريب على  املادة  الطالب يف هذه  يتابع 

اأفكاره وفق ر�شومات �شريعة بخطوط قوية وظالل �شريعة ، بالإ�شافة اإىل ا�شتخدام الألوان .



123 122

1200304 ت�سميم جرافيك باحلا�سوب / 3 �ساعات معتمدة: 

تهتم هذه املادة بتعليم الطالب على الربامج التي ت�شتخدم تقنية اخلطوط املتجهة مثل برامج

 Illustrator، CorelDraw، Freehand،   وبرامج الإخراج.

1200305 ت�سميم باحلا�سوب ثالثي البعد/ 3 �ساعات معتمدة: 

تهتم هذه املادة بتعليم الطالب على ت�شميم النماذج وال�شخ�شيات والأ�شكال با�شتخدام برامج الت�شميم ثالثي البعد.

1211308 ت�سميم معار�ص ثابتة ومتحركة

 تك�شب هذه املادة الطالب اخلربات الفنية والعملية عند ت�شميم العرو�س اجلرافيكية التجارية ، والدعائية ، والعالنية ، 

الثابته منها واملتحركة مبا يتفق مع التناغم البيئي للت�شميم .

1211301 ت�سميم جرافيك)  1 (/ 3 �ساعات معتمدة: 

الأر�شيات  وت�شميم   ، والتحوير  كالتب�شيط   ، اجلرافيكية  الأ�شكال  �شياغة  يف  الأ�شا�شية  املفاهيم  على  الطالب  تدريب 

واخللفيات وا�شتخدامها. 

1211302 ت�سميم جرافيك ) 2 ( / 3 �ساعات معتمدة:

التعرف على ال�شعار واأهميته واأنواعه ، اأ�شا�شيات ت�شميم ال�شعار ، ت�شميم ورق املرا�شالت وبطاقات الزيارة ، ت�شميم 

البطاقات الر�شمية وال�شهادات.

1211303 ت�سميم جرافيك )3(/ 3 �ساعات معتمدة: 

 ، الجتماعية  املل�شقات   ، ال�شيا�شية  املل�شقات   ، التجارية  املل�شقات   ، وال�شغرية  الكبرية  الطرق  مل�شقات  ت�شميم 

التعليب.
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1200401 ت�سميم جرافيك ) 4 ( / 3 �ساعات معتمدة: 

ت�شميم املطويات والكتالوجات ال�شغرية ، ت�شميم املجالت ، ت�شميم اأغلفة الكتب واإخراجها.

1211402 ت�سميم جرافيك ) 5 ( / 3 �ساعات معتمدة: 

ت�شميم حملة دعائية متكاملة ل�شركة ، ت�شميم ال�شعار ، ت�شميم رموز اخلدمات ، ت�شميم املالب�س ، ت�شميم امليداليات، 

الخ .

1211403 بحث م�سروع التخرج/ 3 �ساعات معتمدة: 

يختار الطالب موؤ�ش�شة اأو �شركة اأو تظاهرة اأومهرجان اأوغري ذلك 

من الن�شاطات التي تتطلب ت�شميم حملة دعائية متكاملة ، ويجري 

ويجمع   ، اجلرافيكية  وحاجاتها  طبيعتها  عن  م�شتفي�شة  درا�شة 

مناذج وكتالوجات من ن�شاطات م�شابهة، ويقدمها كبحث .

1211404 م�سروع التخرج/ 3 �ساعات معتمدة: 

اجلرافيكية  الأعمال  من  �شاملة  جمموعة  بت�شميم  الطالب  يقوم 

للموؤ�ش�شة اأو ال�شركة اأو التظاهرة التي اأجرى البحث عنها باإ�شراف 

الأ�شتاذ امل�شرف ، ويتقدم مب�شروعه يف نهاية الف�شل اأمام جلنة 

التحكيم للمناق�شة .

1211305 تقنيات الطباعة/ 3 �ساعات معتمدة: 

ويتعرف الطالب على اأنواع الطباعة القدمية واحلديثة وتقنياتها، 

 ، والفني  العادي  الورق  واأنواع  واأنواعها  الطباعة  يف  والألوان 

ويت�شمن املنهاج زيارات ميدانية للمطابع ومراكز ف�شل الألوان ، 

بالإ�شافة اإىل التعرف على اأنواع اخلامات والورق وقيا�شاتها .
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1211204 تاريخ ت�سميم اجلرافيك/ 3 �ساعات معتمدة: 

وتهتم بدرا�شة تاريخية لتطور مفاهيم الت�شميم اجلرافيكي منذ نهاية القرن التا�شع ع�شر حتى اليوم ، ودور التكنولوجيا 

والفن والعلوم التجريبية والجتماعية يف تطور مفاهيم الت�شميم اجلرافيكي .

1213201 مبادئ اخلط والزخرفة/ 3 �ساعات معتمدة: 

التعرف على اأنواع اخلط العربي ، نبذة تاريخية خمت�شرة حول تطور اخلط العربي، التدرب على كتابة خط الن�شخ نظرًا 

لأهميته يف ميدان الت�شميم، التدرب على ر�شم احلروف الهند�شية ، الوحدات الزخرفية واأنواعها ، مدرا�س الزخرفة 

الإ�شالمية واأ�شاليبها ، الزخرفة الهند�شية ، الزخرفة النباتية .

1213301 اخلط الالتيني و التيبوجرافيا/ 3 �ساعات معتمدة: 

وتهتم بالتعرف على اأنواع اخلط الالتيني وتاريخه ، ومفاهيم احلرف احلديثة وعالقتها بالت�شميم اجلرافيكي ، العناوين 

الرئي�شية والفرعية ، الن�شو�س والهوام�س والأعمدة والإخراج.

1221205 ر�سوم تو�سيحية )1( / 3 �ساعات معتمدة: 

وهو جانب مهم من الأعمال التي يقوم بها امل�شمم اجلرافيكي ويخت�س به بع�س امل�شممني ويحتاج اإىل مهارة متميزة يف 

الر�شم مع اأ�شلوبية خا�شة يف بع�س الأحيان ، وي�شطلع الطالب يف هذه املادة على اأ�ش�س هذا الفن ويبداأ بر�شم وت�شميم 

بع�س الر�شوم املرتبطة بكتب الأطفال امل�شورة .

1211306 اإدارة الت�سميم واملوا�سفات/ 3 �ساعات معتمدة: 

الأعمال  اأنواع   ، تنفيذه  اإىل  ي�شل  اأن  اإىل  الت�شميم  بها  مير  التي  والإجراءات   ، بالعميل  امل�شمم  عالقة  تو�شح  وهي 

اجلرافيكية وموا�شفاتها.
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1211307 التدريب امليداين

يهدف التدريب اىل اعداد الطالب ملمار�شة احلياة العملية بعد تخرجه من خالل تدريبه يف املوؤ�ش�شات الر�شمية او اخلا�شة 

يف جمال الت�شميم اجلرافيكي من اجل ا�شتيعاب وتطبيق املواد النظرية والكادميية املقررة يف الق�شم على ار�س الواقع .

1200306 ت�سميم �سفحات النرتنت/ 3 �ساعات معتمدة: 

التعرف على كيفية ت�شميم مواقع النرتنت ، التدرب على برامج ت�شميم املواقع ، التعرف على اأنواع املواقع اللكرتونية 

والوظائف التي توؤديها.

1213203 اخلط العربي والت�سميم/ 3 �ساعات معتمدة: 

العرف على حلول م�شكالت اخلط العربي يف الت�شميم ، ت�شميم احلروف ، ت�شميم املاركات ، ت�شميم الفونتات .

1221306 ر�سوم تو�سيحية ) 2 (/ 3 �ساعات معتمدة: 

وتهتم بر�شم وت�شميم الر�شوم التي ت�شتخدم يف الكتب العلمية والأدبية امل�شورة ، والدياغرام.

1200308 ر�سوم متحركة باحلا�سوب/ 3 �ساعات معتمدة: 

اإىل  بالإ�شافة   ، املتحركة  الر�شوم  بوا�شطتها  تنفذ  التي  الربامج  بع�س  على  الطالب  تدريب  يف  املادة  املاده  هذه  وتهتم 

التعرف على مراحل واأ�شا�شيات التحريك .

1212404 �سي�سولوجية الت�سميم و�سيكولوجيته/ 3 �ساعات معتمدة

تتناول هذه املادة العالقة املتبادلة بني الت�شميم واملجتمع وكيفية تلبية احتياجات و�شروريات الن�شان والتاثريات النف�شية 

التي يرتكها الت�شميم عليه وانعكا�س ذلك على البعاد الجتماعية والعادات والتقاليد والعرف ال�شائد على عملية البداع 

لدى امل�شمم.
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كلية العلوم اإلدارية
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نبذة عن الكلية 

با�شرت كلية العلوم الإدارية م�شريتها العلمية منذ ن�شاأة اجلامعة يف عام 2005م ك�شرح علمي يف مملكة البحرين وجماراة 

لأهداف اجلامعة فلقد ارتاأت الكلية ال�شري على هذا النهج العلمي املتميز يف �شبيل اإعداد طلبتها يف اإطار املعارف واملهارات 

الإدراكية والتحليلية والتحويلية التي يتطلبها �شوق العمل يف مملكة البحرين ودول جمل�س التعاون اخلليجي على نحو عام.

  

وتت�شمن الكلية حاليا اخت�شا�شات متنوعة يف برامج البكالوريو�س واملاج�شتري وهي على النحو التي:

برامج البكالوريو�ص:

بكالوريو�س اإدارة اعمال .  -1  

بكالوريو�س حما�شبة  .  -2  

بكالوريو�س نظم معلومات اإدراية .  -3  

بكالوريو�س علوم �شيا�شية .  -4  

برامج املاج�ضتري:

ماج�شتري اإدارة اأعمال .  -1  

ماج�شتري اإدارة موارد ب�شري .  -2  

ماج�شتري حما�شبة ومتويل  .  -3  

ماج�شتري نظم معلومات اإدارية .  -4  

و�شعت الكلية من خالل اعتماد اأ�شلوب فريق العمل الواحد اإىل تعزيز معايري �شمان جودة التعليم يف جميع براجمها وتوجت 

هذه اجلهود بح�شول برنامج بكالوريو�س اإدارة الأعمال على تقدير ثقة تامة من هيئة التعليم والتدريب )HERU( يف 

مملكة البحرين. وتعد هذه اخلطوة انطالقة واثقة لبناء منظومة �شاملة جلودة التعليم �شمن املعايري الدولية. 

واجلدير بالذكر، اأن كلية العلوم الإدارية تعمل �شمن كليات اجلامعة الأخرى �شمن الن�شق التفاعلي للجامعة، ول �شيما 
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اأن جامعة العلوم التطبيقية قد ح�شلت على ع�شوية يف احتاد اجلامعات العاملية واحتاد اجلامعات العربية بالإ�شافة اإىل 

ع�شوية يف احتادات اأكادميية خمتلفة، ويرتب على هذه الع�شوية اأن تقوم الكلية برتجمة معايري و�شروط تلك اجلهات اإىل 

خطط ت�شغيلية تلبي م�شتوى الثقة التي تتمتع بها اجلامعة وكلياتها لدى تلك الحتادات.

وترتبط كلية العلوم الإدارية من خالل مذكرات التفاهم التي اأبرمت بني جامعتنا وجامعات عديدة حملية ودولية وعاملية 

التبادلية �شمن  الأن�شطة  واملوؤ�ش�شي مبجموعة من  الأكادميي  للتقييم  والتي خ�شعت  تامة يف براجمها  ثقة  حا�شلة على 

قوة  لنقاط  معززا  الن�شاط  هذا  ويعد  اجلهات.   تلك  مع  والتطبيقية  الأكادميية  واملمار�شة  واخلربة  باملعرفة  م�شاركتها 

اجلامعة يف حماورها املختلفة ومنها الأكادميية وتطبيقات نظم التعليم الإلكرتوين واملكتبة الإلكرتونية والبحثية وغريها. 

املعلومات  قواعد  يف  لالبحار  الدرا�شية  املراحل  خمتلف  يف  الطلبة  اأمام  وا�شعة  خيارات  الكلية  اأتاحت  الإطار  هذا  ويف 

واملواقع الإلكرتونية التي تتيح لهم احل�شول على امل�شادر الإلكرتونية من بحوث اأو كتب بطريقة مي�شرة و�شهلة املنال.

ومت�شي الكلية يف هذا ال�شياق لتح�شل على موقع متميز يف الأداء مقارنة بالكليات املناظرة ذات ال�شمعة العلمية والتطبيقية 

يف جمالت اخت�شا�شاتها وبراجمها الأكادميية.

كما ت�شتمد الكلية خرباتها من مرا�شها وقدراتها الذاتية بالإ�شافة اإىل بيوت اخلربة املختلفة احلكومية واخلا�شة م�شافا 

اإليها املجل�س ال�شت�شاري للكلية املتكون من نخب علمية وخبرية ممثلة للقطاع العام واخلا�س والذي متزج الكلية بني البعد 

الأكادميي والبعد التطبيقي املمثل ل�شوق العمل. وقد نال هذا الأ�شلوب تثمني من جهات عديدة معنية بفح�س جودة العمل 

الأكادميي والإداري والتي مت تدوينها �شراحة يف التقارير املقدمة لهذا الغر�س.

اإىل احلرم اجلامعي  اجلديد، حيث  تنتقل  اأن  بعد  �شيما  املناف�شة ول  اأو�شاط  اإثارة يف  اأكرث  اأداء  اإىل  الكلية  تتطلع  كما 

�شيكون التو�شع والتنوع يف تقدمي الربامج باللغتني العربية والنكليزية لتلبية احلاجة القائمة على درا�شة متاأنية كعادتها 

ل�شوق العمل البحريني واخلليجي. وهذا التنوع �شي�شيف امتدادات جديدة لالإ�شهام بنه�شة وتنمية القطاعات املختلفة يف 

املجتمع من خالل اإعداد املوارد الب�شرية املوؤهلة لتحمل م�شوؤولية النه�شة املن�شو�س عليها يف روؤية مملكة البحرين 2030.
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روؤية الكلية:

الإدارية يف  العلوم  العايل ت�شتمر كلية  التعليم  الريادة يف  التطبيقية للم�شي يف حتقيق  العلوم  اإن�شجامًا مع روؤية جامعة 

اإجناز براجمها �شمن معايري �شمان جودة التعليم و التي تن�شجم مع روؤية البحرين الإقت�شادية 2030م.

ر�سالة الكلية:

ان�شئت كلية العلوم الإدارية ا�شتجابة للحاجة املتنامية للكوادر املوؤهلة  يف اإخت�شا�شات العلوم الإدارية ، و تعد كلية العلوم 

الإدارية اأحد الركائز  الرئي�شية يف جامعة العلوم التطبيقية ، اإذ اأنها تقدم براجمها يف جمالت الأعمال و املحا�شبة و 

املالية و املعلوماتية و ال�شيا�شية مبا يتوافق مع متطلبات احلداثة و الإقت�شاد الرقمي .

اأهداف الكلية :

ت�شعى كلية العلوم الإدارية اإىل حتقيق الأهداف التالية :

1- العمل على اإعداد الكوادر الإدارية و القيادية لتلبية احتياجات القطاعات الإقت�شادية املختلفة. 

 2- تطوير و حتديث الربامج و اخلطط الدرا�شية و بناءها على اأ�شا�س التطور ال�شل يف املعلوماتية و التقنية . 

 3-اإ�شتخدام تكنولوجيا املعلومات يف التعليم و بناء اخلرباء لزيادة قدرات الطلبة على التح�شيل العلمي .  

اإعتماد الأ�شاليب و الطرق احلديثة يف التدري�س و الإت�شال.  -5

متطلبات القبول يف الكلية

يتم قبول الطلبة يف الكلية ا�شتنادا اإىل املعايري املقره من قبل رئا�شة اجلامعة خلريجي املرحلة الثانوية العامة بفروعها 

العلمي والدبي واملهني وح�شب �شوابط القبول يف كل كلية. 
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اللجان العلمية املنبثقة عن الكلية

اأول ً : اأع�ساء جمل�ص الكلية    

)رئي�شًا(اأ.د طارق �شريف يون�س 

)ع�شوًا ومقررًا(د. اأديب حمدون �شليمان 

)ع�شوًا(اأ.د. ال�شيد حممد ال�شيد عمر

)ع�شوًا(اأ.د. نائل العواملة                                                 

)ع�شوًا(د. اأثيلة العزاوي

)ع�شوًا(د. طالل العلكاوي

)ع�شوًا(د. غ�شون ال�شعدون

)ع�شوًا(د. اأحمد بوقلبني

)ع�شوًا(اأ.د. ح�شن �شادق

)ع�شوًا(اأ.د.فوؤاد املليجي

ثانياً ً : جلنة الدرا�سات العليا و البحث العلمي و التطوير الأكادميي   

)رئي�شًا(د. اأديب حمدون �شليمان 

)مقررًا(د. خليل ال�شامرائي 

)ع�شوًا(اأ. د نائل العواملة 

)ع�شوًا(اأ.د. ح�شن �شادق 

)ع�شوًا(اأ.د. فوؤاد املليجي

ثالثاً: جلنة �سمان اجلودة

)رئي�شًا(اأ.د طارق �شريف يون�س 

)ع�شوًا ومقررًا(د. حممد عطية

)ع�شوًا(اأ.د. ال�شيد حممد ال�شيد عمر

)ع�شوًا(د. اأثيلة العزاوي

)ع�شوًا(د. غ�شون ال�شعدون

)ع�شوًا(د. طالل العلكاوي
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)ع�شوًا(اأ.د. ح�شن �شادق

)ع�شوًا(اآمال غالب

رابعاً: جلنة املعادلت و الإر�ساد الأكادميي  

) رئي�شًا(د. طالل العلكاوي

)مقررًاًا(د. حممد عطية 

)ع�شوًا(د. غ�شون ال�شعدون

)ع�شوًا(د. اأثيلة العزاوي

)ع�شوًا(اأ.د. ال�شيد حممد ال�شيد عمر

)ع�شوًا(د. اآمال غالب

)ع�شوًا(د. غ�شان اأبو ال�شعود

خام�ساً :جلنة الرتقيات العلمي

) رئي�شًا(اأ.د. فوؤاد املليجي

)مقررًا(د. اأديب حمدون

)ع�شوًا(اأ.د. نائل العواملة

�ساد�ساً: اللجنــة ال�سلوكية

) رئي�شًا(د. خليل ال�شامرائي

)مقررًا(د. اأ�شماء اجلبوري 

)ع�شوًا(د. غ�شان اأبو ال�شعود

)ع�شوًا(اأ. علي حمدان

�سابعاً: اللجنــة الجتماعية

) رئي�شًا(د. اأحمد بو قلبني

)مقررًا(د. اأ�شماء اجلبوري

)ع�شوًا(اأ. �شالح املناعي
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الربامج التي تقدمها الكلية:

الكلية تقدم برنامج البكالوري�ص يف: 

اإدارة الأعمال.  .1  

العلوم املالية واملحا�شبية.  .2  

املحا�شبة.  .3  

نظم املعلومات الإدارية.  .4  

العلوم ال�شيا�شية.  .5  

الكلية تقدم برنامج املاج�ستري يف:

اإدارة الأعمال.  .1  

اإدارة املوارد الب�شرية.  .2  

نظم املعلومات الإدارية.  .3  

املحا�شبة والتمويل.  .4  

اأ�ضماء اأع�ضاء الهيئة التدري�ضية يف كلية العلوم الإدارية

ا�ضم املدر�س
الرتبة 

العملية

املوؤهل 

العلمي
التخ�ض�س

مكان التخرج

الدولةاجلامعة

دكتوراه)اأ�شتاذ(اأ.د. طـــارق �شـــريف يونــــ�س

اإدارة 

اإ�شرتاتيجية

2000العراقاملو�شل
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اأ.د. ح�شن �شادق ح�شن 

عبداهلل

ادارة تنميةدكتوراهاأ�شتاذ

جامعة 

ت�شارل�س

) براغ(

1976ت�شيكو�شلوفاكيا

د.اأثيلــة يا�شني حممد 

العـزاوي

دكتوراهاأ�شتاذ م�شاعد

اإدارة الإنتاج 

والعمليات

1993العراقجامعة بغداد

اأ. �شالح  �شالــم ح�شــن  

املناعـي

اإدارة تنفيذيةماج�شتريحما�شر

جامعة 

البحرين

2003البحرين

اأ. علي حمـدان حمــد اأبو 

برهـم

اإدارة اأعمالماج�شتريحما�شر

ال�شرق الأو�شط 

للدرا�شات 

العليا

2009الأردن

د. غ�شـــــون حممـــد وليـــد 

ال�شعدون

علوم حا�شباتدكتوراهاأ�شتاذ م�شاعد

الهيئة العراقية 

للحا�شبات 

واملعلوماتية 

معهد 

املعلوماتية 

للدرا�شات 

العليا

2006العراق

علوم حا�شباتدكتوراهاأ�شتاذ م�شاركد. اأديب حمدون �شليمان

جامعة  

نيوكا�شل

1984بريطانيا

اأ.د. ال�شيد حممـــد ال�شيد 

عمــــر

1991م�شرجامعة القاهرةنظرية �شيا�شيةدكتوراهاأ�شتاذ

ا�ضم املدر�س
الرتبة 

العملية

املوؤهل 

العلمي
التخ�ض�س

مكان التخرج

ال�ضنةالدولةاجلامعة
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دكتوراهاأ�شتاذ م�شاركد. خليل ال�شامرائي

علوم �شيا�شية     

و درا�شات 

اإ�شرتاتيجية

جامعة موبلية 

1

1984فرن�شا

اأ.د. حممــد �شعــد اأبو عامـــود

) دوام جزئي(

1986م�شرجامعة القاهرةنظم �شيا�شيةدكتوراهاأ�شتاذ

حما�شبة ماليةدكتوراهاأ�شتاذ م�شاعدد.طالل العلكاوي

ليننغراد

)�شانت 

بطر�شربغ (

رو�شيا

)الحتاد 

ال�شوفيتي(

1991

د. غ�شان فطني ح�شن اأبو 

ال�شعود

دكتوراهاأ�شتاذ م�شاعد

علوم مالية 

وم�شرفية

الأكادميية 

العربية

للعلوم املالية و 

امل�شرفية

2009الأردن

اإدارة اأعمالدكتوراهاأ�شتاذاأ.د. نائل العواملة

USC
) جنوب 

كاليفورنيا(

1981اأمريكا

د. عدنان ها�شم رحيم 

ال�شامرائي

) دوام جزئي (

1990اململكة املتحدةجامعة كييلاملحا�شبةدكتوراهاأ�شتاذ م�شاعد

د.اأ�شماء �شامان زيدان 

اجلبوري

2002العراقبغداداملحا�شبةدكتوراهاأ�شتاذ م�شاعد

أ حممد يو�شف 	.

اأبوكرب

اململكة املتحدةجامعة هالاإدارة الأعمالماج�شتريحما�شر

أ بهاء الدين مكاوي  	.

حممد قيلي

2002ال�شــودانجامعة النيلنيعلوم �شيا�شيةدكتوراهاأ�شتاذ م�شاعد

ا�ضم املدر�س
الرتبة 

العملية

املوؤهل 

العلمي
التخ�ض�س

مكان التخرج

ال�ضنةالدولةاجلامعة



135 134

أ 2008م�شرجامعة حلواناإدارة الأعمالدكتوراهاأ�شتاذ م�شاعدحممد عطية	.

أ ب�شري الغزايل	.

) دوام جزئي (

اإدارة اأعمالماج�شتريحما�شر

جامعة البرتول

و املعادن

2000ال�شعودية

أ �شعيد من�شور	.

) دوام جزئي (

املحا�شبةماج�شتريحما�شر

اأ.اأحمد �شعد البوعينني

) دوام جزئي (

ماج�شتريحما�شر

العالقات 

الدولية

جامعة ويب�شرت

الوليات املتحدة 

المريكية

2010

د.اأ�شامة علي زين 

دكتوراهاأ�شتاذ م�شاعدالعابدين

العلوم 

ال�شيا�شية

2003

د.رجب اإبراهيم 

اإ�شماعيل

دكتوراه اأ�شتاذ م�شاعد

الفل�شفة يف 

القت�شاد

جامعة عني 

�شم�س

2003القاهرة - م�شر

1988اململكة املتحدةجامعة هالاملحا�شبةدكتوراهاأ�شتاذ م�شارك د. حار�س كرمي العاين

د.يا�شر اأحمد 

عبدالفتاح الطيب

دكتوراهاأ�شتاذ م�شاعد

اإدارة الأعمال 

والعلوم الإدارية 

2007نذرلند - هولنداجامعة توينت 

دكتوراه اأ�شتاذ م�شارك د. اإميان حممد ح�شن 

العلوم 

ال�شيا�شية 

2003القاهرة – م�شر جامعة القاهرة 

 

 

ا�ضم املدر�س
الرتبة 

العملية

املوؤهل 

العلمي
التخ�ض�س

مكان التخرج

ال�ضنةالدولةاجلامعة
ا�ضم املدر�س

الرتبة 

العملية

املوؤهل 

العلمي
التخ�ض�س

مكان التخرج

ال�ضنةالدولةاجلامعة
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قسم إدارة األعمال
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ر�ضالة الق�ضم :

ي�شعى الق�شم اىل رفد املجتمع البحريني بخا�شة والعربي بعامة باخلريجني املوؤهلني من خالل تزويدهم باملعرفة والقدرة 

واملهارة يف جمال اإدارة الأعمال، ف�شال عن  متكني الطلبة الدار�شني فيها من تعزيز الطر النظرية بالطر التطبيقية.  

وي�شبو ق�شم ادارة العمال اىل توفري م�شادر تكنولوجيا التعليم املنا�شبة، وتطوير بيئة  تعليمية داعمة لتنفيذ براجمها.

اأهداف ق�سم اإدارة الأعمال :

       تتلخ�س اأهداف الق�شم بالآتي:

	تزويد الطلبة باملعرفة والقدرات واملهارات الالزمة لفهم طبيعة العمل يف منظمات الأعمال واإدارتها. 	
	تزويد  املجتمع املحلي واخلليجي باخلريجني املوؤهلني يف جمال تخ�ش�س الربنامج   	

		يعمل الق�شم على تعزيز تنفيذ برناجمه على نحو ين�شجم مع معايري العتمادية للربامج الكادميية من�شجمة مع  	
متطلبات وزارة الرتبية والتعليم يف مملكة البحرين.

	تقدمي برنامج ادارة العمال مبا ين�شجم مع متطلبات �شوق العمل. 	



139 138

و�ضائل حتقيق الأهداف  :

	توفري اأع�شاء هيئة التدري�س من ذوي الكفاءة واخلربة. 	
	حتديد نتائج التعلم على م�شتوى الربنامج وامل�شاقات املنبثقة عنه. 	

	تعزيز امل�شاقات الدرا�شية مب�شاقات ذات طبيعة تطبيقية م�شاندة لدارة العمال.  	
	تعزيز مهارات الطالب مب�شاقات تتناول جمال تكنولوجيا املعلومات واحلا�شوب. 	

	اإحاطة الطالب بالأ�شاليب الإح�شائية والكمية ذات العالقة باتخاذ القرارات. 	
	توفري املختربات احلا�شوبية املزودة باأحدث الربامج. 	

الدرا�شي،  امل�شاق  التي تتطلبها طبيعة  العلمية  ت�شاعد الطالب يف اغناء املراجع  بيانات الكرتونية  		توفري قواعد  	
بال�شافة اىل املراجع املتاحة يف مكتبة اجلامعة.

 فر�س العمل املتاحة للخريجني:

     يوؤهل الق�شم طالبه للعمل يف جمالت عديدة ومتنوعة ويفتح له اآفاقا وا�شعة ويك�شبه مهارات متيزه للعمل يف القطاعني 

العام واخلا�س وتتيح له فر�شًا للعمل كما يلي:

•	 اإدارة الأعمال  . 	
•	 �شوؤون الأفراد. 	

•	 الإنتاج والعمليات واإدارة اجلودة ال�شاملة. 	
•	 عالقات عامة. 	

•	 التحليل الإح�شائي. 	
•	 اإدارة املكاتب الإدارية املتنوعة. 	

•	 خبري يف �شوؤون ال�شلوك التنظيمي. 	
•	 اإدارة املفاو�شات. 	

•	 خبري يف التوريدات والعطاءات. 	
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احل�ضول على درجة البكالوريو�س فى اإدارة الأعمال

        ت�شمل متطلبات احل�شول على درجة البكالوريو�س يف اإدارة الأعمال درا�شة واجتياز ما جمموعه  )129(  �شاعة 

معتمدة  ، منها )81(  �شاعة معتمدة متطلبات التخ�ش�س الإجبارية والختيارية ،وبامل�شارين العربي والإجنليزي .

متطلبات التخرج لربنامج البكالوريو�س يف اإدارة الأعمال:

متطلبات اجلامعة

)21 �ضاعة(

متطلبات الكلية

)24 �ضاعة(

متطلبات التخ�ض�س

متطلبات حرة)84 �ضاعة(

)3 �ضاعات(
75اإجباري21اإجباري15اإجباري

6اختياري3اختياري6اختياري  

2124813املجموع

متطلبات اجلامعة الإجبارية : 15 �ضاعة معتمدة:

ال�ضاعات املعتمدةاإ�ضم املادةرقم املادة

3اللغة العربية101101

3اللغة الإجنليزية )1(102101

3اللغة الإجنليزية )2(102102

3مهارات احلا�شوب )1(1301100

3تاريخ وح�شارة البحرين501105  
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متطلبات اجلامعة الختيارية )6( �ضاعات معتمدة يختارها الطالب  

املجموعة الأوىل )3(     

ال�شاعات املعتمدةاإ�شم املادةرقم املادة

3الثقافة الإ�شالمية701101

3الإ�شالم وق�شايا الع�شر702101

3الأخالق يف الإ�شالم702102

املجموعة الثانية )3( 

ال�شاعات املعتمدةاإ�شم املادةرقم املادة

3مهارات حياتية100101

3حقوق الإن�شان602143

3مدخل اإىل علم الجتماع106101

3الإن�شان والبيئة106107

3مدخل اإىل علم املكتبات111111

3الثقافة القت�شادية301100

3مو�شوعات خا�شة1000100

 

متطلبات الكلية الإجبارية: 21 �ضاعة معتمدة

املتطلب ال�ضابقال�ضاعات املعتمدةاإ�ضم املادةرقم املادة

3مدخل اإىل العلوم القت�شادية301101

3مبادئ حما�شبة )1(302101

3مبادئ اإدارة)1(402101

3مبادئ ت�شويق407101

3مدخل العلوم ال�شيا�شية501101

3اأ�شاليب بحث علمي300201

31301100مهارات احلا�شوب )2(300100
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متطلبات الكلية الختيارية: 3 �ضاعات معتمدة

ال�ضاعات املعتمدةاإ�ضم املادةرقم املادة

3موؤ�ش�شات مالية405212

3فن املفاو�شات503282

3القت�شاد الدويل301250

3اأ�شول الدبلوما�شية503116

متطلبات التخ�ض�س الإجبارية )75( �ضاعة معتمدة

املتطلب ال�ضابقال�ضاعات املعتمدةاإ�ضم املادةرقم املادة

3402101مبادئ الإدارة )2(402102

-3الريا�شيات201100

-3مبادئ الإحتمالت والإح�شاء201131

3402101العالقات العامة402221

407101+3402101اإدارة مبيعات407222

-3مبادئ القانون التجاري601121

3302101اإدارة مالية )1(405200

402219E 3201100الأ�شاليب الكمية يف الإدارة

302101 اأو3302210مدخل اإىل حما�شبة التكاليف302220

31303244حتليل الأنظمة املعلوماتية وت�شميمها402223

3402101اإدارة املواد402302

402314E 102102+3402101درا�شات اإدارية

3402101اإدارة املوارد الب�شرية402322

402323E 102102+3402101ات�شالت اإدارية

402219 اأو 3302324اإدارة الإنتاج والعمليات / 4023521

بعد 86 �شاعة0التدريب امليداين )اإدارة الأعمال(402398
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املتطلب ال�ضابقال�ضاعات املعتمدةاإ�ضم املادةرقم املادة

3402101نظرية املنظمة402414

3402219نظرية القرارات وتطبيقاتها402418

3402101ال�شلوك التنظيمي402420

3402101اإدارة البنوك402441

3402352اإدارة الإنتاج والعمليات / 4024432

3402101اإدارة اجلودة ال�شاملة402445

402101+31301100نظم املعلومات الإدارية1303244

3402219اإدارة امل�شاريع402422

3402102الإدارة الإ�شرتاتيجية402325

بعد اجتياز90 �شاعة3البحث التطبيقي402498

متطلبات التخ�ض�س الختيارية:  )6( �ضاعات

املتطلب ال�ضابقال�ضاعات املعتمدةاإ�ضم املادةرقم املادة

-3مبادئ التاأمني405101

-3ريا�شة مالية405106

3407101الرتويج التجاري407203

301101 اأو3405106اإدارة ال�شتثمار405222

3407101ت�شويق اخلدمات املالية407313

3402101الإدارة الدولية402406

302220 اأو 3302425حما�شبة اإدارية302426

3301101القت�شاد الإداري301342

407446E 3300100الت�شويق الإلكرتوين

3407101ا�شرتاتيجيات الت�شويق407443

3300201بحوث الت�شويق407444

3300100اإدارة املكاتب املوؤمتتة402220
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اخلطة ال�ضرت�ضادية ت�ضاعد الطالب يف حتديد اختياراته

ال�ضنة الأوىل / الف�ضل الأول

 1  .First year / Semester No
�ضاعات 

معتمدة

Credit

�شاعات عملية

 Lab.

.Hrs

�شاعات �شفية 

 Lecture
 .Hrs

متطلب �شابق 

Prerequisite
ا�شم املقرر

Course Title
رمز ورقم املقرر

 Course
Code

3 ــ 3 ــ اللغة العربية 101101

3 ــ 3 ــ مدخل اإىل العلوم القت�شادية 301101

3 ــ 3 ــ مبادئ الإدارة )1( 402101

3 ــ 3 ــ مبادئ املحا�شبة )1( 302101

3 ــ 3 ــ مادة من مواد اجلامعة الأختياري1 اأو 2 --------

15 املجموع

ال�ضنة الأوىل /  الف�ضل الثاين

First year /Semester No. 2
�ضاعات 

معتمدة

Credit

�ضاعات عملية

.Lab. Hrs
�ضاعات �ضفية 

 .Lecture Hrs
متطلب �ضابق 

Prerequisite
ا�ضم املقرر

Course Title

رمز ورقم املقرر

 Course
Code

3 4 1 ــ مهارات حا�شوب )1( 1301100

3 ــ 3 ــ مبادئ الت�شويق 407101

3 ــ 3 ــ اللغة النكليزية )1( 102101

3 ــ 3 ــ مدخل اإىل العلوم ال�شيا�شية 501101

3 ــ 3 402101 مبادئ الإدارة )2( 402102

3 ــ 3 ــ مادة من مواد اجلامعة الأختياري1 اأو 2

18 املجموع
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ال�ضنة الثانية / الف�ضل الأول 

1  .Second year / Semester No
�ضاعات 

معتمدة

Credit

�ضاعات عملية

.Lab. Hrs
�ضاعات �ضفية 

 .Lecture Hrs
متطلب �ضابق 

Prerequisite
ا�ضم املقرر

Course Title

رمز ورقم املقرر

 Course
Code

3 ــ 3 ــ ا�شاليب البحث العلمي 300201

3 4 1 1301100 مهارات حا�شوب )2( 300100

3 ــ 3 ــ اللغة النكليزية )2( 102102

3 ــ 3 ــ الريا�شيات 201100

3 ــ 3 402101 العالقات العامة 402221

3 ــ 3 ــ تاريخ وح�شارة البحرين 501105

18 املجموع

ال�ضنة الثانية /  الف�ضل الثاين

2 .Second year /Semester No
�ضاعات 

معتمدة

Credit

�ضاعات عملية

.Lab. Hrs
�ضاعات �ضفية

.Lecture Hrs
متطلب �ضابق

Prerequisite
ا�ضم املقرر

Course Title

رمز ورقم املقرر

 Course
Code

3 ــ 3 ــ مبادئ الإحتمالت والإح�شاء 201131

3 ــ 3 402101 اإدارة املواد 402302

3 ــ 3 201100 E الأ�شاليب الكمية يف الإدارة 402219

3 ــ 3 402101 اإدارة املوارد الب�شرية 402322

3 ــ 3
+402101

1301100
نظم املعلومات الإدارية 1303244

3 ــ 3 ــ مادة من مواد الكلية الأختياري

18 املجموع
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ال�ضنة الثالثة / الف�ضل الأول

1  .Third year / Semester No
�ضاعات 

معتمدة

Credit

�ضاعات عملية

.Lab. Hrs
�ضاعات �ضفية

.Lecture Hrs
متطلب �ضابق

Prerequisite
ا�ضم املقرر

Course Title

رمز ورقم املقرر

 Course
Code

3 ــ 3
اأو302210

302101
مدخل اإىل حما�شبة التكاليف 302220

3 ــ 3 402101 نظرية املنظمة 402414

3 ــ 3
+102102

402101
E درا�شات اإدارية 402314

3 ــ 3
+407101

402101
اإدارة مبيعات 407222

3 ــ 3 مادة من مواد التخ�ش�س الأختياري

15 املجموع

ال�ضنة الثالثة / الف�ضل الثاين

2  .Third year / Semester No
�ضاعات 

معتمدة

Credit

�ضاعات عملية

.Lab. Hrs
�ضاعات �ضفية

.Lecture Hrs
متطلب �ضابق

Prerequisite
ا�ضم املقرر

Course Title

رمز ورقم املقرر

 Course
Code

3 ــ 3 302101 اإدارة مالية )1( 405200

3 ــ 3
402219 اأو 

302324
اإدارة الإنتاج والعمليات / 1 402352

3 ــ 3
+102102

402101
E ات�شالت اإدارية 402323

3 ــ 3 402101 اإدارة البنوك 402441

3 ــ 3 مادة من مواد التخ�ش�س الأختياري -

15 املجموع
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ال�ضنة الرابعة/ الف�ضل الأول

1 .Forth year / Semester No
�ضاعات 

معتمدة

Credit

�ضاعات عملية

.Lab. Hrs
�ضاعات �ضفية

.Lecture Hrs
متطلب �ضابق

Prerequisite
ا�ضم املقرر

Course Title

رمز ورقم املقرر

 Course
Code

0 ــ ــ 86 �شاعة التدريب امليداين )اإدارة الأعمال( 402398

3 ــ 3  402219 نظرية القرارات وتطبيقاتها 402418

3 ــ 3 402352 اإدارة الإنتاج والعمليات / 2 402443

3 ــ 3 402101 ال�شلوك التنظيمي 402420

3 ــ 3 ــ مبادئ القانون التجاري 601121

3 ــ 3 ــ مادة حرة -

15 املجموع

ال�ضنة الرابعة / الف�ضل الثاين

2  .Forth year / Semester No
�ضاعات 

معتمدة

Credit

�ضاعات عملية

.Lab. Hrs
�ضاعات �ضفية

.Lecture Hrs
متطلب �ضابق

Prerequisite
ا�ضم املقرر

Course Title

رمز ورقم املقرر

 Course
Code

3 ــ 3 1303244 حتليل الأنظمة املعلوماتية وت�شميمها 402223

3 ــ 3 402219 اإدارة امل�شاريع 402422

3 ــ 3 402102 الإدارة الإ�شرتاتيجية 402325

3 ــ 3 402101 اإدارة اجلودة ال�شاملة 402445

3 ــ 3 90 �شاعة البحث التطبيقي 402498

15 املجموع
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و�ضف خمت�ضر ملواد اخلطة الدرا�ضية لربنامج البكالوريو�س يف اإدارة الأعمال:

اأ(. متطلبات الكلية الإجبارية:

مدخل اإىل العلوم القت�سادية )301101(:  .1

– اجلزئي  اإىل التعريف باملفاهيم وامل�شطلحات واملبادئ العامة للنظريات القت�شادية ب�شقيها    تهدف هذه املادة 

والكلي حيث يتم عر�س الأفكار الأ�شا�شية يف علم القت�شاد مثل – امل�شكلة القت�شادية، الأنظمة القت�شادية، نظرية 

الطلب والعر�س وحتديد توازن ال�شوق، مرونات الطلب والعر�س، حتليل �شلوك امل�شتهلك با�شتخدام نظرية املنفعة 

ومنحنيات ال�شواء – نظرية الإنتاج والتكاليف، مناذج الأ�شواق، الدخل القومي، النقود والبنوك، الت�شخم والنكما�س 

وال�شيا�شات املالية والنقدية بالإ�شافة اإىل موا�شيع خا�شة كالتنمية القت�شادية والتجارة الدولية.

مبادئ الإدارة )1( )402101(:  .2

  تهدف املادة اإىل تعريف الدار�س باملفاهيم الأ�شا�شية لالإدارة، وجمالتها و�شماتها ومبادئها، ومدار�شها ونظرياتها 

مع �شرح تف�شيلي لوظائف الإدارة الأ�شا�شية )التخطيط، التنظيم، التوجيه، الرقابة(.

مبادئ املحا�سبة )1( )302101(:  .3

العملي  التطبيق  على  تدريبه  واإىل  الفردية  للم�شروعات  املحا�شبي  بالنظام  الطالب  تعريف  اإىل  املقرر  هذا    يهدف 

للدورة املحا�شبية بدءا من التمييز بني اأنواع العمليات املالية واإثباتها حما�شبيا مرورا بتبويب هذه العمليات وتلخي�شها 

وانتهاء بت�شحيح الأخطاء املمكنة واملحتملة اإ�شافة اإىل تعريفه بالقوائم املالية اخلتامية.

مبادئ الت�سويق )101704(:  .4

  تهدف هذه املادة اإىل التعريف باملفاهيم الأ�شا�شية للت�شويق كن�شاط �شمن اأن�شطة املنظمة واملتاأثرة بالبيئة الت�شويقية 

واأهم عنا�شر املزيج  الت�شويقي )الت�شعري والرتويج والتوزيع وتخطيط وتطوير املنتج( اإ�شافة اإىل �شلوك امل�شتهلك 

النهائي وامل�شرتي ال�شناعي وجتزئة الأ�شواق وبحوث الت�شويق.
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مدخل اإىل العلوم ال�سيا�سية )101105(:  .5

  تهدف هذه املادة اإىل التعريف باملفاهيم وامل�شطلحات واملبادئ العامة للعلوم ال�شيا�شية، وتبيان دورها يف حت�شني 

وتطوير حياة الإن�شان خا�شة واملجتمعات الب�شرية عامة، وذلك من خالل حتديد معامل علم ال�شيا�شة ومراحل تطوره 

ومدى عالقته بحقول العلوم الأخرى، وتناوله للدولة واأنظمتها و�شلوكياتها ال�شيا�شية، واحلكومات واأ�شكالها ووظائفها 

البناء الدميغرايف  ال�شيا�شية واحلزبية، ودورها يف  ال�شيا�شية والتعددية  ال�شلطات وال�شلوك والتن�شئة  والفا�شل بني 

وجماعات امل�شالح والراأي العام

اأ�ساليب البحث العلمي )102003(:  .6

العلمي  البحث  اأ�شاليب  ت�شبح  واأن  واأنواعه،  واأ�شاليبه  واأدواته  العلمي  البحث  اأ�شا�شيات  على  التعرف  اإىل  املادة  تهدف 

ماألوفة للطالب بحيث ي�شهل عليه اإعداد و�شياغة الأبحاث والدرا�شات العلمية، وم�شاعدة الطالب يف التغلب على امل�شكالت 

احلياتية التي تواجههم وحلها باأ�شلوب علمي.

مهارات حا�سوب )2( )001003(: املتطلب ال�سابق: )0011031(  .7

 )Software( والربجميات  ) Hardware ( تهدف املادة اإىل تعريف الطالب على تكنولوجيا املعلومات املادية

وبرجمياته،  احلا�شوب  ت�شغيل  من  الطالب  ميّكن  وكذلك  اليومية.   حياتهم  يف  احلا�شوب  م�شتخدمو  يحتاجها  التي 

وا�شتخدام هذه الربجميات يف معاجلة الن�شو�س وبناء البيانات املجدولة وت�شميم قواعد البيانات وكذلك التعامل مع 

�شبكة الإنرتنت والربيد الإلكرتوين.

ب(.  متطلبات التخ�ض�س الإجبارية:

مبادئ الإدارة )2( )402102(: املتطلب ال�سابق:  402101  .1

  تهدف املادة اإىل تو�شيح ماهية املنظمة و اأ�شاليب اإدارتها، وعالقة املنظمة بالبيئة املحيطة مع �شرح تف�شيلي لوظائف 
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والتطوير،  البحث  العامة،  العالقات  التمويل  الت�شويق،الأفراد،  التخزين،  الإنتاج،  )ال�شراء،  الأعمال  منظمات 

واملعلومات الإدارية(.

2.   مبادئ الريا�سيات )201100( :    

  وهذا امل�شاق يجعل الطالب على دراية مبختلف اأنواع الدوال ويكون قادرًا على حل ، ور�شم الدوال. كما اأنه �شيزيد 

 ، ، وتكامل املجموعة  ، وتقاطع  ، ومبادئ نظرية املجموعات ، احتاد  الريا�شيات  قدرة الطالب ومهاراته يف جمال 

، واخلطوط  ، وامليل واملعادلة اخلطية  ، �شيغة البعاد  الثنائية  واملتباينات  واملتباينات   ، وقواعد نظرية املجموعات 

املتوازية واملتعامدة ، ويف تف�س الوقت املعادلت ، و الدوال ، والر�شم البياين للدوال ، املجال واملدى ، والدوال الأ�شية، 

وامل�شفوفات ، وامل�شتقات.
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3.  العالقات العامة )402221(: املتطلب ال�سابق:  402101

  434 تهدف املادة اإىل التعريف مبفهوم العالقات العامة وا�شتخداماتها، و�شرح لعمليات التخطيط والتنظيم لوظيفة 

بني  جيدة  عالقات  بناء  وكيفية  العام  الراأي  مع  وعالقتها  فيها  الت�شال  و�شائل  حتديد  وكذلك  العامة،  العالقات 

املنظمة وجماهريها، مع درا�شة النماذج والتطبيقات اخلا�شة بذلك.

مبادئ الحتمالت والح�ساء )201131(:   .4

  تهدف املادة اإىل اإعطاء الطالب فكرة عامة عن الأ�شاليب الإح�شائية امل�شتخدمة يف اإدارة الأعمال وكيفية ا�شتخدام 

هذا العلم لإعطاء نتائج ريا�شية ت�شتخدم يف اتخاذ القرارات النهائية. وتقدمي فر�س واقعية لتطبيقها. وطرق عر�س 

والنحراف  والتباين   ، واملدى   ، والو�شيط   ، احل�شابي   كاملتو�شط   ، والت�شتت  املركزية  النزعة  ومقايي�س   ، البيانات 

املعياري ، ومعامل الختالف ، اإ�شافة اىل النحدار اخلطي الب�شيط ، ومعامل الرتباط ، ومعامل الرتباط للرتب  ، 

والنحدار اخلطي الب�شيط ....الخ. واأنواع العينات ونظرية الحتمالت والتوزيع الحتمايل .

اإدارة املواد ) 402302(: املتطلب ال�سابق: 402101   .5

  تتناول املادة بالتف�شيل وظيفتي ال�شراء والتخزين يف املنظمات وحتديد ماهيتهما واأهميتهما للم�شروعات والأعمال 

وتناق�س عمليات ال�شراء تخطيطها وتنفيذها والرقابة عليها، مع ربطها بن�شاط التخزين كوحدة متكاملة يف اإدارة 

املواد لزيادة فاعلية وكفاءة كل من عمليات ال�شراء والتخزين يف منظمات الأعمال.

الأ�ساليب الكمية يف الإدارة )402219(: املتطلب ال�سابق:  201100  .6

  تهدف املادة اإىل التعريف مباهية الأ�شاليب الكمية يف الإدارة ون�شاأتها، وجمالت ا�شتخدامها، مع �شرح تف�شيلي لهذه 

الأ�شاليب ومن بينها الربجمة اخلطية، ونظرية املباريات، وامل�شار احلرج وغريها وطرق حلها، واحلالت اخلا�شة يف 

النموذج اخلطي، مع اإجراء درا�شات عملية وتطبيقية على جميع هذه الأ�شاليب.
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اإدارة املوارد الب�سرية ) 402322(: املتطلب ال�سابق:  402101  .7

بدرا�شة احلاجة  ابتداء  الأ�شا�شية  لوظائفها  و�شرح  الب�شرية  املوارد  اإدارة  ومفاهيم  باأهمية  التعريف  املادة    تت�شمن 

للعاملني وتعيينهم يف املنظمة  وحتى تركهم لها ، مع الرتكيز على اجلوانب الإن�شانية يف اإدارة الأفراد يف املنظمة.

