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6

أ .د وهيب أحمد اخلاجة

رئيـــــس مجـــلس األمنــــاء

أرحب بكم طالبنا األعزاء في جامعة العلوم التطبيقية حيث مستقبلكم هو ُج ّل اهتمامنا ويكمن
في صميم كل شيء نقوم به.
توسعت روابط وآفاق جامعة العلوم التطبيقية دولياً من خالل الشراكات مع اجلامعات الرائدة
واألكادميية في اململكة املتحدة والعالم العربي كما إننا في جامعة العلوم التطبيقية لدينا التزام
واهتمام مكثف بالبحث العلمي وجودة التعليم.
يلتحق الطالب ببرامجنا األكادميية التي متثل حتدياً لهم وتشمل مثل هذه البرامج العديد من
األنشطة االجتماعية والرياضية فض ً
ال عن البرامج التي تخدم عملية تطوير املعرفة واملهارات
لتهيئتهم لسوق العمل كما يقدم الكادر األكادميي املؤهل دعماً متواص ً
ال للطالب ويعمل على
توفير بيئة جامعية إبداعية وممتعة.
تقدم اجلامعة ثالث عشرة برنامجا تقود الى درجة البكالوريوس و خمسة برامج تقود الى درجة
املاجستير موزعة على اربعة كليات ،ومن املقرر أن يتم تنفيذ العديد من البرامج في املستقبل
القريب من أجل توسيع نطاق وصولنا لعدد أكبر من الطالب املوهوبني في مختلف أنحاء اململكة.
نتمنى لطلبتنا األعزاء التوفيق خلدمة دولهم ويكون لهم دورهم الف ّعال واحليوي للنهوض بعجلة
االقتصاد لدولهم ،كما نرحب بكم جميعاً في جامعة العلوم التطبيقية.
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أ .د غسـ ـ ــان ف ـ ــؤاد ع ـ ــواد

رئيـــــــــس اجلامعــــــــــــة

إنه لشرف لي أن أكون الرئيس الثاني للجامعة وأن أساهم في بناء الرؤية واجلهود الدؤوبة التي
بذلها األستاذ الدكتور وهيب اخلاجة الرئيس املؤسس للجامعة ورئيس مجلس األمناء والرئيس
التنفيذي ملجلس اإلدارة .
لقد تأسست جامعة العلوم التطبيقية برؤية علمية مميزة هدفها دعم وتعزيز التعليم وتلبية
متطلبات السوق ونحن جميعاً بحاجة إلى أن نعمل بيد واحدة من أجل دعم رؤية األستاذ الدكتور
وهيب اخلاجة رئيس مجلس األمناء الذي يؤمن بأن التعليم اجلامعي هو خيار استراتيجي
لتطوير رأس املال البشري في مملكة البحرين.
ومن حسن حظنا أن نكون جزءاً من هذه اجلامعة التي تضم موظفني ذوي ثقافة عالية ومتميزة
من مختلف اجلنسيات بدعم من اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ املسؤولة ﻋﻦ ﺤﺗﻘﻴﻖ أهداف اجلامعة بدرجة
عالية من الفعالية وااللتزام حيث إننا نضع الطالب على رأس أولوياتنا وفي صميم كل شيء
نقوم به.
وأنتم اآلن تنضمون إلى جامعة حتظى بسمعة علمية مرموقة ومتميزة ،حيث تعتبر اجلامعة
اخلاصة األولى في البحرين ،وباملركز  37عربياً بحسب تصنيف ( )QSالعاملي ،إضافة إلى
حصول اجلامعة على املرتبة  25عربياً واألولى على مستوى اجلامعات اخلاصة محلياً بتصنيف
اجلرين ماتريك العاملي للجامعات اخلضراء ،كما ظهرت اجلامعة في الترتيب  301+في
تصنيف التاميز العاملي للتعليم العالي في التأثير وحتقيق أهداف التنمية.
كما أن اجلامعة ترتبط بشراكات مع مؤسسات أكادميية دولية وخاصة في اململكة املتحدة وهذا
بدوره يتماشى مع استراتيجية مجلس التعليم العالي والبحث العلمي في البحرين حيث أن مثل
هذه الشراكات ستضع اجلامعة على اخلريطة العاملية.
أمتنى النجاح والتوفيق جلميع طالبنا وقضاء أوقات ممتعة في جامعة العلوم التطبيقية.
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نبذة عن اجلامعة
حصلت جامعة العلوم التطبيقية على ترخيص من وزارة التربية والتعليم مبوجب مرسوم رقم
( )140/2004مؤرخ في  5يوليو  2004الصادر عن مجلس الوزراء ،وأصبحت جامعة العلوم
التطبيقية واحدة من أوائل اجلامعات االهلية في مملكة البحرين ،ومنذ ذلك احلني واجلامعة
تسعى الن تصبح واحدة من اجلامعات املتميزة ليس على نطاق مملكة البحرين فقط ،بل على نطاق
دول مجلس التعاون اخلليجي ككل .كما تسعى اجلامعة الى دعم النمو االقتصادي واالجتماعي في
مملكة البحرين ،وذلك بتوفير البرامج التعليمية ملرحلتي البكالوريوس واملاجستير ،حيث تنصب
أهداف اجلامعة على إعداد خريجني يجمعون بني اجلوانب النظرية واملهارات العملية في حقول
املعرفة التي يختارونها ،باإلضافة الى التماشي مع كل التطورات في اجلوانب االكادميية والعلوم
والتكنولوجيا ،حيث أن اجلامعة تضمن لطالبها جتربة تعليمية متميزة وتوفر لهم قدرا من املعرفة
يساعدهم على االنطالق في بيئات العمل العاملية القائمة على التنافس ،مما يعمل على حتقيق
غايات اجلامعة ،حيث يصبح اخلريجون على كفاءة عالية ولديهم القدرة على مواجهة التحديات
في مهنتهم.
وتسعى اجلامعة لتوفير التعليم املتميز للطلبة فتقدم لهم املناهج الدراسية احلديثة التي يطلبها
القطاعني الصناعي والعام سواء على النطاق احمللي او الدولي ،من خالل التركيز على توفير
برامج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ( ،)STEMبهدف ضمان حصول الطلبة على
أفضل تعليم واعدادهم اعدادا جيدا في مجاالتهم العلمية.

لقد حققت اجلامعة خالل الفترة التي مضت العديد من اإلجنازات على مختلف املستويات
األكادميية واإلدارية لعل أهمها احلصول على االعتماد األكادميي املؤسسي وتتصنيف اجلامعة

ضمن أفضل  50جامعة عربية واجلامعة اخلاصة األولى محلياً بحسب تصنيف ( )QSالعاملي ،في
أكتوبر  ،2018لتكون بذلك أول جامعة خاصة في البحرين تصنف ضمن أفضل  50جامعة عربية،
األمر الذي يدل على جودة التعليم الذي تقدمه اجلامعة لطلبتها ،إضافة إلى حصول اجلامعة على

املرتبة  25عربياً واألولى على مستوى اجلامعات اخلاصة محلياً و  692عاملياً بتصنيف اجلرين
ماتريك العاملي للجامعات اخلضراء ،كما ظهرت اجلامعة في الترتيب  301+في تصنيف التاميز
العاملي للتعليم العالي في التأثير وحتقيق أهداف التنمية املستدامة ،وهو التصنيف الوحيد في
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العالم الذي يقيم اجلامعات مقارنة بأهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة ،حيث يستخدم
معايير ومؤشرات دقيقة لتوفير مقارنات شاملة ومتوازنة بني اجلامعات عبر ثالثة مجاالت واسعة
هي ،البحث والتواصل واإلشراف .وفي العام األكادميي  2017/2018اتخذت اجلامعة خطوات
مهمة نحو التميز من خالل استضافة أربعة برامج أكادميية بالتعاون مع جامعات بريطانية
مرموقة ،كما جددت حصولها على شهادة اآليزو في العمل اإلداري ،وجنحت في استضافة أكثر
من  65باحث ومتخصص من  20دولة حول العالم خالل املؤمتر العاملي احملكم املستقبل املستدام،
وتوجت تعاونها مع أكادميية التعليم العالي البريطانية باعتمادها كمركز تدريبي معتمد لتدريب
أعضاء هيئة التدريس من داخل اجلامعة وتأهيلهم للحصول على شهادة الزمالة والزمالة املتقدمة
من األكادميية ،حيث حصل عدد كبير من أساتذة اجلامعة على الشهادة من األكادميية.
ويعمل في اجلامعة نخبة من األكادمييني املتميزين يساعدون الطلبة على تنمية قدراتهم في
البحث العلمي مما يجعل خريجي اجلامعة قادرين على مواجهة التحديات املستمرة في مهنتهم.

احلرم اجلامعي اجلديد
انتقلت اجلامعة الى موقعها اجلديد في شهر سبتمبر  ،2013من موقعها القدمي في منطقة
اجلفير و تقع على مساحة تبلغ  24الف متر مربع, ،وتستوعب اجلامعة حوالي  2100طالب في
نفس الوقت ،بحيث تبلغ السعة القصوى للجامعة حوالي  6300طالب وطالبة.
وقد مت تصميم احلرم اجلامعي لتوفير بيئة تعليمية متميزة .وف ًقا ألعلى املعايير الدولية واحمللية
باستخدام أحدث التقنيات في الفصول الدراسية ،مبا في ذلك استوديوهات التصميم وقاعات
احملاضرات ومختبرات احلاسوب ،ومختبرات اللغات ومختبرات الهندسة فض ً
ال عن مكتبة مزودة

بأحدث التقنيات وقواعد البيانات العاملية ،ومسرح مجهز يضم  292مقعداً ،إضافة إلى تزويد
كافة مباني اجلامعة باإلنترنت ،وقاعة العاب توفر للطلبة أنشطة ترفيهية باحتوائها على ألعاب
تنس الطاولة والبلياردو ،واأللعاب الرقمية ،هذا باإلضافة إلى املالعب اخلارجية للتنس وكرة
السلة ،واألماكن املخصصة جللوس الطلبة كالكفتيريا وغيرها.
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رؤية ورسالة وقيم اجلامعة
الرؤية

رؤية جامعة العلوم التطبيقية أن تكون إحدى اجلامعات اخلاصة الرائدة والداعمة للتعلم التطبيقي و البحث
العلمي في البحرين ومنطقة اخلليج.

الرسالة

إن جامعة العلوم التطبيقية ملتزمة بتقدمي تعليم في متناول الطلبة ذوي الكفاءة األكادميية في البحرين ودول
اخلليج والدول األخرى ،وتقدمي برامج أكادميية ذات جودة من شأنها تخريج طلبة مزودين باملعرفة واملهارات
ذات صلة محلية وإقليمية ،إضافة الى أن اجلامعة تلتزم في نشر ثقافة التعليم والبحث العلمي واملعرفة
لطلبتها وهيئة التدريس واملوظفني إقليميا و عامليا لضمان مشاركتهم بشكل فعال مع املجتمع بصفة عامة.

القيم واملبادئ
النزاهة
الصدق واإلنصاف والنزاهة األكادميية أمر أساسي لرؤيتها ورسالتها ،وسوف تلتزم ومتتثل لهذه القيمة
بطريقة مسؤولة وملتزمة.

التعاون وروح الفريق

يلتزم مجتمع اجلامعة بالتعاون وروح الفريق الواحد ،وأن تكون هذه القيم من صميم الثقافة املؤسسية،
وسوف تعزز هذه القيم بطريقة متفانية.

الوالء

إن الطلبة والهيئة التدريسية واملوظفني باجلامعة يكنون اإلعتزاز والوالء ،ويلتزمون بهذه القيم لتكون متأصلة
في ثقافتهم بتعاون وتفان.

اإلستجابة واملشاركة املجتمعية

الطلبة والهيئة التدريسية واملوظفني باجلامعة يعتزون بشركائهم وعالقاتهم املجتمعية بطريقة هادفة وسليمة
تتسم باالحترام واملسؤولية.

اجلودة

يثمن مجتمع جامعة العلوم التطبيقية اجلودة كنموذج ومعيار مييز اجراءاتها ومخرجاتها لالفراد والشركاء
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الكليات واإلدارات

تتألف اجلامعة من الكليات واألقسام التالية:

كلية العلوم اإلدارية

 .1قسم إدارة األعمال.
 .2قسم احملاسبة والتمويل.
 .3قسم نظم املعلومات اإلدارية.
 .4قسم العلوم السياسية.

كلية اآلداب والعلوم

 .1قسم التصميم والفنون.
 .2قسم علم احلاسوب.
 .3قسم الدراسات العامة.

كلية احلقوق

 .1قسم القانون اخلاص.
 .2قسم القانون العام.

كلية الهندسة

 .1قسم الهندسة املدنية واملعمارية.
 .2قسم الهندسة الكهربائية واإللكترونية.

البرامج األكادميية

تطرح كليات اجلامعة مجموعة من البرامج األكادميية في البكالوريوس واملاجستير وهي :

برامج البكالوريوس

 .1بكالوريوس في إدارة األعمال.
 .2بكالوريوس في احملاسبة.
 .3بكالوريوس في العلوم املالية واحملاسبة.
 .4بكالوريوس في العلوم السياسية.
 .5بكالوريوس في نظم املعلومات اإلدارية.
 .6بكالوريوس في التصميم اجلرافيكي.
 .7بكالوريوس في التصميم الداخلي.
 .8بكالوريوس في علم احلاسوب.
 .9بكالوريوس في احلقوق.
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.10بكالوريوس في دراسات األعمال واإلدارة (بالتعاون مع جامعة كارديف متروبوليتان البريطانية).
 .11بكالوريوس في احملاسبة والتمويل (بالتعاون مع جامعة كارديف متروبوليتان البريطانية).
 .12بكالوريوس هندسة التصميم املعماري (بالتعاون مع جامعة لندن ساوث بانك البريطانية).
 .13بكالوريوس هندسة مدنية وانشاءات (بالتعاون مع جامعة لندن ساوث بانك البريطانية)

برامج املاجستير

 .1ماجستير في احملاسبة والتمويل.
 .2ماجستير في إدارة األعمال.
 .3ماجستير في إدارة املوارد البشرية.
 .4ماجستير في القانون.
 .5ماجستير في القانون التجاري.
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بــرام ــج

البكالوريوس
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متطلبات اجلامعة االجبارية ( 21ساعة معتمدة)
رمز املقرر

اسم املقرر

الساعات املعتمدة

ARB 101
ENG 101
ENG 102
BA 161
CS 104
HBH 105
HR 106

اللغة العربية
اللغة اإلجنليزية ()1
اللغة اإلجنليزية ()2
مقدمة في ريادة االعمال
مهارات احلاسوب
تاريخ وحضارة البحرين
حقوق االنسان

3
3
3
3
3
3
3

املتطلب السابق

ENG 101

وصف متطلبات اجلامعة االجبارية
 ARB 101اللغة العربية

تتناول هذه املا ّدة دراسة أساس ّيات اللغة العرب ّية :صياغة ،وتركيبا ،ومعجما ،وداللة  -ومعاجلة أساليبها
 قراء ًة وتذوقا ،ونقدا  -وبيان خصائصها اجلمال ّية وقيمها الدالل ّية والتعبير ّية ،من خالل نصوص تتناولمختلف األجناس األدبية شعرا ونثرا .
 ENG 101اللغة اإلجنليزية ()1

يهدف هذا املقرر اإلجباري لرفع مستوى طلبة البرامج التي تدرس باللغة العربية في اللغة اإلجنليزية ملستوى
املتوسط ومتكينهم من دراسة مقرر اللغة اإلجنليزية  2وكذلك مهاراتهم اللغوية إلى مستوى أعلى .ويدرس
الطلبة في هذا املقرر التراكيب اللغوية املختلفة من نحو ومفردات وقراءة وفهم للنصوص املتوسطة املستوى
ومهارات الكتابة.

 ENG 102اللغة اإلجنليزية ()2

هذا املقرر مكمل ملا درسه طلبة مقرر اللغة اإلجنليزية  1ويهدف لرفع مستوى طلبة البرامج التي تدرس
باللغة العربية في اللغة اإلجنليزية ملستوى فوق املتوسط ومتكينهم من تطوير مهاراتهم اللغوية إلى مستوى
أعلى .ويدرس الطلبة في هذا املقرر التراكيب اللغوية اإلجنليزية ملستوى فوق املتوسط من نحو ومفردات
وقراءة وفهم لنصوص متقدمة املستوى ومهارات الكتابة بأساليب متنوعة.

 BA 161مقدمة في ريادة االعمال

  يهدف هذا املقرر الى دراسة مفهوم ريادة األعمال ،والشرح ملضامني  ريادة األعمال .وأهمية ريادة
األعمال ،وتزويد الطلبة باملعارف واملهارات الالزمة لتحويل األفكار الى مشاريع  ريادية تطبيقية على وفق
قواعد انشاء املشروع الريادي وكذلك العمل على اكساب الطالب املهارات الرئيسية لرائد االعمال ابتداءا
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من تاسيس املشروع وا ختيار الصيغة القانونية له و التخطيط والتنظيم والتسويق والتمويل ولغاية إدارة
العملية كامال مع متكني الطلبة من تقدمي مقترح  النشاء مشروع جتاري ويناقشها  في نهاية املقرر  .فضال
عن دراسة  حاالت تطبيقية  لألعمال الرائدة في  مملكة البحرين.

 CS 104مهارات احلاسوب

يتم دراسة املبادئ االساسية لتكنلوجيا املعلومات والتي تشمل املكونات املادية للحاسوب واستخدام احلاسوب
إلدارة امللفات .يتناول ايضا استخدام برنامج معاجلة النصوص ،استخدام برنامج جداول البيانات ،استخدام
برنامج العروض التقدميية واستخدام برنامج قواعد البيانات.

 HBH 105تاريخ وحضارة البحرين

تتناول هذه املادة التعريف بحضارة وتاريخ البحرين من عام 1500م إلى عام  1700م ،ومراحل الغزو
البرتغالي لهذه املنطقة ،ثم صراع القوى اإلقليمية والدولية بعد خروج البرتغاليني منها ،ثم كيفية سيطرة
قبيلة العتوب عليها ،ومن ثم ال خليفة وازدهار املنطقة بعد تسلمهم زمام األمور .

 HR 106حقوق االنسان

يناقش هذا املقرر املبادئ األساسية حلقوق االنسان حيث يعرف الطلبة بطبيعة حقوق األنسان ومجاالتها
ومصادرها مع اعطاء اهمية خاصة للمواثيق العاملية املتعلقة بحقوق األنسان مثل ميثاق األمم املتحدة
واإلعالن العاملي حلقوق االنسان املدنية والسياسة وغيرها.
متطلبات اجلامعة االختيارية  3( Aساعات معتمدة)

رمز املقرر
ISL 101
ISL 102
ISL 103

اسم املقرر

الثقافة اإلسالمية
االخالق في اإلسالم
اإلسالم وقضايا العصر

الساعات املعتمدة

املتطلب السابق

3
3
3

متطلبات اجلامعة االختيارية  3( Bساعات معتمدة)

رمز املقرر

اسم املقرر

SOC 101

مدخل الى علم االجتماع

3

MAN 101
LIB 101
SPT 101
CS 205
LFS 102

االنسان والبيئة
مدخل الى علم املكتبات
موضوعات خاصة
تطبيقات احلاسوب
تطوير مهارات التفكير
واالتصال

3
3
3
3
3
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الساعات املعتمدة املتطلب السابق

CS 104

وصف متطلبات اجلامعة
االختيارية
 ISL 101الثقافة اإلسالمية

تتناول هذه املا ّدة التعريف مبفهوم
الثقافة والثقافة اإلسالم ّية ،واملفاهيم
األساس ّية املرتبطة بها ،وخصائصها،
ومصادرها ،ومجاالتها ،ودورها
في تكوين الشخصية اإلسالمية،
والتعريف بالغزو الثقافي واساليبه
واخطاره على اإلسالم واملسلمني
والتحديات الثقافية وعالقة اإلنسان
بخالقه وبنفسه وباآلخرين وبالكون
ومع الزمان واألفكار.

 ISL 102األخالق في األسالم

تتناول هذه املادة التعريف مفهوم
األخالق اإلنساني واحلضاري ومظاهر
ودالئل األخالق و اثر األخالق في بيئة
األعمال و مفهوم أخالق املهنة و نظام
احلسبة وأخالق املهنة و األخالق
األساسية األربعة :معناها ،وأهميتها،
وآثارها ،وعالقتها بالوظائف واألعمال
و اإلدارة األخالقية و أهمية ثقافة
التنفيذ ألخالق املهنة.
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 ISL 103االسالم وقضايا العصر

تتناول هذه املا ّدة القواعد والضوابط
الشرعية والفقهية في التعامل مع القضايا
املعاصرة وظاهره الغلو والتكفير والتبديع
واملعاجلة الشرعية لها واحلساب الفلكي
وأثره في اثبات الشهور القمرية وزكاه
احللي والنقود الورقية وكذلك نظام احلكم
االسالمي والدميقراطية وحكم االستنساخ
وزرع االعضاء واالجهاض.

 SOC 101مدخل علم االجتماع

يهدف هذا املقرر إلى إعطاء الطالب
صورة واضحة عن املجتمع والظواهر
االجتماعية ومكونات البناء االجتماعي
وتعريف الطالب بأهمية الدراسة العلمية
للمجتمع .سواء في حالة السكون أو
التغير ومساهمة ابن خلدون في نشأة علم
االجتماع .كما يتناول هذا املقرر التعريف
بعلم االجتماع وموضوعاته وتأكيد عمليات
التفاعل االجتماعي وآثارها على أعضاء
املجتمع وتوضيح صلة علم االجتماع
بعلم النفس وعلم السياسة ،واالقتصاد،
واألنثروبولوجيا وأهميته ،وشرح بعض
املفاهيم األساسية في علم االجتماع.
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 MAN 101األنسان والبيئة

يهدف هذا املقرر إلى تعريف الطالب مبفهوم البيئة العام ،والفرق بني البيئة الطبيعية والبيئة املبنية وكذلك
بأهمية البيئة التي يعيش فيها وتفاعله معها ومع عمارتها بشكل خاص وتوضيح آثار السلوك اإلنساني على
البيئة وإعطاء صورة واضحة عن تأثيرات البيئة في سلوك اإلنسان وتوضيح دور املؤسسات الهامة في
املجتمع ومساهمتها في حماية البيئة إضافة إلى مساهمة الطالب بعمل بحث في أحد املوضوعات التي
يدرسها ،ومناقشة بعض القضايا التي تهتم بالبيئة وفهم وتطبيق ما مت دراسته في احملاضرة مستفيدا من
مصادر متعددة للمعلومات املساندة التي ال غنى للطالب عنها.

 LIB 101مدخل الى علم املكتبات

يتعرف الطالب في هذا املقرر على البداية األولى لعلم املكتبات واملعلومات والتطورات التي حدثت على
املكتبات عبر العصور واإلملام بأنواع املكتبات واالختالف بني كل نوع .كما يتعرف على جميع اخلدمات الفنية
والعامة في املكتبات وكيفية استخدام احلاسبات اآللية وقواعد البيانات داخل املكتبات ومراكز املعلومات.

 SPT 101موضوعات خاصة

يهدف هذا املقرر االختياري الى طرح موضوعات او افكار معاصرة تساهم في نشر ثقافة علمية او
اجتماعية او اخالقية او اقتصادية لغرض تطوير معارف و مهارات الطالب خالل دراسته او بعد تخرجه.

 CS 205تطبيقات احلاسوب

(يشمل هذا املقررات املواضيع التالية) :استخدام برنامج معاجلة النصوص لكتابة التقارير ،استخدام
برنامج جداول البيانات ألنشاء برنامج محاسبي ابتدائي .يشمل أيضا استخدام برنامج قواعد البيانات
لتصميم نظام معلومات ابتدائي.

 LFS 102تطوير مهارات التفكير واالتصال

يهدف هذا املقرر إلى تعريف الطالب مبفهوم التفكير وخصائصه وأشكاله وأهميته في العملية التعليمية
وتطبيق االستراتيجيات احلديثة والنظريات املفسرة للتفكير بأنواعه: .ما يهدف إلى تعليم الطالب التفكير
والتأمل الذاتي من خالل املهارات الالزمة لتطوير الشخصية بشكل أفضل وتطوير البيئة التعليمية وتنويع
األنشطة من خالل التفكير الناقد والتفكير اإلبداعي وحل املشكالت وكذلك تنمية القدرة على التفكير
لتوظيفها بشكل فعال في االتصال ،التفاوض ،اإلقناع وطرق حل املعضالت وتطبيق مهارات االستماع
واإلصغاء ومهارات التأثير واإلقناع وتنمية القدرة على فهم جوانب االتصال غير اللفظي كاحلركات
واإلمياءات وتعبيرات الوجه واملسافة الشخصية وتطوير القدرة على تعلم فن أصول التعامل وفن العرض
واإللقاء.
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ك ـلـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

العلوم اإلدارية
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متطلبات الكلية االجبارية ( 21ساعة معتمدة)
الساعات املعتمدة املتطلب السابق

رقم املقرر

اسم املقرر

ACC101

مبادئ احملاسبة ()1

3

ACF101

مبادئ احملاسبة )E( 1

3

BA101

مبادئ اإلدارة ()1

3

__

BA108

مبادئ اإلدارة )E( 1

3

__

ECO102

مبادئ االقتصاد اجلزئي ()E

3

ECO104

مبادئ االقتصاد اجلزئي

3

ECO102
__

ECO103

مبادئ االقتصاد الكلي ()E

3

__

ECO105

مبادئ االقتصاد الكلي

3

MATH101

رياضيات األعمال

3

ECO104
__

MATH102

رياضيات األعمال ()E

3

__

POL101

مدخل إلى العلوم السياسية

3

__

POL110

مدخل إلى العلوم السياسية ()E

3

__

STA101

مبادئ اإلحصاء

3

MATH101

BA211

مبادئ التسويق

3

BA101

BA218

مبادئ التسويق ()E

3

BA303

أساليب البحث العلمي

3

BA108
__

BA307

أساليب البحث العلمي ()E

3

__

__

__

وصف متطلبات الكلية اإلجبارية

 ACC101مبادئ احملاسبة ()1

يركز هذا املقرر على املفاهيم واملبادئ والفروض األساسية للمحاسبة ،واملعادلة احملاسبية األساسية،
والدورة احملاسبة (التسجيل ،والترحيل ،وإعداد ميزان املراجعة ،والقوائم املالية) ،وقيود التسويات اجلردية،
والدورة احملاسبية للشركات التجارية ،إحتساب تكلفة املخزون وفقاً ألنظمة اجلرد الدوري واملستمر.

(املتطلب السابق ال يوجد)
* للبرامج املقدمة باللغة العربية.
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 ACF101مبادئ احملاسبة ()E( )1

يركز املقرر على مفاهيم احملاسبة واملبادئ واالفتراضات واملعادلة احملاسبية األساسية ودورة احملاسبة
(التدوين والعملية احلسابية وإعداد ميزان احملاكمة والبيانات املالية) وتعديل املدخالت ودورة احملاسبة
لترويج الشركة وحساب تكلفة املخزون في إطار أنظمة اجلرد الدورية والدائمة.

(املتطلب السابق ال يوجد)
* للبرامج املقدمة باللغة اإلجنليزية.

 BA101مبادئ اإلدارة ()1

هو مقرر متهيدي لدراسة اإلدارة والدور الذي تضطلع به في املنظمات .ويتم تعريف الطالب على األفكار
عن املستويات اإلدارية ومهارات ومفاهيم اإلدارة ،وهو يطور فهمهم لكيفية عمل املوظفني واملديرين بنجاح.
يبدأ املقرر مع حملة تاريخية عن مجال اإلدارة وتطور الفكر اإلداري .باإلضافة إلى ذلك ،يركز املقرر على
عملية إدارة  /والوظائف اإلدارية مثل التخطيط والتنظيم والقيادة والرقابة.

(املتطلب السابق ال يوجد)
* للبرامج املقدمة باللغة العربية.

 BA108مبادئ اإلدارة ()E( )1

هو مقرر متهيدي لدراسة اإلدارة والدور الذي تلعبه في املنظمات ،حيث يقدم للطالب األفكار عن املستويات
اإلدارية ومهارات ومفاهيم اإلدارة ،وهو يطور فهمهم لكيفية عمل املوظفني واملديرين بنجاح .يبدأ املقرر مع
حملة تاريخية عن مجال اإلدارة وتطور الفكر اإلداري .باإلضافة إلى ذلك ،يركز املقرر على عملية إدارة /
والوظائف اإلدارية مثل التخطيط والتنظيم والقيادة والرقابة.

(املتطلب السابق ال يوجد)
* للبرامج املقدمة باللغة اإلجنليزية.

 ECO102مبادئ االقتصاد اجلزئي ()E

االقتصاد هو كيفية تلبية رغبات الناس في مواجهة املوارد احملدودة .ويتناول االقتصاد اجلزئي سلوك األسر
املعيشية والشركات الفردية وهو موضوع هذا املقرر حيث يتناول بالتفصيل دراسة عن كيفية اتخاذ األسر
قرارات بشأن ماهية السلع التي تشتريها وكيف تتخذ الشركات قرارات بشأن ما ميكن إنتاجه وكيفية إنتاجه
واجلهة املنتجة له.

(املتطلب السابق ال يوجد)
* للبرامج املقدمة باللغة اإلجنليزية.

ECO104

مبادئ االقتصاد اجلزئي

يتناول هذا املقرر دراسة طرق تلبية احتياجات املجتمع في ظل املوارد احملدودة ،إضافة إلى سلوك األفراد
واملؤسسات اإلقتصادية في اتخاذ القرارات السوقية ،ويتضمن املقرر أيضاً اتخاذ قرارات االستهالك من
قبل األفراد وقرارات اإلنتاج من قبل املؤسسات اإلنتاجية.

(املتطلب السابق ال يوجد)
* للبرامج املقدمة باللغة العربية.
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 ECO103مبادئ االقتصاد الكلي ()E

يغطي املقرر املواضيع والقضايا الرئيسية املتعلقة بتحليل الدخل القومي وعناصره
واملؤشرات االقتصادية والتضخم والبطالة والنقد واخلدمات املصرفية وسياسات
حتقيق االستقرار والسياسات املالية والنقدية احلكومية والنمو االقتصادي والتجارة
العاملية .ونتيجة لذلك ،سوف يكون الطالب قادرين على إنتاج وتفسير وتصنيف
وحتليل الرسوم البيانية والبيانات من أجل وصف وشرح املفاهيم االقتصادية.
(املتطلب السابق )ECO102

* للبرامج املقدمة باللغة اإلجنليزية.

ECO105

مبادئ االقتصاد الكلي

يتضمن هذا املقرر إحتساب وحتليل الدخل القومي بالطرق املختلفة ،كما ويتناول
املعايير االقتصادية والتضخم والبطالة ،وكذلك التأثيرات النقدية على التوازن الكلي
لإلقتصاد والسياسات التي تؤدي إلى االستقرار االقتصادي كالسياسات املالية
والنقدية ،كما ويتناول معدل النمو اإلقتصادي والتجارة اخلارجية.
(املتطلب السابق )ECO104

* للبرامج املقدمة باللغة العربية.

MATH101

رياضيات األعمال

يركز هذا املقرر على موضوعات الرياضيات في األعمال مثل نظرية املجموعات ،صيغة
املسافة ،معادلة اخلط املستقيم ،املصفوفات ،التفاضل والتكامل .خالل هذه الدورة،
من خالل هذا املقرر سوف يكون الطالب قادرا على تعلم انواع مختلفة من الدوال
ورسم العالقات الرياضية .وسوف يساهم املقرر ايضا فى زيادة معرفة الطالب
للرياضيات بشكل اوسع.

(املتطلب السابق ال يوجد)
* للبرامج املقدمة باللغة العربية.

 MATH102رياضيات األعمال ()E

يركز هذا املقرر على موضوعات الرياضيات في األعمال مثل نظرية املجموعات،
صيغة املسافة ،معادلة اخلط املستقيم ،املصفوفات ،التفاضل والتكامل .خالل هذه
الدورة ،من خالل هذا املقرر سوف يكون الطالب قادرا على تعلم انواع مختلفة
من الدوال ورسم العالقات الرياضية .وسوف يساهم املقرر ايضا فى زيادة معرفة
الطالب للرياضيات بشكل اوسع.

(املتطلب السابق ال يوجد)
* للبرامج املقدمة باللغة العربية.
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POL101

مدخل إلى العلوم السياسية

يهدف هذا املقرر إلى التعرف على املفاهيم واملصطلحات األساسية
في مجال العلوم السياسية ،مثل مفهوم السياسة والعلوم السياسية
والعالقة بني العلوم السياسية وغيرها من العلوم اإلنسانية وطرق البحث
في العلوم السياسية .كما يحدد الدولة ومفهومها ومنشأها ومهامها.
ويهدف إلى تقدمي األفكار األساسية لبعض املفكرين اليونانيني والرومان
القدماء .ويشمل أهم املفكرين في عصر النهضة واإلصالح الديني
والقرن احلديث وأنواع الدول وأنواع احلكومات وقضايا علم االجتماع
السياسي ،مثل العالقة بني الدولة واملجتمع ودراسة األحزاب والرأي
العام .ويعطي أخيراً فكرة عامة عن السياسة الدولية واملنظمات الدولية
والقانون الدولي.

(املتطلب السابق ال يوجد)
* للبرامج املقدمة باللغة العربية.

 POL110مدخل إلى العلوم السياسية ()E

يقدم املقرر املفاهيم األساسية للعلوم السياسية مثل الدولة ومفهومها
ومنشأها ومهامها ،وهو يعرف الطالب على أشكال الدول واحلكومات
ومينح رؤى لقضايا علم االجتماع السياسي مثل العالقات بني احلكومة
واملجتمع واألحزاب السياسية والرأي العام .وباإلضافة إلى ذلك ،يغطي
املقرر مواضيع مثل مبادئ العالقات الدولية السياسة الدولية والنظام
الدولي.

(املتطلب السابق ال يوجد)
* للبرامج املقدمة باللغة اإلجنليزية.

STA101

مبادئ اإلحصاء

يتناول املقرر جميع جوانب التجميع واملعاجلة والتقدمي وتفسير القياسات
واملشاهدات ،أي مع جميع جوانب التعامل مع البيانات .وهكذا ت ّكون
البيانات هي املادة األولية اللتعامل مع اإلحصاء ،ويشكل جمعها مصدر
اإلهتمام األساسي في أي بحث إحصائي .واملواضيع التي مت تناولها
هي املفاهيم واألدوات وأساليب وطرق اإلحصاء وطرق إدارة البيانات
واألدوات الوصفية واإلحصاء االستداللي.
(املتطلب السابق )MATH101

BA211

مبادئ التسويق

يركز املقرر على أساسيات التسويق وطبيعته ومجاله التي تتسم بأهمية
حاسمة لنجاح املنظمة في بيئة ديناميكية .ويقدم خلفية واسعة عن
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مفهوم التسويق ودور التسويق سواء داخل املنظمة أو البيئة اخلارجية .إلى جانب أنه يعرف الطالب ويقدم
لهم أدوات ووسائل التسويق األساسية واملتقدمة والتي هي مهمة لنجاح املنظمة .و سوف يتعلم الطالب خالل
دراسته لهذا املقرر كيف يفكر كمسوق ،وسيفهم ويستوعب كيفية استخدام عناصر التسويق من قبل مدراء
التسويق لتمكني منظمات االعمال من اكتساب ميزة تنافسية.

(املتطلب السابق )BA101
* للبرامج املقدمة باللغة العربية

 BA218مبادئ التسويق ()E

يركز املقرر على أساسيات التسويق وطبيعته ومجاله التي تتسم بأهمية حاسمة لنجاح املنظمة في بيئة
ديناميكية .ويقدم خلفية واسعة عن مفهوم التسويق ودور التسويق سواء داخل املنظمة أو البيئة اخلارجية.
إلى جانب أنه يعرف الطالب ويقدم لهم أدوات ووسائل التسويق األساسية واملتقدمة والتي هي مهمة لنجاح
املنظمة .و سوف يتعلم الطالب خالل دراسته لهذا املقرر كيف يفكر كمسوق ،وسيفهم ويستوعب كيفية
استخدام عناصر التسويق من قبل مدراء التسويق لتمكني منظمات االعمال من اكتساب ميزة تنافسية.

(املتطلب السابق )BA108
* للبرامج املقدمة باللغة اإلجنليزية

BA303

أساليب البحث العلمي

يدرس املقرر نطاق وأهمية البحوث في مجال االعمال .وهو يعرف الطالب على مختلف جوانب بحوث
األعمال وأنواعها وأدواتها وأساليبها .سوف يتعلم الطالب كيفية تطبيق تقنيات بحوث األعمال على مواقف
واقعية ..ويغطي موضوعات مثل حتديد موضوع البحث من قبل الطالب واقتراح الفرضية وصياغة الفرضيات
وتساؤالت البحث ،واعداد ومراجعة األدبيات والدراسات السابقة واختيار تصميم البحث واملنهجية املناسبة.
باإلضافة إلى ذلك ،سوف يتعلم الطالب تقنيات جمع البيانات األولية والثانوية مع تطبيقها على مشكالت
محددة وتوسيع النطاق وتصميم أداة البحث وتصميم العينات.

(املتطلب السابق ال يوجد)
* للبرامج املقدمة باللغة العربية.

 BA307أساليب البحث العلمي ()E

يدرس املقرر نطاق وأهمية البحوث في مجال االعمال .وهو يعرف الطالب على مختلف جوانب بحوث
األعمال وأنواعها وأدواتها وأساليبها .سوف يتعلم الطالب كيفية تطبيق تقنيات بحوث األعمال على مواقف
واقعية ..ويغطي موضوعات مثل حتديد موضوع البحث من قبل الطالب واقتراح الفرضية وصياغة الفرضيات
وتساؤالت البحث ،واعداد ومراجعة األدبيات والدراسات السابقة واختيار تصميم البحث واملنهجية املناسبة.
باإلضافة إلى ذلك ،سوف يتعلم الطالب تقنيات جمع البيانات األولية والثانوية مع تطبيقها على مشكالت
محددة وتوسيع النطاق وتصميم أداة البحث وتصميم العينات.

(املتطلب السابق ال يوجد)
* للبرامج املقدمة باللغة اإلجنليزية.
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بكالوريوس في

إدارة األعمــال
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اخلطة الدراسية
السنة األولى – الفصل األول (12ساعة معتمدة)

رمز املقرر

اسم املقرر

BA101
MATH101
ENG101
POL101

مبادئ االدارة ()1

الساعات
املعتمدة
3
3
3
3

رياضيات االعمال
اللغة االجنليزية ()1
مدخل الى العلوم السياسية

املتطلب السابق
-

السنة األولى – الفصل الثاني (15ساعة معتمدة)

رمز املقرر

اسم املقرر

CS104
ENG102
ACC101
HR106
-

مهارات حاسوب
اللغة االجنليزية ()2
مبادئ احملاسبة ()1
حقوق االنسان
متطلب جامعة اختياري ()1

الساعات
املعتمدة
3
3
3
3
3

املتطلب السابق
ENG 101
-

السنة الثانية – الفصل األول (18ساعة معتمدة)

رمز املقرر

اسم املقرر

BA102
BA161
ARB101
HBH105
STA101
ECO104

مبادئ االدارة ()2

الساعات
املعتمدة
3
3
3
3
3
3

مقدمة في ريادة األعمال
اللغة العربية
تاريخ وحضارة البحرين
مبادئ االحصاء
مبادئ االقتصاد اجلزئي

املتطلب السابق
BA101
MATH101
-

السنة الثانية – الفصل الثاني (18ساعة معتمدة)

رمز املقرر

اسم املقرر

BA211
FIN251
LAW021

مبادئ التسويق
االدارة املالية
مبادئ القانون التجاري

الساعات
املعتمدة
3
3
3
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املتطلب السابق
BA101
ACC101
-

السنة الثانية – الفصل الثاني (18ساعة معتمدة)

رمز املقرر

اسم املقرر

الساعات
املعتمدة

MIS211

نظم املعلومات االدارية

3

ACC221

محاسبة التكاليف
متطلب جامعة اختياري ()2

3
3

املتطلب السابق
BA101 + CS104+
ENG102
ACC101
-

السنة الثالثة – الفصل األول (18ساعة معتمدة)

رمز املقرر

اسم املقرر

BA241
ECO105
BA251
BA303
BA231
BA332

اساليب كمية في االدارة ()E

الساعات
املعتمدة
3
3
3
3
3
3

مبادئ االقتصاد الكلي
السلوك التنظيمي
اساليب البحث العلمي
ادارة املوارد البشرية
اتصاالت ادارية ()E

املتطلب السابق
STA101 + ENG102
ECO104
BA102
BA102
BA102 + ENG102

السنة الثالثة – الفصل الثاني (18ساعة معتمدة)

الساعات
املعتمدة

رمز املقرر

اسم املقرر

BA415
BA342
BA252

إدارة املبيعات
إدارة العمليات
نظرية املنظمة

3
3
3

BA362

األعمال الدولية

3

ACC324
-

محاسبة ادارية
متطلب تخصص اختياري ()1

3
3

املتطلب السابق
BA102 + BA211
BA102 + BA241
BA251
BA211 + BA231 +
FIN251
ACC221
-

السنة الرابعة – الفصل األول (18ساعة معتمدة)

الساعات
املعتمدة

رمز املقرر

اسم املقرر

BA353

اخالقيات االعمال

3

BA392

التدريب امليداني

3

BA361

ريادة االعمال

3
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املتطلب السابق
BA102
 90 + BA361ساعة

معتمدة

BA211 + BA231 +
FIN251

السنة الرابعة – الفصل األول (18ساعة معتمدة)

رمز املقرر

اسم املقرر

BA355
BA443
BA344

التطوير والتغيير التنظيمي
اتخاذ القرارات االدارية
ادارة سالسل االمداد

الساعات
املعتمدة

املتطلب السابق
BA252
BA241
BA342

3
3
3

السنة الرابعة – الفصل الثاني (18ساعة معتمدة)

الساعات
املعتمدة

رمز املقرر

اسم املقرر

BA454
BA463
BA421

القيادة وديناميكية اجلماعات
ادارة االبتكار
دراسات اجلدوى

3
3
3

BA464

االدارة االستراتيجية ()E

3

BA499
-

بحث تطبيقي في ادارة االعمال
متطلب تخصص اختياري ()2

3
3

املتطلب السابق
BA355
BA361
BA361
BA102 + 114 Credit
Hours
BA392
-

وصف متطلبات التخصص اإلجبارية
 BA102مبادئ اإلدارة ()2

يتناول املقرر مفاهيم املنظمة وخصائصها وأشكالها القانونية ويركز على توفير فهم شامل لوظائف املنظمة
(اإلنتاج والتسويق والتمويل واملوارد البشرية واملعرفة واملعلومات واإلدارة) .باإلضافة إلى ذلك ،فإنه يغطي
عالقة املنظمة مع البيئة احمليطة بها.

(املتطلب السابق )BA101

 LAW021مبادئ القانون التجاري

يتناول هذا املقرر دراسة مبادئ القانون التجاري من خالل قسم متهيدي حول ظهور القانون التجاري
وتطوير مصادره .يتناول القسم األول العمل التجاري بأنواعه املختلفة .في القسم الثاني  ،متت مناقشة
موضوع التاجر واحملل التجاري .وأخيرا  ،متت مناقشة العقود التجارية من حيث األحكام العامة وأنواعها
من خالل القسم الثالث.

(املتطلب السابق ال يوجد)

 MIS211نظم املعلومات اإلدارية

يقدم هذا املقرر حلوالً تعتمد على الكمبيوتر للمشاكل التي تواجهها بيئة األعمال .وهو يركز على األنظمة
ومفاهيم وتقنيات نظم املعلومات .سوف يتعلم الطالب أكثر الطرق فعالية الستخدام أنظمة املعلومات
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لتحقيق مزايا تنافسية لألعمال .وتشمل املواضيع :أنواع أنظمة املعلومات  ،وتطبيقات احلاسب اآللي
وتكنولوجيا املعلومات  ،واملصادر الرئيسية لنظم املعلومات ،والبيئات املتكاملة واملتعاونة  ،وإدارة سلسلة
التوريد  ،وقواعد البيانات ومستودعات البيانات.

(املتطلبات السابقة )ENG102 + BA101 + CS104

 ACC221محاسبة التكاليف

يهدف هذا املقرر لتزويد الطالب باملعارف التفصيلية واملهارات املتقدمة في موضوعات محاسبة التكاليف
التالية :مفاهيم وأغراض التكاليف ،ونظام تكاليف األوامر ،ونظام تكاليف املراحل ،ونظام التكاليف املبني
على أساس األنشطة ،واإلدارة على أساس األنشطة ،وتخصيص تكاليف أقسام اخلدمات ،واملنتجات
املشتركة واملنتجات العرضية.

(املتطلب السابق )ACC101

 BA231إدارة املوارد البشرية

يعد هذا املقرر مقرر متهيدي في مجال إدارة املوارد البشرية ومت تصميمة لتزويد الطلبة مبعرفة تفصيلية
املترتبطة بهذا املجال ،هذا املقرر يغطى النظريات واملبادئ واملفاهيم الرئيسية املرتبطة بإدارة املوارد
البشرية .مقرر إدارة املوارد البشرية ايضاً يعرف الطلبو الهم وابرز التحديات واملشكالت في بيئة إدارة
املوارد البشرية التي قد يوجهوها ،ويعرفهم على األدوات والتقنيات واملمارسات التي يستخدمها خبراء إدارة
املوارد البشرية للتعامل مع املشكالت والقضايا التي تواجههم في مكان العمل والتي قد يكون بعضها غير
محدد.

(املتطلب السابق )BA102

 BA241أساليب كمية في اإلدارة ()E

يقدم هذا املساق مقدمة للمفهوم والنظريات واملبادئ املرتبطة بتطبيق األساليب الكمية في اإلدارة .يقوم
هذا املساق بتطوير الكفاءة الرياضية واإلحصائية الالزمة لتسهيل التقدم في مجاالت مثل إدارة العمليات
الالزمة لصنع القرار .يعتمد هذا املساق على املفاهيم والتقنيات التحليلية التي يتم تدريسها في مبادئ
اإلحصاء ( ،)STA 101وتطوير أساليب كمية أكثر تقد ًما ،مثل البرمجة اخلطية وحتليل احلساسية واسلوب
السمبلكس  ،ومشاكل النقل  ،ومناذج شبكات االعمال .يتم استخدام األساليب الكمية في جميع قطاعات
األعمال احلكومية والقطاع غير الربحي واخلاص من أجل املشاركة الفعالة في صنع القرارات االدارية هذا
املساق سيمكن الطالب من فهم وتفسير التقارير اإلحصائية.

(املتطلبات السابقة )STA101 + ENG102

 BA251السلوك التنظيمي

يتناول املقرر حتليل شامل للسلوك البشري على املستويني الفردي والتنظيمي .ويشمل مواضيع :الشخصية
واالجتاهات ،واإلدراك واإلسناد والدافعية ،واالتصاالت وضغوط العمل ودينامية فرق العمل واجلماعات
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والقيادة وإتخاذ القرار واجلودة وأخالقيات املهنة وتصميم العمل واملنظمة وإدارة الصراع والثقافة التنظيمية
والسياسة والتغيير التنظيمي.

(املتطلب السابق )BA102

 FIN251اإلدارة املالية

يقدم هذا املساق للطالب مفاهيم وأدوات اإلدارة املالية .محور هذا املساق هو صنع القرار في سياق مالي.
ولذلك ،فإنه يفحص التقنيات واالساليب املستخدمة في منظمات األعمال التخاذ قرارات تتسق مع اجلهود
املبذولة لزيادة ثروة أصحاب األعمال في بيئة الشركات .تشمل املوضوعات التي متت تغطيتها ،على سبيل
املثال ال احلصر ،التحليل املالي ،والقيمة الزمنية للنقود ،وموازنة رأس املال ،واملخاطرة والعائد ،وتقييم
التدفقات النقدية املستقبلية ،وتقييم األسهم والسندات ،والتمويل طويل األجل.

(املتطلب السابق )ACC101

 BA252نظرية املنظمة

يزود هذا املقرر الطالب باملعرفة املتقدمة املتعلقة مبواضيع نظرية املنظمة التي تساعد الطالب في فهم
وحتليل املنظمات .يتناول هذا املقرر مفهوم املنظمة والطريقة التي تعمل بها وأسباب وجودها وقيامها
واألهداف التي تسعى لتحقيقها .كما يسلط الضوء على القضايا التي تتعلق بدورة حياة املنظمات وكيفية
منوها وبقائها .كما متثل البيئة التي تعمل فيها املنظمة أحد املوضوعات الرئيسية في هذا املقرر .وباإلضافة
إلى كل ذلك يتضمن املقرر النظريات و التطبيقات العملية املتعلقة باألمناط املختلفة للهياكل التنظيمية ،
التغيير التنظيمى ،الثقافة التنظيمية واالبتكار داخل املنظمات.
(املتطلب السابق )BA251

 ACC324احملاسبة اإلدارية

صمم هذا املقرر ليزود الطالب مبهارات خاصة في الرقابة واتخاذ القرارات لتمكينهم من تقييم واختيار
وتطبيق األساليب املختلفة في احملاسبة اإلدارية .يغطي املقرر املوضوعات التالية :سلوك التكاليف ،وحتليل
التكلفةاحلجمالربح ،واملفاهيم املتقدمة في التخطيط واملوازنات ،وتقييم األداء في املؤسسات الالمركزية،
واملعلومات املالئمة للقرار املالئم ،والتسعير الداخلي واخلارجي.

(املتطلب السابق )ACC221

 BA332اتصاالت إدارية ()E

يتناول املقرر املفاهيم األساسية لالتصاالت التجارية املكتوبة والشفوية .ويركز على أهمية عملية التواصل
وأهدافها وأنواعها .وهو ميكن للطالب من حتقيق الكفاءة في املراسالت التجارية  ،مبا في ذلك الرسائل
التجارية حول األخبار اجليدة والسيئة واملذكرات والبريد اإللكتروني والرسائل اإلغرائية والتقارير الرسمية.
ويعزز املقرر قدرات الطالب على استخدام االتصاالت اإللكترونية والتكنولوجيا املالئمة لوظائف األعمال
املعاصرة .باإلضافة إلى ذلك  ،فهي متهد الطريق أمام تطوير الطالب الشخصي كمحترفني في عالم
األعمال .

(املتطلبات السابقة )BA102 + ENG102
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 BA342إدارة العمليات

يزود املقرر الطالب باملعرفة واملهارات املتقدمة الالزمة لتحويل املدخالت (املواد ،والقوى العاملة ،ورأس
املال ،واإلدارة) إلى مخرجات من (سلع أو خدمات) بطريقة تستكشف مقترحات قيمة الشركة ومبا يتفق مع
استراتيجيتها لألعمال .ويشمل املوضوعات :املوقع  ،واختيار وتصميم املنتوج  ،وتخطيط الطاقات االنتاجية
واختيار العمليات وموقع وتصميم الوسائل اإلنتاجية ،واجلدولة ،والتخطيط اإلجمالي لإلنتاج ،والتخطيط
ملتطلبات املواد ( )MRPوأنظمة التصنيع احلديثة ومصنع املستقبل .يساهم املقرر في تطوير الطالب
كمحترفني مستقلني ومسؤولني في بيئة األعمال.

(املتطلبات السابقة )BA102 + BA241

 BA344إدارة سالسل اإلمداد

يعرض املقرر عملية تدفق املواد واملعلومات فيما بني الشركات في عملية توفير املنتجات الصناعية /
اخلدمية .حيث يبدأ تدفق املواد واملعلومات بتوريد املواد اخلام وينتهي بتسليم املنتج إلى العمالء النهائيني.
يهدف هذا املساق إلى تعريف الطالب بالتكامل الفعال جلميع األطراف :املوردين واملصانع واملخازن واملتاجر
لضمان توزيع املنتجات للعمالء في الوقت املناسب وبالكمية املناسبة .ويشمل مواضيع تقييم واختيار املوردين
واخلدمات اللوجستية والشراكة والتقنية وتصميم سالسل االمداد والشراء في الوقت احملدد وإدارة املخاطر.

(املتطلب السابق )BA342

 BA353أخالقيات األعمال

يتناول هذا املساق أهمية األخالق ودورها في مجال األعمال .يتم استكشاف املعضالت األخالقية ومداخل
صنع القرار التي تواجه جميع منظمات األعمال ،وأصحاب املصلحة مثل القادة واملديرين واملوظفني
والزبائن واجلمهور على املستوى املجتمعي والتنظيمي والشخصي .متثل املسؤولية الرئيسية للطالب في هذه
الدورة في اتخاذ قرارات أخالقية موضوعية وتبريرها من خالل التواصل الشفهي والكتابي.

(املتطلب السابق )BA102

 BA355التطوير والتغيير التنظيمي

يع ًرض هذا املقرر الطالب للمعرفة اوالتفاهمات الهامة املرتبطة بالتغيير والتطوير التنظيمي في بيئة أعمال
ديناميكية ومتغيرة باستمرار .في هذا املقرر ،سيتعلم الطالب عن التغيير معانيها وسيقومون باستكشاف
محركات التغيير  ،وأسباب التغييرات املتعلقة بنجاح أو فشل العمل  ،والقضايا القانونية والتنظيمية املتعلقة
بالتغيير .يقدم هذا املقرر رؤى لكل من النظريات التاريخية واملعاصرة وطرق تقدمي التغيير في املنظمات.
سوف يُع ًرض الطالب لكيفية تخطيط وإدارة وتقييم التغيير الذي يطور املنظمة .باإلضافة إلى ذلك  ،يركز
املقرر على التطوير التنظيمي كعملية لتعزيز القدرة على حل مشكالت التنظيم  ،والقدرة التنافسية احملتملة
والفعالية الكلية.

(املتطلب السابق )BA252
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 BA361ريادة األعمال

مت تصميم هذا املقرر لتزويد الطالب برؤى عملية حول ريادة األعمال ورواد األعمال .ومن خالله يتعلم
الطالب املراحل التي قد يسعى ريادي االعمال من خالل اتخاذ بذرة املشاريع الصغيرة بدءاً بالفكرة ومنوها
الى األعمال التجارية الناجحة .باإلضافة إلى ذلك  ،سوف يكون الطالب على دراية بتحديات امتالك وإدارة
األعمال .يركز املقرر على كيفية بدء وإدارة مشروع قائم  /مشروع جديد  ،كما انه يساعد في االجابة
على أسئلة مثل ما إذا كان يجب أن يكون هذا العمل اجلديد جز ًءا من شركة عائلية قائمة  ،وما هو الشكل
املناسب للملكية الذي ميكن أن تتخذه الشركة  ،ومصدر األموال  ،واختيار موقع ،واملتطلبات التشغيلية
األخرى.

(املتطلبات السابقة )BA211 + BA231 + FIN251

 BA362األعمال الدولية

يعد املقرر الطالب لتنفيذ وإدارة األعمال عبر احلدود من خالل تعريفهم على االختالفات بني األعمال
التجارية احمللية والدولية .يتم تقييم كل من الفرص واملخاطر في األسواق الدولية .املواضيع التي يتناولها هذا
املقرر هي :طرق الدخول إلى األعمال التجارية الدولية  ،واآلثار الثقافية على كل من سلوك الفرد واملنظمة ،
ومخططات التكامل االقتصادي  ،والعناصر احملددة للمنشأة والعناصر اخلاصة بكل بلد وتأثيرها على خلق
مزايا تنافسية .باإلضافة إلى ذلك  ،يعرض املقرر القوى القانونية والتجارية واالجتماعية والسياسية في
بيئة األعمال التجارية إلى جانب اللوائح احلكومية ذات الصلة  ،وغعتبارات القوى العاملة والقضايا املتعلقة
باملنافسة في البيئة الدولية.

(املتطلبات السابقة )BA211 + BA231 + FIN251

 BA392التدريب امليداني

التدريب امليداني هو عبارة عن جتربة عمل ُم َر ّتَبَة مسب ًقا وبساعات معتمدة ،والتي تسمح للطالب بتحقيق
فرصا الستكشاف
أهداف شخصية تتماشى مع أهداف اإلشراف املهني أو الوكالة .توفر برامج التدريب
ً
اخليارات املهنية ،واختبار خيارات املهنة ،وتشجيع تطوير املهارات في مجال عمل يتم إختياره .يسمح
التدريب امليداني للطالب بربط النظرية بخبرة وظيفية عملية باإلضافة إلى تطوير مهارات جديدة قابلة
للتحويل إلى أرباب العمل في املستقبل.

(املتطلبات السابقة  90ساعة معتمدة )BA361 +

 BA415إدارة املبيعات

هذا املقرر هو مصمم بشكل عملي ليكون مقدمة للبيع وإدارة املبيعات ،حيث إنه يركز على إدارة برنامج
املبيعات الالزم لنجاح إدارة وظيفة املبيعات في بيئة مبيعات مباشرة وفردية من خالل إشراك الطالب في
مواقف إدارة املبيعات العملية املماثلة خلبرات العالم احلقيقي من خالل وضعه في موقع مدير املبيعات
املرتقب .ويركز املقرر على توفير إطار نظمي لفهم العمليات البيعية وكيف متيز املبيعات عن التسويق وأثرها
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في حتقيق األهداف الشاملة للمنظمة .باإلضافة إلى ذلك ،يركز املقرر على استراتيجيات املبيعات وموازنات
املبيعات والتنبؤ وتقييم األداء البيعي ومهارات البيع الشخصية وأخيراً القضايا املتعلقة بتوظيف والتعويض
واالحتفاظ مبندوبي املبيعات.

(املتطلبات السابقة )BA102 + BA211

 BA421دراسات اجلدوى

يقدم هذا املقرر للطالب موضوع دراسات اجلدوى من خالل طرح األسئلة واإلجابة عليها مثل «كيف ميكن
تقييم جدوى فكرة جديدة؟» و «كيف ميكن حتديد اجتاهات السوق؟» يتم تعريف الطالب على النظريات
واملفاهيم األساسية دراسات اجلدوى واملطلوبة لتطوير املعرفة وواملفاهيم املتقدمة في مجال دراسات
اجلدوى من خالل املمارسة الفعلية لبعض انشطة دراسات اجلدوى االقتصادية.كما يتم استكشاف أساليب
التحليل املرتبطة بدراسات اجلدوى ،ومن خالل دراسة هذا املقرر سوف يكون الطالب قادرا على تطبيق
املعرفة املتقدمة على مجموعة من القضايا واملشاكل وحتديد وممارسة املهارات املتخصصة إلكمال مهام
املستوى املتقدم في املنطقة .يساهم املقرر في تطوير مهارات حل املشكالت العامة باإلضافة إلى مهارات
االتصال وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومهارات التحليل الكمي.

(املتطلب السابق )BA361

 BA443اتخاذ القرارات اإلدارية

يعرض املقرر الطالب إلى مجموعة واسعة من أوصاف املشكلة وأساليب التحليل .وهو يزود الطالب
باألدوات الكمية التي يشيع استخدامها في إعداد األعمال .على سبيل املثال ،مناذج نظرية القرار وشجرة
القرار التي سوف تثبت فائدتها ملواقف األعمال مع العديد من القرارات البديلة ،ولكل منها أحتمالية وقيمة
نقدية مرتبطة بالنتيجة .وباستخدام حتليل التعادل سوف يكون الطالب قادرين على حتديد املستوى احلدي
من املنتجات ومعرفة متى سوف تربح الشركة من عملياتها  ،ومساعدة املدير في السيطرة على التكلفة.
ونظرية األلعاب سوف تساعد الطالب على اختيار أفضل استراتيجية تنافسية.

(املتطلب السابق )BA241

BA454

القيادة وديناميكية اجلماعات

يتناول املقرر األدوار القيادية على طول التسلسل الهرمي اإلداري وامناط القيادة وتقنياتها وادوارها في
منظمات األعمال .خالل هذا املقرر يتم تشخيص اجلماعات واستكشاف املشاكل التنظيمية وعالقتها بتطوير
املجموعات و ديناميكتها ونظرياتها ،لفهم التعقيد البيئي ضمن بيئة األعمال التي تعمل فيها املجموعات.
باإلضافة إلى ذلك يركز املقرر على بناء روح الفريق وخلق التفاعالت بني اجلماعات وديناميكية هذه
التفاعالت والقضايا األخالقية والقانونية املتعلقة بكل من القيادة والتدخالت اجلماعية.

(املتطلب السابق )BA355
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BA463

إدارة االبتكار

يقدم املقرر الطالب املفاهيم الرئيسية لالبتكار ،ومن خالل هذا املقرر سوف يتعلم الطالب اهمية االبتكار
لكل من األفراد واملنظمات كونه العامل احلاسم ،و يزود الطالب بأدوات وأساليب مختلفة لتعزيز القدرة على
االبتكار مع أنفسهم واآلخرين ويضطلعون بكيفية املساهمة كفريق مبتكر وكيفية إدارة االبتكار في حاالت
العمل احلقيقي و نشر ثقافة االبتكار داخل منظمات األعمال .ويسند تدريس املقرر بأمثلة وخبرات في
العالم احلقيقي من املنظمات الرائدة من جميع أنحاء العالم.

(املتطلب السابق )BA361

 BA464اإلدارة االستراتيجية ()E

يعد هذا املقرر من املقررات العليا املتكاملة لتخريج طالب إدارة األعمال .و يركز هذا املقرر املهم على
كيفية صياغة وتنفيذ االستراتيجيات وتقييمها للشركات املختلفة  .حيث يتم دراسة مفاهيم وتقنيات اإلدارة
االستراتيجية وفيها يستخدم الطالب جميع املعارف املكتسبة من مقررات إدارة األعمال التي درسها سابقا
 ،إلى جانب تقنيات اإلدارة االستراتيجية اجلديدة  ،من أجل رسم االجتاه املستقبلي للمنظمات املختلفة.
و تتمثل املسؤولية الرئيسية للطالب في هذه املقررفي اتخاذ قرارات استراتيجية موضوعية وتبريرها من
خالل التواصل الشفهي والكتابي.

(املتطلبات السابقة + BA102 114ساعة معتمدة)

 BA499بحث تطبيقي في إدارة األعمال

مت تصميم هذا املقرر لتطوير وتعزيز استعداد الطالب للعمل على مشاكل جتارية حقيقية تتعلق بعملهم
أو مصاحلهم .يعطى هذا املقرر الفرصة للطالب إلجراء البحوث وجمع البيانات املناسبة بهدف إدماج
املعارف واملهارات املكتسبة في املقررات السابقة تطبيقها في تشخيص حل املشاكل التي ميكن ان تعانى
منها منظمات األعمال .البحث قد يكون دراسة حول فرصة جديدة في السوق أو دراسة مقارنة ألفضل
املمارسات في القطاع أو دراسة إدراك املوظف أو العميل ملشكلة أو خدمة معينة باملنظمة.

(املتطلب السابق )BA392

وصف متطلبات التخصص االختيارية
 A204إدارة املعرفة

مت تصميم هذه املقرر ألعطاء الطلبة حملة تعريفية للطرق التي ميكن بها للمنظمات إنشاء املعرفة وحتديدها
وحصرها ونشرها  ،أي إدارة املعرفة .وتشمل املواضيع مبادئ إدارة املعرفة .املنظمات اجلديدة ورأس املال
الفكري .تكامل املوارد البشرية والتدريب والتطوير ونظم املعلومات ووحدات األعمال لتنفيذ استراتيجيات
إدارة املعرفة؛ وأدوار ومسؤوليات جديدة للعاملني في مجال املعرفة.

(املتطلب السابق )BA102
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 BA246االقتصاد اإلداري

يهدف هذا املقرر إلى تزويد الطالب باملعرفة التفصيلية واملهارات املتقدمة في االقتصاد اإلداري .واملوضوعات
الرئيسية التي متت تغطيتها خالل هذا املقرر هي :مقدمة في االقتصاد اإلداري  ،وأهم املقاييس والعالقات،
والطلب والتسعير  ،والتكلفة واإلنتاج  ،واقتصاديات املنظمة  ،وتوازن السوق واملنافسة الكاملة  ،ومنافسة
القوية للمنشآت  ،وهيكل السوق  ،وقوانني ونظام السوق.

