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البرنامج: بكالوريوس علوم سياسية
لغة التدريس: اللغة العربية

عدد الساعات الدراسية: 135 ساعة معتمدة
رسوم الساعة الدراسية الواحدة المعتمدة: 92 دينار بحريني و 700 فلس 

مدة الدراسة: 3-4 سنوات 

ماهي شروط القبول؟
ان يكون حاصال على شهادة الثانوية العامة او مايعادله بمعدل ال يقل    .1

عن 60%  أو ما يعادله.  

لماذا بكالوريوس علوم سياسية؟
تزويد الطالب بالمعرفة والمهارات الالزمة للمنافسة بقوة في سوق العمل.  .1

2.  لتطوير وتعزيز مهارات التواصل الكتابي والشفاهي للطلبة بما يعزز قدراتهم على اإلقناع  
والحوار الموضوعي.  

لتأسيس وتنمية وتعزيز مهارات البحث العملي لدى الطلبة، وتأهيلهم للداراسات العليا     .3
في حقول العلوم السياسية المختلفة.  

للمساهمة في التنشئة السياسية السليمة، وتعميق قيم المواطنة الصالحة وترسيخ     .4
القيم السياسية والوطنية القائمة على الحوار والتسامح واحترام اآلخر.  

ماهي مجاالت العمل المستقبلية؟
لدى خريجي العلوم السياسية الخيار في االلتحاق بمجموعة واسعة من الوظائف منها:

الشؤون الدبلوماسية.  ●
المنظمات الدولية واإلقليمية.  ●

الجامعات ومراكز البحوث.  ●
وسائل اإلعالم، ومؤسسات صناعة الرأي العام.  ●

منظمات المجتمع المدني.  ●
الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة ذات الصلة بالعمل السياسي واإلعالمي.  ●
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البرنامج: بكالوريوس العلوم السياسية
لغة التدريس: اللغة العربية

عدد الساعات الدراسية: 135 ساعة معتمدة
رسوم الساعة الدراسية الواحدة المعتمدة: 92 دينار بحريني و 700 فلس 

مدة الدراسة: 4 سنوات 

ماهي شروط القبول؟
أن يكون الطالب حاصاًل على شهادة الثانوية العامة أو مايعادلها بمعدل ال يقل      ●

عن 60 %  أو ما يعادله.  
لماذا بكالوريوس العلوم السياسية؟

تلبية احتياجات المجتمع في مملكة البحرين ودول المنطقة بتخريج كوادر من      ●
المتخصصين المؤهلين في حقل العلوم السياسية القادرين على حل المشكالت للعمل     
في المجال الدبلوماسي والمنظمات الدولية واإلقليمية ومنظمات المجتمع المدني     
والوزارات والمؤسسات العامة والخاصة ووسائل اإلعالم ومؤسسات صناعة الرأي العام.  
إعداد خريج ُمِلم بالمعارف األساسية والمتقدمة في فروع العلوم السياسية المختلفة،     ●

ويمتلك قدراً وافيًا من المهارات: الذهنية والعملية ومهارات االتصال والتفكير الناقد تؤهله    
لدخول سوق العمل والمساهمة في خدمة المجتمع.  

إعداد خريج قادر على البحث العلمي الجماعي والفردي في المجاالت المختلفة للعلوم     ●
السياسية.  

تأهيل الطلبة للدراسات العليا في مجال العلوم السياسية والمجاالت ذات العالقة.   ●

المساهمة في التنشئة السياسية وتعميق قيم المواطنة الصالحة وترسيخ القيم السلوكية     ●

والوطنية القائمة على الحوار الموضوعي والتسامح واحترام اآلخر.  

ماهي مجاالت العمل المستقبلية؟
الحقل الدبلوماسي.  ●

المؤسسات اإلعالمية العامة والخاصة.  ●
المؤسسات السياسية بالمملكة، ومراكز البحوث والدراسات.  ●

المؤسسات الحكومية واإلعالمية المختلفة.  ●
المنظمات اإلقليمية والدولية.  ●

كافة منظمات المجتمع المدني.  ●
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البرنامج: بكالوريوس نظم المعلومات اإلدارية
لغة التدريس: اللغة اإلنجليزية

عدد الساعات الدراسية: 135 ساعة معتمدة
رسوم الساعة الدراسية الواحدة المعتمدة: 92 دينار بحريني و 700 فلس

مدة الدراسة: 4 سنوات 

ماهي شروط القبول ؟
أن يكون الطالب حاصال على شهادة الثانوية العامة أو مايعادلها بمعدل ال يقل     ●

عن 60 %  أو ما يعادله.  
لماذا بكالوريوس نظم المعلومات اإلدارية؟

اكتساب الطلبة معرفة متقدمة في البنية األساسية لنظم المعلومات وتطويرها     ●
وتنفيذها وإدارتها في بيئة األعمال الحديثة.  

