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رؤية ورسالة وقيم ومبادئ الجامعة

الرؤية:
روؤية جامعة العلوم التطبيقية اأن تكون اإحدى اجلامعات اخلا�صة الرائدة والداعمة للتعلم التطبيقي و البحث العلمي 

يف البحرين ومنطقة اخلليج.

الرسالة:
اإن جامعة العلوم التطبيقية ملتزمة بتقدمي تعليم يف متناول الطلبة ذوي الكفاءة الأكادميية يف البحرين ودول اخلليج 

واملهارات ذات �صلة  باملعرفة  �صاأنها تخريج طلبة مزودين  اأكادميية ذات جودة من  الأخرى، وتقدمي برامج  والدول 

حملية واأقليمية، اإ�صافة اىل اأن اجلامعة تلتزم يف ن�صر ثقافة التعليم  والبحث العلمي واملعرفة لطلبتها وهيئة التدري�س 

واملوظفني اأقليميا و عامليا ل�صمان م�صاركتهم  ب�صكل فعال مع املجتمع ب�صفة عامة.

القيم والمبادئ
النزاهة

بطريقة  القيمة  لهذه  تلتزم ومتتثل  و�صوف  ور�صالتها،  لروؤيتها  اأ�صا�صي  اأمر  الأكادميية  والنزاهة  والإن�صاف  ال�صدق 

م�صوؤولة وملتزمة.

التعاون وروح الفريق

الثقافة  �صميم  القيم من  تكون هذه  واأن  الواحد،  الفريق  وروح  بالتعاون  يلتزم  التطبيقية  العلوم  املجتمع يف جامعة 

املوؤ�ص�صية، و�صوف تعزز هذه القيم بطريقة متفانية.

الولء

متاأ�صلة يف  لتكون  القيم  بهذه  ويلتزمون  والولء،  الإعتزاز  يكنون  باجلامعة  واملوظفني  التدري�صية  والهيئة  الطلبة  اإن 

ثقافتهم بتعاون وتفان.

الإ�ستجابة وامل�ساركة املجتمعية

الطلبة والهيئة التدري�صية واملوظفني باجلامعة يعتزون ب�صركائهم وعالقاتهم املجتمعية بطريقة هادفة و�صليمة تت�صم 

بالحرتام وامل�صوؤولية.

اجلودة

جمتمع جامعة العلوم التطبيقية يثمن اجلودة كنموذج ومعيار يجب ان مييز اجراءاتها وخمرجاتها لالفراد وال�صركاء
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رؤية ورسالة وأهداف الكلية

الرؤية 
الريادة يف طرح الربامج الدرا�صية يف اإطار معايري �صمان اجلودة والتطور والتميز يف الربامج الأكادميية بني نظائرها 

يف مملكة البحرين ومنطقة اخلليج العربي.

الرسالة 
تلبية احتياجات املجتمع البحريني واخلليجي للكوادر املوؤهلة واملتخ�ص�صة يف جمال العلوم الإدارية مبا يف ذلك اإدارة 

لاللتحاق  فر�س  خلق  يف  وامل�صاهمة  ال�صيا�صية  والعلوم  الإدارية  املعلومات  ونظم  واملحا�صبة  املالية  والعلوم  الأعمال 

بربامج الدرا�صات العليا والبحث العلمي يف برامج املاج�صتري التي تعزز التفكري العلمي واملمار�صات واملهارات التي 

ت�صاهم يف �صنع القرار مبا يتما�صى مع متطلبات القت�صاد احلديث والقت�صاد الرقمي.

األهداف 
توفري الكوادر املوؤهلة تاأهياًل علميًا ومهنيًا جيدًا، وفًقا لحتياجات �صوق العمل.  .1

التح�صني امل�صتمر للربامج واخلطط الدرا�صية التي تطرحها الكلية.  .2

ت�صجيع البحث واجلوانب التطبيقية للربامج التي تطرحها الكلية.  .3

هيئة  واأع�صاء  الأكادميية  الربامج  م�صتوى  على  الأداء  تطوير  لدعم  والتعلم  التعليم  اأ�صاليب  ا�صتخدام  تعزيز   .4
التدري�س والطالب.

ا�صتخدام اأحدث التقنيات وم�صادر التعلم احلديثة.  .5
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كلمة عميد الكلية
اأعزائنا الطلبة ...

ي�صعدين ان ارحب بكم يف رحاب كلية العلوم الإدارية يف جامعة العلوم التطبيقية  ..

يتوائم  مبا  العليا  والدرا�صات  البكالوريو�س  م�صتوى  على  لطلبتها  متميزة  تعليمية  برامج  الإدارية  العلوم  كلية  تقدم 

واحتياجات ال�صوق املحلي واخلارجي اعتمادًا على قدراتها التناف�صية الفائقة بوجود كفاءات عالية متميزة من اع�صاء 

هيئة التدري�س من خمتلف التخ�ص�صات، وتوفر البنية التحتية املتطورة وفقًا لأعلى معايري اجلودة والعتماد فكانت 

والتطورات  امل�صتجدات  احدث  ملواكبة  الدوؤوب  �صعيها  الكلية  توا�صل  كما  التعليمية،  براجمها  غالبية  اعتماد  ثمارها 

يف جمال التعليم والتدريب والبحث العلمي وخدمة املجتمع لتزويد منت�صبيها ب�صالح العلم واملعرفة، فاأبنائنا الطلبة 

الإدارية  العلوم  وكلية  عامة  التطبيقية  العلوم  جامعة  يف  جميعًا  ن�صعى  الذي  وهدفها  التعليمية  العملية  اأ�صا�س  هم 

خا�صة  لتحقيقه، ليكونوا رافدًا ح�صاريًا على طريق امل�صتقبل، فالعلم واملعرفة هم ال�صا�س لبناء احل�صارة الن�صانية 

القادرة على البقاء والتطور، فتزودوا اأبنائي الطلبة وانتم ت�صتظلون بظالل جامعتكم املتميزة يف البناء والأداء مب�صاعل 

نــور ت�صيء لكم الطريق وانتم تعربون اإىل غدكم امل�صرق.
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بكالوريوس في إدارة األعمال
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وصف البرنامج
من�سق الربنامج:  د. بالل �سادق حامد ربابعه

الطابق اخلام�س:    مكتب رقم)535(

هاتف املكتب:         218

الفاك�س:                 17728915

belal.rababh@asu.edu.bh :الربيد اللكرتوين

مواصفات البرنامج

بكالوريو�س يف ادارة العمال عنوان الربنامج

جامعة العلوم التطبيقيةاملوؤ�ص�صة املانحة

جامعة العلوم التطبيقيةاملوؤ�ص�صة التعليمية

وزارة الرتبية والتعليم، مملكة البحرينبرنامج معتمد من قبل

�صهادة بكالوريو�ساملوؤهل النهائي

2019-2021ال�صنة الدرا�صية
اللغة العربية لغة التدري�س

دوام كامل نظام الدرا�صة

اأهداف الربنامج 

يهدف الربنامج اإىل :

الأعمال  واملمار�صة يف عامل  الأعمال  اإدارة  نظرية  ملفاهيم ومناذج  وناقد  متما�صك  بفهم  تزويد اخلريجني   .1
التناف�صية املتغرية با�صتمرار.

2. ال�صماح للخريجني بتقدمي حلول اأعمال للم�صاكل املعقدة.

اإعداد اخلريجني مل�صرية مهنية من خالل اكت�صاب مهارات التعلم امل�صتقل واملداخل الإبداعية للمهام التي   .3
توؤدي اإىل مزيد من التطوير ال�صخ�صي والتعلم مدى احلياة.
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هيكل البرنامج
1. الهيكل العام للربنامج

3 �صنوات - احلد الأدنى لفرتة الدرا�صة:  

- احلد الأق�صى لفرتة الدرا�صة:   8 �صنوات

- عدد ال�صاعات املعتمدة:             135 �صاعة معتمدة

45 مقررا - عدد املقررات:   

الخطة الدراسية

ال�صنة الأوىل - الف�صل الأول )12 �صاعة معتمدة(

ا�صم املقرررمز املقرر
ال�صاعات 

املعتمدة
املتطلب ال�صابق

BA101)1( 3مبادئ الدارة-
MATH1013ريا�صيات العمال-
ENG101)1( 3اللغة الجنليزية-
POL1013مدخل اىل العلوم ال�صيا�صية-

ال�صنة الأوىل - الف�صل الثاين )15 �صاعة معتمدة(

ا�صم املقرررمز املقرر
ال�صاعات 

املعتمدة
املتطلب ال�صابق

CS1043مهارات حا�صوب-
ENG102)2( 3اللغة الجنليزيةENG 101
ACC101)1(  3مبادئ املحا�صبة-
HR1063حقوق الن�صان-

-3متطلب جامعة اختياري )1(-
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ال�صنة الثانية - الف�صل الأول )18 �صاعة معتمدة(

ا�صم املقرررمز املقرر
ال�صاعات 

املعتمدة
املتطلب ال�صابق

BA102)2( 3مبادئ الدارةBA101
BA1613مقدمة يف ريادة الأعمال-

ARB1013اللغة العربية-
HBH1053تاريخ وح�صارة البحرين-
STA1013مبادئ الح�صاءMATH101
ECO1043مبادئ القت�صاد اجلزئي-

ال�صنة الثانية - الف�صل الثاين )18 �صاعة معتمدة(

ا�صم املقرررمز املقرر
ال�صاعات 

املعتمدة
املتطلب ال�صابق

BA2113مبادئ الت�صويقBA101
FIN2513الدارة املاليةACC101
LAW0213مبادئ القانون التجاري-
MIS2113نظم املعلومات الداريةBA101 + CS104+ ENG102
ACC2213حما�صبة التكاليفACC101

-3متطلب جامعة اختياري )2(

ال�صنة الثالثة - الف�صل الأول )18 �صاعة معتمدة(

ا�صم املقرررمز املقرر
ال�صاعات 

املعتمدة
املتطلب ال�صابق

BA241)E( 3ا�صاليب كمية يف الدارةSTA101 + ENG102
ECO1053مبادئ القت�صاد الكليECO104
BA2513ال�صلوك التنظيميBA102
BA3033ا�صاليب البحث العلمي-
BA2313ادارة املوارد الب�صريةBA102
BA332)E( 3ات�صالت اداريةBA102 + ENG102
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ال�صنة الثالثة - الف�صل الثاين )18 �صاعة معتمدة(

ا�صم املقرررمز املقرر
ال�صاعات 

املعتمدة
املتطلب ال�صابق

BA4153اإدارة املبيعاتBA102 + BA211
BA3423اإدارة العملياتBA102 + BA241
BA2523نظرية املنظمةBA251
BA3623الأعمال الدوليةBA211 + BA231 + FIN251

ACC3243حما�صبة اداريةACC221
-3متطلب تخ�ص�س اختياري )1( -

ال�صنة الرابعة - الف�صل الأول )18 �صاعة معتمدة(

ا�صم املقرررمز املقرر
ال�صاعات 

املعتمدة
املتطلب ال�صابق

BA3533اخالقيات العمالBA102
BA39290 �صاعة معتمدة3التدريب امليداين + BA361  
BA3613ريادة العمالBA211 + BA231 + FIN251
BA3553التطوير والتغيري التنظيميBA252
BA4433اتخاذ القرارات الداريةBA241
BA3443ادارة �صال�صل المدادBA342

ال�صنة الرابعة - الف�صل الثاين )18 �صاعة معتمدة(

ا�صم املقرررمز املقرر
ال�صاعات 

املعتمدة
املتطلب ال�صابق

BA4543القيادة وديناميكية اجلماعاتBA355
BA4633ادارة البتكارBA361
BA4213درا�صات اجلدوىBA361
BA464)E( 3الدارة ال�صرتاتيجيةBA102 + 114 Credit Hours
BA4993بحث تطبيقي يف ادارة العمالBA392

-3متطلب تخ�ص�س اختياري )2(-
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2- المستويات والمقررات
متطلبات الجامعة اإلجبارية

ا�صم املقرررمز املقرر
ال�صاعات 

املعتمدة
املتطلب ال�صابق

ARB1013اللغة العربية-
ENG101)1( 3اللغة الجنليزية-
ENG102)2( 3اللغة الجنليزيةENG101
BA1613مقدمة يف ريادة الأعمال-
CS1043مهارات احلا�صوب-

HBH1053تاريخ وح�صارة البحرين-
HR1063حقوق الإن�صان-

متطلبات الجامعة االختيارية

ا�صم املقرررمز املقرر
ال�صاعات 

املعتمدة
املتطلب ال�صابق

ISL 1013الثقافة الإ�صالمية-
ISL 1023الأخالق يف الإ�صالم-
ISL 1033الإ�صالم وق�صايا الع�صر-

متطلبات الكلية اإلجبارية 

ا�صم املقرررمز املقرر
ال�صاعات 

املعتمدة
املتطلب ال�صابق

POL1013مدخل اإىل العلوم ال�صيا�صية-
MATH1013ريا�صيات العمال-

BA101)1( 3مبادئ الإدارة-
ECO1043مبادئ القت�صاد اجلزئي-
STA1013مبادئ الإح�صاءMATH101
BA3033اأ�صاليب البحث العلمي-
BA2113مبادئ الت�صويقBA101

ECO1053مبادئ القت�صاد الكليECO104
ACC101)1( 3مبادئ املحا�صبة-
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متطلبات التخصص االجبارية

ا�صم املقرررمز املقرر
ال�صاعات 

املعتمدة
املتطلب ال�صابق

BA101)1( 3مبادئ الدارة-
MATH1013ريا�صيات العمال-

BA102)2( 3مبادئ الدارةBA101
STA1013مبادئ الح�صاءMATH101
BA2113مبادئ الت�صويقBA101
FIN2513الدارة املاليةACC101
LAW0213مبادئ القانون التجاري-
MIS2113نظم املعلومات الداريةBA101 + CS104+ ENG102
ACC2213حما�صبة التكاليفACC101
ACC3243حما�صبة اداريةACC221
BA241)E( 3ا�صاليب كمية يف الدارةSTA101 + ENG102
BA2513ال�صلوك التنظيميBA102
BA3033ا�صاليب البحث العلمي-
BA2313ادارة املوارد الب�صريةBA102
BA332)E( 3ات�صالت اإداريةBA102 + ENG102
BA4153اإدارة املبيعاتBA102 + BA211
BA3423اإدارة العملياتBA102 + BA241
BA2523نظرية املنظمةBA251
BA3623الأعمال الدوليةBA211 + BA231 + FIN251
BA3533اخالقيات العمالBA102
BA39290 �صاعة معتمدة  3التدريب امليداين + BA361   
BA3613ريادة العمالBA211 + BA231 + FIN251
BA3553التطوير والتغيري التنظيميBA252
BA4433اتخاذ القرارات الداريةBA241
BA3443ادارة �صال�صل المدادBA342
BA4543القيادة وديناميكية اجلماعاتBA355
BA4633ادارة البتكارBA361
BA4213درا�صات اجلدوىBA361
BA464)E(  3الدارة ال�صرتاتيجيةBA102 + 114 �صاعة معتمدة   
BA4993بحث تطبيقي يف ادارة العمالBA392
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متطلبات التخصص االختيارية

ا�صم املقرررمز املقرر
ال�صاعات 

املعتمدة
املتطلب ال�صابق

املجموعة )1(

BA2043اإدارة املعرفةBA102
BA2463القت�صاد الإداريBA101 + ECO104
BA3133العالقات العامةBA102 + BA211
BA3143الرتويج التجاريBA102 + BA211

املجموعة )2(

BA333تخطيط واختيار املواد الب�صريةBA231
BA445ادارة اجلودة ال�صاملةBA342
BA465)E( الأعمال الإلكرتونيةBA362 + ENG102
BA491مو�صوعات معا�صرة يف الدارةBA252

مخرجات البرنامج التعليمية 

خمرجات الربنامج التعليمية)PILOs(، طرق التعليم والتعلم، والتقييم

A. الفهم واملعرفة

A1
اإظهار الفهم النقدي جلميع التخ�ص�صات الأ�صا�صية يف جمال اإدارة الأعمال واملفاهيم والنظريات 

الب�صرية  املوارد  )مثل  املجال  هذا  يف  الوظيفية  باملجالت  املتعلقة  والعمليات  باملو�صوع  اخلا�صة 

والت�صويق واإدارة العمليات، اإلخ(.

A2
اإظهار املعرفة الأ�صا�صية الناقدة والفهم للعمليات الديناميكية لالإدارة، والق�صايا الرئي�صية احلالية 

التي توؤثر على �صياق الأعمال التجارية، وال�صرتاتيجيات الالزمة ل�صمان ال�صتدامة داخلها مبا يف 

ذلك الق�صايا ال�صيا�صية والقت�صادية والقانونية والتكنولوجية والجتماعية والأخالقية.

طرق التعليم والتعلم

1.  حما�صرات.
2.  مناق�صات فردية / جماعية.

3.  التعلم امل�صتقل.
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طرق التقييم

1.  اإختبارات ق�صرية.
2.  المتحانات الكتابية.

3.  التغذية الراجعة للطلبة.
4.  املهام املكتوبة )الواجب املنزيل اإلخ ...(.

B.  املهارات اخلا�سة باملو�سوع

B1
املتقدمة  الإدارية  واملمار�صات  والنظريات  املفاهيم  لتطبيق  املتخ�ص�س  امل�صتوى  ا�صتخدم مهارات 

ملعاجلة املواقف وامل�صاكل املعقدة على م�صتوى ال�صركات والأعمال وامل�صتويات الوظيفية والت�صغيلية 

ملنظمات الأعمال التي تظهر الإبداع يف ا�صتخدام هذه املهارات حيثما تكون منا�صبة.

B2
العمل كمحرتف يف اإدارة الأعمال قادر على حتمل م�صوؤولية كبرية عن عمل الآخرين ويظهر خربة 

خا�صة يف واحد اأو اأكرث من التخ�ص�صات يف هذا املجال.

طرق التعليم والتعلم

1.  حما�صرات.
2.  مناق�صات فردية / جماعية.

3.  التعلم امل�صتقل.
4.  م�صروع البحث / الزيارات امليدانية ملواقع العمل.

5.  التدريب امليداين كمقرر اإلزامي.

طرق التقييم

1.  احلالت الفرتا�صية والإ�صدارات املحاكية لق�صايا الأعمال.
2.  المتحانات الكتابية.

3.  متارين حل م�صكالت.
4.  م�صروع جماعي.
5.  تقرير التدريب.
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C. مهارات التفكري الناقد

C1
حتديد  اأجل  من  نقدي  ب�صكل  املعلومات  وتوليف  وتقييم  لتحليل  الأ�صاليب  من  جمموعة  ا�صتخدم 

ومعاجلة امل�صكالت والق�صايا بدقة وفعالية عرب جمموعة وا�صعة من جمالت الأعمال، مبا يف ذلك 

ممار�صات الإدارة، واملحا�صبة والإدارة املالية، والعمليات، والت�صويق، والإدارة الإ�صرتاتيجية.

C2
حتديد وتنفيذ احللول املنا�صبة على اأ�صا�س الأ�صاليب الكمية و / اأو النوعية املالئمة لتحديد املعلومات 

الالزمة لتخاذ اأحكام م�صتنرية ب�صاأن التحديات والتغيريات التي �صتوؤثر على الأعمال التجارية يف 

امل�صتقبل ويف بناء حجة منطقية مدعومة بالأدلة يف العملية.

طرق التعليم والتعلم

1.  حما�صرات.
2.  عر�س الأفكار من خالل الر�صوم البيانية، وبناء النماذج الكمية.

3.  درا�صات احلالة التي تتطلب التحليل والتجريد لت�صخي�س امل�صاكل واقرتاح حلول للم�صاكل.
4.  مناق�صات فردية / جماعية.

5.  تقنيات الع�صف الذهني وحل امل�صكالت.

طرق التقييم

1.  المتحانات الكتابية
2.  حل امل�صكالت و / اأو التحليل الكمي.

3.  تقرير حتليل احلالة الدرا�صية.
4.  امل�صاركة الفردية / اجلماعية يف حتليل م�صاكل الأعمال

D. املهارات العامة والتحويلية

D1
ا�صتخدم مهارات خا�صة للتوا�صل مع الأقران وكبار الزمالء واملتخ�ص�صني يف جمال اإدارة الأعمال، 

وتكييف الر�صالة مع اجلمهور وتقدمي عرو�س تقدميية ر�صمية حيثما تكون منا�صبة.

D2
عمل  عن  كبرية  م�صوؤولية  مع  حمدد  وغري  حمدد  عمل  جمال  يف  متخ�ص�س  م�صتوى  على  العمل 

الآخرين وقيادة جمموعات متعددة وامل�صاريع مع امل�صوؤولية عن �صنع القرار.
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طرق التعليم والتعلم

1.  حما�صرات تفاعلية
2.  املناق�صات ال�صفية.

3.  التغذية الراجعة على الأداء التوا�صلي.
4.  امل�صروع اجلماعي.

5.  تن�صيق العرو�س مبا يف ذلك توفري التغذية الراجعة.

طرق التقييم

1.  التقييم التكويني للتوا�صل ال�صفهي ال�صفي.
2.  عرو�س امل�صروع ال�صفوية.

3.  كتابة تقرير امل�صروع.

ربط المخرجات التعليمية للبرنامج

مقررات الربنامج الإجبارية

CILOsاأ�صم املقرررمز املقررت�صل�صل
 PILOs

A1A2B1B2C1C2D1D2

1LAW021مبادئ القانون التجاري

a1√
b1√
c1√
d1√
d2√

2BA102)2( مبادئ الدارة

a1 √ 
a2√
b1√
b2 √
c1√
d1√
d2√
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3MIS211نظم املعلومات الدارية

a1√
a2√
b1√
c1√
d1√
d2√

4ACC221
حما�صبة التكاليف

a1 √ 
b1√
c1√
d1√
d2√

5BA231ادارة املوارد الب�صرية

a1 √√ 
b1√
c1√
d1√
d2√

6BA241(E) ا�صاليب كمية يف الدارة

a1 √ 
b1√
c1√
d1√
d2√

7BA251ال�صلوك التنظيمي

a1 √ 
b1√
b2 √
c1√
d1√
d2√
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8BA252نظرية املنظمة

a1 √ 
b1√
c1√
d1√
d2√

9FIN251الدارة املالية

a1 √ 
a2√
b1√
b2 √
c1√
c2√
d1√
d2√

10BA332(E)   ات�صالت ادارية

a1 √ 
b1√
b2 √
c1√
d1√
d2√

11ACC324حما�صبة ادارية

a1 √ 
b1√
c1√√
d1√
d2√

12BA342اإدارة العمليات

a1√√ 
b1√
b2 √
c1√
d1√
d2√
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13BA344ادارة �صال�صل المداد

a1 √ 
b1√
b2 √
c1√
d1√
d2√

14BA353اخالقيات العمال

a1 √ 
b1√
c1√
d1√
d2√

15BA355التطوير والتغيري التنظيمي

a1 √ 
b1√
c1√
d1√
d2√

16BA361ريادة العمال

a1 √ 
b1√
b2 √
c1√
d1√
d2√

17BA362الأعمال الدولية

a1 √ 
b1√
c1√√
d1√
d2√

18BA392التدريب امليداين

a1 √ 
b1√
c1√
d1√
d2√
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19BA415اإدارة املبيعات

a1 √ 
b1√
c1√
c2√
d1√
d2√

20BA421درا�صات اجلدوى

a1 √ 
a2√
b1√
b2 √
c1√
d1√
d2√

21BA443اتخاذ القرارات الدارية

a1 √√ 
b1√
b2 √
c1√
d1√
d2√

22BA454القيادة وديناميكية اجلماعات

a1 √ 
b1√
b2 √
c1√
c2√
d1√
d2√

23BA463ادارة البتكار

a1 √√ 
b1√√
c1√
d1√
d2√



26

24BA464(E)  الدارة ال�صرتاتيجية

a1 √ 
b1√
c1√
d1√
d2√

25BA499بحث تطبيقي يف ادارة العمال

a1 √ 
b1√
c1√
d1√
d2√

مقررات الربنامج الإختيارية

CILOsاأ�صم املقرررمز املقررت�صل�صل
PILOs

A1A2B1B2C1C2D1D2

املجموعة 1

1BA204اإدارة املعرفة

a1√ 
b1√
b2 √
c1√√
d1√
d2√

2BA246القت�صاد الإداري

a1√
b1√
c1√
d1√
d2√

3BA313العالقات العامة

a1 √ 
a2√
b1√
b2 √
c1√
d1√
d2√
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4BA314الرتويج التجاري

a1 √ 
b1√
b2 √
c1√
d1√
d2√

املجموعة 2

5BA333تخطيط واختيار املواد الب�صرية

a1 √ 
b1√
c1√√
d1√
d2√

6BA445ادارة اجلودة ال�صاملة

a1 √ 
b1√
c1√√
d1√
d2√

7BA465(E) الأعمال الإلكرتونية

a1 √ 
b1√
c1√
c2√
d1√
d2√

8BA491مو�صوعات معا�صرة يف الدارة

a1 √ 
b1√
c1√√
d1√
d2√
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وصف متطلبات التخصص اإلجبارية
BA102 مبادئ الإدارة )2(

 يتناول املقرر مفاهيم املنظمة وخ�صائ�صها واأ�صكالها القانونية ويركز على توفري فهم �صامل لوظائف املنظمة )الإنتاج 

والت�صويق والتمويل واملوارد الب�صرية واملعرفة واملعلومات والإدارة(. بالإ�صافة اإىل ذلك، فاإنه يغطي عالقة املنظمة مع 

البيئة املحيطة بها.

)BA101 :املتطلب ال�سابق(

LAW021 مبادئ القانون التجاري
وتطوير  التجاري  القانون  ظهور  حول  متهيدي  ق�صم  خالل  من  التجاري  القانون  مبادئ  درا�صة  املقرر  هذا  يتناول   

م�صادره. يتناول الق�صم الأول العمل التجاري باأنواعه املختلفة. يف الق�صم الثاين، متت مناق�صة مو�صوع التاجر واملحل 

التجاري. واأخريا، متت مناق�صة العقود التجارية من حيث الأحكام العامة واأنواعها من خالل الق�صم الثالث.

)املتطلب ال�سابق: ل يوجد(

MIS211 نظم املعلومات الإدارية
يقدم هذا املقرر حلوًل تعتمد على الكمبيوتر للم�صاكل التي تواجهها بيئة الأعمال. وهو يركز على الأنظمة ومفاهيم 

وتقنيات نظم املعلومات. �صوف يتعلم الطالب اأكرث الطرق فعالية ل�صتخدام اأنظمة املعلومات لتحقيق مزايا تناف�صية 

لالأعمال. وت�صمل املوا�صيع: اأنواع اأنظمة املعلومات، وتطبيقات احلا�صب الآيل وتكنولوجيا املعلومات، وامل�صادر الرئي�صية 

لنظم املعلومات، والبيئات املتكاملة واملتعاونة، واإدارة �صل�صلة التوريد، وقواعد البيانات وم�صتودعات البيانات.

)ENG102 + BA101 + CS104 :املتطلبات ال�سابقة(

ACC221 حما�سبة التكاليف 
يهدف هذا املقرر لتزويد الطالب باملعارف التف�صيلية واملهارات املتقدمة يف مو�صوعات حما�صبة التكاليف التالية: 

اأ�صا�س  على  املبني  التكاليف  ونظام  املراحل،  تكاليف  ونظام  الأوامر،  تكاليف  ونظام  التكاليف،  واأغرا�س  مفاهيم 

واملنتجات  امل�صرتكة  واملنتجات  اخلدمات،  اأق�صام  تكاليف  وتخ�صي�س  الأن�صطة،  اأ�صا�س  على  والإدارة  الأن�صطة، 

العر�صية.

)ACC101 :املتطلب ال�سابق(

BA231 اإدارة املوارد الب�سرية
يعد هذا املقرر مقرر متهيدي يف جمال اإدارة املوارد الب�صرية ومت ت�صميمة لتزويد الطلبة مبعرفة تف�صيلية املرتتبطة 

بهذا املجال، هذا املقرر يغطى النظريات واملبادئ واملفاهيم الرئي�صية املرتبطة باإدارة املوارد الب�صرية. مقرر اإدارة 

املوارد الب�صرية اي�صًا يعرف الطلبو لهم وابرز التحديات وامل�صكالت يف بيئة اإدارة املوارد الب�صرية التي قد يوجهوها، 

امل�صكالت  مع  للتعامل  الب�صرية  املوارد  اإدارة  خرباء  ي�صتخدمها  التي  واملمار�صات  والتقنيات  الأدوات  على  ويعرفهم 

والق�صايا التي تواجههم يف مكان العمل والتي قد يكون بع�صها غري حمدد.

)BA102: املتطلب ال�سابق(
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)E( اأ�ساليب كمية يف الإدارة BA241
يقدم هذا امل�صاق مقدمة للمفهوم والنظريات واملبادئ املرتبطة بتطبيق الأ�صاليب الكمية يف الإدارة. يقوم هذا امل�صاق 

بتطوير الكفاءة الريا�صية والإح�صائية الالزمة لت�صهيل التقدم يف جمالت مثل اإدارة العمليات الالزمة ل�صنع القرار. 

الإح�صاء )STA101(، وتطوير  يتم تدري�صها يف مبادئ  التي  التحليلية  والتقنيات  املفاهيم  امل�صاق على  يعتمد هذا 

النقل، ومناذج  ، وم�صاكل  ال�صمبلك�س  وا�صلوب  تقدًما، مثل الربجمة اخلطية وحتليل احل�صا�صية  اأكرث  اأ�صاليب كمية 

�صبكات العمال. يتم ا�صتخدام الأ�صاليب الكمية يف جميع قطاعات الأعمال احلكومية والقطاع غري الربحي واخلا�س 

من اأجل امل�صاركة الفعالة يف �صنع القرارات الدارية هذا امل�صاق �صيمكن الطالب من فهم وتف�صري التقارير الإح�صائية. 

)STA101 + ENG102 :املتطلبات ال�سابقة(

BA251 ال�سلوك التنظيمي
ال�صخ�صية  موا�صيع:  وي�صمل  والتنظيمي.  الفردي  امل�صتويني  على  الب�صري  لل�صلوك  �صامل  حتليل  املقرر  يتناول   

والقيادة  واجلماعات  العمل  فرق  ودينامية  العمل  و�صغوط  والت�صالت  والدافعية،  والإ�صناد  والإدراك  والجتاهات، 

وال�صيا�صة  التنظيمية  والثقافة  ال�صراع  واإدارة  واملنظمة  العمل  وت�صميم  املهنة  واأخالقيات  واجلودة  القرار  واإتخاذ 

والتغيري التنظيمي.

)BA102 :املتطلب ال�سابق(

FIN251 الإدارة املالية
يقدم هذا امل�صاق للطالب مفاهيم واأدوات الإدارة املالية. حمور هذا امل�صاق هو �صنع القرار يف �صياق مايل. ولذلك، 

فاإنه يفح�س التقنيات وال�صاليب امل�صتخدمة يف منظمات الأعمال لتخاذ قرارات تت�صق مع اجلهود املبذولة لزيادة 

ثروة اأ�صحاب الأعمال يف بيئة ال�صركات. ت�صمل املو�صوعات التي متت تغطيتها، على �صبيل املثال ل احل�صر، التحليل 

املايل، والقيمة الزمنية للنقود، وموازنة راأ�س املال، واملخاطرة والعائد، وتقييم التدفقات النقدية امل�صتقبلية، وتقييم 

الأ�صهم وال�صندات، والتمويل طويل الأجل. 

)ACC101 :املتطلب ال�سابق(

BA252 نظرية املنظمة
وحتليل  فهم  يف  الطالب  ت�صاعد  التي  املنظمة  نظرية  مبوا�صيع  املتعلقة  املتقدمة  باملعرفة  الطالب  املقرر  هذا  يزود 

املنظمات. يتناول هذا املقرر مفهوم املنظمة والطريقة التي تعمل بها واأ�صباب وجودها وقيامها والأهداف التي ت�صعى 

لتحقيقها. كما ي�صلط ال�صوء على الق�صايا التي تتعلق بدورة حياة املنظمات وكيفية منوها وبقائها. كما متثل البيئة 

التي تعمل فيها املنظمة اأحد املو�صوعات الرئي�صية يف هذا املقرر. وبالإ�صافة اإىل كل ذلك يت�صمن املقرر النظريات و 

التطبيقات العملية املتعلقة بالأمناط املختلفة للهياكل التنظيمية، التغيري التنظيمى، الثقافة التنظيمية والبتكار داخل 

املنظمات.

)BA251 :املتطلب ال�سابق(



30

ACC324 املحا�سبة الإدارية 
�صمم هذا املقرر ليزود الطالب مبهارات خا�صة يف الرقابة واتخاذ القرارات لتمكينهم من تقييم واختيار وتطبيق 

الأ�صاليب املختلفة يف املحا�صبة الإدارية. يغطي املقرر املو�صوعات التالية: �صلوك التكاليف، وحتليل التكلفةاحلجمالربح، 

للقرار  املالئمة  واملعلومات  الالمركزية،  املوؤ�ص�صات  يف  الأداء  وتقييم  واملوازنات،  التخطيط  يف  املتقدمة  واملفاهيم 

املالئم، والت�صعري الداخلي واخلارجي.

)ACC221 :املتطلب ال�سابق(

)E( ات�سالت اإدارية BA332
 يتناول املقرر املفاهيم الأ�صا�صية لالت�صالت التجارية املكتوبة وال�صفوية. ويركز على اأهمية عملية التوا�صل واأهدافها 

واأنواعها. وهو ميكن للطالب من حتقيق الكفاءة يف املرا�صالت التجارية، مبا يف ذلك الر�صائل التجارية حول الأخبار 

اجليدة وال�صيئة واملذكرات والربيد الإلكرتوين والر�صائل الإغرائية والتقارير الر�صمية. ويعزز املقرر قدرات الطالب 

فهي  ذلك،  اإىل  بالإ�صافة  املعا�صرة.  الأعمال  لوظائف  املالئمة  والتكنولوجيا  الإلكرتونية  الت�صالت  ا�صتخدام  على 

متهد الطريق اأمام تطوير الطالب ال�صخ�صي كمحرتفني يف عامل الأعمال ..

)BA102 + ENG102 :املتطلبات ال�سابقة(

BA342 اإدارة العمليات
املال،  وراأ�س  العاملة،  والقوى  )املواد،  املدخالت  لتحويل  الالزمة  املتقدمة  واملهارات  باملعرفة  الطالب  املقرر  يزود 

والإدارة( اإىل خمرجات من )�صلع اأو خدمات( بطريقة ت�صتك�صف مقرتحات قيمة ال�صركة ومبا يتفق مع ا�صرتاتيجيتها 

العمليات  واختيار  النتاجية  الطاقات  وتخطيط  املنتوج،  وت�صميم  واختيار  املوقع،   : املو�صوعات:   وي�صمل  لالأعمال. 

 )MRP( املواد ملتطلبات  والتخطيط  لالإنتاج،  الإجمايل  والتخطيط  واجلدولة،  الإنتاجية،  الو�صائل  وت�صميم  وموقع 

واأنظمة الت�صنيع احلديثة وم�صنع امل�صتقبل. ي�صاهم املقرر يف تطوير الطالب كمحرتفني م�صتقلني وم�صوؤولني يف بيئة 

الأعمال.

 )BA102 + BA241 :املتطلبات ال�سابقة(

BA344 اإدارة �سال�سل الإمداد
اخلدمية.   / ال�صناعية  املنتجات  توفري  عملية  يف  ال�صركات  بني  فيما  واملعلومات  املواد  تدفق  عملية  املقرر  يعر�س 

حيث يبداأ تدفق املواد واملعلومات بتوريد املواد اخلام وينتهي بت�صليم املنتج اإىل العمالء النهائيني. يهدف هذا امل�صاق 

اإىل تعريف الطالب بالتكامل الفعال جلميع الأطراف: املوردين وامل�صانع واملخازن واملتاجر ل�صمان توزيع املنتجات 

للعمالء يف الوقت املنا�صب وبالكمية املنا�صبة. وي�صمل موا�صيع تقييم واختيار املوردين، واخلدمات اللوج�صتية وال�صراكة 

والتقنية وت�صميم �صال�صل المداد وال�صراء يف الوقت املحدد واإدارة املخاطر.

)BA342 :املتطلب ال�سابق(

BA353 اأخالقيات الأعمال
�صنع  ومداخل  الأخالقية  املع�صالت  ا�صتك�صاف  يتم  الأعمال.  جمال  يف  ودورها  الأخالق  اأهمية  امل�صاق  هذا  يتناول 

القرار  التي تواجه جميع منظمات الأعمال، واأ�صحاب امل�صلحة مثل القادة واملديرين واملوظفني والزبائن واجلمهور 
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الدورة يف اتخاذ قرارات  الرئي�صية للطالب يف هذه  امل�صوؤولية  والتنظيمي وال�صخ�صي. متثل  امل�صتوى املجتمعي  على 

اأخالقية مو�صوعية وتربيرها من خالل التوا�صل ال�صفهي والكتابي.  

)BA102 :املتطلب ال�سابق(

BA355 التطوير والتغيري التنظيمي 
يعًر�س هذا املقرر الطالب للمعرفة اوالتفاهمات الهامة املرتبطة بالتغيري والتطوير التنظيمي يف بيئة اأعمال ديناميكية 

ومتغرية با�صتمرار. يف هذا املقرر، �صيتعلم الطالب عن التغيري  معانيها و�صيقومون با�صتك�صاف حمركات التغيري، 

واأ�صباب التغيريات املتعلقة بنجاح اأو ف�صل العمل، والق�صايا القانونية والتنظيمية املتعلقة بالتغيري. يقدم هذا املقرر 

روؤى لكل من النظريات التاريخية واملعا�صرة وطرق تقدمي التغيري يف املنظمات. �صوف ُيعًر�س الطالب لكيفية تخطيط 

واإدارة وتقييم التغيري الذي يطور املنظمة. بالإ�صافة اإىل ذلك، يركز املقرر على التطوير التنظيمي كعملية لتعزيز 

القدرة على حل م�صكالت التنظيم، والقدرة التناف�صية املحتملة والفعالية الكلية.

)BA252 :املتطلب ال�سابق( 

BA361 ريادة الأعمال
مت ت�صميم هذا املقرر لتزويد الطالب بروؤى عملية حول ريادة الأعمال ورواد الأعمال. ومن خالله  يتعلم الطالب 

املراحل التي قد ي�صعى ريادي العمال من خالل اتخاذ بذرة امل�صاريع ال�صغرية بدءًا بالفكرة ومنوها اىل الأعمال 

التجارية الناجحة. بالإ�صافة اإىل ذلك، �صوف يكون الطالب على دراية بتحديات امتالك واإدارة الأعمال. يركز املقرر 

على كيفية بدء واإدارة م�صروع قائم / م�صروع جديد ، كما انه ي�صاعد يف الجابة على اأ�صئلة مثل ما اإذا كان يجب اأن 

يكون هذا العمل اجلديد جزًءا من �صركة عائلية قائمة، وما هو ال�صكل املنا�صب للملكية الذي ميكن اأن تتخذه ال�صركة، 

وم�صدر الأموال، واختيار موقع، واملتطلبات الت�صغيلية الأخرى. 

 )BA211 + BA231 + FIN251 :املتطلبات ال�سابقة(

BA362 الأعمال الدولية
التجارية  الأعمال  واإدارة الأعمال عرب احلدود من خالل تعريفهم على الختالفات بني  لتنفيذ  يعد املقرر الطالب 

املقرر هي:  يتناولها هذا  التي  املوا�صيع  الدولية.  الأ�صواق  واملخاطر يف  الفر�س  تقييم كل من  يتم  والدولية.  املحلية 

طرق الدخول اإىل الأعمال التجارية الدولية، والآثار الثقافية على كل من �صلوك الفرد واملنظمة، وخمططات التكامل 

القت�صادي، والعنا�صر املحددة للمن�صاأة والعنا�صر اخلا�صة بكل بلد وتاأثريها على خلق مزايا تناف�صية. بالإ�صافة اإىل 

ذلك، يعر�س املقرر القوى القانونية والتجارية والجتماعية وال�صيا�صية يف بيئة الأعمال التجارية اإىل جانب اللوائح 

احلكومية ذات ال�صلة، وغعتبارات القوى العاملة والق�صايا املتعلقة باملناف�صة يف البيئة الدولية. 

)BA211 + BA231 + FIN251 :املتطلبات ال�سابقة(

BA392 التدريب امليداين 
اأهداف  َبة م�صبًقا وب�صاعات معتمدة، والتي ت�صمح للطالب بتحقيق  ُمَرَتّ التدريب امليداين هو عبارة عن جتربة عمل 

ا ل�صتك�صاف اخليارات املهنية،  �صخ�صية تتما�صى مع اأهداف الإ�صراف املهني اأو الوكالة. توفر برامج التدريب فر�صً

واختبار خيارات املهنة، وت�صجيع تطوير املهارات يف جمال عمل يتم اإختياره. ي�صمح التدريب امليداين للطالب بربط 
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النظرية بخربة وظيفية عملية بالإ�صافة اإىل تطوير مهارات جديدة قابلة للتحويل اإىل اأرباب العمل يف امل�صتقبل.

 )BA361 + املتطلبات ال�سابقة: 90 �ساعة معتمدة( 

BA415 اإدارة املبيعات
هذا املقرر هو م�صمم ب�صكل عملي  ليكون مقدمة للبيع واإدارة املبيعات، حيث اإنه يركز على اإدارة برنامج املبيعات 

اإدارة  مواقف  يف  الطالب  اإ�صراك  خالل  من  وفردية  مبا�صرة  مبيعات  بيئة  يف  املبيعات  وظيفة  اإدارة  لنجاح  الالزم 

املقرر  ويركز  املرتقب.  املبيعات  مدير  موقع  يف  و�صعه  خالل  من  احلقيقي  العامل  خلربات  املماثلة  العملية  املبيعات 

على توفري اإطار نظمي لفهم العمليات البيعية وكيف متيز املبيعات عن الت�صويق واأثرها يف حتقيق الأهداف ال�صاملة 

للمنظمة. بالإ�صافة اإىل ذلك، يركز املقرر على ا�صرتاتيجيات املبيعات وموازنات املبيعات والتنبوؤ وتقييم الأداء البيعي 

ومهارات البيع ال�صخ�صية واأخريًا الق�صايا املتعلقة بتوظيف والتعوي�س والحتفاظ مبندوبي املبيعات.

)BA102 + BA211 :املتطلبات ال�سابقة(

BA421 درا�سات اجلدوى
يقدم هذا املقرر للطالب مو�صوع درا�صات اجلدوى من خالل طرح الأ�صئلة والإجابة عليها مثل »كيف ميكن تقييم 

جدوى فكرة جديدة؟« و »كيف ميكن حتديد اجتاهات ال�صوق؟« يتم تعريف الطالب على النظريات واملفاهيم الأ�صا�صية 

درا�صات اجلدوى واملطلوبة لتطوير املعرفة وواملفاهيم املتقدمة يف جمال درا�صات اجلدوى من خالل املمار�صة الفعلية 

لبع�س ان�صطة درا�صات اجلدوى القت�صادية.كما يتم ا�صتك�صاف اأ�صاليب التحليل املرتبطة بدرا�صات اجلدوى، ومن 

خالل درا�صة هذا املقرر �صوف يكون الطالب قادرا على تطبيق املعرفة املتقدمة على جمموعة من الق�صايا وامل�صاكل 

وحتديد وممار�صة املهارات املتخ�ص�صة لإكمال مهام امل�صتوى املتقدم يف املنطقة. ي�صاهم املقرر يف تطوير مهارات حل 

امل�صكالت العامة بالإ�صافة اإىل مهارات الت�صال وتكنولوجيا املعلومات والت�صالت ومهارات التحليل الكمي.

)BA361 :املتطلب ال�سابق(

BA443 اتخاذ القرارات الإدارية
بالأدوات  الطالب  يزود  وهو  التحليل.  واأ�صاليب  امل�صكلة  اأو�صاف  من  وا�صعة  جمموعة  اإىل  الطالب  املقرر  يعر�س 

الكمية التي ي�صيع ا�صتخدامها يف اإعداد الأعمال. على �صبيل املثال، مناذج نظرية القرار و�صجرة القرار التي �صوف 

تثبت فائدتها ملواقف الأعمال مع العديد من القرارات البديلة، ولكل منها اأحتمالية وقيمة نقدية مرتبطة بالنتيجة. 

وبا�صتخدام حتليل التعادل �صوف يكون الطالب قادرين على حتديد امل�صتوى احلدي من املنتجات ومعرفة متى �صوف 

تربح ال�صركة من عملياتها، وم�صاعدة املدير يف ال�صيطرة على التكلفة. ونظرية الألعاب �صوف ت�صاعد الطالب على 

اختيار اأف�صل ا�صرتاتيجية تناف�صية. 

)BA241 :املتطلب ال�سابق(

BA454  القيادة وديناميكية اجلماعات
القيادة وتقنياتها وادوارها يف منظمات  الإداري وامناط  الهرمي  الت�صل�صل  القيادية على طول  الأدوار  يتناول املقرر 

املجموعات  بتطوير  وعالقتها  التنظيمية  امل�صاكل  وا�صتك�صاف  اجلماعات  ت�صخي�س  يتم  املقرر  هذا  خالل  الأعمال. 

اإىل ذلك  بالإ�صافة  املجموعات.  فيها  تعمل  التي  الأعمال  بيئة  البيئي �صمن  التعقيد  لفهم  و ديناميكتها ونظرياتها، 
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يركز املقرر على بناء روح الفريق وخلق التفاعالت بني اجلماعات وديناميكية هذه التفاعالت والق�صايا الأخالقية 

والقانونية املتعلقة بكل من القيادة والتدخالت اجلماعية.

)BA355 :املتطلب ال�سابق(

BA463  اإدارة البتكار
يقدم املقرر الطالب املفاهيم الرئي�صية لالبتكار، ومن خالل هذا املقرر �صوف يتعلم الطالب اهمية البتكار  لكل من 

الأفراد واملنظمات كونه العامل احلا�صم، و يزود الطالب باأدوات واأ�صاليب خمتلفة لتعزيز القدرة على البتكار مع 

اأنف�صهم والآخرين وي�صطلعون بكيفية امل�صاهمة كفريق مبتكر وكيفية اإدارة البتكار يف حالت العمل احلقيقي و ن�صر 

ثقافة البتكار داخل منظمات الأعمال. وي�صند تدري�س املقرر باأمثلة وخربات يف العامل احلقيقي من املنظمات الرائدة 

من جميع اأنحاء العامل.

)BA361 :املتطلب ال�سابق(

)E( الإدارة ال�سرتاتيجية  BA464
يعد هذا املقرر من املقررات العليا املتكاملة لتخريج طالب اإدارة الأعمال. و يركز هذا املقرر املهم على كيفية �صياغة 

وتنفيذ ال�صرتاتيجيات وتقييمها لل�صركات املختلفة  . حيث يتم درا�صة مفاهيم وتقنيات الإدارة ال�صرتاتيجية وفيها  

ي�صتخدم الطالب جميع املعارف املكت�صبة من مقررات اإدارة  الأعمال التي در�صها �صابقا، اإىل جانب تقنيات الإدارة 

ال�صرتاتيجية اجلديدة،  من اأجل ر�صم الجتاه امل�صتقبلي للمنظمات املختلفة. و تتمثل امل�صوؤولية الرئي�صية للطالب يف 

هذه  املقرريف اتخاذ قرارات ا�صرتاتيجية مو�صوعية وتربيرها من خالل التوا�صل ال�صفهي والكتابي.

 )BA102 + املتطلبات ال�سابقة: 114 �ساعة معتمدة(

 BA499 بحث تطبيقي يف اإدارة الأعمال

مت ت�صميم هذا املقرر لتطوير وتعزيز ا�صتعداد الطالب للعمل على م�صاكل جتارية حقيقية تتعلق بعملهم اأو م�صاحلهم. 

يعطى هذا املقرر الفر�صة للطالب لإجراء البحوث وجمع البيانات املنا�صبة بهدف اإدماج املعارف واملهارات املكت�صبة 

يف املقررات ال�صابقة تطبيقها يف ت�صخي�س حل امل�صاكل التي ميكن ان تعانى منها منظمات الأعمال. البحث قد يكون 

درا�صة حول فر�صة جديدة يف ال�صوق اأو درا�صة مقارنة لأف�صل املمار�صات يف القطاع اأو درا�صة اإدراك املوظف اأو العميل 

مل�صكلة اأو خدمة معينة باملنظمة.

)BA392 :املتطلب ال�سابق(

وصف متطلبات التخصص االختيارية

A204 اإدارة املعرفة
وحتديدها  املعرفة  اإن�صاء  للمنظمات  بها  ميكن  التي  للطرق  تعريفية  ملحة  الطلبة  لأعطاء  املقرر  هذه  ت�صميم  مت 

وح�صرها ون�صرها، اأي اإدارة املعرفة. وت�صمل املوا�صيع مبادئ اإدارة املعرفة. املنظمات اجلديدة وراأ�س املال الفكري. 

املعرفة؛  اإدارة  ا�صرتاتيجيات  لتنفيذ  الأعمال  ووحدات  املعلومات  ونظم  والتطوير  والتدريب  الب�صرية  املوارد  تكامل 

واأدوار وم�صوؤوليات جديدة للعاملني يف جمال املعرفة. 

)BA102 :املتطلب ال�سابق(
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BA246 القت�ساد الإداري
واملو�صوعات  الإداري.  القت�صاد  يف  املتقدمة  واملهارات  التف�صيلية  باملعرفة  الطالب  تزويد  اإىل  املقرر  هذا  يهدف 

الرئي�صية التي متت تغطيتها خالل هذا املقرر هي: مقدمة يف القت�صاد الإداري، واأهم املقايي�س والعالقات، والطلب 

للمن�صاآت،  القوية  ومناف�صة  الكاملة،  واملناف�صة  ال�صوق  وتوازن  املنظمة،  واقت�صاديات  والإنتاج،  والتكلفة  والت�صعري، 

وهيكل ال�صوق، وقوانني ونظام ال�صوق.

)BA101 + ECO104 :املتطلبات ال�سابقة(

BA313 عالقات عامة
يوجه  عامة.  عالقات  كممار�س  التفكري  كيفية  الطالب  تعليم  خالل  من  العامة  العالقات  مهنة  امل�صاق  هذا  يتناول 

املقرر الطالب اإىل اإدراك اأهمية البحث، واحلاجة اإىل حتديد اجلمهور امل�صتهدف، واحلاجة اإىل توجيه الر�صائل اىل 

جماهري حمددة، ف�صاًل عن اأهمية التخطيط والتقييم لبناء حملة عالقات عامة. و�صوف ميكن هذه املقرر الطالب 

من التعامل مع م�صاكل العالقات العامة والإ�صهام يف توفري حلول متعددة الزوايا. يف القيام بذلك، فاإنه يدعم قيمة 

داخل  ووظائفها  العامة  العالقات  اأن�صطة  على  املقرر  يركز  ذلك،  اإىل  بالإ�صافة  القرار.  �صنع  يف  العامة  العالقات 

املنظمات.

)BA102 + BA211 :املتطلبات ال�سابقة(

BA314 ترويج جتاري
يف �صوق اليوم يتم اإزعاج امل�صتهلكني باآلف الر�صائل اليومية ومثل هذه الر�صائل قد تكون مثرية لالهتمام اأو ل. يف 

الوقت احلا�صر فقط امل�صوقني الناجحني هم اأولئك القادرين على التعرف على جمهورهم، ومن ناحية اأخرى فاإنهم 

يعرفون كيف ينظر هوؤلء اجلمهور اإىل �صركاتهم. ولذلك فاإن املقرر ميكن الطالب من الختيار من بني عنا�صر املزج 

الرتويجي املختلفة، لإن�صاء الر�صالة املنا�صبة وحتديد الو�صائط الأكرث فعالية للو�صول اإىل اجلمهور امل�صتهدف. خالل 

هذا املقرر �صوف يح�صل الطالب على فهم وا�صع لالإعالن والرتويج و�صوف يدركون باأنه ي�صكل عن�صرًا حا�صمًا يف 

اأي م�صعى لالأعمال التجارية. ين�صب الرتكيز يف هذا املقرر على دور املزيج الرتويجي، والإعالن، والبيع ال�صخ�صي، 

وترويج املبيعات، والدعاية، والعالقات العامة التي تطبق يف منظمات الأعمال. كما يتم تغطية موا�صيع اأخرى خالل 

املقرر مثل مناذج الت�صالت الإدارية، واإدارة احلمالت الإعالنية. ونتيجة لذلك �صوف يكت�صب الطالب الكفاءة يف 

اتخاذ القرارات املتعلقة بتعزيز املنتجات واخلدمات التجارية.

)BA102 + BA211 :املتطلبات ال�سابقة(

BA333 تخطيط واختيار املواد الب�سرية
يقدم هذا املقرر للطالب معرفة متقدمة وفهم للمبادئ الأ�صا�صية والنظريات واملفاهيم الالزمة لتخطيط واختيار 

املوارد الب�صرية. كما يغطي الق�صايا والعمليات واملمار�صات التي تعتمد عليها عملية تخطيط واختيار املوارد الب�صرية. 

يف هذا املقرر يكت�صب الطالب املعرفة والأدوات لتحليل وتقييم متطلبات املوارد الب�صرية با�صتخدام كل من الأ�صاليب 

والتقنيات النوعية والكمية. بالإ�صافة اإىل ذلك، يقدم املقرر العوامل الجتماعية والثقافية والتنظيمية التي قد توؤثر 

قي عملية التخطيط واختيار املوارد الب�صرية يف عامل الأعمال املليء بالتحديات.

)BA231 :املتطلب ال�سابق(
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BA445  اإدارة اجلودة ال�ساملة
تاريخية  خلفية  ويوفر  ال�صاملة.  اجلودة  لإدارة  واملمار�صات  والتقنيات  واملبادئ  باملفاهيم  الطالب  املقرر  هذا  يزود 

وا�صتعرا�س لأهم الرواد والعلماء مثل دمينغ وجوران وكرو�صبي واي�صيكاوا. بالإ�صافة اإىل ذلك، فاإنه يعر�س الفل�صفات 

والأفكار لكبار املفكرين يف اإدارة اجلودة واإدارة التغيري. يتعلم الطالب اهمية اإدارة اجلودة ال�صاملة يف خف�س التكاليف 

وتلبية توقعات العمالء وتوقعات اأ�صحاب امل�صلحة الآخرين، وما يفوق تلك التوقعات،واجلوائز اخلا�صة باإدارة اجلودة 

العمالء  ور�صا  املقرر على جودة اخلدمة  يركز هذا   .ISO  – )اأيزو(  للمعايري  الدولية  واملنظمة   )TQM( ال�صاملة

 )6 Sigma( ومراقبة العملية والقدرات، والتفتي�س وحت�صني الكفاءة ونظرية احليود ال�صدا�صي اأو معايري �صتة �صيغما

وا�صتخدام اأدوات ال�صبط الإح�صائي لقيا�س جودة العمليات املتعلقة بالت�صنيع واخلدمة.

 )BA342 :املتطلب ال�سابق(

)E( الأعمال الإلكرتونية BA465
توؤدي الأعمال الإلكرتونية اإىل نقلة نوعية يف الطريقة التي تعمل بها ال�صركات اليوم وتتناف�س يف ال�صوق العاملية. يركز 

املقرر على كيفية قيام املنظمات من جميع الأنواع والأحجام باإعادة النظر يف ا�صرتاتيجياتها وكيف اأدركت اأن الأعمال 

الإلكرتونية ميكن ا�صتخدامها ب�صكل فعال يف تنفيذ الأعمال التقليدية. هذا املقرر لي�س مقرر برجمة حا�صوب امنا هو 

مقدمة اإىل اأ�صا�صيات نظم الأعمال الإلكرتونية املوجودة يف بيئة الأعمال الديناميكية املتغرية ب�صرعة، وكيف اإن تلك 

الأ�صا�صيات تدعم تطوير عمليات الأعمال الإلكرتونية و�صنع القرار. ويركز املقرر على ا�صتخدام التكنولوجيا املتطورة 

و�صوق  الإلكرتونية،  والتجارة   )C2C(  ،)G2B(  ،)B2C(  ،)B2B( مثل  ومناذج  الإلكرتونية  الأعمال  مفاهيم  يف 

الأعمال الإلكرتونية، وق�صايا اأمن املعلومات، وال�صراء الإلكرتوين، واحلكومة الإلكرتونية، والتعلم الإلكرتوين.

)BA362 + ENG102 :املتطلبات ال�سابقة(

BA491 مو�سوعات معا�سرة يف الإدارة
ي�صتعر�س هذا املقرر الق�صايا وامل�صكالت املعا�صرة التي توؤثر يف منظمات الأعمال. و�صوف تختلف �صيغة وحمتويات 

املقرر من ف�صل اإىل اآخر مبا ي�صمح بدرا�صة لفيف وا�صع من املو�صوعات والجتاهات اجلديدة يف دنيا الأعمال املنبثقة 

من بيئة الأعمال التي تتغري على الدوام. ومن �صمن مو�صوعات املقرر جند اأنه يتعامل مع امل�صكالت املرتبطة باإدارة 

الأفراد واملوارد الب�صرية والثقافة والقت�صاد والتقنية وت�صميم عمليات ال�صغل وممار�صات الإدارة يف ع�صر العوملة 

واحلدود املتغرية لل�صركات. 

)BA252 :املتطلب ال�سابق(
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وصف البرنامج: 
من�سق الربنامج:  د. ب�سر حممد موفق

الطابق اخلام�س:    مكتب رقم)538(

هاتف املكتب:         16036268

الفاك�س:                 16036137

bishr.mohd@asu.edu.bh :الربيد اللكرتوين

مواصفات البرنامج

بكالوريو�س املحا�صبةعنوان الربنامج

جامعة العلوم التطبيقيةاملوؤ�ص�صة املانحة

جامعة العلوم التطبيقيةاملوؤ�ص�صة التعليمية

وزارة الرتبية والتعليم، مملكة البحرينبرنامج معتمد من قبل

�صهادة بكالوريو�ساملوؤهل النهائي

2019-2021ال�صنة الدرا�صية
اللغة العربيةلغة التدري�س

دوام كاملنظام الدرا�صة

اأهداف الربنامج 

يهدف الربنامج اإىل :

1. تزويد اخلريج بالفهم واملعرفة الناقدة والتف�صيلية يف املحا�صبة واملجالت ذات العالقة.
2. اإعداد اخلريج ليكون قادرًا على ا�صتخدام املهارات املتخ�ص�صة يف املحا�صبة واملجالت ذات العالقة للتعامل 

مع املواقف املتقدمة وبع�س املواقف املعقدة والتي تت�صمن متغريات غري متوقعة يف بيئة العمل. 