(املتطلبات السابقة )BA101 + ECO104

 BA313عالقات عامة

يتناول هذا املساق مهنة العالقات العامة من خالل تعليم الطالب كيفية التفكير كممارس عالقات عامة.
يوجه املقرر الطالب إلى إدراك أهمية البحث  ،واحلاجة إلى حتديد اجلمهور املستهدف ،واحلاجة إلى
توجيه الرسائل الى جماهير محددة  ،فض ً
ال عن أهمية التخطيط والتقييم لبناء حملة عالقات عامة .وسوف
ميكن هذه املقرر الطالب من التعامل مع مشاكل العالقات العامة واإلسهام في توفير حلول متعددة الزوايا.
في القيام بذلك  ،فإنه يدعم قيمة العالقات العامة في صنع القرار .باإلضافة إلى ذلك  ،يركز املقرر على
أنشطة العالقات العامة ووظائفها داخل املنظمات.

(املتطلبات السابقة )BA102 + BA211

 BA314ترويج جتاري

في سوق اليوم يتم إزعاج املستهلكني بآالف الرسائل اليومية ومثل هذه الرسائل قد تكون مثيرة لالهتمام
أو ال .في الوقت احلاضر فقط املسوقني الناجحني هم أولئك القادرين على التعرف على جمهورهم ،ومن
ناحية أخرى فإنهم يعرفون كيف ينظر هؤالء اجلمهور إلى شركاتهم .ولذلك فإن املقرر ميكن الطالب من
االختيار من بني عناصر املزج الترويجي املختلفة ،إلنشاء الرسالة املناسبة وحتديد الوسائط األكثر فعالية
للوصول إلى اجلمهور املستهدف .خالل هذا املقرر سوف يحصل الطالب على فهم واسع لإلعالن والترويج
وسوف يدركون بأنه يشكل عنصراً حاسماً في أي مسعى لألعمال التجارية .ينصب التركيز في هذا املقرر
على دور املزيج الترويجي ،واإلعالن ،والبيع الشخصي ،وترويج املبيعات ،والدعاية ،والعالقات العامة التي
تطبق في منظمات األعمال .كما يتم تغطية مواضيع أخرى خالل املقرر مثل مناذج االتصاالت اإلدارية،
وإدارة احلمالت اإلعالنية .ونتيجة لذلك سوف يكتسب الطالب الكفاءة في اتخاذ القرارات املتعلقة بتعزيز
املنتجات واخلدمات التجارية.

(املتطلبات السابقة )BA102 + BA211

 BA333تخطيط واختيار املواد البشرية

يقدم هذا املقرر للطالب معرفة متقدمة وفهم للمبادئ األساسية والنظريات واملفاهيم الالزمة لتخطيط
واختيار املوارد البشرية .كما يغطي القضايا والعمليات واملمارسات التي تعتمد عليها عملية تخطيط واختيار
املوارد البشرية .في هذا املقرر يكتسب الطالب املعرفة واألدوات لتحليل وتقييم متطلبات املوارد البشرية
باستخدام كل من األساليب والتقنيات النوعية والكمية .باإلضافة إلى ذلك  ،يقدم املقرر العوامل االجتماعية
والثقافية والتنظيمية التي قد تؤثر قي عملية التخطيط واختيار املوارد البشرية في عالم األعمال املليء
بالتحديات.

(املتطلب السابق )BA231

37

BA445

إدارة اجلودة الشاملة

يزود هذا املقرر الطالب باملفاهيم واملبادئ والتقنيات واملمارسات
إلدارة اجلودة الشاملة .ويوفر خلفية تاريخية واستعراض ألهم
الرواد والعلماء مثل دمينغ وجوران وكروسبي وايشيكاوا .باإلضافة
إلى ذلك ،فإنه يعرض الفلسفات واألفكار لكبار املفكرين في إدارة
اجلودة وإدارة التغيير .يتعلم الطالب اهمية إدارة اجلودة الشاملة
في خفض التكاليف وتلبية توقعات العمالء وتوقعات أصحاب
املصلحة اآلخرين ،وما يفوق تلك التوقعات ،واجلوائز اخلاصة بإدارة
اجلودة الشاملة ( )TQMواملنظمة الدولية للمعايير (أيزو) – .ISO
يركز هذا املقرر على جودة اخلدمة ورضا العمالء ومراقبة العملية
والقدرات ،والتفتيش وحتسني الكفاءة ونظرية احليود السداسي أو
معايير ستة سيغما ( )Sigma 6واستخدام أدوات الضبط اإلحصائي
لقياس جودة العمليات املتعلقة بالتصنيع واخلدمة.

(املتطلب السابق )BA342

 BA465األعمال اإللكترونية ()E

تؤدي األعمال اإللكترونية إلى نقلة نوعية في الطريقة التي تعمل
بها الشركات اليوم وتتنافس في السوق العاملية .يركز املقرر على
كيفية قيام املنظمات من جميع األنواع واألحجام بإعادة النظر
في استراتيجياتها وكيف أدركت أن األعمال اإللكترونية ميكن
استخدامها بشكل فعال في تنفيذ األعمال التقليدية .هذا املقرر ليس
مقرر برمجة حاسوب امنا هو مقدمة إلى أساسيات نظم األعمال
اإللكترونية املوجودة في بيئة األعمال الديناميكية املتغيرة بسرعة،
وكيف إن تلك األساسيات تدعم تطوير عمليات األعمال اإللكترونية
وصنع القرار .ويركز املقرر على استخدام التكنولوجيا املتطورة في
مفاهيم األعمال اإللكترونية ومناذج مثل (B2B)، (B2C)، (G2B)،
 )(C2Cوالتجارة اإللكترونية ،وسوق األعمال اإللكترونية ،وقضايا
أمن املعلومات ،والشراء اإللكتروني ،واحلكومة اإللكترونية ،والتعلم
اإللكتروني.
(املتطلبات السابقة )BA362 + ENG102
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 BA491موضوعات معاصرة في اإلدارة

يستعرض هذا املقرر القضايا واملشكالت املعاصرة
التي تؤثر في منظمات األعمال .وسوف تختلف
صيغة ومحتويات املقرر من فصل إلى آخر مبا يسمح
بدراسة لفيف واسع من املوضوعات واالجتاهات
اجلديدة في دنيا األعمال املنبثقة من بيئة األعمال
التي تتغير على الدوام .ومن ضمن موضوعات
املقرر جند أنه يتعامل مع املشكالت املرتبطة بإدارة
األفراد واملوارد البشرية والثقافة واالقتصاد والتقنية
وتصميم عمليات الشغل وممارسات اإلدارة في عصر
العوملة واحلدود املتغيرة للشركات.

(املتطلب السابق )BA252
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بكالوريوس

فـــي احملاسبــــــــــــة
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اخلطة الدراسية
رمز املقرر
ACC101
CS104
ENG101
MATH101
-

رمز املقرر
BA101
POL101
ENG102
HR106
ACC102

رمز املقرر
ARB101
BA161
ECO104
HBH105
STA101
ACC201

السنة األولى – الفصل األول ( 15ساعة معتمدة)
الساعات
اسم املقرر
املعتمدة
3
مبادئ احملاسبة ()1
3
مهارات احلاسوب
3
اللغة االجنليزية ()1
3
رياضيات األعمال
3
جامعة اختيارية ()1
السنة األولى – الفصل الثاني ( 15ساعة معتمدة)
الساعات
اسم املقرر
املعتمدة
3
مبادئ اإلدارة ()1
3
مدخل إلى العلوم السياسية
3
اللغة االجنليزية ()2
3
حقوق اإلنسان
3
مبادئ احملاسبة ()2
السنة الثانية – الفصل األول ( 18ساعة معتمدة)
الساعات
اسم املقرر
املعتمدة
3
اللغة العربية
3
مقدمة في ريادة األعمال
3
مبادئ االقتصاد اجلزئي
3
تاريخ وحضارة البحرين
3
مبادئ اإلحصاء
3
محاسبة متوسطة ()1
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املتطلب السابق
-

املتطلب السابق
ENG101
ACC101

املتطلب السابق
MATH101
ACC102

رمز املقرر
BA211
ACC221
FIN251
LAW021
ACC202

رمز املقرر
ACC231
FIN352
ACC302
ACC324
ACC343
ECO105

رمز املقرر
ACC360
FIN354
BA241
BA303
ACC371

السنة الثانية – الفصل الثاني ( 18ساعة معتمدة)
الساعات
اسم املقرر
املعتمدة
3
مبادئ التسويق
3
محاسبة التكاليف
3
اإلدارة املالية
3
مبادئ القانون التجاري
3
جامعة اختيارية ()2
3
محاسبة متوسطة ()2
السنة الثالثة – الفصل األول ( 18ساعة معتمدة)
الساعات
اسم املقرر
املعتمدة
3
احملاسبة الضريبية
3
أسواق ومؤسسات مالية
3
احملاسبة املتقدمة
3
محاسبة إدارية
3
احملاسبة احلكومية
3
مبادئ االقتصاد الكلي

املتطلب السابق
BA101
ACC101
ACC101
ACC201

املتطلب السابق
ACC102
FIN251
ACC102
ACC221
ACC102
ECO104

السنة الثالثة – الفصل الثاني ( 15ساعة معتمدة)
الساعات
اسم املقرر
املتطلب السابق
املعتمدة
ACC102
3
التدقيق
FIN251
3
التمويل والصيرفة اإلسالمية
STA101 + ENG102
3
أساليب كمية في اإلدارة ()E
3
أساليب البحث العلمي
احملاسبة الرقمية ()E

3
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ENG102 + ACC102 +
CS104

رمز املقرر
FIN453
ACC410
ACC466
ACC491
ACC460
-

رمز املقرر
ACC403
FIN458
ACC471
ACC499

السنة الرابعة – الفصل األول ( 18ساعة معتمدة)
الساعات
اسم املقرر
املعتمدة
3
االستثمار
3
محاسبة املؤسسات املالية اإلسالمية
3
احلوكمة وأخالقيات املهنة
3
تدريب ميداني (محاسبة)
3
التدقيق الرقمي
3
قسم اختيارية ()1

املتطلب السابق
FIN251
FIN354
ACC102

 90ساعة معتمدة
ACC360
-

السنة الرابعة – الفصل الثاني ( 18ساعة معتمدة)
الساعات
اسم املقرر
املتطلب السابق
املعتمدة
ACC201
3
اإلفصاح املؤسسي
FIN251
3
إدارة املخاطر
ACC371
3
نظم املعلومات احملاسبية
BA303 + ACC491
3
بحث تطبيقي في احملاسبة

ACC404

التحليل املالي ()E

3

-

قسم اختيارية ()2

3

FIN251 + ACC201
+ ENG102
-

وصف متطلبات التخصص اإلجبارية
LAW021

مبادئ القانون التجاري

يتناول هذا املقرر دراسة مبادئ القانون التجاري من خالل قسم متهيدي حول ظهور القانون التجاري
وتطوير مصادره .يتناول القسم األول العمل التجاري بأنواعه املختلفة .في القسم الثاني ،متت مناقشة
موضوع التاجر واحملل التجاري .وأخيرا ،متت مناقشة العقود التجارية من حيث األحكام العامة وأنواعها
من خالل القسم الثالث.

(املتطلب السابق ال يوجد)

 ACC102مبادئ احملاسبة ()2

يعتبر هذا املقرر امتدادا ملقرر مبادئ احملاسبة ( )1وصمم ليغطي املهارات األساسية واملعارف التفصيلية
في القياس واإلفصاح للنقدية ،واملدينني وأوراق القبض ،األصول الثابتة امللموسة ،املوارد الطبيعية ،واألصول
غير امللموسة ،وااللتزامات املتداولة وغير املتداولة ،وشركات األشخاص ،والشركات املساهمة وعمليات
تكوين رأس املال ،وتوزيعات األرباح واألرباح احملتجزة.

(املتطلب السابق )ACC101
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 ACC201محاسبة متوسطة ()1

صمم هذا املقرر ليغطي املهارات واملعارف املتقدمة لإلطار املفاهيمي للمحاسبة املالية ومدى ومالءمتها مع
بيئة األعمال املعاصرة ويتناول املوضوعات التالية :تطبيقات معايير احملاسبة الدولية لفقرات القوائم املالية،
عرض القوائم املالية ،كافة املعامالت ذات الصلة بالنقدية وحسابات القبض ،تقييم املخزون؛ املصاريف
املدفوعة مقدما واإليرادات املستحقة ،إضافة إلى األصول غير املتداولة من املمتلكات واملصانع واملعدات
واألصول غير امللموسة ،واألصول األخرى.

(املتطلب السابق )ACC102

 ACC202محاسبة متوسطة ()2

يعتبر هذا املقرر امتدادا ملقرر محاسبة متوسطة ( )1في تطبيقات املعايير احملاسبية الدولية لفقرات القوائم
املالية وصمم ليغطي املهارات واملعارف املتقدمة في املوضوعات التالية :املعامالت ذات الصلة بااللتزامات
املتداولة وااللتزامات الطارئة ،املصاريف املستحقة واإليرادات املقبوضة مقدماً ،االلتزامات طويلة األجل،
حقوق املساهمني ،االستثمارات ،االعتراف باإليراد ،احملاسبة عن عقود اإلجارة ،التغيرات احملاسبية وحتليل
األخطاء ،وقائمة التدفقات النقدية.

(املتطلب السابق )ACC201

ACC221

محاسبة التكاليف

ACC231

احملاسبة الضريبية

صمم هذا املقرر لتزويد الطالب باملعارف التفصيلية واملهارات املتقدمة في موضوعات محاسبة التكاليف
التالية :مفاهيم وأغراض التكاليف ،ونظام تكاليف األوامر ،ونظام تكاليف املراحل ،ونظام التكاليف املبني
على أساس األنشطة ،واإلدارة على أساس األنشطة ،وتخصيص تكاليف أقسام اخلدمات ،واملنتجات
املشتركة واملنتجات العرضية.
(املتطلب السابق )ACC101
يهدف هذا املقرر الى تزويد الطالب مبعرفة تفصيلية ومهارات أساسية في احملاسبة الضريبية .يشمل
هذا املقرر املوضوعات التالية :مقدمة في الضريبة ،ضريبة الدخل ،اإلعفاء من ضريبة الدخل ،املصاريف
املقبولة وغير املقبولة في ضريبة الدخل ،احتساب واقتطاع ضريبة الدخل ،اإلقرار وتسديد الضريبة
املستحقة ،التقدير الضريبي ،االعتراض على ضريبة الدخل ،ضريبة املبيعات وضريبة القيمة املضافة
وكيفية احتسابها واملعاجلة احملاسبية لها ،الضريبة في البحرين وفي دول مجلس التعاون اخلليجي.

(املتطلب السابق )ACC102

 BA241أساليب كمية في اإلدارة ()E

يقدم هذا املساق مقدمة للمفهوم والنظريات واملبادئ املرتبطة بتطبيق األساليب الكمية في اإلدارة .يقوم
هذا املساق بتطوير الكفاءة الرياضية واإلحصائية الالزمة لتسهيل التقدم في مجاالت مثل إدارة العمليات
الالزمة لصنع القرار .يعتمد هذا املساق على املفاهيم والتقنيات التحليلية التي يتم تدريسها في مبادئ
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اإلحصاء ( ،)STA101وتطوير أساليب كمية أكثر تقدما  ،مثل البرمجة اخلطية وحتليل احلساسية
وأسلوب السمبلكس ،ومشاكل النقل ،ومناذج شبكات األعمال .يتم استخدام األساليب الكمية في جميع
قطاعات األعمال احلكومية والقطاع غير الربحي واخلاص من اأجل املشاركة الفعالة في صنع القرارات
اإلدارية ،هذا املساق سيمكن الطالب من فهم وتفسير التقارير اإلحصائية.

(املتطلب السابق )STA101 + ENG102

FIN251

اإلدارة املالية

يقدم هذا املساق للطالب مفاهيم وأدوات اإلدارة املالية .محور هذا املساق هو صنع القرار في سياق مالي.
ولذلك فإنه يفحص التقنيات واألساليب املستخدمة في منظمات األعمال التخاذ قرارات تتسق مع اجلهود
املبذولة لزيادة ثروة أصحاب األعمال في بيئة الشركات .تشمل املوضوعات التي متت تغطيتها على سبيل
املثال ال احلصر ،التحليل املالي ،والقيمة الزمنية للنقود ،وموازنة رأس املال ،واملخاطرة والعائد ،وتقييم
التدفقات النقدية املستقبلية ،وتقييم األسهم والسندات ،والتمويل طويل األجل.

(املتطلب السابق )ACC101

ACC302

احملاسبة املتقدمة

ACC324

احملاسبة اإلدارية

صمم هذا املقرر ليغطي املوضوعات اخلاصة باحملاسبة املتقدمة منها املعاجلات احملاسبية لالندماج
واالحتاد والسيطرة باستخدام طريقة الشراء وطريقة توحيد املصالح ،القوائم املالية املوحدة بتاريخ التوحيد
وبعد تاريخ التوحيد واجراءات اعدادها في ظل طريقة الشراء وطريقة توحيد املصالح ،طرق احملاسبة
عن االستثمار في أوراق امللكية ،العمليات املتبادلة املتعلقة باملخزون واألصول الثابتة والسندات ،العمالت
األجنبية واالحتياط ملخاطر التحويالت ،ترجمة القوائم املالية للعمالت األجنبية.
(املتطلب السابق )ACC102
صمم هذا املقرر ليزود الطالب مبهارات خاصة في الرقابة واتخاذ القرارات لتمكينهم من تقييم واختيار
وتطبيق األساليب املختلفة في احملاسبة اإلدارية .يغطي املقرر املوضوعات التالية :سلوك التكاليف ،وحتليل
التكلفةاحلجمالربح ،واملفاهيم املتقدمة في التخطيط واملوازنات ،وتقييم األداء في املؤسسات الالمركزية،
واملعلومات املالئمة للقرار املالئم ،والتسعير الداخلي واخلارجي.

(املتطلب السابق )ACC221

ACC343

احملاسبة احلكومية

صمم هذا املقرر ليغطي عددا من املوضوعات املتعلقة باحملاسبة احلكومية ،وتتضمن املبادئ احملاسبية
في احملاسبة احلكومية ،وامليزانية العامة للدولة ،قواعدها وتصنيفاتها وتطورها ،أسس القياس احملاسبي
املستخدمة في احملاسبة احلكومية ،إضافة إلى النظام احملاسبي احلكومي في مملكة البحرين ،ومناذج من
املوازنة العامة واحلسابات اخلتامية للمملكة.

(املتطلب السابق )ACC102
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FIN352

أسواق ومؤسسات مالية

صمم هذا املقرر ليغطي املهارات واملعارف املتقدمة
في املوضوعات التالية :طبيعة األسواق واملؤسسات
املالية ،خصائصها ،وظائفها ،وأشكالها التي تشتمل
على سوق رأس املال ،والسوق النقدية ،وسوق الرهن
العقاري ،وسوق املشتقات املالية ،وسوق العمالت
األجنبية ،واألدوات املالية التي يتم تداولها في هذه
األسواق ،وكيفية تداولها وتسعيرها ،واجلهات املشاركة
في هذه األسواق ،وملشكالت التي تواجهها األسواق
املالية ودراسة السبل الكفيلة بتطويرها ورفع كفايتها.
كما يتناول أيضاً ماهية املؤسسات املالية ،وأهدافها
ودورها في التنمية االقتصادية وإدارة األموال.

(املتطلب السابق )FIN251

FIN354

التمويل والصيرفة اإلسالمية

صمم هذا املقرر ليغطي املهارات واملعارف املتقدمة
في املوضوعات التالية :مبادئ النظام االقتصادي
واملصرفي اإلسالمي ،أسس وخصائص التمويل في
ِّ
واملنظمة
املصارف اإلسالمية ،املؤسسات الداعمة
لعمل املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية
في البحرين والعالم ،وظائف وأهداف املصارف
اإلسالمية ،أنواع الودائع وأدوات االستثمار في
املصارف اإلسالمية ،املرابحة ،املضاربة ،املشاركة،
اإلجارة ،السلم ،االستصناع ،ومختلف الصيغ التمويلية
احلديثة في املصارف اإلسالمية ،بعض اخلدمات
املصرفية اإلسالمية مثل البطاقات الصرفية،
احلوكمة والرقابة الشرعية في املصارف اإلسالمية.

(املتطلب السابق )FIN251

ACC360

التدقيق

صمم هذا املقرر ليغطي املعارف واملهارات املتقدمة في
املوضوعات املتعلقة باإلطار النظري واملعايير الناظمة
لعملية التدقيق حيث يتناول فلسفة ومفاهيم التدقيق،
واحلاجة الى التدقيق وخدمات التأكيد األخرى،
برنامج التدقيق ،أوراق العمل للمدقق ،التخطيط
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واإلشراف على عملية التدقيق ،معايير التدقيق املتعارف عليها،
األهمية النسبية واملخاطر ،اخلطأ والغش ومسؤولية املراجع
في اكتشافها ،وفحص وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية ،تقرير
التدقيق ،وأدلة االثبات ،التدقيق املبني على املخاطر ،وتدقيق
دورة املشتريات واملبيعات.

(املتطلب السابق )ACC102

 ACC371احملاسبة الرقمية ()E

صمم هذا املقرر لتزويد الطالب باملعرفة واملهارات التطبيقية
املتقدمة في استخدام تقنيات املعلومات في احملاسبة .ويتضمن
املقرر املواضيع التالية :دور تقنيات املعلومات في تطوير
نظم املعلومات احملاسبية ومهنة احملاسبة ،استخدام تقنيات
املعلومات في إنشاء نظم املعلومات احملاسبية ملنشآت األعمال،
وتنفيذ املعاجلات احملاسبية املتعلقة بالدورات التجارية املختلفة
مثل املبيعات والزبائن ،واملشتريات واملوردون ،واملستخدمون
والرواتب ،ودورة األستاذ العام.

(املتطلبات السابقة )ACC102 + ENG101 + CS104

ACC403

اإلفصاح املؤسسي

صمم هذا املقرر ليغطي املهارات املتخصصة واملعارف الناقدة
في املوضوعات التالية في اإلفصاح املؤسسي :أهمية اإلفصاح
املؤسسي ،اإلطار العام لإلفصاح املؤسسي ،معايير احملاسبة
الدولية ،معايير اإلبالغ املالي الدولي ،باإلضافة إلى اإلفصاح
اإلجباري واالختياري ،واإلفصاح عن املعلومات غير املالية
واألداء املالي ،وعن راس املال الفكري وقيمة الشركة ،واألداء
االجتماعي والبيئي ،وغيرها من اإلفصاحات.

(املتطلب السابق )ACC201

 ACC404التحليل املالي ()E

مت تصميم هذا املقرر لتزويد الطالب باملعرفة الناقدة والتفصيلية
التي متكنهم من إجراء حتليل مالي متعمق .يتضمن املقرر
املواضيع التالية :أهداف وأهمية التحليل املالي ،والتركيز على
القوائم ملالية (امليزانية العمومية ،قائمة الدخل وقائمة التدفقات
النقدية) في حتليل األداء املالي احلالي للشركة ،من أجل التنبؤ
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بأدائها املستقبلي .استخدام تقنيات مثل «حتليل التدفقات النقدية» و” النسب املالية” لفهم املشاكل والفرص
املتاحة في قرارات االستثمار والتمويل.

(املتطلبات السابقة )ACC102 + FIN251 + ENG102

ACC410

محاسبة املؤسسات املالية اإلسالمية

صمم هذا املقرر لتزويد الطالب مبعرفة تفصيلية ومهارات متخصصة في املوضوعات املتعلقة باحملاسبة
اإلسالمية ومجاالت استخدامها في املؤسسات املالية االسالمية ،إضافة إلى بيان املعاجلات احملاسبية
ملجموعة واسعة من أدوات التمويل التي تطبقها املصارف االسالمية ،وتطوير مهارات الطالب في إعداد
القوائم املالية اخلتامية للمؤسسات املالية اإلسالمية.

(املتطلب السابق )FIN354

FIN453

االستثمار

صمم هذا املقرر ليغطي املهارات املتخصصة واملعارف الناقدة في املوضوعات التالية :مفاهيم االستثمار،
املقومات األساسية لقرار االستثمار ،عائد ومخاطر االستثمار وكيفية قياسها ،إدارة احملافظ االستثمارية،
شركات االستثمار ،صناديق االستثمار ،حتليل االستثمار وتشمل التحليل الفني والتحليل األساسي ،ويختم
املقرر مبوضوعات حديثة في االستثمار مثل االستثمار الشخصي وتقدمي املشورة االستثمارية ،االستثمار
والتكنولوجيا احلديثة ،املالية السلوكية وسيكولوجية االستثمار.

(املتطلب السابق )FIN251

FIN458

إدارة املخاطر

صمم هذا املقرر لتزويد الطالب مبعرفة ناقدة وتفصيلية ومهارات متخصصة في إدارة املخاطر ،ويتناول
هذا املقرر املوضوعات التالية :مقدمة في إدارة املخاطر (مفهومها ،أنواعها ،مصادرها) ،مخاطر السيولة
النقدية ،مخاطر السوق (أسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت األجنبية) ،مخاطر االئتمان ،مخاطر
االلتزامات ،املخاطر التشغيلية ،مخاطر االستثمارات الرأسمالية واألصول الثابتة ،مخاطر التعثر واإلفالس،
باإلضافة إلى املخاطر اخلارجية.

(املتطلب السابق )FIN251

ACC460

التدقيق الرقمي

صمم هذا املقرر لتزويد الطالب مبعرفة ناقدة ومهارات متخصصة في التدقيق الرقمي .ويتضمن املقرر
املواضيع التالية :بيئة نظم املعلومات احملاسبية الرقمية ،إطار حوكمة تقنيات املعلومات وإدارتها (كوبت)،
التهديدات واألخطار التي تتعرض لها نظم املعلومات احملاسبية الرقمية ،فحص وتقييم أنظمة الرقابة
الداخلية اخلاصة بها ،تدقيق نظم املعلومات احملاسبية الرقمية والدورات التجارية باستخدام سلسلة الكتل،
وغيرها من املوضوعات املرتبطة باملقرر.

(املتطلب السابق )ACC360
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ACC466

احلوكمة واخالقيات املهنة

صمم هذا املقرر ليغطي مجموعة من املوضوعات املتقدمة املتعلقة باحلكومة واخالقيات املهنة حيث يتناول
مبادئ حوكمة الشركات ،النظريات االقتصادية في حوكمة الشركات ،ميثاق حوكمة الشركات في البحرين,
مجلس اإلدارة واللجان ،املسؤولية االجتماعية للشركات ،أهمية االخالق في مهنة احملاسبة ،مبادئ وقواعد
السلوك االخالقي في املمارسة العامة ،السلوك االخالقي وعالقته بحوكمة الشركات.

(املتطلب السابق )ACC102

ACC471

نظم املعلومات احملاسبية

صمم هذا املقرر ليغطي مجموعة من املعارف املتقدمة واملهارات املتخصصة في نظم املعلومات احملاسبية،
حيث يتناول :النظام احملاسبي ومقوماته ،تطوير نظم املعلومات احملاسبية وتوثيقها ،قواعد البيانات
العالئقية ،حتليل العالقة بني الدورات التجارية في نظم املعلومات احملاسبية ،االحتيال وإساءة استخدام
احلاسوب ،أمن وحماية نظم املعلومات احملاسبية.

(املتطلب السابق )ACC371

ACC491

تدريب ميداني (محاسبة)

صمم هذا املقرر إلكساب طالب احملاسبة اخلبرات والتجارب العملية وسد الفجوة بني النظريات واملفاهيم
العلمية واملمارسات العملية ،وتطبيق املهارات املتخصصة التي اكتسبها وهو ما يزيد فرص النجاح املهني
والتقدم الوظيفي في مكان العمل .كما يساعد هذا املقرر الطالب في التواصل مع زمالئه واالندماج السريع
في بيئة العمل.

(املتطلب السابق  90ساعة معتمدة)

ACC499

بحث تطبيقي في احملاسبة

صمم هذا املقرر لتزويد الطالب باملهارات املتخصصة لتقصي املشكالت وتنفيذ بحث علمي ملعاجلتها.
ويتناول هذا املقرر املوضوعات التالية :مدخل إلى البحث التطبيقي ،طرق البحث ،اختيار موضوع البحث،
مراجعة األدبيات ،حتديد مشكلة البحث وصياغة أسئلته أهدافه ،تطوير فروض البحث واختيار منهجيته،
إعداد ومناقشة خطة البحث ،جمع وحتليل البيانات ،اختبار الفروض ،االستنتاجات والتوصيات ،كتابة
التقرير النهائي للبحث وتقرير التقييم الذاتي.
(املتطلب السابق )BA303 + ACC491
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وصف متطلبات التخصص االختيارية
ACC480

النظرية احملاسبية

صمم هذا املقرر ليغطي املهارات املتخصصة واملعارف الناقدة في املوضوعات التالية :تطور النظرية
احملاسبية ،أهداف احملاسبة ومفاهيمها وفروضها ومبادئها ،مفهوم الدخل ،قائمة الدخل والفروض واملبادئ
املرتبطة بها ،قائمة املركز املالي واملبادئ املرتبطة بها ،قائمة التدفقات النقدية واملبادئ املرتبطة بها ،املشاكل
احملاسبية املرتبطة برأس املال العامل ،احملتوى املعلوماتي للتقارير احملاسبية.

(املتطلب السابق )ACC201

ACC481

قضايا محاسبية معاصرة

صمم هذا املقرر ليغطي املعارف الناقدة واملهارات املتخصصة في املوضوعات التالية :اإلطار الفكري
للمحاسبة االبداعية ،واحملاسبة عن املسؤولية االجتماعية ،واحملاسبة اخلضراء فضال عن تغطيته اإلطار
الفلسفي لرأس املال الفكري واملعاجلة احملاسبية لتسجيل املوارد البشرية ،احملاسبة القضائية ومحاسبة
القيمة املضافة في ضوء أساليب التجارة االلكترونية واملعاجلات احملاسبية عن عقود اإليجار واالستئجار،
ومحاسبة التضخم إضافة إلى ما يستجد من موضوعات محاسبية أخرى.

(املتطلب السابق )ACC201

ACC482

احملاسبة الدولية

صمم هذا املقرر ليغطي املعارف الناقدة واملهارات املتخصصة في املوضوعات التالية :اإلطار العام
للمحاسبة الدولية ،احملاسبة عن العمليات بالعمالت األجنبية ،تغطية املخاطر املترتبة على تقلبات أسعار
صرف العمالت األجنبية ،إعداد وحتليل القوائم املالية املجمعة واملعدة بعمالت أجنبية ،احملاسبة عن الفروع
األجنبية ،حتليل القوائم املالية الدولية ،التحاسب الضريبي من منظور دولي.

(املتطلب السابق )ACC201

FIN456

التأمني و التكافل

صمم هذا املقرر ليغطي املعارف الناقدة واملهارات املتخصصة في التأمني والتأمني التكافلي في املوضوعات
التالية :مقدمة في التأمني والتأمني التكافلي ،أنواع التأمني ،تطبيقات نظرية االحتماالت في التأمني،
إجراءات التأمني وعقد بوليصة التأمني ،القواعد واملبادئ القانونية التي حتكم عقد التأمني ،التأمني وإعادة
التأمني ،حساب قسط التأمني (التأمني على احلياة ،تأمني املمتلكات ،تأمني السيارات) ،التأمني اإلسالمي
والتأمني التكافلي ،مصادر واستخدامات األموال في التأمني التكافلي ،تطبيقات التأمني التكافلي ،إدارة
املخاطر ،وأخيراً قطاع التأمني والتأمني التكافلي في مملكة البحرين.

(املتطلب السابق )FIN251
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 FIN457التخطيط املالي والتمويل
الشخصي

مت تصميم هذا املقرر لتزويد الطالب مبعرفة ناقدة
وتفصيلية ومهارات متخصصة لتمكن الطالب من
العمل مبستوى إاحترافي في املجاالت املتعلقة
بالتخطيط املالي والتمويل الشخصي .يتناول هذا
املقرر املوضوعات التالية :مقدمة في التخطيط
املالي والتمويل الشخصي ،قطاع التخطيط املالي
والتخطيط املالي الشخصي ،أسس ومبادئ
ونظريات التمويل الشخصي ،إدارة التمويل
الشخصي ،اتخاذ القرارات املالية الشخصية،
اتخاذ القرارات االستثمارية الشخصية ،التخطيط
للمستقبل املالي وحتقيق األهداف املالية
الشخصية ،حاالت عملية في التخطيط املالي
والتمويل الشخصي.

(املتطلب السابق )FIN251

FIN459

التكنولوجيا واالبتكارات املالية

صمم هذا املقرر ليغطي املهارات املتخصصة
ُ
واملعارف الناقدة في مجال التكنولوجيا
واإلبتكارات املالية في املوضوعات التالية :التمويل
الرقمي والتمويل البديل ،الدفع اإللكتروني،
التحويالت املالية ،احملفظة والعمالت الرقمية،
التمويل اجلماعي واإلقراض املتبادل ،اخلدمات
املصرفية الرقمية ،البيانات الكبيرة ،السرية،
واخلصوصية ،التكنولوجيا واإلبتكارات املالية
في مجال التأمني ،اإلستثمار ،واألسواق املالية،
الشمول املالي ،التكنولوجيا واإلبتكارات املالية
في املشاريع الصغيرة واملتوسطة ،التكنولوجيا
املالية واإلبتكارات والبنوك املركزية واألنظمة
والقوانني احلديثة ،اإلجتاهات احلديثة ومستقبل
التكنولوجيا واإلبتكارات املالية في مملكة البحرين.

(املتطلب السابق )FIN251
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بكالوريوس

في العلوم املالية
واحملاسبة

 مالحظة هامة :لم تعد اجلامعة تقبل طالب جدد في هذا البرنامج.
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اخلطة الدراسية
رمز املقرر
ARB101
ENG111
ECO102
ACF101
BA108

السنة األولى  -الفصل األول ( 15ساعة معتمدة)
الساعات
اسم املقرر
املعتمدة
3
اللغة العربية
3
اجنليزي فوق املتوسط
3
مبادئ االقتصاد اجلزئي ()E
3
مبادئ احملاسبة ()E( )1
3
مبادئ اإلدارة ()E( )1

املتطلب السابق
-

السنة األولى  -الفصل الثاني ( 18ساعة معتمدة)
رمز املقرر

اسم املقرر

CS104
ENG112
ACF102
MATH102
HR106
ECO103

مهارات حاسوب
اجنليزي متقدم
مبادئ محاسبة ()E( )2
رياضيات األعمال ()E
حقوق اإلنسان
مبادئ االقتصاد الكلي ()E

الساعات
املعتمدة
3
3
3
3
3
3

املتطلب السابق
ENG111
ACF101
ECO102

السنة الثانية  -الفصل األول ( 18ساعة معتمدة)
رمز املقرر

اسم املقرر

STA101
ACF151
ACF203
POL110
BA218
-

مبادئ االحصاء
اإلدارة املالية ()E( )1
احملاسبة املتوسطة ()E( )1
مدخل إلى العلوم السياسية ()E
مبادئ التسويق ()E
متطلب جامعة اختياري ()1
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الساعات
املعتمدة
3
3
3
3
3
3

املتطلب السابق
MATH102
ACF101
BA102
BA108
-

السنة الثانية  -الفصل الثاني ( 18ساعة معتمدة)
رمز املقرر

اسم املقرر

BA 161
LAW121
ACF221
ACF204
ACF252
-

مقدمة في ريادة االعمال
مبادئ القانون التجاري
محاسبة الكلفة ()E
احملاسبة املتوسطة ()E( )2
اإلدارة املالية ()E( )2
متطلب جامعة اختياري ()2

رمز املقرر
ACF253
ACF374
ACF272
HBH105
ACF332
-

الساعات
املعتمدة

املتطلب السابق
ACF101
ACF203
ACF151
-

3
3
3
3
3
3

السنة الثالثة  -الفصل األول ( 18ساعة معتمدة)
الساعات
اسم املقرر
املعتمدة
3
التأمني وإدارة اخلطر ()E
3
أسواق مالية ()E
3
إدارة البنوك ()E
3
تاريخ وحضارة البحرين
3
معايير التدقيق الدولية

متطلب تخصص اختياري ()1

املتطلب السابق
ACF151
ACF151
ACF252
ACF204
-

3

السنة الثالثة  -الفصل الثاني ( 15ساعة معتمدة)
رمز املقرر

اسم املقرر

ACF311
ACF322

معايير احملاسبة الدولية ()E
احملاسبة اإلدارية ()E

الساعات
املعتمدة
3
3

املتطلب السابق
ACF204
ACF221

ACF273

بنوك ومتويل إسالمي ()E

3

ACF272

BA307

أساليب البحث العلمي ()E

3

-

3

ACF332

ACF433

التدقيق ()E
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رمز املقرر

السنة الرابعة  -الفصل األول ( 18ساعة معتمدة)
الساعات
اسم املقرر
املعتمدة

ACF305
ACF342
ACF354
ACF312

تطبيقات الحاسوب في المحاسبة والمالية
()E
المحاسبة المالية المتقدمة ()E
المحاسبة اإلسالمية ()E
االستثمار وإدارة المحافظ ()E
النظرية المحاسبية ()E

3
3
3
3

ACF491

التدريب العملي ()E

3

ACF343

3

املتطلب السابق
ACF151
+ CS104 + ENG111
ACF204
ACF273
ACF252
ACF311
 90ساعة معتمدة +
ACF311 + ACF273

السنة الرابعة  -الفصل الثاني ( 15ساعة معتمدة)
رمز املقرر

اسم املقرر

ACF499
ACF435
ACF444
ACF461
-

بحث تطبيقي في العلوم المالية والمحاسبية
اخالقيات المهنة ()E
نظم المعلومات المحاسبية ()E
تحليل مالي ()E
متطلب تخصص اختياري ()2

الساعات
املعتمدة
3
3
3
3
3

املتطلب السابق
ACF491
ACF433
ACF343
ACF204 + ENG111
-

وصف متطلبات التخصص اإلجبارية
 ACF102مبادئ احملاسبة ()E( )2

هذا املقرر هو امتداد ملقرر مبادئ احملاسبة  1ويشمل مواضيع النقد واحملاسبة املتعلقة باملستحقات
واملنشئات واملوارد الطبيعية واألصول غير امللموسة واخلصوم املتداولة واحملاسبة للشراكة والشركات.
(املتطلب السابق )ACF101

LAW121

مبادئ القانون التجاري

يعرف املقرر الطالب على املفاهيم األساسية للقانون التجاري .ويبدأ بلمحة تاريخية عن القانون التجاري
وتطوره ،ويعرض الطالب ألمناط مختلفة من منظمات األعمال وأشكال قانونية مختلفة من امللكية .باإلضافة
إلى ذلك ،يغطي املقرر مختلف العقود التجارية من حيث أحكامها العامة وأنواعها ،ويعطي نظرة على الرهن
التجاري والوكاالت التجارية والسماسرة.
(املتطلب السابق ال يوجد)
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 ACF151اإلدارة املالية ()E( )1

يعرف املقرر الطالب على مفاهيم وأدوات اإلدارة املالية ،ويركز على اتخاذ القرارات في سياق مالي ،ولذلك
فهو يبحث التقنيات املستخدمة في األعمال التجارية التخاذ القرارات التي تتوافق مع اجلهود املبذولة
لزيادة ثروة أصحاب األعمال في بيئة الشركات .ويشمل املقرر املواضيع التي مت تناولها على سبيل املثال ال
احلصر التحليل املالي والقيمة الزمنية للنقود وميزانية رأس املال واملخاطر والعائد وتقييم التدفقات النقدية
املستقبلية وتقييم األسهم والسندات والتمويل طويل األجل.
(املتطلب السابق ال يوجد)

 ACF203احملاسبة املتوسطة ()E( )1

يبحث املقرر مبادئ احملاسبة واإلجراءات األساسية إلعداد البيانات املالية مع التركيز بشكل خاص على
شكل الشركات وهذا املقرر هو األول في سلسلة مقررين احملاسبة املتوسطة .وهو يقدم استعراضاً شامال
للعملية احملاسبية التي نوقشت في البداية في احملاسبة املالية .سيقوم الطالب بدراسة األساس املفاهيمي
للمحاسبة ،كما سيقوم املقرر بتعميق فهم الطالب إلعداد وفهم البيانات املالية املصنفة واملعلومات ذات
الصلة وتطبيق األدوات التحليلية في اتخاذ القرارات التجارية واملالية .وسيتم تعريف الطالب إلى :بيئة
احملاسبة املالية وتطوير املعايير احملاسبية وإطار مفاهيمي يستند إلى احملاسبة املالية واستعراض العملية
احملاسبية وبيان الدخل واملعلومات ذات الصلة وبيان األرباح احملتجزة وامليزانية العمومية والنقد واملدينون
وتقييم املخزون وتبادل األصول واألصول غير امللموسة.
(املتطلب السابق )ACF102

 ACF204احملاسبة املتوسطة ()E( )2

هذا املقرر هو امتداد ملقرر احملاسبة املتوسطة  1ويشمل مواضيع اخلصوم املتداولة واملخصصات وااللتزامات
احملتملة واملطلوبات غير املتداولة والسندات الصادرة بعالوة وخصم وتوزيعات األرباح والقيمة الدفترية
للسهم وحقوق امللكية ومجموع بيع األوراق املالية وأسهم التفضيل وسياسة توزيع األرباح والقيمة الدفترية
واالستثمارات وطريقة حقوق امللكية وطريقة القيمة العادلة واالعتراف باإليرادات وطريقة نسبة اإلجناز
وطريقة استرداد التكلفة واإليجار واحملاسبة من قبل املؤجر واملستأجر وبيان التدفقات النقدية والطريقة
املباشرة .سوف يتعلم الطالب كيفية تطبيق بعض مفاهيم احملاسبة العديدة لتحليل الوضع املالي للشركة.
(املتطلب السابق )ACF 203

 ACF221محاسبة الكلفة ()E

املواضيع الرئيسية التي يغطيها هذا املقرر هي :مقدمة في محاسبة التكاليف وتصنيف التكاليف وسلوك
التكلفة وجداول التصنيع وبيان الدخل ألنواع مختلفة من الشركات وتكاليف أوامر اإلنتاج وتكاليف العملية
ونظم تقدير التكاليف القائمة على النشاط والتكاليف ونظرية التكاليف املتغيرة.
(املتطلب السابق )ACF101
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 ACF252إدارة مالية ()E( )2

ميثل املقرر استمراراً لإلدارة املالية  1وسيتم التركيز على تكلفة رأس املال والرفع املالي وسياسة توزيع
األرباح وقرارات التمويل االستراتيجية طويلة األجل .وهذا سوف يعطي الطالب فكرة عن مقدار ما سوف
تدفعه الشركة للحصول على األموال التي سوف تستخدم في شراء األصول .كما سيتم إطالع الطالب على
نظريات مختلفة تتعلق بهيكلة رأس املال وسياسة توزيع األرباح.
(املتطلب السابق )ACF151

 ACF253التأمني وإدارة اخلطر ()E

يقدم هذا املقرر مفهوم املخاطر والتقنيات اخلاصة بتحديده وقياسه وإدارته .وفي هذا السياق ،يناقش
التأمني كأداة إلدارة املخاطر مع اإلشارة إلى دوره ووظائفه ومبادئه األساسية التي تنطبق على مختلف فئات
التأمني.
(املتطلب السابق )ACF151

 ACF272إدارة البنوك ()E

سوف يساعد املقرر الطالب على فهم طبيعة البنوك وأنواعها املختلفة واملبادئ األساسية لعملها ودورهم
في االقتصاد .كما يحصل الطالب على فهم دقيق لكفاية رأس املال للبنوك وإدارة هيكل رأس املال وأرباح
البنك وأهمية جذب قاعدة الودائع والسيولة وتكوين محفظة االستثمار واإلقراض واإلجراءات في كل من
هذه املجاالت.
(املتطلب السابق )ACF252

 ACF273بنوك ومتويل إسالمي ()E

يهدف املقرر إلى تعليم الطالب ما هو التمويل اإلسالمي ومبادئ التمويل اإلسالمي وتطبيق الشريعة
اإلسالمية في التمويل اإلسالمي ومفهوم املال ومبادئ اخلدمات املصرفية اإلسالمية وتسليط الضوء على
االختالفات بني اخلدمات املصرفية اإلسالمية والتقليدية .وهو يستكشف مصادر واستخدامات األموال
للبنوك اإلسالمية ودورها في استثمار األموال من أجل التنمية االقتصادية .وعالوة على ذلك ،فإنه يقدم
الطالب إلى اخلدمات املالية التي تقدمها البنوك اإلسالمية وكيف تختلف عن البنوك التقليدية .ويقدم
أخيراً املشكالت التي تواجه املصارف اإلسالمية في املمارسة العملية مبا في ذلك عالقتها بالبنوك املركزية
وكيفية إيجاد احللول لها.
(املتطلب السابق )ACF272

 ACF305احملاسبة املالية املتقدمة ()E

يتضمن املقرر مواضيع احملاسبة املندمجة وفقا لطريقة الشراء وطريقة دمج حقوق املساهمني وإعداد
البيانات املالية املوحدة للشركات القابضة والشركات التابعة في تاريخ الدمج وبعده وحسابات عقود اإليجار
طويلة األجل ومفهوم العمالت األجنبية واملعامالت واإلبالغ.
(املتطلب السابق )ACF204

57

 ACF311معايير احملاسبة الدولية ()E

يقدم املقرر معايير احملاسبة الدولية وإصدارها واملوضوعات ذات الصلة مثل إطار التقارير املالية الدولية
وعروض البيانات املالية ،كما يغطي اإلفصاح واملعايير الدولية إلعداد التقارير املالية ( )IFRSومعايير
التقارير املالية  )IAS3( 3وصيغ أخرى وسياسات محاسبية مثل معايير التقارير املالية  )IAS8( 8ومعايير
التقارير املالية  )IAS1( 1واملخزونات واإليرادات وأنواع األصول والتدفقات النقدية.
(املتطلب السابق )ACF204

 ACF312النظرية احملاسبية ()E

يتناول هذا املقرر مفاهيم نظرية احملاسبة من خالل دراسة العديد من املفاهيم احملاسبية الرئيسية مثل:
القياس احملاسبي واملبادئ احملاسبية واملعايير واالعتراف باإليرادات واملعامالت احملاسبية للتضخم.
(املتطلب السابق )ACF311

 ACF322احملاسبة اإلدارية ()E

يركز املقرر على استخدام املعلومات احملاسبية ألغراض داخلية بدالً من التركيز على اإلفصاح اخلارجي في
احملاسبة املالية ،ويغطي املقرر املوضوعات الرئيسية هي :شرح سلوك التكلفة وحتليل العالقة بني التكلفة
واحلجم والربح وإعداد امليزانيات الرئيسية واستخدام املعلومات ذات الصلة التخاذ القرارات مع التركيز
على القرارات التنفيذية وقرارات التسعير والرقابة اإلدارية في املنظمات الالمركزية وميزانية رأس املال.
(املتطلب السابق )221 ACF

ACF332

معايير التدقيق الدولية

يتضمن هذا املقرر عدداً من املوضوعات املتعلقة باملعايير التي تنظم عملية التدقيق وخدمات الضمان
مبا في ذلك :املعايير العامة ومعايير العمل امليداني ومعايير التقارير واألهداف العامة للمدقق املستقل
والتخطيط وجتهيز التدقيق ومراقبة اجلودة ومسؤولية املدقق ذات الصلة ومخاطر الغش وتقارير مراجعة
احلسابات واألحداث الالحقة والنظر بصفة خاصة في إجراءات مراجعة البيانات املالية.
(املتطلب السابق )ACF204

 ACF342احملاسبة اإلسالمية ()E

يتضمن املقرر التطور احلديث في احملاسبة اإلسالمية والنظرية والعملية وأهداف ومفاهيم احملاسبة املالية
للمؤسسات اإلسالمية واملعايير احملاسبية اإلسالمية مثل املضاربة واملرابحة والتكافل والنظام احملاسبي
في املؤسسات اإلسالمية واملعاجلة احملاسبية للعديد من الوسائل املالية اإلسالمية والعمليات وإعداد البيان
املالي للمؤسسات اإلسالمية.
(املتطلب السابق )ACF273

 ACF343تطبيقات احلاسوب في احملاسبة واملالية ()E

يحتوي هذا املقرر على دراسة استخدام احلاسوب لتطوير وصيانة نظم حفظ السجالت احملاسبية واتخاذ
القرارات اإلدارية باستخدام البيانات احملاسبية واملالية وتسجيل املعامالت التجارية اليومية وتوفير البيانات
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املالية باستخدام برنامج ايزي سوفت ( .)Easy-softكما يطور قدرة الطالب على إعداد البيانات املالية
والتحليل املالي والقيمة الزمنية للنقود وتقييم األسهم والسندات وميزانيات رأس املال.
(املتطلب السابق )ENG101 + CS104 + ACF151

 ACF354االستثمار وإدارة احملافظ ()E

يغطي املقرر املواضيع املتعلقة باخللفية النظرية والعملية لعملية االستثمار واألدوات واألساليب املستخدمة
في تقييم أدوات االستثمار املالي .وباإلضافة إلى ذلك ،فإنه يركز على تطوير مهارات الطالب التحليلية
لتوضيح العالقة بني املخاطر والبيان املالي وكيفية حتقيق التوازن بينهما على اجلانب اإلداري ،ومع ذلك،
يستكشف تكوين احملفظة االستثمارية واإلدارة وتقييم أدائها.
(املتطلب السابق )ACF252

 ACF374أسواق مالية ()E

يشمل املقرر حتديد خمسة أسواق هي :أسواق رأس املال وأسواق املال وسوق املشتقات وأسواق الرهن
العقاري وأسواق العمالت .كما سوف يتضمن املقرر شرحاً جلميع األوراق املالية املتداولة في هذه األسواق
وآلية تسعير هذه األدوات.
(املتطلب السابق )ACF151

 ACF433التدقيق ()E

يستعرض املقرر بشكل شامل مواضيع التدقيق الداخلي واخلارجي وأخالقيات املهنة وخصائص ومسؤوليات
املدققني الداخليني واخلارجيني وأدلة التدقيق والتوثيق وأخذ عينات التدقيق ونظام الرقابة الداخلية،
ويناقش املقرر أيضاً استخدام معايير املراجعة واحملاسبة املقبولة عموماً ملراجعة البيانات املالية (برنامج
التدقيق) وتقارير مراجعي احلسابات وخدمات الضمان األخرى ،ويناقش أخيراً تطورات التدقيق الرئيسية
في القرن العشرين.
(املتطلب السابق )ACF332

 ACF435أخالقيات املهنة ()E

يتناول املقرر قواعد أخالقيات احملاسبني املهنيني ملساعدة الطالب على احلفاظ على مهنة ملتزمة وأداء
جيد ،كما يتناول املقرر اإلجابة على بعض األسئلة ،مبا في ذلك تلك املتعلقة مبدى وعي احملاسبني بتطور
املبادئ والقواعد السلوك األخالقية .كما يتناول مناقشة عناصر األخالقيات ويضع احللول املناسبة للتعامل
مع القضايا األخالقية املتعلقة ببيئة العمل مثل البيانات املالية املضللة والغش واالستغالل والفضائح املالية
واملسؤولية االجتماعية للشركات واإلبالغ عن املخالفات .وتستخدم مثل هذه احلاالت بشكل مقتصد لتوضيح
املبادئ العامة .وينصب التركيز على اكتساب مهارات التفكير الالزمة إلدراك وحل القضايا األخالقية
الصعبة في مكان العمل.
(املتطلب السابق )ACF433
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 ACF444نظم املعلومات احملاسبية ()E

هدف املقرر هو تعليم الطالب كيفية حتليل وتصميم وتطوير نظام احملاسبة والتعامل مع اإلطار العام لنظام
املعلومات احملاسبية والرقابة الداخلية والترميز وقاعدة بيانات احملاسبة وتدفق خرائط الوثائق وتصميم
النظم وتطورها.
(املتطلب السابق )ACF343
 ACF461تحليل مالي ()E

هذا املقرر سوف يعرض الطالب على مفاهيم وأدوات التحليل املالي الذي يركز على بيان الدخل وامليزانية
العمومية وبيان التدفق النقدي .وباإلضافة إلى ذلك ،فإن أحد اجلوانب الرئيسية للتحليل املالي يتضمن
استقراء أداء الشركة السابق في تقدير األداء املستقبلي للشركة وقيمة وسالمة مطالبات املدينني وضمانها
ضد موجودات الشركة .ويوظف املقرر تقنيات مثل «حتليل تدفق األموال» والنسب املالية لفهم املشاكل
والفرص الكامنة في قرار االستثمار أو التمويل.
(املتطلب السابق )ACF204 + ENG102

 ACF491التدريب العملي ()E

مت تصميم املقرر لتزويد الطالب بفرصة اكتساب اخلبرة في أماكن العمل وترجمة التعلم في الفصول
الدراسية إلى ممارسة فعلية .ويركز على تعزيز مهارات الطالب العملية والقابلة للتحويل حيث يتم اكتساب
املزيد من املعرفة واملهارات الصناعية الالزمة للتقدم املهني .هذا املقرر ميكنهم من العمل بشكل جيد في
بيئة عمل متنوعة ثقافياُ .باإلضافة إلى ذلك ،فإنه يساعد الطالب على التفكر في املهارات التي يتعلمونها
والفوائد املكتسبة من جتربة التدريب.
(املتطلب السابق 90 :ساعة معتمدة )ACF311+ACF273+

ACF499

بحث تطبيقي في العلوم املالية واحملاسبة

مت إعداد املقرر كمقدمة ألبحاث احملاسبة التطبيقية .يزود املقرر الطالب بأساسيات البحث املتعلقة
باحملاسبة املالية واإلدارية ويقومون بالتحقيق في املعلومات احملاسبية وإدخالها وإبالغ اإلدارة عنها .كما
مت تصميم املقرر لبناء املهارات األساسية للطالب إلجراء البحوث احملاسبية التطبيقية التي توظف بنجاح.
(املتطلب السابق ) ACF491
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وصف متطلبات التخصص االختيارية

 BA109مبادئ اإلدارة ()E( )2

يتناول املقرر مفاهيم املنظمة وخصائصها وأشكالها القانونية .ويركز على توفير فهم شامل لوظائف املنظمة
(اإلنتاج والتسويق والتمويل واملوارد البشرية واملعرفة واملعلومات واإلدارة  .باإلضافة إلى ذلك ،فإنه يغطي
عالقة املنظمة مع البيئة احمليطة بها.
(املتطلب السابق )BA108

 ECO208نقود وبنوك ()E

هذا املقرر هو دراسة متهيدية لدور املال في النظام االقتصادي ،مع التركيز على األسواق واملؤسسات ،حيث
يوجد العديد من املجاالت التي تؤدي إلى جوانب مختلفة من االقتصاد الكلي احلديث .يركز املقرر على
بعض العناصر املفيدة على التعليم اقتصادي الفعال ويغطي املجاالت الفرعية ،األسواق املالية واملؤسسات
املالية والبنوك املركزية والتمويل الدولي والنظرية النقدية .وسوف يركز الطالب اهتمامهم على األسواق
واملؤسسات وتقدمي النظرية النقدية.
(املتطلب السابق )ECO102 + ACF151 :

ACF231

احملاسبة الضريبية

يتناول املقرر مختلف جوانب الضرائب ،مثل دفع الضرائب بشكل عام والضرائب املزدوجة والتهرب الضريبي
واملساواة الضريبية .وعلى وجه اخلصوص ،يتم تغطية اجلوانب النظرية والعملية لضريبة الدخل وقوانني
ضريبة املبيعات في العالم ويوضح ذلك من خالل األمثلة واحلاالت.
(املتطلب السابق )ACF204

ACF241

محاسبة حكومية

سوف يغطي املقرر املفاهيم األساسية للمبادئ واملمارسات احملاسبية في احلكومة واملنظمات غير الهادفة
للربح ومفاهيم امليزانية وتخصيص حسابات الصندوق للوحدات احلكومية والرقابة املالية.
(املتطلب السابق )ACF102

 BA241أساليب كمية في اإلدارة ()E

يقدم املقرر مقدمة ملفاهيم وتطبيقات األساليب الكمية في اإلدارة ،وهو يطور الكفاءة الرياضية واإلحصائية
الالزمة لتسهيل التقدم في مقررات إدارة العمليات واتخاذ القرارات التجارية ،ولكن هذا املقرر يعتمد على
املفاهيم والتحليل الذي تدرس في مبدأ اإلحصاء ( .)STA101يركز املقرر على تطوير األساليب الكمية مثل
البرمجة اخلطية واحلساسية والنظرية الثنائية ومشاكل اإليصال والتخصيص ونظرية الشبكة والطابور
باإلضافة إلى خط االنتظار ونظرية اللعبة واحملاكاة .وتستخدم األساليب الكمية في جميع قطاعات األعمال
واحلكومة والقطاع غير الربحي لالقتصاد .ويجب أن تساهم املشاركة الفعالة في صنع القرار وفهم وتفسير
البيانات اإلحصائية.
(املتطلب السابق )STA101
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ACF455

احلاكمية املؤسسية

يتناول املقرر عدداً من املواضيع املتعلقة باملفاهيم األساسية حلوكمة الشركات وتطور الفكر املؤسسي
والتحديات األخالقية التي تواجه حوكمة الشركات وعشرة مبادئ لضمان فعالية حوكمة الشركات .كما
يتناول املقرر مفهوم نظرية الوكالة ومبادئها وواجباتها وحقوق املساهمني وعالقتها بحوكمة الشركات
ودور اجلهات املعنية في حوكمة الشركات (جلنة التدقيق ومجلس اإلدارة واملدققني اخلارجيني واملدققني
الداخليني) .وعالوة على ذلك ،يتناول املقرر إدارة املخاطر وكفاية رأس املال وإدارة مخاطر االئتمان وإدارة
مخاطر السيولة وإدارة اخلزينة وإدارة املخاطر وإدارة محفظة السيولة املستقرة وإدارة مخاطر السوق وإدارة
مخاطر أسعار الفائدة وإدارة مخاطر العملة والشفافية واإلفصاح في البيانات املالية للبنوك والعالقة بني
حتليل املخاطر واإلشراف على البنوك.
(املتطلب السابق )ACF354

 ACF492مواضيع مختارة في احملاسبة والتمويل ()E

يقدم املقرر بعض املواضيع في احملاسبة واملالية ،وهو ميكن مجموعات صغيرة من الطالب املتقدمني للعمل
على مواضيع مختارة في محاسبة ومتويل الفوائد وتطوير قدرتها على متابعة املصنفات ذات الصلة والقيام
بعمل مستقل .قد تتغير محتويات املقرر من سنة إلى أخرى اعتماداً على مصلحة أعضاء هيئة التدريس
والطالب.
(املتطلب السابق )ACF312
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بكالوريوس

في نظم املعلومات
اإلدارية
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اخلطة الدراسية
رمز املقرر
CS104
BA108
MATH102
ACF101
POL110
ENG111

رمز املقرر
ENG112
HR106
ACF151
ARB101
ECO102
-

رمز املقرر
BA161
BA109
STA101
HBH105
MIS231
MIS211

السنة األولى – الفصل األول (18ساعة معتمدة)
الساعات
اسم املقرر
املعتمدة
3
مهارات احلاسوب
3
مبادئ االدارة ()E( )1
3
رياضيات االعمال ()E
3
مبادئ احملاسبة ()E( )1
3
مدخل الى العلوم السياسية
3
إجنليزي فوق املتوسط
السنة األولى – الفصل الثاني (18ساعة معتمدة)
الساعات
اسم املقرر
املعتمدة
3
اجنليزي متقدم
3
حقوق االنسان
3
ادارة مالية ()1
3
اللغة العربية
3
مبادئ االقتصاد اجلزئي ()E
3
اختياري جامعة ()1

املتطلب السابق
-

املتطلب السابق
ENG 111
ACF 101
-

السنة الثانية – الفصل األول ( 18ساعة معتمدة)
الساعات
اسم املقرر
املتطلب السابق
املعتمدة
3
مقدمة في ريادة االعمال
BA 108
3
مبادئ االدارة ()E( )2
MATH 102
3
مبادئ االحصاء
3
تاريخ و حضارة البحرين
CS 104
3
البرمجة وهياكل البيانات
BA 108+CS 104
3
نظم املعلومات االدارية
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السنة الثانية – الفصل الثاني ( 18ساعة معتمدة)
رمز املقرر

اسم املقرر

BA218
MIS240
BA241
MIS251
BA307

اختياري جامعة ()2
مبادئ التسويق ()E

رمز املقرر
ECO103
BA238
MIS255
BA349
MIS344
-

رمز املقرر
MIS321
MIS332
MIS312
MIS314
MIS356

الساعات
املعتمدة
3
3
3
3
3
3

البنى التحتية لنظم املعلومات
اساليب كمية في االدارة ()E
ادارة موارد املعلومات
اساليب البحث العلمي ()E

املتطلب السابق
BA 108
MIS 231
STA 101
MIS 211
-

السنة الثالثة – الفصل األول ( 18ساعة معتمدة)
الساعات
اسم املقرر
املتطلب السابق
املعتمدة
ECO 102
3
مبادئ االقتصاد الكلي ()E
BA 109
3
ادارة املوارد البشرية ()E
MIS 211
3
ادارة قواعد املعرفة
BA 241+BA 109
3
ادارة العمليات ()E
MIS 240
3
مقدمه في نظم قواعد البيانات
3
متطلب تخصص اختياري ()1
السنة الثالثة – الفصل الثاني ( 18ساعة معتمدة)
الساعات
اسم املقرر
املعتمدة
3
متطلب تخصص اختياري ()2
3
حتليل نظم املعلومات
3
البرمجة املرئية
3
نظم دعم القرار االلكترونية
3
نظم املعلومات املتكاملة
3
تدقيق نظم املعلومات
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املتطلب السابق
MIS 344
MIS 231
MIS 211
MIS 211
MIS 211

رمز املقرر
MIS343
MIS361
MIS363
MIS445
MIS462

رمز املقرر
MIS422
MIS464
MIS456
MIS454

السنة الرابعة – الفصل األول ( 15ساعة معتمدة)
الساعات
اسم املقرر
املتطلب السابق
املعتمدة
MIS 240
3
امن تظم املعلومات
MIS 211
3
االعمال االلكترونية
MIS 312+ MIS 314
3
موضوعات خاصة لنظم املعلومات
MIS 240
3
احلوسبة املتنقلة
3
 90ساعة معتمدة
تدريب ميداني
السنة الرابعة – الفصل الثاني ( 12ساعة معتمدة)
الساعات
اسم املقرر
املعتمدة
3
تصميم وتنفيذ نظم املعلومات
بحث تطبيقي في نظم املعلومات
3
االدارية
3
ادارة مشاريع نظم املعلومات
3
اخالقيات نظم املعلومات االدارية

املتطلب السابق
MIS 321
MIS 462
BA 241
MIS 240

وصف متطلبات التخصص اإلجبارية
 ACF101مبادئ احملاسبة ()E( )1

يركز املقرر على مفاهيم احملاسبة واألسس والفرضيات واملعادلة احملاسبية األساسية ودورة احملاسبة
(التدوين والعملية احلسابية وإعداد ميزان احملاكمة والبيانات املالية) وتعديل املدخالت ودورة احملاسبة
لتسويق الشركة وحساب تكلفة املخزون في إطار أنظمة اجلرد الدورية والدائمة.

(املتطلب السابق ال يوجد)

 STA101مبادئ اإلحصاء

يعد مقرر مبادئ اإلحصاء مقرر متقدم وتكاملي جلميع طالب كليتني (العلوم اإلدارية واآلداب والعلوم).
ميثل هذا املقرر للطلبة حتدي ممتع حول كيفية تقدمي وصف البيانات اإلحصائية املتعلقة باحلياة العملية
للطالب ،كما يدرس املقرر اإلحصاء االستداللي كترابط وتكامل لتوظيفه عملياً .يوظف الطالب جميع
املعارف املكتسبة من مقررات إدارة األعمال السابقة إلى جانب هذا املقرر.