نظم املعلومات الإدارية )1303244( : املتطلب ال�سابق: 402101 اأو 1301100  .8

  يتم الرتكيز يف هذا امل�شاق على مفهوم نظرية النظم كمدخل لدرا�شة نظام املعلومات الإدارية وعنا�شره، واأهميته يف 

منظمات الأعمال، ف�شال عن كيفية التخطيط و التنظيم، والرقابة لنظام املعلومات الإدارية، وماهية دورة حياة نظم 

املعلومات.

املدخل اىل حما�سبة التكاليف  )302220(: املتطلب ال�سابق: 302101   .9

  يهدف هذا املقرر اإىل ح�شاب تكلفة وحدة املنتج لأغرا�س الت�شعري، ويتناول مقومات حما�شبة التكاليف، الختالف 

بني التكلفة والنفقة، اأ�ش�س حتليل وت�شنيف عنا�شر التكاليف، املحا�شبة عن املواد، املحا�شبة عن الأجور، املحا�شبة 

عن امل�شروفات غري املبا�شرة، قوائم التكاليف وفق طريقتي التحميل الإجمالية واملتغرية.

نظرية املنظمة )402414(: املتطلب ال�سابق: 402101  .10

  تهدف املادة اإىل تعريف الدار�س وتعميق فهمه ملاهية الهيكل التنظيمي واأهميته وكيفية ت�شميمه ومعرفة املحددات 

واملوؤثرات على عمليات الت�شميم، والرتكيز على جوانب الت�شميم التنظيمي وهي:  ت�شميم الأعمال، وتكوين الوحدات، 

وحتديد عالقات ال�شلطات.  كما تناق�س املادة مو�شوعات هامة مثل التغيري التنظيمي، وال�شراع التنظيمي.

درا�سات اإدارية ) 402314(: املتطلب ال�سابق: 402101 + 102102  .11

للم�شطلحات  املكثف  وال�شتخدام  الإجنليزية  باللغة  الإدارية  واملبادئ  باملفاهيم  الدار�س  تعريف  اإىل  املادة    تهدف 

واملفاهيم الإدارية باللغة الإجنليزية مع الرتكيز على مناق�شة عنا�شر العملية الإدارية، التخطيط، التوجيه والرقابة.
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اإدارة املبيعات  )407222(: املتطلب ال�سابق: 402101 اأو 407101  .12

حيث  من  البيعية  القوة  واإدارة  املبيعات  مدير  ووظائف  وتنظيمها  املبيعات  باإدارة  التعريف  اإىل  املادة  هذه    تهدف 

الختيار والتعيني والتحفيز والتخطيط والرقابة على اأعمال البيع �شمن اأهداف املن�شاأة والت�شويق .

اإدارة مالية )1( )405200( : املتطلب ال�سابق: 302101   .13

  تهدف هذه املادة اإىل تعريف الطالب باجلوانب الأ�شا�شية للوظيفة املالية يف �شركات الأعمال وذلك من خالل عر�س 

وحتليل وظائف واأهداف الإدارة املالية التقليدية واملعا�شرة بالإ�شافة اإىل التحليل املايل، اإدارة راأ�س املال العامل، 

اإدارة النقدية، اإدارة الذمم املدينة، اإدارة املخزون ال�شلعي، والقيمة الزمنية للنقود واإدارة املوجودات الثابتة )املوازنة 

ال�شتثمارية( وكيفية ح�شول ال�شركة على م�شادر الأموال املختلفة ودرا�شة العائد واملخاطرة.

اإدارة العمليات والإنتاج )1( )402352(:  املتطلب ال�سابق: 402219 اأو302324  .14

  تهدف املادة اإىل تعريف طلبة اإدارة الأعمال والتخ�ش�شات الأخرى ذات العالقة مبفاهيم واأ�شاليب العمليات والإنتاج 

وتطبيقاتها، مع الرتكيز على اأ�شا�شيات اإدارة العمليات والإنتاج والق�شايا الرئي�شية والقرارات املتعلقة بالأمور الآتية:  

واأنواع  الداخلي،  وترتيبه  امل�شروع  موقع  واختيار  الإجمالية،  الطاقة  وتخطيط  اجلدوى،  ودرا�شات  الطلب،  تنبوؤات 

اأ�شاليب الإنتاج.

الت�سالت الإدارية ) 402323(: املتطلب ال�سابق: 402101 + 102102  .15

  تت�شمن التعريف بالت�شالت الإدارية واأهميتها وعنا�شرها وو�شائلها واأ�شاليبها ومعوقاتها وا�شتخداماتها مع الرتكيز 

على بع�س التطبيقات يف جمالت اإعداد الر�شائل املختلفة.

اإدارة البنوك )402441(: املتطلب ال�سابق: 402101  .16

  تت�شمن املادة التعريف بالبنوك التجارية وطبيعة عملها واأ�شاليب اإدارتها مبا يف ذلك اأ�شاليبها املالية وال�شتثمارية، 

واإدارة البنوك من حيث تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة العمل امل�شريف ب�شكل يعك�س التطبيقات العملية فيها.
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التدريب امليداين )402398(: املتطلب ال�سابق:  86 �ساعة معتمدة   .17

اأو  املوؤ�ش�شات  اأحدى  الإدارية يف  والوظائف  واملفاهيم  للتطبيقات  الفر�شة ملمار�شة ميدانية  اإتاحة  اإىل  املادة    تهدف 

ال�شركات والرتكيز على العمليات الإدارية يف الأداء الفني والعملي لهذه املوؤ�ش�شات وال�شركات.

نظرية القرارات )402418(: املتطلب ال�سابق: 402219   .18

وو�شائلها  فيها،  املوؤثرة  والعوامل  الإدارية،  العملية  �شمن  وموقعها  القرارات  اتخاذ  عملية  بالتف�شيل  املادة    تتناول 

واأ�شاليبها، والرتكيز فيها على املدخل الكمي والنماذج الكمية يف اتخاذ القرارات ب�شكل عملي.

اإدارة الإنتاج والعمليات )2( )402443(: املتطلب ال�سابق: 402352  .19

من  الآتية  املو�شوعات  خا�س  ب�شكل  وتتناول   ،)1( والإنتاج  العمليات  اإدارة  ملادة  ومكمال  امتدادا  املادة  هذه    متثل 

الأولية،  املواد  من  الإحتياجات  تخطيط  الرئي�شية،  اجلدولة  الكلي،  الإنتاج  تخطيط  والتطبيقية:  النظرية  الناحية 

الإنتاج الآين، ورقابة اجلودة.

ال�سلوك التنظيمي )402420(: املتطلب ال�سابق: 402101  .20

  تهدف املادة اإىل تعريف الدار�س وتعميق فهمه ل�شلوكيات الأفراد واجلماعات داخل املنظمة واأمناط هذه ال�شلوكيات 

والعوامل واملوؤثرات الذاتية مثل )الجتاهات والدافعية وغريها(، اإ�شافة اإىل املحددات التنظيمية لل�شلوك التنظيمي، 

مثل )ت�شميم الأعمال، والهيكل التنظيمي، والت�شالت وغريها(.

مبادئ القانون التجاري )601121(:   .21

  تعني هذه املادة بدرا�شة املبادئ العامة يف القانون التجاري ومدى تاأثره بالعوملة واأهميته للتخ�ش�شات الأخرى كاملحا�شبة 

واإدارة الأعمال وغريها. كما تعنى بالبحث يف نظرية الأعمال التجارية والآثار العملية الناجمة من خالل تطبيقها على 

)الوكالة  التجاري  التو�شط  وعقود  التجاري  والرهن  الربي  النقل  عقد  فيها  مبا  التجارية  العقود  يف  وكذلك  الواقع.  

والوكالة بالعمولة وال�شم�شرة والتمثيل التجاري(.  وكذلك يف التاجر:  �شروطه والتزاماته املهنية.  ثم املحل التجاري. 
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حتليل النظمة املعلوماتية وت�سميمها )402223(:  املتطلب ال�سابق: 1303244  .22

ا�شتخدام  املعلوماتية من خالل  الأنظمة  وت�شميم  مهارات حتليل  الطلبة  اإك�شاب  على  امل�شاق  هذا  الرتكيز يف    يتم 

منهجيات حتليل وا�شتخدام خمططات تدفق البيانات وخمططات قواعد البيانات العالئقية وبناء تطبيقات امل�شتخدم 

النهائي حلو�شبة اأعمال املنظمة وبناء اأنظمة املعلومات املحو�شبة لل�شبكات والنرتنت.

اإدارة امل�ساريع )402422(: املتطلب ال�سابق: 402219  .23

  تتناول املادة بالتف�شيل كيفية تطوير واإدارة م�شروع جديد، مبا يف ذلك مناق�شة املراحل املختلفة للم�شروع من تخطيط 

للم�شروع، وجدولة امل�شروع، وتنفيذ امل�شروع، ثم الرقابة على امل�شروع باعتماد الأ�شاليب النظرية والكمية.

الإدارة الإ�سرتاتيجية )402325(: املتطلب ال�سابق: 402102  .24

  تهدف هذه املادة اإىل عر�س املفاهيم العامة واملبادئ الأ�شا�شية لالإدارة ال�شرتاتيجية، كمادة علمية متكاملة وكفرع 

هام من فروع اإدارة الأعمال وكذلك تو�شيح خطوات تطبيق الإدارة ال�شرتاتيجية ابتداٍء من حتليل البيئة الداخلية 

التقومي  و  ال�شرتاتيجية  اخلطة  �شياغة  ومراحل   . اخلارجية  البيئة  يف  والتهديدات  والفر�س  للمنظمة  واخلارجية 

واملتابعة للخطة ال�شرتاتيجية انتهاًء بالرقابة و ا�شتعرا�س بع�س احلالت الدرا�شية.

اإدارة اجلودة ال�ساملة )402445(: املتطلب ال�سابق: 402101  .25

  تهدف املادة اإىل تعريف الدار�س وتعميق فهمه ملفهوم اجلودة ال�شاملة من منظور �شمويل، مع عر�س لنماذج اأ�شهر 

علماء اجلودة ومنهم دمينج، وجوران، وكرو�شبي واي�شيكاوا، وتتناول املادة مو�شوعات التمكني التدريب والتطوير، 

وبناء الفريق والقيادة والتخطيط ال�شرتاتيجي والأدوات الإح�شائية للجودة ال�شاملة، والرتكيز على ر�شا العميل، 

ومنع الأخطاء، والتح�شني امل�شتمر.

     

البحث التطبيقي )402498(: املتطلب ال�ضابق: بعد 90 �ضاعة  .26

  تت�شمن املادة قيام الطالب اإجراء بحث تطبيقي ميداين عملي وفق اأ�شاليب البحث العلمي يف جمالت اإدارة الأعمال 

ومبا يعك�س القدرة احلقيقية على اإعداد البحث العلمي يف املجالت الإدارية.
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ج ( . متطلبات الكلية الختيارية:

القت�ضاد الدويل )301250(:   .1

لها  املحددة  والعوامل  وتطورها  ن�شاأتها  حيث  من  الدولية  التجارة  بظاهرة  الطالب  تعريف  اإىل  املادة  هذه    تهدف 

والنظريات اخلا�شة بها واآثارها على ال�شلع وعنا�شر الإنتاج بالإ�شافة اإىل املو�شوعات اخلا�شة مبيزان املدفوعات، 

هيكله وطرق توازنه، معدلت التبادل التجاري، ال�شيا�شات اخلا�شة بالتجارة اخلارجية واأدواتها املختلفة، الأنظمة 

النقدية الدولية املختلفة واأ�شعار ال�شرف والتوازن يف �شوق ال�شرف الأجنبي واأثرها على التجارة الدولية واملوؤ�ش�شات 

املالية والقت�شادية الدولية والنظام القت�شادي العاملي اجلديد. 

املوؤ�ض�ضات املالية )405212(:  .2

  تهدف هذه املادة اإىل تعريف الطالب بطبيعة واأهمية النظام املايل وموؤ�ش�شاته املختلفة ودورها يف نظام الو�شائط 

املالية من خالل الرتكيز على املوؤ�ش�شات الآتية:- البنك املركزي – البنوك الإ�شالمية – البنوك املتخ�ش�شة– بنوك 

و�شركات ال�شتثمار – املوؤ�ش�شات املالية غري امل�شرفية واملوؤ�ش�شات املالية الدولية حيث يتم تعريف الطالب بطبيعة 

عمل هذه املوؤ�ش�شات وم�شادر اأموالها وا�شتخدامها واأ�شكال توظيفها واإدارتها با�شتخدام الأ�شاليب احلديثة ودورها 

يف القت�شاد.

اأ�ضول الدبلوما�ضية )503116(:  .3

  تتناول هذه املادة درا�شة اأ�شول الدبلوما�شية واإ�شكالياتها وحتديدها كم�شطلح من بني امل�شطلحات الأخرى للدرا�شات 

الدولية، ومن ثم تطور مفاهيمها املختلفة يف تطور املجتمع الدويل و�شول للحا�شر، من خالل تعريفاتها املختلفة، 

والقن�شلية،  الدبلوما�شية  العالقات  والتن�شيق بني  والختالف  الت�شابه  واأوجه  والقن�شل،  بالدبلوما�شي  التعريف  ثم 

الع�شور  القدمية،  املجتمعات  الثالث:  التقليدية  للدبلوما�شية عرب مراحلها  التاريخي  التطور  اإىل  النتقال  يتم  كما 

الو�شطى، الع�شور احلديثة، ليتم بعد ذلك درا�شة الو�شع احلايل للدبلوما�شية �شمن اإطار ما ي�شمى باملجتمع الدويل 

احلايل.
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4.  فن املفاو�ضات )503282(:

  تتناول هذه املادة مبادئ علم التفاو�س يف الق�شايا الجتماعية والقت�شادية وال�شيا�شية، مع الرتكيز على نظريات 

مناذج  على  الرتكيز  مع  التفاو�س  ا�شرتاتيجيات  لتناول  اإ�شافة  والقانونية،  النف�شية  واجلوانب  التفاو�س  وقواعد 

تطبيقية يف ق�شايا التفاو�س مبختلف اأنواعها واأ�شاليبها وا�شرتاتيجياتها والتكتيكات يف امل�شاومات التي ميكن تبنيها 

يف العملية التفاو�شية.

د (. متطلبات التخ�ض�س الختيارية:

القت�ضاد الداري )301342(: املتطلب ال�ضابق:  301101  -1

  تهدف هذه املادة اإىل تزويد الطالب مبقومات التحليل القت�شادي للظروف و املتغريات البيئية املحيطة باملنظمة،  

وكيفية ا�شتخدام املوارد املتاحة للمنظمة  )موارد مالية و ب�شرية( ، على الوجه  الأف�شل ب�شكل يدعم ال�شرتاتيجيات  
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الإدارية و القت�شادية للمنظمة.  كل ذلك من خالل الرتكيز على الأ�شعار ومفهومها و اأبعادها،  وكذلك درا�شة الطلب 

و كيفية التنبوؤ به و كذلك درا�شة مفهوم الربح و العوامل التي توؤثر فيه.  واأخريًا درا�شة املناف�شة و مفهومها و اأنواعها 

وكذلك درا�شة الإنتاجية  و اأ�ش�س قيا�شها  كما تناولت املادة درا�شة التكاليف من حيث املفهوم و الأبعاد و امليزانية 

التقديرية و الرقابة على اجلودة.

2-  اإدارة املكاتب املوؤمتتة )402220(: املتطلب ال�ضابق: 300100

  يف هذا امل�شاق يتم  الرتكيز على تطوير ت�شميم املكاتب ، حتليل �شري العمل والت�شميم ، وخ�شائ�س واأنواع املعدات 

املكتبية ، تطبيق واختبار وتقييم و�شيانة ، ومفاهيم اأمتتة املكاتب وجعلها ل ورقية ، وتخفي�س التكاليف يف تطبيق 

اأمتتة املكاتب ، وامل�شاكل والآفاق.

مبادئ التاأمني )405101(:   -3

  تهدف هذه املادة اإىل تعريف الطالب باخلطر وما هي وم�شبباته واأنواعه وال�شيا�شات املتبعة لإدارته وبعد ذلك يتم 

التعرف على التاأمني من حيث ن�شاأته وتطوره والتاأمني �شد الأخطار املختلفة واأنواع التاأمني وعقود التاأمني والقواعد 

الفنية والقانونية لعقد التاأمني وكيفية ح�شاب الأق�شاط املختلفة لعقود التاأمني ومن ثم يتم التعريف مبا هي اإعادة 

التاأمني والطرق الفنية امل�شتخدمة حل�شاب اأق�شاط التاأمني مع اإعطاء تطبيقات على التاأمني يف البحرين.

اإدارة ال�ضتثمار)405222(: املتطلب ال�ضابق:   405106 اأو 301101  -4

  ت�شرح هذه املادة القرار ال�شتثماري بالتف�شيل مع بينا جمالت ال�شتثمار احلقيقي واملايل الفوري وامل�شتقبلي 

واأدواته وعوائده وخماطره واملبادلة بني عوائده وخماطره وح�شاب ال�شعر العادل لأدوات ال�شتثمار املايل مع ملحة 

عن تكوين املحافظ ال�شتثمارية وقيا�س خماطرها وعوائدها واإدارتها وعن بع�س موؤ�ش�شات ال�شتثمار، وتبحث 

كذلك يف م�شادر متويل ال�شتثمارات وتكاليف هذه امل�شادر وطرق تقييم بدائل ال�شتثمار احلقيقي.
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ت�ضويق اخلدمات املالية )407313(: املتطلب ال�ضابق:  407101  -5

  تهدف هذه املادة اإىل التعريف مبراحل تطور مفهوم الت�شويق يف البنوك، ومراحل تطور اجلهاز امل�شريف يف البحرين، 

وتو�شح عنا�شر مزيج الت�شويق للخدمات امل�شرفية واأهميتها وال�شرتاتيجيات الواجب اإتباعها للقدرة على التناف�س 

يف ال�شوق من خالل خلق ميزة تناف�شية يف �شوق اخلدمات امل�شرفية.

بحوث الت�ضويق )407444(: املتطلب ال�ضابق: 300201  -6

  تهدف هذه املادة اإىل التعريف مبنهجية البحث الت�شويقي والتعامل مع امل�شاكل الت�شويقية يف جمال التوزيع والرتويج 

والت�شعري ودور املعلومات الت�شويقية التي تقدمها بحوث الت�شويق خلدمة القرار الت�شويقي.

املحا�ضبة الإدارية )302426(: املتطلب ال�ضابق:  302425 اأو 302220  -7

الإدارية  املحا�شبة  تعريف  ويتناول  القرارات  واتخاذ  التخطيط  املحا�شبية يف  البيانات  دور  اإىل  املقرر    يتعر�س هذا 

موازنة  الإدارية،  العملية  يف  التخطيطية  املوازنات  دور  الربح،  تخطيط  يف  وا�شتخدامه  التعادل  حتليل  واإطارها، 

العمليات اجلارية والنقدية، العمليات الراأ�شمالية، حما�شبة امل�شئولية، التكاليف املالئمة يف تر�شيد القرارات.

الإدارة الدولية )402406( : املتطلب ال�ضابق:  402101  -8

  تتعر�س هذه املادة اإىل اآلية وخ�شو�شية العملية الإدارية بوظائفها واأن�شطتها املختلفة يف املنظمات الدولية والإقليمية 

وامل�شروعات الثنائية ويف ال�شركات متعددة اجلن�شيات ) عابرة القارات ( والبحث يف اأ�شاليب و�شيغ التعاون والإ�شراف 

والإدارة لفروعها املحلية …. وهذا كله يف ظل مفهوم العوملة. 

الريا�ضة املالية )405106(:    -9

  تهدف هذه املادة اإىل تعريف الطالب بنظرية الأ�ش�س واجلذور واملتواليات العددية والهند�شية وبعدها يتم النتقال 

اإىل التعريف بالأ�ش�س النظرية والتطبيقية للريا�شة املالية حيث يتم فيها درا�شة قانون الفائدة الب�شيطة، الدفعات 

املت�شاوية، الفائدة الدورية، خ�شم الديون وقطع الأوراق التجارية، ت�شوية الديون وا�شتبدالها، قانون الفائدة املركبة، 
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و�شداد  املت�شاوية  للدفعات  احلالية  القيمة  املت�شاوية،  الدفعات  جملة  الأجل،  طويلة  الديون  ت�شوية  احلالية،  القيمة 

الديون طويلة الأجل مع تو�شيح جدول ا�شتهالك القرو�س.

الرتويج التجاري )407203( املتطلب ال�ضابق:  407101  -10

  تهدف هذه املادة اإىل التعريف مبعلومات اأ�شا�شية عن الرتويج وعنا�شره املختلفة، كما تت�شمن معلومات عن اإدارة 

احلمالت  اإعداد  كيفية  عن  ومهارات  معلومات  الطلبة  تزويد  اإىل  وتهدف  كما  املختلفة  الرتويج  وو�شائل  الرتويج 

الرتويجية واأ�شاليب الرتويج املختلفة التي تقوم بها منظمات الأعمال.

ا�ضرتاتيجيات الت�ضويق )407443(: املتطلب ال�ضابق:  407101  -11

  تهدف هذه املادة اإىل التعريف با�شرتاتيجيات الت�شويق الواجب اإتباعها للمناف�شة الأف�شل يف اأجواء البيئة التناف�شية. 

وكيفية التمتع بالقدرة التناف�شية واآلية حتليل وتطوير الختيارات الإ�شرتاتيجية لكل وحدة اإ�شرتاتيجية، والطرق املثلى 

يف عملية الت�شويق ال�شرتاتيجي.

الت�ضويق الإلكرتوين E )407446(:  املتطلب ال�ضابق:  407101+300100  -12

  تهدف هذه املادة اإىل التعريف باأهمية الت�شالت الإلكرتونية يف جمال الت�شويق وكيفية ا�شتخدام النرتنت باعتباره 

و�شيلة ترويج وبيع ت�شهل على املنتج وامل�شوق الت�شال بالعمالء واإمتام ال�شفقات. كما وتهدف اإىل التعريف بكيفية 

ت�شميم قاعدة بيانات ت�شويقية من خالل ا�شتخدام النرتنت يف جمالت ت�شميم �شفحة الويب والإعالنات والبيع 

عرب النرتنت، اإدارة العالقات مع الزبائن.
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ماجستير إدارة األعمال
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يقدم ق�ضم اإدارة الأعمال برناجمني يف املاج�ضتري وهي:

اإدارة الأعمال.

اإدارة املوارد الب�ضرية.

الر�ضالة

ت�شعى كلية العلوم الإدارية يف جامعة العلوم التطبيقية يف مملكة البحرين من طرح برنامج املاج�شتري يف اإدارة الأعمال و 

اإدارة املوارد الب�شرية لتحقيق ثالثة اأهداف هي : 

1- هدف معريف.  

2- هدف تخ�ش�شي.  

3- هدف بحثي يف جمال الدرا�شات الإدارية.  

  و يتطلب حتقيق هذه الأهداف للطلبة الدار�شني يف الربنامج معارف و مهارات اإدارية متقدمة يعمل الربنامج على 

حتقيقها. كذلك اإعداد كوادر يف الإدارة من املتخ�ش�شني يف املجالت الإدارية  و الإ�شهام يف حتقيق ر�شالة اجلامعة 
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و رفع مكانتها العلمية على كافة امل�شتويات املحلية و العربية و الدولية. و كذلك اإعداد كوادر متخ�ش�شة يف كافه فروع 

الإدارة من اجل تطوير املجتمع البحريني و دول جمل�س التعاون اخلليجي.

الأهداف :

يهدف برنامج املاج�ضتري يف اإدارة الأعمال واإدارة املوارد الب�ضرية اىل حتقيق ما يلي : 

تنمية قدرات طلبة املاج�شتري يف فهم وا�شتيعاب امليدان املعريف للعلوم الإدارية املختلفة.  .1  

تطوير جهود البحث العلمي يف املجالت الإدارية املختلفة و امل�شاهمة يف حل امل�شاكل الإدارية يف امليادين املبحوثة.  .2  

3.  تلبية متطلبات و احتياجات املجتمع يف مملكة البحرين ودول املنطقة بتخريج دفعات من املتخ�ش�شني يف املجالت   

الإدارية املختلفة.

متكني الطلبة من حملة �شهادة البكالوريو�س من موا�شلة درا�شاتهم العليا.  .4  

5.  رفد اجلامعات و املراكز العلمية و الوزارات و املوؤ�ش�شات العامة و اخلا�شة بالكوادر الإدارية املتخ�ش�شة والقادرة   

على متابعة التطورات العلمية و التكنولوجية  و ما تتطلبه من اإيجاد اأ�شاليب حديثة و متطورة.

6.  امل�شاهمة يف تطوير الأ�شاليب و نظم الأعمال القائمة  مبا تتالءم مع التطورات احلا�شلة يف امليادين القت�شادية و   

الجتماعية و العلمية.

7.  امل�شاهمة من خالل البحث العلمي يف املجالت الإدارية و تطوير الأ�شاليب و نظم الأعمال القائمة ، مبا تتالءم مع   

التطورات احلا�شلة يف امليادين القت�شادية و الجتماعية و العلمية.

اجلهات امل�ضتفيدة من الربنامج :

-  موؤ�ش�شات الإنتاج واخلدمات يف القطاع اخلا�س والعام .

-  موؤ�ش�شات التعليم العايل ومراكز الأبحاث العلمية .

-  �شركات تكنولوجيا املعلومات .

-  املوؤ�ش�شات القت�شادية.

-  موؤ�ش�شات احلكومة اللكرتونية.
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اخلطة الدرا�سية لربنامج املاج�ستري يف اإدارة الأعمال :

م�ضار الر�ضالة :

يبلغ عدد ال�شاعات املعتمدة لنيل درجة املاج�شتري يف اإدارة الأعمال 36 �شاعة معتمدة وكما يلي :          

1.  مواد التخ�ض�س الإجبارية )24( �ضاعة معتمدة

ال�ضاعات املعتمدةا�ضــم املادةرقم املادة

3منهجية البحث العلمي1306005

3الإدارة املالية 404601

3املحا�شبة الإدارية404602

3اإدارة العمليات503601

3اإدارة ت�شويقية 503602

3اإدارة املوارد الب�شرية503605

3نظم املعلومات الإدارية503606

3القت�شاد الإداري503607

2.  مواد التخ�ض�س الختيارية )6( �ضاعة معتمدة

ال�ضاعات املعتمدةا�ضــم املادةرقم املادة

3الإدارة الإ�شرتاتيجية503608

3اإدارة التغيري503609

3اإدارة اجلودة ال�شاملة503610

3الأ�شاليب الكمية يف الإدارة503611

3ال�شلوك التنظيمي503612

3اإدارة الأعمال الدولية503613

3مو�شوعات خا�شة يف اإدارة الأعمال404614

3نظرية املنظمة503615
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الر�ضالة : 6 �ضاعات معتمدة :

 يحق للطالب الت�سجيل على الر�سالة بعد اجتيازه وبنجاح )24 ( �ساعة معتمدة من مقررات اخلطة الدرا�سية وبعد 

موافقة الق�سم وح�سب تعليمات الدرا�سات العليا

3.  الر�ضالة

ال�ضاعات املعتمدةا�ضــم املادةرقم املادة

6الر�سالة503616

و�سف خمت�سر ملواد اخلطة الدرا�سية لربنامج املاج�ستري يف اإدارة الأعمال

اأوًل-  و�ضف للمواد الإجبارية :

 

منهجية البحث العلمي : )1306005(

  تهدف املادة اإىل التعرف على اأ�شا�شيات البحث العلمي واأدواته واأ�شاليبه واأنواعه، وان ت�شبح اأ�شاليب البحث العلمي 

على  التغلب  يف  الطلبة  وم�شاعدة  العلمية،  والدرا�شات  الأبحاث  و�شياغة  اإعداد  عليه  ي�شهل  بحيث  للطالب  ماألوفة 

امل�شكالت الوظيفية واحلياتية التي تواجههم وحلها باأ�شلوب علمي .

الإدارة املالية: )404601( 

  تهدف املادة اإىل اأعطاء الطالب فكرة �شاملة عن الفكر املايل املعا�شر،  وذلك من خالل اإلقاء ال�شوء على املفاهيم 

وكذلك  ال�شندات  و  الأ�شهم  تقييم  مثل  املالية  الأدوات  وتقييم  للنقود،   الزمنية  القيمة  درا�شة  حيث  من  املختلفة 

درا�شة  وكذلك  ال�شتثمارية،  امل�شروعات  تقيم  باأ�شاليب  التعريف  خالل  من  املايل  ال�شتثمار  قرارات  ا�شتعرا�س 

التدفقات النقدية املرافقة لعمليات تقييم ال�شتثمارات.

  واأخريًا يزود الطالب بتفا�شيل قرارات التمويل من حيث التعريف مبكونات هيكل راأ�س املال وكيفية حتديد كلفة كل 

مكونه و كذلك درا�شة مفهوم الرافعة املالية و عالقتها بهيكل راأ�س املال و اأخريًا درا�شة ال�شيا�شات اخلا�شة بقرارات 

مفهوم الأرباح
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املحا�ضبة الإدارية: )404602(   

الإدارية  املحا�شبة  وتتناول مفهوم  القرارات  واتخاذ  التخطيط  املحا�شبية يف  البيانات  دور  اىل  املقرر    يتعر�س هذا 

العملية الإدارية ، موازنة  ، ودور املوازنات يف  الربح واملبيعات   التعادل وا�شتخدامه يف تخطيط  واإطارها ، وحتليل 

يف  املالئمة  والتكاليف   ، الأداء  وتقييم  امل�شوؤولية  وحما�شبة   ، الراأ�شمالية  والعمليات   ، والنقدية  اجلارية  العمليات 

تر�شيد القرارات . 

اإدارة العمليات: ) 502601(

  متثل هذه املادة امتدادا ومكمال ملادة اإدارة العمليات والإنتاج  )1( و)2( مع تركيز على القرارات  الإ�شرتاتيجية 

والتكتيكية لإدارة العمليات والإنتاج والقرارات الأخرى املتعلقة بالآتي: 

والتنوع  والتعقيد  واملرونة  والنوعية  ،والكلفة  والعمليات  الإنتاج  يف  احلديثة  والأنظمة   ، واخلدمة  ،واملنتوج    الطاقة 

والإبداع والبتكار ومنحنى اخلربة...،يف جمايل التخطيط والرقابة .

الإدارة الت�ضويقية: )503602(

  تهدف هذه املادة اإىل التعريف بالوظائف الرئي�شية لإدارة الت�شويق من خالل تطبيق العملية الإدارية يف اإدارة الت�شويق.

كن�شاط �شمن اأن�شطة املنظمة واملتاأثرة بالبيئة الت�شويقية لدول جمل�س التعاون عمومًا والبحرين على نحو خا�س، اأهم 

عنا�شر املزيج الت�شويقي)الت�شعري والرتويج والتوزيع وتخطيط وتطوير املنتج( اإ�شافة اإىل �شلوك امل�شتهلك النهائي 

وامل�شرتي ال�شناعي وجتزئة الأ�شواق وبحوث الت�شويق، والت�شويق اللكرتوين والرقمي.

اإدارة املوارد الب�ضرية: )503605(   

بدرا�شة احلاجة  ابتداء  الأ�شا�شية  لوظائفها  و�شرح  الب�شرية  املوارد  اإدارة  ومفاهيم  باأهمية  التعريف  املادة    تت�شمن 

للعاملني وتعيينهم يف املنظمة حتى تركهم لها، مع الرتكيز على اجلوانب الإن�شانية يف اإدارة الأفراد  يف املنظمة .
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نظم املعلومات الإدارية: ) 605606(

  يتم الرتكيز يف هذا امل�شاق على مفهوم نظرية النظم كمدخل لدرا�شة نظام املعلومات الإدارية وعنا�شره واأهميته 

يف منظمات الأعمال ، ف�شاًل عن كيفية التخطيط التنظيم  والرقابة على نظام املعلومات لإدارية وما هي الأنظمة 

الفرعية لنظام املعلومات الإدارية ، والأمن املعلوماتي والنظم اخلبرية ونظم دعم القرار ، وقيا�س كفاءة النظام  .

القت�ضاد الإداري : )503607( 

  تهدف هذه املادة اإىل التعريف باملفاهيم الأ�شا�شية للت�شويق كن�شاط �شمن اأن�شطة املنظمة واملتاأثرة بالبيئة الت�شويقية 

واأهم عنا�شر املزيج  الت�شويقي )الت�شعري والرتويج والتوزيع وتخطيط وتطوير املنتج( اإ�شافة اإىل �شلوك امل�شتهلك 

النهائي وامل�شرتي ال�شناعي وجتزئة الأ�شواق وبحوث الت�شويق .

الر�ضالة  )503616(

  بعد اجتياز الطالب و بنجاح )24 �شاعة معتمدة( من املقررات الإلزامية  ، والختيارية يختار الطالب احد امل�شاريع 

املعلنة من قبل الق�شم و ويعني له م�شرف من احد اأع�شاء الهيئة التدري�شية.

  حيث يقوم الطالب باإجراء ن�شاطات بحثية لدرا�شة البحوث املنجزة يف هذا املجال و تقدمي العرو�س التقدميية حول 

مراحل اجنازه يف البحث . ثم تتم مناق�شة الطالب يف الر�شالة من قبل جلنة مناق�شة يتم حتديدها من قبل الق�شم 

العلمي . 

ثانيًا-  و�ضف املواد الختيارية 

الإدارة الإ�ضرتاتيجية : )503608(:  

واآلية  ومكوناتها،   ، اإعدادها  ،ومراحل  وخ�شائ�شها  الإ�شرتاتيجية  الإدارة  ماهية  على  امل�شاق  هذا  يف  الرتكيز    يتم 

التخطيط لها ، وكيفية تطويرها، وعالقتها بالتحليل ال�شرتاتيجي ، واأهميتها يف حتقيق املزايا التناف�شية ملنظمات 

الأعمال ودورها ال�شرتاتيجي يف ذلك ، وم�شتوياتها وانواع اخلطط الإ�شرتاتيجية .



167 166

اإدارة التغيري : )503609(  

اإدارة اجلودة ال�ضاملة : )503610 (

  تهدف املادة اإىل تعريف الدار�س وتعميق فهمه ملفهوم اجلودة ال�شاملة من منظور �شمويل، مع عر�س لنماذج اأ�شهر 

كّتاب اجلودة ومنهم دميينج، وجوران، وكرو�شبي ، واي�شيكاوا . وتتناول املادة مو�شوعات التمكني والتدريب والتطوير، 

وبناء الفريق والقيادة والتخطيط ال�شرتاتيجي والأدوات الإح�شائية للجودة ال�شاملة، و�شيتم الرتكيز

  على ر�شا العميل، ومنع الأخطاء، والتح�شني امل�شتمر، و)الآيزو( ، واأهم اجلوائز املمنوحة للمنظمات يف جمال اجلودة. 

الأ�ضاليب الكمية يف الإدارة:  )503611(

   تهدف املادة اإىل التعريف مباهية الأ�شاليب الكمية يف الإدارة وجمالت ا�شتخدامها، مع �شرح تف�شيلي لهذه  الأ�شاليب 

ومن بينها الربجمة اخلطية، واحلالت اخلا�شة يف النموذج اخلطي وحتليل احل�شا�شية والنموذج الثنائي، و�شبكات اأو 

خمططات الأعمال  )PERT(و )امل�شار احلرج  ( ونظرية خطوط النتظار ، و�شال�شل ماركوف وغريها ، وطرق 

حلها مع اإجراء درا�شات عملية وتطبيقية على جميع هذه الأ�شاليب .  

ال�ضلوك التنظيمي :  )503612( 

  تهدف املادة اإىل تعريف الدار�س وتعميق فهمه ل�شلوكيات الأفراد واجلماعات داخل املنظمة واأمناط هذه ال�شلوكيات 

والعوامل واملوؤثرات الذاتية   مثل )الجتاهات والدافعية وغريها(، اإ�شافة اإىل املحددات التنظيمية لل�شلوك التنظيمي، 

مثل )ت�شميم الأعمال، والهيكل التنظيمي، والت�شالت( وغريها.

ادارة الأعمال الدولية : )503613(     

  تهدف املادة اإىل تو�شيح ماهية املنظمات الدولية واأ�شاليب اإدارتها، وعالقة هذه املنظمات بالبيئة املحيطة مع �شرح 

تف�شيلي لوظائف منظمات الأعمال الدولية  )والإنتاج والعمليات، ال�شراء والتخزين، والأفراد، والت�شويق،والتمويل 

والعالقات العامة، والبحث والتطوير، واملعلومات الإدارية( وال�شركات  املتعددة اجلن�شية وال�شركات العمالقة ، وتنوع 

اأن�شطتها وامتداداتها الدولية .   
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نظرية املنظمة : )503615(

  تهدف املادة اإىل تعريف الدار�س وتعميق فهمه ملاهية الهيكل التنظيمي واأهميته وكيفية ت�شميمه ومعرفة  املحددات 

وتكوين  الأعمال،  ت�شميم    : وهي  التنظيمي  الت�شميم  جوانب  على  والرتكيز   ، الت�شميم  عمليات  على  واملوؤثرات 

الوحدات، وحتديد عالقات ال�شلطات .  كما تناق�س املادة مو�شوعات هامة مثل التغيري التنظيمي ، وال�شراع التنظيمي 

وغريها .

اخلطة الدرا�سية لربنامج املاج�ستري يف اإدارة املوارد الب�سرية :

م�ضار الر�ضالة :  

يبلغ عدد ال�شاعات املعتمدة لنيل درجة املاج�شتري يف اإدارة املوارد الب�سرية 36 �شاعة معتمدة وكما يلي :    

 

1.  مواد التخ�ض�س الإجبارية )24( �ضاعة معتمدة

ال�ضاعات املعتمدةا�ضــم املادةرقم املادة

3منهجية البحث العلمي1306005

3الإدارة املالية 404601

3املحا�شبة الإدارية404602

3اإدارة العمليات503601

3الإدارة الت�شويقية 503602

3اإدارة املوارد الب�شرية503605

3نظم املعلومات الإدارية503606

3القت�شاد الإداري503607
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2.  مواد التخ�ض�س الختيارية )6( �ضاعة معتمدة

ال�ضاعات املعتمدةا�ضــم املادةرقم املادة

3اإ�شرتاتيجية املوارد الب�شرية503617

3تقييم اأداء العاملني503618

3تدريب وتطوير املوارد الب�شرية503619

3درا�شة حالت يف املوارد الب�شرية503620

3اإدارة احلوافز والتعوي�شات يف املوارد الب�شرية503621

3نظم العمل واإدارة اخلدمة املدنية503622

3 : الر�ضالة : 6 �ضاعات معتمدة :

 يحق للطالب الت�سجيل على الر�سالة بعد اجتيازه وبنجاح )24 ( �ساعة معتمدة من مقررات اخلطة الدرا�سية وبعد 

موافقة الق�سم وح�سب تعليمات الدرا�سات العليا .

3.  الر�ضالة

ال�ضاعات املعتمدةا�ضــم املادةرقم املادة

6الر�شالة503630

و�سف خمت�سر ملواد اخلطة الدرا�سية لربنامج املاج�ستري يف اإدارة املوارد الب�سرية

اأوًل-  و�ضف للمواد الإجبارية :

 

منهجية البحث العلمي :  ) 1306005(:

  تهدف املادة اإىل التعرف على اأ�شا�شيات البحث العلمي واأدواته واأ�شاليبه واأنواعه، وان ت�شبح اأ�شاليب البحث العلمي 

على  التغلب  يف  الطلبة  وم�شاعدة  العلمية،  والدرا�شات  الأبحاث  و�شياغة  اإعداد  عليه  ي�شهل  بحيث  للطالب  ماألوفة 

امل�شكالت الوظيفية واحلياتية التي تواجههم وحلها باأ�شلوب علمي .
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الإدارة املالية )404601(: 

  تهدف املادة اإىل اأعطاء الطالب فكرة �شاملة عن الفكر املايل املعا�شر،  وذلك من خالل اإلقاء ال�شوء على املفاهيم 

وكذلك  ال�شندات  و  الأ�شهم  تقييم  مثل  املالية  الأدوات  وتقييم  للنقود،   الزمنية  القيمة  درا�شة  حيث  من  املختلفة 

درا�شة  وكذلك  ال�شتثمارية،  امل�شروعات  تقيم  باأ�شاليب  التعريف  خالل  من  املايل  ال�شتثمار  قرارات  ا�شتعرا�س 

التدفقات النقدية املرافقة لعمليات تقييم ال�شتثمارات.

  واأخريًا يزود الطالب بتفا�شيل قرارات التمويل من حيث التعريف مبكونات هيكل راأ�س املال وكيفية حتديد كلفة كل 

مكونه و كذلك درا�شة مفهوم الرافعة املالية و عالقتها بهيكل راأ�س املال و اأخريًا درا�شة ال�شيا�شات اخلا�شة بقرارات 

مفهوم الأرباح

املحا�ضبة الإدارية: )404602(: 

الإدارية  املحا�شبة  وتتناول مفهوم  القرارات  واتخاذ  التخطيط  املحا�شبية يف  البيانات  دور  اىل  املقرر    يتعر�س هذا 

العملية الإدارية ، موازنة  ، ودور املوازنات يف  الربح واملبيعات   التعادل وا�شتخدامه يف تخطيط  واإطارها ، وحتليل 

يف  املالئمة  والتكاليف   ، الأداء  وتقييم  امل�شوؤولية  وحما�شبة   ، الراأ�شمالية  والعمليات   ، والنقدية  اجلارية  العمليات 

تر�شيد القرارات . 

اإدارة العمليات: ) 502601(

  متثل هذه املادة امتدادا ومكمال ملادة اإدارة العمليات والإنتاج  )1( و)2( مع تركيز على القرارات  الإ�شرتاتيجية 

والتكتيكية لإدارة العمليات والإنتاج والقرارات الأخرى املتعلقة بالآتي: 

والتنوع  والتعقيد  واملرونة  والنوعية  والكلفة  والعمليات،  الإنتاج  يف  احلديثة  والأنظمة  واخلدمة،  واملنتوج  الطاقة،   

والإبداع والبتكار ومنحنى اخلربة...،يف جمايل التخطيط والرقابة.

الإدارة الت�ضويقية   )503602(: 

  تهدف هذه املادة اإىل التعريف بالوظائف الرئي�شية لإدارة الت�شويق من خالل تطبيق العملية الإدارية يف اإدارة الت�شويق.
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كن�شاط �شمن اأن�شطة املنظمة واملتاأثرة بالبيئة الت�شويقية لدول جمل�س التعاون عمومًا والبحرين على نحو خا�س، اأهم 

عنا�شر املزيج الت�شويقي)الت�شعري والرتويج والتوزيع وتخطيط وتطوير املنتج( اإ�شافة اإىل �شلوك امل�شتهلك النهائي 

وامل�شرتي ال�شناعي وجتزئة الأ�شواق وبحوث الت�شويق، والت�شويق اللكرتوين والرقمي .

اإدارة املوارد الب�ضرية : )503605(  : 

بدرا�شة احلاجة  ابتداء  الأ�شا�شية  لوظائفها  و�شرح  الب�شرية  املوارد  اإدارة  ومفاهيم  باأهمية  التعريف  املادة    تت�شمن 

للعاملني وتعيينهم يف املنظمة حتى تركهم لها، مع الرتكيز على اجلوانب الإن�شانية يف اإدارة الأفراد  يف املنظمة .

نظم املعلومات الإدارية :) 605606(:

  يتم الرتكيز يف هذا امل�شاق على مفهوم نظرية النظم كمدخل لدرا�شة نظام املعلومات الإدارية وعنا�شره واأهميته 

يف منظمات الأعمال ، ف�شاًل عن كيفية التخطيط التنظيم  والرقابة على نظام املعلومات لإدارية وما هي الأنظمة 

الفرعية لنظام املعلومات الإدارية ، والأمن املعلوماتي والنظم اخلبرية ونظم دعم القرار ، وقيا�س كفاءة النظام  .

القت�ضاد الإداري : )503607( :

  تهدف هذه املادة اإىل التعريف باملفاهيم الأ�شا�شية للت�شويق كن�شاط �شمن اأن�شطة املنظمة واملتاأثرة بالبيئة الت�شويقية 

واأهم عنا�شر املزيج  الت�شويقي )الت�شعري والرتويج والتوزيع وتخطيط وتطوير املنتج( اإ�شافة اإىل �شلوك امل�شتهلك 

النهائي وامل�شرتي ال�شناعي وجتزئة الأ�شواق وبحوث الت�شويق .

الر�ضالة : )503630( :

  بعد اجتياز الطالب و بنجاح )24 �شاعة معتمدة( من املقررات الإلزامية  ، والختيارية يختار الطالب احد امل�شاريع 

املعلنة من قبل الق�شم و ويعني له م�شرف من احد اأع�شاء الهيئة التدري�شية

  حيث يقوم الطالب باإجراء ن�شاطات بحثية لدرا�شة البحوث املنجزة يف هذا املجال و تقدمي العرو�س التقدميية حول 

مراحل اجنازه يف البحث . ثم تتم مناق�شة الطالب يف الر�شالة من قبل جلنة مناق�شة يتم حتديدها من قبل الق�شم 

العلمي . 
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ثانيًا-  و�ضف للمواد الختيارية )اإدارة املوارد الب�ضرية (:

ا�ضرتاتيجيات اإدارة املوارد الب�ضرية )503617 (

  تهدف هذه املادة اىل تعريف الطلبة باملفاهيم الأ�شا�شية والنظريات والأ�شاليب واخلطوات يف ا�شرتاتيجيات اإدارة 

املوارد الب�شرية ، و�شبل و�شع ا�شرتاتيجيات خمتلفة مع �شياق الروؤية الإ�شرتاتيجية واملهمة والأهداف الإ�شرتاتيجية 

الأعمال  واأخالقيات  الديناميات  جمموعة  ي�شمل  �شوف  الرتكيز  فاإن   ، ذلك  على  عالوة  ال�شرتاتيجي.  والتحليل 

التجارية ، والثقافة، والقيم ، واإدارة ال�شراع. جميع املحا�شرات ت�شم حالت خا�شة وتطبيقات للمو�شوع .

تقييم اداء العاملني )503618 (

  تهدف هذه املادة اىل تعريف الطلبة باملفاهيم الرئي�شة لتقييم اأداء العاملني ومعايري الأداء ومقايي�شه، كما تعر�س 

ومتتد  واجلماعي.  الفردي  والأداء  املنظمة  اأداء  مع  متكامل  نحو  على  العاملني  اأداء  تقييم  نظام  بناء  اأ�ش�س  املادة 

اأهداف املادة الدرا�شية لت�شمل التعريف بنظم التقييم احلالية يف اإطار التقييم اللكرتوين مع عر�س حلالت درا�شية 

ذات ال�شلة بهذا املو�شوع.

تدريب وتطوير املوارد الب�ضرية: )503619 (:

  تهدف هذه املادة  اىل تقدمي مفاهيم التدريب وتطور هذه املفاهيم واأ�شاليب التدريب وتخطيط التدريب وتنظيمه 

وتقييم براجمه ف�شال عن اأهميته يف تعزيز الأداء الكلي للمنظمة والأداء الفردي واجلماعي فيها. ويتناول امل�شاق 

كذلك ا�شرتاتيجيات تطوير العاملني يف كافة امل�شتويات التنظيمية وتكامل براجمه مع الربامج التدريبية. وتعزز املادة 

الدرا�شية بعر�س حالت عملية من الواقع وحتليلها يف اإطار مفردات هذه املادة.
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درا�ضة حالت يف املوارد الب�ضرية :)503620 (:

متنوعة  حالت  عر�س  عن  ف�شال  حتليلها،  ومداخل  واأنواعها  الدرا�شية  احلالت  مفهوم  تقدمي  املادة  هذه    تتناول 

وملختلف امليادين ب�شيغها الناجحة والفا�شلة، وتدريب الطلبة على ت�شخي�س امل�شكالت واإيجاد احللول لها من خالل 

جماميع حتدد لهذا الغر�س من الطلبة الدار�شني يف الربنامج.

اإدارة احلوافز والتعوي�ضات يف اإدارة املوارد الب�ضرية : )503621 (:

  تهدف هذه املادة اىل تعريف الطلبة باملفاهيم الأ�شا�شية والنظريات والأ�شاليب واخلطوات يف اإدارة احلوافز �شمن 

اإطار اإدارة املوارد الب�شرية ، وطرق ت�شميم نظم احلوافز املختلفة �شمن اإطار اإدارة املوارد الب�شرية. وعالوة على 

ذلك ، و�شوف ي�شمل الرتكيز على املمار�شات واحلالت التي تكون قيمتها اأكرث يف الق�شايا الوطنية والدولية. جميع 

املحا�شرات ت�شم حالت خا�شة وتطبيقات للمو�شوع.

