
 وصف متطلبات التخصص اإلجبارية

BA601 أساليب بحث وتحليل إحصائي 

اساايب بحث ااححيل ا اائحاأماايالح ااامحثاايببحاء ق ااتحطااةحثلاايسحتاالعايح ايااتحابلعاسااييحاب ا اايحطااةح يااماسحث اا  ح ت  ااتحيا  اا  ح  ااي ح  لاايي ح

  لافحابي ححيفمضا يلتحيح تراحامحالية اتح ذاحامل معحا اض عحانت يئ تحاثئحفاسفييحابي ححيل ل لحت ميفحاملشكاتحيك ف تحثليسح

ابي اااااححابلت  ااااات حثيذضااااايفتح قاااااوحتبااااالبحاناااااالحامل ااااامعح  يايحيقاااااعحابي يناااااييح  حك ف اااااتحلماااااق  حا سااااات  ي حيك ف اااااتح ياااااماسحامل يثااااااتح

حابت ل ااييحابت ا ا ااتح،شااكئحاليسااببح  حابت ا اائحا أماايالحبالن االاعحاب ساا  حابثلاايالحيات اال ح
ن
املتن ااحايحياملالأظاات حيي لاايي ح ً ااحا

 ( حSPSSعبححأزمح أميئ تحثيستخلامحثمنياجحالحزاتحا أميئ تحبا ا محا يتقيع تح)

 : ال يوجد(السابق)املتطلب 

 

HR631  قوانين وتشريعات العمل البحريني 

 أقي ااتحلاا حلمااق  حامل اامعحبت مياافحاباااالاحثق مفااتح اايااتحب ااين  حاب قاائحطااةحاقاىااتحابي ااميل حييمكاازحع ااوحاب شاام  ييحاب ي فااتح قااو

بحتاين  حاب قائحابي مينايحاباذ حا االح
ن
عؤىح اب قئح اًئحاملةتقعحابي ميني حطةح ذاحابس ي حس فحانالحامل معحاجيب  حعئيسا    ح ي 

يابرااامح بتاي قحتين  حعقئحبانسيسحياملما  اييحيللظا  حاب قاي حاب افال لحيعابسحاب قائحياذيايدايحيع الحاب قائحبجفاما حيالةقيعايي

بحاناالحامل امعحتاين  حابتاا لاييحا يتقيع اتحطاةحصيأبحاب قئحيامل
ن
 ظفحيابت  يضييحياب   بييحطةحأيبتحانت اي حتاين  حاب قائ ح ين اي

  ابي ميلحالحأ ححابت  يضييحيأ ا  حاب قئحيغ ح يحالحاب ضي يحتايحابمات 

 : ال يوجد(السابق)املتطلب 

 

HR633   تخطيط وتوظيف املوارد البشرية 

ل حلمق  حامل معحبت ميفحاباالاحثقفي   حلخا  حامل اع حاب شميتبحيانشاتحابت ظ فح اًئحامللظقيي ح ا عح ذاحامل معحتلعايححح

اباااالاحع ااوحل ا اائحي ااااجحاب  اااائحا يتقيع ااتحيابث يف ااتحيابتلظ ق اااتحامل  االطحابواايحلااش محع اااوحلخااا  حاملاا اع حاب شااميتحياملااا ظف   ح

 حاملااا اع حاب شاااميتحيعالتت ااايحثااايبتخا  حا سااارحال  ة حثيذضااايفتح قاااوحتبااالبح مكااازحامل ااامعحع اااوحلماااق  حيسااا لعملحامل ااامعحعقا اااتحلخاااا 

الت تحاثئحابتق  احيلكيفشحابفمص ح  اب ظيئفحيابت ظ فحياًت يعحامل ظف  حيابت ي هحياب ضي يحاًء

 : ال يوجد(السابق)املتطلب 

 

HR635  عالقات العمل واملمارسات 

مل ضااا عييحابمئيسااا تحب التاااييحاب قااائحطاااةحامللظقااايي حي ااا حاماااق حبت ااال  حتضاااي يحي ااا اغئحالة اااييحابفيعااااتح  ااالمحامل ااامعحباااااالاحا