(املتطلب السابق )MATH102
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 ECO102مبادئ االقتصاد اجلزئي ()E

االقتصاد هو كيفية تلبية رغبات الناس في مواجهة املوارد احملدودة .يتناول املقرر فرعني رئيسيني لالقتصاد
هما االقتصاد اجلزئي واالقتصاد الكلي .يتناول االقتصاد اجلزئي سلوك األسر املعيشية والشركات الفردية
وهو موضوع هذا املقرر .يتعلق هذا املقرر بأداء الصناعات الفردية وسلوك وحدات اتخاذ القرارات
االقتصادية الفردية :تبحث شركات األعمال واألسر القرارات التي تتخذها الشركات الفردية واملستهلكني
وكيف يتم تنسيق هذه القرارات في األسواق .يتناول املقرر بالتفصيل دراسة كيفية اتخاذ األسر قرارات
بشأن ماهية السلع التي تشتريها وكيفية اتخاذ الشركات قرارات بشأن ما ميكن إنتاجه وكيفية إنتاجه
واجلهة املنتجة له .متنح دراسة سلوك األسر والشركات النظرة الثاقبة والضرورية لفهم كيف ميكن للتفاعل
بني طلبات املستهلكني وإمدادات املنتجني في السوق أن يقوم بتحديد األسعار.

(املتطلب السابق ال يوجد)

 MATH102رياضيات األعمال ()E

يركز هذا املقرر على موضوعات الرياضيات التجارية مثل نظرية املجموعات وصيغة املسافة ومعادالت
اخلط واملصفوفات والتكامل واالشتقاق .سيتعلم الطالب خالل هذه املقرر أنواع الوظائف املختلفة ويكون
قاد ًرا على حل مسائل الدالة ورسمها بيانياً .كما سيطور املقرر من قدرة الطالب ومهاراته في الرياضيات
بشكل عام.

(املتطلب السابق ال يوجد)

 ECO103مبادئ االقتصاد الكلي ()E

مت تصميم مقرر مبادئ االقتصاد الكلي كمقرر افتتاحي على مستوى الكلية في االقتصاد الكلي وكأساس
للدراسة في الكلية .تتضمن محتويات املقرر حتليل الدخل القومي ومكوناته واملؤشرات االقتصادية والتضخم
والبطالة والنقود والبنوك وسياسات االستقرار والسياسة املالية والنقدية احلكومية والنمو االقتصادي
والتجارة العاملية .سيتمكن الطالب عند االنتهاء من املقرر من إنشاء وتفسير وتصنيف وحتليل الرسوم
البيانية واملخططات والبيانات من أجل وصف وشرح املفاهيم االقتصادية.

(املتطلب السابق )ECO102

 POL110مدخل إلى العلوم السياسية ()E

يقدم املقرر للطالب املفاهيم واألفكار األساسية في مجال العلوم السياسية .يعرف املقرر الطالب العالقة
بني العلوم السياسية والتخصصات األخرى ويطور فهمهم للمفاهيم األساسية مثل «الدولة» و»احلكومة»
و»األحزاب السياسية» و»جماعات املصالح» .يشدد املقرر على موضوعات مهمة مثل النظام السياسي
والتنشئة السياسية والرأي العام وكذلك العالقات الدولية .كما يعرف الطالب بتطور النظام الدولي
والسياسة اخلارجية واملنظمات الدولية.

(املتطلب السابق ال يوجد)
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 BA108مبادئ اإلدارة ()E) (1

هو مقرر متهيدي لدراسة اإلدارة والدور الذي تضطلع به في املنظمات .يعرف املقرر الطالب على أفكار
املستويات اإلدارية واملهارات واملفاهيم اإلدارية ويطور فهمهم لكيفية عمل املوظفني واملديرين الناجحني.
يبدأ املقرر بلمحة تاريخية عن مجال اإلدارة وتطور األفكار اإلدارية .باإلضافة إلى ذلك يركز على عملية
اإلدارة أو الوظائف اإلدارية مثل التخطيط والتنظيم والقيادة والهيمنة.

(املتطلب السابق ال يوجد)

 BA218مبادئ التسويق ()E

يقدم هذا املقرر خلفية واسعة ملفهوم التسويق ودور التسويق في املؤسسة والبيئة اخلارجية .كما يقدم
للطالب األدوات األساسية وبعض األدوات املتقدمة للتسويق .سيتعلم الطالب خالل املقرر التفكير كأنه
مس ّوق وسيفهم كيف يستخدم مديرو التسويق عناصر التسويق لتمكني مؤسسة أعمالهم من احلصول على
ميزة تنافسية.

(املتطلب السابق )BA108

 BA307أساليب البحث العلمي ()E

يدرس املقرر نطاق وأهمية البحوث التجارية ويعرف الطالب على مختلف جوانب البحوث التجارية وأنواعها
وأدواتها وأساليبها .سيتعلم الطالب كيفية تطبيق تقنيات البحوث التجارية على مواقف احلياة احلقيقية.
يغطي املقرر مواضيع مثل حتديد املوضوع من قبل الطالب واقتراح الفرضية وصياغة البحوث البحثية
وتطوير بحث األدب واختيار تصميم البحوث واملنهجيات .باإلضافة إلى ذلك ،سيتعلم الطالب تقنيات جمع
املعطيات األولية والثانوية مع تطبيقها على مشاكل محددة وتوسيع النطاق وتصميم أداة البحث وتصميم
النماذج.

(املتطلب السابق ال يوجد)

 BA109مبادئ اإلدارة ()E( )2

يتناول املقرر مفاهيم املنظمة وخصائصها وأشكالها القانونية .يركز املقرر على توفير فهم شامل لوظائف
املنظمة :اإلنتاج والتسويق والتمويل واملوارد البشرية واملعرفة واملعلومات واإلدارة .باإلضافة إلى ذلك ،فإنه
يغطي عالقة املنظمة مع البيئة احمليطة بها.

(املتطلب السابق )BA108

 ACF151اإلدارة املالية ()E( )1

يعرف املقرر الطالب على مفاهيم وأدوات اإلدارة املالية ويركز على اتخاذ القرارات في سياق مالي ولذلك
فهو يبحث التقنيات التي تستخدم في األعمال التجارية التخاذ القرارات التي تتوافق مع اجلهود الرامية
إلى زيادة ثروة أصحاب األعمال في بيئة الشركات .تشمل املوضوعات التي مت تناولها على سبيل املثال ال
احلصر التحليل املالي والقيمة الزمنية للنقود وميزانية رأس املال واملخاطر والعائد وتقييم التدفقات النقدية
املستقبلية وتقييم األسهم والسندات والتمويل طويل األجل.

(املتطلب السابق )ACF101
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 MIS211نظم املعلومات اإلدارية

يقدم هذا املقرر احللول املستندة إلى الكمبيوتر للمشاكل التي تواجهها في بيئة األعمال .يركز املقرر على
النظم ومفاهيم وتقنيات نظم املعلومات .سيتعلم الطالب أكثر الطرق فاعلية الستخدام أنظمة املعلومات
لتحقيق مزايا تنافسية للشركة .تشمل املوضوعات :أنواع أنظمة املعلومات وتطبيقات الكمبيوتر وتكنولوجيا
املعلومات واكتساب ميزة تنافسية مع املوارد الرئيسية ألنظمة معلومات تقنية املعلومات ودمج البيئات
املتعاونة والتجارة اإللكترونية وأنظمة دعم القرار وتخطيط موارد املؤسسة وإدارة عالقات العمالء وإدارة
سلسلة التوريد وقواعد البيانات ومستودعات البيانات.

(املتطلبات السابقة )BA108 + CS104

 MIS231البرمجة وهياكل البيانات

يقدم املقرر للطالب مفاهيم البرمجة املنظمة مع أدوات البرمجة .كما يقدم أنواع هياكل البيانات والعمليات
البدائية املرتبطة بكل منط وتنفيذ سي ++لبعض العمليات األولية .املوضوعات التي سيتم تغطيتها
(اخلوارزميات ،سي ،++أدوات لغة البرمجة (املدخالت واإلخراج واالختيار والتكرار واألساليب واملصفوفات)
وأنواع هياكل البيانات (القائمة املرتبطة واملجموعات والصفوف واألشجار).

(املتطلب السابق )CS104

 MIS332البرمجة املرئية

يقدم هذا املقرر للطالب مفاهيم البرمجة املرئية وأدواتها وعناصرها واستخدامها في حل املشكالت.
سيتعلم الطالب كيفية تصميم وكتابة وتنفيذ البرنامج مع لغة البرمجة باستخدام فيجوال بيسك (Visual
 .)BASICيتم تغطية املوضوعات التالية في هذا املقرر :واجهة املستخدم مع أدواتها (مربعات احلوار
ومربعات النصوص واألزرار ومربعات القوائم ومربعات التحرير وأزرار الراديو وأزرار االختيار وما إلى ذلك)
والدورات وبيانات االختيار وأجهزة ضبط الوقت .سيتعلم الطالب ً
أيضا كيف ميكن أن تقوم أدوات فيجوال
بيسك ( )Visual BASICبالرسوم املتحركة وإنشاء مستعرض ويب وتوصيل برنامج مرئي أساسي بقاعدة
بيانات.

(املتطلب السابق )MIS231

 BA238إدارة املوارد البشرية ()E

هذا املقرر هو مقرر متهيدي في مجال إدارة املوارد البشرية لتعريف الطالب باملعرفة التفصيلية والفهم
املرتبط باملجال .يغطي املقرر النظريات واملبادئ واملفاهيم الرئيسية املرتبطة مبؤشر إدارة املوارد البشرية.
كما ميكن الطالب من مواجهة التحديات والصعوبات الرئيسية التي تواجههم في بيئة إدارة املوارد البشرية
ويقدم لهم األدوات والتقنيات واملمارسات املستخدمة من قبل متخصصي إدارة املوارد البشرية للتعامل مع
املشاكل والقضايا التي صودفت في مكان العمل والتي قد يكون بعضها غير محدد املعالم.

(املتطلب السابق )BA109
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 BA241أساليب كمية في اإلدارة ()E

يقدم هذا املقرر مقدمة عن املفاهيم والنظريات واملبادئ املرتبطة وتطبيق األساليب الكمية في اإلدارة .يقوم
املقرر بتطوير الكفاءة الرياضية واإلحصائية الالزمة لتسهيل التقدم في مجاالت مثل إدارة العمليات الالزمة
التخاذ القرارات .يعتمد املقرر على املفاهيم والتقنيات التحليلية التي تدرس في مبدأ اإلحصاء (.)STA101
يركز املقرر على تطوير األساليب الكمية األكثر تطوراً مثل البرمجة اخلطية واحلساسية والنظرية الثنائية.
وتستخدم األساليب الكمية في جميع قطاعات األعمال واحلكومة والقطاع غير الربحي لالقتصاد .يجب أن
تساهم املشاركة الفعالة في صنع القرار وفهم وتفسير البيانات اإلحصائية.

(املتطلب السابق )STA101

MIS240

البنى التحتية لنظم املعلومات

يقدم هذا املقرر للطالب دراسة متقدمة للبنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات الالزمة لتشغيل وتطبيق نظم
املعلومات .يتم تناول املوضوعات املتعلقة بأنظمة التشغيل (الهيكل والوظائف واألنواع واألمن) وشبكات
الكمبيوتر (العناصر والبروتوكوالت والتطبيقات) واحلوسبة السحابية ومراكز البيانات التي سيتم تغطيتها
في املقرر.

(املتطلب السابق )MIS231

MIS251

إدارة موارد املعلومات

يهدف املقرر إلى توسيع نطاق معرفة الطالب التفصيلية ببيئة األعمال من خالل تعريف الطالب بكيفية
إدارة موارد املعلومات في بيئة األعمال .يطرح املقرر مواضيع تشمل تأثير تكنولوجيا املعلومات على األعمال
التجارية واستراتيجية تكنولوجيا املعلومات وحوكمة تكنولوجيا املعلومات وعمليات تكنولوجيا املعلومات
وتخطيط تكنولوجيا املعلومات ودور مدير املعلومات في املؤسسة.

(املتطلب السابق )MIS211

 MIS312نظم دعم القرار اإللكتروني

الهدف من هذا املقرر هو استكشاف مجال نظم دعم القرار والتحقق من الدعم الفعال للتقنيات األساسية
املرتبطة بها لعملية صنع القرار .كما يهدف املقرر إلى تطوير فهم املنهجيات والتقنيات والنمذجة املستخدمة
في نظم دعم القرار وذكاء األعمال التجارية.

(املتطلب السابق )MIS211

 MIS314نظم املعلومات املتكاملة

يوفر املقرر مراجعة شاملة ألنظمة املؤسسة ،مع التركيز بشكل خاص على العمليات التجارية املتكاملة مع
أنظمة إدارة موارد الشركة ( .)ERPيوفر املقرر تغطية مفصلة لبنية أنظمة املؤسسة والبيانات في أنظمة
املؤسسة ومنصات تطبيق أنظمة إدارة موارد الشركة ( .)ERPيغطي هذا املقرر ً
أيضا العمليات التجارية
الرئيسية التي تدعمها أنظمة إدارة موارد الشركة ( .)ERPاحلديثة.

(املتطلب السابق )MIS211
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MIS321

حتليل نظم املعلومات

يقدم املقرر للطالب حتليل نظم املعلومات ويوفر مهارات حتليل متطلبات نظم املعلومات ومواصفات النظام
املنطقي ،سيتعلم الطالب العديد من النهج واألدوات املنهجية إلدارة عملية التحليل والتقنيات التي من شأنها
أن تسمح لهم بتحليل النظم في بيئة الفريق.

(املتطلب السابق )CS331

 MIS344مقدمة في نظم قواعد البيانات

يعمل هذا املقرر على تطوير معرفة الطالب وفهم أنظمة قواعد البيانات ،فهو يقوم بتوسيع فهم الطالب
ملناهج صيانة امللفات ومعاجلتها من خالل تقدمي وشرح مفاهيم أنظمة قواعد البيانات وتطور أنظمة
قواعد البيانات وأنواع قواعد البيانات ،ويتم أخيراً توضيح ما يلي بشكل شامل :الكيان واخلصائص وقاعدة
البيانات العالئقية وبنية قاعدة البيانات وطرق منذجة قاعدة البيانات وتعريف البيانات ولغات معاجلة
قاعدة البيانات مثل لغة قواعد البيانات (.)SQL

(املتطلب السابق )MIS240

 MIS343أمن وحماية نظم املعلومات

يغطي املقرر مواضيع مختلفة تتعلق باملبادئ واملمارسات األمنية لنظم املعلومات ويشمل مواضيع مفاهيم
أمن املعلومات األساسية وتقنيات الهجوم الشائعة وسياسات األمان وأدوات التشفير األساسية وأنظمة
التوثيق والتحكم في الوصول وأنواع البرامج الضارة .باإلضافة إلى ذلك ،يبحث املقرر في القضايا القانونية
واألخالقية املتعلقة بأمن أنظمة املعلومات.

(املتطلب السابق )MIS240

 BA349إدارة العمليات ()E

مت تصميم املقرر لتزويد الطالب باملعرفة واملهارات ذات الصلة مع التحول الفعال للمدخالت (املواد والعمالة
ورأس املال واإلدارة (إلى املخرجات (املنتجات أو اخلدمات) بطريقة تستكشف مقترحات قيمة الشركة
لعمالئها مبا يتوافق مع استراتيجية األعمال في هذه الشركة .يشمل املقرر مواضيع اختيار وتصميم
املنتجات وتخطيط القدرات واختيار العمليات وموقع املرافق والتصميم واجلدولة وتخطيط اإلنتاج الكلي
وتخطيط املتطلبات املادية وأنظمة التصنيع احلديثة وأسس املستقبل .يساهم املقرر في تطوير الطالب
كمحترفني مستقلني ومسؤولني في بيئة األعمال.

(املتطلبات السابقة )BA109 + BA241

MIS255

إدارة قواعد املعرفة

يقدم املقرر للطالب مفاهيم إدارة املعرفة والقوى التي تقود أنظمة إدارة املعرفة .سيدرس الطالب املسائل
املتعلقة بإدارة املعرفة وأنواع املعرفة وتوليد املعرفة ونقل املعرفة وحلول إدارة املعرفة وتقنيات إدارة املعرفة
والبنية التحتية ألنظمة إدارة املعرفة .ويعرف املقرر الطالب على تطبيقات أنظمة إدارة املعرفة.

(املتطلب السابق )MIS211
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 MIS356تدقيق نظم املعلومات

يقدم املقرر املفاهيم األساسية لتدقيق ومراقبة نظم املعلومات ،حيث ينصب التركيز الرئيسي لهذا املقرر
على فهم ضوابط التدقيق وأنواع الضوابط وأثرها وكيفية إدارتها وتدقيقها .سيقدم املفاهيم والتقنيات
املستخدمة في عمليات تدقيق نظم تكنولوجيا املعلومات ونظم املعلومات وسيتعلم الطالب إدارة التدقيق
والتعامل مع أفضل املمارسات واملعايير واملتطلبات التنظيمية وحتكم املعلومات والضوابط.

(املتطلب السابق )MIS211

 MIS361األعمال اإللكترونية ()E

يوفر هذا املقرر للطالب معرفة متقدمة باملفاهيم التكنولوجية واآلثار االقتصادية والدستور الهيكلي ألنظمة
األعمال اإللكترونية مثل التجارة من شركة لشركة والتجارة من شركة ملستهلك والتجارة من مستهلك
ملستهلك والتجارة من احلكومة إلى إدارة األعمال وأي تقنية ناشئة أخرى .كما سيتم تغطية حلول أنظمة
املؤسسة وتقنيات الدفع وقضايا أمن املعلومات وعالقات العمالء والقضايا االجتماعية والقانونية .يركز
املقرر على كيفية تنفيذ األعمال إلكترونياً من خالل مجموعة من املنصات الرقمية.

(املتطلب السابق )MIS211

 MIS363موضوعات خاصة لنظم املعلومات

يهدف هذا املقرر إلى تزويد الطالب مبعرفة تفصيلية باملوضوعات املختارة في أنظمة املعلومات التي تعكس
االجتاهات الناشئة أو مجاالت االهتمام بنظم املعلومات التي لم تتم تغطيتها بتعمق في املقررات األخرى
في درجة البكالوريوس في نظم املعلومات اإلدارية .يتناول املقرر حال ًيا التطورات والبحث في املوضوعات
التالية :الوسائط االجتماعية وإنترنت األشياء واحلوسبة السحابية والبيانات الضخمة .فإن املقرر بالتالي
يتيح للطالب معرفة املوضوعات اجلديدة واملستجدة املتعلقة باستخدام تقنيات نظام املعلومات اجلديدة
واملبتكرة وأساليب اإلدارة وقضايا االندماج والقضايا املعاصرة ذات الصلة التي تؤثر على نظم املعلومات
اإلدارية .يغطي املقرر مجاالت املعرفة ذات األهمية املهنية ملمارسي ومديري نظم املعلومات .ستتم مراجعة
محتويات املقرر بشكل دوري (مع مراعاة املوافقات ذات الصلة من الكلية واجلامعة) لتضمني مواضيع أو
بحوث أخرى لها أو من احملتمل أن يكون لها تأثير كبير على تطوير واستخدام نظم املعلومات.

(املتطلبات السابقة )MIS312 + MIS314

MIS422

تصميم وتنفيذ نظم املعلومات

يقدم املقرر معرفة متقدمة ملراجعة تطوير نظم املعلومات وحتويل مواصفات النظام اجلديد إلى تصميم.
يزود املقرر تصميم مخرجات فعالة وتصميم مدخالت فعالة وتصميم قاعدة البيانات وتصميم واجهة
املستخدم الفعالة وتصميم إجراءات دقيقة إلدخال البيانات ووثائق التصميم والتشفير والتجربة واحلصول
على موافقة املستخدم وتدريب املستخدمني وتنفيذ النظام.

(املتطلب السابق )MIS321
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 MIS464بحث تطبيقي في نظم املعلومات اإلدارية

يطبق الطالب منهجيات البحث املناسبة بشكل منهجي بهدف تطوير إما تطبيق برمجي مع تقرير بحثي
مصاحب له أو تقرير بحث شامل يستند إلى مشروع بحث آخر ساري املفعول مت اختياره من قبل الطالب
ومت اعتماده من قبل احملاضر .سيتم توجيه مشروع البحث عادة الذي مت إجراؤه إلى صعوبات أو مواقف
مشاريع حقيقية ،مما مينح فرصة فردية للطالب لتحمل مسؤولية تنفيذ البحوث التطبيقية مع توجيهات من
املشرف .سيوظف الطالب املعرفة واملهارات املكتسبة في املقررات التي سبق دراستها وتنفيذها في البحث.
سيطلب من الطالب تخطيط العمل والوفاء باملواعيد النهائية ،كما يجب عليهم إثبات نتائج التحقيق وكتابة
تقرير شامل.

(املتطلب السابق )MIS462

 MIS445احلوسبة املتنقلة

يغطي هذ املقرر بشكل شامل جميع جوانب احلوسبة املتنقلة ومنصات احلوسبة املتنقلة والشبكات
الالسلكية واألبنية واألمن واإلدارة وتطبيقات احلوسبة احملمولة مثل الرسائل املتنقلة ووكالء األجهزة
احملمولة وتطبيقات االستشعار .يتعامل املقرر مع أساسيات تقنية األجهزة احملمولة ويبني عليها بشكل
تدريجي للنظر في موضوعات أكثر تعقي ًدا ،مبا في ذلك االتصاالت الشبكية والالسلكية وتطبيقات احلوسبة
احملمولة واملنصات والبرامج الوسيطة والشبكات احمللية الالسلكية والشبكات الشخصية واألمان الالسلكي
واملواقع الالسلكية واإلدارة الالسلكية والدعم.

(املتطلب السابق )MIS240

 MIS454أخالقيات نظم املعلومات اإلدارية

يهدف هذا املقرر إلى تزويد الطالب بأساس قوي حول املبادئ واملفاهيم التي تقوم عليها دراسة األخالق
واكتسابهم معرفة عميقة حول كيفية تأثير املفاهيم واإلجراءات األخالقية على مجال إدارة نظم املعلومات.
يركز املقرر على املفاهيم األساسية لألخالقيات واملعايير األخالقية لنظم املعلومات واملهنيني ومستخدمي
أنظمة املعلومات والقضايا األخالقية املتعلقة باخلصوصية واجلرائم الرقمية.

(املتطلب السابق )MIS240

MIS456

إدارة مشاريع نظم املعلومات

يناقش هذا املقرر العمليات واألساليب والتقنيات واألدوات التي تستخدمها املؤسسات إلدارة مشاريع أنظمة
املعلومات اخلاصة بها .يغطي املقرر منهجية بدء وتخطيط وتنفيذ وإشراف وإغالق املشاريع .يعتبر هذا
املقرر أن إدارة املشروع في املؤسسة احلديثة هي نشاط دقيق قائم على الفريق ،حيث تعد األمناط املختلفة
من التقنيات مبا في ذلك برامج إدارة املشاريع باإلضافة إلى البرامج لدعم التعاون اجلماعي جز ًءا ال يتجزأ
من عملية إدارة املشروع .يقر هذا املقرر ً
أيضا بأن إدارة املشروع تنطوي على استخدام املوارد داخل املنظمة
باإلضافة إلى املوارد األخرى املكتسبة من خارج املؤسسة.

(املتطلب السابق )BA241

73

 MIS462تدريب ميداني

التدريب امليداني عبارة عن مقرر ذو ساعات معتمدة .مينح هذا املقرر الطالب خبرة عمل قد مت اإلعداد لها
مسبقاً .كما يدعم املقرر حتقيق األهداف الشخصية للطالب بأسلوب يتماشى مع أهداف املؤسسة أو الوكالة
فرصا الستكشاف اخليارات الوظيفية واختبار اخليارات الوظيفية وتشجيع
املهنية .يوفر التدريب الداخلي
ً
تطوير املهارات في مجال محدد .يسمح التدريب للطالب بالربط بني النظرية واخلبرة العملية باإلضافة إلى
تطوير مهارات جديدة ميكن نقلها إلى أصحاب العمل في املستقبل.

(املتطلبات السابقة  90ساعة معتمدة)

وصف متطلبات التخصص االختيارية
 MIS210نظم املعلومات املالية

يهتم نظم املعلومات املالية بكيفية تأثير نظم املعلومات احملوسبة على التقاط البيانات املالية ومعاجلتها
واالتصال بها .يعرف هذا املقرر الطالب مبكونات أنظمة املعلومات املالية ،أي األشخاص والتكنولوجيا
والتدابير والضوابط الالزمة إلدارة األعمال اإللكترونية الداخلية واخلارجية ،مع التركيز على الضوابط
الداخلية على هذه األنظمة .يقدم هذا املقرر الصعوبات في البيئة املالية من خالل احللول املعتمدة على
الكمبيوتر .يركز املقرر على مفاهيم نظم املعلومات والتكنولوجيا املطبقة في سياق األعمال ،كما يدرس
أهمية نظم املعلومات املالية في كشف ومنع االحتيال .سيتعلم الطالب أكثر الطرق فعالية الستخدام نظم
املعلومات في البيئة املالية ،كما سيكتسب الطالب فه ًما متقد ًما ألهمية تطبيق أنظمة املعلومات املالية
الفعالة في سياق األعمال.

(املتطلبات السابقة )MIS211 + ACF101

 BA258نظرية املنظمة ()E

يتناول املقرر املواضيع واملسائل الرئيسية املتعلقة بالنظرية التنظيمية التي تساعد الطالب في فهم وحتليل
املنظمات .يبحث املقرر ماهية املنظمة وكيفية عملها وسبب نشأتها وأهدافها .كما يتناول املقرر املسائل
املتعلقة بدورة حياة املنظمات :كيف تنمو وتنجو وكذلك موضوع البيئة التي تعمل فيها املنظمة .باإلضافة
إلى ذلك ،يتضمن النظريات واملعلومات العملية حول أنواع مختلفة من الهياكل التنظيمية والتغيير التنظيمي
والثقافة التنظيمية واالبتكار داخل املنظمات.

(املتطلبات السابقة )BA109 + ENG111

 BA332االتصاالت التجارية

يتناول املقرر املفاهيم األساسية لالتصاالت التجارية املكتوبة والشفوية .يركز املقرر على أهمية عملية
التواصل وأهدافها وأنواعها حيث يتيح للطالب حتقيق الكفاءات في كتابة األعمال التجارية مبا في ذلك
أنباء الرسائل التجارية السارة أو السيئة واملذكرات والبريد اإللكتروني والرسائل املقنعة والتقارير الرسمية.
كما يعزز املقرر قدرات الطالب في استخدام االتصاالت اإللكترونية والتكنولوجيا املالئمة لوظائف األعمال
املعاصرة .باإلضافة إلى ذلك ،فإنه ميهد الطريق لتنمية الطالب الشخصية كمحترفني في عالم األعمال.
(املتطلبات السابقة )BA108 + ENG102
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MIS436

تطوير تطبيقات الويب

يغطي هذا املقرر املفاهيم املطلوبة إلثبات املعرفة الدقيقة ببرمجة خوادم تطبيقات الويب .سيكتسب الطالب
معرفة متقدمة بالعناصر املعمارية األساسية في برمجة مواقع الويب التي تنتج احملتوى بشكل فعال .تتضمن
أدوات التطوير األساسية التي سيتم تقدميها :إتش تي إم إل ( )HTMLوجافا سكريبت ( )JavaScriptوبي
إتش بي ( .)PHPكما سيغطي املقرر املوضوعات ذات الصلة التي تتناول تطوير احملتوى عند الضرورة حتى
يتمكن الطالب من بناء تطبيقات مهمة.

(املتطلب السابق ال يوجد)

 MIS465ذكاء األعمال

يقدم هذا املقرر الدراسي مفاهيم ذكاء األعمال مع إمكانياتها التي تشمل قدرات الذاكرة التنظيمية
وإمكانيات التكامل وإمكانيات العروض التقدميية وأدوات وتقنيات ذكاء األعمال .يغطي محتوى املادة في
هذا املقرر مختلف جوانب استقصاء املعلومات ،مبا في ذلك تأثيرات األعمال والتقنيات واإلدارة وتطوير
استقصاء املعلومات.

(املتطلبات السابقة )MIS255 + BA108
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بكالوريوس

في العلوم السياسية
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اخلطة الدراسية
رمز املقرر

POL101
CS101
ENG101
MATH101
-

رمز املقرر

BA101
ACC101
ENG102
HR106
POL 131

رمز املقرر

ARB101
BA161
ECO104
HBH105
STA101
POL 124

رمز املقرر
BA211
POL 121
POL 125
POL 211
POL 268

السنة األولى – الفصل األول (15ساعة معتمدة)
الساعات املعتمدة
اسم املقرر
3
مدخل إلى العلوم السياسية
3
مهارات احلاسوب
3
اللغة االجنليزية ()1
3
رياضيات األعمال
3
جامعة اختيارية ()1
السنة األولى – الفصل الثاني (15ساعة معتمدة)
الساعات املعتمدة

اسم املقرر
مبادئ اإلدارة ()1
مبادئ احملاسبة ()1
اللغة االجنليزية ()2
حقوق اإلنسان
مبادىء العالقات الدولية

3
3
3
3
3

السنة الثانية – الفصل األول (18ساعة معتمدة)
الساعات املعتمدة
اسم املقرر
3
اللغة العربية
3
مقدمة في ريادة األعمال
3
مبادئ االقتصاد اجلزئي
3
تاريخ وحضارة البحرين
3
مبادئ اإلحصاء
3
مبادىء قانون
السنة الثانية – الفصل الثاني (18ساعة معتمدة)
اسم املقرر
مبادئ التسويق
نظم سياسية مقارنة
قانون دستورى
الفكر السياسى القدمي والوسيط
جامعة اختيارية ()2
قراءات سياسية باللغة االجنليزية
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املتطلب السابق
-

املتطلب السابق
ENG101
-

املتطلب السابق
MATH101
-

الساعات املعتمدة

املتطلب السابق

3
3
3
3
3
3

BA101
POL 101
POL 124
POL 101
ENG102+POL 101

رمز املقرر

POL 234
POL 251
POL 233
POL 322
POL 312
ECO105

رمز املقرر

POL 325
POL313
POL 342
BA303
POL327

السنة الثالثة – الفصل األول (18ساعة معتمدة)
الساعات املعتمدة
اسم املقرر
3
املنظمات الدولية
3
علم اإلجتماع السياسى
3
اجلغرافيا السياسية
3
النظام السياسى البحرينى
3
الفكر السياسى احلديث واملعاصر
3
مبادئ االقتصاد الكلي
السنة الثالثة – الفصل الثاني (15ساعة معتمدة)
الساعات املعتمدة
اسم املقرر
3
النظم السياسية العربية
3
النظرية السياسية
3
السياسة اخلارجية املقارنة
3
أساليب البحث العلمي
3
اإلدارة العامة

POL 361
POL 354
POL 343
POL 362
POL 439

السنة الرابعة – الفصل األول (18ساعة معتمدة)
الساعات املعتمدة
اسم املقرر
3
منهاج العلوم السياسية
3
الرآى العام و اإلعالم
3
الدبلوماسية فى النظرية واملمارسة
3
تدريب ميدانى
3
مقرر قسم إختيارى ()1
3
قضايا دولية معاصرة ()E

رمز املقرر

السنة الرابعة – الفصل الثاني (18ساعة معتمدة)
الساعات املعتمدة
اسم املقرر

رمز املقرر

POL433

النظام اإلقتصادى الدولى ()E

3

POL 451
POL 465
POL 434

مقرر قسم إختيارى ()2

التنمية السياسية
األخالقيات فى السياسة
نظريات العالقات الدولية

3
3
3
3

POL 464

بحث تطبيقى فى العلوم السياسية

3
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املتطلب السابق
POL 131
POL 101
POL 131
POL 121
POL 211
ECO104

املتطلب السابق
POL 121
POL 312
POL 233
POL121

املتطلب السابق
BA 303
POL251
POL 234

 90ساعة معتمدة

POL 131+POL268

املتطلب السابق

POL 131+POL
268
POL 251
POL 313
POL433
POL 361 +POL
362

وصف متطلبات التخصص اإلجبارية
 POL 101مدخل الى العلوم السياسية

يهدف املقرر إلى التعرف على املفاهيم واملصطلحات األساسية مثل مفهوم السياسة ،وعلم السياسة،
والعالقة بني العلوم السياسية والعلوم اإلنسانية األخرى ،وطرق البحث في العلوم السياسية ،واملفاهيم
الرئيسية للعلوم السياسية مثل الدولة ومفهومها ونشأتها ومهامها ،وأنواع الدول ،وأشكال احلكومات،
واألحزاب السياسية ،وجماعات الضغط واملصلحة ،والرأي العام ،ومواضيع العالقات الدولية مثل السياسة
اخلارجية ،والنظام الدولي ،واملنظمات الدولية.

(املتطلب السابق ال يوجد)

 POL 131مبادىء العالقات الدولية

صمم هذا املقرر لإلحاطة باملعارف التفصيلية املتعلقة بالنظريات واملفاهيم واملبادىء الرئيسية فى
مجال العالقات الدولية واإلملام بأهم التحوالت والتفاعالت املرتبطة بالساحة الدولية وذلك من خالل
دراسة :مفهوم العالقات الدولية واملفاهيم ذات الصلة ،واإلطالع على مناهج دراسة العالقات الدولية .كما
يتناول املقرر مراحل تطور النظام السياسى الدولى وخصائصه وأهم العوامل املؤثرة فيه ،إلى جانب دراسة
السياسة اخلارجية – أهدافها واليات تنفيذها ،ودراسة القوة القومية فى العالقات الدولية ،والبحث فى
ظاهرة الصراع الدولى ،والوقوف على نظام توازن القوى ونظام األمن اجلماعى فى العالقات الدولية ،فض ً
ال
عن التعرف على األحالف العسكرية والصور الرئيسية للحروب الدولية.

(املتطلب السابق ال يوجد)

 POL 124مبادىء قانون

صمم هذا املقرر لتزويد الطالب مبعرفة تفصيلية وفهم ملفهوم القانون وخصائصه ،ومفهوم القاعدة
القانونية وانواعها ،وعالقة القانون بالعلوم اإلجتماعية ،وماهية القانون العام وفروعه املختلفة ،و يشتمل
املقرر على التعريف باحلق وانواعه وأشخاصه وكذلك احلماية القانونية للحق ،ومفهوم التشريع وانواع
التشريعات وكذلك طرق سن هذه التشريعات ،ويتضمن املقرر مفهوم الشخصية القانونية حيث يتم تناولها
من حيث اخلصائص واالنواع.

(املتطلب السابق ال يوجد)

 POL 121نظم سياسية مقارنة

يتناول هذا املقرر معرفة تفصيلية وفهم للنظم السياسية املقارنة من منظور حتليلي مقارن ،مستندا إلى
العديد من مناهج دراسة النظم السياسية املقارنة ،مع التركيز على دراسة خصائص أنظمة احلكم السياسية
املختلفة كالنظم الرئاسية والبرملانية واملختلطة واجلمعية النيابية ،وتتضمن الدراسة مناذج تطبيقية كالنظام
األمريكي ،والنظام البريطاني ،والنظام السويسري والنظام الفرنسي ،ومناذج أخرى من أنظمة الدول
النامية ،باالضافة الى مستقبل النظم السياسية في ظل العوملة.

(املتطلب السابق )POL 101
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 POL 125قانون دستوري

صمم هذا املقرر لتزويد الطالب مبعرفة تفصيلية وفهم ملفهوم الدستور والقانون الدستوري ،ومعرفة مصادر
القانون الدستوري ،وأساليب نشأة الدساتير ،وأنواع الدساتير ،واستخدام وتنظيم املعلومات لتحليل العالقة
بني الدستور والنظام السياسي وأسباب سمو القواعد الدستورية ،وتقدمي املعلومات واألفكار للمقارنة بني
طرق تعديل الدساتير ،والرقابة على دستورية القوانني ،و الطرق املختلفة لنهاية الدساتير ،وحتليل تطور
النظام الدستوري البحريني.

(املتطلب السابق )POL 124

 POL 211الفكر السياسى القدمي والوسيط

صمم هذا املقرر ليغطي املعرفة التفصيلية والفهم واملهارات األساسية وبعض املهارات املتقدمة في
املوضوعات التالية :البيئة املولدة لألفكار السياسية في حضارات الشرق القدمي ،واحلضارات الغربية
واإلسالمية في العصرين القدمي والوسيط ،مع دراسة مناذج لكبار املفكرين في احلضارة الغربية كـ(الفكر
اليوناني والروماني واملسيحي) ،واإلسالمية كـ(الفارابي ،واملاوردي ،والغزالي ،وابن خلدون) ،ذلك بهدف
الربط بني األفكار القدمية واملعاصرة ،وهو ما يستلزم التركيز عليه لفهم الظواهر السياسية ،ودراسة
القضايا الرئيسية التي شغلت التفكير السياسي في العصرين القدمي والوسيط.

(املتطلب السابق )POL 101

 POL 268قراءات سياسية باللغة االجنليزية

صمم هذا املقرر لتقدمي املعرفة والفهم املتقدم في املوضوعات التالية :الدولة الريعية ،والترابط االقتصادي،
واألمن الغذائي واملائي في الشرق األوسط .باإلضافة إلى ذلك ،مت تصميم هذا املقرر لتمكني الطالب من
استخدام املهارات املتقدمة للتعامل مع بعض املوضوعات املعقدة مثل قضية الالجئني .كما يسعى هذا املقرر
إلى متكني الطالب من استخدم مجموعة من األساليب لتحليل العديد من املوضوعات السياسية مثل صنع
السياسة العامة ،وتغير املناخ ،واحلوكمة ،واملغتربني ،والتكامل العربي.
(املتطلب السابق )ENG102 + POL101

 POL 234املنظمات الدولية

صمم هذا املقرر لتقدمي املعرفة واملهارات املتقدمة في املنظمات الدولية ويتناول املوضوعات التالية :دراسة
املنظمات الدولية باعتبارها وحدات فاعلة في النظام الدولي الى جانب الوحدات األخرى ،حيث يتناول
مفهومها ،نشأتها التاريخية ،أهدافها ،شروط العضوية فيها ،وتركيبها املؤسسي .كما يدرس شخصيتها
من الناحيتني القانونية والوظيفية على املستوى الدولي واإلقليمي .ويتطرق الى دراسة املنظمات العاملية
واالقليمية ومعايير التمييز بينهما .ويتناول أيضاً تقييم الوظائف واألعمال التي تقوم بها املنظمات الدولية،
ومدى فاعليتها في النظام الدولي ،ويحلل أثر العوملة واملتغيرات الدولية على فاعلية التنظيم الدولي .ويركز
كنماذج على منظمة األمم املتحدة وفروعها ووكاالتها املتخصصة ،جامعة الدول العربية ،مجلس التعاون
اخلليجي.
(املتطلب السابق )POL 131
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 POL 251علم االجتماع السياسي

صمم هذا املقرر ليزود الطلبة مبعرفة متقدمة حول بعض موضوعات االجتماع السياسي ،وبنطاق واسع من
أساليب التقييم والنقد ،وبعض املهارات املتقدمة في التواصل وعرض االفكار والعمل في سياقات متغيرة ،
وذلك من خالل موضوعات علم االجتماع السياسي الرئيسة مثل  :مفهوم االجتماع السياسي وموضوعاته
واالجتاهات املنهجية لدراسته ،عالقة الدولة باملجتمع ومفهوم املجتمع املدني احلديث ،النخب السياسية
ومصادر قوتها ،الرأي العام وأهميته وطرق قياسه  ،البيروقراطية ،الثقافة السياسية ،التنشئة السياسية،
اآليديولوجيا ،املشاركة السياسية ،األحزاب السياسية ،جماعات الضغط واملصلحة ،ونظريات التنمية في
الدول النامية.
(املتطلب السابق )POL 101

 POL 233اجلغرافيا السياسية

صمم هذا املقرر لتقدمي املعرفة واملهارات املتقدمة في اجلغرافيا السياسية ،ويتناول املوضوعات التالية:
املفاهيم والعناصر األساسية للجغرافيا السياسية ،ومناهج البحث العلمي في هذا اإلختصاص ،مقومات
الدولة؛ الطبيعية والبشرية واالقتصادية ،وأثرها على سلوكها السياسي داخلياً ،وعلى دورها اإلقليمي
والدولي ،وعالقة اجلغرافيا السياسية باجليوبولتكس ،نظريات القوة وأثرها على السياسة الدولية والتطورات
احلاصلة في هذا املوضوع .أثر التقدم التكنولوجي على اجلغرافيا السياسية ومفاهيمها احلديثة ،مع طرح
مناذج لبعض النزاعات االقليمية حول املياه واحلدود مع التركيز على اخلصائص اجليوبوليتيكية للوطن
العربي ومن ضمنها منطقة اخلليج العربي وبشكل خاص مملكة البحرين.
(املتطلب السابق )POL 131

 POL 322النظام السياسي البحريني

صمم هذا املقرر ليغطي املهارات واملعارف املتقدمة في املوضوعات التالية :خصائص وبيئة النظام السياسي
البحريني ،واإلطار الدستوري والقانوني لنظام احلكم البحريني ،مبا في ذلك تنظيم السلطات العامة
والعالقة فيما بينها باإلضافة إلى دراسة القوى السياسية واالجتماعية البحرينية املختلفة ،فض ً
ال عن دراسة
عمليات النظام السياسي البحريني الداخلية واخلارجية والتي يظهر من خاللها الطابع احلركي للنظام.
(املتطلب السابق )POL 121

 POL 312الفكر السياسي احلديث واملعاصر

صمم هذا املقرر ليغطي املعرفة واملهارات املتقدمة وبعض املهارات املتخصصة في املوضوعات التالية :البيئة
املولدة لألفكار السياسية في العصر احلديث واملعاصر ،مع دراسة مناذج لكبار املفكرين في احلضارة الغربية
كـ(مارتن لوثر ،وجان كالفن ،ومكيافيلي ،وتوماس هوبز ،وجون لوك ،وجان جاك روسو ،وكارل ماركس..الخ)،
والعربية واإلسالمية كـ(محمد عبده ،وعبد الرحمن الكواكبي ،ومالك بن نبي ،واسماعيل الفاروقي ،ومحمد
عابد اجلابري) ،ذلك بهدف الربط بني األفكار االصالحية والواقع الراهن ،وهو ما يستلزم التركيز على فهم
الظواهر السياسية ،ودراسة القضايا الرئيسية التي شغلت التفكير السياسي في العصر احلديث واملعاصر.
(املتطلب السابق )POL 211
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 POL 325النظم السياسية العربية

صمم هذا املقرر ليغطي املهارات واملعارف املتقدمة في املوضوعات التالية :خصائص النظم السياسية
العربية ومعايير تصنيفها وبيئاتها وآليات صنع القرار فيها ،واإلطار الدستوري والقانوني لها ،باإلضافة
إلى األيديولوجيات السائدة في الوطن العربي فض ً
ال عن مؤسسات املجتمع املدني العربي .ويتضمن
شرحا للنظام اإلقليمي العربي والنظم اإلقليمية الفرعية من خالل دراسة بيئتهما الداخلية واخلارجية
وبعض مناذج األنظمة السياسية العربية وسماتها العامة واهم القضايا فيها إضافة لنماذج لبعض األنظمة
السياسية العربية.
(املتطلب السابق )POL 121

 POL 313النظرية السياسية

صمم هذا املقرر ليغطي املعرفة واملهارات املتقدمة وبعض املهارات املتخصصة في املوضوعات التالية:
النظرية السياسية وعالقتها بفروع العلوم السياسية األخرى ،موضوعات في صلب الظواهر السياسية،
مناهج التنظير املستخدمة قدمياً ،ادوات التحليل املستخدمة حديثاً ،املنهج العلمي التجريبي ،املدرسة
السلوكية ،املدرسة ما بعد السلوكية ،مجموعة النماذج املستخدمة في اطار حتليل عالم السياسة الوطنية
كـ(البنيوية ،الوظيفية ،والنسقية ،والثقافية) ،ومجموعة النظريات املستخدمة في اطار حتليل عالم السياسة
الدولية كـ( نظرية االتصال ،نظريات االتزان التلقائي ،نظريات االتزان النمطي).
(املتطلب السابق )POL 312

 POL 342السياسة اخلارجية املقارنة

صمم هذا املقرر ليغطي املعارف واملهارات املتقدمة في املوضوعات التالية :مفهوم السياسة اخلارجية وأهم
املفاهيم املرتبطة بها ،وأدواتها ،ومناهج البحث في مجال دراستها وحتليلها ،والعوامل الداخلية واخلارجية
املؤثرة في صنع السياسة اخلارجية للدول ،في حني يتضمن اجلانب التطبيقي دراسة مقارنة لنماذج من
السياسات اخلارجية للدول ،خاصة الدول الكبرى ،كالسياسة اخلارجية للواليات املتحدة األمريكية ،وروسيا،
بجانب السياسة اخلارجية املوحدة لدول االحتاد األوروبي ،والسياسة اخلارجية للدول النامية ،بحيث جتري
املقارنة على مستويني :مستوى السياسة اخلارجية لتلك الدول في موضوعات محددة ،كاألهداف واحملددات،
ومستوى دراسة السياسة اخلارجية لتلك الدول من خالل مواقفها جتاه املنطقة العربية.
(املتطلب السابق )POL 233

 POL 327االدارة العامة

يتناول هذا املقرر دراسة املعرفة املتقدمة والفهم لالدارة العامة من منظور حتليلي ،مستندا إلى العديد من
مناهج دراسة االدارة ،مع التركيز على دراسة الوظائف االربع لالدارة العامة املختلفة كالتخطيط والتنظيم
والقيادة والرقابة ،ويتضمن املقرر موضوعات البيروقراطية في اجلهاز االداري للدولة وكذلك املركزية
والالمركزية ،باالضافة الى ربط الالمركزية بالتنمية احمللية وأخيرا هناك جزء تطبيقي علي اجلهاز االداري
ململكة البحرين.

(املتطلب السابق )POL 121
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 POL 361منهاج العلوم السياسية

صمم هذا املقرر لتزويد الطالب مبعرفة ناقدة ومهارات متخصصة في مناهج بحوث العلوم السياسية،
ويتناول هذا املقرر املوضوعات التالية :مفاهيم تفصيلية في بحوث علم السياسية ،ودراسة الظاهرة
السياسية وحتليلها ،واخالقيات البحث العلمي وامللكية الفكرية .ويدرس استراتيجيات البحث املتضمنة في
مناهج البحث الكمي والنوعي واملختلط .كما يتعرض املقرر بشكل تطبيقي عبر العديد من االساليب مثل
ورش اعداد خطة وتقرير البحث .ويتضمن كذلك تدريب الطلبة على العمل ضمن فريق بحثي وجمع البيانات
واملعلومات وتنظيمها استخدامها وعرض االعمال العلمية.
(املتطلب السابق )BA 303

 POL 354الرأي العام واالعالم

يتناول املقررالتعريف بالرأي العام واالعالم ونشأتها وتطورهما ،كما يتناول ايضاً عالقتهما ببعض العلوم
االجتماعية االخرى .ويتناول املقرر عوامل تكوين الرأي العام وتغييره وسماته وخصائصه وانواعه واجلوانب
السلوكية في الرأي العام ودور االعالم في تشكيله .كما يدرس العالقة بني االعالم والرأي العام من جهة
والسلطة السياسية من جهة أخرى ،فض ً
ال عن الدور الرقابي للمجتمع والسلطة السياسية على االعالم.
ويتعرض املقرر للفروقات بني الرأى واالجتاه والسلوك والتمييز بني الرأى العام والشائعات .كما يدرس تاثير
وسائط التواصل احلديثة على احلياة السياسية في املجتمع.
(املتطلب السابق )POL 251

 POL 343الدبلوماسية في النظرية واملمارسة

صمم هذا املقرر لتزويد الطالب مبعرفة تفصيلية وناقدة ومهارات متخصصة في العمل الدبلوماسي،
بدءاً بدور العمل الدبلوماسي الدولي ،خصوصاً في ظل العوملة وثورة اإلتصاالت ،وكذلك مفهوم السلك
الدبلوماسي ووظائفه ،مروراً بدراسة اعداد الكوادر الدبلوماسية كاملعاهد واملؤسسات املتخصصة ،ووظيفة
اللغة الدبلوماسية .وإجراء التحليل النقدي لألجهزة املركزية والفرعية إلدارة العالقات اخلارجية ،وأثر الرأي
العام في صناعة القرار الدبلوماسي ،وأشكال العمل الدبلوماسي ،ونظام التبادل الدبلوماسي الثنائي الدائم،
ومصادر قواعده ،وشروط ممارسته .وصوالً الى حتديد مشكالت الدبلوماسية املعاصرة وحتديد وتطبيق
احللول ذات العالقة بها ،ومن ثم تقييم بعض أنواع الدبلوماسية مثل :الدبلوماسية الوقائية ودبلوماسية
القسر والدبلوماسية السرية ،والدبلوماسية العامة والدبلوماسية الشعبية.
(املتطلب السابق )POL234

 POL 439قضايا دولية معاصرة ()E

صمم هذا املقرر لتزويد الطالب باملعرفة النقدية حول العديد من القضايا املعاصرة واملؤثرة في السياسة
الدولية مثل اإلرهاب ،وإنتشار أسلحة الدمار الشامل .كما يهدف هذا املقرر إلى متكني الطالب من
استخدام املهارات املتخصصة للتعامل مع القضايا املتقدمة مثل اإلرهاب الدولي واجلهود املبذولة ملكافحته،
وقضايا الالجئني وحقوق اإلنسان ،والتمييز العنصري ،والقضايا البيئية وتغير املناخ.
(املتطلب السابق )POL131 + POL268
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 POL 362تدريب ميداني

صمم هذا املقرر الكساب طالب العلوم السياسيةاخلبرات والتجارب العملية وسد الفجوة بني النظريات
واملفاهيم العلمية واملمارسات العملية ،وتطبيق املهارات املتخصصة التي درسها وهو ما يزيد فرص النجاح
املهني والتقدم الوظيفي في مكان العمل .كما يساعد هذا املقرر الطالب في التواصل بشكل اختصاصي مع
زمالئه واالندماج السريع في بيئة العمل.

(املتطلب السابق  90ساعة معتمدة)

 POL 433النظام االقتصادي الدولي ()E

صمم هذا املقرر لتزويد الطالب باملعرفة النقدية حول مفهوم وتنمية النظام االقتصادي الدولي .كما
يهدف هذا املقرر إلى متكني الطالب من استخدام املهارات املتخصصة للتعامل مع القضايا املتقدمة مثل
تطوير النظام االقتصادي الدولي ،وسياسات التجارة الدولية ،والتمويل الدولي وقضايا التنمية االقتصادية.
باإلضافة إلى ذلك ،يتناول هذا املقرر أيضاً األزمات االقتصادية مثل أزمة النظام النقدي الدولي ،وأزمة
الديون اخلارجية ،وأزمة الطاقة ،واألزمات املالية العاملية.
(املتطلب السابق )POL131 + POL268

 POL 451التنمية السياسية

صمم هذا املقرر لتزويد الطالب مبعرفة ناقدة ومهارات متخصصة في التنمية السياسية والتخلف السياسي
واملفاهيم املرتبطة بهما .كما يدرس اسباب ونتائج واثار التخلف السياسي والنظريات واالجتاهات واالقترابات
واملناهج املتعلقة بذلك والتاصيل للتنمية السياسية ،ونشأة وتطور دراسة التنمية السياسية وادواتها .ويدرس
الطالب ازمات التنمية السياسية املختلفة وعالقة ذلك ببناء الدولة القومية وتطوير قدرات النظام السياسي
وبناء مؤسسات الدولة واحلكم الرشيد .ويختم الطالب املقرر بدراسة مناذج حلاالت دراسية في مجال
التنمية السياسية.
(املتطلب السابق )POL 251

 POL 465االخالقيات في السياسة

صمم هذا املقرر ليقدم معرفة ناقدة ملفهوم األخالق ،واملفاهيم املرتبطة به ،وكذلك امتالك معرفة تفصيلية
في االقترابات املختلفة لدراسة األخالق فى السياسة ،بجانب إجراء التحليل النقدي لدراسة األخالق فى
الفكر السياسى الغربى واإلسالمى ،كما يتناول مناذج من القيم األخالقية السياسية كالعدالة واملساواة
والنزاهة ،واحترام حقوق اإلنسان ،فض ً
ال عن احملاسبية وحكم القانون ،وقضايا البيئة وقواعد احلرب
والتدخل االنساني فى أوقات احلروب والكوارث ،وجهود املجتمع الدولى فى هذه اجلوانب املختلفة.
(املتطلب السابق)POL 313 :

 POL434نظريات العالقات الدولية

صمم هذا املقرر ليقدم معرفة ناقدة لألطر النظرية واملفاهيم ذات الصلة بالعالقات الدولية ،وامتالك
معرفة تفصيلية بالنظريات التقليدية واملعاصرة ،حيث يركز على إجراء التحليل النقدي للتنظير العلمي
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للعالقات الدولية بدءاً باإلسهامات األولى فى التنظير للعالقات الدولية ،والنظرية الليبرالية ،والنظرية
الواقعية ،والنظرية املاركسية ،مروراً باملدرسة البريطانية والصينية فى التنظير للعالقات الدولية ،ثم ينتقل
لتناول النظرية النقدية ،وما بعد البنيوية ،والنظرية البنائية ،والنظرية النسوية ،والنظرية اخلضراء ،ونظرية
الصعود السلمي.

(املتطلب السابق )POL 433

 POL 464بحث تطبيقى في العلوم السياسية

صمم هذا املقرر لتزويد الطالب باملهارات املتخصصة لتقصي املشكالت وتنفيذ بحث علمي ملعاجلتها.
ويتناول هذا املقرر املوضوعات التالية :مدخل إلى البحث التطبيقي ،طرق البحث ،اختيار موضوع البحث،
مراجعات الدراسات السابقة ،حتديد مشكلة البحث وتساؤالته ومنهجيته ،مناقشة خطة البحث ،جمع
وحتليل البيانات ،كتابة التقرير النهائي للبحث وتقرير التقييم الذاتي.
(املتطلب السابق )POL361 + POL362

وصف متطلبات التخصص االختيارية
 POL 366موضوعات خاصة في العلوم السياسية

صمم هذا املقرر ليقدم معرفة ناقدة ألحداث سياسية مختارة ومؤثرة في احلياة الدولية اليوم ،وهي
احلركات االنفصالية والشعبوية والسيبرانية ،حيث تتأثر الدول في العالم بشكل عام والعالم العربي بشكل
خاص باحلركات االنفصالية متباينة الدوافع .كما أن ظاهرة الشعبوية ذات أثر في احلياة العامة في دول
ذات نفوذ دولي مثل الواليات املتحدة وأملانيا وبعض دول غرب أوروبا .أما السيبرانية فقد عنى بها املقرر
من منطلق حضورها كظاهرة تعبر عن تأثير التقدم التكنولوجي الهائل في األبعاد ذات الطبيعة األمنية
والسياسية .ولذا فإن املقرر يهتم الى جانب تقدمي املعرفة املعمقة بتلك املوضوعات ،بإجراء التحليل النقدي
لدراستها وطرحها للنقاش.
(املتطلب السابق )POL 251

 POL 432دول اجلوار للوطن العربى

صمم هذا املقرر لتزويد الطالب مبعرفة ناقدة وتفصيلية للتعريف مباهية دول اجلوار والتوجهات اخلارجية
لتلك الدول جتاه األقطار العربية بسبب املواقع اجلغرافية لالطراف املختلفة ،من خالل تناول السياسات
التي تتبعها دول اجلوار جتاه األقطار العربية ،والكيفية التي تتم بها معاجلة بعض القضايا الرئيسية التي
تهم هذه الدول :كاألمن القومي ومشاكل احلدود وأزمة املياه واألقليات.
(املتطلب السابق )POL 233

 POL 414أيدولوجيات سياسية معاصرة

صمم هذا املقرر ليغطي املعرفة الناقدة واملهارات واألساليب املتخصصة في املوضوعات التالية :مفهوم
اإليديولوجيا وخصائصها ووظائفها ،ماهية الدولة ،معايير تصنيف االيديولوجيات ،واالفكار ودورها السياسي
في املجتمعات ،وتقييم االستخدام السياسي لأليديولوجية ،كما يتناول املقرر عدداً من االيديولوجيات
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املعاصرة :الليبرالية،االشتراكية ،الشيوعية ،الفاشية ،احلركات اإلسالمية ،القومية العربية ،االنثوية،
وغيرها) ومفكريها الرئيسيني.
(املتطلب السابق )POL 312

 POL 353االحزاب السياسية

يهدف املقرر إلى تزويد الطلبة باملفاهيم املتخصصة فيما يتعلق بدراسة الظاهرة احلزبية وذلك من حيث
املفهوم واألركان والنشأة واالدوار .كما يزود الطلبة مبعرفة ناقدة تتعلق ببناء االحزاب السياسية واالنتقادات
املوجهة لها وعالقتها بالنظام السياسي ،فض ً
ال عن االجتاهات النظرية املتعلقة باالحزاب السياسية .ويدرس
الطلبة األحزاب السياسية وااليديولوجية ومؤشرات قياس فاعلية األحزاب السياسية واالحزاب واالتصال
والتسويق السياسي والرأي العام .كما يدرسون مناذج من االحزاب واملمارسات احلزبية في كل من اوربا
الغربية والواليات املتحدة االمريكية والعالم العربي والدول النامية األخرى.
(املتطلب السابق )POL251

 POL 467دراسات استراتيجية

صمم هذا املقرر ليتناول املعرفة الناقدة وفهم النظريات في اإلطار املفاهيمى لإلستراتيجية واملصطلحات
ذات الصلة ،وسمات اإلستراتيجية ،وطبيعة البيئة اإلستراتيجية ،كذلك تأثيرات البيئة اإلستراتيجية،
والتفكير اإلستراتيجى ،أيضا العالقة بني صانع السياسة واخلبير اإلستراتيجى .كما صمم هذا املقرر لفهم
القضايا املعاصرة واستخدام املهارات املتخصصة للتعامل مع املواقف املتقدمة فى صناعة اإلستراتيجية
وتأثيراتها على مستويات اإلستراتيجية ،والبيئة الدولية لإلستراتيجية .كما يتناول هذا املقرر التقيم
اإلستراتيجى  ،وصياغة اإلستراتيجية ودراسة االستراتيجية األمريكية.
(املتطلب السابق )POL 233

 POL 326النظم االنتخابية

يتناول هذا املقرر دراسة النظم االنتخابية دراسة حتليلية ومقارنة ،من خالل دراسة املفاهيم واملصطلحات
املرتبطة بنظم التصويت ،والتكييف القانونى لها ،واالسس واألساليب االنتخابية ،واإلجراءات التمهيدية
لإلنتخابات ،وأهداف وأنواع واشكال صيغ نظم التصويت املختلفة ،والوقوف على أهم تلك النظم وخصائصها
وميزاتها ،وإبراز أهمية عالقة النظام اإلنتخابى بالدميقراطية ،وتتضمن الدراسة مناذج تطبيقية من
االنظمة االنتخابية احلديثة واملعاصرة.
(املتطلب السابق )POL 121

 POL 436ادارة االزمات الدولية

صمم هذا املقرر ليتناول املعرفة الناقدة إلدارة األزمات الدولية واملفاهيم املرتبطة بها وفهم القضايا
املعاصرة الناجمة عن األزمات الدولية ،واستخدام املهارات املتخصصة للتعامل مع املواقف املتقدمة لتطبيق
وحتليل املعرفة أو املمارسات في إدارة األزمات الدولية  ،وأسبابها وخصائصها وأنواعها وطرق إدارتها.
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أيضا يتناول املقرر عمليات إحتواء ومواجهة األزمات ،وكذلك مرحلة إعادة االوضاع أو التوازن بعد انتهاء
االزمة وإزالة آثارها .ثم ينتقل املقرر لدراسة عالقة التأثير املتبادل بني إدارة األزمات الدولية وهيكل النظام
الدولى ،ودور اإلعالم واإلتصال فى إدارة األزمات ،كما يتناول مناذج من إدارة األزمات الدولية.

(املتطلب السابق )POL 234

 POL 431مهارات التفاوض

صمم هذا املقرر لتزويد الطالب مبعرفة تفصيلية وناقدة ومهارات متخصصة في فن التفاوض .ويتناول املقرر
مفهوم التفاوض واهداف املفاوضات ،والتطور التاريخي لفن التفاوض .كما يتناول مناهج التفاوض ،عناصر
العملية التفاوضية ومبادئ علم التفاوض في القضايا االجتماعية واالقتصادية والسياسية والعسكرية .ويركز
املقرر على العنصر البشري في العمليات التفاوضية وعلى مهارات وقواعد التفاوض واجلوانب النفسية
واالخالقية .كما ويتناول ايضاً دراسة الضوابط التفاوضية بانواعها املختلفة ،واستراتيجيات التفاوض،
إضافة إلى دراسة مراحل العملية التفاوضية ،وذلك من خالل مناذج تطبيقية في قضايا املفاوضات،
والتكتيكات املتبعة في املساومات التفاوضية.
(املتطلب السابق )POL 343
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كلي ــة

اآلداب والعلـــــوم
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متطلبات الكلية اإلجبارية ( 12ساعة معتمدة)
رمز املقرر

اسم املقرر

ADE 1101
ADE 2102
ADE 1091
ADE 1110

مدخل في الرسم
اساسيات التصميم

تاريخ ونظريات الفن والتصميم ()1
تاريخ ونظريات الفن والتصميم ()2

الساعات املعتمدة
3
3
3
3

املتطلب السابق
ADE 1101

* برنامجي التصميم اجلرافيكي والتصميم الداخلي

وصف متطلبات الكلية اإلجبارية

 ADE 1101تاريخ ونظريات الفن والتصميم ()1

دراسة الفن ،والعمارة ،واجلرافيك ،والتصميم الداخلي وتطورهم من العصور القدمية وحتى أواخر القرن
التاسع عشر .والتحليل املعاصر للظروف الثقافية والطريقة التي يستجيب بها املصممون لتلك الظروف.

(املتطلب السابق اليوجد)

 ADE 2102تاريخ ونظريات الفن والتصميم ()2

دراسة الفن ،والعمارة ،واجلرافيك ،والتصميم الداخلي وتطورهم من بدايات احلداثة وحتى يومنا هذا.
والتحليل املعاصر للظروف الثقافية والطريقة التي يستجيب بها املصممون لتلك الظروف.
(املتطلب السابق )ADE 1101

 ADE 1091مدخل في الرسم

يتضمن املقرر التعرف على أدوات وخامات الرسم املختلفة وطرق استخدامها ،وتطبيق مبادئ الرسم اليدوي
واملنظور والظل والنور وتدرجه على االجسام واخلامات املختلفة.

(املتطلب السابق اليوجد)

 ADE 1110اساسيات التصميم

يتضمن املقرر دراسة مبادئ التصميم وعناصره ،والتشكيل ثنائي وثالثي األبعاد ،ومدخل لنظريات اللون،
من خالل مشاريع وتطبيقات عملية تسهم في تطوير قدرة الطلبة في اإلدراك احلسي للتكوينات التشكيلية
والفراغية.

(املتطلب السابق اليوجد)
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متطلبات الكلية اإلجبارية ( 21ساعة معتمدة)
رمز املقرر
CSC 101
CSC 141
CSC 103
CSC 111
CSC 142
CSC 241
CSC 102

اسم املقرر

الرياضيات ()1

مهارات االتصال الفنية
االحتماالت واالحصاء
البرمجة الهيكلية
اخالقيات احلاسوب واملسؤولية
االجتماعية
أساليب البحث العلمي
رياضيات متقطعة

الساعات املعتمدة

املتطلب السابق

3
3
3
3

-

3

ENG 111

3
3

CSC 103
-

* برنامج علم احلاسوب
 CSC 101الرياضيات ()1

هذا مقرر ابتدائي يزود الطالب بخلفية في الرياضيات .وتشمل املوضوعات :االقترانات ،ونطاق ومدى
االقترانات ،وعائالت االقترانات واالقترانات املعكوسة ،النهايات واالستمرارية ،االقترانات املستمرة،
االشتقاق والتكامل.

(املتطلب السابق اليوجد)

 CSC 141مهارات االتصال الفنية

املقرر يغطي املواضيع ذات العالقه باالتصال التقني وكيفيه االتصال مع االداره العليا او الزمالء او الذين
حتت املسؤوليه والزبائن من غير التقنيني وهذا يشمل التواصل في اداء املهام واستخدام التكنلوجيا والتعريف
بالشخصيه وكيفيه العمل والتعاون مع املجموعه والتعامل مع املنظمات ومع اجلمهور واملجتمع بشكل اوسع.