نظم العمل واإدارة اخلدمة املدنية : )503622 ( :

  تتناول هذه املادة الدرا�شية تعريفا �شامال بنظم اخلدمة املدنية باأنواعها ومكوناتها وم�شتمداتها التنظيمية والقانونية، 

كما تركز املادة على تقدمي موجز لنظم اخلدمة املدنية يف دول خمتلفة ومنها دول جمل�س التعاون اخلليجي. وتن�شاق 

املادة نحو حتليل نظام اخلدمة املدنية يف مملكة البحرين وما ينبثق عنه من اآليات وظيفية م�شاندة
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قسم العلوم السياسية
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ق�ضم العلوم ال�ضيا�ضية

ر�ضالة الق�ضم

العلمية  والكتابة  البحث  ملمار�شة  اأمامهم  الفر�شة  باإتاحة  وذلك  وعلميًا  فكريًا  وبنائهم  تاأهيل طالبه  اإىل  الق�شم  ي�شعى 

تطوير  بهدف  بحثية  موا�شيع  ومناق�شة  عر�س  خالل  من  و�شقلها  �شخ�شيتهم  وتاأهيل  واحلوار  النقا�س  يف  وامل�شاركة 

بالكفاءات  التعاون  جمل�س  ودول  البحرينية  الدولة  موؤ�ش�شات  لرفد  والإبداع.وذلك  التفكري  على  وم�شاعدتهم  قدراتهم 

ال�شيا�شية القادرة على التحليل ال�شيا�شيي والعمل يف املوؤ�ش�شات املعنية .
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اهداف الق�ضم

1.  يقوم الق�شم با�شتمرار بتطوير خططه الدرا�شية واأ�شاليب التدري�س بهدف حتقيق اأهدافه با�شتمرار لتواكب روح   

الع�شر وتتفاعل معها.

2.  يقوم الق�شم بامل�شاركة يف دورات تاأهيلية لأع�شاء هيئة التدري�س لديه وحثهم على امل�شاركة فيها بق�شد مواكبة   

الأ�شاليب احلديثة للتدري�س واإتقان املعلوماتية، و�شقل معرفتهم وتنميتها.

اخلا�شة  والندوات  املوؤمترات  جميع  يف  الفعلية  بامل�شاركة  لديه  التدري�شية  الهيئة  اأع�شاء  وي�شجع  الق�شم  3.  ي�شمح   

بالتخ�ش�س.

4.  ي�شتعني الق�شم وبا�شتمرار باأ�شاتذة جامعيني ذوي اخت�شا�س ومقدرة ومربزين يف جمالت تخ�ش�شهم بالتدري�س   

يف الق�شم لعام جامعي وذلك بهدف اإثراء الق�شم بتجاربهم وخرباتهم يف جامعاتهم الأ�شلية.

5.  يعقد الق�شم وب�شكل م�شتمر جل�شات وحلقات علمية ملناق�شة جميع امل�شتجدات لتحقيق اأهدافه من خالل تبادل   

الراأي والأفكار املختلفة وكيفية �شري العملية التعليمية وتطويرها م�شتقبال وبا�شتمرار.

6.  التو�شع يف ا�شتخدام احلا�شوب وتكنولوجيا املعلومات يف التدري�س.  

 

م�ضمى الدرجة العلمية

  مينح الق�شم درجة البكالوريو�س يف العلوم ال�شيا�شية، وهناك خطة لفتح برنامج املاج�شتري يف العلوم ال�شيا�شية قريبا.

فر�س العمل املتاحة:

وزارة اخلارجية ب�شقيها الدبلوما�شي والقن�شلي 	• 	
ال�شحافة والعالم 	• 	

ال�شياحة 	• 	
مراكز البحوث ال�شيا�شية 	• 	

مراكز دعم اتخاذ القرار لل�شلطتني الت�شريعية والتنفيذية. 	• 	
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امل�ضتوى الدرا�ضي وترميز امل�ضاقات

  يعتمد الق�شم نظام الرتميز للم�شاقات التي يطرحها من �شتة اأرقام متثل الأرقام الثالثة الأوىل من الي�شار الرقم 

اخلا�س بالق�شم )501( �شمن الرتميز اخلا�س بكلية العلوم الدارية يف اجلامعة، ثم يلي ذلك الرقم الرابع والذي 

الدرا�شية  باملرحلة  و)2(  الأوىل  الدرا�شية  باملرحلة  رقم )1( خا�س  يكون  بحيث  للطالب،  الدرا�شي  امل�شتوى  ميثل 

الثانية و )3( و )4( باملراحل الدرا�شية الثالثة والرابعة على التوايل، ثم ياأتي اآخر  رقمني يف نظام الرتميز ويخ�شان  

رقم املادة بحيث يتم ترتيبها ت�شاعديا مبا يتنا�شب واملتطلبات الدرا�شية امل�شبقة لكل مادة قدر امل�شتطاع، وكذلك 

ت�شل�شل حاجة املواد وفقا لأولويات تقدمي مادة علمية على اأخرى يف الف�شل الدرا�س

متطلبات التخرج لربنامج البكالوريو�س يف العلوم ال�ضيا�ضية:

متطلبات اجلامعة

)21 �ضاعة(

متطلبات الكلية

)24 �ضاعة(

متطلبات التخ�ض�س

متطلبات حرة)81 �ضاعة(

)3 �ضاعات( 75اإجباري21اإجباري15اإجباري

6اختياري3اختياري6اختياري  

2124813املجموع

متطلبات اجلامعة الإجبارية : 15 �ضاعة معتمدة:

ال�ضاعات املعتمدةاإ�ضم املادةرقم املادة

3اللغة العربية101101

3اللغة الإجنليزية )1(102101

3اللغة الإجنليزية )2(102102

3مهارات احلا�شوب )1(1301100

3تاريخ وح�شارة البحرين501105
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متطلبات اجلامعة الختيارية )6( �ضاعات معتمدة يختارها الطالب: 

املجموعة الأوىل )3(    

ال�شاعات املعتمدةاإ�شم املادةرقم املادة

3الثقافة الإ�شالمية701101

3الإ�شالم وق�شايا الع�شر702101

3الأخالق يف الإ�شالم702102

املجموعة الثانية )3( 

ال�شاعات املعتمدةاإ�شم املادةرقم املادة

3مهارات حياتية100101

3تاريخ وح�شارة البحرين501105

3حقوق الإن�شان602143

3مدخل اإىل علم الجتماع106101

3الإن�شان والبيئة106107

3مدخل اإىل علم املكتبات111111

3الثقافة القت�شادية301100

3مو�شوعات خا�شة1000100

متطلبات التخ�ض�س الإجبارية )75( �ضاعة معتمدة

املتطلب�سا�ضم املادةرقم املادة

3502102القانون الدويل العام602152

3النظام ال�شيا�شي البحريني501106

3نظريات النظم ال�شيا�شية501240

3501101النظم ال�شيا�شية املقارنة501241

3501101الفكر ال�شيا�شي القدمي والو�شيط501265

3501101النظم ال�شيا�شية العربية501340

3501101النظام ال�شيا�شي اخلليجي501341
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املتطلب�سا�ضم املادةرقم املادة

3501101النظرية ال�شيا�شية501360

3300202منهاج العلوم ال�شيا�شية501362

3501101الفكر ال�شيا�شي العربي وال�شالمي501363

3501265الفكر ال�شيا�شي احلديث واملعا�شر501364

066Hالتدريب امليداين501399
3102102مطالعات �شيا�شية )باللغة الجنليزية(501486

390Hالبحث التطبيقي501498
3مبادئ العالقات الدولية502102

3502102ال�شيا�شة اخلارجية املقارنة502322

3502102اجلغرافيا ال�شيا�شية502243

3502102نظرية املنظمات الدولية502320

3502102نظريات العالقات الدولية502400

3502102ال�شيا�شة اخلارجية البحرينية502323

3502102العالقات القت�شادية الدولية502488

3اأ�شول دبلوما�شية503116

3503116القانون الدبلوما�شي والقن�شلي503283

3503283الدبلوما�شية يف النظرية واملمار�شة503384

503485)E( 3102102مطالعات يف الدبلوما�شية

3القانون الد�شتوري503385

متطلبات التخ�ض�س الختيارية )6( �ضاعات معتمدة

املتطلب�سا�ضم املادةرقم املادة

3الدميوقراطية وحقوق الن�شان501215

3الراي العام و العالم501244

3501101علم الجتماع ال�شيا�شي501366

3التنمية ال�شيا�شية501444



181 180

املتطلب�سا�ضم املادةرقم املادة

3حلقة بحث501490

3درا�شات م�شتقلة501491

3501241الحزاب ال�شيا�شية501496

3ق�شايا دولية معا�شرة502111

3502102ال�شيا�شة اخلارجية للدول العربية502325

3502102دول اجلوار للوطن العربي502329

3502102م�شكالت الدول النامية502446

3503116درا�شات ا�شرتاتيجية502483

3503116اإدارة  الأزمات الدولية503225

اخلطة ال�ضرت�ضادية ت�ضاعد الطالب يف حتديد اختياراته

ال�ضنة الأوىل:  الف�ضل الدرا�ضي الأول )15( �ضاعة معتمدة

املتطلب ال�شابقال�شاعات املعتمدةاإ�شم املادةرقم املادة

-3لغة عربية101101

-3مدخل اإىل العلوم ال�شيا�شية501101

-3مبادئ الإدارة )1(402101

-3مبادئ حما�شبة )1(302101

3مادة من اأحد جمموعتي متطلبات اجلامعة الختيارية

ال�ضنة الأوىل:  الف�ضل الدرا�ضي الثاين )18( �ضاعة معتمدة

املتطلب ال�ضابقال�ضاعات املعتمدةاإ�ضم املادةرقم املادة

-3مهارات احلا�شوب )1(1301100

-3اأ�شاليب بحث علمي300201

-3لغة اإجنليزية )1(102101

-3مدخل اإىل العلوم القت�شادية301101

-3مبادئ العالقات الدولية502102

3قانون د�شتوري503385

3مادة من اأحد جمموعتي متطلبات اجلامعة الختيارية
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املفاهيم  اإىل معرفة  النقا�س اجلماعي ويوؤهله  امل�ضاركة يف  امل�ضتوى يك�ضبه مهارة  لهذا  الطالب  اجتياز 

الأ�ضا�ضية يف املوا�ضيع ال�ضيا�ضية والعالقات الدولية.

ال�ضنة الثانية:  الف�ضل الدرا�ضي الأول )18( �ضاعة معتمدة

املتطلب ال�ضابقال�ضاعات املعتمدةاإ�ضم املادةرقم املادة

3502102قانون دويل عام602152

31301100مهارات احلا�شوب )2(300100

-3لغة اإجنليزية )2(102102

-3النظام ال�شيا�شي البحريني501106

-3اأ�شول دبلوما�شية503116

3مادة من اأحد جمموعتي متطلبات اجلامعة الختيارية

ال�ضنة الثانية:  الف�ضل الدرا�ضي الثاين )18( �ضاعة معتمدة

املتطلب ال�ضابقال�ضاعات املعتمدةاإ�ضم املادةرقم املادة

-3مبادئ الت�شويق407101

-3نظريات النظم ال�شيا�شية501240

3501101النظم ال�شيا�شية املقارنة501241

3502102اجلغرافيا ال�شيا�شية502243

3501101الفكر ال�شيا�شي القدمي والو�شيط501265

3مادة من مواد الكلية الختيارية

اجتياز الطالب لهذا امل�ضتوى يك�ضبه مهارة حتليل النظم ال�ضيا�ضية واأثر مقومات الدول الطبيعية على 

فعالية الدولة ودورها الإقليمي والدويل.

ال�ضنة الثالثة:  الف�ضل الدرا�ضي الأول )15( �ضاعة معتمدة

اإ�شم املادةرقم املادة
ال�شاعات 

املعتمدة
املتطلب ال�شابق

3503116القانون الدبلوما�شي والقن�شلي503283
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3502102نظرية املنظمات الدولية502320

3502102ال�شيا�شة اخلارجية املقارنة502322

3502102ال�شيا�شة اخلارجية البحرينية503323

3مادة من مواد التخ�ش�س الختيارية

ال�ضنة الثالثة:  الف�ضل الدرا�ضي الثاين )15( �ضاعة معتمدة

اإ�شم املادةرقم املادة
ال�شاعات 

املعتمدة
املتطلب ال�شابق

3501101النظم ال�شيا�شية العربية501340

3501101النظام ال�شيا�شي اخلليجي501341

3501101النظرية ال�شيا�شية501360

3300201منهاج العلوم ال�شيا�شية501362

3مادة من مواد التخ�ش�س الختيارية

اأنواعها  اختالف  على  ال�ضيا�ضية  للنظم  والتحليل  املقارنة  مهارة  يك�ضبه  امل�ضتوى  لهذا  الطالب  اجتياز   

ويوؤهله اإىل التدريب امليداين.

ال�ضنة الرابعة:  الف�ضل الدرا�ضي الأول )15( �ضاعة معتمدة

املتطلب ال�ضابقال�ضاعات املعتمدةاإ�ضم املادةرقم املادة

66 �شاعة0تدريب ميداين501399

3501101الفكر ال�شيا�شي العربي و الإ�شالمي501363

3501265الفكر ال�شيا�شي احلديث واملعا�شر501364

3503283الدبلوما�شية يف النظرية واملمار�شة503384

3مادة حرة

ال�ضنة الرابعة:  الف�ضل الدرا�ضي الثاين )15( �ضاعة معتمدة

املتطلب ال�ضابقال�ضاعات املعتمدةاإ�ضم املادةرقم املادة

3502102نظريات العالقات الدولية502400

503485)  E ( 503384 + 3102102مطالعات يف الدبلوما�شية
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501101 + 3102102مطالعات �شيا�شية باللغة الجنليزية501486

3502102العالقات القت�شادية الدولية502488

3بحث تطبيقي501498

اجتياز الطالب لهذا امل�ضتوى يك�ضبه مهارة كتابة البحوث والتقارير ويوؤهله اإىل اكت�ضاب قدرات حتليلية 

وا�ضتنتاجيه.

و�ضف خمت�ضر ملواد اخلطة الدرا�ضية لربنامج البكالوريو�س يف العلوم ال�ضيا�ضية

مدخل اإىل العلوم ال�ضيا�ضية )501101(:  )1

وبيان دورها يف حت�شني  ال�شيا�شية،  للعلوم  العامة  واملبادئ  باملفاهيم وامل�شطلحات  التعريف  اإىل  املادة    تهدف هذه 

وتطوير حياة الإن�شان خا�شًة واملجتمعات الب�شرية عامًة، وذلك من خالل حتديد معامل علم ال�شيا�شة ومراحل تطوره 

ومدى عالقته بحقول العلوم الأخرى، وتناوله للدولة واأنظمتها و�شلوكياتها ال�شيا�شية، واحلكومات واأ�شكالها ووظائفها 

والف�شل بني ال�شلطات، وال�شلوك والتن�شئة ال�شيا�شية والتعددية ال�شيا�شية واحلزبية، ودورها يف البناء الدميغرايف 

وجماعات امل�شالح والراأي العام.
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2(  النظام ال�ضيا�ضي البحريني )501106(:

  تن�شب درا�شة هذه املادة على الأحداث ال�شيا�شية والتاريخية ذات العالقة بن�شاأة الدولة البحرينية، وتطورها يف �شتى 

املجالت، والتي بدورها خلقت اأو�شاعا �شيا�شية اأفرزت عددا من املرا�شالت والتفاقيات والوعود انعك�شت على الواقع 

العربي، وا�شتعرا�س اأهم الوقائع والأحداث ال�شيا�شية والد�شتورية الهامة التي �شهدتها ال�شاحة البحرينية واأثرت يف 

النظام ال�شيا�شي، مع بيان توزيع ال�شلطات الثالث وتف�شيالتها ومراكز القوى داخل النظام وكيفية �شنع �شيا�شته 

العامة ب�شقيها الداخلي واخلارجي.

الدميقراطية وحقوق الإن�ضان )501215(:  )3

حقوق  على  الرتكيز  مع  الإن�شان  وحقوق  ال�شيا�شية  الدميقراطية  ملفهوم  التاريخي  التطور  بداية  املادة  هذه    تتناول 

الإن�شان يف الإ�شالم واأثره يف الت�شريعات الدولية املعا�شرة اإىل درا�شة احلقوق الطبيعية لالأفراد واجلماعات الب�شرية، 

واحلقوق القانونية واملدنية التي ت�شمنتها الت�شريعات واللوائح الدولية، واإعالنات حقوق الإن�شان املعرتف بها دوليًا، 

وما ت�شمنته الد�شاتري احلديثة للدول من هذه احلقوق ال�شيا�شية والقت�شادية والجتماعية.

نظريات النظم ال�ضيا�ضية )501240(:  )4

املختلفة  املناهج  وكذلك  ال�شيا�شية،  النظم  حتليل  يف  وامل�شتخدمة  املختلفة  ال�شيا�شية  النظريات  املادة  هذه    تتناول 

ملنهج  بالإ�شافة  وال�شفوة  الوظيفية، واجلماعة،  والبنائية  النظم،  ال�شيا�شية:  كنظرية  للنظم  التحليلية  للدرا�شات 

التحليل الطبقي و�شنع القرار والتحليل الت�شايل وغريها، كما تتناول درا�شة نظريات اإخ�شاع الدول للقانون ونظريات 

وظائف الدول والثقافة ال�شيا�شية والدميقراطية والكيفية التي يتم بها اإ�شراك ال�شعب يف ال�شلطة ال�شيا�شية.

النظم ال�ضيا�ضية املقارنة )501241(:  املتطلب ال�ضابق:  501101  )5

  تتناول هذه املادة درا�شة النظم ال�شيا�شية درا�شة حتليلية ومقارنه، م�شتندة اإىل العديد من النظريات احلديثة يف 

والربملانية  كالرئا�شية  املختلفة  ال�شيا�شية  الأنظمة  درا�شة خ�شائ�س  الرتكيز على  مع  ال�شيا�شية.  الأنظمة  ت�شنيف 

واجلمعية النيابية، وتت�شمن الدرا�شة مناذج تطبيقية من الأنظمة ال�شيا�شية املعا�شرة، كالنظام الرئا�شي الأمريكي، 

الدول  اأنظمة  من  اأخرى  ومناذج  الفرن�شي،  والنظام  ال�شوي�شري  الحتادي  والنظام  الربيطاين،  الربملاين  والنظام 

النامية وال�شرتاكية املعتدلة.
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الراأي العام والإعالم )501244(:  )6

  تتناول هذه املادة درا�شة الراأي العام، وما يتعلق بهذا املفهوم مبا يخ�س احلياة ال�شيا�شية للمجتمعات املعا�شرة، مع 

الوقوف على كيفية تكوينه واأ�شكاله والعوامل املوؤثرة فيه، وكيفية قيا�شه من خالل منوذج تطبيقي على الراأي العام 

البحريني جتاه اأي من املوا�شيع ال�شيا�شية اأو القت�شادية اأو الجتماعية التي تهم املجتمع البحريني.

الفكر ال�ضيا�ضي القدمي والو�ضيط )501265(: املتطلب ال�ضابق:  501101  )7

  تهدف هذه املادة اإىل و�شع اإطار نظري لدرا�شة الفكر ال�شيا�شي، كنتاج للرتاث ال�شيا�شي الإن�شاين من حيث املفهوم 

والن�شاأة والعالقة بينه وبني النظرية والفل�شفة ال�شيا�شية، ودرا�شة نتاج الفكر ال�شيا�شي الإن�شاين يف اأهم احل�شارات 

القدمية كال�شني والهند وبالد فار�س واحل�شارات العربية قبل الإ�شالم، مع الرتكيز على الفكر اليوناين والروماين 

والفكر ال�شيا�شي الغربي امل�شيحي وفكر ع�شر النه�شة.

النظم ال�ضيا�ضية العربية )501340(:  املتطلب ال�ضابق:  501101  )8

والوقوف على اختالفاتها،  العربية،  ال�شيا�شية  الأنظمة  ن�شاأة  اإىل  اأدت  التي  الظروف  اإىل درا�شة  املادة    تهدف هذه 

ومقومات وجودها، وما ميتاز به كل عن الآخر. واملتغريات ال�شيا�شية والتاريخية الطارئة، والهياكل الأ�شا�شية و�شرعية 

وتوجهات كل نظام من خالل تناول عدد من الأنظمة ال�شيا�شية العربية كنماذج تطبيقية ودرا�شتها باأ�شلوب حتليلي 

ومقارن.

النظام ال�ضيا�ضي اخلليجي )501341(: املتطلب ال�ضابق:  501101  )9

  تتناول هذه املادة درا�شة الهياكل ال�شيا�شية للنظام ال�شيا�شي يف دول  جمل�س التعاون اخلليجي، وتركز على درا�شة 

ال�شلطات املختلفة داخل النظام وموؤ�ش�شاته ال�شيا�شية، وكيفية �شنع القرار ال�شيا�شي، وعالقة ال�شلطات الت�شريعية 

والتنفيذية )جمل�س الوزراء( والق�شائية )املحاكم( ببع�شها البع�س، كما تتناول الأحزاب ال�شيا�شية والراأي العام يف 

دول جمل�س التعاون اخلليجي ، بالإ�شافة للموؤ�ش�شات الدينية والع�شكرية داخل النظام.

10(النظرية ال�ضيا�ضية )501360(: املتطلب ال�ضابق:  501101

بينها،  فيما  الرتباطية  والعالقات  ال�شيا�شية  الظواهر  وحتليل  ال�شيا�شي،  املجتمع  ن�شاأة  درا�شة  املادة  هذه    تتناول 

يف  واأثرها  الدولة  بن�شاأة  املتعلقة  واحلديثة،  واملتو�شطة  القدمية  ال�شيا�شية  النظريات  و�شرح  و�شف  على  وت�شتمل 
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والدميقراطية  ال�شيا�شية  وال�شرعية  والقيم  املفاهيم  على  والرتكيز  والجتماعية،  والقت�شادية  ال�شيا�شية  املجالت 

والليربالية واأهم النظريات احلديثة يف جمال التنمية ال�شيا�شية.

11(  منهاج العلوم ال�ضيا�ضية )501362(: املتطلب ال�ضابق:  300201

الأ�شاليب  ال�شيا�شة، عن طريق معرفة  ت�شتخدم عادة يف علم  التي  واملناهج  الطرق  املادة على درا�شة    تن�شب هذه 

والأدوات واملفاهيم املختلفة يف علم ال�شيا�شة، هذا وتتناول املادة الأ�ش�س النظرية والفل�شفية للبحوث امليدانية، التي 

تهتم بقيا�س ومعرفة اآراء ومواقف وميول الأفراد واجلماعات، كما تركز على تنمية القدرات على ا�شتخدام التقنيات 

التعليمية احلديثة والتعرف على الأ�شاليب املنهجية املختلفة يف تطور مفهوم العلوم ال�شيا�شية، وكيفية كتابة البحوث 

العلمية.

12(  الفكر ال�ضيا�ضي العربي والإ�ضالمي )501363(: املتطلب ال�ضابق:  501101

  تتناول هذه املادة درا�شة بيئة الفكر ال�شيا�شي العربي – الإ�شالمي وتطوره و�شماته املختلفة ومقارنته ببع�س الأفكار 

الربيع،  اأبي  ابن  والو�شيط:  الأول  الع�شر  الع�شور مبا�شرة من  الفكر يف خمتلف  اأعالم  الأخرى، ودرا�شة عدد من 

الفارابي، املارودي، ابن تيميه وابن خلدون، ومن الع�شر احلديث: جمال الدين الأفغاين، عبد الرحمن الكواكبي، 

حممد عبده وعلي عبد الرزاق.

  وتتناول التيارات الفكرية املعا�شرة كتيار القومية العربية والتيارات الإ�شالمية مع ا�شتعرا�س عدد من اأهم احلركات 

والأحزاب القومية والدينية يف الوطن العربي.

13(  الفكر ال�ضيا�ضي احلديث واملعا�ضر )501364(: املتطلب ال�ضابق:  501265

  تعترب هذه املادة مبثابة املكملة ملادة الفكر ال�شيا�شي القدمي والو�شيط، وهي بالتايل تتبع تطور الفكر ال�شيا�شي يف 

املراحل الالحقة: مراحل ن�شوء الدول القومية ثم مراحل الراإ�شمالية املختلفة وال�شرتاكية مبختلف تياراتها الفكرية 

والقومية والفا�شية والنازية والفو�شوية والنقابية وغريها، ودورها يف بناء و�شياغة الفكر ال�شيا�شي احلديث واملعا�شر 

الدويل  للنظام  الفكرية  والأطر  العوملة  كنظرية  ال�شيا�شي  الفكر  يف  احلديثة  التغريات  على  الرتكيز  مع  لل�شعوب. 

)اجلديد(.
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14(  علم الجتماع ال�ضيا�ضي )501366(: املتطلب ال�ضابق:  501101

وال�شيادة  وال�شلطة  املجتمع  مع  الدولة  ال�شيا�شية، وعالقة  الجتماعية  واملفاهيم  الق�شايا  درا�شة  املادة    تتناول هذه 

والطبقات والنخب الجتماعية، والدور الذي تلعبه البنى واملوؤ�ش�شات الجتماعية يف عملية �شنع القرار ال�شيا�شي، 

ال�شيا�شية  والأحزاب  الجتماعية  احلركات  درا�شة:  اإىل  بالإ�شافة  فيه،  املوؤثرة  والعوامل  العام  الراأي  واجتاهات 

وجماعات ال�شغط وامل�شالح والثقافة ال�شيا�شية يف املجتمع، والبريوقراطية والتكنوقراطية والنظم الرتبوية وال�شلطة 

ال�شيا�شية.

15( تدريب ميداين )501399(: املتطلب ال�ضابق)بعد 66 �ضاعة معتمدة(

  تهدف هذه املادة اإىل تزويد املتدربني بتجارب وممار�شات تدريبية، وباعتماد اأ�شلوب التوزيع على املوؤ�ش�شات الر�شمية 

حكومية كانت اأو غري حكومية ذات العالقة مبفاهيم العلوم ال�شيا�شية والدبلوما�شية من اأجل تعزيز قدرات املتدربني 

العملية من خالل العمل التطبيقي امليداين.

16( التنمية ال�ضيا�ضية )نظريات( )501444(: املتطلب ال�ضابق: 501241

  تتناول هذه املادة درا�شة موا�شيع التنمية والتحديث ال�شيا�شي، ونظرياتها واأبعادها وو�شائلها، وكل ما يتعلق بواقع 

وامل�شاركة  ودورها  ال�شيا�شية  والثقافة  الدميقراطية  والأطر  النامي  العامل  دول  يف  ح�شلت  التي  ال�شيا�شية  التنمية 

ال�شيا�شية، وبناء املوؤ�ش�شات يف الدولة اإىل غري ذلك من موا�شيع ذات عالقة.

17( مطالعات �ضيا�ضية )باللغة الإجنليزية( )501486(:

املتطلب ال�ضابق:501101 + 102102

  تركز هذه املادة على اختيار ن�شو�س باللغة الإجنليزية تتعلق بالعلوم ال�شيا�شية، ودرا�شتها حتلياًل وتف�شريًا، وبيان 

اللغة ال�شيا�شية وم�شطلحاتها املعروفة وتف�شريها وكيفية ا�شتخدامها، بالإ�شافة اإىل تناول الأ�ش�س النظرية ملناهج 

وطرق واأدوات البحث املميزة يف العلوم ال�شيا�شية، كما تهدف اإىل تنمية القدرات التحليلية املو�شوعية لدى الدار�شني 

عند درا�شتهم للظواهر ال�شيا�شية.
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18( حلقة بحث )501490(:

بالعلوم  الإرتباط  ذات  والنظريات  والفر�شيات  والإ�شكاليات  والنقدية  التحليلية  القدرات  تطوير  املادة    تتناول هذه 

الق�شايا  اأحد  حول  علمية  اأبحاث  وكتابة  اإعداد  خالل  من  تطبيقاتها،  واأوجه  الدبلوما�شية،  والدرا�شات  ال�شيا�شية 

ال�شيا�شية الهامة، ويتم اختيار املو�شوع مع مدر�س املـادة واإعـداده ثم عر�شه مـن قبل الباحث ومناق�شته جماعيًا، 

وجترى عليه التعديالت ال�شرورية، وبعد اإ�شتيفاء البحث لكامل �شروطه يقدم مطبوعًا لتقييمه ب�شكل النهائي.

19( درا�ضـات م�ضتقلة )501491(:

اأنها ذات اأهمية و�شرورة تغطيتها بالدرا�شة،    تهدف هذه املادة اىل طرح مو�شوعات حيوية م�شتجدة، يرى الق�شم 

وتناولها ب�شكل مو�شع ومعمق من اأجل تنمية القـدرات النظرية والتحليلية لدى الدار�شني مع �شرورة تغيري مو�شوعـات 

الدولية والإقليمية  ال�شيا�شية  اأق�شـاه ف�شلني درا�شيني فقط، حيث الظروف  اآخر، وبحـد  املادة من ف�شل اىل  هذه 

واملحلية تدفع مبو�شوعات جديدة يجدر الإهتمام بها.

20( الأحزاب ال�ضيا�ضية )501496(:

  تهدف هذه املادة اإىل و�شع اإطار نظري لدرا�شة الأحزاب ال�شيا�شية، يت�شمن مفهوم احلزب ون�شاأته واأنواع الأحزاب 

والتعددية  احلزبية  والثنائية  الواحد  احلزب  املختلفة:  احلزبية  النظم  درا�شة  اإىل  النتقال  ثم  العقائد،  حيث  من 

احلزبية، ومن ثم تو�شيح طبيعة العالقة بني الظاهرة احلزبية والدميقراطية ودرا�شة املحاولت التي �شعت لو�شع 

نظرية عامة حتكم الظاهرة احلزبية.

21( البحث التطبيقي )501498(: املتطلب ال�ضابق ) اجتياز 90 �ضاعة(

  تتناول هذه املادة تنمية القدرات العلمية والنظرية والتطبيقية لدى خريجي العلوم ال�شيا�شية والدرا�شات الدبلوما�شية، 

ملعرفة مدى اإملامهم باملنهجية العلمية، وم�شتوى حتملهم للم�شئولية العلمية والعملية، ومقدار حتليهم بالأمانة العلمية 

واملقدرة على التفكري اخلا�س، وبناء �شخ�شيتهم الذاتية من خالل التعبري بطريقة علمية عما اكت�شبوه من معلومات 

وجتارب �شخ�شية، وابتعادهم عن الرجتالية، ومتيزهم عن الآخرين با�شتخدام املناهج العلمية للو�شول اإىل احلقائق 

املقنعة بدون ت�شرع وادعاء، وبناء ال�شتعداد لديهم ل�شتكمال درا�شاتهم العليا، من خالل التوجيه ال�شحيح الذي 

يخدمهم ويهيئهم لإعداد اأبحاثهم امل�شتقبلية على اأنواعها.
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22( مبادئ العالقات الدولية )502102(:

  تتناول هذه املادة ماهية املجتمع الدويل وحتديد مفاهيمه، وظهور علم العالقات الدولية والذي يعد املجتمع الدويل 

الأخرى،  الجتماعية  بالعلوم  عالقته  واإ�شكالية  واهتماماته  وم�شامينه  ومفاهيمه  ماهيته  على  الرتكيز  مع  مادته، 

خالل  من  وتف�شريهم  املجتمع،  هذا  اأ�شخا�س  تعدد  على  للوقوف  كمدخل  الدويل  ال�شخ�س  ماهية  لتحديد  و�شوًل 

جمموعة معايري ذات دلله بق�شد حتديد مكانة ودور كل منهم على ال�شاحة الدولية.

23( ق�ضايا دولية معا�ضرة )502111(:

النظام  بو�شف  فتبداأ  الدوليني،  والأمن  ال�شالم  تهدد  التي  املعا�شرة  الدولية  وامل�شاكل  الق�شايا  املادة  هذه    تتناول 

مثل:  الق�شايا  هذه  اأهم  درا�شة  ثم  اجلديد،  العاملي  النظام  بروز  ودواعي  الع�شرين،  القرن  خالل  وتطوره  الدويل 

�شراع الدول الكربى للهيمنة على الدول النامية، وق�شايا الأمن الغذائي وال�شراعات املحتملة على املياه وامل�شادر 

الالجئني.  وم�شاكل  واحل�شارات،  والدينية  والعرقية  القبلية  وال�شراعات  والإقليمية  الأهلية  واحلروب  الطبيعية، 

كهيمنة ال�شركات املتعددة اجلن�شيات والعوملة واآثارها ال�شيا�شية والقت�شادية والجتماعية، و�شباق الت�شلح وم�شتقبل 

ال�شراعات الإقليمية والدولية يف ظل انت�شار الأ�شلحة البال�شتية ثم مناق�شة م�شتقبل املجتمع الدويل وت�شوراته يف 

القرن القادم.

24( القانون الدويل العام )502222(:  املتطلب ال�ضابق: 502102

  تتناول هذه املادة طبيعة املجتمع الدويل املعا�شر، والتعريف بالقانون الدويل العام، وطبيعته، ومتيزه عن القانون 

لدرا�شته،  املختلفة  املنهجيات  تتناول  كما  والدولية،  الداخلية  القوانني  اأنواع  خمتلف  وبني  بينه  والعالقة  اخلا�س، 

ومن ثم عالقته مع باقي العلوم الجتماعية، لتنتقل بعد ذلك لدرا�شة التطور التاريخي للقانون الدويل منذ القدم 

والثانوية  الأ�شلية  و�شتت�شمن كذلك م�شادره  وتدوينه.   وموؤيداته  اإلزاميته  وتتناول طبيعته من حيث  اليوم،  وحتى 

وال�شتدللية ثم الإ�شافية خلدمة درا�شة الأ�شخا�س القانونيني يف املجتمع الدويل.

25( اجلغرافيا ال�ضيا�ضية )502243(: املتطلب ال�ضابق: 502102

والب�شرية  الطبيعية  الدول  ومقومات  واجليوبولتكيا،  ال�شيا�شية  اجلغرافيا  يف  البحث  مناهج  املادة  هذه    تتناول 

ملاهان  التقليدية:   اجليوا�شرتاتيجية  ونظريات  والدويل.  الإقليمي  ودورها  الدولة  فعالية  على  واأثرها  والقت�شادية 

وماكندر و�شبيكمان ... الخ واأثرها على �شيا�شات الدول الكربى وبلدان العامل الأخرى، وكذلك التطورات اجليوبولتيكية 
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بعد احلرب الباردة ومفاهيمها احلديثة، وتعزيز املادة بجوانب تطبيقية يف اجلغرافيا ال�شيا�شية بالن�شبة لدول ال�شرق 

الأو�شط وق�شايا احلدود والنزاعات الإقليمية. والنظرة اجليوبوليتيكية للعامل العربي، واأثر اجلغرافيا على ال�شيا�شتني 

الداخلية واخلارجية البحرينية، واملجال احليوي يف دول اخلليج وعلى ال�شتقرار ال�شيا�شي يف املنطقة.

26( نظرية املنظمات الدولية )502320(: املتطلب ال�ضابق: 502102

الدولية لإبراز �شخ�شيتها من  ب�شكل خا�س على املنظمات  واأ�شخا�شه، والرتكيز  الدويل  املادة املجتمع    تتناول هذه 

الناحيتني القانونية والوظيفية. ومن ناحية تطبيقية درا�شة مف�شلة للمنظمات الدولية والإقليمية من حيث: تعريفها، 

املتحدة وجامعة  الأمم  والرتكيز كنماذج على منظمة  فعاليتها،  بها، مدى  تقوم  التي  الأعمال  اأهدافها، ع�شويتها، 

اإحداها يف  لأدوار  تقييم عملي  و�شيتم  املتخ�ش�شة.  ووكالتها  وفروعها  امل�شرتكة،  الأوروبية  وال�شوق  العربية  الدول 

معاجلة اإحدى الق�شايا الدولية من خالل ا�شتخدام اأ�شلوب لعب الأدوار.

27( ال�ضيا�ضة اخلارجية املقارنة )502322(: املتطلب ال�ضابق: 502102

  تتناول هذه املادة اأدوات واأجهزة ال�شيا�شة اخلارجية للدول الكربى، واملبادئ والأ�ش�س التي حتكم عملية �شنع ال�شيا�شة 

درا�شة  اإىل  اإ�شافة  القرار.  املوؤثرة يف عملية �شنع  والعنا�شر  الداخلية واخلارجية  الأبعاد  فيها، وحتديد  اخلارجية 

)منوذج( ال�شيا�شة اخلارجية لالإحتاد ال�شوفيتي قبل انهياره ودور رو�شيا كوريثة له على ال�شاحة الدولية.

28( ال�ضيا�ضة اخلارجية للدول العربية )502325(: املتطلب ال�ضابق: 502102

واجلغرافية  والقت�شادية  ال�شيا�شة  بيئته  معطيات  وحتليل  العربي،  الإقليمي  النظام  درا�شة  املادة  هذه    تتناول 

والتاريخية، وكذلك امل�شوغات الد�شتورية ذات العالقة املوؤثرة على �شياغة وتنفيذ حمتوى ال�شيا�شة اخلارجية لعدد 

من الدول العربية كنماذج تطبيقية خمتارة، مع الرتكيز على التحليل املقارن واأمناط التفاعالت ال�شيا�شية، ودور 

عوامل البيئة الكلية لل�شيا�شة اخلارجية لتلك الدول والتغذية الإ�شرتجاعية املرتتبة على القرارات املتخذة، ومن ثم 

بيان اأهداف وو�شائل تنفيذ تلك ال�شيا�شات.

29( دول اجلوار للوطن العربي )502329(: املتطلب ال�ضابق: 502102

  تتناول هذه املادة يف العالقات اخلارجية لدول جوار الأقطار العربية والنا�شئة ب�شبب املواقع اجلغرافية لكال الطرفني، 

بع�س  معاجلة  بها  متت  التي  والكيفية  العربية،  الأقطار  اإزاء  اجلوار  دول  تتبعها  التي  ال�شيا�شات  تناول  خالل  من 
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املياه والأقليات والتنمية والتجارة  واأزمة  القومي وم�شاكل احلدود  الدول: كالأمن  التي تهم هذه  الرئي�شية  الق�شايا 

الدولية، ودور هذه الدول يف النزاعات الإقليمية.

30( نظريات العالقات الدولية )502400(: املتطلب ال�ضابق: 502102

  تتناول هذه املادة الأطر النظرية واملفاهيم العلمية التي ت�شهم يف تنمية الأفكار، لفهم اأف�شل للعالقات الدولية يف 

للمجتمع  العلمي  التنظري  على  وتركز  متعدد.   اأو  القطبية  واأحادي  القطبية  ثنائي  عاملني  بني  ما  النتقالية  املرحلة 

الدويل من خالل التمييز بني الفكر التقليدي )الفل�شفي التاريخي القانوين( والنظريات احلديثة )امل�شماة العلمية 

– الكمية(، وذلك بدرا�شة املدار�س الفكرية ذات العالقة ، ونظرياتها املختلفة و�شوًل اإىل عودة النظريات القدمية 
واجلديدة التي ظهرت يف عقد الت�شعينات مثل: الواقعية اجلديدة والكونية وعرب الوطنية البنيوية والليربالية اجلديدة 

والنهيار و�شدام احل�شارات والدرا�شات امل�شتقبلية.

31( ال�ضيا�ضة اخلارجية البحرينية )502323(: املتطلب ال�ضابق: 502102

  تتناول درا�شة هذه املادة كيفية �شناعة ال�شيا�شة اخلارجية البحرينية، وبيان طبيعتها مع الأخذ بعني العتبار العوامل 

املوؤثرة يف هذه ال�شيا�شة: الداخلية واخلارجية، وحتليل املبادئ التي حتكم عملية �شنع القرارات، واأهدافها واأ�شاليب 

ممار�شتها واإدارتها، تتناول اجلوانب التطبيقية لهذه ال�شيا�شة يف اإطار توجهها و�شوابطها على ال�شاحة الدولية، مع 

ترتيب زيارة ميدانية لوزارة اخلارجية البحرينية والجتماع ب�شانعي القرار فيها، والإطالع عن كثب على الدوائر 

الربملان  متثيل  من   )  ROLE PLAYING(الأدوار لعب  اأ�شلوب  ي�شتخدم  و�شوف  منها،  تت�شكل  التي  والأجهزة 

البحريني.

32( م�ضكالت الدول النامية )502446(:  املتطلب ال�ضابق: 502102

  تتناول هذه املادة امل�شكالت ال�شيا�شية والثقافية والقت�شادية والجتماعية التي تواجه دول العامل النامي، وتعرت�س 

�شبيله يف طريق النمو والتطور، وتركز على و�شف ومعرفة هذه امل�شاكل واأ�شبابها، وماهية الأبعاد ال�شيا�شية والتنمويـة 

ا�شتخدام  التي حاولت معاجلتها، و�شيتم  الإقليمية والدولية  املبادرات  اأهـم  ا�شتعرا�س  اإىل  ل�شتمرارها، بالإ�شافـة 

التخلف،  مثل:  النامية  الدول  منها  تعاين  التي  امل�شكالت  من  لعدد   ،)CASE STUDY( احلالة  درا�شة  اأ�شلوب 

الت�شحر، املديونية،  اجلوع، الفقر، هجرة الأدمغة والتفجر ال�شكاين وتلوث البيئة.
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33( درا�ضات اإ�ضرتاتيجية )502483(: املتطلب ال�ضابق: 503116

  تتناول هذه املادة مفاهيم ومعاين الإ�شرتاتيجية مبختلف جوانبها النظرية والعلمية من خالل تطور الفكر والنظريات 

الإ�شرتاتيجية املختلفة وا�شتعرا�س اأنواع الإ�شرتاتيجية ومفاهيم الأمن املتعددة واجتاهات واأ�شباب ودوافع ومظاهر 

�شباق الت�شليح على امل�شتويات الدولية والإقليمية والوطنية ومعاهدات احلد من الت�شلح الثنائية واملتعددة، مع الرتكيز 

على الن�شاط الذي تقوم به الأمم املتحدة، ووكالة الطاقة الدولية IAEA وغريها من املنظمات املتخ�ش�شة يف هذا 

املجال مع الرتكيز على اإقليم ال�شرق الأو�شط.

34( العالقات الإقت�ضادية الدولية )502488(: املتطلب ال�ضابق:502102

  تتناول هذه املادة التعريف باأهم اجلوانب ال�شيا�شية للعالقات القت�شادية الدولية، من خالل درا�شة نظريات التجارة 

الدولية والنظام النقدي الدويل وتطوره، واملوؤ�ش�شات القت�شادية الدولية مثل: �شندوق النقد الدويل، البنك الدويل، 

ومنظمة التجارة العاملية، وعالقات ال�شمال باجلنوب ودور ال�شركات املتعددة اجلن�شية يف القت�شاد الدويل والعالقات 

الدولية، مع الرتكيز على التكتالت والأزمات القت�شادية الدولية املعا�شرة واآثارها ال�شيا�شية.

35( اأ�ضول الدبلوما�ضية )503116(:

  تتناول هذه املادة درا�شة اأ�شول الدبلوما�شية وا�شكالياتها وحتديدها كم�شطلح من بني امل�شطلحات الأخرى للدرا�شات 

الدولية، ومن ثم تطور مفاهيمها املختلفة يف تطور املجتمع الدويل و�شوًل للحا�شر، من خالل تعريفاتها املختلفة، 

والقن�شلية،  الدبلوما�شية  العالقات  والتن�شيق بني  والختالف  الت�شابه  واأوجه  والقن�شل،  بالدبلوما�شي  التعريف  ثم 

الع�شور  القدمية،  املجتمعات  الثالث:  التقليدية  للدبلوما�شية عرب مراحلها  التاريخي  التطور  اإىل  النتقال  يتم  كما 

الو�شطى، الع�شور احلديثة، ليتم بعد ذلك درا�شة الو�شع احلايل للدبلوما�شية �شمن اإطار ما ي�شمى باملجتمع الدويل 

احلايل.

36( اإدارة الأزمات الدولية )503225(:  املتطلب ال�ضابق: 0503116

التي تف�شر  التعامل مع بع�س النظريات  التعريف بالأزمات الدولية، وحتديد مفهومها من خالل    تتناول هذه املادة 

طبيعة الأزمة الدولية، كما تعالج الأ�شباب ال�شيا�شية القت�شادية والجتماعية لن�شوء الأزمة، والطرق التقليدية وغري 

التقليدية املتبعة ملعاجلة الأزمات واحتوائها، و�شفات ال�شلوك ال�شيا�شي للقرار يف جو الأزمة، بحيث يتم ذلك من 

خالل اعتماد اأ�شلوب لعب الأدوار .
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37( فـن املفاو�ضـات )503282(:

  تتناول هذه املادة مبادئ علم التفاو�س يف الق�شايا الجتماعية والقت�شادية وال�شيا�شية، مع الرتكيز على نظريات 

اإ�شافة اإىل تناول ا�شرتاتيجيات التفاو�س مع الرتكيز على مناذج  وقواعد التفاو�س واجلوانب النف�شية والقانونية، 

تطبيقية يف ق�شايا التفاو�س مبختلف اأنواعها واأ�شاليبها واإ�شرتاتيجيتها والتكتيكات يف امل�شاومات التي ميكن تبنيها 

يف العملية التفاو�شية.

38( القانون الدبلوما�ضي والقن�ضلي )503283(: املتطلب ال�ضابق: 0503116

  تتناول هذه املادة البعثات الدبلوما�شية الدائمة من حيث، اإقامة العالقات الدبلوما�شية و�شروطها واأنواعها ومكوناتها 

تناول  اإىل  بالإ�شافة  والزمان،  والأ�شخا�س  املكان  حيث  من  �شريانها  ومدى  املمنوحة  واحل�شانات  والمتيازات 

البعثات القن�شلية، من ناحية املفهوم والقواعد والقوانني التي حتكمها، و�شروط اإقامتها، ودرجاتها واخت�شا�شاتها، 

والمتيازات واحل�شانات التي تلحق بها. ا�شتنادًا اإىل اتفاقيتي فيينا لعام 1961، 1963. مع احلر�س على ت�شمني 

املادة اأهم امل�شطلحات الدبلوما�شية والقن�شلية باللغتني  الإجنليزية و العربية.

39( الدبلوما�ضية يف النظرية واملمار�ضة )503384(: املتطلب ال�ضابق: 0503283

النظرية والتطبيقية  الناحيتني  الدبلوما�شية املركزية والفرعية )اخلارجية(، من  اأجهزة  املادة درا�شة    تتناول هذه 

وت�شمينها املوا�شيع التالية: رئي�س الدولة، رئي�س الوزراء، وزير اخلارجية، وزراء اآخرون، الربملان، قيادة املخابرات 

الدولية ومن ثم  الدولية، دبلوما�شية املنظمات  املوؤمترات  البعثات اخلا�شة،  الدائمة،  الدبلوما�شية  البعثات  العامة، 

بع�س اأنواع الدبلوما�شية مثل: الدبلوما�شية املبا�شرة، دبلوما�شية القمة، دبلوما�شية املنا�شبات والدبلوما�شية ال�شرية.
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قسم المحاسبة والتمويل
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ق�ضم املحا�ضبة والتمويل

ر�ضالة الق�ضم:

تتحدد ر�شالة الق�شم يف اإعداد الكوادر املوؤهلة علميا وعمليا باأحدث املعارف املحا�شبية واملالية، ذلك تلبية لحتياجات 

ال�شوق املحلي و اخلليجي، وكذلك اإعداد كادر متخ�ش�س من الباحثني يف جمالت التخ�ش�شات التي يطرحها الق�شم، مبا 

يعزز الدور املحا�شبي واملايل يف حل امل�شكالت والق�شايا املالية واملحا�شبية املعا�شرة،  وي�شاهم يف تطوير الإطار النظري 

للعلوم املحا�شبية واملالية، كما ويتطلع الق�شم اإىل تطوير حركة البحث العلمي يف املجالت املحا�شبية واملالية وتخريج كادر 

متخ�ش�س من حملة املاج�شتري لتلبية متطلبات و احتياجات املجتمع يف مملكة البحرين ودول جمل�س التعاون اخلليجي 

تلبية لنظرة  والتنمية  التقدم  و اخلا�شة، ودفع عجلة  العامة  املوؤ�ش�شات  و  الوزارات  و  العلمية  املراكز  و  ورفد اجلامعات 

مملكة البحرين 2030.
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اأهداف الق�ضم:

يهدف الق�شم من خالل تطلعاته امل�شتقبلية اإىل اإجناز الأهداف التالية 

تهيئة متطلبات الدرا�شة يف الق�شم مبا يتما�شى والتطورات العلمية والتقنية املعا�شرة.  .1  

اإعداد كوادر من املتخ�ش�شني موؤهلني علميًا وعمليًا للعمل يف خمتلف املجالت املحا�شبية واملالية.  .2  

 CPA، CMA 3.  م�شاعدة الطلبة واإعدادهم لنيل �شهادات مهنية معتمدة يف املجالت املحا�شبية واملالية مثل  

CFA ، وذلك من خالل تركيز الربنامج على املواد املحا�شبية واملالية املتقدمة من حيث الكم والنوع.
4.  تزويد الطلبة ب�شكل م�شتمر باأحدث املعارف والتقنيات لتمكينهم من متابعة درا�شاتهم العليا.  