ابمئيس تحطةحعالتتحاب قئ حعاحاب قئحيامل ظفحيالحك اتحيابل يثيي حيس فح العملحامل امعحا اضا عحاثائحابييلاتحابتلظ ق اتحيابث يفاتح

 نلحااالحعالتااييحاب قاائحياملاا ظف  حيالةقيعااييحياب التااييحابمااليع تحي صااحياحاملمااوحتحي يع اا حطااةحعالتااييحاب قاائحيالةيناابحاب ااين

 يا اساتحاءفما حيامللظقييحالحًال حابلافعحياملكيفآيحيبليسحابفميق ح

 : ال يوجد(السابق)املتطلب 

 

HR637  إدارة املوارد البشرية الدولية 

ل حلمق  حامل معحبت ل  حاجق عتحالحابت ل ييحابويحل ايهحا اعطحامل اع حاب شميتحطةحس ي حعيمللحالحأ ححا ست اياحيابت ظ افح



تالفااااييحطاااةحنظاااا حا اعطحاملاااا اع حاب شااااميتحعبااااححابيااااالا حيابااالي حاثاااائحعاااالمحا ملاااايمححطااااةحابساااا ي ح يابي ااايسحيالجااااميز حييمكاااازحامل اااامعحع ااااوحاً 

ايهحالحتيئحامللظقتحيابفم حثا  حالجاف اتحابث يف اتحباق ظافحيأمكاتحاملا ظف  حاقاوحثيلاتحا يتقيع اتحيل الطحا يتقيعةحابذ حسيت حي

يغ ااححايب فااتحب اا بحيسيشاااقئحامل اامعحامل اضاا عحابتيب اااتحطااةحساا ي حا اعطحاملااا اع حاب شااميتحابليب اات حاسااارحال ج تحي  كاائحامللظقااتحابليب اااتح

تااااين  حاب قيبااااتحابااااليقةحيلخااااا  حاب اااا ىحاب يااااااتحابليب ااااتحيابت ظ اااافحيابت اااا ي حابااااليقةحيا اعطحاملاااا اع حاب شااااميتحابليب ااااتحي  يفت اااايحيح

 يامللف تحيا اعطحامل اع حاب شميتحابليب تحابنس  ت ح

 : ال يوجد(السابق)املتطلب 

 

HR638  افز والتعويضات في املوارد البشرية  إدارة الحو

ي ااالفح اااذاحامل ااامعحاقاااوححلاااا يمحا مفاااتحيف ااا حات قاااقح ت ااااقحثيملفاااي   حالجيصاااتحثت ااا ي حياكيفااااطحاملااا اع حاب شاااميتح اًااائحالظقاااييححح

اءعقااااي بحكقاااايح مكاااازح  ضاااايحع ااااوحت زياااازحا اااايعايحاباااااالاحاب قا ااااتحطااااةحلمااااق  حيل ا اااائح نظقااااتحاملكيفااااآيحيابس يسااااييحيا ساااارحال ج ييح

ا ضاا عييحلت اااقحثااا اعطحابت  يضااييبحياء ااكي حاملجتافااتحااالحأاازمحابت اا ي بحيل ا اائحاب ظاايئفحاململياااتح  اايبحيي لاايي ح ااذاحامل اامعح

يعالتت اااااايحثيبت  يضاااااااييحيالحااااااا افزبحيلماااااااق  ح  ينااااااائحاءيااااااا عحياساااااات  يتييحاب اااااااياا  بحيصااااااا يغتحيللف اااااااذحاسااااااارحال ج ييحابت ف ااااااااح ح

 : ال يوجد(السابق)املتطلب 

 

HR639   تدريب وتطوير املوارد البشرية 

لاا حلمااق  ح ااذاحامل اامعحبرايياالحاباايااتحثيمل اايعايحابذ ل ااتحياب قا ااتحطااةحاجااي حلاالعيبحيلااا يمحاملاا اع حاب شااميتح اًاائحاملشسساايي ح ياال ح