3. تطوير مهارات اخلريج يف ا�صتخدام التحليل النقدي والتقييم للمعلومات، واملفاهيم واملهارات واملمار�صات 
يف املحا�صبة واملجالت ذات العالقة لتخطيط وتنفيذ بحث علمي، ولتق�صي امل�صكالت املعقدة يف بيئة العمل 

وتقدمي حلول منا�صبة لها.

4. تطوير املهارات اخلا�صة للخريج التوا�صل مع اأقرانه واملتخ�ص�صني، وتقدمي العرو�س الر�صمية حول املو�صوعات 
املحا�صبية املتخ�ص�صة مبا يالئم بيئة الأعمال.

وحتمل  متوقعة  وغري  متغرية  اأعمال  بيئة  يف  املجموعات  وقيادة  اخت�صا�صي  مب�صتوى  للعمل  اخلريج  اإعداد   .5
امل�صوؤولية عن �صناعة القرار وعن اأعمال الآخرين ب�صكل كبري.
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هيكل البرنامج
1. الهيكل العام للربنامج

3 �صنوات - احلد الأدنى لفرتة الدرا�صة:  

- احلد الأق�صى لفرتة الدرا�صة:   8 �صنوات

- عدد ال�صاعات املعتمدة:             135 �صاعة معتمدة

45 مقررا - عدد املقررات:   

الخطة الدراسية

ال�صنة الأوىل - الف�صل الأول )15 �صاعة معتمدة(

ا�صم املقرررمز املقرر
ال�صاعات 

املعتمدة
املتطلب ال�صابق

ACC101)1( 3مبادئ املحا�صبة-
CS1043مهارات احلا�صوب-

ENG101)1( 3اللغة الجنليزية-
MATH1013ريا�صيات الأعمال-

-3جامعة اختيارية )1(-

ال�صنة الأوىل - الف�صل الثاين )15 �صاعة معتمدة(

ا�صم املقرررمز املقرر
ال�صاعات 

املعتمدة
املتطلب ال�صابق

BA101)1( 3مبادئ الإدارة-
POL1013مدخل اإىل العلوم ال�صيا�صية-
ENG102)2( 3اللغة الجنليزيةENG101
HR1063حقوق الإن�صان-

ACC102)2( 3مبادئ املحا�صبةACC101
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ال�صنة الثانية - الف�صل الأول )18 �صاعة معتمدة(

ا�صم املقرررمز املقرر
ال�صاعات 

املعتمدة
املتطلب ال�صابق

ARB1013اللغة العربية-
BA1613مقدمة يف ريادة الأعمال-

ECO1043مبادئ القت�صاد اجلزئي-
HBH1053تاريخ وح�صارة البحرين-
STA1013مبادئ الإح�صاءMATH101
ACC201)1( 3حما�صبة متو�صطةACC102

ال�صنة الثانية - الف�صل الثاين  )18 �صاعة معتمدة(

ا�صم املقرررمز املقرر
ال�صاعات 

املعتمدة
املتطلب ال�صابق

BA2113مبادئ الت�صويقBA101
ACC2213حما�صبة التكاليفACC101
FIN2513الإدارة املاليةACC101
LAW0213مبادئ القانون التجاري-

-3جامعة اختيارية )2(-
ACC202)2( 3حما�صبة متو�صطةACC201

ال�صنة الثالثة - الف�صل الأول )18 �صاعة معتمدة(

ا�صم املقرررمز املقرر
ال�صاعات 

املعتمدة
املتطلب ال�صابق

ACC2313املحا�صبة ال�صريبيةACC102
FIN3523اأ�صواق وموؤ�ص�صات ماليةFIN251
ACC3023املحا�صبة املتقدمةACC102
ACC3243حما�صبة اإداريةACC221
ACC3433املحا�صبة احلكوميةACC102
ECO1053مبادئ القت�صاد الكليECO104
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ال�صنة الثالثة - الف�صل الثاين )15 �صاعة معتمدة(

ا�صم املقرررمز املقرر
ال�صاعات 

املعتمدة
املتطلب ال�صابق

ACC360 3التدقيقACC102
FIN3543التمويل وال�صريفة الإ�صالميةFIN251
BA241)E( 3اأ�صاليب كمية يف الإدارةSTA101 + ENG102
BA3033اأ�صاليب البحث العلمي-

ACC371)E( 3املحا�صبة  الرقمية ACC102 ENG102 + CS104

ال�صنة الرابعة - الف�صل الأول )18 �صاعة معتمدة(

ا�صم املقرررمز املقرر
ال�صاعات 

املعتمدة
املتطلب ال�صابق

FIN4533ال�صتثمارFIN251
ACC4103حما�صبة املوؤ�ص�صات املالية الإ�صالميةFIN354
ACC4663احلوكمة واأخالقيات املهنةACC102
ACC491)90 �صاعة معتمدة3تدريب ميداين )حما�صبة  
ACC4603التدقيق الرقميACC360

-3ق�صم اختيارية )1(-

ال�صنة الرابعة - الف�صل الثاين )18 �صاعة معتمدة(

ا�صم املقرررمز املقرر
ال�صاعات 

املعتمدة
املتطلب ال�صابق

ACC4033الإف�صاح املوؤ�ص�صيACC201
FIN458 3اإدارة  املخاطرFIN251
ACC4713نظم املعلومات املحا�صبيةACC371
ACC4993بحث تطبيقي يف املحا�صبةBA303 + ACC491

ACC404)E( 3التحليل املايل
 FIN251 +  ACC201 ENG102

+
-3ق�صم اختيارية )2(-
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2- المستويات والمقررات
متطلبات الجامعة اإلجبارية

ا�صم املقرررمز املقرر
ال�صاعات 

املعتمدة
املتطلب ال�صابق

ARB1013اللغة العربية-
BA1613مقدمة يف ريادة الأعمال-
CS1043مهارات احلا�صوب-

HBH1053تاريخ وح�صارة البحرين-
ENG101)1( 3اللغة الجنليزية-
ENG102)2( 3اللغة الجنليزية ENG101
HR1063حقوق الإن�صان-

متطلبات الجامعة االختيارية

ا�صم املقرررمز املقرر
ال�صاعات 

املعتمدة
املتطلب ال�صابق

ISL1013الثقافة الإ�صالمية-
ISL1023الأخالق يف الإ�صالم-
ISL1033الإ�صالم وق�صايا الع�صر-
LIB1013مدخل اإىل علم املكتبات-

MAN1013الإن�صان والبيئة-
SOC1013مدخل اإىل علم الجتماع-
SPT1013مو�صوعات خا�صة-
CS2053تطبيقات احلا�صوبCS104
LFS1023تطوير مهارات التفكري والت�صال-
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متطلبات الكلية اإلجبارية 

ا�صم املقرررمز املقرر
ال�صاعات 

املعتمدة
املتطلب ال�صابق

ACC101)1( 3مبادئ املحا�صبة-
BA101)1( 3مبادئ الإدارة-

MATH1013ريا�صيات العمال-
STA1013مبادئ الإح�صاءMATH101
ECO1043مبادئ القت�صاد اجلزئي-
ECO1053مبادئ القت�صاد الكليECO104
BA2113مبادئ الت�صويقBA101
BA3033اأ�صاليب البحث العلمي-

POL1013مدخل اإىل العلوم ال�صيا�صية-

متطلبات التخصص االجبارية

ا�صم املقرررمز املقرر
ال�صاعات 

املعتمدة
املتطلب ال�صابق

LAW 0213مبادئ القانون التجاري-
ACC102)2( 3مبادئ املحا�صبةACC101
ACC201)1( 3حما�صبة متو�صطةACC102
ACC202)2( 3حما�صبة متو�صطةACC201
ACC2213حما�صبة التكاليفACC101
ACC2313املحا�صبة ال�صريبيةACC102
BA241)E( 3اأ�صاليب كمية يف الإدارةSTA 101 + ENG 102
FIN2513الإدارة املاليةACC101
ACC3023املحا�صبة املتقدمةACC102
ACC3243حما�صبة اإداريةACC221
ACC3433املحا�صبة احلكوميةACC102
FIN3523اأ�صواق وموؤ�ص�صات ماليةFIN251
FIN3543التمويل وال�صريفة الإ�صالميةFIN251
ACC3603التدقيقACC102
ACC371)E( 3املحا�صبة الرقميةACC102+ ENG102+ CS104
ACC4033الإف�صاح املوؤ�ص�صيACC201
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ACC404)E(  3التحليل املايلACC201+ FIN251+ ENG102
ACC4103حما�صبة املوؤ�ص�صات املالية الإ�صالميةFIN354
FIN4533ال�صتثمارFIN251
FIN4583اإدارة املخاطرFIN251
ACC4603التدقيق الرقميACC360
ACC4663احلوكمة واأخالقيات املهنةACC102
ACC4713نظم املعلومات املحا�صبيةACC371
ACC491)90 �صاعة معتمدة3التدريب امليداين )حما�صبة 
ACC4993بحث تطبيقي يف املحا�صبةACC491 +  BA303

متطلبات التخصص االختيارية

ا�صم املقرررمز املقرر
ال�صاعات 

املعتمدة
املتطلب ال�صابق

ACC4803النظرية املحا�صبيةACC201
ACC4813ق�صايا حما�صبية معا�صرةACC201
ACC4823املحا�صبة الدوليةACC201
FIN4563التاأمني والتكافلFIN251
FIN457 3التخطيط املايل والتمويل ال�صخ�صيFIN251
FIN459 3التكنولوجيا والبتكارات املاليةFIN251

مخرجات البرنامج التعليمية 

خمرجات الربنامج التعليمية)PILOs(، طرق التعليم والتعلم، والتقييم

A. الفهم واملعرفة

A1
امتالك معرفة تف�صيلية وفهم للمبادئ واملفاهيم والأ�صاليب اجلوهرية يف املحا�صبة واملجالت ذات 

العالقة. 

A2
وطرق  املتخ�ص�صة  واملعايري  النظريات  وبع�س  املعا�صرة  للق�صايا  والفهم  الناقدة  املعرفة  اإظهار   

البحث العلمي يف املحا�صبة واملجالت ذات العالقة.
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طرق التعليم والتعلم

1.  املحا�صرات التفاعلية.
2.  املناق�صات الفردية واجلماعية.

3.  مناق�صة املقالت العلمية.
4.  العرو�س التقدميية.

طرق التقييم

1.  الختبارات الق�صرية.
2.  تقييم املناق�صات الفردية واجلماعية )تكويني(.

3.  تقييم مناق�صة املقالت العلمية )تكويني(.
4.  خطة البحث.

5.  تقرير التدريب.
6.  امتحانات املنت�صف والمتحانات النهائية.

B. املهارات اخلا�سة باملو�سوع

B1
ذات  واملجالت  باملحا�صبة  املتعلقة  واملفاهيم  النظريات  لتطبيق  املتخ�ص�صة  املهارات  ا�صتخدام 

العالقة ملعاجلة امل�صكالت املعقدة يف بيئة العمل. 

B2
وامل�صكالت  الق�صايا  لتق�صي  العالقة  واملجالت ذات  املحا�صبة  املتخ�ص�صة يف  املهارات  ا�صتخدام 

ذات امل�صتوى الحرتايف ولتخطيط وتنفيذ بحث علمي.

طرق التعليم والتعلم

1.  املحا�صرات التفاعلية.
2.  املناق�صات الفردية واجلماعية.

3.  التمارين. 
4.  حل امل�صكالت.

5.  تطبيقات عملية با�صتخدام تقنيات املعلومات.
6.  التطبيق العملي يف جهة التدريب.

7.  العرو�س التقدميية.



46

طرق التقييم

1.  تقييم املناق�صات الفردية واجلماعية )تكويني(.
2.  الختبارات الق�صرية.

3.  حل امل�صكالت.
4.  تطبيقات عملية با�صتخدام تقنيات املعلومات.

5.  درا�صة احلالة.
6.  عمل جماعي/ امل�صروع اجلماعي.

7.  تقرير التدريب.
8.  خطة البحث.

9.  امتحانات املنت�صف والمتحانات النهائية.
C. مهارات التفكري الناقد

C1
ا�صتخدام جمموعة من الأ�صاليب املتخ�ص�صة يف املحا�صبة واملجالت ذات العالقة لتجميع وتركيب 

املعلومات لتحديد امل�صكالت يف بيئة العمل.

C2
اإجراء حتليل نقدي للمعلومات واملمار�صات يف املحا�صبة واملجالت ذات العالقة ل�صتنباط وتطبيق 

احللول للم�صكالت املعقدة.

طرق التعليم والتعلم

1.  املحا�صرات التفاعلية.
2.  املناق�صات الفردية واجلماعية.

3.  حل امل�صكالت.

4.  درا�صة احلالة.
5.  مناق�صة املقالت العلمية.

6.  التطبيق العملي يف جهة التدريب.
7.  العرو�س التقدميية.

طرق التقييم

1.  حل امل�صكالت
2.  درا�صة احلالة.

3.  عمل جماعي/ امل�صروع اجلماعي.
4.  تقرير التدريب.

5.  تقرير البحث.
6.  امتحانات املنت�صف والمتحانات النهائية.



47

D. املهارات العامة والتحويلية

D1
ا�صتخدام املهارات اخلا�صة للتوا�صل مع الأقران واملتخ�ص�صني وملعاجلة وعر�س البيانات وتف�صريها 

من خالل تقنية املعلومات.

D2
امل�صوؤولية عن �صنع  اأعمال متغرية �صمن فرق عمل مع حتمل  بيئة  اخت�صا�صي يف  العمل مب�صتوى 

القرار واأعمال الآخرين.

طرق التعليم والتعلم

1.  املحا�صرات التفاعلية.
2.  املناق�صات الفردية واجلماعية.

3.  التطبيق العملي يف جهة التدريب.
4.  العرو�س التقدميية.

طرق التقييم

1.  عمل جماعي/ امل�صروع اجلماعي.
2.  التقرير الذاتي.
3.  تقرير التدريب.

4.  تقرير البحث.
5.  العرو�س التقدميية للعمل/ امل�صروع اجلماعي/ لتقرير التدريب.
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ربط المخرجات التعليمية للبرنامج
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A1A2B1B2C1C2D1D2ا�صم املقرررمز املقرر

متطلبات الكلية الإجبارية

ACC101)1( مبادئ املحا�صبةüüüüü

MATH101ريا�صيات العمالüüü

BA101)1( مبادئ الإدارةüüüüüüü

ECO104مبادئ القت�صاد اجلزئيüüüü

STA101مبادئ الإح�صاءüüü

BA211مبادئ الت�صويقüüüüü

ECO105مبادئ القت�صاد الكليüüüüüü

BA303اأ�صاليب البحث العلميüüüüü

POL101مدخل اإىل العلوم ال�صيا�صيةüüüüü

متطلبات التخ�ص�س الإجبارية

ACC102)2( مبادئ املحا�صبةüüüüüü

ACC201)1( حما�صبة متو�صطةüüüüüüü

ACC202)2( حما�صبة متو�صطةüüüüüüü

ACC221 حما�صبة التكاليفüüüüüüü
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ACC231املحا�صبة ال�صريبيةüüüüüüüü

ACC302املحا�صبة املتقدمةüüüüü

ACC324حما�صبة اإداريةüüüüü

ACC343املحا�صبة احلكوميةüüüüüüü

ACC360التدقيقüüüüüü

ACC371(E) املحا�صبة الرقميةüüüüü

ACC403الإف�صاح املوؤ�ص�صيüüüüü

ACC404(E) التحليل املايلüüüüüüü

ACC410
حما�صبة املوؤ�ص�صات املالية 

الإ�صالمية
üüüüüüü

ACC460التدقيق الرقميüüüüü

ACC466احلوكمة واأخالقيات املهنةüüüüüüü

ACC471نظم املعلومات املحا�صبيةüüüüü

ACC491)تدريب ميداين )حما�صبةüüüüü

ACC499بحث تطبيقي يف املحا�صبةüüüüü

BA241(E) اأ�صاليب كمية يف الإدارةüüüüü

FIN251الإدارة املاليةüüüüüüüü

FIN352اأ�صواق وموؤ�ص�صات ماليةüüüüüüüü

FIN354التمويل وال�صريفة الإ�صالميةüüüüüüü

FIN453ال�صتثمارüüüüüüüü

FIN458اإدارة املخاطرüüüüüüüü

LAW021مبادئ القانون التجاريüüüüü

متطلبات التخ�ص�س الختيارية

ACC480النظرية املحا�صبيةüüüüüü

ACC481ق�صايا حما�صبية معا�صرةüüüüü

ACC482املحا�صبة الدوليةüüüüü

FIN456التاأمني والتكافلüüüüüüüü

FIN457
التخطيط املايل والتمويل 

ال�صخ�صي
üüüüüüüü

FIN459
التكنولوجيا والبتكارات 

املالية

üüüüüüüü
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وصف متطلبات التخصص اإلجبارية
LAW021  مبادئ القانون التجاري

وتطوير  التجاري  القانون  ظهور  حول  متهيدي  ق�صم  خالل  من  التجاري  القانون  مبادئ  درا�صة  املقرر  هذا  يتناول 

م�صادره. يتناول الق�صم الأول العمل التجاري باأنواعه املختلفة. يف الق�صم الثاين، متت مناق�صة مو�صوع التاجر واملحل 

التجاري. واأخريا، متت مناق�صة العقود التجارية من حيث الأحكام العامة واأنواعها من خالل الق�صم الثالث.

)املتطلب ال�سابق: ل يوجد(

ACC102  مبادئ املحا�سبة )2( 
يعترب هذا املقرر امتدادا ملقرر مبادئ املحا�صبة )1( و�صمم ليغطي املهارات الأ�صا�صية واملعارف التف�صيلية يف القيا�س 

امللمو�صة،  غري  والأ�صول  الطبيعية،  املوارد  امللمو�صة،  الثابتة  الأ�صول  القب�س،  واأوراق  واملدينني  للنقدية،  والإف�صاح 

واللتزامات املتداولة وغري املتداولة، و�صركات الأ�صخا�س، وال�صركات امل�صاهمة وعمليات تكوين راأ�س املال، وتوزيعات 

الأرباح والأرباح املحتجزة.

)ACC101 :املتطلب ال�سابق(

ACC201  حما�سبة متو�سطة )1( 
بيئة  املالية ومدى ومالءمتها مع  للمحا�صبة  املفاهيمي  لالإطار  املتقدمة  واملعارف  املهارات  ليغطي  املقرر  �صمم هذا 

عر�س  املالية،  القوائم  لفقرات  الدولية  املحا�صبة  معايري  تطبيقات  التالية:  املو�صوعات  ويتناول  املعا�صرة  الأعمال 

القوائم املالية، كافة املعامالت ذات ال�صلة بالنقدية وح�صابات القب�س، تقييم املخزون؛ امل�صاريف املدفوعة مقدما 

امللمو�صة،  غري  والأ�صول  واملعدات  وامل�صانع  املمتلكات  من  املتداولة  غري  الأ�صول  اإىل  اإ�صافة  امل�صتحقة،  والإيرادات 

والأ�صول الأخرى.

)ACC102 :املتطلب ال�سابق(

ACC202  حما�سبة متو�سطة )2( 
القوائم  لفقرات  الدولية  املحا�صبية  املعايري  تطبيقات  يف   )1( متو�صطة  حما�صبة  ملقرر  امتدادا  املقرر  هذا  يعترب 

املالية و�صمم ليغطي املهارات واملعارف املتقدمة يف املو�صوعات التالية: املعامالت ذات ال�صلة باللتزامات املتداولة 

واللتزامات الطارئة، امل�صاريف امل�صتحقة والإيرادات املقبو�صة مقدمًا، اللتزامات طويلة الأجل، حقوق امل�صاهمني، 

ال�صتثمارات، العرتاف بالإيراد، املحا�صبة عن عقود الإجارة، التغريات املحا�صبية وحتليل الأخطاء، وقائمة التدفقات 

النقدية.

)ACC201 :املتطلب ال�سابق(

ACC221  حما�سبة التكاليف 
التالية:  التكاليف  حما�صبة  مو�صوعات  يف  املتقدمة  واملهارات  التف�صيلية  باملعارف  الطالب  لتزويد  املقرر  هذا  �صمم 

اأ�صا�س  على  املبني  التكاليف  ونظام  املراحل،  تكاليف  ونظام  الأوامر،  تكاليف  ونظام  التكاليف،  واأغرا�س  مفاهيم 

الأن�صطة، والإدارة على اأ�صا�س الأن�صطة، وتخ�صي�س تكاليف اأق�صام اخلدمات، واملنتجات امل�صرتكة واملنتجات العر�صية.

)ACC101 :املتطلب ال�سابق(
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ACC231  املحا�سبة ال�سريبية 
يهدف هذا املقرر اىل تزويد الطالب مبعرفة تف�صيلية ومهارات اأ�صا�صية يف املحا�صبة ال�صريبية. ي�صمل هذا املقرر 

وغري  املقبولة  امل�صاريف  الدخل،  �صريبة  من  الإعفاء  الدخل،  �صريبة  ال�صريبة،  يف  مقدمة  التالية:  املو�صوعات 

املقبولة يف �صريبة الدخل، احت�صاب واقتطاع �صريبة الدخل، الإقرار وت�صديد ال�صريبة امل�صتحقة، التقدير ال�صريبي، 

العرتا�س على �صريبة الدخل، �صريبة املبيعات و�صريبة القيمة امل�صافة وكيفية احت�صابها واملعاجلة املحا�صبية لها، 

ال�صريبة يف البحرين ويف دول جمل�س التعاون اخلليجي.

)ACC102 :املتطلب ال�سابق(

)E( اأ�ساليب كمية يف الإدارة  BA241
يقدم هذا امل�صاق مقدمة للمفهوم والنظريات واملبادئ املرتبطة بتطبيق الأ�صاليب الكمية يف الإدارة. يقوم هذا امل�صاق 

بتطوير الكفاءة الريا�صية والإح�صائية الالزمة لت�صهيل التقدم يف جمالت مثل اإدارة العمليات الالزمة ل�صنع القرار. 

يعتمد هذا امل�صاق على املفاهيم والتقنيات التحليلية التي يتم تدري�صها يف مبادئ الإح�صاء  )STA101(،  وتطوير 

النقل، ومناذج  ال�صمبلك�س، وم�صاكل  واأ�صلوب  ، مثل الربجمة اخلطية وحتليل احل�صا�صية  تقدما  اأكرث  اأ�صاليب كمية 

�صبكات الأعمال. يتم ا�صتخدام الأ�صاليب الكمية يف جميع قطاعات الأعمال احلكومية والقطاع غري الربحي واخلا�س 

من اأجل امل�صاركة الفعالة يف �صنع القرارات الإدارية، هذا امل�صاق �صيمكن الطالب من فهم وتف�صري التقارير الإح�صائية

)STA101 + ENG102 :املتطلب ال�سابق(

FIN251  الإدارة املالية  
يقدم هذا امل�صاق للطالب مفاهيم واأدوات الإدارة املالية. حمور هذا امل�صاق هو �صنع القرار يف �صياق مايل. ولذلك فاإنه 

يفح�س التقنيات والأ�صاليب امل�صتخدمة يف منظمات الأعمال لتخاذ قرارات تت�صق مع اجلهود املبذولة لزيادة ثروة 

اأ�صحاب الأعمال يف بيئة ال�صركات. ت�صمل املو�صوعات التي متت تغطيتها على �صبيل املثال ل احل�صر، التحليل املايل، 

والقيمة الزمنية للنقود، وموازنة راأ�س املال، واملخاطرة والعائد، وتقييم التدفقات النقدية امل�صتقبلية، وتقييم الأ�صهم 

وال�صندات، والتمويل طويل الأجل.

)ACC101 :املتطلب ال�سابق(

ACC302  املحا�سبة املتقدمة 
والحتاد  لالندماج  املحا�صبية  املعاجلات  منها  املتقدمة  باملحا�صبة  اخلا�صة  املو�صوعات  ليغطي  املقرر  هذا  �صمم 

تاريخ  وبعد  التوحيد  بتاريخ  املوحدة  املالية  القوائم  امل�صالح،  توحيد  وطريقة  ال�صراء  طريقة  با�صتخدام  وال�صيطرة 

التوحيد واجراءات اعدادها يف ظل طريقة ال�صراء وطريقة توحيد امل�صالح، طرق املحا�صبة عن ال�صتثمار يف اأوراق 

ملخاطر  والحتياط  الأجنبية  العمالت  وال�صندات،  الثابتة  والأ�صول  باملخزون  املتعلقة  املتبادلة  العمليات  امللكية، 

التحويالت، ترجمة القوائم املالية للعمالت الأجنبية.

)ACC102 املتطلب ال�سابق: م(
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ACC324  املحا�سبة الإدارية 
�صمم هذا املقرر ليزود الطالب مبهارات خا�صة يف الرقابة واتخاذ القرارات لتمكينهم من تقييم واختيار وتطبيق 

الأ�صاليب املختلفة يف املحا�صبة الإدارية. يغطي املقرر املو�صوعات التالية: �صلوك التكاليف، وحتليل التكلفة، واحلجم، 

املالئمة  واملعلومات  الالمركزية،  املوؤ�ص�صات  يف  الأداء  وتقييم  واملوازنات،  التخطيط  يف  املتقدمة  واملفاهيم  والربح، 

للقرار املالئم، والت�صعري الداخلي واخلارجي.

)ACC221 :املتطلب ال�سابق(

ACC343  املحا�سبة احلكومية  
�صمم هذا املقرر ليغطي عددا من املو�صوعات املتعلقة باملحا�صبة احلكومية، وتت�صمن املبادئ املحا�صبية يف املحا�صبة 

احلكومية، وامليزانية العامة للدولة، قواعدها وت�صنيفاتها وتطورها، اأ�ص�س القيا�س املحا�صبي امل�صتخدمة يف املحا�صبة 

واحل�صابات  العامة  املوازنة  من  ومناذج  البحرين،  مملكة  يف  احلكومي  املحا�صبي  النظام  اإىل  اإ�صافة  احلكومية، 

اخلتامية للمملكة.

)ACC102 :املتطلب ال�سابق(

FIN352  اأ�سواق وموؤ�س�سات مالية 
املالية،  واملوؤ�ص�صات  الأ�صواق  طبيعة  التالية:  املو�صوعات  يف  املتقدمة  واملعارف  املهارات  ليغطي  املقرر  هذا  �صمم 

خ�صائ�صها، وظائفها، واأ�صكالها التي ت�صتمل على �صوق راأ�س املال، وال�صوق النقدية، و�صوق الرهن العقاري، و�صوق 

امل�صتقات املالية، و�صوق العمالت الأجنبية، والأدوات املالية التي يتم تداولها يف هذه الأ�صواق، وكيفية تداولها وت�صعريها، 

واجلهات امل�صاركة يف هذه الأ�صواق، ومل�صكالت التي تواجهها الأ�صواق املالية ودرا�صة ال�صبل الكفيلة بتطويرها ورفع 

كفايتها. كما يتناول اأي�صًا ماهية املوؤ�ص�صات املالية، واأهدافها ودورها يف التنمية القت�صادية واإدارة الأموال.

)FIN251 :املتطلب ال�سابق(

FIN354  التمويل وال�سريفة الإ�سالمية 
وامل�صريف  القت�صادي  النظام  التالية: مبادئ  املو�صوعات  املتقدمة يف  واملعارف  املهارات  ليغطي   املقرر  �صمم هذا 

مة لعمل امل�صارف واملوؤ�ص�صات  الإ�صالمي، اأ�ص�س وخ�صائ�س التمويل يف امل�صارف الإ�صالمية، املوؤ�ص�صات الداعمة واملنظِّ

يف  ال�صتثمار  واأدوات  الودائع  اأنواع  الإ�صالمية،  امل�صارف  واأهداف  وظائف  والعامل،  البحرين  يف  الإ�صالمية  املالية 

امل�صارف الإ�صالمية، املرابحة، امل�صاربة، امل�صاركة، الإجارة، ال�صلم، ال�صت�صناع، وخمتلف ال�صيغ التمويلية احلديثة 

يف امل�صارف الإ�صالمية، بع�س اخلدمات امل�صرفية الإ�صالمية مثل البطاقات ال�صرفية،  احلوكمة والرقابة ال�صرعية 

يف امل�صارف الإ�صالمية.

)FIN251 :املتطلب ال�سابق(

ACC360  التدقيق 
�صمم هذا املقرر ليغطي املعارف واملهارات املتقدمة يف املو�صوعات املتعلقة بالإطار النظري واملعايري الناظمة لعملية 

التدقيق،  برنامج  الأخرى،  التاأكيد  وخدمات  التدقيق  اىل  واحلاجة  التدقيق،  ومفاهيم  فل�صفة  يتناول  التدقيق حيث 

الن�صبية  الأهمية  عليها،  املتعارف  التدقيق  معايري  التدقيق،  عملية  على  والإ�صراف  التخطيط  للمدقق،  العمل  اأوراق 
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واملخاطر، اخلطاأ والغ�س وم�صوؤولية املراجع يف اكت�صافها، وفح�س وتقييم اأنظمة الرقابة الداخلية، تقرير التدقيق، 

واأدلة الثبات، التدقيق املبني على املخاطر، وتدقيق دورة امل�صرتيات واملبيعات.

)ACC102 :املتطلب ال�سابق(

)E( املحا�سبة الرقمية  ACC371
�صمم هذا املقرر لتزويد الطالب باملعرفة واملهارات التطبيقية املتقدمة يف ا�صتخدام تقنيات املعلومات يف املحا�صبة. 

ويت�صمن املقرر املوا�صيع التالية: دور تقنيات املعلومات يف تطوير نظم املعلومات املحا�صبية ومهنة املحا�صبة، ا�صتخدام 

تقنيات املعلومات يف اإن�صاء نظم املعلومات املحا�صبية ملن�صاآت الأعمال، وتنفيذ املعاجلات املحا�صبية املتعلقة بالدورات 

التجارية املختلفة مثل املبيعات والزبائن، وامل�صرتيات واملوردون، وامل�صتخدمون والرواتب، ودورة الأ�صتاذ العام.

)ACC102 + ENG101 + CS104 :املتطلبات ال�سابقة(

ACC403  الإف�ساح املوؤ�س�سي 
�صمم هذا املقرر ليغطي املهارات املتخ�ص�صة واملعارف الناقدة يف املو�صوعات التالية يف الإف�صاح املوؤ�ص�صي: اأهمية 

الإف�صاح املوؤ�ص�صي، الإطار العام لالإف�صاح املوؤ�ص�صي، معايري املحا�صبة الدولية، معايري الإبالغ املايل الدويل، بالإ�صافة 

اإىل الإف�صاح الإجباري والختياري، والإف�صاح عن املعلومات غري املالية والأداء املايل، وعن را�س املال الفكري وقيمة 

ال�صركة، والأداء الجتماعي والبيئي، وغريها من الإف�صاحات.

)ACC201 :املتطلب ال�سابق(

)E( التحليل املايل  ACC404
مت ت�صميم هذا املقرر لتزويد الطالب باملعرفة الناقدة والتف�صيلية التي متكنهم من اإجراء حتليل مايل متعمق. يت�صمن 

املقرر املوا�صيع التالية: اأهداف واأهمية التحليل املايل، والرتكيز على القوائم ملالية )امليزانية العمومية، قائمة الدخل 

وقائمة التدفقات النقدية( يف حتليل الأداء املايل احلايل لل�صركة، من اأجل التنبوؤ باأدائها امل�صتقبلي. ا�صتخدام تقنيات 

مثل »حتليل التدفقات النقدية« و”الن�صب املالية” لفهم امل�صاكل والفر�س املتاحة يف قرارات ال�صتثمار والتمويل.

)ACC102 + FIN251 + ENG102 :املتطلبات ال�سابقة(

ACC410  حما�سبة املوؤ�س�سات املالية الإ�سالمية 
�صمم هذا املقرر لتزويد الطالب مبعرفة تف�صيلية ومهارات متخ�ص�صة يف املو�صوعات املتعلقة باملحا�صبة الإ�صالمية 

وجمالت ا�صتخدامها يف املوؤ�ص�صات املالية ال�صالمية، اإ�صافة اإىل بيان املعاجلات املحا�صبية ملجموعة وا�صعة من اأدوات 

للموؤ�ص�صات  املالية اخلتامية  القوائم  اإعداد  الطالب يف  وتطوير مهارات  ال�صالمية،  امل�صارف  التي تطبقها  التمويل 

املالية الإ�صالمية.

)FIN354 :املتطلب ال�سابق(

FIN453  ال�ستثمار  
�صمم هذا املقرر ليغطي املهارات املتخ�ص�صة واملعارف الناقدة يف املو�صوعات التالية: مفاهيم ال�صتثمار، املقومات 

الأ�صا�صية لقرار ال�صتثمار، عائد وخماطر ال�صتثمار وكيفية قيا�صها، اإدارة املحافظ ال�صتثمارية، �صركات ال�صتثمار، 

�صناديق ال�صتثمار، حتليل ال�صتثمار وت�صمل التحليل الفني والتحليل الأ�صا�صي، ويختم املقرر مبو�صوعات حديثة يف 
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ال�صتثمار مثل ال�صتثمار ال�صخ�صي وتقدمي امل�صورة ال�صتثمارية، ال�صتثمار والتكنولوجيا احلديثة، املالية ال�صلوكية 

و�صيكولوجية ال�صتثمار.

)FIN251 :املتطلب ال�سابق(

FIN458  اإدارة املخاطر 
�صمم هذا املقرر لتزويد الطالب مبعرفة ناقدة وتف�صيلية ومهارات متخ�ص�صة يف اإدارة املخاطر، ويتناول هذا املقرر 

النقدية، خماطر  ال�صيولة  اأنواعها، م�صادرها(، خماطر  املخاطر )مفهومها،  اإدارة  التالية: مقدمة يف  املو�صوعات 

ال�صوق )اأ�صعار الفائدة واأ�صعار �صرف العمالت الأجنبية(، خماطر الئتمان، خماطر اللتزامات، املخاطر الت�صغيلية، 

خماطر ال�صتثمارات الراأ�صمالية والأ�صول الثابتة، خماطر التعرث والإفال�س، بالإ�صافة اإىل املخاطر اخلارجية.

)FIN251 :املتطلب ال�سابق(

ACC460  التدقيق الرقمي 
�صمم هذا املقرر لتزويد الطالب مبعرفة ناقدة  ومهارات متخ�ص�صة يف التدقيق الرقمي. ويت�صمن املقرر املوا�صيع 

التالية: بيئة نظم املعلومات املحا�صبية الرقمية، اإطار حوكمة تقنيات املعلومات واإدارتها )كوبت(، التهديدات والأخطار 

التي تتعر�س لها  نظم املعلومات املحا�صبية الرقمية، فح�س وتقييم اأنظمة الرقابة الداخلية اخلا�صة بها، تدقيق نظم 

املعلومات املحا�صبية الرقمية والدورات التجارية با�صتخدام �صل�صلة الكتل، وغريها من املو�صوعات املرتبطة باملقرر.

)ACC360 :املتطلب ال�سابق(

ACC466  احلوكمة واخالقيات املهنة 
�صمم هذا املقرر ليغطي جمموعة من املو�صوعات املتقدمة املتعلقة باحلكومة واخالقيات املهنة حيث يتناول مبادئ 

حوكمة ال�صركات، النظريات القت�صادية يف حوكمة ال�صركات، ميثاق حوكمة ال�صركات يف البحرين، جمل�س الإدارة 

ال�صلوك الخالقي يف  املحا�صبة، مبادئ وقواعد  اأهمية الخالق يف مهنة  لل�صركات،  امل�صوؤولية الجتماعية  واللجان، 

املمار�صة العامة، ال�صلوك الخالقي وعالقته بحوكمة ال�صركات.

)ACC102 :املتطلب ال�سابق(

ACC471  نظم املعلومات املحا�سبية 
املحا�صبية، حيث  املعلومات  املتخ�ص�صة يف نظم  واملهارات  املتقدمة  املعارف  ليغطي جمموعة من  املقرر  �صمم هذا 

العالئقية، حتليل  البيانات  قواعد  وتوثيقها،  املحا�صبية  املعلومات  نظم  تطوير  ومقوماته،  املحا�صبي  النظام  يتناول: 

العالقة بني الدورات التجارية يف نظم املعلومات املحا�صبية، الحتيال واإ�صاءة ا�صتخدام احلا�صوب، اأمن وحماية نظم 

املعلومات املحا�صبية.

)ACC371 :املتطلب ال�سابق(

ACC491  تدريب ميداين )حما�سبة( 
�صمم هذا املقرر لإك�صاب طالب املحا�صبة اخلربات والتجارب العملية و�صد الفجوة بني النظريات واملفاهيم العلمية 

واملمار�صات العملية، وتطبيق املهارات املتخ�ص�صة التي اكت�صبها وهو ما يزيد فر�س النجاح املهني والتقدم الوظيفي 

يف مكان العمل. كما ي�صاعد هذا املقرر الطالب يف التوا�صل مع زمالئه والندماج ال�صريع يف بيئة العمل.

)املتطلب ال�سابق: 90 �ساعة معتمدة(
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ACC499  بحث تطبيقي يف املحا�سبة 
�صمم هذا املقرر لتزويد الطالب باملهارات املتخ�ص�صة لتق�صي امل�صكالت وتنفيذ بحث علمي ملعاجلتها. ويتناول هذا 

الأدبيات،  مراجعة  البحث،  مو�صوع  اختيار  البحث،  طرق  التطبيقي،  البحث  اإىل  مدخل  التالية:  املو�صوعات  املقرر 

حتديد م�صكلة البحث و�صياغة اأ�صئلته اأهدافه، تطوير فرو�س البحث واختيار منهجيته، اإعداد ومناق�صة خطة البحث، 

التقييم  وتقرير  للبحث  النهائي  التقرير  كتابة  والتو�صيات،  ال�صتنتاجات  الفرو�س،  اختبار  البيانات،  وحتليل  جمع 

الذاتي.

)BA303 + ACC491 :املتطلب ال�سابق(

وصف متطلبات التخصص االختيارية

ACC480  النظرية املحا�سبية 
املحا�صبية،  النظرية  تطور  التالية:  املو�صوعات  الناقدة يف  واملعارف  املتخ�ص�صة  املهارات  ليغطي  املقرر  �صمم هذا 

اأهداف املحا�صبة ومفاهيمها وفرو�صها ومبادئها، مفهوم الدخل، قائمة الدخل والفرو�س واملبادئ املرتبطة بها، قائمة 

املركز املايل واملبادئ املرتبطة بها، قائمة التدفقات النقدية واملبادئ املرتبطة بها، امل�صاكل املحا�صبية املرتبطة براأ�س 

املال العامل، املحتوى املعلوماتي للتقارير املحا�صبية.

)ACC201 :املتطلب ال�سابق(

ACC481  ق�سايا حما�سبية معا�سرة 
للمحا�صبة  الفكري  الإطار  التالية:  املو�صوعات  يف  املتخ�ص�صة  واملهارات  الناقدة  املعارف  ليغطي  املقرر  هذا  �صمم 

البداعية، واملحا�صبة عن امل�صوؤولية الجتماعية، واملحا�صبة اخل�صراء ف�صال عن تغطيته الإطار الفل�صفي لراأ�س املال 

الفكري واملعاجلة املحا�صبية لت�صجيل املوارد الب�صرية، املحا�صبة الق�صائية وحما�صبة القيمة امل�صافة يف �صوء اأ�صاليب 

التجارة اللكرتونية واملعاجلات املحا�صبية عن عقود الإيجار وال�صتئجار، وحما�صبة الت�صخم اإ�صافة اإىل ما ي�صتجد 

من مو�صوعات حما�صبية اأخرى.

)ACC201 :املتطلب ال�سابق(

ACC482  املحا�سبة الدولية 
�صمم هذا املقرر ليغطي املعارف الناقدة واملهارات املتخ�ص�صة يف املو�صوعات التالية: الإطار العام للمحا�صبة الدولية، 

الأجنبية،  العمالت  �صرف  اأ�صعار  تقلبات  على  املرتتبة  املخاطر  تغطية  الأجنبية،  بالعمالت  العمليات  املحا�صبة عن 

اإعداد وحتليل القوائم املالية املجمعة واملعدة بعمالت اأجنبية، املحا�صبة عن الفروع الأجنبية، حتليل القوائم املالية 

الدولية، التحا�صب ال�صريبي من منظور دويل.

)ACC201 :املتطلب ال�سابق(

FIN456  التاأمني و التكافل 
�صمم هذا املقرر ليغطي املعارف الناقدة واملهارات املتخ�ص�صة يف التاأمني والتاأمني التكافلي يف املو�صوعات التالية:  

مقدمة يف التاأمني والتاأمني التكافلي، اأنواع التاأمني، تطبيقات نظرية الحتمالت يف التاأمني، اإجراءات التاأمني وعقد 
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بولي�صة التاأمني، القواعد واملبادئ القانونية التي حتكم عقد التاأمني، التاأمني واإعادة التاأمني، ح�صاب ق�صط التاأمني 

)التاأمني على احلياة، تاأمني املمتلكات، تاأمني ال�صيارات(، التاأمني الإ�صالمي والتاأمني التكافلي، م�صادر وا�صتخدامات 

الأموال يف التاأمني التكافلي، تطبيقات التاأمني التكافلي، اإدارة املخاطر، واأخريًا قطاع التاأمني والتاأمني التكافلي يف 

مملكة البحرين.

)FIN251 :املتطلب ال�سابق(

FIN457  التخطيط املايل والتمويل ال�سخ�سي 
مت ت�صميم هذا املقرر لتزويد الطالب مبعرفة ناقدة وتف�صيلية ومهارات متخ�ص�صة لتمكن الطالب من العمل مب�صتوى 

اإاحرتايف يف املجالت املتعلقة بالتخطيط املايل والتمويل ال�صخ�صي. يتناول هذا املقرر املو�صوعات التالية: مقدمة يف 

اأ�ص�س ومبادئ ونظريات  ال�صخ�صي،  التخطيط املايل والتخطيط املايل  ال�صخ�صي، قطاع  والتمويل  التخطيط املايل 

ال�صتثمارية  القرارات  اتخاذ  ال�صخ�صية،  املالية  القرارات  اتخاذ  ال�صخ�صي،  التمويل  اإدارة  ال�صخ�صي،  التمويل 

ال�صخ�صية، التخطيط للم�صتقبل املايل وحتقيق الأهداف املالية ال�صخ�صية، حالت عملية يف التخطيط املايل والتمويل 

ال�صخ�صي.

)FIN251 :املتطلب ال�سابق(

FIN459  التكنولوجيا والبتكارات املالية 
مم هذا املقرر ليغطي املهارات املتخ�ص�صة واملعارف الناقدة يف جمال التكنولوجيا والإبتكارات املالية يف املو�صوعات  �صُ

التالية:  التمويل الرقمي والتمويل البديل، الدفع الإلكرتوين، التحويالت املالية، املحفظة والعمالت الرقمية، التمويل 

التكنولوجيا  ال�صرية، واخل�صو�صية،  الكبرية،  البيانات  الرقمية،  امل�صرفية  املتبادل، اخلدمات  والإقرا�س  اجلماعي 

املالية  والإبتكارات  التكنولوجيا  املايل،  ال�صمول  املالية،  والأ�صواق  الإ�صتثمار،  التاأمني،  جمال  يف  املالية  والإبتكارات 

احلديثة،  والقوانني  والأنظمة  املركزية  والبنوك  والإبتكارات  املالية  التكنولوجيا  واملتو�صطة،  ال�صغرية  امل�صاريع  يف 

الإجتاهات احلديثة وم�صتقبل التكنولوجيا والإبتكارات املالية يف مملكة البحرين. 

)FIN251 :املتطلب ال�سابق(
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بكالوريوس في العلوم المالية 
والمحاسبة

مالحظة هامة: مل تعد اجلامعة تقبل طالب جدد يف هذا الربنامج.
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وصف البرنامج: 
من�سق الربنامج:  د. نيمفا ريتا جوزيف

الطابق اخلام�س:    مكتب رقم)131(

هاتف املكتب:         16036152

الفاك�س:                 17728915

nympha.joseph@asu.edu.bh :الربيد اللكرتوين

مواصفات البرنامج

بكالوريو�س يف العلوم املالية واملحا�صبة عنوان الربنامج

جامعة العلوم التطبيقيةاملوؤ�ص�صة املانحة

جامعة العلوم التطبيقيةاملوؤ�ص�صة التعليمية

وزارة الرتبية والتعليم، مملكة البحرينبرنامج معتمد من قبل

�صهادة بكالوريو�ساملوؤهل النهائي

2021-2019ال�صنة الدرا�صية
اللغة الإجنليزيةلغة التدري�س

دوام كاملنظام الدرا�صة

اأهداف الربنامج 

يهدف الربنامج اإىل :

على  والقدرة  امل�صكالت،  وحل  وحتليلية  عالية  اأخالقية  مبهارات  يتمتعون  نا�صجني  كمهنيني  الطالب  تهيئة   .1
التفكري الناقد والعمل بنجاح يف بيئة اأعمال ديناميكية.

2. متكني الطالب من اكت�صاف التحديات التي تواجه العمل، واإدراك العالقة بني املحا�صبة واملالية والتخ�ص�صات 
الأخرى

3. تزويد الطالب بخلفية كافية يف املحا�صبة واملالية ت�صاعدهم على متابعة درا�صاتهم العليا واجتياز المتحانات 
املهنية.

4. توجيه الطالب لي�صبحوا مواطنني موؤهلني تاأهياًل عاليًا وليكونوا حما�صبني جيدين.
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هيكل البرنامج

1. الهيكل العام للربنامج
3 �صنوات - احلد الأدنى لفرتة الدرا�صة:  

- احلد الأق�صى لفرتة الدرا�صة:   8 �صنوات

- عدد ال�صاعات املعتمدة:             135 �صاعة معتمدة

45 مقررا - عدد املقررات:   

الخطة الدراسية

ال�صنة الأوىل – الف�صل الأول )15 �صاعة معتمدة(

ا�صم املقرررمز املقرر
ال�صاعات 

املعتمدة
املتطلب ال�صابق

ARB1013اللغة العربية-
ENG1113اجنليزي فوق املتو�صط-
ECO102)E( 3مبادئ القت�صاد اجلزئي-
ACF101)E( )1( 3مبادئ املحا�صبة-
BA108)E( )1( 3مبادئ الإدارة-

ال�صنة الأوىل – الف�صل الثاين )18 �صاعة معتمدة(

ا�صم املقرررمز املقرر
ال�صاعات 

املعتمدة
املتطلب ال�صابق

CS1043مهارات حا�صوب-
ENG1123اجنليزي متقدمENG111
ACF102)E( )2( 3مبادئ حما�صبةACF101

MATH102)E(  3ريا�صيات الأعمال-
HR1063حقوق الإن�صان-

ECO103)E(  3مبادئ القت�صاد الكليECO102



60

ال�صنة الثانية - الف�صل الأول )18 �صاعة معتمدة(

ا�صم املقرررمز املقرر
ال�صاعات 

املعتمدة
املتطلب ال�صابق

STA101 3مبادئ الح�صاءMATH102
ACF151)E( )1(  3الإدارة املاليةACF101
ACF203)E( )1( 3املحا�صبة املتو�صطةBA102
POL110)E(  3مدخل اإىل العلوم ال�صيا�صية-
BA218)E( 3مبادئ الت�صويقBA108

-3متطلب جامعة اختياري )1(-

ال�صنة الثانية - الف�صل الثاين  )18 �صاعة معتمدة(

ا�صم املقرررمز املقرر
ال�صاعات 

املعتمدة
املتطلب ال�صابق

BA 1613مقدمة يف ريادة العمال-
LAW1213مبادئ القانون التجاري-
ACF221)E(  3حما�صبة الكلفةACF101
ACF204)E( )2(  3املحا�صبة املتو�صطةACF203
ACF252)E( )2(  3الإدارة املاليةACF151

-3متطلب جامعة اختياري )2(-

ال�صنة الثالثة - الف�صل الأول )18 �صاعة معتمدة(

ا�صم املقرررمز املقرر
ال�صاعات 

املعتمدة
املتطلب ال�صابق

ACF253)E( 3التاأمني واإدارة اخلطرACF151
ACF374)E(  3اأ�صواق ماليةACF151
ACF272)E(  3اإدارة البنوكACF252
HBH1053تاريخ وح�صارة البحرينACC221
ACF3323معايري التدقيق الدوليةACF204

-3متطلب تخ�ص�س اختياري )1(-
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ال�صنة الثالثة - الف�صل الثاين )15 �صاعة معتمدة(

ا�صم املقرررمز املقرر
ال�صاعات 

املعتمدة
املتطلب ال�صابق

ACF311)E(  3معايري املحا�صبة الدوليةACF204
ACF322)E(  3املحا�صبة الإداريةACF221
ACF273)E( 3بنوك ومتويل اإ�صالميACF272
BA307)E(  3اأ�صاليب البحث العلمي-

ACF433)E(  3التدقيقACF332

ال�صنة الرابعة - الف�صل الأول )18 �صاعة معتمدة(

ا�صم املقرررمز املقرر
ال�صاعات 

املعتمدة
املتطلب ال�صابق

ACF343
تطبيقات احلا�صوب يف املحا�صبة 

)E( واملالية
3ACF151 + CS104 + ENG111

ACF305)E( 3املحا�صبة املالية املتقدمةACF204
ACF342)E( 3املحا�صبة الإ�صالميةACF273
ACF354)E( 3ال�صتثمار واإدارة املحافظACF252
ACF312)E( 3النظرية املحا�صبيةACF311

ACF491)E(  90 �صاعة معتمدة +3التدريب العملي  
ACF311 + ACF273

ال�صنة الرابعة - الف�صل الثاين )15 �صاعة معتمدة(

ا�صم املقرررمز املقرر
ال�صاعات 

املعتمدة
املتطلب ال�صابق

ACF499
بحث تطبيقي يف العلوم املالية 

واملحا�صبية  
3ACF491

ACF435)E( 3اخالقيات املهنةACF433
ACF444)E(  3نظم املعلومات املحا�صبيةACF343
ACF461)E(  3حتليل مايلACF204 + ENG111

-3متطلب تخ�ص�س اختياري )1(-
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2- المستويات والمقررات
متطلبات الجامعة اإلجبارية

ا�صم املقرررمز املقرر
ال�صاعات 

املعتمدة
املتطلب ال�صابق

ARB1013اللغة العربية-
BA1613مقدمة يف ريادة الأعمال-
CS1043مهارات احلا�صوب-

HBH1053تاريخ وح�صارة البحرين-
ENG1113اجنليزي فوق املتو�صط-
ENG1123اجنليزي متقدم ENG111
HR1063حقوق الإن�صان-

متطلبات الجامعة االختيارية

ا�صم املقرررمز املقرر
ال�صاعات 

املعتمدة
املتطلب ال�صابق

ISL1013الثقافة الإ�صالمية-
ISL1023الأخالق يف الإ�صالم-
ISL1033الإ�صالم وق�صايا الع�صر-
LIB1013مدخل اإىل علم املكتبات-

MAN1013الإن�صان والبيئة-
SOC1013مدخل اإىل علم الجتماع-
SPT1013مو�صوعات خا�صة-
CS2053تطبيقات احلا�صوبCS104
LFS1023تطوير مهارات التفكري والت�صال-

متطلبات الكلية اإلجبارية 

ا�صم املقرررمز املقرر
ال�صاعات 

املعتمدة
املتطلب ال�صابق

ACF 101)E( )1( 3مبادئ املحا�صبة-
BA 108)E( )1( 3مبادئ الدارة-
BA 218 )E( 3مبادئ الت�صويقBA108
BA 307 )E( 3ا�صاليب البحث العلمي-
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ECO 102)E( 3مبادئ القت�صاد الكلي-
ECO 103)E( 3مبادئ القت�صاد اجلزئيECO102
MATH102 )E( 3ريا�صيات العمال-
POL 110)E( 3مدخل اىل العلوم ال�صيا�صية-
STA 1013مبادئ الح�صاءMATH102

متطلبات التخصص االجبارية

ا�صم املقرررمز املقرر
ال�صاعات 

املعتمدة
املتطلب ال�صابق

ACF 102)E( )2( 3مبادئ املحا�صبةACF101
ACF 151 )E( )1( 3الدارة املاليةACF101
ACF 203)E( )1( 3املحا�صبة املتو�صطةACF102
ACF 204)E( )2( 3املحا�صبة املتو�صطةACF203
ACF 221)E( 3حما�صبة الكلفةACF101
ACF 252 )E( )2( 3ادارة ماليةACF151
ACF 253)E( 3التاأمني وادارة اخلطرACF151
ACF 272 )E( 3ادارة البنوكACF252
ACF 273)E( 3بنوك ومتويل ا�صالميACF272
ACF 305 )E( 3املحا�صبة املالية املتقدمةACF204

ACF 311
معايري املحا�صبة الدولية باللغة 

الجنليزية
3ACF204

ACF 312)E( 3النظرية املحا�صبيةACF311
ACF 322 )E( 3املحا�صبة الداريةACF 221
ACF 3323معايري التدقيق الدوليةACF204
ACF 342 )E( 3املحا�صبة ال�صالميةACF273

ACF 343
تطبيقات احلا�صوب يف املحا�صبة 

 )E( واملالية
3CS104+ACF151+ ENG111

ACF 354)E( 3ال�صتثمار وادارة املحافظACF252
ACF 374)E( 3ا�صواق ماليةACF151
ACF 433 )E( 3التدقيقACF332
ACF 435 )E( 3اخالقيات املهنةACF433
ACF 444 )E( 3نظم املعلومات املحا�صبيةACF343
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ACF 461 )E( 3حتليل مايلACF204+ ENG111
ACF 491 )E( 3التدريب العمليACF311+ ACF273

ACF 499
بحث تطبيقي يف العلوم املالية 

واملحا�صبة
3ACF491

LAW 1213مبادئ القانون التجاري-

متطلبات التخصص االختيارية

ا�صم املقرررمز املقرر
ال�صاعات 

املعتمدة
املتطلب ال�صابق

BA 109 )E( )2( 3مباديء الإدارةBA108
ECO 208 )E( 3نقود وبنوكECO102
ACF 2313املحا�صبة ال�صريبيةACF204
ACF 2413حما�صبة حكوميةACF102
BA 241 )E( 3اأ�صاليب كمية يف الإدارةSTA101

ACF 4553احلاكمية املوؤ�ص�صيةACF354

ACF 492
موا�صيع خمتارة يف املحا�صبة والتمويل 

 )E(
3ACF312

مخرجات البرنامج التعليمية 

خمرجات الربنامج التعليمية)PILOs(، طرق التعليم والتعلم، والتقييم

A. الفهم واملعرفة

A1
اإظهار املعرفة للمفاهيم الأ�صا�صية يف جمال املحا�صبة  واملجالت ذات العالقة كالإح�صاء ، وعلوم 

واملو�صوعات  التجاري  والقانون  وال�صيا�صية،  القت�صادية  والعلوم  الكمية،  والأ�صاليب  الكمبيوتر، 

املختلفة يف اأ�صاليب البحث العلمي والإدارة والت�صويق.

A2
اإظهار املعرفة والفهم للعملية املحا�صبة وحتديد الإجراءات املحا�صبية الالزمة للقيا�س والإف�صاح 

املحا�صبي يف النظم املحا�صبية املختلفة.

A3
الالزمة  املهارات  وتطوير  املالية  الإدارة  واأدوات  ومبادئ  وا�صتخداماتها،  الأموال  م�صادر  حتديد 

لتف�صري وحتليل البيانات املالية الأ�صا�صية لجراء التحليل املايل.

A4
اإدراك الأ�ص�س النظرية وكذلك الآثار العملية لهيكل راأ�س املال و�صيا�صة توزيع الأرباح، والآثار العاملية 

لالأحداث املحلية والأجنبية على الأ�صواق املالية.

A5.ا�صتيعاب وفهم معايري ونظريات املحا�صبة واملالية وتطبيقاتها املعا�صرة يف الإطار الدويل
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A6
مواكبة التطلعات املعا�صرة يف تطبيقات الكمبيوتر وتكنولوجيا املعلومات وربطها مبجالت املمار�صات 

املحا�صبية.

A7.تطوير املهارات الالزمة للتحليل النوعي والكمي للبيانات املحا�صبية

طرق التعليم والتعلم

1.  املحا�صرات من خالل اأ�صاليب التدري�س املبا�صر التي تدعمها الدرا�صة املوجهة للكتب الدرا�صية ، والعرو�س 
التقدميية اأو اللوح الأبي�س، والتمارين العملية، واملناق�صة جماعية.

2.  البحوث والقراءات.
3.  التح�صري لالختبارات والمتحانات.

طرق التقييم

1.  الواجب البيتي.
2.  الوظائف الفردية 

3.  المتحانات املكتوبة )التحريرية(

B. املهارات اخلا�سة باملو�سوع

B1
تطوير املهارات الذهنية لتحديد كمية ونوعية املعلومات الالزمة لإعداد التقارير املالية وتف�صريها 

للم�صتخدم النهائي.

B2.حتليل وتف�صري وتقييم املعلومات املالية

B3.ا�صتخدام اجلداول الإلكرتونية وتكنولوجيا املعلومات و الربامج املحا�صبية

B4.تطبيق وتقييم التقنيات واملمار�صات امل�صتخدمة يف جمال التمويل

B5.ربط املعرفة الأ�صا�صية والنظريات يف املحا�صبة واملالية بامل�صكالت املحا�صبية واملالية العملية

B6.ا�صتخدام تطبيقات احلا�صوب يف حل امل�صكالت املحا�صبة و م�صاكل العمال ذات ال�صلة

طرق التعليم والتعلم

1.  املحا�صرات.
2.  حتديد وا�صتخدام البيانات املالية واملحا�صبية.

3.  اإعداد اجلداول الإلكرتونية وتدري�س التطبيقات احلا�صوب يف املحا�صبة.
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طرق التقييم

1.  واجب بيتي با�صتخدام اجلداول الإلكرتونية.
2.  وظائف با�صتخدام اإك�صل.

3.  المتحانات املكتوبة )التحريرية(
4.  امل�صاريع، العرو�س التقدميية، واحلالت الدرا�صية.

C. مهارات التفكري الناقد

C1.معرفة وتطبيق املهارات التحليلية املتعلقة بالتقارير ال�صنوية ون�صب التحليل املايل

C2.القدرة على اقرتاح واعداد املوازنات من خالل معلومات متعلقة ب�صركة اأو �صناعة معينة

C3
اإظهار متكن من ا�صتخدام الأ�صاليب الكمية حلل امل�صكالت ، والقدرة على تطبيق الأدوات املنا�صبة 

حلل م�صاكل العمل.