5.  تنمية الفكر العلمي التحليلي والتطبيقات العملية وروح العمل اجلماعي والربط بني املعرفة العلمية والتطبيقات   

للمحا�شبة  والتقني  العملي  التطبيقي  النظري واجلانب  الفكري  العملية، وذلك من خالل اجلمع بني اجلانب 

وفق  وتاأهيلهم  للطلبة  العلمية  املادة  اي�شال  لغر�س  املتاحة  التدري�س  وو�شائل  الطرق  اأحدث  باعتماد  واملالية 

متطلبات ال�شوق ومتكينهم من مواجهة التحديات واملناف�شة.

6.  تطوير اجلانب التطبيقي يف التدري�س من خالل ا�شتخدام اأ�شاليب احلالة اأو الواقع امليداين، مع ا�شتخدام وا�شع   

التطبيقات  التقنيات يف  اأحدث  التعامل مع  تهيئة كوادر علمية قادرة على  الق�شم يف  للحا�شوب نظرا حلر�س 

املحا�شبية.

املالية  الدرا�شات  يف  العلمي  البحث  واأ�شاليب  مناهج  اإتباع  خالل  من  البحثية  املاج�شتري  طلبة  قدرات  7.  تنمية   

واملحا�شبية.

دعم الجتاهات اخلا�شة بالتمويل املتوافق مع ال�شريعة الإ�شالمية.  .8  

9.  تنمية القدرات العلمية للراغبني يف التوا�شل مع امل�شار الأكادميي واإك�شابهم القدرات النظرية والعملية املطلوبة   

للعمل يف املوؤ�ش�شات وال�شركات املالية والبنوك.

10.  تنمية العالقات العلمية والتعاون بني الق�شم والأق�شام املناظرة يف اجلامعات البحرينية والعربية والأجنبية.  

ال�شعي لإيجاد فر�س عمل للخريجني يف ال�شوقني املحلي واخلليجي.  .11  
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الدرجة العلمية التي يقدمها الق�ضم:

بكالوريو�س يف املحا�شبة.  -1  

بكالوريو�س يف العلوم املالية واملحا�شبية.  -2  

ماج�شتري يف املحا�شبة والتمويل.  -3  

برامج الق�ضم

يقدم ق�ضم املحا�ضبة والتمويل برنامج البكالوريو�س يف:

املحا�شبة.  .1  

العلوم املالية واملحا�شبية.  .2  

يقدم ق�ضم املحا�ضبة والتمويل برنامج املاج�ضتري يف:

املحا�شبة والتمويل.  .1 	

متطلبات اخلطة الدرا�ضية لربامج البكالوريو�س:

 يتطلب للتخرج لنيل �شهادة البكالوريو�س يف املحا�شبة و�شهادة البكالوريو�س يف العلوم املالية واملحا�شبية جناح الطالب يف 

)132( �شاعة معتمدة كما هو مبني اأدناه وح�شوله على معدل تراكمي ل يقل عن %60.

متطلبات التخرج لربنامج البكالوريو�س يف املحا�ضبة

متطلبات اجلامعة

)21 �ضاعة(

متطلبات الكلية

)24 �ضاعة(

متطلبات التخ�ض�س

متطلبات حرة)81 �ضاعة(

)3 �ضاعات( 75اإجباري21اإجباري15اإجباري

6اختياري3اختياري6اختياري  
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2124813املجموع

املتطلبات الإجبارية : 15 �ضاعة معتمدة:

اإ�ضم املادةرقم املادة ال�ضاعات املعتمدة  

3اللغة العربية101101

3اللغة الإجنليزية )1(102101

3اللغة الإجنليزية )2(102102

3مهارات حا�شوب )1(1301100

3تاريخ وح�شارة البحرين501105  

املتطلبات الختيارية )6( �ضاعات معتمدة يختارها الطالب 

املجموعة الأوىل )3(    

ال�ضاعات املعتمدةاإ�ضم املادةرقم املادة

3الثقافة الإ�شالمية701101

3الإ�شالم وق�شايا الع�شر702101

3الأخالق يف الإ�شالم702102

املجموعة الثانية )3(

ال�ضاعات املعتمدةاإ�ضم املادةرقم املادة

3مهارات حياتية100101

3حقوق الإن�شان602143

3مدخل اإىل علم الجتماع106101

3الإن�شان والبيئة106107

3مدخل اإىل علم املكتبات111111

3الثقافة القت�شادية301100

3مو�شوعات خا�شة1000100

3مهارات حا�شوب )3(300101



199 198

متطلبات الكلية الإجبارية 21 �ضاعة معتمدة

Module Code
رمز املقرر

Module Name
اأ�ضم املقرر

Credit Hours
ال�ضاعات املعتمدة

Progression requirements
املتطلب ال�ضابق

300100 مهارات حا�شوب )2( 3 1301100

300201 اأ�شاليب البحث العلمي 3 -

301101 مدخل اإىل العلوم القت�شادية 3 -

302101 مبادئ املحا�شبة )1( 3 -

402101 مبادئ الإدارة )1( 3 -

407101 مبادئ الت�شويق 3 -

501101 مدخل اإىل العلوم ال�شيا�شية 3 -

متطلبات التخ�ض�س )81( �ضاعة معتمدة

اأ. مواد التخ�ض�س الإجبارية )75( �ضاعة معتمدة

Module Code
رمز املقرر

Module Name
اأ�ضم املقرر

Credit Hours
ال�ضاعات املعتمدة

Progression requirements
املتطلب ال�ضابق

201100 الريا�شيات 3 -

201131 مبادئ الحتمالت والإح�شاء 3 -

302102 مبادئ املحا�شبة )2( 3 302101

302210 E حما�شبة متو�شطة 3 302102 و 102101

302214 حما�شبة ال�شركات 3 302102

302220 مدخل اإىل حما�شبة التكاليف 3 302210 اأو 302101

302251 حما�شبة با�شتخدام احلا�شوب )1( 3 300100

302315 املحا�شبة ال�شريبية 3 302214

302317 E حتليل القوائم املالية 3 102101

302318 املحا�شبة احلكومية 3 302214

302321 حما�شبة التكاليف ال�شناعية 3 302220

302324 الأ�شاليب الكمية يف املحا�شبة 3 302321 + 201100

302331 مراجعة احل�شابات )1( 3 302210 + 302317
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302344 نظم حما�شبية خا�شة )1( 3 302321

302345 حما�شبة املن�شاآت املالية 3 302321

302398 تدريب ميداين ) حما�شبة ( 3 86 �شاعة

302417 نظم املعلومات املحا�شبية 3 302453

302418 املحا�شبة املتقدمة 3 302214

302419 نظرية املحا�شبة 3 302418

302425 حما�شبة التكاليف املعيارية 3 302321

302426 حما�شبة اإدارية 3 302425 اأو 302220

302433 E معايري املحا�شبة الدولية 3 302419

302434 مراجعة احل�شابات )2( 3 302331

302453 حما�شبة با�شتخدام احلا�شوب )2( 3 302251

302498 البحث التطبيقي ) حما�شبة ( 3 90 �شاعة

802105 E )1( الإدارة املالية 3 302101

ب. مواد التخ�ض�س الختيارية 6 �ضاعات

302311 املحا�شبة يف الفكر الإ�شالمي 3

302319 املحا�شبة عن �شريبة املبيعات 3

302322 حما�شبة التكاليف الزراعية 3

302444 نظم حما�شبية خا�شة )2( 3

302445 حما�شبة البرتول 3

302446 م�شكالت حما�شبية معا�شرة 3

302454 تطبيقات حما�شبية )حا�شوب( 3

402322 اإدارة املوارد الب�شرية 3

402352 اإدارة الإنتاج والعمليات )1( 3

402414 نظرية املنظمة 3

402418 نظرية القرارات وتطبيقاتها 3

402420 ال�شلوك التنظيمي 3

402445 اإدارة اجلودة ال�شاملة 3

405222 اإدارة ال�شتثمار 3

407222 اإدارة املبيعات 3
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407446 E الت�شويق الإلكرتوين 3

اخلطة ال�ضرت�ضادية ت�ضاعد الطالب يف حتديد اختياراته

ال�ضنة الأوىل:  الف�ضل الدرا�ضي الأول )18( �ضاعة معتمدة

املتطلب ال�ضابقال�ضاعات املعتمدةاأ�ضم املادةرقم املادة

3اللغة العربية101101

3اللغة الجنليزية )1(102101

3مدخل اإىل العلوم القت�شادية301101

3مبادئ املحا�شبة )1(302101

3مبادئ الإدارة )1(402101

3متطلب جامعة اختياري-

ال�ضنة الأوىل:  الف�ضل الدرا�ضي الثاين )15( �ضاعة معتمدة

املتطلب ال�ضابقال�ضاعات املعتمدةاأ�ضم املادةرقم املادة

3102101اللغة الإجنليزية )2(102102

3مهارات حا�شوب )1(1301100

3302101مبادئ املحا�شبة )2(302102

3الريا�شيات201100

3متطلب جامعة اختياري-

اجتياز الطالب لهذا امل�ضتوى يك�ضبه مهارة امل�ضاركة يف النقا�س اجلماعي وتبادل الآراء ويوؤهله للتعرف 

على املفاهيم الأ�ضا�ضية احلديثة يف املحا�ضبة.

ال�ضنة الثانية:  الف�ضل الدرا�ضي الأول )15( �ضاعة معتمدة

املتطلب ال�ضابقال�ضاعات املعتمدةاأ�ضم املادةرقم املادة

31301100مهارات حا�شوب )2(300100

3اأ�شاليب البحث العلمي300201

302210E 302102 و 3102101حما�شبة متو�شطة
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3302102حما�شبة �شركات302214

3201100مبادئ الحتمالت والإح�شاء201131

ال�ضنة الثانية:  الف�ضل الدرا�ضي الثاين )15( �ضاعة معتمدة

املتطلب ال�ضابقال�ضاعات املعتمدةاأ�ضم املادةرقم املادة

302210 اأو 3302101مدخل اإىل حما�شبة التكاليف302220

3300100حما�شبة با�شتخدام احلا�شوب )1(302251

3مبادئ الت�شويق407101

3مدخل اإىل العلوم ال�شيا�شية501101

3متطلب جامعي اختياري

اجتياز الطالب لهذا امل�ضتوى يك�ضبه مهارة التحليل ويوؤهله اإىل ا�ضتخدام املعلومات املحا�ضبية لأغرا�س التطبيق.

ال�ضنة الثالثة:  الف�ضل الدرا�ضي الأول )18( �ضاعة معتمدة

املتطلب ال�ضابقال�ضاعات املعتمدةاأ�ضم املادةرقم املادة

3302214املحا�شبة ال�شريبية302315

302317E 3302214حتليل القوائم املالية

3302214املحا�شبة احلكومية302318

3302220حما�شبة التكاليف ال�شناعية302321

3متطلب كلية اختياري

3متطلب حر

ال�ضنة الثالثة:  الف�ضل الدرا�ضي الثاين )18( �ضاعة معتمدة

املتطلب ال�ضابقال�ضاعات املعتمدةاأ�ضم املادةرقم املادة

201100+3302321الأ�شاليب الكمية يف املحا�شبة302324

302317+3302210مراجعة احل�شابات )1(302331

3302321نظم حما�شبية خا�شة )1(302344

3302321حما�شبة املن�شاآت املالية302345

802105E   )1( 3302101اإدارة مالية
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86 �شاعة3تدريب ميداين ) حما�شبة(302398

3متطلب تخ�ش�س اختياري

اجتياز الطالب لهذا امل�ضتوى يك�ضبه مهارة التعامل مع احلالت العملية ويوؤهله اإىل التدريب امليداين.

ال�ضنة الرابعة:  الف�ضل الدرا�ضي الأول )15( �ضاعة معتمدة

املتطلب ال�ضابقال�ضاعات املعتمدةاأ�ضم املادةرقم املادة

3302214املحا�شبة املتقدمة302418

3302321حما�شبة التكاليف املعيارية302425

3302331مراجعة احل�شابات )2(302434

3302251حما�شبة با�شتخدام احلا�شوب )2(302453

3متطلب تخ�ش�س اختياري

ال�شنة الرابعة:  الف�شل الدرا�شي الثاين )15( �شاعة معتمدة

املتطلب ال�شابقال�شاعات املعتمدةاأ�شم املادةرقم املادة

3302453نظم املعلومات املحا�شبية302417

3302418نظرية املحا�شبة302419

302425 اأو 3302220حما�شبة اإدارية302426

302433E 3302419معايري املحا�شبة الدولية

90 �شاعة3البحث التطبيقي ) حما�شبة (302498

املحا�ضبة  جمال  يف  املتخ�ض�ضة  والبحوث  التقارير  اإعداد  مهارة  يك�ضبه  امل�ضتوى  لهذا  الطالب  اجتياز 

واتخاذ القرارات املحا�ضبية ويوؤهله اإىل اكت�ضاب قدرات حتليلية وا�ضتنتاجيه.

و�ضف خمت�ضر ملواد اخلطة الدرا�ضية لربنامج البكالوريو�س يف املحا�ضبة:

1(  مبادئ املحا�ضبة )1( )302101(:

اإىل تعريف الطالب بالنظام املحا�شبي للم�شروعات الفردية واإىل تدريبه على التطبيق العملي    يهدف هذا املقرر 

العمليات  هذه  بتبويب  ومرورًا  حما�شبيًا  واإثباتها  املالية  العمليات  اأنواع  بني  التمييز  من  بدءًا  املحا�شبية  للدورة 



205 204

وتلخي�شها، وانتهاءًا بت�شحيح الأخطاء املمكنة واملحتملة اإ�شافة اإىل تنظيم ح�شابي املتاجرة و الأرباح واخل�شائر 

وامليزانية العمومية من خالل اإعداد ميزان املراجعة.

2(  مبادئ املحا�ضبة )2( )302102(: املتطلب ال�ضابق:  302101

املحا�شبية  املبادئ  الأ�شا�شية،  املحا�شبية  الفرو�س  ويتناول:  اجلردية  والت�شويات  اجلرد  يف  املقرر  هذا    يبحث 

تقييم  وامل�شروفات،  الإيرادات  ت�شوية  املحا�شبي،  القيا�س  يف  ال�شتحقاق  واأ�شا�س  النقدي  الأ�شا�س  الأ�شا�شية، 

املوجودات واملطلوبات، اإعداد وا�شتخدام قائمة الت�شوية، واإعداد القوائم املالية اخلتامية وورقة العمل.

حما�ضبة متو�ضطة E )302210(: املتطلب ال�ضابق:  102101+302102  )3

اإعطاء  مع  املالية  املحا�شبة  جمال  يف  الهامة  واملهنية  العلمية  التطورات  جمموعة  تو�شيح  اىل  امل�شاق  هذا    يهدف 

الطالب فكرة وا�شحة عن القوائم املالية وبناء قدرته على تقييم الطرق املحا�شبية وت�شمل طرق اإعداد قائمة الدخل 

باملرحلة الواحدة واملراحل املتعددة و الأ�شكال املختلفة لقائمة املركز املايل، طرق حتقيق الإيراد، ال�شندات وطرق 

اإعداد قائمة التدفقات النقدية.   

حما�ضبة �ضركات )302214(: املتطلب ال�ضابق:  302102   )4

  يهدف هذا امل�شاق اىل تعليم الطالب باملبادئ املحا�شبية اخلا�شة ب�شركات الأموال والأ�شخا�س ويتناول: تكوينها 

واإعداد ح�شاباتها اخلتامية بال�شافة اإىل املعاجلة املحا�شبية لن�شمام �شريك جديد اأو انف�شال �شريك اأو ت�شفية 

ال�شركة، اإ�شافة اىل معاجلة عدة حالت حما�شبية مثل اأ�شهم اخلزينة و�شندات القر�س وتوزيع الأرباح.

مدخل اإىل حما�ضبة التكاليف )302220(: املتطلب ال�ضابق: 302210 اأو 302101  )5

  يهدف هذا املقرر اإىل ح�شاب تكلفة وحدة املنتج لأغرا�س الت�شعري، ويتناول مقومات حما�شبة التكاليف، الختالف 

بني التكلفة والنفقة، اأ�ش�س حتليل وت�شنيف عنا�شر التكاليف، املحا�شبة عن املواد، املحا�شبة عن الأجور، املحا�شبة 

عن امل�شروفات غري املبا�شرة، قوائم التكاليف وفق طريقتي التحميل الإجمالية واملتغرية.

حما�ضبة با�ضتخدام احلا�ضوب )1( )302251(: املتطلب ال�ضابق:  300100  )6

  يهدف هذا املقرر اإىل تدريب الطالب على ا�شتخدام جداول العمل الإلكرتونية )Excel حاليًا(، حيث تعد جداول 
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العمل الإلكرتونية اأداة هامة لأغرا�س التحليل املايل والتخطيط. ويتم تدريب الطالب على تطبيقات مثل – اإعداد 

قائمة الدخل باملرحلة الواحدة واملراحل املتعددة وامليزانية العمومية وقائمة املركز املايل وقائمة التدفقات النقدية. 

اإ�شافة اإىل تدريب الطالب على ا�شتخدام وت�شغيل اأحد الربامج املحا�شبية اجلاهزة امل�شتخدمة عمليًا.

املحا�ضبة ال�ضريبية )302315(: املتطلب ال�ضابق:  302214   )7

  يبحث هذا املقرر يف الأ�شول والقواعد وال�شوابط حل�شاب الإيرادات اخلا�شعة لل�شريبة، ويتناول الربح املحا�شبي 

والربح ال�شريبي وكيفية التوفيق بينهما، حتديد الوعاء ال�شريبي لل�شركات امل�شاهمة ول�شركات الأ�شخا�س ولالأفراد 

واملوظفني وامل�شتخدمني من خالل تطبيقات وحالت عملية.

حتليل القوائم املالية E  )302317(: املتطلب ال�ضابق:  302214 و 102101  )8

الإدارة.  اأداء  كفاءة  على  للحكم  املالية  القوائم  املختلفة يف  البنود  بني  العالقات  ا�شتقراء  اإىل  املقرر    يهدف هذا 

ويتعر�س اإىل اإطار حتليل القوائم املالية، ويتناول بالتف�شيل درا�شة الن�شب املالية للقوائم املالية ومن اأهمها: راأ�س 

املال العامل، املوجودات الثابتة طويلة الأجل، الدائنية واملديونية وحقوق امللكية.

9(  املحا�ضبة احلكومية )302318(: املتطلب ال�ضابق:  302214   

حيث  من  احلكومية  املحا�شبة  يتناول  املحا�شبة،  فروع  من  مهم  فرع  على  الطالب  تعريف  اإىل  املقرر  هذا    يهدف 

اإىل  ويتعر�س  فيها،  امل�شتخدمة  املحا�شبي  القيا�س  واأ�ش�س  وجمالها  لها  املميزة  واخل�شائ�س  واأهدافها  ماهيتها 

املوازنة العامة للدولة وتطورها واأنواعها اإ�شافة اإىل الرقابة املالية على الوحدات احلكومية.  

10.  حما�ضبة التكاليف ال�ضناعية )302321(: املتطلب ال�ضابق:  302220

  ا�شتكمال ملادة مدخل اإىل حما�شبة التكاليف، يبحث هذا املقرر يف نظم التكاليف ال�شناعية املتمثلة بنظام الإنتاجية 

احت�شاب  كيفية  حيث  من  الإنتاجية  املراحل  تكاليف  نظام  درا�شة  وكذلك  واملقاولت(،  )العقود  الأجل  الق�شرية 

اإىل  اإ�شافة  اأول،  �شادر  اأول  الوارد  املوزون وطريقة  املعدل  لطريقة  وفقا  ال�شنع  التامة  املنتجة  الوحدات  تكاليف 
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تكاليف املنتجات العر�شية وما ينجم عنها من م�شكالت.

11.  الأ�ضاليب الكمية يف املحا�ضبة )302324(: املتطلب ال�ضابق:  302321310103 +  

  يبحث هذا املقرر يف جمالت ال�شتخدام املحا�شبي لبحوث العمليات، ويتناول درا�شة تطبيقية وعملية على كل من: 

الربجمة اخلطية وطرقها، اأ�شلوب �شبكات الأعمال )بريت(، نظرية النقل، نظرية التخزين وخطوط النتظار من 

خالل تطبيقات وحالت عملية.

مراجعة احل�ضابات )1( )302331(: املتطلب ال�ضابق:  302317302321 +   .12

  يتناول هذا املقرر بحث ودرا�شة املو�شوعات التالية:  تطور مهنة املراجعة، قانون مزاولة املهنة يف البحرين، قواعد 

ال�شلوك املهني، م�شئولية املراجع جتاه العميل وجتاه الطرف الثالث، برامج املراجعة، اأدلة الإثبات، النماذج املختلفة 

لتقرير املراجع وذلك من خالل درا�شة معايري التدقيق الدولية املرتبطة باملو�شوعات ال�شابقة.

نظم حما�ضبية خا�ضة )1( )302344(: املتطلب ال�ضابق:  302321  .13

اإىل درا�شة النواحي املحا�شبية املتعلقة ببع�س الأن�شطة اخلا�شة بامل�شروعات ويتناول حما�شبة    يهدف هذا املقرر 

الأق�شام، حما�شبة الفروع، ترجمة القوائم املالية للفروع الأجنبية، املحا�شبة عن ب�شاعة الأمانة، املحا�شبة عن البيع 

بالتق�شيط.

حما�ضبة املن�ضاآت املالية )302345(: املتطلب ال�ضابق:  302321  .14

  يتناول هذا امل�شاق يف جمالني من اأنظمة املن�شاآت املالية، يتناول الأول النظم املحا�شبية للم�شارف وي�شمل: فكرة 

القرو�س  ق�شم  التجارية،  الأوراق  ق�شم  اجلارية،  احل�شابات  ق�شم  اخلزينة،  ق�شم  امل�شريف،  الن�شاط  عن  عامة 

والكفالت، ق�شم العتمادات امل�شتندية، ق�شم املقا�شة وق�شم احل�شابات العامة. اأما الثاين فيتناول النظم املحا�شبية 

ل�شركات التاأمني وي�شمل: فكرة عامة عن التاأمني واأنواعه، حما�شبة التاأمني على احلياة والتاأمينات العامة.

التدريب ميداين )302398(: املتطلب ال�ضابق:  86 �ضاعة معتمدة  .15
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جاهدا  املحا�شبة  ق�شم  ويحاول  الأ�شا�شي،  نظامها  يف  و�شمته  منهجًا  امليداين  التدريب  فل�شفة  اجلامعة    اعتمدت 

ب�شكل منظم  الطالب  وقدرات  تنمية مهارات  �شاأنها  وتطبيقية من  تعليمية  اأمناط  تر�شيخ  ترجمة ذلك من خالل 

ومن�شق من خالل تعريفه على امل�شكالت املحا�شبية واأ�شاليب معاجلتها يف الواقع العلمي. وحتقيقا لهذه الغاية يتم 

تدريب الطالب ملدة ثمانية اأ�شابيع على التطبيقات العملية للنظم املحا�شبية يف ال�شركات باأنواعها والبنوك ومكاتب 

التدقيق وباإ�شراف اأكادميي.

16.  نظم املعلومات املحا�ضبية )302417(: املتطلب ال�ضابق:  302453

  يتناول هذا املقرر الإطار العام لنظم املعلومات املحا�شبية، الرقابة الداخلية، الرتميز، قاعدة البيانات املحا�شبية، 

خرائط تدفق امل�شتندات وت�شميم النظم وتطويرها. ويهدفاإىل حتليل النظم املحا�شبية وت�شميمها وتطويرها.

17.  املحا�ضبة املتقدمة )302418(: املتطلب ال�ضابق:  302214

  يهدف هذا امل�شاق اإىل تعليم الطالب حما�شبة الندماج وفقًا لطريقة ال�شراء وطريقة دمج حقوق امل�شاهمني، اإعداد 

التابعة يف تاريخ الندماج وبعده، املحا�شبة عن عقود الإيجار  القوائم املالية املوحدة لل�شركة القاب�شة و�شركاتها 

الطويلة الأجل وحما�شبة العمالت الأجنبية، ت�شجيلها والتقرير عنها.

18.  نظرية املحا�ضبة )302419(:  املتطلب ال�ضابق:  302418

النظرية يف  املحا�شبي،  التطور  ويتناول:  للمحا�شبة.  الفكري  لالأ�شا�س  الطالب  فهم  تعميق  اإىل  املقرر    يهدف هذا 

جمال املحا�شبة، القيا�س يف املحا�شبة، مفاهيم القوائم املالية الأ�شا�شية، مفاهيم عنا�شر القوائم املالية، الفرو�س 

املحا�شبية الأ�شا�شية، املبادئ املحا�شبية املتعارف عليها ومنهج التو�شع يف الإف�شاح.

19.  حما�ضبة التكاليف املعيارية )302425(: املتطلب ال�ضابق:  302321

  يتعر�س هذا املقرر اإىل دور التكاليف املعيارية يف الرقابة وتقييم الأداء ويتناول: الرقابة املنهجية على التكاليف 

املبا�شرة  الإ�شافية غري  والأعباء  املبا�شرة  والأجور  املواد  املعايري وخ�شائ�شها، معايرة  اأنواع  واأهدافها،  املعيارية 
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وحتليل قيمة املبيعات وربح املبيعات، الإجراءات املحا�شبية لإثبات التكاليف املعيارية.

20. حما�ضبة اإدارية )302426(: املتطلب ال�ضابق:  302425 اأو 302220

الإدارية  املحا�شبة  تعريف  ويتناول  القرارات  واتخاذ  التخطيط  يف  املحا�شبية  البيانات  دور  املقرر  هذا    يناق�س 

موازنة  الإدارية،  العملية  يف  التخطيطية  املوازنات  دور  الربح،  تخطيط  يف  وا�شتخدامه  التعادل  حتليل  واإطارها، 

العمليات اجلارية والنقدية، العمليات الراأ�شمالية، حما�شبة امل�شئولية، والتكاليف املالئمة يف تر�شيد القرارات.

21.  معايري املحا�ضبة الدولية E )302433(: املتطلب ال�ضابق:  302419

معايري  جمموعة  من  وذلك  البحرين،  لبيئة  املالئمة  الدولية  املحا�شبة  معايري  من  جمموعة  املادة  مدر�س    يختار 

اإ�شدارات جلنة  من  قدر ممكن  اأكرب  يغطي  بحيث  الختيار  هذا  يتم  اأن  على   ،IASC عن  ال�شادرة  املحا�شبة 

معايري املحا�شبة الدولية مع مراعاة عدم تكرار املعايري التي �شبقت درا�شتها يف املواد التخ�ش�شية الأخرى لق�شم 

املحا�شبة، والأخذ بعني العتبار اأية تعديالت ت�شدر ملعايري جديدة قد تنال املعايري القائمة حاليا، وذلك بهدف 

ا�شتكمال التنا�شق يف العمل املحا�شبي وتثبيت دور املعايري كقواعد عمل يف اإعداد التقارير املالية.

22.  مراجعة احل�ضابات )2( )302434(:املتطلب ال�ضابق:  302331

  يهدف هذا املقرر اإىل تزويد الطالب باملهارات العملية للتدقيق والتي تعترب مكملة للجانب النظري للمقرر، ويتناول 

درا�شة حالت عملية يف تدقيق بنود قائمة املركز املايل وقائمة الدخل للعميل، وذلك ان�شجاما مع معايري التدقيق 

الإح�شائية  والعينات  وبا�شتخدام احلا�شب  الآيل  التدقيق يف ظل احلا�شب  يتناول عملية  كما  الدولية.  والإف�شاح 

وذلك بغر�س تزويد الطالب مبهارات تقدير الأهمية الن�شبية وخماطر التدقيق، واإعداد التقارير عن اأعمال التدقيق.

23.  حما�ضبة با�ضتخدام احلا�ضوب )2( )302453(: املتطلب ال�ضابق:  302251

  يهدف هذا املقرر اإىل تدريب الطالب على املفاهيم يف نظم اإدارة قواعد البيانات من خالل تدريب الطالب على 

اإن�شاء اجلداول وال�شتعالمات والنماذج والتقارير واملوازنات با�شتخدام  برنامج Excel بحيث يتمكن الطالب من 

تطوير بع�س التطبيقات املحا�شبية واملالية.
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24.  البحث التطبيقي ) حما�ضبة ( )302498(: املتطلب ال�ضابق 90 �ضاعة معتمدة 

  يهدف هذا املقرر اإىل اإظهار مدى اإملام الطالب باأ�شاليب البحث العلمي وتنمية قدراته على التفكري وبناء �شخ�شيته 

الذاتية من خالل التعبري بطريقة علمية وعملية عن معلوماته وجتاربه ال�شخ�شية باأمانة علمية بعيدا عن الرجتالية 

اأقرانه الطلبة با�شتخدامه املناهج العملية املالئمة للو�شول اإىل احلقائق وعر�شها واإي�شالها اإىل  ومبا مييزه عن 

الغري.

25.  املحا�ضبة يف الفكر الإ�ضالمي )302311(: املتطلب ال�ضابق:  302210

تطور  تطبيقها،  ومبادئها وطرق  وتطورها  ن�شاأتها  امل�شلمني  باملحا�شبة عند  الطلبة  تعريف  اإىل  املقرر    يهدف هذا 

املحا�شبة الإ�شالمية يف الع�شر احلديث، املعايري املحا�شبية الإ�شالمية،  والأ�شكال القانونية للمن�شاآت املالية التي 

تطبقها، وجمالت ن�شاطها والأهداف التي ترمي اإىل حتقيقها، وكيفية حتديد نتيجة اأعمال هذه املن�شاآت، اإ�شافة 

اإىل تناول حما�شبة الزكاة وتو�شيح الفرق بينها وبني املحا�شبة ال�شريبية.

26.  حما�ضبة التكاليف الزراعية )302322(: املتطلب ال�ضابق:  302321 

اأنظمة تكاليف الإنتاج الزراعي اخلا�شة  التكاليف، يتناول الأول كل من  اأنظمة    يبحث هذا املقرر يف جمالني من 

با�شتغالل الأرا�شي يف حما�شيل حقلية اأو اأ�شجار مثمرة، واأنظمة تكاليف الإنتاج احليواين اخلا�شة برتبية املا�شية 

والدواجن بق�شد البيع اأو ا�شتغالل املنتجات.

27.  نظم حما�ضبية خا�ضة )2( )302444(: املتطلب ال�ضابق:  302344

  يتكون هذا املقرر من ثالثة جمالت رئي�شة هي:  اجلمعيات التعاونية و اخلريية والنوادي واملهن احلرة واملن�شات 

اخلدمية. ويتناول يف كل منها: طبيعة الن�شاط، الدفاتر وال�شجالت امل�شتخدمة، م�شادر الإيرادات وامل�شروفات، 

القوائم املالية.  ي�شاف اإىل ذلك توزيع العائد واأ�ش�س قيا�س الربح الدوري.
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28.  حما�ضبة البرتول )302445(: املتطلب ال�ضابق:  302321

وطرق  املطورة  غري  والعقود  ال�شتك�شاف  نفقات  ويتناول  النفط.  ل�شناعة  املحا�شبية  املعاجلة  املقرر  هذا    يغطي 

ال�شتنفاد،  طرق  امل�شرتكة،  التكاليف  توزيع  الإنتاج،  مرحلة  تكاليف  والتطوير،  احلفر  مرحلة  تكاليف  معاجلتها، 

حتديد الربح اخلا�شع لل�شريبة، الإف�شاح يف �شركات النفط.

29.  م�ضكالت حما�ضبية معا�ضرة )302446(: املتطلب ال�ضابق:  302419

  يهدف هذا املقرر اإىل بحث ومناق�شة امل�شكالت املحا�شبية املعا�شرة التي تثري جدل لختالف وجهات النظر ب�شاأنها 

)الت�شخم(،  الأ�شعار  يف  التغريات  عن  املحا�شبة  املقرر:  هذا  ويتناول  البيانات.  موثوقية  و  دقة  على  توؤثر  والتي 

املحا�شبة عن املوارد الب�شرية والبيئة واأية م�شكالت قد تظهر م�شبقا.

30.  تطبيقات حما�ضبية حا�ضوب )302454(: املتطلب ال�ضابق:  302453

  يبحث هذا املقرر يف ا�شتخدامات برامج احلا�شوب الألكرتونية لإجراء تطبيقات متخ�ش�شة يف املحا�شبة املالية، 

التكاليف، الإدارية،احلكومية،حتليل القوائم املالية وال�شريبية ب�شكل متكامل بهدف خلق اإمكانية لت�شميم برامج 

.Excel معاجلة متخ�ش�شة من قبل الطالب كال�شبط الداخلي مثال، وذلك اعتمادا على برامج
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متطلبات التخرج لربنامج البكالوريو�س يف العلوم املالية واملحا�ضبية

متطلبات اجلامعة

)21 �ضاعة(

متطلبات الكلية

)24 �ضاعة(

متطلبات التخ�ض�س

متطلبات حرة)81 �ضاعة(

)3 �ضاعات( 75اإجباري21اإجباري15اإجباري

6اختياري3اختياري6اختياري  

2124813املجموع

متطلبات اجلامعة الإجبارية : 15 �ضاعة معتمدة:

اإ�ضم املادةرقم املادة ال�ضاعات املعتمدة  

3اللغة العربية101101

3اللغة الإجنليزية )1(102101

3اللغة الإجنليزية )2(102102

3مهارات حا�شوب )1(1301100

3تاريخ وح�شارة البحرين501105  

متطلبات اجلامعة الختيارية )6( �ضاعات معتمدة يختارها الطالب 

املجموعة الأوىل )3(    

ال�شاعات املعتمدةاإ�شم املادةرقم املادة

3الثقافة الإ�شالمية701101

3الإ�شالم وق�شايا الع�شر702101

3الأخالق يف الإ�شالم702102

املجموعة الثانية )3(

ال�شاعات املعتمدةاإ�شم املادةرقم املادة

3مهارات حياتية100101

3حقوق الإن�شان602143
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3مدخل اإىل علم الجتماع106101

3الإن�شان والبيئة106107

3مدخل اإىل علم املكتبات111111

3الثقافة القت�شادية301100

3مو�شوعات خا�شة1000100

3مهارات حا�شوب )3(300101

مواد التخ�ض�س الإجبارية

رقم املقرر اأ�ضم املقرر ال�ضاعات املعتمدة املتطلب ال�ضابق

300100 مهارات حا�شوب )2( 3 1301100

300201 اأ�شاليب البحث العلمي 3 -

301101 مدخل اإىل العلوم القت�شادية 3 -

302101 مبادئ املحا�شبة )1( 3 -

402101 مبادئ الإدارة )1( 3 -

407101 مبادئ الت�شويق 3 -

501101 مدخل اإىل العلوم ال�شيا�شية 3 -

802102 E )2( مبادئ املحا�شبة 3 302101

802100 Eالريا�شيات والإح�شاء لالأعمال  3 -

802103 Eمبادئ التامني  3 -

802104 Eالريا�شيات املالية  3 -

802105 Eالإدارة املالية )1(  3 302101

802106 Eاملحا�شبة املتو�شطة  3 802102

802107 E حما�شبة ال�شركات  3 802102

802108 Eاإدارة البنوك  3

802109 Eاإدارة مالية )2(  3 802105

Eحما�شبة الكلفة  3 802102

802111 Eاملحا�شبة ال�شريبية واحلكومية  3 802107

802112 Eاملحا�شبة واملالية على احلا�شوب  3 1300100&802109
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802113 Eحما�شبة املن�شاآت املالية  3 802107

802114 Eاملحا�شبة الإ�شالمية  3 802125 & 802106

802115 Eاملحا�شبة الإدارية  3 802110

802116 Eالعمليات امل�شرفية الدولية  3 802108

802117    E التدريب العملي 3 .C.H 86

802118 Eاملحا�شبة املالية املتقدمة  3 802107

802119 Eنظم املعلومات املحا�شبية  3 300100 & 802102

802120 Eاأ�شواق النقد واملال  3 802108

802121 Eاإدارة الإ�شتثمار  3 802105

802122 Eالنظرية املحا�شبية  3 802115

802123 Eالتدقيق  3 802118

802124 Eمو�شوعات خمتارة يف املالية  3 802109

802125 Eامل�شارف الإ�شالمية  3 802102

802138 Eقانون جتاري  3 -

مواد التخ�ض�س الختيارية

رقم املقرر اأ�ضم املقرر ال�ضاعات املعتمدة املتطلب ال�ضابق

802126 Eاإدارة العمالت الأجنبية  3 802116

802127 Eبنوك الإ�شتثمار  3 802108

802128 E ُاملالية العامة 3 301101

802129 E درا�شات اجلدوى 3 802121

802130 Eم�شارف الإقرا�س املتخ�ش�شة  3 802108

802131 Eحما�شبة املوارد الطبيعية  3 802110

802132 E م�شكالت حما�شبية معا�شرة 3 802118

802133 E اأخالقيات املحا�شبة 3 802122

802134 E ادارة املوارد الب�شرية 3 402101

802135 Eت�شويق اخلدمات املالية  3 407101

802136 Eحتليل القوائم املالية  3 802107

802137 E مو�شوعات خا�شة / حما�شبة 3 -
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اخلطة ال�ضرت�ضادية ت�ضاعد الطالب يف حتديد اختياراته

ال�ضنة الأوىل:  الف�ضل الدرا�ضي الأول )18( �ضاعة معتمدة

املتطلب ال�ضابقال�ضاعات املعتمدةاأ�ضم املادةرقم املادة

3اللغة العربية101101

3اللغة الجنليزية )1(102101

3مدخل اإىل العلوم القت�شادية301101

3مبادئ املحا�شبة )1(302101

3مبادئ الإدارة )1(402101

3متطلب جامعة اختياري-

ال�ضنة الأوىل:  الف�ضل الدرا�ضي الثاين )15( �ضاعة معتمدة

املتطلب ال�شابقال�شاعات املعتمدةاأ�شم املادةرقم املادة

3102101اللغة الإجنليزية )2(102102

3مهارات حا�شوب )1(1301100

802102E )2( 3302101مبادئ حما�شبة

802100E 3الريا�شيات والإح�شاء لالأعمال

3متطلب جامعة اختياري -

اجتياز الطالب لهذا امل�ضتوى يك�ضبه مهارة امل�ضاركة يف النقا�س اجلماعي وتبادل الآراء ويوؤهله للتعرف 

على املفاهيم الأ�ضا�ضية احلديثة يف املحا�ضبة واملالية.

ال�ضنة الثانية:  الف�ضل الدرا�ضي الأول )15( �ضاعة معتمدة

املتطلب ال�ضابقال�ضاعات املعتمدةاأ�ضم املادةرقم املادة

31301100مهارات حا�شوب )2(300100

3اأ�شاليب البحث العلمي300201
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802105E )1( 3302101الإدارة املالية

802107E 3802102حما�شبة ال�شركات

802104E 3الريا�شيات املالية

ال�ضنة الثانية:  الف�ضل الدرا�ضي الثاين )15( �ضاعة معتمدة

املتطلب ال�ضابقال�ضاعات املعتمدةاأ�ضم املادةرقم املادة

802103E 3مبادئ التاأمني

802106E 3802102املحا�شبة املتو�شطة

3مبادئ الت�شويق407101

3مدخل اإىل العلوم ال�شيا�شية501101

3متطلب جامعي اختياري

اجتياز الطالب لهذا امل�ضتوى يك�ضبه مهارة التحليل ويوؤهله اإىل ا�ضتخدام املعلومات املحا�ضبية واملالية 

لأغرا�س التطبيق.

ال�ضنة الثالثة:  الف�ضل الدرا�ضي الأول )18( �ضاعة معتمدة

املتطلب ال�ضابقال�ضاعات املعتمدةاأ�ضم املادةرقم املادة

802108E 3اإدارة البنوك

802109E )2( 3802105اإدارة مالية

802110E 3802102حما�شبة الكلفة

802111E 3802107املحا�شبة ال�شريبية واحلكومية

3متطلب كلية اختياري

3متطلب حر

ال�ضنة الثالثة:  الف�ضل الدرا�ضي الثاين )18( �ضاعة معتمدة

املتطلب ال�ضابقال�ضاعات املعتمدةاأ�ضم املادةرقم املادة

802125E 3802102امل�شارف الإ�شالمية

802119E 802102&3300100نظم املعلومات املحا�شبية

802121E 3802105ادارة الإ�شتثمار
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802113E 3802107حما�شبة املن�شاآت املالية

802115E 3802110املحا�شبة الإدارية

802117E 86 �شاعة3التدريب العملي

3متطلب تخ�ش�س اختياري

اجتياز الطالب لهذا امل�ضتوى يك�ضبه مهارة التعامل مع احلالت العملية ويوؤهله اإىل التدريب امليداين.

ال�ضنة الرابعة:  الف�ضل الدرا�ضي الأول )15( �ضاعة معتمدة

املتطلب ال�ضابقال�ضاعات املعتمدةاأ�ضم املادةرقم املادة

802112E 802109&31301100املحا�شبة واملالية على احلا�شوب

802138E 3قانون جتاري

802114E 802106&3802125املحا�شبة الإ�شالمية

802118E 3802107املحا�شبة املالية املتقدمة

3متطلب تخ�ش�س اختياري

ال�شنة الرابعة:  الف�شل الدرا�شي الثاين )15( �شاعة معتمدة

املتطلب ال�شابقال�شاعات املعتمدةاأ�شم املادةرقم املادة

802123E 3802118التدقيق

802122E  3802115النظرية املحا�شبة

802124E 3802109موا�شيع خمتارة يف املالية

802120E 3802108اأ�شواق النقد واملال

802116E 3802108العمليات امل�شرفية الدولية
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املحا�ضبة  جمال  يف  املتخ�ض�ضة  والبحوث  التقارير  اإعداد  مهارة  يك�ضبه  امل�ضتوى  لهذا  الطالب  اجتياز 

والتمويل واتخاذ القرارات ويوؤهله اإىل اكت�ضاب قدرات حتليلية وا�ضتنتاجيه.

و�ضف خمت�ضر ملواد اخلطة الدرا�ضية لربنامج البكالوريو�س يف العلوم املالية واملحا�ضبية

مبادئ املحا�ضبة )1( 302101  -1

اإىل تعريف الطالب بالنظام املحا�شبي للم�شروعات الفردية واإىل تدريبه على التطبيق العملي    يهدف هذا املقرر 

العمليات  هذه  بتبويب  ومرورًا  حما�شبيًا  واإثباتها  املالية  العمليات  اأنواع  بني  التمييز  من  بدءًا  املحا�شبية  للدورة 

وتلخي�شها، وانتهاءًا بت�شحيح الأخطاء املمكنة واملحتملة اإ�شافة اإىل تنظيم ح�شابي املتاجرة و الأرباح واخل�شائر 

وامليزانية العمومية من خالل اإعداد ميزان املراجعة.

 

مبادئ املحا�ضبة )2(  E 802101     املتطلب ال�ضابق )302101(  -2

املحا�شبية  املبادئ  الأ�شا�شية،  املحا�شبية  الفرو�س   : ويتناول  اجلردية  والت�شويات  اجلرد  يف  املقرر  هذا    يبحث 

تقييم  وامل�شروفات،  الإيرادات  ت�شوية  املحا�شبي،  القيا�س  يف  ال�شتحقاق  واأ�شا�س  النقدي  الأ�شا�س  الأ�شا�شية، 

املوجودات واملطلوبات، اإعداد وا�شتخدام قائمة الت�شوية، واإعداد القوائم املالية اخلتامية وورقة العمل.

 )802100( E الريا�ضيات والإح�ضاء لالأعمال  -3

الوظائف ويكون قادرا على  باأنواع خمتلفة من  اأن يكون على دراية  الطالب على  اإىل م�شاعدة  امل�شاق يهدف    هذا 

حل ور�شم هذه الوظائف. كما �شيتم اأي�شا زيادة قدرة الطالب ومهاراته يف جمال الريا�شيات،  ف�شال على اأن هذا 

امل�شاق يهدف اىل م�شاعدة الطالب على فهم الأ�شاليب الإح�شائية ومفاهيمها الأ�شا�شية، واإمكانية فر�س تطبيقها 

يف واقع احلياة.
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 )802103( E مبادئ التاأمني  -4

  يهدف هذا امل�شاق اإىل تعريف الطالب بن�شاأة التاأمني وتطوره واأنواعه وعقود التاأمني  وقواعدها الفنية والقانونية 

وكيفية ح�شاب الأق�شاط وكذلك الرتكيز على اإعادة التاأمني وتعريف الطالب باخلطر وم�شبباته واأنواعه وال�شيا�شات 

املتبعة لإدارته.   

)802104( E الريا�ضيات املالية  -5

  يهدف هذا امل�شاق اإىل تعريف الطالب بنظرية الأ�ش�س واجلذور واملتواليات العددية والهند�شية، والتعريف بالأ�ش�س 

الأوراق  الديون، وقطع  و�شداد  وت�شوية  باأنواعها، وخ�شم  الفائدة  درا�شة   و  املالية،  للريا�شة  والتطبيقية  النظرية 

التجارية، والدفعات املت�شاوية، مع تو�شيح جدول ا�شتهالك القرو�س.

املحا�ضبة املتو�ضطة E )802106( املتطلب ال�ضابق )802102(  -6

اإعطاء  مع  املالية  املحا�شبة  جمال  يف  الهامة  واملهنية  العلمية  التطورات  جمموعة  تو�شيح  اىل  امل�شاق  هذا    يهدف 

الطالب فكرة وا�شحة عن القوائم املالية وبناء قدرته على تقييم الطرق املحا�شبية وت�شمل طرق اإعداد قائمة الدخل 

باملرحلة الواحدة واملراحل املتعددة و الأ�شكال املختلفة لقائمة املركز املايل، طرق حتقيق الإيراد، ال�شندات وطرق 

اإعداد قائمة التدفقات املالية.   

الإدارة املالية )1( E  )802105(  املتطلب ال�ضابق )302101(  -7

  يهدف هذا امل�شاق اإىل تعليم الطالب املفاهيم الأ�شا�شية لالدارة املالية، واملتعلقة بالعائد واملخاطر، اأنواع املخاطر 

عن  التخفيف  و�شائل  املايل(،  الرفع  وخماطر  الت�شغيلية،  املخاطر  ال�شوق،  وخماطر  الفائدة،  اأ�شعار  )خماطر 

ال�شندات  تقييم  وطرق  للنقود،  الزمنية  القيمة  مفهوم  الطالب  تدري�س  اإىل  اأي�شا  املادة  هذه  وتهدف  املخاطر. 

والأ�شهم، واإدارة اأهم فقرات الأ�شول.
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حما�ضبة ال�ضركات )802107(  املتطلب ال�ضابق )802102(  -8

  يهدف هذا امل�شاق اىل تعليم الطالب باملبادئ املحا�شبية اخلا�شة ب�شركات الأموال والأ�شخا�س ويتناول: تكوينها 

واإعداد ح�شاباتها اخلتامية بال�شافة اإىل املعاجلة املحا�شبية لن�شمام �شريك جديد اأو انف�شال �شريك اأو ت�شفية 

ال�شركة، اإ�شافة اىل معاجلة عدة حالت حما�شبية مثل اأ�شهم اخلزينة و�شندات القر�س وتوزيع الأرباح.

 

 )802108( E اإدارة البنوك  -9

  تهدف هذه املادة اىل تعريف الطالب بالبنوك التجارية وطبيعة عملها واأ�شاليب اإدارتها مبا يف ذلك اأ�شاليبها املالية 

وال�شتثمارية، اإ�شافة اإىل تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة العمل امل�شريف واإدارة املخاطر يف البنوك التجارية.

اإدارة مالية )2( E )802109(    املتطلب ال�ضابق )802105(  -10

  تهدف هذه املادة اإىل اإ�شتكمال مادة “الإدارة املالية )1(، ويتم فيها تناول اأهداف الإدارة املالية وقراراتها 

ومعايري الأداء املايل، والتنبوؤ بالحتياجات املالية و�شياغة هيكل التمويل ونظرياته وكلفته، التقييم املايل 

للمقرتحات ال�شتثمارية ورفع الأعمال والرفع املايل، قرارات توزيع الأرباح بالإ�شافة اإىل حالت الندماج والحتاد 

والتمويل التاأجريي. 

حما�ضبة الكلفة E )802110(    املتطلب ال�ضابق 802102  -11

الطالب  تعريف  على  ويركز  التكاليف،  ودورة  التكاليف  ت�شنيفات  املنتج،  تكلفة  اإحت�شاب  اإىل  امل�شاق  هذا    يهدف 

مبحا�شبة ورقابة عنا�شر التكاليف )املواد، الأجور والأعباء الإ�شافية(، ويتناول هذا امل�شاق اأي�شا نظريات التكاليف 

واأنظمة التكاليف املختلفة )تكاليف الأوامر الإنتاجية وتكاليف املراحل الإنتاجية( والتكاليف املعيارية.

املحا�ضبة ال�ضريبية واحلكومية E )802111(   املتطلب ال�ضابق )802107(  -12

املحا�شبي  الدخل  بني  الفرق  لل�شريبة،  اخلا�شع  الدخل  وقواعد  باأ�شول  الطالب  تعريف  اإىل  امل�شاق  هذا    يهدف 
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والدخل ال�شريبي لل�شركات والأفراد، ويهدف هذا امل�شاق اأي�شا اإىل تو�شيح اأهداف وخ�شائ�س املحا�شبة احلكومية 

وجمالها واأ�ش�س القيا�س املحا�شبي امل�شتخدمة فيها، مفهوم املوازنة العامة للدولة واأنواعها وتطورها، اإ�شافة اإىل  

الرقابة املالية على الوحدات احلكومية. 