امل ااامعحثا ااايعحت نااايحيعق اااةحب ظ فاااتحابتااالعيبحيابتاااا يمح اًااائحالظقاااييحاءعقاااي  ح  ااا محامل ااامعحثيلجاااي حعااام حاجق عاااتحاتل عاااتحاااالح

ل ال محا أت يياييحابتلعي  اتحيابات ا حابتلظ ااايحيابتخاا  حيلماق  حثامااجحابتالعيبحبحياسااتخلامحامل اضا عحطاةحاجاي حابتالعيبحاثاائح

حعاالحتباالبح مكاازحامل اامعحع اوحل ا اائحاب التااتحثاا  حابتاالعيبحيابتااا يمحي  اسح
ن
ابتىل ب ي ايحطااةحابتاالعيبحيعقا ااتحابتااا يمحابتلظ ااي حفضااال

 امل ظف   ح

 : ال يوجد(السابق)املتطلب 

 

HR644  ملوارد البشرية االستراتيجيةإدارة ا 

طاااةح اااذاحامل ااامعح ااات ح عاساااتح  اعطحاملااا اع حاب شاااميتحاااالحالظااا عحاسااارحال  ة حاتح مكااازحح اااذاحامل ااامعحع اااوحللف اااذحابباااحااجحع اااوحاملااالىحابا يااائح

اتضااااقلتحابتخااااا  حا سااااارحال  ةحياب شاااان  ةحيابتىت كااااالحباقاااا اع حاب شاااااميتبحيصاااا يغتحيللف اااااذحاساااارحال ج تحاملااااا اع حاب شااااميتحبتقىااااا  ح

احا اطحلليفس تحيالحفيظحعاي ي حيلمكزحامل ض عييحابويح ت حللييب يحع وحا لجي ييحابويحلاش محع اوح  اعطحالظقييحاءعقي حالحاك سي

املااااااا اع حاب شاااااااميتحا سااااااارحال ج تحياملااااااا اع حاب شاااااااميتحكقمااااااالعحباق ااااااااطحابتليفسااااااا تحياباااااااليعحاملتن اااااااححذ اعطحاملااااااا اع حاب شاااااااميتحيابتخاااااااا  ح

  تحثيأت ييييحع ملحاملي حاب شم  حا سرحال  ةحباق اع حاب شميتحيعب حا سرحال ج

 : ال يوجد(السابق)املتطلب 

 

HR699 الرسالة 

ث ااححتاايئ حع ااوحاذ اامافحع ااوحا ضاا جحا تقاالحطااةحاجااي ح  اعطحاملاا اع حاب شااميت حا تبااحح ااذاحامل اامعح ةاامحابزاييااتحببحنااياجحاملييساات ححطااةح

ث ث اتحاين اتحع اوحالية اتحالظقاتبحي ا ح مكازحع اوحا ايعايح  اعطحامل اع حاب شميت حيي فمحفمصتحبااالاحذيماسحث ححاست ئحي عقاي ح



املسااات يييحاب ا ااايحابوااايح نيهاااةحا يلةت ااايحاااالحأ اااححالجااااياحابفىااام حاملت ااالمحثقااايحطاااةحتبااالحل ل ااالحاشاااكاتحابي اااححبحياااالي حابي اااححبح

بتحباالفيجحاب ايمحي سا للحياماي تحاء ث ييحبحيل ا ئحابي ينييحبحيا ستنتييييحابي ث اتحيابت صا يي حلخضاعحابن اجتحابي يئ اتحبامساي

 ابت    حع وحاب م حابىتيبلحيابشف   ح

 (ساعة معتمدة 18: السابق)املتطلب 

 

 وصف متطلبات التخصص االختيارية

BA654  القيادة والسلوك التنظيمي 

طةح ذاحامل معح ت ح  الجحاباايتحع اوحيي اييحابلظامحابلظمياتحياب قا اتحبا  اي طحيابساا  حابتلظ ااي حيي الفحامل امعح قاوحلزييالحابااالاححح