C4
القدرة على  اإظهار مهارات البحث والقدرة على حتديد وا�صتخراج وحتليل البيانات من م�صادر 

متعددة

C5حتقيق التطوير الذاتي من خالل منهج التعلم ال�صخ�صي الناقد

C6.اإ�صدار حكم �صحيح يف التخطيط واختيار وتقدمي املعلومات

C7.حتليل املعلومات املتاحة للموا�صيع امل�صانده للتخ�ص�س لتطوير املهارات الذهنية وفهم النتائج

طرق التعليم والتعلم

1.  املحا�صرة مع اإعطاء اأمثلة للطالب لتحليلها وتقييمها.
2.  النقا�س والتغذية الراجعة.

3.  تنفيذ بحث علمي وتقييم نتائجه.

طرق التقييم

1.  الواجب البيتي والوظائف اخلا�صة بالتحليل والتف�صري.
2.  المتحانات املكتوبة )التحريرية(

3.  امل�صاريع، العرو�س التقدميية، واحلالت الدرا�صية.

D. املهارات العامة والتحويلية

D1
توفري الفر�س للطالب لتطوير مهارات الت�صال اخلا�صة بهم وتطوير القدرة على الكتابة بو�صوح 

والتحدث بفعالية وثقة اإىل املجموعات والعمل با�صتقاللية.
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D2
تطوير القدرة على تطبيق املهارات املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات وا�صتخدام اجلداول الإلكرتونية، 

ومعاجلة الن�صو�س والو�صول اإىل قواعد البيانات على الإنرتنت.

D3.تطوير املهارات العملية والأخالقية لدى الطالب لتطوير التخطيط الوظيفي واملهارات ال�صخ�صية

D4.اإظهار املهارات احل�صابية والقدرة على التعامل مع البيانات  واملفاهيم الإح�صائية

D5.تطوير �صعور بالروؤية العاملية وبيئة الأعمال واملحا�صبة الدولية  خ�صو�صا بالبحرين

D6. تطوير مهارة �صنع القرار واإدارة املوارد

طرق التعليم والتعلم

1.  ا�صتخدام الأ�صاليب املحا�صبية واملهارات احل�صابية.
2.  ا�صتخدام تكنولوجيا املعلومات يف اإعداد اجلداول الإلكرتونية والتطبيقات العملية.

3.  ا�صتخدام مهارات التوا�صل ال�صفهي والكتابي.
4.  اإعداد وعر�س امل�صاريع.

طرق التقييم

1.  وظائف جماعية )حت�صني كهارات العمل �صمن فريق(، تقييم العمل يف خمترب احلا�صوب، المتحانات واأعمال 
الف�صل.

2.  اإعداد وعر�س تقرير التدريب امليداين.
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ا�صم املقرررقم املقرر
ربط املخرجات التعليمية للربنامج

A1A2A3A4A5A6A7B1B2B3B4B5B6C1C2C3C4C5C6C7D1D2D3D4D5D6

متطلبات الكلية الإجبارية

ACF101)1( مبادئ املحا�صبةXXXXXXXX

STA101مبادئ الح�صاءXXXXXXX

ECO102)E( مبادئ القت�صاد الكليXXX

MATH102)E( ريا�صيات العمالXXXXXXXXXX

ECO103)E( مبادئ القت�صاد اجلزئيXXXXXX

BA108 )E( )1( مبادئ الدارةXXX

POL110)E( مدخل اىل العلوم ال�صيا�صيةXXX

BA218)E( مبادئ الت�صويقXXXXX

BA307)E( ا�صاليب البحث العلميXXXXXXXXXXXXX

متطلبات التخ�ص�س الإجبارية

ACF102)E( )2( مبادئ املحا�صبةXXXXXXXXXX

LAW121مبادئ القانون التجاريXXXX

ACF151)E( )1( الدارة املاليةXXXXXXXXXXXXXXXX

ACF203)E( )1( املحا�صبة املتو�صطةXXXX

ACF204)E( )2( املحا�صبة املتو�صطةXXXXXX

ACF221)E( حما�صبة الكلفةXXXXX

ACF252)E( )2( ادارة ماليةXXXXXXXXXXXXXX

ACF253)E( التاأمني وادارة اخلطرXXXXXXXXX

ACF272)E( ادارة البنوكXXXXXXXXX

ACF273)E( بنوك ومتويل ا�صالميXXXXXXXX

ACF305)E( املحا�صبة املالية املتقدمةXXXXXXXXXXXXXXXX

ACF311معايري املحا�صبة الدولية باللغة الجنليزيةXXXXXXXXXXXXXXXX

ACF312)E( النظرية املحا�صبيةXXXXXXXXXXXXXXX

ACF322)E( املحا�صبة الداريةXXXXXX

ACF332معايري التدقيق الدوليةXXXXXXX

ACF342)E( املحا�صبة ال�صالميةXXXXXXXXXXXXXX

ACF343
تطبيقات احلا�صوب يف املحا�صبة واملالية 

)E(

XXXXX
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ACF354)E( ال�صتثمار وادارة املحافظXXXXXXXX

ACF374)E( ا�صواق ماليةXXXXX

ACF433 )E( التدقيقXXXXX

ACF435 )E( اخالقيات املهنةXXXXXXXXXXXXXX

ACF444 )E( نظم املعلومات املحا�صبيةXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ACF461)E( حتليل مايلXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ACF491 )E( التدريب العمليXXXXXXXXXXXX

ACF499بحث تطبيقي يف العلوم املالية واملحا�صبةXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

متطلبات التخ�ص�س الإختيارية

BA109)E( )2( مباديء الإدارةXXXXX

ECO208)E( نقود وبنوكXXX

ACF231املحا�صبة ال�صريبيةXXXXXXXXXXXXXXXX

ACF241حما�صبة حكوميةXXXXXXXXXXXXXXX

BA241)E( اأ�صاليب كمية يف الإدارةXXXXXXXXX

ACF455احلاكمية املوؤ�ص�صيةXXXXXXXXXXXXXX

ACF492
موا�صيع خمتارة يف املحا�صبة والتمويل 

)E(
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

وصف متطلبات التخصص اإلجبارية
(E) (2) مبادئ املحا�سبة ACF 102

هذا املقرر هو امتداد ملقرر مبادئ املحا�صبة )1( وي�صمل موا�صيع النقد واملحا�صبة املتعلقة بامل�صتحقات واملن�صئات 

واملوارد الطبيعية والأ�صول غري امللمو�صة واخل�صوم املتداولة واملحا�صبة لل�صراكة وال�صركات.

)ACF101 :املتطلب ال�سابق(

LAW 121 مبادئ القانون التجاري
يعرف املقرر الطالب على املفاهيم الأ�صا�صية للقانون التجاري. ويبداأ بلمحة تاريخية عن القانون التجاري وتطوره، 

ويعر�س الطالب لأمناط خمتلفة من منظمات الأعمال واأ�صكال قانونية خمتلفة من امللكية. بالإ�صافة اإىل ذلك، يغطي 

والوكالت  التجاري  الرهن  على  نظرة  ويعطي  واأنواعها،  العامة  اأحكامها  حيث  من  التجارية  العقود  خمتلف  املقرر 

التجارية وال�صما�صرة.

)املتطلب ال�سابق: ل يوجد(
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(E) (1) الإدارة املالية ACF 151

يعرف املقرر الطالب على مفاهيم واأدوات الإدارة املالية، ويركز على اتخاذ القرارات يف �صياق مايل، ولذلك فهو 

يبحث التقنيات امل�صتخدمة يف الأعمال التجارية لتخاذ القرارات التي تتوافق مع اجلهود املبذولة لزيادة ثروة اأ�صحاب 

الأعمال يف بيئة ال�صركات. وي�صمل املقرر املوا�صيع التي مت تناولها على �صبيل املثال ل احل�صر التحليل املايل والقيمة 

الزمنية للنقود وميزانية راأ�س املال واملخاطر والعائد وتقييم التدفقات النقدية امل�صتقبلية وتقييم الأ�صهم وال�صندات 

والتمويل طويل الأجل.

)املتطلب ال�سابق: ل يوجد(

(E) (1) املحا�سبة املتو�سطة ACF 203

�صكل  على  خا�س  ب�صكل  الرتكيز  مع  املالية  البيانات  لإعداد  الأ�صا�صية  والإجراءات  املحا�صبة  مبادئ  املقرر  يبحث 

ال�صركات وهذا املقرر هو الأول يف �صل�صلة مقررين املحا�صبة املتو�صطة. وهو يقدم ا�صتعرا�صًا �صامال للعملية املحا�صبية 

التي نوق�صت يف البداية يف املحا�صبة املالية. �صيقوم الطالب بدرا�صة الأ�صا�س املفاهيمي للمحا�صبة، كما �صيقوم املقرر 

يف  التحليلية  الأدوات  وتطبيق  ال�صلة  ذات  واملعلومات  امل�صنفة  املالية  البيانات  وفهم  لإعداد  الطالب  فهم  بتعميق 

اتخاذ القرارات التجارية واملالية. و�صيتم تعريف الطالب اإىل: بيئة املحا�صبة املالية وتطوير املعايري املحا�صبية واإطار 

مفاهيمي ي�صتند اإىل املحا�صبة املالية وا�صتعرا�س العملية املحا�صبية وبيان الدخل واملعلومات ذات ال�صلة وبيان الأرباح 

املحتجزة وامليزانية العمومية والنقد واملدينون وتقييم املخزون وتبادل الأ�صول والأ�صول غري امللمو�صة.

)ACF102 :املتطلب ال�سابق(

(E) (2) املحا�سبة املتو�سطة ACF 204

هذا املقرر هو امتداد ملقرر املحا�صبة املتو�صطة )1( وي�صمل موا�صيع اخل�صوم املتداولة واملخ�ص�صات واللتزامات 

لل�صهم  الدفرتية  والقيمة  الأرباح  وتوزيعات  وخ�صم  بعالوة  ال�صادرة  وال�صندات  املتداولة  غري  واملطلوبات  املحتملة 

وال�صتثمارات  الدفرتية  والقيمة  الأرباح  توزيع  و�صيا�صة  التف�صيل  واأ�صهم  املالية  الأوراق  بيع  امللكية وجمموع  وحقوق 

وطريقة حقوق امللكية وطريقة القيمة العادلة والعرتاف بالإيرادات وطريقة ن�صبة الإجناز وطريقة ا�صرتداد التكلفة 

والإيجار واملحا�صبة من قبل املوؤجر وامل�صتاأجر وبيان التدفقات النقدية والطريقة املبا�صرة. �صوف يتعلم الطالب كيفية 

تطبيق بع�س مفاهيم املحا�صبة العديدة لتحليل الو�صع املايل لل�صركة.

)ACF 203 :املتطلب ال�سابق(

(E) حما�سبة الكلفة ACF 221

التكلفة  و�صلوك  التكاليف  وت�صنيف  التكاليف  حما�صبة  يف  مقدمة  هي:  املقرر  هذا  يغطيها  التي  الرئي�صية  املوا�صيع 

تقدير  ونظم  العملية  وتكاليف  الإنتاج  اأوامر  وتكاليف  ال�صركات  من  خمتلفة  لأنواع  الدخل  وبيان  الت�صنيع  وجداول 

التكاليف القائمة على الن�صاط والتكاليف ونظرية التكاليف املتغرية.

)ACF 101 :املتطلب ال�سابق(
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(E) (2) اإدارة مالية ACF 252

ميثل املقرر ا�صتمرارًا لالإدارة املالية )1( و�صيتم الرتكيز على تكلفة راأ�س املال والرفع املايل و�صيا�صة توزيع الأرباح 

وقرارات التمويل ال�صرتاتيجية طويلة الأجل. وهذا �صوف يعطي الطالب فكرة عن مقدار ما �صوف تدفعه ال�صركة 

للح�صول على الأموال التي �صوف ت�صتخدم يف �صراء الأ�صول. كما �صيتم اإطالع الطالب على نظريات خمتلفة تتعلق 

بهيكلة راأ�س املال و�صيا�صة توزيع الأرباح.

)ACF 151 :املتطلب ال�سابق(

(E) التاأمني واإدارة اخلطر ACF 253

يقدم هذا املقرر مفهوم املخاطر والتقنيات اخلا�صة بتحديده وقيا�صه واإدارته. ويف هذا ال�صياق، يناق�س التاأمني كاأداة 

لإدارة املخاطر مع الإ�صارة اإىل دوره ووظائفه ومبادئه الأ�صا�صية التي تنطبق على خمتلف فئات التاأمني.

)ACF 151 :املتطلب ال�سابق(

(E) اإدارة البنوك ACF 272

�صوف ي�صاعد املقرر الطالب على فهم طبيعة البنوك واأنواعها املختلفة واملبادئ الأ�صا�صية لعملها ودورهم يف القت�صاد. 

واأهمية جذب  البنك  واأرباح  املال  راأ�س  واإدارة هيكل  للبنوك  املال  راأ�س  كما يح�صل الطالب على فهم دقيق لكفاية 

قاعدة الودائع وال�صيولة وتكوين حمفظة ال�صتثمار والإقرا�س والإجراءات يف كل من هذه املجالت.

)ACF 252 :املتطلب ال�سابق(

(E) بنوك ومتويل اإ�سالمي ACF 273

يهدف املقرر اإىل تعليم الطالب ما هو التمويل الإ�صالمي ومبادئ التمويل الإ�صالمي وتطبيق ال�صريعة الإ�صالمية يف 

التمويل الإ�صالمي ومفهوم املال ومبادئ اخلدمات امل�صرفية الإ�صالمية وت�صليط ال�صوء على الختالفات بني اخلدمات 

امل�صرفية الإ�صالمية والتقليدية. وهو ي�صتك�صف م�صادر وا�صتخدامات الأموال للبنوك الإ�صالمية ودورها يف ا�صتثمار 

الأموال من اأجل التنمية القت�صادية. وعالوة على ذلك، فاإنه يقدم الطالب اإىل اخلدمات املالية التي تقدمها البنوك 

الإ�صالمية وكيف تختلف عن البنوك التقليدية. ويقدم اأخريًا امل�صكالت التي تواجه امل�صارف الإ�صالمية يف املمار�صة 

العملية مبا يف ذلك عالقتها بالبنوك املركزية وكيفية اإيجاد احللول لها.

)ACF 272 :املتطلب ال�سابق(

(E) املحا�سبة املالية املتقدمة ACF 305

يت�صمن املقرر موا�صيع املحا�صبة املندجمة وفقا لطريقة ال�صراء وطريقة دمج حقوق امل�صاهمني واإعداد البيانات املالية 

ومفهوم  الأجل  الإيجار طويلة  وح�صابات عقود  وبعده  الدمج  تاريخ  التابعة يف  وال�صركات  القاب�صة  لل�صركات  املوفقة 

العمالت الأجنبية واملعامالت والإبالغ. 

)ACF 204 :املتطلب ال�سابق(
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 (E) معايري املحا�سبة الدولية ACF 311

يقدم املقرر معايري املحا�صبة الدولية واإ�صدارها واملو�صوعات ذات ال�صلة مثل اإطار التقارير املالية الدولية وعرو�س 

 3 املالية  التقارير  ومعايري   )IFRS( املالية  التقارير  لإعداد  الدولية  واملعايري  الإف�صاح  يغطي  كما  املالية،  البيانات 

 )IAS1( 1 ومعايري التقارير املالية )IAS8( 8 و�صيغ اأخرى و�صيا�صات حما�صبية مثل معايري التقارير املالية )IAS3(

واملخزونات والإيرادات واأنواع الأ�صول والتدفقات النقدية.

)ACF 204 :املتطلب ال�سابق(

(E) النظرية املحا�سبية ACF 312

يتناول هذا املقرر مفاهيم نظرية املحا�صبة من خالل درا�صة العديد من املفاهيم املحا�صبية الرئي�صية مثل: القيا�س 

املحا�صبي واملبادئ املحا�صبية واملعايري والعرتاف بالإيرادات واملعامالت املحا�صبية للت�صخم.

)ACF 311 :املتطلب ال�سابق(

(E) املحا�سبة الإدارية ACF 322

يركز املقرر على ا�صتخدام املعلومات املحا�صبية لأغرا�س داخلية بدًل من الرتكيز على الإف�صاح اخلارجي يف املحا�صبة 

والربح  واحلجم  التكلفة  بني  العالقة  وحتليل  التكلفة  �صلوك  �صرح  هي:  الرئي�صية  املو�صوعات  املقرر  ويغطي  املالية، 

واإعداد امليزانيات الرئي�صية وا�صتخدام املعلومات ذات ال�صلة لتخاذ القرارات مع الرتكيز على القرارات التنفيذية 

وقرارات الت�صعري والرقابة الإدارية يف املنظمات الالمركزية وميزانية راأ�س املال.

)ACF 221 :املتطلب ال�سابق(

ACF 332 معايري التدقيق الدولية

يت�صمن هذا املقرر عددًا من املو�صوعات املتعلقة باملعايري التي تنظم عملية التدقيق وخدمات ال�صمان مبا يف ذلك: 

واملعايري العامة ومعايري العمل امليداين ومعايري التقارير والأهداف العامة للمدقق امل�صتقل والتخطيط وجتهيز التدقيق 

ومراقبة اجلودة وم�صوؤولية املدقق ذات ال�صلة وخماطر الغ�س وتقارير مراجعة احل�صابات والأحداث الالحقة والنظر 

ب�صفة خا�صة يف اإجراءات مراجعة البيانات املالية.

)ACF 204 :املتطلب ال�سابق(

 (E) املحا�سبة الإ�سالمية ACF 342

يت�صمن املقرر التطور احلديث يف املحا�صبة الإ�صالمية والنظرية والعملية واأهداف ومفاهيم املحا�صبة املالية للموؤ�ص�صات 

الإ�صالمية واملعايري املحا�صبية الإ�صالمية مثل امل�صاربة واملرابحة والتكافل والنظام املحا�صبي يف املوؤ�ص�صات الإ�صالمية 

واملعاجلة املحا�صبية للعديد من الو�صائل املالية الإ�صالمية والعمليات واإعداد البيان املايل للموؤ�ص�صات الإ�صالمية.

)ACF 273 :املتطلب ال�سابق(
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 (E) تطبيقات احلا�سوب يف املحا�سبة واملالية ACF 343

يحتوي هذا املقرر على درا�صة ا�صتخدام احلا�صوب لتطوير و�صيانة نظم حفظ ال�صجالت املحا�صبية واتخاذ القرارات 

الإدارية با�صتخدام البيانات املحا�صبية واملالية وت�صجيل املعامالت التجارية اليومية وتوفري البيانات املالية با�صتخدام 

والقيمة  املايل  والتحليل  املالية  البيانات  اإعداد  على  الطالب  قدرة  يطور  كما   .)Easy-soft( صوفت� ايزي  برنامج 

الزمنية للنقود وتقييم الأ�صهم وال�صندات وميزانيات راأ�س املال.

)ENG 111 + CS 104 + ACF 151 :املتطلب ال�سابق(

 (E) ال�ستثمار واإدارة املحافظ ACF 354

يغطي املقرر املوا�صيع املتعلقة باخللفية النظرية والعملية لعملية ال�صتثمار والأدوات والأ�صاليب امل�صتخدمة يف تقييم 

اأدوات ال�صتثمار املايل. وبالإ�صافة اإىل ذلك، فاإنه يركز على تطوير مهارات الطالب التحليلية لتو�صيح العالقة بني 

املحفظة  تكوين  ي�صتك�صف  ذلك،  ومع  الإداري،  اجلانب  على  بينهما  التوازن  حتقيق  وكيفية  املايل  والبيان  املخاطر 

ال�صتثمارية والإدارة وتقييم اأدائها.

)ACF252 :املتطلب ال�سابق(

 (E) اأ�سواق مالية ACF 374

ي�صمل املقرر حتديد خم�صة اأ�صواق هي: اأ�صواق راأ�س املال واأ�صواق املال و�صوق امل�صتقات واأ�صواق الرهن العقاري واأ�صواق 

العمالت. كما �صوف يت�صمن املقرر �صرحًا جلميع الأوراق املالية املتداولة يف هذه الأ�صواق واآلية ت�صعري هذه الأدوات.

)ACF 151 :املتطلب ال�سابق(

   (E) التدقيق ACF 433

ي�صتعر�س املقرر ب�صكل �صامل موا�صيع التدقيق الداخلي واخلارجي واأخالقيات املهنة وخ�صائ�س وم�صوؤوليات املدققني 

الداخليني واخلارجيني واأدلة التدقيق والتوثيق واأخذ عينات التدقيق ونظام الرقابة الداخلية، ويناق�س املقرر اأي�صًا 

وتقارير مراجعي  التدقيق(  )برنامج  املالية  البيانات  ملراجعة  املقبولة عمومًا  واملحا�صبة  املراجعة  معايري  ا�صتخدام 

احل�صابات وخدمات ال�صمان الأخرى، ويناق�س اأخريًا تطورات التدقيق الرئي�صية يف القرن الع�صرين.

)ACF 332 :املتطلب ال�سابق(

(E) اأخالقيات املهنة ACF 435
يتناول املقرر قواعد اأخالقيات املحا�صبني املهنيني مل�صاعدة الطالب على احلفاظ على مهنة ملتزمة واأداء جيد، كما 

والقواعد  املبادئ  بتطور  املحا�صبني  وعي  املتعلقة مبدى  تلك  ذلك  الأ�صئلة، مبا يف  بع�س  على  الإجابة  املقرر  يتناول 

الق�صايا الأخالقية  للتعامل مع  املنا�صبة  يتناول مناق�صة عنا�صر الأخالقيات وي�صع احللول  ال�صلوك الأخالقية. كما 

املتعلقة ببيئة العمل مثل البيانات املالية امل�صللة والغ�س وال�صتغالل والف�صائح املالية وامل�صوؤولية الجتماعية لل�صركات 

والإبالغ عن املخالفات. وت�صتخدم مثل هذه احلالت ب�صكل مقت�صد لتو�صيح املبادئ العامة. وين�صب الرتكيز على 

اكت�صاب مهارات التفكري الالزمة لإدراك وحل الق�صايا الأخالقية ال�صعبة يف مكان العمل.

)ACF 433 :املتطلب ال�سابق(
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(E) نظم املعلومات املحا�سبية ACF444
هدف املقرر هو تعليم الطالب كيفية حتليل وت�صميم وتطوير نظام املحا�صبة والتعامل مع الإطار العام لنظام املعلومات 

املحا�صبية والرقابة الداخلية والرتميز وقاعدة بيانات املحا�صبة وتدفق خرائط الوثائق وت�صميم النظم وتطورها.

)ACF 343 :املتطلب ال�سابق(

 (E) حتليل مايل ACF461
هذا املقرر �صوف يعر�س الطالب على مفاهيم واأدوات التحليل املايل الذي يركز على بيان الدخل وامليزانية العمومية 

وبيان التدفق النقدي. وبالإ�صافة اإىل ذلك، فاإن اأحد اجلوانب الرئي�صية للتحليل املايل يت�صمن ا�صتقراء اأداء ال�صركة 

امل�صبق يف تقدير الأداء امل�صتقبلي لل�صركة وقيمة و�صالمة مطالبات املدينني و�صمانها �صد موجودات ال�صركة. ويوظف 

املقرر تقنيات مثل »حتليل تدفق الأموال« والن�صب املالية لفهم امل�صاكل والفر�س الكامنة يف قرار ال�صتثمار اأو التمويل.

)ACF 204 + ENG 111 :املتطلب ال�سابق(

(E) التدريب العملي ACF 491
مت ت�صميم املقرر لتزويد الطالب بفر�صة اكت�صاب اخلربة يف اأماكن العمل وترجمة التعلم يف الف�صول الدرا�صية اإىل 

املعرفة  املزيد من  اكت�صاب  يتم  للتحويل حيث  والقابلة  العملية  الطالب  مهارات  تعزيز  على  ويركز  فعلية.  ممار�صة 

واملهارات ال�صناعية الالزمة للتقدم املهني. هذا املقرر ميكنهم من العمل ب�صكل جيد يف بيئة عمل متنوعة ثقافيُا. 

بالإ�صافة اإىل ذلك، فاإنه ي�صاعد الطالب على التفكر يف املهارات التي يتعلمونها والفوائد املكت�صبة من جتربة التدريب.

)املتطلب ال�سابق: 90 �ساعة معتمدة(

ACF 499 بحث تطبيقي يف العلوم املالية واملحا�سبة
باملحا�صبة  املتعلقة  البحث  باأ�صا�صيات  الطالب  املقرر  يزود  التطبيقية.  املحا�صبة  لأبحاث  كمقدمة  املقرر  اإعداد  مت 

املالية والإدارية ويقومون بالتحقيق يف املعلومات املحا�صبية واإدخالها واإبالغ الإدارة عنها. كما مت ت�صميم املقرر لبناء 

املهارات الأ�صا�صية للطالب لإجراء البحوث املحا�صبية التطبيقية التي توظف بنجاح.

)ACF 491 :املتطلب ال�سابق(

وصف متطلبات التخصص االختيارية 

(E) (2) مبادئ الإدارة BA 109

يتناول املقرر مفاهيم املنظمة وخ�صائ�صها واأ�صكالها القانونية. ويركز على توفري فهم �صامل لوظائف املنظمة )الإنتاج 

والت�صويق والتمويل واملوارد الب�صرية واملعرفة واملعلومات والإدارة. بالإ�صافة اإىل ذلك، فاإنه يغطي عالقة املنظمة مع 

البيئة املحيطة بها.

)BA 108 :املتطلب ال�سابق(
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(E) نقود وبنوك ECO 208

هذا املقرر هو درا�صة متهيدية لدور املال يف النظام القت�صادي، مع الرتكيز على الأ�صواق واملوؤ�ص�صات، حيث يوجد 

العديد من املجالت التي توؤدي اإىل جوانب خمتلفة من القت�صاد الكلي احلديث. يركز املقرر على بع�س العنا�صر 

املفيدة على التعليم اقت�صادي الفعال ويغطي املجالت الفرعية، الأ�صواق املالية واملوؤ�ص�صات املالية والبنوك املركزية 

والتمويل الدويل والنظرية النقدية. و�صوف يركز الطالب اهتمامهم على الأ�صواق واملوؤ�ص�صات وتقدمي النظرية النقدية.

)ECO102 + ACF151 :املتطلب ال�سابق(

ACF 231 املحا�سبة ال�سريبية

ال�صريبي  والتهرب  املزدوجة  وال�صرائب  عام  ب�صكل  ال�صرائب  دفع  مثل  ال�صرائب،  جوانب  خمتلف  املقرر  يتناول 

وامل�صاواة ال�صريبية. وعلى وجه اخل�صو�س، يتم تغطية اجلوانب النظرية والعملية ل�صريبة الدخل وقوانني �صريبة 

املبيعات يف العامل ويو�صح ذلك من خالل الأمثلة واحلالت.

)ACF204 :املتطلب ال�سابق(

ACF 241 حما�سبة حكومية

للربح  الهادفة  غري  واملنظمات  احلكومة  يف  املحا�صبية  واملمار�صات  للمبادئ  الأ�صا�صية  املفاهيم  املقرر  يغطي  �صوف 

ومفاهيم امليزانية وتخ�صي�س ح�صابات ال�صندوق للوحدات احلكومية والرقابة املالية.

)ACF102 :املتطلب ال�سابق(

(E) اأ�ساليب كمية يف الإدارة BA 241

والإح�صائية  الريا�صية  الكفاءة  يطور  وهو  الإدارة،  يف  الكمية  الأ�صاليب  وتطبيقات  ملفاهيم  مقدمة  املقرر  يقدم 

الالزمة لت�صهيل التقدم يف مقررات اإدارة العمليات واتخاذ القرارات التجارية، ولكن هذا املقرر يعتمد على املفاهيم 

والتحليل الذي تدر�س يف مبداأ الإح�صاء )STA101(. يركز املقرر على تطوير الأ�صاليب الكمية مثل الربجمة اخلطية 

واحل�صا�صية والنظرية الثنائية وم�صاكل الإي�صال والتخ�صي�س ونظرية ال�صبكة والطابور بالإ�صافة اإىل خط النتظار 

الربحي  غري  والقطاع  واحلكومة  الأعمال  قطاعات  جميع  يف  الكمية  الأ�صاليب  وت�صتخدم  واملحاكاة.  اللعبة  ونظرية 

لالقت�صاد. ويجب اأن ت�صاهم امل�صاركة الفعالة يف �صنع القرار وفهم وتف�صري البيانات الإح�صائية.

)STA101 :املتطلب ال�سابق(

ACF 455 احلاكمية املوؤ�س�سية

والتحديات  املوؤ�ص�صي  الفكر  وتطور  ال�صركات  الأ�صا�صية حلوكمة  باملفاهيم  املتعلقة  املوا�صيع  املقرر عددًا من  يتناول 

املقرر مفهوم  يتناول  كما  ال�صركات.  فعالية حوكمة  ل�صمان  وع�صرة مبادئ  ال�صركات  تواجه حوكمة  التي  الأخالقية 

املعنية يف حوكمة  ودور اجلهات  ال�صركات  بحوكمة  امل�صاهمني وعالقتها  وواجباتها وحقوق  ومبادئها  الوكالة  نظرية 

يتناول  ذلك،  على  وعالوة  الداخليني(.  واملدققني  اخلارجيني  واملدققني  الإدارة  وجمل�س  التدقيق  )جلنة  ال�صركات 

املقرر اإدارة املخاطر وكفاية راأ�س املال واإدارة خماطر الئتمان واإدارة خماطر ال�صيولة واإدارة اخلزينة واإدارة املخاطر 
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واإدارة حمفظة ال�صيولة امل�صتقرة واإدارة خماطر ال�صوق واإدارة خماطر اأ�صعار الفائدة واإدارة خماطر العملة وال�صفافية 

والإف�صاح يف البيانات املالية للبنوك والعالقة بني حتليل املخاطر والإ�صراف على البنوك.

)ACF 354 :املتطلب ال�سابق(

 (E) موا�سيع خمتارة يف املحا�سبة والتمويل ACF492

على  للعمل  املتقدمني  الطالب  وهو ميكن جمموعات �صغرية من  واملالية،  املحا�صبة  املوا�صيع يف  بع�س  املقرر  يقدم 

موا�صيع خمتارة يف حما�صبة ومتويل الفوائد وتطوير قدرتها على متابعة امل�صنفات ذات ال�صلة والقيام بعمل م�صتقل. 

قد تتغري حمتويات املقرر من �صنة اإىل اأخرى اعتمادًا على م�صلحة اأع�صاء هيئة التدري�س والطالب.

)ACF  312 :املتطلب ال�سابق(
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بكالوريوس في نظم المعلومات اإلدارية 
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مواصفات البرنامج

بكالوريو�س يف نظم املعلومات الإداريةعنوان الربنامج

جامعة العلوم التطبيقيةاملوؤ�ص�صة املانحة

جامعة العلوم التطبيقيةاملوؤ�ص�صة التعليمية

وزارة الرتبية والتعليم، مملكة البحرينبرنامج معتمد من قبل

�صهادة بكالوريو�ساملوؤهل النهائي

2019-2021ال�صنة الدرا�صية
الإجنليزيةلغة التدري�س

دوام كاملنظام الدرا�صة

اأهداف الربنامج 

يهدف الربنامج اإىل :

1. توفري بيئة تعليمية وفر�س تعليمية ت�صمن ح�صول اخلريجني على معرفة وخربة متقدمة يف البنية الأ�صا�صية 
لنظم املعلومات وتطويرها وتنفيذها واإدارتها يف البيئة اخلارجية املتغرية التي تعمل فيها ال�صركات احلديثة،

2. تقدمي ال�صتفادة ب�صكل كامل من التقنيات النا�صئة.
3. اإعداد اخلريجني مبجموعة من املهارات العملية للتاأكد من اأنهم مهيوؤون جيدًا لتحليل امل�صكالت ب�صكل نقدي 

وتنفيذ احللول ذات ال�صلة املطلوبة ملهنة احرتافية يف اإدارة نظم املعلومات الإدارية.

4. تعليم الطالب كيفية نقل معارفهم ومهاراتهم الفنية يف بيئة الأعمال واكت�صاب فهم لكيفية تاأثري التكنولوجيا 
اإيجابيًا على جناح الأعمال.

اأخالقيًا  امل�صاهمة  من  لتمكينهم  ال�صخ�صية  التنمية  ومهارات  للطالب  احلياة  مدى  التعلم  مهارات  تعزيز   .5
وبطريقة م�صوؤولة اجتماعيًا على حد �صواء يف دورهم املهني وجتاه املجتمع ككل. 

6. تطوير مهارات التوا�صل والتوا�صل بني الطالب من خالل اأ�صاليب التعليم والتقييم املنا�صبة.
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هيكل البرنامج
1. الهيكل العام للربنامج

3 �صنوات - احلد الأدنى لفرتة الدرا�صة:  

- احلد الأق�صى لفرتة الدرا�صة:   8 �صنوات

- عدد ال�صاعات املعتمدة:             135 �صاعة معتمدة

45 مقررا - عدد املقررات:   

الخطة الدراسية

ال�صنة الأوىل - الف�صل الأول )18 �صاعة معتمدة(

ا�صم املقرررمز املقرر
ال�صاعات 

املعتمدة
املتطلب ال�صابق

CS1043مهارات احلا�صوب-
BA108)E( )1( 3مبادئ الدارة-

MATH102)E( 3ريا�صيات العمال-
ACF101 )E( )1( 3مبادئ املحا�صبة-
POL1103مدخل اىل العلوم ال�صيا�صية-
ENG1113اإجنليزي فوق املتو�صط-

ال�صنة الأوىل - الف�صل الثاين )18 �صاعة معتمدة(

ا�صم املقرررمز املقرر
ال�صاعات 

املعتمدة
املتطلب ال�صابق

ENG1123اجنليزي متقدمENG 111
HR1063حقوق الن�صان-

ACF151)1( 3ادارة ماليةACF 101
ARB1013اللغة العربية-
ECO102)E( 3مبادئ القت�صاد اجلزئي-

-3اختياري جامعة )1(-
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ال�صنة الثانية - الف�صل الأول )18 �صاعة معتمدة(

ا�صم املقرررمز املقرر
ال�صاعات 

املعتمدة
املتطلب ال�صابق

BA1613مقدمة يف ريادة العمال-
BA109 )E( )2( 3مبادئ الدارةBA 108
STA1013مبادئ الح�صاءMATH 102
HBH1053تاريخ و ح�صارة البحرين-
MIS2313الربجمة وهياكل البياناتCS 104
MIS2113نظم املعلومات الداريةBA 108+CS 104

ال�صنة الثانية - الف�صل الثاين )18 �صاعة معتمدة(

ا�صم املقرررمز املقرر
ال�صاعات 

املعتمدة
املتطلب ال�صابق

-3اختياري جامعة )2(-
BA218 )E( 3مبادئ الت�صويقBA 108
MIS2403البنى التحتية لنظم املعلوماتMIS 231
BA241 )E( 3ا�صاليب كمية يف الدارةSTA 101
MIS2513ادارة موارد املعلوماتMIS 211
BA307)E( 3ا�صاليب البحث العلمي-

ال�صنة الثالثة - الف�صل الأول )18 �صاعة معتمدة(

ا�صم املقرررمز املقرر
ال�صاعات 

املعتمدة
املتطلب ال�صابق

ECO103)E( 3مبادئ القت�صاد الكليECO 102
BA238 )E( 3ادارة املوارد الب�صريةBA 109
MIS2553ادارة قواعد املعرفةMIS 211
BA349 )E( 3ادارة العملياتBA 241+BA 109
MIS3443مقدمه يف نظم قواعد البياناتMIS 240

-3متطلب تخ�ص�س اختياري )1(-
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ال�صنة الثالثة - الف�صل الثاين )18 �صاعة معتمدة(

ا�صم املقرررمز املقرر
ال�صاعات 

املعتمدة
املتطلب ال�صابق

-3متطلب تخ�ص�س اختياري )2(-
MIS3213حتليل نظم املعلوماتMIS 344
MIS3323الربجمة املرئيةMIS 231
MIS3123نظم دعم القرار اللكرتونيةMIS 211
MIS3143نظم املعلومات املتكاملةMIS 211
MIS3563تدقيق نظم املعلوماتMIS 211

ال�صنة الرابعة - الف�صل الأول )15 �صاعة معتمدة(

ا�صم املقرررمز املقرر
ال�صاعات 

املعتمدة
املتطلب ال�صابق

MIS3433امن تظم املعلوماتMIS 240
MIS3613العمال اللكرتونيةMIS 211
MIS3633مو�صوعات خا�صة لنظم املعلوماتMIS 312+ MIS 314
MIS4453احلو�صبة املتنقلةMIS 240
MIS46290�صاعة معتمدة3تدريب ميداين 

ال�صنة الرابعة - الف�صل الثاين )12 �صاعة معتمدة(

ا�صم املقرررمز املقرر
ال�صاعات 

املعتمدة
املتطلب ال�صابق

MIS4223ت�صميم وتنفيذ نظم املعلوماتMIS 321

MIS464
بحث تطبيقي يف نظم املعلومات 

الدارية
3MIS 462

MIS4563ادارة م�صاريع نظم املعلوماتBA 241
MIS4543اخالقيات نظم املعلومات الداريةMIS 240
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2- المستويات والمقررات
متطلبات الجامعة اإلجبارية

ا�صم املقرررمز املقرر
ال�صاعات 

املعتمدة
املتطلب ال�صابق

ARB 1013اللغة العربية-
ENG 1113اجنليزي فوق املتو�صطENG 111
ENG 1123اجنليزي متقدم-
CS 1043مهارات حا�صوب-
BA 1613مقدمة يف ريادة الأعمال-

HBH 1053تاريخ و ح�صارة البحرين-
HR 1063حقوق الن�صان-

متطلبات الجامعة االختيارية

ا�صم املقرررمز املقرر
ال�صاعات 

املعتمدة
املتطلب ال�صابق

ISL 1013الثقافة ال�صالمية-
ISL 1033ال�صالم و ق�صايا الع�صر-
ISL 1023الخالق يف ال�صالم-
SPT 1013مو�صوعات خا�صة-
LFS 1023تطوير مهارات التفكري والت�صال-
SOC 1013مدخل اىل علم الجتماع-
MAN 1013الن�صان و البيئة-
LIB 1013مدخل اىل علم املكتبات-
CS 2053تطبيقات احلا�صوبCS 104

متطلبات الكلية اإلجبارية 

ا�صم املقرررمز املقرر
ال�صاعات 

املعتمدة
املتطلب ال�صابق

MATH 102)E( 3ريا�صيات العمال-
STA 1013مبادئ الح�صاءMATH 102
BA 307)E( 3ا�صاليب البحث العلمي-

ECO 103)E( 3مبادئ القت�صاد الكليECO 102
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ECO 102)E( 3مبادئ القت�صاد اجلزئي-
ACF 101)E( )1( 3مبادئ املحا�صبة-
BA 108)E( )1( 3مبادئ الدارة-

BA 2018 )E( 3مبادئ الت�صويقBA 108
POL 110)E( 3مدخل اىل العلوم ال�صيا�صية-

متطلبات التخصص االجبارية

ا�صم املقرررمز املقرر
ال�صاعات 

املعتمدة
املتطلب ال�صابق

MIS 2113نظم املعلومات الداريةCS 104 + BA 108
MIS 3123نظم دعم القرار اللكرتونيةMIS 211
MIS 2553ادارة قواعد املعرفةMIS 211
MIS 4223ت�صميم وتنفيذ نظم املعلوماتMIS 321
MIS 4453احلو�صبة املتنقلةMIS 204
MIS 4543اخالقيات نظم املعلومات الداريةMIS 240
MIS 3443مقدمه يف نظم قواعد البياناتMIS 240
BA 109)E( )2( 3مبادئ الدارةBA 108
BA 241)E( 3ا�صاليب كمية يف الدارةSTA 101
BA 238 )E( 3ادارة املوارد الب�صريةBA 109
MIS 2403البنى التحتية لنظم املعلوماتMIS 231
BA 349 )E( 3ادارة العملياتBA 241 + BA 109
MIS 3563تدقيق نظم املعلوماتMIS 211
MIS 3213حتليل نظم املعلوماتCS 331
MIS 4563ادارة م�صاريع نظم املعلوماتBA 241
MIS 2313الربجمة وهياكل البياناتCS 104
MIS 3143نظم املعلومات املتكاملةMIS 211
MIS 361 )E( 3العمال اللكرتونيةMIS 211
MIS 3323الربجمة املرئيةMIS 231
MIS 3433امن وحماية نظم املعلوماتMIS 240
MIS 3633مو�صوعات خا�صة لنظم املعلوماتMIS 312 + MIS 314
MIS 2513ادارة موارد املعلوماتMIS 211
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MIS 464
بحث تطبيقي يف نظم املعلومات 

الدارية
3MIS 462

MIS 4623تدريب ميداينMIS 321
ACF 151)E( )1( 3الإدارة املاليةACF 101

متطلبات التخصص االختيارية

ا�صم املقرررمز املقرر

ال�صاعات 

املعتمدة

املتطلب ال�صابق

MIS4653ذكاء العمالBA108 + MIS255
MIS2103نظم املعلومات املاليةMIS211 + ACF101
BA 258)E( 3نظرية املنظمةBA109 + ENG 111
BA 332 )E( 3اإت�صالت اإداريةBA109 + ENG 111
MIS4363تطوير تطبيقات الويب-

مخرجات البرنامج التعليمية 

خمرجات الربنامج التعليمية)PILOs( ، طرق التعليم والتعلم، والتقييم

A. الفهم واملعرفة

A1
اإظهار املعرفة النقدية للمفاهيم الأ�صا�صية لنظم املعلومات مبا يف ذلك على �صبيل املثال ل احل�صر 

البنية الأ�صا�صية لنظم املعلومات واأمن وحماية نظم املعلومات والأخالقيات والتطبيق الناجح للنظم 

يف �صياق الأعمال.

A3
اإظهار املعرفة العملية النقدية لأدوات نظم املعلومات وتكنولوجيا املعلومات التي يتم ا�صتخدامها يف 

الت�صميم وتنفيذ وتقييم و�صمان ومراجعة نظم املعلومات الإدارية.

طرق التعليم والتعلم

1.  املحا�صرات التفاعلية.
2.  املناق�صات اجلماعية/ الفردية.
3.  التجارب التو�صيحية والعملية.

4.  التعلم املبا�صر وامل�صتقل.
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طرق التقييم

1.  المتحانات.
2.  المتحانات التحريرية.

3.  التقارير املكتوبة.
4.  املهام العملية.

B. املهارات اخلا�سة باملو�سوع

B1
حتديد امل�صاكل يف اختيار/ ت�صميم وتنفيذ نظم املعلومات حلل م�صاكل العمل وتطبيق نقدي لفهم 

وا�صع النطاق لنظم املعلومات والبنية الأ�صا�صية والأدوات والعنا�صر وال�صياق الذي ميكن ا�صتخدامه 

بفعالية.

B2
على  امل�صاكل  حلل  املنا�صبة  وال�صرتاتيجيات  والنظم  والتقنيات  والأدوات  النظريات  تطبيق  يجب 

جمموعة من م�صاكل العمل يف كل من ال�صياقات املحددة واملعروفة جيًدا.

طرق التعليم والتعلم

1.  املحا�صرات التفاعلية.
2.  تقدمي اأمثلة متعددة ملواقف العامل احلقيقي خالل املحا�صرات التفاعلية.

3.  ا�صتخدام خمتربات احلا�صوب للتعليم العملي والتجربة الإي�صاحية.
4.  زيارات العمل امليداين اإىل موقع العمل.

5.  التدريب امليداين.
6.  امل�صاريع.
طرق التقييم

1.  المتحان التحريري.
2.  املهام العملية.

3.  تدريبات حلل امل�صكالت.
4.  امل�صاريع اجلماعية والفردية.

5.  تقرير التدريب امليداين.
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C. مهارات التفكري الناقد

C1
وتقييمها  وتوليفها  وال�صتخدام  واملفاهيم  املعلومات  نظم  لتحليل  الطرق  من  جمموعة  ا�صتخدام 

ب�صكل نقدي.

C2
القدرة على التحليل واقرتاح احللول املتعلقة مب�صاكل العمل اعتمادًا على املعرفة العملية لعنا�صر 

تكنولوجيا املعلومات وجمموعة من حلول نظم املعلومات املختلفة.

طرق التعليم والتعلم

1.  املحا�صرات التفاعلية.
2.  عر�س الأفكار من خالل الر�صوم البيانية واخلرائط الذهنية واملخططات البيانية والر�صوم البيانية واإن�صاء 

)UML( على �صبيل املثال.

3.  درا�صات احلالة التي تتطلب التحليل وال�صتخال�س لت�صخي�س امل�صاكل واقرتاح احللول.
4.  املناق�صات اجلماعية/ الفردية.

5.  تقنيات الع�صف الذهني وحل امل�صكالت.
طرق التقييم

1.  المتحانات التحريرية.
2.  المتحانات التي تتطلب حتليل نظم املعلومات وحل امل�صكالت.

3.  تقرير حتليل احلالة.
4.  امل�صاركة الفردية/ اجلماعية يف حتليل م�صاكل العمل.

5.  المتحانات.
D. املهارات العامة والتحويلية

D1
ا�صتخدام مهارات خا�صة للتوا�صل مع الزمالء واملخت�صني يف جمال نظم املعلومات لتنا�صب البحث 

مع احل�صور وال�صتفادة املنا�صبة لتكنولوجيا املعلومات والت�صالت عند تقدمي العرو�س التقدميية 

الر�صمية.

D2
العمل ب�صكل م�صتقل على م�صتوى اخت�صا�صي لإظهار امل�صوؤولية الفردية اأو امل�صرتكة عند القت�صاء 

لرئا�صة امل�صاريع اأو امل�صاركة يف امل�صاريع اجلماعية لإظهار القيادة و�صنع القرار ومهارات التعامل 

مع الآخرين.
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طرق التعليم والتعلم

1.  املحا�صرات التفاعلية.
2.  املناق�صات ال�صفية.

3.  امل�صاريع الفردية/ اجلماعية.
4.  الكتابة الفنية.

5.  التدريب.

طرق التقييم

1.  املهام التحريرية.
2.  العر�س ال�صفهي.
3.  العمل اجلماعي.

4.  كتابة التقرير.
5.  اأنظمة ووثائق امل�صتخدم النهائي.

ربط المخرجات التعليمية للبرنامج 

متطلبات الربنامج الجبارية

CILOsا�صم املقرررمز املقررالرقم
PILOs

A1A2B1B2C1C2D1D2

1BA109(E) (2) مبادئ الدارة

a1√
a2√
b1√
b2√
c1√
c2
d1√
d2√
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2ACF151(1) ادارة مالية

a1√
a2√
b1√
b2√
c1√
c2√
d1√
d2√

3MIS211نظم املعلومات الدارية

a1√
a2√
b1√
b2√
c1√
c2√
d1√
d2√

4MIS231الربجمة وهياكل البيانات

a1√
a2√
b1√
b2
c1√
c2
d1√
d2√

5BA238(E) ادارة املوارد الب�صرية

a1√
a2
b1√
b2
c1√
c2
d1√
d2
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6MIS240البنى التحتية لنظم املعلومات

a1√
a2√
b1√
b2√
c1√
c2√
d1√
d2√

7
BA241(E) ا�صاليب كمية يف الدارة

a1√
a2
b1√
b2
c1√
c2
d1√
d2√

8MIS251ادارة موارد املعلومات

a1√
a2√
b1√
b2√
c1√
c2√
d1√
d2√

9MIS255ادارة قواعد املعرفة

a1√
a2√
b1√
b2√
c1√
c2√
d1√
d2√
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10BA307ا�صاليب البحث العلمي

a1√
a2
b1√
b2√
c1
c2√
d1√
d2√

11MIS312نظم دعم القرار الإلكرتونية

a1√
a2√
b1√
b2√
c1√
c2√
d1√
d2√

12MIS314نظم املعلومات املتكاملة

a1√
a2√
b1√
b2√
c1√
c2
d1√
d2√

13MIS321حتليل نظم املعلومات

a1√
a2√
b1√
b2√
c1√
c2√
d1√
d2√
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14MIS344مقدمه يف نظم قواعد البيانات

a1√
a2√
b1√
b2√
c1√
c2√
d1√
d2√

15MIS332الربجمة املرئية

a1√
a2√
b1√
b2
c1√
c2√
d1√
d2

16MIS343اأمن وحماية نظم املعلومات

a1√
a2√
b1√
b2√
c1√
c2√
d1√
d2√

17BA349(E) ادارة العمليات

a1√
a2
b1√
b2√
c1√
c2
d1√
d2√
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18MIS356تدقيق نظم املعلومات

a1√
a2√
b1√
b2√
c1√
c2√
d1√
d2√

19MIS361العمال اللكرتونية

a1√
a2√
b1√
b2√
c1√
c2√
d1√
d2√

20MIS363
مو�صوعات خا�صة يف نظم 

املعلومات

a1√
a2√
b1√
b2
c1√
c2√
d1√
d2√

21MIS422ت�صميم وتنفيذ نظم املعلومات

a1√
a2√
b1√
b2√
c1√
c2√
d1√
d2√
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22MIS445احلو�صبة املتنقلة

a1√
a2√
b1√
b2√
c1√
c2√
d1√
d2√

23MIS454اخالقيات نظم املعلومات الدارية

a1√
a2√
b1√
b2√
c1√
c2√
d1√
d2√

24MIS456ادارة م�صاريع نظم املعلومات

a1√
a2√
b1√
b2√
c1√
c2√
d1√
d2√

25MIS462تدريب ميداين

a1√
a2
b1√
b2
c1√
c2
d1√
d2√
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26MIS464
بحث تطبيقي يف نظم املعلومات 

الدارية

a1√
a2√
b1√
b2√
c1√
c2√
d1√
d2√

مقررات الربنامج الختيارية

CILOsا�صم املقرررمز املقررالرقم
PILOs

A1A2B1B2C1C2D1D2

1MIS210نظم املعلومات املالية

a1√
a2√
b1√
b2√
c1√
c2√
d1√
d2√

2BA258(E) نظرية املنظمة

a1√
a2√
b1√
b2√
c1√
c2
d1√
d2√
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3BA332ات�صالت ادارية

a1√
a2
b1√
b2√
c1√
c2
d1√
d2√

4MIS436تطوير تطبيقات الويب

a1√
a2√
b1√
b2√
c1√
c2√
d1√
d2√

5MIS465ذكاء العمال

a1√
a2√
b1√
b2√
c1√
c2√
d1√
d2√
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مقررات الكلية الجبارية

1ACF101(1) مبادئ حما�صبة

a1√
a2
b1√
b2
c1√
c2
d1√
d2√

2STA101مبادئ يف الح�صاء

a1√
a2√
b1√
b2
c1√
c2
d1√
d2

3ECO102مبادئ يف القت�صاد اجلزئي

a1√
a2
b1√
b2
c1√
c2√
d1√
d2√
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4MATH102ريا�صيات العمال

a1√
a2√
b1√
b2
c1
c2
d1
d2

5ECO103مبادئ يف القت�صاد امللي

a1√
a2√
b1√
b2
c1√
c2√
d1√
d2

6BA108(E) (1) مبادئ يف الدارة

a1√
a2√
b1√
b2√
c1√
c2
d1√
d2√

7POL110مدخل اىل العلوم ال�صيا�صية

a1√
a2√
b1√
b2
c1√
c2
d1√
d2√
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8BA218مبادئ الت�صويق

a1√
a2
b1√
b2
c1√
c2
d1√
d2√

وصف متطلبات التخصص اإلجبارية
 )1) )E( مبادئ املحا�سبة ACF101

)التدوين  املحا�صبة  ودورة  الأ�صا�صية  املحا�صبية  واملعادلة  والفر�صيات  والأ�ص�س  املحا�صبة  مفاهيم  على  املقرر  يركز 

ال�صركة  لت�صويق  املحا�صبة  ودورة  املدخالت  وتعديل  املالية(  والبيانات  املحاكمة  ميزان  واإعداد  احل�صابية  والعملية 

وح�صاب تكلفة املخزون يف اإطار اأنظمة اجلرد الدورية والدائمة.

)املتطلب ال�سابق : ل يوجد(

STA101 مبادئ الإح�ساء

يعد مقرر مبادئ الإح�صاء مقرر متقدم وتكاملي جلميع طالب كليتني )العلوم الإدارية والآداب والعلوم(. ميثل هذا 

املقرر للطلبة حتدي ممتع حول كيفية تقدمي و�صف البيانات الإح�صائية املتعلقة باحلياة العملية للطالب، كما يدر�س 

املقرر الإح�صاء ال�صتدليل كرتابط وتكامل لتوظيفه عمليًا. يوظف الطالب جميع املعارف املكت�صبة من مقررات اإدارة 

الأعمال ال�صابقة اإىل جانب هذا املقرر.

)MATH102 : املتطلب ال�سابق(

  )E( مبادئ القت�ساد اجلزئي ECO102

القت�صاد هو كيفية تلبية رغبات النا�س يف مواجهة املوارد املحدودة. يتناول املقرر فرعني رئي�صيني لالقت�صاد هما 

القت�صاد اجلزئي والقت�صاد الكلي. يتناول القت�صاد اجلزئي �صلوك الأ�صر املعي�صية وال�صركات الفردية وهو مو�صوع 

هذا املقرر. يتعلق هذا املقرر باأداء ال�صناعات الفردية و�صلوك وحدات اتخاذ القرارات القت�صادية الفردية: تبحث 

�صركات الأعمال والأ�صر القرارات التي تتخذها ال�صركات الفردية وامل�صتهلكني وكيف يتم تن�صيق هذه القرارات يف 

الأ�صواق. يتناول املقرر بالتف�صيل درا�صة كيفية اتخاذ الأ�صر قرارات ب�صاأن ماهية ال�صلع التي ت�صرتيها وكيفية اتخاذ 

وال�صركات  الأ�صر  �صلوك  درا�صة  متنح  له.  املنتجة  واجلهة  اإنتاجه  وكيفية  اإنتاجه  ميكن  ما  ب�صاأن  قرارات  ال�صركات 

اأن يقوم  ال�صوق  واإمدادات املنتجني يف  امل�صتهلكني  للتفاعل بني طلبات  الثاقبة وال�صرورية لفهم كيف ميكن  النظرة 

بتحديد الأ�صعار.

)املتطلب ال�سابق : ل يوجد(
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 )E( ريا�سيات الأعمال MATH102 

اخلط  ومعادلت  امل�صافة  و�صيغة  املجموعات  نظرية  مثل  التجارية  الريا�صيات  مو�صوعات  على  املقرر  هذا  يركز 

اأنواع الوظائف املختلفة ويكون قادًرا على حل  وامل�صفوفات والتكامل وال�صتقاق. �صيتعلم الطالب خالل هذه املقرر 

م�صائل الدالة ور�صمها بيانيًا. كما �صيطور املقرر من قدرة الطالب ومهاراته يف الريا�صيات ب�صكل عام.

)املتطلب ال�سابق : ل يوجد(

 )E( مبادئ القت�ساد الكلي ECO103

مت ت�صميم مقرر مبادئ القت�صاد الكلي كمقرر افتتاحي على م�صتوى الكلية يف القت�صاد الكلي وكاأ�صا�س للدرا�صة يف 

الكلية. تت�صمن حمتويات املقرر حتليل الدخل القومي ومكوناته واملوؤ�صرات القت�صادية والت�صخم والبطالة والنقود 

�صيتمكن  العاملية.  والتجارة  القت�صادي  والنمو  احلكومية  والنقدية  املالية  وال�صيا�صة  ال�صتقرار  و�صيا�صات  والبنوك 

الطالب عند النتهاء من املقرر من اإن�صاء وتف�صري وت�صنيف وحتليل الر�صوم البيانية واملخططات والبيانات من اأجل 

و�صف و�صرح املفاهيم القت�صادية.

)ECO102 : املتطلب ال�سابق(

 )E( مدخل اإىل العلوم ال�سيا�سية POL110

يقدم املقرر للطالب املفاهيم والأفكار الأ�صا�صية يف جمال العلوم ال�صيا�صية. يعرف املقرر الطالب العالقة بني العلوم 

ال�صيا�صية والتخ�ص�صات الأخرى ويطور فهمهم للمفاهيم الأ�صا�صية مثل »الدولة« و«احلكومة« و«الأحزاب ال�صيا�صية« 

العام  والراأي  ال�صيا�صية  والتن�صئة  ال�صيا�صي  النظام  مثل  مهمة  مو�صوعات  على  املقرر  ي�صدد  امل�صالح«.  و«جماعات 

وكذلك العالقات الدولية. كما يعرف الطالب بتطور النظام الدويل وال�صيا�صة اخلارجية واملنظمات الدولية.

)املتطلب ال�سابق : ل يوجد(

  )1) )E( مبادئ الإدارة BA108

هو مقرر متهيدي لدرا�صة الإدارة والدور الذي ت�صطلع به يف املنظمات. يعرف املقرر الطالب على اأفكار امل�صتويات 

بلمحة  املقرر  يبداأ  الناجحني.  واملديرين  املوظفني  لكيفية عمل  ويطور فهمهم  الإدارية  واملفاهيم  واملهارات  الإدارية 

تاريخية عن جمال الإدارة وتطور الأفكار الإدارية. بالإ�صافة اإىل ذلك يركز على عملية الإدارة اأو الوظائف الإدارية 

مثل التخطيط والتنظيم والقيادة والهيمنة.

)املتطلب ال�سابق : ل يوجد(

  )E( مبادئ الت�سويق BA218 

يقدم هذا املقرر خلفية وا�صعة ملفهوم الت�صويق ودور الت�صويق يف املوؤ�ص�صة والبيئة اخلارجية. كما يقدم للطالب الأدوات 

الأ�صا�صية وبع�س الأدوات املتقدمة للت�صويق. �صيتعلم الطالب خالل املقرر التفكري كاأنه م�صّوق و�صيفهم كيف ي�صتخدم 

مديرو الت�صويق عنا�صر الت�صويق لتمكني موؤ�ص�صة اأعمالهم من احل�صول على ميزة تناف�صية.

)BA108 : املتطلب ال�سابق(
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 )E( اأ�ساليب البحث العلمي BA307

يدر�س املقرر نطاق واأهمية البحوث التجارية ويعرف الطالب على خمتلف جوانب البحوث التجارية واأنواعها واأدواتها 

املقرر  يغطي  احلقيقية.  احلياة  مواقف  على  التجارية  البحوث  تقنيات  تطبيق  كيفية  الطالب  �صيتعلم  واأ�صاليبها. 