املحا�ضبة واملالية على احلا�ضوب E  )802112( املتطلب ال�ضابق802109 و 1301100  -13

الأنواع  لإعداد  حاليا(  )الأك�شل  الألكرتونية  الأعمال  جداول  لإ�شتخدام  الطالب  تدريب  اإىل  امل�شاق  هذا    يهدف 

املختلفة للقوائم املالية والتقارير واملوازنات، وم�شاعدته يف تطوير مهارته يف تطبيقات حما�شبية ومالية خمتلفة 

با�شتخدام احلا�شوب، بالإ�شافة اإىل تدريب الطالب على اإ�شتخدام برنامج حما�شبي جاهز.  

حما�ضبة املن�ضاآت املالية E )802113(     املتطلب ال�ضابق )802107(  -14

  يتناول هذا امل�شاق يف جمالني من اأنظمة املن�شاآت املالية، يتناول الأول النظم املحا�شبية للم�شارف وي�شمل: فكرة 

القرو�س  ق�شم  التجارية،  الأوراق  ق�شم  اجلارية،  احل�شابات  ق�شم  اخلزينة،  ق�شم  امل�شريف،  الن�شاط  عن  عامة 

والكفالت، ق�شم العتمادات امل�شتندية، ق�شم املقا�شة وق�شم احل�شابات العامة. اأما الثاين فيتناول النظم املحا�شبية 

ل�شركات التاأمني وي�شمل: فكرة عامة عن التاأمني واأنواعه، حما�شبة التاأمني على احلياة والتاأمينات العامة.

 

املحا�ضبة الإ�ضالميةE )802114( املتطلب ال�ضابق )802106 و 802125(  -15

تطور  تطبيقها،  ومبادئها وطرق  وتطورها  ن�شاأتها  امل�شلمني  باملحا�شبة عند  الطلبة  تعريف  اإىل  املقرر    يهدف هذا 

املحا�شبة الإ�شالمية يف الع�شر احلديث، املعايري املحا�شبية الإ�شالمية،  والأ�شكال القانونية للمن�شاآت املالية التي 

تطبقها، وجمالت ن�شاطها والأهداف التي ترمي اإىل حتقيقها، وكيفية حتديد نتيجة اأعمال هذه املن�شاآت، اإ�شافة 

اإىل تناول حما�شبة الزكاة وتو�شيح الفرق بينها وبني املحا�شبة ال�شريبية.

 

املحا�ضبة الإدارية E )802115( املتطلب ال�ضابق )802110(  -16
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الإدارية  املحا�شبة  تعريف  ويتناول  القرارات  واتخاذ  التخطيط  يف  املحا�شبية  البيانات  دور  املقرر  هذا    يناق�س 

موازنة  الإدارية،  العملية  يف  التخطيطية  املوازنات  دور  الربح،  تخطيط  يف  وا�شتخدامه  التعادل  حتليل  واإطارها، 

العمليات اجلارية والنقدية، العمليات الراأ�شمالية، حما�شبة امل�شئولية، والتكاليف املالئمة يف تر�شيد القرارات.

العمليات امل�ضرفية الدوليةE )802116(   املتطلب ال�ضابق )802108(  -17

  تهدف هذه املادة اإىل تعريف الطالب بطبيعة العمليات امل�شرفية اخلارجية وكيفية التعامل مع امل�شارف املرا�شلة 

واإجراء عمليات التحويل اخلارجية والقواعد الدولية املوحدة للم�شحوبات اخلا�شة والعتمادات امل�شتندية وطرق 

متويل التجارة الدولية والتمويل الدويل للم�شروعات والقرو�س امل�شرفية امل�شرتكة وكفالت العقود اخلارجية.

التدريب العملي )802117(   املتطلب ال�ضابق 86 �ضاعة معتمدة  -18

  يهدف هذا امل�شاق اإىل تطوير مهارات وقدرات الطالب بطريقة منظمة ومن�شقة من خالل مواجهة امل�شاكل املحا�شبية  

واإيجاد طريقة حلها يف الواقع العملي.

املحا�ضبة املالية املتقدمةE   )802118(    املتطلب ال�ضابق )802107(  -19

  يهدف هذا امل�شاق اإىل تعليم الطالب حما�شبة الندماج وفقًا لطريقة ال�شراء وطريقة دمج حقوق امل�شاهمني، اإعداد 

التابعة يف تاريخ الندماج وبعده، املحا�شبة عن عقود الإيجار  القوائم املالية املوحدة لل�شركة القاب�شة و�شركاتها 

الطويلة الأجل وحما�شبة العمالت الأجنبية، ت�شجيلها والتقرير عنها. 

نظم املعلومات املحا�ضبية E)802119(    املتطلب ال�ضابق )802102 و 300100(  -20

املعلومات  لنظم  العام  الإطار   : ويتناول  وتطويرها  وت�شميمها  املحا�شبية  النظم  حتليل  اإىل  املقرر  هذا    يهدف 

النظم  وت�شميم  امل�شتندات  تدفق  خرائط  املحا�شبية،  البيانات  قاعدة  الرتميز،  الداخلية،  الرقابة  املحا�شبية، 

وتطويرها.
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اأ�ضواق النقد واملال E )802120(  املتطاب ال�ضابق )802108(  -21

  تهدف هذه املادة اإىل تعريف الطالب مبفهوم ال�شوق املايل والأن�شطة الأ�شا�شية التي تتم من خالله ب�شكل ي�شهل على 

الطالب حتليل ال�شتثمارات فيه حيث يتم التعريف بالأ�شواق املالية والنقدية حمليا وعامليا والأدوات املالية املتداولة 

واأدواتها  باأ�شواق اخليارات  والتعريف  لها  تتعر�س  التي  املتعاملة فيها وباملخاطر  الأ�شواق واجلهات املختلفة  بهذه 

الأ�شواق  اأداء هذه  وقيا�س  متابعة  وكيفية  فيها  املوؤ�شرات  تكوين  الت�شعري وطرق  الأجنبية وطرق  العمالت  واأ�شواق 

و�شرح كفاءتها وم�شتوياتها وم�شببات عدم كفاءتها والعالقة بني املوؤ�ش�شات املالية املختلفة واأ�شواق را�س املال مع 

اإعطاء ملخ�س عن بور�شة الأوراق املالية يف مملكة البحرين.

اإدارة الإ�ضتثمار E )802121( املتطلب ال�ضابق )802105(  -22

املايل  ال�شتثمار  على  الرتكيز  مع  لال�شتثمار  الأ�شا�شية  واملبادئ  باملفاهيم  الطالب  تعريف  اإىل  املادة    تهدف هذه 

وكيفية اتخاذ القرار ال�شتثماري واملعوقات الأ�شا�شية للعملية ال�شتثمارية وعر�س اأهم الأ�شول املالية يف املجالت 

)داو(  ونظرية  الفني  التحليل  اإىل  والتطرق  و�شيولتها  وخماطرها  عوائدها  حتديد  واأ�ش�س  املختلفة  ال�شتثمارية 

لالإدارة  املطلوب  العائد  معدل  لتحديد   )CAPM( الراأ�شمالية  الأ�شول  ت�شعري  ومنوذج  التحليل  هذا  واأدوات 

ال�شتثمارية وبخا�شة مناذج تقييم الأ�شهم وال�شندات.

النظرية املحا�ضبية E )802122(       املتطلب ال�ضابق )802115(  -23

النظرية يف  املحا�شبي،  التطور  ويتناول:  للمحا�شبة.  الفكري  لالأ�شا�س  الطالب  فهم  تعميق  اإىل  املقرر    يهدف هذا 

جمال املحا�شبة، القيا�س يف املحا�شبة، مفاهيم القوائم املالية الأ�شا�شية، مفاهيم عنا�شر القوائم املالية، الفرو�س 

املحا�شبية الأ�شا�شية، املبادئ املحا�شبية املتعارف عليها ومنهج التو�شع يف الإف�شاح.
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التدقيق E )802123( املتطلب ال�ضابق )802118(  -24

اأهم  واأنواعه،  التدقيق  ويتناول مفهوم  للتدقيق،  والعملية  العلمية  باملهارات  الطالب  تزويد  اإىل  املقرر    يهدف هذا 

معايري التدقيق، اأدلة وقرائن الإثبات، واأنظمة الرقابة الداخلية. كما ويركز على درا�شة حالت عملية يف تدقيق بنود 

قائمة املركز املايل وقائمة الدخل للعميل ، وذلك ان�شجاما مع معايري التدقيق واملعايري املحا�شبية املتعارف عليها. 

كما يتناول عملية التدقيق يف ظل احلا�شب الآيل وبا�شتخدام احلا�شب والعينات الإح�شائية وذلك بغر�س تزويد 

الطالب مبهارات تقدير الأهمية الن�شبية وخماطر التدقيق ، واإعداد التقارير عن اأعمال التدقيق.
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موا�ضيع خمتارة يف املالية E )802122( املتطلب ال�ضابق )802109(  -25

�شبيل  على  اأخرى،  مالية  موا�شيع  يف  تناولها  يتم  مل  املالية  يف  املوا�شيع  بع�س  على  الرتكيز  اإىل  املادة  هذه    تهدف 

املثال النظرية املالية ومدى قدرتها على تف�شري ال�شلوك الواقعي يف احلياة العملية، اإلقاء ال�شوء على الدور التكميلي 

ال�شلوك  بني النظرية والتطبيق فيما يتعلق مبجال ال�شتثمار، ودرا�شة بع�س نظريات علم النف�س الأ�شا�شية لتف�شري 

الغري عادي لأ�شواق الأوراق املالية، لتمكني الطالب من مالحظة �شعف القرارات ال�شتثمارية املبنية على النفعالت 

النف�شية، اإ�شافة اإىل ماتقدم يتم تناول جمموعة من امل�شاكل املالية ودور العلوم املالية يف معاجلتها مثل: الأزمة املالية، 

املخاطر والعوائد املرتبطة بالطرق املختلفة لتمويل وال�شتثمار يف القرو�س ال�شكنية والتجارية والهند�شة املالية. 

ال�ستماع )قراءة �سوتية للكلمات(:

امل�ضارف الإ�ضالمية E )802125( املتطلب ال�ضابق )802102(  -26

امل�شرفية  والأعمال  وخ�شائ�شها،  ن�شاأتها  الإ�شالمية،  للبنوك  الأ�شا�شية  املفاهيم  تناول  اإىل  املادة  هذه    تهدف 

الإ�شالمية التي تقوم بها، الإطار الفكري لعمل البنك الإ�شالمي، احل�شابات املختلفة التي تفتحها البنوك الإ�شالمية 

واأ�شاليب التمويل وال�شتثمار فيها، وعالقة البنك الإ�شالمي بالبنك املركزي والبنوك الأخرى، وتقييم اأدائها.

)802138(  Eقانون جتاري  -27

التجاري وتطوره، قانون  القانون  ن�شوء   ، التجاري  القانون  العامة يف  املبادئ  اإىل الرتكيز على  امل�شاق    يهدف هذا 

الأ�شم  اأو  التجاري  العنوان  اإمتالك  و�شرورة  التجاري،  ال�شجل  يف  والت�شجيل  الدفاتر  م�شك  التجارية،  الأوراق 

اإىل  اإ�شافة  ال�شائعة طبقا للقانون التجاري، املخاطر التي تواجه التجارة الألكرتونية،  التجاري، العقود التجارية 

درا�شة بع�س احلالت مثل عقد الرهن العقاري، وكالة بالعمولة، �شم�شرة وعقود النقل. 
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28-   اإدارة العمالت الأجنبية E )802126( املتطلب ال�ضابق )802116(

  تهدف هذه املادة اإىل التعريف مباهية العمالت الأجنبية واأهمية التعامل فيها والأ�شواق الرئي�شية للتعامل بها، واأ�ش�س 

وقواعد التعامل يف اأ�شواق العمالت الأجنبية والعمالت الرئي�شية يف تلك الأ�شواق اأ�شعار ال�شرف والعوامل املحددة 

لها وخماطرها واأنظمة وترتيبات ال�شرف ال�شائدة وعالقتها بالتعامل بالأ�شواق املالية العاملية وباأ�شواق ال�شرف 

العاملية، وكيفية اإدارة الأموال يف �شوق العمالت ومراقبة عمليات التعامل، ودور البنوك املركزية يف الإ�شراف واحلد 

من خماطر تقلبات اأ�شعار ال�شرف.

بنوك الإ�ضتثمار E )802127(      املتطلب ال�ضابق )802108(  -29

  تهدف هذه املادة اإىل التعرف مباهية بنوك ال�شتثمار من حيث ن�شاأتها وتطورها، وطبيعة عملها، ودورها يف الن�شاط 

قيامها  خ�شو�شا  بوظائفها  التعريف  جانب  اإىل  املالية،  الو�شاطة  ونظام  املالية  بالأ�شواق  وعالقتها  ال�شتثماري، 

بالتغطية والتعهد والتوزيع لإ�شدارات ال�شركات اجلديدة وتقدمي امل�شورة لل�شركات املختلفة. ومعرفة التحديات التي 

تواجهها وم�شتقبلها يف ظل تنامي وات�شاع ن�شاط امل�شارف ال�شاملة حمليا وعامليا.

30-  م�ضارف الإقرا�س املتخ�ض�ضة )802130(         املتطلب ال�ضابق )802108(

       تهدف هذه املادة اإىل تعريف الطالب بالئتمان التخ�ش�شي، مفهومه واأنواعه واأهميته، وت�شمل م�شارف القرا�س 

املتخ�ش�شه بنوك الدخار، موؤ�ش�شات الدخار والقرا�س والو�شطاء املاليني ودورهم يف الإقت�شاد الوطني، و�شيتم 

البحث يف م�شادر الأموال، وا�شتخداماتها، وطبيعة الئتمان ومزايا هذه امل�شارف. 

31-   ت�ضويق اخلدمات املالية E )802135(   املتطلب ال�ضابق )407101(

  تهدف هذه املادة اإىل تعريف الطالب باخل�شائ�س املميزة لت�شويق اخلدمة املالية، وما مييزها عن ت�شويق اخلدمات 

والتخطيط  امل�شرفية،  الت�شويقية  والبيئة  امل�شرفية،  اخلدمة  مفهوم  على  التعرف  املادة  �شتت�شمن  كما  العادية، 

الت�شويقي للخدمات املالية، جودة اخلدمة، ت�شعريها، ور�شا الزبون على اخلدمة.
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درا�ضات اجلدوى E)802129(     املتطلب ال�ضابق )802121(   -32

  تهدف هذه املادة اإىل تعليم الطالب اأ�ش�س اإعداد درا�شات اجلدوى القت�شادية، والتعرف على فل�شفتها، واأدواتها 

الفنية،  والدرا�شة  ال�شوق،  درا�شة  الثالثة:  اجلدوى  درا�شات  اأق�شام  اإعداد  امل�شاق  هذا  ويت�شمن  وا�شتخداماتها، 

والدرا�شة املالية. التقنيات املتعلقة باملوازنة الراأ�شمالية وتقييم امل�شروعات.    

 

املالية العامة E )802128(      املتطلب ال�ضابق )301101(  -33

  تهدف هذه املادة اإىل درا�شة تطور املالية العامة وفقًا لتطور دور الدولة واآثاره القت�شادية والجتماعية كما يتناول 

النفقات والإيرادات العامة ومكونات كل منهما وتاأثريها يف الن�شاط القت�شادي بالإ�شافة لدرا�شة املوازنة العامة 

للدولة من النواحي الفنية والقانونية وبيان اأ�شاليب مراقبة تنفيذها.

 

حتليل القوائم املالية  E   )802136(  املتطلب ال�ضابق )802107(  -34

الإدارة.  اأداء  كفاءة  على  للحكم  املالية  القوائم  املختلفة يف  البنود  بني  العالقات  ا�شتقراء  اإىل  املقرر    يهدف هذا 

ويتعر�س اإىل اإطار حتليل القوائم املالية، ويتناول بالتف�شيل درا�شة الن�شب املالية للقوائم املالية ومن اأهمها: راأ�س 

املال العامل، املوجودات الثابتة طويلة الأجل، الدائنية واملديونية وحقوق امللكية.

م�ضكالت حما�ضبية معا�ضرة )802132(: املتطلب ال�ضابق    )802118(  -35

  يهدف هذا املقرر اإىل بحث ومناق�شة امل�شكالت املحا�شبية املعا�شرة التي تثري جدل لختالف وجهات النظر ب�شاأنها 

)الت�شخم(،  الأ�شعار  يف  التغريات  عن  املحا�شبة  املقرر:  هذا  ويتناول  البيانات.  موثوقية  و  دقة  على  توؤثر  والتي 

املحا�شبة عن املوارد الب�شرية والبيئة واأية م�شكالت قد تظهر م�شبقا.
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36-  حما�ضبة املوارد الطبيعية E )802131(      املتطلب ال�ضابق )802110(

  يغطي هذا املقرر املعاجلة املحا�شبية ل�شناعة النفط، الغاز، مناجم الفحم والغابات. ويتناول نفقات ال�شتك�شاف 

توزيع  الإنتاج،  مرحلة  تكاليف  والتطوير،  واحلفر  القطع  مرحلة  تكاليف  معاجلتها،  وطرق  املطورة  غري  والعقود 

التكاليف امل�شرتكة، طرق ال�شتنفاد، حتديد الربح اخلا�شع لل�شريبة، الإف�شاح يف ال�شركات.

مو�ضوعات خا�ضة/ حما�ضبة E)802137(    املتطلب ال�ضابق  -     -37

  تهدف هذه املادة اإىل تناول جمموعة من املو�شوعات املحا�شبية مثل اأنظمة اجلرد، حما�شبة امل�شوؤولية، حما�شبة 

التكاليف املعيارية، اإ�شافة اإىل جمموعة خمتارة من معايري املحا�شبة الدولية التي ت�شتخدم ب�شكل مو�شع يف مملكة 

البحرين و�شوف يتعر�س الطالب لتطبيقاتها العملية يف اململكة.

38-  اأخالقيات املحا�ضبة E )802133(       املتطلب ال�ضابق  )802122(

  يهدف هذا امل�شاق اإىل تدري�س الطالب اأ�ش�س اأخالقيات املحا�شبة، يتعامل مع: نظام ال�شوق والتجارة احلرة، حوكمة 

ال�شركات،  واإدارة  تكنلوجيا  واملدقق اخلارجي وم�شوؤولياتهم،  الداخلي  املدقق  الأعمال، دور  اأخالقيات  ال�شركات، 

الق�شايا امل�شتجدة يف حوكمة ال�شركات، وجلان املجال�س.
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ماجستير المحاسبة والتمويل
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ماج�ضتري املحا�ضبة والتمويل

اخلطة الدرا�ضية لربنامج املاج�ضتري يف املحا�ضبة والتمويل

مواد التخ�ض�س الإجبارية

Module Code Module Name Credit Hours
1306005 منهجية البحث العلمي 3

404601 الإدارة املالية 3

404602 املحا�شبة الإدارية 3

404603 النظرية املحا�شبية 3

404604 الأ�شواق النقدية واملالية 3

404605 التدقيق املتقدم 3

404606 الإقت�شاد الإداري 3

404608 اإدارة الإ�شتثمار واملحافظ 3

404617 ر�شالة 6

مواد التخ�ض�س الختيارية

مادتني من مواد التخ�ش�س الأختياري: 6

404609 ق�شايا حما�شبية معا�شرة 3

404610 ق�شايا مالية معا�شرة 3

404611 البنوك الإ�شالمية 3

404612 معايري املحا�شبة الدولية 3

404613 نظم املعلومات املحا�شبية 3

404614 اإدارة البنوك 3

404615 حما�شبة التكاليف املتقدمة 3

404616 الإدارة املالية الدولية 3
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و�ضف خمت�ضر ملواد اخلطة الدرا�ضية لربنامج املاج�ضتري يف املحا�ضبة والتمويل

منهجية البحث العلمي )1306005(

اآلية كتابة البحوث العلمية وتقنية اإخراجها،    يهدف هذا امل�شاق اإىل تعريف الطالب لأحدث ما و�شل اليه العلم يف 

البيانات وحتليلها، م�شكلة البحث  اإىل امل�شادر، جمع  اأنواع البحوث، الإ�شارة  ويتناول مقدمة عن منهجية البحث، 

وفر�شياته، اإختيار عينة البحث، واإعداد التقرير النهائي للبحث.

الإدارة املالية )404601(

يهدف  ال�شركات. كما  املالية يف متويل  الأدوات  لإ�شتخدام  املتقدمة  املعرفة  الطالب  تزويد  امل�شاق    الهدف من هذا 

تاأثري حالت الإدارة املالية التي تواجه متخذي القرار يف ال�شركات والتي ت�شاعد الطالب يف بناء  امل�شاق اىل بيان 

املهارات التحليلية الالزمة. 

املحا�ضبة الإدارية )404602(

القرار من خالل  الإدارية يف خدمة متخذ  املحا�شبة  لدور  املتقدمة  باملعرفة  الطالب  تزويد  اإىل  امل�شاق    يهدف هذا 

تقدمي البيانات املالئمة يف الوقت املنا�شب مل�شاعدة اإدارة ال�شركة لإختيار القرار الذي يوؤمن لها اأعلى ربحية مع اأقل 

الرتكيز على حالت عملية  الالزمة مع  التحليلية  املهارات  بناء  الطالب يف  اإىل م�شاعدة  امل�شاق  ويهدف  التكاليف، 

تطبيقية من الواقع. 

النظرية املحا�ضبية )404603(

  يهدف هذا املقرر اإىل تعميق فهم الطالب لالأ�شا�س الفكري للمحا�شبة: ويتناول الإطار الفل�شفي لبيان مدى احلاجة 

الطالب  معرفة  زيادة  على  الرتكيز  والتطبيق،  النظرية  بني  املتبادلة  العالقة  وتف�شري  حما�شبية،  نظرية  وجود  اإىل 

ملهارته  تطوير  عملية،  تطبيقية  بحالت  وربطها  عليها  املتعارف  املحا�شبية  واملبادئ  الأ�شا�شية  املحا�شبية  للفرو�س 

التحليلية يف القيا�س والإف�شاح املحا�شبي. 



231 230

الأ�ضواق النقدية واملالية )404604(

  تهدف هذه املادة اإىل تعميق معرفة الطالب بال�شوق املايل والأن�شطة الأ�شا�شية التي تتم من خالله وزيادة مهارته 

التحليلية لال�شتثمار فيه، وتقييم املخاطر التي تتعر�س لها الأ�شواق النقدية واملالية، كما ويتم زيادة معرفة الطالب 

باأ�شواق اخليارات واأ�شواق العمالت الأجنبية وكيفية متابعة وقيا�س اأداء هذه الأ�شواق، اإ�شاقة اإىل ذلك الرتكيز على 

درا�شة حتليلية للعالقة بني املوؤ�ش�شات املالية املختلفة واأ�شواق را�س املال من خالل درا�شة حالت عملية تطبيقية من 

واقع بور�شة الأوراق املالية يف مملكة البحرين.
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التدقيق املتقدم )404605(

  يتناول هذا املقرر بحث ودرا�شة اإنتقادية ملجموعة من املو�شوعات التي تتناول علم التدقيق من عدة حماور وذلك 

تناول  خالل  من  التحليلية  الطالب  مهارة  زيادة  اإىل  اإ�شافة  للمادة  النظري  باجلانب  الطالب  لدى  املعرفة  لتعميق 

يتنا�شب  ومبا  واأقليمية  حملية  ل�شركات  املالية  للقوائم  املختلفة  للفقرات  التطبيقية  العملية  احلالت  من  جمموعة 

ومعايري التدقيق ومعايري املحا�شبة الدولية، كما ويركز على اإ�شتخدام احلا�شوب والعينات الإح�شائية من اأجل تزويد 

الطالب مبهارات تقدير الأهمية الن�شبية وخماطر التدقيق.

الإقت�ضاد الإداري )404606(

  تهدف املادة اإىل تطوير معرفة الطالب مبا يحتاجه من فهم معمق للنظريات الإقت�شادية ت�شاعده يف تقييم اأثرها 

على القرار الإداري، اإ�شافة اإىل زيادة مهارة الطالب التحليلية لبيان العالقة ال�شببية بني القرار الإداري والإقت�شاد 

با�شتخدام حالت عملية تطبيقية من واقع ال�شركات املحلية والإقليمية.

اإدارة الإ�ضتثمار واملحافظ )404608(

  تهدف هذه املادة اإىل تطوير معرفة الطالب باخللفية النظرية والعملية يف تكوين حمافظ ال�شتثمار واإدارتها وتقييمها، 

اإ�شافة اإىل الرتكيز على مهارات الطالب التحليلية يف بيان نوعية العالقة بني العائد واملخاطر واملوازنة بينهما وحتليل 

�شلوك امل�شتثمر، وتركز املادة على توجيه الطالب للقيام بالتطبيق العملي حلالت حملية واإقليمية لإختيار املحفظة 

الأمثل باإ�شتخدام جمموعة من النماذج. اإ�شافة اإىل ما تقدم يتم درا�شة املحافظ الدولية وكيفية ا�شتخدام املوؤ�شرات 

ال�شائعة والتطبيق العملي با�شتخدام بيانات عن الأ�شواق املالية العاملية.

الر�ضالة )404617(

  تهدف هذه املادة اإىل ربط املعرفة النظرية بالتطبيق العملي من خالل قيام الطالب باإعداد ر�شالة كمتطلب للتخرج 

يتناول فيه بالدرا�شة والتحليل م�شكلة اأو ظاهرة معينة يف احلقل املايل اأو املجا�شبي، باتباع الطرق العلمية ومناهج 

واأ�شاليب البحث العلمي. 
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ق�ضايا حما�ضبية معا�ضرة )404609(

  يهدف هذا املقرر اإىل مناق�شة  معمقة ملجموعة من امل�شكالت املحا�شبية املعا�شرة التي تثري جدًل لختالف وجهات 

مهاراته  لتطوير  الطالب  م�شاعدة  على  امل�شاق  هذا  ويركز  البيانات.  وموثوقية  دقة  على  توؤثر  والتي  ب�شاأنها  النظر 

التحليلية حلالت خمتلفة تتطلب حلول مقبولة تتالئم مع معايري املحا�شبة الدولية، وتركز املادة على تطبيقات عملية 

ملجموعة امل�شاكل لتو�شيع مهارة الطالب التطبيقية. 

ق�ضايا مالية معا�ضرة )404610(

م�شاعدة  على  امل�شاق  ويركز هذا  املعا�شرة،  املالية  امل�شكالت  مناق�شة  معمقة ملجموعة من  اإىل  املقرر    يهدف هذا 

الطالب لتطوير مهاراته التحليلية حلالت خمتلفة تتطلب حلول مقبولة مثل عالقة علم النف�س بال�شلوك غري العادي 

لأ�شواق الوراق املالية والأزمات املالية وخماطر الإ�شتثمار وغريها، وتركز املادة على تطبيقات عملية ملجموعة امل�شاكل 

لتو�شيع مهارة الطالب التطبيقية.

البنوك الإ�ضالمية )404611(

البنوك  من  غريها  عن  الإ�شالمية  البنوك  مييز  ما  بيان  يف  الفكرية  الطالب  مهارات  تعميق  اإىل  امل�شاق  هذا    يهدف 

والرتكيز على امل�شمون الفكري لعمله واأثر ال�شريعة يف عمله واأ�ش�س تقييم اأداءه، كما يهتم هذا امل�شاق بزيادة مهارة 

الطالب التحليلية للتحديات التي تواجه البنوك الإ�شالمية، كما ويتناول حالت تطبيقية لبنوك اإ�شالمية حملية واإقليمية.

معايري املحا�ضبة الدولية )404612(

  بهدف هذا املقرر اإىل تعميق معرفة الطالب بالتغريات التي طراأت على معايري املحا�شبة التي اأ�شدرها جمل�س معايري 

املحا�شبة الدولية  IASC، وزيادة مهاراته  التحليلية يف حتديد دور املعايري يف ا�شتكمال التنا�شق يف العمل املحا�شبي 

واإعتبارها كقواعد عمل يف اإعداد التقارير املالية، ويهتم هذا امل�شاق بالتو�شع لإجراء حالت عملية تطبيقية للتاأكد من 

حجم تطبيق ال�شركات املحلية والإقليمية للمعايري.
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نظم املعلومات املحا�ضبية )404613(

  يهدف هذا املقرر اإىل تعميق مهارات الطالب يف حتليل النظم املحا�شبية وت�شميمها وتطويرها، ويركز على تطوير 

معرفة الطالب بقواعد البيانات املحا�شبية وخرائط تدفق امل�شتندات لتمكنه من التطبيق العملي امليداين يف ت�شميم 

النظم ل�شركات حملية واإقليمية.

اإدارة البنوك )404614(

التي  الأ�شا�شية  لالأن�شطة  املختلفة  باأنواعها  البنوك  اإدارة  باأ�شاليب  الطالب  معرفة  تعميق  اىل  املادة  هذه    تهدف 

متار�شها، اإ�شافة اىل تطوير مهارة الطالب التحليلية لالإختيار بني ال�شيا�شات الإ�شرتاتيجية البديلة يف اإدارة البنوك 

وتقييم �شيا�شاتها يف الإ�شتثمار وتنمية املوارد وتنمية القرو�س، ويتم التطبيق العملي يف هذا امل�شاق من خالل تقييم 

واقع الإدارة ملجموعة من البنوك املحلية والإقليمية.

حما�ضبة التكاليف املتقدمة )404615(

  يهدف هذا امل�شاق اإىل تعميق معرفة الطالب بنظم التكاليف املختلفة وحتليل نظريات التكاليف واملقارنة بني نظم 

التكاليف احلديثة والتقليدية من واقع ال�شركات املحلية والإقليمية التي تطبق هذه النظم، اإ�شافة اىل زيادة مهارات 

والفاقد  العر�شية  املنتجات  تكاليف  معاجلة  عن  الناجتة  املحا�شبية  امل�شكالت  تقييم  خالل  من  التحليلية  الطالب 

والتالف لعنا�شر التكاليف، ويركز امل�شاق على الرقابة املنهجية ملعايري التكاليف وحتليل قيمة وربح املبيعات.
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الإدارة املالية الدولية )404616(

العام  والإطار  اجلن�شية  املتعددة  اال�شركات  املالية يف  الإدارة  الطالب مباهية  معرفة  تطوير  اإىل  املادة  هذه    تهدف 

لتخاذ القرارات املالية الدولية والعوامل املوؤثرة فيها، كما تركز املادة على زيادة املهارات التحليلية للطالب للنواحي 

الرئي�شية ذات العالقة بالقرار التمويلي وال�شتثماري يف بيئة عاملية، اإ�شافة اإىل م�شاعدة الطالب على تقييم التاثريات 

املحا�شبية وال�شريبية والإندماجات وغريها يف قرارات الإدارة املالية الدولية. 
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قسم نظم المعلومات اإلدارية
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ق�ضم نظم املعلومات الإدارية

ق�ضم نظم املعلومات الإدارية:

  تاأ�ش�س ق�شم نظم املعلومات الإدارية يف كلية العلوم الإدارية عام 2005، حيث جاءت فكرة اإن�شائه من خالل الهتمام الذي 

توليه مملكة البحرين لتطوير بيئة الأعمال اعتمادًا على تكنولوجيا املعلومات، ف�شاًل عن احتياج منظمات الأعمال اإىل 

كفاءات موؤهلة ومدربة يف جمالت نظم املعلومات الإدارية ب�شورة عامة ونظم املعلومات الإدارية ب�شورة خا�شة.

الدرا�شية  اخلطة  و�شعت  حيث  الإدارية،  املعلومات  نظم  تخ�ش�س  يف  واملاج�شتري  لبكالوريو�س  درجة  الق�شم    مينح 

للتخ�ش�س ب�شكل يتوافق مع متطلبات الع�شر يف ا�شتخدام تكنولوجيا املعلومات ونظم املعلومات يف تطوير نظم الأعمال 

واأنظمة تكنولوجيا املعلومات لكي يتم اإعداد الطلبة اإعدادًا جيدًا يف ا�شتخدام نظم املعلومات وتنفيذ خمتلف الأعمال 

بوا�شطتها. ونظرًا لحتياجات �شوق العمل البحريني و�شوق جمل�س التعاون اخلليجي وال�شوق العربي ملثل هذه التخ�ش�شات 

يقوم الطالب بدرا�شة جمموعة مقررات تت�شمن مفاهيم واأ�شا�شيات نظم الأعمال ونظم املعلومات والإعمال الإلكرتونية 

ونظم املعلومات الإدارية )MIS( وتطبيقاتها وحتليل وت�شميم الأنظمةاملعلوماتية وكذلك اإدارة موارد نظم املعلومات 

وتكنولوجيا املعلومات واإدارة مراكز املعلومات ونظم دعم القرار ) DSS ( ونظم املعلومات املتكاملة) ERP(، وت�شميم 

وتطوير مواقع الإنرتنت ف�شاًل عن تدري�س املقررات التخ�ش�شية باللغة الإجنليزية مع مراعاة ا�شتخدام الأجهزة ال�شمعية 

والب�شرية والإلكرتونية.

اأهداف الق�ضم:

مواكبة التطور العلمي يف تهيئة متطلبات الدرا�شة يف الق�شم.  .1  

اإعداد وتاأهيل كوادر علمية متخ�ش�شة للعمل يف جمالت نظم املعلومات املختلفة.  .2  

رعاية الطلبة املتفوقني لإكمال الدرا�شات العليا يف جمال التخ�ش�س يف اجلامعات املحلية والأجنبية.  .3  

تنمية وتن�شيط القدرات الإبداعية والتطبيقية يف جمالت نظم املعلومات املختلفة.  .4  

تعزيز العالقة مع منظمات املجتمع املحلي والعربي.  .5  
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تقدمي اخلربات وال�شت�شارات ملنظمات املجتمع املحلي والعربي.  .6  

تنمية وتطوير البحث العلمي يف الق�شم.  .7  

تنمية وتطوير العالقات بني الق�شم والأق�شام املماثلة يف اجلامعات البحرينية والعربية.  .8  

امل�شاهمة يف اإيجاد فر�س عمل للطلبة اخلريجني يف �شوق العمل املحلي والعربي.  .9  

اجلمع بني اجلانب النظري واجلانب  التطبيقي مبا يوؤهل الطلبة لتلبية احتياجات �شوق العمل املحلي والعربي.  .10  

التعاون مع جامعات اأجنبية ر�شينة لطرح برامج م�شرتكة للبكالوريو�س واملاج�شتري.  .11  

و�ضائل حتقيق الأهداف:

لغر�س حتقيق الأهداف ي�ضتعني الق�ضم بو�ضائل اأ�ضا�ضية كما يلي:

العتماد على اأع�شاء هيئة التدري�س من ذوي الكفاءات العلمية  .1  

تنمية وتطوير كفاءة اأع�شاء هيئة التدري�س مبا يواكب التطورات يف املجالت املعرفية والتقنية  .2  

3.  ا�شتخدام التقنيات العلمية احلديثة ) احلا�شوب – الإنرتنت – الربامج التخ�ش�شية ( يف املقررات الدرا�شية   

للطلبة

توفري امل�شادر احلديثة والر�شينة من الكتب والدوريات يف جمال الأخت�شا�س  .4  

5.  اأ�شتخدام اللغة الإجنليزية يف تدري�س  املقررات و اأ�شتخدام امل�شطلحات التخ�ش�شية يف املقررات الدرا�شية   

املعطاة باللغة العربية

اإ�شراك الطلبة يف الندوات العلمية والزيارات ملواقع منتقاة لتطوير خرباتهم وقدراتهم العلمية والعملية  .6  

التعديل يف مفردات  اأو  املقررات  بع�س  ا�شتبعاد  اأو  باإ�شافة  �شواء  الدرا�شية  للخطة  الدورية  واملراجعة  7.  املتابعة   

املقررات الدرا�شية مبا يتنا�شب مع امل�شتجدات العلمية والعملية.

النفتاح على منظمات املجتمع املحلي ودعوة املخت�شني لإلقاء حما�شرات نوعية تعك�س واقع جتاربهم العلمية  .8  

التدري�س اخلربة من  اأع�شاء هيئة  اإك�شاب  بغر�س  والدولية  املحلية  والدوريات  العلمية  املوؤمترات  9.  امل�شاركة يف   

خالل الطالع.



239 238

تطلعات الق�ضم امل�ضتقبلية:

   يتطلع الق�شم اإىل ا�شتخدام اأحدث مبتكرات تكنولوجيا املعلومات يف جمال التدري�س وتطوير املناهج ون�شرها 

على �شفحات الإنرتنت لت�شهيل عملية و�شول الطلبة لها.

   تطوير اإمكانات الطلبة العلمية وتاأهيلهم علميا وعمليا من اأجل ال�شتجابة حلاجة الأ�شواق املحلية والإقليمية، 

وذلك من خالل حتديث اخلطط الدرا�شية اآخذين بالعتبار اأهم امل�شتجدات العلمية يف ال�شاحة الدولية.

   تطوير برامج الدرا�شات العليا

تو�شيع  وكذلك  اجلامعة،  والخت�شا�س من خارج  لذوي اخلربة  العلمية  ال�شت�شافات  على  امل�شتقبلي     الرتكيز 

نطاق زيارات الطلبة اإىل املواقع العلمية ذات العالقة بتخ�ش�شهم

   توثيق اأوا�شر العالقة بني الق�شم وموؤ�ش�شات املجتمع املحلي مبا ي�شاهم يف جتاوز العقبات التي ميكن اأن يتعر�س 

لها اخلريجني يف حياتهم العلمية، ومبا يخدم موؤ�ش�شات املجتمع املحلي

خا�س  ب�شكل  املحلي  املجتمع  موؤ�ش�شات  يف  العاملني  ومهارة  كفاءة  لتطوير  التدريبية  الدورات  وتنفيذ     اإعداد 

والعربية ب�شكل عام

   تطوير م�شاريع تخرج للطلبة من اأجل امل�شاهمة يف معاجلة م�شاكل بيئة العمال.

برنامج البكالوري�س  نظم املعلومات الدارية

الر�ضالة

  تتلخ�س ر�شالة البكالوري�س يف نظم العلومات الدارية لتخريج طلبة وم�شتوى متقدم يف جمال نظم املعلومات يوؤهلهم 

للعمل يف موؤ�ش�شات ذات العالقة يف مملكة البحرين ومنطقة  اخلليج العربي.

اهداف الربنامج

من املتوقع ان يح�شل حامل �شهادة البكالوري�س لنظم املعلومات الدارية على ما يلي:-  
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املعلومات  نظم  تتعلق يف جمال  التي  والتطبيقات  املبادئ   ، ال�شا�شية  النظريات  من  وا�شع  ملدى  وفهم  1.  معرفة   

الدارية واملجالت ذات العالقة.

مهارات وامكانيات لتادية واجبه كمتخ�ش�س موؤهل يف جمال تكنولوجيا املعلومات.  .2  

مهارات يف تطوير نظم احلا�شبات والدارة.  .3  

املعرفة ال�شرورية والمكانات واملهارات املطلوبة لتطوير انف�شهم يف جمال العمل والدرا�شات العليا.  .4  

فر�س العمل املتاحة للخريجني

يوؤهل الق�شم طالبه للعمل يف جمالت عديدة ومتنوعة ويفتح لهم اآفاقا وا�شعة ويك�شبهم مهارات ت�شاعدهم على العمل يف 

القطاعني العام واخلا�س وكما يلي:

مراكز نظم املعلومات.  .1  

ال�شركات املنتجة للربجميات اجلاهزة.  .2  

�شركات تكنولوجيا املعلومات.  .3  

مكاتب التجارة اللكرتونية.  .4  

مكاتب ت�شميم مواقع النرتنيت.  .5  

اق�شام تدقيق املعلومات يف الدارة  واحلكومة اللكرتونية.  .6  

متطلبات احل�ضول على �ضهادة البكالوريو�س: 

اإجتياز الطالب  132 �ضاعة معتمدة يف تخ�ض�س نظم املعلومات الإدارية.

متطلبات التخرج لربنامج البكالوريو�س يف نظم املعلومات الإدارية
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متطلبات اجلامعة

)21 �ضاعة(

متطلبات الكلية

)24 �ضاعة(

متطلبات التخ�ض�س

متطلبات حرة)81 �ضاعة(

)3 �ضاعات( 75اإجباري21اإجباري15اإجباري

6اختياري3اختياري6اختياري  

2124813املجموع

متطلبات اجلامعة الإجبارية : 15 �ضاعة معتمدة:

اإ�ضم املادةرقم املادة ال�ضاعات املعتمدة  

3اللغة العربية101101

3اللغة الإجنليزية )1(102101

3اللغة الإجنليزية )2(102102

3مهارات احلا�شوب )1(1301100

3تاريخ وح�شارة البحرين501105

متطلبات اجلامعة الختيارية )6( �ضاعات معتمدة يختارها الطالب 

املجموعة الأوىل )3(     

ال�ضاعات املعتمدةاإ�ضم املادةرقم املادة

3الثقافة الإ�شالمية701101

3الإ�شالم وق�شايا الع�شر702101

3الأخالق يف الإ�شالم702102

املجموعة الثانية )3( 

ال�ضاعات املعتمدةاإ�ضم املادةرقم املادة

3مهارات حياتية100101

3تاريخ وح�شارة البحرين501105

3حقوق الإن�شان602143

3مدخل اإىل علم الجتماع106101
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3الإن�شان والبيئة106107

3مدخل اإىل علم املكتبات111111

3الثقافة القت�شادية301100

3مو�شوعات خا�شة1000100

مواد التخ�ض�س الإجبارية  )57( �ضاعة معتمدة

املتطلب ال�ضابقال�ضاعات املعتمدةاإ�ضم املادةرقم املادة

3مبادئ الحتمالت والإح�شاء201131

-3مبادئ الريا�شيات201100

1301100و 3402101نظم املعلومات الإدارية1303244

3302101اإدارة مالية )1(405200

31301100نظم ت�شغيل408201

31301101هياكل البيانات408208

31301101تقنيات الربجمة املتقدمة408210

402219E 3201100الأ�شاليب الكمية يف الإدارة

408208 او 31301203نظم قواعد البيانات1303345

408232E 31303244ت�شميم وبناء مواقع الإنرتنت

3408201نظم ال�شبكات والت�شالت408303

31303244نظم املعلومات املتكاملة408304

3402101اإدارة املوارد الب�شرية402322

31303345حتليل نظم املعلومات1303380

408331E 31303244الأعمال الإلكرتونية

3408303اأمن وحماية نظم املعلومات408334

-3ت�شريعات املعامالت الألكرتونية601399

31303344نظم دعم القرار الألكرتونيه1303344

31303244نظم املعلومات الإ�شرتاتيجية408406

3402219اإدارة الإنتاج والعمليات )1(402352
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3402219اإدارة امل�شاريع402422

31303244اإدارة موارد املعلومات408435

31303380منذجة وحماكاة النظم الإدارية408436

90 �شاعة3م�شروع يف نظم املعلومات الإدارية408437

3402101اإدارة اجلودة ال�شاملة402445

66 �شاعة0التدريب امليداين408900

ب. مواد التخ�ض�س الإختيارية: )6( �ضاعات معتمدة

املتطلب ال�ضابقال�ضاعات املعتمدةاإ�ضم املادةرقم املادة

408209E 3.402101مفاهيم اأ�شا�شية لنظم املعلومات

31303380برجميات تطوير الأنظمة املعلوماتية408323

1303244+21301101نظم الإنتاج با�شتخدام احلا�شوب408348

31303244مو�شوعات خا�شة لنظم املعلومات408424

31303244اإدارة املكاتب املوؤمتتة408221

3402101الإدارة الإ�شرتاتيجية402325

3402101نظرية املنظمة402414

3ريا�شة مالية405106

3405200حتليل وتنبوؤ مايل405324

302220+3302425حما�شبة اإدارية302426

3407101ت�شويق خدمات407210

3301101اقت�شاد اإداري301342

-3مبادئ القانون التجاري601121

402323E 3102102ات�شالت اإدارية

3402101ال�شلوك التنظيمي402420
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مواد التخ�ض�س الإختيارية )6( �ضاعات معتمدة

اخلطة ال�ضرت�ضادية ت�ضاعد الطالب يف حتديد اختياراته

ال�شنة الأوىل : الف�شل الدرا�شي الثاين  )18 �شاعة معتمدة(ال�شنة الأوىل : الف�شل الدرا�شي الأول )18 �شاعة معتمدة(

ا�شــم املــادةرقم املادة

عدد 

ال�شاعات

متطلب 

�شابق

ا�شــم املــادةرقم املادة

عدد 

ال�شاعات

متطلب 

�شابق
�سعن�سعن

-3-3مبادئ ت�شويق407101-143مهارات حا�شوب )1(1301100

31301100-3الربجمة الهيكلية1301101-3-3مبادئ اإدارة )1(402101

-3-3الريا�شيات201100

201131

مبادئ الحتمالت 

والإح�شاء

3-3-

-3-3مبادئ حما�شبة)1(302101

نظم املعلومات الإدارية1303244

402101 و3-3

1301100

3302101-3اإدارة مالية )1(405200-3-3اللغة العربية101101

متطلب جامعة -

اإختياري

3-3-

اللغة الإجنليزية )1(102101

3-3-

ال�شنة الثانية : الف�شل الدرا�شي الأول  )18 �شاعة 

معتمدة(

ال�شنة الثانية : الف�شل الدرا�شي الثاين  )18 �شاعة معتمدة(

نظم الت�شغيل408201

3-31301100

408331

الأعمال اللكرتونية

E
3-31303244

هياكل البيانات408208

3-31301101

1303345

نظم قواعد البيانات 

)1(

3-31301203

اأو 408208

408210

تقنيات 

الربجمة 

املتقدمة

3-31301101

402322

اإدارة املوراد 

الب�شرية

3-3402101
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402219

ال�شاليب 

الكمية 

Eيف الإدارة

3-3201100

-

متطلب كلية 

اإختياري

3-3-

301101

مدخل 

اإىل العلوم 

الأقت�شادية

3-3-

501101

مدخل اإىل العلوم 

ال�شيا�شية

3-3-

102102

اللغة 

الإجنليزية )2(

3-3102101

408435

اإدارة موارد 

املعلومات

3-31303244

ال�شنة الثالثة : الف�شل الدرا�شي الثاين  )15 �شاعة معتمدة(ال�شنة الثالثة : الف�شل الدرا�شي الأول  )18 �شاعة معتمدة(

408303

نظم ال�شبكات 

والت�شالت

3-3408201

اإدارة امل�شاريع402422

3-3402219

1303344

نظم دعم القرار 

اللكرتونية

3-31303244

408334

اأمن وحماية نظم 

املعلومات

3-3408303

402352

اإدارة الأنتاج 

والعمليات )1(

402219 اأو3-3

302324

408304

نظم املعلومات 

املتكاملة

3-31303244

1303380

حتليل نظم 

املعلومات

3-31303345

408406

نظم املعلومات 

الإ�شرتاتيجية

3-31303344

300201

ا�شاليب بحث 

علمي

3-3-

501105

تاريخ وح�شارة 

البحرين

3-3-

-

. اإختياري 

تخ�ش�س

3-3-

تدريب ميداين408900

66 �شاعة0-0

 ال�شنة الرابعة : الف�شل الدرا�شي الأول  )12 �شاعة معتمدة(

408232

ت�شميم وبناء 

مواقع الأنرتنت

E

3-31303244

408436

منذجة وحماكاة 

النظم الإدارية

3-31303380

90 �شاعة3-3م�شروع تخرج3408437متطلب تخ�ش�س
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-

متطلب جامعة  

اإختياري

3-3-

402445

اإدارة اجلودة 

ال�شاملة

3-3402101

601399

ت�شريعات 

املعامالت 

اللكرتونية

3مادة حرة-3-3

و�ضف خمت�ضر ملواد اخلطة الدرا�ضية لربنامج البكالوريو�س يف نظم املعلومات الإدارية

)408424(مو�ضوعات خا�ضة لنظم املعلومات )3 �ضاعات معتمدة(  .1

املتطلب ال�ضابق:  1303244  

  يتم الرتكيز يف هذا امل�شاق على املو�شوعات املعا�شرة بنظم املعلومات الإدارية. والتطور التكنولوجي الذي ي�شاهم يف 

تطوير نظم العمال.

)408406(نظم املعلومات الإ�ضرتاتيجية )3 �ضاعات معتمدة(  .2

املتطلب ال�ضابق: 1303344  

  يتم الرتكيز يف هذا امل�شاق على ماهية نظم املعلومات الإ�شرتاتيجية وخ�شائ�شها ومكوناتها، واآلية التخطيط لها، 

وكيفية تطويرها، وعالقتها بالتحليل ال�شرتاتيجي، واأهميتها يف حتقيق املزايا التناف�شية ملنظمات الأعمال ودورها 

ال�شرتاتيجي يف ذلك.