اعحابتفى ححابل ل حاجق عتحاتل عتحالح سيب بحاب  ي طحياءنقيطحابسا ك تحاب شميت حي شقئحتبلحاملست ىحالةزالح)ابتفيعائحثا  ح

بمان حط(حيابتفايعاليحثا  حاملسات ىحابى اةح)ثاا  حامللظقايي( ح العملحطاةح اذاحامل امعحامل ضا عييحاملت لااتحيابلقاايتزحاءفاما حيالةقيعاييحا

يابي اااا  حامل يصاااامطحع ااااوحاب  ااااي طحيابسااااا  حابتلظ ااااايحاثاااائ حاب ااااي طحيا ثتكاااايعحي  ليا ى ااااتحاملةق عااااتحيابفميااااقحيابث يفااااتحابتلظ ق ااااتح

 يابتل جحابتلظ اي ح

 يوجد(: ال السابق)املتطلب 

 

BA661  ريادة األعمال 

 ا فمحامل اامعحباااالاح عاسااتح ايااتحباسااقييحابمئيسا تحبميااي طحاءعقاي  حأ ااحح م الحامل اامعح االاحاملييساات ححع اوح اام حلاي اقحعقا ااتح

عيي طحاءعقي بحيل ب ف يحيل   ق ي حي شقئحا اض عحاستىشيفحفمصحعقئحيل لطبحيل    حكفيسايحيتلعايحفميقحاملشيع عبحيإ ال ح

مللتجاااييلحالجااالاييبحيإاكين اااييحابتق يااائحياسااارحال ج ييحالجاااميزحاملليسااايت حيي ااالمحامل ااامعحاجق عاااتحاااالحابااات ا حابلظااام حيابتااالعيبحا

حي ي حابشام حاءيساا حي اقي ح فمي  اايح
ن
اب ق اةحاالحًااال ح عاساييحأيباتحااالحأاي يحاءعقااي حالح    اتحطاةحيق ااعح ن ايسحاب اايب حعق ااي

 ع وحييهحالجم ص ح

 : ال يوجد(قالساب)املتطلب 

 

HR640  إدارة الخدمة املدنية 

ل حلمق  حامل معحبراييلحاباالاحثيمل يعايحا أرحاف تحابالداتحذ اعطحيت ي طحالظقييحالجلاييحامللن ت ح ت ح عاساتحياماي اتحيل ا ائح

 اااذ حامل اضااا عحاااالحًاااال حصااا يغتحا سااارحال ج ييحيابس يساااييحيت اااج  حيأااائحاملشاااىاليحيبلااايسحابفااام حيتن  اااححابث يفاااتحابتلظ ق اااتح

لاييحياماتيااتحيل  اا  حالظقااييحالجاالاييحامللن اات حيساايت حلاي ااقحا ظاا حامل اضاا عحابواايحلاا حاماي ت اايحيإعااي طح  كاااتحاب قا ااييحيالجاا

 ايي مطحع وحالظقييحالجلاييحامللن تحطةحاقاىتحابي ميل ح

 : ال يوجد(السابق)املتطلب 

 

HR641  إدارة األداء 

  االمحامل اامعحعؤيااتحا يصااامطحذ اعطحاء اسبحأ ااحح نااهح مكااازحع ااوحناائحاااالحابف اا حاملفااي  ايحيابتاي اااقحاب ق ااةحبى ف ااتح  اعطحاء اسح اًااائح

امللظقاااايي حي  اااامفحامل اااامعحاباااااالاحع ااااوح، اااا حا اضاااا عح  اعطحاء اسحاثاااائح  ق ااااتحي  اااالافح ااااذ حاذ اعطحياب التااااتحثاااا  حل ا اااائحاب قاااائح

ل  ةحكخاااا طح يب اااتحبتماااق  حعقا اااتح  اعطح  اسحف يباااتحيالجاااا ايحاملجتافاااتحب اااذ حاب قا ااات حثيذضااايفتح قاااوحياذ اعطحيابتخاااا  حا سااارحا