(املتطلب السابق اليوجد)

CSC 103

االحتماالت واالحصاء

هذا املقرر عبارة عن مقدمة يوفر للطالب اخللفية في االحتماالت واإلحصاءات .وتشمل املوضوعات :مقدمة
للمفاهيم واألدوات والتقنيات وأساليب االحتماالت واإلحصاءات ،وعرض ووصف البيانات اإلحصائية،
وتدابير النزعة املركزية والتشتت ،وإدخال االحتماالت وقوانينها وطرق العد واملتغيرات العشوائية والتوزيعات
االحتمالية وتوزيعات العينات ،االرتباط واالنحدار.

(املتطلب السابق اليوجد)
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 CSC 111البرمجة الهيكلية

يهدف هذا املقرر إلى تأهيل الطالب لكسب مهارات البرمجة حيث يتم التركيز على أساليب البرمجة في حل
املشاكل على أساسيات التصميم املنظم باستخدام استراتيجية التصميم من أعلى إلى أسفل .وهذا يشمل:
مقدمة لبرمجة احلاسوب ،خطوات حل املشكالت ،منذجة تصميم البرامج باستخدام ،pseudocode
اخلوارزميات ،مخطط سير العمليات ،وأيضا أساليب البرمجة الهيكلية ،وتطبيق (التسلسل ،القرار ،التكرار،
املصفوفات ،املؤشرات ،الوظائف ،وامللفات) باستخدام لغة البرمجة .++C

(املتطلب السابق اليوجد)

 CSC 142اخالقيات احلاسوب واملسؤولية االجتماعية

املقرر يغطي مجموعه ارشادات لالستخدام السليم للحاسبات واملعلومات وحقوق امللكيه والدخول الى
احلواسيب وجرائم احلاسوب وخصوصيه وامن البيانات والبرمجيات املجازه واحلمايه من الفيروسات
والقراصنه.
( املتطلب السابق )ENG 111

 CSC 241أساليب البحث العلمي

يقدم هذا املقرر ويطور املفاهيم ،والهيكل التنظيمي ،واملخرجات للمشاريع البحثية باستخدام طرق نوعية
وكمية مبا في ذلك ،تعريف املشكلة ونطاق البحث واألهداف واملنهجيات والنتائج وكيفية مناقشتها.
(املتطلب السابق )CSC 103

 CSC 102رياضيات متقطعة

هذا املقرر يقدم الطالب إلى الهياكل الرياضية املتعلقة بعلوم الكمبيوتر .وتشمل املوضوعات :نظم األرقام
واملجموعات والعمليات الثنائية ،والعمليات على املجموعات ،االقترانات ،مقدمة لنظرية الرسم ،دياغراف
والعالقات ،املتسلسالت واملتتابعات ،وطرق العد واالحتماالت.
(املتطلب السابق اليوجد)
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بكالوريوس في

التصميم اجلرافيكي

92

اخلطة الدراسية
رمز املقرر
ADE1091
ADE1110
GDE111
-

رمز املقرر
ADE1101
GDE113
GDE116
GDE131
-

السنة األولى – الفصل االول ( 15ساعة معتمدة)
الساعات
اسم املقرر
املعتمدة
3
مدخل في الرسم
3
أساسيات التصميم
3
تصميم باحلاسوب ()1
3
متطلب جامعة
3
متطلب جامعة
السنة األولى – الفصل الثاني ( 18ساعة معتمدة)
الساعات
اسم املقرر
املعتمدة
تاريخ ونظريات الفن
والتصميم ()1
تيبوجرافي ()1

رسم حر وتلوين
مبادئ التصميم اجلرافيكي
متطلب جامعة
متطلب جامعة

3

املتطلب السابق
-

املتطلب السابق
-

3
3
3
3

ADE1110
ADE1091
ADE1110
-

3

-

السنة الثانية – الفصل األول ( 15ساعة معتمدة)

الساعات
املعتمدة

املتطلب السابق
ADE1101

رمز املقرر

اسم املقرر

ADE2102

تاريخ ونظريات الفن

3

GDE214

تصميم باحلاسوب ()2

3

GDE232

تصميم العالمات التجارية

3

GDE111
GDE131 +
GDE113

GDE211

التصوير الضوئي

3

ADE1110

-

متطلب جامعة

3

-

والتصميم ()2
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رمز املقرر
GDE222
GDE216
GDE233
GDE237
GDE221
-

السنة الثانية – الفصل الثاني ( 18ساعة معتمدة)

اسم املقرر
تاريخ التصميم اجلرافيكي
تصميم باحلاسوب ()3
تصميم اإلعالن
تيبوجرافيا()2
نظرية االتصال
متطلب جامعة

الساعات املعتمدة
3
3
3
3
3
3

املتطلب السابق
ADE2102
GDE214
GDE232
GDE113
GDE131
-

السنة الثالثة – الفصل األول ( 18ساعة معتمدة)

الساعات
املعتمدة

رمز املقرر

اسم املقرر

GDE336

الفيديو الرقمي

3

GDE335

تصميم وإخراج املطبوعات

3

GDE334

رسوم توضيحية ()1

3

GDE328
GDE341
-

رمز املقرر
GDE343
GDE337
GDE315
GDE338
-

املتطلب السابق
GDE211
GDE233 +
GDE216
GDE 116+GDE214

سيكولوجيا وسيسيولوجيا
التصميم
تكنولوجيا الطباعة واملواصفات

3

GDE221

3

GDE237

متطلب جامعة

3

السنة الثالثة – الفصل الثاني ( 18ساعة معتمدة)
الساعات
اسم املقرر
املعتمدة
3
أخالقيات وممارسة املهنة
3
الوسائط املتعددة
تصميم باحلاسوب ثالثي
3
األبعاد
3
تصميم التغليف
3
تخصص اختياري
3
متطلب جامعة
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املتطلب السابق
GDE341
GDE336
GDE214
GDE341
-

السنة الرابعة– الفصل األول ( 18ساعة معتمدة)
الساعات
اسم املقرر
املعتمدة
3
دراسات مشروع التخرج

رمز املقرر
GDE431

املتطلب السابق
GDE335

 90ساعة معتمدة

GDE442

التدريب امليداني

3

GDE432
GDE434

تصميم صفحات االنترنت
تصميمات خارجية ورموز

3
3

-

تخصص اختياري

3

-

-

تخصص اختياري

3

-

رمز املقرر
GDE433
-

+ GDE335
GDE214
GDE341

السنة الرابعة – الفصل الثاني ( 15ساعة معتمدة)
الساعات
اسم املقرر
املتطلب السابق
املعتمدة
GDE328 + GDE431
6
مشروع التخرج
3
تخصص اختياري
3
تخصص اختياري
3
متطلب جامعة

وصف متطلبات التخصص اإلجبارية
 ADE1091مدخل في الرسم

يتضمن املقرر التعرف على أدوات وخامات الرسم املختلفة وطرق استخدامها ،وتطبيق مبادئ الرسم اليدوي
واملنظور والظل والنور وتدرجه على االجسام واخلامات املختلفة.
(املتطلب السابق اليوجد)

 ADE1110أساسيات التصميم

يتضمن املقرر دراسة مبادئ التصميم وعناصره ،والتشكيل ثنائي وثالثي األبعاد ،ومدخل لنظريات اللون،
من خالل مشاريع وتطبيقات عملية تسهم في تطوير قدرة الطلبة على اإلدراك احلسي للتكوينات التشكيلية
والفراغية.
(املتطلب السابق اليوجد)
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 GDE111تصميم باحلاسوب ()1

يساعد هذا املقرر الطالب على امتالك القدرة على استخدام اخلصائص واملميزات املتخصصة لبرمجيات
احلاسب اآللي بتقنية  Bitmapفي تصميم وتنفيذ العناصر البصرية املتنوعة ومعاجلة الصور ومزجها،
واستخدام األلوان ،وإعداد التصميمات لعملية اإلنتاج واالعتماد على التعلم الذاتي ملواكبة التطور التقني.
(املتطلب السابق اليوجد)

 ADE 1101تاريخ ونظريات الفن والتصميم ()1

دراسة الفن ،والعمارة ،واجلرافيك ،والتصميم الداخلي وتطورهم من العصور القدمية وحتى أواخر القرن
التاسع عشر .والتحليل املعاصر للظروف الثقافية والطريقة التي يستجيب بها املصممون لتلك الظروف .
(املتطلب السابق اليوجد)

 GDE113تيبوجرافي ()1

مقرر متهيدي في التيبوجرافيا وتاريخها ،حيث يتم دراسة مبادئ التيبوجرافيا من خالل تشريح احلروف
الالتينية والعربية وبنائها ،تكوين احلرف ،جتربة ابتكار رمز حرفي كعنصر اتصال.
(املتطلب السابق )ADE1110

 GDE116رسم حر وتلوين

يهتم املقرر بتعزيز قدرة الطالب على التعبير عن التكوينات واخلامات املختلفة بتقنية األلوان اخلشبية .
(املتطلب السابق )ADE1091

 GDE131مبادئ التصميم اجلرافيكي

يركز املقرر على التعريف باملفاهيم األساسية لالتصال البصري ،إكساب الطالب مهارة التشكيل والتبسيط
وإنشاء األشكال الهندسية واحلرة وربطها مبفهوم االتصال.
(املتطلب السابق )ADE1110

 ADE2102تاريخ ونظريات الفن والتصميم ()2

دراسة الفن ،والعمارة ،واجلرافيك ،والتصميم الداخلي وتطورهم من بدايات احلداثة وحتى يومنا هذا.
والتحليل املعاصر للظروف الثقافية والطريقة التي يستجيب بها املصممون لتلك الظروف.
(املتطلب السابق )ADE1101

 GDE214تصميم باحلاسوب ()2

يعزز هذا املقرر قدرة الطالب على استخدام اخلصائص واملميزات املتخصصة لبرمجيات احلاسب اآللي
بتقنية  Vectorفي تصميم وتنفيذ العناصر البصرية املتنوعة ومعاجلة األشكال ومزجها ،واستخدام األلوان،
وإعداد التصميمات لعملية اإلنتاج والتحويل بني تقنيتي  Bitmapو ،Vectorواالعتماد على التعلم الذاتي
ملواكبة التطور التقني وإعداد التصميمات لعملية اإلنتاج.
( املتطلب السابق )GDE111
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 GDE232تصميم العالمات التجارية

يتناول املقرر العالمات التجارية ودورها في عملية االتصال ،خصائص ومميزات شعار الشركة ،اختبار
عملية البحث والتحضير وتصميم الشعار وصياغة الهوية البصرية للشركة.
(املتطلب السابق )GDE131, GDE113

 GDE211التصوير الضوئي

يتناول املقرر دراسة الكاميرا وتطورها وتقنياتها ،معدات التصوير املختلفة ،مبادئ التصوير واالضاءة
والتكوين ،الصورة كعنصر اتصال بصري ،جتربة أوضاع التصوير املختلفة والتصوير في األستديو وتقنياته
(املتطلب السابق )ADE1110

 GDE222تاريخ التصميم اجلرافيكي

يهتم املقرر بدراسة تاريخ ونظريات التصميم اجلرافيكي ،دور تطور تكنولوجيا الطباعة وامليديا ونظرية
االتصال والعلوم البصرية واحلركات الفنية على تشكل مفاهيم االتصال البصري ،والتعرف على أهم
األعمال ورواد التصميم والقضايا واملمارسات املهنية احلديثة واملعاصرة.
(املتطلب السابق )ADE2102

 GDE216تصميم باحلاسوب ()3

التعرف على أهم مبادئ وأساسيات برامج اإلخراج الطباعي ،التدريب على برامج اإلخراج وخاصة برنامج
 ،InDesignتصميم وإعداد وتقسيم الصفحة واألعمدة وإدراج العناوين والنصوص والصور وحتريرها من
خالل مشاريع عملية تتناول محاكاة لنماذج لبعض الصحف واملجالت.
(املتطلب السابق )GDE214

 GDE233تصميم االعالن

يهتم املقرر بالتعرف على فن امللصق وتاريخه ودوره في عملية االتصال ،األسس الفنية والبصرية للملصق،
حتليل عملية االتصال ووضع استجابات تصميمية حتترم احلقوق االجتماعية والثقافية واالختالفات بني
مستخدمي التصميم ،وممارسة التحليل النقدي املتعلق باجلوانب الوظيفية والنفعية والبيئية للتصميم.
(املتطلب السابق )GDE232
 GDE237تيبوجرافيا ()2

هذا املقرر هو تعزيز للمقرر السابق تيبوجرافي  ،1حيث تستكمل املفاهيم النظرية لتصميم األبجدية،
وتطوير وإنتاج األبجديات الطباعية العربية والالتينية ،وإجراء عملية البحث والتطوير ألشكال احلروف
والفونتات التي تدعم حلول مشكالت االتصال البصري واكتساب الفهم املتقدم ،والتقنيات ،واملهارات
املطلوبة في سوق العمل.
(املتطلب السابق )GDE113
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 GDE221نظرية االتصال

يسلط املقرر الضوء على أهم نظريات االتصال املرتبطة باالتصال البصري ،وحتليل مشكالت االتصال
اجلماهيري ،والنظرية النقدية والسيميائية ،واستخدام الوسائل املناسبة لتحديد رغبات الناس واحتياجاتهم
وأمناط سلوكهم واقتراح حلول االتصال املناسبة.

(املتطلب السابق )GDE131

 GDE336الفيديو الرقمي

سيقوم الطالب باستكشاف استخدام ومعاجلة كاميرا الفيديو وبرامج التحرير واملفاهيم املتعلقة ببنية
السرد وغيره في إنتاج الفيديو.
(املتطلب السابق )GDE211

 GDE335تصميم وإخراج املطبوعات

يتناول املقرر مسائل تصميم وإخراج املطبوعات وتقنياتها ودورها في عملية االتصال ،تخطيط التصميم
للمطبوعات ودراسة اجلمهور املستهدف للوصول إلى احللول املناسبة ،حتليل النتائج من حيث سهولة
االستخدام ،واستحسان املتلقي واملالءمة التقنية واجلدوى االقتصادية ،واالستدامة على املدى الطويل.
(املتطلب السابق )GDE233, GDE216
 GDE334رسوم توضيحية ()1

يتضمن املقرر دراسة األسس واملفاهيم والعناصر األساسية للرسوم التوضيحية كأحد من وسائل االتصال
البصري ،إجراء عملية البحث والتطوير ،تصميم شخصيات قصص األطفال وصياغة املشاهد ثنائية األبعاد،
ورسوم املشاهد احلوارية.
(املتطلب السابق )GDE214, GDE116

 GDE328سيكولوجيا وسيسيولوجيا التصميم

يتعلق محتوى هذا املقرر بدراسة النواحي النفسية (السيكولوجية) ملا لها من اثر كبير في إجناح التصاميم
املختلفة والتأثير في مزاج ونفسيه متلقي التصميم ،وبيان الدور الذي يلعبه املصمم في التأثير في السلوك
االجتماعي للمستخدمني وعاداتهم.
(املتطلب السابق )GDE221

 GDE341تكنولوجيا الطباعة واملواصفات

يتضمن املقرر دراسة نظرية وتطبيقات عملية للتعرف على أنواع التقنيات الطباعية القدمية واحلديثة
وتطبيقاتها في الفنون والتصميم والطباعة على اخلامات املختلفة واملواد الدعائية ،والطباعة الرقمية،
ودراسة أنواع الورق وقياساته واالحبار الطباعية ،مع تطبيقات عملية على اخلامات املختلفة مظهرا تقنيات
التصميم والطباعة.
(املتطلب السابق )GDE237
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 GDE343اخالقيات وممارسة املهنة

املعرفة الوظيفية ملمارسات التصميم املهنية والعمليات ،والسلوكيات املهنية واألخالقية وقضايا امللكية
الفكرية مثل براءات االختراع والعالمات التجارية وحقوق التأليف والنشر ،ومبادئ اإلدارة والتسويق
واالقتصاد واألعمال التجارية والعقود والعوملة من منظور مهني.
(املتطلب السابق )GDE341

 GDE337الوسائط املتعددة

يتضمن املقرر التعرف على أنظمة الوسائط املتعددة وتطبيقات اجلمع بني استخدام النص والرسومات
والصوت والرسوم املتحركة والفيديو ،واالستفادة منها في مجال االتصال اجلرافيكي.
(املتطلب السابق )GDE336

 GDE315تصميم باحلاسوب ثالثي االبعاد

تتضمن مفردات هذا املقرر عمليات بناء وتطوير مهارات الطالب في استخدام برامج الرسوم ثالثية االبعاد
بحيث يتمكن الدارس من تشكيل وإظهار ومعاجلة كافة التصاميم اجلرافيكية ثالثية البعد مبا يتماشى مع
التوجهات املعاصرة املعتمدة على دراسة العمق والتأثير في املتلقي من خالل البعد الثالث ومحاكاة الواقع.
(املتطلب السابق )GDE214

 GDE338تصميم التغليف

يركز املقرر على موضوع التغليف وتقنياته ومشاكل االتصال املرتبطة به ،إجراء التخطيط وفهم التصميم
على مستويات مختلفة ،بدءا من املكونات إلى نظم اإلنتاج املناسبة لعملية التغليف ،وتأثيره على اجلمهور
املستهدف ،وحتليل التصميم بأسلوب نقدي يرتبط بالفائدة وسهولة االستخدام ،واجلدوى االقتصادي
والتكنولوجية واالستدامة على المدى الطويل.
(املتطلب السابق )GDE341

 GDE431دراسات مشروع التخرج

يتسم هذا املقرر بالطبيعة البحثية حيث يختار الطالب موضوع معني أو مشكلة ما ،ويقوم بعملية التخطيط
التي تتضمن دراسة مسحية وحتليل نقدي ملشكالت االتصال املرتبطة بها ،ومقارنتها بنتائج بحثية وممارسات
مهنية شبيهة ،ويستخدم الوسائل املناسبة لتحديد رغبات اجلمهور املستهدف واحتياجاتهم وأمناط سلوكهم،
ويتناول استراتيجيات احللول البديلة التي حتترم احلقوق االجتماعية والثقافية والبيئية.
(املتطلب السابق )GDE335

 GDE442التدريب امليداني

يتضمن املقرر ممارسة اخلبرة في تطبيق املعرفة التصميم واملهارات خارج الفصول الدراسية واالهتمام
باإلعداد ملواجهة احلياة العملية واالندماج في سوق العمل بعد تخرجه من خالل تدريبه في املؤسسات
الرسمية او اخلاصة أو املكاتب املهنية أو االستشارية املتخصصة وذات الصلة مبجال التخصص وتطبيق

99

املقررات النظرية والعملية التي سبق دراستها على أرض الواقع ،ويتم متابعة الطالب من قبل املشرف
األكادميي وتقييم أدائه من خالل جلنة تخصصية.
(المتطلب السابق  90ساعة معتمدة )GDE335 +

 GDE432تصميم صفحات االنترنت

يهتم املقرر بالتعرف على آليات االتصال املرتبطة بصفحات اإلنترنت وتقنياتها ،التصميم واإلخراج القائم
على الوظيفة ودراسة اجلمهور املستهدف ،العمل بفعالية في فرق متعددة التخصصات واكتساب املهارات
التعاونية حلل املشاكل املعقدة.
(املتطلب السابق )GDE335

 GDE434تصميمات خارجية ورموز

يعنى هذا املقرر مبشكالت االتصال للتصميمات اجلرافيكية واإلعالنية املرتبطة بأغراض دعائية ووظيفية
متقدمة ثنائية وثالثية االبعاد وتركز على اخلامات والتقنيات املرتبطة بها واملواصفات وطريقة الرسم
والتقدمي لهذه التصميمات التي تضم االعالنات الكبيرة ثالثية االبعاد وتصميم الرموز املرتبطة باخلدمات.
(املتطلب السابق )GDE341

 GDE433مشروع التخرج

يستفيد الطالب في هذا املقرر من نتائج الدراسة التي قام بها في مقرر دراسات مشروع التخرج ،ويقدم
حلول مشاكل االتصال املستندة إلى استراتيجية التصميم املعدة سابقا وفهم التصميم على مستويات مختلفة،
بدءا من املكونات إلى نظم اإلنتاج بحيث يحقق الهدف الذي قام عليه البحث السابق مراعيا االختالفات
بني متلقي التصميم وسهولة االستخدام ،واجلدوى االقتصادية والتكنولوجية واالستدامة على املدى الطويل.
(املتطلب السابق )GDE431, GDE328

وصف متطلبات التخصص االختيارية
 GDE436تصميم رسوم متحركة

يتضمن املقرر التعرف على املبادئ األساسية لفن الرسوم املتحركة وبداياته وفن التحريك وأسسه وتطوير
الشخصية املتحركة وأسلوب األداء يدويا أو من خالل برامج احلاسوب ،وتنمية مهارات الطالب في تصميم
الرسوم وحتليل احلركات واملهارات اليدوية وأسلوب حتريكها ،والرسم والتلوين والتحريك رقمياً.
(املتطلب السابق )GDE334

 GDE437اخلط والتصميم

يتضمن املقرر التعرف على استخدام اخلط في بناء التصميم ،وإكساب الطالب مهارة التصميم باستخدام
الكتابة اليدوية واحلروف الطباعية ،التدريب على تنسيق الكتابة وفق األساليب التقليدية واحلديثة مبا
يتناسب مع طبيعة وروح التصميم ،واستخدام اإلضافات الفنية واجلرافيكية املتنوعة على احلرف ،واستخدام
الكتابة كوسيلة تعبيرية في تصميم املواضيع املختلفة بتقنيات متعددة مبا يتناسب مع وظائفها وأهدافها.
(املتطلب السابق )GDE237
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 GDE439رسوم توضيحية ()2

يتضمن املقرر تنمية أداء الطالب العملية والتطبيقية وتعميق أسلوبه الشخصي ورؤيته الفنية والتعبيرية من
خالل تصميم رسوم توضيحية ملواضيع متنوعة مثل تصميم قصص األطفال احلوارية والروايات واملوسوعات
ورسوم الـ  ،Story boardوالتعرف على فن الدايجرام وتنفيذ تصميمات وأعمال تطبيقية ألبنية خدمية
أو جتارية.
(املتطلب السابق )GDE334

 GDE438تصميم ملف االعمال

يساعد هذا املقرر الطالب على تصميم ملف األعمال بغرض التقدم به إلى وظيفة ويعتبر مقرر متقدم على
العروض التي يقدمها الطالب في املقررات األخرى ً.
(املتطلب السابق )GDE335

 GDE212التصوير الضوئي والرقمي

مقرر متقدم على مقرر التصوير الضوئي والرقمي ويدعم بشكل احترافي تصوير مناذج اإلعالن داخل
استيديو التصوير ،ومراعاة الفروق املرتبطة باخلامات والنوع ومعاجلة الصور.
(املتطلب السابق )GDE211

 GDE217اخلط العربي

يهتم املقرر بدراسة أنواع وأساليب اخلط العربي وتطوره تاريخياً ،واكتساب القدرة على كتابة احلروف
والكلمات وتشكيلها وفق تكوينات منطلقة من مفاهيم االتصال اجلرافيكي.
(املتطلب السابق )GDE113

 GDE218تشريح فني

يهدف املقرر إلى التعرف على مقاييس وآلية احلركة في اجلسم البشري ،تدريب الطالب على رسم اجلسم
البشري بأوضاعه وحركاته املتعددة والتعرف على بناء اجلسم البشري من هيكل عظمي وعضالت وتأثيرهما
الشكلي واحلركي على شكل وحركة اجلسم كله ،والتعرف على الفروق اجلسمية بني مراحل منو اجلسم
والفروق الشكلية بني جسم املرأة والرجل واالستفادة من ذلك في تنفيذ األعمال التصميمية املختلفة.
(املتطلب السابق )ADE1091

 GDE219الهندسة في التصميم

يهتم هذا املقرر بطرق الرسم الهندسي والشبكات والنسب التي تساعد املصمم على رسم التصميمات
اجلرافيكية الهندسية واحلروف واإلخراج واألبعاد املتنوعة املرتبطة بالتصميمات ثالثية البعد.
(املتطلب السابق اليوجد)
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 GDE312رسم حر وتلوين ()2

يتضمن املقرر التعبير عن التكوين الفنى باستخدام تقنيات األلوان بأنواعها واكتساب اخلبرة والتمكن من
الرسوم السريعة بخطوط قوية وظالل سريعة وجتربة استخدام تقنيات ألوان الباستيل واألقالم امللونة.
(املتطلب السابق )GDE116

 IND2097الطباعة واملسح ثالثي االبعاد

املقرر يوفر املعرفة واملهارة الالزمة إلنتاج وطباعة الكائنات ثالثية االبعاد  ،3Dفضال عن توليد وإعداد
البيانات لذلك .وسيتم التركيز على استخدام اثنني من التقنيات االحترافية ،الطباعة ثالثية االبعاد 3D
 ،Printingواملاسحات الضوئية ثالثية االبعاد  ،3D Scannerوالبرامج ذات الصلة ،مبا يوفر للطلبة امكانية
توظيف هذه التقنيات في مشاريعهم املستقبلية.
(املتطلب السابق )GDE315

 GDE224التصميم في الفنون اإلسالمية

يركز املقرر على دراسة وحتليل أهم األعمال في الفن اإلسالمي ،وتنوع الطرز التي نشأت نتيجة متازج
املفاهيم اإلسالمية مع الثقافات احمللية والبيئة ،واألشكال واإلنشاءات والوحدات الزخرفية وآليات توليدها
وعالقاتها البنيوية.
(املتطلب السابق )ADE1101

 GDE225عمليات التصميم

يغطي هذا املقرر طرق الوصول الى التصميم من خالل مجموعة اإلجراءات التي حتقق القفزة التخيلية من
حالة راهنة الى إمكانيات مستقبلية .فهو يركز بشكل أساسي على تطوير أسلوبية التوصل إلى حلول ونتائج
منطقية ملشكالت تصميمية من خالل اتباع سياقات علمية حتليلية.
(املتطلب السابق )GDE222

 GDE326مبادئ التسويق

يتضن املقرر دراسة فن التسويق والترويج واحلمالت االعالنية وأثر احلاجات والدوافع وامليول والرغبات
في التسويق ،وتنظيم الرسالة االعالنية والتعرف على آلية العمل في شركات الدعاية واإلعالن ودور املصمم
اجلرافيكي في عملية التسويق ودور وسائل االعالم والتكنولوجيا في تعميق أهمية التسويق اإللكتروني
ودراسة أثر اإلعالن على املتلقي والبيئة احمليطة.
(املتطلب السابق )GDE221

 GDE327الصناعة والفنون

يتناول املقرر التعريف بدور الفن في الصناعة ،الى جانب دراسة النظريات احلديثة في التصميم الصناعي
ودور اإلنتاج اآللي الصناعي واملواد اخلام املختلفة في شكل ووظيفة التصميم ،واثر ذلك في تطور نظريات
التصميم احلديثة ،والقيام بتطبيقات عملية الجناز مناذج نفعية وجمالية.
(املتطلب السابق )GDE222
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 GDE300موضوعات خاصة في التصميم اجلرافيكي

يعتبر هذا املقرر نافذة مفتوحة للمستجدات والتقنيات التي تشكل حتديا للمصمم في حياته املهنية وتستدعي
االهتمام والتطوير الذاتي.
(املتطلب السابق )GDE233

 GDE421قضايا نقدية في التصميم اجلرافيكي

يهتم هذا املقرر بتسليط الضوء على قضايا االتصال املعاصرة املرتبطة بالتصميم اجلرافيكي وتناولها
بطريقة حتليلية نقدية لالستفادة منها كتجارب وممارسات فنية معاصرة.
(املتطلب السابق )GDE221
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بكالوريوس في

التصميم الداخلي
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اخلطة الدراسية
رمز املقرر
ADE 1091
IND 1092
ADE 1110
-

السنة األولى – الفصل األول ( 15ساعة معتمدة)
الساعات املعتمدة
اسم املقرر
3
مدخل في الرسم
3
مبادئ الرسم املعماري
3
أساسيات التصميم
3
متطلب جامعة
3
متطلب جامعة

املتطلب السابق
-

السنة األولى – الفصل الثاني ( 18ساعة معتمدة)
رمز املقرر
IND 1071
ADE 1101
IND 1093
IND 1094
-

رمز املقرر
IND 2081
IND 2131
IND 2095
ADE 2102
-

اسم املقرر
التصميم والسلوك البيئي
تاريخ ونظريات الفن
والتصميم ()1
تقنيات االظهار
التصميم مبساعدة
احلاسوب ()1
متطلب جامعة
متطلب جامعة

الساعات املعتمدة

املتطلب السابق

3

ADE 1110

3

-

3

IND 1092

3

IND 1092

3
3

-

السنة الثانية – الفصل االول ( 18ساعة معتمدة)
الساعات املعتمدة
اسم املقرر
ستوديو التصميم
الداخلي ()1
انهاءات ومواد داخلية
التصميم مبساعدة
احلاسوب ()2
تاريخ ونظريات الفن
والتصميم ()2
متطلب جامعة
متطلب جامعة
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املتطلب السابق

3

IND 1071

3

IND 1094

3

IND 1094

3

ADE 1101

3
3

-

رمز املقرر
IND 2112
IND 2151
IND 2121
-

رمز املقرر

السنة الثانية – الفصل الثاني ( 18ساعة معتمدة)
الساعات املعتمدة
اسم املقرر
ستوديو التصميم
3
الداخلي ()2
3
انشاءات وتراكيب داخلية
الضوء واللون في البيئة
3
الداخلية
3
متطلب جامعة
3
متطلب جامعة
3
متطلب تخصص اختياري
السنة الثالثة – الفصل االول ( 18ساعة معتمدة)
الساعات املعتمدة
اسم املقرر

املتطلب السابق
IND 2081
IND 2131
IND 2081
-

املتطلب السابق

IND 3113

ستوديو التصميم
الداخلي ()3

3

IND 2112

IND 3141

الكود وأنظمة املباني

3

IND 2151

3

IND 2112

3

ADE 2102

3

-

3

-

IND 3117
IND 3103
-

رمز املقرر
IND 3114
IND 3142
IND 3051
IND 3061
-

تصميم أثاث
تاريخ التصميم الداخلي
متطلب جامعة
متطلب تخصص اختياري

السنة الثالثة – الفصل الثاني ( 18ساعة معتمدة)
اسم املقرر

ستوديو التصميم
الداخلي ()4
االستدامة في التصميم
منذجة معلومات البناء
اخالقيات وممارسة املهنة
متطلب تخصص اختياري
متطلب تخصص اختياري

107

الساعات املعتمدة

املتطلب السابق

3

IND 3113

3
3
3

IND 3113
IND 2151
IND 3141

3

-

3

-

رمز املقرر
IND 4115
IND 4071
IND 4062
IND 4040

السنة الرابعة – الفصل االول ( 15ساعة معتمدة)
الساعات املعتمدة
اسم املقرر
ستوديو التصميم
الداخلي ()5
مشروع تخرج (البرمجة)
التخمني واملواصفات

3
3

التدريب امليداني

3

6

املتطلب السابق
IND 3114 +
IND 3051
IND 3114
IND 3051
 90ساعة معتمدة
+ IND 3113

السنة الرابعة – الفصل الثاني ( 12ساعة معتمدة)
رمز املقرر

اسم املقرر

الساعات املعتمدة

IND 4116

مشروع تخرج

6

IND 4053

التصميم التشاركي

3

IND 3114

-

متطلب تخصص اختياري

3

-
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املتطلب السابق
IND

IND 4115 +
4071

وصف متطلبات التخصص اإلجبارية
ADE 1091

مدخل في الرسم

يتضمن املقرر التعرف على أدوات وخامات الرسم املختلفة وطرق استخدامها ،وتطبيق مبادئ الرسم اليدوي
واملنظور والظل والنور وتدرجه على االجسام واخلامات املختلفة.
(املتطلب السابق اليوجد)

 IND 1092مبادئ الرسم املعماري

يعمل هذا املقرر على بناء األلفة بني الطالب واساليب وتطبيقات الرسم املعماري ،من خالل اهتمامه
بتعليمهم وتدريبهم على استعمال االدوات الهندسية ،واستخدام الرموز واخلطوط الهندسية ،و رسم املساقط
الهندسية لألجسام واالشكال ( )orthographic and paraline projectionsباالعتماد على لغة معمارية
مشتركة يتواصل بها مع بقية التخصصات ذات العالقة.
(املتطلب السابق اليوجد)
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 ADE 1110أساسيات التصميم

يتضمن املقرر دراسة مبادئ التصميم وعناصره ،والتشكيل ثنائي وثالثي األبعاد ،ومدخل لنظريات اللون،
من خالل مشاريع وتطبيقات عملية تسهم في تطوير قدرة الطلبة في اإلدراك احلسي للتكوينات التشكيلية
والفراغية.
(املتطلب السابق اليوجد)

 IND 1071التصميم والسلوك البيئي

يتناول املقرر العالقات بني اجلسم ،واألشياء ،والثقافة ،واألحداث ،والبيئة ،في عالم قابل للسكنى ضمن
البيئة املبنية ،ومتألف مع كل من املتطلبات اجلمالية والعملية (احتياجات املستخدمني وسلوكياتهم ،والعوامل
البشرية ،والسياق ،ونظم البناء ،الخ).
(املتطلب السابق )ADE 1110

 ADE 1101تاريخ ونظريات الفن والتصميم ()1

دراسة الفن ،والعمارة ،واجلرافيك ،والتصميم الداخلي وتطورهم من العصور القدمية وحتى أواخر القرن
التاسع عشر .و التحليل املعاصر للظروف الثقافية والطريقة التي يستجيب بها املصممون لتلك الظروف.
(املتطلب السابق اليوجد)

 IND 1093تقنيات االظهار

يركز املقرر على مبادئ رسم املنظور ،ومتثيل املساحات الداخلية مبساعدة تقنيات رسم املنظور (منظور
ذو نقطة واحدة ونقطتني) .إلى جانب الرسومات املفاهيمية وتقنيات االظهار ،والتنظيمات اجلرافيكي ة
الغراض تقدمي العروض االحترافية (املهنية).
(املتطلب السابق )IND 1092

 IND 1094التصميم مبساعدة احلاسوب ()1

في هذا املقرر نستكشف اللغة املعمارية واملعايير اجلرافيكي ة للتكوينات ثنائية االبعاد كأساس للرسومات
ثالثية االبعاد .مبا يفضي إلى تطوير مهارات الرسم التي تؤدي إلى فهم العالقة بني التصميم ثنائي االبعاد
وثالثي االبعاد ،وترميز وفك راملوز ( )encode and decodeاملجردة للرسومات واملخططات التصميمية،
باالضافة إلى تعزيز القدرة على التواصل البصري واجلرافيكي .
(املتطلب السابق )IND 1092

 IND 2081ستوديو التصميم الداخلي ()1

هذا املقرر ميثل املدخل إلى مبادئ التصميم الداخلي األساسية ومقدمة للبحث كأداة لفهم البرمجة
والتصميم .سوف تستخدم احملاضرات والتطبيقات ومنهجية دراسة احلالة للتحقيق في استراتيجيات
التصميم املختلفة وبيان عالقة التاريخ والسلوك االنساني بسياق البيئة القابلة للسكنى .هذا املقرر يقدم
للطلبة املنهجيات والعمليات التصميمية ،واستخدام اللون ،واالبعاد البشرية الـ Anthropometrics and
 ergonomicsوعناصر التصميم ذات الصلة بالتصميم الداخلي.
(املتطلب السابق )IND 1071

110

 IND 2131إنهاءات ومواد داخلية

استكشاف سمات وخصائص وتطبيقات املنسوجات وغيرها من املواد املستخدمة في البناء واملفروشات
واألسطح واإلنهاءات في البيئة املبنية .كما يوفر املقرر للطلبة تعلم كيفية اختيار املواد املناسبة لتلبية معايير
محددة.
(املتطلب السابق )IND 1094

 IND 2095التصميم مبساعدة احلاسوب ()2

يعزز هذا املقرر بناء مهارات الطالب في إنشاء ودراسة الرسومات ثالثية االبعاد مبساعدة احلاسوب بعد
ان استكمل مقرر ( .)Computer-Aided Design (CAD) Iبحيث يتمكن الدارس من تشكيل ومعاجلة
االشكال ثالثية االبعاد وينجح في انتاج بيئات حتاكي الواقع الى حد بعيدة.
(املتطلب السابق )IND 1094

 ADE 2102تاريخ ونظريات الفن والتصميم ()2

دراسة الفن ،والعمارة ،واجلرافيك ،والتصميم الداخلي وتطورهم من بدايات احلداثة وحتى يومنا هذا .و
التحليل املعاصر للظروف الثقافية والطريقة التي يستجيب بها املصممون لتلك الظروف.
(املتطلب السابق )ADE 1101

 IND 2112ستوديو التصميم الداخلي ()2

هذا املقرر يتناول بالدراسة تنظيم وتخطيط وتصميم الفضاءات الداخلية للفعاليات السكنية مبا
فيها(متطلبات املساحة والتحليل الوظيفي ،متطلبات احلركة والتنظيم املكاني ،والتنظيم احلركي ،معاجلة
االسطح الداخلیة ،االبعاد البشرية) ،مع التركيز على مفاهيم احليزية واخلصوصية ،وصوالً إلى تقدمي
الطالب ملشروع تصميم داخلي لفضاء سكني واخراجه بطريقة مالئمة.
(املتطلب السابق )IND 2081

 IND 2151انشاءات وتراكيب داخلية

يتناول املقرر دراسة عالقة النظام االنشائي للمبنى باالنشاءات الداخلية واالثار املترتبة على ذلك ،واساليب
االنشاءات والتراكيب الداخلية .مع متكني الطلبة من فهم التنظيمات واملكونات واملعايير املقبولة لعمل
مجموعة متكاملة وشاملة من وثائق االنشاء الداخلية.
(املتطلب السابق )IND 2131

 IND 2121الضوء واللون في البيئة الداخلية

ييتناول املقرر أساسيات تصميم اإلضاءة الداخلية وعالقته باللون وأثره في دعم الصحة والسالمة والراحة
واألداء البشري ،والتعرف على مصادر الضوء وأنظمته ،وقياس وحساب االضاءة .يتعلم الطالب حتليل
املتطلبات املكانية للضوء ،وحتديد النظم املناسبة ،وحساب مستوى اإلضاءة املالئم ،ويرسم مخططات
االضاءة  reflected ceiling plansويحدد رموزها ومفاتيحها.
(املتطلب السابق )IND 2081
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 IND 3113ستوديو التصميم الداخلي ()3
يُعنى مقرر تصميم داخلي  3مبناقشة وتطبيق فلسفات التصميم والنظريات واستراتيجيات التصميم

اإلبداعي على املستوى املتوسط (مستهدفا احملال التجارية /والضيافة) .ويركز على :البحث واملسح
والتحليل ،وعمليات التصميم والتحليل املكاني والوظيفي والعالمات التجارية ،وتكنولوجيا البناء ،وعناصر
ومبادئ التصميم ،والعوامل البشرية ،وحل املشكالت اإلبداعية ،ومتطلبات أنظمة اإلضاءة ،واختيار املكونات
الداخلية ،وإعداد عرض تقدميي.
(املتطلب السابق )IND 2112

 IND 3141الكود وأنظمة املباني

في هذا املقرر يتم تعريف الطالب على العناصر االساسية لنُظم البناء ( )codوأنظمته مبا في ذلك أنظمة
اخلدمات امليكانيكية (تهوية وتكييف الهواء) ،أنظمة اخلدمات الصحية (متديدات الصرف الصحي والتغذية
واألجهزة الصحية) ،أنظمة السالمة من احلرائق ،أنظمة االتصاالت ( )data/voiceواملراقبة واألمان.
(املتطلب السابق )IND 2151

 IND 3117تصميم أثاث

يركز هذا املقرر على القضايا املتعلقة بتصميم األثاث ،مبا في ذلك االنشاء (التكوين واالنتاج) ،األساليب،
و الوظيفة ،االستدامة ،واجلوانب الفنية والتكاليف املرتبطة باالثاث .من خالل دراسة الهيكل البشري و
البحث عن املواد املناسبة وتقنيات االنشاء .كما يتيح املقرر للطلبة تطوير تصاميمهم ومنذجتها ومن ثم نقلها
إلى االنشاء.
(املتطلب السابق )IND 2112

 IND 3103تاريخ التصميم الداخلي

تتناول مفردات املقرر دراسة تطور البيئات الداخلية ،إلى جانب أبرز النظريات واحلركات املرتبطة بالتصميم
الداخلي والتي ظهرت خالل القرن العشرين ودراسـة االعتبارات االجتماعيـة واالقتصادية والتكنولوجــية
واألنثروبولوجية املؤثرة على الفكر التصمـيمي التي رافقت املراحل التاريخية املختلفة.
(املتطلب السابق )ADE 2102

 IND 3114ستوديو التصميم الداخلي ()4

يركز هذا االستوديو على القضايا املعاصرة املتعلقة أمناط األعمال  /املكتب واملؤسساتية ،تكنولوجيا البناء،
والتصميم املستدام .يتم معاجلة القضايا التصميمية والتكنولوجية من خالل :فهم ثقافة املكاتب ،صناعة
النماذج ،أنظمة االنشاء ،اعتبارات الطاقة الشمسية ،اجلودة البيئية الداخلية ،أنظمة التكييف ،تخطيط
الفضاء ،اختيار املواد واالنهاءات ،تصميم اإلضاءة ،ودمج األثاث واملعدات ،ومتطلبات الكود  .Codeويؤكد
املقرر على احللول املستندة إلى التفكير التصميمي الشامل واملستدام ،وتنظيم االستجابات املكانية املعقدة،
وفهم أن التصميم هو بناء في طبيعته.
(املتطلب السابق )IND 3113
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 IND 3142االستدامة في التصميم

استكشاف التصميم املستدام وأساسيات مبادرة املباني اخلضراء .واستعراض للمفاهيم واالستراتيجيات
ونظم التصنيف التي اعتمدها برنامج القيادة في الطاقة والتصميم البيئي  LEEDمن قبل مجلس املباني
اخلضراء في الواليات املتحدة  .سوف ينهي الطلبة هذا املقرر مع فهم أساسي ملقصد ومفاهيم ومصطلحات
لكل فئات تصنيف  ،LEEDفضال عن ممارسات املباني اخلضراء ،واملنتجات املستدامة ،و اهمية التآزر
(التضافر).
(املتطلب السابق )IND 3113

 IND 3051منذجة معلومات البناء

يشكل املقرر مدخال ملوضوع الـ ( BIMمنذجة معلومات البناء) ،الذي ميثل قاعدة بيانات متكاملة متعددة
األبعاد .فالرسومات ،ومشاهد املبنى ،واحلسابات ،والكميات ،وكشف التعارضات قبل حصولها ،وحتليل
كفاءة الطاقة ،والتحليل الهيكلي ،وجدولة البناء ،تستمد تلقائيا من خالل الـ  .BIMفاملقرر يتناول اآلثار
املترتبة على هذه التكنولوجيا املتطورة ويغطي األدوات األساسية لتطبيق الـ . BIM
(املتطلب السابق )IND 2151

 IND 3061اخالقيات وممارسة املهنة

يتضمن املقرر التعريف باخالقيات املهنة ومسؤوليات املصمم الداخلي .ويجري استعراض مواضيع مثل
إدارة األعمال التجارية الصغيرة والتسويق والترويج والعروض ونطاق اخلدمات والوصف الوظيفي والعقود
واألخالقيات واحملاسبة .وستتم دراسة وثائق عقد إدارة املشروع وميزانيته وجدولته.
(املتطلب السابق )IND 3141

 IND 4115ستوديو التصميم الداخلي ()5

هذا االستوديو الشامل املتقدم يؤكد على حل القضايا التصميمية املختلفة في مشروع متخصص لألبنية
متعددة الوظائف من خالل العمل ضمن فريق ،وهو ميتد من التصميم األولي مروراً مبرحلة تطوير التصميم
ثم الوثائق اإلنشائية ،ويستند على املعرفة املكتسبة في املقررات السابقة (التصميم ،التاريخ والنظريات و
التكنولوجيا) .يقوم الطالب بتجميع أفكارهم البحثية والتصميمية وتطبيق معارفهم في عرض نهائي شامل.

(املتطلب السابق )IND 3114 + IND 2151

 IND 4071مشروع تخرج (برمجة)

إعداد تقرير مشروع التخرج (يتم اختياره من قبل الطالب بالتنسيق مع األستاذ املشرف وموافقة مجلس
القسم) .ويشمل جمع كافة املعلومات والبيانات املرتبطة باملشروع ،مبا في ذلك الدراسات النظرية املتعلقة
مبوضوع املشروع ،وحتليل خصائص املستخدمني واحتياجاتهم ،وتطوير برنامج املشروع والعالقات الوظيفية،
وحتديد االجتاهات املفاهيمية لتصميم ومناقشة الصفات املكانية ،واللون ،واألثاث واملواد واملعاجلات
السطحية املناسبة للمشروع .ويعرض التقرير للمناقشة امام جلنة حتكيم.
(املتطلب السابق )IND 3114

113

 IND 4062التخمني واملواصفات

يتضمن املقرر التعريف باخالقيات املهنة ومسؤوليات املصمم الداخلي .ويجري استعراض مواضيع مثل
إدارة األعمال التجارية الصغيرة والتسويق والترويج والعروض ونطاق اخلدمات والوصف الوظيفي والعقود
واألخالقيات واحملاسبة .وستتم دراسة وثائق عقد إدارة املشروع وميزانيته وجدولته.
(املتطلب السابق )IND 3051

 IND 4040التدريب امليداني

بنية املقرر توفر فرصة للطلبة الكتساب اخلبرة في موقع العمل وترجمة ما تعلموه في الفصول الدراسية إلى
واقع عملي .وهو يركز على تعزيز مهارات الطلبة العملية واملتحولة حيث يتم احلصول على مزيد من املعرفة
واملهارات الالزمة للتطور املهني ومواكبة متطلبات العمل املستقبلية .هذا بالطبع يتيح لهم العمل بشكل جيد
في بيئة عمل متنوعة ثقافيا ،باإلضافة إلى ذلك ،فإنه يساعد على عكس املهارات والفوائد املكتسبة من
جتربة التدريب في املجاالت الدراسية واحلياتية للطلبة.
(املتطلب السابق  90ساعة معتمدة )IND3113 +

 IND 4116مشروع تخرج

يوفر املقرر فرصة للطالب للتعبير عن ذاته ورؤيته كمصمم ،ويجمع النظرية واملهارات املكتسبة خالل
البرنامج .حيث يقدم الطالب خالل هذه املقرر تصميماً داخلياً متكام ً
ال قائم على أساس البحث والتركيب
والتطوير ملشروع التخرج احملدد مسبقا ضمن مقرر مشروع تخرج /البرمجة ( .)IND 4071يعرض املشروع
ويناقش امام جلنة حتكيم متخصصة تضم أحد اخلبراء من خارج اجلامعة.
(املتطلب السابق )IND 4115 + IND 4071

 IND 4053التصميم التشاركي

هذا املقرر يشجع الطالب على األنشطة والتصميم التعاوني ،وعلى االنخراط في مناهج معرفية مختلفة
للتحليل والتحقق في قضايا تؤثر على العالم الذي نعيش فيه .وهو مصمم ملساعدة الطالب على التعمق في
الفهم النقدي واالبداعي للموضوع الذي مت اختياره للدراسة عن طريق وضعه في سياق أوسع.
(املتطلب السابق )IND 3114
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وصف متطلبات التخصص االختيارية
 IND 4041تدريب ميداني متقدم

تدريب ميداني متقدم يركز على القضايا املتقدمة في ممارسة التصميم الداخلي املستفادة من خالل
اخلبرة في العمل مع املهنيني املختصيني .يتطلب من الطالب ان يكون قد اكمل مقرر التدريب امليدان.
(املتطلب السابق )IND 4040

 IND 4042جوالت دراسة التصميم الداخلي

من خالل اإلشراف خارج احلرم اجلامعي يوفر املقرر فرصة لتعريف الطلبة على املواقع الفنية والثقافية
الغنية املختلفة مبا يدعم توسعة رؤيتهم ملهنة التصميم .وتستهدف احملاضرات واجلوالت الهامة التصميم
الداخلي واملعماري واألثاث ومايرتبط بهم من فنون.
(املتطلب السابق )IND 3103
 IND 4104قضايا نقدية في التصميم

يوفر املقرر للطلبة إمكانية دراسة مجموعة واسعة من األفكار والثقافات والقضايا الراهنة املتعلقة بالبيئة
املبنية .كما يوفر فرصة الستكشاف متعمق ملوضوع املصلحة الشخصية ،ومنتدى لتبادل األفكار واألبحاث.
وتتاح فرصة ممتازة لتوليف بني عدد من النهج للتعامل مع مشكلة التصميم.
(املتطلب السابق )IND 3103

 IND 1099منظور متقدم

يركز هذا املقرر على تطبيقات رسم املنظور ،ومتثيل املساحات الداخلية مبساعدة تقنيات رسم املنظور
الهندسي منظور ذو نقطة تالشي واحدة /واثنتني /وثالثة نقاط) ،باإلضافة إلى دراسة اسقاطات الظل
والظالل في املنظور.
(املتطلب السابق )IND 1092

 IND 3098الرسوم املتحركة للتصاميم الداخلية

مقدمة في تقنيات الرسوم املتحركة الرقمية للفضاءات الداخلية ،حتريك الكاميرات .املقرر يتمحور حول
مشاريع في العالم احلقيقي ،ورش العمل ،والنصائح العملية واحليل املستخدمة في تقنيات الرسوم املتحركة
في برنامج الـ  3D MAXكما يتعلم الطالب تقنيات توفير الوقت ،واختبار نصائح جاهزة لإلنتاج بأقصى
سرعة وأعلى كفاءة في عمليات خلق الرسوم املتحركة للتصاميم الداخلية .هذا املقرر يتطلب ان يجتاز
الطالب مقرر.
( املتطلب السابق )IND 2096

 IND 2097الطباعة واملسح ثالثي االبعاد

املقرر يوفر املعرفة واملهارة الالزمة النتاج وطباعة الكائنات ثالثية  ،3Dفضال عن توليد البيانات وإعداد
البيانات لذلك .وسيتم التركيز على استخدام اثنني من التقنيات االحترافية ،الطباعة ثالثية االبعاد 3D
 ،Printingواملاسحات الضوئية ثالثية االبعاد  ،3D Scannerوالبرامج ذات الصلة ،مبا يوفر للطلبة امكانية
توظيف هذه التقنيات في مشاريعهم املستقبلية.
(املتطلب السابق )IND 2095
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 IND 2096التصميم مبساعدة احلاسوب ()3

يعزز هذا املقرر بناء مهارات الطالب في إنشاء ودراسة الرسومات ثالثية االبعاد مبساعدة احلاسوب بعد
ان استكمل مقرر ( .)Computer-Aided Design (CAD) 2بحيث يتمكن الدارس من تشكيل ومعاجلة
االشكال ثالثية االبعاد وينجح في انتاج بيئات حتاكي الواقع الى حد بعيد.
(املتطلب السابق )IND 2095

 IND 4052منذجة معلومات البناء ()2

يبني املقرر على املبادئ وأساسيات التطبيق املستفادة في( .)BIM Iيتم التركيز على دراسات احلالة التي
تتعلق بأصحاب ومديري مرافق املبنى.
(املتطلب السابق )IND 3051

 IND 3122تصميم اإلضاءة

يركز هذا املقرر على تصميم وحتليل اإلضاءة باالستعانة بالبرامج احلاسوبية ،من خالل تعريف الطلبة على
مجموعة من تقنيات محاكاة اإلضاءة الرقمية .وبطبيعة احلال يتم التعرض إلى اجلوانب النظرية من حتليل
وتصميم اإلضاءة إلى جانب االدوات املستخدمة بهدف تعزيز التكامل بني حتليل اإلضاءة في عملية التصميم
املعماري أو الداخلي .وسيقوم الطلبة بتطبيق هذه املوجهات في مشروع تصميمي.
(املتطلب السابق )IND 2121

 IND 3132املواد الذكية

يتناول املقرر دراسات متعمقة في مجاالت اخلامات واملواد املستخدمة في االنشاءات الداخلية ،مع التركيز
على الدراسات والبحوث التي ترتبط باملواد الذكية والصديقة للبيئة وأساليب تركيبها واستخدامها.
(املتطلب السابق )IND 2131

 IND 3152انشاءات وتراكيب داخلية ()2

يهتم املقرر بدراسة التكنولوجيا واملواد املوجودة واملستحدثة في عالم التصميم الداخلي ،باالضافة إلى دراسة
تأثيرات قوانني البناء واملواصفات املصنعية على اختيار العناصر الهيكلية وغير الهيكلية على حد سواء.
ويعكس ذلك من خالل اجناز الطلبة للرسومات والتفاصيل االنشائية ويطور فهم العالقة بني الرسومات
واملواصفات .مع التركيز على املشاريع السكنية والتجارية.
(املتطلب السابق )IND 2151

 IND 4111تصاميم الضيافة

يهتم هذا املقرر بدراسة مشاريع الضيافة مبا في ذلك حتليل املتطلبات وبرمجة املشروع وتخطيط الفضاءات،
واختيار املفروشات واالنهاءات املالئمة ،من خالل االستفادة من توظيف األنثروبومترية .مع مراعات النُظم
واملعايير ذات الصلة.
(املتطلب السابق )IND 2151
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 IND 3115تصاميم اجنحة العرض

يتناول هذا املقرر موضوع التصاميم اخلاصة باجنحة العرض في املعارض احمللية والدولية مع التركيز على
أثر السياقات التي تعمل فيها هذا النوع من الفعاليات .سيكون على الطالب توفير مخططات ومواصفات
االضاءات املالئمة إلى جانب توظيف نظريات اللون ومراعاة املعايير ذات العالقة.
(املتطلب السابق )IND 3113

 IND 3116تصاميم احلمامات واملطابخ

يركز هذا املقرر على املتطلبات واملعايير ،والـ  ،CODEوالرموز ،واملواد واالنهاءات ،واالنشاءات التي ترتبط
بتصاميم احلمامات واملطابخ .باالضافة إلى ربط متطلبات السباكة وتثبيت االجهزة واملعدات والتجهيزات
الكهربائية مع تصميم هذه الفعاليات.
(املتطلب السابق )IND 3141

 IND 2103البيئات املبنية اإلسالمية

يسلط املقرر املزيد من الضوء على دراسة الفن ،والعمارة ،والتصميم الداخلي وتطوره خالل فترة العصور
اإلسالمية املختلفة .ويحلل السياقات الثقافية واالجتماعية التي تأثر على تشكيل خصائص هذا العمران
والطريقة التي يستجيب بها املصممون لتلك الظروف.
(املتطلب السابق )ADE 2102

 IND 4043التجربة البحرينية في التصميم الداخلي

يستكشف الطالب من خالل املقرر واقع واجتاهات التصميم الداخلي في البيئة احمللية من خالل إجراء
دراسة ميدانية لواقع التصميم الداخلي في املنطقة .وتشمل هذه الدراسة جمع وتوثيق كافة املعلومات
والبيانات الضرورية والعمل على حتليلها بهدف استخالص واقع التجربة احمللية في التصميم الداخلي،
واستشراف مستقبل التصميم الداخلي.
(املتطلب السابق )IND 3103

 IND 4162سيكولوجيا وسيسولوجيا التصميم

يستكشف الطالب من خالل هذا املقرر أثر النواحي النفسية (السيكولوجية) ،واالجتماعية على التصميم،
وكيف ميكن توجيه التصميم ليلبي حاجات االنسان وتطلعاته .وبيان الدور الذي يلعبه املصمم في التأثير في
السلوك االجتماعي للمستخدمني .وانعكاس ذلك في عملية تطوير احللول التصميمية.
(املتطلب السابق )IND 2081

 IND 3118تصميم الفناءات والنباتات الداخلية

تُعنى مفردات هذا املقرر بالتعريف بأهم األسس التصميمية واجلوانب الوظيفية والبصرية للنباتات
والفناءات الداخلية .باالضافة إلى التعرف على املزروعات الداخلية (من حيث االصناف واالنواع واالستخدام
والرعاية) ،واختيار التأثيث ومواد االنهاء املناسبة .سيكون على الطلبة تطبيق ذلك في مشروع محدد.
(املتطلب السابق )IND 3113
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 IND 3154تأهيل األبنية التاريخية

يُعنى هذا املقرر بدراسة األسس واملفاهيم النظرية إلعاده تأهيل واستخدام األبنية التاريخية والتراثية.
ويوفر للطالب االرضية املالئمة الختيار السياسات التأهيلية املناسبة الستعادة املشروع لغرضه األصلي
الذي وضع من أجله أو لغرض حتويله ليخدم غرض آخر.
(املتطلب السابق )IND 3142

 GDE 111تصميم باحلاسوب ()1

يساعد هذا املقرر الطالب على امتالك القدرة على استخدام اخلصائص واملميزات املتخصصة لبرمجيات
احلاسب اآللي بتقنية  Bitmapفي تصميم وتنفيذ العناصر البصرية املتنوعة ومعاجلة الصور ومزجها،
واستخدام األلوان ،وإعداد التصميمات لعملية اإلنتاج.
(املتطلب السابق )IND 1092

 IND300موضوعات خاصة في التصميم الداخلي

يتناول املقرر بالدراسة قضايا متعلقة بالتصميم الداخلي بشكل معمق .قد يتضمن قضايا مستحدثة على
صعيد مجال التصميم الداخلي ،أو قضايا يقترحها اعضاء هيئة التدريس.
(املتطلب السابق )Dept. Approval
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اخلطة الدراسية
رمز املقرر

CS104
ARB101
CSC101
CSC141
ENG111

رمز املقرر

CSC111
CSC102
CSC103
CSC142
ENG112

رمز املقرر

CSC241
CSC203
CSC212
CSC202
-

رمز املقرر
CSC215
CSC231
CSC221
CSC222
-

السنة األولى – الفصل األول ( 15ساعة معتمدة)
الساعات املعتمدة

اسم املقرر
مهارات احلاسوب
اللغة العربية
الرياضيات ()1
مهارات االتصال الفنية
اجنليزي فوق املتوسط

3
3
3
3
3

السنة األولى – الفصل الثاني ( 15ساعة معتمدة)
الساعات املعتمدة
اسم املقرر
3
البرمجة الهيكلية
3
رياضيات متقطعة
3
االحتماالت واالحصاء
اخالقيات احلاسوب
3
واملسؤولية االجتماعية
3
اجنليزي متقدم

املتطلب السابق
-

املتطلب السابق
-

ENG111
ENG111

السنة الثانية – الفصل االول ( 18ساعة معتمدة)
الساعات املعتمدة
اسم املقرر
3
أساليب البحث العلمي
3
الرياضيات ()2
البرمجة املوجهه
3
للكيانات ()1
3
املنطق الرقمي
3
متطلب جامعة
3
متطلب جامعة

CSC102
-

السنة الثانية – الفصل الثاني ( 18ساعة معتمدة)
الساعات املعتمدة
اسم املقرر

املتطلب السابق

هياكل البيانات
تنظيم وعمارة احلاسوب
نظم قواعد البيانات
هندسة البرمجيات ()1
متطلب جامعة
تخصص اختياري
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3
3
3
3
3
3

املتطلب السابق
CSC103
CSC101
CSC111

CSC212
CSC202
CSC212
CSC212
-

رمز املقرر

CSC321
CSC331
CSC314
CSC322
CSC304
-

السنة الثالثة – الفصل االول ( 18ساعة معتمدة)
الساعات املعتمدة
اسم املقرر
3
حتليل وتصميم النظم
3
نظم التشغيل
البرمجة املوجهه
3
للكيانات ()2
تطوير برمجيات املواقع
3
االلكترونية ()1
3
الذكاء االصطناعي
3
متطلب جامعة

املتطلب السابق
CSC221
CSC231
CSC212
CSC212
CSC212
-

السنة الثالثة – الفصل الثاني ( 18ساعة معتمدة)
رمز املقرر

CSC323
CSC332
CSC302
CSC301
CSC325
-

رمز املقرر

CSC436
CSC401
CSC402
CSC425
-

اسم املقرر
البرمجة املرئية
تراسل البيانات وشبكات
احلاسوب
النظرية االحتسابية
التحليل العددي
تطوير قواعد البيانات
تخصص اختياري

الساعات املعتمدة

املتطلب السابق

3

CSC331

3
3
3
3

CSC212
CSC203
CSC221
-

3

السنة الرابعة – الفصل االول ( 18ساعة معتمدة)
الساعات املعتمدة
اسم املقرر
3
احلوسبة املتنقلة
3
حتليل وتصميم اخلوارزميات
3
مترجمات لغات البرمجة
3
مشروع تخرج ()1
3
تخصص اختياري
3
متطلب جامعة

121

CSC314+CSC221

املتطلب السابق
CSC332
CSC215
CSC302

 90ساعة معتمدة
-

رمز املقرر

CSC435
CSC426
CSC441
-

السنة الرابعة – الفصل الثاني ( 15ساعة معتمدة)
الساعات املعتمدة
اسم املقرر
3
التشفير وامن احلاسوب
3
مشروع تخرج ()2
3
تدريب ميداني
3
تخصص اختياري
3
متطلب جامعة

املتطلب السابق
CSC332
CSC425

 90ساعة معتمدة
-

وصف متطلبات التخصص اإلجبارية
 CSC202املنطق الرقمي

هذه املاده تقدم الطالب لتصميم وتنفيذ الدوائر الرقمية .وتشمل املواضيع :أنظمة الترقيم ،اجلبر املنطقي،
تعبيرات املنطق ،اإلضافات ،حتليل الدوائر والتتابع والتسلسل ،أساليب حتسني تصميم الدوائر الرقمية
باستخدام البوابات املنطقية العشوائية ،املضاعفات ،أجهزة فك الترميز ،السجالت ،العدادات واملصفوفات
املنطقية القابلة للبرمجة .وستشمل التجارب املختبرية تصميم الدوائر الرقمية .وينصب التركيز على
استخدام األدوات مبساعدة احلاسوب في تصميم الدوائر الرقمية ومحاكاتها واختبارها.
(املتطلب السابق )CSC102

 CSC203الرياضيات ()2

هذا ملقرر متقدم يزود الطالب باملعرفة العميقة واملهارات في الرياضيات .وتشمل املواضيع :النهايات،
خصائص النهايات ،نظرية الساندويتش ،االشتقاق ،قواعد التفاضل ،قواعد السلسلة ،التفاضل الضمني،
مشتقات الدوال األسية واللوغاريتمية ،وتطبيق االشتقاق ،التكامل التام ،النظرية االساسية حلساب
التفاضل والتكامل ،قواعد شبه منحرف ،وتطبيق التكامل والتكامل باالجزاء ،واملعادالت التفاضلية والنمذجة
الرياضية ،املتتابعات واملتسلسالت الالنهائية.
(املتطلب السابق )CSC101

 CSC212البرمجة املوجهه للكيانات ()1

والهدف من هذا املقرر هو شرح مبادئ النموذج املوجه للكائنات ،وتوفير اإلملام بنهج النمذجة املوجه للكائنات
والتصميم ،وتوفير اإلملام مع بناء اجلملة ،والتسلسل الهرمي للطبقة ،وامليراث ،والبيئة ،وبناء التطبيقات
البسيطة ،لغة البرمجة وامللفات املوجهة .وحدة تؤكد مبادئ هندسة البرمجيات احلديثة وتطوير مهارات
البرمجة األساسية في سياق اللغة التي تدعم النموذج املوجه للكائنات ومتثيل  UMLللنظم الصغيرة.
(املتطلب السابق )CSC111
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 CSC215هياكل البيانات

املقرر يغطي مفاهيم هياكل البيانات واساسيات وخصائص الهيكل :املصفوفه والقائمه املتصله واملكدس
والطابور واملخطط والشجره .باالضافه الى ان الطالب سوف يتعلم ويطبق اخلوارزميه املالئمه للتعامل مع
الهيكل املطلوب.
(املتطلب السابق )CSC212