موا�صيع مثل حتديد املو�صوع من قبل الطالب واقرتاح الفر�صية و�صياغة البحوث البحثية وتطوير بحث الأدب واختيار 

ت�صميم البحوث واملنهجيات. بالإ�صافة اإىل ذلك، �صيتعلم الطالب تقنيات جمع املعطيات الأولية والثانوية مع تطبيقها 

على م�صاكل حمددة وتو�صيع النطاق وت�صميم اأداة البحث وت�صميم النماذج.

)املتطلب ال�سابق : ل يوجد(

   )2) )E( مبادئ الإدارة BA109

يتناول املقرر مفاهيم املنظمة وخ�صائ�صها واأ�صكالها القانونية. يركز املقرر على توفري فهم �صامل لوظائف املنظمة: 

عالقة  يغطي  فاإنه  ذلك،  اإىل  بالإ�صافة  والإدارة.  واملعلومات  واملعرفة  الب�صرية  واملوارد  والتمويل  والت�صويق  الإنتاج 

املنظمة مع البيئة املحيطة بها.

)BA108 : املتطلب ال�سابق(

 )1) )E( الإدارة املالية ACF151

يعرف املقرر الطالب على مفاهيم واأدوات الإدارة املالية ويركز على اتخاذ القرارات يف �صياق مايل ولذلك فهو يبحث 

التقنيات التي ت�صتخدم يف الأعمال التجارية لتخاذ القرارات التي تتوافق مع اجلهود الرامية اإىل زيادة ثروة اأ�صحاب 

والقيمة  املايل  التحليل  احل�صر  ل  املثال  �صبيل  على  تناولها  مت  التي  املو�صوعات  ت�صمل  ال�صركات.  بيئة  يف  الأعمال 

الزمنية للنقود وميزانية راأ�س املال واملخاطر والعائد وتقييم التدفقات النقدية امل�صتقبلية وتقييم الأ�صهم وال�صندات 

والتمويل طويل الأجل.

)ACF101 : املتطلب ال�سابق(

 MIS211 نظم املعلومات الإدارية

النظم  املقرر على  يركز  الأعمال.  بيئة  تواجهها يف  التي  للم�صاكل  الكمبيوتر  اإىل  امل�صتندة  املقرر احللول  يقدم هذا 

لتحقيق مزايا  املعلومات  اأنظمة  فاعلية ل�صتخدام  الطرق  اأكرث  الطالب  �صيتعلم  املعلومات.  نظم  وتقنيات  ومفاهيم 

تناف�صية لل�صركة. ت�صمل املو�صوعات: اأنواع اأنظمة املعلومات وتطبيقات الكمبيوتر وتكنولوجيا املعلومات واكت�صاب ميزة 

تناف�صية مع املوارد الرئي�صية لأنظمة معلومات تقنية املعلومات ودمج البيئات املتعاونة والتجارة الإلكرتونية واأنظمة 

البيانات وم�صتودعات  التوريد وقواعد  �صل�صلة  واإدارة  العمالء  واإدارة عالقات  املوؤ�ص�صة  القرار وتخطيط موارد  دعم 

البيانات. 

)BA108 + CS104 :املتطلبات ال�سابقة(

 MIS231 الربجمة وهياكل البيانات

يقدم املقرر للطالب مفاهيم الربجمة املنظمة مع اأدوات الربجمة. كما يقدم اأنواع هياكل البيانات والعمليات البدائية 

املرتبطة بكل منط وتنفيذ �صي++ لبع�س العمليات الأولية. املو�صوعات التي �صيتم تغطيتها )اخلوارزميات، �صي++، 
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اأدوات لغة الربجمة )املدخالت والإخراج والختيار والتكرار والأ�صاليب وامل�صفوفات( واأنواع هياكل البيانات )القائمة 

املرتبطة واملجموعات وال�صفوف والأ�صجار(.

)CS104 : املتطلب ال�سابق(

MIS332 الربجمة املرئية
�صيتعلم  امل�صكالت.  حل  يف  وا�صتخدامها  وعنا�صرها  واأدواتها  املرئية  الربجمة  مفاهيم  للطالب  املقرر  هذا  يقدم 

الطالب كيفية ت�صميم وكتابة وتنفيذ الربنامج مع لغة الربجمة با�صتخدام فيجوال بي�صك )Visual BASIC(. يتم 

تغطية املو�صوعات التالية يف هذا املقرر: واجهة امل�صتخدم مع اأدواتها )مربعات احلوار ومربعات الن�صو�س والأزرار 

ومربعات القوائم ومربعات التحرير واأزرار الراديو واأزرار الختيار وما اإىل ذلك( والدورات وبيانات الختيار واأجهزة 

ا كيف ميكن اأن تقوم اأدوات فيجوال بي�صك )Visual BASIC( بالر�صوم املتحركة  �صبط الوقت. �صيتعلم الطالب اأي�صً

واإن�صاء م�صتعر�س ويب وتو�صيل برنامج مرئي اأ�صا�صي بقاعدة بيانات. 

)MIS231 : املتطلب ال�سابق(

 )E( اإدارة املوارد الب�سرية BA238 

املرتبط  والفهم  التف�صيلية  باملعرفة  لتعريف الطالب  الب�صرية  املوارد  اإدارة  املقرر هو مقرر متهيدي يف جمال  هذا 

ميكن  كما  الب�صرية.  املوارد  اإدارة  مبوؤ�صر  املرتبطة  الرئي�صية  واملفاهيم  واملبادئ  النظريات  املقرر  يغطي  باملجال. 

الطالب من مواجهة التحديات وال�صعوبات الرئي�صية التي تواجههم يف بيئة اإدارة املوارد الب�صرية ويقدم لهم الأدوات 

التي  والق�صايا  امل�صاكل  مع  للتعامل  الب�صرية  املوارد  اإدارة  متخ�ص�صي  قبل  من  امل�صتخدمة  واملمار�صات  والتقنيات 

�صودفت يف مكان العمل والتي قد يكون بع�صها غري حمدد املعامل.

)BA109 : املتطلب ال�سابق(

 )E( اأ�ساليب كمية يف الإدارة BA241
يقدم هذا املقرر مقدمة عن املفاهيم والنظريات واملبادئ املرتبطة وتطبيق الأ�صاليب الكمية يف الإدارة. يقوم املقرر 

لتخاذ  الالزمة  العمليات  اإدارة  مثل  جمالت  يف  التقدم  لت�صهيل  الالزمة  والإح�صائية  الريا�صية  الكفاءة  بتطوير 

القرارات. يعتمد املقرر على املفاهيم والتقنيات التحليلية التي تدر�س يف مبداأ الإح�صاء )STA101(. يركز املقرر 

على تطوير الأ�صاليب الكمية الأكرث تطورًا مثل الربجمة اخلطية واحل�صا�صية والنظرية الثنائية. وت�صتخدم الأ�صاليب 

الكمية يف جميع قطاعات الأعمال واحلكومة والقطاع غري الربحي لالقت�صاد. يجب اأن ت�صاهم امل�صاركة الفعالة يف 

�صنع القرار وفهم وتف�صري البيانات الإح�صائية.

)STA101 : املتطلب ال�سابق(

MIS240  البنى التحتية لنظم املعلومات 
يقدم هذا املقرر للطالب درا�صة متقدمة للبنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات الالزمة لت�صغيل وتطبيق نظم املعلومات. 

الكمبيوتر )العنا�صر  والأمن( و�صبكات  والأنواع  والوظائف  الت�صغيل )الهيكل  باأنظمة  املتعلقة  املو�صوعات  تناول  يتم 

والربوتوكولت والتطبيقات( واحلو�صبة ال�صحابية ومراكز البيانات التي �صيتم تغطيتها يف املقرر.

)MIS231 : املتطلب ال�سابق(
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MIS251  اإدارة موارد املعلومات

يهدف املقرر اإىل تو�صيع نطاق معرفة الطالب التف�صيلية ببيئة الأعمال من خالل تعريف الطالب بكيفية اإدارة موارد 

املعلومات يف بيئة الأعمال. يطرح املقرر موا�صيع ت�صمل تاأثري تكنولوجيا املعلومات على الأعمال التجارية وا�صرتاتيجية 

تكنولوجيا املعلومات وحوكمة تكنولوجيا املعلومات وعمليات تكنولوجيا املعلومات وتخطيط تكنولوجيا املعلومات ودور 

مدير املعلومات يف املوؤ�ص�صة.

)MIS211 : املتطلب ال�سابق(

 MIS312 نظم دعم القرار الإلكرتوين

الهدف من هذا املقرر هو ا�صتك�صاف جمال نظم دعم القرار والتحقق من الدعم الفعال للتقنيات الأ�صا�صية املرتبطة 

بها لعملية �صنع القرار. كما يهدف املقرر اإىل تطوير فهم املنهجيات والتقنيات والنمذجة امل�صتخدمة يف نظم دعم 

القرار وذكاء الأعمال التجارية.

)MIS211 : املتطلب ال�سابق(

MIS314 نظم املعلومات املتكاملة

اأنظمة  مع  املتكاملة  التجارية  العمليات  ب�صكل خا�س على  الرتكيز  مع  املوؤ�ص�صة،  لأنظمة  �صاملة  املقرر مراجعة  يوفر 

اإدارة موارد ال�صركة )ERP(. يوفر املقرر تغطية مف�صلة لبنية اأنظمة املوؤ�ص�صة والبيانات يف اأنظمة املوؤ�ص�صة ومن�صات 

ا العمليات التجارية الرئي�صية التي تدعمها اأنظمة  تطبيق اأنظمة اإدارة موارد ال�صركة )ERP(. يغطي هذا املقرر اأي�صً

اإدارة موارد ال�صركة )ERP(. احلديثة.

 )MIS211 : املتطلب ال�سابق(

MIS321  حتليل نظم املعلومات

يقدم املقرر للطالب حتليل نظم املعلومات ويوفر مهارات حتليل متطلبات نظم املعلومات وموا�صفات النظام املنطقي، 

�صيتعلم الطالب العديد من النهج والأدوات املنهجية لإدارة عملية التحليل والتقنيات التي من �صاأنها اأن ت�صمح لهم 

بتحليل النظم يف بيئة الفريق.

)CS331 : املتطلب ال�سابق(

 MIS344 مقدمة يف نظم قواعد البيانات

ملناهج  الطالب  فهم  بتو�صيع  يقوم  فهو  البيانات،  قواعد  اأنظمة  وفهم  الطالب  معرفة  تطوير  على  املقرر  يعمل هذا 

�صيانة امللفات ومعاجلتها من خالل تقدمي و�صرح مفاهيم اأنظمة قواعد البيانات وتطور اأنظمة قواعد البيانات واأنواع 

قواعد البيانات، ويتم اأخريًا تو�صيح ما يلي ب�صكل �صامل: الكيان واخل�صائ�س وقاعدة البيانات العالئقية وبنية قاعدة 

البيانات  قواعد  لغة  مثل  البيانات  قاعدة  معاجلة  ولغات  البيانات  وتعريف  البيانات  قاعدة  منذجة  وطرق  البيانات 

.)SQL(

)MIS240 : املتطلب ال�سابق(
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MIS343 اأمن وحماية نظم املعلومات
اأمن  مفاهيم  موا�صيع  وي�صمل  املعلومات  لنظم  الأمنية  واملمار�صات  باملبادئ  تتعلق  خمتلفة  موا�صيع  املقرر  يغطي 

املعلومات الأ�صا�صية وتقنيات الهجوم ال�صائعة و�صيا�صات الأمان واأدوات الت�صفري الأ�صا�صية واأنظمة التوثيق والتحكم 

يف الو�صول واأنواع الربامج ال�صارة. بالإ�صافة اإىل ذلك، يبحث املقرر يف الق�صايا القانونية والأخالقية املتعلقة باأمن 

اأنظمة املعلومات.

)MIS240 : املتطلب ال�سابق(

 )E( اإدارة العمليات BA349
مت ت�صميم املقرر لتزويد الطالب باملعرفة واملهارات ذات ال�صلة مع التحول الفعال للمدخالت )املواد والعمالة وراأ�س 

املال والإدارة )اإىل املخرجات )املنتجات اأو اخلدمات( بطريقة ت�صتك�صف مقرتحات قيمة ال�صركة لعمالئها مبا يتوافق 

مع ا�صرتاتيجية الأعمال يف هذه ال�صركة. ي�صمل املقرر موا�صيع اختيار وت�صميم املنتجات وتخطيط القدرات واختيار 

الت�صنيع  واأنظمة  املادية  املتطلبات  وتخطيط  الكلي  الإنتاج  وتخطيط  واجلدولة  والت�صميم  املرافق  وموقع  العمليات 

احلديثة واأ�ص�س امل�صتقبل. ي�صاهم املقرر يف تطوير الطالب كمحرتفني م�صتقلني وم�صوؤولني يف بيئة الأعمال.

)BA109 + BA241 :املتطلبات ال�سابقة(

MIS255  اإدارة قواعد املعرفة
يقدم املقرر للطالب مفاهيم اإدارة املعرفة والقوى التي تقود اأنظمة اإدارة املعرفة. �صيدر�س الطالب امل�صائل املتعلقة 

باإدارة املعرفة واأنواع املعرفة وتوليد املعرفة ونقل املعرفة وحلول اإدارة املعرفة وتقنيات اإدارة املعرفة والبنية التحتية 

لأنظمة اإدارة املعرفة. ويعرف املقرر الطالب على تطبيقات اأنظمة اإدارة املعرفة.

)MIS211 : املتطلب ال�سابق(

MIS356 تدقيق نظم املعلومات
يقدم املقرر املفاهيم الأ�صا�صية لتدقيق ومراقبة نظم املعلومات، حيث ين�صب الرتكيز الرئي�صي لهذا املقرر على فهم 

�صوابط التدقيق واأنواع ال�صوابط واأثرها وكيفية اإدارتها وتدقيقها. �صيقدم املفاهيم والتقنيات امل�صتخدمة يف عمليات 

املمار�صات  اأف�صل  مع  والتعامل  التدقيق  اإدارة  الطالب  و�صيتعلم  املعلومات  ونظم  املعلومات  تكنولوجيا  نظم  تدقيق 

واملعايري واملتطلبات التنظيمية وحتكم املعلومات وال�صوابط.

)MIS211 : املتطلب ال�سابق(

  )E( الأعمال الإلكرتونية MIS361
يوفر هذا املقرر للطالب معرفة متقدمة باملفاهيم التكنولوجية والآثار القت�صادية والد�صتور الهيكلي لأنظمة الأعمال 

الإلكرتونية مثل التجارة من �صركة ل�صركة والتجارة من �صركة مل�صتهلك والتجارة من م�صتهلك مل�صتهلك والتجارة من 

احلكومة اإىل اإدارة الأعمال واأي تقنية نا�صئة اأخرى. كما �صيتم تغطية حلول اأنظمة املوؤ�ص�صة وتقنيات الدفع وق�صايا 

اأمن املعلومات وعالقات العمالء والق�صايا الجتماعية والقانونية. يركز املقرر على كيفية تنفيذ الأعمال اإلكرتونيًا من 

خالل جمموعة من املن�صات الرقمية.

)MIS211 : املتطلب ال�سابق(
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MIS363 مو�سوعات خا�سة لنظم املعلومات
يهدف هذا املقرر اإىل تزويد الطالب مبعرفة تف�صيلية باملو�صوعات املختارة يف اأنظمة املعلومات التي تعك�س الجتاهات 

النا�صئة اأو جمالت الهتمام بنظم املعلومات التي مل تتم تغطيتها بتعمق يف املقررات الأخرى يف درجة البكالوريو�س يف 

نظم املعلومات الإدارية. يتناول املقرر حالًيا التطورات والبحث يف املو�صوعات التالية: الو�صائط الجتماعية واإنرتنت 

اجلديدة  املو�صوعات  معرفة  للطالب  يتيح  بالتايل  املقرر  فاإن  ال�صخمة.  والبيانات  ال�صحابية  واحلو�صبة  الأ�صياء 

وامل�صتجدة املتعلقة با�صتخدام تقنيات نظام املعلومات اجلديدة واملبتكرة واأ�صاليب الإدارة وق�صايا الندماج والق�صايا 

املهنية  الأهمية  ذات  املعرفة  جمالت  املقرر  يغطي  الإدارية.  املعلومات  نظم  على  توؤثر  التي  ال�صلة  ذات  املعا�صرة 

ملمار�صي ومديري نظم املعلومات. �صتتم مراجعة حمتويات املقرر ب�صكل دوري )مع مراعاة املوافقات ذات ال�صلة من 

الكلية واجلامعة( لت�صمني موا�صيع اأو بحوث اأخرى لها اأو من املحتمل اأن يكون لها تاأثري كبري على تطوير وا�صتخدام 

نظم املعلومات.

)MIS312 + MIS314 :املتطلبات ال�سابقة(

MIS422  ت�سميم وتنفيذ نظم املعلومات 
يزود  ت�صميم.  اإىل  اجلديد  النظام  موا�صفات  وحتويل  املعلومات  نظم  تطوير  ملراجعة  متقدمة  معرفة  املقرر  يقدم 

املقرر ت�صميم خمرجات فعالة وت�صميم مدخالت فعالة وت�صميم قاعدة البيانات وت�صميم واجهة امل�صتخدم الفعالة 

امل�صتخدم  والتجربة واحل�صول على موافقة  والت�صفري  الت�صميم  ووثائق  البيانات  لإدخال  دقيقة  اإجراءات  وت�صميم 

وتدريب امل�صتخدمني وتنفيذ النظام.

)MIS321 : املتطلب ال�سابق(

MIS464 بحث تطبيقي يف نظم املعلومات الإدارية
 يطبق الطالب منهجيات البحث املنا�صبة ب�صكل منهجي بهدف تطوير اإما تطبيق برجمي مع تقرير بحثي م�صاحب 

له اأو تقرير بحث �صامل ي�صتند اإىل م�صروع بحث اآخر �صاري املفعول مت اختياره من قبل الطالب ومت اعتماده من قبل 

املحا�صر. �صيتم توجيه م�صروع البحث عادة الذي مت اإجراوؤه اإىل �صعوبات اأو مواقف م�صاريع حقيقية، مما مينح فر�صة 

فردية للطالب لتحمل م�صوؤولية تنفيذ البحوث التطبيقية مع توجيهات من امل�صرف. �صيوظف الطالب املعرفة واملهارات 

املكت�صبة يف املقررات التي �صبق درا�صتها وتنفيذها يف البحث. �صيطلب من الطالب تخطيط العمل والوفاء باملواعيد 

النهائية، كما يجب عليهم اإثبات نتائج التحقيق وكتابة تقرير �صامل.

)MIS462 : املتطلب ال�سابق(

MIS445 احلو�سبة املتنقلة
يغطي هذ املقرر ب�صكل �صامل جميع جوانب احلو�صبة املتنقلة ومن�صات احلو�صبة املتنقلة وال�صبكات الال�صلكية والأبنية 

والأمن والإدارة وتطبيقات احلو�صبة املحمولة مثل الر�صائل املتنقلة ووكالء الأجهزة املحمولة وتطبيقات ال�صت�صعار. 

يتعامل املقرر مع اأ�صا�صيات تقنية الأجهزة املحمولة ويبني عليها ب�صكل تدريجي للنظر يف مو�صوعات اأكرث تعقيًدا، مبا 

يف ذلك الت�صالت ال�صبكية والال�صلكية وتطبيقات احلو�صبة املحمولة واملن�صات والربامج الو�صيطة وال�صبكات املحلية 

الال�صلكية وال�صبكات ال�صخ�صية والأمان الال�صلكي واملواقع الال�صلكية والإدارة الال�صلكية والدعم. 

)MIS240 : املتطلب ال�سابق(
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MIS454 اأخالقيات نظم املعلومات الإدارية
يهدف هذا املقرر اإىل تزويد الطالب باأ�صا�س قوي حول املبادئ واملفاهيم التي تقوم عليها درا�صة الأخالق واكت�صابهم 

اإدارة نظم املعلومات. يركز املقرر على  معرفة عميقة حول كيفية تاأثري املفاهيم والإجراءات الأخالقية على جمال 

املفاهيم الأ�صا�صية لالأخالقيات واملعايري الأخالقية لنظم املعلومات واملهنيني وم�صتخدمي اأنظمة املعلومات والق�صايا 

الأخالقية املتعلقة باخل�صو�صية واجلرائم الرقمية.

)MIS240 : املتطلب ال�سابق(

MIS456  اإدارة م�ساريع نظم املعلومات
يناق�س هذا املقرر العمليات والأ�صاليب والتقنيات والأدوات التي ت�صتخدمها املوؤ�ص�صات لإدارة م�صاريع اأنظمة املعلومات 

اخلا�صة بها. يغطي املقرر منهجية بدء وتخطيط وتنفيذ واإ�صراف واإغالق امل�صاريع. يعترب هذا املقرر اأن اإدارة امل�صروع 

يف املوؤ�ص�صة احلديثة هي ن�صاط دقيق قائم على الفريق، حيث تعد الأمناط املختلفة من التقنيات مبا يف ذلك برامج 

اإدارة امل�صاريع بالإ�صافة اإىل الربامج لدعم التعاون اجلماعي جزًءا ل يتجزاأ من عملية اإدارة امل�صروع. يقر هذا املقرر 

ا باأن اإدارة امل�صروع تنطوي على ا�صتخدام املوارد داخل املنظمة بالإ�صافة اإىل املوارد الأخرى املكت�صبة من خارج  اأي�صً

املوؤ�ص�صة.

)BA241 : املتطلب ال�سابق(

MIS462 تدريب ميداين
التدريب امليداين عبارة عن مقرر ذو �صاعات معتمدة. مينح هذا املقرر الطالب خربة عمل قد مت الإعداد لها م�صبقًا. 

كما يدعم املقرر حتقيق الأهداف ال�صخ�صية للطالب باأ�صلوب يتما�صى مع اأهداف املوؤ�ص�صة اأو الوكالة املهنية. يوفر 

يف  املهارات  تطوير  وت�صجيع  الوظيفية  اخليارات  واختبار  الوظيفية  اخليارات  ل�صتك�صاف  ا  فر�صً الداخلي  التدريب 

اإىل تطوير مهارات جديدة  بالإ�صافة  العملية  النظرية واخلربة  بالربط بني  للطالب  التدريب  ي�صمح  جمال حمدد. 

ميكن نقلها اإىل اأ�صحاب العمل يف امل�صتقبل.

)املتطلبات ال�سابقة: 90 �ساعة معتمدة(

وصف متطلبات التخصص االختيارية

MIS210 نظم املعلومات املالية
يهتم نظم املعلومات املالية بكيفية تاأثري نظم املعلومات املحو�صبة على التقاط البيانات املالية ومعاجلتها والت�صال 

اأي الأ�صخا�س والتكنولوجيا والتدابري وال�صوابط  اأنظمة املعلومات املالية،  بها. يعرف هذا املقرر الطالب مبكونات 

الأنظمة.  هذه  على  الداخلية  ال�صوابط  على  الرتكيز  مع  واخلارجية،  الداخلية  الإلكرتونية  الأعمال  لإدارة  الالزمة 

يقدم هذا املقرر ال�صعوبات يف البيئة املالية من خالل احللول املعتمدة على الكمبيوتر. يركز املقرر على مفاهيم نظم 

املعلومات والتكنولوجيا املطبقة يف �صياق الأعمال، كما يدر�س اأهمية نظم املعلومات املالية يف ك�صف ومنع الحتيال. 

�صيتعلم الطالب اأكرث الطرق فعالية ل�صتخدام نظم املعلومات يف البيئة املالية، كما �صيكت�صب الطالب فهًما متقدًما 

لأهمية تطبيق اأنظمة املعلومات املالية الفعالة يف �صياق الأعمال.

)MIS211 + ACF101 :املتطلبات ال�سابقة(
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 )E( نظرية املنظمة BA258

يتناول املقرر املوا�صيع وامل�صائل الرئي�صية املتعلقة بالنظرية التنظيمية التي ت�صاعد الطالب يف فهم وحتليل املنظمات. 

املتعلقة بدورة حياة  امل�صائل  املقرر  يتناول  واأهدافها. كما  ن�صاأتها  املنظمة وكيفية عملها و�صبب  املقرر ماهية  يبحث 

املنظمات: كيف تنمو وتنجو وكذلك مو�صوع البيئة التي تعمل فيها املنظمة. بالإ�صافة اإىل ذلك، يت�صمن النظريات 

واملعلومات العملية حول اأنواع خمتلفة من الهياكل التنظيمية والتغيري التنظيمي والثقافة التنظيمية والبتكار داخل 

املنظمات.

 )BA109 + ENG111( :املتطلبات ال�سابقة

BA332 الت�سالت التجارية

التوا�صل  عملية  اأهمية  على  املقرر  يركز  وال�صفوية.  املكتوبة  التجارية  لالت�صالت  الأ�صا�صية  املفاهيم  املقرر  يتناول 

واأهدافها واأنواعها حيث يتيح للطالب حتقيق الكفاءات يف كتابة الأعمال التجارية مبا يف ذلك اأنباء الر�صائل التجارية 

ال�صارة اأو ال�صيئة واملذكرات والربيد الإلكرتوين والر�صائل املقنعة والتقارير الر�صمية. كما يعزز املقرر قدرات الطالب 

يف ا�صتخدام الت�صالت الإلكرتونية والتكنولوجيا املالئمة لوظائف الأعمال املعا�صرة. بالإ�صافة اإىل ذلك، فاإنه ميهد 

الطريق لتنمية الطالب ال�صخ�صية كمحرتفني يف عامل الأعمال.

)BA108 + ENG102( :املتطلبات ال�سابقة

MIS436  تطوير تطبيقات الويب

يغطي هذا املقرر املفاهيم املطلوبة لإثبات املعرفة الدقيقة بربجمة خوادم تطبيقات الويب. �صيكت�صب الطالب معرفة 

متقدمة بالعنا�صر املعمارية الأ�صا�صية يف برجمة مواقع الويب التي تنتج املحتوى ب�صكل فعال. تت�صمن اأدوات التطوير 

 .)PHP( اإت�س بي اإل )HTML( وجافا �صكريبت )JavaScript( وبي  اإم  اإت�س تي  التي �صيتم تقدميها:  الأ�صا�صية 

كما �صيغطي املقرر املو�صوعات ذات ال�صلة التي تتناول تطوير املحتوى عند ال�صرورة حتى يتمكن الطالب من بناء 

تطبيقات مهمة.

)املتطلب ال�سابق : ل يوجد(

MIS465 ذكاء الأعمال

واإمكانيات  التنظيمية  الذاكرة  قدرات  ت�صمل  التي  اإمكانياتها  مع  الأعمال  ذكاء  مفاهيم  الدرا�صي  املقرر  هذا  يقدم 

التكامل واإمكانيات العرو�س التقدميية واأدوات وتقنيات ذكاء الأعمال.  يغطي حمتوى املادة يف هذا املقرر خمتلف 

جوانب ا�صتق�صاء املعلومات، مبا يف ذلك تاأثريات الأعمال والتقنيات والإدارة وتطوير ا�صتق�صاء املعلومات.

)MIS255 + BA108 :املتطلبات ال�سابقة(



107

بكالوريوس في العلوم السياسية 



108

وصف البرنامج
من�سق الربنامج:  دكتور اأ�سامة علي زين العابدين

الطابق الرابع:       مكتب رقم)415(

هاتف املكتب:         16036186

الفاك�س:                 17728915

osama.elabdin@asu.edu.bh :الربيد اللكرتوين

مواصفات البرنامج

بكالوريو�س يف العلوم ال�صيا�صيةعنوان الربنامج

جامعة العلوم التطبيقيةاملوؤ�ص�صة املانحة

جامعة العلوم التطبيقيةاملوؤ�ص�صة التعليمية

وزارة الرتبية والتعليم، مملكة البحرينبرنامج معتمد من قبل

�صهادة بكالوريو�ساملوؤهل النهائي

2019-2021ال�صنة الدرا�صية
العربية لغة التدري�س

دوام كاملنظام الدرا�صة

اأهداف الربنامج 

يهدف الربنامج اإىل:

1. تلبية احتياجات املجتمع يف مملكة البحرين ودول املنطقة بتخريج كوادر من املتخ�ص�صني املوؤهلني يف حقل 
والقليمية  الدولية  واملنظمات  الدبلوما�صي  املجال  يف  للعمل  امل�صكالت  حل  على  القادرين  ال�صيا�صية  العلوم 

ومنظمات املجتمع املدين والوزارات واملوؤ�ص�صات العامة واخلا�صة وو�صائل العالم وموؤ�ص�صات �صناعة الراأي 

العام.

اعداد خريج ملم باملعارف ال�صا�صية واملتقدمة يف فروع العلوم ال�صيا�صية املختلفة، وميتلك قدرًا وافيًا من   .2
املهارات: الذهنية والعملية ومهارات الت�صال والتفكري الناقد توؤهله لدخول �صوق العمل وامل�صاهمة يف خدمة 

املجتمع.

3. اعداد خريج قادر على البحث العلمي اجلماعي والفردي يف املجالت املختلفة للعلوم ال�صيا�صية. 
4. تاأهيل الطلبة للدرا�صات العليا يف جمال العلوم ال�صيا�صية واملجالت ذات العالقة.

5.  امل�صاهمة يف التن�صئة ال�صيا�صية وتعميق قيم املواطنة ال�صاحلة وتر�صيخ القيم ال�صلوكية والوطنية القائمة على 
احلوار املو�صوعي والت�صامح واحرتام الآخر.
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هيكل البرنامج
1. الهيكل العام للربنامج

3 �صنوات - احلد الأدنى لفرتة الدرا�صة:  

- احلد الأق�صى لفرتة الدرا�صة:   8 �صنوات

- عدد ال�صاعات املعتمدة:             135 �صاعة معتمدة

45 مقررا - عدد املقررات:   

الخطة الدراسية

ال�صنة الأوىل - الف�صل الأول )15 �صاعة معتمدة(

املتطلب ال�صابقال�صاعات املعتمدةا�صم املقرررمز املقرر

 POL1013  مدخل اإىل العلوم ال�صيا�صية-
CS1013مهارات احلا�صوب-

ENG101)1( 3اللغة الجنليزية-
MATH1013ريا�صيات الأعمال-

-3جامعة اختيارية )1(-

ال�صنة الأوىل - الف�صل الثاين )15 �صاعة معتمدة(

املتطلب ال�صابقال�صاعات املعتمدةا�صم املقرررمز املقرر

BA101)1( 3مبادئ الإدارة-
ACC101)1( 3مبادئ املحا�صبة-
ENG102)2( 3اللغة الجنليزيةENG101
HR1063حقوق الإن�صان-

 POL 1313 مبادىء العالقات الدولية-

ال�صنة الثانية - الف�صل الأول )18 �صاعة معتمدة(

املتطلب ال�صابقال�صاعات املعتمدةا�صم املقرررمز املقرر

ARB1013اللغة العربية-
BA1613مقدمة يف ريادة الأعمال-

ECO1043مبادئ القت�صاد اجلزئي-
HBH1053تاريخ وح�صارة البحرين-
STA1013مبادئ الإح�صاءMATH101

 POL 1243  مبادىء قانون -
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ال�صنة الثانية - الف�صل الثاين )18 �صاعة معتمدة(

املتطلب ال�صابقال�صاعات املعتمدةا�صم املقرررمز املقرر

BA2113مبادئ الت�صويقBA101
POL 121  3نظم �صيا�صية مقارنةPOL 101
POL 1253قانون د�صتورىPOL 124
 POL 2113ا لفكر ال�صيا�صى القدمي والو�صيط POL 101

-3جامعة اختيارية )2(-
       POL 268 3   قراءات �صيا�صية باللغة الجنليزيةENG102+POL 101

ال�صنة الثالثة - الف�صل الأول )18 �صاعة معتمدة(

املتطلب ال�صابقال�صاعات املعتمدةا�صم املقرررمز املقرر

POL 2343املنظمات الدوليةPOL 131
POL 2513علم الإجتماع ال�صيا�صى POL 101
POL 2333اجلغرافيا ال�صيا�صيةPOL 131
POL 3223النظام ال�صيا�صى البحرينى     POL 121
POL 3123الفكر ال�صيا�صى احلديث واملعا�صرPOL 211
ECO1053مبادئ القت�صاد الكليECO104

ال�صنة الثالثة - الف�صل الثاين )15 �صاعة معتمدة(

املتطلب ال�صابقال�صاعات املعتمدةا�صم املقرررمز املقرر

 POL 3253النظم ال�صيا�صية العربيةPOL 121
POL3133النظرية ال�صيا�صيةPOL 312
POL 3423ال�صيا�صة اخلارجية املقارنةPOL 233
BA3033اأ�صاليب البحث العلمي-

POL3273الإدارة العامةPOL121

ال�صنة الرابعة - الف�صل الأول )18 �صاعة معتمدة(

املتطلب ال�صابقال�صاعات املعتمدةا�صم املقرررمز املقرر

POL 3613منهاج العلوم ال�صيا�صية BA 303
POL 3543 الراآى العام و الإعالمPOL251
POL 3433الدبلوما�صية فى النظرية واملمار�صةPOL 234
POL 36290 �صاعة معتمدة3تدريب ميدانى
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-3مقرر ق�صم اإختيارى )1(-
POL 439)E( 3ق�صايا دولية معا�صرةPOL 131+POL268

ال�صنة الرابعة - الف�صل الثاين )18 �صاعة معتمدة(

املتطلب ال�صابقال�صاعات املعتمدةا�صم املقرررمز املقرر

 POL433)E( 3النظام الإقت�صادى الدوىلPOL 131+POL 268
-3مقرر ق�صم اإختيارى )2(-

POL 4513 التنمية ال�صيا�صية POL 251
POL 4653الأخالقيات فى ال�صيا�صةPOL 313
POL 4343نظريات العالقات الدولية POL433
POL 4643بحث تطبيقى فى العلوم ال�صيا�صيةPOL 361 +POL 362

2- المستويات والمقررات
متطلبات الجامعة اإلجبارية

املتطلب ال�صابقال�صاعات املعتمدةا�صم املقرررمز املقرر

ARB 1013اللغة العربية-
ENG 1O2)2( 3اللغة الجنليزيةENG 101

CS 101 3مهارات حا�صوب-
HBH 1053تاريخ و ح�صارة البحرين-
HR 1063حقوق الإن�صان-

متطلبات الجامعة االختيارية

املتطلب ال�صابقال�صاعات املعتمدةا�صم املقرررمز املقرر

ISL1033ال�صالم و ق�صايا الع�صر-
ISL1023الخالق يف ال�صالم-
SPT1013مو�صوعات خا�صة-
SOC1013مدخل اىل علم الجتماع-
MAN1013الن�صان والبيئة-
LIB1013مدخل اىل علم املكتبات-
CS205 3تطبيقات حا�صوبCS 104
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متطلبات الكلية اإلجبارية 

املتطلب ال�صابقال�صاعات املعتمدةا�صم املقرررمز املقرر

MATH1013ريا�صيات العمال-
STA101  3مبادئ الح�صاءMATH 101
BA3033ا�صاليب البحث العلمي-

ECO1043مبادئ القت�صاد اجلزئي-
ACC101)1( 3مبادىء املحا�صبة-
BA101)1( 3مبادىء الدارة-

POL1013مدخل اىل العلوم ال�صيا�صية-
BA2113مبادئ الت�صويقBA101

ECO1053مبادئ القت�صاد الكليECO 104

متطلبات التخصص االجبارية

املتطلب ال�صابقال�صاعات املعتمدةا�صم املقرررمز املقرر

POL 3223النظام ال�صيا�صي البحرينيPOL 121
POL 1213نظم �صيا�صية مقارنةPOL 101
POL 2113الفكر ال�صيا�صي القدمي والو�صيطPOL 101
POL 3253النظم ال�صيا�صية العربيةPOL 121
POL 124 3مبادئ قانون-
POL 3133النظرية ال�صيا�صيةPOL 312
POL 3613منهاج العلوم ال�صيا�صيةBA 303
POL2513علم الجتماع ال�صيا�صيPOL 101
POL 3123الفكر ال�صيا�صي احلديث و املعا�صرPOL 211
POL 36290 �صاعة معتمدة3تدريب ميداين 
POL 2683قراءات �صيا�صية باللغة الجنليزيةENG 102+ POL 101
POL 464          3بحث تطبيقي يف العلوم ال�صيا�صيةPOL 361+ POL362
POL 1313مبادئ العالقات الدولية-
POL 3423ال�صيا�صة اخلارجية املقارنةPOL 233
POL 2333اجلغرافيا ال�صيا�صيةPOL 131
POL 2343 املنظمات الدوليةPOL 131
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POL 3433الدبلوما�صية يف النظرية و املمار�صةPOL 234
POL 4513التنمية ال�صيا�صيةPOL251
POL439)E( 3ق�صايا دولية معا�صرةPOL 131+POL 268
POL 3543الراأي العام والعالمPOL251
POL433)E( 3النظام القت�صادي الدويلPOL 131+POL 268
POL1253قانون د�صتوريPOL 124
POL465 3الخالقيات يف ال�صيا�صةPOL 313
POL 434 3نظريات العالقات الدوليةPOL 433
POL3273الإدارة العامةPOL 121

متطلبات التخصص االختيارية

املتطلب ال�صابقال�صاعات املعتمدةا�صم املقرررمز املقرر

POL 4363اإدارة الزمات الدوليةPOL 234
POL 3663مو�صوعات خا�صة يف العلوم ال�صيا�صيةPOL251
POL 4323دول اجلوار للوطن العربيPOL 233
POL 4143اأيدولوجيات �صيا�صية معا�صرةPOL 312
POL 4673درا�صات اإ�صرتاتيجيةPOL 233
POL 3263النظم النتخابيةPOL 121
POL 4313 مهارات التفاو�سPOL 343
POL 3533الأحزاب ال�صيا�صيةPOL251

مخرجات البرنامج التعليمية 

خمرجات الربنامج التعليمية)PILOs(، طرق التعليم والتعلم، والتقييم

A. الفهم واملعرفة

A1
اإمتالك معرفة ناقدة وفهم للمبادئ واملفاهيم والأ�صاليب اجلوهرية يف العلوم ال�صيا�صية واملجالت 

ذات العالقة.

A2
وطرق  املتخ�ص�صة  واملعايري  النظريات  وبع�س  املعا�صرة  للق�صايا  والفهم  الناقدة  املعرفة  اإظهار 

البحث العلمي يف املجالت املختلفة للعلوم ال�صيا�صية



114

طرق التعليم والتعلم

1.  املحا�صرات التفاعلية.
2.  املناق�صات الفردية واجلماعية.

3.  مناق�صة املقالت العلمية.
4.  العرو�س التقدميية.

5.  ا�صتخدام �صجرة املفاهيم.
6.  الواجبات.
طرق التقييم

1.  امتحانات املنت�صف والمتحانات النهائية.
2.  الختبارات الق�صرية.

3.  تقييم املناق�صات الفردية واجلماعية )تكويني(.
4.  تقييم مناق�صة املقالت العلمية )تكويني(.

5.  خطة البحث.
6.  تقرير التدريب.

7.  تقييم الواجبات.

B. املهارات اخلا�سة باملو�سوع

B1
واملجالت  ال�صيا�صية  بالعلوم  املتعلقة  واملفاهيم  النظريات  لتطبيق  املتخ�ص�صة  املهارات  ا�صتخدام 

ذات العالقة ملعاجلة امل�صكالت املعقدة يف البيئة ال�صيا�صية. 

B2
ا�صتخدام املهارات املتخ�ص�صة يف تطبيق طرق واأ�صاليب البحث العلمي لتق�س الق�صايا وامل�صكالت 

ال�صيا�صية ال�صائكة.

طرق التعليم والتعلم

1.  املحا�صرات التفاعلية.
. ) Simulation( 2.  مناذج املحاكاة

.)Case Study( 3.  درا�صة حالة
4.  املناق�صات الفردية واجلماعية.

5.  كتابة تقرير علمي.
6.  حل امل�صكالت.

7.  التطبيق العملي يف جهة التدريب.
8.  العرو�س التقدميية.
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طرق التقييم

1.  امتحانات املنت�صف والمتحانات النهائية.
2.  تقييم احلالت الدرا�صية / مناذج املحاكاة.

3.  تقييم املناق�صات الفردية واجلماعية )تكويني(.
4.  تقييم التقارير العلمية.
5.  الختبارات الق�صرية.

6.  حل امل�صكالت.
7.  عمل جماعي/ امل�صروع اجلماعي.

C. مهارات التفكري الناقد

C1
ال�صيا�صية واملجالت ذات  الدرا�صات  الأ�صاليب واملناهج املتخ�ص�صة يف حقل  ا�صتخدام نطاق من 

ال�صلة لتحديد امل�صكالت والتحديات يف البيئة ال�صيا�صية الوطنية والإقليمية والدولية.

C2
ل�صتنباط  العالقة  ذات  واملجالت  ال�صيا�صة  واملمار�صات يف جمال  للمعلومات  نقدي  اإجراء حتليل 

وتطبيق احللول للم�صكالت ال�صيا�صية والدولية املعقدة.

طرق التعليم والتعلم

1.  املحا�صرات التفاعلية.
2.  املناق�صات الفردية واجلماعية.

3.  مناذج املحاكاة.
4.  درا�صة احلالة.

5.  اإعداد التقارير والبحوث.
6.  العرو�س التقدميية.

طرق التقييم

1.  امتحانات املنت�صف والمتحانات النهائية.
2.  تقييم املناق�صات ال�صفية )تكويني(.

3.  حل امل�صكالت.
4.  تقييم درا�صة احلالة.

5.  العمال ال�صفية وامل�صروعات اجلماعية.
6.  تقييم التقارير والبحوث.
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D. املهارات العامة والتحويلية

D1
ا�صتخدام املهارات اخلا�صة للتوا�صل مع الأقران واملتخ�ص�صني وملعاجلة وعر�س البيانات وتف�صريها 

من خالل تطبيق تقنية املعلومات )با�صتخدام التطبيقات املنا�صبة(.

D2
العمل مب�صتوى اخت�صا�صي يف بيئة �صيا�صية متغرية ومتحولة �صمن فرق عمل مع حتمل امل�صوؤولية عن 

�صنع القرار واأعمال الآخرين.

طرق التعليم والتعلم

1.  املحا�صرات التفاعلية.
2.  املناق�صات الفردية واجلماعية.

3.  امل�صروع اجلماعي.
4.  التقارير الفردية.

5.  التطبيق العملي يف جهة التدريب.
6.  العرو�س التقدميية.

طرق التقييم

1.  عمل جماعي/ امل�صروع اجلماعي.
2.  تقييم التقارير الفردية.

3.  العرو�س التقدميية للعمل/ تقييم امل�صروع اجلماعي/ لتقرير التدريب.
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ربط المخرجات التعليمية للبرنامج
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A1A2A3A4B1B2C1C2C3D1D2ا�صم املقرررمز املقرر

POL322
النظام ال�صيا�صي 

البحريني
√√√√√√√√√

POL121
النظم ال�صيا�صية 

املقارنة
√√√√√√√

POL211
الفكر ال�صيا�صي 

القدمي والو�صيط
√√√√√√√√

POL325
النظم ال�صيا�صية 

العربية
√√√√√√√√√

POL124 مبادئ القانون√√√√√√√√

POL313النظرية ال�صيا�صية√√√√√√√√

POL361
منهاج العلوم 

ال�صيا�صية
√√√√√√√

POL251
علم الجتماع 

ال�صيا�صي
√√√√√√√√√√

POL312
الفكر ال�صيا�صي 

احلديث واملعا�صر
√√√√√√√√
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POL362تدريب ميداين√√√√√√√√

POL268 قراءات �صيا�صية

)E(
√√√√√√√√√√

POL464
بحث تطبيقي يف 

العلوم ال�صيا�صية          
√√√√√√√

POL131
مبادئ العالقات 

الدولية
√√√√√√√√√√

POL342
ال�صيا�صة اخلارجية 

املقارنة
√√√√√√

POL233
اجلغرافيا 

ال�صيا�صية
√√√√√√√√

POL234املنظمات الدولية √√√√√√√√√√

POL343
الدبلوما�صية يف 

النظرية واملمار�صة
√√√√√√√√√

POL327 الإدارة العامة√√√√√√√√√√

POL451التنمية ال�صيا�صية√√√√√√√

POL439
ق�صايا دولية 

)E( معا�صرة
√√√√√√√√√√

POL434
نظريات العالقات 

الدولية
√√√√√√√

POL433
النظام القت�صادي 

)E( الدويل
√√√√√√√√√

POL125قانون د�صتوري√√√√√√

POL465
الخالقيات يف 

ال�صيا�صة 
√√√√√√√

POL354
الراأي العام 

والإعالم
√√√√√√
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A1A2A3A4B1B2C1C2C3D1D2ا�صم املقرررمز املقرر

POL366
مو�صوعات خا�صة 

يف العلوم ال�صيا�صية
√√√√√√√√√√

POL353الأحزاب ال�صيا�صية√√√√√√√

POL432
دول اجلوار للوطن 

العربي
√√√√√√√√√

POL414
اأيدولوجيات 

�صيا�صية معا�صرة
√√√√√√√√

POL467
درا�صات 

ا�صرتاتيجية
√√√√√√√√

POL326النظم النتخابية√√√√√√

POL436
اإدارة الأزمات 

الدولية
√√√√√√√√√√

وصف متطلبات التخصص اإلجبارية
POL101 مدخل اىل العلوم ال�سيا�سية 

يهدف املقرر اإىل التعرف على املفاهيم وامل�صطلحات الأ�صا�صية مثل مفهوم ال�صيا�صة، وعلم ال�صيا�صة، والعالقة بني 

العلوم ال�صيا�صية والعلوم الإن�صانية الأخرى، وطرق البحث يف العلوم ال�صيا�صية، واملفاهيم الرئي�صية للعلوم ال�صيا�صية 

مثل الدولة ومفهومها ون�صاأتها ومهامها، واأنواع الدول، واأ�صكال احلكومات، والأحزاب ال�صيا�صية، وجماعات ال�صغط 

وامل�صلحة، والراأي العام، وموا�صيع العالقات الدولية مثل ال�صيا�صة اخلارجية، والنظام الدويل، واملنظمات الدولية.

)املتطلب ال�سابق: ل يوجد(

POL131 مبادىء العالقات الدولية

�صمم هذا املقرر  لالإحاطة باملعارف التف�صيلية  املتعلقة بالنظريات واملفاهيم واملبادىء الرئي�صية فى جمال العالقات 

العالقات  مفهوم  درا�صة:  خالل  من  وذلك  الدولية  بال�صاحة  املرتبطة  والتفاعالت  التحولت  باأهم  والإملام  الدولية 

الدولية واملفاهيم ذات ال�صلة، والإطالع على مناهج درا�صة العالقات الدولية. كما يتناول املقرر مراحل تطور النظام 

واليات  اأهدافها   – اخلارجية  ال�صيا�صة  درا�صة  جانب  اإىل  فيه،  املوؤثرة  العوامل  واأهم  وخ�صائ�صه  الدوىل  ال�صيا�صى 

تنفيذها، ودرا�صة القوة القومية فى العالقات الدولية، والبحث فى ظاهرة ال�صراع الدوىل، والوقوف على نظام توازن 

القوى ونظام الأمن اجلماعى فى العالقات الدولية، ف�صاًل عن التعرف على الأحالف الع�صكرية وال�صور الرئي�صية 

للحروب الدولية.

)املتطلب ال�سابق: ل يوجد(
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POL124 مبادىء قانون

القانونية  القاعدة  ومفهوم  وخ�صائ�صه،  القانون  ملفهوم  وفهم  تف�صيلية  مبعرفة  الطالب  لتزويد  املقرر   هذا  �صمم 

وانواعها، وعالقة القانون بالعلوم الإجتماعية، وماهية القانون العام وفروعه املختلفة، و ي�صتمل املقرر على التعريف 

باحلق وانواعه واأ�صخا�صه وكذلك احلماية القانونية للحق، ومفهوم الت�صريع وانواع الت�صريعات وكذلك طرق �صن هذه 

الت�صريعات، ويت�صمن املقرر مفهوم ال�صخ�صية القانونية حيث يتم تناولها من حيث اخل�صائ�س والنواع.

)املتطلب ال�سابق: ل يوجد(

POL121 نظم �سيا�سية مقارنة 

يتناول هذا املقرر معرفة تف�صيلية وفهم للنظم ال�صيا�صية املقارنة من منظور حتليلي مقارن، م�صتندا اإىل العديد من 

مناهج درا�صة النظم ال�صيا�صية املقارنة، مع الرتكيز على درا�صة خ�صائ�س اأنظمة احلكم ال�صيا�صية املختلفة كالنظم 

والنظام  الأمريكي،  كالنظام  تطبيقية  الدرا�صة مناذج  وتت�صمن  النيابية،  واجلمعية  واملختلطة  والربملانية  الرئا�صية 

الربيطاين، والنظام ال�صوي�صري والنظام الفرن�صي، ومناذج اأخرى من اأنظمة الدول النامية، بال�صافة اىل م�صتقبل 

النظم ال�صيا�صية يف ظل العوملة.

)POL101 :املتطلب ال�سابق(

POL125 قانون د�ستوري

�صمم هذا املقرر لتزويد الطالب مبعرفة تف�صيلية وفهم ملفهوم الد�صتور والقانون الد�صتوري، ومعرفة م�صادر القانون 

الد�صتور  بني  العالقة  لتحليل  املعلومات  وتنظيم  وا�صتخدام  الد�صاتري،  واأنواع  الد�صاتري،  ن�صاأة  واأ�صاليب  الد�صتوري، 

والنظام ال�صيا�صي واأ�صباب �صمو القواعد الد�صتورية، وتقدمي املعلومات والأفكار للمقارنة بني طرق تعديل الد�صاتري، 

والرقابة على د�صتورية القوانني، و الطرق املختلفة  لنهاية الد�صاتري، وحتليل تطور النظام الد�صتوري البحريني.

)POL124 :املتطلب ال�سابق(

POL211 الفكر ال�سيا�سى القدمي والو�سيط 

املو�صوعات  يف  املتقدمة  املهارات  وبع�س  الأ�صا�صية  واملهارات  والفهم  التف�صيلية  املعرفة  ليغطي  املقرر  هذا  �صمم 

التالية: البيئة املولدة لالأفكار ال�صيا�صية يف ح�صارات ال�صرق القدمي، واحل�صارات الغربية والإ�صالمية يف الع�صرين 

القدمي والو�صيط، مع درا�صة مناذج لكبار املفكرين يف احل�صارة الغربية كـ)الفكر اليوناين والروماين وامل�صيحي(، 

واملعا�صرة،  القدمية  الأفكار  الربط بني  وابن خلدون(، ذلك بهدف  والغزايل،  واملاوردي،  كـ)الفارابي،  والإ�صالمية 

وهو ما ي�صتلزم الرتكيز عليه لفهم الظواهر ال�صيا�صية، ودرا�صة الق�صايا الرئي�صية التي �صغلت التفكري ال�صيا�صي يف 

الع�صرين القدمي والو�صيط.

)POL101 :املتطلب ال�سابق(

POL268 قراءات �سيا�سية باللغة الجنليزية

�صمم هذا املقرر لتقدمي املعرفة والفهم املتقدم يف املو�صوعات التالية: الدولة الريعية، والرتابط القت�صادي، والأمن 

الغذائي واملائي يف ال�صرق الأو�صط. بالإ�صافة اإىل ذلك، مت ت�صميم هذا املقرر لتمكني الطالب من ا�صتخدام املهارات 
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اإىل متكني الطالب من  للتعامل مع بع�س املو�صوعات املعقدة مثل ق�صية الالجئني. كما ي�صعى هذا املقرر  املتقدمة 

ا�صتخدم جمموعة من الأ�صاليب لتحليل العديد من املو�صوعات ال�صيا�صية مثل �صنع ال�صيا�صة العامة، وتغري املناخ، 

واحلوكمة، واملغرتبني، والتكامل العربي.

)ENG102 + POL101 :املتطلب ال�سابق(

POL234 املنظمات الدولية

�صمم هذا املقرر لتقدمي املعرفة واملهارات املتقدمة يف املنظمات الدولية ويتناول املو�صوعات التالية: درا�صة املنظمات 

ن�صاأتها  مفهومها،  يتناول  حيث  الأخرى،  الوحدات  جانب  اىل  الدويل  النظام  يف  فاعلة  وحدات  باعتبارها  الدولية 

القانونية  الناحيتني  من  �صخ�صيتها  يدر�س  كما  املوؤ�ص�صي.  وتركيبها  فيها،  الع�صوية  �صروط  اأهدافها،  التاريخية، 

والوظيفية على امل�صتوى الدويل والإقليمي. ويتطرق اىل درا�صة املنظمات العاملية والقليمية ومعايري التمييز بينهما. 

ويتناول اأي�صًا تقييم الوظائف والأعمال التي تقوم بها املنظمات الدولية، ومدى فاعليتها يف النظام الدويل، ويحلل اأثر 

العوملة واملتغريات الدولية على فاعلية التنظيم الدويل. ويركز كنماذج على منظمة الأمم املتحدة وفروعها ووكالتها 

املتخ�ص�صة، جامعة الدول العربية، جمل�س التعاون اخلليجي.

)POL131 :املتطلب ال�سابق(

POL251 علم الجتماع ال�سيا�سي 

�صمم هذا املقرر ليزود الطلبة مبعرفة متقدمة حول بع�س مو�صوعات الجتماع ال�صيا�صي، وبنطاق وا�صع من اأ�صاليب 

التقييم والنقد، وبع�س املهارات املتقدمة يف التوا�صل وعر�س الفكار والعمل يف �صياقات متغرية ، وذلك من خالل 

املنهجية  والجتاهات  ومو�صوعاته  ال�صيا�صي  الجتماع  مفهوم   : مثل  الرئي�صة  ال�صيا�صي  الجتماع  علم  مو�صوعات 

العام  الراأي  قوتها،  وم�صادر  ال�صيا�صية  النخب  احلديث،  املدين  املجتمع  ومفهوم  باملجتمع  الدولة  عالقة  لدرا�صته، 

ال�صيا�صية،  امل�صاركة  الآيديولوجيا،  ال�صيا�صية،  التن�صئة  ال�صيا�صية،  الثقافة  البريوقراطية،   ، قيا�صه  وطرق  واأهميته 

الأحزاب ال�صيا�صية، جماعات ال�صغط وامل�صلحة، ونظريات التنمية يف الدول النامية.  

)POL101 :املتطلب ال�سابق(

POL233 اجلغرافيا ال�سيا�سية

املفاهيم  التالية:  املو�صوعات  ويتناول  ال�صيا�صية،  املتقدمة يف اجلغرافيا  واملهارات  املعرفة  لتقدمي  املقرر  �صمم هذا 

الطبيعية  الدولة؛  مقومات  الإخت�صا�س،  العلمي يف هذا  البحث  ومناهج  ال�صيا�صية،  للجغرافيا  الأ�صا�صية  والعنا�صر 

اجلغرافيا  وعالقة  والدويل،  الإقليمي  دورها  وعلى  داخليًا،  ال�صيا�صي  �صلوكها  على  واأثرها  والقت�صادية،  والب�صرية 

اأثر  املو�صوع.  هذا  يف  احلا�صلة  والتطورات  الدولية  ال�صيا�صة  على  واأثرها  القوة  نظريات  باجليوبولتك�س،  ال�صيا�صية 

التقدم التكنولوجي على اجلغرافيا ال�صيا�صية ومفاهيمها احلديثة، مع طرح مناذج لبع�س النزاعات القليمية حول 

املياه واحلدود مع الرتكيز على اخل�صائ�س اجليوبوليتيكية للوطن العربي ومن �صمنها منطقة اخلليج العربي وب�صكل 

خا�س مملكة البحرين.

)POL131 :املتطلب ال�سابق(
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POL322 النظام ال�سيا�سي البحريني

ال�صيا�صي  النظام  وبيئة  خ�صائ�س  التالية:  املو�صوعات  يف  املتقدمة  واملعارف  املهارات  ليغطي  املقرر  هذا  �صمم 

والعالقة  العامة  ال�صلطات  تنظيم  ذلك  يف  مبا  البحريني،  احلكم  لنظام  والقانوين  الد�صتوري  والإطار  البحريني، 

فيما بينها بالإ�صافة اإىل درا�صة القوى ال�صيا�صية والجتماعية البحرينية املختلفة، ف�صاًل عن درا�صة عمليات النظام 

ال�صيا�صي البحريني الداخلية واخلارجية والتي يظهر من خاللها الطابع احلركي للنظام.

)POL121 :املتطلب ال�سابق(

POL312 الفكر ال�سيا�سي احلديث واملعا�سر

�صمم هذا املقرر ليغطي املعرفة واملهارات املتقدمة وبع�س املهارات املتخ�ص�صة يف املو�صوعات التالية: البيئة املولدة 

لالأفكار ال�صيا�صية يف الع�صر احلديث واملعا�صر، مع درا�صة مناذج لكبار املفكرين يف احل�صارة الغربية كـ)مارتن لوثر، 

وجان كالفن، ومكيافيلي، وتوما�س هوبز، وجون لوك، وجان جاك رو�صو، وكارل مارك�س..الخ(، والعربية والإ�صالمية 

كـ)حممد عبده، وعبد الرحمن الكواكبي، ومالك بن نبي، وا�صماعيل الفاروقي، وحممد عابد اجلابري(، ذلك بهدف 

الربط بني الأفكار ال�صالحية والواقع الراهن، وهو ما ي�صتلزم الرتكيز على فهم الظواهر ال�صيا�صية، ودرا�صة الق�صايا 

الرئي�صية التي �صغلت التفكري ال�صيا�صي يف الع�صر احلديث واملعا�صر.

)POL211 :املتطلب ال�سابق(

POL325 النظم ال�سيا�سية العربية

العربية  ال�صيا�صية  النظم  خ�صائ�س  التالية:  املو�صوعات  يف  املتقدمة  واملعارف  املهارات  ليغطي  املقرر  هذا  �صمم 

ومعايري ت�صنيفها وبيئاتها واآليات �صنع القرار فيها، والإطار الد�صتوري والقانوين لها، بالإ�صافة اإىل الأيديولوجيات 

العربي  الإقليمي  للنظام  �صرحا  ويت�صمن  العربي.  املدين  املجتمع  موؤ�ص�صات  عن  ف�صاًل  العربي  الوطن  يف  ال�صائدة 

العربية  ال�صيا�صية  الأنظمة  وبع�س مناذج  الداخلية واخلارجية  بيئتهما  درا�صة  الفرعية من خالل  الإقليمية  والنظم 

و�صماتها العامة واهم الق�صايا فيها اإ�صافة لنماذج لبع�س الأنظمة ال�صيا�صية العربية.