حاب التاتحثا  حعقا اتح
ن
تبلبحا م حاسيعحعقا تحل    حاء اسحي سيب ب يحاملجتافتحياشينا يحيل ل  حالحا  حاملليسيتحب ي حي  ام ح ً احا

   اعطحاء اسحينظيمحاملكيفاطح اًئحامللظقت ح

 : ال يوجد(السابق)املتطلب 

 

HR642 تخطيط املسار الوظيفي 

لاا حلمااق  حامل اامعحبرايياالح ااالاحاملييساات ححثيمل مفااتحابشاايااتحبا ضااي يحاملت ا ااتحث لاايسحيلااا يمحاملساايعايحامل ل ااتحطااةحالظقااييحاءعقااي  ح

يااالحًااال ح ااذاحامل اامعحساا ك  حاباايااتحتااي عيلحع اااوح  اعطحعقا ااتحا ستىشاايفحابااذاتلبحياليتشااتحا  تقياااييحيابىفاايسايحياب ااالعايح

ابويحس فحتسيعلحع وحت زيزحالح يطحامل ل تحيلخا  حاملسيعايحاب ظ فلحباقلاقت حيلمكزحا اض عحامل معححتاملسي ابكيالتحيابتجيعاح

 ع وحالخيتحاب ماعايحامل ل تحياسرحال ج ييحثليسحاملسيعحايحاب ظ ف تحيإيماسحامل يثاليحييضعحالجا  ح

 : ال يوجد(السابق)املتطلب 

 

HR643  إدارة التفاوض 

املفااي   حاءسيساا تحتايحابماااتحثيبتفاايي حابف ااي حطاةحاختااافحاءعقااي حياءيساايطحامل ل اات حييلماابحابرحك اااحع ااوح  المحامل اامعحبااااالاح

ف اااا حيل ساااا  حا اااايعايحا لمااااي حيإ اعطحاب ااعااااييحيابتفاااايي  حيساااا فح ياااال حامل اااامعحثا اااايعحافااااي  ايحباتفاااايي  حاملفااااي   حياب قا ااااييح

الت اااااتحاملت ا اااااتحثيبتفااااا يي ح اًااااائحامللظقااااايي حييتضاااااقلحامل ااااامعحاجق عاااااتحاتل عاااااتحاااااالحامل ضااااا عييحيا سااااارحال ج ييحياب ضاااااي يحاًء

يابلظميااييحاملت ا اااتحثيبتضااايعاحيابتفااايي حيإ اعطحابتضااايعاح،شاااكئحف اااي حي ناا اجحاختافاااتحاااالحل ل اااييحابتفااايي حيامل ااايعايحاملماااققتح

 باقسيعلطحطةحالحفيظحع وحعالتييحلجيعيتحصح ت ح

 : ال يوجد(السابق)املتطلب 

 

HR691  موضوعات خاصة في إدارة املوارد البشرية 

ل حلمق  حامل معح ستىشيفحامل ض عييحامل يصمطحطةح  اعطحاملا اع حاب شاميتبحيسا فحاسايعلحابااالاحع اوحف ا حيل ا ائحاباليعحاباذ ح

ا ضاا عييحاثاائححلا يااهح  اعطحاملاا اع حاب شااميتحطااةحللف ااذحعاال حااالحاملفااي   حامل يصاامطحثلجاايمح اًاائحامللظقاات حيساا فح مكاازحامل اامعحع ااو

ل   قحامل اطحابتليفس تحيإ اعطحالة  طحابشيااتحيابتقى  حيع ملحاملي حابفىم  حيسيت حابلظمحيل ا ائحا اضا عح ًامىحاثائحابتخاا  ح

حاب ظ فلحيالظقييحابت ا حي  محاب  ملتحع وحاسرحال ج تحامل اع حاب شميت ح

 : ال يوجد(السابق)املتطلب 

 

 