 CSC221نظم قواعد البيانات

في هذا املقرر سيتم تقدمي الطالب ملشاكل هياكل وتراكيب امللفات التقليدية ،مفاهيم قواعد البيانات ،تطور
قواعد البيانات ،انواع قواعد البيانات ،املك ّونات ،اخلصائص ،العالقات ،درجات العالقات ،طريقة التمثيل
باستخدام  ،ERDاجلبر العالئقي ،التبسيط ،قيود قواعد البيانات العالئقية .تعريف  SQLوالتعامل معها.
(املتطلب السابق )CSC212

 CSC222هندسة البرمجيات ()1

يوفر هذا املقرر للطالب قاعدة صلبة في هندسة البرمجيات ،وسوف يتعلم الطالب مبادئ هندسة
البرمجيات ،واألدوار املتطورة من البرمجيات ،معاجلة البرمجيات ،ومنتجات البرمجيات ،ومناذج العملية
والنماذج املتقدمة ،ومتطلبات الهندسة :جمع والنمذجة والتحليل والتصميم ،والتصميم على املستويات،
وتصميم املكونات القائمة على الوحدات ،تصميم على مستويات تطبيقات الويب ،تصميم واجهة املستخدم،
وواجهات تطبيقات الويب ،وفحص البرمجيات واستراتيجيات الفحص.
(املتطلب السابق )CSC212

 CSC231تنظيم وعمارة احلاسوب

يوفر املقرر مجاالت املعرفة التالية :املكونات الرقمية املستخدمة في تنظيم وتصميم احلاسوب الرقمي ،نقل
البيانات املتسلسل واملتوازي ،اشارات التوقيت ،برمجة لغة التجميع ،االعتراضات وآليات الطلب والعودة،
أمناط العنونة ،هيكلية مجموعة التعليمات ،رياضيات االعداد الصحيحة والكسرية ،وتقييم اداء االجهزة،
ومسار البيانات ووحدة التحكم.
(املتطلب السابق )CSC202

 CSC301التحليل العددي

يقدم هذا املقرر الطالب للتحليل العددي الذي يغطي املواضيع :املراحل التمهيدية الرياضية :رياضيات
احلاسوب ،اخلطأ املستدير ،مصدر األخطاء ،حل املعادالت في متغير واحد :طريقة التشكيل ،طريقة النقطة
الثابتة ،طريقة املوضع اخلاطئة ،الطريقة الثابتة ،طريقة نيوتن-رافسون ،واالستكمال الداخلي والتقريب
متعدد احلدود ،وإدخال االستكمال الداخلي ،والطرق املباشرة حلل األنظمة اخلطية للمعادالت ،وطرائق
تكرارية حلل األنظمة اخلطية ،وطرائق تكرارية حلل األنظمة غير اخلطية ،وتقنيات تركيب املنحنى.
(املتطلب السابق )CSC203
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 CSC302النظرية االحتسابية

يع ّرف هذا املقرر الطالب على النظرية االحتسابية من خالل مجموعة من اآلليات التي تخدم مبثابة مناذج
للحسابات  Finite automata, Pushdown automata, and Turing machines, lexical analyzerيختبر
العالقة بني  automataواللغات االخرى .وتشمل ايضاً املوضوعات deterministic and nondeterministic
 ,machines, regular expressions, context free grammarsواسئلة .P & NP
(املتطلب السابق )CSC212

 CSC304الذكاء االصطناعي

الذكاء االصطناعي هو مجال البحث الذي يدرس كيفية حتقيق السلوكيات البشرية الذكية على جهاز
كمبيوتر .الهدف النهائي للذكاء االصطناعي هو جعل جهاز كمبيوتر ميكن أن يتعلم ،والتخطيط ،وحل
املشاكل بشكل مستقل .في هذا املقررسوف ندرس املعرفة األساسية لفهم الذكاء االصطناعي .وسوف نقدم
بعض خوارزميات البحث األساسية حلل املشاكل .متثيل املعرفة واملنطق.
(املتطلب السابق )CSC212

 CSC314البرمجة املوجهه للكيانات ()2

الهدف من هذه املادة هو إدخال تقنيات متقدمة للبرمجة املوجهة للكائنات.هذا بالطبع يوسع مفاهيم
البرمجة املوجهة للكائنات التي مت تغطيتها في  .CSC212يقوم هذا املقرر بإدخال مفاهيم البرمجة املوجهة
للكائنات املتقدمة :تعدد امليراث ،تعدد األشكال ،الصفوف املجردة ،والتعامل مع االستثناءات .اكتساب املزيد
من اخلبرة العملية من خالل تصميم وكتابة تطبيقات البرمجة املوجهة للكائنات.
(املتطلب السابق )CSC212

 CSC321حتليل وتصميم النظم

املواضيع تتضمن :مقدمه الى انظمه املعلومات وحتليل النظم وانواع االنظمه وتكامل التكنلوجيا مع االنظمه
وادوار محلل النظم وطرق تطوير االنظمه مثل SDLC :و  AGILEوحتليل الكيانات املوجهة و منذجه
البيانات واساليب متثيل االنظمه باستخدام الرسومات و use caseواملستويات االداريه واداره املشاريع
ودراسات اجلدوى و جمع املعلومات بالطرق التفاعليه والطرق الغير مزعجه والطرق الرشيقه والنموذج
االولي والنمذجه باستخدام  DFDواستخدام قواميس البيانات لتحليل االنظمه وتوصيف االنظمه والقرارات
املهيكله واللغة املنظمة وحتليل الكيانات املوجهه ولغه النمذجه املوحده .UML
(املتطلب السابق )CSC221

 CSC322تطوير برمجيات املواقع االلكترونية ()1

يقدم هذا املقرر الطالب إلى تطوير البرمجيات على شبكة اإلنترنت .وتشمل املوضوعات :إنشاء صفحات
ويب على باستخدام  HTML, CSSوجافا سكريبت ،واجلداول ،وتقسيم الصفحة ،وإدراج الرسوم املتحركة
والوسائط املتعددة ،وإدارة استضافة املواقع ولوحة التحكم.
(املتطلب السابق )CSC212
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 CSC323البرمجة املرئية

يوفر هذا املقرر للطالب قدرات على تصميم وتنفيذ التطبيقات باستخدام البرمجة املرئية من خالل
ميكروسوفت  Visual Studio .Netمع مبادئ البرمجة املوجهة للكائنات .التركيز على أساليب البرمجة
التي يحركها احلدث ،مبا في ذلك إنشاء والتالعب الكائنات ،والصفوف ،واستخدام األدوات املوجهة للكائنات.
باإلضافة إلى األحداث التي حتركها برمجة ويندوز وأنواع البيانات واملشغلني واألشياء واخلصائص والقوائم
واإلجراءات وهياكل التحكم ،معاجلة ملف قاعدة البيانات ،وذلك باستخدام مبادئ تفاعل الكمبيوتر مع
االنسان لتعزيز تصميم واجهة املستخدم.
(املتطلب السابق )CSC221+ CSC314

 CSC325تطوير قواعد البيانات

يغطي املقرر املواضيع التالية :تطبيق قواعد البيانات باستخدام ( PL/SQLاملؤشرات ،االجراءات ،الوظائف،
املشغالت) ،كما سيقوم الطالب باستخدام أدوات تطوير قاعدة البيانات مثل:APEX، Oracle Developer :
النماذج والتقارير والرسومات.
(املتطلب السابق )CSC221

 CSC331نظم التشغيل

يناقش هذا املقرر مواضيع أنظمة التشغيل مبا في ذلك :نظم التشغيل االفتراضية ،ونظم تشغيل االجهزة
العاملة بالوقت الفعلي اواملدمجة ،نظم االجهزة واملعاجلة املوزعة واملتوازية ،مبا في ذلك أنظمة امللفات،
ونظم التعامل مع االعطال الطارئة ،وتقييم األداء ،و إدارة وظائف االجهزة (الذاكرة ،واجلهاز (،)I / O
والعمليات ) وحماية وأمن نظم التشغيل.
(املتطلب السابق )CSC231

 CSC332تراسل البيانات وشبكات احلاسوب

يوفر هذا املقرر للطالب تغطية واسعة ملفاهيم االتصاالت الرقمية من خالل شبكات احلاسوب ،طبولوجيا
الشبكات ،معرفة طبقات الشبكة االربعة حسب معيار  ، TCP/IPطبقات الشبكة السبعة حسب معيار OSI
 ،برنوكول خوارزميات البروتوكوالت ،مشاركة املوارد ،مفاتيح ودوائر حتويل البيانات.
(املتطلب السابق )CSC331

 CSC401حتليل وتصميم اخلوارزميات

املقرر يقدم التقنيات واالساليب العلميه لدعم تصميم وحتليل اخلوارزميات مع التركيز على النظريات
الرياضيه الداعمه واعتبارات كفاءه التطبيق .املقرر يقدم القواعد األساسية وطرق تصميم و حتليل
اخلوارزميات .وتتضمن املواضيع  :حتليل كفاءه اخلوارزميه والتحليل املناظر وخوارزميات القوه القاهره
والبحث املستنفذ و التقليل والتفريق وفرق تسد والتحول والتفريق والتكرار واخلوارزميات اجلشعة.
(املتطلب السابق )CSC215
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 CSC402مترجمات لغات البرمجة

في هذا املقرر يقوم الطالب بدراسة كيفية تصميم املترجمات واملشاكل الرئيسية في ترجمة لغات البرمجة،
وخطوات الترجمة ،والفرق بني املترجمات في لغات البرمجة املختلفة باستخدام النمط من أعلى إلى أسفل
مقابل النمط من أسفل الى اعلى ،واستراتيجيات التخزين وانشاء التشفير اخلاص  .Codeويشمل بناء
مترجمات ،واحملددات ويستعرض القضايا الرئيسية لتصميم املترجماتlexical analysis, parsing, ،
 symbol tables, declaration, code generationوتقنيات التحسني.
(املتطلب السابق )CSC302

 CSC425مشروع تخرج ()1

في هذا املقرر ،يتبع الطالب منهجية بحثية لتحديد مشكلة محددة (حتديد أسئلة البحث) ،واجراء دراسة
ومقارنة مع األعمال املشابهة واقتراح حل -للمشكلة التي مت حتديدها -باستخدام خوارزميات الكمبيوتر،
حزم البرمجيات و  /أو األجهزة .وسيتم ذلك بتوجيه من املشرف .في نهاية املقرر سوف يعرض الطالب
نتائج املشروع وسيقدم اجلزء األول من تقرير مشروع التخرج.
(املتطلب السابق  90ساعة معتمدة)

 CSC426مشروع تخرج ()2

في هذا املقرر ،يجب على الطالب استخدام نتائج مشروع التخرج  CSC425 Iلتنفيذ واختبار احلل املقترح.
وسيتم ذلك بتوجيه من املشرف .في نهاية املقرر ،على الطالب أن يعرض نتائج املشروع ويقدم تقرير مشروع
التخرج الكامل.
(املتطلب السابق )CSC425

 CSC435التشفير وأمن احلاسوب

يوفر املقرر للطلبة فهم راسخ باملسائل األساسية ألمن احلاسبات و البيانات .املواضيع تتضمن:
مفاهيم امن احلاسبات والهجمات األمن يه واخلدمات األمن يه واليات األمن والتشفير التناظري والغير
تناظري والتشفير الكتلي وتشفير  DESو  AESوعمليات التشفير الكتلي وخصوصيه الرسائل والتشفير
باستخدام املفتاح العام ومصداقيه الرساله وتوزيع املفتاح ومصداقيه املستخدم.
(املتطلب السابق )CSC332

 CSC436احلوسبة املتنقلة

يقدم هذا املقرر للطالب املبادئ األساسية حلوسبة الهواتف احملمولة ،وتطبيقاتها والتحديات في ذلك .من
خالل هذا املقرر يتعلم الطالب أساسيات وتطبيقات احلوسبة على اجهزة الهاتف احملمولة ،وتكنولوجيا
االتصاالت الالسلكية.
وتشمل املواضيع ما يلي :احلوسبة املتنقلة واملنتشرة ،وتكنولوجيات االتصاالت الالسلكية ،وتطبيقات
احلوسبة املتنقلة ولغات تطبيقات الهاتف احملمول ،ومبادئ هندسة البرمجيات في احلوسبة املتنقلة.
(املتطلب السابق )CSC332
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 CSC441تدريب ميداني

مت تصميم هذا املقرر لتزويد الطالب بفرصة الكتساب اخلبرة في مكان العمل ،تنفيذ ما تعلموه خالل
دراستهم .ويركز على تعزيز مهارات الطالب القابلة للنقل والقابلة لالستخدام .واملقرر ايضاً يعلم الطالب
ان يكون واثق من نفسه عندما يواجه مشاكل في حياته العملية.

(املتطلب السابق  90ساعة معتمدة)

وصف متطلبات التخصص االختيارية
 CSC204اجلبر اخلطي

هذا يقدم للطالب املفاهيم األساسية للجبر اخلطي في املساحات املجردة ناقالت والتحوالت اخلطية.
يبدأ املقرر مع أنظمة املعادالت اخلطية وبعض املفاهيم األساسية لنظرية الفضاءات املتجهة في اإلعداد
الرئيسي للفضاءات اخلطية  .nثم ميضي املقرر إلى إدخال الفضاءات املتجهة املجردة فوق احلقول التعسفية
والتحوالت اخلطية ،واملصفوفات ،وجبر املصفوف ،وتشابه املصفوفات ،والقيم الذاتية ،واملتجهات الذاتية.
املواد املوضوعية ذات أهمية حيوية في جميع مجاالت الرياضيات والعلوم بشكل عام.
(املتطلب السابق )CSC203

 CSC305بحوث العمليات

مواضيع املقرر تتضمن :نظره عامه على طرق منذجه بحوث العمليات وبناء النموذج الرياضي والبرمجه
اخلطيه والطبيعه التكراريه للطريقه البسيطة ومناذج التحويل باالضافه الى نظريه الطوابير ومناذج
السيطره املخزنيه واداره املشاريع مثل :تقنيات بناء شبكات  CPMو  PERTكما سيتم استخدام تقنيات
التحليل وحزم البرمجيات حلل املشاكل التي تواجه مدراء االعمال في بيئه اتخاذ القرار.
(املتطلب السابق )CSC103

 CSC312مفاهيم لغات البرمجة

يركز هذا املقرر على مواصفات لغات البرمجة واملفاهيم التي تعطي الطالب ما يكفي من اخللفية التي
ميكن أن يناقش بقناعة ملاذا لغة برمجة معينة هي مناسبة أو غير مناسبة ملشكلة معينة .املوضوعات هي:
مفاهيم لغات البرمجة ،املجاالت ،التقييم ،بيئات العمل ،األساليب الرسمية بناء اجلملة ،السمات غرامارس،
ملزمة ،نطاق ،أنواع (البيانات ،تعريفات املستخدم ،السجالت ،الصفوف ،قائمة ،االحتاد ،مؤشر ،واملرجعية)،
التعبيرات احلسابية ،والعمليات ،والتحويالت ،وتعليمات البرمجة ،والبرامج الفرعية ،وأساليب مترير
البيانات ،ومسائل التصميم للوظائف ،والعمليات املعرفة من قبل املستخدم ،وحتديد النطاق الديناميكي،
وأنواع البيانات املجردة ،واللغات املوجهة للكيانات.
(املتطلب السابق )CSC314

 CSC315التنقيب عن املعطيات

يوفر هذا املقرر للطالب فهم مفاهيم وعناصر التنقيب عن البيانات سواء من منظور األعمال والتكنولوجيا،
مبا في ذلك التدريب العملي مع عينة من األدوات املستخدمة في بيئات دعم اتخاذ القرار .وتشمل املوضوعات:
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املفاهيم األساسية الستخراج البيانات والتصنيف والتنبؤ ومستودعات البيانات ومنوذج البيانات متعدد
األبعاد وجتهيز البيانات وتكامل البيانات والتحول والبيانات وأولويات استخراج البيانات وروابط التنقيب
في قواعد البيانات الكبيرة وتصنيف أساليب التجميع الرئيسية.
(املتطلب السابق )CSC304

 CSC326تطوير تطبيقات األجهزة احملمولة

يغطي هذا املقرر التقنيات الالزمة لتطوير تطبيقات األجهزة احملمولة .وتتضمن املواضيع نظم تشغيل
األجهزة احملمولة ،تصميم الواجهات املرئية ،برمجة املوبايل ،معاجلة خدمات الويب ،التعامل مع قواعد
البيانات ،وبرمجة التعامل واألحداث مع املوبايل.
(املتطلب السابق )CSC322 + CSC221

 CSC327تطوير برمجيات املواقع االلكترونية ()2

يقدم هذا املقرر الطالب لتطوير املوضوعات في تطوير تطبيقات الويب .وتشمل املوضوعات :تطوير
تطبيقات الويب ،واألجهزة الذكية ولغات البرمجة لتصميم مواقع الويب (مثل ... ،PHP، ASP.NETألخ)،
الربط مع قواعد البيانات ،استضافة املواقع ،بروتوكول نقل امللفات ،لوحة التحكم للخوادم احمللية والبعيدة،
أدوات تطوير الويب.
(املتطلب السابق )CSC322 + CSC221

 CSC328تفاعل االنسان واحلاسوب

الهدف من هذا املقرر حتليل وتصميم وتنفيذ نظم احلوسبة التي تودي الى تفاعل افضل بني االنسان وااللة
؛ يدخل في ذلك تطوير بيئة العمل .مكونات نظام التفاعلي فيما يخص ادخال /اخراج البيانات  -التعامل مع
احلواس االنسانية مثل العني ،والسمع ،واللمس ،ورائحة ،والذوق ،واحلركة ،والذاكرة .التفاعل مع االجهزة
االفتراضية االخرى الكمبيوتر :التعامل مع الواقع االفتراضي مبا يشمل أجهزة الكمبيوتر ،والتطبيقات.
(املتطلب السابق )CSC222

 CSC329الوسائط املتعددة

يقدم هذا املقرر نظريات وأسس أنظمة الوسائط املتعددة .ويعرف أنواع مختلفة من الوسائط املتعددة مثل
الصوت والصورة والرسوم املتحركة والفيديو .أيضا يشرح أنواع مختلفة من مرشحات الصور إشارات الكالم،
والرسوم املتحركة وبرامج الكمبيوتر التي تتعامل مع إدارة وتعزيز مثل هذه األنواع من الوسائط املتعددة .
(املتطلب السابق )CSC322

 CSC343موضوعات خاصة في علم احلاسوب

يغطي هذا املقرر أحدث املواضيع واخر األبحاث العلمية والتكنولوجية في مجال علوم احلاسوب .ممكن
ان يكون موضوع املقرر مختلفاً من فصل دراسي إلى آخر ،ويجب احلصول على موافقة من مجلس القسم
محتوياته عند طرح املقرر.
(املتطلب السابق موافقة القسم)
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 CSC403معاجلة الصور

يقدم هذا املقرر مفاهيم وتطبيقات معاجلة الصور  .وتشمل املوضوعات املعاجلة اخلاصة بالصور واطاراتها
ومكوناتها ميا في ذلك جنزئتها او تكتلها كشف امليزات واحلركة وتتبعها ،والطرق االحتمالية واإلحصائية
للكشف والتصنيف في رؤية املناظر املتعددة ،والتعرف على الكائن واملشهد.
(املتطلب السابق )CSC401

 CSC411الرسم باحلاسوب

يقدم هذا املقرر املفاهيم وتنفيذ الرسومات احلاسوبية ،واجلوانب النظرية وتنفيذ رسومات احلاسوب
باستخدام برنامج ( OpenGLأو أدوات أخرى) .وتشمل املواضيع :نظرة عامة على الرسومات الكمبيوتر
التفاعلية ،ونظام ثنائي األبعاد ورسم اخلرائط ،ثم يعرض أهم خوارزمية الرسم ،والتحول ثنائي األبعاد.
لقطة ،وملء ومقدمة ل  3Dالرسومات.
(املتطلب السابق )CSC401

 CSC421هندسة البرمجيات ()2

يقدم هذا املقرر الطالب ملواضيع متطورة في هندسة البرمجيات مبا في ذلك :هندسة البرمجيات للكائنات
املوجهة (املفاهيم واملبادئ ،التحليل ،التصميم والفحص) ،املقاييس التقنية ألنظمة الكائنات املوجهة ،تصميم
األمناط ،ضمان جودة البرمجيات ،الطرق الرسمية ،هندسة البرمجيات باالعتماد على الوحدات ،هندسة
برمجيات العميل  /اخلادم ،هندسة الويب ،إعادة الهندسة ،و ( CASEهندسة البرمجيات مبساعدة
احلاسوب).
(املتطلب السابق )CSC222

 CSC437احلوسبة السحابية

يقدم هذا املقرر للطالب تقنيات احلوسبة السحابية .وتشمل املوضوعات البنية التحتية السحابية والنموذج
املرجعي وإدارة املوارد ومناذج البرمجة ومناذج التطبيقات وصفات النظام والتطبيقات القائمة على احلوسبة
السحابية ،واملعاجلة املتوازية في احلوسبة السحابة ونظم التخزين املوزعة واحملاكاة االفتراضية لها ،ايضا
مواضيع في امن النظم العاملة في البيئة السحابية ،وأنظمة التشغيل متعددة املهام.
(املتطلب السابق )CSC332

 CSC438احلوسبة املتوازية واملوزعة

يغطي هذا املقرر تطبيق نظرية التوازي في احلوسبة املوزعة ،معرفة اجهزة وبرمجيات التراسل واالتصال
املتوازي واملتزامن ،ميزات االجهزة والبرمجيات املوزعة في اماكن متعددة ،اخلوارزميات املطلوبة في بيئة
العمل املوزعة واملتزامنة ،مجموعة البرمجيات العاملة كوسيط في التنسيق بني املتسلسل واملتوازي ،املعاجلة
املعمارية الالزمة القابلة للتطوير والتحليل املتوازي ،وحسابات النماذج املتعددة ،ومناذج احلاسبات املتوازية.
(املتطلب السابق )CSC332
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وصف متطلبات الكلية اإلجبارية

					
 LAW 111املدخل إلى القانون

أو ً
ال :نظرية القاعدة القانونية :تبني هذه املادة مفهوم القاعدة القانونية واخلصائص التي تتسم بها،
والتفريق بني القاعدة القانونية وغيرها من القواعد االجتماعية ،ثم نطاق القاعدة القانونية وانواعها
وتقسيماتها املختلفة فض ً
ال عن دراسة مصادر القاعدة القانونية وتقسيمها إلى مصادر رسمية ومصادر
تفسيرية ،اضافة إلى دراسة آلية تطبيق القاعدة القانونية.
ثاني ًا :نظرية احلق :نتناول دراسة احلق من خالل التعريف به وبيان خصائصه وانواعه واركان احلق
واشخاصه ،اضافة إلى دراسة ثبوت الشخصية القانونية لالنسان وكيفية زوالها ،والقرابة وانواعها وآثارها
واحلالة املدنية للشخص ،واألهلية وانواعها واحلماية القانونية للحق وتقسيمات مصادر احلقوق إلى وقائع
قانونية وتصرفات قانونية.
(املتطلب السابق اليوجد)

 NLAW 221مبادئ القانون التجاري )(E

يتناول هذا املقرر التمهيدي مجموعة واسعة من املوضوعات واملسائل الضرورية في القانون التجاري وذلك
لفهم طريقة استخدام القانون لهدف تنظيم األعمال والتجارة .وتشمل املوضوعات :مبادئ القانون التجاري
ونشوئه وتطويره وتعريف القانون التجاري ومجاله.
يركز املقرر ً
أيضا على البحث في السجل التجاري والعناوين وجتنب املنافسة غير القانونية .يتعرف الطالب
ً
أيضا على أنواع مختلفة من العقود التجارية مع اإلشارة إلى أحكامها وأنواعها.
(املتطلب السابق )LAW 111
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 LAW 131علم اإلجرام والعقاب

تعني هذه املادة بدراسة اجلرمية واملجرم واخلطورة اإلجرامية ،والعوامل اخلارجية والداخلية التي تدفع
إلى ارتكاب اجلرائم ،ونظرية العقاب واملدارس الفقهية املختلفة ،والتدابير االحترازية واملعاملة العقابية
واالساليب العلمية في تنفيذ العقوبة اجلزائية.
(املتطلب السابق )LAW 111

					
 NLAW 341القانون اإلداري ()1

تشمل هذه املادة على التعريف بالقانون اإلداري وعالقته بالقانون الدستوري وبالقوانني األخرى وبعلم
اإلدارة العامة ،إضافة إلى استقالله ونشأته وتطوره وأساسه ونطاق تطبيقه وخصائصه ومميزاته .كما
تتناول دارسة التنظيم اإلداري ونظرية األشخاص املعنوية وأنواعها واملركزية والالمركزية ،والتركيز وعدم
التركيز اإلداري وتطبيقات ذلك في البحرين ،وتتناول كذلك دراسة النشاط اإلداري ممثال في املرافق العامة
وأنواعها ،وطرق إدارتها والضبط اإلداري وأنواعه ،وهيئاته وأغراضه ،وحدود سلطات الضبط اإلداري
والرقابة عليها وتطبيقات ذلك في القانون البحريني.
(املتطلب السابق )NALW 252

 NLAW 251القانون الدستوري ()1

			

تتناول هذه املادة دراسة النظرية العامة للقانون الدستوري والتعريف به واصطالحاته وتطبيق قواعده
إضافة إلى تعريف الدستور لغة وشك ً
ال وموضوعاً وعالقته بالقوانني األخرى .ودراسة مصادر القاعدة
الدستورية املكتوبة وغير املكتوبة وأنواع الدساتير وطرق وضعها وسمو الدساتير وطرق الرقابة على دستورية
القوانني إضافة إلى تعديل الدساتير ونهايتها وتطبيقها وتطور احلياة الدستورية في البحرين.
(املتطلب السابق )LAW 111

		
 NLAW 261القانون الدولي العام )(E

يتناول املقرر مفاهيم ونظريات ومبادئ القانون الدولي العام ،حيث يعرف مفهوم القانون الدولي العام
ويبحث في نشوئه وطبيعته وأساسه ومصادره وعالقته بالقوانني الداخلية من خالل التركيز على العناصر
األساسية للدولة ،كما يتناول املقرر االعتراف الدولي واملعاهدات الدولية وقانون البحار.
(املتطلب السابق )LAW 111

			
 LAW 201أساليب البحث العلمي و القانوني

يتضمن املقرر إلقاء نظرة عامة على البحث القانوني و مفهومه وطرقه ،بدأً من مرحلة االستعداد و اختيار
موضوع البحث ،مرحلة جمع املصادر واملراجع ،و مرحلة القراءة والتأمل ،مرحلة الكتابة القانونية ،ثم أخيراً
مرحلة الطبع واملناقشة.
(املتطلب السابق  30ساعة معتمدة )
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اخلطة الدراسية
رمز املقرر
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ARB 101
HR106
LAW 181
LAW 111

رمز املقرر
CS104
HBH105
ENG102
LAW 131

رمز املقرر
NLAW 221
NLAW 251
NLAW 211
NLAW 231
BA161

السنة األولى – الفصل األول ( 15ساعة معتمدة)
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اسم املقرر
املعتمدة
3
اللغة االجنليزية ()1
3
اللغة العربية
3
حقوق االنسان
3
املدخل الى الشريعة االسالمية
3
املدخل إلى القانون
السنة األولى – الفصل الثاني (15ساعة معتمدة)
الساعات
اسم املقرر
املعتمدة
3
مهارات احلاسوب
3
تاريخ وحضارة البحرين
3
جامعة اختياري
3
اللغة االجنليزية ()2
3
علم اإلجرام والعقاب
السنة الثانية – الفصل األول ( 15ساعة معتمدة)
الساعات
اسم املقرر
املعتمدة
3
مبادئ القانون التجاري
3
القانون الدستوري ()1
3
مصادر االلتزام
3
قانون العقوبات العام
3
مقدمة في ريادة االعمال
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املتطلب السابق
-

املتطلب السابق
ENG101
LAW 111

املتطلب السابق
LAW 111
LAW 111
LAW 111
LAW 131
-

رمز املقرر
LAW 201
NLAW 232
NLAW 212
NLAW 261
NLAW 252
NLAW 281

رمز املقرر
NLAW 331
NLAW 311
NLAW 381

السنة الثانية – الفصل الثاني ( 18ساعة معتمدة)
الساعات
اسم املقرر
املعتمدة
3
اساليب البحث العلمي والقانوني
3
قانون العقوبات القسم اخلاص ()1
3
أحكام االلتزام
3
القانون الدولي العام
3
القانون الدستوري ()2
3
احكام الزواج والفرقة في االسالم
السنة الثالثة – الفصل األول ( 18ساعة معتمدة)
الساعات
اسم املقرر
املعتمدة
3
قانون العقوبات القسم ()2
3
العقود املسماة البيع واإليجار
3
املواريث والوصايا والوقف

املتطلب السابق
 30ساعة معتمدة
NLAW 231
NLAW 211
LAW 111
NLAW 251
LAW 181

املتطلب السابق
N LAW232
NLAW 212
N LAW 281

NLAW 341

القانون االداري ()1

3

N LAW 252

NLAW 312
××NLAW 3

قانون العمل والتأمينات االجتماعية
تخصص اختياري – مجموعة ()1

3
3

N LAW 212
-

رمز املقرر
NLAW 342
NLAW 332
NLAW 382
NLAW 314
LAW 371
-

السنة الثالثة – الفصل الثاني (  18ساعة معتمدة)
الساعات
اسم املقرر
املعتمدة
3
القانون االداري ()2
3
قانون اإلجراءات اجلنائية
3
علم أصول الفقه
3
عقود تأمني وكفالة
3
املالية والتشريع الضريبي
3
تخصص اختياري – مجموعة ()1
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املتطلب السابق
N LAW 341
N LAW 331
N LAW 381
N LAW 311
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رمز املقرر
NLAW 411
NLAW 432
NLAW 413
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رمز املقرر

NLAW 441
NLAW414
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السنة الرابعة – الفصل األول (  18ساعة معتمدة)
الساعات
اسم املقرر
املعتمدة
3
القانون الدولي اخلاص
3
تطبيقات عملية في الدعوى اجلنائية
3
احلقوق العينية (االصلية والتبعية)
3
قانون املرافعات املدنية والتجارية
3
قانون الشركات التجارية واالفالس
3
تخصص اختياري  -مجموعة ()2
السنة الرابعة – الفصل الثاني (  18ساعة معتمدة)
الساعات املعتمدة
اسم املقرر
القضاء اإلداري
التنفيذ اجلبري واالثبات
التدريب العملي

املتطلب السابق
N LAW 311
N LAW332
N LAW 311
N LAW 311
NLAW 221
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املتطلب السابق

N LAW 342
N LAW 412
 90ساعة معتمدة
NLAW 412 +
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NLAW 332
NLAW416
NLAW422
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تطبيقات عملية في الدعوى
املدنية والتجارية
األوراق التجارية
تخصص اختياري  -مجموعة ()2
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NLAW 412
NLAW 221
-

وصف متطلبات التخصص اإلجبارية

						
 NLAW 211مصادر االلتزام

تعنى هذه املادة بدراسة مصادر االلتزام في القانون املدني البحريني وتتناول في مقدمة عامة التعريف
بالقانون املدني وموضوعاته املختلفة وأسس إجتاهاتها العامة ،ومن ثم تتناول دراسة مصادر اإللتزام اإلرادية
فتتناول دراسة العقد من حيث التعريف به وأركانه وشروط إنعقاده وصحته وتفسيره وآثاره وإنحالله .ثم
دراسة اإلرادة املنفردة كمصدر عام لاللتزام ،ودراسة الوعد باجلائزة كأبرز تطبيق لنظرية اإلرادة املنفردة.
ثم بعد ذلك تتناول الدراسة املصادر الالإرادية وأهمها على اإلطالق العمل غير املشروع ،وذلك من حيث
مسؤولية الشخص عن فعله الشخصي و /أو عن فعل الغير ومسؤوليته الناشئة عن األشياء ،ثم بعد ذلك
تشمل الدراسة الفعل النافع (اإلثراء بال سبب) كقاعدة عامة ،وكذلك دراسة الفضالة ،ودفع غير املستحق
باعتبارهما تطبيقات لنظرية اإلثراء بال سبب ،وأخيراً دراسة القانون كمصدر مباشر لاللتزام.
(املتطلب السابق )LAW 111

					
 NLAW 231قانون العقوبات العام

يتضمن هذا املقرر التعريف بقانون العقوبات وأهدافه وتطوره ،ثم التعريف باجلرمية وأنواعها ودراسة
أركانها واالشتراك فيها وأسباب إباحتها ،ودراسة نظرية اجلزاء اجلنائي عقوبات وتدابير احترازية.
(املتطلب السابق )LAW 131

				
 LAW 181املدخل إلى الشريعة اإلسالمية

يتضمن هذا املقرر احلالة القانونية عند العرب قبل االسالم ومقارنتها بالشريعة االسالمية،ثم التعريف
بالفقه والشريعة وخصائصهما ،ودراسة القواعد الفقهية الكلية واجلزئية منها ،واالدوار الزمنية التي مر بها
التشريع االسالمي ،ومصادر الشريعة االسالمية االصلية والتبعية ،وامللك وامللكية التامة والناقصة والعقد
وانواعه .

املتطلب السابق اليوجد)

						
 NLAW 212أحكام االلتزام
تتضمن هذه املادة ما يلي :

.1تنفيذ االلتزام :التنفيذ العيني لاللتزام (االختياري ،اإلجباري) والتنفيذ مبقابل او بطريق التعويض،
(التعويض القضائي ،التعويض االتفاقي ،التعويض القانوني)
 .2األوصاف املعدلة آلثار االلتزام (الشرط واألجل ،تعدد محل االلتزام ،تعدد طرفي االلتزام)
 .3انتقال االلتزام (حوالة احلق ،حوالة الدين)
انقضاء االلتزام (بطريق الوفاء ،مبا يعادل الوفاء :الوفاء مبقابل ،التجديد ،االنابة ،املقاصة ،احتاد الذمة،
بغير وفاء :االبراء ،استحالة التنفيذ ،التقادم).
(املتطلب السابق )NLAW 211
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 NLAW311العقود املسماة البيع واإليجار
تتكون هذه املادة من قسمني :
القسم األول  :عقد البيع  :ويتضمن التعريف بعقد البيع وخصائصه والتمييز بينه وبني العقود األخرى

وكيفية انعقاده واركانه واآلثار املترتبة عليه من حيث حقوق والتزامات كل من البائع واملشتري ثم أخيراً
بعض انواع البيوع مثل البيع في مرض املوت وبيع احلقوق املتنازع عليها وبيع التركة والبيع في مرض املوت.
القسم الثاني  :عقد اإليجار  :ويتضمن ماهية عقد اإليجار وكيفية انعقاده واثباته واآلثار املترتبة
عليه من حيث حقوق والتزامات كل من املؤجر واملستأجر وانقضاؤه واخيراً بعض انواع االيجار مثل ايجار
االراضي الزراعية وايجار الوقف.
(املتطلب السابق )NLAW 212

 NLAW 421قانون الشركات التجارية واالفالس			
تتضمن هذه املادة ما يلي :

يتضمن منهج الدراسة لهذه املادة ما يلي :التعريف بالشركات التجارية وبيان أهميتها وخصائصها ،والبحث
في األحكام العامة للشركات من حيث االركان املوضوعية العامة و اخلاصة و كذلك االركان الشكلية لعقد
الشركة ،و كيفية إنقضاء الشركة وتصفيتها ثم نتناول األحكام املتعلقة بشركة التضامن وشركة التوصية
البسيطة وشركة احملاصة وشركة املساهمة العامة وشركة املساهمة املقفلة والشركة ذات املسؤولية احملدودة
من حيث التأسيس واإلدارة واإلنقضاء ،كما تتناول املادة التعريف بنظام اإلفالس ومفهومه وخصائصه،
واألسس التي يقوم عليها اإلفالس و شروط إشهار اإلفالس و آثار اإلفالس وانتهاءه.
(املتطلب السابق )NLAW 221

			
 NLAW 232قانون العقوبات القسم اخلاص ()1

تعد هذه املادة دراسة متقدمة لبعض اجلرائم املاسة بحق األنسان في احلياة وهي جرائم القتل بأنواعه
وظروفه املشددة واملخففة ،وكذلك اجلرائم املاسة بحقه في سالمة بدنه ،وهي جرائم اإليذاء وظروفه
املشددة واملخففة .كما تتناول هذه املادة دراسة أهم اجلرائم الواقعة على األخالق واآلداب العامة والتي
منها :جرائم الزنا واالغتصاب وهتك العرض ،واجلرائم املاسة باإلعتبار.
(املتطلب السابق )NLAW 231

			
 NLAW 331قانون العقوبات القسم اخلاص ()2

تعد هذه املادة دراسة متقدمة للجرائم املاسة بواجبات الوظيفة العامة والتي تتضمن جرمية الرشوة واجلرائم
امللحقة بها وجرمية االختالس واالضرار باملال العام ،وكذلك اجلرائم املخلة بالثقة العامة والتي تتضمن
جنايات تزييف العملة وجرمية تزوير احملررات ،وكذلك اجلرائم الواقعة على االموال والتي تتضمن جرائم
السرقة واالحتيال وخيانة االمانة واجلرائم امللحقة بهم.
(املتطلب السابق )NLAW 232
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 NLAW 342القانون اإلداري (					)2

يتناول املقرر القرارات اإلدارية من حيث تعريفها وعناصرها ومعيار متييزها عن غيرها من األعمال
وأركانها وأنواعها ونفاذها وتنفذيها ثم نهايتها وكذلك العقد اإلداري من حيث تعريفه وعناصره وطرق إبرامه
وأنواعه وكذلك سلطات اإلدارة اجتاه املتعاقد معها والتزامات املتعاقد مع اإلدارة ومن ثم حقوق املتعاقد
مع مواجهة االدارة وأنتهاء العقد االداري ثم الوضع العام من حيث مفهومها وتعريف املوظف العام خاصة
في مملكة البحرين وعناصره وطبيعة عالقة املوظف بالدولة وشروط التعيني في الوظيفة العامة وواجبات
املوظف وحقوقه وأوضاعه ومن ثم حاالت انتهاء اخلدمه الوظيفية ،وكذلك األموال العامة من حيث ماهيتها
وخصائصها واستعمالها وحمايتها.
(املتطلب السابق )NLAW 341

 NLAW 252القانون الدستوري ()2

				

يتناول املقرر تعريف الدولة وأركانها ،خصائصها ،والنظريات املفسرة لسيادة الدولة .دراسة أصل نشأة
الدولة وأساس السلطة فيها والنظريات التي ظهرت لتفسير ذلك ،وأنواع الدول من حيث السيادة والتكوين أو
الشكل .كما يشتمل على دراسة مبدأ خضوع الدولة للقانون وعناصر الدولة القانونية وضماناتها وتطبيقاتها
في الدستور البحريني.
فض ً
ال عن دراسة احلكومة ومدلوالتها املختلفة وأشكال احلكومات وصورها ،الدميقراطية وغير الدميقراطية،
وكذلك تتناول أنواع الدميقراطية من حيث كيفية مشاركة الشعب في السلطات احلاكمة كالدميقراطية
املباشرة والنيابية وشبه املباشرة.
وسائل إسناد احلكم ،ماهية اإلنتخاب والتكييف القانوني وطبيعته القانونية ،تكوين هيئة الناخبني من خالل
اإلقتراع العام واإلقتراع املقيد ،اإلجراءات التمهيدية لإلنتخاب وضماناته وتطبيقاتها في مملكة البحرين،
باإلضافة إلى نظم اإلنتخاب املختلفة.
ً
تنظيم السلطات العامة وصور احلكومات إستنادا إلى مبدأ الفصل بني السلطات وأنظمة احلكم في العالم.
(املتطلب السابق )NLAW 251

				
 NLAW 281أحكام الزواج والفرقة في اإلسالم

يتضمن هذا املقرر التعريف بعقد الزواج ونشاته ومشروعيته وحكمه وانواعه وحقوقه  -والتفريق بني
الزوجني واقسامه وطرقه.
(املتطلب السابق )LAW 181

				
 NLAW 381املواريث والوصايا والوقف

يتضمن هذا املقرر التعريف باحكام املواريث والوصايا والوقف ،واسبابها وشروطها واقسامها ،وكيفية توزيع
التركة ونفاذ الوصية الوقف.
(املتطلب السابق )NLAW 281
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 NLAW 312قانون العمل والتأمينات االجتماعية

تتناول هذه املادة دراسة املبادئ العامة في قانون العمل من حيث تعريفه واهميته وتطوره والتنظيم الدولي
له ومصادر استقالله ونطاق تطبيقه ،ثم دراسة عقد العمل الفردي من حيث عناصره وانعقاده ومدته وآثاره،
ثم دراسة التنظيم القانوني لعالقات العمل اجلماعية وال سيما اتفاقات العمل اجلماعية والنقابات العمالية
وتسوية النزاعات العمالية اجلماعية ،كما تتناول هذه املادة ايضاً قانون التأمينات االجتماعية مع التركيز
على القواعد اخلاصة بانواع التأمني املطبقة في مملكة البحرين (الشيخوخة ،العجز ،الوفاة ،إصابات العمل،
مصادر التمويل لهذه التأمينات)
(املتطلب السابق )NLAW 212

					
 NLAW 411القانون الدولي اخلاص

يتناول هذا املقرر التعريف بالقانون الدولي اخلاص ومصادره وتنازع القوانني (القانون املختص بحكم
العالقات التي تتضمن عنصراً أجنبياً) والتكييف واإلحالة وموانع تطبيق القانون األجنبي وقواعد اإلسناد
في األحوال الشخصية واألحوال العينية وااللتزامات التعاقدية واملسؤولية التقصيرية ،وتنازع االختصاص
القضائي الدولي مع بيان االختصاص القضائي الدولي للمحاكم البحرينية ،ومسألة تنفيذ األحكام األجنبية
وكذلك القرارات الصادرة عن مؤسسات التحكيم األجنبية.
(املتطلب السابق )NLAW 311

					
 NLAW 422األوراق التجارية

يتضمن منهج الدراسة لهذه املادة ما يلي:
التعريف باالوراق التجارية من خصائص ،وظائف ،متييز األوراق التجارية عن األوراق املالية ،والقيم املنقولة
وعن األوراق النقدية .أنواع األوراق التجارية :الكمبيالة كيفية أنشاؤها ،كيفية قبولها ،كيفية وفائها ،كيفيه
تداولها ،االمتناع عن الوفاء ،السند لألمر  :كيفيه إنشائه،كيفية قبوله ،كيفيه تدوله ،الوفاء واالمتناع أو عدم
الوفاء .الشيك إنشائه ،أنواعه ،متييزه عن ،الكمبيالة والسند لألمر .مقابل الوفاء ،الشيك كيفية الوفاء به،
وتداوله ،ومتييزه عن غيره من األوراق.
(املتطلب السابق )NLAW221

						
 NLAW 441القضاء اإلداري

تشتمل هذه املادة على دراسة مبدأ الشرعية ،وكيفية تطبيقه ،وخضوع اإلدارة العامة للقانون .كما تتناول
مصادر الشرعية املكتوبة وغير املكتوبة ،وتتناول كذلك موازنة مبدأ الشرعية من خالل دراسة نظرية السلطة
التقديرية ،ونظرية الظروف االستثنائية ،ونظرية أعمال السيادة ،وكذلك التعريف بأنظمة الرقابة القضائية
على أعمال اإلدارة العامة ودعوى اإللغاء وخصائصها وآثار احلكم باإللغاء في القانون البحريني ،إضافة
إلى الشروط الشكلية لدعوى اإللغاء املعروفة بشروط قبول الدعوى ،والشروط املوضوعية املعروفة بأسباب
اإللغاء ،ودراسة دعوى التعويض وأساس مسؤولية الدولة وتطبيقات ذلك في البحرين ،وإجراءات رفع دعوى
اإللغاء واحلكم فيها.
(املتطلب السابق )NLAW 342

141

				
 LAW 371املالية والتشريع الضريبي

يتناول مقرر املالية العامة والتشريع الضريبي النشاط املالي للدولة .وذلك عن طريق بيان كيفية حصول
الدولة على مواردها املالية وكيفية إنفاق هذه املوارد ،وذلك في إطار التشريع البحريني والتشريعات املقارنة،
ومن ثم يتضمن املقرر التعريف باملالية العامة من حيث :مفهومها،نشأتها ،تطورها وعالقتها بالعلوم األخرى،
كما يتناول بالدراسة النفقات العامة من حيث:تعريفها وبيان عناصرها وتقسيماتها املختلفة ،وظاهرة تزايد
النفقات العامة ،وضوابط اإلنفاق العام ،وحتديد اآلثار االقتصادية للنفقات العامة ودور النفقات العامة في
حتقيق أهداف السياسة االقتصادية ,ويشرح املصادر الرئيسية لإليرادات العامة والتي تتمثل في أمالك
الدولة العامة والرسوم والضرائب والقروض العامة واإلصدار النقدي اجلديد ,كما يتناول بالدراسة املوازنة
العامة للدولة من حيث :التعريف بها ومببادئها ومراحلها املختلفة(مرحلة اإلعداد -مرحلة االعتماد -مرحلة
التنفيذ) ,وكذلك الرقابة على تنفيذ املوازنة.
(املتطلب السابق )NLAW 341

					
 NLAW 382علم أصول الفقه

يتضمن هذا املقرر التعريف مباهية علم أصول الفقه كمفرد مركب وكعلم شرعي ،ودراسة احلكم الشرعي
بقسميه التكليفي والوضعي ،والقواعد اللغوية واالصولية والنسخ واالجتهاد.
(املتطلب السابق )NLAW 381

		
 LAW 401التدريب العملي

تعنى هذه املادة بتدريب الطلبه بأحد الدوائر القانونية من خالل ترجمة االفكار النظرية التي تلقوها من
خالل دراسة بعض املواد في الكلية الى واقع عملي يتجسد في االطالع على آلية التعاطي والتعامل مع
الدعوى مدنية وجتارية كانت أم جنائية .ويؤدي هذا االطالع الى حتقيق االهداف املبتغاة من التدريب
واملتمثلة في قدرة الطالب على التعامل مع النص القانوني من حيث التطبيق العملي وإكساب الطالب مهارة
التعامل مع املوكل والدعوى واحملكمة واخلصم مبا يجعله يخرج من فكره املادة االكادميية النظرية البحتة
الى املادة العملية من حيث التعامل والتطبيق .وإكساب الطالب القدرة على إعداد تقرير خاص بالتدريب
يتم مناقشته فيه موضحاً فيه األعمال التي تدرب عليها ونتيجة التدريب الذي تالقاه ومدى استفادته منه .
(املتطلب السابق  90ساعة معتمدة )NLAW412 – NLAW332 +

				
 NLAW 414التنفيذ اجلبري واالثبات

تتضمن هذه املادة األحكام العامة لنظرية اإلثبات (البيانات) من خالل بيان ماهية االثبات وأهميته واملذاهب
املختلفة فيه ،ثم القواعد العامة في االثبات حياد القاضي واحلق في االثبات وعبء االثبات ومحل االثبات،
ثم طرق االثبات بدءاً بالكتابة ثم الشهادة فالقرائن وحجية األمر املقضي به واإلقرار واستجواب اخلصوم،
واليمني وأخيراً املعاينة واخلبرة .ويتضمن اجلزء الثاني من هذا املقرر األحكام العامة في التنفيذ اجلبري
والتعريف به والسلطة التي تقوم بالتنفيذ وأركان عملية التنفيذ املوضوعية واإلجرائية ثم بيان كيفية التنفيذ
على أموال املدين املنقولة وغير املنقولة وكيفية توزيع حصيلة التنفيذ.
(املتطلب السابق )NLAW 412
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 NLAW 314عقود تأمني وكفالة					
أو ً
ال :عقد التأمني :تبني هذه املادة معنى التأمني وتعريفه وتوضيح خصائصه القانونية وأنواعه والتفريق

بني التأمني من األضرار والتأمني من األشخاص ثم التعريف بالتأمني على األشياء والتأمني من املسؤولية
املدنية ،ثم دراسة طرق إبرام عقد التأمني من الناحية القانونية والعملية ووثيقة التأمني وتاريخها وتفسيرها
وملحق وثيقة التأمني وآثاره ودراسة أطراف عقد التأمني (املؤمن ،واملؤمن له واملستفيد) وإلتزامات كل منهم
واخلطر املؤمن منه ،ومبلغ التأمني وإنقضاء عقد التأمني وتقادمه.
ثاني ًا :عقد الكفالة :عقد الكفالة من عقود التأمينات الشخصية ،نتناول دراسة هذا العقد من خالل
التعريف به وبيان خصائصه واملقارنة بينه وبني بعض العقود األخرى ،ونتولى دراسة أركان الكفالة ثم نبني
اآلثار املترتبة عليها وأخيراً تتولى دراسة كيفية انقضاء عقد الكفالة.
(املتطلب السابق )NLAW 311

		
 NLAW 412قانون املرافعات املدنية والتجارية

تتناول هذه املادة التعريف بقانون املرافعات املدنية والتجارية وتطوره ومصادره وصلته بالقوانني األخرى،
ودراسة التنظيم القضائي من حيث تشكيل احملاكم درجات التقاضي ،ورجال القضاء ،وقواعد االختصاص،
ودراسة نظرية الدعوى وإجراءات التقاضي (اخلصومة) ثم دراسة األحكام القضائية وطرق الطعن فيها.
(املتطلب السابق )NLAW 311

			
 NLAW 413احلقوق العينية (األصلية والتبعية)
تتضمن هذه املادة ما يلي :

القسم األول  :يتضمن دراسة احلقوق العينية األصلية وهي حق امللكية وحق االنتفاع وحق األستعمال وحق
السكنى وحقوق االرتفاق من حيث مفهوم وخصائص كل حق وكيفية اكتسابه وحمايته وانقضائه.
القسم الثاني  :يتضمن دراسة العينية التبعية وهي الرهن التأميني والرهن احليازي وحقوق االمتياز من
حيث مفهوم كل حق وكيفية إنشاؤه وآثاره وانقضائه.
(املتطلب السابق )NLAW 311
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 NLAW 416تطبيقات عملية في الدعوى املدنية والتجارية

تتناول هذه املادة استرجاع املبادئ النظرية في قانوني اإلثبات واملرافعات املدنية والتي متهد للتطبيقات
العملية في مجال القانونني سالفي الذكر ،ومن ثم التعرض لألحكام القضائية من حيث التعرض لتحليلها
وكيفية التعليق عليها وتفنيدها واملبادئ القانونية التي أقرتها ،وكيفية إعداد لوائح الدعوى مبواجهة من
يصح اختصامه فيها في مراحل القضاء املختلفة اإلبتدائية واإلستئنافية والتمييزية ،إلى جانب اإلحاطة
بفن املرافعات أمام احملاكم والسير في الدعوى في جوانبها املختلفة ومن ثم عرض التطبيقات القضائية
بشأن بعض العقود كالبيع واإليجار والتأمني واحليازة .وكذلك حتديد املركز القانوني لألجنبي وعرض
التطبيقات القضائية التي توضح االختصاص القضائي الدولي ململكة البحرين ،واكتساب احلكم األجنبي
الصيغة التنفيذية.
(املتطلب السابق )NLAW 412

				
 NLAW 332قانون اإلجراءات اجلنائية

يتناول املقرر التعريف بقانون اإلجراءات اجلنائية وعالقته بفروع القانون االخرى واالنظمة االجرائية،
ودراسة الدعوى العمومية من حيث أطرافها وحتريكها وشروطها وأسباب انقضائها ،ودراسة قواعد
االختصاص والبطالن واإلثبات ،ودراسة اإلجراءات اجلنائية خالل مراحل التحري واالستدالل والتحقيق
االبتدائي واحملاكمة ،ودراسة األحكام اجلنائية ،وطرق الطعن فيها.
(املتطلب السابق )NLAW 331

			
 NLAW 432تطبيقات عملية في الدعوى اجلنائية

يتناول املساق اصول وفن الصياغة التشريعية كما يتناول أصول الكتابة القانونية ،والعمل القضائي والضابطة
القضائية وأصول احملاماة ،وتطبيقات عملية في العمل القضائي اجلنائي من خالل احملاكمات التدريبية
وإعداد االوراق القانونية املختلفة
(املتطلب السابق )NLAW 332

وصف متطلبات التخصص االختيارية

						
 NLAW 313تاريخ القانون

تتضمن هذه املادة دارسة أصول نشأة القاعدة القانونية ومبررات نشوئها والنظم التي كانت سائدة في
املجتمعات البدائية كنظام السلطة األبوية ونظام حكم القوة وغيرها من النظم التي كانت سائدة آنذاك.
ثم تتعرض بعد ذلك ألهم املدونات والقوانني القدمية التي كان لها تأثير واضحاً في القوانني الوضعية
املعاصرة ،ولعل أبرز القوانني القدمية في هذا الشأن هي القوانني التي كانت سائدة في بالد ما بني النهرين،
كقانون لبت عشتار وقانون ايشنونا وقانون حمورابي .كما تهتم هذه املادة أيضاً بدراسة القانون الروماني من
حيث نشأته وتطوره واملراحل التي مر بها واملصادر التي اعتمد عليها وأهم األحكام التي جاء بها
(املتطلب السابق )LAW 111
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 NLAW 362القانون الدولي اإلنساني

يتناول هذه املقرر التعريف مبفهوم القانون الدولي اإلنساني ونشأته وتطوره التاريخي ومنظوره اإلسالمي،
كما يتناول دراسة مبادئه وطبيعته القانونية ومصادره والدعائم األساسية التي يقوم عليها ،وبيان عالقته
بالقانون الدولي حلقوق اإلنسان.
كما تتضمن هذه املادة دراسة النطاق املادي للقانون الدولي اإلنساني من حيث دراسة النزاعات الدولية
والداخلية ،وكذلك النطاق الشخصي لهذا القانون بالتركيز على ضحايا النزاعات املسلحة واألشخاص
والسكان املدنيني ،وكذلك نطاقه العيني.
كما تتضمن هذه املادة دراسة آليات وضع القانون الدولي اإلنساني موضع التنفيذ ودور اللجنة الدولية
للصليب األحمر في هذا الشأن ،واملسؤولية الدولية املترتبة على خرق قواعده وأليات وضع اجلزاءات
املترتبة على انتهاك أحكامه ،ودور احملكمة اجلنائية الدولية في هذا اإلطار ،كما تهدف هذه املادة إلى
تعريف الطالب باجلهود املبذولة من جانب مملكة البحرين لتنفيذ أحكام القانون الدولي اإلنساني.
(املتطلب السابق )NLAW 261

					
 NLAW 302االحصاء للقانونيني

يتناول هذا املقرركافة اجلوانب املتعلقة بجمع وتبويب وعرض ومعاجلة البيانات .يتضمن املقرر مفاهيم
وأدوات وتقنيات وطرق البحث اإلحصائي.يتم التركيز علىاألمثلة التطبيقية ذات الصلة بعمل القانونيني مثل
التطبيق على اجلرائم وعالقتها باملتغيرات املتمثلة باملستوى املعيشي والتعلليمي والبيئي وغيرها.
(املتطلب السابق )LAW 111

					
 NLAW 333جرائم األمن الوطنى

تناول هذه املادة دراسة متقدمة الهم اجلرائم املاسة باألمن الوطني الداخلي واخلارجي والتي منها :جرمية
املساس بسيادة الدولة ،و جرمية افشاء السر للجمهور ،وجرمية االفعال العدائية ضد دولة اجنبية ،وجرمية
عقد صفقات مع دولة عدوه ،وجرمية االخالل املتعمد ،وجرمية االعتداء على امللك او ولي العهد ،وجرمية
االعتداء على الدستور ،وجرمية االعتداء على السالم االجتماعي ،وجرمية االعتداء على السلطة ،وجرمية
تعطيل أوامر احلكومة.
(املتطلب السابق )NLAW 231

			
 NLAW 334اجلرائم االقتصادية و االلكترونية

تعد هذه املادة دراسة متقدمة للنصوص القانونية الناظمة للجرائم االقتصادية االلكترونية وطبيعتها القانونية
واركانها والعقوبات املقررة لها .والتي تنصب على السرقة املعلوماتية و االستغالل غير املشروع لبطاقات
االئتمان و التزوير في احملررات املعلوماتية التحويل االلكتروني غير املشروع لألموال وجرمية غسل األموال
جرمية متويل االرهاب.
(املتطلب السابق )NLAW 331

145

					
 NLAW 372مبادئ االقتصاد

يتناول املقرر التعريف باملفاهيم األساسية لالقتصاد اجلزئي والكلي ،ويتضمن دراسة املشكلة االقتصادية
وأركانها ،ونظرية العرض والطلب والعوامل املؤثرة عليها ،ودراسة نظرية سلوك املستهلك ،ونظرية اإلنتاج،
ونظرية األسواق ،وكذلك دراسة النشاط االقتصادي لالقتصاد القومي ككل ،ودراسة العالقات التي تربط
املتغيرات الكلية في االقتصاد مثل الناجت القومي والدخل القومي ،واالستهالك الكلي ،واالدخار الكلي،
واالستثمار الكلي ،باإلضافة إلى التعريف مبفهوم النقود والبنوك وتطورها ووظائفها ،كما يتناول املقرر
ألهم املشكالت االقتصادية والنقدية وهي مشكلة التضخم ،مشكلة الكساد االقتصادي ومشكلة الكساد
التضخمي.
(املتطلب السابق )LAW 111

 NLAW 373االقتصاد السياسي					

يتناول مقرر االقتصاد السياسي التعريف بعلم االقتصاد السياسي ،وكذلك نشأة وتطور علم االقتصاد
السياسي وعالقته بالعلوم األخرى ،كما يتضمن التعريف بالنظام االقتصادي ودراسة عناصر النظام
االقتصادي من قوى اإلنتاج ،وعالقات اإلنتاج ،وعالقات التوزيع ،وأنواع النظم االقتصادية ،كما يتناول
املقرر دراسة الفكر االقتصادي في املراحل السابقة علي الرأسمالية (النظام البدائي ،نظام الرق ،والنظام
اإلقطاعي) ،كما يتناول دراسة النظام االقتصادي الرأسمالي من حيث عوامل نشأته ،وخصائصه األساسية،
وتقييمه ،واخلصائص األساسية للرأسمالية املعاصرة ،كما يتناول دراسة النظام االقتصادي االشتراكي من
حيث خصائصه ،وتقييمه ،ودراسة النظام االقتصادي املختلط من حيث تعريفه وخصائصه ،وكذلك النظام
االقتصادي اإلسالمي من حيث التعريف به وخصائصه ،وأخيراً ،يتناول دراسة حالة االقتصاد البحريني.
(املتطلب السابق )LAW 371

						
 NLAW 335الطب الشرعي

تناول هذه املادة دراسة متقدمة الختصاصات الطب الشرعي ،والطبيعة القانونية للتشريح ،ومعايير املوت،
ومتغيرات اجلثه من ترسب وتيبس وحتلل ،وسائل القتل من سموم و اختناق وجروح ،واثار البصمات.
(املتطلب السابق )NLAW 232

 NLAW 361املنظمات الدولية ()E

يتناول املقرر التطور التاريخي للمنظمة الدولية وإنشاء عصبة األمم فيما يتعلق باألهداف والعضوية واملهام.
يتناول املقرر ً
أيضا تعريف املنظمة الدولية والشخصية القانونية وأصحاب العمل وامتيازاتهم وحصاناتهم
وإنشاء األمم املتحدة وفروعها :اجلمعية العامة ومجلس األمن واملجلس االقتصادي واالجتماعي ومحكمة
العدل الدولية .ويتناول املقرر أخيراً املنظمات اإلقليمية مثل :جامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول
اخلليج العربية.
(املتطلب السابق )NLAW 261
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 NLAW 425القانون البحري
تتضمن هذه املادة ما يلي :

يتناول هذا املقرر موضوع القانون البحري من حيث نشأة القانون البحري وموضوعه ومهاراته ،ومن ثم
دراسة السفينة بوصفها أداة املالحة البحرية ،والتعريف بأشخاص املالحة البحرية وطرق استغالل السفينة
واستثمارها ،واحلوادث البحرية التي تتعرض لها السفينة وأخيرا للتأمني البحري.