تنمية مهارات الطلبة العملية لتحليل المشكالت وتنفيذ الحلول ذات الصلة المطلوبة     ●
لمهنة احترافية في إدارة نظم المعلومات اإلدارية.  

تعليم الطلبة كيفية نقل معارفهم ومهاراتهم الفنية في بيئة األعمال وفهم لكيفية     ●
تأثير التكنولوجيا إيجابيًا على نجاح وتطوير األعمال.  

القدرة على تنفيذ مراجعة شاملة ألنظمة المؤسسة، مع التركيز على فهم كيفية     ●
)ERP System( استخدام وتطبيق نظم المعلومات المتكاملة  

توسيع نطاق معرفة الطلبة ببيئة األعمال من خالل تعريف الطلبة بكيفية إدارة موارد     ●
المعلومات المختلفة.  

فهم واستيعاب مفاهيم إدارة المعرفة وعملياتها، والتعرف على أنواع المعرفة وحلول    ●
وتقنيات إدارة المعرفة.  

.ماهي مجاالت العمل المستقبلية؟
أقسام نظم وتكتولوجيا المعلومات في القطاعين العام والخاص.  ●

شركات االتصاالت.  ●
الشركات الصناعية.  ●

المؤسسات التعليمية.  ●
المؤسسات المالية.  ●

إدارة المشاريع الصغيرة.  ●
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البرنامج: بكالوريوس  إدارة األعمال
لغة التدريس: اللغة العربية

عدد الساعات الدراسية: 135 ساعة معتمدة
رسوم الساعة الدراسية الواحدة المعتمدة: 92 دينار بحريني و 700 فلس

مدة الدراسة: 4 سنوات 

ماهي شروط القبول ؟
أن يكون الطالب حاصاًل على شهادة الثانوية العامة أو مايعادلها بمعدل ال يقل     ●

عن 60 %  أو ما يعادله.  

لماذا بكالوريوس إدارة األعمال؟
اكتساب الطلبة المعارف الخاصة لوظائف اإلدارة والتي تسمح لهم بدمج مهارات     ●

المعرفة والفهم بالمهارات العملية.  
التعرف على وظائف اإلدارة ضمن نظم الموارد البشرية، والتسويق، واإلنتاج والعمليات     ●

واإلدارة المالية والتنظيم.  
القدرة على حل المشكالت المعاصرة في مجال اإلدارة من خالل تطبيق مجموعة من     ●

األساليب التي تركز على التطبيقات العملية للمعرفة.  

ماهي مجاالت العمل المستقبلية؟
القطاعين الخاص والعام مثل المبيعات والتسويق وإدارة الموارد البشرية وإدارة     ●

العمليات والخدمات المالية وإدارة المشاريع الصغيرة.  
متابعة دراساتهم العليا.  ●
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البرنامج: بكالوريوس المحاسبة
لغة التدريس: اللغة العربية

عدد الساعات الدراسية: 135 ساعة معتمدة
رسوم الساعة الدراسية الواحدة المعتمدة: 92 دينار بحريني و 700 فلس

مدة الدراسة: 4 سنوات 

ماهي شروط القبول ؟
أن يكون الطالب حاصاًل على شهادة الثانوية العامة أو مايعادلها بمعدل ال يقل    ●

عن 60 %  أو ما يعادله.  

لماذا بكالوريوس المحاسبة؟
تزويد الخريج بالفهم والمعرفة الناقدة والتفصيلية في المحاسبة والمجاالت ذات    ●

العالقة التي يحتاجها سوق العمل.  
تطوير مهارات الخريج في استخدام التقنيات واألساليب المتخصصة في المحاسبة    ●

لتقديم الحلول المالئمة للمشكالت في بيئة العمل المعاصرة.  
تطوير مهارات الخريج في التواصل بشكل فعال مع أقرانه والمتخصصين، والعمل    ●

بمستوى اختصاصي ضمن فريق مع تحمل المسؤولية عن صناعة القرار وعن أعمال    
اآلخرين بشكل كبير.  

ماهي مجاالت العمل المستقبلية؟
مختلف الوظائف المحاسبية والمالية في القطاعين العام والخاص.  ●

مكاتب التدقيق وشركات المحاسبة.  ●
البنوك والمؤسسات المالية.  ●

فتح مشروعه الخاص في مجال تقديم خدمات مسك الدفاتر المحاسبية والمحاسبة    ●
المالية والرقابة الداخلية واحتساب األعباء الضريبية على المكلفين.  