نظم املعلومات الإدارية )1303244(  .3

املتطلب ال�ضابق 1301100  

  يتم الرتكيز يف هذا امل�شاق على دور تكنولوجيا املعلومات كبنية حتتية لبناء وتطوير نظم املعلومات الإدارية ، ف�شال 

عن دور نظم املعلومات يف التخطيط و التنظيم، والرقابة ، وماهية دورة حياة نظم املعلومات. وكذلك يتم درا�شة 
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جمموعة من اطر العمل التي ت�شاعد على حتليل وتطوير بيئة العمل من خالل توظيف تكنولوجيا املعلومات يف ن�شاطات 

العمل.

اأمن وحماية نظم املعلومات )408334(   .4

املتطلب ال�ضابق: 408303  

  يتم الرتكيز يف هذا امل�شاق على ماهية اأمن وحماية املعلومات وامل�شاكل المنية التي تواجه وحدات نظم املعلومات 

وال�شبكات يف منظمات الأعمال وكيفية التحكم باأمن نظم املعلومات والربامج امل�شتخدمة لذلك، ف�شال عن جرائم 

احلا�شب ومبادئ الأمن للعاملني يف نظم املعلومات.

 

نظم دعم القرارات)1303344(  .5

املتطلب ال�ضابق:1303244  

  يتم الرتكيز يف هذا امل�شاق على املراحل التاريخية لتطور نظم املعلومات وكذلك على مقدمة عن النظم اخلبرية، 

خ�شائ�شها،  واأهميتها،  القرارات  دعم  نظم  ومفهوم  اللكرتونية.  القرار  دعم  نظم  ومعمارية  املعرفة،  قاعدة 

ومكوناتها، وعالقتها بعملية �شنع القرارات الإدارية، وال�شرتاتيجيات املتبعة يف ت�شميم هذه النظم وكذلك تطور 

نظم دعم القرار اللكرتونية.

م�ضروع يف نظم املعلومات الإدراية )408437(  .6

املتطلب ال�ضابق:اجتياز )90( �ضاعة   

يقوم الطالب بتطوير نظام معلومات كم�شروع تخرج يعالج م�شكلة يف بيئة عمل حقيقية.  

نظم الت�ضغيل )408201(  .7

املتطلب ال�ضابق: 1301100   

يونك�س،  )دو�س،  الت�شغيل  نظم  اأنواع  لها،  التاريخي  التطور  الت�شغيل،  نظم  حقل  على  امل�شاق  هذا  يف  الرتكيز    يتم 
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لينك�س، ويندوز( مكونات نظام الت�شغيل ووظيفة كل مكون ، كيفية عمل اأجهزة احلا�شب ال�شخ�شى واأجزاوؤه، وكيفية 

ا�شتخدام نظم الت�شغيل يف اأجهزة احلا�شب ال�شخ�شي.

مفاهيم اأ�ضا�ضية لنظم املعلومات )408209(  .8

املتطلب ال�ضابق: 102101+402101  

  يتم الرتكيز يف هذا امل�شاق على ماهية املفاهيم الأ�شا�شية املقرتنة بنظم املعلومات، وكيفية معاجلة البيانات يف هذه 

النظمة، وماهية الأجهزة امل�شتخدمة يف نظم املعلومات، ف�شال عن الربجميات امل�شتخدمة يف نظم املعلومات.

نظم ال�ضبكات والت�ضالت )408303(  .9

املتطلب ال�ضابق: 408201  

  يتم الرتكيز يف هذا امل�شاق على مفهوم واأ�ش�س ومبادئ الت�شالت، وماهية ال�شبكات واأنواعها، واأ�شاليب الت�شالت، 

ومعمارية ال�شبكات والربوتوكولت امل�شتخدمة يف ال�شبكات والطبقات التابعة لها، ف�شال عن كيفية اإدارة ال�شبكات.

 

10. حتليل نظم املعلومات )1303380(

املتطلب ال�ضابق: 1303345  

ا�شتخدام  املعلوماتية من خالل  الأنظمة  وت�شميم  مهارات حتليل  الطلبة  اإك�شاب  على  امل�شاق  هذا  الرتكيز يف    يتم 

وبناء  لكيانات  واملوجهة  العالئقية  البيانات  قواعد  ومناذج  البيانات  تدفق  خمططات  وا�شتخدام  حتليل  منهجيات 

تطبيقات امل�شتخدم النهائي حلو�شبة اأعمال املنظمة.

11.  اإدارة موارد املعلومات )408435(

املتطلب ال�ضابق:1303244  

  يتم الرتكيز يف هذا امل�شاق على درا�شة املوارد الرئي�شية لنظم املعلومات ) الأن�شان، املعلومات وتكنولوجيا املعلومات( 
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وكيفيه اإدارتها، وما تقوم به املنظمة من عمليات اإنتاج للمعلومات ملتطلبات العمل الداخلية اأو اخلارجية وا�شتخدام 

املوارد املتاحة لإنتاج املعلومات من اأفراد ومعدات واإجراءات ومعرفة و راأ�س مال، ودرا�شة املتغريات البيئية والتنظيمية 

التي تواجه الإدارات يف اإدارتها لنظم املعلومات.

13.  ت�ضميم وبناء مواقع الإنرتنت )408232(

املتطلب ال�ضابق: 408331  

على  التعرف  اأي�شا  ويتم  الإنرتنت.   مواقع  وبناء  لتطوير    HTML لغة  ا�شتخدام  كيفية  الطالب  يتعلم  امل�شاق  هذا  يف 

  Flash وبرنامج    Front Page برنامج  مثل  الإنرتنت  �شفحات  تطوير  يف  امل�شتخدمة  احلديثة  والتقنيات  الربجميات 

على  اخلا�س  موقعه  ببناء  القيام  للطالب  ويت�شنى   ،Pearl  ،CGI  ،VBScript  ،  JavaScript تقنيات،  اإىل  بالإ�شافة 

 Web على  م�شاحة خا�شة  ذلك حجز  ويت�شمن  ال�شبكة  على  املتاحة  املتعددة  والو�شائل  با�شتخدام اخلدمات  النرتنت 

Server وحجز اإ�شم املوقع على �شبكة الإنرتنت وا�شتخدام تقنيات الـFTP  لنقل امللفات امل�ش�شمة اإىل املوقع وت�شميم 

ال�شور والر�شوم املتحركة واإ�شافة ال�شوتيات .

14.  نظم قوعد البيانات )1303345(

املتطلب ال�ضابق: 408208 + 1301203  

  يف هذا امل�شاق يتعلم الطالب املبادئ الأ�شا�شية لنظم  قواعد البيانات ومعمارية قواعد البيانات. ويتم الرتكيز مناذج 

ت�شميم قواعد البيانات)Normalization ERD ( ويتعرف الطالب على الت�شميم املفاهيمي واملنطقي والفيزياوي 

لقواعد البيانات ومناذج قواعد البيانات )الهرمية وال�شبكية والعالئقية والكيانية( ويتعلم الطالب لغة SQL يف بناء 

البيانات  قواعد  ا�شتخدام برجميات  العالئقي من خالل  للنموذج  العملي  التطبيق  وال�شتعالم من خالل  اجلداول 

 .  ORACLE
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15.  العمال الإلكرتونية )408331(

املتطلب ال�ضابق: 1303244  

  يف هذا امل�شاق يتعلم الطالب مفاهيم ومداخل التجارة الإلكرتونية احلديثة.  ويت�شمن امل�شاق موا�شيع عن التجارة 

وتكنولوجيا الإنرتنت وال�شرية واحلماية وحقوق اخل�شو�شية وا�شتخدام تقنيات حمركات البحث يف ت�شميم وبناء 

مواقع التجارة الإلكرتونية بالإ�شافة اإىل تقنيات الدفع وال�شراء من خالل ال�شبكة وتوفري احلماية للمعلومات املتداولة 

عرب ال�شبكة.

16.  برجميات تطوير الأنظمة املعلوماتية )408323(

املتطلب ال�ضابق: 1303380  

  يت�شمن امل�شاق مقدمة لتحليل النظمة املعلوماتية وت�شميمها با�شتخدام اأدوات ت�شميم هند�شة الربجميات. ويتم 

ت�شميم نظم قواعد البيانات وخمططات تدفق البيانات با�شتخدام برجميات ال CASE. ويتم تطبيق التعرف على 

كيفية ا�شتخدام هذه الأدوات يف تطوير الأنظمة املعلوماتية

17. هياكل البيانات )408208(

املتطلب ال�ضابق: 1301101  

  يف هذا امل�شاق يتم التعرف على املفاهيم الأ�شا�شية لهياكل البيانات وانواع هياكل البيانات وطرق الربجمةاملعتمدة 

)مهيكلة، موجهة الكيانات،املرئية، مولدات اللغات (وكيفية التعامل مع هياكل البيانات اخلوارزميات التي تعمل على 

الأ�شجار  ال�شفوف،  املت�شلة،  القوائم  القوائم،  هياكل  بدرا�شة خ�شائ�س  الطالب  ويقوم  اأوالرتاكيب  الهياكل  هذه 

الثنائية، واملوؤ�شرات والطابور واملكد�س واملخطط.

 

18. تقنيات الربجمة املتقدمة )408210(

املتطلب ال�ضابق: 1301101  

  يهدف امل�شاق اإىل تعريف الطالب ورفع مهارته يف طرق وتقنيات الربجمة مثل ) املهيكلة واملوجهة الكيانات واملرئية 
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ومولدات اللغات( وكذلك ت�شميم وكتابة برامج بالطرق اإعاله مع التعرف على مزايا هذه الطرق وفوائد ا�شتخدامها.

19. منذجه وحماكاة النظمة )408436(

املتطلب ال�ضابق:  1303380   

  يدر�س الطالب يف هذه امل�شاق مفاهيم النمذجه وبناء نظم حتاكي الواقع احلقيقي و كذلك فهم متطلبات ومعمارية 

هذه النظمة.

20. نظم النتاج با�ضتخدام احلا�ضب وتطبيقاتها) 408348 (

املتطلب ال�ضابق: 1303244  

والتطبيقات   CAM النتاج  على  امل�شاعدة  يف  احلا�شب  وا�شتخدامات  النتاج  نظم  امل�شاق  هذا  يف  الطالب    يدر�س 

.CAM الربجمية املخ�ش�شة لالنتاج

21. اأمتته املكاتب )408221(

املتطلب ال�ضابق: 1303244  

  يف هذا امل�شاق يتم التعرف على مفاهيم ومكونات وخ�شائ�س تكنولوجيا ونظم معلومات املكاتب ومتطلباتها وكيفية 

اأ�شتخدام نظم املعلومات وتكنولوجيا املعلومات يف تطوير العمل املكتبي.

22. نظم املعلومات املتكاملة)408304(

املتطلب ال�ضابق: 1303244  

  يهدف امل�شاق اإىل اأعطاء مقدمة عن نظم املعلومات املتكاملة، مقومات التكامل، معمارية التكامل، اأمكانيات تكنلوجيا 

املعلومات، تطوير البيئة املتكاملة، قواعد البيانات املتكاملة، خمازن البيانات، برجميات التكامل اجلاهزة، ال�شبكات، 

الرتا�شل الألكرتوين، النرتنت، ال�شبكة العنكبوتية، اإدارة م�شاريع النظمة املتكاملة.
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ماجستير نظم المعلومات اإلدارية
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ماج�ضتري نظم املعلومات الإدارية

 

برنامج املاج�ضتري يف تخ�ض�س نظم املعلومات الدارية

املقدمة

جمال  يف  البحرين  مملكة  لهتمام  ا�شتجابة   2008 يف  الدارية  املعلومات  نظم  لق�شم  املاج�شتري  برنامج  فتح    مت 

تكنولوجيا املعلومات ، يوفر الربنامج فر�س حلاملي �شهادة البكالوري�س يف ق�شم نظم املعلومات لتطوير املهارف ب�شكل 

متقدم يف جمال احلا�شوب، �شبكات احلا�شبات، نظم املعلومات ال�شرتاتيجية املتقدمة ، التجارة اللكرتونية املتقدمة، 

الو�شائط املتعددة وتدقيق نظم املعلومات ...الخ.، حلل م�شاكل ادارة العمال وتعزيز مهاراتهم يف هذا املجال.

الر�ضالة 

  تتفق ر�شالة برنامج املاج�شتري لق�شم نظم املعلومات الدارية مع اهداف جامعة العلوم التطبيقية ، حيث يركز الربنامج 

على تعزيز معرفتهم يف جمال نظم املعلومات من خالل تطوير قابلياتهم يف تطوير تطبيقات احلا�شوب.

  ا�شافة اىل انها تركز على الربامج اخلا�شة بتخ�ش�س ادارة العمال على تطوير القابليات والقدرات الدارية من 

خالل حل م�شاكل تتعلق بالتقنية الجتماعية يف بيئة ادارة العمال، يوؤهل الربنامج الطالب ليكون له القابلية التناف�شية 

يف بيئة العمال يف م�شتوى العايل. 

اأهداف الربنامج :

ان الهداف املتوخاه من برنامج املاج�شتري  يف نظم املعلومات الدارية :

1.  يرفر الربنامج نوعية عالية من املعلومات يف جمال نظم املعلومات الدارية وتكنولوجيا املعلومات يف بيئة تناف�شية   

جتتذب الطلبة اجليدين واملتميزين من مملكة البحرين ومنطقة اخلليج العربي.

2.  لتويد الطلبة مبعرفه وا�شعة متوازنه يف املجالت ال�شا�شية واملتقدمة يف نظم املعلومات الدارية وتكنولوجيا املعلومات.  
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3.  لتطوير املهارات التحويلية املتعلقة حلل امل�شاكل ومهارات الت�شال.  

4.  لتمكن الطلبة يف اختيار جمال العمل يف املجالت الوا�شعة املفتوحة يف حقلي تكنولوجيا املعلومات ونظم املعلومات   

الدارية.

اجلهات امل�ضتفيدة من الربنامج :

-  موؤ�ش�شات النتاج واخلدمات يف القطاع اخلا�س والعام .

-  موؤ�ش�شات التعليم العايل ومراكز البحاث .

-  �شركات تكنولوجيا املعلومات .

-  املوؤ�ش�شات القت�شادية .

-  موؤ�ش�شات احلكومة اللكرتونية .

�ضروط القبول :

ي�شرتط لقبول الطالب يف برنامج املاج�شتري ما ياتي:-

اول ً : 

 ان يكون حا�شاًل على درجة البكالوريو�س يف الدارة ، نظم املعلومات الدارية ، نظم املعلومات احلا�شوبية ، علوم احلا�شوب، 

هند�شة الربجميات ، هند�شة احلا�شبات ، هند�شة املعلومات ، هند�شة ال�شيطرة والنظم ، تكنولوجيا املعلومات ، الهند�شة 

اللكرتونية او هند�شة الت�شالت من احدى اجلامعات او املعاهد املعرتف بها ، وميكن قبول الطلبة من التخ�ش�شات 

الخرى ذات ال�شلة وذلك بعد درا�شتهم لبع�س املقررات ال�شتدراكية ومبعدل جناح 70% للمقررات ال�شتدراكية .

\

ثانيا ً:

درجة الدبلوم العايل او ما يعادلها من احدى اجلامعات واملعاهد املعرتف بها يف التخ�ش�شات الواردة اعاله. 
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اعتمادية الربنامج :  

البحرين  العايل مبملكة  التعليم  اعتماد امني عام جمل�س  الدارية معتمد مبوجب  املعلومات  املاج�شتري يف نظم  برنامج 

بتاريخ 3 ربيع الول 1429 هـ املوافق 11 مار�س 2008 .

اللتحاق بالدرا�ضة : 

تقدم طلبات اللتحاق لدرا�شة املاج�شتري وفقًا لال�شتمارة ال�شادرة من دائرة القبول والت�شجيل يف اجلامعة يف املدة التي 

حتددها وترفق بها الوراق املطلوبة :-

1- ال�شرية الذاتية .  

2- �شهادة البكالوريو�س او �شورة م�شدقة عنها .  

3- �شهادة الثانوية العامة او �شورة م�شدقة عنها .  

4- �شورة من جواز ال�شفر .  

5- عدد 3 �شور فوتوغرافية حديثة .  

متطلبات درجة املاج�ضتري :

اوًل :  

تكون متطلبات احل�شول على  درجة املاج�شتري هي درا�شة واجتياز 36 �شاعة معتمدة .

املدة املقررة حل�شول الطالب على درجة املاج�شتري ل تقل عن ثالثة ف�شول درا�شية و ل تزيد على �شتة ف�شول درا�شية 

اإبتداءًا من تاريخ اللتحاق بالدرا�شة .

و ل تزيد مدة التاأجيل والن�شحاب والنقطاع عن ف�شلني درا�شيني مع مراعاة ما ياتي :-

ل حتت�شب مدة التاأجيل و الن�شحاب والنقطاع �شمن احلد العلى املقرر اعاله .  -1  

حتت�شب مدة النقطاع بدون عذر مقبول �شمن احلد العلى املقرر اعاله .  -2  

ل حتت�شب املدة املقررة لجتياز امل�شاقات ال�شتدراكية �شمن احلد العلى املقرر اعاله .  -3  
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ثانيًا: اخلطة الدرا�ضية للربنامج :

يبلغ عدد ال�شاعات املعتمدة لنيل درجة املاج�شتري يف نظم املعلومات الدارية  36 �شاعة معتمدة كم�شار الر�شالة، حيت 

تق�شم اىل متطلبات تخ�ش�س اجبارية 30 �شاعة معتمدة ومتطلبات تخ�ش�س اختيارية  6 �شاعات معتمدة ،وكما يلي :

مواد التخ�ض�س الجبارية 30 �ضاعة معتمدة  .1

ال�ضاعات املعتمدةرقم املادةا�ضم املادة

13050053منهجية البحث العلمي

4086023هند�شة الربجميات

4086033ادارة املعارف بتعمق

4086043نظم املعلومات ال�شرتاتيجية بتعمق

4086053التجارة اللكرتونية بتعمق

4086073�شبكات احلا�شوب بتعمق

4086063امن املعلومات بتعمق

4086093نظم قواعد البيانات

4086206ر�شالة

30املجموع

الر�ضالة : يحق للطالب الت�ضجيل على الر�ضالة بعد اإجتيازه وبنجاح مقررات اخلطة الدرا�ضية وبعد 

موافقة الق�ضم وح�ضب تعليمات الدرا�ضات العليا.
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مواد التخ�ض�س الختيارية 6 �ضاعة معتمدة  .2

ال�ضاعات املعتمدةرقم املادةا�ضم املادة

4086103ادارة اجلودة لنظم املعلومات

4086113نظم الو�شائط املتعددة بتعمق

4086123اخفاء املعلومات والعالمة املائية الرقمية

4086133م�شتودع البيانات والتنقيب

4086143تدقيق نظم املعلومات

4086153معمارية احلا�شوب بتعمق

4086163مو�شوعات خا�شة يف نظم املعلومات الدارية

6املجموع

و�ضف خمت�ضر ملواد اخلطة الدرا�ضية لربنامج املاج�ضتري يف نظم املعلومات الإدارية

1305005 - منهجية البحث العلمي ) 3�ضاعات معتمدة (

العلمي  البحث  اأ�شاليب  ت�شبح  وان  واأنواعه،  واأ�شاليبه  واأدواته  العلمي  البحث  اأ�شا�شيات  على  التعرف  اإىل  املادة  تهدف 

ماألوفة للطالب بحيث ي�شهل عليه اإعداد و�شياغة الأبحاث والدرا�شات العلمية، وم�شاعدة الطلبة يف التغلب على امل�شكالت 

الوظيفية واحلياتية التي تواجههم وحلها باأ�شلوب علمي .

 

408602- هند�ضة الرباجميات )3 �ضاعات معتمدة(

يقدم هذا املقرر مفاهيم متقدمة يف هند�شة الربجميات ووظائفها واأهدافها، مناذج تطوير الربجميات ،  هند�شة النظم، 

اجلودة  اإدارة  للربجميات،  املعماري  الت�شميم   الربجميات،  ت�شميم  املتطلبات،  هند�شة  الربجميات،   م�شاريع   اإدارة 

للربجميات.
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408603- اإدارة املعارف بتعمق

على  احل�شول  املعرفة،  اأهداف  حتديد  ذلك  وي�شمل  املعرفة  لإدارة  الأ�شا�شية  بالبنى  التعريف  اإىل  املقرر  هذا  يهدف 

تو�شيف  املعرفة،  قيا�س  وطرق  املعرفة  على  املحافظة   ، ا�شتخدامها  واإعادة  فيها  وامل�شاركة  املعرفة  ا�شتخدام  املعرفة، 

املعرفة  املتعلمة،  املنظمات  املعرفة،  اإدارة  مناذج  املعرفة،  منظمات  املعارف،  اكت�شاف  عمليات  فهم  ومتثيلها،  املعارف 

ال�شمنية واملعرفة ال�شائعة، توزيع املعرفة و�شهولة الو�شول اإليها. و التحول من ع�شر املعلومات اإىل ع�شر املعرفة.

408604- نظم املعلومات الإ�ضرتاتيجية بتعمق )3�ضاعات معتمدة(

يت�شمن املقرر اأ�شا�شيات عملية الإدارة الإ�شرتاتيجية، تطور نظم املعلومات و التخطيط الإ�شرتاتيجي على م�شتوى املنظمة 

اأهداف وفوائد الإدارة الإ�شرتاتيجية، حتليل مكونات البيئة احلالية وامل�شتقبلية للمنظمة، املهارات واأ�شلوب التعامل مع 

امل�شاكل الفكرية املعقدة، التحديات التي تواجه الإدارة الإ�شرتاتيجية، مراحل الإدارة الإ�شرتاتيجية، ادوار جمل�س الإدارة 

والإدارة التنفيذية، التفكري ال�شرتاتيجي و�شناعة القرارات الإ�شرتاتيجية، الروؤية الإ�شرتاتيجية و�شياغة ر�شالة املنظمة.

408605- التجارة اللكرتونية بتعمق)3 �ضاعات معتمدة(

والت�شويق  اللكرتونية  التجارة  جمال  يف  اجلارية  التحولت  يف  العاملية  وال�شبكة  املعلومات  نظم  دور  املقرر  يت�شمن 

اللكرتونية  املعلومات  امن  وت�شميمها،  اللكرتونية  املواقع  املعلومات،  تكنولوجيا  الفرتا�شية،  املنظمات  اللكرتوين، 

حقوق  ت�شمن  التي  القانونية  الت�شريعات   ، اللكرتونية  احلكومة  و  اللكرتونية  التجارة  برجميات  اللكرتوين،  والإثبات 

املتعاملني ‘اخفاء املعلومات.

408606- �ضبكات احلا�ضوب بتعمق )3 �ضاعات معتمدة(

لل�شبكات،  املادية  للمكونات  معمقة  درا�شة  ذلك  وي�شمل  احلا�شوب  �شبكات  يف  متقدمة  ملو�شوعات  املقرر  هذا  يتعر�س 

املكونات الربجمية لل�شبكات، بروتوكولت ال�شبكات، واأنواع ال�شبكات ، املعدات والربجميات، املخطط ال�شا�شي لالر�شال 
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 ،  Server وال�شتالم، نظم املعلومات املركزية واملوزعة، امن ال�شبكات، جدار النار، الفريو�شات، تكنولوجيا اخلادم

بروتوكولت الر�شال وال�شتالم.

408607- امن نظم املعلومات بتعمق )3 �ضاعات معتمدة(

يقدم هذا املقرر درا�شة معمقة لكل ما هو حديث يف الت�شفري واأمن املعلومات ، يغطي املقرر اأربع موا�شيع مهمة يف الت�شفري: 

ت�شفري البيانات ، التحقق من الر�شائل ، تعريف امل�شتخدم وتوزيع املفاتيح ، اأ�شا�شيات اأمن املعلومات النظرية واحل�شابية 

وو�شائل  التهديدات  التطبيقية،  النظمة  الربجميات،  ال�شبكات،  ال�شخا�س،  امن  واحلديثة  ،  التقليدية  الت�شفري  لنظم 

احلوا�شيب  وحماية  النرتنيت  امن  الر�شائل،  م�شداقية  من  التحقق  و�شائل  املعلومات،  وحماية  ت�شفري  طرق  احلماية، 

وال�شبكات من الفريو�شات.

408609- نظم قواعد البيانات )3 �ضاعات معتمدة(

قواعد   ، املوزعة  البيانات  قواعد  معمارية  ذلك  وي�شمل  ووظائفها  البيانات  قواعد  يف  متقدمة  مفاهيم  املقرر  هذا  يقدم 

البيانات العالئقية، قواعد البيانات املبنية على الكينونات، قواعد بيانات الو�شائط املتعددة، جتزئة و توزيع البيانات ، اأمن 

البيانات املوزعة ، م�شتودعات البيانات، التنقيب عن البيانات وموا�شيع متقدمة اأخرى ، الهيكل املفاهيمي ال�شامل لقاعدة 

البيانات، الهيكل اأملفاهيمي اأجلزئى لقاعدة البيانات، ت�شميم هياكل قاعدة البيانات املوزعة ولغات ال�شتنطاق املهيكلة.

408620- الر�ضالة)6 �ضاعات معتمدة(

بعد اجتياز الطالب و بنجاح ) 24 �شاعة( معتمدة من املقررات الإلزامية و الختيارية يقوم الطالب باختيار احد امل�شاريع 

بحثية  ن�شاطات  باإجراء  الطالب  يقوم  التدري�شية حيث  الهيئة  اأع�شاء  احد  م�شرفا من  له  ويعني  الق�شم  قبل  املعلنة من 

لدرا�شة البحوث املنجزة يف هذا املجال و تقدمي العرو�س التقدميية حول مراحل اجنازه يف البحث . على الطالب مناق�شة 

الر�شالة من قبل جلنة مناق�شة يتم حتديدها من قبل الق�شم.
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و�ضف مقررات املاج�ضتري – الختيارية )6( �ضاعات معتمدة

408610- اإدارة اجلودة لنظم املعلومات)3 �ضاعات معتمدة(

يهدف هذا املقرر اىل  تعريف الطالب مفاهيم و اأ�شاليب اجلودة يف عملية تطوير نظـــم املعلومات كما  ي�شمل املوا�شيع 

التالية:  دور اجلودة يف نظم املعلومـــــات، الأدوات النوعية والكمية امل�شتخدمــة يف حتديــد جـــودة نظــم املعلومات، اأدوات 

. CMMاجلــودة امل�شتخدمة يف هند�شة الربجميات:  معايري اجلــودة، مطابقة اجلــودة، منهجية ال

408611- نظم و�ضائط متعددة بتعمق)3 �ضاعات معتمدة(

يهدف املقرر اإىل تعريف الطالب مبكونات الو�شائط املتعددة، الن�شو�س، الر�شومات وحتريكها، ال�شوت، ال�شور والأفالم، 

مفاهيم  التزامن،  تقنيات  ال�شفحات،  ت�شميم  امل�شتخدمة،  امللفات  اأنواع  الأو�شاط،  لهذه  والربجمية  املادية  املتطلبات 

الربجمة املتعددة الأو�شاط.

408612- اإخفاء املعلومات و العالمة املائية الرقمية )3 �ضاعات معتمدة(

يت�شمن املقرر اأ�شا�شيات علم اإخفاء املعلومات وتطبيقاته، مفاهيم العالمة الرقمية، خمطط اخفاء العالمة وا�شرتجاعها، 

املعلومات  �شرقة  تخ�س  التي  اللكرتونية  والتجارة  العاملية  وال�شبكة  املعلومات  نظم  م�شتخدمي  تواجه  التي  التحديات 

والتالعب بها اأو النكول يف عقود البيع وال�شراء وحتويل الأموال اأو التزوير اأو النتحال وكيفية مواجهة هذه التحديات من 

خالل العالمة الرقمية.

408613- م�ضتودع البيانات و التنقيب)3 �ضاعات معتمدة(

يهدف هذا املقرر اإىل اإعطاء مقدمة عن قواعد البيانات ، مفهوم م�شتودع البيانات ، متثيل البيانات ، مفهوم التنقيب 

عن البيانات ، برجميات اخلزن و التنقيب OLTP و OLAP ، م�شتودع البيانات و اإ�شناد �شياغة و تنفيذ القرار الإداري، 
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املاذج الريا�شية والح�شائية  لتحليل البيانات ، بحوث العمليات،الطرق الإح�شائية يف التحليل ، تقنيات جتزئة م�شتودع 

التناف�شية  وامليزة  البيانات   ، م�شتودع   )Data Marts  ( للمنظمة  الفرعية  الكيانات  بيانات  اأجزاء متثل  اإىل  البيانات 

للمنظمة.

408614- تدقيق نظم املعلومات)3 �ضاعات معتمدة(

يت�شمن هذا امل�شاق املفاهيم الأ�شا�شية لتدقيق نظم املعلومات، مع الرتكيز على تدقيق كفاءة نظام املعلومات وفعاليته كما 

ي�شمل درا�شه تدقيق اإجراءات احلماية للمعلومات من التلف املتعمد اأو الغري متعمد اأو تدقيق اإجراءات منع الأ�شخا�س 

الغري خمولني من الو�شول اإىل البيانات. كما يت�شمن امل�شاق عر�س موا�شيع تقنيات التدقيق وتاأثريها على حتقيق اهداف 

املنظمة. وكذلك التحقق من دقة و�شمولية املعلومات ومدى ا�شتفادة امل�شتخدم لهذه البيانات.

408615- معمارية احلا�ضوب بتعمق)3 �ضاعات معتمدة(

 يت�شمن املقرر درا�شه معمارية احلا�شوب والتي ت�شمل معظم اأجزاء احلا�شوب و خ�شو�شًا وحدة املعاجلة املركزية و كيفية 

و  الذاكرة  اإىل هيكلة  بالإ�شافة  الأنبوبي   املعالج  العنونة و معمارية  اأمناط  الذاكرة و مناق�شة  العناوين يف  اإىل  الو�شول 

الرتباط املتداخل مع احلوا�شيب الأخرى بالإ�شافة اإىل مناق�شة املعاجلات املتوازية و املتعددة .

408616- مو�ضوعات خا�ضة يف نظم املعلومات الإدارية)3 �ضاعات معتمدة(

جمال  يف  احلديثة  التطورات  متثل  التي  و  الأهمية  ذات  املعا�شرة  باملو�شوعات  الطالب  تعريف  اإىل  املقرر  هذا  يهدف 

الإدارة ويف املجالت الإدارية واملعلوماتية و ذلك لتمكينه من مالحقة التطور ال�شريع يف هذه املجالت ويتم حتديد هذه 

املو�شوعات من قبل الق�شم وعند طرح املقررات.
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عمادة البحث العلمي والدرا�ضات العليا 

روؤية عمادة البحث العلمي والدرا�ضات العليا

تنبثق روؤية عمادة البحث العلمي والدرا�شات العليا بجامعة العلوم التطبيقية من روؤية اجلامعة بحيث ت�شعى العمادة لأن 

تكون مركزا رائدا يف البحث العلمي ي�شتثمر كل الطاقات والإمكانيات والقدرات املتوافرة باجلامعة وتوجيهها لالإ�شهام يف 

حتقيق التنمية املجتمعية وتوثيق اأوا�شر التعاون مع املجتمع املحلي والإقليمي والعاملي. كما ت�شعى العمادة لأن تكون مركزا 

متميزا يهتم بتوفري كل الإمكانيات الالزمة للدرا�شات العليا وا�شتغاللها وت�شهيل مهمتها.   

ر�ضالة عمادة البحث العلمي والدرا�ضات العليا

تهتم عمادة البحث العلمي والدرا�شات العليا بجامعة العلوم التطبيقية برت�شيخ ثقافة البحث العلمي لدى اأع�شاء هيئة 

كل  وا�شتغالل  العلمي  للبحث  الالزمة  والإمكانيات  املتطلبات  كل  وتوفري  مهاراته  وتنمية  باجلامعة  والطلبة  التدري�س 

الطاقات املوجودة من ب�شرية ومادية لتهيئة الظروف الالزمة للبحث العلمي وربطها مب�شاريع التنمية الوطنية. كما تهتم 

العمادة بتهيئة الظروف املنا�شبة للدرا�شات العليا للطلبة والعمل على توفري فر�س موا�شلة الدرا�شات العليا للراغبني من 

الطلبة وتوجيههم نحو ال�شتفادة من هذه الفر�س.

مربرات اإن�ضاء عمادة للبحث العلمي والدرا�ضات العليا باجلامعة

دعم ورعاية البحث العلمي باجلامعة.  .1  

توفري م�شادر التمويل للبحث العلمي.  .2  

توفري فر�س موا�شلة التعليم العايل وخا�شة يف الدرا�شات العليا.  .3  

الإ�شهام يف تاأهيل الكوادر الوطنية وتدريبهم واإعدادهم للم�شاهمة يف التنمية املجتمعية.  .4  

توفري بيئة تعليمية متميزة للدرا�شات العليا.  .5  

حت�شني عمليات التعليم والتعلم باجلامعة.  .6  
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التاأكد من ح�شن �شريورة التعليم باجلامعة والر�شالة التي توؤديها اجلامعة.  .7  

الرقي بالعمل اجلامعي املوؤ�ش�شي.  .8  

ربط اجلامعة مبوؤ�ش�شات البحث العلمي حمليا ودوليا.  .9  

خلق نوع من ال�شراكة يف البحث العلمي بني اجلامعة وموؤ�ش�شات املجتمع والإ�شهام بالتنمية املجتمعية.  .10  

ا�شتثمار الإمكانيات والقدرات واملواهب املتوافرة يف اجلامعة.  .11  

ت�شجيع اأع�شاء هيئة التدري�س باجلامعة على البحث العلمي كاأحد املحاور  الرئي�شية التي تهتم بها اجلامعة.  .12  

جعل البحث العلمي من املهام الرئي�شية للجامعة وعدم اقت�شارها على التدري�س فقط.  .13  

الأهداف التي ت�ضعى عمادة البحث العلمي والدرا�ضات العليا لتحقيقها

تعمل عمادة البحث العلمي والدرا�شات العليا على حتقيق الأهداف التالية:

1.  اعتبار البحث العلمي م�شلمة ذات قيمة علمية كبرية لدى منت�شبي اجلامعة من م�شئولني واأع�شاء هيئة التدري�س   

وطلبة.

الإمكانيات  كل  وتوفري  باجلامعة  والطلبة  التدري�س  هيئة  اأع�شاء  لدى  العلمي  البحث  مهام  ت�شهيل  على  2.  العمل   

الالزمة له.

اإك�شاب اأع�شاء هيئة التدري�س والطلبة باجلامعة مهارات البحث العلمي.  .3  

العلمي  البحث  لتمويل  اأخرى  اأبواب وجمالت  والعمل على فتح  العلمي  للبحث  املالية الالزمة  الإيرادات  4.  توفري   

باجلامعة.

توفري م�شادر بحثية علمية وتخ�ش�شية ملنت�شبي اجلامعة لت�شهيل عملية البحث العلمي.  .5  

العلمية  املجالت  خالل  من  املنجزة  العلمية  البحوث  لن�شر  باجلامعة  التدري�س  هيئة  لأع�شاء  الفر�شة  6.  توفري   

واملطبوعات باجلامعة.

توحيد جهود البحث العلمي باجلامعة من خالل اإن�شاء عمادة متخ�ش�شة للبحث العلمي.  .7  
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البحرين  العلمي يف مملكة  البحث  التطبيقية مبراكز  العلوم  بجامعة  العلمي  البحث  املبذولة يف  8.  ربط اجلهود   

وخارجها.

العلوم التطبيقية  9.  اإيجاد نوع من ال�شراكة والتعاون يف حمال البحث العلمي بني عمادة البحث العلمي بجامعة   

وموؤ�ش�شات املجتمع املحلي اخلا�شة والعامة.

جعل عمادة البحث العلمي مركزا رياديا لتقدمي ال�شت�شارات والتدريب.  .10  

توفري فر�س للدرا�شات العليا للراغبني من املتعلمني مبوا�شلة تعليمهم.  .11  

ا�شتغالل الإمكانيات املتوافرة يف اجلامعة وتوجيهها نحو دعم الدرا�شات العليا.   .12  

تقدمي برامج تعليمية متميزة على م�شتوى الدرا�شات العليا.  .13  

الإ�شهام يف تدريب وتاأهيل الكوادر الوطنية.  .14  

اخلدمات البحثية التي تقدمها عمادة البحث العلمي والدرا�ضات العليا

دعم البحوث العلمية التي يقوم بها اأع�شاء هيئة التدري�س.  .1  

دعم البحوث العلمية التي يقوم بها طلبة اجلامعة وخا�شة طلبة الدرا�شات العليا.  .2  

اأو  العام  القطاع  موؤ�ش�شات  ل�شالح  العلمي  البحث  عمادة  قبل  من  تنفذ  التي  التعاقدية  العلمية  البحوث  3.  دعم   

اخلا�س اأو حتى املوؤ�ش�شات الدولية والعاملية.

قبل  اأو من  باجلامعة  التدري�س  هيئة  اأع�شاء  قبل  املنجزة من  البحوث  بن�شر  تهتم  التي  العلمية  املجالت  4.  دعم   

اأع�شاء هيئة التدري�س خارج اجلامعة.

دعم الدرا�شات العلمية التي تهتم بتطوير التعليم والعمل اجلامعي.  .5  

دعم الدرا�شات العلمية التي تهتم بالتنمية املجتمعية.  .6  

تقدمي برامج الدرا�شات العليا.  .7  

اإدارة برامج الدرا�شات العليا.  .8  
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ت�شجيل الطلبة بالربامج الدرا�شية والإ�شراف عليهم.  .9  

توفري كل الإمكانيات واخلدمات املطلوبة لدعم برامج الدرا�شات العليا باجلامعة.  .10  

الهيكل التنظيمي لعمادة البحث العلمي والدرا�ضات العليا

عمر  تقدم  مع  الهيكل  هذا  يتطور  بحيث  مراحل  بعدة  العليا  والدرا�شات  العلمي  البحث  لعمادة  التنظيمي  الهيكل  مير 

اجلامعة وات�شاعها، ولكن يف املرحلة الأوىل يتكون من الأق�شام التالية:

ق�شم الدرا�شات العليا من كليات اجلامعة.  .1  

ق�شم التدريب والتعليم الإداري امل�شتمر كلية العلوم الإدارية.  .2  

ق�شم التدريب والتعليم امل�شتمر لكلية احلقوق.  .3  

ق�شم التدريب والتعليم امل�شتمر لكلية الآداب والعلوم.  .4  

مركز تطوير اأع�شاء هيئة التدري�س.  .5  

مركز ن�شر املطبوعات واملجالت العلمية.  .6  

جمل�س عمادة البحث العلمي.  .7  

الإداريون بالعمادة.  .8  

ويو�شح ال�شكل التايل الهيكل التنظيمي املقرتح لعمادة البحث العلمي والدرا�شات العليا يف الفرتة احلالية على اأن يتطور 

هذا الهيكل تبعا للم�شتجدات والتو�شع يف اجلامعة.

وميكن التعريف بكل مكون من مكونات الهيكل التنظيمي لعمادة البحث العلمي والدرا�شات العليا وب�شكل خمت�شر على اأن 

تو�شع لئحة لعمادة البحث العلمي والدرا�شات العليا يف حال موافقة جمل�س اجلامعة على اإن�شائها.



267 266

ثالثا: جمل�س عمادة البحث العلمي والدرا�ضات العليا

يتكون جمل�س عمادة البحث العلمي والدرا�شات العليا بجامعة العلوم التطبيقية من عميد البحث العلمي رئي�شا وم�شاعد 

عميد البحث العلمي وروؤ�شاء الأق�شام اأع�شاء وع�شوين خارجيني من خارج جامعة العلوم التطبيقية وميثلون موؤ�ش�شات 

العلمي  البحث  عمادة  جمل�س  بها  يقوم  التي  املهام  ومن  اجلامعة.  رئي�س  وموافقة  برت�شيح  وخا�شة  وعامة  اأكادميية 

والدرا�شات العليا ما يلي:

و�شع ال�شيا�شات واللوائح والإجراءات اخلا�شة بعمادة البحث العلمي والدرا�شات العليا.  .1  

الإ�شراف ومتابعة تنفيذ املهام والأن�شطة التي تقوم بها عمادة البحث العلمي والدرا�شات العليا.  .2  

املوافقة على امليزانية املقرتحة من العمادة وحتديد �شبل �شرفها ومتابعة هذا ال�شرف.  .3  

املوافقة على الدرا�شات وامل�شاريع والبحوث العلمية املدعومة واملمولة من اجلامعة.  .4  

اإقرار املن�شورات واملطبوعات التي يقوم بها اأع�شاء هيئة التدري�س �شواء كان ذلك من الن�شر العلمي اأو املوؤلفات.  .5  

اعتماد املجالت العلمية املحكمة التي ت�شدرها اجلامعة وحتديد اأطر عملها.  .6  

عقد اجلل�شات الدورية للعمادة لت�شري العمل.  .7  

تنظيم العالقة بني العمادة وباقي الكليات باجلامعة وجمل�س اجلامعة واجلهات الإدارية الأخرى.  .8  

املوافقة على برامج الدرا�شات العليا واخلطط الدرا�شية.  .9  

املوافقة على اأعداد الطلبة املقبولني بربامج الدرا�شات العليا.  .10  

املوافقة على اأطروحات املاج�شتري واملمتحنني.  .11  

لالإجراءات  طبقا  العلمية  املوؤمترات  وح�شور  املوؤلفة  والكتب  املن�شورة  البحوث  مكافاآت  �شرف  على  12.  املوافقة   

املنظمة لذلك.
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جلنة اجلودة ال�ضاملة والتخطيط الإ�ضرتاتيجي

اإنطالقًا من حر�س اجلامعة على جودة العملية التعليمية من مدخالت ون�شاطات وخمرجا، فقد مت اإن�شاء اإدارة اجلودة 

ال�شاملة ، والتي تتلخ�س مهامها فيما يلي:-

تا�شي�س وتطبيق نظام اإدارة اجلودة ال�شاملة تعزيزًا ملفهوم جودة العملية التعليمية.  .1  

اإعداد ومراجعة وتعديل اإجراءات العمل لكافة اأن�شطة اجلامعة �شواء املتعلقة بالأن�شطة الأكادميية اأو الإدراية.  .2  

رفع التقارير لالإدارة حول اأداء نظام اجلودة واحلاجة للتح�شني امل�شتمر.  .3  

ن�شر ثقافة اجلودة بني كافة امل�شتويات الإدارية واملراتب الأكادميية يف اجلامعة.  .4  

مراجعة اإجنازات كليات اجلامعة واق�شامها العلمية ومقارنتها مع اأهداف اجلودة.  .5  

6.  تنفيذ دورات تدريبية لأع�شاء الهيئتني الأكادميية والإدارية بخ�شو�س مو�شوعات اجلودة وذلك بالتن�شيق مع   

مركز الدرا�شات والإ�شت�شارات باجلامعة.

تخطيط اإجراء التدقيق الداخلي على كافة جوانب اجلودة وت�شكيل اللجان املخت�شة والإ�شراف على عملها.  .7  

تنفيذ خطط التدقيق الداخلي وحتديد جمالت عدم املطابقة واإتخاذ الإجراءات الت�شحيحية املنا�شبة.  .8  

اإجراء القيا�شات الالزمة وحتليل املعلومات املجمعة وفقًا لنظام اإدارة اجلودة ال�شاملة.   .9  

10.  التطوير امل�شتمر لنظام اإدارة اجلودة يف اجلامعة وتعديله عن طريق مراجعة �شيا�شة اجلودة واأهدافها ونتائج   

التدقيق الداخلي وحتليل التغذية العك�شية من الطلبة واإتخاذ الإجراءات الوقائية والت�شحيحية.
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الدوائر والمكاتب اإلدارية
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دائرة العالقات العامة

نبذة عن دائرة العالقات العامة

لقد اأن�شئت اإدارة العالقات العامة يف  جامعة العلوم التطبيقية منذ تاأ�شي�س اجلامعة عام 2004، لت�شاهم مع بقية الإدارات 

يف حتقيق ر�شالة اجلامعة التي تهدف اإىل اإعداد الكوادر املوؤهلة اأكادمييًا والقادرة على العطاء والبناء.
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اإحدى املرافق احليوية مبا يبذله موظفوها من جهد لتقدمي  اإدارة العالقات العامة يف جامعة العلوم التطبيقية  وتعترب 

ال�شورة امل�شرقة التي تليق ب�شورة اجلامعة عدا عن اخلدمات التي يقدمها املوظفون للطلبة حيث ميكن و�شفها  باملالذ 

الآمن لطبة اجلامعة فهم يلجاأون اإليها باب�شط الأمور اإميانًا منهم اأن احلل ل ياأتي اإل من دائرة العالقات العامة فيتعامل 

موظفوها مع امل�شاكل التي تواجه الطلبة ويقدمون احللول الناجعة لها بالتعاون مع الدوائر الأخرى باجلامعة .

بالإ�شافة اإىل ذلك فاإن العمل يف الدائرة يغلب عليه روح الفريق الواحد والهدف الواحد فاجلميع هنا هدفه عك�س �شورة 

باملجتمع املحلي ودرا�شة احتياجاته  العالقة  �شاأنها وحت�شني  م�شرقة عن اجلامعة واملحافظة على �شمعتها والإعالء من 

بالإ�شافة اإىل ت�شويق وترويج اجلامعة وفل�شفتها ون�شاطاتها واجنازاتها اإعالميًا، وتنظيم الحتفالت والفعاليات الر�شمية 

اخلا�شة باجلامعة والتوا�شل الفعال مع املوؤ�ش�شات التعليمية واجلامعات املحلية واخلارجية .

الر�ضالة

تعمل اإدارة العالقات  العامة على تكوين �شورة ذهنية ح�شنة عن املوؤ�ش�شة وو�شع ال�شيا�شات التي حتظى بثقة اجلمهور 

واحرتامه.

الروؤية

خدمة  اأن  باعتبار  املعنية،  للدائرة  مراجعته  عند  حاجاته  وتلبية  الإن�شان  خدمة  على  العامة  العالقات  اإدارة    تقوم 

اجلمهور هدفها ال�شامي.

 

الأهداف

1.  التعريف باخلدمات التي تقدمها اجلامعة وال�شيا�شة التي تطبقها ليكون اجلمهور على معرفة واطالع دائم مما   

ي�شاهم يف تعزيز وتوطيد التعاون للعمل البناء.

العمل على توطيد �شمعة اجلامعة ونقاء �شورتها يف الأذهان.  .2  
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3.  و�شع ا�شرتاتيجية اإعالمية تقوم على اإبقاء اجلامعة يف الواجهة من حيث التغطية الإعالميه لن�شاطاتها والإعالنات   

املمّيزة بطابعها وكذلك امل�شاركة يف املعار�س واملوؤمترات.

مد ج�شور التوا�شل مع كافة املوؤ�ش�شات يف ال�شوق املحلي واخلارجي وبناء قاعدة قوية من العالقات معهم.  .4  

5.  امل�شاركة مع باقي دوائر اجلامعة يف تنفيذ الأن�شطة الثقافية والإجتماعية واإعداد املطبوعات واملن�شورات املتعلقة   

باأعمال وخمرجات العملية التعليمية باجلامعة.

دائرة القبول والت�ضجيل

تّطلع هذه الدائرة باأكرثمن املهام ح�شا�شية لي�س بالن�شبة للطلبة فح�شب بل بالن�شبة للهيئة الأكادميية اأي�شًا، ومنها :

ت�شّلم طلبات اللتحاق باجلامعة وت�شنيفها يف ك�شوف خا�شة ل�شتخدامها يف اأغرا�س القبول.  .1  

اإعالن اأ�شماء الطلبة املقبولني يف كليات اجلامعة.  واإعداد ملفاتهم اخلا�شة التي حتتوي على اأوراقهم الثبوتية.  .2  

اإعداد جدول املحا�شرات الإ�شبوعية قبل بداية كل ف�شل درا�شي وتوزيعها على الكليات واإعالنها للطلبة.  .3  

4.  اإجناز عملية ت�شجيل طلبة اجلامعة يف خمتلف املواد يف بداية كل ف�شل.  واإجراء عمليتي الإ�شافة والإن�شحاب من   

املواد يف كل ف�شل درا�شي.