)POL121 :املتطلب ال�سابق(

POL313 النظرية ال�سيا�سية

النظرية  التالية:  املو�صوعات  يف  املتخ�ص�صة  املهارات  وبع�س  املتقدمة  واملهارات  املعرفة  ليغطي  املقرر  هذا  �صمم 

التنظري  مناهج  ال�صيا�صية،  الظواهر  �صلب  يف  مو�صوعات  الأخرى،  ال�صيا�صية  العلوم  بفروع  وعالقتها  ال�صيا�صية 

بعد  ما  املدر�صة  ال�صلوكية،  املدر�صة  التجريبي،  العلمي  املنهج  امل�صتخدمة حديثًا،  التحليل  ادوات  امل�صتخدمة قدميًا، 

والن�صقية،  الوظيفية،  كـ)البنيوية،  الوطنية  ال�صيا�صة  اطار  حتليل عامل  امل�صتخدمة يف  النماذج  ال�صلوكية، جمموعة 

نظريات  الت�صال،  نظرية  كـ)  الدولية  ال�صيا�صة  عامل  حتليل  اطار  يف  امل�صتخدمة  النظريات  وجمموعة  والثقافية(، 

التزان التلقائي، نظريات التزان النمطي(.

)POL312 :املتطلب ال�سابق(
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POL342 ال�سيا�سة اخلارجية املقارنة

�صمم هذا املقرر ليغطي املعارف واملهارات املتقدمة يف املو�صوعات التالية: مفهوم ال�صيا�صة اخلارجية واأهم املفاهيم 

املرتبطة بها، واأدواتها، ومناهج البحث يف جمال درا�صتها وحتليلها، والعوامل الداخلية واخلارجية املوؤثرة يف �صنع 

ال�صيا�صة اخلارجية للدول، يف حني يت�صمن اجلانب التطبيقي درا�صة مقارنة لنماذج من ال�صيا�صات اخلارجية للدول، 

خا�صة الدول الكربى، كال�صيا�صة اخلارجية للوليات املتحدة الأمريكية، ورو�صيا، بجانب ال�صيا�صة اخلارجية املوحدة 

ال�صيا�صة  املقارنة على م�صتويني: م�صتوى  النامية، بحيث جتري  للدول  وال�صيا�صة اخلارجية  الأوروبي،  لدول الحتاد 

اخلارجية لتلك الدول يف مو�صوعات حمددة، كالأهداف واملحددات، وم�صتوى درا�صة ال�صيا�صة اخلارجية لتلك الدول 

من خالل مواقفها جتاه املنطقة العربية.

)POL233 :املتطلب ال�سابق(

POL327 الدارة العامة

يتناول هذا املقرر درا�صة املعرفة املتقدمة والفهم لالدارة العامة من منظور حتليلي، م�صتندا اإىل العديد من مناهج 

درا�صة الدارة، مع الرتكيز على درا�صة الوظائف الربع لالدارة العامة املختلفة كالتخطيط والتنظيم والقيادة والرقابة، 

ويت�صمن املقرر مو�صوعات البريوقراطية يف اجلهاز الداري للدولة وكذلك املركزية والالمركزية، بال�صافة اىل ربط 

الالمركزية بالتنمية املحلية واأخريا هناك جزء تطبيقي علي اجلهاز الداري ململكة البحرين.

)POL121 :املتطلب ال�سابق(

POL361 منهاج العلوم ال�سيا�سية

ويتناول  ال�صيا�صية،  العلوم  بحوث  مناهج  يف  متخ�ص�صة  ومهارات  ناقدة  مبعرفة  الطالب  لتزويد  املقرر  هذا  �صمم 

وحتليلها،  ال�صيا�صية  الظاهرة  ودرا�صة  ال�صيا�صية،  علم  بحوث  يف  تف�صيلية  مفاهيم  التالية:  املو�صوعات  املقرر  هذا 

واخالقيات البحث العلمي وامللكية الفكرية. ويدر�س ا�صرتاتيجيات البحث املت�صمنة يف مناهج البحث الكمي والنوعي 

واملختلط. كما يتعر�س املقرر ب�صكل تطبيقي عرب العديد من ال�صاليب مثل ور�س اعداد خطة وتقرير البحث. ويت�صمن 

كذلك تدريب الطلبة على العمل �صمن فريق بحثي وجمع البيانات واملعلومات وتنظيمها ا�صتخدامها وعر�س العمال 

العلمية.

)BA303 :املتطلب ال�سابق(

POL354 الراأي العام والعالم 

يتناول املقررالتعريف بالراأي العام والعالم ون�صاأتها وتطورهما، كما يتناول اي�صًا عالقتهما ببع�س العلوم الجتماعية 

الخرى. ويتناول املقرر عوامل تكوين الراأي العام وتغيريه و�صماته وخ�صائ�صه وانواعه واجلوانب ال�صلوكية يف الراأي 

العام ودور العالم يف ت�صكيله. كما يدر�س العالقة بني العالم والراأي العام من جهة وال�صلطة ال�صيا�صية من جهة 

الراأى  بني  للفروقات  املقرر  ويتعر�س  العالم.  على  ال�صيا�صية  وال�صلطة  للمجتمع  الرقابي  الدور  عن  ف�صاًل  اأخرى، 

احلياة  على  احلديثة  التوا�صل  و�صائط  تاثري  يدر�س  كما  وال�صائعات.  العام  الراأى  بني  والتمييز  وال�صلوك  والجتاه 

ال�صيا�صية يف املجتمع.

)POL251 :املتطلب ال�سابق(
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POL343 الدبلوما�سية يف النظرية واملمار�سة

�صمم هذا املقرر لتزويد الطالب مبعرفة تف�صيلية وناقدة ومهارات متخ�ص�صة يف العمل الدبلوما�صي، بدءًا بدور العمل 

الدبلوما�صي الدويل، خ�صو�صًا يف ظل العوملة وثورة الإت�صالت، وكذلك مفهوم ال�صلك الدبلوما�صي ووظائفه، مرورًا 

التحليل  واإجراء  الدبلوما�صية.  اللغة  الدبلوما�صية كاملعاهد واملوؤ�ص�صات املتخ�ص�صة، ووظيفة  الكوادر  بدرا�صة اعداد 

الدبلوما�صي،  القرار  �صناعة  العام يف  الراأي  واأثر  العالقات اخلارجية،  لإدارة  والفرعية  املركزية  لالأجهزة  النقدي 

واأ�صكال العمل الدبلوما�صي، ونظام التبادل الدبلوما�صي الثنائي الدائم، وم�صادر قواعده، و�صروط ممار�صته. و�صوًل 

اأنواع  بع�س  تقييم  ثم  ومن  بها،  العالقة  ذات  احللول  وتطبيق  املعا�صرة وحتديد  الدبلوما�صية  م�صكالت  اىل حتديد 

الدبلوما�صية مثل: الدبلوما�صية الوقائية ودبلوما�صية الق�صر والدبلوما�صية ال�صرية، والدبلوما�صية العامة والدبلوما�صية 

ال�صعبية.

)POL234 :املتطلب ال�سابق(

)E( ق�سايا دولية معا�سرة POL439

 �صمم هذا املقرر لتزويد الطالب باملعرفة النقدية حول العديد من  الق�صايا املعا�صرة واملوؤثرة يف ال�صيا�صة الدولية 

املهارات  ا�صتخدام  من  الطالب  متكني  اإىل  املقرر  هذا  يهدف  كما  ال�صامل.  الدمار  اأ�صلحة  واإنت�صار  الإرهاب،  مثل 

املتخ�ص�صة للتعامل مع الق�صايا املتقدمة مثل الإرهاب الدويل واجلهود املبذولة ملكافحته، وق�صايا الالجئني وحقوق 

الإن�صان، والتمييز العن�صري، والق�صايا البيئية وتغري املناخ.

)POL131 + POL268 :املتطلب ال�سابق(

POL362 تدريب ميداين

�صمم هذا املقرر لك�صاب طالب العلوم ال�صيا�صيةاخلربات والتجارب العملية و�صد الفجوة بني النظريات واملفاهيم 

والتقدم  املهني  النجاح  يزيد فر�س  ما  وهو  در�صها  التي  املتخ�ص�صة  املهارات  وتطبيق  العملية،  واملمار�صات  العلمية 

الوظيفي يف مكان العمل. كما ي�صاعد هذا املقرر الطالب يف التوا�صل ب�صكل اخت�صا�صي مع زمالئه والندماج ال�صريع 

يف بيئة العمل.

)املتطلب ال�سابق: 90 �ساعة معتمدة( 

)E( النظام القت�سادي الدويل POL433

�صمم هذا املقرر لتزويد الطالب باملعرفة النقدية حول مفهوم وتنمية النظام القت�صادي الدويل. كما يهدف هذا املقرر 

اإىل متكني الطالب من ا�صتخدام املهارات املتخ�ص�صة للتعامل مع الق�صايا املتقدمة مثل تطوير النظام القت�صادي 

الدويل، و�صيا�صات التجارة الدولية، والتمويل الدويل وق�صايا التنمية القت�صادية. بالإ�صافة اإىل ذلك، يتناول هذا 

املقرر اأي�صًا الأزمات القت�صادية مثل اأزمة النظام النقدي الدويل، واأزمة الديون اخلارجية، واأزمة الطاقة، والأزمات 

املالية العاملية.

)POL131 + POL268 :املتطلب ال�سابق(
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POL451 التنمية ال�سيا�سية

�صمم هذا املقرر لتزويد الطالب مبعرفة ناقدة ومهارات متخ�ص�صة يف التنمية ال�صيا�صية والتخلف ال�صيا�صي واملفاهيم 

املرتبطة بهما. كما يدر�س ا�صباب ونتائج واثار التخلف ال�صيا�صي والنظريات والجتاهات والقرتابات واملناهج املتعلقة 

بذلك والتا�صيل للتنمية ال�صيا�صية، ون�صاأة وتطور درا�صة التنمية ال�صيا�صية وادواتها. ويدر�س الطالب ازمات التنمية 

ال�صيا�صية املختلفة وعالقة ذلك ببناء الدولة القومية وتطوير قدرات النظام ال�صيا�صي وبناء موؤ�ص�صات الدولة واحلكم 

الر�صيد. ويختم الطالب املقرر بدرا�صة مناذج حلالت درا�صية يف جمال التنمية ال�صيا�صية.

)POL251 :املتطلب ال�سابق(

POL465 الخالقيات يف ال�سيا�سة

امتالك معرفة تف�صيلية يف  به، وكذلك  املرتبطة  واملفاهيم  الأخالق،  ناقدة ملفهوم  ليقدم معرفة  املقرر  �صمم هذا 

القرتابات املختلفة لدرا�صة الأخالق فى ال�صيا�صة، بجانب اإجراء التحليل النقدي لدرا�صة الأخالق فى الفكر ال�صيا�صى 

الغربى والإ�صالمى، كما يتناول مناذج من القيم الأخالقية ال�صيا�صية كالعدالة وامل�صاواة والنزاهة، واحرتام حقوق 

الإن�صان، ف�صاًل عن املحا�صبية وحكم القانون، وق�صايا البيئة وقواعد احلرب والتدخل الن�صاين فى اأوقات احلروب 

والكوارث، وجهود املجتمع الدوىل فى هذه اجلوانب املختلفة.

)POL313 :املتطلب ال�سابق(

POL434 نظريات العالقات الدولية

معرفة  وامتالك  الدولية،  بالعالقات  ال�صلة  ذات  واملفاهيم  النظرية  لالأطر  ناقدة  معرفة  ليقدم  املقرر  هذا  �صمم 

تف�صيلية بالنظريات التقليدية واملعا�صرة، حيث يركز على  اإجراء التحليل النقدي للتنظري العلمي للعالقات الدولية 

بدءًا بالإ�صهامات الأوىل فى التنظري للعالقات الدولية، والنظرية الليربالية، والنظرية الواقعية، والنظرية املارك�صية، 

بعد  وما  النقدية،  النظرية  لتناول  ينتقل  ثم  الدولية،  للعالقات  التنظري  فى  وال�صينية  الربيطانية  باملدر�صة  مرورًا 

البنيوية، والنظرية البنائية، والنظرية الن�صوية، والنظرية اخل�صراء، ونظرية ال�صعود ال�صلمي.

)POL433 :املتطلب ال�سابق(

POL464 بحث تطبيقى يف العلوم ال�سيا�سية

�صمم هذا املقرر لتزويد الطالب باملهارات املتخ�ص�صة لتق�صي امل�صكالت وتنفيذ بحث علمي ملعاجلتها. ويتناول هذا 

املقرر املو�صوعات التالية: مدخل اإىل البحث التطبيقي، طرق البحث، اختيار مو�صوع البحث، مراجعات الدرا�صات 

التقرير  كتابة  البيانات،  وحتليل  جمع  البحث،  خطة  مناق�صة  ومنهجيته،  وت�صاوؤلته  البحث  م�صكلة  حتديد  ال�صابقة، 

النهائي للبحث وتقرير التقييم الذاتي.

)POL361 + POL362 :املتطلب ال�سابق(



126

وصف متطلبات التخصص االختيارية

POL366 مو�سوعات خا�سة يف العلوم ال�سيا�سية

احلركات  وهي  اليوم،  الدولية  احلياة  يف  وموؤثرة  خمتارة  �صيا�صية  لأحداث  ناقدة  معرفة  ليقدم  املقرر  هذا  �صمم 

النف�صالية وال�صعبوية وال�صيربانية، حيث تتاأثر الدول يف العامل ب�صكل عام والعامل العربي ب�صكل خا�س باحلركات 

النف�صالية متباينة الدوافع. كما اأن ظاهرة ال�صعبوية ذات اأثر يف احلياة العامة يف دول ذات نفوذ دويل مثل الوليات 

املتحدة واأملانيا وبع�س دول غرب اأوروبا. اأما ال�صيربانية فقد عنى بها املقرر من منطلق ح�صورها كظاهرة تعرب عن 

تاأثري التقدم التكنولوجي الهائل يف الأبعاد ذات الطبيعة الأمنية وال�صيا�صية. ولذا فاإن املقرر يهتم اىل جانب تقدمي 

املعرفة املعمقة بتلك املو�صوعات، باإجراء التحليل النقدي لدرا�صتها وطرحها للنقا�س.

)POL251 :املتطلب ال�سابق(

POL432 دول اجلوار للوطن العربى

للتعريف مباهية دول اجلوار والتوجهات اخلارجية لتلك  �صمم هذا املقرر لتزويد الطالب مبعرفة ناقدة وتف�صيلية 

الدول جتاه الأقطار العربية ب�صبب املواقع اجلغرافية لالطراف املختلفة، من خالل تناول ال�صيا�صات التي تتبعها دول 

اجلوار جتاه الأقطار العربية، والكيفية التي تتم بها معاجلة بع�س الق�صايا الرئي�صية التي تهم هذه الدول: كالأمن 

القومي وم�صاكل احلدود واأزمة املياه والأقليات.

)POL233 :املتطلب ال�سابق(

POL414 اأيدولوجيات �سيا�سية معا�سرة

�صمم هذا املقرر ليغطي املعرفة الناقدة واملهارات والأ�صاليب املتخ�ص�صة يف املو�صوعات التالية: مفهوم الإيديولوجيا 

وخ�صائ�صها ووظائفها، ماهية الدولة، معايري ت�صنيف اليديولوجيات، والفكار ودورها ال�صيا�صي يف املجتمعات، وتقييم 

الليربالية،ال�صرتاكية،  املعا�صرة:  اليديولوجيات  من  عددًا  املقرر  يتناول  كما  لالأيديولوجية،  ال�صيا�صي  ال�صتخدام 

ال�صيوعية، الفا�صية، احلركات الإ�صالمية،  القومية العربية، النثوية، وغريها( ومفكريها الرئي�صيني.

)POL312 :املتطلب ال�سابق(

POL353 الحزاب ال�سيا�سية 

يهدف املقرر اإىل تزويد الطلبة باملفاهيم املتخ�ص�صة فيما يتعلق بدرا�صة الظاهرة احلزبية وذلك من حيث املفهوم 

ال�صيا�صية والنتقادات املوجهة لها  والأركان والن�صاأة والدوار. كما يزود الطلبة مبعرفة ناقدة تتعلق ببناء الحزاب 

وعالقتها بالنظام ال�صيا�صي، ف�صاًل عن الجتاهات النظرية املتعلقة بالحزاب ال�صيا�صية. ويدر�س الطلبة الأحزاب 

ال�صيا�صية واليديولوجية وموؤ�صرات قيا�س فاعلية الأحزاب ال�صيا�صية والحزاب والت�صال والت�صويق ال�صيا�صي والراأي 

العام. كما يدر�صون مناذج من الحزاب واملمار�صات احلزبية يف كل من اوربا الغربية والوليات املتحدة المريكية 

والعامل العربي والدول النامية الأخرى.

)POL251 :املتطلب ال�سابق(
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POL467 درا�سات ا�سرتاتيجية 

ذات  وامل�صطلحات  لالإ�صرتاتيجية  املفاهيمى  الإطار  يف  النظريات  وفهم  الناقدة  املعرفة  ليتناول  املقرر  هذا  �صمم 

والتفكري  الإ�صرتاتيجية،  البيئة  تاأثريات  كذلك  الإ�صرتاتيجية،  البيئة  وطبيعة  الإ�صرتاتيجية،  و�صمات  ال�صلة، 

الإ�صرتاتيجى، اأي�صا العالقة بني �صانع ال�صيا�صة واخلبري الإ�صرتاتيجى. كما �صمم هذا املقرر لفهم الق�صايا املعا�صرة 

م�صتويات  على  وتاأثرياتها  الإ�صرتاتيجية  �صناعة  فى  املتقدمة  املواقف  مع  للتعامل  املتخ�ص�صة  املهارات  وا�صتخدام 

الإ�صرتاتيجية، والبيئة الدولية لالإ�صرتاتيجية.  كما يتناول هذا املقرر التقيم الإ�صرتاتيجى ، و�صياغة الإ�صرتاتيجية 

ودرا�صة ال�صرتاتيجية الأمريكية.

)POL233 :املتطلب ال�سابق(

POL326 النظم النتخابية

يتناول هذا املقرر درا�صة النظم النتخابية درا�صة حتليلية ومقارنة، من خالل درا�صة املفاهيم وامل�صطلحات املرتبطة 

بنظم الت�صويت، والتكييف القانونى لها، وال�ص�س والأ�صاليب النتخابية، والإجراءات التمهيدية لالإنتخابات، واأهداف 

واأنواع وا�صكال �صيغ نظم الت�صويت املختلفة، والوقوف على اأهم تلك النظم وخ�صائ�صها  وميزاتها،  واإبراز اأهمية 

عالقة النظام الإنتخابى بالدميقراطية، وتت�صمن الدرا�صة مناذج تطبيقية من النظمة النتخابية احلديثة واملعا�صرة.

)POL121 :املتطلب ال�سابق(

POL436 ادارة الزمات الدولية

املعا�صرة   الق�صايا  وفهم  بها  املرتبطة  واملفاهيم  الدولية  الأزمات  لإدارة  الناقدة  املعرفة  ليتناول  املقرر  هذا  �صمم 

الناجمة عن الأزمات الدولية، وا�صتخدام املهارات املتخ�ص�صة للتعامل مع املواقف املتقدمة لتطبيق وحتليل املعرفة 

اأو املمار�صات يف  اإدارة الأزمات الدولية ، واأ�صبابها وخ�صائ�صها واأنواعها وطرق اإدارتها. اأي�صا يتناول املقرر عمليات 

اإحتواء ومواجهة الأزمات، وكذلك مرحلة اإعادة الو�صاع اأو التوازن بعد انتهاء الزمة واإزالة اآثارها. ثم ينتقل املقرر 

لدرا�صة عالقة التاأثري املتبادل بني اإدارة  الأزمات الدولية وهيكل النظام الدوىل، ودور الإعالم والإت�صال فى اإدارة 

الأزمات، كما يتناول مناذج من اإدارة الأزمات الدولية.

)POL234 :املتطلب ال�سابق(

POL431 مهارات التفاو�س

املقرر  ويتناول  التفاو�س.  فن  يف  متخ�ص�صة  ومهارات  وناقدة  تف�صيلية  مبعرفة  الطالب  لتزويد  املقرر  هذا  �صمم 

مفهوم التفاو�س واهداف املفاو�صات، والتطور التاريخي لفن التفاو�س. كما يتناول مناهج التفاو�س، عنا�صر العملية 

على  املقرر  ويركز  والع�صكرية.  وال�صيا�صية  والقت�صادية  الجتماعية  الق�صايا  يف  التفاو�س  علم  ومبادئ  التفاو�صية 

العن�صر الب�صري يف العمليات التفاو�صية وعلى مهارات وقواعد التفاو�س واجلوانب النف�صية والخالقية. كما ويتناول 

العملية  مراحل  درا�صة  اإىل  اإ�صافة  التفاو�س،  وا�صرتاتيجيات  املختلفة،  بانواعها  التفاو�صية  ال�صوابط  درا�صة  اي�صًا 

التفاو�صية، وذلك من خالل مناذج تطبيقية يف ق�صايا املفاو�صات، والتكتيكات املتبعة يف امل�صاومات التفاو�صية.

)POL343 :املتطلب ال�سابق(
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الئحة منح درجة البكالوريوس
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املادة (1)

ت�صمى هذه الالئحة ))لئحة منح درجة البكالوريو�س(( يف جامعة العلوم التطبيقية، وت�صري على كليات اجلامعة و 

يعمل بها اإعتبارًا من تاريخ اإقرارها، وتطبق على الطلبة املنتظمني امل�صجلني لنيل درجة البكالوريو�س. 

املادة (2)

1.  يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت يف هذه الالئحة املعاين املخ�ص�صة لها اأدناه اإل اإذا دلت القرينة على 
غري ذلك:

اأ. الرئي�س: رئي�س جامعة العلوم التطبيقية.

ب. املجل�س: جمل�س اجلامعة.

ج. عميد الكلية: عميد الكلية التي ينتمي اليها الطالب.

د. النظام الدرا�سي: نظام ال�صاعات املعتمدة.

2. نظام ال�ساعات املعتمدة:
يقوم نظام الدرا�صة على:

اأ. عدد ال�صاعات املعتمدة التي ي�صرتط اإكمالها من قبل الطالب والنجاح فيها بامل�صتوى الذي تقرره اجلامعة ك�صرط 

للتخرج يف اأي برنامج من براجمها الأكادميية. 

ب. حتديد املجالت الدرا�صية التي توزع عليها هذه ال�صاعات املعتمدة ح�صب اأحكام هذه الالئحة مع اإعطاء احلرية 

املر�صد  بتوجيه  لها  وا�صتعداده  اإليها  حلاجته  تقديره  ح�صب  منه،  املطلوبة  املقررات  درا�صة  لختيار  للطالب 

الأكادميي �صمن احلدود الدنيا والعليا من ال�صاعات الدرا�صية امل�صموح باأخذها وفق اخلطة ال�صرت�صادية يف كل 

ف�صل درا�صي.

3. ال�ساعة املعتمدة:
هي عبارة عن �صاعة درا�صية ا�صبوعية نظرية اأو ما يعادلها من �صاعات عملية خالل ف�صل درا�صي كامل.

4. ال�سنة اجلامعية:
تتكون ال�صنة اجلامعية من ف�صلني درا�صيني اإلزامّينْي وف�صل �صيفي اإختياري.

5. الف�سل الدرا�سي:
تكون مدة الف�صل الدرا�صي ل تقل عن 14 )اربعة ع�صر( اأ�صبوعًا مبا يف ذلك المتحانات، ومدة الف�صل ال�صيفي ل 

تقل عن 7 )�صبعة( اأ�صابيع مبا يف ذلك المتحانات ويحق ملجل�س اجلامعة التغيري يف اآليات هذا العمل وفقًا مل�صتجدات 



131

الأمور وامل�صلحة العامة التي يراها جمل�س اجلامعة يف هذا ال�صدد ومبا ليتعار�س مع اللوائح والقوانني ال�صادرة عن 

جمل�س التعليم العايل.

6. املتطلبات اجلامعية هي:
الدرا�صية  اخلطة  وح�صب  اجلامعة  طلبة  جميع  يدر�صها  التي  والختيارية  الإجبارية  الدرا�صية  املقررات  جمموعة 

املعتمدة.

7. متطلبات الكلية هي:
جمموعة املقررات الدرا�صية الجبارية والختيارية التي يدر�صها جميع طلبة الكلية ح�صب اخلطة الدرا�صية املعتمدة.

8. الربنامج هو:
جمموع ال�صاعات املعتمدة التي يحتاج الطالب درا�صتها للح�صول على درجة البكالوريو�س يف تخ�ص�س معني.

9. متطلبات الربنامج:
الدرا�صية  اخلطة  وح�صب  الربنامج  طلبة  جميع  يدر�صها  التي  والختيارية  الجبارية  الدرا�صية  املقررات  جمموعة 

املعتمدة يف اجلامعة.

10. امل�ستوى الدرا�سي:
يحدد امل�صتوى الدرا�صي للطالب بعدد ال�صاعات التي اجتازها الطالب بنجاح مبوجب اخلطة الدرا�صية.

11. املقررات الإختيارية
الدرا�صية  الإختيارية وح�صب اخلطة  املقررات  الإختيار منها من �صمن قائمة  للطالب  التي يحق  املقررات  جمموعة 

املعتمدة يف اجلامعة.

12. املقررات الإجبارية 
هي جمموعة املقررات التي يجب على الطالب اجتيازها جميعها وح�صب اخلطة الدرا�صية املعتمدة يف اجلامعة.

13. املتطلب ال�سابق 
هو مقرر درا�صي يجب على الطالب مع مراعاة ماتن�س عليه املادة 8/2 درا�صته واإكماله بنجاح قبل درا�صة املقرر الذي 

ينبني عليه.

14. العبء الدرا�سي
جمموع ال�صاعات املعتمدة التي ي�صجلها الطالب خالل الف�صل الدرا�صي.

15. اخلطة الدرا�سية 
اخلطة التي حتدد عدد ال�صاعات املعتمدة وم�صمونها وتوزيعها اأثناء الدرا�صة من اأجل نيل درجة البكالوريو�س.
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16. املواظبة
ح�صور املحا�صرات واملناق�صات واحل�ص�س العملية املحددة لكل مقرر درا�صي يف اخلطة الدرا�صية.

17. املر�سد الأكادميي
اأحكام  لتطبيق  بعد الطالع على �صجله الكادميي  املقررات  ت�صجيل  الطالب يف  ي�صاعد  الذي  التدري�س   ع�صو هيئة 

اخلطة الدرا�صية وح�صب اللوائح املعمول بها يف اجلامعة، بحيث يتنا�صب ذلك مع قدرات الطالب وحت�صيله الأكادميي 

يف اجلامعة.

18. نتيجة املقرر
هي جمموع عالمات المتحان النهائي واملنت�صف والأعمال الف�صلية، وي�صتثى من ذلك املقررات التي تكون نتيجتها 

)ناجح( اأو )را�صب(.

19. املعدل الف�سلي 
هو معدل عالمات املقررات التي در�صها الطالب يف الف�صل الواحد ويحت�صب لأقرب منزلتني ع�صريتني.

20. املعدل الرتاكمي
هو معدل عالمات جميع املقررات التي در�صها الطالب جناحًا اأو ر�صوبًا، واملقررة يف خطته الدرا�صية حتى تاريخ ذلك 

لأقرب  ويحت�صب  الدرا�صية  الطالب  املقررة يف خطة  املقررات غري  الرتاكمي عالمات  املعدل  املعدل، ول حت�صب يف 

منزلتني ع�صريتني.

21. احلد الأدنى للعالمة
35%)ال�صفر  هو   النهائية  للعالمة  الأدنى  واحلد   ،%50 هو   الدرا�صي  املقرر  يف  النجاح  لعالمات  الأدنى  احلد 

اجلامعي( مع مراعاة ان تكون العالمة عددا �صحيحا.

22. ك�سف الدرجات
هو ن�صخة من �صجل الطالب الأكادميي يت�صلمه الطالب يف نهاية كل ف�صل درا�صي يو�صح فيه عدد ال�صاعات املعتمدة 

التي در�صها الطالب وعالمة كل مقرر ومعدله الف�صلي والرتاكمي.

23. الن�سحاب:
)W( الإن�سحاب من املقرر ·

يعني اإن�صحاب الطالب من املقرر الدرا�صي يف الفرتة املحددة لذلك ح�صب التقومي اجلامعي.

)WE( الن�سحاب ال�سطراري ·
يعني ان�صحاب الطالب ا�صطراريا من جميع املقررات الدرا�صية بعد انتهاء الفرتة املحددة لالن�صحاب الر�صمي ل�صباب 
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قهرية كاأن تكون دواعي �صحية او تعر�س حلادث �صخ�صي مع ا�صابة او وفاة احد القارب من الدرجة الوىل او الثانية.

)WF( الن�سحاب الجباري ·
يعني �صحب املقررات الدرا�صية امل�صجلة للطالب يف ف�صل درا�صي معني يف حال جتاوزه ن�صبة الغياب امل�صموح بها بدون 

عذر ر�صمي.

)WA( الن�سحاب الآيل ·
يعني �صحب املقررات الدرا�صية امل�صجلة للطالب يف ف�صل درا�صي معني يف حال عدم ح�صوره لي من حما�صرات املقرر 

خالل الف�صل الدرا�صي.

)CR( اإلغاء الت�سجيل ·
املخالفات  جلنة  من  قرار  �صدور  حال  يف  معنّي  درا�صي  ف�صل  يف  امل�صجلة  املقررات  يف  الطالب  ت�صجيل  اإلغاء  يعني 

امل�صلكية باإلغاء الت�صجيل.

24. الإنذار الأكادميي 
اإنذار الطالب بتدين معدله الرتاكمي.

25. الربامج امل�ست�سافة
الربامج امل�صت�صافة هي برامج اأكادميية من موؤ�ص�صات تعليم عايل من خارج مملكة البحرين ُتطرح يف جامعة العلوم 

التعليم العايل مبملكة البحرين. وتكون هذه الربامج  التطبيقية مبوجب اتفاقيات علمية م�صادق عليها من جمل�س 

املـ�صـّدقة معتمدة من طرف اجلامعة الأّم وال�صاملة على التعديالت مبا يتالءم والحتياجات التعليمية واملهنية ململكة 

البحرين واملنطقة. 

املادة )3( 

يقر جمل�س اجلامعة اخلطط الدرا�صية التي توؤدي اإىل نيل درجة البكالوريو�س يف التخ�ص�صات التي تقدمها اأق�صام 

اجلامعة، وذلك بناء على تن�صيب جمال�س الكليات وجمال�س الأق�صام الأكادميية املخت�صة واقرتاحات اللجان املخت�صة 

على م�صتوى الكلية واجلامعة، بحيث تكون ال�صاعات املعتمدة للح�صول على الدرجات العلمية كما يلي :

1 كلية العلوم الإدارية:
135 �صاعة معتمدةاأ. البكالوريو�س يف املحا�صبة

135 �صاعة معتمدةب. البكالوريو�س يف اإدارة الأعمال
135 �صاعة معتمدةت. البكالوريو�س يف العلوم املالية واملحا�صبة
 135 �صاعة معتمدةث. البكالوريو�س يف نظم املعلومات الإدارية
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135 �صاعة معتمدةج. البكالوريو�س يف العلوم ال�صيا�صية 
 135 �صاعة معتمدة )برنامج م�ست�ساف(د.  بكالوريو�س درا�صات الأعمال والإدارة

135 �صاعة معتمدة )برنامج م�ست�ساف(ذ. بكالوريو�س املحا�صبة والتمويل

2 كلية احلقوق
135 �صاعة معتمدةالبكالوري�س يف احلــقوق 

3 كلية الآداب والعلوم
135 �صاعة معتمدةاأ. البكالوريو�س يف علم احلا�صوب

135 �صاعة معتمدةب. البكالوريو�س يف الت�صميم اجلرافيكي
132 �صاعة معتمدةج. البكالوريو�س يف الت�صميم الداخلي

4  كلية الهند�صة
150 �صاعة معتمدة )برنامج م�صت�صاف(اأ. بكالوريو�س هند�صة مدنية واإن�صاءات

150 �صاعة معتمدة )برنامج م�صت�صاف(ب. بكالوريو�س هند�صة الت�صميم املعماري

املادة (4) اخلطط الدرا�سية

ت�صمل اخلطط الدرا�صية يف كل تخ�ص�س مينح درجة البكالوريو�س املقررات التية:

1- متطلبات اجلامعة:
عدد ال�صاعات املعتمدة ملتطلبات اجلامعة )27( �صاعة معتمدة، وتنق�صم اإىل:

اأ-  متطلبات اجلامعة الإجبارية: )21( �ساعة معتمدة:

عدد ال�صاعات املعتمدةا�صم املقرررمز املقرر

 ARB1013اللغة العربية
 ENG101(1) 3اللغة الإجنليزية
 ENG102(2) 3اللغة الإجنليزية
 CS104 3مهارات حا�صوب

 HBH1053تاريخ وح�صارة البحرين
BA1613مقدمة يف ريادة الأعمال
HR1063حقوق الن�صان
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ب- متطلبات اجلامعة الختيارية )6( �ساعات معتمدة :

يتم اختيارها بواقع مقرر من املجموعة الأوىل )3 �صاعات معتمدة( ومقرر من املجموعة الثانية )3 �صاعات معتمدة(.

عدد ال�صاعات املتعمدةا�صم املقرررمز املقرراملجموعة

ة 
ع

و
م

ج
مل
ا

ىل
و
لأ

ا

ISL1013الثقافة الإ�صالمية
ISL1033الإ�صالم وق�صايا الع�صر
ISL1023الأخالق يف الإ�صالم

ة
ي
ان

لث
 ا

ة
ع

و
م

ج
مل
ا

SOC1013مدخل اإىل علم الجتماع
MAN1013الإن�صان والبيئة
LIB1013مدخل اإىل علم املكتبات
SPT1013مو�صوعات خا�صة
CS2053 تطبيقات احلا�صوب

 LFS1023تطوير التفكري ومهارات الت�صال

ج-  يجوز اإ�سافة مقررات اأخرى اأو حذف بع�س املقررات املذكورة بقرار من جمل�س اجلامعة على اأن ي�سكل جمل�س 

للمقرر  تف�سيلي  منهاج  و�سع  تتوىل  اجلامعة  متطلبات  من  املقررات  من  عدد  اأو  مقرر  لكل  جلنة  اجلامعة 

اأواملقررات ح�سب اخلطوط العري�سة التي ي�سعها املجل�س.

2- متطلبات الكلية:
تتكون متطلبات الكلية من جمموعة ال�صاعات املعتمدة التي يقرها جمل�س اجلامعة بناء على تن�صيب من جمل�س الكلية، 

وهي كما يلي:

عدد ال�صاعات املعتمدةالكليات

27  �صاعة معتمدةكلية العلوم الإدارية
12 - 21  �صاعة معتمدةكلية الآداب والعلوم

21  �صاعة معتمدةكلية احلقوق

3- متطلبات التخ�س�س واملقررات امل�ساندة:
ال�صاعات  لها  الكليات، وتخ�ص�س  تن�صيب من جمال�س  بناء على  التي يقرها جمل�س اجلامعة  ال�صاعات  هي جمموع 

املعتمدة موزعة على مقررات اإجبارية واأخرى اختيارية، و�صاعات للتعليم التطبيقي والتدريب امليداين.

املادة )5( �سروط القبول وامتحان حتديد امل�ستوى للطلبة اجلدد:

1. اأ�س�س القبول يف اجلامعة:
اأ. ان يكون حا�صال على �صهادة الثانوية امل�صدقة من قبل وزارة الرتبية والتعليم يف مملكة البحرين او مايعادلها مبعدل 

ل يقل عن %60 او مايعادله.
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ب. الطلبة احلا�سلون على معدل اقل من %60 ي�ستطيعون الت�سجيل اذا ما ا�ستوفوا احد ال�سروط التالية:

1. الريا�صيون والفنانون ممن ميثلون اململكة يف امل�صاركات اخلارجية.

2. من لديهم خربة عملية كافية ل تقل عن �صنة بعد ح�صوله على الثانوية العامة.

3. بالرغم مما ورد اعاله، ملجل�س اجلامعة احلق بالبت بطلبات الطلبة الذين تقل معدلتهم عن 60% .

4. ي�صرتط ال يزيد عدد املقبولني ا�صتنادا لهذا البند )ب( عن %5 من عدد الطلبة املقبولني. 

ت.   يف بع�س التخ�س�سات يتوجب على الطلبة املقبولني من امل�سارات الثانوية غري العلمية ان يجتازوا مقررات 

ا�ستدراكية.

2.  يتقدم جميع الطلبة املقبولني يف اجلامعة لختبار الزامي لتحديد امل�صتوى يف اللغة الإجنليزية حتدده اجلامعة، 
ويتم حتديد م�صتويات الطلبة املقبولني يف الربامج كالتايل بحيث يكون على الطالب املقبول درا�صة املقرر املدرج 

ح�صب م�صتواه: 

اأ. الربامج التي تدر�س باللغة الإجنليزية ح�سب اجلدول التي:

العالمة يف امتحان حتديد امل�صتوىامل�صتوىاملقرر

ENG 097ال�صا�صيElementary0-34
ENG 098املتو�صطIntermediate35-50
ENG 111فوق املتو�صطUpper-Intermediate51-120

ب. الربامج التي تدر�س باللغة العربية ح�سب اجلدول التي:

العالمة يف امتحان حتديد امل�صتوىال�صماملقرر

ENG 099Remedial Course0-40
ENG 101English 10141-120

 3.  يعفى الطالب من درا�صة مقررات اللغة الإجنليزية وح�صب التي:

·   يعفى من مقرر، )ENG098 (،)ENG097( للربامج التي تدر�س باللغة الإجنليزية ومقرر )ENG 099(  للربامج 
 .TOEFL اأو 450 فاكرث يف امتحان IELTS التي تدر�س باللغة العربية اذا ح�صل على درجة )5(  فاكرث يف امتحان

الطالب ويف حال  يقبل فيه  الذي  الدرا�صي  الف�صل  الزامية خالل  الإجنليزية وب�صورة  اللغة  امتحان م�صتوى  ·  يقام 
عدم ح�صور الطالب لهذا المتحان تر�صد له عالمة )0( وليجوز تاجيله لف�صول درا�صية اخرى حتت اي ظرف اإل 

مبوافقة جمل�س اجلامعة.

من  اي  معادلة  متت  متى  الإجنليزية  اللغة  م�صتوى  حتديد  اختبار  من  اخرى  جامعات  من  املحولني  الطلبة  ·  يعفى 
مقررات اللغة الإجنليزية يف اجلامعة.
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املادة )6( ال�ساعات املعتمدة:

عملية  جوانب  لها  التي  املقررات  بع�س  ذلك  من  وي�صتثنى  �صاعات  بثالث  مقرر  لكل  املعتمدة  ال�صاعات  1.  حتدد 
)خمتربات و غريها(، حيث ميكن اأن ي�صل عدد ال�صاعات املعتمدة للمقرريف هذه احلالة اإىل )5( خم�س �صاعات، 

ويجوز ملجل�س اجلامعة اأن يحدد عددًا اأقل اأو اأكرث من ال�صاعات لبع�س املقررات اإذا كانت طبيعة املقررات تتطلب 

ذلك.

2.  حتت�صب ال�صاعات املعتمدة لكل مقررعلى اأ�صا�س اأن ال�صاعة ال�صفية النظرية يف املحا�صرات الأ�صبوعية هي �صاعة 
على مدى الف�صل الدرا�صي، اأما �صاعات املخترب اأو التطبيق العملي فيتم تقوميها لكل مقرر على حدة، على اأن ل 

يقل ح�صاب ال�صاعة املعتمدة الواحدة عن �صاعتني تطبيقيتني اأو �صاعتني خمتربيتني.

املادة )7( م�ستويات الدرا�سة

اأربعة  اأ�صا�س  الدرا�صية، على  الواردة يف اخلطة  املقررات  يقدمها كل تخ�ص�س، وكذلك  التي  املقررات  1- ت�صنف 
م�صتويات وتثبت املتطلبات ال�صابقة لكل مقرر اإن وجدت، ويعطى كل مقرر رقمًا يدل على م�صتواه، ويذكر اإزاء كل مقرر 

اأي�صا عدد املحا�صرات وعدد �صاعات املخترب الأ�صبوعية، وعدد ال�صاعات املعتمدة.

2- ي�صنف الطلبة امل�صجلون يف اجلامعة لنيل درجة البكالوريو�س اإىل اأربع م�صتويات وهي ال�صنة الأوىل، ال�صنة الثانية، 
ال�صنة  م�صتوى  يف  الطالب  يكون  بحيث  الدرا�صية  اخلطة  ل�صاعات  اجتيازهم  وح�صب  الرابعة  وال�صنة  الثالثة،  ال�صنة 

الثانية باإجتياز )33( �صاعة معتمدة، وم�صتوى ال�صنة الثالثة باإجتايزه )66( �صاعة وم�صتوى ال�صنة الرابعة باإجتيازه 

)99( �صاعة.

املادة )8( املتطلبات ال�سابقة

1. ل يجوز للطالب اأن يدر�س مقرر قبل اأن يدر�س متطلبه ال�صابق.

2.  يجوز للطالب اأن يدر�س مقررا ما ومتطلبه يف الف�صل نف�صه اإذا كان تخرجه يتوقف على ذلك، اأو اإذا  كان  را�صبًا  
فيه  �صابقًا.

3.  تعني عبارة درا�صة املتطلب ال�صابق الواردة يف الفقرتني )2،1( من هذه املادة، اأن الطالب قام بت�صجيل املتطلب 
ال�صابق واملواظبة فيه والتقدم لإختباراته واإمتحاناته دون النظر اإىل النجاح فيه اأو عدمه، ب�صرط الآ تقل عالماته 

النهائية عن %36.

املادة )9( مدة الدرا�سة

1.  مدة الدرا�صة لنيل �صهادة البكالوريو�س بعبء عادي للطالب العادي اأربع �صنوات جامعية يف التخ�ص�صات املختلفة.

2.  ل يجوز للطالب اأن يح�صل على درجة البكالوريو�س يف مدة اقل من ثالث �صنوات جامعية.

ثـمـان  على  البكالوريو�س  درجة  على  للح�صول  الدرا�صة  م�صجاًل يف  الطالب  يق�صيها  التي  املدة  تزيد  اأن  يجوز  3.   ل 
�صنوات جامعية.
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املادة )10( العبء الدرا�سي

يكون احلد الدنى واحلد الق�صى للعبء الدرا�صي للطالب املنتظم يف اجلامعة ملرحلة البكالوريو�س )19-12( �صاعة 

معتمدة يف الف�صل الدرا�صي الواحد، ويجوز له ان ي�صجل اقل من 12 �صاعة معتمدة مرة واحده فقط اثناء درا�صته، كما 

يجوز للطالب ت�صجيل �صاعات درا�صية اقل من احلد الدنى امل�صار اليه اكرث من مرة على ان يعترب غري منتظم �صريطة 

ياأخذ الطالب يف اجلامعة �صاعات ا�صافية  العلمية ويجوز ان  ان ليحت�صب ذلك �صمن املدة ال�صغرى لنيل الدرجة 

مبعدل ليزيد عن )21( �صاعة معتمدة �صريطة ان يفي باحد ال�صرطيني التيني:

- ال يقل املعدل الرتاكمي عن %84

- ان يكون يف حاجة لدرا�صة )21( �صاعة معتمدة ليكمل متطلبات التخرج يف ذلك الف�صل الدرا�صي.

املادة )11( 

يجوز للطالب يف ف�صل التخرج اأن ي�صجل اأي عدد من ال�صاعات املعتمدة الالزمة لتخرجه دون النظر اإىل احلد الأدنى 

من العبء الدرا�صي املقرر.

املادة )12( املواظبة

ت�صرتط مواظبة الطالب على ح�صور كل املحا�صرات واملناق�صات واحل�ص�س العملية التي ي�صجل فيها ح�صب ال�صاعات 

املعتمدة لكل مقرريف اخلطة الدرا�صية، ويقوم مدر�س املقرر بت�صجيل الغياب واحل�صور يف نظام معلومات الطلبة.

املادة )13( الغياب والأعذار

1.  ل ي�صمح للطالب بالتغيب عن اأكرث من 25% من ال�صاعات املقررة للمادة.

2.  يقوم مدر�س املادة برفع ا�صم كل طالب جتاوزت ن�صبة غيابه عن 15% من جمموع �صاعات املادة اإىل رئي�س الق�صم 
وذلك متهيدًا لتخاذ القرار املنا�صب.

يقبله عميد  اأو قهري  املقررة ملقرر ما دون عذر مر�صي  ال�صاعات  25% من جمموع  اأكرث من  الطالب  3.  اإذا غاب 
الكلية، يحرم من التقدم لالمتحان النهائي وتعترب عالمته يف تلك املادة احلد الأدنى للعالمة وهي عالمة )35، 

WF(، وعليه اإعادة درا�صتها اإذا كانت اإجبارية، ويف جميع الأحوال تدخل هذه النتيجة يف ح�صاب معدل عالمات 
الطالب الف�صلي والرتاكمي لأغرا�س الإنذار والف�صل من التخ�ص�س ويف املعدل العام اأي�صا.

4.  يقوم رئي�س الق�صم بالتن�صيب لعميد الكلية لإبالغ عمادة القبول والت�صجيل باأ�صماء الطلبة املحرومني من التقدم 
لالمتحانات النهائية ب�صبب غيابهم، وتر�صد لهم عالمة احلد الأدنى للمادة.

املادة )14(  الغياب

1.  اإذا غاب الطالب اأكرث من %25 من ال�صاعات املقررة ملقرر ما وكان هذا الغياب ب�صبب املر�س اأو لعذر قهري يقبله 
عميد الكلية يعترب من�صحبًا ( )Withdrawal بدرجة )W( من تلك املادة وتطبق عليه اأحكام الن�صحاب ويبلغ 

عميد الكلية عمادة القبول والت�صجيل قراره بذلك وتثبت مالحظة )من�صحب Withdrawal( اإزاء تلك املادة يف 
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ال�صجل الأكادميي للطالب، اأما الطلبة الذين ميثلون اململكة اأو اجلامعة يف الن�صاطات الر�صمية في�صمح لهم بالتغيب 

بن�صبة ل تتجاوز %30.

2.   ي�صرتط يف العذر املر�صي اأن يكون ب�صهادة �صادرة عن جهة طبية معتمدة، وان تقدم هذه ال�صهادة اإىل عميد الكلية 
خالل مدة ل تتجاوز اأ�صبوعني من تاريخ انقطاع الطالب عن املواظبة.

املادة )15( المتحانات

1.  كل من يتغيب عن المتحان النهائي دون عذر يقبله عميد الكلية تعترب عالمته يف ذلك المتحان )�صفرًا(.

اأيام  اأق�صاها خم�صة  2.  تعتمد الأجازات املر�صية )خمتومة( للطالب لالأمرا�س خارج امل�صت�صفى وباإجازة مر�صية 
خالل يومي عمل من زوال العذر، اأما املعاجلة داخل امل�صت�صفى املعتمد خالل اأربعة اأيام عمل من زوال العذر.

3.  كل من يتغيب عن المتحان النهائي بعذر يقبله عميد الكلية، فاإن عميد الكلية يبلغ قـراره بك�صف ر�صمي اىل عمادة 
القبول والت�صــجيل لر�صد عالمـة (غري مكتمل )Incomplete حيث يقوم مدر�س املقرر باجراء امتحان معو�س 

للطالب يف ال�صبوعني الوليني من الف�صل الذي يليه اذا مل يكن هذا الف�صل موؤجال وي�صتثنى من ذلك الف�صل 

الدرا�صي ال�صيفي باعتباره ف�صال درا�صيا اختياريا للطالب وبخالفه ي�صقط حق الطالب يف المتحان، ويو�صع له 

�صفر يف ذلك المتحان. 

4.   يجوز اعتبار الطالب الذي تغيب عن المتحان النهائي بعذر معتمد ملقرر ما من�صحبًا اإذا كانت عالماته يف اختبارات 
اأعمال الف�صل مبجموعها ناجحة، ومل يتقدم لالمتحان التكميلي خالل املدة املحددة لذلك يف الفقرة )3( اأعاله، 

�صريطة اأن ل يكون قد تغيب عن موعد المتحان التكميلي املحدد من قبل الق�صم دون عذر يقبله العميد.

املادة )16( و�سف املقررات

يعد ع�صو هيئة التدري�س و�صفا للمقرر الذي يدر�صه يت�صمن طبيعة املقرر واأهدافه والربنامج الزمني له ومتطلباته 

وحتديد مواعيد المتحانات وكيفية تقييم عالمة الطالب وقائمة باملراجع والقراءات املطلوبة منه على ان يعتمد من 

قبل جمل�س الق�صم.

املادة )17( العالمات 

1.  العالمة النهائية لكل مقرر هي جمموع عالمة المتحان النهائي وعالمات الأعمال الف�صلية.

2.  ت�صمل الأعمال الف�صلية للمقرر ما يلي:
اأ-  الختبارات ال�صفوية اأو التحريرية، التقارير، البحوث، املناق�صات اجلماعية والعرو�س التقدميية واأعمال امل�صاركة 

وتخ�ص�س لها 20% من العالمة الإجمالية للمقرر.

ب- اختبار منت�صف الف�صل التحريري ويخ�ص�س له 30%من العالمة الجمالية للمقرر .

50% من العالمة النهائية، ويكون المتحان  3.  يعقد المتحان النهائي لكل مقرر يف نهاية الف�صل، ويخ�ص�س له 
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حتريريًا و�صاماًل للمقرر، ويجوز اأن ي�صمل المتحان النهائي امتحانات عملية اأو�صفوية اأو تقريرًا، ويحدد جمل�س 

الكلية بناء على تو�صية من الق�صم املخت�س، الن�صبة التي تخ�ص�س لها من عالمة المتحان النهائي، على اأن يعلن 

ذلك للطلبة يف بداية الف�صل الدرا�صي.

4.  يكون توزيع العالمات للمواد العملية اأو تلك التي ت�صمل جزءًا عمليًا، بقرار من جمل�س الكلية، بناًء على تن�صيب من 
جمل�س الق�صم املخت�س.

5.  يجوز اعادة توزيع العالمات النهائية والف�صلية والعمال بتو�صية من جمل�س الكلية بناء على تن�صيب من جمل�س 
الق�صم وم�صادقة جمل�س اجلامعة.

6.  يجري احت�صاب العالمات وت�صجيلها لكل مقرر بالن�صبة املئوية مع بيان عدد �صاعاتها املعتمدة.

7.  حتت�صب العالمة النهائية لكل مقرر من مائة لأقرب رقم �صحيح.

املادة )18( الأ�سئلة الإمتحانية

يلتزم ع�صو هيئة التدري�س ال�صرية الالزمة لأ�صئلته بالتن�صيق مع رئي�س ق�صمه وعميد كليته، ويتحمل م�صوؤوليتها كاملة 

من حيث الإ�صراف والطباعة والن�صخ والتغليف واحلفظ.

املادة )19(  

مدر�س املقرر م�صئول عن تدقيق ح�صور الطلبة لالمتحان وت�صحيح الأوراق اخلا�صة به.

املادة )20(  

مدر�س املقرر م�صوؤول عن ر�صد العالمات يف نظام معلومات الطلبة ب�صكل �صحيح ونهائي .

املادة )21(  

1.  ت�صنف عالمات املقررات التي يح�صل عليها الطالب وفق اجلدول التايل:

الرمز بالإجنليزيةالتقديرالعالمة

Aممتاز90- %100
Bجيد جدًا80- %89
Cجيد70- %79
Dمقبول60- %69
E�صعيف50- %59

Fرا�صبدون الـ %50
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2.  ت�صنف املعدلت الف�صلية والرتاكمية التي ح�صل عليها الطالب  وفق اجلدول التايل:

التقديرالعالمة

ممتاز مع مرتبة ال�صرف92- %100

ممتـــاًز84 - اأقل من %92

جيد جدًا76 - اأقل من %84

جـــيد68 - اأقل من %76

مقبـــول60 - اأقل من %68

املادة )22( ح�ساب املعدلت الف�سلية والرتاكمية

1.  يجري احت�صاب اأي من املعدلت الف�صلية والرتاكمية ب�صرب الن�صبة املئوية لكل مقرر بعدد ال�صاعات املعتمدة لكل 
مقرر تدخل يف املعدل وق�صمة جمموع حوا�صل ال�صرب الناجتة على جمموع عدد ال�صاعات.

2.  يف حالة ر�صوب الطالب تثبت عالمة الر�صوب كما وردت من مدر�س املقرر اإذا كانت %35 فما فوق، وحتول كل 
عالمة دون ذلك اإىل 35%.

3.  تثبت جميع املقررات التي يدر�صها الطالب يف �صجله الدرا�صي.

املادة )23(  التظلمات

1.  يجوز للطالب اأن يطلب مراجعة عالمته يف المتحان النهائي لأي مقرر خالل مدة اأق�صاها )10( ع�صرة اأيام من 
تاريخ اإعالن النتائج، وللعميد يف هذه احلالة اأن يقوم بالتحقق من عدم وجود خطاأ يف جمع العالمات اأو نقلها، 

لتدقيق  التدري�س  الكلية من اع�صاء هيئة  ي�صكلها عميد  اإجابات غري م�صححة، وذلك عن طريق جلنة  اأو وجود 

التظلمات على ان ليكون مدر�س املقرر اأحد اع�صائها.

2.  يدفع الطالب ر�صمًا وقدره 10 ) ع�صرة( دنانري عن كل طلب يتقدم به ملراجعة اأية عالمة من عالماته النهائية.

3.  يحق للطالب رفع طلب يتظلم فيه من نتيجة اأي مقرر. وتتم العملية وفق اخلطوات التالية:

 اأ-  يتقدم الطالب اإىل عمادة القبول والت�صجيل بطلب تظلم خالل )10( ع�صرة اأيام من اإعالن النتيجة لإعادة النظر 

يف نتيجة املقرر والدرجة التي ح�صل عليها. ويدفع مبلغ )10( ع�صرة دنانري بحرينية - ت�صرتجع يف حالة تغيري 

الدرجة ل�صالح الطالب. 

اأع�صاء هيئة التدري�س ملراجعة نتائج  ب-  ي�صكل رئي�س الق�صم الأكادميي جلنة خا�صة مكونة من ع�صوين اثنني من 

الأعمال الف�صلية واإعادة ت�صحيح الورقة النهائية لالمتحان على األ يكون اأ�صتاذ املقرر املعني ع�صوا فيها فاإن مل 

يتفقا على نف�س النتيجة حتول اإىل ع�صو ثالث يرجح اأحدهما. 

ج- تعتمد اللجنة يف اإعادة الت�صحيح توزيع الدرجات املقدم من مدر�س املقرر. 

د- ترفع اللجنة تقريرها اإىل رئي�س الق�صم الأكادميي خالل اأ�صبوع من ت�صكيلها. 
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ه-  يف حالة تغري الدرجة بناء على تقرير اللجنة يتم اعتمادها من قبل رئي�س الق�صم الأكادميي وعميد الكلية املعنيني 

ثم ي�صلم التقرير اإىل عمادة القبول والت�صجيل لر�صد الدرجة املعدلة قبل انتهاء فرتة ال�صحب والإ�صافة للف�صل 

الدرا�صي التايل. 

و- تقوم عمادة القبول والت�صجيل بتبليغ الطالب املتظلم بالنتيجة. 

ز-  ل يحق للطالب اإعادة طلب التظلم من درجة املقرر الذي مت النظر فيه من قبل الق�صم الأكادميي بناًء على تظلم 

�صابق، ويعترب قرار التظلم الأول نهائيًا. 

املادة )24( الن�سحاب من املقررات واإ�سافتها

كل  بدء  اأيام عمل من  واإ�صافة مقررات جديدة خالل خم�صة  لها  �صجل  بالن�صحاب من مقررات  للطالب  1.  ي�صمح 
من الف�صلني الدرا�صيني الأول والثاين، وخالل ثالثة اأيام عمل من بدء الف�صل ال�صيفي، ول تثبت املقررات التي 

ان�صحب منها يف تلك الفرتة يف �صجله الأكادميي.

2.  مع مراعاة ما ورد يف الفقرة )1( من هذه املادة ي�صمح للطالب بالن�صحاب من درا�صة مقرر خالل ثـمانية اأ�صابيع 
من بدء كل من الف�صلني الأول والثاين، وخالل اأربعة اأ�صابيع من بدء الف�صل ال�صيفي، على اأن ل يكون الطالب قد 

جتاوز ن�صبة الغياب امل�صموح بها دون عذر مقبول ومعتمد، ويف هذه احلالة يثبت املقرر يف �صجل الطالب واإزاءها 

مالحظة )من�صحب W(، ول يدخل هذا املقرر يف عدد ال�صاعات التي در�صها من حيث النجاح والر�صوب ومتطلبات 

التخرج، واإذا مل ين�صحب الطالب خالل املدة املذكورة فعلى ع�صو هيئة التدري�س اأن يثبت نتيجة الطالب يف ك�صف 

العالمات، ول يجوز نتيجة لهذا الن�صحاب ان يقل عدد ال�صاعات امل�صجل بها عن احلد الأدنى للعبء الدرا�صي 

امل�صموح به وفق هذه الالئحة اإل يف احلالت اخلا�صة التي ن�صت عليها.

املادة )25( الن�سحاب من املواد واإكمالها

1. يف حالة ان�صحاب الطالب من مقرر ما ت�صجل له مالحظة )من�صحب W( اإزاء ذلك املقرر.

2.  ت�صجل مالحظة )غري مكتملIncomplete ( اإزاء املقرر الذي مل يكمل الطالب متطلباته اأو تغيب عن المتحان 
النهائي بعذر مقبول.

3.  اإذا ح�صل الطالب على نتيجة )غري مكتمل Incomplete( يف بع�س املقررات فيتم احت�صاب معدلته عندما تكتمل 
عالمات املقررات  وتعترب املعدلت ذات اأثر رجعي من تاريخ ح�صول الطالب على نتيجة )غري مكتمل( من حيث 

الإنذار الأكادميي اأو الف�صل.

املادة )26( لئحة ال�سرف

1.  ي�صدر الرئي�س ا�صماء الطلبة املدرجني على لئحة �صرف اجلامعة ف�صليًا، وتت�صمن اأ�صماء الطلبة الذين ح�صلوا 
على معدلت ف�صلية مقدارها %92 فاأكرث من بني امل�صجلني على لوائح �صرف الكليات، وتكرمهم اجلامعة بالطريقة 

التي تراها منا�صبة.