(املتطلب السابق

)NLAW 221

					
 NLAW 451القضاء الدستوري

يتناول هذا املقرر الرقابة على دستورية القوانني واللوائح وأنواع الرقابة ،السياسية والقضائية ،وكذلك طرق
حتريك الدعوى أمام القضاء ،أوجه الرقابة على القانون املخالف للدستور ،الرقابة على دستورية القوانني
واللوائح في النظم الدستورية املقارنة .احملكمة الدستورية في مملكة البحرين تشكيل احملكمة وضمانات
اعضائها ،اختصاصات احملكمة الدستورية البحرينية ومن ثم اجراءات التقاضي امام احملكمة و آثار احلكم
بعدم الدستورية.
(املتطلب السابق )NLAW 252

			
 NLAW 426قانون البنوك والعمليات املصرفية

يتناول هذا املقرر قانون البنوك والعمليات املصرفية التي تقوم بها البنوك في مملكة البحرين مثل احلسابات
املصرفية و احلساب اجلاري و االعتماد املستندي و الكفاالت املصرفية والتحويل املصرفي ،وغيرها من
العمليات املصرفية التي تقوم بها البنوك لصالح عمالءها.
(املتطلب السابق )NLAW 221

 NLAW 427التحكيم فى املواد املدنية والتجارية			
تتضمن هذه املادة ما يلي :

التحكيم كوسيلة من وسائل تسوية املنازعات وبيان صوره وأشكاله ،وبيان اركان االتفاق على التحكيم
وشروط صحته ،وكيفية إفتتاح خصومة التحكيم وتوالي إجراءاتها ،كما يتناول حكم التحكيم من حيث الشكل
واملضمون واآلثار ،واخيراً كيفية تنفيذ حكم التحكيم.
(املتطلب السابق )NLAW 412

				
 NLAW 417قانون اجلنسية واألجانب

يتناول املقرر في القسم األول ملوضوع النظرية العامة للجنسية ،من حيث تعريف اجلنسية ،وأنواعها ،وكيفية
اكتساب وفقدان اجلنسية واستردادها في القوانني املقارنة ،ثم دراسة أحكام قانون اجلنسية البحرينية لسنة
 1963وتعديالته.
أما املوضوع الثاني محل الدراسة فهو مركز األجانب ،من حيث حتديد احلقوق التي يتمتع بها األجنبي في
مملكة البحرين ،والتزاماته أمامها ،وكيفية دخوله اململكة وما يتطلب ذلك من وثائق ومستندات وإجراءات.
(املتطلب السابق )NLAW 411
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 NLAW 415امللكية الفكرية
تتضمن هذه املادة املوضوعات التالية :

.1دراسة موضوع امللكية الفكرية من حيث نشأة ومفهوم ونطاق احلقوق الفكرية ومن ثم دراسة أهمية
احلقوق الفكرية واالختالف الفقهي حول ماهيتها.
 .2حق املؤلف  :مفهومه ،شروط اكتساب وصف املؤلف،توصيف حق املؤلف وهو احلق االدبي واحلق املالي
للمؤلف .
 .3احلقوق املجاورة حلق املؤلف  :مفهومها ،عالقتها بحق املؤلف ،اهم انواعها وهي حقوق فناني االداء
ومنتجي التسجيالت الصوتية وحقوق هيئات االذاعة.
 .4براءة االختراع  :مفهومها ،اكتسابها ،حقوق امللكية في اطارها ،حمايتها.
 .5الرسوم والنماذج الصناعية  :تعريفها ،شروطها ،تسجيلها ،ملكيتها ،حمايتها.
 .6برامج احلاسب اآللي  :مدى امكانية حمايتها في اطار امللكية الصناعية أو ضمن حماية حق املؤلف.
 .7العالمة التجارية  :املقصود بها ،طبيعتها ،شروطها ،نظام ملكيتها ،احلماية القانونية لها .العنوان
التجاري  :تعريفه ،وظيفته ،حمايته.
(املتطلب السابق )NLAW 212

		
 NLAW 429قانون التجارة الدولية ()E

يقدم هذا املقرر مقدمة عن قانون التجارة الدولية ودراسة خصائصها ،ويعرف املقرر الطالب البحوث
في مجال توحيد قانون التجارة الدولية ،حيث يتم حتقيق ذلك من خالل اعتماد دراسة ألساليب التوحيد
والعوامل املساعدة لتحقيق أهداف املنظمات املعنية .يشمل املقرر ً
أيضا دراسة شاملة ملصادر قانون التجارة
الدولية واألفراد األكفاء املسؤولني عن سن القانون نفسه وإبرام عقود التجارة الدولية .يركز املقرر ً
أيضا
على اتفاقية األمم املتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (اتفاقية البيع أو اتفاقية فيينا) والبحث في
التحكيم التجاري.
(املتطلب السابق )NLAW 221

 NLAW 428قانون املنافسة ومنع املمارسات االحتكارية

()E

يتناول هذا املقرر قانون املنافسة ومعاجلة املمارسات االحتكارية في مجال األعمال .يشمل منهج هذا
املقرر ما يلي :أحكام املنافسة ومفهومها وصورها في ظل النظم االقتصادية للرأسمالية واالشتراكية والرأي
اإلسالمي .يركز املقرر على أساليب حماية املنافسة املشروعة في ضوء العالم اجلديد الذي يقوم على
احلرية الطائفية للتجارة وحمايتها مبوجب اتفاقيات حترير التجارة العاملية واقتصاديات السوق احلرة التي
تستند بدورها إلى توظيف املنافسة جلذب جمهور أكبر قدر اإلمكان في سبيل حتقيق أرباح عالية .ميكن
أن تؤدي املنافسة التي يتم حتقيقها من خالل التطوير اجليد للمنتجات وزيادة اجلودة وتخفيض التكاليف
وتخفيض تكاليف املنح وتطوير مرافق بيع حيوية ومرافق توزيع فعالة التي قد تؤدي إلى اجتاهات احتكارية
وإغراق األسواق على الرغم من مستويات املنافسة السائدة في السوق ،حيث يتم كذلك تناول هذه العوائق
احملتملة في املقرر.
(املتطلب السابق )NLAW 221
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 LAW 423قانون الطاقة والعقود البترولية
تتضمن هذه املادة ما يلي :

التعريف بقانون الطاقة وبيان أهميته وخصائصه ،والبحث في العقود البترولية من حيث :مفهومها
وخصائصها ،ثم دراسة آلية ابرام هذه العقود من حيث الشروط واألركان وأطراف هذه العقود .فض ً
ال عن
دراسة األشكال املختلفة التي ميكن أن تتخذها عقود البترول مثل عقود االمتياز وعقود املشاركة وعقود
املقاولة وعقود اقتسام األرباح .كما تتناول دراسة اآلثار التي تنتجها العقود املذكورة من حيث حقوق الطرفني
وااللتزامات املترتبة على عاتق كل منهما ،وكذلك تعرض للشروط التي قد تتضمنها هذا العقود من حيث
فوائدها ومخاطرها .ثم تتناول أخيراً اآلليات التي تتبع لتسوية املنازعات التي قد تنشب بني أطراف في
عقود البترول.
(املتطلب السابق )NLAW 311

				
 LAW 424قانون التجارة االلكترونية

يتناول هذا املساق التعريف بالتجارة اإللكترونية وبيان اهميتها املتزايدة ومتييزها عن التجارة في شكلها
التقليدي ،كما يتناول كيفية انعقاد العقد االلكتروني والتوقيع اإللكتروني واإلثبات اإللكتروني ووسائل الدفع
اإللكتروني وحماية املستهلك في العقود اإللكترونية.
(املتطلب السابق )NLAW 311
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الئحـة

منح درجة
ا لبكـــا لــو ر يـــو س
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املادة ()1

الئحة منح درجة البكالوريوس

تسمى هذه الالئحة ((الئحة منح درجة البكالوريوس)) في جامعة العلوم التطبيقية ،وتسري على كليات
اجلامعة و يعمل بها إعتباراً من تاريخ إقرارها ،وتطبق على الطلبة املنتظمني املسجلني لنيل درجة البكالوريوس.
املادة ()2
.1يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه الالئحة املعاني املخصصة لها أدناه

إال إذا دلت القرينة على غير ذلك:
أ .الرئيس  :رئيس جامعة العلوم التطبيقية.
ب .املجلس  :مجلس اجلامعة.
ت .عميد الكلية  :عميد الكلية التي ينتمي اليها الطالب.
ث .النظام الدراسي  :نظام الساعات املعتمدة.
 .2نظام الساعات املعتمدة :
يقوم نظام الدراسة على:

أ .عدد الساعات املعتمدة التي يشترط إكمالها من قبل الطالب والنجاح فيها باملستوى الذي تقرره اجلامعة
كشرط للتخرج في أي برنامج من برامجها األكادميية.
ب .حتديد املجاالت الدراسية التي توزع عليها هذه الساعات املعتمدة حسب أحكام هذه الالئحة مع إعطاء
احلرية للطالب الختيار دراسة املقررات املطلوبة منه ،حسب تقديره حلاجته إليها واستعداده لها بتوجيه
املرشد األكادميي ضمن احلدود الدنيا والعليا من الساعات الدراسية املسموح بأخذها وفق اخلطة
االسترشادية في كل فصل دراسي.

.3الساعة املعتمدة :

هي عبارة عن ساعة دراسية اسبوعية نظرية أو ما يعادلها من ساعات عملية خالل فصل دراسي كامل.

 .4السنة اجلامعية :

تتكون السنة اجلامعية من فصلني دراسيني إلزام ّي ْي وفصل صيفي إختياري.

 .5الفصل الدراسي :

تكون مدة الفصل الدراسي ال تقل عن ( 14اربعة عشر) أسبوعاً مبا في ذلك االمتحانات ،ومدة الفصل
الصيفي ال تقل عن ( 7سبعة) أسابيع مبا في ذلك االمتحانات ويحق ملجلس اجلامعة التغيير في آليات هذا
العمل وفقاً ملستجدات األمور واملصلحة العامة التي يراها مجلس اجلامعة في هذا الصدد ومبا اليتعارض
مع اللوائح والقوانني الصادرة عن مجلس التعليم العالي.
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 .6املتطلبات اجلامعية هي:

مجموعة املقررات الدراسية اإلجبارية واالختيارية التي يدرسها جميع طلبة اجلامعة وحسب اخلطة
الدراسية املعتمدة.

 .7متطلبات الكلية هي:

مجموعة املقررات الدراسية االجبارية واالختيارية التي يدرسها جميع طلبة الكلية حسب اخلطة الدراسية
املعتمدة.

 .8البرنامج هو:

مجموع الساعات املعتمدة التي يحتاج الطالب دراستها للحصول على درجة البكالوريوس في تخصص معني.

 .9متطلبات البرنامج:

مجموعة املقررات الدراسية االجبارية واالختيارية التي يدرسها جميع طلبة البرنامج وحسب اخلطة
الدراسية املعتمدة في اجلامعة.

 .10املستوى الدراسي:

يحدد املستوى الدراسي للطالب بعدد الساعات التي اجتازها الطالب بنجاح مبوجب اخلطة الدراسية.

 .11املقررات اإلختيارية

مجموعة املقررات التي يحق للطالب اإلختيار منها من ضمن قائمة املقررات اإلختيارية وحسب اخلطة
الدراسية املعتمدة في اجلامعة.
 .12المقررات اإلجبارية

هي مجموعة املقررات التي يجب على الطالب اجتيازها جميعها وحسب اخلطة الدراسية املعتمدة في
اجلامعة.

 .13املتطلب السابق

هو مقرر دراسي يجب على الطالب مع مراعاة ماتنص عليه املادة  8/2دراسته وإكماله بنجاح قبل دراسة
املقرر الذي ينبني عليه.

 .14العبء الدراسي

مجموع الساعات املعتمدة التي يسجلها الطالب خالل الفصل الدراسي.

 .15اخلطة الدراسية

اخلطة التي حتدد عدد الساعات املعتمدة ومضمونها وتوزيعها أثناء الدراسة من أجل نيل درجة
البكالوريوس.
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 .16املواظبة

حضور احملاضرات واملناقشات واحلصص العملية احملددة لكل مقرر دراسي في اخلطة الدراسية.

 .17املرشد األكادميي

عضو هيئة التدريس الذي يساعد الطالب في تسجيل املقررات بعد االطالع على سجله االكادميي لتطبيق
أحكام اخلطة الدراسية وحسب اللوائح املعمول بها في اجلامعة ،بحيث يتناسب ذلك مع قدرات الطالب
وحتصيله األكادميي في اجلامعة.

 .18نتيجة املقرر

هي مجموع عالمات االمتحان النهائي واملنتصف واألعمال الفصلية ،ويستثى من ذلك املقررات التي تكون
نتيجتها (ناجح) أو (راسب).

 .19املعدل الفصلي

هو معدل عالمات املقررات التي درسها الطالب في الفصل الواحد ويحتسب ألقرب منزلتني عشريتني.

 .20املعدل التراكمي

هو معدل عالمات جميع املقررات التي درسها الطالب جناحاً أو رسوباً ،واملقررة في خطته الدراسية حتى
تاريخ ذلك املعدل ،وال حتسب في املعدل التراكمي عالمات املقررات غير املقررة في خطة الطالب الدراسية
ويحتسب ألقرب منزلتني عشريتني.

 .21احلد األدنى للعالمة

احلد األدنى لعالمات النجاح في املقرر الدراسي هو  ،50%واحلد األدنى للعالمة النهائية هو (35%الصفر
اجلامعي) مع مراعاة ان تكون العالمة عددا صحيحا.

 .22كشف الدرجات

هو نسخة من سجل الطالب األكادميي يتسلمه الطالب في نهاية كل فصل دراسي يوضح فيه عدد الساعات
املعتمدة التي درسها الطالب وعالمة كل مقرر ومعدله الفصلي والتراكمي.

 .23االنسحاب:
· اإلنسحاب من املقرر ()W

يعني إنسحاب الطالب من املقرر الدراسي في الفترة احملددة لذلك حسب التقومي اجلامعي.

· االنسحاب االضطراري ()WE

يعني انسحاب الطالب اضطراريا من جميع املقررات الدراسية بعد انتهاء الفترة احملددة لالنسحاب
الرسمي السباب قهرية كأن تكون دواعي صحية او تعرض حلادث شخصي مع اصابة او وفاة احد االقارب
من الدرجة االولى او الثانية.
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· االنسحاب االجباري ()WF

يعني سحب املقررات الدراسية املسجلة للطالب في فصل دراسي معني في حال جتاوزه نسبة الغياب
املسموح بها بدون عذر رسمي.
· االنسحاب اآللي ()WA

يعني سحب املقررات الدراسية املسجلة للطالب في فصل دراسي معني في حال عدم حضوره الي من
محاضرات املقرر خالل الفصل الدراسي.
· إلغاء التسجيل ()CR

معي في حال صدور قرار من جلنة
يعني إلغاء تسجيل الطالب في املقررات املسجلة في فصل دراسي ّ
املخالفات املسلكية بإلغاء التسجيل.

 .24اإلنذار األكادميي

إنذار الطالب بتدني معدله التراكمي.

 .25البرامج املستضافة

البرامج املستضافة هي برامج أكادميية من مؤسسات تعليم عالي من خارج مملكة البحرين تطرح في جامعة
العلوم التطبيقية مبوجب اتفاقيات علمية مصادق عليها من مجلس التعليم العالي مبملكة البحرين .وتكون
هذه البرامج املصدقة معتمدة من طرف اجلامعة األم والشاملة على التعديالت مبا يتالءم واالحتياجات
التعليمية واملهنية ململكة البحرين واملنطقة.
املادة ()3

يقر مجلس اجلامعة اخلطط الدراسية التي تؤدي إلى نيل درجة البكالوريوس في التخصصات التي تقدمها
أقسام اجلامعة ،وذلك بناء على تنسيب مجالس الكليات ومجالس األقسام األكادميية املختصة واقتراحات
اللجان املختصة على مستوى الكلية واجلامعة ،بحيث تكون الساعات املعتمدة للحصول على الدرجات
العلمية كما يلي :
كلية العلوم اإلدارية

1

أ .البكالوريوس في احملاسبة

 135ساعة معتمدة

ب .البكالوريوس في إدارة األعمال

 135ساعة معتمدة

ج .البكالوريوس في العلوم املالية واحملاسبة

 135ساعة معتمدة

د .البكالوريوس في نظم املعلومات اإلدارية

هـ .البكالوريوس في العلوم السياسية
و .بكالوريوس دراسات األعمال واإلدارة
بكالوريوس احملاسبة والتمويل
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 135ساعة معتمدة
 135ساعة معتمدة
 135ساعة معتمدة
(برنامج مستضاف)
 135ساعة معتمدة
(برنامج مستضاف)

كلية احلقوق

2

البكالوريس في احلــقوق
3

 135ساعة معتمدة

كلية اآلداب والعلوم

أ .البكالوريوس في علم احلاسوب

 135ساعة معتمدة

ب .البكالوريوس في التصميم اجلرافيكي

 135ساعة معتمدة

ج .البكالوريوس في التصميم الداخلي

 132ساعة معتمدة

كلية الهندسة

4

أ .بكالوريوس هندسة مدنية وإنشاءات

 150ساعة معتمدة
(برنامج مستضاف)

ب .بكالوريوس هندسة التصميم املعماري

 150ساعة معتمدة
(برنامج مستضاف)

املادة ( )4اخلطط الدراسية

تشمل اخلطط الدراسية في كل تخصص مينح درجة البكالوريوس املقررات االتية:

 -1متطلبات اجلامعة

عدد الساعات املعتمدة ملتطلبات اجلامعة ( )27ساعة معتمدة ،وتنقسم إلى:

أ -متطلبات اجلامعة اإلجبارية )21( :ساعة معتمدة:
رمز املقرر

ARB101
ENG101
ENG102
CS104
HBH105
BA161
HR106

اسم املقرر
اللغة العربية
اللغة اإلجنليزية ()1
اللغة اإلجنليزية ()2
مهارات حاسوب
تاريخ وحضارة البحرين
مقدمة في ريادة األعمال
حقوق االنسان
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عدد الساعات املعتمدة
3
3
3
3
3
3
3

ب -متطلبات اجلامعة االختيارية ( )6ساعات معتمدة :

يتم اختيارها بواقع مقرر من املجموعة األولى ( 3ساعات معتمدة)
ومقرر من املجموعة الثانية ( 3ساعات معتمدة).
املجموعة

عدد الساعات
املعتمدة

املجموعة
األولى

رمز املقرر

اسم املقرر

ISL101

الثقافة اإلسالمية

3

ISL103

اإلسالم وقضايا العصر

3

املجموعة الثانية

ISL102
SOC101
MAN101
LIB101
SPT101
CS205
LFS102

األخالق في اإلسالم
مدخل إلى علم االجتماع
اإلنسان والبيئة
مدخل إلى علم املكتبات
موضوعات خاصة
تطبيقات احلاسوب
تطوير مهارات التفكير واالتصال

3
3
3
3
3
3
3

ج-يجوز إضافة مقررات أخرى أو حذف بعض املقررات املذكورة بقرار من مجلس اجلامعة على أن يشكل
مجلس اجلامعة جلنة لكل مقرر أو عدد من املقررات من متطلبات اجلامعة تتولى وضع منهاج تفصيلي
للمقرر أواملقررات حسب اخلطوط العريضة التي يضعها املجلس.

 -2متطلبات الكلية

تتكون متطلبات الكلية من مجموعة الساعات املعتمدة التي يقرها مجلس اجلامعة بناء على تنسيب من
مجلس الكلية ،وهي كما يلي:
عدد الساعات املعتمدة
 27ساعة معتمدة
 21 - 12ساعة معتمدة
 21ساعة معتمدة

الكليات
كلية العلوم اإلدارية
كلية اآلداب والعلوم
كلية احلقوق
 -3متطلبات التخصص والمقررات المساندة

هي مجموع الساعات التي يقرها مجلس اجلامعة بناء على تنسيب من مجالس الكليات ،وتخصص لها
الساعات املعتمدة موزعة على مقررات إجبارية وأخرى اختيارية ،وساعات للتعليم التطبيقي والتدريب
امليداني.
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املادة ( )5شروط القبول وامتحان حتديد املستوى للطلبة اجلدد
 .1أسس القبول في اجلامعة:

أ .ان يكون حاصال على شهادة الثانوية املصدقة من قبل وزارة التربية والتعليم في مملكة البحرين او
مايعادلها مبعدل ال يقل عن  60%او مايعادله.

ب .الطلبة احلاصلون على معدل اقل من  60%يستطيعون التسجيل اذا ما استوفوا احد الشروط التالية:
 .1الرياضيون والفنانون ممن ميثلون اململكة في املشاركات اخلارجية.
 .2من لديهم خبرة عملية كافية ال تقل عن سنة بعد حصوله على الثانوية العامة.
.3بالرغم مما ورد اعاله ،ملجلس اجلامعة احلق بالبت بطلبات الطلبة الذين تقل معدالتهم عن . 60%
.4يشترط اال يزيد عدد املقبولني استنادا لهذا البند (ب) عن  5%من عدد الطلبة املقبولني.

.

ج في بعض التخصصات يتوجب على الطلبة المقبولين من المسارات الثانوية غير العلمية ان يجتازوا مقررات
استدراكية.

.2يتقدم جميع الطلبة املقبولني في اجلامعة الختبار الزامي لتحديد املستوى في اللغة
اإلجنليزية حتدده اجلامعة ،و يتم حتديد مستويات الطلبة املقبولني في البرامج كالتالي
بحيث يكون على الطالب املقبول دراسة املقرر املدرج حسب مستواه:
أ -البرامج التي تدرس باللغة اإلجنليزية حسب اجلدول االتي:
املقرر

ENG 097
ENG 098
ENG 111

االساسي
املتوسط
فوق
املتوسط

املستوى

العالمة في امتحان حتديد املستوى

Elementary
Intermediate

0-34
35-50

Upper-Intermediate

51-120

ب -البرامج التي تدرس باللغة العربية حسب اجلدول االتي:
املقرر

ENG 099
101 ENG

العالمة في امتحان حتديد املستوى

االسم

0 – 40
120 – 41

Remedial Course
English 101
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 .3يعفى الطالب من دراسة مقررات اللغة اإلجنليزية وحسب االتي:
·	يعفى من مقرر  )ENG098), (ENG097( ,للبرامج التي تدرس باللغة اإلجنليزية ومقرر ()ENG 099
للبرامج التي تدرس باللغة العربية اذا حصل على درجة ( )5فاكثر في امتحان  IELTSأو  450فاكثر في
امتحان .TOEFL

· يقام امتحان مستوى اللغة اإلجنليزية وبصورة الزامية خالل الفصل الدراسي الذي يقبل فيه الطالب وفي
حال عدم حضور الطالب لهذا االمتحان ترصد له عالمة ( )0واليجوز تاجيله لفصول دراسية اخرى حتت
اي ظرف إال مبوافقة مجلس اجلامعة .
· يعفى الطلبة احملولني من جامعات اخرى من اختبار حتديد مستوى اللغة اإلجنليزية متى متت معادلة اي
من مقررات اللغة اإلجنليزية في اجلامعة.

املادة ( )6الساعات املعتمدة

- 1حتدد الساعات املعتمدة لكل مقرر بثالث ساعات ويستثنى من ذلك بعض املقررات التي لها جوانب
عملية (مختبرات و غيرها) ،حيث ميكن أن يصل عدد الساعات املعتمدة للمقررفي هذه احلالة إلى ()5
خمس ساعات ،ويجوز ملجلس اجلامعة أن يحدد عدداً أقل أو أكثر من الساعات لبعض املقررات إذا
كانت طبيعة املقررات تتطلب ذلك.
- 2حتتسب الساعات املعتمدة لكل مقررعلى أساس أن الساعة الصفية النظرية في احملاضرات األسبوعية
هي ساعة على مدى الفصل الدراسي ،أما ساعات املختبر أو التطبيق العملي فيتم تقوميها لكل مقرر
على حدة ،على أن ال يقل حساب الساعة املعتمدة الواحدة عن ساعتني تطبيقيتني أو ساعتني مختبريتني.

املادة ( )7مستويات الدراسة

- 1تصنف املقررات التي يقدمها كل تخصص ،وكذلك املقررات الواردة في اخلطة الدراسية ،على أساس
أربعة مستويات وتثبت املتطلب السابق لكل مقرر إن وجدت ،ويعطى كل مقرر رقماً يدل على مستواه،
ويذكر إزاء كل مقرر أيضا عدد احملاضرات وعدد ساعات املختبر األسبوعية ،وعدد الساعات املعتمدة.
- 2يصنف الطلبة املسجلون في اجلامعة لنيل درجة البكالوريوس إلى أربع مستويات وهي السنة األولى،
السنة الثانية ،السنة الثالثة ،والسنة الرابعة وحسب اجتيازهم لساعات اخلطة الدراسية بحيث يكون
الطالب في مستوى السنة الثانية بإجتياز ( )33ساعة معتمدة ،ومستوى السنة الثالثة بإجتايزه ()66
ساعة ومستوى السنة الرابعة بإجتيازه ( )99ساعة.

املادة ( )8املتطلب السابق

 - 1ال يجوز للطالب أن يدرس مقرر قبل أن يدرس متطلبه السابق.
- 2يجوز للطالب أن يدرس مقرر ما ومتطلبه في الفصل نفسه إذا كان تخرجه يتوقف على ذلك ،أو إذا كان
راسباً فيه سابقاً.
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- 3تعني عبارة دراسة املتطلب السابق الواردة في الفقرتني ( )2،1من هذه املادة ،أن الطالب قام بتسجيل
املتطلب السابق واملواظبة فيه والتقدم إلختباراته وإمتحاناته دون النظر إلى النجاح فيه أو عدمه ،بشرط
اآل تقل عالماته النهائية عن .36%

املادة ( )9مدة الدراسة

- 1مدة الدراسة لنيل شهادة البكالوريوس بعبء عادي للطالب العادي أربع سنوات جامعية في التخصصات
املختلفة.
 - 2ال يجوز للطالب أن يحصل على درجة البكالوريوس في مدة اقل من ثالث سنوات جامعية.

- 3ال يجوز أن تزيد املدة التي يقضيها الطالب مسج ً
ال في الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس على
ثـمـان سنوات جامعية.

املادة ( )10العبء الدراسي

يكون احلد االدنى واحلد االقصى للعبء الدراسي للطالب املنتظم في اجلامعة ملرحلة البكالوريوس
 )19ساعة معتمدة في الفصل الدراسي الواحد ،ويجوز له ان يسجل اقل من  12ساعة معتمدة مرة واحده
فقط اثناء دراسته ،كما يجوز للطالب تسجيل ساعات دراسية اقل من احلد االدنى املشار اليه اكثر من مرة
على ان يعتبر غير منتظم شريطة ان اليحتسب ذلك ضمن املدة الصغرى لنيل الدرجة العلمية ويجوز ان
يأخذ الطالب في اجلامعة ساعات اضافية مبعدل اليزيد عن ( )21ساعة معتمدة شريطة ان يفي باحد
الشرطيني االتيني:

(12-

 -اال يقل املعدل التراكمي عن .84%

 ان يكون في حاجة لدراسة ( )21ساعة معتمدة ليكمل متطلبات التخرج في ذلك الفصل الدراسي.املادة ()11

يجوز للطالب في فصل التخرج أن يسجل أي عدد من الساعات املعتمدة الالزمة لتخرجه دون النظر إلى
احلد األدنى من العبء الدراسي املقرر.

املادة ( )12املواظبة

تشترط مواظبة الطالب على حضور كل احملاضرات واملناقشات واحلصص العملية التي يسجل فيها حسب
الساعات املعتمدة لكل مقررفي اخلطة الدراسية ،ويقوم مدرس املقرر بتسجيل الغياب واحلضور في نظام
معلومات الطلبة.
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املادة ( )13الغياب واألعذار

 - 1ال يسمح للطالب بالتغيب عن أكثر من  25%من الساعات املقررة للمادة.
- 2يقوم مدرس املادة برفع اسم كل طالب جتاوزت نسبة غيابه عن  15%من مجموع ساعات املادة إلى رئيس
القسم وذلك متهيداً التخاذ القرار املناسب.
- 3إذا غاب الطالب أكثر من  25%من مجموع الساعات املقررة ملقرر ما دون عذر مرضي أو قهري يقبله
عميد الكلية ،يحرم من التقدم لالمتحان النهائي وتعتبر عالمته في تلك املادة احلد األدنى للعالمة وهي
عالمة ( ،)WF ،35وعليه إعادة دراستها إذا كانت إجبارية ،وفي جميع األحوال تدخل هذه النتيجة في
حساب معدل عالمات الطالب الفصلي والتراكمي ألغراض اإلنذار والفصل من التخصص وفي املعدل
العام أيضا.
- 4يقوم رئيس القسم بالتنسيب لعميد الكلية إلبالغ إدارة القبول والتسجيل بأسماء الطلبة احملرومني من
التقدم لالمتحانات النهائية بسبب غيابهم ،وترصد لهم عالمة احلد األدنى للمادة.

املادة ( )14الغياب

- 1إذا غاب الطالب أكثر من  25%من الساعات املقررة ملقرر ما وكان هذا الغياب بسبب املرض أو لعذر
قهري يقبله عميد الكلية يعتبر منسحباً ) ( Withdrawalبدرجة ( )Wمن تلك املادة وتطبق عليه
أحكام االنسحاب ويبلغ عميد الكلية إدارة القبول والتسجيل قراره بذلك وتثبت مالحظة (منسحب
 )Withdrawalإزاء تلك املادة في السجل األكادميي للطالب ،أما الطلبة الذين ميثلون اململكة أو
اجلامعة في النشاطات الرسمية فيسمح لهم بالتغيب بنسبة ال تتجاوز .30%
- 2يشترط في العذر املرضي أن يكون بشهادة صادرة عن جهة طبية معتمدة ،وان تقدم هذه الشهادة إلى
عميد الكلية خالل مدة ال تتجاوز أسبوعني من تاريخ انقطاع الطالب عن املواظبة.

املادة ( )15االمتحانات

 - 1كل من يتغيب عن االمتحان النهائي دون عذر يقبله عميد الكلية تعتبر عالمته في ذلك االمتحان
(صفراً).
 - 2تعتمد األجازات املرضية (مختومة) للطالب لألمراض خارج املستشفى وبإجازة مرضية أقصاها خمسة
أيام خالل يومي عمل من زوال العذر ،أما املعاجلة داخل املستشفى املعتمد خالل أربعة أيام عمل من
زوال العذر.
- 3كل من يتغيب عن االمتحان النهائي بعذر يقبله عميد الكلية ،فإن عميد الكلية يبلغ قـراره بكشف رسمي
الى إدارة القبول والتســجيل لرصد عالمـة غير مكتمل ( )Incompleteحيث يقوم مدرس املقرر باجراء
امتحان معوض للطالب في االسبوعني االوليني من الفصل الذي يليه اذا لم يكن هذا الفصل مؤجال
ويستثنى من ذلك الفصل الدراسي الصيفي باعتباره فصال دراسيا اختياريا للطالب وبخالفه يسقط
حق الطالب في االمتحان ،ويوضع له صفر في ذلك االمتحان.
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- 4يجوز اعتبار الطالب الذي تغيب عن االمتحان النهائي بعذر معتمد ملقرر ما منسحباً إذا كانت عالماته
في اختبارات أعمال الفصل مبجموعها ناجحة ،ولم يتقدم لالمتحان التكميلي خالل املدة احملددة لذلك
في الفقرة ( )3أعاله ،شريطة أن ال يكون قد تغيب عن موعد االمتحان التكميلي احملدد من قبل القسم
دون عذر يقبله العميد.

املادة ( )16وصف املقررات

يعد عضو هيئة التدريس وصفا للمقرر الذي يدرسه يتضمن طبيعة املقرر وأهدافه والبرنامج الزمني له
ومتطلباته وحتديد مواعيد االمتحانات وكيفية تقييم عالمة الطالب وقائمة باملراجع والقراءات املطلوبة منه
على ان يعتمد من قبل مجلس القسم.

املادة ( )17العالمات

 - 1العالمة النهائية لكل مقرر هي مجموع عالمة االمتحان النهائي وعالمات األعمال الفصلية.

 - 2تشمل األعمال الفصلية للمقرر ما يلي:
·االختبارات الشفوية أو التحريرية ،التقارير ،البحوث ،املناقشات اجلماعية والعروض التقدميية وأعمال
املشاركة وتخصص لها  20%من العالمة اإلجمالية للمقرر.
· اختبار منتصف الفصل التحريري ويخصص له  30%من العالمة االجمالية للمقرر .
- 3يعقد االمتحان النهائي لكل مقرر في نهاية الفصل ،ويخصص له  50%من العالمة النهائية ،ويكون
االمتحان حتريرياً وشام ً
ال للمقرر ،ويجوز أن يشمل االمتحان النهائي امتحانات عملية أوشفوية أو
تقريراً ،ويحدد مجلس الكلية بناء على توصية من القسم املختص ،النسبة التي تخصص لها من عالمة
االمتحان النهائي ،على أن يعلن ذلك للطلبة في بداية الفصل الدراسي.

- 4يكون توزيع العالمات للمواد العملية أو تلك التي تشمل جزءاً عملياً ،بقرار من مجلس الكلية ،بنا ًء على
تنسيب من مجلس القسم املختص.
- 5يجوز اعادة توزيع العالمات النهائية والفصلية واالعمال بتوصية من مجلس الكلية بناء على تنسيب من
مجلس القسم ومصادقة مجلس اجلامعة.
 - 6يجري احتساب العالمات وتسجيلها لكل مقرر بالنسبة املئوية مع بيان عدد ساعاتها املعتمدة.
 - 7حتتسب العالمة النهائية لكل مقرر من مائة ألقرب رقم صحيح.

املادة ( )18األسئلة اإلمتحانية

يلتزم عضو هيئة التدريس السرية الالزمة ألسئلته بالتنسيق مع رئيس قسمه وعميد كليته ،ويتحمل مسؤوليتها
كاملة من حيث اإلشراف والطباعة والنسخ والتغليف واحلفظ.
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املادة ()19

مدرس املقرر مسئول عن تدقيق حضور الطلبة لالمتحان وتصحيح األوراق اخلاصة به.
املادة ()20

مدرس املقرر مسؤول عن رصد العالمات في نظام معلومات الطلبة بشكل صحيح ونهائي .
املادة ()21
 - 1تصنف عالمات املقررات التي يحصل عليها الطالب وفق اجلدول التالي:

العالمة

التقدير

100% – 90
89% – 80
79% – 70
69% – 60
59% – 50
دون الـ50%

جيد
مقبول
ضعيف
راسب

ممتاز
جيد جداً

الرمز باإلجنليزية
A
B
C
D
E
F

 -2تصنف املعدالت الفصلية والتراكمية التي حصل عليها الطالب وفق اجلدول التالي:
التقدير
ممتاز مع مرتبة الشرف
ممتـــا ًز
جيد جداً
جـــيد
مقبـــول

العالمة

100% – 92
 – 84أقل من 92%
 – 76أقل من 84%
 – 68أقل من 76%
 – 60أقل من 68%

املادة ( )22حساب املعدالت الفصلية والتراكمية

- 1يجري احتساب أي من املعدالت الفصلية والتراكمية بضرب النسبة املئوية لكل مقرر بعدد الساعات
املعتمدة لكل مقرر تدخل في املعدل وقسمة مجموع حواصل الضرب الناجتة على مجموع عدد الساعات.
- 2في حالة رسوب الطالب تثبت عالمة الرسوب كما وردت من مدرس املقرر إذا كانت  35%فما فوق،
وحتول كل عالمة دون ذلك إلى .35%
- 3تثبت جميع املقررات التي يدرسها الطالب في سجله الدراسي.
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املادة ( )23التظلمات

- 1يجوز للطالب أن يطلب مراجعة عالمته في االمتحان النهائي ألي مقرر خالل مدة أقصاها ( )10عشرة
أيام من تاريخ إعالن النتائج ،وللعميد في هذه احلالة أن يقوم بالتحقق من عدم وجود خطأ في جمع
العالمات أو نقلها ،أو وجود إجابات غير مصححة ،وذلك عن طريق جلنة يشكلها عميد الكلية من
اعضاء هيئة التدريس لتدقيق التظلمات على ان اليكون مدرس املقرر أحد اعضائها.
- 2يدفع الطالب رسماً وقدره ( 10عشرة) دنانير عن كل طلب يتقدم به ملراجعة أية عالمة من عالماته
النهائية.

 - 3يحق للطالب رفع طلب يتظلم فيه من نتيجة أي مقرر .وتتم العملية وفق اخلطوات التالية:
أ-يتقدم الطالب إلى إدارة القبول والتسجيل بطلب تظلم خالل ( )10عشرة أيام من إعالن النتيجة إلعادة
النظر في نتيجة املقرر والدرجة التي حصل عليها .ويدفع مبلغ ( )10عشرة دنانير بحرينية  -تسترجع
في حالة تغيير الدرجة لصالح الطالب.
ب-يشكل رئيس القسم األكادميي جلنة خاصة مكونة من عضوين اثنني من أعضاء هيئة التدريس ملراجعة
نتائج األعمال الفصلية وإعادة تصحيح الورقة النهائية لالمتحان على أال يكون أستاذ املقرر املعني
عضوا فيها فإن لم يتفقا على نفس النتيجة حتول إلى عضو ثالث يرجح أحدهما.
ت -تعتمد اللجنة في إعادة التصحيح توزيع الدرجات املقدم من مدرس املقرر.
ث -ترفع اللجنة تقريرها إلى رئيس القسم األكادميي خالل أسبوع من تشكيلها.
ج -في حالة تغير الدرجة بناء على تقرير اللجنة يتم اعتمادها من قبل رئيس القسم األكادميي وعميد الكلية
املعنيني ثم يسلم التقرير إلى إدارة القبول والتسجيل لرصد الدرجة املعدلة قبل انتهاء فترة السحب
واإلضافة للفصل الدراسي التالي.
ح -تقوم إدارة القبول والتسجيل بتبليغ الطالب املتظلم بالنتيجة.
خ-ال يحق للطالب إعادة طلب التظلم من درجة املقرر الذي مت النظر فيه من قبل القسم األكادميي بنا ًء على
تظلم سابق ،ويعتبر قرار التظلم األول نهائياً.

املادة ( )24االنسحاب من املقررات وإضافتها

- 1يسمح للطالب باالنسحاب من مقررات سجل لها وإضافة مقررات جديدة خالل خمسة أيام عمل من
بدء كل من الفصلني الدراسيني األول والثاني ،وخالل ثالثة أيام عمل من بدء الفصل الصيفي ،وال تثبت
املقررات التي انسحب منها في تلك الفترة في سجله األكادميي.
- 2مع مراعاة ما ورد في الفقرة ( )1من هذه املادة يسمح للطالب باالنسحاب من دراسة مقرر خالل ثـمانية
أسابيع من بدء كل من الفصلني األول والثاني ،وخالل أربعة أسابيع من بدء الفصل الصيفي ،على أن
ال يكون الطالب قد جتاوز نسبة الغياب املسموح بها دون عذر مقبول ومعتمد ،وفي هذه احلالة يثبت
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املقرر في سجل الطالب وإزاءها مالحظة (منسحب  ،)Wوال يدخل هذا املقرر في عدد الساعات التي
درسها من حيث النجاح والرسوب ومتطلبات التخرج ،وإذا لم ينسحب الطالب خالل املدة املذكورة فعلى
عضو هيئة التدريس أن يثبت نتيجة الطالب في كشف العالمات ،وال يجوز نتيجة لهذا االنسحاب ان
يقل عدد الساعات املسجل بها عن احلد األدنى للعبء الدراسي املسموح به وفق هذه الالئحة إال في
احلاالت اخلاصة التي نصت عليها.

املادة ( )25االنسحاب من املواد وإكمالها

- 1في حالة انسحاب الطالب من مقرر ما تسجل له مالحظة (منسحب  )Wإزاء ذلك املقرر.
- 2تسجل مالحظة (غير مكتمل  )Incompleteإزاء املقرر الذي لم يكمل الطالب متطلباته أو تغيب عن
االمتحان النهائي بعذر مقبول.
- 3إذا حصل الطالب على نتيجة (غير مكتمل  )Incompleteفي بعض املقررات فيتم احتساب معدالته
عندما تكتمل عالمات املقررات وتعتبر املعدالت ذات أثر رجعي من تاريخ حصول الطالب على نتيجة
(غير مكتمل) من حيث اإلنذار األكادميي أو الفصل.

املادة ( )26الئحة الشرف

- 1يصدر الرئيس اسماء الطلبة املدرجني على الئحة شرف اجلامعة فصلياً ،وتتضمن أسماء الطلبة الذين
حصلوا على معدالت فصلية مقدارها  92%فأكثر من بني املسجلني على لوائح شرف الكليات ،وتكرمهم
اجلامعة بالطريقة التي تراها مناسبة.
- 2يضع العميد اسم الطالب الذي يحصل على معدل فصلي مقداره  85%فأكثر على الئحة شرف الكلية،
ويثبت ذلك في سجله األكادميي ،شريطة أن ال يقل عبؤه الدراسي عن ( )12ساعة معتمدة.
- 3تطبق الئحة الشرف للطلبة املتفوقني في جامعة العلوم التطبيقية على الطلبة املدرجني في الفقرات
 2،1اعـــاله.

املادة ( )27اإلنذار والفصل األكادميي

- 1يوجه اإلنذار األكادميي إلى الطالب إذا انخفض معدله التراكمي عن احلد األدنى املطلوب للتخرج في
البرنامج األكادميي في نهاية أي فصل دراسي باستثناء فصل قبول الطالب و فصل تغيير التخصص
(إن وجد) وكذلك الفصل الصيفي ،وتقوم إدارة القبول والتسجيل بإشعار الطالب بالطريقة التي تراها
مناسبة.
- 2على الطالب املنذر أكادمييا أن يزيل األسباب التي أدت إلى وضعه حتت املراقبة في مدة أقصاها ثالثة
فصول دراسية اعتيادية بعد الفصل الذي وضع بسبب نتائجه حتت املراقبة.
- 3إذا وجه اإلنذار األكادميي إلى الطالب ثم متكن من رفع معدله التراكمي إلى احلد األدنى املطلوب ،زال
أثر ذلك اإلنذار ،فإذا انخفض معدله التراكمي في مرحلة الحقة وجه إليه إنذار أكادميي جديد مستقل
عن اإلنذار أو اإلنذارات السابقة.
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- 4ال يجوز للطالب الذي وجه إليه اإلنذار األكادميي تسجيل أكثر من أربعة مقررات دراسية ( )12ساعة
معتمدة في الفصل الدراسي اال بتوصية من املرشد االكادميي ورئيس القسم األكادميي.

- 5ال يسمح للطالب الذي مت إنذاره أكادميياً املشاركة في اي من النشاطات الالمنهجية التي تقام في
اجلامعة.
- 6ال يُحتسب الفصل الدراسي الصيفي ألغراض اإلنذار والفصل األكادميي ،ولكن يُلغى اإلنذار عن الطالب
إذا ارتفع معدله التراكمي إلى احلد األدنى املطلوب للتخرج في البرنامج األكادميي بنتيجة الفصل
الدراسي الصيفي.
- 7إذا لم يتمكن الطالب من إزالة األسباب التي أدت إلى وضعه حتت املراقبة مبوجب الفقرة ( )2من هذه
املادة يفصل من برنامجه األكادميي ويحق له االنتقال إلى برنامج أكادميي آخر.
- 8يستثنى من الفصل كل طالب أمت بنجاح ما نسبته ( )75%من الساعات املعتمدة للبرنامج األكادميي ،كما
يستثنى من الفصل الطالب الذي حصل على معدل تراكمي يقع بني  59.5%و  59.9%في نهاية الفصل
الثالث لالنذار األكادميي وفي كال احلالتني يبقى الطالب حتت اإلنذار األكادميي حتى يتمكن من رفع
معدله التراكمي إلى احلد األدنى املطلوب للتخرج ويفصل فقط عند استنفاذه للمدة القصوى املنصوص
عليها بالبقاء في اجلامعة.
- 9يُفصل من اجلامعة كل طالب فصل من برنامجه األكادميي وتقدم بطلب انتقال إلى برنامج أكادميي آخر
ولم يتم قبوله فيه.
- 10ال يجوز للطالب االنتقال إلى برنامج أكادميي سبق أن ُفصل منه.
- 11بالرغم مما سبق ،يفصل من اجلامعة كل طالب استنفد املدة القصوى املنصوص عليها بالبقاء في
اجلامعة.

املادة ( )28إعادة دراسة املقررات

- 1على الطالب إعادة دراسة أي مقرر إجباري رسب فيه ،وإذا كان الرسوب في مقرر اختياري فيجوز
للطالب دراسة مقررآخرحسب اخلطة الدراسية واإلمكانيات املتوافرة ،كما يجوز للطالب إعادة دراسة
أي مقررحصل فيه على عالمة دون الـ (  )65%لرفع معدله التراكمي .وفي كل احلاالت الواردة حتسب
للطالب العالمة االعلى وال تدخل العالمة االقل في حساب املعدل التراكمي.
- 2في حالة إعادة الطالب لدراسة مقررما بسبب رسوبه أو ألي سبب آخر فإن ساعات ذلك املقرر تدخل
في حساب عدد الساعات املطلوبة للتخرج مرة واحدة فقط.
- 3في حالة دراسة الطالب ملقررات أكثر من املقررات االختيارية مبوجب اخلطة الدراسية فتحسب له
املقررات التي حصل فيها على أعلى العالمات ،ومبا ال يتعارض مع الفقرتني السابقتني.
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املادة ( )29تأجيل الدراسة واالنقطاع عنها واالنسحاب من اجلامعة

- 1للطالب أن يتقدم بطلب لتأجيل دراسته خالل الفصل الدراسي الذي يود تأجيله إذا توافرت لديه أسباب
تقتنع بها اجلهة املختصة باملوافقة على التأجيل وذلك وفقاً ملا ياتي:

أ .عميد الكلية :إذا كان التأجيل املطلوب ملدة فصل دراسي واحد وال يتجاوز أربعة فصول سواء كانت
متصلة أم منفصلة.
ب.مجلس الكلية :إذا كان التأجيل املطلوب ملدة تتجاوز أربعة فصول وال تزيد عن ستة فصول سواء أكانت
متصلة أم منفصلة.
- 2ال يجوز تأجيل الدراسة او االنسحاب من املقررات الدراسية للطالب اجلديد أو املنتقل من جامعة اخرى
أو املنتقل من برنامج إلى آخر داخل اجلامعة إال بعد مضي فصل دراسي على التحاقه بالبرنامج دون
احتساب فصل املقررات اإلستدراكية للبرنامج.
 - 3حتسب مدة التأجيل من احلد األعلى للمدة املسموح بها للحصول على درجة البكالوريوس.

املادة ( )30اإلنتظام /إعادة القيد /الغياب واإلنسحاب من املقررات

- 1إذا لم يسجل الطالب املنتظم في اجلامعة لفصل دراسي أو أكثر ولم يحصل على موافقة خطية من
العميد املعني بتأجيل دراسته لهذه املدة يفقد مقعده في اجلامعة.
- 2ملجلس اجلامعة املوافقة على إعادة تسجيل الطالب املنتظم (اعادة قيد) إذا قدم عذراً يقبله املجلس،
وإذا عاد الطالب إلى تخصصه السابق يحتفظ بسجله األكادميي كام ً
ال على ان التتجاوز فترة انقطاعه
عن اربعة سنوات جامعية مع االخذ بعني االعتبار ان الطالب سينهي متطلبات التخرج ضمن املدة
احملددة من هذه الالئحة وذلك بسبب احتساب فترة االنقطاع من ضمن احلد االعلى لسنوات التخرج.
- 3ملجلس اجلامعة بنا ًء على توصية مجلس الكلية وإدارة القبول والتسجيل حتديد اخلطة الدراسية التي
سوف تطبق على الطالب الذي متت املوافقة على اعادته إلى الدراسة بعد فقد مقعده مع مراعاة
اجلانب األكادميي والعلمي للخريج.

- 4يعد الطالب الذي يتجاوز مجموع غيابه بعذر عن ( )25%من الساعات املقررة ملقررات الفصل منسحباً
من الفصل ويثبت في سجله مالحظة منسحب ( )Wوتعتبر دراسته في ذلك الفصل مؤجله.
- 5يجوز للطالب أن يتقدم بطلب لعميد الكلية باالنسحاب من جميع املقررات التي سجلها لذلك الفصل
وبعد موافقة العميد على ذلك تعتبر دراسته في ذلك الفصل مؤجلة وعلى الطالب أن يتقدم مبثل هذا
الطلب قبل موعد االمتحانات النهائية بأربع أسابيع على األقل.

املادة ( )31اإلنتقال من برنامج إلى آخـ ــر

.1يجوز انتقال الطالب من برنامج إلى آخر في اجلامعة إذا توافر له شاغر في البرنامج الذي يرغب في
االنتقال إليه ،وان يكون معدل عالماته في الشهادة الثانوية يؤهله للقبول في البرنامج الذي يرغب في
االنتقال إليه سنة حصوله على الشهادة الثانوية أو سنة االنتقال.
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.2عند انتقال الطالب إلى برنامج آخر يحق له احتساب أي مقرر يختاره من املقررات التي جنح بها في
البرنامج املنتقل منه ،وتكون ضمن مقررات اخلطة الدراسية للبرنامج املنتقل إليه ،وتدخل عالمات هذه
املقررات في معدل الطالب الفصلي والتراكمي.
 .3حتتسب كل ( )15ساعة معتمدة متت إختيارها وفقاً للفقرة السابقة فص ً
ال دراسياً واحداً.
 .4تقدم طلبات االنتقال إلى مدير القبول والتسجيل وفق النماذج املقررة.
 .5يعامل الطالب املنتقل معاملة الطالب املستجد ،وذلك لغايات التأجيل واإلنذار والفصل من البرنامج.

املادة ( )32الطالب الزائر

.1هو طالب منتظم في جامعته األصلية ولكنه ينتظم بصفة مؤقتة في جامعة العلوم التطبيقية لدراسة
مقررات محددة في فصل دراسي معني ،وبعد انتهاء هذا الفصل ال تلتزم اجلامعة بقبوله أو حتويله في
أي برنامج أكادميي .وتكون شروط التعامل مع الطالب الزائر كاالتي:
أ .أن يكون طالباً منتظماً من الناحية الدراسية في جامعته التي يدرس فيها.

ب.أن يكون الطالب الزائر يدرس في جامعة معترف بها حسب أنظمة ولوائح مجلس التعليم العالي
البحريني.
ج.أن يتم ترشيحه من قبل جامعته األصلية لدراسة مقررات محددة ،وترسل نتائجه في نهاية الفصل
الدراسي إلى اجلهة املختصة في تلك اجلامعة.
د .أن يتوفر مقعد شاغر في املقررات التي يتقدم الطالب الزائر لدراستها.
هـ .يتم تسجيل الطلبة الزائرين بعد االنتهاء من عمليات التسجيل والسحب واإلضافة وذلك في املقررات
التي تتوافر فيها مقاعد شاغرة.
.2يتوجب على الطلبة الراغبني في الدراسة كطلبة زائرين في جامعة أخرى معترف بها من قبل اللجنة
الوطنية ملعادلة الشهادات بوزارة التربية والتعليم مبملكة البحرين ،احلصول على موافقة مسبقة على
ذلك من إدارة القبول والتسجيل في اجلامعة باملقررات التي يرغب الطالب بدراستها بناءا على توصية
القسم االكادميي املختص .وتتطلب املوافقة تقدمي طلب الدراسة في جامعة أخرى مشفوعاً بالوثائق
ادناه :

أ.توصيف محتويات املقرر املطلوب دراسته معتمداً من اجلهة املختصة في اجلامعة اخلارجية ،وتقدميه إلى
القسم األكادميي املعني وفقا للضوابط التي أقرها مجلس اجلامعة.

ب.احلصول على خطاب من مدير القبول والتسجيل في اجلامعة موجه إلى اجلهة املختصة في اجلامعة
املستضيفة في هذا الشأن.
ج .تقيد املقررات التي يدرسها طالب اجلامعة في جامعة أخرى وفق شروط الفقرة السابقة بناجح إن كان
ناجح فيها بعالمة ال تقل عن .70%
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املادة ()33

إذا كانت درجة البكالوريوس األولى من نفس اجلامعة التي يرغب الطالب احلصول على درجة بكالوريوس
أي من متطلبات اجلامعة أو متطلبات الكلية.
منها في برنامج آخر ال يجوز للجامعة ان تعفي الطالب من ّ

املادة ( )34اإلنتقال من اجلامعات األخرى

يجوز انتقال الطلبة إلى اجلامعة في حالة وجود شواغر لهم على أن تقدم طلبات اإلنتقال إلى إدارة
القبول والتسجيل وفق املواعيد ا ُملعلن عنها في كل فصل دراسي ،وحسب الشروط اآلتية :

- 1استيفاء شروط القبول في اجلامعة ،وان يكون معدله في الثانوية العامة أو ما يعادلها مقبوال في
البرنامج املنتقل إليه سنة حصوله على الثانوية العامة أو سنة تسجيله في اجلامعة.

- 2أن يكون الطالب منتق ً
ال من جامعة أو كلية جامعية أو أحدى مؤسسات التعليم العالي املعترف بها من
قبل اللجنة الوطنية ملعادلة الشهادات بوزارة التربية والتعليم مبملكة البحرين .وحتسب للطالب املقررات
التي جنح فيها وتكون ضمن خطته الدراسية املقررة في جامعة العلوم التطبيقية وان تكون الساعات
املعتمدة للمقرر احملتسبة في اجلامعة املنتقل منها ال تقل عن الساعات املعتمدة للمقرر في جامعة
العلوم التطبيقية.
 - 3أن تكون دراسته السابقة منتظمة في اجلامعة ،وان يقدم ما يثبت ذلك.

 - 4أن ال يكون الطالب مفصوالً فص ً
ال تأديبياً من اجلامعة التي درس فيها مباشرة قبل طلب االنتقال.

- 5حتتسب كل ( )15ساعة معتمدة متت معادلتها للطالب املنتقل فص ً
ال دراسياً واحدا على أن ال حتتسب
عالمات املقررات في املعدل الفصلي والتراكمي.

املادة ( )35اإللتحاق باجلامعة من جديد

- 1إذا رغب الطالب املنسحب من اجلامعة االلتحاق ثانية باجلامعة فعليه أن يتقدم بطلب التحاق كطالب
مستجد وفي حالة قبوله يتم تطبيق املادة  37اخلاصة مبعادلة املقررات عليه.

 - 2اليجوز احتساب السجل األكادميي للطالب إلغراض مواصلة دراسته في اجلامعة إذا انقطع عن الدراسة
ألكثر من أربع سنوات.
- 3وفي كل األحوال على الطالب أن يدرس في جامعة العلوم التطبيقية ما ال يقل عن  3/1عدد الساعات
املعتمدة.

املادة ( )36متطلبات احلصول على درجة البكالوريوس

متنح الدرجة اجلامعية األولى (البكالوريوس) للطلبة من قبل مجلس اجلامعة بعد إمتام املتطلبات
التالية:

 - 1النجاح في جميع املقررات املطلوبة للتخرج في اخلطة الدراسية.
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 - 2احلصول على معدل تراكمي ال يقل عن (.)60%
- 3مضي احلد األدنى للمدة املطلوبة على الدرجة ،وعدم جتاوز احلد األعلى حسبما ورد في املادة ()9

من هذه الالئحة.

املادة ( )37معادلة املقررات

ُيشترط ملعادلة املقررات في حالة انتقال الطالب من مؤسسة تعليم عال إلى جامعة العلوم
التطبيقية:
- 1اال يزيد عدد الساعات املعادلة عن ( 66%ثلثي عدد الساعات ) من متطلبات الدرجة اجلامعية االولى
(البكالوريوس) ،بحيث يكون احلد األدنى للحضور في اجلامعة فصلني دراسيني كاملني بحد أدنى
مبقدار ثالثني ساعة معتمدة ( 30ساعة معتمدة ) على ان ال يتم احتساب املقررات التي يقل تقديرها
عن درجة (.)C
- 2أال يقل عدد ساعات املقرر املطلوب معادلته عن عدد الساعات للمقرر املعادل في اخلطة الدراسية في
اجلامعة.
- 3أال يعادل املقرر باكثر من مقرر واحد.
 - 4إثبات جناح الطالب للمقرر املراد معادلته بكشف درجات أصلي ومصدق.
 .5ال يجوز معادلة مقررات دراسية من درجات علمية مشابهة (حصل عليها الطالب مسبقا) للدرجة العلمية
احلالية التي ّ
مت قبول الطالب فيها.

املادة ( )38منح شهادة التخرج

متنح شهادات التخرج عند استحقاقها في نهاية كل فصل.
املادة ()39
- 1إذا توقف احتمال تخرج الطالب على مقرر واحد إجباري أو إثنني وكان هذا املقرر أو هذين املقررين غير

مطروح أو غير مطروحني في الفصل الذي يتخرج فيه ،أو كان مطروحا أو كانا مطروحني ومتعارضا
أو متعارضني مع مقرر إجباري أخر أو سبق للطالب إن رسب فيه أو رسب فيهما مرتني على األقل،
فللعميد بعد اخذ رأي رئيس القسم أن يوافق على أن يدرس الطالب مقررا آخرا أو مقررين بديال عنه
أو بديلني عنهما يكون أو يكونا من نفس املجال املعرفي ومن نفس املستوى الدراسي له أو لهما أو أعلى
منه أو منهما على ان تعلم إدارة القبول والتسجيل بذلك.

- 2إذا توقف احتمال تخرج طالب على مقرر واحد اختياري أو إثنني ولم يتمكن من تسجيله أو تسجيلهما
لسبب خارج عن إرادته فللعميد بتنسيب من رئيس القسم أن يوافق على استبداله أو استبدالهما مبقرر
أو مقررين آخر أو آخرين مناسب أو مناسبني من مقررات الكلية أو أي كلية أخرى مع مراعاة املستوى،
على أن تعلم إدارة القبول والتسجيل بذلك.
- 3وفي كل األحوال سواء تعلق األمر مبواد إجبارية و /أو اختيارية يجب ان اليزيد عدد املقررات البديلة
عن مقررين.
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- 4إذا لم يستطع الطالب تسجيل مقرر إجباري أو إختياري بسبب عدم طرحه أو تعارضه يجوز له أن
يسجل مقرر مكافئ له متاماً من حيث الوصف واملضمون إذا تعددت اخلطط املطبقة في البرنامج وذلك
بتنسيب من رئيس القسم وموافقة من العميد.
املادة ()40
- 1رئيس القسم املختص واملرشد االكادميي مسؤولني عن متابعة وضع الطالب األكادميي بالتنسيق مع إدارة

القبول والتسجيل والتحقق من استيفائه شروط التخرج.

- 2على الطالب الذي يتوقع تخرجه في نهاية فصل ما أن يقوم بتعبئة منوذج خاص لدى القسم املختص
خالل الفصل الذي يسبق الفصل املتوقع تخرجه فيه بالتنسيق مع إدارة القبول والتسجيل ،وذلك كي
يتسنى معاجلة أي خطأ في تطبيق اخلطة.
املادة ()41

على الطالب أن يحصل على براءة ذمة من اجلامعة الستكمال إجراءات تخرجه.
املادة ()42

ال يجوز ألي طالب االحتجاج بعدم علمه بهذه الالئحة ،أو بعدم إطالعه على النشرات الصادرة عن اجلامعة،
أو على ما نشر على لوحة إعالناتها فيما يتعلق بها.
املادة ()43

حتمل درجة البكالوريوس تاريخ استحقاقها.

املادة ( )44الرسوم اجلامعية

- 1يدفع الطالب جميع الرسوم والتأمينات املستحقة عليه فور تسجيله للمقررات ألي فصل ،وال يعتبر
تسجيل الطالب مثبتاً إال بعد استيفاء الرسوم والتأمينات كاملة ،وللجامعة احلق في تعديل الرسوم
والتامينات املستحقة حسب ما تراه مناسبا بعد احلصول على موافقة اجلهات املعنية.

- 2يحصل الطالب املقبول من الدراسة الثانوية على خصم ملرة واحدة فقط في الفصل الدراسي األول
(فصل القبول ) على الرسوم الدراسية وغير شامل الرسوم االخرى مثل الكتب وغيرها بنسبة:
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أ-

 30%ملن اجتازوا الدراسة الثانوية العامة ومبعدل  95%فما فوق .

ب-

 15%ملن اجتازوا الدراسة الثانوية العامة ومبعدل  90%الى .94.99%

 - 3تكون الرسوم اجلامعية التي يدفعها الطالب على النحو التالي:
أ) الرسوم الدراسية لكل ساعة معتمدة لطلبة برامج درجة البكالوريوس في كل من الكليات التالية:

 )1كلية العلوم االدارية
التخصص
البكالوريوس في احملاسبة

الرقم
1
2
3
4
5

الساعات املعتمده

رسوم الساعة املعتمده

135

 92.700د.ب

135

 92.700د.ب

135

 92.700د.ب

135

 92.700د.ب

135

البكالوريوس في ادارة االعمال

البكالوريوس في العلوم املالية واحملاسبة
البكالوريوس في نظم املعلومات االدارية
البكالوريوس في العلوم السياسية

 92.700د.ب

 )2كلية احلقوق
الرقم
1

الساعات املعتمده

التخصص
البكالوريوس في احلقوق

135

رسوم الساعة املعتمده
 92.700د.ب

 )3كلية االداب والعلوم
الساعات املعتمده

رسوم الساعة املعتمده

الرقم
2

البكالوريوس في االتصميم اجلرافيكي

135

 92.700د.ب

3

البكالوريوس في التصميم الداخلي

132

 92.700د.ب

1

التخصص
البكالوريوس في علم احلاسوب

135

 92.700د.ب

 )4البرامج املستضافة
الرقم
1
2

البرامج املستضافة من جامعة كاردف متروبوليتان
رسوم الساعات املعتمده
الساعات املعتمده
التخصص
بكالوريوس دراسات األعمال واإلدارة
 160د.ب
135
بكالوريوس احملاسبة والتمويل
 160د.ب
135
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الرقم
1
2

البرامج املستضافة من جامعة لندن ساوث بنك
رسوم الساعات املعتمده
الساعات املعتمده
التخصص

بكالوريوس هندسة مدنية وإنشاءات

150

 180د.ب

بكالوريوس هندسة التصميم املعماري

150

 180د.ب

ب) الرسوم والتأمينات االخرى غير املستردة وتشمل:

 10 - 1د.ب رسم تقدمي طلب االلتحاق ملرة واحدة .

 100 - 2د.ب رسم تسجيل ملرة واحدة فقط ( 110د.ب بالنسبة للبرامج املستضافة).
 100- 3د.ب رسم مختبرات فصلية لكل من الفصل االول والفصل الثاني لطلبة تخصصات علم احلاسوب،
والتصميم الداخلي والتصميم اجلرافيكي .
 50- 4د.ب رسم مختبر للفصل الصيفي لطلبة تخصصات علم احلاسوب والتصمصم الداخلي والتصميم
اجلرافيكي.
 5 - 5د.ب رسم اختبارات فحص مستوى اللغة االجنليزية.
 5 - 6د.ب رسم استخراج كشف الدرجات الرسمي .
 5 - 7د.ب رسم افادة التخرج.
 5 - 8د.ب رسم تصديق صورة طبق االصل عن كشف الدرجات الرسمي .
 5 - 9د.ب رسم افادة اثبات طالب .
 10 - 10د.ب رسم اجراء معادلة مقررات .
 10 - 11د.ب رسم طلب التظلم ملراجعة االمتحانات النهائية للمقرر الواحد.
 30 - 12د.ب رسم امتحان تقدمي غير مكتمل ( شرط توافر عذر مقبول بحسب اللوائح املعمول بها في
اجلامعة).
 5 - 13د.ب رسم اصدار هوية جامعية جديدة او بدل فاقد .
 10- 14د.ب رسم كشف عالمات تخرج وافادة تخرج عن كل نسخة اضافية.
 - 15ضعف مبلغ الثمن  :رسم اتالف او ضياع الكتب املستعارة من قبل الطالب .
 150 - 16د.ب  :رسم تخرج  +إفادة تخرج عربي – اجنليزي  +الكتاب السنوي.
 25 - 17د.ب  :ثمن الروب اجلامعي للتخرج .
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-4يدفع الطالب املستجد حلجز املقعد في اجلامعة مبلغ وقدره ( )650ستمائة وخمسون دينار
بحريني غير مستردة واملتضمنة ما يلي:
أ  10-د.ب رسوم تقدمي طلب االلتحاق للمرة الواحدة واملذكورة في البند رقم ( )1من الفقرة (ب) من املادة
( )44في هذه الالئحة.
ب  100-د.ب رسوم تسجيل ملرة واحدة فقط واملذكورة في البند رقم ( )2من الفقرة (ب) من املادة ()44

في هذه الالئحة.

ج  5-د.ب رسوم اصدار هوية جامعية جديدة واملذكورة في البند رقم (  )13من الفقرة (ب) من املادة ()44

في هذه الالئحة.

د 535-د.ب جزء من رسوم الساعات الدراسية املعتمدة لفصل القبول

التعليمات املالية املتعلقة بانسحاب الطالب:

-5
أ.يجوز للطالب املنتظم السحب الكلي او اجلزئي خالل فترة التسجيل املتأخرة والسحب واالضافة (واملعلن

عنها فصليا من قبل إدارة القبول والتسجيل) وبدون ترصيد مالي.

ب.يجوز للطالب املنتظم السحب الكلي او اجلزئي قبل نهاية االسبوع الثاني من بدأ الدراسة املعتمدة
واملعلن عنها فصليا من قبل إدارة القبول والتسجيل ويرصد عليه مبلغ  25%من رسوم الساعات املعتمدة
للمقررات املسحوبة شريطة سداد املبلغ قبل اعتماد املقررات الدراسية من إدارة القبول والتسجيل وبعد
اخذ املوافقات الرسمية من اجلهات املعنية في الكلية .
ج.يجوز للطالب املنتظم السحب الكلي او اجلزئي قبل نهاية االسبوع الثالث من بدأ الدراسة املعتمدة
واملعلن عنها فصليا من قبل إدارة القبول والتسجيل ويرصد عليه مبلغ  50%من رسوم الساعات املعتمدة
للمقررات املسحوبة شريطة سداد املبلغ قبل اعتماد املقررات الدراسية من إدارة القبول والتسجيل وبعد
اخذ املوافقات الرسمية من اجلهات املعنيه في الكلية .
د.يجوز للطالب املنتظم السحب الكلي او اجلزئي قبل نهاية االسبوع الرابع من بدأ الدراسة املعتمدة
واملعلن عنها فصليا من قبل إدارة القبول والتسجيل ويرصد عليه مبلغ  75%من رسوم الساعات املعتمدة
للمقررات املسحوبة شريطة سداد املبلغ قبل اعتماد املقررات الدراسية من إدارة القبول والتسجيل وبعد
اخذ املوافقات الرسمية من اجلهات املعنيه في الكلية.
هـ.في حال انسحاب الطالب الكلي او اجلزئي بعد انتهاء االسبوع الرابع فانه يرصد على الطالب كامل مبلغ
رسوم الساعات املعتمدة.
و.يحق للطالب السحب الكلي او اجلزئي وبدون ترصيد مالي من مقرر /مقررات يلزمها متطلب مسبق
وكانت مسجلة في منوذج تسجيل املقررات املقدم من قبل الطالب إلدارة القبول والتسجيل.
ز.يحق للطالب السحب الكلي او اجلزئي وبدون ترصيد مالي من مقرر /مقررات متت معادلتها الحقا.
ح.في حالة رغبة الطالب في تغيير تخصصه بعد فترة السحب واالضافة النظامية وفي هذه احلالة يتحمل
الطالب النسب املذكورة اعاله.
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ط.يحق للطالب السحب الكلي او اجلزئي وبدون ترصيد مالي .من مقرر /مقررات سجلت اكثر من احلد
االعلى املسموح به من قبل اجلامعة ومجلس التعليم العالي البحريني.
ي.اذا الغت اجلامعه او سحبت اي مقرر من املقررات التي سجلها الطالب فترصد له رسوم تلك املقررات
بغض النظر عن الوقت التي قامت به اجلامعة بذلك.
ك.ال تطبق البنود املذكورة اعاله واملتعلقة بانسحاب الطالب على الطلبة املستجدين لفصل القبول وحتكمهم
تعليمات االنسحاب الكلي التي تصدرها اجلامعة اثناء التسجيل للفصول الدراسية.