اإعداد الإح�شائيات املختلفة حول الطلبة، واإعداد جداول المتحانات النهائية يف نهاية كل ف�شل.  .5  

ت�شليم ك�شوف العالمات وفرز بطاقات امتحانات املواد، وتوزيعها على م�شجلي الكليات.  .6  

ر�شد عالمات الطلبة وا�شتخراج معدلتهم املختلفة.  .7  

مراجعة اخلطط الدرا�شية للطلبة.  .8  

تزويد ال�شفارات والوزارات واملوؤ�ش�شات بنتائج الطلبة املبعوثني على نفقتها.  .9  

اإ�شدار ك�شوف العالمات وامل�شدقات واأية وثائق اأخرى يحتاجها الطالب.  .10  

امل�شاركة يف الإعداد والتح�شري حلفل التخريج ال�شنوي.  .11  

اإمداد مركز احلا�شوب باملعلوماتوالبيانات الالزمة لأغرا�س القبول والت�شجيل والمتحانات والربامج.  .12  

تطبيق كافة الإجراءات الأكادميية املقيدة ملنح درجة البكالوريو�س يف اجلامعة.  .13  
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دائرة ال�ضئون الإداريـة

تعمل دائرة ال�شئون الإدارية على توفري اخلدمات الالزمة ل�شري العمل يف اجلامعة وت�شرف الدائرة على ن�شاطات �شوؤون 

املوظفني واخلدمات الأخرى باجلامعة.
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ومن اأهم الواجبات التي تقدمها الدائرة:-

تنفيذ ال�شيا�شات الإدارية املعتمدة يف اجلامعة.  .1  

تطبيق النظام وقانون العمل واللوائح العامة املعمول بها يف اجلامعة.  .2  

3.  تاأمني اإحتياجات اجلامعة من املوظفني وامل�شتخدمني ومتابعة تعيينهم وترفيعهم ونقلهم واإجازاتهم واإيفادهم يف   

دورات وغري ذلك من الأمور املتعلقة باأو�شاعهم.

تاأمني اخلدمات العامة ال�شرورية لإنتظام �شري العمل يف اجلامعة.  .4  

تنظيم التاأمني ال�شحي للموظفني وامل�شتخدمني.  .5  

تاأمني وتنظيم ورعاية برامج وتاأهيل موظفي وم�شتخدمي اجلامعة ح�شب الربامج التي تقرها الإدارة.  .6  

الإ�شراف على على اخلدمات التي تقدمها اجلامعة  ومتابعة اأعمال ال�شيانة.  .7  

ق�ضم �ضوؤون املوظفني:

يقوم  كما  الأداء.   وتقييم  والنقل  والتدريب  والرتقية  التعيني  العاملني من حيث  �شوؤون  اأعمال  الق�شم مبتابعة    يقوم 

الق�شم مبتابعة اأمور اإجازات املوظفني ومغادراتهم بالتعاون مع الدوائر التي يعملون فيها، ويقوم الق�شم كذلك مبتابعة 

وتنفيذ قرارات جمل�س العمداء بخ�شو�س تعيني اأع�شاء هيئة التدري�س وترفيعهم واإجازاتهم واأي�شًا اإنهاء خدماتهم.

التالية:  اأرقام الهواتف  اأوقات الدوام الر�شمي، ولالإ�شتف�شار ميكنك الإت�شال على    وي�شتقبل الق�شم مراجعيه طيلة 

.17728777

الدائرة املالية:

اإن الدائرة املالية ومنذ تاأ�شي�شها داأبت على تقدمي البيانات املالية والإدارية ب�شورة دقيقة.  

يتمتع بطاقات فريدة يف جمال  التعليم طاقمنا  الرائدة يف جمال  ال�شركة  اأننا منثل جزء ليتجزء من هذه    وحيث 

املحا�شبة حيث اأننا نركز على اإ�شتقطاب املتميزون واملتفوقون لتقدمي خدمات اأف�شل.

  مهمتنا ترتكز يف الإلتزام بتقدمي اخلدمات وفقًا لأعلى معايري الأداء والدقة كجزاأ ليتجزاأ من اإدارات هذه ال�شركة 

الرائدة بالتعاون مع الإدارات الأخرى.
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الدور احلثيث للدائرة املالية:

  للدائرة املالية دور حثيث لأننا نعتمد على الإحتفاظ بالبيانات املالية على اأ�شا�س زمني بالإ�شافة على الدقة وذلك 

لت�شهيل و�شرعة اتخاذ القرارات الإدارية.

الوظائف واخلدمات :

اإن اخلدمات والوظائف التي تقدمها الدائرة املالية تتمثل يف جمالت عدة:  

امل�شاريف والإيرادات 

اأ.   توفري البيانات اخلا�شة ببنود امل�شاريف واأوجه �شرفها بالإ�شافة اىل متابعة التدفقات النقدية والبيانات الأخرى 

اخلا�شة بالإيرادات.

  اإن البيانات الدقيقة فيما يخ�س بنود امل�شاريف والإيرادات توفر معلومات هامة و�شرورية عن الكفاءة التي يتم بها 

ت�شغيل الإدارات بطريقة ناجحة لتحقيق هدف ال�شركة ككل.

ب.  حتليل التكاليف: تقوم الدائرة بتحليل التي متت بها الإنفاق وتقدمي الإقرتاحات واحللول لتخفي�س التكاليف والتي 

تعود بالفائدة على اجلامعة ككل. 

ج.  املوازنة التقديرية: جتهيز املوازنة التقديرية ال�شنوية هي هدف هام من من اأهداف الدائرة وذلك من خالل متابعة 

ال�شعف وعلى  نقاط  وتعديل  اأو ل  الإنفاق  ملتزمة بحدود  اإذا هي  فيما  لتحديد  الإنفاق  الأخرى يف  الدوائر  اأن�شطة 

اأ�شا�س زمني.

د.  الرواتب: بالتعاون مع �شوؤون املوظفني تقوم الدائرة باإعداد رواتب املوظفني والزيادات ال�شنوية والعالوات واملكافئات 

وت�شتخدم هذه املعلومات لتحديد الإنفاق اأم ل وتعديل نقاط ال�شعف وعلى اأ�شا�س زمني.

حتويل  خ�شوماتهم،  باأر�شدتهم،  تتعلق  والتي  كافة  املالية  الأمور  مبتابعة  الطلبة  حما�شبة  تقوم  الطلبة:  هـ.  حما�شبة 

التخ�ش�س، وتدقيق �شهادات اخلريجني من الناحية املالية ومتابعة اجلهات الباعثة.

ال�شندوق: يقوم ال�شندوق بقب�س جميع املبالغ املالية اخلا�شة باإيرادات اجلامعة وفقًا ملبادئ الرقابة الداخلية. و. 

�شنوي،  ربع  اأ�شا�س  على  ال�شركة  اإجنازات  عن  للم�شاهمني  والدقيقة  الالزمة  املعلومات  بتوفر  املالية  الدائرة  ي.  تقوم 

ن�شف �شنوي، و�شنوي.
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دائرة الأمن وال�ضالمة العامة :

اأو�شاع الطلبة واملوظفني ويف احلفاظ على �شمعة اجلامعة فقد مت  اإ�شتقرار    نظرلأهمية الأمن وال�شالمة العامة يف 

اإعداد واجبات كل من الأمن الداخلي والأمن اخلارجي وال�شالمة العامة وعلى النحو التايل:-

واجبات وم�ضئوليات الأمن وال�ضالمة العامة:

الأمن الداخلي

1.  مراقبة الن�شاطات والإجتماعات واللقاءات التي تقام يف خمتلف اأق�شام اجلامعة ومتابعتها واإطالع رئا�شة اجلامعة   

على اأية خمالفات اأمنية ترتبط بها. 

امل�شتجدات  على  مبا�شر  ب�شكل  لالإطالع  املعتمد  الإداري  الت�شل�شل  ح�شب  اجلامعة  اأ�شرة  اأع�شاء  مع  2.  التن�شيق   

والق�شايا الأمنية التي تقع يف خمتلف اأق�شام اجلامعة وو�شع احللول املنا�شبة ملواجهتها ملنع تكرارها.

القيام مبا يطلب من الق�شم حيال م�شكالت ال�شغب يف قاعات التدري�س وجتاوزات الطلبة.  .3  

اإ�شدار ت�شاريح الدخول لل�شيارات داخل احلرم اجلامعي.  .4  

القيام باأية واجبات تناط بهذة الدائرة من قبل رئا�شة اجلامعة.  .5  

حرا�شة ممتلكات اجلامعة واأبنيتها وجتهيزها ومعداتها والتبليغ عن اأية اأعطال اأو م�شكالت.  .6  

تاأمني حرا�شة مداخل اجلامعة الرئي�شية.  .7  

حرا�شة الأ�شوار اخلارجية للجامعة.  .8  

تاأمني التنظيم واحلرا�شة على مواقف ال�شيارات.  .9  

منع اإخراج اأي معدات اأو ممتلكات اإل باأمر امل�شئوولني.  .10  

املحافظة على كفاءة وجاهزية جميع معدات احلريق املتوفرة يف اجلامعة و�شيانتها.  .11  

تفقد املباين من حيث �شالمة خطوط ونقط الكهرباء واأي اأمور توؤثر على ال�شالمة العامة.  .12  
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اأ�ض�س القبول يف برنامج البكالوريو�س:

اأن يكون الطالب حا�شاًل على �شهادة الدرا�شة الثانوية البحرينية اأو ما يعادلها مبعدل عام ل يقل عن %60.  .1  

يقبل الطلبة احلا�شلون على �شهادة الدبلوم من جهات معرتف بها من قبل وزارة الرتبية والتعليم البحريني.  .2  

3.  يتم قبول حتويل الطلبة الراغبني بالنتقال من اجلهات الأكادميية الأخرى من جامعات اأو معاهد معرتف بها من   

قبل وزارة الرتبية والتعليم البحريني.

4.  يتم معادلة املواد التي تقع املواد التي تقع �شمن اخلطط الدرا�شية للربامج والتي تطرحها ومطابفه ملوا�شفاته   

وعلى اأن تقل درجاتها عن C، بحيث ل تزيد عدد ال�شاعات املعتمدة املعادلة على 66% من عدد ال�شاعات الدرا�شية 

املعتمدة للتخ�ش�س.

5.  خ�شوع الطالب لمتحان الكفاءة باللغة الإجنليزية لتحديد م�شتواه خالل الف�شل الأول للتحاقه باجلامعة ) ما مل   

يكن الطالب معادل ملادة اللغة الجنليزية بالن�شبة للطلبة املحولني(، ويعفى من المتحان جميع من ح�شل على 

درجة 550 يف امتحان التوفل اأو ما يعادله. 

الوثائق املطلوبة لاللتحاق بربنامج البكالوريو�س:

حملة �ضهادة الثانوية العامة:

1.  ك�شف عالمات الثانوية العامة اأو �شورة م�شدقة عنه.  

�شورة عن البطاقة ال�شكانية.  .2  

خم�س �شور �شخ�شية ملونة وحديثة.  .3  

�شورة عن جواز ال�شفر و�شفحة القامة ) الطلبة الوافدين من غري طلبة جمل�س التعاون اخلليجي(.  .4  

�شهادة ح�شن �شلوك من املدر�شة.  .5  

�شهادة اللياقة ال�شحية.  .6  
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الطلبة احلا�ضلون على �ضهادة الدبلوم:

جميع الوثائق التي ذكرت يف الفقرة)1(.  .1  

�شهادة الدبلوم وك�شف الدرجات م�شدقة ح�شب الأ�شول.  .2  

�شهادة معادلة من وزارة الرتبية والتعليم للطلبة احلا�شلني على درجة الدبلوم من خارج بلدانهم.  .3  

و�شف حمتوى املواد التي در�شها الطالب م�شدق ح�شب الأ�شول.  .4  

الطلبة املحولون من اجلامعات الأخرى:

جميع الوثائق التي ذكرت يف الفقرة )1(  .1  

ك�شف عالمات اجلامعة املنقول منها الطالب م�شدق من وزارة الرتبية والتعليم.  .2  

ح�شن �شرية �شلوك من اجلامعة.  .3  

و�شف حمتوى املواد التي در�شها الطالب م�شدق ح�شب الأ�شول.  .4  

مالحظة: يتم قبول الطلبة ح�شب الطاقة ال�شتيعابية للجامعة 	 	

اأ�ض�س القبول بربامج الدرا�ضات العليا:

1.  اأن يكون الطالب حا�شاًل على درجة البكالوريو�س يف حقل التخ�ش�س اأو اأحد احلقول ذات العالقة يف التخ�ش�س   

بعد درا�شتهم بع�س املواد الدرا�شية وبحد اأق�شى 12 �شاعة كمواد ا�شتدراكية.

2.  اإذا مل يكن الطالب حا�شاًل على درجة البكالوريو�س يف حقل التخ�ش�س فاإنه يدر�س مواد ا�شتدراكية وبحد اأق�شى   

12 �شاعة معتمدة.

الوثائق املطلوبة لاللتحاق بربنامج املاج�ضتري:

�شهادة الثانوية العامة و�شهادة البكالوريو�س بعد ا�شتيفائها جلميع مراحل الت�شديق املتبعة يف مملكة البحرين.  .1  

خم�س �شور �شخ�شية.  .2  
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�شهادة ح�شن �شرية و�شلوك.  .3  

�شورة عن البطاقة ال�شكانية او جواز ال�شفر.  .4  

�شهادة معادلة من وزارة الرتبية والتعليم للطلبة احلا�شلني على درجة البكالوريو�س من خارج بلدانهم.  .5  

تعليمات منح درجة البكالوريو�س:

املادة)1(

ت�شمى هذه التعليمات » التعليمات الداخلية ملنح درجة البكالوريو�س« يف جامعة العلوم التطبيقية.

املادة)2(  

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت يف هذه التعليمات املعاين املخ�ش�شة لها اأدناه اإل اإذا دلت القرينة على غري ذلك:

1/2 الرئي�س: رئي�س جامعة العلوم التطبيقية.

2/2 عميد الكلية: عميد الكلية التي ينتمي اليها الطالب.

3/2 نظام ال�شاعات املعتمدة:

يقوم النظام على حتديد ال�شاعات املعتمدة التي ي�شرتط اإكمالها من قبل الطالب والنجاح فيها بامل�شتوى الذي تقرره اجلامعة 

اأق�شامها الأكادميية، وحتديد املجالت الدرا�شية التي توزع عليها هذه ال�شاعات املعتمدة  اأي ق�شم من  ك�شرط للتخرج يف 

اليها  تقديره حلاجته  منه، ح�شب  املطلوبة  املواد  درا�شة  للطالب لختيار  اإعطاء احلرية  مع  التعليمات  اأحكام هذه  ح�شب 

وا�شتعداده لها بتوجيه املر�شد الأكادميي �شمن احلدود الدنيا من ال�شاعات الدرا�شية امل�شموح باأخذها يف كل ف�شل درا�شي.

4/2 ال�ضاعة املعتمدة: هي وحدة عملية ت�شجل للطالب يف حالة جناحه يف املادة التي يدر�شها وحت�شب �شاعة درا�شية 

اأ�شبوعية نظرية اأو ب�شاعتني عمليتني على الأقل، خالل ف�شل درا�شي كامل، وتكون اأ�شا�س حتديد العبء الدرا�شي الذي 

ياأخذه الطالب يف ف�شل درا�شي وفقًا لأحكام هذه التعليمات، ويحدد الق�شم املخت�س عدد ال�شاعات املعتمدة لكل مادة 

من املواد.
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5/2 الرقم اجلامعي: هو الرقم الذي يدل على ال�شنة اجلامعية والف�شل الدرا�شي الذي قبل به الطالب.

6/2 ال�ضنة اجلامعية: تتكون ال�شنة اجلامعية من ف�شلني درا�شيني اإجباريني وف�شل �شيفي اإختياري.

7/2 الف�ضل الدرا�ضي: ل تقل مدة الف�شل الدرا�شي عن اربعة ع�شر اأ�شبوعًا مبا يف ذلك المتحانات، ومدة الف�شل 

ال�شيفي ثمانية اأ�شابيع مبا يف ذلك المتحانات ويحق للجامعة التغري يف اآليات هذا العمل وفقًا مل�شتجدات الأمور وامل�شلحة 

العامة التي يراها جمل�س اجلامعة يف هذا ال�شدد.

8/2 املتطلبات اجلامعية: جمموعة املواد الإجبارية والختيارية التي توفر خلفية م�شرتكة جلميع طلبة اجلامعة. 

9/2 متطلبات الكلية: وت�شمل املواد الإجبارية التي يدر�شها جميع طلبة الكلية، اأو املواد التي يختارها طلبة الكلية من 

بني عدد من املواد التي يحدهها جمل�س الكلية.

ذلك  يف  معني  تخ�ش�س  يف  املقبولني  الطلبة  جميع  يدر�شها  التي  الإجبارية  املواد  وت�شمل  الق�ضم:  متطلبات   10/2

الق�شم، واملواد الختيارية  التي يختارها الطلبة من بني عدد من املواد التي يحدهها الق�شم.

بنجاح مبوجب  الطالب  اأنهاها  التي  ال�شاعات  بعدد من  للطالب  الدرا�شي  امل�شتوى  يحدد  الدرا�ضي:  امل�ضتوى   11/2

اخلطة الدرا�شية.

12/2 املواد احلرة: جمموعة املواد التي يختارها الطالب بحرية من املواد الدرا�شية باجلامعة.

13/2 املواد الختيارية: هي مواد التخ�ش�س الأ�شا�شية والتي ينبغي على الطالب درا�شتها مبوجب عدد من ال�شاعات 

املعتمدة التي يحددها الق�شم املخت�س وفقًا للخطة الدرا�شية وهناك بع�س املواد التي يكون لها متطلب �شابق.
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14/2 املواد الجبارية: هي مواد التخ�ش�س الأ�شا�شية والتي ينبغي على الطالب درا�شتها مبوجب عدد من ال�شاعات 

املعتمدة التي يحددها الق�شم املخت�س وفقًا للخطة الدرا�شية وهناك بع�س املواد التي يكون لها متطلب �شابق.

15/2 املتطلب ال�ضابق: هو مادة درا�شية يجب على الطالب درا�شتها واإكمالها بنجاح قبل درا�شة املقرر الأ�شلي. 

) بح�سب الدكتور نهاد فاإنها تتعار�ص مع املادة 8/3(.

16/2 العبء الدرا�ضي: جمموعة ال�شاعات املعتمدة التي ي�شجلها الطالب خالل الف�شل الدرا�شي.

17/2 اخلطة الدرا�ضية: حتدد عدد ال�شاعات املعتمدة املقررة لنيل درجة البكالوريو�س.

درا�شي  وبعبء  التخرج  متطلبات  لتحقيق  باجلامعة  م�شجاًل  الطالب  يق�شيها  التي  املدة  هي  الدرا�ضة:  مدة   18/2

بح�شب اأحكام هذه التعليمات.

19/2 الدرجة اجلامعية: هي �شهادة التخرج التي متنحها اجلامعة للطالب بعد اإ�شتكمال متطلبات التخرج.

20/2 املواظبة: ح�شور املحا�شرات واملناق�شات واحل�ش�س العملية املحددة لكل مادة درا�شية يف اخلطة الدرا�شية.

21/2 املر�ضد الأكادميي: ع�شو هيئة التدري�س الذي ي�شاعد الطالب يف ت�شجيل املواد بعد الطالع على �شجله الدرا�شي 

لتطبيق اأحكام اخلطة الدرا�شية، بحيث يتنا�شب ذلك مع قدرات الطالب وحت�شيله الأكادميي يف اجلامعة.

الف�شلية  الأعمال  واملنت�شف وعالمات  النهائي  المتحان  هي جمموع عالمات  للمادة:  النهائية  العالمات   22/2

وي�شتثنى من ذلك املواد التي تكون نتيجتها ) ناجح ( اأو  ) را�شب (. 
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23/2 املعدل الف�ضلي:  هو معدل عالمات املواد التي يدر�شها الطالب يف الف�شل الواحد �شمن خطته الدرا�شية ول 

حت�شب يف املعدل الف�شلي عالمات املواد التي يدر�شها الطالب ول تكون من متطلبات خطته الدرا�شية. 

24/2 املعدل الرتاكمي: هو معدل عالمات جميع املواد التي يدر�شها الطالب. جناحًا اأو ر�شوبًا، واملقررة يف خطته 

الدرا�شية حتى تاريخ ذلك املعدل ول حت�شب يف املعدل الرتاكمي عالمات املواد غري املقررة يف خطة الطالب الدرا�شية.

25/2 الإ�ضافة واحلذف والتعديل: احلذف: حذف املقرر اأو املقررات يف الف�شل الدرا�شي.

الإ�شافة: اإ�شافة املقرر اأو املقررات يف بع�س املواد الدرا�شية.

اجلدول الدرا�شي: املواد الدرا�شية التي تطرحها الأق�شام والكليات ومنها يختار الطالب مواده.

للعالمة  الأدنى  واحلد   %50 هو  الدرا�شي  املقرر  يف  النجاح  لعالمات  الأدنى  احلد  للعالمات:  الأدنى  احلد   26/2

النهائية هو %35.

هي جمموع عالمات الإمتحان النهائي واملنت�شف وعالمات الأعمال الف�شلية،  27/2 العالمات النهائية للمادة: 

وي�شتثنى من ذلك املواد التي تكون عالمتها ) ناجح ( اأو ) را�شب (.

28/2 ك�ضف الدرجات: هو ن�شخة من �شجل الطالب الأكادميي يت�شلمه الطالب يف نهاية كل ف�شل درا�شي يو�شح فيه 

عدد ال�شاعات املعتمدة املجتازة بنجاح من قبل الطالب ومعدله الرتاكمي. 

29/2 الإن�ضحاب:  الإن�شحاب من املقرر )w(: اإن�شحاب الطالب من املقرر الدرا�شي يف الفرتة املحددة لذاك.

التي  لل�شروط  تبعًا  بها  امل�شجل  الدرا�شية  املقررات  جميع  من  الطالب  اإن�شحاب  الدرا�شة(:  الر�شمي)تاأجيل  الإن�شحاب 

حتددها اجلامعة.
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الإن�ضحاب غري الر�ضمي: اإن�شحاب الطالب من جميع املقررات الدرا�شية دون اإذن ر�شمي من اجلامعة.

30/2 الإنذار الأكادميي: اإنذار لطالب بتدين معدله الرتاكمي عن %60.

املادة)3(

تطبق هذه التعليمات على جميع كليات اجلامعة، وت�شري اأحكامها على الطلبة املنتظمني امل�شجلني لنيل درجة البكالوريو�س.

املادة)4(

اأق�شام  تقدمها  التي  التخ�ش�شات  يف  البكالوريو�س  درجة  نيل  اإىل  توؤدي  التي  الدرا�شية  اخلطط  اجلامعة  جمل�س  يقر 

اخلطة  جلنة  واقرتاحات  املخت�شة  الأكادميية  الأق�شام  وجمال�س  الكليات  جمال�س  تن�شيب  على  بناًء  وذلك  اجلامعة، 

الدرا�شية، بحيث تكون ال�شاعات املعتمدة للح�شول على درجة البكالوريو�س كما يلي:

1/4 كلية العلوم الإدارية

1/1/4 املحا�شبة 132 �شاعة .

2/1/4 اإدارة الأعمال 132 �شاعة.

3/1/4 نظم املعلومات الإدارية 132 �شاعة.

5/1/4 العلوم ال�شيا�شية 132 �شاعة.

6/1/4 العلوم املالية واملحا�شبية 132 �شاعة.

2/4 كلية احلقوق

بكالوريو�س احلقوق 132 �شاعة.
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3/4 كلية الآداب والعلوم

1/3/4 علم احلا�شوب 132 �شاعة.

2/3/4 ت�شميم جرافيكي 136 �شاعة.

3/3/4 ت�شميم داخلي 142 �شاعة.

املادة)5(

ت�شمل اخلطط الدرا�شية يف كل تخ�ش�س متنح درجة البكالوريو�س على املواد التالية:

5/1 متطلبات اجلامعة

عدد ال�شاعات املعتمدة ملتطلبات اجلامعة ح�شب الآتي:

1/5/اأ متطلبات اجلامعة الإجبارية 15 �ضاعة معتمدة

ال�ضاعات املعتمدةاإ�ضم املادةرقم املادة

3اللغة العربية101101

3اللغة الإجنليزية )1(102101

3اللغة الإجنليزية )2(102102

3مهارات احلا�شوب )1(1301100

3تاريخ وح�شارة البحرين501105

1/5/ب متطلبات اجلامعة الختيارية وهي على النحو التايل:

املجموعة الأوىل    

ال�ضاعات املعتمدةاإ�ضم املادةرقم املادة

3الثقافة الإ�شالمية701101

3الإ�شالم وق�شايا الع�شر702101

3الأخالق يف الإ�شالم702102
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املجموعة الثانية

ال�ضاعات املعتمدةاإ�ضم املادةرقم املادة

3مهارات حياتية100101

3تاريخ وح�شارة البحرين501105

3حقوق الإن�شان602143

3مدخل اإىل علم الجتماع106101

3الإن�شان والبيئة106107

3مدخل اإىل علم املكتبات111111

3الثقافة القت�شادية301100

3مو�شوعات خا�شة1000100

2/1/5  يجوز اإ�شافة مواد اأخرى اأو حذف بع�س املواد املذكورة بقرار من جمل�س اجلامعة على اأن ي�شكل املجل�س جلنة لكل 

مادة اأو عدد من املواد من متطلبات اجلامعة تتوىل و�شع منهاج تف�شيلي للمادة ح�شب اخلطوط العري�شة التي ي�شعها 

املجل�س.

اللغة  يف  م�شتوى  لمتحان   2005/2006 الأول  الف�شل  من  اعتبارًا  اجلامعة  يف  املقبولني  الطلبة  جميع  يتقدم   3/1/5

الإجنليزية وحتدد عالمة النجاح بحيث يفرز الطلبة اإىل ثالث م�شتويات كما يلي:

را�شب دون %50. 	• 	
ناجح فوق %50. 	• 	

متفوق فوق %80. 	• 	
4/1/5 على الطالب الرا�شب يف امتحان امل�شتوى درا�شة مادة ا�شتدراكية يف اللغة الإجنليزية )099( قبل اإنتظامه بدرا�شة 

مادتي اللغة الإجنليزية )102،101( وتعترب يف هذه احلالة متطلبًا �شابقًا ملادتي لغة اإجنليزية )101،102(. 

5/1/5 يدر�س الطالب الناجح يف امتحان امل�شتوى مادتي اللغة الإجنليزية )102،101(.

6/1/5 يعفى الطالب املتفوق يف امتحان امل�شتوى والذي ح�شل على تقديٍر عاٍل من درا�شة مادة اللغة الإجنليزية )101( 

اللغة  مادة  ودرا�شة  بحريني  دينار  دفع)270(  يتم  اأن  على  معادلة  �شاعات  ثالث  بواقع  املعتمدة  ال�شاعات  له  وحت�شب 
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الإجنليزية)102(.

7/1/5 يجري اإمتحان م�شتوى اللغة الإجنليزية خالل الأ�شبوع الأ�شبوع الأول من الف�شلني الدرا�شيني الأول والثاين من 

ال�شنة اجلامعية.

8/1/5 يعترب التقدم لهذا المتحان اإجباريًا خالل العام الأول من درا�شتهم وجلميع الطلبة املقبولني اعتبارًا من الف�شل 

الأول من كل عام.

مهارات  يف  م�شتوى  لمتحان  عام  كل  من  الأول  الف�شل  من  اعتبارًا  اجلامعة  يف  املقبولني  الطلبة  جميع  يتقدم   9/1/5

احلا�شوب.

10/1/5 يعفى الطالب الناجح يف امتحان امل�شتوى يف مهارات احلا�شوب من درا�شة مادة مهارات احلا�شوب )1( رقم 

)1301100( وحت�شب له ال�شاعات املعتمدة بواقع ثالث �شاعات معادلة على اأن يتم دفع مبلغ)270( دينار بحريني.

رقم   )1( احلا�شوب  مهارات  مادة  درا�شة  احلا�شوب  مهارات  يف  امل�شتوى  امتحان  يف  الرا�شب  الطالب  على   11/1/5

.)1301100(

مهارات  مادة  درا�شة  من   )ICDL( الدولية  احلا�شوب  قيادة  رخ�شة  �شهادة  يحمل  الذي  الطالب  يعفى   12/1/5

احلا�شوب )1( رقم )1301100(.

13/1/5 يعقد امتحان امل�شتوى يف مهارات احلا�شوب خالل الأ�شبوع الأول من الف�شلني الدرا�شيني الأول والثاين من ال�شنة 

اجلامعية. 

الف�شل  اعتبارًا من  املقبولني  الطلبة  الأول جلميع  العام اجلامعي  اجباريًا خالل  المتحان  لهذا  التقدم  يعترب   14/1/5

الدرا�شي الأول للعام اجلامعي2008/2007.

2/5 متطلبات  الكلية
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جمل�ص  تن�سيب  على  بناًء  اجلامعة  جمل�ص  يقرها  كلية  لكل  املعتمدة  ال�ساعات  جمموع  من  الكلية  متطلبات  تتكون 

الكلية، وهي كما يلي:

24 �شاعة معتمدةكلية  الآداب والعلوم

24 �شاعة معتمدةكلية العلوم الإدارية

24 �شاعة معتمدةكلية احلقوق

3/5 متطلبات اجلامعة ) التخ�ش�س( واملواد امل�شاندة

ويقرها جمل�س اجلامعة بناًء على تن�شيب من جمال�س الكليات، وتخ�ش�س لها ال�شاعات املعتمدة موزعة على مواد اإجبارية 

واأخرى اختيارية، و�شاعات للتعليم التطبيقي اأو العملي والتدريب امليداين يحددها جمل�س الكلية.

84 �شاعة معتمدة1/3/5 تخ�ش�شات كلية الآداب والعلوم

84 �شاعة معتمدة2/3/5 تخ�ش�شات كلية العلوم الإدارية

84 �شاعة معتمدة3/3/5 كلية احلقوق

4/5 متطلبات مواد حرة ويحدد لها من 3-6 �شاعات معتمدة.

املادة )6( ال�ضاعات املعتمدة

1/6 حتدد ال�شاعات املعتمدة لكل ثالث �شاعات تدريبية اأ�شبوعية وي�شتثنى من ذلك بع�س املواد التي لها خمتربات، حيث 

ميكن اأن ي�شل عدد ال�شاعات املعتمدة للمادة يف هذه احلالة اإىل خم�س �شاعات، ويجوز ملجل�س اجلامعة اأن يحدد عددًا 

اأقل اأو اأكرث من ال�شاعات لبع�س املواد اإذا كانت طبيعة املواد تتطلب ذلك.

2/6 يجري تقييم ال�شاعات املعتمدة لكل مادة على اأ�شا�س اأن املحا�شرات الأ�شبوعية هي �شاعة على مدى 15 اأ�شبوعًا، اما 

�شاعات املخترب اأو التطبيق العلمي فيجري تقوميها لكل مادة على حدة، على اأن ل يقل ح�شاب ال�شاعة املعتمدة الواحدة 

عن �شاعتني تطبيقيتني اأو �شاعتي خمترب.
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املادة )7( م�ضتويات الدرا�ضة

اأربعة م�شتويات  اأ�شا�س  1/7 ت�شنف املواد التي يقدمها كل تخ�ش�س،  وكذلك املواد الواردة يف اخلطة الدرا�شية، على 

وتثبت املتطلبات ال�شابقة لكل مادة اإن وجدت وتعطى كل مادة رقمًا يدل على م�شتواها، ويذكر اإزاء كل مادة اأي�شًاعدد 

املحا�شرات وعدد �شاعات املخترب الأ�شبوعية، وعدد ال�شاعات املعتمدة.

2/7 ي�شنف الطلبة امل�شجلون يف اجلامعة لنيل درجة البكالويو�س يف تخ�ش�شات كل من كلية الآداب والعلوم – كلية العلوم 

الإدارية - كليق احلقوق اإىل اأربع م�شتويات وهي ال�شنة الأوىل،ال�شنة الثانية، ال�شنة الثالثة، وال�شنة الرابعة.

عدد ال�ضاعات املطلوبة للتخرج�ضنة رابعة�ضنة ثالثة�ضنة ثانيةيعترب الطالب مب�ضتوى ال�ضنة

اإذا كان قد جنح فيما ل يقل عن

6699132كلية العلوم الإدارية    33       الكلية

6496132كلية احلقوق               33

130-67101140كلية الآداب والعلوم    33

املادة)8( املتطلبات ال�ضابقة

8/1 ل يجوز للطالب اأن يدر�س مادة قبل اأن يدر�س متطلبها ال�شابق، ويف حالة حدوث ذلك فاإن ت�شجيله وعالمته يف تلك 

املادة يعتربان لغيتني. ) بح�سب الدكتور نهاد هناك قرار من جمل�ص اجلامعة بال�سماح لبع�ص احلالت(.

8/2 يجوز للطالب اأن يدر�س مادة ما ومتطلبها يف الف�شل نف�شه اإذا كان تخرجه يتوقف على ذلك، وذلك مبوافقة العميد 

بناًء على تن�شيب رئي�س الق�شم ب�شرط اأن ل يكون قد تراكم على الطالب اأكرث من متطلب �شابق دون �شابق درا�شة اأو دون 

جناح.

املتطلب  بت�شجيل  الطالب قام  اأن  املادة،  الفقرتني )1،2( من هذه  الواردة يف  ال�شابق  املتطلب  تعني عبارة درا�شة   8/3

ال�شابق واملواظبة فيه والتقدم لإختباراته وامتحاناته دون النظر اإىل النجاح فيه اأو عدمه، ب�شرط األ تقل عالماته النهائية 

عن 36%.  ) بح�سب الدكتور نهاد  تتعار�س مع املادة 2/15 (.
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املادة)9( مدة الدرا�ضة

9/1 مدة الدرا�شة لنيل �شهادة البكالوريو�س بعبء عادي للطالب العادي اأربع �شنوات جامعية يف التخ�ش�شات املختلفة.

9/2 ل يجوز للطالب اأن يح�شل على درجة البكالوري�س يف مدة اقل من ثالث �شنوات جامعية يف التخ�ش�شات املختلفة.

9/3 ل يجوز اأن تزيد املدة التي يق�شيها الطالب م�شجالً  يف الدرا�شة للح�شول على درجة البكالوري�س على �شبع �شنوات 

جامعية يف التخ�ش�شات املختلفة. 

املادة )10( العبء الدرا�شي

10/1 يكون احلد الأدنى لل�شاعات املعتمدة التي يدر�شها الطالب امل�شجل يف الف�شل العادي على )12( اثني ع�شر �شاعة 

معتمدة واحلد الأعلى )18( ثمانية ع�شر �شاعة. ويجوز اإ�شافة ثالث �شاعات معتمدة للحد الأعلى مبوافقة رئي�س الق�شم 

املخت�س يف اأي من احلالتني التاليتني:

اأن ل يقل معدل عالمات الطالب يف الف�شل الدرا�شي العادي عن %80.  -

ف�شل  يف  الأعلى  احلد  على  اإ�شافة  اأقل  اأو  �شاعات  ثالث  بت�شجيل  له  ال�شماح  على  متوقفًا  الطالب  تخرج  يكون  -  اأن 

تخرجه.

-  يجوز اأن ي�شل العبء الدرا�شي للطالب يف ف�شل التخرج اإىل )22( �شاعة معتمدة اإذا كانت ال�شاعة امل�شافة �شاعة 

تدريب اأو �شاعة خمتربية.

10/2 يجوز للطالب بتن�شيب من رئي�س الق�شم املخت�س ومبوافقة عميد الكلية اأن ي�شجل يف الف�شل الدرا�شي دون العبء 

الدرا�شي املقرر على اأن ل يقل عن )9( �شاعات معتمدة. )بح�سب الدكتور نهاد تلغى ملخالفتها لوائح الوزارة(.

10/3  يجوز للطالب ال�شتمرار يف درا�شة عدد من ال�شاعات املعتمدة يقل عن احلد الأدنى نتيجة لن�شحابه من بع�س 

املواد، وذلك يف حالت خا�شة مربرة بتن�شيب من رئي�س الق�شم وموافقة العميد.

اأن ي�شجل اأي عدد من ال�شاعات املعتمدة الالزمة لتخرجه دون النظر اإىل احلد  10/4 يجوز للطالب يف ف�شل التخرج 

الأدنى من العبء  الدرا�شي املقرر، مع مراعاة ما ورد يف الفقرة )1( من هذه املادة.



289 288

املادة )11(

يكون احلد الأعلى لل�شاعات املعتمدة التي يدر�شها الطالب امل�شجل لنيل درجة البكالوريو�س)9( �شاعات معتمدة يف الف�شل 

ال�شيفي وميكن اإ�شافة )3( �شاعات معتمدة اإذا كان من �شاأن ذلك اأن يوؤدي اإىل تخرجه، وذلك مبوافقة رئي�س الق�شم.

املادة )12( املواظبة

ت�شرتط املواظبة جلميع طلبة اجلامعة على ح�شور كل املحا�شرات واملناق�شات واحل�ش�س العملية التي ي�شجل فيها ح�شب 

ال�شاعات املعتمدة لكل مادة يف اخلطة الدرا�شية، ويقوم مدر�س املادة بت�شجيل الغياب واحل�شور على ك�شوفات خا�شة، 

وي�شلمها لرئي�س الق�شم الذي تعطى منه  املادة يف نهاية كل ف�شل درا�شي وحتفظ اإىل نهاية الف�شل الذي يليه.

املادة )13( الغياب والأعذار 

13/1 ل ي�شمح للطالب بالتغيب عن اأكرث 25% من ال�شاعات املقررة للمادة.

13/2 يقوم مدر�س املادة برفع ا�شم كل طالب جتاوزت ن�شبة غيابه 15% من جمموع �شاعات املادة اإىل رئي�س الق�شم وذلك 

متهيدًا لتخاذ القرار املنا�شب. 

13/3 اإذا غاب الطالب اأكرث من 25% من جمموع ال�شاعات املقررة للمادة دون عذر مر�شي اأو قهري يقبلهم عميد الكلية، 

يحرم من التقدم لالمتحان النهائي وتعترب عالمته يف تلك املادة احلد الأدنى للعالمة وهي عالمة)35(، وعليه اإعادة 

درا�شتها اإذا كانت اإجبارية، ويف جميع الأحوال تدخل هذه النتيجة يف ح�شاب معدل عالمات الطالب الف�شلي والرتاكمي 

لأغرا�س الإنذار والف�شل من التخ�ش�س ويف املعدل العام العام اأي�شًا.

التقدم  الطلبة املحرومني من  باأ�شماء  والت�شجيل  القبول  الكلية لإبالغ دائرة  لعميد  بالتن�شيب  الق�شم  رئي�س  يقوم   13/4

لالمتحانات النهائية ب�شبب غيابهم، وتر�شد لهم عالمة احلد الأدنى.
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املادة )14( 

14/1 اإذا غاب الطالب اأكرث من 25% من ال�شاعات املقررة ملادة ما وكان هذا الغياب ب�شبب املر�س اأو لعذر قهري يقبله 

عميد الكلية يعترب من�شحبًا من تلك املادة وتطبق عليه اأحكام الن�شحاب ويبلغ العميد مدير القبول والت�شجيل قراره بذلك 

وتثبت مالحظة من�شحب اإزاء تلك املادة يف ال�شجل الأكادميي للطالب، اأما الطلبة الذين ميثلون اململكة اأو اجلامعة يف 

الن�شاطات الر�شمية في�شمح لهم بالتغيب بن�شبة ل تتجاوز %20.

14/2 ي�شرتط يف العذر املر�شي اأن يكون ب�شهادة �شادرة عن جهة طبية معتمدة، واأن تقدم هذه ال�شهادة اإىل عميد الكلية 

خالل مدة ل تتجاوز اأ�شبوعني من تاريخ انقطاع الطالب عن املواظبة، ويف احلالت القاهرة الأخرى يقدم الطالب ما يثبت 

عذره القهري خالل اأ�شبوع من تاريخ زوال اأ�شباب الغياب.

14/3 عمداء الكليات وروؤ�شاء الأق�شام واأع�شاء هيئة التدري�س واملحا�شرون ومدير القبول والت�شجيل م�شوؤولون عن تنفيذ 

اأحكام املواظبة.

املادة )15(

الكلية تعترب عالمته يف ذلك المتحان )  املعلن عنه دون عذر يقبله عميد  النهائي  يتغيب عن المتحان  15/1 كل من 

�شفرًا(.

اأيام خالل يومي  اأق�شاهاخم�شة  15/2 تعتمد الجازات املر�شية للطالب لالأمرا�س خارج امل�شت�شفى  وباإجازة مر�شية 

عمل من زوال العذر.

15/3 كل من يتغيب عن المتحان النهائي املعلن عنه بعذر يقبله عميد الكلية، فاإن عميد الكلية يبلغ قراراه بقبول العذر 

اإىل رئي�س الق�شم لتبليغه ملدر�س املادة لإجراء امتحان معو�س للطالب يف املوعد الذي يحدده الق�شم يف مدة اأق�شاها نهاية 

الف�شل الذي يلي الف�شل الذي يتقدم فيه، ويبلغ عميد الكلية مدير القبول والت�شجيل بذلك.

15/4 يجوز اعتبار الطالب الذي تغيب عن المتحان النهائي بعذر معتمد ملادة ما من�شحبًا اإذا كانت عالماته يف اختبارات 

اأعمال الف�شل ناجحة، ومل يتقدم لالمتحان التكميلي خالل املدة املحددة لذلك يف الفقرة )3( اأعاله، �شريطة اأن ل يكون 

قد تغيب عن موعد المتحان التكميلي املحدد من قبل الق�شم دون عذر يقبله العميد.
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املادة )16( مناهج املواد

يعد مدر�س املادة منهاجًا و�شفيًا للمادة التي يدر�شها  يت�شمن طبيعة املادة واأهدافها والربنامج الزمني لها ومتطلباته 

وحتديد مواعيد المتحانات وكيفية تقييم عالمة الطالب وقائمة املراجع والقراءات املطلوبة منها.

املادة )17( الدرجات والعالمات

 17/1 العالمة النهائية لكل مادة هي عالمة المتحان النهائي وعالمات العمال الف�شلية.

17/2 ت�شمل الأعمال الف�شلية للمادة ما يلي:

17/2/1 الختبارات ال�شفهية اأو التقارير والبحوث والختبارات املفاجئة وجمموعات العمل والعرو�س داخل قاعة التدري�س 

وغريها.

اأن  املادة، ويجوز  الف�شل، ويكون المتحان حتريريًا و�شاماًل ملقرر  نهاية  النهائي لكل مادة يف  17/2/2 يعقد المتحان 

ي�شمل المتحان النهائي امتحانات عملية اأو �شفهية اأو تقريرًا، ويحدد جمل�س الكلية بناًء على تو�شية من الق�شم املخت�س، 

الن�شبة التي تخ�ش�س لها من عالمة المتحان النهائي، على اأن يعلن ذلك للطلبة يف بداية الف�شل الدرا�شي.

17/3 يكون توزيع العالمات للمواد العملية اأو تلك التي ت�شمل جزءًا عمليًا، بقرار من جمل�س الكلية بناًء على تن�شيب من 

جمل�س الق�شم املخت�س.

املادة )18(

يوفر ع�شو هيئة التدري�س ال�شرية الالزمة لأ�شئلته بالتن�شيق مع رئي�س الق�شم وعميد كليته، ويتحمل م�شوؤوليتهما كاملة من 

حيث الإ�شراف والطباعة والن�شخ والتغليف واحلفظ ، وذلك �شمن القواعد التالية:

18/1 تطبع الأ�شئلة �شمن الإمكانيات املتوفرة يف الكلية فاإن مل ت�شمح الإمكانيات بذلك ت�شتعمل الإمكانيات املتوفرة يف 

اجلامعة.

18/2 يتم ن�شخ الأ�شئلة �شمن الإمكانيات املتوفرة يف الكلية فاإن مل ت�شمح الإمكانيات بذلك ت�شتعمل الإمكانيات املتوفرة 

يف اجلامعة.
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18/3 حتفظ ن�شخ من الأ�شئلة واأ�شولها  بظرف مغلق وو�شع يف مكان اآمن.

18/4 يبا�شر املدر�س كافة الأمور ال�شابقة بنف�شه ول يجوز اأن توكل هذه امل�شوؤولية اإىل �شخ�س اآخراإل مبوافقة رئي�س الق�شم 

ويف ال�شرورات الق�شوى.

املادة )19(

مدر�س املادة م�شوؤول عن تدقيق ح�شور الطلبة لالمتحان وت�شحيح الأوراق اخلا�شة به.

املادة)20(

20/1/1 الختبارات الف�شلية.

20/1/2 ترد اأوراق الختبار للطالب بعد ت�شحيحها يف موعد اأق�شاه اأ�شبوع من عقد الختبار )وثالثة اأيام يف الف�شل 

ال�شيفي(.

20/1/3 ير�شل مدر�س املادة ك�شف عالمات الختبار اإىل رئي�س الق�شم قبل موعد المتحانات النهائية با�شبوعني على 

الأقل.

20/1/4 تعترب العالمة نهائية بعد انق�شاء اأ�شبوع على رد اأوراق الختبار للطالب.

20/2/1 نظام الختبارات  النهائية ل ي�شمح للطلب بدخول المتحان النهائي بعد توزيع لوراق بن�شف �شاعة اإل يف حالت 

ال�شرورة الق�شوى ويرتك لأ�شتاذ املادة ورئي�س الق�شم.

20/2/2 حتفظ اأوراق المتحانات النهائية لكل ف�شل درا�شي لدى عمادة الكلية املعنية ملدة ف�شل درا�شي واحد للرجوع 

اإليها عند احلاجة، ثم يجري اإتالفها ح�شب الأ�شول.

20/2/3 تتم املراقبة يف اأثناء المتحان من الق�شم املخت�س نف�شه، واإذا تعذر ذلك فعلى رئي�س الق�شم حتديد املراقبني من 

خارج الق�شم بالت�شاور مع عميد الكلية. 
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املادة)21(

21/1 يجري احت�شاب العالمات يف الك�شوف والق�شائم اخلا�شة بها ب�شكل �شحيح ونهائي.

21/2 حتت�شب العالمة النهائية لكل مادة من مائة لأقرب رقم �شحيح.

21/3 يحت�شب املعدل الف�شلي والرتاكمي لأقرب منزلتني ع�شريتني.

املادة)22(

22/1 مدر�س املادة م�شوؤول عن ت�شجيل العالمات يف الك�شوف والقوائم اخلا�شة ب�شكل �شحيح ونهائي.

اأق�شاها )72( �شاعة من تاريخ عقد  النهائية خالل مدة  اإىل رئي�س الق�شم املعني العالمات  22/2 ي�شلم مدر�س املادة 

المتحان النهائي للمادة لدرا�شتها من جمل�س الق�شم خالل )24( �شاعة من تاريخ ت�شليم نتائج اآخر امتحان.

22/3 يقوم رئي�س الق�شم برفع نتائج املواد يف الق�شم اإىل عميد الكلية لعر�شها على جمل�س الكلية للبت فيها خالل)24( 

�شاعة بعد ت�شليمها من رئي�س الق�شم واإر�شالها لدائرة القبول والت�شجيل لر�شدها.

22/4 على دائرة القبول والت�شجيل اإعالن العالمات النهائية للمواد بالطريقة املنا�شبة خالل )48( �شاعة من ت�شلمها 

ك�شوفات العالمات من الكليات.

املادة )23( 

23/1 ت�سنف عالمات املواد التي يح�سل عليها الطالب وفق اجلدول التايل:

الرمز بالنجليزيةالتقديرالعالمة

Aممتاز%100-90

Bجيد جدًا%89-80

Cجيد%79-70

Dمقبول%69-60

E�شعيف%59-50

Fرا�شبدون ال50 %
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23/2 ت�سنف املعدلت الف�سلية والرتاكمية التي يح�سل عليها الطالب وفق اجلدول التايل

التقديرالعالمة

ممتاز مع مرتبة ال�شرف10-92

ممتاز84-اأقل من 94

جيد جدًا76-اأقل من 82

جيد68-اأقل من 76

مقبول60-اأقل من 68

املادة )24(

وق�شمة  املعدل  يف  تدخل  مادة  لكل  املئوية  الن�شبة  ب�شرب  والرتاكمية  الف�شلية  املعدلت  من  اأي  احت�شاب  يجري   24/1

حوا�شل ال�شرب الناجتة على جمموع عدد ال�شاعات.

24/2 يف حالة ر�شوب الطالب تثبت عالمة الر�شوب كما وردت من مدر�س املادة اإذا كانت 35% فما فوق وحتول كل عالمة 

دون ذلك اإىل %35.

24/3 تثبت جميع املواد التي يدر�شها الطالب يف �شجله الدرا�شي.

املادة)25( ال�ضتئنافات

25/1 يجوز للطالب مراجعة عالمته يف المتحان النهائي يف اأي مادة خالل مدة اأق�شاها )30( ثالثون يومًا من تاريخ 

اإعالن النتائج، وللعميد يف هذه احلالة اأن يقوم بالتحقق من عدم وجود خطاأ مادي يف جميع العالمات اأو نقلها، ومن عدم 

وجود اإجابات غري م�شححة، وذلك عن طريق جلنة مكونة من العميد اأو من ينيبه ورئي�س الق�شم ومدر�س املادة اأو اأحد 

مدر�شيها.

اإعالن  تاريخ  يومًا من  وذلك خالل)30( ثالثني  النهائية،  ملراجعة جمع عالمته  للعميد  يتقدم  اأن  للطالب  يجوز   25/2

النتيجة، وللعميد يف هذه احلالة اأن يقوم هو ومدر�س املادة بالتحقق من عدم وجود خطاأ مادي وت�شحيح اخلطاأ اإن وجد.