2.  ي�صع العميد ا�صم الطالب الذي يح�صل على معدل ف�صلي مقداره %85 فاأكرث على لئحة �صرف الكلية، ويثبت ذلك 
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يف �صجله الأكادميي، �صريطة اأن ل يقل عبوؤه الدرا�صي عن )12( �صاعة معتمدة.

3. تطبق لئحة ال�صرف للطلبة املتفوقني يف جامعة العلوم التطبيقية على الطلبة املدرجني يف الفقرات 2،1 اعـــاله.

املادة )27( الإنذار والف�سل الأكادميي

1.   يوجه الإنذار الأكادميي اإىل الطالب اإذا انخف�س معدله الرتاكمي عن احلد الأدنى املطلوب للتخرج يف الربنامج 
الأكادميي يف نهاية اأي ف�صل درا�صي با�صتثناء ف�صل قبول الطالب و ف�صل تغيري التخ�ص�س )اإن وجد( وكذلك 

الف�صل ال�صيفي، وتقوم عمادة القبول والت�صجيل باإ�صعار الطالب بالطريقة التي تراها منا�صبة.

2.  على الطالب املنذر اأكادمييا اأن يزيل الأ�صباب التي اأدت اإىل و�صعه حتت املراقبة يف مدة اأق�صاها ثالثة ف�صول 
درا�صية اعتيادية بعد الف�صل الذي و�صع ب�صبب نتائجه حتت املراقبة.

3.  اإذا وجه الإنذار الأكادميي اإىل الطالب ثم متكن من رفع معدله الرتاكمي اإىل احلد الأدنى املطلوب، زال اأثر ذلك 
اأو  الإنذار  عن  م�صتقل  جديد  اأكادميي  اإنذار  اإليه  وجه  لحقة  مرحلة  يف  الرتاكمي  معدله  انخف�س  فاإذا  الإنذار، 

الإنذارات ال�صابقة.

4.   ل يجوز للطالب الذي وجه اإليه الإنذار الأكادميي ت�صجيل اأكرث من اأربعة مقررات درا�صية )12( �صاعة معتمدة يف 
الف�صل الدرا�صي ال بتو�صية من املر�صد الكادميي ورئي�س الق�صم الأكادميي.

5.  ل ي�صمح للطالب الذي مت اإنذاره اأكادمييًا امل�صاركة يف اي من الن�صاطات الالمنهجية التي تقام يف اجلامعة.
اإذا  الطالب  الإنذار عن  ُيلغى  ولكن  الأكادميي،  والف�صل  الإنذار  لأغرا�س  ال�صيفي  الدرا�صي  الف�صل  ُيحت�صب  6.  ل 
ارتفع معدله الرتاكمي اإىل احلد الأدنى املطلوب للتخرج يف الربنامج الأكادميي بنتيجة الف�صل الدرا�صي ال�صيفي.

7.  اإذا مل يتمكن الطالب من اإزالة الأ�صباب التي اأدت اإىل و�صعه حتت املراقبة مبوجب الفقرة )2( من هذه املادة 
يف�صل من برناجمه الأكادميي ويحق له النتقال اإىل برنامج اأكادميي اآخر.

8.  ي�صتثنى من الف�صل كل طالب اأمت بنجاح ما ن�صبته )%75( من ال�صاعات املعتمدة للربنامج الأكادميي، كما ي�صتثنى 
من الف�صل الطالب الذي ح�صل على معدل تراكمي يقع بني %59.5 و %59.9 يف نهاية الف�صل الثالث لالنذار 

الأكادميي ويف كال احلالتني يبقى الطالب حتت الإنذار الأكادميي حتى يتمكن من رفع معدله الرتاكمي اإىل احلد 

الأدنى املطلوب للتخرج ويف�صل فقط عند ا�صتنفاذه للمدة الق�صوى املن�صو�س عليها بالبقاء يف اجلامعة.

9.   ُيف�صل من اجلامعة كل طالب ف�صل من برناجمه الأكادميي وتقدم بطلب انتقال اإىل برنامج اأكادميي اآخر ومل يتم 
قبوله فيه.

10.  ل يجوز للطالب النتقال اإىل برنامج اأكادميي �صبق اأن ُف�صل منه.

11.  بالرغم مما �صبق، يف�صل من اجلامعة كل طالب ا�صتنفد املدة الق�صوى املن�صو�س عليها بالبقاء يف اجلامعة.

املادة )28( اإعادة درا�سة املقررات

1.  على الطالب اإعادة درا�صة اأي مقرر اإجباري ر�صب فيه، واإذا كان الر�صوب يف مقرر اختياري فيجوز للطالب درا�صة 
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مقرراآخرح�صب اخلطة الدرا�صية والإمكانيات املتوافرة، كما يجوز للطالب اإعادة درا�صة اأي مقررح�صل فيه على 

عالمة دون الـ ) 65%( لرفع معدله الرتاكمي. ويف كل احلالت الواردة حت�صب للطالب العالمة العلى ول تدخل 

العالمة القل يف ح�صاب املعدل الرتاكمي.

2.  يف حالة اإعادة الطالب لدرا�صة مقررما ب�صبب ر�صوبه اأو لأي �صبب اآخر فاإن �صاعات ذلك املقرر تدخل يف ح�صاب 
عدد ال�صاعات املطلوبة للتخرج مرة واحدة فقط.

3.   يف حالة درا�صة الطالب ملقررات اأكرث من املقررات الختيارية مبوجب اخلطة الدرا�صية فتح�صب له املقررات التي 
ح�صل فيها على اأعلى العالمات، ومبا ل يتعار�س مع الفقرتني ال�صابقتني.

املادة )29( تاأجيل الدرا�سة والنقطاع عنها والن�سحاب من اجلامعة

1. للطالب اأن يتقدم بطلب لتاأجيل درا�صته خالل الف�صل الدرا�صي الذي يود تاأجيله اإذا توافرت لديه اأ�صباب تقتنع بها 
اجلهة املخت�صة باملوافقة على التاأجيل وذلك وفقًا ملا  ياتي:

اأ.  عميد الكلية: اإذا كان التاأجيل املطلوب ملدة ف�صل درا�صي واحد ول يتجاوز اأربعة ف�صول �صواء كانت مت�صلة اأم 

منف�صلة.

ب.  جمل�س الكلية: اإذا كان التاأجيل املطلوب ملدة تتجاوز اأربعة ف�صول ول تزيد عن �صتة ف�صول �صواء اأكانت مت�صلة 

اأم منف�صلة.

2. ل يجوز تاأجيل الدرا�صة او الن�صحاب من املقررات الدرا�صية للطالب اجلديد اأو املنتقل من جامعة اخرى اأو املنتقل 
ف�صل  احت�صاب  دون  بالربنامج  التحاقه  على  درا�صي  ف�صل  م�صي  بعد  اإل  اجلامعة  داخل  اآخر  اإىل  برنامج  من 

املقررات الإ�صتدراكية للربنامج.

3. حت�صب مدة التاأجيل من احلد الأعلى للمدة امل�صموح بها للح�صول على درجة البكالوريو�س. 

املادة )30( الإنتظام/ اإعادة القيد/ الغياب والإن�سحاب من املقررات

1.   اإذا مل ي�صجل الطالب املنتظم يف اجلامعة لف�صل درا�صي اأو اأكرث ومل يح�صل على موافقة خطية من العميد املعني 
بتاأجيل درا�صته لهذه املدة يفقد مقعده يف اجلامعة.

2.  ملجل�س اجلامعة املوافقة على اإعادة ت�صجيل الطالب املنتظم)اعادة قيد( اإذا قدم عذرًا يقبله املجل�س، واإذا عاد 
الطالب اإىل تخ�ص�صه ال�صابق يحتفظ ب�صجله الأكادميي كاماًل على ان لتتجاوز فرتة انقطاعه عن اربعة �صنوات 

جامعية مع الخذ بعني العتبار ان الطالب �صينهي متطلبات التخرج �صمن املدة املحددة من هذه الالئحة وذلك 

ب�صبب احت�صاب فرتة النقطاع من �صمن احلد العلى ل�صنوات التخرج.

3.  ملجل�س اجلامعة بناًء على تو�صية جمل�س الكلية وعمادة القبول والت�صجيل حتديد اخلطة الدرا�صية التي �صوف تطبق 
على الطالب الذي متت املوافقة على اعادته اإىل الدرا�صة بعد فقد مقعده مع مراعاة اجلانب الأكادميي والعلمي 

للخريج.

الف�صل من�صحبًا من  املقررة ملقررات  ال�صاعات  بعذر عن )%25( من  يتجاوز جمموع غيابه  الذي  الطالب  4.   يعد 
الف�صل ويثبت يف �صجله مالحظة )من�صحب W( وتعترب درا�صته يف ذلك الف�صل موؤجله.
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وبعد  الف�صل  لذلك  �صجلها  التي  املقررات  جميع  من  بالن�صحاب  الكلية  لعميد  بطلب  يتقدم  اأن  للطالب  5.  يجوز 
موافقة العميد على ذلك تعترب درا�صته يف ذلك الف�صل موؤجلة وعلى الطالب اأن يتقدم مبثل هذا الطلب قبل موعد 

المتحانات النهائية باأربع اأ�صابيع على الأقل.

املادة )31( الإنتقال من برنامج اإىل اآخــــر

1. يجوز انتقال الطالب من برنامج اإىل اآخر يف اجلامعة اإذا توافر له �صاغر يف الربنامج الذي يرغب يف النتقال اإليه، 
وان يكون معدل عالماته يف ال�صهادة الثانوية يوؤهله للقبول يف الربنامج الذي يرغب يف النتقال اإليه �صنة ح�صوله 

على ال�صهادة الثانوية اأو �صنة النتقال.

2.  عند انتقال الطالب اإىل برنامج اآخر يحق له احت�صاب اأي مقرر يختاره من املقررات التي جنح بها يف الربنامج 
املنتقل منه، وتكون �صمن مقررات اخلطة الدرا�صية للربنامج املنتقل اإليه، وتدخل عالمات هذه املقررات يف معدل 

الطالب الف�صلي والرتاكمي.

3. حتت�صب كل )15( �صاعة معتمدة متت اإختيارها وفقًا للفقرة ال�صابقة ف�صاًل درا�صيًا واحدًا.
4. تقدم طلبات النتقال اإىل مدير القبول والت�صجيل وفق النماذج املقررة.

5. يعامل الطالب املنتقل معاملة الطالب امل�صتجد، وذلك لغايات التاأجيل والإنذار والف�صل من  الربنامج.

املادة )32 ( الطالب الزائر 

مقررات  لدرا�صة  التطبيقية  العلوم  جامعة  يف  موؤقتة  ب�صفة  ينتظم  ولكنه  الأ�صلية  جامعته  يف  منتظم  طالب  1.  هو 
حمددة يف ف�صل درا�صي معني، وبعد انتهاء هذا الف�صل ل تلتزم اجلامعة بقبوله اأو حتويله يف اأي برنامج اأكادميي. 

وتكون �صروط التعامل مع الطالب الزائر كالتي:

اأ. اأن يكون طالبًا منتظمًا من الناحية الدرا�صية يف جامعته التي يدر�س فيها.

ب.  اأن يكون الطالب الزائر يدر�س يف جامعة معرتف بها ح�صب اأنظمة ولوائح جمل�س التعليم العايل البحريني.

ه.  اأن يتم تر�صيحه من قبل جامعته الأ�صلية لدرا�صة مقررات حمددة، وتر�صل نتائجه يف نهاية الف�صل الدرا�صي اإىل 

اجلهة املخت�صة يف تلك اجلامعة.

ح. اأن يتوفر مقعد �صاغر يف املقررات التي يتقدم الطالب الزائر لدرا�صتها.

التي  املقررات  والإ�صافة وذلك يف  وال�صحب  الت�صجيل  النتهاء من عمليات  بعد  الزائرين  الطلبة  ت�صجيل  هـ.  يتم 

تتوافر فيها مقاعد �صاغرة.  

2.  يتوجب على الطلبة الراغبني يف الدرا�صة كطلبة زائرين يف جامعة اأخرى معرتف بها من قبل اللجنة الوطنية ملعادلة 
القبول  البحرين، احل�صول على موافقة م�صبقة على ذلك من عمادة  والتعليم مبملكة  بوزارة الرتبية  ال�صهادات 

املخت�س.  الكادميي  الق�صم  تو�صية  على  بناءا  بدرا�صتها  الطالب  يرغب  التي  باملقررات  اجلامعة  يف  والت�صجيل 

وتتطلب املوافقة تقدمي طلب الدرا�صة يف جامعة اأخرى م�صفوعًا بالوثائق ادناه :

اإىل  وتقدميه  اخلارجية،  اجلامعة  يف  املخت�صة  اجلهة  من  معتمدًا  درا�صته  املطلوب  املقرر  حمتويات  اأ.  تو�صيف 

الق�صم الأكادميي املعني وفقا لل�صوابط التي اأقرها جمل�س اجلامعة. 
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ب.  احل�صول على خطاب من عميد القبول والت�صجيل يف اجلامعة موجه اإىل اجلهة املخت�صة يف اجلامعة امل�صت�صيفة 

يف هذا ال�صاأن. 

ج .  تقيد املقررات التي يدر�صها طالب اجلامعة يف جامعة اأخرى وفق �صروط الفقرة ال�صابقة بناجح اإن كان ناجح 

فيها بعالمة ل تقل عن 70%.

املادة )33( 

اإذا كانت درجة البكالوريو�س الأوىل من نف�س اجلامعة التي يرغب الطالب احل�صول على درجة بكالوريو�س منها يف 

برنامج اآخر ل يجوز للجامعة ان تعفي الطالب من اأّي من متطلبات اجلامعة اأو متطلبات الكلية.

املادة )34( الإنتقال من اجلامعات الأخرى

يجوز انتقال الطلبة اإىل اجلامعة يف حالة وجود �صواغر لهم على اأن تقدم طلبات الإنتقال اإىل اإدارة القبول والت�صجيل 

وفق املواعيد املُعلن عنها يف كل ف�صل درا�صي، وح�صب ال�صروط الآتية : 

1.  ا�صتيفاء �صروط القبول يف اجلامعة، وان يكون معدله يف الثانوية العامة اأو ما يعادلها مقبول يف الربنامج املنتقل 
اإليه �صنة ح�صوله على الثانوية العامة اأو �صنة ت�صجيله يف اجلامعة.

2.  اأن يكون الطالب منتقاًل من جامعة اأو كلية جامعية اأو اأحدى موؤ�ص�صات التعليم العايل املعرتف بها من قبل اللجنة 
فيها  جنح  التي  املقررات  للطالب  وحت�صب  البحرين.  مبملكة  والتعليم  الرتبية  بوزارة  ال�صهادات  ملعادلة  الوطنية 

وتكون �صمن خطته الدرا�صية املقررة يف جامعة العلوم التطبيقية وان تكون ال�صاعات املعتمدة للمقرر املحت�صبة يف 

اجلامعة املنتقل منها ل تقل عن ال�صاعات املعتمدة للمقرر يف جامعة العلوم التطبيقية.

3. اأن تكون درا�صته ال�صابقة منتظمة يف اجلامعة، وان يقدم ما يثبت ذلك.
4. اأن ل يكون الطالب مف�صوًل ف�صاًل تاأديبيًا من اجلامعة التي در�س فيها مبا�صرة قبل طلب النتقال.

5.  حتت�صب كل )15( �صاعة معتمدة متت معادلتها للطالب املنتقل ف�صاًل درا�صيًا واحدا على اأن ل حتت�صب عالمات 
املقررات يف املعدل الف�صلي والرتاكمي.

املادة )35( الإلتحاق باجلامعة من جديد

1. اإذا رغب الطالب املن�صحب من اجلامعة اللتحاق ثانية باجلامعة فعليه اأن يتقدم بطلب التحاق كطالب م�صتجد ويف 
حالة قبوله يتم تطبيق املادة 37 اخلا�صة مبعادلة املقررات عليه. 

2.  ليجوز احت�صاب ال�صجل الأكادميي للطالب لإغرا�س موا�صلة درا�صته يف اجلامعة اإذا انقطع عن الدرا�صة  لأكرث 
من اأربع �صنوات  

3. ويف كل الأحوال على الطالب اأن يدر�س يف جامعة العلوم التطبيقية ما ل يقل عن 3/1عدد ال�صاعات املعتمدة.

املادة )36( متطلبات احل�سول على درجة البكالوريو�س

متنح الدرجة اجلامعية الأوىل )البكالوريو�س( للطلبة من قبل جمل�س اجلامعة بعد اإمتام املتطلبات التالية:
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1.  النجاح يف جميع املقررات املطلوبة للتخرج يف اخلطة الدرا�صية.

2.  احل�صول على معدل تراكمي ل يقل عن )%60(.

3.  م�صي احلد الأدنى للمدة املطلوبة على الدرجة، وعدم جتاوز احلد الأعلى ح�صبما ورد يف املادة )9( من هذه الالئحة.

املادة )37( معادلة املقررات 

ُي�صرتط ملعادلة املقررات يف حالة انتقال الطالب من موؤ�ص�صة تعليم عال اإىل جامعة العلوم التطبيقية: 

الوىل  اجلامعية  الدرجة  متطلبات  من   ) ال�صاعات  عدد  )ثلثي   %66 عن  املعادلة  ال�صاعات  عدد  يزيد  ال   .1
)البكالوريو�س(، بحيث يكون احلد الأدنى للح�صور يف اجلامعة ف�صلني درا�صيني كاملني بحد اأدنى مبقدار ثالثني 

.)C( على ان ل يتم احت�صاب املقررات التي يقل تقديرها عن درجة ) صاعة معتمدة )30 �صاعة معتمدة�

2. األ يقل عدد �صاعات املقرر املطلوب معادلته عن عدد ال�صاعات للمقرر املعادل يف اخلطة الدرا�صية يف اجلامعة.

3.  األ يعادل املقرر باكرث من مقرر واحد.

4.  اإثبات جناح الطالب للمقرر املراد معادلته بك�صف درجات اأ�صلي وم�صدق.

5.  ل يجوز معادلة مقررات درا�صية من درجات علمية م�صابهة )ح�صل عليها الطالب م�صبقا( للدرجة العلمية احلالية 
التي مّت قبول الطالب فيها.

املادة )38( منح �سهادة التخرج

متنح �صهادات التخرج عند ا�صتحقاقها يف نهاية كل ف�صل.

املادة )39(  

1. اإذا توقف احتمال تخرج الطالب على مقرر واحد اإجباري اأو اإثنني وكان هذا املقرر اأو هذين املقررين غري مطروح 
اأو غري مطروحني يف الف�صل الذي يتخرج فيه، اأو كان مطروحا اأو كانا مطروحني ومتعار�صا اأو متعار�صني مع مقرر 

اإجباري اأخر اأو �صبق للطالب اإن ر�صب فيه اأو ر�صب فيهما مرتني على الأقل، فللعميد بعد اخذ راأي رئي�س الق�صم 

اأن يوافق على اأن يدر�س الطالب مقررا اآخرا اأو مقررين بديال عنه اأو بديلني عنهما يكون اأو يكونا من نف�س املجال 

املعريف ومن نف�س امل�صتوى الدرا�صي له اأو لهما اأو اأعلى منه اأو منهما على ان تعلم اإدارة القبول والت�صجيل بذلك.

ل�صبب  ت�صجيلهما  اأو  ت�صجيله  يتمكن من  ومل  اإثنني  اأو  اختياري  واحد  على مقرر  تخرج طالب  احتمال  توقف  2. اإذا 
خارج عن اإرادته فللعميد بتن�صيب من رئي�س الق�صم اأن يوافق على ا�صتبداله اأو ا�صتبدالهما مبقرر اأو مقررين اآخر 

اأو اآخرين منا�صب اأو منا�صبني من مقررات الكلية اأو اأي كلية اأخرى مع مراعاة امل�صتوى، على اأن تعلم اإدارة القبول 

والت�صجيل بذلك.

3. ويف كل الأحوال �صواء تعلق الأمر مبواد اإجبارية و/ اأو اختيارية يجب ان ليزيد عدد املقررات البديلة عن مقررين.
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4. اإذا مل ي�صتطع الطالب ت�صجيل مقرر اإجباري اأو اإختياري ب�صبب عدم طرحه اأو تعار�صه يجوز له اأن ي�صجل مقرر 
اإذا تعددت اخلطط املطبقة يف الربنامج وذلك بتن�صيب من رئي�س  مكافئ له متامًا من حيث الو�صف وامل�صمون 

الق�صم وموافقة من العميد. 

املادة )40( 

1.  رئي�س الق�صم املخت�س واملر�صد الكادميي م�صوؤولني عن متابعة و�صع الطالب الأكادميي بالتن�صيق مع اإدارة القبول 
والت�صجيل والتحقق من ا�صتيفائه �صروط التخرج.

2.  على الطالب الذي يتوقع تخرجه يف نهاية ف�صل ما اأن يقوم بتعبئة منوذج خا�س لدى الق�صم املخت�س خالل الف�صل 
الذي ي�صبق الف�صل املتوقع تخرجه فيه بالتن�صيق مع اإدارة القبول والت�صجيل، وذلك كي يت�صنى معاجلة اأي خطاأ يف 

تطبيق اخلطة.

املادة )41(  

على الطالب اأن يح�صل على براءة ذمة من اجلامعة ل�صتكمال اإجراءات تخرجه.

املادة )42(  

ل يجوز لأي طالب الحتجاج بعدم علمه بهذه الالئحة، اأو بعدم اإطالعه على الن�صرات ال�صادرة عن اجلامعة، اأو على 

ما ن�صر على لوحة اإعالناتها فيما يتعلق بها.

املادة )43( 

حتمل درجة البكالوريو�س تاريخ ا�صتحقاقها.

املادة )44( الر�سوم اجلامعية

1.  يدفع الطالب جميع الر�سوم والتاأمينات امل�ستحقة عليه فور ت�سجيله للمقررات لأي ف�سل، ول يعترب ت�سجيل 
والتامينات  الر�سوم  تعديل  يف  احلق  وللجامعة  كاملة،  والتاأمينات  الر�سوم  ا�ستيفاء  بعد  اإل  مثبتاً  الطالب 

امل�ستحقة ح�سب ما تراه منا�سبا بعد احل�سول على موافقة اجلهات املعنية.

2.  يح�سل الطالب املقبول من الدرا�سة الثانوية على خ�سم ملرة واحدة فقط يف الف�سل الدرا�سي الأول )ف�سل 
القبول ( على الر�سوم الدرا�سية وغري �سامل الر�سوم الخرى مثل الكتب وغريها بن�سبة: 

اأ. %30 ملن اجتازوا الدرا�صة الثانوية العامة ومبعدل %95 فما فوق .

ب. %15 ملن اجتازوا الدرا�صة الثانوية العامة ومبعدل %90 اىل 94.99%. 

3.  تكون الر�سوم اجلامعية التي يدفعها الطالب على النحو التايل:

اأ( الر�صوم الدرا�صية لكل �صاعة معتمدة لطلبة برامج درجة البكالوريو�س يف كل من الكليات التالية:

1) كلية العلوم الدارية 
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ر�صوم ال�صاعة املعتمده ال�صاعات املعتمده التخ�ص�س الرقم

135 92.700د.ب البكالوريو�س يف املحا�صبة 1
135 92.700د.ب البكالوريو�س يف ادارة العمال 2
135 92.700د.ب البكالوريو�س يف العلوم املالية واملحا�صبة 3
135 92.700د.ب البكالوريو�س يف نظم املعلومات الدارية 4
135 92.700د.ب البكالوريو�س يف العلوم ال�صيا�صية 5

2) كلية احلقوق

ر�صوم ال�صاعة املعتمده ال�صاعات املعتمده التخ�ص�س الرقم

135 92.700د.ب البكالوريو�س يف احلقوق 1

3) كلية الداب والعلوم

ر�صوم ال�صاعة املعتمده ال�صاعات املعتمده التخ�ص�س الرقم

135 92.700د.ب البكالوريو�س يف علم احلا�صوب 1
135 92.700د.ب البكالوريو�س يف االت�صميم اجلرافيكي 2
132 92.700د.ب البكالوريو�س يف الت�صميم الداخلي 3

4) الربامج امل�ست�سافة
الربامج امل�صت�صافة من جامعة كاردف مرتوبوليتان

ر�صوم ال�صاعة املعتمده ال�صاعات املعتمده التخ�ص�س الرقم

135 160د.ب بكالوريو�س درا�صات الأعمال والإدارة 1
135 160د.ب بكالوريو�س املحا�صبة والتمويل 2

الربامج امل�صت�صافة من جامعة لندن �صاوث بنك

ر�صوم ال�صاعة املعتمده ال�صاعات املعتمده التخ�ص�س الرقم

150 180د.ب بكالوريو�س هند�صة مدنية واإن�صاءات 1
150 180د.ب بكالوريو�س هند�صة الت�صميم املعماري 2

ب( الر�صوم والتاأمينات الخرى غري امل�صرتدة وت�صمل:

1( 10 د.ب ر�صم تقدمي طلب اللتحاق ملرة واحدة .
2( 100 د.ب ر�صم ت�صجيل ملرة واحدة فقط )110 د.ب بالن�صبة للربامج امل�صت�صافة( .

احلا�صوب،  علم  تخ�ص�صات  لطلبة  الثاين  والف�صل  الول  الف�صل  من  لكل  ف�صلية  خمتربات  ر�صم  د.ب   100  )3
والت�صميم الداخلي والت�صميم اجلرافيكي . 
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والت�صميم  الداخلي  والت�صم�صم  احلا�صوب  علم  تخ�ص�صات  لطلبة  ال�صيفي  للف�صل  خمترب  ر�صم  د.ب   50  )4
اجلرافيكي.

5( 5 د.ب ر�صم اختبارات فح�س م�صتوى اللغة الجنليزية.

6( 5 د.ب ر�صم ا�صتخراج ك�صف الدرجات الر�صمي .

7( 5 د.ب ر�صم افادة التخرج.

8( 5 د.ب ر�صم ت�صديق �صورة طبق ال�صل عن ك�صف الدرجات الر�صمي .

9( 5 د.ب ر�صم افادة اثبات طالب .

10( 10 د.ب ر�صم اجراء معادلة مقررات .

11( 10 د.ب ر�صم طلب التظلم ملراجعة المتحانات النهائية للمقرر الواحد.

12( 30 د.ب ر�صم امتحان تقدمي غري مكتمل ) �صرط توافر عذر مقبول بح�صب اللوائح املعمول بها يف اجلامعة(.

13( 5 د.ب ر�صم ا�صدار هوية جامعية جديدة او بدل فاقد .

14( 10 د.ب ر�صم ك�صف عالمات تخرج وافادة تخرج عن كل ن�صخة ا�صافية.

15( �صعف مبلغ الثمن : ر�صم اتالف او �صياع الكتب امل�صتعارة من قبل الطالب .

16( 150 د.ب : ر�صم تخرج + اإفادة تخرج عربي – اجنليزي + الكتاب ال�صنوي

17( 25 د.ب : ثمن الروب اجلامعي للتخرج 

دينار بحريني غري  �ستمائة وخم�سون   )650( املقعد يف اجلامعة مبلغ وقدره  امل�ستجد حلجز  الطالب  4.  يدفع 
م�سرتدة واملت�سمنة ما يلي:

اأ-  10 د.ب ر�صوم تقدمي طلب اللتحاق للمرة الواحدة واملذكورة يف البند رقم )1( من الفقرة )ب( من املادة )44( 

يف هذه الالئحة.

ب-  100 د.ب ر�صوم ت�صجيل ملرة واحدة فقط واملذكورة يف البند رقم )2( من الفقرة )ب( من املادة )44( يف هذه 

الالئحة.

ت-  5 د.ب ر�صوم ا�صدار هوية جامعية جديدة واملذكورة يف البند رقم )13( من الفقرة )ب( من املادة )44( يف 

هذه الالئحة.

ث- 535 د.ب جزء من ر�صوم ال�صاعات الدرا�صية املعتمدة لف�صل القبول

5. التعليمات املالية املتعلقة بان�سحاب الطالب:

اأ. يجوز للطالب املنتظم ال�صحب الكلي او اجلزئي خالل فرتة الت�صجيل املتاأخرة وال�صحب وال�صافة )واملعلن عنها 

ف�صليا من قبل اإدارة القبول والت�صجيل( وبدون تر�صيد مايل.
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ب. يجوز للطالب املنتظم ال�صحب الكلي او اجلزئي قبل نهاية ال�صبوع الثاين من بداأ الدرا�صة املعتمدة واملعلن عنها 

ف�صليا من قبل اإدارة القبول والت�صجيل وير�صد عليه مبلغ %25 من ر�صوم ال�صاعات املعتمدة للمقررات امل�صحوبة 

�صريطة �صداد املبلغ قبل اعتماد املقررات الدرا�صية من اإدارة القبول والت�صجيل وبعد اخذ املوافقات الر�صمية من 

اجلهات املعنية يف الكلية.

ت. يجوز للطالب املنتظم ال�صحب الكلي او اجلزئي قبل نهاية ال�صبوع الثالث من بداأ الدرا�صة املعتمدة واملعلن عنها 

ف�صليا من قبل اإدارة القبول والت�صجيل وير�صد عليه مبلغ %50 من ر�صوم ال�صاعات املعتمدة للمقررات امل�صحوبة 

�صريطة �صداد املبلغ قبل اعتماد املقررات الدرا�صية من اإدارة القبول والت�صجيل وبعد اخذ املوافقات الر�صمية من 

اجلهات املعنيه يف الكلية .

ث. يجوز للطالب املنتظم ال�صحب الكلي او اجلزئي قبل نهاية ال�صبوع الرابع من بداأ الدرا�صة املعتمدة واملعلن عنها 

ف�صليا من قبل اإدارة القبول والت�صجيل وير�صد عليه مبلغ %75 من ر�صوم ال�صاعات املعتمدة للمقررات امل�صحوبة 

�صريطة �صداد املبلغ قبل اعتماد املقررات الدرا�صية من اإدارة القبول والت�صجيل وبعد اخذ املوافقات الر�صمية من 

اجلهات املعنيه يف الكلية.

ج. يف حال ان�صحاب الطالب الكلي او اجلزئي بعد انتهاء ال�صبوع الرابع فانه ير�صد على الطالب كامل مبلغ ر�صوم 

ال�صاعات املعتمدة.

وكانت  م�صبق  متطلب  يلزمها  مقررات  مقرر/  من  مايل  تر�صيد  وبدون  اجلزئي  او  الكلي  ال�صحب  للطالب  يحق  ح. 

م�صجلة يف منوذج ت�صجيل املقررات املقدم من قبل الطالب لإدارة القبول والت�صجيل.

خ. يحق للطالب ال�صحب الكلي او اجلزئي وبدون تر�صيد مايل من مقرر/ مقررات متت معادلتها لحقا. 

د. يف حالة رغبة الطالب يف تغيري تخ�ص�صه بعد فرتة ال�صحب وال�صافة النظامية ويف هذه احلالة يتحمل الطالب 

الن�صب املذكورة اعاله.

ذ. يحق للطالب ال�صحب الكلي او اجلزئي وبدون تر�صيد مايل .من مقرر/ مقررات �صجلت اكرث من احلد العلى 

امل�صموح به من قبل اجلامعة وجمل�س التعليم العايل البحريني. 

ر. اذا الغت اجلامعه او �صحبت اي مقرر من املقررات التي �صجلها الطالب فرت�صد له ر�صوم تلك املقررات بغ�س النظر 

عن الوقت التي قامت به اجلامعة بذلك.

ز. ل تطبق البنود املذكورة اعاله واملتعلقة بان�صحاب الطالب على الطلبة امل�صتجدين لف�صل القبول وحتكمهم تعليمات 

الن�صحاب الكلي التي ت�صدرها اجلامعة اثناء الت�صجيل للف�صول الدرا�صية.

املادة )45(: �ساعات الن�ساط الطالبي وخدمة املجتمع:

1. �سوابط منح ال�ساعة املعتمدة للن�ساط الطالبي وخدمة املجتمع: 

خالل  من  طالبي  ن�صاط  يف  م�صاركته  نظري   100% بتقدير  متنح  �صاعة  هي  الطالبي  للن�صاط  املعتمدة  ال�صاعة  اأ. 
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متطلبًا  يعد  ل  مما  حكمهم،  يف  ما  اأو  الطلبة  جمل�س  جلان  اأو  الطالبية  الندية  اأو  العلمية  الطالبية  اجلمعيات 

اأكادمييًا.

الندية  اأو  العلمية  اجلمعيات  اإحدى  يف  فاعاًل  ع�صوًا  املعتمدة  ال�صاعة  هذه  مينح  الذي  الطالب  يكون  اأن  يجب  ب. 

الطالبية اأو اأي جهة ترعى الأن�صطة الطالبية اأو التطوعية وخدمة املجتمع، بالتن�صيق مع عمادة �صوؤون الطلبة.

ت. ل متنح ال�صاعة املعتمدة للن�صاط الطالبي وخدمة املجتمع لكل من:

· الطالب يف الربنامج التمهيدي.

· الطالب الذي وقع عليه جزاء تاأديبي يف الف�صل الدرا�صي ذاته.

ث. يحت�صب تقدير ال�صاعة املعتمدة للن�صاط الطالبي وخدمة املجتمع يف املعدل الرتاكمي مع نتائج املقررات الدرا�صية 

نهاية الف�صل الدرا�صي الذي متت مزاولة الن�صاط خالله.

ج. مينح الطالب )�صاعة واحدة معتمدة( كحد اأق�صى طيلة مدة درا�صته يف اجلامعة.

2. معايري منح ال�ساعة املعتمدة للن�ساط الطالبي:

اأ.  مينح الطالب امل�صتوفى لل�صروط �صاعة معتمدة واحدة للن�صاط اإذا كانت �صاعات م�صاركاته ل تقل عن )30( �صاعة 

ن�صاط يف الف�صل الواحد بح�صب ماهو مدون فعليًا يف ا�صتمارات الن�صاط املعدة لهذا الغر�س من قبل عمادة �صوؤون 

الطلبة.

ب. اأن يكون الن�صاط من خالل اجلامعة اوعمادة �صوؤون الطلبة او الكليات او جمل�س الطلبة او النوادي واجلمعيات 

املن�صوية وما يف حكمها مدونًا يف ال�صتمارة يف وقت وقوعه.

ت. اأن يكون اأداء الطالب جيدًا يف الن�صاط وذلك باإعتماد اجلهة املنظمة له وما يف حكمها باإقرار من عمادة �صوؤون 

الطلبة.

3. اآليات منح ال�ساعة املعتمدة للن�ساط الطالبي وخدمة املجتمع:

اأ.  تقوم اجلهة امل�صوؤولة عن الن�صاط اأو ما يف حكمها مبلء ا�صتمارة خم�ص�صة لالن�صطة تعدها عمادة �صوؤون الطلبة 

بحيث يكون لكل طالب ملف ي�صم ال�صتمارات التي تر�صد اأن�صطته يحفظ يف مكتب اخلدمات الطالبية.

ب.  يفرغ مكتب اخلدمات الطالبية ا�صتمارات ن�صاط الطالب يف ا�صتمارة واحدة تت�صمن جممل الن�صطة التي قام بها، 

يف نهاية الف�صل الدرا�صي بالتن�صيق مع اجلهة امل�صوؤولة عن ذلك الن�صاط.

ت.  تعتمد اجلهة امل�صوؤولة عن الن�صاط ا�صتمارة ن�صاط الطالب، ويحيلها اىل عمادة �صوؤون الطلبة 

الف�صل  نهاية  قبل  والت�صجيل،  القبول  اإدارة  اىل  يحيلها  ثم  الطالب  ن�صاط  ا�صتمارة  الطلبة  �صوؤون  عميد  ث.  يعتمد 

اإعادة ال�صتمارات اىل  والت�صجيل  القبول  النظام، ولإدارة  الن�صاط وفق  الطالب �صاعة  لتدقيقها ومنح  الدرا�صي 

عميد �صوؤون الطلبة ملراجعتها مرة اأخرى يف حالة وجود اأي خلل.

ج.  ل متنح �صاعات الن�صاط الطالبي وخدمة املجتمع للطالب باأثر رجعي عن ن�صاطه يف ف�صول �صابقة. 
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املادة )46(  التعديل على اأحكام تعليمات الالئحة

ملجل�س اجلامعة احلق يف تغيري مواد هذه الالئحة وفقا مل�صتجدات المور وامل�صحلة العامة ووفقًا لإجراءات اإقرارها 

مبا ليتعار�س مع لوائح وقرارات جمل�س التعليم العايل البحريني.

املادة )47( التعليمات التي مل ترد بهذه الالئحة 

يبت جمل�س اجلامعة يف احلالت التي مل يرد فيها ن�س يف هذه التعليمات ويف الإ�صكالت التي قد تن�صاأ عن تطبيقها 

مبا ليتعار�س مع لوائح وقرارات جمل�س التعليم العايل، ويف حالة ال�صرورة التي ل حتتمل التاأخري يقوم رئي�س اجلامعة 

مقام جمل�س اجلامعة يف البت فيها.

املادة )48( تكليف بتنفيذ اأحكام تعليمات الالئحة

رئي�س اجلامعة ونوابه والعمداء الأكادمييني وغري الأكادميني مكلفون بتنفيذ اأحكام هذه التعليمات.
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الماجستير في إدارة الموارد البشرية
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وصف البرنامج: 
من�سق الربنامج:  عادل علي الزيود

الطابق اخلام�س:    مكتب رقم )510(

هاتف املكتب:         16036305

الفاك�س:                 17728915

adel.alzyoud@asu.edu.bh :الربيد اللكرتوين

مواصفات البرنامج

املاج�صتري يف اإدارة املوارد الب�صريةعنوان الربنامج

جامعة العلوم التطبيقيةاملوؤ�ص�صة املانحة

جامعة العلوم التطبيقيةاملوؤ�ص�صة التعليمية

وزارة الرتبية والتعليم، مملكة البحرينبرنامج معتمد من قبل

�صهادة ماج�صترياملوؤهل النهائي

2019-2021ال�صنة الدرا�صية
اللغة العربيةلغة التدري�س

دوام كاملنظام الدرا�صة

اأهداف الربنامج 

يهدف الربنامج اإىل :

1. تزويد اخلريج مبعرفة ناقدة وفهم كمتخ�ص�صني يف اإدارة املوارد الب�صرية الذين يعملون يف خمتلف املنظمات 
املحلية والعاملية من خالل درا�صة ا�صرتاتيجيات املوارد الب�صرية وتطوير القيادة، وذلك بهدف اعداد كوادر 

عالية التاأهيل ت�صهم يف حتقيق متطلبات التنمية امل�صتدامة يف اململكة.

2. اإعداد خريج قادر على البحث العلمي وتطبيق منهجياتة القيا�صية واملتخ�ص�صة، والقدرة على ت�صميم وتنفيذ 
لتنمية  املعلوماتية  والنظم  الربجميات  بوا�صطة  الب�صرية،  املوارد  اإدارة  جمال  يف  متقدمة  موا�صيع  درا�صة 

�صياغة  يف  والبداع  والتجريب  البحث  خالل  من  والبتكار  املبادرة  قيم  وتعزيز  معارفهم  وجتديد  قدراتهم 

وتطبيق ا�صرتاتيجيات ادارة املوارد الب�صرية احلديثة.

3. متكني اخلريج من تطوير مهارات التفكري والتحليل النقدي والتف�صري والتقييم الإبداعي وحل امل�صاكل التي 
تظهر يف �صياق تطبيقات اإدارة املوارد الب�صرية يف منظمات العمال.

4. متكني اخلريج من ا�صتخدام املهارات الحرتافية للتوا�صل مع نطاق من اجلماهري من م�صتويات متفاوتة من 
اخلربة، وباأخذ دور يف اتخاذ القرار يف امل�صتوى ال�صرتاتيجي.
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هيكل البرنامج
1. الهيكل العام للربنامج

�صنتان - احلد الأدنى لفرتة الدرا�صة:  

- احلد الأق�صى لفرتة الدرا�صة:   اأربع �صنوات

- عدد ال�صاعات املعتمدة:             36 �صاعة معتمدة

16 مقررا - عدد املقررات:   

الخطة الدراسية

ال�صنة الأوىل - الف�صل الأول )9 �صاعات معتمدة(

ا�صم املقرررمز املقرر
ال�صاعات 

املعتمدة
املتطلب ال�صابق

BA6013ا�صاليب بحث وحتليل اح�صائي-
HR6393تدريب وتطوير املوارد الب�صرية-
HR6313قوانني وت�صريعات العمل البحريني-

ال�صنة الأوىل - الف�صل الثاين )9 �صاعات معتمدة(

ا�صم املقرررمز املقرر
ال�صاعات 

املعتمدة
املتطلب ال�صابق

HR6333تخطيط وتوظيف املوارد الب�صرية-
HR6353عالقات العمل واملمار�صات-

HR638
ادارة احلوافز والتعوي�صات يف املوارد 

الب�صرية
3-

ال�صنة الثانية - الف�صل الأول )9 �صاعات معتمدة(

ا�صم املقرررمز املقرر
ال�صاعات 

املعتمدة
املتطلب ال�صابق

HR6373ادارة املوارد الب�صرية الدولية-
HR6443ادارة املوارد الب�صرية ال�صرتاتيجية-

-3مقرر تخ�ص�س اختياري )1(-
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ال�صنة الثانية - الف�صل الثاين )9 �صاعات معتمدة(

ا�صم املقرررمز املقرر
ال�صاعات 

املعتمدة
املتطلب ال�صابق

-3مقرر تخ�ص�س اختياري )2(-
HR 69918 �صاعة معتمدة6الر�صالة 

ال�صنة الثالثة - الف�صل الأول )6 �صاعات معتمدة(

ا�صم املقرررمز املقرر
ال�صاعات 

املعتمدة
املتطلب ال�صابق

HR 69918 �صاعة معتمدة6الر�صالة

2- المستويات والمقررات
متطلبات الجامعة اإلجبارية

ا�صم املقرررمز املقرر
ال�صاعات 

املعتمدة
املتطلب ال�صابق

BA6013ا�صاليب بحث وحتليل اح�صائي-
HR6393تدريب وتطوير املوارد الب�صرية-
HR6313قوانني وت�صريعات العمل البحريني-
HR6333تخطيط وتوظيف املوارد الب�صرية-
HR6353عالقات العمل واملمار�صات-

HR638
ادارة احلوافز والتعوي�صات يف املوارد 

الب�صرية
3-

HR6373ادارة املوارد الب�صرية الدولية-
HR6443ادارة املوارد الب�صرية ال�صرتاتيجية-
HR 69918 �صاعة معتمدة6الر�صالة

متطلبات التخصص االختيارية

ا�صم املقرررمز املقرر
ال�صاعات 

املعتمدة
املتطلب ال�صابق

BA6543القيادة وال�صلوك التنظيمي-
BA6613ريادة العمال-
HR6403ادارة اخلدمة املدنية-
HR6413ادارة الأداء-
HR6423تخطيط امل�صار الوظيفي-
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HR6433ادارة التفاو�س-

HR691
مو�صوعات خا�صة يف ادارة املوارد 

الب�صرية
3-

BA6543القيادة وال�صلوك التنظيمي-

مخرجات البرنامج التعليمية 

خمرجات الربنامج التعليمية)PILOs(، طرق التعليم والتعلم، والتقييم

A. الفهم واملعرفة

A1
اظهار معرفة ناقدة والفهم الأ�صا�صيني للق�صايا النظرية وال�صرتاتيجية املتعلقة بال�صيا�صات التي 

ال�صلة  القرارات ذات  امل�صكالت و�صنع  العاملية وحل  امل�صتجدات  اإدارة الفراد يف �صوء  توؤثر على 

باملوارد الب�صرية لتلبية �صوق العمل واآلياتة ومعايرية احلديثة املحيطة يف املنظمات املعا�صرة.

طرق التعليم والتعلم

1.  املحا�صرات املنتظمة،
2.  والندوات التفاعلية،

3.  وجل�صات العمل اجلماعية،
4.  الدرو�س الفردية،

5.  الف�صل املقلوب
6.  ور�س عمل التي ميكن اأن ت�صمل املحاكاة، 

7.  درا�صات احلالة،
8.  متثيل الأدوار، 

9.  املتحدثني اخلارجيني،
10.  القراءات النظرية وما يتبعها من تعليقات �صفوية وكتابية،

11.  املهام اجلماعية والفردية والتي تت�صمن مراجعة املعلومات يف املكتبة و�صبكة الإنرتنت وقواعد البيانات.

طرق التقييم

1.  املهام الكتابية )التقارير الأ�صبوعية، وتقارير درا�صة احلالة، ومراجعة ادبيات الدرا�صات ال�صابقة والنظريات 
�صمن الر�صالة(

2.  العمل الفردي واجلماعي �صمنها قراءة ونقد البحوث واملقالت العلمية ذات ال�صلة
3.  المتحانات النهائية وامتحانات املنت�صف.
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B. املهارات اخلا�سة باملو�سوع

B1
املوارد  اإدارة  يف  وامل�صاكل  والق�صايا  املعقدة  احلالت  مع  للتعامل  الحرتافية  املهارات  ا�صتخدام 

الب�صرية بوا�صطة الأدوات العملية والتقنيات والروؤى التجارية وال�صت�صارية الالزمة جلذب وتطوير 

وا�صتبقاء املواهب يف املنظمة.

B2
تطبيق املهارات الحرتافية لتحديات الأعمال، والقدرة على اإجراء البحوث املدارة ب�صكل م�صتقل 

يف التفكري العميق حول تخطيط وتنفيذ م�صروعات يف جمال اإدارة املوارد الب�صرية والتحديات على 

امل�صتويني الوطني والدويل.

طرق التعليم والتعلم

1.  املناق�صات الفردية واجلماعية  للق�صايا املعقدة التي تواجه منظمات العمال واملوؤ�ص�صات الخرى،
2.  ور�صة  العمل،

3.  ا�صت�صافة متحدث خارجي،
4.  متارين حل امل�صكالت،

5.  احللقات البحثية،
6.  كتابة الر�صالة،

7.  مناق�صات امل�صاريع الفردية واجلماعية.

طرق التقييم

1.  املهام الكتابية )مبا يف ذلك كتابة التقارير ، حل امل�صاكالت والق�صايا املعقدة يف املنظمات(،
2.  الأعمال الفردية واجلماعية، مبا يف ذلك امل�صاريع الفردية واجلماعية،

3.  مناق�صة الر�صالة،
4.  المتحانات النهائية وامتحان املنت�صف.

C. مهارات التفكري الناقد

C1
ا�صتخدام مزيج من ال�صاليب للتحليل النقدي والتقييم الذي ي�صتند اىل املعرفة والفهم لنظريات 

ومناذج اإدارة املوارد الب�صرية.

C2
املعقدة  احلالت  مع  للتعامل  والبداع  والبتكار  والتف�صري  الب�صرية  من  احرتايف  م�صتوى  اإظهار 

والق�صايا وامل�صاكل يف جمال املوارد الب�صرية، ويف �صياق عملهم �صمن الأطر الوطنية والدولية.

طرق التعليم والتعلم

1.  املحا�صرات املنتظمة،
2.  وندوات تفاعلية،

اأن ت�صمل املحاكاة، ودرا�صات احلالت  وجل�صات العمل اجلماعية، ودرو�س فردية وجماعية وور�س عمل ميكن    .3
ومتثيل الأدوار واملتحدثني اخلارجيني،

4.  التحليل الكمي اأو النوعي للم�صكالت البحثية والدارية،
5.  املهام اجلماعية والفردية والتي تت�صمن مراجعة املعلومات يف املكتبة و�صبكة الإنرتنت وقواعد البيانات.
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طرق التقييم

1.  حل امل�صاكالت التي تواجه املنظمات وامل�صكالت البحثية.
2.  حتليل درا�صة احلالت.

3.  حتليل املقالت والبحوث العلمية.
4.  مناق�صة حتليل البيانات اخلا�صة باملع�صالت البحثية يف الر�صالة.

5.  المتحان النهائي وامتحان املنت�صف.
D. املهارات العامة والتحويلية

D1
الو�صائل يف  با�صتخدام جمموعة من  وذلك  كتابة،  اأو  �صفهيا  �صواء  الحرتافية  املهارات  ا�صتخدام 

العمل  على  القدرة  لديه  العمل  فرق  يف  العمل  ومهارات  الت�صال  بوا�صطة  املهام،  وتقدمي  اإعداد 

امل�صرتك واجلماعي ولديه القدرة على التفكري والتخطيط.

D2
الكفاءات  يف  واجلماعات  الأفراد  عمل  جتاه  وامل�صوؤولية  ال�صتقاللية  مع  احرتايف  مب�صتوى  العمل 

ال�صخ�صية والقدرات القيادية للعمل يف جمموعة مع نهج بناء الفريق با�صتخدام ال�صتخدام الفعال 

لتكنولوجيا املعلومات والت�صالت.

طرق التعليم والتعلم

1.  العرو�س امل�صرتكة واحلوارات اجلماعية،
2.  التقارير اجلماعية والفردية،

3.  ور�س العمل واحللقات البحثيىة،
4.  اجتماعات ومناق�صات فردية وجماعية، وجل�صات عرب الإنرتنت،

5.  و�صائل التعلم اللكرتوين امل�صتخدمة يف اجلامعة مثل )الربيد اللكرتوين او املوقع اللكرتوين للطالب او و�صائل 
التوا�صل الجتماعي الخرى(.

طرق التقييم

1.  العرو�س التقدميية ال�صفوية مبا يف ذلك العمل الفردي واجلماعي،
2.  امل�صاريع والتقارير واوراق العمل التي يقدمها الطالب،

3.  م�صاهمة الطالب يف العمل اجلماعي،
4.  قدرته على املناق�صة املنطقية.
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ربط المخرجات التعليمية للبرنامج

مقررات الربنامج الإلزامية

CILOsا�صم املقرررمز املقررم�صل�صل
PILOs

A1B1B2C1C2D1D2

1BA601ا�صاليب بحث وحتليل اح�صائي

a1√
b1√
b2√
c1√
c2√
d1√
d2√

2HR631قوانني وت�صريعات العمل البحريني  

a1√
b1√
b2√
c1√
c2√
d1√
d2√

3HR633تخطيط وتوظيف املوارد الب�صرية

a1√
b1√
b2√
c1√
c2
d1√
d2√
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4HR635عالقات العمل واملمار�صات

a1√
b1√
b2
c1√
c2√
d1√
d2

5HR637ادارة املوارد الب�صرية الدولية

a1√
b1√
b2√
c1√
c2
d1√
d2√

6HR638
ادارة احلوافز والتعوي�صات يف املوارد 

الب�صرية

a1√
b1√
b2
c1√
c2√
d1√
d2√

7HR639تدريب وتطوير املوارد الب�صرية

a1√
b1√
b2
c1√
c2
d1√
d2√
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8HR644ادارة املوارد الب�صرية ال�صرتاتيجية

a1√
b1√
b2√
c1√
c2√
d1√
d2√

9HR 699الر�صالة

a1√
b1√
b2√
c1√
c2√
d1√
d2√
مقررات الربنامج الإختيارية

CILOsا�صم املقرررمز املقررم�صل�صل
 PILOs

A1B1B2C1C2D1D2

1BA645القيادة وال�صلوك التنظيمي

a1√
b1√
b2√
c1√
c2√
d1√
d2√

2BA661ريادة العمال

a1√
b1√
b2
c1√
c2
d1√
d2√
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3HR640ادارة اخلدمة املدنية

a1√
b1√
b2
c1√
c2√
d1√
d2√

4HR641ادارة الأداء

a1√
b1√
b2
c1√
c2√
d1√
d2√

5HR642
تخطيط امل�صار الوظيفي

a1√
b1√
b2√
c1√
c2√
d1√
d2√

6HR643ادارة التفاو�س

a1√
b1√
b2√
c1√
c2√
d1√
d2√
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7HR691
مو�صوعات خا�صة يف ادارة املوارد 

الب�صرية

a1√
b1√
b2√
c1√
c2√
d1√
d2√

وصف متطلبات التخصص اإلجبارية
BA601 اأ�ساليب بحث وحتليل اإح�سائي

بحوث العمال اأمر بالغ الأهمية يف بناء قدرات الدرا�صات العليا يف اإجراء بحوث دقيقة وموثوق بها. يتناول هذا املقرر 

موا�صيع انتقائية مثل فل�صفات البحث وحتديد وتعريف امل�صكلة وكيفية بناء اأهداف البحث وفر�صياته واقرتاح البحث 

اإجراء املقابلة  اأي كيفية ت�صميم ال�صتبيان وكيفية  البيانات  اأدوات جمع  اإىل ذلك، يغطي املقرر  الدقيق. بالإ�صافة 

واملالحظة. ويتناول اأخريًا التقنيات التحليلية ب�صكل منا�صب، اأي حتليل النحدار الب�صيط واملتعدد عرب حزم اإح�صائية 

.)SPSS( با�صتخدام برنامج احلزمة الح�صائية للعلوم الجتماعية

)املتطلب ال�سابق: ل يوجد(

HR631  قوانني وت�سريعات العمل البحريني
مت ت�صميم املقرر لتعريف الطالب مبعرفة �صاملة لقانون العمل يف مملكة البحرين. ويركز على الت�صريعات الهادفة 

اأوًل، قانون العمل  اإىل حماية العمل داخل املجتمع البحريني. يف هذا ال�صياق �صوف يغطي املقرر جمالني رئي�صيني: 

البحريني الذي يعطي  روؤى لتطبيق قانون عمل للن�صاء واملراهقات وتنظيم العمال الوافدين وعبء العمل والإجازات 

وعقد العمل لالأفراد واجلماعات والتزام �صاحب العمل واملوظف والتعوي�صات والعقوبات يف حالة انتهاك قانون العمل. 

ثانيًا، يغطي املقرر قانون التاأمينات الجتماعية يف البحرين من حيث التعوي�صات وحوادث العمل وغريها من الق�صايا 

ذات ال�صلة. 

)املتطلب ال�سابق: ل يوجد(

HR633  تخطيط وتوظيف املوارد الب�سرية 
  مت ت�صميم املقرر لتعريف الطالب مبفاهيم تخطيط املوارد الب�صرية، وان�صطة التوظيف داخل املنظمات. يطور هذا 

توؤثر على تخطيط  التي  املعقدة  والتنظيمية  والثقافية  الجتماعية  العوامل  الطالب على حتليل ودمج  املقرر قدرات 

ال�صرتاتيجي.  بالتخطيط  وعالقتها  الب�صرية  املوارد  تخطيط  عملية  املقرر  و�صيدر�س  واملوظفني.  الب�صرية  املوارد 

اإىل ذلك، يركز املقرر على ت�صميم الوظائف والتوظيف واختيار املوظفني والتوجيه والق�صايا الأخالقية  بالإ�صافة 

مثل التمييز وتكافوؤ الفر�س. 

)املتطلب ال�سابق: ل يوجد(
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HR635  عالقات العمل واملمار�سات

يقدم املقرر للطالب املو�صوعات الرئي�صية لعالقات العمل يف املنظمات. وهو م�صمم لتقدمي ق�صايا و�صواغل اجلهات 

الفاعلة الرئي�صية يف عالقة العمل: رب العمل واملوظف واحلكومة والنقابات. و�صوف يدر�س املقرر موا�صيع مثل البيئة 

العمل واملوظفني  القانوين من عالقات  العمل واجلانب  واأ�صحاب امل�صلحة ودورهم يف عالقات  والثقافة  التنظيمية 

واجلماعات والعالقات ال�صناعية ومواءمة الأفراد واملنظمات من خالل الدافع واملكافاآت وبناء الفريق. 

)املتطلب ال�سابق: ل يوجد(

HR637  اإدارة املوارد الب�سرية الدولية

مت ت�صميم املقرر لتقدمي جمموعة من التحديات التي تواجه ادارة املوارد الب�صرية يف �صياق عاملي من حيث ال�صتقطاب 

والتوظيف والبقاء واخلروج. ويركز املقرر على الختالفات يف نظم ادارة املوارد الب�صرية عرب البلدان والدول مثل عدم 

الملام  يف ال�صياق الجتماعي الذي �صيتم جلبه من قبل املنظمة والفرق بني اخللفية الثقافية للموظف وحركة املوظفني 

اىل بيئة الجتماعية جديدة وغري مالوفة لهم، و�صي�صمل املقرر املوا�صيع التالية يف �صياق ادارة املوارد الب�صرية الدولية: 

ا�صرتاتيجية وهيكل املنظمة الدولية وادارة املوارد الب�صرية الدولية وثقافتها وقانون العمالة الدويل وتخطيط القوى 

العاملة الدولية والتوظيف والتعوي�س الدويل واملنفعة وادارة املوارد الب�صرية الدولية الن�صبية. 

)املتطلب ال�سابق: ل يوجد(

HR638  اإدارة احلوافز والتعوي�سات يف املوارد الب�سرية

  يهدف هذا املقرر اىل  تطوير معرفة وفهم متعمق يتعلق باملفاهيم اخلا�صة بتعوي�س ومكافاأة املوارد الب�صرية داخل 

منظمات الأعمال، كما يركز اأي�صا على تعزيز مهارات الطالب العملية يف ت�صميم وحتليل اأنظمة املكافاآت وال�صيا�صات 

وال�صرتاتيجيات املرتبطة بها، ويتناول هذا املقرر مو�صوعات تتعلق باإدارة التعوي�صات، والأ�صكال املختلفة من حزم 

التعوي�س، وحتليل الوظائف وعالقتها بالتعوي�صات واحلوافز، وت�صميم هياكل الأجور وا�صتحقاقات العاملني، و�صياغة 

وتنفيذ ا�صرتاتيجيات التحفيز . 

)املتطلب ال�سابق: ل يوجد(

HR639  تدريب وتطوير املوارد الب�سرية 

داخل  الب�صرية  املوارد  وتطوير  تدريب  جمال  يف  والعملية  الذهنية  باملهارات  الطلبة  لتزويد  املقرر  هذا  ت�صميم  مت 

املوؤ�ص�صات. يبداأ املقرر باإطار ذهني وعملي لوظيفة التدريب والتطوير داخل منظمات الأعمال. يقوم املقرر باجتاه 

عر�س جمموعة متنوعة من املوا�صيع يف جمال التدريب مثل تقدير الحتياجات التدريبية والتعلم التنظيمي والتخطيط 

يركز  ذلك،  ف�صاًل عن  التنظيمي.  التطوير  وعملية  التدريب  التكنولوجيا يف  وا�صتخدام   ، التدريب  برامج  وت�صميم 

املقرر على حتليل العالقة بني التدريب والتطوير واأداء املوظفني. 

