
 علوم السياسيةبكالوريوس في ال

 
 الخطة الدراسية

  2020-2019أعتمدت بداية من الفصل األول  

 
 الفصل األول( (السنة األولى

 رمز املقرر  اسم املقرر  الساعات املعتمدة املتطلب السابق

 POL 101 مدخل الى العلوم السياسية 3 -

 CS101 مهارات  الحاسوب 3 -

 ENG 101 (1)اللغة االنجليزية  3 -

 MATH101 رياضيات االعمال 3 -

 - (1) متطلب جامعة اختیاري  3 -

 

 الفصل الثانى ( (السنة األولى

 رمز املقرر  اسم املقرر  الساعات املعتمدة املتطلب السابق

 BA101 (1مبادىء االدارة ) 3 -

 ACC 101 (1مبادئ املحاسبة ) 3 -

ENG 101 3 ( 2اللغة االنجليزية) ENG1O2 

 HR106 حقوق اإلنسان 3 -

 POL 131 مبادئ العالقات الدولية 3 -

 

 

 الفصل األول( (السنة الثانية

 رمز املقرر  اسم املقرر  الساعات املعتمدة املتطلب السابق

 ARB101 اللغة العربية 3 -

 BA161 مقدمة في ريادة األعمال 3 -

 ECO 104 مبادئ االقتصاد الجزئي 3 -

 HBH105 حضارة البحرينتاريخ و  3 -

MATH 101 3 مبادئ االحصاء STA101 

 POL124 مبادىء قانون  3 -

 

 

 



 

 

 

 السنة الثانية )الفصل الثاني(

 رمز املقرر  اسم املقرر  الساعات املعتمدة املتطلب السابق

BA 101 3 مبادىء التسويق BA211 

POL 101 3 نظم سياسية مقارنة POL 121 

POL 124 3  دستوريقانون POL125 

POL 101 3 الفكر السياس ي القديم والوسيط POL211 

 - (2) متطلب جامعة اختیاري  3 -

ENG102 + POL101 3 قراءات سياسية باللغة االنجليزية POL 268 

 

 الفصل األول( (السنة الثالثة

 رمز املقرر  اسم املقرر  الساعات املعتمدة املتطلب السابق

POL 131 3  الدوليةاملنظمات POL234 

POL 101 3 علم االجتماع السياس ي POL251 

POL 131 3 الجغرافيا السياسية POL233 

POL 121 3 النظام السياس ي البحريني POL322 

POL 211 3 الفكر السياس ي الحديث واملعاصر POL312 

ECO 104 3 مبادئ االقتصاد الكلي ECO105 

 

 الفصل الثاني( (السنة الثالثة

 رمز املقرر  اسم املقرر  الساعات املعتمدة املتطلب السابق

POL 121 3 النظم السياسية العربية POL325 

POL 312 3 النظرية السياسية POL313 

POL 233 3 السياسة الخارجية املقارنة POL342 

 BA 303 أساليب البحث العلمي 3 -

POL 121 3 االدارة العامة POL 327 

 

 الفصل األول( (السنة الرابعة

 رمز املقرر  اسم املقرر  الساعات املعتمدة املتطلب السابق

BA 303 3 منهاج العلوم السياسية POL361 

POL 251 3 الرآى العام واإلعالم POL 354 

POL234 3 الدبلوماسية في النظرية واملمارسة POL343 



 POL362 تدريب ميداني 3 ساعة معتمدة 90

 - (1إختيارى ) متطلب تخصص 3 -

POL131+ 

POL 268 

 E-النظام اإلقتصادى الدولى 3

 

POL433 

 

 

 الفصل الثانى( (السنة الرابعة

 رمز املقرر  اسم املقرر  الساعات املعتمدة املتطلب السابق

POL 131+ 

 POL 268 

 E POL439-قضايا دولية معاصرة 3

 - (2إختيارى ) متطلب تخصص 3 -

POL 251 3  السياسيةالتنمية POL451 

POL 313 3 األخالقيات في السياسة POL465 

POL 433 3 نظريات العالقات الدولية POL434 

POL361 + POL362 3 بحث تطبيقي في العلوم السياسية POL 464 

 

 

 

 

 اإلختیاریةمقررات الجامعة 

 رمز املقرر  اسم املقرر  الساعات املعتمدة املتطلب السابق

 (1مجموعة )

 ISL101 الثقافة االسالمية 3 -

 ISL102 االخالق في االسالم 3 -

 ISL103 االسالم و قضايا العصر 3 -

 (2مجموعة )

 SPT101 موضوعات خاصة 3 -

 LFS102 تطوير مهارات التفكير واالتصال 3 -

 SOC101 مدخل الى علم االجتماع 3 -

 MAN101 االنسان و البيئة 3 -

 LIB101 مدخل الى علم املكتبات 3 -

CS104 3 تطبيقات حاسوب CS205 

 

 

 

 



 

 

 االختيارية  التخصص مقررات

 رمز املقرر  اسم املقرر  الساعات املعتمدة املتطلب السابق

POL 251 3 موضوعات خاصة فى العلوم السياسية POL 366 

POL 233 3 دول الجوار للوطن العربى POL432 

POL 312 3 أيدلوجيات سياسية معاصرة POL 414 

 POL251 3 األحزاب السياسية POL 353 

POL 233 3 دراسات إستراتيجية POL467 

POL 121 3 النظم اإنتخابية POL326  

POL 234 3 إدارة األزمات الدولية POL 436 

POL 343 3 مهارات التفاوض POL 431 

 