25/3 يدفع الطالب ر�شمًا قدره )10( دنانري عن كل طلب يتقدم به ملراجعة اأية عالمة من عالماته.
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املادة )26( الن�ضحاب من املادة واإ�ضافتها

26/1 ي�شمح للطالب بالن�شحاب من مواد �شجل لها واإ�شافة مواد جديدية خالل خم�شة اأيام عمل من بدء كل من الف�شلني 

الدار�شني الأول والثاين، وخالل ثالثة اأيام عمل من بدء الف�شل ال�شيفي، ول تثبت املواد التي ان�شحب منها يف تلك الفرتة 

يف �شجله الأكادميي.

26/2 مع مراعاة ما ورد يف الفقرة )1( من هذه املادة ي�شمح للطالب بالن�شحاب من درا�شة مادة خالل ثمانية اأ�شابيع من 

بدء كل من الف�شلني الأول والثاين، وخالل اأربعة اأ�شابيع من بدء الف�شل ال�شيفي، على اأن ل يكون الطالب قد جتاوز ن�شبة 

الغياب امل�شموح بها دون عذر مقبول معتمد، ويف هذه احلالة تثبت املادة يف �شجل الطالب واإزاءها مالحظة )من�شحب(، 

ول تدخل هذه املادة يف عدد ال�شاعات التي در�شها من حيث النجاح والر�شوب ومتطلبات التخرج، واإذا مل ين�شحب الطالب 

خالل املدة املذكورة فعلى مدر�س املادة اأن يثبت نتيجة الطالب يف ك�شف العالمات، ول يجوز نتيجة لهذا الن�شحاب اأي 

يقل عدد ال�شاعات امل�شجل بها عن احلد الأدنى للعبء الدرا�شي امل�شموح به وفق هذه التعليمات اإل يف احلالت اخلا�شة 

التي ن�شت عليها التعليمات.

املادة )27( الن�ضحاب من املواد واإكمالها

27/1 يف حالة ان�شحاب الطالب من مادة ت�شجل له مالحظة )من�شحب( اإزاء تلك املادة.

27/2 ت�شجل مالحظة ) غري مكتمل( اإزاء املادة التي مل يكمل الطالب متطلباتها اأو تغيب فيها عن المتحان النهائي بعذر 

مقبول.

27/3 مع مراعاة ما ورد يف املادة )15( من هذه التعليمات على الطالب اأن يعمل على اأن تزال عنه مالحظة )غري مكتمل( 

يف مدة اأق�شاها نهاية الف�شل التايل الذي يلي الف�شل الذي �شجل فيه املالحظة دون احت�شاب الف�شل ال�شيفي.

27/4 اإذا ح�شل الطالب على نتيجة )غري مكتمل( يف بع�س املواد فيتم احت�شاب معدلته عندما تكتمل عالمات املادة 

وتعترب املعدلت ذات اأثر رجعي  من تاريخ ح�شول الطالب على نتيجة ) غري مكتمل( من حيث الو�شع حتت املراقبة اأو 

الف�شل.
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املادة)28( لئحة ال�ضرف 

ف�شلية  معدلت  على  ح�شلوا  الذين  الطلبة  اأ�شماء  وتت�شمن  ف�شليًا،  اجلامعة  �شرف  لئحة  الرئي�س  عن  ي�شدر   28/1

مقدارها 90% فاأكرث من بني امل�شجلني على لوائح �شرف الكليات، وتكرمهم اجلامعة بالطريقة التي تراها منا�شبة.

28/2 ي�شع العميد ا�شم الطالب الذي يح�شل على معدل ف�شلي مقداره 85%، فاكرث على لئحة �شرف الكلية، ويثبت ذلك 

يف �شجله الأكادميي، �شريطة اأن ل يقل عبوؤه الدرا�شي عن )12( �شاعة معتمدة.

املادة )29( الإنذار الكادميي) و�ضع الطالب حتت املراقبة وف�ضله(

29/1 يو�شع الطالب حتت املراقبة اإذا نق�س معدله الرتاكمي عن )60%( يف نهاية اأي ف�شل درا�شي با�شتثناء اأول ف�شل 

درا�شي للطالب يف اجلامعة، وكذلك الف�شل ال�شيفي، وتقوم دائرة القبول والت�شجيل باإ�شعار الطالب بالطريقة التي تراها 

منا�شبة.

29/2 على الطالب الذي و�شع حتت املراقبة اأن يزيل الأ�شباب التي اأدت اإىل و�شعه حتت املراقبة يف مدة اأق�شاها ثالثة 

ف�شول درا�شية عادية بعد الف�شل الذي و�شع ب�شبب نتائجه حتت املراقبة. 

29/3 اإذا مل يتمكن الطالب من اإزالة الأ�شباب التي اأدت اإىل و�شعه حتت املراقبة مبوجب الفقرة ) 1 ( من هذه املادة  

يف�شل من تخ�ش�شه.

75% ( من ال�شاعات املعتمدة للتخ�ش�س، كما ي�شتثنى من  29/4 ي�شتثنى من الف�شل كل طالب اأمت بنجاح ما ن�شبته ) 

الف�شل الطالب الذي ح�شل على معدل تراكمي يقع بني ) 59.5% ، 59.9% (، وي�شتمر حتت مفعول هذا الإنذار ملدة 

ف�شل درا�شي عادي اإ�شايف رابع.

 املادة )30(

30/1 يف�شل من التخ�ش�س كل طالب يح�شل على معدل تراكمي يقل عن 50% يف اأي ف�شل درا�شي با�شتثناء الف�شل الأول 

الذي التحق فيه باجلامعة، وذلك بعد درا�شة ما ل يقل عن 12 �شاعة معتمدة تدخل يف ح�شاب معدله.

30/2 يف�شل من اجلامعة كل طالب ف�شل من تخ�ش�شه وتقدم بطلب انتقال اإىل اأي من اأق�شام اجلامعة الأخرى ومل يتم 
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قبوله يف اأي منها.

30/3 ل يجوز اأن ي�شجل الطالب للدرا�شة يف تخ�ش�س �شبق اأن ف�شل منه.

املادة )31( اإعادة درا�ضة املواد

31/1 للطالب اإعادة درا�شة اأي مادة ر�شب فيها، وتكون الإعادة اإجبارية للمواد الإجبارية يف اخلطط الدرا�شية، اأما اإذا 

كان الر�شوب يف مادة اختيارية فيجوز للطالب درا�شة مادة اأخرى ح�شب اخلطة الدرا�شية والإمكانيات املتوافرة، ويجوز 

للطالب اإعادة درا�شة اأي مادة ح�شل فيها على عالمة دون ال 60% لرفع معدله الرتاكمي. ويف كل احلالت الواردة حت�شب 

للطالب العالمة اجلديدة ول تدخل العالمة القدمية يف ح�شاب املعدل الرتاكمي.

31/3 يف حالة اإعادة الطالب لدرا�شة مادة ما ب�شبب ر�شوبه اأو لأي �شبب اآخر فاإن �شاعات تلك املادة تدخل يف ح�شاب عدد 

ال�شاعات املطلوبة للتخرج مرة واحدة فقط.

التي  املواد  له  الدرا�شية فتح�شب  املواد الختيارية واحلرة مبوجب اخلطة  اأكرث من  الطالب ملواد  31/3 يف حالة درا�شة 

ح�شل فيها على اأعلى العالمات. ومبا ل يتعار�س مع الفقرة )2( من هذه املادة.

املادة)32( تاأجيل الدرا�ضة والنقطاع عنها والن�ضحاب من اجلامعة

32/1 للطالب اأن يتقدم بطلب لتاأجيل درا�شته قبل بدء الف�شل الدرا�شي الذي يود تاأجيله اإذا توافرت لديه اأ�شباب تقتنع 

بها اجلهة املخت�شة باملوافقة على التاأجيل وذلك وفقًا ملا يلي:

اأو  اأربعة ف�شول �شواء كانت مت�شلة  اإذا كان التاأجيل املطلوب ملدة ف�شل درا�شي واحد ول يتجاوز  		عميد الكلية:  	
منف�شلة.

		جمل�س الكلية: اإذا كان التاأجيل املطلوب ملدة تتجاوز اأربعة ف�شول ول تزيد عن �شتة ف�شول �شواء اأكانت مت�شلة اأو  	
منف�شلة.

32/2 مع مراعاة ما ورد يف الفقرة )اأ( من املادة )14( ل يجوز تاأجيل درا�شة الطالب اجلديد اأو املنتقل اإل بعد م�شي 

ف�شل الدرا�شي  على اإلتحاقه بالكلية. ) بح�سب الدكتور نهاد غري موجودة حالياً (.
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32/3 الطالب الذي مل ي�شجل يف ف�شل ما، ومل يتم تاأجيل درا�شته مبوجب الفقرة )اأ( من هذه املادة  تطبق ب�شاأنه اأحكام 

املادة )1/33 (. 

32/4 ل حت�شب مدة التاأجيل من احلد الأعلى للمدة امل�شموح بها للح�شول على درجة البكالوريو�س.

املادة )33(

33/1 اإذا مل ي�شجل الطالب املنتظم يف اجلامعة لف�شل درا�شي اأو اأكرث ومل يح�شل على موافقة خطية من العميد املعني 

بتاأجيل الدرا�شة لهذه املدة يفقد مقعده يف اجلامعة، اإل اأن ملجل�س اجلامعة املوافقة على اإعادة ت�شجيله اإذا قدم عذرًا 

قهريًا يقبله املجل�س، واإذا عاد الطالب اإىل تخ�ش�شه ال�شابق  يحتفظ ب�شجله الأكادميي كاماًل، على اأن يكمل متطلبات 

التخرج وفق اخلطة الدرا�شية املعمول بها عند عودته اإىل اجلامعة ، وحت�شب له مدة الدرا�شة ال�شابقة �شمن احلد الأعلى 

ل�شنوات التخرج.

الف�شل  الف�شل من�شحبًا من  املقررة ملواد  ال�شاعات  يتجاوز جمموع غيابه بعذر )25%( من  الذي  الطالب  يعترب   33/2

ويثبت يف �شجله مالحظة من�شحب وتعترب درا�شته يف ذلك الف�شل موؤجلة.

التي �شجلها لذلك الف�شل وبعد موافقة  الكلية بالن�شحاب من جميع املواد  اأن يتقدم بطلب لعميد  33/3 يجوز للطالب 

العميد على ذلك تعترب درا�شته يف ذلك الف�شل موؤجلة وعلى الطالب اأن يتقدم مبثل هذا الطلب قبل موعد المتحانات 

النهائية باأربع اأ�شابيع على الأقل.

املادة )34( النتقال من ق�ضم اإىل اآخر 

34/1 يجوز انتقال الطالب من تخ�ش�س اإىل اآخر يف اجلامعة اإذا توفر له �شاغر يف التخ�ش�س الذي يرغب يف النتقال 

اإليه، واأن يكون معدل عالماته يف ال�شهادة الثانوية يوؤهله للقبول يف التخ�ش�س الذي يرغب يف النتقال اإليه �شنة ح�شوله 

على ال�شهادة الثانوية اأو �شنة النتقال.

34/2 عند انتقال الطالب اإىل تخ�ش�س اآخر يحق له احت�شاب اأية مادة يختارها من املواد التي جنح بها يف التخ�ش�س 

اإليه، وتدخل عالمات هذه املادة يف معدل الطالب  املنتقل منه، وتكون �شمن مواد اخلطة الدرا�شية للتخ�ش�س املنتقل 
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الف�شلي والرتاكمي.

34/3 تقدم طلبات النتقال اإىل مدير القبول والت�شجيل وفق النماذج املقررة.

34/4 ت�شكل جلنة  قبول انتقال الطلبة من عميد الكلية ورئي�س الق�شم املنتقل اإليه الطالب ومدير القبول والت�شجيل وتقوم 

هذه اللجنة بالبت يف طلبات النتقال.

34/5 يعامل الطالب املنتقل معاملة الطالب امل�شتجد وذلك لغايات التاأجيل والإنذار والف�شل من التخ�ش�س.

34/6 الطالب الزائر جلامعة العلوم التطبيقية

اأن يكون طالبًا منتظمًا بجامعته الأ�شلية واأن يتوفر له مقعد �شاغر باجلامعة. 	 	
اأن توافق عليه جامعته الأ�شلية. 	 	

املادة )35( الإنتقال من اجلامعات الأخرى

يجوز اإنتقال الطلبة اإىل اجلامعة يف حالة وجود �شواغر لهم وح�شب ال�شروط التالية:

35/1 ا�شتيفاء �شروط القبول يف اجلامعة، واأن يكون معدله يف الثانوية العامة اأو ما يعادلها مقبول يف التخ�ش�س املنتقل 

اليه �شنة ح�شوله على الثانوية العامة اأو �شنة ت�شجيله يف اجلامعة.

35/2 اأن يكون الطالب منتقال من جامعة اأو كلية جامعية اأو اإحدى موؤ�ش�شات التعليم العايل املعرتف بها من قبل اللجنة 

الوطنية ملعادلة ال�شهادات بوزارة الرتبية والتعليم مبملكة البحرين. وحت�شب للطالب املواد التي جنح فيها وتكون �شمن 

خطته الدرا�شية املقررة يف جامعة العلوم التطبيقية واأن تكون ال�شاعات املعتمدة للمادة املحت�شبة يف اجلامعة املنتقل منها 

الطالب ل تقل عن ال�شاعات املعتمدة للمادة يف جامعة العلوم التطبيقية.

35/3 ي�شرتط يف قبول الطالب املنتقل اأن تكون درا�شته ال�شابقة منتظمة يف اجلامعة، واأن يقدم ما يثبت ذلك.

35/4 اأن ل يكون الطالب مف�شوًل ف�شاًل تاأديبيًا من اجلامعة التي در�س فيها مبا�شرة قبل طلب الإنتقال.

35/5 لغايات تطبيق املادة)9( من هذه التعليمات حتت�شب كل )15( �شاعة معتمدة متت معادلتها للطالب املنتقل ف�شاًل 

درا�شيًا واحدًا �شواء كان الإنتقال من داخل اجلامعة اأو خارجها.
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املادة 36

ي�شرتط يف الطالب املنتقل اإىل جامعة العلوم التطبيقية لأغرا�س التخرج ما يلي:

اأن يدر�س ف يف جامعة العلوم التطبيقية ما ل يقل عن )50%( من جمموع ال�شاعات املعتمدة، واأن مي�شي فيها   36/1

اأن يكون من �شمنها  التعليمات على  املادتني )9( و)35/5( من هذه  التي يقت�شيها تطبيق  العادية  الدرا�شية  الف�شول 

الف�شالن الدرا�شيان الأخريان قبل التخرج مبا�شرة.

36/2 ل حتت�شب للطالب اأي مادة درا�شية م�شى عليها اأكرث من �شبع �شنوات، با�شتثناء متطلبات اجلامعة واملواد احلرة.

36/3 ل حتت�شب عالمات املواد التي �شبق للطالب اأن در�شها يف جامعة اأخرى �شمن  معدله الرتاكمي يف جامعة العلوم 

التطبيقية.

املادة )37(

تقدم طلبات الإنتقال اإىل دائرة القبول والت�شجيل ويف املواعيد املعلن عنها يف كل ف�شل درا�شي.

املادة )38(

متطلبات احل�شول على درجة البكالوريو�س:

متنح الدرجة اجلامعية الأوىل ) البكالوريو�س( للطلبة بعد اإمتام املتطلبات التالية:

38/1 النجاح يف جميع املواد املطلوبة للتخرج يف اخلطة الدرا�شية

38/2 احل�شول على معدل تراكمي ل يقل عن )%60(.

38/3 ق�شاء احلد الأدنى للمدة املطلوبة للدرجة. وعدم جتاوز احلد الأعلى ح�شبما ورد يف املادة )9( من هذه التعليمات.

38/4 مراعاة الفقرة)1( من املادة )36( من هذه التعليمات بالن�شبة للطالب املنتقل.
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املادة)39( معادلة املقررات:

.D اأو C شرط ح�شول الطالب على درجة ل تقل عن� 	 	
ل يقل عدد ال�شاعات املقرره له عن عدد �شاعات املقرر املطلوب معادلته. 	 	

ل يعادل املقرر باكرث من مقرر واحد. 	 	
اإثبات جناح الطالب بك�شف درجات اأ�شلي م�شدق. 	 	

ي�شرتط تقدمي و�شف املقررات التي در�شها الطالب ال�شادرة عن اجلامعة املحّول منها. 	 	
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اأحكام عامة

املادة )40(

متنح �شهادات التخرج عند ا�شتحقاقها يف نهاية كل ف�شل.

املادة)41(

41/1 اإذا توقف اإحتمال تخرج الطالب على مادة واحدة اإجبارية وكانت هذه املادة غري مطروحة يف الف�شل الذي يتخرج 

فيه، اأو كانت مطروحة ومتعار�شة مع مادة اإجبارية اأخرى اأو �شبق للطالب اأن ر�شب فيها مرتني على الأقل، فللعميد بعد 

اأخذ راأي رئي�س الق�شم اأن يوافق على اأن يدر�س الطالب مادة اأخرى بديلة عنها اأو مكافئة لها تكون من نف�س ق�شم املادة 

الإجبارية امل�شتبدلة ويف حالت خا�شة ميكن اأن تكون من املواد الختيارية املطلوبة لهذا التخ�ش�س على اأن تعلم دائرة 

القبول والت�شجيل بذلك.

41/2 اإذا توقف احتمال تخرج طالب على مادة واحدة اختيارية ومل يتمكن من ت�شجيلها ل�شبب خارج عن اإرادته فللعميد 

بتن�شيب من  رئي�س الق�شم اأن يوافق على ا�شتبدالها مبادة اأخرى منا�شبة مع مراعاة امل�شتوى، على اأن تعلم دائرة القبول 

والت�شجيل بذلك.

41/3 ملجل�س اجلامعة املوافقة على اأن يدر�س الطالب مادة بديلة ثانية �شريطة اأن تكون مماثلة للمادة امل�شتبدلة من حيث 

م�شتواها وعدد �شاعاتها املعتمدة، على اأن تعلم دائرة القبول والت�شجيل بذلك.

املادة)42(

اإذا احتاج الطالب اإىل اأقل من )9( �شاعات معتمدة يف ف�شل تخرجه فله اأن ي�شجل ما يحتاج اإليه من �شاعات دون احلد 

الأدنى امل�شموح به.
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املادة )43( 

43/1 الق�شم العلمي والكلية  م�شوؤولة عن متابعة و�شع الطالب الأكادميي بالتن�شيق مع دائرة القبول والت�شجيل والتحقق 

من ا�شتيفائه �شروط التخرج.

43/2 على الطالب الذي يتوقع تخرجه يف نهاية ف�شل ما اأن يقوم بتعبئة منوذج خا�س لدى ق�شم تخ�ش�شه خالل الف�شل 

الدرا�شي الذي ي�شبق ف�شل تخرجه بالتن�شيق مع دائرة القبول والت�شجيل، وذلك كي يت�شنى معاجلة اأي خطاأ يف تطبيق 

اخلطة.

املادة )44(

تخ�ش�س  يف  البكالوريو�س  لدرجة  الدرا�شة  يف  ما  تخ�ش�س  يف  اجلامعة  يف  البكالوريو�س  على  حا�شل  طالب  رغب  اإذا 

اآخر يف اجلامعة، فعليه اأن يتقدم بطلب اإىل دارئرة القبول والت�شجيل ويبت العميد املخت�س يف طلبه وفق �شروط القبول 

الطالب  فيها   جنح  التي  املواد  ح�شاب  العميد  مبوافقة  املخت�س  الق�شم  يتوىل  املوافقة  حالة  ويف  اجلديد،  للتخ�ش�س 

بالتخ�ش�س ال�شابق، والتي تقع �شمن اخلطة الدرا�شية للتخ�ش�س اجلديد، ويح�شم ف�شل درا�شي واحد من احلد الأعلى 

ل�شنوات التخرج مقابل )12( �شاعة معتمدة حت�شب له.

املادة )45(

على الطالب اأن يح�شل على براءة ذمة من اجلامعة ل�شتكمال اإجراءات تخرجه.

املادة )46(

ل يجوز لأي  طالب اأن يحتج بعدم علمه بهذه التعليمات، اأو بعدم اإطالعه على الن�شرات ال�شادرة عن اجلامعة، اأو على ما 

ن�شر على لوحة اإعالناتها فيما يتعلق بهذه التعليمات.
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املادة )47(

حتمل درجة البكالوريو�س تاريخ ا�شتحقاقها.

املادة )48(

يبت جمل�س اجلامعة يف احلالت التي مل يرد فيها ن�س يف هذه التعليمات ويف الإ�شكالت التي قد تن�شاأ عن تطبيقها.

املادة )49(

رئي�س اجلامعة وعمداء الكليات ومدير القبول والت�شجيل مكلفون بتنفيذ اأحكام هذه التعليمات، وتطبق هذه التعليمات على 

الطلبة الذين التحقوا باجلامعة.

الر�ضوم اجلامعية لربامج البكالوريو�س

يدفع الطالب الر�ضوم الدرا�ضية لكل ف�ضل درا�ضي وحت�ضب بالدينار البحريني مبوجب ال�ضاعة الدرا�ضية 

على النحو التايل:  

90 د.ب   ر�شوم لكل �شاعة معتمدة. 	 	
10 د.ب   ر�شوم تقدمي طلب اللتحاق باجلامعة ملرة واحدة وغري م�شرتدة . 	 	

100 د.ب  ر�شوم ت�شجيل ملرة واحدة وغري م�شرتدة. 	 	
100 د.ب  ر�شوم خمتربات ف�شلية لطلبة تخ�ش�شات احلا�شوب والت�شميم الداخلي واجلرافيكي. 	 	

5  د.ب   ر�شوم فح�س م�شتوى مهارات احلا�شوب. 	 	
5  د.ب  ر�شوم فح�س م�شتوى اللغة الإجنليزية. 	 	

الر�ضوم اجلامعية لربامج الدرا�ضات العليا

ال�ضاعات  مبوجب  البحريني  بالدينار  وحت�ضب  درا�ضي  ف�ضل  لكل  الدرا�ضية  الر�ضوم  الطالب  يدفع 

الدرا�ضية على النحو التايل:
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140 د.ب ر�شوم لكل �شاعة درا�شية معتمدة. 	 	
250 د.ب ر�شوم ت�شجيل لكل ف�شل درا�شي. 	 	

10 د.ب ر�شوم تقدمي طلب اللتحاق باجلامعة ملرة واحدة وغري م�شرتدة. 	 	

التعليمات املالية:

بتعوي�س  الكلي  اأو  ال�شحب والإ�شافة فلي�س من حقه  الن�شحاب اجلزئي  بالت�شجيل بعد فرتة  للطالب  1.  اإذا �شمح   

مايل.

2.  يحق للطالب ال�شحب والإ�شافة وبرت�شيد مايل خالل الفرتة النظامية لل�شحب والإ�شافة واملعلن عنها ف�شليًا من   

قبل دائرة القبول والت�شجيل.

3.  مع مراعاة كافة البنود الواردة يف تعليمات منح درجة البكالوريو�س، وبعد انتهاء فرتة ال�شحب والإ�شافة النظامية   

التي تنتهي بنهاية الأ�شبوع الأول من بداية كل ف�شل درا�شي، ويف الف�شل ال�شيفي ملدة ثالثة اأيام من بدء الدرا�شة 

لذلك الف�شل ومبوافقة دائرة القبول والت�شجيل وعميد الكلية املخت�شة فاإنه يحق للطالب:

ال�شحب الكلي / اجلزئي للمواد اأكادمييًا وبدون تر�شيد مايل.  .4  

5.  ال�شحب اأكادمييًا وبدون تر�شيد مايل من مادة/ مواد يلزمها متطلب �شابق وكانت م�شجلة يف منوذج ت�شجيل املواد   

املقدم من قبل الطالب لدائرة القبول والت�شجيل.

ال�شحب اأكادمييًا وبدون تر�شيد مايل من مادة/ مواد �شبق له النجاح فيها.  .6  

7.  ال�شحب اأكادمييًا وبدون تر�شيد مايل من مادة/ مواد يف حالة رغبة الطالب يف تغيري تخ�ش�شه بعد فرتة ال�شحب   

والإ�شافة النظامية.

8.  ال�شحب اأكادمييًا وبدون تر�شيد مايل من مادة / مواد �شجلت اأكرث من احلد االأعلى امل�شموح به من قبل اجلامعة   

والتعليم العايل.

9.  ال�شحب اأكادمييًا وبدون تر�شيد مايل من مادة / مواد �شجلت باخلطاأ من قبل الطالب يف منوذج ت�شجيله املقدم   

من قبله لدائرة القبول والت�شجيل
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اأما الطلبة اجلدد فتحكمهم تعليمات لالن�شحاب الكلي ت�شدرها اأثناء الت�شجيل للف�شول الدرا�شية.  .10  

نظام تاأديب الطلبة

املادة )1(

ي�شمى هذا النظام ) نظام تاأديب الطلبة يف جامعة العلوم التطبيقية(.

املادة )2( 

يكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املخ�ش�شة اإزاء كل منها ما مل تدل القرينة خال ف ذلك:

اجلامعة: جامعة العلوم التطبيقية.

الرئي�س: رئي�س جامعة العلوم التطبيقية. 

املجل�س: جمل�س تاأديب الطلبة.

اللجنة: جلنة التحقيق.

املادة )2(

ت�شري اأحكام هذه التعليمات على جميع طلبة اجلامعة ويخ�شعون لالأحكام والإجراات التاأديبية املن�شو�س عليها.

املادة )4(

تعترب الأعمال التاية خمالفات تاأديبية تعر�س الطالب التي يرتكب اأيا منها للعقوبات التاأديبية املن�شو�س عليها يف هذه 

التعليمات:

اأ.  المتناع املدبر عن ح�شور املحا�شرات اأو الدرو�س اأو عن الأعمال الأخرى التي تق�شي الأنظمة باملواظبة عليها،   

وكل حتري�س على هذا المتناع.

الغ�س يف المتحان اأو الأ�شرتاك اأو ال�شروع فيه، والإخالل بنظام المتحان اأو الهدوء الواجب توفره فيه. ب.   
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�شمعة  اإىل  الإ�شاءة  �شاأنه  من  اأو  وال�شلوك  ال�شرية  بح�شن  خمل  اأو  والأخالق  والكرامة  بال�شرف  ما�س  فعل  ج.  اأي   

اجلامعة اأو العاملني فيها مبا يف ذلك اأي فعل من هذا القبيل يرتكبه الطالب خارج اجلامعة يف منا�شبة ت�شرتك 

فيها اجلامعة اأو ن�شاط تثوم به.

د. امل�شاركة يف اأي تنظيم داخل اجلامعة من غري ترخي�س م�شبق من اجلهات املخت�شة يف اجلامعة، اأو ال�شرتاك يف   

اأي ن�شاط جماعي  يخل بالقواعد التنظيمية النافذة يف اجلامعة، اأو التحري�س عليه.

ا�شتعمال مباين اجلامعة لغري الأغرا�س التي اأعدت لها اأو ا�شتعمالها دون اإذن م�شبق. ه.   

و.  توزيع الن�شرات اأو اإ�شدار جرائد حائط بالكليات اأو جمع النواقيع اأو التربعات التي من �شاأنها الإخالل بالأمن   

والنظام اجلامعي اأو الإ�شاءة للوحدة الوطنية.

الإخالل بالنظام اأو الإنظباط الذي تقت�شيه املحا�شرات اأو الندوات اأو الأن�شطة التي تقام داخل اجلامعة.  ز.   

اأي اإهانة اأو اإ�شاءة يرتكبها الطالب بحق اأي ع�شو هيئة تدري�س اأو اأي من العاملني اأو الطلبة يف اجلامعة. ح.   

ط. اإتالف ممتلكات اجلامعة املنقولة وغري املنقولة.  

خمالفة قانون اجلامعة اأو اأنظمتها اأو تعليماتها اأو قراراتها النافذة. ي.   

ك. التزوير يف الوثائق اجلامعية اأو ا�شتعمال الأوراق املزورة يف اأغرا�س جامعية.  

اإعطاء وثائق وهويات جامعية للغري بق�شد ا�شتعمالها بطريقة غري م�شروعة. ل.   

�شرقة اأي من ممتلكات اجلامعة. م.   

التحري�س اأو التفاق مع الطلبة اأو اأ�شخا�س اآخرين على ارتكاب اأعمال عن اأو م�شاجرات �شد الطلبة اأو اأ�شخا�س  ن.   

اآخرين داخل حرم اجلامعة.

املادة )5(

حتدد العقوبات على املخالفات التاأديبية للطالب الواردة يف املادة ) 4( من هذا النظام على النحو التايل:  .1  

التنبيه اخلطي  .2  

الإخراج من قاعة التدري�س وا�شتدعاء الأمن اجلامعي عند ال�شرورة لإخراجه.  .3  
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4.  احلرمان ملدة حمددة من ال�شتفادة من اخلدمات التي يقدمها مرفق اأو اكرث من الرافق اجلامعية التي مت اإرتكاب   

املخالفات فيها.

الإنذار بدرجاته الثالث الأول واملزدوج والنهائي،  .5  

الغرامة مبا ل يقل عن قيمة مثلي ال�شيء اأو الأ�شياء التي اأتلفها الطالب.  .6  

اإلغاء الت�شجيل يف مادة اأو اأكرث من مواد الف�شل الذي تقع فيه املخالفة مع عدم رد الر�شوم  .7  

الف�شل املوؤقت من اجلامعة ملدة ف�شل درا�شي اأو اأكرث.  .8  

الف�شل النهائي من اجلامعة  .9  

اإلغاء قرار منح ال�شهادة اإذا تبني اأن هنالك عملية تزوير اأو اإحتيال يف متطلبات احل�شول عليها.  .10  

املادة )6(

1.  ل يجوز اجلمع بينعقوبتني تاأديبيتني اأو اأكرث من العقوبات املن�شو�س عليها يف هذا النظام، اإل اإذا وجد ن�س خا�س   

يق�شي بذلك.

اإيقاع عقوبة الف�شل املوؤقت من اجلامعة ت�شحب هوية الطالب املف�شول ومينع من الدخول اإىل احلرم  2.  يف حالة   

اجلامعي خالل مدة الف�شل اإل باإذن م�شبق من عميد الكلية.

املادة )7(

اإذا �شبط الطالب اأثناء تاأدية المتحان اأو الختبار يف اإحدى املواد متلب�شًا بالغ�س اأو تثبت نتيجة التحقيق معه اأنه حاول 

الغ�س اأو ا�شرتك اأو �شرع فيه  يحال اإىل جلنة التحقيق لتخاذالإجراءات التاأديبية بحقه وفقًا لأحكام هذا النظام.

املادة )8(

1.  ل يحق للطالب الذي ف�شل من اجلامعة ف�شاًل تاأديبيًا موؤقتًا ال�شجيل يف الف�شل ال�شيفي الذي يلي الف�شل الذي   

ف�شل فيه.
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2.  ل حتت�شب للطالب املف�شول ف�شاًل موؤقتًا اأي مواد يدر�شها خالل مدة ف�شله يف اأي جامعة اأخرى.  

املادة )9(

على الرغم مما ورد يف املادة اخلام�شة من هذا النظام:

توقع على الطالب الذي اأدخل طالبًا اآخر اأو اأو �شخ�شًا لتاأدية امتحان بدًل منه اإحدى العقوبات التالية:  .1  

اعتباره را�شبًا يف ذلك المتحان اأو الختبار. 	 	
اإلغاء ت�شجيله يف بقية املواد امل�شجلة لهه يف ذلك الف�شل. 	 	

		ف�شله من اجلامعة ملدة ف�شلني درا�شيني على الأقل اعتبارا من الف�شل الذي يل الف�شل الذي �شبط فيه.ول يتم  	
تنفيذ اإحدى هذه العقوبات اإل بعد اإجراء حتقيق من قبل اللجنة ورفع تو�شية بالعقوبات اإىل جمل�س التاأديب.

كما توقع على الطالب الذي دخل المتحان اأو الختبار بدل من طالب اآخر اإحدى العقوبات التالية:  .2  

اإلغاء ت�شجيله يف املواد امل�شجله له يف ذلك الف�شل. 	 	
ف�شله من اجلامعة ف�شلني درا�شيني على الأقل اعتبارًا من الف�شل الذي يلي الف�شل الذي �شبط فيه. 	 	

واإذا كان ال�شخ�س الذي دخل قاعة المتحان من غري طلبة اجلامعة فيحال اإىل اجلهات الق�شائية املخت�شة.  	 	

املادة )10(

ل يحق للطالب املحال اإىل التحقيق اأن ين�شحب من الدرا�شة قبل اتهاء التحقيق معه.  .1  

توقف اجراءات تخريج الطالب اإىل حني البت يف مو�شوع املخالفة التي ارتكبها.   .2  

املادة)11(

1.  ي�شكل جمل�س الكلية يف ال�شهر الأول من كل عام جامعي جلنة من اأع�شاء الهيئة التدري�شية يف الكلية، وذلك  اأ.   

للتحقيق يف املخالفات التي يرتكبها الطلبة داخل مباين الكلية.

2 . تكون مدة اللجنة �شنة واحدة قابلة للتجديد.    
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3 . يتوىل عميد الكلية اإحالة املخالفات اإىل جلنة التحقيق فيها لتن�شيب العقوبة املنا�شبة ب�شاأنها.   

ب. 1 .   ي�شكل رئي�س اجلامعة يف مطلع العام اجلامعي جلنة من ثالثة اأع�شاء بالإ�شافة اإىل ع�شو رابع اإحتياطي من   

اأع�شاء الهيئة التدري�شية يف اجلامعة وذلك للتحقيق يف املخالفات التي يرتكبها الطلبة يف حرم اجلامعة خارج 

مباين الكليات ويجوز للرئي�س يف حالة ال�شرورة ت�شكيل اأكرث من جلنة للتحقيق.

2 . تكون مدة اللجنة �شنة واحدة قابلة للتجديد.   

يتوىل م�شوؤول �شوؤون الطلبة اإحالة املخالفات اإىل هذه اللجنة للتحقيق فيها لتن�شيب العقوبة املنا�شبة ب�شاأنها.

د.  على جلان التحقيق وجمل�س التاأديب البت يف الق�شايا املحاة اإليها خالملدة ل تتجاوز اأربعة ع�شر يومًا من تاريخ   

اإحالتها من اجلهات املخت�شة ولرئي�س اجلامعة متديدها اإن اإقت�شت الظروف ذلك وعلى الطالب املخالف املثول 

اأمام جلان التحقيق اأو جمل�س التاأديب خالل هذه املدة وللجان التحقيق وجمل�س التاأديب احلق يف اإ�شدار العقوبة 

غيابيًا اإذا مل ميثل الطالب املخالف بعد تبليغه   عن طريق الإعالن يف الكلية للمرة الثانية.

اأن  اإىل  ت�شتمر يف ممار�شة �شالحياتها  التاأديب  التحقيق وجمل�س  املدة املحددة لأي جلنة من جلان  انتهت  ه.  اإذا   

ت�شكل جلان جديدة وجمل�س جديد يحل حملها.

املادة )12(

حتدد �شالحيات اإيقاع العقوبات التاأديبية غلى الطلبة على النحو التايل:

1.  لع�شو هيئة التدري�س اأو من يدر�س املادة، حق اإيقاع العقوبات املن�شو�س عليها يف الفقرتني )اأ( و)ب( من املادة   

)5( من هذا النظام خطيًا على الطالب.

للعميد حق اإيقاع العقوبات املن�شو�س عليها يف الفقرات من )اأ( اإىل )ز( من املادة )5( من هذا النظام.  .2  

3.  ملجل�س التاأديب حق اإيقاع العقوبات املن�شو�س عليها يف املادة)5( من هذا النظام وفقًا لقناعته بالعقوبة املنا�شبة   

للمخالفة املعرو�شة عليه. 
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املادة )13(

لرئي�س اجلامعة اإن يتوىل اخت�شا�شات جمل�س التاأديب يف اجلامعة املن�شو�س عليها يف هذا النظام يف حالة ال�شرورة 

كحدوث م�شاجرات اأو �شغب اأو اعتداء على ممتلكات اجلامعة اأو ا�شطراباأو اإخالل بالنظام فيها، ويبلغ رئي�س اجلامعة 

قراره الذي ي�شدره يف هذه احلالة اإىل جمل�س العمداء.

املادة )14(

تكون جميع القرارات التاأديبية نهائية، با�شتثناءالعقوبات املن�شو�س عليها يف الفقرات )ح( و)ط( و)ي( من املادة )5( 

من هذا النظام، اإذ يحق للطالب اأن ي�شتاأنف لدى جمل�س العمداء اأي قرار مهمًا خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ �شدور 

القوؤاوؤ اأو اإعالنه يف الكلية وملجل�س العمداء اأن ي�شادق على القرارات املتخذة ب�شاأن العقوبة اأو يعدلها اأو بلغيها، واإذا مل 

ي�شتاأنف الطالب قرار العقوبة يعترب القرار التاأديب ال�شادر بحقه نهائي.

املادة )15( 

1.  حتفظ قرارات فر�س العقوبات التاأديبية يف ملف الطالب لدى عمادة �شوؤون الطلبة وتبلغ اجلهة املخت�شة بفر�س   

العقوبة قراراها اإىلعميد الكلية املعني، واإىل امل�شجل العامل واإىل ويل اأمر الطالب وللجهة املوفدة، اإن وجدت، 

ولعميد الكلية املعني و�شع القرار يف لوحة الإعالنات.

على عميد الكلية تبليغ جميع قرارات فر�س العقوبات على اأي من الطلبة يف كليته اإىل م�شوؤول �شوؤون الطلبة.  .2  

املادة )16(

اأو  الكلية  الق�شم وتو�شية من جمل�س  تن�شيب من رئي�س  بناًء على  اإلغاء عقوبة من �شجل الطالب  يجوز لرئي�س اجلامعة 

بتن�شيب من عميد �شوؤون الطلبة.
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مرافـــــــــــق اجلامعــــــــــــة

املكتبة

طريق  عن  مرتاديها  جلميع  ذلك  وغري  وت�شوير  واإر�شاد  ومراجع  وحجز  اإعارة  من  املعلوماتية  اخلدمات  املكتبة  تقدم 

اإ�شتخدام اأجهزة احلا�شوب، وت�شتخدم املكتبة نظام ت�شنيف ديوي الع�شري.

اأبوابها  تفتح  نف�شه  الوقت  يف  وهي  القارئ،  يدي  بني  الدليل  هذا  ت�شع  اأن  التطبيقية  العلوم  جامعة  مكتبة  اإدارة  وي�شر 

باإ�شتمرار لتلقي اأية اإقرتاحات هدفها حت�شني وتطوير اخلدمات بال�شكل والأ�شلوب املالئمني.

 دوام املكتبة

  تفتح املكتبة اأبوابها طيلة اأيام الدوام الر�شمي من ال�شبت اإىل اخلمي�س وذلك من ال�شاعة 08:00 �شباحًا ولغاية 08:00 

م�شاءًا يف الف�شول الرئي�شية، ويوم اجلمعة من ال�شاعة 02:00 ظهرًا ولغاية 08:00 م�شاءًا.

اأوقات الإعارة

 تتم عمليات الإعارة طيلة اأيام الدوام الر�شمي للمكتبة من ال�شبت اإىل اخلمي�س وذلك من ال�شاعة 08:00 �شباحًا ولغاية 

08:00 م�شاءًا يف الف�شول الرئي�شية، ويوم اجلمعة من ال�شاعة 02:00 ظهرًا ولغاية 08:00 م�شاءًا.

تعليمات الإعارة

على الطالب اأن يقوم بت�ضجيل ح�ضاب خا�س به يف املكتبة ليتمكن بالقيام بعملية الإ�ضتعارة واإ�ضتخدام 

اخلدمات الإليكرتونية التي يقدمها املوقع الإليكرتوين للمكتبة.

ل يحق لل�شخ�س اأن يخرج اأي كتاب اإل بعد اأن يقوم موظف املكتبة باإجراء عملية الإعارة.  .1

ي�شتطيع الطالب حجز الكتاب الذي يريد اإ�شتعارته ملدة يوم واحد فقط.  .2

عند الإ�شتعارة يجب على امل�شتعري اأن ي�شتعري الكتاب بنف�شه.  .3  

عند اإرجاع الكتاب يجب على امل�شتعري اأن ي�شلم الكتاب بنف�شه.  .4  
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عدد الكتب امل�ضموح باإ�ضتعارتها

ع�شو هيئة التدري�س:  )8( كتب ملدة ف�شل درا�شي.  .1  

اأع�شاء الهيئة الإدارية:  )4( كتب ملدة اأ�شبوعني قابل للتجديد مرة واحدة فقط.  .2  

طلبة الدرا�شات العليا:  )5( كتب ملدة �شهر ون�شف قابل للتجديد مرة واحدة فقط.  .3  

طلبة البكالوريو�س:  )4( كتب ملدة اأ�شبوعني قابل للتجديد مرة واحدة فقط.  .4  

الغرامات

1.  تقوم اإدارة املكتبة بتح�شيل )100( فل�س غرامة عن كل يوم تاأخري.  

فقدان الكتب واإتالفها

اإذا فقد امل�شتعري كتاب اإ�شتعارة من املكتبة فاإنه يدفع �شعفي ثمن الكتاب بالإ�شافة اإىل تكاليف التجليد.  .1  

اإذا اأتلف امل�شتعري اأو القارئ كتابًا يغرم ثالثة اأ�شعاف ثمنه بالإ�شافة اإىل تكاليف التجليد.  .2  
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رف احلجز

1.  تو�شع الكتب على رف احلجز بناءًا على طلب من اأع�شاء هيئة التدري�س باجلامعة اأو مببادرة من املكتبة وح�شب   

الطلب على الكتاب.

امل�شوؤول عند  للموظف  ت�شليم بطاقته اجلامعية  الطالب  املكتبة فقط، وعلى  املكتبة رف احلجز داخل  2.  ت�شتخدم   

اإ�شتالم الكتاب.

3.  تعار كتب رف احلجز لليلة واحدة قبل �شاعة من نهاية الدوام الر�شمي للمكتبة، وتنتهي بعد �شاعة من بداية الدوام   

يف اليوم التايل.

ل يجوز اإ�شتعارة اأكرث من كتاب من رف احلجز.  .4  

على ال�شخ�س اأن ي�شلم الكتاب الذي اإ�شتخدمه ومن ثم اإ�شتعادة بطاقته اجلامعية من املوظف امل�شوؤول.    .5  

قاعة املكتبة

  يوجد مكان جميل للمكتبة على م�شاحة )300( مرتـ وتنق�شم املكتبة اإىل ق�شمني: مكتبة الكتب العربية والدوريات ومكتبة 

الكتب الأجنبية والر�شائل العلمية يف مبنى )C(، والكتب مرتبة ح�شب ت�شنيف ديوي الع�شري من 000 - 999.

 

 خدمات الت�ضوير والإ�ضتن�ضاخ

اأن ي�شور من املراجع والر�شائل والدوريات والأوراق اخلا�شة به )املحا�شرات( من خالل بطاقة يتم  الباحث  ي�شتطيع 

�شحنها  يف املكتبة من قبل املوظف امل�شوؤول عن الت�شوير.

 

الدوريات

تتوفر يف املكتبة الدوريات اجلارية وال�شابقة)Current Periodicals and Back Issues(  يف املكتبة الرئي�شية.

الدوريات اجلارية مرتبة على الرفوف وح�شب التخ�ش�شات و�شمن املو�شوع الواحد.

 يو�شع اآخر عدد من الدوريات على الرف املخ�ش�س له وتو�شع خلفه الأعداد ال�شابقة من ال�شنة نف�شها مرتبة ح�شب تاريخ 

اإ�شدارها واأرقام اأعدادها. ل ي�شمح باإ�شتعارة الدوريات خارج املكتبة بل ت�شتخدم داخل املكتبة فقط. وي�شتطيع الباحث 

اأن ي�شور ما يحتاجه من الدورية.
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 قواعد البيانات

1.  ت�شرتك املكتبة بـ )32( قاعدة بيانات )بالدوريات واملراجع الإلكرتونية( تغطي جميع اأنواع املعرفة العلمية باللغة   

الإجنليزية.

ت�شرتك املكتبة بقواعد بيانات عربية من خالل املنظمة العربية للتنمية الإدارية )Arado( بالن�س الكامل.  .2  

 .)Techknowledge( من خالل �شركة )Ebrary( ت�شرتك املكتبة بقواعد بيانات خا�شة للكتب الإليكرتونية  .3  

كيف تبحث عن الكتاب يف اأجهزة احلا�ضوب

اإ�شتعن باأجهزة احلا�شوب املوجودة داخل املكتبة واملعّدة لغر�س البحث عن الكتب.  .1  

2.  اإخرت من القائمة نوع املقتنيات ون�س البحث من خالل العنوان اأو املوؤلف اأو املو�شوع اأو النا�شر اأو �شنة الن�شر...   

اإلخ.

اإ�شغط على تطبيق البحث.  .3  

4.  بعد العثور على النائج يتم فتح اجلزء املقابل من خالل كلمة تفا�شيل، ومن خالله يوؤخذ رقم الت�شنيف وعنوان   

الكتاب واملوؤلف، ويتم اإخراج الكتاب عن الرف بكل �شهولة وي�شر ح�شب ترتيبه من خالل رقم ديوي الع�شري.
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التقومي اجلامعي جلامعة العلوم التطبيقية

للعام الدرا�ضي 2012 / 2013

البياناتاليوماإىلمن

الف�شل الدرا�شي الأول 2012 / 2013   

بدء دوام اأع�شاء هيئة التدري�سال�شبت-2012/09/01

الإر�شاد والت�شجيل والن�شحاب والإ�شافة ملواد الف�شل الأولالثالثاء  -  ال�شبت2012/09/042012/09/08

بدء الدرا�شة  للعام   اجلامعي  2013/2012الأحد-2012/09/09

الت�شجيل املتاأخر وال�شحب والإ�شافةالحد  -  الثالثاء2012/09/092012/09/25

  عطلة عيد الأ�شحى املبارك   *اخلمي�س  -  الأثنني2012/10/252012/10/29

اإختبار منت�شف الف�شلاخلمي�س  -  الأحد2012/11/012012/11/11

اإنتهاء فرتة الإن�شحاب  من املوادالأربعاء-2012/11/14

الر�شاد والت�شجيل  املبكر  للف�شل  الثاينالأحد-2012/12/09

العيد الوطنيالأحد  -  الأثنني2012/12/162012/12/17

فرتة الإمتحانات النهائيةالثالثاء  -  الأثنني2012/12/182012/12/31

عطلة  راأ�س  ال�شنة  امليالديةالثالثاء-2013/01/01

بدء اإجازة  الطلبةالثالثاء  -2013/01/01

الف�شل الدرا�شي الثاين 2012 / 2013

الإر�شاد والت�شجيل والن�شحاب والإ�شافة ملواد الف�شل الثالثاء  -  ال�شبت2013/01/152013/01/19

الثاين

بدء الدرا�شةالأحد-2013/01/20

الت�شجيل املتاأخر وال�شحب والإ�شافةالأحد  -  الأربعاء2013/01/202013/02/06

اختبارات منت�شف الف�شلاخلمي�س  -  الأحد2013/03/072013/03/17

الإر�شاد والت�شجيل املبكر للف�شل الدرا�شي  وال�شيفيالأحد-2013/03/17

انتهاء فرتة الن�شحاب من املوادالأربعاء-2013/03/20
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فرتة  الإمتحانات النهائيةاخلمي�س  -  الأربعاء2013/04/252013/05/08

*  عطلة عيد العمالالأربعاء-2013/05/01

بدء  اإجازة  الطلبةاخلمي�س-2013/05/09

الف�شل الدرا�شي  ال�شيفي  2012 / 2013

الإر�شاد والت�شجيل والن�شحاب والإ�شافة ملواد الف�شل الأربعاء  -  ال�شبت2013/05/152013/05/18

ال�شيفي

بدء الدرا�شةالأحد-2013/05/19

الت�شجيل املتاأخر وال�شحب والإ�شافةالأحد  -  الأربعاء2013/05/192013/05/29

فرتة  اإمتحانات  املنت�شفالأحد  -  ال�شبت2013/06/162013/06/22

انتهاء فرتة الن�شحاب من املوادالأحد-2013/06/23

الإر�شاد  والت�شجيل  املبكر  للف�شل  الأول 2014/2013الأحد-2013/06/23

فرتة  الإمتحانات  النهائيةاخلمي�س -  الأربعاء2013/07/042013/07/10

بدء  اإجازة  الطلبةاخلمي�س-2013/07/11

بدء  اإجازة  اأع�شاء  هيئة  التدري�ساخلمي�س-2013/07/18

الف�شل الدرا�شي  الأول  2013 / 2014

بدء  دوام  اأع�شاء  هيئة  التدري�سالأحد-2013/09/01

الإر�شاد  والت�شجيل  وال�شحب  والإ�شافةالثالثاء  -  الأحد2013/09/032013/09/15

بدء  الدرا�شة  للعام  اجلامعي  2014/2013الأحد-2013/09/08
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