)املتطلب ال�سابق: ل يوجد(
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HR644  اإدارة املوارد الب�سرية ال�سرتاتيجية

يف هذا املقرر يتم درا�صة اإدارة املوارد الب�صرية من منظور ا�صرتاتيجي. اذ يركز  هذا املقرر على تنفيذ الربامج على 

املدى الطويل مت�صمنة التخطيط ال�صرتاتيجي والت�صغيلي والتكتيكي للموارد الب�صرية، و�صياغة وتنفيذ ا�صرتاتيجية 

يتم  التي  املو�صوعات  وتركز  تناف�صية واحلفاظ عليها.  اكت�صاب ميزة  الأعمال من  لتمكني منظمات  الب�صرية  املوارد 

تناولها على الجتاهات التي توؤثر على اإدارة املوارد الب�صرية ال�صرتاتيجية واملوارد الب�صرية كم�صدر للميزة التناف�صية 

والدور املتغري لإدارة املوارد الب�صرية والتخطيط ال�صرتاتيجي للموارد الب�صرية وربط ال�صرتاتيجية باحتياجات راأ�س 

املال الب�صري. 

)املتطلب ال�سابق: ل يوجد(

HR699 الر�سالة

بحث قائم على الإ�صراف على مو�صوع معتمد يف جمال اإدارة املوارد الب�صرية. يعترب هذا املقرر حجر الزاوية لربنامج 

واأعمال بحثية مبنية على منهجية  الب�صرية. ويوفر فر�صة للطالب لإجراء بحث م�صتقل  اإدارة املوارد  املاج�صتري يف 

منظمة، وهو يركز على مهارات امل�صتويات العليا التي ينبغي معاجلتها من حيث اخلطاب الفكري املتقدم مبا يف ذلك 

حتديد م�صكلة البحث ، ومنهج البحث ، ومراجعة الأدبيات ، وحتليل البيانات ، وال�صتنتاجات البحثية والتو�صيات. 

تخ�صع الن�صخة النهائية للر�صالة للدفاع العام وي�صتند التقييم على العر�س الكتابي وال�صفوي. 

)املتطلب ال�سابق: 18 �ساعة معتمدة(

وصف متطلبات التخصص االختيارية
BA654  القيادة وال�سلوك التنظيمي

  يف هذا املقرر يتم اأطالع الطلبة على وجهات النظر النظرية والعملية للقيادة وال�صلوك التنظيمي. ويهدف املقرر 

اإىل تزويد الطالب مع التفكري النقدي جمموعة متنوعة من اأ�صاليب القيادة والأمناط ال�صلوكية الب�صرية. وي�صمل ذلك 

امل�صتوى اجلزئي )التفاعل بني الأفراد واجلماعات ال�صغرية( والتفاعالت بني امل�صتوى الكلي )بني املنظمات(. يدر�س 

يف هذا املقرر املو�صوعات املتقدمة والنماذج والبحوث املعا�صرة على القيادة وال�صلوك التنظيمي مثل: القادة والبتكار 

وديناميكية املجموعة والفريق والثقافة التنظيمية والتنوع التنظيمي. 

)املتطلب ال�سابق: ل يوجد(

BA661  ريادة الأعمال

يوفر املقرر للطالب درا�صة �صاملة لل�صمات الرئي�صية لريادة الأعمال. حيث ير�صد املقرر طالب املاج�صتري على طرق 

كفاءات  وتقييم  جديدة،  عمل  فر�س  ا�صتك�صاف  موا�صيع  وي�صمل  وتقييمها.  وتوليفها  الأعمال،  ريادة  عملية  تطبيق 

وقدرات فريق امل�صاريع، واإطالق املنتجات/ اخلدمات، واإمكانيات التمويل وا�صرتاتيجيات اخلروج املنا�صبة. ويقدم 

املقرر جمموعة من التعلم النظري والتدريب العملي من خالل درا�صات حالة من حالت الأعمال احلقيقية يف جميع 

اأنحاء العامل عمومًا ودول ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا على وجه اخل�صو�س. 

)املتطلب ال�سابق: ل يوجد(
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HR640  اإدارة اخلدمة املدنية

مت ت�صميم املقرر لتزويد الطالب باملهارات الحرتافية الالزمة لإدارة وقيادة منظمات اخلدمات املدنية. يتم درا�صة 

ومراجعة وحتليل هذه املوا�صيع من خالل �صياغة ال�صرتاتيجيات وال�صيا�صات وت�صخي�س وحل امل�صكالت وبناء الفرق 

وتغيري الثقافة التنظيمية واإعادة هيكلة العمليات واخلدمات ومراقبة وتقييم منظمات اخلدمات املدنية. و�صيتم تطبيق 

معظم املوا�صيع التي مت مراجعتها مبا�صرة على منظمات اخلدمات املدنية يف مملكة البحرين. 

)املتطلب ال�سابق: ل يوجد(

HR641  اإدارة الأداء

يقدم املقرر روؤية معا�صرة لإدارة الأداء، حيث اإنه يركز على كل من الفهم املفاهيمي والتطبيق العملي لكيفية اإدارة 

الإدارة  هذه  واأهداف  اأهمية  مثل  الأداء  اإدارة  موا�صيع  بع�س  على  الطالب  املقرر  ويعرف  املنظمات.  داخل  الأداء 

والعالقة بني حتليل العمل والإدارة والتخطيط ال�صرتاتيجي كخطوة اأولية لت�صميم عملية اإدارة اأداء فعالة واخلطوات 

وتقدمي  وم�صاكلها  املختلفة  واأ�صاليبها  الأداء  تقييم  م�صار عملية  يعر�س  اإىل ذلك،  بالإ�صافة  العملية.  لهذه  املختلفة 

احللول املنا�صبة لها. ويعر�س اأخريًا العالقة بني عملية اإدارة الأداء ونظام املكافاأة داخل املنظمة. 

)املتطلب ال�سابق: ل يوجد(

HR642 تخطيط امل�سار الوظيفي

مت ت�صميم املقرر لتزويد طالب املاج�صتري باملعرفة ال�صاملة للق�صايا املتعلقة ببناء وتطوير امل�صارات املهنية يف منظمات 

الأعمال. ومن خالل هذا املقرر �صيكون الطلبة قادرين على اإدارة عملية ال�صتك�صاف الذاتي، ومناق�صة الهتمامات 

امل�صارات  وتخطيط  املهنية  احلياة  تعزيز  على  ت�صاعد  �صوف  التي  امل�صبقة  والتجارب  الكامنة  والقدرات  والكفاءات 

الوظيفي للمنطمة. وتركز موا�صيع املقرر على اتخاذ القرارات املهنية وا�صرتاتيجيات بناء امل�صار ات الوظيفية واإجراء 

املقابالت وو�صع اخلطط. 

)املتطلب ال�سابق: ل يوجد(

HR643  اإدارة التفاو�س

يقدم املقرر للطالب املفاهيم الأ�صا�صية ذات ال�صلة بالتفاو�س الفعال يف خمتلف الأعمال والأو�صاط املهنية. وين�صب 

الرتكيز على فهم وحت�صني مهارات الت�صال واإدارة النزاعات والتفاو�س. و�صوف يبداأ املقرر باإطار مفاهيمي للتفاو�س: 

املفاهيم والعمليات وال�صرتاتيجيات والق�صايا الأخالقية املتعلقة بالتفاو�س داخل املنظمات. ويت�صمن املقرر جمموعة 

من  خمتلفة  واأنواع  فعال  ب�صكل  الت�صارب  واإدارة  والتفاو�س  بالت�صارب  املتعلقة  والنظريات  املو�صوعات  من  متنوعة 

تقنيات التفاو�س واملهارات امل�صممة للم�صاعدة يف احلفاظ على عالقات جتارية �صحية. 

)املتطلب ال�سابق: ل يوجد(
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HR691  مو�سوعات خا�سة يف اإدارة املوارد الب�سرية

مت ت�صميم املقرر ل�صتك�صاف املو�صوعات املعا�صرة يف اإدارة املوارد الب�صرية، و�صوف ي�صاعد الطالب على فهم وحتليل 

الدور الذي تلعبه اإدارة املوارد الب�صرية يف تنفيذ عدد من املفاهيم املعا�صرة بنجاح داخل املنظمة. و�صوف يركز املقرر 

النظر  و�صيتم  الفكري.  املال  وراأ�س  والتمكني  ال�صاملة  اجلودة  واإدارة  التناف�صية  امليزة  حتقيق  مثل  مو�صوعات  على 

وحتليل موا�صيع اأخرى مثل التخطيط الوظيفي ومنظمات التعلم واأثر العوملة على ا�صرتاتيجية املوارد الب�صرية. 

)املتطلب ال�سابق: ل يوجد(
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الماجستير في إدارة األعمال
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وصف البرنامج
من�سق الربنامج:  د. احمد مطر خلف املحمدي

الطابق اخلام�س:    مكتب رقم)514(

هاتف املكتب:         16036341

الفاك�س:                 17728915

ahmed.almuhamadi@asu.edu.bh :الربيد اللكرتوين

مواصفات البرنامج

املاج�صتري يف اإدارة الأعمالعنوان الربنامج

جامعة العلوم التطبيقيةاملوؤ�ص�صة املانحة

جامعة العلوم التطبيقيةاملوؤ�ص�صة التعليمية

وزارة الرتبية والتعليم، مملكة البحرينبرنامج معتمد من قبل

�صهادة املاج�صترياملوؤهل النهائي

2019-2021ال�صنة الدرا�صية
العربيةلغة التدري�س

دوام كاملنظام الدرا�صة

اأهداف الربنامج 

يهدف الربنامج اإىل :

1. تطوير الفهم املنهجي واملعرفة النقدية ال�صاملة  للطالب يف تخ�ص�صات العمال وكذلك اإدارة املنظمات يف 
متغريات البيئة اخلارجية التي يعملون فيها.

2. اعداد الطالب للتطوير املهني يف جمال الأعمال والإدارة من خالل تعزيز جمموعة من املهارات  الأحرتافية 
التي من �صاأنها اأن تعر�صهم اإىل التخطيط امل�صتقل وتنفيذ املهام على امل�صتوى املهني اأو ما يعادله. 

3. تطوير ال�صتجابات الإبداعية والأ�صيلة للطالب  يف تطبيق املعرفة للتعامل مع املواقف املعقدة وحل امل�صاكالت 
بالطريقة التي من �صاأنها اأن ت�صهم يف كل من الأعمال واملجتمع ب�صكل عام.

الق�صايا  مع  التعامل  الإبداعي يف  التفكري  نهج  واعتماد  النقدي  التحليل  الطالب على  تطوير م�صتوى قدرة   .4
املعقدة والقدرة على فهم وتقدير العواقب الأخالقية والجتماعية على حد �صواء.

5. متكني الطالب من القدرة على التوا�صل مع الأطراف ذوي العالقة  وتقدمي امل�صاهمات يف اإدارة املوؤ�ص�صات 
التي يعملون فيها بالطريقة التي من �صاأنها ان حت�صن من ممار�صات العمل والإدارة.

قدرة  وتعزيز  التطبيقية  البحوث  اإجراء  لكيفية  والعملي  النظري  املنهج  خالل  من  الطالب  قدرات  تطوير   .6
املبا�صرة  ال�صلة  ذات  املعرفة  وتف�صري  لتطوير  تطبيقها  التي ميكن  امل�صتقلة  البحوث  اإجراء  على  اخلريجني 

بالتحديات التي تواجهها اأنظمة العمل.
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هيكل البرنامج
1. الهيكل العام للربنامج

�صنتان - احلد الأدنى لفرتة الدرا�صة:  

- احلد الأق�صى لفرتة الدرا�صة:   اأربع �صنوات

- عدد ال�صاعات املعتمدة:             36 �صاعة معتمدة

10 مقررات + الر�صالة - عدد املقررات:   

الخطة الدراسية

ال�صنة الأوىل - الف�صل الأول )9 �صاعة معتمدة(

ا�صم املقرررمز املقرر
ال�صاعات 

املعتمدة
املتطلب ال�صابق

BA6013ا�صاليب بحث وحتليل اح�صائي-
BA6113اإدارة ت�صويقية-
BA6213متويل ال�صركات-

ال�صنة الأوىل - الف�صل الثاين )9 �صاعة معتمدة(

ا�صم املقرررمز املقرر
ال�صاعات 

املعتمدة
املتطلب ال�صابق

BA6313اإدارة املوارد الب�صرية-
BA6413اإدارة العمليات والقرارات-
MIS6113نظم املعلومات الدارية-

ال�صنة الثانية - الف�صل الأول )9 �صاعة معتمدة(

ا�صم املقرررمز املقرر
ال�صاعات 

املعتمدة
املتطلب ال�صابق

ACF6113املحا�صبة الدارية-
BA6643الدارة ال�صرتاتيجية-

-3مقرر تخ�ص�س اختياري )1(-
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ال�صنة الثانية - الف�صل الثاين )9 �صاعة معتمدة(

ا�صم املقرررمز املقرر
ال�صاعات 

املعتمدة
املتطلب ال�صابق

-3مقرر تخ�ص�س اختياري )2(-
BA69918 �صاعة معتمدة6الر�صالة 

ال�صنة الثانية - الف�صل الثاين )6 �صاعة - ا�صتمرارية(

ا�صم املقرررمز املقرر
ال�صاعات 

املعتمدة
املتطلب ال�صابق

BA69918 �صاعة معتمدةا�صتمراريةالر�صالة

2- المستويات والمقررات
متطلبات التخصص االجبارية

ا�صم املقرررمز املقرر
ال�صاعات 

املعتمدة
املتطلب ال�صابق

BA6013ا�صاليب بحث وحتليل اح�صائي-
BA6113اإدارة ت�صويقية-
BA6213متويل ال�صركات-
BA6313اإدارة املوارد الب�صرية-
BA6413اإدارة العمليات والقرارات-
MIS6113نظم املعلومات الدارية-
ACF6113املحا�صبة الدارية-
BA6643الدارة ال�صرتاتيجية-
BA 69918 �صاعة معتمدة6الر�صالة

متطلبات التخصص االختيارية

ا�صم املقرررمز املقرر
ال�صاعات 

املعتمدة
املتطلب ال�صابق

BA6453ادارة اجلودة ال�صاملة-
ECO6013الإقت�صاد الإداري-
BA6523ت�صميم و�صلوك املنظمات-
BA6533اخالقيات العمال-
BA6553التغيري التنظيمي-
BA6623العمال الدولية-
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BA6633البتكار وريادة العمال-
BA691)E(  3مو�صوعات خا�صة يف الدارة-

مخرجات البرنامج التعليمية 

خمرجات الربنامج التعليمية)PILOs(، طرق التعليم والتعلم، والتقييم

A. الفهم واملعرفة

A1
اإظهار املعرفة الناقدة والفهم التخ�ص�صي للنظريات املتخ�ص�صة يف جميع جمالت اإدارة الأعمال 

على م�صتوى الإدارة العليا والإدارات الو�صطى وتطوير الدوافع الرئي�صية لعمليات الإدارة.   

طرق التعليم والتعلم

1.  املحا�صرات املنتظمة
2.  والندوات التفاعلية

3.  وجل�صات العمل اجلماعية 
4.  الدرو�س الفردية 

5.  ور�س عمل التي ميكن اأن ت�صمل املحاكاة 
6.  درا�صات احلالة

7.  متثيل الأدوار 
8.  املتحدثني اخلارجيني

9.  القراءات النظرية وما يتبعها من تعليقات �صفوية وكتابية
10.  املهام اجلماعية والفردية والتي تت�صمن مراجعة املعلومات يف املكتبة و�صبكة الإنرتنت وقواعد البيانات

طرق التقييم

1.  املهام الكتابية )التقارير الأ�صبوعية، وتقارير درا�صة احلالة، ومراجعة ادبيات الدرا�صات ال�صابقة والنظريات 2.  
�صمن الر�صالة وم�صروع البحث التطبيقي(

3.  العمل الفردي واجلماعي �صمنها قراءة ونقد البحوث واملقالت العلمية ذات ال�صلة
4.  المتحانات النهائية وامتحانات املنت�صف

B. املهارات اخلا�سة باملو�سوع

B1
اإ�صتخدام  املهارات الإحرتافية للتعامل مع مواقف وم�صكالت معقدة وغري متوقعة يف جمالت اإدارة 

الأعمال. 

B2
الأعمال  اإدارة  وق�صايا  موا�صيع  واملتخ�ص�صة يف  والحرتافية  البداعية  وال�صاليب  الطرق  تطبيق 

وتخطيط وتنفيذ امل�صروعات الكبرية واملتو�صطة احلجم.
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طرق التعليم والتعلم

1.  املناق�صات الفردية واجلماعية  للق�صايا املعقدة التي تواجه منظمات العمال واملوؤ�ص�صات الخرى
2.  ور�صة  العمل

3.  ا�صت�صافة متحدث خارجي
4.  متارين حل امل�صكالت

5.  احللقات البحثية
6.  كتابة م�صروع البحث التطبيقي او الر�صالة

7.  مناق�صات امل�صاريع الفردية واجلماعية
طرق التقييم

1.  املهام الكتابية )مبا يف ذلك كتابة التقارير ، حل امل�صاكالت والق�صايا املعقدة يف املنظمات(
2.  الأعمال الفردية واجلماعية، مبا يف ذلك امل�صاريع الفردية واجلماعية

3.  مناق�صة م�صروع البحث التطبيقي او الر�صالة
4. المتحانات النهائية وامتحان املنت�صف

C. مهارات التفكري الناقد

C1
ا�صتخدام مزيج من ال�صاليب للقيام بالتحليل النقدي والتف�صري والتقييم لكل من املجالت املعا�صرة 

لإدارة الأعمال والبيانات املالية وغري املالية ذات ال�صلة.

C2
املعقدة  والق�صايا  امل�صكالت  حل  يف  والأ�صيلة  والإبتكارية  والإحرتافية  الإدارية  املهارات  ا�صتخدام 

لأتخاذ القرارات يف جمال اإدارة الأعمال.

طرق التعليم والتعلم

1.  املحا�صرات املنتظمة
2.  وندوات تفاعلية

اأن ت�صمل املحاكاة، ودرا�صات احلالت  وجل�صات العمل اجلماعية، ودرو�س فردية وجماعية وور�س عمل ميكن    .3
ومتثيل الأدوار واملتحدثني اخلارجيني

4.  التحليل الكمي و/ اأو النوعي للم�صكالت البحثية والدارية
5.  املهام اجلماعية والفردية والتي تت�صمن مراجعة املعلومات يف املكتبة و�صبكة الإنرتنت وقواعد البيانات
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طرق التقييم

1.  حل امل�صاكالت التي تواجه املنظمات وامل�صكالت البحثية
2.  حتليل درا�صة احلالت

3.  حتليل املقالت والبحوث العلمية
4.  مناق�صة حتليل البيانات اخلا�صة باملع�صالت البحثية يف م�صروع البحث التطبيقي والر�صالة

5.  المتحان النهائي وامتحان املنت�صف

D. املهارات العامة والتحويلية

D1
التوا�صل بفعالية �صفهيًا وكتابيًا، باإ�صتخدام املهارات الأحرتافية والو�صائل املتنوعة يف تقدمي العرو�س 

يف جمال الإدارة واإدارة الأعمال.

D2
العمل على م�صتوى اإحرتايف يف ال�صياقات املتغرية مع ا�صتدامة امل�صوؤولية جتاه الفراد والتعامل مع 

املواقف بالقيام باإعداد تقارير امل�صاريع البحثية الفردية و/ اأو اجلماعية.

طرق التعليم والتعلم

1.  العرو�س امل�صرتكة واحلوارات اجلماعية
2.  التقارير اجلماعية والفردية

3.  ور�س العمل واحللقات البحثيىة
4.  اجتماعات ومناق�صات فردية وجماعية، وجل�صات عرب الإنرتنت 

5.  و�صائل التعلم اللكرتوين امل�صتخدمة يف اجلامعة مثل )الربيد اللكرتوين او املوقع اللكرتوين للطالب او و�صائل 
التوا�صل الجتماعي الخرى(

طرق التقييم

1.  العرو�س التقدميية ال�صفوية مبا يف ذلك العمل الفردي واجلماعي.
2.  امل�صاريع والتقارير واوراق العمل التي يقدمها الطالب

3.  م�صاهمة الطالب يف العمل اجلماعي 
4.  قدرته على املناق�صة املنطقية
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ربط المخرجات التعليمية للبرنامج 

مقررات الربنامج الإلزامية

CILOsا�صم املقرررمز املقررت�صل�صل
 PILOs

A1B1B2C1C2D1D2

1BA601ا�صاليب بحث وحتليل اح�صائي

a1√
b1√
b2√
c1√
c2√
d1√
d2√

2BA611اإدارة ت�صويقية

a1√
b1√
b2√
c1√
c2√
d1√
d2√

3BA621متويل ال�صركات

a1√
b1√
b2√
c1√
c2
d1√
d2√
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4BA631اإدارة املوارد الب�صرية

a1√
b1√
b2
c1√
c2√
d1√
d2

5BA641اإدارة العمليات والقرارات

a1√
b1√
b2√
c1√
c2
d1√
d2√

6MIS611نظم املعلومات الدارية

a1√
b1√
b2
c1√
c2√
d1√
d2√

7ACF611املحا�صبة الدارية

a1√
b1√
b2
c1√
c2
d1√
d2√
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8BA664الدارة ال�صرتاتيجية

a1√
b1√
b2√
c1√
c2√
d1√
d2√

9BA699
الر�صالة

a1√
b1√
b2√
c1√
c2√
d1√
d2√

مقررات البرنامج اإلختيارية

CILOsا�صم املقرررمز املقررت�صل�صل
 PILOs

A1B1B2C1C2D1D2

1BA645ادارة اجلودة ال�صاملة

a1√
b1√
b2√
c1√
c2√
d1√
d2√

2ECO601القت�صاد الإداري

a1√
b1√
b2
c1√
c2
d1√
d2√
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3BA652ت�صميم و�صلوك املنظمات

a1√
b1√
b2
c1√
c2√
d1√
d2√

4BA653اخالقيات العمال

a1√
b1√
b2
c1√
c2√
d1√
d2√

5BA655التغيري التنظيمي

a1√
b1√
b2√
c1√
c2√
d1√
d2√

6BA662
العمال الدولية

a1√
b1√
b2√
c1√
c2√
d1√

d2√
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7BA663البتكار وريادة العمال

a1√
b1√
b2√
c1√
c2√
d1√
d2√

8BA691(E)  مو�صوعات خا�صة يف الدارة

a1√
b1√
b2
c1√
c2
d1√
d2√

وصف متطلبات التخصص اإلجبارية
ACF611  املحا�سبة الإدارية 

�صمم هذا املقرر لتزويد الطالب باملعرفة الناقدة واملهارات الحرتافية الالزمة لتقييم وتطبيق املفاهيم املتخ�ص�صة 

والتقنيات املعا�صرة يف املحا�صبة الإدارية يف �صياقات العمل املختلفة والتي �صتمكن الإدارة من اتخاذ القرارات املتعلقة 

البيعي  املزيج  التالية:  املوا�صيع  املقرر  ويغطى  ال�صرتاتيجي.  وتطورها  املنظمة  لأداء  والتقييم  والرقابة  بالتخطيط 

ونظرية املحددات، واتخاذ القرارات يف ظل املخاطرة وعدم التاأكد، والتكلفة امل�صتهدفة وت�صعري ال�صلع واخلدمات، 

وتقييم امل�صاريع الراأ�صمالية، وحما�صبة امل�صئولية وتقييم الأداء، وحتليل ربحية العمالء ، وتكاليف اجلودة، وبطاقة 

الأداء املتوازن، واإدارة املخزون، وتكاليف دورة حياة املنتج. 

)املتطلب ال�سابق: ل يوجد(

BA601  اأ�ساليب بحث وحتليل اإح�سائي 

بحوث العمال اأمر بالغ الأهمية يف بناء قدرات الدرا�صات العليا يف اإجراء بحوث دقيقة وموثوق بها. يتناول هذا املقرر 

موا�صيع انتقائية مثل فل�صفات البحث وحتديد وتعريف امل�صكلة وكيفية بناء اأهداف البحث وفر�صياته واقرتاح البحث 

اإجراء املقابلة  اأي كيفية ت�صميم ال�صتبيان وكيفية  البيانات  اأدوات جمع  اإىل ذلك، يغطي املقرر  الدقيق. بالإ�صافة 

واملالحظة. ويتناول اأخريًا التقنيات التحليلية ب�صكل منا�صب، اأي حتليل النحدار الب�صيط واملتعدد عرب حزم اإح�صائية 

 .)SPSS( با�صتخدام برنامج احلزمة الح�صائية للعلوم الجتماعية

)املتطلب ال�سابق: ل يوجد(
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BA611  اإدارة ت�سويقية 

يوفر املقرر درا�صة عميقة لبيئة الت�صويق والعوامل والقوى املحركة الأ�صا�صية التي تغري امل�صهد الت�صويقي. ي�صتك�صف 

املقرر ويحلل كيفية تاأثري اأن�صطة الت�صويق على العمليات التنظيمية يف بيئة تناف�صية ومعقدة. يهتم املقرر بتوفري اطر 

ت�صويقية وحتليل عميق ملجموعة متنوعة من املفاهيم والنظريات والنماذج التي �صتخدم لتحديد وحتليل وحل امل�صاكل 

الت�صويقية. �صوف يركز املقرر على الق�صايا ال�صرتاتيجية مثل: كيف ميكن لل�صركة اختيار الن�صاط ال�صناعي اخلا�س 

بها؟ ما هي امليزة التناف�صية الت�صويقية لل�صركة وكيفية ا�صتدامتها؟ كيفية قيام ال�صركة بتوزيع منتجاتها وخدماتها 

/ وكيف �صتخ�ص�س ال�صركة املوارد الت�صويقية؟ ما هي التهديدات الت�صويقية التي تواجهها ال�صركات وماهي الفر�س 

التي تتمتع بها ال�صركات؟ وما هي البدائل ال�صرتاتيجية الت�صويقية؟ 

)املتطلب ال�سابق: ل يوجد(

BA621  متويل ال�سركات 

  الغر�س ال�صا�صي لهذا املقرر هو توفري اطار ومفاهيم وادوات لتحليل القرارات املالية على اأ�صا�س املبادئ الأ�صا�صية 

للنظرية املالية املعا�صرة. وت�صمل املوا�صيع التي يتم تناولها، ا�صاليب التدفق النقدي واملوازنة الراأ�صمالية لل�صركات 

لل�صركات، جنبًا اىل جنب مع  الرا�صمالية  الأ�صول  ت�صعري  التاكد ومنوذج  الإ�صتثمار يف ظل عدم  وقرارات  والتقييم 

اأي موا�صيع م�صتجدة يف  اإىل  اإ�صافة  ال�صلة.  والق�صايا ذات  الأرباح  توزيع  املال و�صيا�صة  راأ�س  الهيكل املايل وتكلفة 

جمال متويل ال�صركات. 

)املتطلب ال�سابق: ل يوجد(

BA631  اإدارة املوارد الب�سرية 

يقدم املقرر تفح�س عميق لراأ�س املال الب�صري باعتباره م�صاألة ذات اأهمية تناف�صية ودور ح�صا�س يف جناح العمال 

واملنظمات. �صوف يتناول هذا املقرر تطوير وتنفيذ ممار�صات املوارد الب�صرية التي تتوافق مع اأن�صطة املوارد الب�صرية 

والتي تتوافق مع الأهداف ال�صرتاتيجية لل�صركة. بالإ�صافة اإىل ذلك، �صوف يكون الطلبة على دراية باأدوار اإدارة املوارد 

الب�صرية احل�صا�صة والتي تلعب دورًا ا�صا�صيًا للقدرة التناف�صية وا�صتدامة منظمة الأعمال. من خالل الرتكيز على كل 

من اجلوانب ال�صرتاتيجية والت�صغيلية لإدارة القوى العاملة، �صوف يكت�صبون الطلبة معرفة دقيقة مبدى �صعوبة اإدارة 

الأفراد واملوظفني التنظيمني، وتدريب املوظفني وتطويرهم وتقييم املوظفني، واإدارة التعوي�صات. 

)املتطلب ال�سابق: ل يوجد(

BA641  اإدارة العمليات والقرارات 

يهدف مقرر اإدارة العمليات هذا والذي يقدم لطالب املاج�صتري يف اإدارة الأعمال اىل توفري درا�صة معمقة يف الأ�صاليب 

ال�صلع،  اإنتاج  اأو  اخلدمات  لتقدمي  الالزمة  العمليات  وتنفيذ  وت�صميم  تخطيط  يف  امل�صتخدمة  واملمار�صات  والطرق 

تقدمي  اأو  املواد  لت�صنيع  الالزمة  امل�صاعدة  والنظم  الإجراءات  من  جمموعة  على  امل�صاق  هذا  يركز  نظمي.  وب�صكل 

اخلدمات. و�صملت املوا�صيع اإدارة العمليات من منظور الت�صنيع وتقدمي اخلدمات. 

)املتطلب ال�سابق: ل يوجد(
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BA664 الإدارة ال�سرتاتيجية
مقرر الإدارة ال�صرتاتيجية معد لطلبة املاج�صتري يف اإدارة العمال و يهدف اىل اك�صاب الطلبة مهارات  التفكري والتحليل 

ال�صرتاتيجي و�صناعة واتخاذ القرارات  ال�صرتاتيجية، والإجراءات الالزمة للحفاظ على امليزة التناف�صية لل�صركات 

ال�صرتاتيجيات  وتنفيذ  و�صياغة  التناف�صي  والتحليل  ال�صرتاتيجية  القيادة  تغطية مو�صوعات  و�صيانتها.ف�صال عن  

الفعالة يف �صركة متعددة الأعمال. 

)املتطلب ال�سابق: ل يوجد(

MIS611  نظم املعلومات الإدارية
مت ت�صميم املقرر لتزويد الطالب بفهم عميق لنظم املعلومات الإدارية، وعر�س امل�صاكل التي تواجها بيئة العمال  

وكيفية حلها  من خالل ا�صتخدام النظم املبنية على احلا�صوب. كما يركز على مفاهيم  و تكنلوجيا نظم املعلومات، و 

تطور نظم املعلومات وال�صاليب الفعالة ل�صتخدام تكنلوجيا املعلومات، وكيفية ا�صتخدام تطبيقات تنكلوجيا املعلومات 

والإت�صالت املنا�صبة. ي�صتمل هذا املقرر على موا�صيع: اأنواع نظم املعلومات و مواردها، و احلوا�صيب وتطبيقاتها، و 

كيفية حتقيق امليزة التناف�صية با�صتخدام تكنلوجيا الإت�صالت واملعلومات،  والتكامل والتن�صيق بني البيئات، وتقنيات 

قواعد البيانات ويركز حمتوي املقرر اي�صا على: تكنلوجيا املعلومات، املكونات املادية والربجمية، والتجارة والعمل 

الليكرتونية، ونظام اإدارة موارد املوؤ�ص�صة، ونظم دعم القرارات، والنظم اخلبريه، و الذكاء ال�صطناعي، و التكنلوجيا 

احلديثة لتكنلوجيا املعلومات والت�صالت. 

)املتطلب ال�سابق: ل يوجد(

 BA699 الر�سالة 

لربنامج  الزاوية  حجر  املقرر  هذا  يعترب  الأعمال.  اإدارة  جمال  يف  معتمد  مو�صوع  على  الإ�صراف  على  قائم  بحث 

املاج�صتري يف اإدارة الأعمال. ويوفر فر�صة للطالب لإجراء بحث م�صتقل واأعمال بحثية مبنية على منهجية منظمة، 

وهو يركز على مهارات امل�صتويات العليا التي ينبغي معاجلتها من حيث اخلطاب الفكري املتقدم مبا يف ذلك حتديد 

تخ�صع  والتو�صيات.  البحثية  وال�صتنتاجات  البيانات،  وحتليل  الأدبيات،  ومراجعة  البحث،  ومنهج  البحث،  م�صكلة 

الن�صخة النهائية للر�صالة للدفاع العام وي�صتند التقييم على العر�س الكتابي وال�صفوي. 

)املتطلب ال�سابق: 18 �ساعة معتمدة(.

وصف متطلبات التخصص االختيارية

BA645 اإدارة اجلودة ال�ساملة 
يهدف هذا املقرر الذي يقدم لطالب املاج�صتري يف اإدارة الأعمال اىل توفري درا�صة معمقة لفل�صفات ومنهجيات اإدارة 

اإىل  بالإ�صافة  التناف�صية.  امليزة  وبالتايل حتقيق  امل�صتخدمة يف املنظمات لإ�صافة قيمة ملنتجاتهم،  ال�صاملة  اجلودة 

ذلك، يغطي املقرر مو�صوعات التطور التاريخي لإدارة اجلودة ال�صاملة واإجنازات اأهم روادها وعلمائها وتنظيم اإدارة 

اجلودة ال�صاملة والرتكيز على اإ�صباع حاجات العمالء والقيادة الفعالة مبقايي�س اإدارة اجلودة ال�صاملة وا�صرتاتيجيات 

اجلودة والتح�صني امل�صتمر وتطبيق اإدارة اجلودة ال�صاملة واأدواتها وجوائزها واأنظمتها و�صتة �صيجما. 

)املتطلب ال�سابق: ل يوجد(
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ECO601  القت�ساد الإداري 

بالقت�صاد  املتعلقة  اجلوهرية  واملفاهيم  املتخ�ص�صة  للنظريات  الناقدة  باملعرفة  الطالب  لتزويد  املقرر  هذا  �صمم 

الإداري. يتناول املقرر املوا�صيع التالية: التكاليف والطلب والت�صعري وهيكل ال�صوق يف الأنظمة الفت�صادية، والتخطيط 

ال�صرتاتيجي، وتوازن ال�صوق يف ظروف املناف�صة املختلفة، وحتليل التوقعات القت�صادية.

)املتطلب ال�سابق: ل يوجد(

BA652 ت�سميم و�سلوك املنظمات 

مت ت�صميم املقرر لتزويد الطالب باملداخل النظرية والعملية املعمقة التي تغطي موا�صيع ت�صميم املنظمات و�صلوك 

التي  وال�صاليب  بالعمليات  ال�صلة  ذات  املو�صوعات  من  العديد  املقرر  يتناول  املنظمات.  يف  واجلماعات  الأفراد 

متكن املدراء وفرقهم لت�صميم منظماتهم وهياكلها التنظيمية وطرق جتميع الوظائف وبدائل الت�صميم. بالإ�صافة 

القيم  ت�صكيل  على  الثقافة  تاأثري  موا�صيع  والإبداعي يف  النقدي  التفكري  الطالب يف  مهارات  يح�صن  فاإنه  ذلك  اإىل 

التنظيمية واملواقف وال�صلوكيات. ويتناول املقرر موا�صيع ادارة بيئة املنظمة والتكيف التنظيمي وعالقة التكنولوجيا 

وال�صرتاتيجية وحجم ودورة حياة املنظمة بت�صميم املنظمات. بال�صافة اىل موا�صيع الدافعية والجتاهات والفروق 

الفردية وتطوير الفرق القيادية و�صناعة القرار واإدارة ال�صراع والتفاو�س وال�صغوط. 

)املتطلب ال�سابق: ل يوجد(

 BA653  اأخالقيات الأعمال 

يهدف هذا املقرر والذي يقدم لطالب املاج�صتري يف اإدارة الأعمال اىل  تقدمي عر�س �صامل للنظريات الكامنة خلف 

الق�صايا وامل�صكالت املتعلقة باأخالقيات الأعمال، كما يعطي املقرر روؤى خمتلفة مل�صادر الأخالق يف منظمات الأعمال 

واملع�صالت  التجارية،  الأعمال  يف  القرار  ل�صنع  الأخالقية  والأطر  التجارية،  للممار�صات  الأخالقية  والفل�صفات 

وامل�صوؤولية  بالثقافة  وعالقتها  الأعمال  واأخالقيات  الأخالقي،  ال�صلوك  ومدونات  العمل،  ببيئة  ال�صائدة  الأخالقية 

هذا  يتناول  كما  اأخالقية،  منظمة  اإن�صاء  وكيفية  الأعمال،  اأخالقيات  يف  واأثرها  والعوملة  للمنظمات،  الإجتماعية 

املقرر ف�صال عن ذلك كيفية تطبيق الأخالق يف الأعمال اليومية، واحلوكمة واأخالقيات الأعمال وحقوق امل�صتثمرين 

والمتيازات، واأخالقيات حماية امل�صتهلك، والأخالقيات البيئية، ودور خمتلف الوكالت ل�صمان تفعيل الأطر الأخالقية 

داخل املوؤ�ص�صات. 

)املتطلب ال�سابق: ل يوجد(

BA655  التغيري التنظيمي 

يهدف هذا املقرر والذي يقدم لطالب املاج�صتري يف اإدارة الأعمال اىل  توفري درا�صة معمقة لنظريات التغيري التنظيمي 

ومفاهيم التغيري وعالقتها بعملية التطوير التنظيمي واإعادة تنظيم املوؤ�ص�صة ومتكينها. بالإ�صافة اإىل ذلك، يتناول 

كما  والتنفيذ.  والأنواع  والأ�صباب  التغيري  اأجل  من  الإ�صرتاتيجية  بالإدارة  وعالقته  التنظيمي  التغيري  عملية  امل�صاق 

يتناول اأ�صاليب التغلب على مقاومة التغيري وم�صادره و�صياقات التخطيط لعملية التغيري والعوامل ذات ال�صلة. 

)املتطلب ال�سابق: ل يوجد(
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BA662  الأعمال الدولية 

ال�صاحة  اليوم. ويركز املقرر على  التناف�صية  العاملية  البيئة  التجارية الدولية يف  يوفر املقرر معرفة معمقة بالأعمال 

التجارية الدولية وتعقيدها على اأ�صا�س التفاعل بني ال�صركات والدول واملوؤ�ص�صات الدولية. حيث يت�صمن هذا املقرر 

تعري�س الطالب لق�صايا املنظور الكلي حيث يتم تغطية البيئات الثقافية والقانونية وال�صيا�صية واملالية والقت�صادية 

من  الطالب  متكن  ال�صغرية  املنظورات  ق�صايا  فاإن  ااأخرى،  ناحية  ومن  الدولية.  التجارية  الأعمال  على  توؤثر  التي 

حتديد وحتليل وتنفيذ ا�صرتاتيجيات ال�صركات التي تعمل يف بيئة الأعمال الدولية. �صيكون عند الطالب فهم عميق 

لظاهرة العوملة فيما يتعلق بالأعمال التجارية الدولية. 

)املتطلب ال�سابق: ل يوجد(

BA663  البتكار وريادة الأعمال 

يهدف هذا املقرر اىل تقدمي درا�صة معمقة فى البتكار وريادة الأعمال من خالل فهم منهجى ومعرفة نقدية لالبتكار 

املتعلقة  العملية  امل�صكلة  وحل  حتليل  املقرر  وي�صمل  واملتو�صطة.  ال�صغرية  امل�صروعات  ادارة  وكذلك  الأعمال  وريادة 

بريادة العمال والبتكار على حد �صواء.  ويركز املقرر على مناذج الإدارة واتخاذ القرار والقدرة البتكارية لت�صميم 

وكذلك  والأفكار  والتكنولوجيا  اجلديدة  امل�صاريع  تطوير  يف  النجاح  موا�صيع  املقرر  يتناول  كما  اجلديد.   امل�صروع 

املعلومات واملخاطر فى ريادة العمال وامل�صروعات ال�صغرية. 

)املتطلب ال�سابق: ل يوجد(

)E( مو�سوعات خا�سة يف الإدارة  BA691

توؤثر  التي  وامل�صتجدة  احلالية  امل�صاكل  للمو�صوعات/  نقدي  وتفكري  متعمق  حتليل  لتوفري  املقرر  هذا  ت�صميم  مت 

على منظمات الأعمال. �صوف يختلف تن�صيق املقرر واملحتوى من ف�صل درا�صي اإىل اآخر، مما يتيح للطالب فر�صة 

ومن  التغري.  دائمة  اأعمال  بيئة  من  املنبثقة  اجلديدة  الأعمال  واجتاهات  مو�صوعات  من  وا�صعة  ملجموعة  الدرا�صة 

والقت�صاد  والثقافة  الب�صرية  واملوارد  العاملني  باإدارة  املتعلقة  امل�صكالت  تناول  �صيتم  امل�صتهدفة،  املو�صوعات  �صمن 

والتكنولوجيا وت�صميم اآلية العمل واملمار�صات الإدارية مبا يتوافق مع ع�صر العوملة واحلدود املتغرية ملنظمات الأعمال.

)املتطلب ال�سابق: ل يوجد(



187

الماجستير في المحاسبة والتمويل 
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اأهداف الربنامج 

يهدف الربنامج اإىل :

املعا�صرة يف املحا�صبة  والأ�صاليب  والق�صايا  للنظريات املتخ�ص�صة  والفهم  الناقدة  باملعرفة  تزويد اخلريج   .1
والتمويل والبحث العلمي للم�صاهمة الفعالة يف اإحداث التطوير النوعي على امل�صتويني املهني واملجتمعي يف بيئة 

تت�صف بالتغريات ال�صريعة وعدم الو�صوح. 

وتنفيذ  املتخ�ص�صة  العلمي  البحث  ومناهج  املعا�صرة  وال�صاليب  النظريات  تطبيق  على  قادر  اإعداد خريج   .2
درا�صات متقدمة لتق�صي امل�صكالت املعقدة يف بيئة الأعمال ذات العالقة باملحا�صبة والتمويل وابتكار احللول 

الإبداعية لها. 

3. تطوير مهارات اخلريج يف التفكري والتحليل النقدي للمعلومات املالية وغري املالية والتف�صري والتقييم الإبداعي 
للمواقف وامل�صكالت اجلديدة مل�صاعدة من�صاآت الأعمال يف �صياغة وتطبيق ا�صرتاتيجياتها.

بو�صوح  بيئة عمل غري متوقعة وغري حمددة  املهارات مب�صتوى الحرتافية يف  ا�صتخدام  متكني اخلريج من   .4
للتوا�صل ب�صكل فعال مع الآخرين وللعمل �صمن جمموعات مع ا�صتدامة امل�صئولية جتاه الآخرين. 
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هيكل البرنامج
1. الهيكل العام للربنامج

2 �صنوات - احلد الأدنى لفرتة الدرا�صة:  

- احلد الأق�صى لفرتة الدرا�صة:   4 �صنوات

- عدد ال�صاعات املعتمدة:             36 �صاعة معتمدة

11 مقررًا - عدد املقررات:   

الخطة الدراسية

ال�صنة الأوىل - الف�صل الأول )9 �صاعات معتمدة(

ا�صم املقرررمز املقرر
ال�صاعات 

املعتمدة
املتطلب ال�صابق

MAF624 3حما�صبة اإدارية متقدمة-
MAF6503اإدارة مالية متقدمة-

MAF691
اأ�صاليب البحث العلمي والإح�صاء 

التطبيقي للمحا�صبة والتمويل
3-

ال�صنة الأوىل - الف�صل الثاين )9 �صاعات معتمدة(

ا�صم املقرررمز املقرر
ال�صاعات 

املعتمدة
املتطلب ال�صابق

MAF6033اإف�صاح موؤ�ص�صي  متقدم-
MAF6533اإدارة املحفظة ال�صتثمارية-

-3مقرر اختياري )1(-

ال�صنة الثانية - الف�صل الأول )9 �صاعات معتمدة(

ا�صم املقرررمز املقرر
ال�صاعات 

املعتمدة
املتطلب ال�صابق

MAF6313حما�صبة �صريبية متقدمة-
MAF6583حتليل واإدارة املخاطر املالية-

-3مقرر اختياري )2(-
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ال�صنة الثانية - الف�صل الثاين )9 �صاعات معتمدة(

ا�صم املقرررمز املقرر
ال�صاعات 

املعتمدة
املتطلب ال�صابق

MAF6043حتليل مايل متقدم-
ACF6696الر�صالة-

ال�صنة الثالثة - الف�صل الأول 9 �صاعات معتمدة(

ا�صم املقرررمز املقرر
ال�صاعات 

املعتمدة
املتطلب ال�صابق

ACF669ا�صتمراريةالر�صالة-

2- المستويات والمقررات
متطلبات التخصص االجبارية

ا�صم املقرررمز املقرر
ال�صاعات 

املعتمدة
املتطلب ال�صابق

MAF6243حما�صبة اإدارية متقدمة-
MAF6503اإدارة مالية متقدمة-

MAF691
اأ�صاليب البحث العلمي والإح�صاء 

التطبيقي للمحا�صبة والتمويل
3-

MAF6033اإف�صاح موؤ�ص�صي  متقدم-
MAF6533اإدارة املحفظة ال�صتثمارية-
MAF6313حما�صبة �صريبية متقدمة-
MAF6583حتليل واإدارة املخاطر املالية-
MAF6043حتليل مايل متقدم-
ACF6696الر�صالة

متطلبات التخصص االختيارية

ا�صم املقرررمز املقرر
ال�صاعات 

املعتمدة
املتطلب ال�صابق

MAF6513متويل امل�صاريع الريادية-
MAF6543متويل اإ�صالمي-
ECO6013القت�صاد الإداري-
MAF6603تدقيق متقدم-
MAF6713نظم معلومات حما�صبية متقدمة-
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مخرجات البرنامج التعليمية 

خمرجات الربنامج التعليمية)PILOs(، طرق التعليم والتعلم، والتقييم

A. الفهم واملعرفة

A1
املحا�صبة  يف  املعا�صرة  والأ�صاليب  والق�صايا  املتخ�ص�صة  للنظريات  وفهم  ناقدة  معرفة  اإظهار 

والتمويل والبحث العلمي.

طرق التعليم والتعلم

1.  املحا�صرات التفاعلية.
2.  املناق�صات الفردية واجلماعية.

3.  املناق�صة الناقدة للمقالت العلمية.
4.  حلقة بحثية.

5.  حما�صر زائر.
6.  العرو�س التقدميية.

طرق التقييم

1.  تقييم املناق�صات الفردية واجلماعية )تكويني(.
2.  خطة الر�صالة)تكويني(.

3.  ر�صالة املاج�صتري )الإطار النظري والدرا�صات ال�صابقة(.
4.  امتحانات املنت�صف والمتحانات النهائية.

B. املهارات اخلا�سة باملو�سوع

B1
ا�صتخدام املهارات الحرتافية يف تطبيق النظريات املتخ�ص�صة والأ�صاليب املعا�صرة يف املحا�صبة 

والتمويل والبحث العلمي للتعامل مع امل�صكالت املعقدة وغري املتوقعة يف بيئة العمل.

طرق التعليم والتعلم

1.  املحا�صرات التفاعلية.
2.  املناق�صات الفردية واجلماعية.

3.  حل امل�صكالت.
4.  تطبيقات عملية با�صتخدام تقنيات املعلومات.

5.  درا�صة احلالة.
6.  حلقة بحثية.

7.  العرو�س التقدميية.
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طرق التقييم

1.  تقييم املناق�صات الفردية واجلماعية )تكويني(.
2.  تطبيقات عملية با�صتخدام تقنيات املعلومات )تكويني(

3.  تقييم درا�صة احلالة.
4.  تقييم امل�صروع اجلماعي.
5.  خطة الر�صالة)تكويني(.

6.  ر�صالة املاج�صتري )املنهجية والإطار العملي والتوثيق والقتبا�س(.
7.  امتحانات املنت�صف والمتحانات النهائية.

C. مهارات التفكري الناقد

C1
ا�صتخدام مزيج من الأ�صاليب املتخ�ص�صة يف املحا�صبة والتمويل والبحث العلمي ب�صكل احرتايف يف 

التحليل النقدي للمعلومات لإعداد حلول مبتكرة للق�صايا وامل�صكالت املعقدة.

طرق التعليم والتعلم

1.  املحا�صرات التفاعلية.
2.  املناق�صات الفردية واجلماعية.

3.  درا�صة احلالة.
4.  حلقة بحثية.

5.  العرو�س التقدميية.
طرق التقييم

1.  تقييم املناق�صات الفردية واجلماعية )تكويني(.
2.  تقييم املناق�صة الناقدة للمقالت العلمية.

3.  تقييم درا�صة احلالة.
4.  تقييم امل�صروع اجلماعي.

5.  ر�صالة املاج�صتري )حتليل الفر�صيات ومناق�صة النتائج والتو�صيات(.
6.  امتحانات املنت�صف والمتحانات النهائية.

D. املهارات العامة والتحويلية

D1
ا�صتخدام املهارات الحرتافية للتوا�صل ب�صكل فعال مع الأقران والزمالء الأعلى درجة واملتخ�ص�صني 

من خالل التطبيقات املنا�صبة.

D2
العمل مب�صتوى احرتايف �صمن جمموعات يف بيئة عمل غري متوقعة وغري حمددة بو�صوح مع ا�صتدامة 

امل�صئولية جتاه الآخرين.
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طرق التعليم والتعلم

1.  املحا�صرات التفاعلية.
2.  املناق�صات الفردية واجلماعية.

3.  حلقة بحثية.
4.  دليل الر�صائل يف جامعة العلوم التطبيقية.

5.  العرو�س التقدميية.
طرق التقييم

1.  تقييم املناق�صات الفردية واجلماعية )تكويني(.
2.  تقييم املناق�صة الناقدة للمقالت العلمية.

3.  تقييم امل�صروع اجلماعي.
4.  تقييم العرو�س التقدميية للم�صاريع اجلماعية.

5.  العر�س التقدميي خلطة الر�صالة )تكويني(. 
6.  تقرير مراجعة اجلوانب ال�صكلية للر�صالة )تكويني(.

7.  التقرير الف�صلي لتقدم الطالب )تكويني(.
8.  تقرير التقييم الذاتي )تكويني(.

9.  املناق�صة التجريبية لر�صالة الطالب )تكويني(.
10.  ر�صالة املاج�صتري )العر�س التقدميي للر�صالة والدفاع عنها(.
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ربط المخرجات التعليمية للبرنامج 
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A1A2A3A4B1B2B3C1C2C3D1D2D3ا�صم املقرررمز املقرر

ACF601
املحا�صبة املالية 

والإبالغ املايل
üüüüüüüüüüüüü

ACF641الإدارة املاليةüüüüüüüüüüüüü

ECO601القت�صاد الإداريüüüüü

ACF621التدقيق املتقدمüüüüüüüüüüüüü

ACF642
املحافظ 

ال�صتثمارية
üüüüüüüüüü

ACF661
منهجية البحث 

العلمي للمحا�صبة 

والتمويل

üüüüüüüüüüü
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ACF611املحا�صبة الإداريةüüüüü

ACF651
الأ�صواق النقدية 

واملالية
üüüüüüüüüüü

ACF669الر�صالةüüüüüüüüüüüüü

A1A2A3A4B1B2B3C1C2C3D1D2D3ا�صم املقرررمز املقرر

ACF602
النظرية 

املحا�صبية

üüüüüüüüü

ACF603
ق�صايا حما�صبية 

ومالية معا�صرة

üüüüüüüüüüüüü

ACF631
نظم معلومات 

حما�صبية

üüüüüüüüüüü

ACF643
الدارة املالية 

الدولية

üüüüüüüüüüü

ACF654
البنوك والتمويل 

ال�صالمي

üüüüüüüüü

BA664
الإدارة 

ال�صرتتيجية 

üüüüüüüüüüüü

وصف متطلبات التخصص اإلجبارية
MAF624 حما�سبة اإدارية متقدمة

�صمم هذا املقرر لتزويد الطالب باملعرفة الناقدة واملهارات الحرتافية الالزمة لتقييم وتطبيق املفاهيم املتخ�ص�صة 

والتقنيات املعا�صرة يف املحا�صبة الإدارية يف �صياقات العمل املختلفة والتي �صتمكن الإدارة من اتخاذ القرارات املتعلقة 

البيعي  املزيج  التالية:  املوا�صيع  املقرر  ويغطى  ال�صرتاتيجي.  وتطورها  املنظمة  لأداء  والتقييم  والرقابة  بالتخطيط 

ونظرية املحددات، واتخاذ القرارات يف ظل املخاطرة وعدم التاأكد، والتكلفة امل�صتهدفة وت�صعري ال�صلع واخلدمات، 

وتقييم امل�صاريع الراأ�صمالية، وحما�صبة امل�صئولية وتقييم الأداء، وحتليل ربحية العمالء ، وتكاليف اجلودة، وبطاقة 

الأداء املتوازن، واإدارة املخزون، وتكاليف دورة حياة املنتج. 

)املتطلب ال�سابق: ل يوجد(

MAF650  اإدارة مالية متقدمة  

�صمم هذا املقرر لتزويد الطالب مبعرفة ناقدة وفهم للمبادئ والنظريات املتخ�ص�صة يف الإدارة املالية. ويغطي هذا 

املقرر املوا�صيع الرئي�صية التالية: اأ�صواق راأ�س املال وكفاءة ال�صوق، التمويل ق�صري الجل واإدارة راأ�س املال العامل: اإدارة 
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النقدية، اإدارة املخزون والذمم التجارية، التمويل طويل الأجل: الأ�صهم والتمويل بالدين، طرق تقييم ال�صتثمارات: 

حالت متقدمة، نظريات هيكل راأ�س املال، تكلفة راأ�س املال، نظريات و�صيا�صات توزيع الرباح، الإندماج والإ�صتحواذ. 

)املتطلب ال�سابق: ل يوجد(

MAF691  اأ�ساليب البحث العلمي والإح�ساء التطبيقي للمحا�سبة والتمويل
�صمم هذا املقرر لتزويد الطالب باملعرفة الناقدة والفهم لأ�صاليب التق�صي املعمول بها واملهارات الحرتافية الالزمة 

امل�صكالت  ملعاجلة  ر�صني  علمي  بحث  لتنفيذ  احلديثة  التطبيقي  والإح�صاء  العلمي  البحث  واأ�صاليب  طرق  لتطبيق 

املعقدة ذات العالقة باملحا�صبة واملالية يف بيئة الأعمال. ويتناول هذا املقرر جمموعة من املو�صوعات ت�صمل: فل�صفة 

واأخالقيات البحث العلمي، حتديد وتعريف امل�صكلة البحثية وبناء الأهداف، تطوير فرو�س البحث. كما ويغطي املقرر 

منهجية البحث العلمي واأدوات جمع البيانات والأ�صاليب الإح�صائية التطبيقية املنا�صبة لتحليل البيانات با�صتخدام 

برامج اإح�صائية حديثة. 

)املتطلب ال�سابق: ل يوجد(

MAF603  اإف�ساح موؤ�س�سي متقدم 
املتقدم. ويغطي هذا  املوؤ�ص�صي  الإف�صاح  الناقدة واملفاهيم اجلوهرية يف  باملعرفة  الطالب  لتزويد  املقرر  �صمم هذا 

املقرر: الإطار املفاهيمي للتقارير املالية، الإف�صاح عن املدفوعات على اأ�صا�س الأ�صهم، الإف�صاح عن عقود التاأمني، 

الإف�صاح عن الأ�صول غري املتداولة واملحتفظ بها للبيع والعمليات املتوقفة، الإف�صاح عن التنقيب عن امل�صادر املعدنية 

وتقدميها، الإف�صاح عن القيمة العادلة، الحتيال يف التقارير املالية: اإدارة الأرباح، الإف�صاح عن املخاطر، الإف�صاح 

عن ال�صتدامة، الإف�صاح البياين والت�صويري، الإف�صاح املوؤ�ص�صي يف مملكة البحرين. 

)املتطلب ال�سابق: ل يوجد(

MAF653 اإدارة املحفظة ال�ستثمار ية
�صمم هذا املقرر لتزويد الطالب مبعرفة ناقدة وفهم متخ�ص�س بتحليل ال�صتثمار واإدارة املحفظة. ويتناول هذا املقرر 

املو�صوعات التالية: عائد وخماطر املحفظة، التنويع وخماطر املحفظة، مناذج اإختيار املحفظة الكفوؤة، منوذج ت�صعري 

املقرر  ويتناول هذا   ،)APT( املتعددة العوامل  املرجح، منوذج  الت�صعري  الراأ�صمالية )CAPM(، نظرية  املوجودات 

اأي�صًا اإدارة حمفظة الأ�صهم وال�صندات و�صناديق ال�صتثمار، تقييم اأداء املحافظ، امل�صتقات املالية، حمفظة ال�صتثمار 

الأجنبي. 

)املتطلب ال�سابق: ل يوجد(

MAF631  حما�سبة �سريبية متقدمة 
�صمم هذا املقرر لتزويد الطالب باملعرفة الناقدة واملفاهيم اجلوهرية يف املحا�صبة ال�صريبية. ويغطي هذا املقرر: 

الدخول واليرادات اخلا�صعة لل�صريبة واملعفاة منها، النفقات املقبولة �صريبيا والنفقات غري املقبولة �صريبيا، �صريبة 

الدخل على الرواتب والجور والدخول امل�صابهة، �صريبة الدخل على املكلفني الذين مي�صكون ح�صابات منتظمة، طرق 

دفع ال�صريبة والغرامات، ال�صريبة العامة على املبيعات والقيمة امل�صافة والتهرب ال�صريبي.

)املتطلب ال�سابق: ل يوجد(
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MAF658  حتليل واإدارة املخاطر املالية

�صمم هذا املقرر لتزويد الطالب مبعرفة ناقدة وفهم متخ�ص�س بتحليل واإدارة املخاطر املالية، ويغطي هذا املقرر 

واأنواعها،  املالية  املخاطر  الو�صفي،  والإح�صاء  الإحتمالت  مقدمة يف  على:  ت�صتمل  والتي  املو�صوعات  من  جمموعة 

حتليل واإدارة خماطر الإئتمان، حتليل واإدارة خماطر ال�صيولة، حتليل واإدارة خماطر معدلت الفائدة، حتليل واإدارة 

اأ�صعار �صرف العمالت، حتليل  واإدارة خماطر امللكية، خماطر غ�صيل الأموال، الهند�صة املالية ودورها يف  خماطر 

اإدارة املخاطر، خماطر كفاية راأ�س املال يف البنوك التقليدية وال�صالمية. 

)املتطلب ال�سابق: ل يوجد(

MAF604  حتليل مايل متقدم

مم هذا املقرر لتزويد الطالب باملعرفة الناقدة واملهارات الحرتافية يف التحليل املايل. يتناول هذا املقرر  املو�صوعات  �صُ

اأدوات وطرق التحليل املايل، حتليل قائمة املركز املايل، حتليل قائمة الدخل، حتليل  التالية: حتليل القوائم املالية، 

الربحية،  الطويل،  حتليل  والأجل  الق�صري  الأجل  الإقرا�س يف  لغايات  الإئتماين  التحليل  النقدية،  التدفقات  قائمة 

تقييم ال�صركات، والتنبوؤ املايل.