املادة ( :)45ساعات النشاط الطالبي وخدمة املجتمع:

 - 1ضوابط منح الساعة املعتمدة للنشاط الطالبي وخدمة املجتمع:

أ.الساعة املعتمدة للنشاط الطالبي هي ساعة متنح بتقدير  100%نظير مشاركته في نشاط طالبي من
خالل اجلمعيات الطالبية العلمية أو االندية الطالبية أو جلان مجلس الطلبة أو ما في حكمهم ،مما ال
يعد متطلباً أكادميياً.

ب.يجب أن يكون الطالب الذي مينح هذه الساعة املعتمدة عضواً فاع ً
ال في إحدى اجلمعيات العلمية أو
االندية الطالبية أو أي جهة ترعى األنشطة الطالبية أو التطوعية وخدمة املجتمع ،بالتنسيق مع عمادة
شؤون الطلبة.

ج.ال متنح الساعة املعتمدة للنشاط الطالبي وخدمة املجتمع لكل من:
· الطالب في البرنامج التمهيدي.

· الطالب الذي وقع عليه جزاء تأديبي في الفصل الدراسي ذاته.
د.يحتسب تقدير الساعة املعتمدة للنشاط الطالبي وخدمة املجتمع في املعدل التراكمي مع نتائج املقررات
الدراسية نهاية الفصل الدراسي الذي متت مزاولة النشاط خالله.
هـ.مينح الطالب (ساعة واحدة معتمدة) كحد أقصى طيلة مدة دراسته في اجلامعة.

 -2معايير منح الساعة املعتمدة للنشاط الطالبي:

أ.مينح الطالب املستوفى للشروط ساعة معتمدة واحدة للنشاط إذا كانت ساعات مشاركاته ال تقل عن
( )30ساعة نشاط في الفصل الواحد بحسب ماهو مدون فعلياً في استمارات النشاط املعدة لهذا الغرض
من قبل عمادة شؤون الطلبة.
ب.أن يكون النشاط من خالل اجلامعة اوعمادة شؤون الطلبة او الكليات او مجلس الطلبة او النوادي
واجلمعيات املنضوية وما في حكمها مدوناً في االستمارة في وقت وقوعه.
ج.أن يكون أداء الطالب جيداً في النشاط وذلك بإعتماد اجلهة املنظمة له وما في حكمها بإقرار من عمادة
شؤون الطلبة.
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 - 3آليات منح الساعة املعتمدة للنشاط الطالبي وخدمة املجتمع:
أ .تقوم اجلهة املسؤولة عن النشاط أو ما في حكمها مبلء استمارة مخصصة لالنشطة تعدها عمادة شؤون
الطلبة بحيث يكون لكل طالب ملف يضم االستمارات التي ترصد أنشطته يحفظ في مكتب اخلدمات
الطالبية.
ب.يفرغ مكتب اخلدمات الطالبية استمارات نشاط الطالب في استمارة واحدة تتضمن مجمل االنشطة
التي قام بها ،في نهاية الفصل الدراسي بالتنسيق مع اجلهة املسؤولة عن ذلك النشاط.
ج.تعتمد اجلهة املسؤولة عن النشاط استمارة نشاط الطالب ،ويحيلها الى عمادة شؤون الطلبة
د.يعتمد عميد شؤون الطلبة استمارة نشاط الطالب ثم يحيلها الى إدارة القبول والتسجيل ،قبل نهاية
الفصل الدراسي لتدقيقها ومنح الطالب ساعة النشاط وفق النظام ،وإلدارة القبول والتسجيل إعادة
االستمارات الى عميد شؤون الطلبة ملراجعتها مرة أخرى في حالة وجود أي خلل.
هـ .ال متنح ساعات النشاط الطالبي وخدمة املجتمع للطالب بأثر رجعي عن نشاطه في فصول سابقة.
املادة ()46

التعديل على أحكام تعليمات الالئحة

ملجلس اجلامعة احلق في تغيير مواد هذه الالئحة وفقا ملستجدات االمور واملصحلة العامة ووفقاً إلجراءات
إقرارها مبا اليتعارض مع لوائح وقرارات مجلس التعليم العالي البحريني.

املادة ( )47التعليمات التي لم ترد بهذه الالئحة

يبت مجلس اجلامعة في احلاالت التي لم يرد فيها نص في هذه التعليمات وفي اإلشكاالت التي قد تنشأ عن
تطبيقها مبا اليتعارض مع لوائح وقرارات مجلس التعليم العالي ,وفي حالة الضرورة التي ال حتتمل التأخير
يقوم رئيس اجلامعة مقام مجلس اجلامعة في البت فيها.

املادة ( )48تكليف بتنفيذ أحكام تعليمات الالئحة

رئيس اجلامعة ونوابه والعمداء األكادمييني وغير األكادميني مكلفون بتنفيذ أحكام هذه التعليمات.
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املاجستير في إدارة املوارد البشرية
اخلطة الدراسية
رمز املقرر
BA601
HR639
HR631

رمز املقرر
HR633
HR635
HR638

رمز املقرر
HR637
HR644
-

رمز املقرر
HR 699

رمز املقرر
HR 699

السنة األولى – الفصل األول ( 9ساعات معتمدة)
الساعات
اسم املقرر
املعتمدة
3
اساليب بحث وحتليل احصائي
3
تدريب وتطوير املوارد البشرية
3
قوانني وتشريعات العمل البحريني
السنة األولى – الفصل الثاني ( 9ساعات معتمدة)
الساعات
اسم املقرر
املعتمدة
3
تخطيط وتوظيف املوارد البشرية
3
عالقات العمل واملمارسات
ادارة احلوافز والتعويضات في املوارد
3
البشرية
السنة الثانية – الفصل األول ( 9ساعات معتمدة)
الساعات
اسم املقرر
املعتمدة
3
ادارة املوارد البشرية الدولية
3
ادارة املوارد البشرية االستراتيجية
3
تخصص اختياري ()1

املتطلب السابق
-

املتطلب السابق
-

املتطلب السابق
-

السنة الثانية – الفصل الثاني ( 9ساعات معتمدة)
الساعات
اسم املقرر
املتطلب السابق
املعتمدة
3
تخصص اختياري ()2
6
 18ساعة معتمدة
الرسالة
السنة الثالثة – الفصل األول ( 6ساعات معتمدة)
الساعات
اسم املقرر
املعتمدة
6
الرسالة
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املتطلب السابق
 18ساعة معتمدة

وصف متطلبات التخصص اإلجبارية
 BA601أساليب بحث وحتليل إحصائي

بحوث االعمال أمر بالغ األهمية في بناء قدرات الدراسات العليا في إجراء بحوث دقيقة وموثوق بها.
يتناول هذا املقرر مواضيع انتقائية مثل فلسفات البحث وحتديد وتعريف املشكلة وكيفية بناء أهداف
البحث وفرضياته واقتراح البحث الدقيق .باإلضافة إلى ذلك ،يغطي املقرر أدوات جمع البيانات أي كيفية
تصميم االستبيان وكيفية إجراء املقابلة واملالحظة .ويتناول أخيراً التقنيات التحليلية بشكل مناسب،
أي حتليل االنحدار البسيط واملتعدد عبر حزم إحصائية باستخدام برنامج احلزمة االحصائية للعلوم
االجتماعية (.)SPSS

(املتطلب السابق ال يوجد)

HR631

قوانني وتشريعات العمل البحريني

مت تصميم املقرر لتعريف الطالب مبعرفة شاملة لقانون العمل في مملكة البحرين .ويركز على التشريعات
الهادفة إلى حماية العمل داخل املجتمع البحريني .في هذا السياق سوف يغطي املقرر مجالني رئيسيني:
أوالً ،قانون العمل البحريني الذي يعطي رؤى لتطبيق قانون عمل للنساء واملراهقات وتنظيم العمال الوافدين
وعبء العمل واإلجازات وعقد العمل لألفراد واجلماعات والتزام صاحب العمل واملوظف والتعويضات
والعقوبات في حالة انتهاك قانون العمل .ثانياً ،يغطي املقرر قانون التأمينات االجتماعية في البحرين من
حيث التعويضات وحوادث العمل وغيرها من القضايا ذات الصلة.

(املتطلب السابق ال يوجد)

HR633

تخطيط وتوظيف املوارد البشرية

مت تصميم املقرر لتعريف الطالب مبفاهيم تخطيط املوارد البشرية ،وانشطة التوظيف داخل املنظمات.
يطور هذا املقرر قدرات الطالب على حتليل ودمج العوامل االجتماعية والثقافية والتنظيمية املعقدة التي
تؤثر على تخطيط املوارد البشرية واملوظفني .وسيدرس املقرر عملية تخطيط املوارد البشرية وعالقتها
بالتخطيط االستراتيجي .باإلضافة إلى ذلك ،يركز املقرر على تصميم الوظائف والتوظيف واختيار املوظفني
والتوجيه والقضايا األخالقية مثل التمييز وتكافؤ الفرص.

(املتطلب السابق ال يوجد)

HR635

عالقات العمل واملمارسات

يقدم املقرر للطالب املوضوعات الرئيسية لعالقات العمل في املنظمات .وهو مصمم لتقدمي قضايا وشواغل
اجلهات الفاعلة الرئيسية في عالقة العمل :رب العمل واملوظف واحلكومة والنقابات .وسوف يدرس املقرر
مواضيع مثل البيئة التنظيمية والثقافة وأصحاب املصلحة ودورهم في عالقات العمل واجلانب القانوني
من عالقات العمل واملوظفني واجلماعات والعالقات الصناعية ومواءمة األفراد واملنظمات من خالل الدافع
واملكافآت وبناء الفريق.

(املتطلب السابق ال يوجد)
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HR637

إدارة املوارد البشرية الدولية

مت تصميم املقرر لتقدمي مجموعة من التحديات التي تواجه ادارة املوارد البشرية في سياق عاملي من
حيث االستقطاب والتوظيف والبقاء واخلروج .ويركز املقرر على االختالفات في نظم ادارة املوارد البشرية
عبر البلدان والدول مثل عدم االملام في السياق االجتماعي الذي سيتم جلبه من قبل املنظمة والفرق بني
اخللفية الثقافية للموظف وحركة املوظفني الى بيئة االجتماعية جديدة وغير مالوفة لهم ،وسيشمل املقرر
املواضيع التالية في سياق ادارة املوارد البشرية الدولية :استراتيجية وهيكل املنظمة الدولية وادارة املوارد
البشرية الدولية وثقافتها وقانون العمالة الدولي وتخطيط القوى العاملة الدولية والتوظيف والتعويض
الدولي واملنفعة وادارة املوارد البشرية الدولية النسبية.

(املتطلب السابق ال يوجد)

HR638

إدارة احلوافز والتعويضات في املوارد البشرية

يهدف هذا املقرر الى تطوير معرفة وفهم متعمق يتعلق باملفاهيم اخلاصة بتعويض ومكافأة املوارد البشرية
داخل منظمات األعمال ،كما يركز أيضا على تعزيز مهارات الطالب العملية في تصميم وحتليل أنظمة
املكافآت والسياسات واالستراتيجيات املرتبطة بها ،ويتناول هذا املقرر موضوعات تتعلق بإدارة التعويضات،
واألشكال املختلفة من حزم التعويض ،وحتليل الوظائف وعالقتها بالتعويضات واحلوافز ،وتصميم هياكل
األجور واستحقاقات العاملني ،وصياغة وتنفيذ استراتيجيات التحفيز .

(املتطلب السابق :ال يوجد)

HR639

تدريب وتطوير املوارد البشرية

مت تصميم هذا املقرر لتزويد الطلبة باملهارات الذهنية والعملية في مجال تدريب وتطوير املوارد البشرية
داخل املؤسسات .يبدأ املقرر بإطار ذهني وعملي لوظيفة التدريب والتطوير داخل منظمات األعمال .يقوم
املقرر باجتاه عرض مجموعة متنوعة من املواضيع في مجال التدريب مثل تقدير االحتياجات التدريبية
والتعلم التنظيمي والتخطيط وتصميم برامج التدريب  ،واستخدام التكنولوجيا في التدريب وعملية التطوير
التنظيمي .فض ً
ال عن ذلك ،يركز املقرر على حتليل العالقة بني التدريب والتطوير وأداء املوظفني.

(املتطلب السابق ال يوجد)

HR644

إدارة املوارد البشرية االستراتيجية

في هذا املقرر يتم دراسة إدارة املوارد البشرية من منظور استراتيجي .اذ يركز هذا املقرر على تنفيذ
البرامج على املدى الطويل متضمنة التخطيط االستراتيجي والتشغيلي والتكتيكي للموارد البشرية ،وصياغة
وتنفيذ استراتيجية املوارد البشرية لتمكني منظمات األعمال من اكتساب ميزة تنافسية واحلفاظ عليها.
وتركز املوضوعات التي يتم تناولها على االجتاهات التي تؤثر على إدارة املوارد البشرية االستراتيجية
واملوارد البشرية كمصدر للميزة التنافسية والدور املتغير إلدارة املوارد البشرية والتخطيط االستراتيجي
للموارد البشرية وربط االستراتيجية باحتياجات رأس املال البشري.

(املتطلب السابق ال يوجد)
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 HR699الرسالة

بحث قائم على اإلشراف على موضوع معتمد في مجال إدارة املوارد البشرية .يعتبر هذا املقرر حجر الزاوية
لبرنامج املاجستير في إدارة املوارد البشرية .ويوفر فرصة للطالب إلجراء بحث مستقل وأعمال بحثية
مبنية على منهجية منظمة ،وهو يركز على مهارات املستويات العليا التي ينبغي معاجلتها من حيث اخلطاب
الفكري املتقدم مبا في ذلك حتديد مشكلة البحث  ،ومنهج البحث  ،ومراجعة األدبيات  ،وحتليل البيانات
 ،واالستنتاجات البحثية والتوصيات .تخضع النسخة النهائية للرسالة للدفاع العام ويستند التقييم على
العرض الكتابي والشفوي.

(املتطلب السابق  18ساعة معتمدة)

وصف متطلبات التخصص االختيارية
BA654

القيادة والسلوك التنظيمي

في هذا املقرر يتم أطالع الطلبة على وجهات النظر النظرية والعملية للقيادة والسلوك التنظيمي .ويهدف
املقرر إلى تزويد الطالب مع التفكير النقدي مجموعة متنوعة من أساليب القيادة واألمناط السلوكية
البشرية .ويشمل ذلك املستوى اجلزئي (التفاعل بني األفراد واجلماعات الصغيرة) والتفاعالت بني املستوى
الكلي (بني املنظمات) .يدرس في هذا املقرر املوضوعات املتقدمة والنماذج والبحوث املعاصرة على القيادة
والسلوك التنظيمي مثل :القادة واالبتكار وديناميكية املجموعة والفريق والثقافة التنظيمية والتنوع التنظيمي.

(املتطلب السابق ال يوجد)

BA661

ريادة األعمال

يوفر املقرر للطالب دراسة شاملة للسمات الرئيسية لريادة األعمال .حيث يرشد املقرر طالب املاجستير
على طرق تطبيق عملية ريادة األعمال ،وتوليفها وتقييمها .ويشمل مواضيع استكشاف فرص عمل جديدة،
وتقييم كفاءات وقدرات فريق املشاريع ،وإطالق املنتجات /اخلدمات ،وإمكانيات التمويل واستراتيجيات
اخلروج املناسبة .ويقدم املقرر مجموعة من التعلم النظري والتدريب العملي من خالل دراسات حالة من
حاالت األعمال احلقيقية في جميع أنحاء العالم عموماً ودول الشرق األوسط وشمال أفريقيا على وجه
اخلصوص.

(املتطلب السابق ال يوجد)

HR640

إدارة اخلدمة املدنية

مت تصميم املقرر لتزويد الطالب باملهارات االحترافية الالزمة إلدارة وقيادة منظمات اخلدمات املدنية.
يتم دراسة ومراجعة وحتليل هذه املواضيع من خالل صياغة االستراتيجيات والسياسات وتشخيص وحل
املشكالت وبناء الفرق وتغيير الثقافة التنظيمية وإعادة هيكلة العمليات واخلدمات ومراقبة وتقييم منظمات
اخلدمات املدنية .وسيتم تطبيق معظم املواضيع التي مت مراجعتها مباشرة على منظمات اخلدمات املدنية
في مملكة البحرين.

(املتطلب السابق ال يوجد)
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HR641

إدارة األداء

يقدم املقرر رؤية معاصرة إلدارة األداء ،حيث إنه يركز على كل من الفهم املفاهيمي والتطبيق العملي لكيفية
إدارة األداء داخل املنظمات .ويعرف املقرر الطالب على بعض مواضيع إدارة األداء مثل أهمية وأهداف
هذه اإلدارة والعالقة بني حتليل العمل واإلدارة والتخطيط االستراتيجي كخطوة أولية لتصميم عملية إدارة
أداء فعالة واخلطوات املختلفة لهذه العملية .باإلضافة إلى ذلك ،يعرض مسار عملية تقييم األداء وأساليبها
املختلفة ومشاكلها وتقدمي احللول املناسبة لها .ويعرض أخيراً العالقة بني عملية إدارة األداء ونظام املكافأة
داخل املنظمة.

(املتطلب السابق ال يوجد)

 HR642تخطيط املسار الوظيفي

مت تصميم املقرر لتزويد طالب املاجستير باملعرفة الشاملة للقضايا املتعلقة ببناء وتطوير املسارات املهنية
في منظمات األعمال .ومن خالل هذا املقرر سيكون الطلبة قادرين على إدارة عملية االستكشاف الذاتي،
ومناقشة االهتمامات والكفاءات والقدرات الكامنة والتجارب املسبقة التي سوف تساعد على تعزيز
احلياة املهنية وتخطيط املسارات الوظيفي للمنطمة .وتركز مواضيع املقرر على اتخاذ القرارات املهنية
واستراتيجيات بناء املسار ات الوظيفية وإجراء املقابالت ووضع اخلطط.

(املتطلب السابق ال يوجد)

HR643

إدارة التفاوض

يقدم املقرر للطالب املفاهيم األساسية ذات الصلة بالتفاوض الفعال في مختلف األعمال واألوساط املهنية.
وينصب التركيز على فهم وحتسني مهارات االتصال وإدارة النزاعات والتفاوض .وسوف يبدأ املقرر بإطار
مفاهيمي للتفاوض :املفاهيم والعمليات واالستراتيجيات والقضايا األخالقية املتعلقة بالتفاوض داخل
املنظمات .ويتضمن املقرر مجموعة متنوعة من املوضوعات والنظريات املتعلقة بالتضارب والتفاوض وإدارة
التضارب بشكل فعال وأنواع مختلفة من تقنيات التفاوض واملهارات املصممة للمساعدة في احلفاظ على
عالقات جتارية صحية.

(املتطلب السابق ال يوجد)

HR691

موضوعات خاصة في إدارة املوارد البشرية

مت تصميم املقرر الستكشاف املوضوعات املعاصرة في إدارة املوارد البشرية ،وسوف يساعد الطالب على
فهم وحتليل الدور الذي تلعبه إدارة املوارد البشرية في تنفيذ عدد من املفاهيم املعاصرة بنجاح داخل
املنظمة .وسوف يركز املقرر على موضوعات مثل حتقيق امليزة التنافسية وإدارة اجلودة الشاملة والتمكني
ورأس املال الفكري .وسيتم النظر وحتليل مواضيع أخرى مثل التخطيط الوظيفي ومنظمات التعلم وأثر
العوملة على استراتيجية املوارد البشرية.

(املتطلب السابق ال يوجد)
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وصف متطلبات التخصص اإلجبارية
ACF611

احملاسبة اإلدارية

صمم هذا املقرر لتزويد الطالب باملعرفة الناقدة واملهارات االحترافية الالزمة لتقييم وتطبيق املفاهيم
املتخصصة والتقنيات املعاصرة في احملاسبة اإلدارية في سياقات العمل املختلفة والتي ستمكن اإلدارة من
اتخاذ القرارات املتعلقة بالتخطيط والرقابة والتقييم ألداء املنظمة وتطورها االستراتيجي .ويغطى املقرر
املواضيع التالية :املزيج البيعي ونظرية احملددات ،واتخاذ القرارات في ظل املخاطرة وعدم التأكد ،والتكلفة
املستهدفة وتسعير السلع واخلدمات ،وتقييم املشاريع الرأسمالية ،ومحاسبة املسئولية وتقييم األداء ،وحتليل
ربحية العمالء  ،وتكاليف اجلودة ،وبطاقة األداء املتوازن ،وإدارة املخزون ،وتكاليف دورة حياة املنتج.

(املتطلب السابق ال يوجد)

BA601

أساليب بحث وحتليل إحصائي

بحوث االعمال أمر بالغ األهمية في بناء قدرات الدراسات العليا في إجراء بحوث دقيقة وموثوق بها.
يتناول هذا املقرر مواضيع انتقائية مثل فلسفات البحث وحتديد وتعريف املشكلة وكيفية بناء أهداف
البحث وفرضياته واقتراح البحث الدقيق .باإلضافة إلى ذلك ،يغطي املقرر أدوات جمع البيانات أي كيفية
تصميم االستبيان وكيفية إجراء املقابلة واملالحظة .ويتناول أخيراً التقنيات التحليلية بشكل مناسب،
أي حتليل االنحدار البسيط واملتعدد عبر حزم إحصائية باستخدام برنامج احلزمة االحصائية للعلوم
االجتماعية (.)SPSS

(املتطلب السابق ال يوجد)

BA611

إدارة تسويقية

يوفر املقرر دراسة عميقة لبيئة التسويق والعوامل والقوى احملركة األساسية التي تغير املشهد التسويقي.
يستكشف املقرر ويحلل كيفية تأثير أنشطة التسويق على العمليات التنظيمية في بيئة تنافسية ومعقدة.
يهتم املقرر بتوفير اطر تسويقية وحتليل عميق ملجموعة متنوعة من املفاهيم والنظريات والنماذج التي
ستخدم لتحديد وحتليل وحل املشاكل التسويقية .سوف يركز املقرر على القضايا االستراتيجية مثل :كيف
ميكن للشركة اختيار النشاط الصناعي اخلاص بها؟ ما هي امليزة التنافسية التسويقية للشركة وكيفية
استدامتها؟ كيفية قيام الشركة بتوزيع منتجاتها وخدماتها  /وكيف ستخصص الشركة املوارد التسويقية؟ ما
هي التهديدات التسويقية التي تواجهها الشركات وماهي الفرص التي تتمتع بها الشركات؟ وما هي البدائل
االستراتيجية التسويقية؟

(املتطلب السابق ال يوجد)

BA621

متويل الشركات

الغرض االساسي لهذا املقرر هو توفير اطار ومفاهيم وادوات لتحليل القرارات املالية على أساس املبادئ
األساسية للنظرية املالية املعاصرة .وتشمل املواضيع التي يتم تناولها ،اساليب التدفق النقدي واملوازنة
الرأسمالية للشركات والتقييم وقرارات اإلستثمار في ظل عدم التاكد ومنوذج تسعير األصول الراسمالية
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للشركات ،جنباً الى جنب مع الهيكل املالي وتكلفة رأس املال وسياسة توزيع األرباح والقضايا ذات الصلة.
إضافة إلى أي مواضيع مستجدة في مجال متويل الشركات.

(املتطلب السابق ال يوجد)

BA631

إدارة املوارد البشرية

يقدم املقرر تفحص عميق لرأس املال البشري باعتباره مسألة ذات أهمية تنافسية ودور حساس في جناح
االعمال واملنظمات .سوف يتناول هذا املقرر تطوير وتنفيذ ممارسات املوارد البشرية التي تتوافق مع أنشطة
املوارد البشرية والتي تتوافق مع األهداف االستراتيجية للشركة .باإلضافة إلى ذلك ،سوف يكون الطلبة على
دراية بأدوار إدارة املوارد البشرية احلساسة والتي تلعب دوراً اساسياً للقدرة التنافسية واستدامة منظمة
األعمال .من خالل التركيز على كل من اجلوانب االستراتيجية والتشغيلية إلدارة القوى العاملة ،سوف
يكتسبون الطلبة معرفة دقيقة مبدى صعوبة إدارة األفراد واملوظفني التنظيمني ،وتدريب املوظفني وتطويرهم
وتقييم املوظفني ،وإدارة التعويضات.

(املتطلب السابق ال يوجد)

BA641

إدارة العمليات والقرارات

يهدف مقرر إدارة العمليات هذا والذي يقدم لطالب املاجستير في إدارة األعمال الى توفير دراسة معمقة في
األساليب والطرق واملمارسات املستخدمة في تخطيط وتصميم وتنفيذ العمليات الالزمة لتقدمي اخلدمات
أو إنتاج السلع ،وبشكل نظمي .يركز هذا املساق على مجموعة من اإلجراءات والنظم املساعدة الالزمة
لتصنيع املواد أو تقدمي اخلدمات .وشملت املواضيع إدارة العمليات من منظور التصنيع وتقدمي اخلدمات.

(املتطلب السابق ال يوجد)

 BA664اإلدارة االستراتيجية

مقرر اإلدارة االستراتيجية معد لطلبة املاجستير في إدارة االعمال و يهدف الى اكساب الطلبة مهارات
التفكير والتحليل االستراتيجي وصناعة واتخاذ القرارات االستراتيجية ،واإلجراءات الالزمة للحفاظ على
امليزة التنافسية للشركات وصيانتها.فضال عن تغطية موضوعات القيادة االستراتيجية والتحليل التنافسي
وصياغة وتنفيذ االستراتيجيات الفعالة في شركة متعددة األعمال.

(املتطلب السابق ال يوجد)

MIS611

نظم املعلومات اإلدارية

مت تصميم املقرر لتزويد الطالب بفهم عميق لنظم املعلومات اإلدارية ،وعرض املشاكل التي تواجها بيئة
االعمال وكيفية حلها من خالل استخدام النظم املبنية على احلاسوب .كما يركز على مفاهيم و تكنلوجيا
نظم املعلومات ،و تطور نظم املعلومات واالساليب الفعالة الستخدام تكنلوجيا املعلومات ،وكيفية استخدام
تطبيقات تنكلوجيا املعلومات واإلتصاالت املناسبة .يشتمل هذا املقرر على مواضيع :أنواع نظم املعلومات
و مواردها ،و احلواسيب وتطبيقاتها ،و كيفية حتقيق امليزة التنافسية باستخدام تكنلوجيا اإلتصاالت
واملعلومات ،والتكامل والتنسيق بني البيئات ،وتقنيات قواعد البيانات ويركز محتوي املقرر ايضا على:

186

تكنلوجيا املعلومات ،املكونات املادية والبرمجية ،والتجارة واالعمل االليكترونية ،ونظام إدارة موارد املؤسسة،
ونظم دعم القرارات ،والنظم اخلبيره ،و الذكاء االصطناعي ،و التكنلوجيا احلديثة لتكنلوجيا املعلومات
واالتصاالت.

(املتطلب السابق ال يوجد)

 BA699الرسالة

بحث قائم على اإلشراف على موضوع معتمد في مجال إدارة األعمال .يعتبر هذا املقرر حجر الزاوية لبرنامج
املاجستير في إدارة األعمال .ويوفر فرصة للطالب إلجراء بحث مستقل وأعمال بحثية مبنية على منهجية
منظمة ،وهو يركز على مهارات املستويات العليا التي ينبغي معاجلتها من حيث اخلطاب الفكري املتقدم مبا
في ذلك حتديد مشكلة البحث ،ومنهج البحث ،ومراجعة األدبيات ،وحتليل البيانات ،واالستنتاجات البحثية
والتوصيات .تخضع النسخة النهائية للرسالة للدفاع العام ويستند التقييم على العرض الكتابي والشفوي.

(املتطلب السابق  18ساعة معتمدة)

وصف متطلبات التخصص االختيارية
 BA645إدارة اجلودة الشاملة

يهدف هذا املقرر الذي يقدم لطالب املاجستير في إدارة األعمال الى توفير دراسة معمقة لفلسفات
ومنهجيات إدارة اجلودة الشاملة املستخدمة في املنظمات إلضافة قيمة ملنتجاتهم ،وبالتالي حتقيق امليزة
التنافسية .باإلضافة إلى ذلك ،يغطي املقرر موضوعات التطور التاريخي إلدارة اجلودة الشاملة وإجنازات
أهم روادها وعلمائها وتنظيم إدارة اجلودة الشاملة والتركيز على إشباع حاجات العمالء والقيادة الفعالة
مبقاييس إدارة اجلودة الشاملة واستراتيجيات اجلودة والتحسني املستمر وتطبيق إدارة اجلودة الشاملة
وأدواتها وجوائزها وأنظمتها وستة سيجما.

(املتطلب السابق ال يوجد)

ECO601

االقتصاد اإلداري

صمم هذا املقرر لتزويد الطالب باملعرفة الناقدة للنظريات املتخصصة واملفاهيم اجلوهرية املتعلقة باالقتصاد
اإلداري .يتناول املقرر املواضيع التالية :التكاليف والطلب والتسعير وهيكل السوق في األنظمة االفتصادية،
والتخطيط االستراتيجي ،وتوازن السوق في ظروف املنافسة املختلفة ،وحتليل التوقعات االقتصادية.

(املتطلب السابق ال يوجد)

 BA652تصميم وسلوك املنظمات

مت تصميم املقرر لتزويد الطالب باملداخل النظرية والعملية املعمقة التي تغطي مواضيع تصميم املنظمات
وسلوك األفراد واجلماعات في املنظمات .يتناول املقرر العديد من املوضوعات ذات الصلة بالعمليات
واالساليب التي متكن املدراء وفرقهم لتصميم منظماتهم وهياكلها التنظيمية وطرق جتميع الوظائف وبدائل
التصميم .باإلضافة إلى ذلك فإنه يحسن مهارات الطالب في التفكير النقدي واإلبداعي في مواضيع
تأثير الثقافة على تشكيل القيم التنظيمية واملواقف والسلوكيات .ويتناول املقرر مواضيع ادارة بيئة املنظمة
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والتكيف التنظيمي وعالقة التكنولوجيا واالستراتيجية وحجم ودورة حياة املنظمة بتصميم املنظمات.
باالضافة الى مواضيع الدافعية واالجتاهات والفروق الفردية وتطوير الفرق القيادية وصناعة القرار وإدارة
الصراع والتفاوض والضغوط.

(املتطلب السابق ال يوجد)

BA653

أخالقيات األعمال

يهدف هذا املقرر والذي يقدم لطالب املاجستير في إدارة األعمال الى تقدمي عرض شامل للنظريات الكامنة
خلف القضايا واملشكالت املتعلقة بأخالقيات األعمال ،كما يعطي املقرر رؤى مختلفة ملصادر األخالق في
منظمات األعمال والفلسفات األخالقية للممارسات التجارية ،واألطر األخالقية لصنع القرار في األعمال
التجارية ،واملعضالت األخالقية السائدة ببيئة العمل ،ومدونات السلوك األخالقي ،وأخالقيات األعمال
وعالقتها بالثقافة واملسؤولية اإلجتماعية للمنظمات ،والعوملة وأثرها في أخالقيات األعمال ،وكيفية إنشاء
منظمة أخالقية ،كما يتناول هذا املقرر فضال عن ذلك كيفية تطبيق األخالق في األعمال اليومية ،واحلوكمة
وأخالقيات األعمال وحقوق املستثمرين واالمتيازات ،وأخالقيات حماية املستهلك ،واألخالقيات البيئية،
ودور مختلف الوكاالت لضمان تفعيل األطر األخالقية داخل املؤسسات.

(املتطلب السابق ال يوجد)

BA655

التغيير التنظيمي

يهدف هذا املقرر والذي يقدم لطالب املاجستير في إدارة األعمال الى توفير دراسة معمقة لنظريات التغيير
التنظيمي ومفاهيم التغيير وعالقتها بعملية التطوير التنظيمي وإعادة تنظيم املؤسسة ومتكينها .باإلضافة
إلى ذلك ،يتناول املساق عملية التغيير التنظيمي وعالقته باإلدارة اإلستراتيجية من أجل التغيير واألسباب
واألنواع والتنفيذ .كما يتناول أساليب التغلب على مقاومة التغيير ومصادره وسياقات التخطيط لعملية
التغيير والعوامل ذات الصلة.

(املتطلب السابق ال يوجد)

BA662

األعمال الدولية

يوفر املقرر معرفة معمقة باألعمال التجارية الدولية في البيئة العاملية التنافسية اليوم .ويركز املقرر على
الساحة التجارية الدولية وتعقيدها على أساس التفاعل بني الشركات والدول واملؤسسات الدولية .حيث
يتضمن هذا املقرر تعريض الطالب لقضايا املنظور الكلي حيث يتم تغطية البيئات الثقافية والقانونية
والسياسية واملالية واالقتصادية التي تؤثر على األعمال التجارية الدولية .ومن ناحية اأخرى ،فإن قضايا
املنظورات الصغيرة متكن الطالب من حتديد وحتليل وتنفيذ استراتيجيات الشركات التي تعمل في بيئة
األعمال الدولية .سيكون عند الطالب فهم عميق لظاهرة العوملة فيما يتعلق باألعمال التجارية الدولية.

(املتطلب السابق ال يوجد)
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BA663

االبتكار وريادة األعمال

يهدف هذا املقرر الى تقدمي دراسة معمقة فى االبتكار وريادة األعمال من خالل فهم منهجى ومعرفة نقدية
لالبتكار وريادة األعمال وكذلك ادارة املشروعات الصغيرة واملتوسطة .ويشمل املقرر حتليل وحل املشكلة
العملية املتعلقة بريادة االعمال واالبتكار على حد سواء .ويركز املقرر على مناذج اإلدارة واتخاذ القرار
والقدرة االبتكارية لتصميم املشروع اجلديد .كما يتناول املقرر مواضيع النجاح في تطوير املشاريع اجلديدة
والتكنولوجيا واألفكار وكذلك املعلومات واملخاطر فى ريادة االعمال واملشروعات الصغيرة.

(املتطلب السابق ال يوجد)

BA691

موضوعات خاصة في اإلدارة ()E

مت تصميم هذا املقرر لتوفير حتليل متعمق وتفكير نقدي للموضوعات /املشاكل احلالية واملستجدة التي تؤثر
على منظمات األعمال .سوف يختلف تنسيق املقرر واحملتوى من فصل دراسي إلى آخر ،مما يتيح للطالب
فرصة الدراسة ملجموعة واسعة من موضوعات واجتاهات األعمال اجلديدة املنبثقة من بيئة أعمال دائمة
التغير .ومن ضمن املوضوعات املستهدفة ،سيتم تناول املشكالت املتعلقة بإدارة العاملني واملوارد البشرية
والثقافة واالقتصاد والتكنولوجيا وتصميم آلية العمل واملمارسات اإلدارية مبا يتوافق مع عصر العوملة
واحلدود املتغيرة ملنظمات األعمال.

(املتطلب السابق ال يوجد)

189

املاجستير في احملاسبة والتمويل
اخلطة الدراسية
رمز املقرر
MAF624
MAF650
MAF691

رمز املقرر
MAF603
MAF653
-

رمز املقرر
MAF631
MAF658
-

رمز املقرر
MAF604
ACF669

رمز املقرر
ACF669

السنة األولى – الفصل األول ( 9ساعات معتمدة)
الساعات
اسم املقرر
املعتمدة
3
محاسبة إدارية متقدمة
3
إدارة مالية متقدمة
أساليب البحث العلمي واإلحصاء
3
التطبيقي للمحاسبة والتمويل
السنة األولى – الفصل الثاني ( 9ساعات معتمدة)
الساعات
اسم املقرر
املعتمدة
3
إفصاح مؤسسي متقدم
3
إدارة احملفظة االستثمارية
3
متطلب اختياري ()1
السنة الثانية – الفصل األول ( 9ساعات معتمدة)
الساعات
اسم املقرر
املعتمدة
3
محاسبة ضريبية متقدمة
3
حتليل وإدارة املخاطر املالية
3
متطلب اختياري ()2
السنة الثانية – الفصل الثاني ( 9ساعات معتمدة)
الساعات
اسم املقرر
املعتمدة
3
حتليل مالي متقدم
6
الرسالة
السنة الثالثة – الفصل األول ( 6ساعات معتمدة)
الساعات
اسم املقرر
املعتمدة
استمرارية
الرسالة
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املتطلب السابق
-

املتطلب السابق
-

املتطلب السابق
-

املتطلب السابق
-

املتطلب السابق
-

وصف متطلبات التخصص اإلجبارية
 MAF624محاسبة إدارية متقدمة

صمم هذا املقرر لتزويد الطالب باملعرفة الناقدة واملهارات االحترافية الالزمة لتقييم وتطبيق املفاهيم
املتخصصة والتقنيات املعاصرة في احملاسبة اإلدارية في سياقات العمل املختلفة والتي ستمكن اإلدارة من
اتخاذ القرارات املتعلقة بالتخطيط والرقابة والتقييم ألداء املنظمة وتطورها االستراتيجي .ويغطى املقرر
املواضيع التالية :املزيج البيعي ونظرية احملددات ،واتخاذ القرارات في ظل املخاطرة وعدم التأكد ،والتكلفة
املستهدفة وتسعير السلع واخلدمات ،وتقييم املشاريع الرأسمالية ،ومحاسبة املسئولية وتقييم األداء ،وحتليل
ربحية العمالء  ،وتكاليف اجلودة ،وبطاقة األداء املتوازن ،وإدارة املخزون ،وتكاليف دورة حياة املنتج.

(املتطلب السابق ال يوجد)

MAF650

إدارة مالية متقدمة

صمم هذا املقرر لتزويد الطالب مبعرفة ناقدة وفهم للمبادئ والنظريات املتخصصة في اإلدارة املالية.
ويغطي هذا املقرر املواضيع الرئيسية التالية :أسواق رأس املال وكفاءة السوق ،التمويل قصير االجل وإدارة
رأس املال العامل :إدارة النقدية ،إدارة املخزون والذمم التجارية ،التمويل طويل األجل :األسهم والتمويل
بالدين ،طرق تقييم االستثمارات :حاالت متقدمة ،نظريات هيكل رأس املال ،تكلفة رأس املال ،نظريات
وسياسات توزيع االرباح ،اإلندماج واإلستحواذ.

(املتطلب السابق ال يوجد)

MAF691

أساليب البحث العلمي واإلحصاء التطبيقي للمحاسبة والتمويل

صمم هذا املقرر لتزويد الطالب باملعرفة الناقدة والفهم ألساليب التقصي املعمول بها واملهارات االحترافية
الالزمة لتطبيق طرق وأساليب البحث العلمي واإلحصاء التطبيقي احلديثة لتنفيذ بحث علمي رصني
ملعاجلة املشكالت املعقدة ذات العالقة باحملاسبة واملالية في بيئة األعمال .ويتناول هذا املقرر مجموعة
من املوضوعات تشمل :فلسفة وأخالقيات البحث العلمي ،حتديد وتعريف املشكلة البحثية وبناء األهداف،
تطوير فروض البحث .كما ويغطي املقرر منهجية البحث العلمي وأدوات جمع البيانات واألساليب اإلحصائية
التطبيقية املناسبة لتحليل البيانات باستخدام برامج إحصائية حديثة.

(املتطلب السابق ال يوجد)

MAF603

إفصاح مؤسسي متقدم

صمم هذا املقرر لتزويد الطالب باملعرفة الناقدة واملفاهيم اجلوهرية في اإلفصاح املؤسسي املتقدم .ويغطي
هذا املقرر :اإلطار املفاهيمي للتقارير املالية ،اإلفصاح عن املدفوعات على أساس األسهم ،اإلفصاح عن
عقود التأمني ،اإلفصاح عن األصول غير املتداولة واحملتفظ بها للبيع والعمليات املتوقفة ،اإلفصاح عن
التنقيب عن املصادر املعدنية وتقدميها ،اإلفصاح عن القيمة العادلة ،االحتيال في التقارير املالية :إدارة
األرباح ،اإلفصاح عن املخاطر ،اإلفصاح عن االستدامة ،اإلفصاح البياني والتصويري ،اإلفصاح املؤسسي
في مملكة البحرين.

(املتطلب السابق ال يوجد)
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MAF653

إدارة احملفظة االستثمار ية

صمم هذا املقرر لتزويد الطالب مبعرفة ناقدة وفهم متخصص بتحليل االستثمار وإدارة احملفظة .ويتناول
هذا املقرر املوضوعات التالية :عائد ومخاطر احملفظة ،التنويع ومخاطر احملفظة ،مناذج إختيار احملفظة
الكفؤة ،منوذج تسعير املوجودات الرأسمالية ( ،)CAPMنظرية التسعير املرجح ،منوذج العوامل املتعددة
( ،)APTويتناول هذا املقرر أيضاً إدارة محفظة األسهم والسندات وصناديق االستثمار ،تقييم أداء احملافظ،
املشتقات املالية ،محفظة االستثمار األجنبي.

(املتطلب السابق ال يوجد)

MAF631

محاسبة ضريبية متقدمة

صمم هذا املقرر لتزويد الطالب باملعرفة الناقدة واملفاهيم اجلوهرية في احملاسبة الضريبية .ويغطي هذا
املقرر :الدخول وااليرادات اخلاضعة للضريبة واملعفاة منها ،النفقات املقبولة ضريبيا والنفقات غير املقبولة
ضريبيا ،ضريبة الدخل على الرواتب واالجور والدخول املشابهة ،ضريبة الدخل على املكلفني الذين ميسكون
حسابات منتظمة ،طرق دفع الضريبة والغرامات ،الضريبة العامة على املبيعات والقيمة املضافة والتهرب
الضريبي.

(املتطلب السابق ال يوجد)

MAF658

حتليل وإدارة املخاطر املالية

صمم هذا املقرر لتزويد الطالب مبعرفة ناقدة وفهم متخصص بتحليل وإدارة املخاطر املالية ،ويغطي هذا
املقرر مجموعة من املوضوعات والتي تشتمل على :مقدمة في اإلحتماالت واإلحصاء الوصفي ،املخاطر
املالية وأنواعها ،حتليل وإدارة مخاطر اإلئتمان ،حتليل وإدارة مخاطر السيولة ،حتليل وإدارة مخاطر معدالت
الفائدة ،حتليل وإدارة مخاطر أسعار صرف العمالت ،حتليل وإدارة مخاطر امللكية ،مخاطر غسيل األموال،
اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ودورﻫﺎ في إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮ ،مخاطر كفاية رأس املال في البنوك التقليدية واالسالمية.

(املتطلب السابق ال يوجد)

MAF604

حتليل مالي متقدم

صمم هذا املقرر لتزويد الطالب باملعرفة الناقدة واملهارات االحترافية في التحليل املالي .يتناول هذا املقرر
ُ
املوضوعات التالية :حتليل القوائم املالية ،أدوات وطرق التحليل املالي ،حتليل قائمة املركز املالي ،حتليل
قائمة الدخل ،حتليل قائمة التدفقات النقدية ،التحليل اإلئتماني لغايات اإلقراض في األجل القصير واألجل
الطويل ،حتليل الربحية ،تقييم الشركات ،والتنبؤ املالي.

(املتطلب السابق ال يوجد)

MAF699

الرسالة

صمم هذا املقرر إلعداد الطالب لتخطيط وتنفيذ رسالة ماجستير متخصصة في احملاسبة و/أو التمويل
قائمة على اإلشراف .ويتم إعدادها وفقاً خلطوات البحث العلمي املتخصصة .يتوقع من الطالب استخدام
مهارات املستويات العليا إلجراء التقييم النقدي للمعلومات لتقصي مشكلة معقدة وابتكار احللول االبداعية
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لها ،وذلك باعتماد منهجية منظمة ،ومراجعة لألدبيات وحتليل للبيانات ذات العالقة ،للوصول لالستنتاجات
البحثية والتوصيات املالئمة التي يؤمل أن تساهم في إحداث التطوير النوعي على املستويني املهني واملجتمعي.
وتخضع الرسالة بنسختها النهائية للدفاع العام ويستند في تقييمها على العرض الكتابي والشفوي ،اللذين
يعدا وفقاً لدليل الرسائل في جامعة العلوم التطبيقية.

(املتطلب السابق ال يوجد)

وصف متطلبات التخصص االختيارية
MAF651

متويل املشاريع الريادية

يهدف هذا املقرر إلى تزويد الطالب مبعرفة ناقدة وفهم متخصص في متويل املشاريع الريادية .ويتناول
املقرر املواضيع التالية :خصائص وأهمية املشاريع الريادية ،ومصادر التمويل ،والتنبؤ املالي باإليرادات،
وتقييم االحتياجات املالية ،وطرق حتديد القيمة املالية ،وتقاسم املخاطر والعوائد ،واستراتيجيات اخلروج،
ومتويل املشاريع الريادية في مملكة البحرين.

(املتطلب السابق ال يوجد)
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MAF654

متويل إسالمي

صمم هذا املقرر لتزويد الطالب باملعرفة الناقدة واملفاهيم اجلوهرية في التمويل اإلسالمي .ويغطي هذا
املقرر :مفهوم التمويل اإلسالمي وخصائصه ،مصادر األموال واستخداماتها ،صيغ التمويل اإلسالمي:
املرابحات واإلجارات واملشاركات واملضاربات والسلم واالستصناع ،وأهم املخاطر التي تتعرض لها ،كما
يناقش اإلطار التنظيمي والتشريعي للصناعة املالية اإلسالمية ،كما يناقش املقرر احلوكمة والرقابة الشرعية
واملسؤولية االجتماعية في املصارف اإلسالمية.

(املتطلب السابق ال يوجد)

ECO601

االقتصاد اإلداري

صمم هذا املقرر لتزويد الطالب باملعرفة الناقدة للنظريات املتخصصة واملفاهيم اجلوهرية املتعلقة باالقتصاد
اإلداري .يتناول املقرر املواضيع التالية :التكاليف والطلب والتسعير وهيكل السوق في األنظمة االفتصادية،
والتخطيط االستراتيجي ،وتوازن السوق في ظروف املنافسة املختلفة ،وحتليل التوقعات االقتصادية.

(املتطلب السابق ال يوجد)

MAF660

تدقيق متقدم

صمم هذا املقرر لتزويد الطالب باملعرفة الناقدة والفهم للقضايا املعاصرة واملفاهيم املتخصصة في
التدقيق .يتناول املقرر املواضيع التالية :حاجة املجتمع للتدقيق ،واستقاللية املدقق والشك املهني ،واالحتيال
في القوائم املالية ومسؤولية املدقق ،جودة التدقيق وادارة االرباح ،وضبط جودة التدقيق باستخدام تقنيات
الذكاء االصطناعي ومنهج سيجما  ،6تصميم وفحص انظمة الرقابة الداخلية ،اجراءات املراجعة التحليلية،
واكتمال عملية التدقيق ،وتقارير التدقيق  ،والتدقيق البيئي واالجتماعي.

(املتطلب السابق ال يوجد)

MAF671

نظم معلومات محاسبية متقدمة

يهدف هذا املقرر إلى تزويد الطالب باملعرفة الناقدة في نظم املعلومات احملاسبية .ويتناول املقرر املواضيع
التالية :الدور االستراتيجي لنظم املعلومات احملاسبية في إضافة قيمة للمنشأة ،توثيق نظم املعلومات
احملاسبية :مخطط تدفق الوثائق ،الرقابة ونظم املعلومات احملاسبية ،إطار األهداف الرقابية للمعلومات
والتكنولوجيا ( ،)COBITوتدقيق نظم املعلومات احملاسبية احملوسبة ،وقواعد البيانات باستخدام منوذج
الكيان والعالقة ( ،)REAوتصميم وتنفيذ النظم ،تطوير وحتليل نظم املعلومات احملاسبية ،استراتيجيات
تطوير نظم املعلومات احملاسبية.

(املتطلب السابق ال يوجد)
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برامج املاجستير

كلية احلقوق
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املاجستير في القانون
اخلطة الدراسية
رمز املقرر
Law 701
Law 721

رمز املقرر
Law 731
Law 711
Law 741

رمز املقرر
-

رمز املقرر
Law 700

السنة األولى – الفصل األول ( 6ساعات معتمدة)
الساعات
اسم املقرر
املعتمدة
3
مناهج البحث العلمي
3
القانون التجاري في تعمق ()E
السنة األولى – الفصل الثاني ( 9ساعات معتمدة)
الساعات
اسم املقرر
املعتمدة
3
القانون اجلنائي في تعمق
3
القانون املدني في تعمق
3
القانون االداري في تعمق
السنة الثانية – الفصل األول ( 12ساعة معتمدة)
الساعات
اسم املقرر
املعتمدة
3
تخصص اختياري
3
تخصص اختياري
3
تخصص اختياري
3
تخصص اختياري

املتطلب السابق
-

املتطلب السابق
-

املتطلب السابق
-

السنة الثانية – الفصل الثاني ( 9ساعات معتمدة)
الساعات
اسم املقرر
املتطلب السابق
املعتمدة
9
( )18ساعة معتمدة
رسالة

متطلبات التخصص االجبارية (15ساعة معتمدة )
رقم املادة

اسم املادة

Law 701
Law 711
Law 721
Law 731
Law 741

مناهج البحث العلمي
القانون املدني – في تعمق
القانون التجاري  -في تعمق ()E
القانون اجلنائي – في تعمق
القانون اإلداري – في تعمق

197

الساعات
املعتمدة
3
3
3
3
3

املتطلب السابق
-

وصف متطلبات التخصص اإلجبارية
Law 701

مناهج البحث العلمي

يبحث هذا املساق في مناهج البحث القانوني انطالقا من مناهج البحث العلمي عامة ومناهج البحث
القانوني خاصة ،متطرقا لواقع الدراسات القانونية والصفات الالزمة في الباحث القانوني ثم يتطرق ملفهوم
البحث العلمي وأهميته وأهدافه واستخداماته وتطور مسيرته وأنواع البحث العلمي ومفهوم البحث القانوني
ويعرف الباحث بالية اختيار موضوع البحث ومشكلته ووضع اخلطة وجمع املادة العلمية والكتابة ،وكما
يعرض هذا املساق لفن الصياغة التشريعية واالجتهادات القضائية وتدقيق اآلراء الفقهية.

(املتطلب السابق ال يوجد)

 Law 711القانون املدني في تعمق

يتضمن منهج الدراسة العمل الطبى والذى حلق به تطورات كبيرة فى العصر احلديث واستخدام الوسائل
العلمية احلديثة فى ميدان العمل الطبى من حيث الفحص أو التحليل أو العالج أو اجلراحة وجنم عن ذلك
دعاوى كثيرة فى املسئولية الطبية وظهر حق املريض فى قبول أو رفض العمل الطبى واملشكالت الناجمة
عن ذلك.

(املتطلب السابق ال يوجد)

LAW 721

القانون التجاري في تعمق

()E

يتضمن منهج هذا املقرر برنامج عام ومحدد .يتناول البرنامج العام دراسة أحكام القانون التجاري بصفة
عامة مثل األعمال التجارية والتاجر والتزاماته والعقود التجارية واإلفالس واألوراق املالية واملعامالت
املصرفية .يتناول البرنامج احملدد دراسة مقارنة مفصلة وحتليلية ألحد مواضيع البرنامج العام مثل اإلفالس
أو األوراق املالية أو املعامالت املصرفية.

(املتطلب السابق ال يوجد)

 Law 741القانون االداري في تعمق

يتضمن منهج الدراسة لهذه املادة برنامجاً «عاماً» وبرنامجاً «خاصاً» .البرنامج العام يتناول النظريات العامة
للقانون اإلداري ،والتنظيم اإلداري والنشاط اإلداري  ،أما البرنامج اخلاص لهذه املادة فيتضمن إختيار أحد
موضوعات القانون االداري ودراسته دراسة حتليلية معمقة ،مثل دراسة معمقة للقواعد العامة في القانون
االداري ونظرياته واحكامه في اطار التشريعات املقارنة والتشريع البحريني واحكام القضاء واجتهاداته
واراء الفقهاء ،الوظيفة العامة ،العقد االداري ،القرارات االدارية.

(املتطلب السابق ال يوجد)

 Law 731القانون اجلنائي في تعمق

يتضمن منهج الدراسة لهذه املادة برنامجاً «عاماً» وبرنامجاً «خاصاً» .البرنامج العام يتناول بالتحليل والدراسة
املعمقة للنظرية العامة للجرمية والعقوبة ،أما البرنامج اخلاص لهذه املادة فيتضمن إختيار أحد موضوعات
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القانون اجلنائي ودراسته دراسة حتليلية معمقة ،مثل دراسة النظرية العامة للجرمية والنظرية العامة للجزاء
اجلنائي واملساهمة اجلنائية واسباب االباحة والتطبيقات القانونية والقضائية املتعلقة باالنتحار واملسؤلية
اجلنائية للطبيب والقتل بدافع الشفقة واالجتار باالشخاص.

(املتطلب السابق ال يوجد)

وصف متطلبات التخصص االختيارية
 Law 712فلسفة القانون

تتضمن هذه املادة موضوع حتديد أساس القانون وطبيعة القانون الوضعي وتطبيقه ومشكالته وكذلك فكرة
احلق كمكون آخر من مكونات الدراسة القانونية من حيث حقيقته وماهيته وطبيعته ،ثم بيان عالقة فلسفة
القانون بأصول تفسير القانون.

(املتطلب السابق ال يوجد)

 Law 713تفسير القانون

تهتم هذه املادة ببيان معنى التفسير وضرورته وعناصر النص القانوني وبيان داللة اللفظ واملفهوم في النص،
ثم بيان أسباب التفسير من حيث غموض النصوص وتعارض النصوص ونقص النصوص .ثم بيان طرق
التفسير اللفظي واالستنتاجي وحكمة التشريع.

(املتطلب السابق ال يوجد)

 LAW 722التحكيم التجاري احمللي والدولي في تعمق ()E

يهدف هذا املقرر إلى تزويد الطالب باملعرفة القانونية الالزمة في التحكيم التجاري احمللي والدولي وف ًقا
لقانون التحكيم التجاري والدولي في مملكة البحرين والقانون املقارن أيضاً إلعداد نخبة األشخاص ذوي
املهارات القانونية ال سيما في التحكيم التجاري ،وبالتالي االستجابة الحتياجات املجتمع وسوق العمل في
مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية وتزويد مراكز التحكيم التجارية احمللية والعربية
بالكوادر القانونية املختصة في التحكيم.

(املتطلب السابق ال يوجد)

 Law 714قانون اإلثبات في املواد املدنية والتجارية في تعمق

يتضمن منهج الدراسة لهذا املقرر دراسة جميع أدلة اإلثبات اجلائزة قانوناً لإلثبات أو النفي من قبل
اخلصوم ،وسلطة القاضي في األخذ بها من عدمه دراسة حتليلية معمقة ،من حيث دراسة أدلة اإلثبات
اجلائزة قانوناً ومتييزها عن غيرها من األدلة غير القانونية ومتييزها عن غيرها من النظم القانونية
األخرى ،كذلك تناول الكيفية التي يتم فيها تنفيذ األحكام الوطنية بعد اكتسابها حجية األمر املقضي.

(املتطلب السابق ال يوجد)

 Law 717قانون املعلوماتية

()E

القسم العام يشمل دراسة اإلطار القانوني لتكنولوجيا املعلومات في ضوء ثورة االتصاالت احلديثة من خالل
التركيز على تدابير حماية وسائل االتصال وقواعد البيانات وتعزيز الوعي بقواعد األونسيترال والنظام
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القانوني لهيئة املعلومات في مملكة البحرين.
القسم اخلاص يشمل دراسة موضوعات محددة بعمق مثل حماية البيانات الشخصية من مخاطر تكنولوجيا
االتصاالت احلديثة واملسؤولية عن األضرار التي قد تؤثر على األشخاص املشاركني في هذا املجال وحماية
حقوق امللكية الفكرية في وسائل االتصال واملعلومات.

(املتطلب السابق ال يوجد)

 Law 781فقه املعامالت في تعمق

يتناول املقرر التعريف مباهية واحكام املال واقسامه والتملك واسبابه والعقد وتقسيماته والبيع وانواعه
والشركات واالفالس واالوراق التجارية والوكالة والهبة والرهن والكفالة.

(املتطلب السابق ال يوجد)

 Law 715أصول املرافعات املدنية والتجارية في تعمق

يتضمن منهج الدراسة املعمقة لهذا املقرر باالختصاص القضائي ونظرية الدعوى وإجراءاتها ونظرية
األحكام القضائية وطرق الطعن في هذه األحكام وإجراءات تنفيذ األحكام القضائية.

(املتطلب السابق ال يوجد)

 Law 716قانون حماية املستهلك

تتناول هذه املادة بالدراسة مفهوم املستهلك وحمايته ثم تعرض حلماية املستهلك ضمن مراحل العقد،
فتتناول حمايته في مرحلة الدعوة للتعاقد وتتوسع في دراسة االلتزام قبل التعاقدي باإلعالم  ،ثم التنظيم
القانوني ألركان العقد في ظل احلماية الواجب توافرها للمستهلك وكيفية حتقيق التوازن العقدي في عقود
االستهالك ،وكذلك ضمان العيوب اخلفية وضمان الصفات اخلطرة ،ثم حق املستهلك بالرجوع في التعاقد،
ثم تتناول هذه املادة اجلوانب األخرى للحماية وهي احلماية اإلدارية واحلماية في االتفاقيات الدولية ثم
احلماية اجلنائية وأخيراً حماية املستهلك في الشريعة اإلسالمية.

(املتطلب السابق ال يوجد)

 Law 732قانون االجراءات اجلنائية في تعمق -متطلب اختياري

تتضمن هذه املادة دراسة معمقة للقواعد العامة في قانون االجراءات اجلنائية مع التركيز على نظريتي
البطالن واالثبات اجلنائي في اطار التشريعات املقارنة والتشريع البحريني .

(املتطلب السابق ال يوجد)

 Law 761القانون الدولي العام مع التعمق

يتناول هذا املقرر بالشرح املعمق الوقوف على القضايا التطبيقية في مجال املنازعات الدولية وطرق حلها
سلمياً وفقاً لقواعد القانون الدولي وميثاق األمم املتحدة واالتفاقيات الدولية ودراسة بعض مناذج قرارات
محكمة الهاي.

(املتطلب السابق ال يوجد)
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 Law 762قانون الدولي اإلنساني في تعمق

()E

 .1تزويد الطالب باملعرفة القانونية والضرورية فيما يتعلق بالقانون الدولي اإلنساني ونشوء وتطوير
القوانني املتعلقة به .
 .2تطوير مهارات الطالب الذهنية والنظرية فيما يتعلق بتوفير احلماية الدولية للضحايا في النزاعات
املصلحة والسجناء واجلرحى وبذلك متكن هذه املهارات الطلبة لتسهيل مصادر املعرفة والتعلم وتطبيقهما
في احلياة العملية.
 .3تطوير مهارات الطالب في كتابة التقارير القانونية واستخدام بيانات املعلومات والتكنولوجيا.
 .4تأهيل اخلريجني القادرين على املشاركة في اخلدمات القانونية واألنشطة األكادميية داخل املؤسسات
واملنظمات اإلنسانية.

(املتطلب السابق ال يوجد)

 Law 733تشريعات جنائية خاصة

تتضمن هذه املادة دراسة أهم التشريعات اجلنائية اخلاصة في مملكة البحرين وفلسفة ومبررات إصدارها
ثم يتناول بالتحليل والدراسة املعمقة للظواهر اإلجرامية املستحدثة التي تناولتها بعض هذه التشريعات
اجلنائية اخلاصة وبالتحديد جرائم االجتار باالشخاص .والبحث فيها من حيث األركان والعقوبة ،وكذلك
من حيث حجمها ،أنواعها وإشكالها ،وأبعادها املختلفة وعالقاتها باجلرمية املنظمة.

(املتطلب السابق ال يوجد)

 Law 754العقود اإلدارية

تتضمن هذه املادة دراسة معمقة للعقود االدارية واحكامها ومتييزها وابرامها وصيغتها واالثار املترتبة عليها
وتوازنها االقتصادي في ظل التشريعات املقارنة والتشريع البحريني.

(املتطلب السابق ال يوجد)

 Law 734اجلرائم االقتصادية

تتضمن هذه املادة دراسة معمقة للجرائم االقتصادية في مملكة البحرين والتشريعات املقارنة وفلسفة
ومبررات إصدارها وخطورتها واملسؤولية اجلنائية ونطاقها في مجال اجلرائم االقتصادية ثم يتناول
بالتحليل والدراسة املعمقة للظواهر اإلجرامية املستحدثة التي تتم من خاللها اجلرائم االقتصادية وخاصة
في مجال ثورة املعلومات والتكنولوجيا كجرائم غسيل االموال واالنترنت ،واجلهود الدولية واالقليمية ملواجهة
اجلرائم االقتصادية.

(املتطلب السابق ال يوجد)

 Law 752احلقوق واحلريات العامة E

يتناول مقرر احلقوق واحلريات العامة املبادئ األساسية حلقوق اإلنسان من حيث تعريف حقوق اإلنسان
وإطاره ومصدره مع التركيز على أحكام القانون الدولي حلقوق اإلنسان ،والتي تشمل الوثائق الدولية التالية:
 .1ميثاق األمم املتحدة.
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.2
.3
.4
.5
.6
.7

اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان.
العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية.
العهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.
آليات احلماية والتنظيم الدستوري للحقوق العامة.
احلرية العامة في مملكة البحرين.

(املتطلب السابق ال يوجد)

 Law 751القانون الدستوري والنظم السياسية في تعمق

تتضمن هذه املادة دراسة معمقة للقواعد العامة في القانون الدستوري والنظم السياسية مع التركيز
على الرقابة على دستورية القوانني والقضاء الدستوري في اطار التشريعات الدستورية املقارنة والتشريع
البحريني.

(املتطلب السابق ال يوجد)

 Law 700الرسالة

قيام الطالب باختيار موضوع في مجال تخصصه على أن يكون جديراً بالبحث فيه ومبا يحقق الفائدة
املتوخاة سواء للمكتبة القانونية أو للمجتمع.

(املتطلب السابق  18ساعة معتمدة)
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املاجستير في القانون التجاري
اخلطة الدراسية
رمز املقرر
LAW701
LAW821
LAW722

رمز املقرر
LAW822
LAW824
LAW823

رمز املقرر
-

رمز املقرر
LAW 800

السنة األولى – الفصل األول ( 9ساعات معتمدة)
الساعات
اسم املقرر
املعتمدة
3
مناهج البحث العلمي
3
الشركات التجارية في تعمق
التحكيم التجاري احمللى والدولي في
3
تعمق ()E
السنة األولى – الفصل الثاني ( 9ساعات معتمدة)
الساعات
اسم املقرر
املعتمدة
قوانني البورصة واألوراق املالية
3
واالستثمار
3
عقود التجارة الدولية في تعمق ()E
قانون التمويل وعقود العمليات
3
املصرفية
السنة الثانية – الفصل األول ( 9ساعات معتمدة)
الساعات
اسم املقرر
املعتمدة
3
تخصص اختياري
3
تخصص اختياري
3
تخصص اختياري

املتطلب السابق
-

املتطلب السابق
-

املتطلب السابق
-

السنة الثانية – الفصل الثاني ( 9ساعات معتمدة)
الساعات
اسم املقرر
املتطلب السابق
املعتمدة
9
( )18ساعة معتمدة
رسالة املاجستير
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وصف متطلبات التخصص اإلجبارية
 Law 701مناهج البحث العلمي

يبحث هذا املساق في مناهج البحث القانوني انطالقا من مناهج البحث العلمي عامة ومناهج البحث
القانوني خاصة ،متطرقا لواقع الدراسات القانونية والصفات الالزمة في الباحث القانوني ثم يتطرق ملفهوم
البحث العلمي واهميته واهدافه واستخداماته وتطور مسيرته وانواع البحث العلمي ومفهوم البحث القانوني
ويعرف الباحث بالية اختيار موضوع البحث ومشكلنه ووضع اخلطة وجمع املادة العلمية والكتابة ،وكما
يعرض هذا املساق لفن الصياغة التشريعية واالجتهادات القضائية وتدقيق االراء الفقهية.