متابعة دراسته العليا ونيل الشهادات المهنية واالحترافية في المحاسبة والتدقيق    ●
والمالية.  
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البرامج: ماجستير  إدارة األعمال /  ماجستير  إدارة الموارد البشرية / ماجستير  المحاسبة والتمويل 
لغة التدريس: اللغة العربية 

عدد الساعات الدراسية: 36 ساعة معتمدة
رسوم الساعة الدراسية الواحدة المعتمدة: 144دينار بحريني و200 فلس

مدة الدراسة: سنتان  

 
ماهي شروط القبول في برامج الماجستير؟

يشترط لقبول الطالب في برنامج الماجستير:

أن يكون حاصاًل على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها من جامعة أو كلية معترف بها   ●
من قبل وزارة التربية والتعليم في مملكة البحرين.  

أن تكون الدراسة في مرحلة البكالوريوس في نفس التخصص لدراسة الماجستير أو في      ●
تخصص يؤهله للدراسة فيه وفق الخطة الدراسية لذلك التخصص وبخالف ذلك يتوجب       
على الطالب اجتياز عدد من المقررات االستدراكية المعتمدة من قبل الجامعة والتي       

يحددها القسم المختص.   
الحد األدنى لقبول الطالب أن يكون حاصال على البكالوريوس بمعدل تراكمي )GPA( اليقل      ●

عن جيد أو مايعادله.  
يشترط لقبول الطالب المتقدم لدراسة أي من برامج الماجستير أن ينجح في امتحان تحديد      ●
مستوى اللغة اإلنجليزية المعتمد من طرف الجامعة أو عليه توفير شهادة التوفل       
)TOEFL( أو ما يعادلها بعالمة ال تقل عن )450(، وإال يلتزم الطالب خالل السنة األولى      

بدراسة واجتياز مادتين استدراكيتين بنجاح في اللغة اإلنجليزية تحدد من قبل الكلية.   
اجتياز الطالب مقابلة تجريها لجنة في القسم العلمي.  ●

اجتياز الطالب أي اختبارات يجريها القسم العلمي عند الحاجة.  ●
أن يقدم الطالب رسالتي تزكية يفضل أن تكون إحداهما من أحد أعضاء هيئة التدريس  ●

من الجامعة التي تخرج منها.  
أن يكون للمتقدم خبرة التقل عن سنة في المجال المهني المرتبط و يستثنى  ●

  من هذا الشرط الحاصلين على معدل تراكمي )GPA( اليقل عن )جيد جدا(
أو ما يعادله، على أن اليتجاوز عدد المقبولين بهذا االستثناء  

عن 50% من اجمالي الطالب.  

الوثائق المطلوبة للتسجيل في برامج البكالوريوس؟
إفادة تخرج الثانوية العامة وكشف الدرجات األصليين.  ●

معادلة شهادة الثانوية العامة الصادرة من خارج مملكة البحرين   ●
أو من المدارس الخاصة.   

نسخة من البطاقة الذكية سارية المفعول.  ●
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نسخة من جواز السفر ساري المفعول.  ●
شهادة فحص اللياقة الصحية من جهة معتمدة لدى وزارة الصحة.  ●

صور شخصية ) عدد 3 (.  ●

الوثائق المطلوبة للتسجيل في برامج الماجستير ؟ 
إفادة تخرج الثانوية العامة و كشف الدرجات األصليين.   ●

معادلة شهادة الثانوية العامة الصادرة من خارج مملكة البحرين أو من المدارس الخاصة.   ●
نسخة من البطاقة الذكية سارية المفعول.  ●

نسخة من جواز السفر ساري المفعول.  ●
شهادة فحص اللياقة الصحية من جهة معتمدة لدى وزارة الصحة.  ●

صور شخصية ) عدد 3 (.  ●
شهادة البكالوريوس ) الشهادة الحائطية وكشف الدرجات وإفادة التخرج ( األصلية      ●

مستوفية جميع التصديقات المطلوبة.  
رسالتي تزكية يفضل أن تكون إحداهما من أحد أعضاء هيئة التدريس من الجامعة التي تخرج منها.  ●
شهادة خبرة التقل عن سنة في المجال المهني المرتبط ويستثنى من شرط الخبرة      ●

الحاصلين على تقدير اليقل عن )جيد جدا( أو ما يعادله.  

1206 ُقدم هذا اإلعالن بموافقة األمانة العامة لمجلس التعليم العالي - رقم الموافقة  19) (-