)املتطلب ال�سابق: ل يوجد(

MAF699  الر�سالة 

�صمم هذا املقرر لإعداد الطالب لتخطيط وتنفيذ ر�صالة ماج�صتري متخ�ص�صة يف املحا�صبة و/اأو التمويل قائمة على 

الإ�صراف. ويتم اإعدادها وفقًا خلطوات البحث العلمي املتخ�ص�صة. يتوقع من الطالب ا�صتخدام مهارات امل�صتويات 

العليا لإجراء التقييم النقدي للمعلومات لتق�صي م�صكلة معقدة وابتكار احللول البداعية لها، وذلك باعتماد منهجية 

منظمة، ومراجعة لالأدبيات وحتليل للبيانات ذات العالقة، للو�صول لال�صتنتاجات البحثية والتو�صيات املالئمة التي 

النهائية  بن�صختها  الر�صالة  وتخ�صع  واملجتمعي.  املهني  امل�صتويني  على  النوعي  التطوير  اإحداث  يف  ت�صاهم  اأن  يوؤمل 

للدفاع العام وي�صتند يف تقييمها على العر�س الكتابي وال�صفوي، اللذين يعدا وفقًا لدليل الر�صائل يف جامعة العلوم 

التطبيقية. 

)املتطلب ال�سابق: ل يوجد(

وصف متطلبات التخصص االختيارية

MAF651  متويل امل�ساريع الريادية 

املقرر  ويتناول  الريادية.  امل�صاريع  متويل  يف  متخ�ص�س  وفهم  ناقدة  مبعرفة  الطالب  تزويد  اإىل  املقرر  هذا  يهدف 

املوا�صيع التالية: خ�صائ�س واأهمية امل�صاريع الريادية، وم�صادر التمويل، والتنبوؤ املايل بالإيرادات، وتقييم الحتياجات 

املالية، وطرق حتديد القيمة املالية، وتقا�صم املخاطر والعوائد، وا�صرتاتيجيات اخلروج، ومتويل امل�صاريع الريادية  يف 

مملكة البحرين. 

)املتطلب ال�سابق: ل يوجد(
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MAF654  متويل اإ�سالمي 

املقرر:  هذا  ويغطي  الإ�صالمي.  التمويل  اجلوهرية يف  واملفاهيم  الناقدة  باملعرفة  الطالب  لتزويد  املقرر  هذا  �صمم 

مفهوم التمويل الإ�صالمي وخ�صائ�صه، م�صادر الأموال وا�صتخداماتها، �صيغ التمويل الإ�صالمي: املرابحات والإجارات 

وامل�صاركات وامل�صاربات وال�صلم وال�صت�صناع، واأهم املخاطر التي تتعر�س لها، كما يناق�س الإطار التنظيمي والت�صريعي 

امل�صارف  يف  الجتماعية  وامل�صوؤولية  ال�صرعية  والرقابة  احلوكمة  املقرر  يناق�س  كما  الإ�صالمية،  املالية  لل�صناعة 

الإ�صالمية. 

)املتطلب ال�سابق: ل يوجد(

ECO601  القت�ساد الإداري 

بالقت�صاد  املتعلقة  اجلوهرية  واملفاهيم  املتخ�ص�صة  للنظريات  الناقدة  باملعرفة  الطالب  لتزويد  املقرر  هذا  �صمم 

الإداري. يتناول املقرر املوا�صيع التالية: التكاليف والطلب والت�صعري وهيكل ال�صوق يف الأنظمة الفت�صادية، والتخطيط 

ال�صرتاتيجي، وتوازن ال�صوق يف ظروف املناف�صة املختلفة، وحتليل التوقعات القت�صادية.

 )املتطلب ال�سابق: ل يوجد(

MAF660  تدقيق متقدم

التدقيق.  يف  املتخ�ص�صة  واملفاهيم  املعا�صرة  للق�صايا  والفهم  الناقدة  باملعرفة  الطالب  لتزويد  املقرر  هذا  �صمم 

يتناول املقرر املوا�صيع التالية: حاجة املجتمع للتدقيق، وا�صتقاللية املدقق وال�صك املهني، والحتيال يف القوائم املالية 

وم�صوؤولية املدقق، جودة التدقيق وادارة الرباح، و�صبط جودة التدقيق با�صتخدام تقنيات الذكاء ال�صطناعي ومنهج 

�صيجما 6، ت�صميم وفح�س انظمة الرقابة الداخلية، اجراءات املراجعة التحليلية،  واكتمال عملية التدقيق، وتقارير 

التدقيق ، والتدقيق البيئي والجتماعي. 

)املتطلب ال�سابق: ل يوجد(

MAF671  نظم معلومات حما�سبية متقدمة 

يهدف هذا املقرر اإىل تزويد الطالب باملعرفة الناقدة يف نظم املعلومات املحا�صبية. ويتناول املقرر املوا�صيع التالية: 

املحا�صبية: خمطط  املعلومات  توثيق نظم  للمن�صاأة،  قيمة  اإ�صافة  املحا�صبية يف  املعلومات  لنظم  ال�صرتاتيجي  الدور 

 ،)COBIT( والتكنولوجيا  للمعلومات  الرقابية  الأهداف  اإطار  املحا�صبية،  املعلومات  ونظم  الرقابة  الوثائق،  تدفق 

وتدقيق نظم املعلومات املحا�صبية املحو�صبة، وقواعد البيانات با�صتخدام منوذج الكيان والعالقة )REA(، وت�صميم 

وتنفيذ النظم، تطوير وحتليل نظم املعلومات املحا�صبية،  ا�صرتاتيجيات  تطوير نظم املعلومات املحا�صبية. 

)املتطلب ال�سابق: ل يوجد(
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الئحة  الدراسات  العليا
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املادة )1(: امل�سمى:

ت�صمى هذه الالئحة )لئحة الدرا�صات العليا يف جامعة العلوم التطبيقية ( وت�صري على كافة كليات اجلامعة و يعمل 

بها اإعتبارًا من تاريخ اإعتمادها.

املادة )2(:  

1. يكون للكلمات التالية اأينما ترد يف هذه الالئحة املعاين املخ�س�سة لها اأدناه ما مل تدل القرينة على غري ذلك:

:  جامعة العلوم التطبيقية. اجلامعة   

:   رئي�س اجلامعة. الرئي�س   

:  جمل�س جامعة العلوم التطبيقية. جمل�س اجلامعة  

:  جمل�س الكلية. املجل�س  

:  عميد البحث العلمي و الدرا�صات العليا. العميد   

:  الكلية املعنية. الكلية   

:  عميد الكلية املعنية. عميد الكلية  

:  الق�صم املعني بالكلية. الق�سم   

جلنة الكلية   :  جلنة الدرا�صات العليا بالكلية.

:  جلنة مناق�صة ر�صالة املاج�صتري. جلنة املناق�سة 

:  نظام  ال�صاعات املعتمدة. النظام الدرا�سي 

2. نظام  الدرا�سة :
يقوم نظام الدرا�صة على:

اأ.  عدد ال�صاعات املعتمدة التي ي�صرتط اإكمالها من قبل الطالب والنجاح فيها بامل�صتوى الذي تقرره اجلامعة ك�صرط 

للتخرج يف اأي برنامج من براجمها الأكادميية. 

ب.  املجالت الدرا�صية التي توزع عليها هذه ال�صاعات املعتمدة ح�صب اأحكام هذه الالئحة مع اإعطاء احلرية للطالب 

لختيار درا�صة املواد املطلوبة منه، ح�صب تقديره حلاجته اإليها وا�صتعداده لها بتوجيه املر�صد الأكادميي �صمن 

احلدود الدنيا والعليا من ال�صاعات الدرا�صية امل�صموح باأخذها يف كل ف�صل درا�صي.

3. ال�ساعة املعتمدة هي :
 عبارة  عن  �صاعة  درا�صية  اأ�صبوعية  نظرية  اأو  ما  يعادلها  من  �صاعات  عملية  خالل  ف�صل  درا�صي  كامل.
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4. ال�سنة  اجلامعية :
تتكون  ال�صنة  اجلامعية  من  ف�صلني  درا�صيني  اإلزامّينْي و ف�صل درا�صي  �صيفي  اختياري.

5. الف�سل  الدرا�سي :
تكون مدة الف�صل الدرا�صي مبا ليقل عن اأربعة ع�صر اأ�صبوعًا مبا يف ذلك المتحانات، ومدة الف�صل ال�صيفي  مبا 

ليقل عن  �صبعة )7( اأ�صابيع مبا يف ذلك المتحانات.

6. املقررات الختيارية:
هي املقررات التي يحق للطالب الختيار منها من �صمن قائمة املقررات املطروحة التي يحددها جمل�س الكلية.

7. املقررات الإجبارية  )املادة الدرا�سية(:
درا�صة مو�صوع على مدى ف�صل درا�صي واحد، وتغطي عددًا من ال�صاعات املعتمدة التي يحددها الق�صم املخت�س ويجوز 

اأن يكون له متطلب �صابق.

8. املتطلب ال�سابق:
هو مقرر درا�صي يجب على الطالب درا�صته واإكماله بنجاح قبل درا�صة املقرر الأ�صلي.

9. العبء الدرا�سي:
جمموعة ال�صاعات املعتمدة التي ي�صجلها الطالب خالل الف�صل الدرا�صي.

10. اخلطة الدرا�سية :
حتدد عدد ال�صاعات املعتمدة املقررة لنيل درجة املاج�صتري.

11. املواظبة : 
ح�صور املحا�صرات واملناق�صات واحل�ص�س العملية املحددة لكل مقرر درا�صي يف اخلطة الدرا�صية.

12. املر�سد الأكادميي :  
ع�صو هيئة التدري�س الذي ي�صاعد الطالب يف ت�صجيل املقررات بعد الطالع على �صجله لتطبيق اأحكام اخلطة الدرا�صية، 

بحيث يتنا�صب ذلك مع قدرات الطالب وحت�صيله الأكادميي يف اجلامعة.

13. العالمات النهائية للمقرر:  
هي جمموع عالمات املنت�صف وعالمات الأعمال والمتحان النهائي الف�صلية، وي�صتثنى من ذلك املقررات التي تكون 

نتيجتها )ناجح( اأو )را�صب(.

14.  املعدل الف�سلي:  
هو معدل عالمات املقررات التي در�صها الطالب يف الف�صل الواحد �صمن خطته الدرا�صية، ول حت�صب يف املعدل الف�صلي 

عالمات املقررات التي يدر�صها الطالب ول تكون من متطلبات خطته الدرا�صية، ويحت�صب لقرب منزلتني ع�صريتني
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15. املعدل الرتاكمي:  
هو معدل عالمات جميع املقررات التي در�صها الطالب جناحًا اأو ر�صوبًا، واملقررة يف خطته الدرا�صية حتى تاريخ ذلك 

املعدل، ول حت�صب يف املعدل الرتاكمي عالمات املقررات غري املقررة يف خطة الطالب الدرا�صية، ويحت�صب لقرب 

منزلتني ع�صريتني.

16. احلد الأدنى للعالمة:  
احلد الأدنى لعالمات النجاح يف املقرر الدرا�صي هو %70، واحلد الأدنى للعالمة النهائية هو 50%.  

17. ك�سف الدرجات:  
هو ن�صخة من �صجل الطالب الأكادميي يت�صلمه الطالب يف نهاية كل ف�صل درا�صي يو�صح فيه عدد ال�صاعات املعتمدة 

التي در�صها الطالب ومعدله الرتاكمي.

18. الن�سحاب:

اأ. الن�صحاب من املقرر  )W( : اإن�صحاب الطالب من املقرر الدرا�صي يف الفرتة املحددة لذلك.

ب.  الن�صحاب الر�صمي )تاأجيل الدرا�صة(: اإن�صحاب الطالب من جميع املقررات الدرا�صية امل�صجل بها تبعًا لل�صروط 

التي حتددها اجلامعة.

19. النذارالأكادميي:  اإنذار الطالب بتدين معدله الأكادميي.

20. مدة الدرا�سة :  هي املدة التي يق�صيها الطالب م�صجال يف اجلامعة لتحقيق متطلبات التخرج يف برنامج معني 
بعبء درا�صي بح�صب اأحكام هذه التعليمات.

21. ال�سحب والإ�سافة واجلدول الدرا�سي:
اأ. ال�صحب : �صحب املقرر اأو املقررات  يف  الف�صل  الدرا�صي.

ب. الإ�صافة : اإ�صافة املقرر او املقررات  يف  الف�صل الدرا�صي.

هـ. اجلدول الدرا�صي: املقررات الدرا�صية التي تطرحها الأق�صام والكليات.

املادة )3(  :  تطبيق  الالئحة

تطّبق هذه الالئحة على جميع كليات اجلامعة، وت�صري اأحكامها على الطلبة املنتظمني امل�صجلني لنيل درجة املاج�صتري.

املادة )4(  :  تخ�س�سات  الكليات

اأق�صام  اإىل نيل درجة  املاج�صتري  يف التخ�ص�صات التي تقدمها  يقر جمل�س اجلامعة اخلطط الدرا�صية التي توؤدي 

تن�صيب جمال�س   على  بناء  وذلك  املاج�صتري،  درجة  كل تخ�ص�س مينح  درا�صية يف  ت�صمل مقررات  اأن  على  اجلامعة 
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الكليات وجمال�س  الأق�صام الأكادميية املخت�صة واقرتاحات جلنة اخلطة الدرا�صية، بحيث تكون ال�صاعات املعتمدة 

للح�صول على الدرجات  العلمية مبا ليقل عن 36 �صاعة معتمدة.

املادة )5( : �سروط القبول : 

اأول: ي�سرتط لقبول الطالب يف برنامج املاج�ستري:

الرتبية  وزارة  قبل  بها من  كلية معرتف  اأو  يعادلها من جامعة  ما  اأو  البكالوريو�س  �صهادة  على  يكون حا�صاًل  اأ.  اأن 

والتعليم يف مملكة البحرين.

ب.  اأن تكون الدرا�صة يف مرحلة البكالوريو�س يف نف�س التخ�ص�س لدرا�صة املاج�صتري اأو يف تخ�ص�س يوؤهله للدرا�صة 

املقررات  من  اجتيازعدد  الطالب  على  يتوجب  ذلك  وبخالف  التخ�ص�س  لذلك  الدرا�صية  اخلطة  وفق  فيها 

ال�صتدراكية املعتمدة من قبل اجلامعة والتي يحددها الق�صم املخت�س.

ج. احلد الدنى لقبول الطالب ان يكون حا�صال على البكالوريو�س مبعدل تراكمي )GPA( ليقل عن جيد او مايعادله.

ح.  ي�صرتط لقبول الطالب املقدم لدرا�صة اأي من برامج املاج�صتري اأن ينجح يف امتحان حتديد م�صتوى اللغة الجنليزية 

املعتمد من طرف اجلامعة اأو عليه توفري �صهادة التوفل )TOEFL( اأو ما يعادلها بعالمة ل تقل عن )450(، واإل 

يلتزم الطالب خالل ال�صنة الأوىل بدرا�صة واجتياز مادتني ا�صتدراكيتني بنجاح يف اللغة الجنليزية حتدد من قبل 

الكلية، وتكون درجة النجاح فيهما 50%. 

هـ . اجتياز الطالب مقابلة جتريها جلنة يف الق�صم العلمي.

غ. اجتياز الطالب اي اختبارات يجريها الق�صم العلمي عند احلاجة.

ك. يقدم الطالب ر�صالتي تزكية ويف�صل احداها من اأحد اع�صاء هيئة التدري�س من اجلامعة التي تخرج منها.

و.  ان يكون للمتقدم خربة لتقل عن �صنة يف املجال املهني املرتبط و ي�صتثنى من هذا ال�صرط احلا�صلني على معدل 

تراكمي )GPA( ليقل عن )جيد جدا( او ما يعادله، على ان ليتجاوز عدد املقبولني بهذا ال�صتثناء عن 50% 

من اجمايل الطالب.

ثانيا:  مينح الطالب قبوًل م�سروطاً يف بع�س برامج املاج�ستري  بح�سب عدد املقاعد التي يحددها جمل�س اجلامعة 

وفقاً للتايل:

1.  اأن يكون حا�صاًل على درجة البكالوريو�س مبعدل تراكمي )GPA( ليقل عن جيد اأو مايعادله. ويف حال كان املعدل 
الرتاكمي اأقل من املعدل املطلوب يعر�س الطلب على جلنة التظلم من عدم القبول برئا�صة نائب الرئي�س لل�صوؤون 

الأكادميية والتطوير.



204

2. اأن تكون لديه خربة ل تقل عن �صنتني يف املجال املهني املرتبط.

3. اأن يجتاز املقابلة التي جتريها جلنة التظلم من عدم القبول .

4. اأن يجتاز املقابلة التي جتريها جلنة يف الق�صم العلمي.

5. اأن يجتاز اأية اختبارات يجريها الق�صم العلمي عند احلاجة.

6. اأن يقدم ر�صالتي تزكية، ويف�صل اإحداها من اأحد اأع�صاء هيئة التدري�س من اجلامعة التي تخرج منها.

التوفل  �صهادة  توفري  عليه  اأو  اجلامعة  طرف  من  املعتمد  الجنليزية  اللغة  م�صتوى  حتديد  امتحان  يف  ينجح  7.  اأن 
)TOEFL( اأو ما يعادلها بعالمة ل تقل عن )450( واإل يلتزم الطالب خالل ال�صنة الأوىل بدرا�صة واجتياز مادتني 

ا�صتدراكيتني بنجاح يف اللغة الجنليزية حتدد من قبل الكلية.

8.  اأن يجتاز خالل الف�صل الدرا�صي الأول من قبوله يف الربنامج املقررات ال�صتدراكية التي يحددها الق�صم العلمي 
مبعدل ل يقل عن %70، واإل ف�صل من الربنامج.

9. اأن يح�صل على موافقة جمل�س اجلامعة اأو من يخوله املجل�س لقبوله يف الربنامج.

املادة )6( :  اإجراءات القبول :

1.  يقدم الطالب ا�ستمارة التقدمي بعد ملئها باملعلومات املطلوبة و اإرفاقها بالوثائق املذكورة يف الإ�ستمارة اإىل 
اإدارة القبول والت�سجيل  يف اجلامعة، وت�سمل الوثائق املطلوبة:

اأ-   اأربعة �صور �صخ�صية حديثة.

ب-   �صور م�صدقة من ال�صهادات الدرا�صية بالدرجات وت�صمل:

- �صهادة الثانوية العامة اأو ما يعادلها .

- �صهادة البكالوريو�س.

ج-   �صورة من جواز ال�صفر.

د-  �صورة من البطاقة ال�صكانية.

هـ -  �صداد ر�صوم التقدمي املقرة من قبل اجلامعة.

و -  معادلة �صهادة اجلامعة الأوىل معتمدة من اجلهات املخت�صة يف مملكة البحرين.

ز- �صهادة اللياقة ال�صحية من مركز طبي معتمد.
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2.  اإجتياز الطالب امتحان و مقابلة �سخ�سية لتحديد م�ستواه الدرا�سي اإن تطلب الق�سم ذلك، و اأجتياز مقررات 
ا�ستدراكية يحددها الق�سم املخت�س يف �سوء املوؤهالت احلا�سل عليها واأدائه يف المتحان واملقابلة ال�سخ�سية.

املادة )7( : متطلبات الدرجة العلمية  :

املخت�س  الق�صم  ي�صعها  التي  اخلطة  ح�صب  الأقل  على  معتمدة  �صاعة   )36( املاج�صتري  �صهادة  نيل  متطلبات  تكون 

ويقرها جمل�س الكلية وتوزع هذه املتطلبات كالآتي:

اأوًل : توزيع ال�ساعات املعتمدة :

1. درا�صة  )15 - 24(  �صاعة  معتمدة  اإجبارية.

2. درا�صة  )6 - 12(  �صاعات  معتمدة  اأختيارية.

3. تقدمي م�صروع تطبيقي او ر�صالة  يح�صب  لها  )6  اإىل  12( �صاعات معتمدة  لكافة  التخ�ص�صات.

ثانياً: ال�سنة الدرا�سية:

1.  تتكون ال�صنة الدرا�صية من ف�صلني درا�صيني هما الف�صل الأول والف�صل الثاين ومدة كل منها )14( اأ�صبوعا  على 
اأ�صابيع ول يعترب ف�صاًل درا�صيًا لغايات الإنذار  الأقل ويجوز اعتماد ف�صل درا�صي �صيفي مدته ل تقل عن )7( 

ومدة البقاء.

2. ال�صاعة املعتمدة الواحدة تعادل )14( �صاعة �صفية على الأقل يف الف�صل الدرا�صي الواحد .

3. ال�صاعة املعتمدة الواحدة العملية تعادل �صاعتني عملي ا�صبوعيا على الأقل يف الف�صل الدرا�صي الواحد.

املادة )8( :العبء الدرا�سي :

اأو امل�صروع التطبيقي  اإحت�صاب الر�صالة  12( �صاعة معتمدة دون  1.  يكون العبء الدرا�صي لطالب املاج�صتري )3 - 
ويجوز اإ�صافة  )3(  �صاعات معتمدة لأغرا�س التخرج.

2.  املدة املقررة حل�صول الطالب على درجة  املاج�صتري ل تقل عن �صنة ميالدية  ول تزيد عن  8 ف�صول درا�صية ول 
يحت�صب �صمنها الف�صول ال�صيفية. 

3. ل حتت�صب املدة املقررة لجتياز  املقررات ال�صتداركية �صمن احلد الأق�صى للمدة املقررة لنيل درجة املاج�صتري.

4. ل حتت�صب مدة التاأجيل من احلد الأعلى لنيل الدرجة ول يجوز ان تزيد عن ف�صلني درا�صيني.

5. ل حتت�صب مدة النقطاع من احلد الأعلى لنيل الدرجة ول يجوز ان تزيد عن ف�صلني درا�صيني.

6. ملجل�س اجلامعة النظر يف متديد املدة الدرا�صية يف ظروف اإ�صتثنائية.
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املادة )9( : عالمات النجاح واملعدل الف�سلي و املعدل الرتاكمي:

اأوًل:  

1. تكون درجة النجاح يف املقررات الدرا�صية %70 واملعدل الرتاكمي 75%.

2. يو�صع الطالب حتت املراقبة العلمية اإذا تدنى معدله الرتاكمي عن )75%).

3.  على الطالب الذي و�صع حتت املراقبة العلمية اأن يزيل مفعول ذلك يف مدة اأق�صاها ف�صلني درا�صيني بعد الف�صل 
الذي و�صع ب�صبب نتائجه فيه حتت املراقبة ول حتت�صب من �صمنها الف�صول ال�صيفية.

4.  يجوز النظر يف مراجعة العالمة النهائية لأي طالب يف مقرر ما بناءًا على طلب خطي منه اأو مببادرة خطية من 
مدر�س املادة اىل العميد يف مدة اأق�صاها 10 اأيام بعد اإعالن النتائج على ان ت�صكل جلنة داخلية بقرار من رئي�س 

الق�صم للنظر يف املراجعة )تت�صكل اللجنة من ع�صوين على ان ل يكون ا�صتاذ املقرر من �صمنهم وميكن ا�صافة 

ع�صو ثالث يف حال احلاجة اىل ترجيح احد الراأيني(. ويبلغ عميد الكلية املعنية مدير القبول والت�صجيل بقرار 

اللجنة خالل اأ�صبوعني من �صدوره.

ثانياً:  توزع الدرجات  للدرا�سات العليا ح�سب ما يلي:

اأ. )30( درجة المتحان الأول ) املنت�صف(.

ب . )30( درجة للم�صاركة والعمال الف�صلية.

ج. )40( درجة المتحان النهائي.

التي لها طبيعة خا�صة والتي ي�صكل اجلانب العملي و/اأو التطبيقي فيها جزء مهم  العلمية  د.  يجوز لبع�س الق�صام 

الكلية   %30 ومبوافقة  النهائي عن  الإمتحان  تقل درجة  ل  بحيث  الدرجة  توزيع  تعيد  ان  املقررات  من متطلبات 

وم�صادقة جمل�س اجلامعة

ثالثاً: ت�سنف درجات املقررات التي يح�سل عليها الطالب وفق اجلدول التايل :

املعدل الرتبة الدرجة

A ممتاز 90 - 100%
B جيدجدًا 80 -89 %
C جيد 70 - 79 %
F را�صب دون الـ  % 70
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رابعاً: ت�سنف املعدلت الف�سلية والرتاكمية التي يح�سل عليها الطالب وفق اجلدول التايل : 

الرتبة النهائية املعدل الرتاكمي

ممتاز مع مرتبة ال�صرف 94 - 100 %
ممتاز %94 - اأقل من 88

جيدجدًا %88 - اأقل من 80
جيد %80 - اأقل من 78

را�صب دون الـ  % 75

املادة )10( :

ل يجوز احت�صاب اأي م�صاق من خارج اخلطة الدرا�صية التي التحق الطالب بالربنامج على اأ�صا�صها اإل اإذا كان امل�صاق 

معادًل مل�صاق التخ�ص�س وبقرار من جلنة املعادلة بالكلية ولظروف اإ�صتثنائية،  مع مراعاة احكام املعادلت والتحويل 

الواردة يف املادتني 15 و 17 من هذه الالئحة.

املادة )11(: املقررات ال�ستدراكية:

اول:  عالمة النجاح يف املقررات ال�صتدراكية 60%.

ثانيا:  تر�صـد عالمــات املقررات ال�صـتدراكية يف ك�صـف عالمـات الطالب )ناجح  -  را�صب(.

املاج�صتري  برنامج  قبوله يف  الأول من  العام  ال�صتدراكية خالل  املقررات  درا�صة  ينتهي من  اأن  الطالب  ثالثا:   على 

امل�صجل فيه.

:
)1)

املادة )12(: ت�سجيل ر�سالة املاج�ستري/ امل�سروع التطبيقي 

1.  يجوز قبول ت�صجيل ر�صالة املاج�صتري اأو م�صروع تطبيقي وفق الجراءات املقررة يف هذه الالئحة عند اإجتياز الطالب 
ملا يعادل %75 من مقررات اخلطة الدرا�صية واأن ليقل معدله الرتاكمي عن 75%

2.  يتم ت�صجيل ر�صالة املاج�صتري للطالب بواقع )12-6( �صاعة معتمدة عندما ليقل معدله الرتاكمي عن %75 �صرط 
اإجناز ر�صالة تتميز باجلدة وال�صالة قدر الإمكان وللفرتة املحددة بلوائح اجلامعة، وذلك ح�صب ال�صروط التي 

يحّددها جمل�س اجلامعة.

مواد  الطالب  يدر�س  اأن  على   80% عن  الرتاكمي  املعدل  قل  اذا  �صاعات   6 بواقع  تطبيقي  م�صروع  ت�صجيل  3.  يتم 
اختيارية لتعوي�س فرق ال�صاعات بني الر�صالة وامل�صروع التطبيقي.

4.   يف حال عدم النتهاء من امل�صروع التطبيقي يف ف�صل الت�صجيل تر�صد له عالمًة غري مكتمل بالبحث ) IR( ويعطي 
ف�صل اإ�صايف واحد ل�صتكمال امل�صروع ويِف حال عدم الت�صليم نهاية هذا الف�صل الإ�صايف تر�صد له عالمة �صفر 

وحالة العالمة.

5. يتقيد الطالب يف حالة اإعداد امل�صروع التطبيقي بدليل اإعداد وكتابة امل�صروع التطبيقي املعتمد من جمل�س اجلامعة.

1-  مالحظة: �صوف يتم اعتماد املادة بعد موافقة جمل�س التعليم العايل على اخلطط الدرا�صية اجلديدة 
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املادة )13(: املواظبة علي الدرا�سة:

1.  اإذا جتاوز غياب الطالب مبقرر ما )بدون عذر( يقبله عميد الكلية اأكرث من )%25) يحرم من التقدم لالمتحان 
النهائي، وتعترب عالمته يف هذا املقرر ) 50( وعليه اإعادة هذا املقرر ان كان اجباريا.

2.  اإذا جتاوز غياب الطالب مبقررما )بعذر( يقبله عميد الكلية اأكرث من )%25) فاإنه يعترب من�صحبا منه، اأما الطلبة 
الذين ميثلون اململكة اأو اجلامعة يف الن�صاطات الر�صمية في�صمح لهم بالغياب بن�صبة ل تزيد على )30%).

3.  كل من تغيب عن المتحان النهائي املعلن عنه ) بعذر( يقبله عميد الكلية املعنية ح�صب ال�صيا�صة املعتمدة ت�صجل له 
مالحظة )غري مكتمل( ويبلغ القرار بقبول العذر ملدر�س املقرر لإجراء امتحان تعوي�صي للطالب يف مدة اأق�صاها 

نهاية الف�صل الذي يليه، اإل اإذا كان هذا الف�صل موؤجاًل ر�صميًا للطالب، فعندها يعقد المتحان يف تلك احلالة 

قبل نهاية الف�صل الذي يلي الف�صل املوؤجل.

4.  ي�صرتط يف العذر املر�صي اأن يكون ب�صهادة �صادرة عن جهة طبية ومعتمدة منها، واأن تقدم هذه ال�صهادة اإىل عميد 
الكلية املعنية خالل مدة ل تتجاوز اأ�صبوعني من تاريخ انقطاع الطالب عن املواظبة ويف احلالت القاهرة الأخرى 

يقدم الطالب ما يثبت عذره القهري خالل اأ�صبوعني من تاريخ زوال اأ�صباب الغياب.

املادة )14(: التاأجيل والن�سحاب والنقطاع :

1. التاأجيل:
اأ-   ي�صرتط لقبول طلب التاأجيل اأن يكون الطالب قد اكمل يف برناجمه الدرا�صي  ف�صال درا�صيا واحدا على الأقل. 

ب-   يقدم الطالب طلب التاأجيل مبوجب النموذج املعد لذلك يف اإدارة القبول والت�صجيل وت�صدر املوافقة على التاأجيل 

من عميد الكلية املعنية فاإذا كان التقدم بالطلب بعد اإنتهاء فرتة ال�صحب والإ�صافة فياأخذ حكم الن�صحاب بعدم 

طلب  على  املوافقة  تاريخ  من  موؤجلة  الطالب  درا�صة  وتعترب  املوؤجلة،  اأو  امل�صحوبة  للمقررات  الر�صوم  ا�صرتداد 

التاأجيل ولي�س من تاريخ تقدمي الطلب مبوجب الإجراءات املالية املتبعة يف اجلامعة.

2. الن�سحاب:
الف�صلني  من  الأول  الأ�صبوع  خالل  جديدة  مقررات  واإ�صافة  لها  �صجل  مقررات  من  بالن�صحاب  للطالب  اأ-  ي�صمح 

الدرا�صيني الأول والثاين وخالل الثالثة  اأيام الأوىل من الف�صل ال�صيفي،  وذلك ح�صب التقومي اجلامعي دون اأن 

تثبت املقررات التي ان�صحب منها يف �صجله الأكادميي.

ب-  ي�صمح بان�صحاب الطالب من درا�صة مقرر اأو اأكرث خالل 8 اأ�صابيع من بدء كل من الف�صلني الأول والثاين وخالل 

واإزاءها مالحظة  الطالب  �صجل  املقرر يف  يثبت  احلالة  ال�صيفي ويف هذه  الدرا�صي  الف�صل  بدء  اأ�صابيع من   4
الر�صوب  اأو  النجاح  حيث  من  در�صها  التي  ال�صاعات  عدد  يف  املقررات  هذه  �صاعات  تدخل  ول   )Wمن�صحب(

الطالب  نتيجة  يثبت  ان  املقرر  مدر�س  فعلى  املذكورة  املدة  خالل  الطالب  ين�صحب  مل  واإذا  التخرج  ومتطلبات 

ال�صاعات امل�صجل بها عن احلد الأدنى للعبء  يف ك�صف العالمات ول يجوز نتيجة لهذا الن�صحاب ان يقل عدد 

الدرا�صي امل�صموح به وفق هذه التعليمات اإل يف احلالت اخلا�صة التي ن�صت عليها هذه الالئحة.
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ج.  يتم الن�صحاب من املقرر مبوجب النموذج املعد لذلك،  يقدمه الطالب اإىل عميد الكلية املعنية.

د.   ت�صجيل مالحظة  )غري مكتمل Incomplete( اإزاء املقرر الذي مل يكمل الطالب متطلباته اأو تغيب فيه الطالب 

عن المتحان النهائي بعذر مقبول.

هـ .   على الطالب اأن يعمل على اأن تزال عنه مالحظة )غري مكتمل Incomplete( يف  مدة  اأق�صاها  نهاية  الف�صل  

التايل  الذي  يلي  الف�صل الذي  �صجلت  فيه  املالحظة  ما مل يكن موؤجاًل يف ذلك الف�صل )يف هذه احلالة 

الدرا�صي  الف�صل  ذلك  من  وي�صتثنى  التاأجيل(  بعد  الطالب  فيه  �صجل  الذي  الف�صل  نهاية  حتى  املدة  تكون 

ال�صيفي باعتباره ف�صال درا�صيا اختياريا للطالب وبخالفه  ي�صقط حق  الطالب يف المتحان مع مراعاة احكام 

املادة)13/3( من احكام هذه الالئحة.

احت�صاب معدلته عندما  يتم  املقررات  بع�س  Incomplete(  يف  نتيجة  )غري مكتمل  الطالب على  و.   اإذا ح�صل 

مكتمل  )غري  نتيجة  على  الطالب  ح�صول  تاريخ  من  رجعي  اأثر  ذات  املعدلت  وتعترب  املقررات  عالمات  تكتمل 

Incomplete( من حيث الو�صع حتت الإنذار اأو الف�صل.

3.  الإنقطاع:

1 -يعد الطالب منقطعاً عن الدرا�سة يف احلالت الآتية:

اأ. اإذا بداأت الدرا�صة وانتهت فرتة ال�صحب والإ�صافة ومل يقم الطالب بالت�صجيل.

ب. اإذا األغي ت�صجيله ب�صبب عدم �صداد الر�صوم اجلامعية رغم ان له ح�صورًا يف ك�صوف احل�صور والغياب.

2- يفقد الطالب املنقطع عن الدرا�سة مقعده يف اجلامعة ول يحق له العودة ال مبوافقة جمل�س اجلامعة.

املادة )15(: النتقال من برنامج ايل اخر داخل اجلامعة:

يجوز اأن ينتقل الطالب من تخ�ص�س يف برنامج املاج�صتري  - اإن وجد -  اإىل تخ�ص�س اآخر بقرار من عميد الكلية او 

العمداء اإذا اإ�صتوفى �صروط القبول يف الربنامج الذي يرغب يف الإنتقال اإليه من حيث املعدل والتخ�ص�س وتوفر املكان 

ال�صاغر، وحت�صب له املقررات امل�صرتكة بني خطتي الق�صمني التي كان قد در�صها يف التخ�ص�س املنتقل منه على اأن 

تدخل جميع املقررات املعادلة من الربنامج ال�صابق يف معدله الرتاكمي اجلديد،  ويبلغ رئي�س الق�صم او روؤ�صاء الق�صام 

املعنيني  بذلك.

املادة )16(: الإنذار والف�سل:

1.  ينذر الطالب يف احلالت الآتية:

اأ . اذا مل يح�صل يف نهاية اي ف�صل على احلد الأدنى للمعدل الرتاكمي املحدد يف هذه الالئحة.

ب . اذا راأى جمل�س الكلية بناء على تقرير من امل�صرف وتو�صية جلنة الكلية اأن الطالب قد اأهمل يف عمل ر�صالته.
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2. يف�سل الطالب من برنامج املاج�ستري يف احلالت الآتية:

اأ. اذا مل يح�صل على احلد الأدنى من املعدل الرتاكمي يف نهاية الف�صلني التاليني لالإنذار با�صتثناء الف�صل 

الذي قبل فيه الطالب.

ب. اذا ارتكب خمالفة توجب ف�صله ح�صب اللوائح الداخلية املعمول بها يف اجلامعة.

ت. اإذا ر�صب الطالب يف مناق�صة ر�صالة املاج�صتري مرتني او قام بت�صجيل الر�صالة ملرتني ومل يجتز املناق�صة.

ث. اإذا ان�صحب من جميع املقررات التي �صجل فيها يف الف�صل الدرا�صي الأول من بدء  درا�صته باجلامعة.

هـ . اإذا جتاوزت مدة التاأجيل اأو النقطاع مدة ف�صلني درا�صيني.

غ. اإذا جتاوز احلد الأعلى ملدة البقاء.

املادة )17(: التحويل

1.  يقبل الطلبة املحولون من جامعات اأخرى ل�صتكمال درا�صة املاج�صتري ب�صرط اأن ل يزيد عدد املقررات التي يتم 
معادلتها عن )12 �صاعة معتمدة(، ما دامت تلك املقررات املعادلة مماثلة للمقررات الواردة بالربنامج، و اأن ل 

يقل تقديره يف كل مقرر عن )C( او مايعادلها وب�صرط ان يدر�س الطالب يف اجلامعة مدة لتقل عن ف�صليني 

درا�صيني.

2. ل تدخل املقررات املعادلة يف معدله الرتاكمي اذا كان النتقال من خارج اجلامعة.

يتم  معتمدة  �صاعات  ت�صع    )9( كل   مقابل  التخرج  ف�صول  لعدد  الأعلى  احلد  من  واحد  درا�صي  ف�صل  3.  يح�صم 
احت�صابها له.

4. ل يجوز احت�صاب اأي  مقرر كان قد در�صه من م�صتوى برنامج اقل يف م�صتوى برنامج اأعلى.

5.  عند  التحويل  من  موؤ�ص�صة  تعليم  عال  اإىل  موؤ�ص�صة  تعليم  عال  اأخرى،  يجب  األ  يزيد  عدد  ال�صاعات  املحولة  
عن  %50  من  متطلبات  الدرجة  اجلامعية  الثانية  بحد  اأق�صى  )12  �صاعة  معتمدة(  على  األ  يتم  اإحت�صاب  

املقررات  التي  يقل  تقديرها  عن  درجة  )C(  اأو  ما  يعادلها،  وتخت�س  جلنة  املعادلت  بالكلية  مبراجعة  املقررات  

املطلوب  معادلتها  يف  حدود  ما  ذكر  من  املادة  )18(  ووفقًا  مل�صميات  كل  مقرر  وتو�صيفها  وم�صتواها  وحمتواها  

يف  اخلطة  الدرا�صية  املقررة،  ثم  تعتمد  من  عميد  الكلية  وتر�صل  اإىل  اإدارة  القبول  والت�صجيل  لتنفيذها.

املادة )18(: املعادلت:

تخت�س جلنة املعادلت بالكلية مبراجعة املقررات املطلوب معادلتها يف حدود ما ذكر يف املادة )17( ووفقُا مل�صميات 

كل  مقرر  وتو�صيفها وم�صتواها وحمتواها يف اخلطة الدرا�صية املقررة، ثم تعتمد من عميد الكلية وتر�صل اإىل اإدارة 

القبول والت�صجيل لتنفيذها.
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املادة )19(: اإعادة املقرر :

اأ.  يجوز للطالب اإعادة درا�صة مقرر ح�صل فيه على عالمة اقل من )%75) ، ومبا ل يزيد عن مقررين من املقررات 

الجبارية و مقرر واحد من املقررات الختيارية.

ب.  اإذا در�س الطالب مقررًا اإختياريا ح�صل فيه على عالمة اقل من )%75(، يجوز له درا�صة مقرر اإختياري اآخر 

تعوي�صي لإ�صتكمال متطلبات خطته الدرا�صية، ويعد هذا املقرر التعوي�صي مقررًا معادا بالن�صبة للمقرر الإختياري 

وحت�صب العالمة الأعلى يف املعدلني )الف�صلي والرتاكمي(.

ج. ل يجوز اإعادة درا�صة املقرر الواحد الذي جنح فيه الطالب اأكرث من مرة واحدة.

د. ي�صمح للطالب بالت�صجيل يف مقرريني اإ�صافيني بحد اعلى من م�صاقات اخلطة الدرا�صية الختيارية مبوافقة جمل�س 

الكلية على ان يتم احت�صاب الدرجات العلى يف معدله الرتاكمي وذلك لغايات حت�صني املعدل.

املادة )20(: لوحة ال�سرف:

معتمدة  درا�صية  �صاعات   6 الف�صل ليقل عن  ت�صجيله يف ذلك  كان  ال�صرف يف حال  لوحة  الطالب على  ا�صم  يدرج 

ي�صتثنى منها ال�صاعات املعتمدة للر�صالة وكالتي:

1- لوحة ال�صرف يف الكلية: اذا كان معدله الف�صلي %88 فما فوق.

2- لوحة ال�صرف يف اجلامعة: اذا كان معدله الف�صلي %94 فما فوق.

الف�صول  تاجيله لي من  او  و/  ان�صحابه  الطالب يف حال  وليدرج  التكرمي  ال�صيفية يف هذا  الف�صول  3-  لحتت�صب 
الدرا�صية وخمالفته لي من لوائح اجلامعة.

على ان يتم النظر يف تكرمي املتفوقني ف�صليا بالطريقة التي يراها العميد والرئي�س منا�صبتني.

املادة )21(: التدري�س والإ�سراف:

1. يتوىل ال�صاتذة و ال�صاتذة امل�صاركون بالق�صم العلمي تدري�س مقررات الدرا�صات العليا.

2.  للعميد بناء على تر�صيح جلنة الكلية املوافقة على اأن يتوىل ال�صاتذة امل�صاعدون يف الق�صم العلمي تدري�س مقررات 
الدرا�صات العليا.

3.  ملجل�س الكلية احلق بالإ�صتعانة باأهل اخلربة والإخت�صا�س اأو ممن لديهم بحوث من�صورة يف ذات التخ�ص�س للقيام 
بالتدري�س والإ�صراف ومناق�صة ر�صائل املاج�صتري وامل�صاريع التطبيقية.

4.  للق�صم املخت�س اقرتاح ع�صو هيئة التدري�س )متفرغ اأو غري متفرغ( الذي يناط به ال�صراف على ر�صالة املاج�صتري 
وال�صراف على بحوث طلبة الدرا�صات العليا و للعميد بناء على تو�صية جلنة الكلية اعتماد قبول ع�صو هيئة التدري�س 

بدرجة ا�صتاذ م�صاعد و بنف�س ال�صوابط الواردة يف البند )2،3 ( من هذه املادة.

اأن يكون ال�صراف على الر�صالة من اكرث من م�صرف �صواء كان امل�صرف الثاين من داخل اجلامعة او من  5.  يجوز 
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خارجها �صريطة اأن يكون هذا امل�صرف امل�صاعد موؤهاًل لذلك و اأن يكون حا�صاًل على درجة الدكتوراه.

6.  يلتزم امل�صرف على الر�صالة بتقدمي تقرير ف�صلي للق�صم عن مدى تقدم الطالب يف درا�صته لتخاذ مايلزم يف هذا 
ال�صاأن وفق منوذج معد من قبل عمادة الدرا�صات العليا و البحث العلمي.

املادة )22( : ال�ستمرار يف ال�سراف : 

يجوز بقرار من جمل�س الكلية وبناء على تو�صية من جمل�س الق�صم  اأن ي�صتمر ع�صو هيئة التدري�س يف الإ�صراف على 

ر�صالة الطالب اأو امل�صاركة يف الإ�صراف اذا غري موقع عمله داخل اململكة اأو خارجها، ومبا ليتعار�س مع م�صلحة الطالب. 

املادة )23(: الظروف القهرية وال�سراف :

عند حدوث ظروف قهرية حتول دون قيام امل�صرف بالإ�صتمرار يف الإ�صراف على ر�صائل الطالب يقوم جمل�س الق�صم يف 

اأقرب وقت برت�صيح م�صرف اأو م�صرفني اآخرين، ويرفع الرت�صيح اإىل جمل�س الكلية للموافقة عليه مع مراعاة ال�صروط 

املطلوبة يف تعيني امل�صرفني والواردة يف املادة )21( من هذه الالئحة.

املادة )24(: تعديل خطة الر�سالة او عنوانها :

يجوز للطالب  وبالتن�صيق  مع  امل�صرف  تعديل خطة  الر�صالة  اإذا  اقت�صت  ظروف  البحث ذلك،  اأما  تعديل  عنوان  

الر�صالة  فاإنه للعميد وبتو�صية  من  عميد الكلية ورئي�س الق�صم ومدير الربنامج وامل�صرف البت يف ذلك  قبل  حتديد  

موعد  املناق�صة.

املادة )25(: اختيار املناق�سني للر�سالة :

اأ .  تعد جلنة الكلية قائمة باأ�صماء وتخ�ص�صات ال�صاتذة يف بع�س اجلامعات داخل اأو خارج مملكة البحرين لختيار 

املناق�صني منهم وتكون هذه القائمة قابلة  للتغيري والتحديث �صنويًا.

ب .  ي�صدر عميد البحث العلمي والدرا�صات العليا بناءًا على تن�صيب عميد الكلية وتو�صية جلنة الدرا�صات العليا يف 

الكلية قرارًا بت�صكيل جلنة املناق�صة من ثالثة اأع�صاء )امل�صرف، ع�صو داخلي، ع�صو خارجي( ما مل يكن هناك 

ا�صراف م�صرتك على ان يراأ�س اللجنة الأعلى والأقدم يف الرتبة العلمية بني الع�صوين اخلارجي اأو الداخلي.

ج .  يقوم الطالب  بت�صليم ن�صخ الر�صالة ب�صكلها النهائي لأع�صاء اللجنة قبل ا�صبوعني على الأقل من موعد مناق�صة 

الر�صالة.

العلمي  البحث  لعمادة  عنها  تقريرًا  ويقدم  كاملة  املناق�صة  اجراءات  من  التاأكد  م�صوؤولية  الق�صم  رئي�س  د .  يتوىل 

والدرا�صات العليا وللمجل�س وفق منوذج معتمد من عمادة البحث العلمي والدرا�صات العليا.

املادة )26(: املناق�سة:

تتم مناق�صة الر�صالة على النحو التايل:
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1. يعر�س الطالب ملخ�صًا لر�صالته وما تو�صل اإليه فيها من نتائج وتو�صيات، وذلك بالطريقة املنا�صبة.

2.  يتوىل رئي�س جلنة املناق�صة اإدارة اجلل�صة، وبعد انتهاء املناق�صة تخلو اللجنة للمداولة ثم تقرر بالإجماع اأو بالغلبية 
جناح الطالب وفق التقديرات الآتية:

الن�صبة الدرجة

90 - 100% ممتاز

80 -89 % جيدجدًا

70 - 79 % جيد

فاأقل  % 69 را�صب

3. يعلن رئي�س اللجنة القرار يف قاعة املناق�صة وبح�صور جميع الأع�صاء.

4. يكون قرار جلنة املناق�صة م�صفوعًا باإحدى العبارات الآتية:

اأ . بدون تعديالت.

ب . بتعديالت طفيفة خالل فرتة ل تتجاوز ا�صبوعني.

ت . تعديالت جوهرية بدون اإعادة مناق�صة خالل �صهرين.

ث . تعديالت جوهرية واإعادة مناق�صة خالل ثالثة ا�صهر.

ج. رف�س الر�صالة. 

5.  يرفع رئي�س جلنة املناق�صة قرار اللجنة موقعًا من اأع�صائها اإىل رئي�س الق�صم الذي يرفعه اإىل جمل�س الكلية بعد 
ا�صتكمال الطالب جلميع التعديالت املقررة من قبل جلنة املناق�صة وذلك لتخاذ التو�صية الالزمة بالتخريج ملجل�س 

اجلامعة. 

البند  التعديالت املطلوبة يف املواعيد املحددة يف  الر�صالة  اذا مل يقم باجراء  6.  يعترب الطالب )را�صبًا( يف مقرر 
ال�صابق وملجل�س اجلامعة اعادة النظر لتلك املدة املذكورة بتو�صية من عميد الكلية.

7.  يف حال رف�س الر�صالة من قبل جلنة املناق�صة، فتو�صع ازاءها درجة )50( وللمجل�س وبناءا على تو�صية امل�صرف 
ال�صماح للطالب باعادة ت�صجيل الر�صالة وان ليتعار�س ت�صجيلها مع احكام املادة )8( من هذه الالئحة.

8.  عند اعادة ت�صجيل الر�صالة ب�صبب الر�صوب او الرف�س ي�صتثنى الطالب من �صرط املعدل الوارد يف املادة )12( من 
هذه الالئحة.

املادة )27(:

1.  تكتب ر�صالة املاج�صتري باللغة العربية، ويرفق بها ملخ�صان اأحدهما باللغة العربية والآخر باللغة الجنليزية بحيث 
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باللغة الجنليزية عن )300( كلمة �صفحة  العربي عن )600( كلمة )3( �صفحات وامللخ�س  امللخ�س  ل يزيد 

ون�صف وميكن كتابة  ر�صالة  املاج�صتري  باللغة  الجنليزية  مبوافقة  املجل�س.

2.  اأما يف الكليات التي ت�صتخدم لغة اأخرى يف التدري�س غري اللغة العربية، فتكتب الر�صالة بهذه اللغة اأو اللغة العربية، 
ويف حالة كتابتها بلغة غري العربية، يرفق بها ملخ�س باللغة العربية، ليقل عن )600( كلمة بحدود ثالث �صفحات.

املادة )28(:

يلتزم الطالب يف كتابة ر�صالة املاج�صتري باإتباع التعليمات الواردة يف دليل الر�صائل ال�صادر من عمادة البحث العلمي 

والدرا�صات العليا.

املادة )29(: منح الدرجة :

متنح درجة املاج�صتري بقرار من جمل�س اجلامعة بناءًا على تن�صيب من جمل�س الكلية.

املادة )30( :

عمادة البحث العلمي والدرا�صات العليا تتوىل م�صوؤولية التاأكد من تنفيذ الإجراءات املن�صو�س عليها يف الالئحة من 

قبل عمداء الكليات واإدارة القبول والت�صجيل.

املادة )31( :

يحق ملجل�س اجلامعة معاجلة حالت القبول والت�صجيل و الن�صحاب والنقطاع والف�صل ا�صتثناءًا من اآليات عمل مواد 

هذه الالئحة وفقًا مل�صتجدات الأمور وامل�صلحة العامة التي يراها جمل�س اجلامعة يف هذا ال�صدد ومبا ليتعار�س مع 

قرارات ولوائح جمل�س التعليم العايل.

املادة )32( :

1(  يدفع الطالب جميع الر�سوم والتاأمينات امل�ستحقة عليه فور ت�سجيله للمقرارات لأي ف�سل، ول يعترب ت�سجيل 
والتاأمينات  الر�سوم  تعديل  يف  احلق  وللجامعة  كاملة،  والتاأمينات  الر�سوم  ا�ستيفاء  بعد  ال  مثبتا  الطالب 

امل�ستحقة ح�سب ما تراه منا�سبا بعد احل�سول على موافقة اجلهات املعنية.

2( تكون الر�سوم التي يدفعها الطالب على النحو التايل:

اأ( الر�سوم الدرا�سية  لكل �ساعة معتمدة لطلبة برامج درجة املاج�ستري يف كل من الكليات التالية :

1( كلية العلوم الدارية 

ر�صوم ال�صاعة  املعتمدة ال�صاعات املعتمده التخ�ص�س الرقم

36 144.200د.ب املاج�صتري يف ادارة العمال 1
36 144.200د.ب املاج�صتري يف ادارة املوارد الب�صرية 2
36 144.200د.ب املاج�صتري يف املحا�صبة والتمويل 3
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2( كلية احلقوق

ر�صوم ال�صاعة  املعتمدة ال�صاعات املعتمده التخ�ص�س الرقم

36 144.200د.ب املاج�صتري يف القانون 1
36 144.200د.ب املاج�صتري يف القانون التجاري 2

ب( الر�سوم والتاأمينات الخرى غري امل�سرتده وت�سمل :

1(    10 د.ب ر�صوم تقدمي طلب اللتحاق ملرة واحدة .

2(   250 د.ب ر�صوم الت�صجيل الف�صلي  لكل من الف�صل الول والف�صل الثاين .

3(    125  د.ب ر�صوم ت�صجيل الف�صل الدرا�صي ال�صيفي.

4(    5 د.ب ر�صوم اختبارات فح�س م�صتوى اللغة الجنليزية.

5(    5 د.ب ر�صوم ا�صتخراج ك�صف الدرجات الر�صمي. 

6(    5 د.ب ر�صوم افادة التخرج.

7(    5 د.ب ر�صوم ت�صديق �صورة طبق ال�صل عن ك�صف الدرجات الر�صمي.

8(    5 د.ب ر�صوم افادة اثبات طالب .

9(  10 د.ب ر�صوم اجراء معادلة مقررات .

10(  10 د.ب  ر�صوم طلب التظلم ملراجعة المتحانات النهائية للمقرر الواحد.

11(    30 د.ب  ر�صوم امتحان تقدمي غري مكتمل ) �صرط توافر عذر مقبول بح�صب اللوائح املعمول بها يف اجلامعة( .

12(   5 د.ب ر�صوم ا�صدار هوية جامعية جديدة او بدل فاقد .

13(   10 د.ب ر�صوم ك�صف عالمات تخرج  وافادة تخرج عن كل ن�صخة ا�صافية.

14( �صعف مبلغ الثمن : ر�صم اتالف او �صياع الكتب امل�صتعارة من قبل الطالب.

15( 150 د.ب : ر�صم تخرج + اإفادة تخرج عربي - اجنليزي + الكتاب ال�صنوي

16( 25 د.ب: ثمن الروب اجلامعي للتخرج 

�ستمائة وخم�سون دينار بحريني غري  3(  يدفع الطالب امل�ستجد حلجز املقعد يف اجلامعة مبلغ وقدره )650( 
م�سرتدة والتي ت�سمل ما يلي:
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اأ.  10 د.ب ر�صوم تقدمي طلب اللتحاق للمرة الواحدة واملذكورة يف البند رقم ) 1( من الفقرة )ب( من املادة )32( 

يف هذه الالئحة.

ب.  250 د.ب ر�صوم ت�صجيل الف�صلي عن ف�صل القبول  واملذكورة يف البند رقم ) 2( من الفقرة )ب(من املادة )32( 

يف هذه الالئحة.

ت.    5 د.ب ر�صوم ا�صدار هوية جامعية جديدة واملذكورة يف البند رقم ) 12( من الفقرة )ب(من املادة )32( يف 

هذه الالئحة.

ث. 385 د.ب جزء من ر�صوم ال�صاعات الدرا�صية املعتمدة لف�صل القبول. 

4( يحق للجامعة تعديل جميع الر�سوم بناء على اعتماد جمل�س التعليم العايل.

5( التعليمات املالية املتعلقة بان�سحاب الطالب :

اأ.  يجوز للطالب املنتظم ال�صحب الكلي او اجلزئي خالل فرتة الت�صجيل املتاأخرة وال�صحب وال�صافة )واملعلن عنها 

ف�صليا من قبل اإدارة القبول والت�صجيل ( وبدون تر�صيد مايل .

ب.  يجوز للطالب املنتظم ال�صحب الكلي او اجلزئي قبل نهاية ال�صبوع الثاين من بداأ الدرا�صة املعتمد واملعلن عنها 

ف�صليا من قبل اإدارة القبول والت�صجيل وير�صد عليه مبلغ %25 من ر�صوم ال�صاعات املعتمدة للمقررات امل�صحوبة 

�صريطة �صداد املبلغ قبل اعتماد املقررات الدرا�صية من اإدارة القبول والت�صجيل وبعد اخذ املوافقات الر�صمية من 

اجلهات املعنيه يف الكلية .

ت.   يجوز للطالب املنتظم ال�صحب الكلي او اجلزئي قبل نهاية ال�صبوع الثالث من بداأ الدرا�صة املعتمدة واملعلن عنها 

ف�صليا من قبل اإدارة القبول والت�صجيل وير�صد عليه مبلغ %50 من ر�صوم ال�صاعات املعتمدة  للمقررات امل�صحوبة 

�صريطة �صداد املبلغ قبل  اعتماد املقررات الدرا�صية من اإدارة القبول والت�صجيل وبعد اخذ املوافقات الر�صمية من 

اجلهات املعنيه يف الكلية .

ث.  يجوز للطالب املنتظم ال�صحب الكلي او اجلزئي قبل نهاية ال�صبوع الرابع من بداأ الدرا�صة املعتمدة واملعلن عنها 

ف�صليا من قبل اإدارة القبول والت�صجيل وير�صد عليه مبلغ %75 من ر�صوم ال�صاعات املعتمدة  للمقررات امل�صحوبة 

�صريطة �صداد املبلغ قبل  اعتماد املقررات الدرا�صية من اإدارة القبول والت�صجيل وبعد اخذ املوافقات الر�صمية من 

اجلهات املعنيه يف الكلية.

ج.   يف حال ان�صحاب الطالب الكلي او اجلزئي بعد انتهاء ال�صبوع الرابع فانه ير�صد على الطالب كامل مبلغ ر�صوم 

ال�صاعات املعتمدة.

وكانت  م�صبق  متطلب  يلزمها  مقررات  مقرر/  مايل من  تر�صيد  وبدون  او اجلزئي  الكلي  ال�صحب  للطالب  ح.  يحق 

م�صجلة يف منوذج ت�صجيل املقررات املقدم من قبل الطالب لإدارة القبول والت�صجيل .

خ.  يحق للطالب ال�صحب الكلي او اجلزئي وبدون تر�صيد مايل من مقرر/ مقررات متت معادلتها لحقا. 
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د.  يف حالة رغبة الطالب يف تغيري تخ�ص�صه بعد فرتة ال�صحب وال�صافة النظامية  ويف هذه احلالة يتحمل الطالب 

الن�صب املذكورة البنود 2و3و4 من هذه الفقره.

ذ.  ال�صحب الكلي او اجلزئي وبدون تر�صيد مايل من مقرر/ مقررات �صجلت اكرث من احلد العلى امل�صموح به من 

قبل اجلامعة وجمل�س التعليم العايل البحريني. 

ر.  اذا الغت اجلامعه او �صحبت اي مقرر التي �صجلها الطالب فرت�صد له ر�صوم تلك املقررات بغ�س النظر عن الوقت 

التي قامت به اجلامعة.

ز.  ل تطبق البنود املذكورة اعاله  واملتعلقة بان�صحاب الطالب على الطلبة امل�صتجدين لف�صل القبول وحتكمهم تعليمات 

الن�صحاب الكلي التي ت�صدرها اجلامعة اثناء الت�صجيل للف�صول الدرا�صية.

املادة )33(

يبت جمل�س اجلامعة يف الأمور التي مل يرد بها ن�س يف الالئحة.

املادة )34(:

رئي�س اجلامعة وعمداء الكليات وعميد البحث العلمي والدرا�صات العليا ومدير القبول والت�صجيل م�صوؤولون عن تنفيذ 

اأحكام هذه الالئحة.
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