(املتطلب السابق ال يوجد)

 LAW722التحكيم التجاري احمللي والدولي في تعمق ()E

يهدف هذا املقرر إلى تزويد الطالب باملعرفة القانونية الالزمة في التحكيم التجاري احمللي والدولي وفقاً
لقانون التحكيم التجاري والدولي في مملكة البحرين والقانون املقارن أيضاً إلعداد نخبة األشخاص ذوي
املهارات القانونية ال سيما في التحكيم التجاري ،وبالتالي االستجابة الحتياجات املجتمع وسوق العمل في
مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية وتزويد مراكز التحكيم التجارية احمللية والعربية
بالكوادر القانونية املختصة في التحكيم.

(املتطلب السابق ال يوجد)

 Law 821الشركات التجارية في تعمق

يتضمن منهج الدراسة لهذه املادة برنامجاً «عاماً» وبرنامجاً «خاصاً» .البرنامج العام يتضمن دراسة
الشركات التجارية من حيث تعريف عقد الشركة واشكالها واركانها الشكلية واملوضوعية ،أما البرنامج
اخلاص فيتضمن اختيار أحد موضوعات الشركات التجارية ودراسته دراسة حتليلية معمقة ،مثل دراسة
عقد احد انواع الشركات التجارية من حيث تكوينه ،وما ينجم عنه من آثار كظهور شخص معنوي جديد،
وادارته وتصفيته وانقضائه.

(املتطلب السابق ال يوجد)

 Law 822قوانني البورصة واألوراق املالية واالستثمار

تتضمن هذه املادة األحكام املتعلقة مبفهوم سوق األوراق املالية وأهداف السوق ونشأتها ،وما تتمتع به
السوق من شخصية معنوية ،كما تتناول إدارة السوق ومجلس إدارة السوق ،واختصاصاته ،ومدير السوق
وموظفيه ،واألجهزة املتخصصه فيه ،وجلنة التأديب والتحكيم فيه ،واألعضاء فى السوق ،وشروط العضوية،
والرقابة عليهم ،وإدراج وتداول األوراق املالية فى السوق ،كما تتناول مالية السوق واآلليات التى يستخدمها
السوق ،ونظام االيداع واملقاصة  ،وبيان مفهوم الوسيط املالي وعرض ألهم إلتزاماته وبيان املسئولية التي
يتحملها الوسيط من الناحية املدنية ومن الناحية اجلنائية ،وعرض بشكل تفصيلي لألحكام التى تبناها
املشرع البحرينى باملرسوم بقانون رقم  4لسنة  1987بإنشاء وتنظيم سوق البحرين لألوراق املالية والئحته
الداخلية.

(املتطلب السابق ال يوجد)

204

 Law 823قانون التمويل وعقود العمليات املصرفية

تتناول هذه املادة التمويل واملصارف التقليدية وأهميته واألساس الذي ترتكز عليه هذه املصارف في القيام
بأعمال التمويل املختلفة على الصعيدين الوطني والدولي ،حيث تتناول املادة التطور التأريخي للفن املصرفي
والبنوك التجارية وكذلك عرض أهم التسهيالت املباشرة وغير املباشرة التي تقدمها البنوك،إضافة لبيان
مفهوم السرية املصرفية وعالقتها بجرمية غسل االموال.

(املتطلب السابق ال يوجد)

 LAW824عقود التجارة الدولية في تعمق ()E

يشتمل املنهج الدراسي لهذا املقرر على برنامج عام وبرنامج خاص .يتناول البرنامج العام تعريف عقد
التجارة الدولية ومنظمة التجارة العاملية وتسوية املنازعات التجارية الدولية وتعريف قانون التجارة الدولية
وموضوعاته والشركات متعددة اجلنسيات وكيفية إبرام العقود التجارية الدولية ،حيث يهدف املنهج إلى
توضيح التجارة الدولية واملعايير احلاكمة للعقود اإللكترونية وتشكيل العقود الدولية في النظم القانونية
املختلفة .يشتمل البرنامج اخلاص على دراسة مقارنة مفصلة وحتليلية ألحد مواضيع البرنامج العام مثل
عقد البيع الدولي.

(املتطلب السابق ال يوجد)

وصف متطلبات التخصص االختيارية
 Law 711القانون املدني في تعمق

يتضمن منهج الدراسة العمل الطبى والذى حلق به تطورات كبيرة فى العصر احلديث واستخدام الوسائل
العلمية احلديثة فى ميدان العمل الطبى من حيث الفحص أو التحليل أو العالج أو اجلراحة وجنم عن ذلك
دعاوى كثيرة فى املسئولية الطبية وظهر حق املريض فى قبول أو رفض العمل الطبى واملشكالت الناجمة
عن ذلك.

(املتطلب السابق ال يوجد)

 Law 712فلسفة القانون

تتضمن هذه املادة موضوع حتديد أساس القانون وطبيعة القانون الوضعي وتطبيقه ومشكالته وكذلك فكرة
احلق كمكون آخر من مكونات الدراسة القانونية من حيث حقيقته وماهيته وطبيعته ،ثم بيان عالقة فلسفة
القانون بأصول تفسير القانون.

(املتطلب السابق ال يوجد)

 Law 713تفسير القانون

تهتم هذه املادة ببيان معنى التفسير وضرورته وعناصر النص القانوني وبيان داللة اللفظ واملفهوم في النص،
ثم بيان أسباب التفسير من حيث غموض النصوص وتعارض النصوص ونقص النصوص .ثم بيان طرق
التفسير اللفظي واالستنتاجي وحكمة التشريع.

(املتطلب السابق ال يوجد)
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 Law 714قانون اإلثبات في املواد املدنية والتجارية
في تعمق

يتضمن منهج الدراسة لهذا املقرر دراسة جميع أدلة اإلثبات
اجلائزة قانوناً لإلثبات أو النفي من قبل اخلصوم ،وسلطة
القاضي في األخذ بها من عدمه دراسة حتليلية معمقة،
من حيث دراسة أدلة اإلثبات اجلائزة قانوناً ومتييزها عن
غيرها من األدلة غير القانونية ومتييزها عن غيرها من
النظم القانونية األخرى ،كذلك تناول الكيفية التي يتم فيها
تنفيذ األحكام الوطنية بعد اكتسابها حجية األمر املقضي.

(املتطلب السابق ال يوجد)

 LAW717قانون املعلوماتية ()E

القسم العام يشمل دراسة اإلطار القانوني لتكنولوجيا
املعلومات في ضوء ثورة االتصاالت احلديثة من خالل
التركيز على تدابير حماية وسائل االتصال وقواعد البيانات
وتعزيز الوعي بقواعد األونسيترال والنظام القانون لهيئة
املعلومات في مملكة البحرين.
القسم اخلاص يشمل دراسة موضوعات محددة بعمق
مثل حماية البيانات الشخصية من مخاطر تكنولوجيا
االتصاالت احلديثة واملسؤولية عن األضرار التي قد تؤثر
على األشخاص املشاركني في هذا املجال وحماية حقوق
امللكية الفكرية في وسائل االتصال واملعلومات.

(املتطلب السابق ال يوجد)

 Law 733تشريعات جنائية خاصة

تتضمن هذه املادة دراسة أهم التشريعات اجلنائية اخلاصة
في مملكة البحرين وفلسفة ومبررات إصدارها ثم يتناول
بالتحليل والدراسة املعمقة للظواهر اإلجرامية املستحدثة
التي تناولتها بعض هذه التشريعات اجلنائية اخلاصة
وبالتحديد جرائم االجتار باالشخاص .والبحث فيها من
حيث األركان والعقوبة ،وكذلك من حيث حجمها ،أنواعها
وإشكالها ،وأبعادها املختلفة وعالقاتها باجلرمية املنظمة.

(املتطلب السابق ال يوجد)
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 Law 734اجلرائم االقتصادية

تتضمن هذه املادة دراسة معمقة للجرائم االقتصادية في
مملكة البحرين والتشريعات املقارنة وفلسفة ومبررات
إصدارها وخطورتها واملسؤولية اجلنائية ونطاقها في
مجال اجلرائم االقتصادية ثم يتناول بالتحليل والدراسة
املعمقة للظواهر اإلجرامية املستحدثة التي تتم من خاللها
اجلرائم االقتصادية وخاصة في مجال ثورة املعلومات
والتكنولوجيا كجرائم غسيل االموال واالنترنت ،واجلهود
الدولية واالقليمية ملواجهة اجلرائم االقتصادية.

(املتطلب السابق ال يوجد)

 Law 781فقه املعامالت في تعمق

يتناول املقرر التعريف مباهية واحكام املال واقسامه
والتملك واسبابه والعقد وتقسيماته والبيع وانواعه
والشركات واالفالس واالوراق التجارية والوكالة والهبة
والرهن والكفالة .

(املتطلب السابق ال يوجد)

 LAW811الوسائل البديلة حلل املنازعات ()E

يطرح املقرر نظرة متعمقة على جميع الوسائل البديلة حلل
املنازعات مثل التحكيم واملصاحلة والوساطة ،كما يتناول
تعريف جميع هذه الوسائل واالختالفات واملقارنة بينهما
وبني الدعاوى القضائية العادية التي جتريها احملكمة.

(املتطلب السابق ال يوجد)

 Law 812قوانني امللكية الفكرية في تعمق

يتضمن منهج هذا املقرر منهجاً عاماً يتناول دراسة معمقة
للطبيعة القانونية لعناصر امللكية الفكرية سواء امللكية
االدبية والفنية أو امللكية الصناعية والتجارية وتطورها
التاريخي ومفهومها ودور االتفاقيات الدولية في حماية
عناصر امللكية الفكرية وكيفية انفاذ تلك احلقوق لدى
املشرع الوطني ،ومنهجاً خاصاً يتناول أهم عناصر امللكية
الفكرية بالشرح والتحليل دراسة تفصيلية ومعمقة مثل
العالمة التجارية من حيث املفهوم ونظام امللكية للعالمة
التجارية وحمايتها وعالقتها بالعنوان االلكتروني.

(املتطلب السابق ال يوجد)
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 Law 820موضوعات خاصة في القانون التجاري

يتضمن منهج الدراسة لهذه املادة برنامجاً «عاماً» وبرنامجاً «خاصاً» .البرنامج العام يتضمن دراسة بعض
موضوعات القانون التجاري مثل الشركات التجارية وبعض وسائل الدفع فى التجارة الدولية مثل االعتماد
املستندى و خطاب الضمان األوراق التجارية من حيث تعريفها ،وخصائصها وأنواعها .أما البرنامج اخلاص
لهذه املادة فيتضمن إختيار أحد موضوعات االعتماد املستندى ودراسته دراسة حتليلية معمقة ،مثل
االستثناءات الواردة على مبدا االستقاللية فى االعتماد املستندى  ،حيث يتم دراسة املقصود مببدا استقالل
التزام البنك فى االعتماد املستندى ودراسة الغش والبطالن كاستثناءات على مبدا االستقاللية.

(املتطلب السابق ال يوجد)

 Law 825األوراق التجارية في تعمق

يتضمن منهج الدراسة لهذه املادة برنامجاً «عاماً» وبرنامجاً «خاصاً» .البرنامج العام يتضمن دراسة األوراق
التجارية من حيث تعريفها ،وخصائصها وأنواعها الكمبيالة – الشيك – السند ألمر ،أما البرنامج اخلاص
لهذه املادة فيتضمن إختيار أحد موضوعات األوراق التجارية ودراسته دراسة حتليلية معمقة ،مثل إنشاء
الشيك وتظهيره ،حيث يتم دراسة الشروط الالزمة إلنشاء الشيك ،والكيفية التي يتم بها تداوله عن طريق
التظهير وأنواع التظهير وشروط كل نوع وآثاره وضماناته وانقضائه ،ودراسة بعض القضايا املستحدثة
املتعلقة بالشيكات دراسة معمقة.

(املتطلب السابق ال يوجد)

 LAW826قانون املنافسة التجارية غير املشروعة في تعمق ()E

تهدف هذه املادة الدراسية إلى تزويد الطلبة باملعرفة والفهم النقدي املتعلقني باملنافسة غير املشروعة
واملمارسات االحتكارية التي قد تؤثر على ثروة البلد ومخاطر االحتكار وطرق حترير املنافسة من النظام
القمعي من خالل طرح مفهومه في النظم االشتراكية واألنظمة الرأسمالية وفي الشريعة اإلسالمية ،كما
تتناول املادة طبيعة االحتكار وإغراق األسواق وآثارهما حلماية املنافسة املشروعة من االحتكار وإغراق
األسواق على الصعيدين الوطني والدولي.

(املتطلب السابق ال يوجد)

 Law 827القانون البحري فى تعمق

يتضمن منهج الدراسة لهذه املادة برنامجاً «عاماً» وبرنامجاً «خاصاً» .البرنامج العام يتضمن دراسة
املالحة البحرية من حيث تعريفها ،وخصائصها وأنواعها  ،والعقود التي ترتبط بها أما البرنامج اخلاص
لهذه املادة فيتضمن إختيار أحد موضوعات القانون البحري ودراسته دراسة حتليلية معمقة ،مثل عقد
النقل البحري ،حيث يتم دراسة االحكام املتعلقة بهذا العقد من حيث بيان الشروط الالزمة إلنعقاد العقد
 ،وأطرافه  ،والكيفية التي يتم بها إنعقاد العقد واآلثار املترتبة عليه  ،ودراسة سند الشحن واملسئولية التي
تقع على عاتق الناقل البحري.

(املتطلب السابق ال يوجد)

208

 Law 828قانون الفضاء والطيران

تتناول هذه املادة دراسة النظام القانوني للمالحة اجلوية ،والنظام القانوني للطائرة ،والنظام القانوني
الستغالل الفضاء ،والنظام القانوني ملرافق املالحة اجلوية .كما تعرض للنقل التجاري اجلوي،من حيث
املفهوم القانوني لعقد النقل التجاري .والنظام القانوني للنقل اجلوي الداخلي ،والنظام القانوني للنقل
اجلوي الدولي ،التامني اجلوي.

(املتطلب السابق ال يوجد)

 Law 829قانون التجارة اإللكترونية في تعمق

تتناول هذه املادة دراسة قانون املعامالت االلكترونية البحريني رقم  28لسنة  2002دراسة معمقة وذلك
من خالل التعريف مباهية التجارة االلكترونية والعقود االلكترونية والوسائل املستخدمة في إبرام العقود
االلكترونية ،وتكوين العقد االلكتروني من إيجاب وقبول ،والقانون الواجب التطبيق على العقود االلكترونية ،
وأساليب حماية العقود االلكترونية واحلجية القانونية للسجالت والتواقيع االلكترونية.

(املتطلب السابق ال يوجد)

 LAW 800الرسالة

يعد الطالب موضوعاً معتمداً في القانون التجاري ،وتعتبر هذه الرسالة كأساس في برنامج املاجستير في
القانون التجاري ،ويوفر فرصة للطالب إلجراء التعلم املستقل والعمل البحثي القائم على أسس منهجية
منظمة ،وتركز الرسالة على املهارات املتقدمة التي يجب معاجلتها من حيث احلوار الفكري املتقدم مبا في
ذلك حتديد مشكلة البحث ،ومنهجية البحث ،ومراجعة األدبيات ،وحتليل البيانات واالستنتاجات والتوصيات.
وتخضع الرسالة النهائية للتقييم والتقدمي العام ويتم التقييم بناء على عرضها بالطريقة املكتوبة والشفوية.

(املتطلب السابق  18ساعة معتمدة)

وصف املواد االستدراكية

LAW 111

املدخل إلى القانون

يشتمل املقرر على قسمني رئيسيني القسم األول نظرية القانون وتناولها من خالل ماهية القانون وأهدافه
وأقسامه وفروعه ومصادره ونطاق تطبيقه ،أما القسم الثاني فهي نظرية احلق وتناولها من خالل التعريف
باحلق وأنواعه وعناصر احلق ومصادره ومحل احلق وحمايته.

(املتطلب السابق ال يوجد)

NLAW 211

مصادر االلتزام

تعني هذه املادة بدارسة مصادر االلتزام في القانون املدني البحريني ،وتناول في مقدمة عامة التعريف
بالقانون املدني وموضوعاته املختلفة وأسس اجتاهاتها العامة ،ومن ثم تتناول دارسة مصادر االلتزام اإلرادية.
فتتناول دراسة العقد من حيث التعريف به وأركانه وشروط انعقاده وصحته وتفسيره وآثاره وانحالله .ثم
دراسة اإلرادة املنفردة كمصدر عام لاللتزام ،ودارسة الوعد بجائزة كأبرز تطبيق لنظرية اإلرادة املنفردة.
ثم دارسة املصادر غير اإلرادية وأهمها على االطالق العمل غير املشروع من حيث مسؤولية الشخص عن
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فعله و/أو مسؤوليته عن فعل الغير ومسؤوليته الناشئة عن األشياء ،ثم دارسة الفعل النافع اإلثراء بال سبب
كقاعدة عامة وكذلك دراسة الفضالة ودفع غير املستحق باعتبارها تطبيقات لنظرية اإلثراء بال سبب،
وأخيراً دراسة القانون كمصدر مباشر لاللتزام.

(املتطلب السابق ال يوجد)

 NLAW 221مبادئ القانون التجاري ()E

يتناول هذا املقرر التمهيدي مجموعة واسعة من املوضوعات واملسائل الضرورية في القانون التجاري وذلك
لفهم طريقة استخدام القانون لهدف تنظيم األعمال والتجارية ،وتشمل املوضوعات مبادئ القانون التجاري
ونشوئه وتطويره وتعريف القانون التجاري ومجاله .ويركز املقرر أيضاً على البحث في السجل التجاري
والعناوين وجتنب املنافسة غير القانونية .يتعرف الطالب أيضاً على أنواع مختلفة من العقود التجارية مع
اإلشارة الى أحكامها وأنواعها.

(املتطلب السابق ال يوجد)

NLAW 412

قانون املرافعات املدنية والتجارية

تتناول هذه املادة التعريف بقانون املرافعات املدنية والتجارية وتطوره ومصادره وصلته بالقوانني األخرى،
ودراسة التنظيم القضائي من حيث تشكيل احملاكم ودرجات التقاضي ورجال القضاء وقواعد االختصاص،
ودراسة نظرية الدعوى وإجراءات التقاضي اخلصومة ثم دراسة األحكام القضائية وطرق الطعن فيها.

(املتطلب السابق ال يوجد)
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الئحـة

الدراسات العليا
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املادة ( : )1املسمى:

تسمى هذه الالئحة (الئحة الدراسات العليا في جامعة العلوم التطبيقية ) وتسري على كافة كليات اجلامعة
و يعمل بها إعتباراً من تاريخ إعتمادها.

املادة (: )2
 .1يكون للكلمات التالية أينما ترد في هذه الالئحة املعاني املخصصة لها أدناه ما لم تدل
القرينة على غير ذلك:
:
		
اجلامعة
:
		
الرئيس
مجلس اجلامعة :
:
		
املجلس
:
		
العميد
:
		
الكلية
:
عميد الكلية
:
		
القسم
:
جلنة الكلية
جلنة املناقشة :
النظام الدراسي :

جامعة العلوم التطبيقية.
رئيس اجلامعة.
مجلس جامعة العلوم التطبيقية.
مجلس الكلية.
عميد البحث العلمي و الدراسات العليا.
الكلية املعنية.
عميد الكلية املعنية.
القسم املعني بالكلية.
جلنة الدراسات العليا بالكلية.
جلنة مناقشة رسالة املاجستير.
نظام الساعات املعتمدة.

 .2نظام الدراسة :

يقوم نظام الدراسة على:
أ.عدد الساعات املعتمدة التي يشترط إكمالها من قبل الطالب والنجاح فيها باملستوى الذي تقرره اجلامعة
كشرط للتخرج في أي برنامج من برامجها األكادميية.
ب.املجاالت الدراسية التي توزع عليها هذه الساعات املعتمدة حسب أحكام هذه الالئحة مع إعطاء احلرية
للطالب الختيار دراسة املواد املطلوبة منه ،حسب تقديره حلاجته إليها واستعداده لها بتوجيه املرشد
األكادميي ضمن احلدود الدنيا والعليا من الساعات الدراسية املسموح بأخذها في كل فصل دراسي.

 .3الساعة املعتمدة هي :

عبارة عن ساعة دراسية أسبوعية نظرية أو ما يعادلها من ساعات عملية خالل فصل دراسي كامل.

 .4السنة اجلامعية :

تتكون السنة اجلامعية من فصلني دراسيني إلزام ّي ْي و فصل دراسي صيفي اختياري.

 .5الفصل الدراسي :

تكون مدة الفصل الدراسي مبا اليقل عن أربعة عشر أسبوعاً مبا في ذلك االمتحانات ،ومدة الفصل الصيفي
مبا اليقل عن سبعة ( )7أسابيع مبا في ذلك االمتحانات.
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 .6املقررات االختيارية:

هي املقررات التي يحق للطالب االختيار منها من ضمن قائمة املقررات املطروحة التي يحددها مجلس
الكلية.

 .7املقررات اإلجبارية (املادة الدراسية):

دراسة موضوع على مدى فصل دراسي واحد ،وتغطي عدداً من الساعات املعتمدة التي يحددها القسم
املختص ويجوز أن يكون له متطلب سابق.

 .8املتطلب السابق:

هو مقرر دراسي يجب على الطالب دراستها وإكمالها بنجاح قبل دراسة املقرر األصلي.

 .9العبء الدراسي:

مجموعة الساعات املعتمدة التي يسجلها الطالب خالل الفصل الدراسي.

 .10اخلطة الدراسية :

حتدد عدد الساعات املعتمدة املقررة لنيل درجة املاجستير.

 .11املواظبة :

حضور احملاضرات واملناقشات واحلصص العملية احملددة لكل مقرر دراسية في اخلطة الدراسية.

 .12املرشد األكادميي :

عضو هيئة التدريس الذي يساعد الطالب في تسجيل املقررات بعد االطالع على سجله لتطبيق أحكام
اخلطة الدراسية ،بحيث يتناسب ذلك مع قدرات الطالب وحتصيله األكادميي في اجلامعة.

 .13العالمات النهائية للمقرر:

هي مجموع عالمات املنتصف وعالمات األعمال واالمتحان النهائي الفصلية ،ويستثنى من ذلك املقررات
التي تكون نتيجتها (ناجح) أو (راسب).

 .14املعدل الفصلي:

هو معدل عالمات املقررات التي درسها الطالب في الفصل الواحد ضمن خطته الدراسية ،وال حتسب في
املعدل الفصلي عالمات املقررات التي يدرسها الطالب وال تكون من متطلبات خطته الدراسية ،ويحتسب
القرب منزلتني عشريتني.
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.15املعدل التراكمي:

هو معدل عالمات جميع املقررات التي درسها الطالب جناحاً أو رسوباً ،واملقررة في خطته الدراسية حتى
تاريخ ذلك املعدل ،وال حتسب في املعدل التراكمي عالمات املقررات غير املقررة في خطة الطالب الدراسية،
ويحتسب القرب منزلتني عشريتني.

.16احلد األدنى للعالمة:

احلد األدنى لعالمات النجاح في املقرر الدراسي هو  ،70%واحلد األدنى للعالمة النهائية هو .50%

.17كشف الدرجات:

هو نسخة من سجل الطالب األكادميي يتسلمه الطالب في نهاية كل فصل دراسي يوضح فيه عدد الساعات
املعتمدة التي درسها الطالب ومعدله التراكمي.

.18االنسحاب:
أ .االنسحاب من املقرر ( : )Wإنسحاب الطالب من املقرر الدراسي في الفترة احملددة لذلك.
ب .االنسحاب الرسمي (تأجيل الدراسة) :إنسحاب الطالب من جميع املقررات الدراسية املسجل بها
تبعاً للشروط التي حتددها اجلامعة.

 .19االنذاراألكادميي :إنذار الطالب بتدني معدله األكادميي.
 .20مدة الدراسة :هي املدة التي يقضيها الطالب مسجال في اجلامعة لتحقيق متطلبات التخرج في
برنامج معني بعبء دراسي بحسب أحكام هذه التعليمات.

 .21السحب واإلضافة واجلدول الدراسي:

أ .السحب  :سحب املقرر أو املقررات في الفصل الدراسي.
ب .اإلضافة  :إضافة املقرر او املقررات في الفصل الدراسي.
ج .اجلدول الدراسي :املقررات الدراسية التي تطرحها األقسام والكليات.

املادة ( : )3تطبيق الالئحة

تط ّبق هذه الالئحة على جميع كليات اجلامعة ،وتسري أحكامها على الطلبة املنتظمني املسجلني لنيل درجة
املاجستير.

املادة ( : )4تخصصات الكليات

يقر مجلس اجلامعة اخلطط الدراسية التي تؤدي إلى نيل درجة املاجستير في التخصصات التي تقدمها
أقسام اجلامعة على أن تشمل مقررات دراسية في كل تخصص مينح درجة املاجستير ،وذلك بناء على
تنسيب مجالس الكليات ومجالس األقسام األكادميية املختصة واقتراحات جلنة اخلطة الدراسية ،بحيث
تكون الساعات املعتمدة للحصول على الدرجات العلمية مبا اليقل عن  36ساعة معتمدة.

214

املادة ( : )5شروط القبول :
أوال :يشترط لقبول الطالب في برنامج املاجستير:
أ.أن يكون حاص ً
ال على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها من جامعة أو كلية معترف بها من قبل وزارة التربية
والتعليم في مملكة البحرين.
ب.أن تكون الدراسة في مرحلة البكالوريوس في نفس التخصص لدراسة املاجستير أو في تخصص يؤهله
للدراسة فيها وفق اخلطة الدراسية لذلك التخصص وبخالف ذلك يتوجب على الطالب اجتيازعدد من
املقررات االستدراكية املعتمدة من قبل اجلامعة والتي يحددها القسم املختص.
ج.احلد االدنى لقبول الطالب ان يكون حاصال على البكالوريوس مبعدل تراكمي ( )GPAاليقل عن جيد
او مايعادله.
د .يشترط لقبول الطالب املقدم لدراسة أي من برامج املاجستير أن ينجح في امتحان حتديد مستوى اللغة
االجنليزية املعتمد من طرف اجلامعة أو عليه توفير شهادة التوفل ( )TOEFLأو ما يعادلها بعالمة ال
تقل عن ( ،)450وإال يلتزم الطالب خالل السنة األولى بدراسة واجتياز مادتني استدراكيتني بنجاح في
اللغة االجنليزية حتدد من قبل الكلية ،وتكون درجة النجاح فيهما .50%
هـ.اجتياز الطالب مقابلة جتريها جلنة في القسم العلمي.
و .اجتياز الطالب اي اختبارات يجريها القسم العلمي عند احلاجة.
ز .يقدم الطالب رسالتي تزكية ويفضل احداها من أحد اعضاء هيئة التدريس من اجلامعة التي تخرج منها.
ح .ان يكون للمتقدم خبرة التقل عن سنة في املجال املهني املرتبط و يستثنى من هذا الشرط احلاصلني على
معدل تراكمي ( )GPAاليقل عن (جيد جدا) او ما يعادله ،على ان اليتجاوز عدد املقبولني بهذا االستثناء
عن  50%من اجمالي الطالب.
ثانيا:مينح الطالب قبوالً مشروطاً في بعض برامج املاجستير بحسب عدد املقاعد التي يحددها مجلس
اجلامعة وفقاً للتالي:
.1أن يكون حاص ً
ال على درجة البكالوريوس مبعدل تراكمي ( )GPAاليقل عن جيد أو مايعادله .وفي حال
كان املعدل التراكمي أقل من املعدل املطلوب يعرض الطلب على جلنة التظلم من عدم القبول برئاسة
نائب الرئيس للشؤون األكادميية والتطوير.
 .2أن تكون لديه خبرة ال تقل عن سنتني في املجال املهني املرتبط.
 .3أن يجتاز املقابلة التي جتريها جلنة التظلم من عدم القبول .
 .4أن يجتاز املقابلة التي جتريها جلنة في القسم العلمي.
 .5أن يجتاز أية اختبارات يجريها القسم العلمي عند احلاجة.
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 .6أن يقدم رسالتي تزكية ،ويفضل إحداها من أحد أعضاء هيئة التدريس من اجلامعة التي تخرج منها.
.7أن ينجح في امتحان حتديد مستوى اللغة االجنليزية املعتمد من طرف اجلامعة أو عليه توفير شهادة
التوفل ( )TOEFLأو ما يعادلها بعالمة ال تقل عن ( )450وإال يلتزم الطالب خالل السنة األولى بدراسة
واجتياز مادتني استدراكيتني بنجاح في اللغة االجنليزية حتدد من قبل الكلية.
.8أن يجتاز خالل الفصل الدراسي األول من قبوله في البرنامج املقررات االستدراكية التي يحددها القسم
العلمي مبعدل ال يقل عن  ،70%وإال فصل من البرنامج.
 .9أن يحصل على موافقة مجلس اجلامعة أو من يخوله املجلس لقبوله في البرنامج.

املادة ( : )6إجراءات القبول :

 .1يقدم الطالب استمارة التقدمي بعد ملئها باملعلومات املطلوبة و إرفاقها بالوثائق املذكورة في اإلستمارة
إلى إدارة القبول والتسجيل في اجلامعة ،وتشمل الوثائق املطلوبة:
أ .أربعة صور شخصية حديثة.
ب .صور مصدقة من الشهادات الدراسية بالدرجات وتشمل:
شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها .
شهادة البكالوريوس.
ج .صورة من جواز السفر.
د .صورة من البطاقة السكانية.
هـ .سداد رسوم التقدمي املقرة من قبل اجلامعة.
و .معادلة شهادة اجلامعة األولى معتمدة من اجلهات املختصة في مملكة البحرين.
ز .شهادة اللياقة الصحية من مركز طبي معتمد.
 .2إجتياز الطالب امتحان و مقابلة شخصية لتحديد مستواه الدراسي إن تطلب القسم ذلك ،و أجتياز
مقررات استدراكية يحددها القسم املختص في ضوء املؤهالت احلاصل عليها وأدائه في االمتحان
واملقابلة الشخصية.

املادة ( : )7متطلبات الدرجة العلمية :

تكون متطلبات نيل شهادة املاجستير ( )36ساعة معتمدة على األقل حسب اخلطة التي يضعها القسم
املختص ويقرها مجلس الكلية وتوزع هذه املتطلبات كاآلتي:

أو ًال  :توزيع الساعات املعتمدة :

 .1دراسة ( )24 - 15ساعة معتمدة إجبارية.
 .2دراسة ( )12 - 6ساعات معتمدة أختيارية.
 .3تقدمي مشروع تطبيقي او رسالة يحسب لها ( 6إلى  )12ساعات معتمدة لكافة التخصصات.
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ثاني ًا :السنة الدراسية:

 .1تتكون السنة الدراسية من فصلني دراسيني هما الفصل األول والفصل الثاني ومدة كل منها ( )14أسبوعا
ال دراسياً
على األقل ويجوز اعتماد فصل دراسي صيفي مدته ال تقل عن ( )7أسابيع وال يعتبر فص ً
لغايات اإلنذار ومدة البقاء.
 .2الساعة املعتمدة الواحدة تعادل ( )14ساعة صفية على األقل في الفصل الدراسي الواحد .
 .3الساعة املعتمدة الواحدة العملية تعادل ساعتني عملي اسبوعيا على األقل في الفصل الدراسي الواحد.

املادة (: )8العبء الدراسي :

 .1يكون العبء الدراسي لطالب املاجستير ( )12 - 3ساعة معتمدة دون إحتساب الرسالة أو املشروع
التطبيقي ويجوز إضافة ( )3ساعات معتمدة ألغراض التخرج.
 .2املدة املقررة حلصول الطالب على درجة املاجستير ال تقل عن سنة ميالدية وال تزيد عن  8فصول دراسية
وال يحتسب ضمنها الفصول الصيفية.
 .3ال حتتسب املدة املقررة الجتياز املقررات االستداركية ضمن احلد األقصى للمدة املقررة لنيل درجة
املاجستير.
 .4ال حتتسب مدة التأجيل من احلد األعلى لنيل الدرجة وال يجوز ان تزيد عن فصلني دراسيني.
 .5ال حتتسب مدة االنقطاع من احلد األعلى لنيل الدرجة وال يجوز ان تزيد عن فصلني دراسيني.
 .6ملجلس اجلامعة النظر في متديد املدة الدراسية في ظروف إستثنائية.

املادة ( : )9عالمات النجاح واملعدل الفصلي و املعدل التراكمي:
أو ًال:
 .1تكون درجة النجاح في املقررات الدراسية  70%واملعدل التراكمي .75%

 .2يوضع الطالب حتت املراقبة العلمية إذا تدنى معدله التراكمي عن (.)75%

 .3على الطالب الذي وضع حتت املراقبة العلمية أن يزيل مفعول ذلك في مدة أقصاها فصلني دراسيني بعد
الفصل الذي وضع بسبب نتائجه فيه حتت املراقبة وال حتتسب من ضمنها الفصول الصيفية.

 .4يجوز النظر في مراجعة العالمة النهائية ألي طالب في مقرر ما بناءاً على طلب خطي منه أو مببادرة
خطية من مدرس املادة الى العميد في مدة أقصاها  10أيام بعد إعالن النتائج على ان تشكل جلنة
داخلية بقرار من رئيس القسم للنظر في املراجعة (تتشكل اللجنة من عضوين على ان ال يكون استاذ
املقرر من ضمنهم وميكن اضافة عضو ثالث في حال احلاجة الى ترجيح احد الرأيني) .ويبلغ عميد
الكلية املعنية مدير القبول والتسجيل بقرار اللجنة خالل أسبوعني من صدوره.
ثاني ًا :توزع الدرجات للدراسات العليا حسب ما يلي:
أ )30( .درجة االمتحان األول ( املنتصف).
ب )30( .درجة للمشاركة واالعمال الفصلية.
ج )40( .درجة االمتحان النهائي.
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د .يجوز لبعض االقسام العلمية التي لها طبيعة خاصة والتي يشكل اجلانب العملي و/أو التطبيقي فيها جزء
مهم من متطلبات املقررات ان تعيد توزيع الدرجة بحيث ال تقل درجة اإلمتحان النهائي عن  30%ومبوافقة
الكلية ومصادقة مجلس اجلامعة.
ثالث ًا :تصنف درجات املقررات التي يحصل عليها الطالب وفق اجلدول التالي :
العالمة
90 - 100%
80 - 89%
70 - 79%
دون الـ %70

املعدل
A
B
C
F

التقدير

ممتاز
جيدجداً
جيد
راسب

رابع ًا :تصنف املعدالت الفصلية والتراكمية التي يحصل عليها الطالب وفق اجلدول التالي :
املعدل العام

العالمة
100%-%94
 -88%اقل من 94%
 -80%اقل من 88%
 - 75%أقل من 80%
دون %75

ممتاز مع مرتبة الشرف
ممتاز
جيد جداً
جيد
راسب

املادة (: )10

ال يجوز احتساب أي مساق من خارج اخلطة الدراسية التي التحق الطالب بالبرنامج على أساسها إال إذا
كان املساق معادالً ملساق التخصص وبقرار من جلنة املعادلة بالكلية ولظروف إستثنائية ،مع مراعاة احكام
املعادالت والتحويل الواردة في املادتني  15و  17من هذه الالئحة.

املادة ( :)11املقررات االستدراكية:

اوال :عالمة النجاح في املقررات االستدراكية .60%

ثانيا :ترصـد عالمــات املقررات االسـتدراكية في كشـف عالمـات الطالب (ناجح  -راسب).
ثالثا :على الطالب أن ينتهي من دراسة املقررات االستدراكية خالل العام األول من قبوله في برنامج
املاجستير املسجل فيه.

املادة ( :)12تسجيل رسالة املاجستير /املشروع التطبيقي

(:)1

.1يجوز قبول تسجيل رسالة املاجستير أو مشروع تطبيقي وفق االجراءات املقررة في هذه الالئحة عند
إجتياز الطالب ملا يعادل  75%من مقررات اخلطة الدراسية وأن اليقل معدله التراكمي عن .75%

( )1مالحظة :سوف يتم اعتماد املادة بعد موافقة مجلس التعليم العالي على اخلطط الدراسية اجلديدة
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.2يتم تسجيل رسالة املاجستير للطالب بواقع ( )6-12ساعة معتمدة عندما اليقل معدله التراكمي عن
 75%شرط إجناز رسالة تتميز باجلدة واالصالة قدر اإلمكان وللفترة احملددة بلوائح اجلامعة ،،وذلك
حسب الشروط التي يح ّددها مجلس اجلامعة.
.3يتم تسجيل مشروع تطبيقي بواقع  6ساعات اذا قل املعدل التراكمي عن  80%على أن يدرس الطالب
مواد اختيارية لتعويض فرق الساعات بني الرسالة واملشروع التطبيقي.
 .4في حال عدم االنتهاء من املشروع التطبيقي في فصل التسجيل ترصد له عالم ًة غير مكتمل بالبحث
( )IRويعطي فصل إضافي واحد الستكمال املشروع وفِ ي حال عدم التسليم نهاية هذا الفصل اإلضافي
ترصد له عالمة صفر وحالة العالمة.
.5يتقيد الطالب في حالة إعداد املشروع التطبيقي بدليل إعداد وكتابة املشروع التطبيقي املعتمد من
مجلس اجلامعة.

املادة ( :)13املواظبة علي الدراسة:

 .1إذا جتاوز غياب الطالب مبقرر ما (بدون عذر) يقبله عميد الكلية أكثر من ( )25%يحرم من التقدم
لالمتحان النهائي ،وتعتبر عالمته في هذا املقرر ( )50وعليه إعادة هذا املقرر ان كان اجباريا.
 .2إذا جتاوز غياب الطالب مبقررما (بعذر) يقبله عميد الكلية أكثر من ( )25%فإنه يعتبر منسحبا منه،
أما الطلبة الذين ميثلون اململكة أو اجلامعة في النشاطات الرسمية فيسمح لهم بالغياب بنسبة ال تزيد
على (.)30%
 .3كل من تغيب عن االمتحان النهائي املعلن عنه ( بعذر) يقبله عميد الكلية املعنية حسب السياسة املعتمدة
تسجل له مالحظة (غير مكتمل) ويبلغ القرار بقبول العذر ملدرس املقرر إلجراء امتحان تعويضي للطالب
في مدة أقصاها نهاية الفصل الذي يليه ،إال إذا كان هذا الفصل مؤج ً
ال رسمياً للطالب ،فعندها يعقد
االمتحان في تلك احلالة قبل نهاية الفصل الذي يلي الفصل املؤجل.
 .4يشترط في العذر املرضي أن يكون بشهادة صادرة عن جهة طبية ومعتمدة منها ،وأن تقدم هذه الشهادة
إلى عميد الكلية املعنية خالل مدة ال تتجاوز أسبوعني من تاريخ انقطاع الطالب عن املواظبة وفي
احلاالت القاهرة األخرى يقدم الطالب ما يثبت عذره القهري خالل أسبوعني من تاريخ زوال أسباب
الغياب.

املادة ( :)14التأجيل واالنسحاب واالنقطاع :
 .1التأجيل:

أ.يشترط لقبول طلب التأجيل أن يكون الطالب قد اكمل في برنامجه الدراسي فصال دراسيا واحدا على
األقل.
ب.يقدم الطالب طلب التأجيل مبوجب النموذج املعد لذلك في إدارة القبول والتسجيل وتصدر املوافقة على
التأجيل من عميد الكلية املعنية فإذا كان التقدم بالطلب بعد إنتهاء فترة السحب واإلضافة فيأخذ حكم
االنسحاب بعدم استرداد الرسوم للمقررات املسحوبة أو املؤجلة ،وتعتبر دراسة الطالب مؤجلة من تاريخ
املوافقة على طلب التأجيل وليس من تاريخ تقدمي الطلب مبوجب اإلجراءات املالية املتبعة في اجلامعة.
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 .2االنسحاب:

أ.يسمح للطالب باالنسحاب من مقررات سجل لها وإضافة مقررات جديدة خالل األسبوع األول من
الفصلني الدراسيني األول والثاني وخالل الثالثة أيام األولى من الفصل الصيفي ،وذلك حسب التقومي
اجلامعي دون أن تثبت املقررات التي انسحب منها في سجله األكادميي.
ب.يسمح بانسحاب الطالب من دراسة مقرر أو أكثر خالل  8أسابيع من بدء كل من الفصلني األول والثاني
وخالل  4أسابيع من بدء الفصل الدراسي الصيفي وفي هذه احلالة يثبت املقرر في سجل الطالب
وإزاءها مالحظة (منسحب  )Wوال تدخل ساعات هذه املقررات في عدد الساعات التي درسها من
حيث النجاح أو الرسوب ومتطلبات التخرج وإذا لم ينسحب الطالب خالل املدة املذكورة فعلى مدرس
املقرر ان يثبت نتيجة الطالب في كشف العالمات وال يجوز نتيجة لهذا االنسحاب ان يقل عدد الساعات
املسجل بها عن احلد األدنى للعبء الدراسي املسموح به وفق هذه التعليمات إال في احلاالت اخلاصة
التي نصت عليها هذه الالئحة.
ج .يتم االنسحاب من املقرر مبوجب النموذج املعد لذلك ،يقدمه الطالب إلى عميد الكلية املعنية.
د .تسجيل مالحظة (غير مكتمل  ) Incompleteإزاء املقرر الذي لم يكمل الطالب متطلباته أو تغيب فيه
الطالب عن االمتحان النهائي بعذر مقبول.
هـ  .على الطالب أن يعمل على أن تزال عنه مالحظة (غير مكتمل  ) Incompleteفي مدة أقصاها
نهاية الفصل التالي الذي يلي الفصل الذي سجلت فيه املالحظة ما لم يكن مؤج ً
ال في ذلك الفصل (في
هذه احلالة تكون املدة حتى نهاية الفصل الذي سجل فيه الطالب بعد التأجيل) ويستثنى من ذلك الفصل
الدراسي الصيفي باعتباره فصال دراسيا اختياريا للطالب وبخالفه يسقط حق الطالب في االمتحان مع
مراعاة احكام املادة ( )3/13من احكام هذه الالئحة.
و.إذا حصل الطالب على نتيجة (غير مكتمل  ) Incompleteفي بعض املقررات يتم احتساب معدالته
عندما تكتمل عالمات املقررات وتعتبر املعدالت ذات أثر رجعي من تاريخ حصول الطالب على نتيجة
(غير مكتمل  ) Incompleteمن حيث الوضع حتت اإلنذار أو الفصل.

 .3اإلنقطاع:

 - 1يعد الطالب منقطعاً عن الدراسة في احلاالت اآلتية:
إذا بدأت الدراسة وانتهت فترة السحب واإلضافة ولم يقم الطالب بالتسجيل.
إذا ألغي تسجيله بسبب عدم سداد الرسوم اجلامعية رغم ان له حضوراً في كشوف احلضور والغياب.
 -2يفقد الطالب املنقطع عن الدراسة مقعده في اجلامعة وال يحق له العودة اال مبوافقة مجلس اجلامعة.

املادة ( :)15االنتقال من برنامج الي اخر داخل اجلامعة :

يجوز أن ينتقل الطالب من تخصص في برنامج املاجستير  -إن وجد  -إلى تخصص آخر بقرار من عميد
الكلية او العمداء إذا إستوفى شروط القبول في البرنامج الذي يرغب في اإلنتقال إليه من حيث املعدل
والتخصص وتوفر املكان الشاغر ،وحتسب له املقررات املشتركة بني خطتي القسمني التي كان قد درسها
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في التخصص املنتقل منه على أن تدخل جميع املقررات املعادلة من البرنامج السابق في معدله التراكمي
اجلديد ،ويبلغ رئيس القسم او رؤساء االقسام املعنيني بذلك.

املادة ( :)16اإلنذار والفصل:

 .1ينذر الطالب في احلاالت اآلتية:
أ .اذا لم يحصل في نهاية اي فصل على احلد األدنى للمعدل التراكمي احملدد في هذه الالئحة.
ب.اذا رأى مجلس الكلية بناء على تقرير من املشرف وتوصية جلنة الكلية أن الطالب قد أهمل في عمل
رسالته.
 .2يفصل الطالب من برنامج املاجستير في احلاالت اآلتية:
أ.اذا لم يحصل على احلد األدنى من املعدل التراكمي في نهاية الفصلني التاليني لإلنذار باستثناء الفصل
الذي قبل فيه الطالب.
ب .اذا ارتكب مخالفة توجب فصله حسب اللوائح الداخلية املعمول بها في اجلامعة.
ج.إذا رسب الطالب في مناقشة رسالة املاجستير مرتني او قام بتسجيل الرسالة ملرتني ولم يجتز املناقشة.
د .إذا انسحب من جميع املقررات التي سجل فيها في الفصل الدراسي األول من بدء دراسته باجلامعة.
هـ.إذا جتاوزت مدة التأجيل أو االنقطاع مدة فصليني دراسيني.
و .إذا جتاوز احلد األعلى ملدة البقاء.

املادة ( :)17التحويل

 .1يقبل الطلبة احملولون من جامعات أخرى الستكمال دراسة املاجستير بشرط أن ال يزيد عدد املقررات
التي يتم معادلتها عن ( 12ساعة معتمدة) ،ما دامت تلك املقررات املعادلة مماثلة للمقررات الواردة
بالبرنامج ،و أن ال يقل تقديره في كل مقرر عن ( )Cاو مايعادلها وبشرط ان يدرس الطالب في اجلامعة
مدة التقل عن فصليني دراسيني.
 .2ال تدخل املقررات املعادلة في معدله التراكمي اذا كان االنتقال من خارج اجلامعة.
 .3يحسم فصل دراسي واحد من احلد األعلى لعدد فصول التخرج مقابل كل ( )9تسع ساعات معتمدة يتم
احتسابها له.
 .4ال يجوز احتساب أي مقرر كان قد درسه من مستوى برنامج اقل في مستوى برنامج أعلى.
 .5عند التحويل من مؤسسة تعليم عال إلى مؤسسة تعليم عال أخرى ،يجب أال يزيد عدد الساعات
احملولة عن  50%من متطلبات الدرجة اجلامعية الثانية بحد أقصى ( 12ساعة معتمدة) على أال يتم
إحتساب املقررات التي يقل تقديرها عن درجة ( )Cأو ما يعادلها ،وتختص جلنة املعادالت بالكلية
مبراجعة املقررات املطلوب معادلتها في حدود ما ذكر من املادة ( )18ووفقاً ملسميات كل مقرر وتوصيفها
ومستواها ومحتواها في اخلطة الدراسية املقررة ،ثم تعتمد من عميد الكلية وترسل إلى إدارة القبول
والتسجيل لتنفيذها.
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املادة ( :)18املعادالت:

تختص جلنة املعادالت بالكلية مبراجعة املقررات املطلوب معادلتها في حدود ما ذكر في املادة ( )17ووفقا ُ
ملسميات كل مقرر وتوصيفها ومستواها ومحتواها في اخلطة الدراسية املقررة ،ثم تعتمد من عميد الكلية
وترسل إلى إدارة القبول والتسجيل لتنفيذها.

املادة ( :)19إعادة املقرر :

أ.يجوز للطالب إعادة دراسة مقرر حصل فيه على عالمة اقل من ( ،)75%ومبا ال يزيد عن مقررين من
املقررات االجبارية و مقرر واحد من املقررات االختيارية.
ب.إذا درس الطالب مقرراً إختياريا حصل فيه على عالمة اقل من ( ،)75%يجوز له دراسة مقرر إختياري
آخر تعويضي إلستكمال متطلبات خطته الدراسية ،ويعد هذا املقرر التعويضي مقرراً معادا بالنسبة
للمقرر اإلختياري وحتسب العالمة األعلى في املعدلني (الفصلي والتراكمي).
ج .ال يجوز إعادة دراسة املقرر الواحد الذي جنح فيه الطالب أكثر من مرة واحدة.
د.يسمح للطالب بالتسجيل في مقرريني إضافيني بحد اعلى من مساقات اخلطة الدراسية االختيارية
مبوافقة مجلس الكلية على ان يتم احتساب الدرجات االعلى في معدله التراكمي وذلك لغايات حتسني
املعدل.

املادة ( :)20لوحة الشرف:

يدرج اسم الطالب على لوحة الشرف في حال كان تسجيله في ذلك الفصل اليقل عن  6ساعات دراسية
معتمدة يستثنى منها الساعات املعتمدة للرسالة وكاالتي:
 .1لوحة الشرف في الكلية :اذا كان معدله الفصلي  88%فما فوق.
 .2لوحة الشرف في اجلامعة :اذا كان معدله الفصلي  94%فما فوق.
 .3الحتتسب الفصول الصيفية في هذا التكرمي واليدرج الطالب في حال انسحابه و /او تاجيله الي من
الفصول الدراسية ومخالفته الي من لوائح اجلامعة.
على ان يتم النظر في تكرمي املتفوقني فصليا بالطريقة التي يراها العميد والرئيس مناسبتني.

املادة ( :)21التدريس واإلشراف:

 .1يتولى االساتذة و االساتذة املشاركون بالقسم العلمي تدريس مقررات الدراسات العليا.
.2للعميد بناء على ترشيح جلنة الكلية املوافقة على أن يتولى االساتذة املساعدون في القسم العلمي تدريس
مقررات الدراسات العليا.
.3ملجلس الكلية احلق باإلستعانة بأهل اخلبرة واإلختصاص أو ممن لديهم بحوث منشورة في ذات التخصص
للقيام بالتدريس واإلشراف ومناقشة رسائل املاجستير واملشاريع التطبيقية.
.4للقسم املختص اقتراح عضو هيئة التدريس (متفرغ أو غير متفرغ) الذي يناط به االشراف على رسالة
املاجستير و االشراف على بحوث طلبة الدراسات العليا و للعميد بناء على توصية جلنة الكلية اعتماد
قبول عضو هيئة التدريس بدرجة استاذ مساعد و بنفس الضوابط الواردة في البند ( )2،3من هذه
املادة.
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.5يجوز أن يكون االشراف على الرسالة من اكثر من مشرف سواء كان املشرف الثاني من داخل اجلامعة او
ال لذلك و أن يكون حاص ً
من خارجها شريطة أن يكون هذا املشرف املساعد مؤه ً
ال على درجة الدكتوراه.
.6يلتزم املشرف على الرسالة بتقدمي تقرير فصلي للقسم عن مدى تقدم الطالب في دراسته التخاذ مايلزم
في هذا الشأن وفق منوذج معد من قبل عمادة الدراسات العليا و البحث العلمي.

املادة ( : )22االستمرار في االشراف :

يجوز بقرار من مجلس الكلية وبناء على توصية من مجلس القسم أن يستمر عضو هيئة التدريس في
اإلشراف على رسالة الطالب أو املشاركة في اإلشراف اذا غير موقع عمله داخل اململكة أو خارجها ،ومبا
اليتعارض مع مصلحة الطالب.

املادة ( :)23الظروف القهرية واالشراف :

عند حدوث ظروف قهرية حتول دون قيام املشرف باإلستمرار في اإلشراف على رسائل الطالب يقوم مجلس
القسم في أقرب وقت بترشيح مشرف أو مشرفني آخرين ،ويرفع الترشيح إلى مجلس الكلية للموافقة عليه
مع مراعاة الشروط املطلوبة في تعيني املشرفني والواردة في املادة ( )21من هذه الالئحة.

املادة ( :)24تعديل خطة الرسالة او عنوانها :

يجوز للطالب وبالتنسيق مع املشرف تعديل خطة الرسالة إذا اقتضت ظروف البحث ذلك ،أما تعديل عنوان
الرسالة فإنه للعميد وبتوصية من عميد الكلية ورئيس القسم ومدير البرنامج واملشرف البت في ذلك قبل
حتديد موعد املناقشة.

املادة ( :)25اختيار املناقشني للرسالة :

أ .تعد جلنة الكلية قائمة بأسماء وتخصصات االساتذة في بعض اجلامعات داخل أو خارج مملكة البحرين
الختيار املناقشني منهم وتكون هذه القائمة قابلة للتغيير والتحديث سنوياً.
ب.يصدر عميد البحث العلمي والدراسات العليا بناءاً على تنسيب عميد الكلية وتوصية جلنة الدراسات
العليا في الكلية قراراً بتشكيل جلنة املناقشة من ثالثة أعضاء (املشرف ،عضو داخلي ،عضو خارجي)
ما لم يكن هناك اشراف مشترك على ان يرأس اللجنة األعلى واألقدم في الرتبة العلمية بني العضوين
اخلارجي أو الداخلي.
ج.يقوم الطالب بتسليم نسخ الرسالة بشكلها النهائي ألعضاء اللجنة قبل اسبوعني على األقل من موعد
مناقشة الرسالة.
د.يتولى رئيس القسم مسؤولية التأكد من اجراءات املناقشة كاملة ويقدم تقريراً عنها لعمادة البحث العلمي
والدراسات العليا وللمجلس وفق منوذج معتمد من عمادة البحث العلمي والدراسات العليا.

املادة ( :)26املناقشة:

تتم مناقشة الرسالة على النحو التالي:
 .1يعرض الطالب ملخصاً لرسالته وما توصل إليه فيها من نتائج وتوصيات ،وذلك بالطريقة املناسبة.
.2يتولى رئيس جلنة املناقشة إدارة اجللسة ،وبعد انتهاء املناقشة تخلو اللجنة للمداولة ثم تقرر باإلجماع أو
باالغلبية جناح الطالب وفق التقديرات اآلتية:
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النسبة املئوية
100% - 90%
89% - 80%
79% - 70%

التقدير

ممتاز
جيد جداً
جيد
راسب

 69%فأقل

 .3يعلن رئيس اللجنة القرار في قاعة املناقشة وبحضور جميع األعضاء.
 .4يكون قرار جلنة املناقشة مشفوعاً بإحدى العبارات اآلتية:
أ .بدون تعديالت.
ب .بتعديالت طفيفة خالل فترة ال تتجاوز اسبوعني.
ت .تعديالت جوهرية بدون إعادة مناقشة خالل شهرين.
ث .تعديالت جوهرية وإعادة مناقشة خالل ثالثة اشهر.
ج .رفض الرسالة.

.5يرفع رئيس جلنة املناقشة قرار اللجنة موقعاً من أعضائها إلى رئيس القسم الذي يرفعه إلى مجلس
الكلية بعد استكمال الطالب جلميع التعديالت املقررة من قبل جلنة املناقشة وذلك التخاذ التوصية
الالزمة بالتخريج ملجلس اجلامعة.
.6يعتبر الطالب (راسباً) في مقرر الرسالة اذا لم يقم باجراء التعديالت املطلوبة في املواعيد احملددة في
البند السابق وملجلس اجلامعة اعادة النظر لتلك املدة املذكورة بتوصية من عميد الكلية.
.7في حال رفض الرسالة من قبل جلنة املناقشة ،فتوضع ازاءها درجة ( )50وللمجلس وبناءا على توصية
املشرف السماح للطالب باعادة تسجيل الرسالة وان اليتعارض تسجيلها مع احكام املادة ( )8من هذه
الالئحة.
.8عند اعادة تسجيل الرسالة بسبب الرسوب او الرفض يستثنى الطالب من شرط املعدل الوارد في املاده
( )12من هذه الالئحة.

املادة (:)27

.1تكتب رسالة املاجستير باللغة العربية ،ويرفق بها ملخصان أحدهما باللغة العربية واآلخر باللغة االجنليزية
بحيث ال يزيد امللخص العربي عن ( )600كلمة ( )3صفحات وامللخص باللغة االجنليزية عن ( )300كلمة
صفحة ونصف وميكن كتابة رسالة املاجستير باللغة االجنليزية مبوافقة املجلس.
.2أما في الكليات التي تستخدم لغة أخرى في التدريس غير اللغة العربية ،فتكتب الرسالة بهذه اللغة أو
اللغة العربية ،و في حالة كتابتها بلغة غير العربية ،يرفق بها ملخص باللغة العربية ،اليقل عن ()600
كلمة بحدود ثالث صفحات.
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املادة (:)28

يلتزم الطالب في كتابة رسالة املاجستير بإتباع التعليمات الواردة في دليل الرسائل الصادر من عمادة البحث
العلمي والدراسات العليا.

املادة ( :)29منح الدرجة :

متنح درجة املاجستير بقرار من مجلس اجلامعة بناءاً على تنسيب من مجلس الكلية.

املادة (: )30

عمادة البحث العلمي والدراسات العليا تتولى مسؤولية التأكد من تنفيذ اإلجراءات املنصوص عليها في
الالئحة من قبل عمداء الكليات وإدارة القبول والتسجيل.

املادة (: )31

يحق ملجلس اجلامعة معاجلة حاالت القبول والتسجيل و االنسحاب واالنقطاع والفصل استثناءاً من آليات
عمل مواد هذه الالئحة وفقاً ملستجدات األمور واملصلحة العامة التي يراها مجلس اجلامعة في هذا الصدد
ومبا اليتعارض مع قرارات ولوائح مجلس التعليم العالي.

املادة (: )32

.1يدفع الطالب جميع الرسوم والتأمينات املستحقة عليه فور تسجيله للمقرارات ألي فصل ،وال يعتبر
تسجيل الطالب مثبتا اال بعد استيفاء الرسوم والتأمينات كاملة ،وللجامعة احلق في تعديل الرسوم
والتأمينات املستحقة حسب ما تراه مناسبا بعد احلصول على موافقة اجلهات املعنية.
.2تكون الرسوم التي يدفعها الطالب على النحو التالي:

أ) الرسوم الدراسية لكل ساعة معتمدة لطلبة برامج درجة املاجستير في كل من الكليات التالية :

 )1كلية العلوم االدارية
الرقم

التخصص
املاجستير في ادارة االعمال

الساعات املعتمده
36

رسوم الساعة املعتمدة
 144.200د.ب

2

املاجستير في ادارة املوارد البشرية

36

144.200د.ب

3

املاجستير في احملاسبة والتمويل

36

 144.200د.ب

1

 )2كلية احلقوق
الرقم

التخصص

الساعات المعتمده

رسوم الساعة المعتمدة

1

املاجستير في القانون

36

 144.200د.ب

2

املاجستير في القانون التجاري

36

 144.200د.ب
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ب) الرسوم والتأمينات االخرى غير املسترده وتشمل :
 10 )1د.ب رسوم تقدمي طلب االلتحاق ملرة واحدة .
 250 )2د.ب رسوم التسجيل الفصلي لكل من الفصل االول والفصل الثاني .
 125 )3د.ب رسوم تسجيل الفصل الدراسي الصيفي.
 5 )4د.ب رسوم اختبارات فحص مستوى اللغة االجنليزية.
 5 )5د.ب رسوم استخراج كشف الدرجات الرسمي.
 5 )6د.ب رسوم افادة التخرج.
 5 )7د.ب رسوم تصديق صورة طبق االصل عن كشف الدرجات الرسمي.
 5 )8د.ب رسوم افادة اثبات طالب .
 10 )9د.ب رسوم اجراء معادلة مقررات .
 10 )10د.ب رسوم طلب التظلم ملراجعة االمتحانات النهائية للمقرر الواحد.
 30)11د.ب رسوم امتحان تقدمي غير مكتمل ( شرط توافر عذر مقبول بحسب اللوائح املعمول بها في
اجلامعة) .
 5 )12د.ب رسوم اصدار هوية جامعية جديدة او بدل فاقد .
 10 )13د.ب رسوم كشف عالمات تخرج وافادة تخرج عن كل نسخة اضافية.
 )14ضعف مبلغ الثمن  :رسم اتالف او ضياع الكتب املستعارة من قبل الطالب.
 150 )15د.ب  :رسم تخرج  +إفادة تخرج عربي – اجنليزي  +الكتاب السنوي
 25 )16د.ب :ثمن الروب اجلامعي للتخرج
)3يدفع الطالب املستجد حلجز املقعد في اجلامعة مبلغ وقدره ( )650ستمائة وخمسون دينار بحريني
غير مستردة والتي تشمل ما يلي:
أ 10 .د.ب رسوم تقدمي طلب االلتحاق للمرة الواحدة واملذكورة في البند رقم ( )1من الفقرة (ب) من املادة
( )32في هذه الالئحة.
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ب 250 .د.ب رسوم تسجيل الفصلي عن فصل القبول واملذكورة في البند رقم ( )2من الفقرة (ب) من
املادة ( )32في هذه الالئحة.
ج 5.د.ب رسوم اصدار هوية جامعية جديدة واملذكورة في البند رقم ( )12من الفقرة (ب) من املادة ()32
في هذه الالئحة.
د 385 .د.ب جزء من رسوم الساعات الدراسية املعتمدة لفصل القبول.
 )4يحق للجامعة تعديل جميع الرسوم بناء على اعتماد مجلس التعليم العالي.
 )5التعليمات املالية املتعلقة بانسحاب الطالب :
أ .يجوز للطالب املنتظم السحب الكلي او اجلزئي خالل فترة التسجيل املتأخرة والسحب واالضافة
(واملعلن عنها فصليا من قبل إدارة القبول والتسجيل ) وبدون ترصيد مالي .
ب .يجوز للطالب املنتظم السحب الكلي او اجلزئي قبل نهاية االسبوع الثاني من بدأ الدراسة املعتمد
واملعلن عنها فصليا من قبل إدارة القبول والتسجيل ويرصد عليه مبلغ  25%من رسوم الساعات
املعتمدة للمقررات املسحوبة شريطة سداد املبلغ قبل اعتماد املقررات الدراسية من إدارة القبول
والتسجيل وبعد اخذ املوافقات الرسمية من اجلهات املعنيه في الكلية .
ج .يجوز للطالب املنتظم السحب الكلي او اجلزئي قبل نهاية االسبوع الثالث من بدأ الدراسة املعتمدة
واملعلن عنها فصليا من قبل إدارة القبول والتسجيل ويرصد عليه مبلغ  50%من رسوم الساعات
املعتمدة للمقررات املسحوبة شريطة سداد املبلغ قبل اعتماد املقررات الدراسية من إدارة القبول
والتسجيل وبعد اخذ املوافقات الرسمية من اجلهات املعنيه في الكلية .
د .يجوز للطالب املنتظم السحب الكلي او اجلزئي قبل نهاية االسبوع الرابع من بدأ الدراسة املعتمدة
واملعلن عنها فصليا من قبل إدارة القبول والتسجيل ويرصد عليه مبلغ  75%من رسوم الساعات
املعتمدة للمقررات املسحوبة شريطة سداد املبلغ قبل اعتماد املقررات الدراسية من إدارة القبول
والتسجيل وبعد اخذ املوافقات الرسمية من اجلهات املعنيه في الكلية.
هـ .في حال انسحاب الطالب الكلي او اجلزئي بعد انتهاء االسبوع الرابع فانه يرصد على الطالب كامل
مبلغ رسوم الساعات املعتمدة.
و .يحق للطالب السحب الكلي او اجلزئي وبدون ترصيد مالي من مقرر /مقررات يلزمها متطلب مسبق
وكانت مسجلة في منوذج تسجيل املقررات املقدم من قبل الطالب إلدارة القبول والتسجيل .
ز .يحق للطالب السحب الكلي او اجلزئي وبدون ترصيد مالي من مقرر /مقررات متت معادلتها الحقا.
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ح .في حالة رغبة الطالب في تغيير تخصصه بعد فترة السحب واالضافة النظامية وفي هذه احلالة
يتحمل الطالب النسب املذكورة البنود 2و3و 4من هذه الفقره.
ط .السحب الكلي او اجلزئي وبدون ترصيد مالي من مقرر /مقررات سجلت اكثر من احلد االعلى
املسموح به من قبل اجلامعة ومجلس التعليم العالي البحريني.
ي .اذا الغت اجلامعه او سحبت اي مقرر التي سجلها الطالب فترصد له رسوم تلك املقررات بغض النظر
عن الوقت التي قامت به اجلامعة.
ك .ال تطبق البنود املذكورة اعاله واملتعلقة بانسحاب الطالب على الطلبة املستجدين لفصل القبول
وحتكمهم تعليمات االنسحاب الكلي التي تصدرها اجلامعة اثناء التسجيل للفصول الدراسية.

املادة ()33
يبت مجلس اجلامعة في األمور التي لم يرد بها نص في الالئحة.

املادة (:)34
رئيس اجلامعة وعمداء الكليات وعميد البحث العلمي والدراسات العليا ومدير القبول والتسجيل مسؤولون
عن تنفيذ أحكام هذه الالئحة.
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