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إدارة اﻋﻤﺎل

مدة البرنامج

المقدمة وأهداف البرنامج

لمحة عن الخريجين

الفرص الوظيفية

تخصص مُ نفرد 8 :فصول دراسية (دوام كامل)
تخصص مُ زدوج 9 :فصول دراسية (دوام كامل)

سيكون خريجو البكالوريوس في إدارة األعمال على دراية واسعة ببيئة األعمال،
باإلضافة إلى المهارات التقنية والتوظيفية.

متطلبات القبول في البرنامج

سيكون خريجو البكالوريوس في إدارة األعمال على دراية واسعة ببيئة
األعمال ،باإلضافة إلى المهارات التقنية الالزمة لتمكينهم من النجاح في
مهنتهم المختارة.

يفتح البرنامج للخريج العديد من المجاالت الوظيفية ،على سبيل
المثال ال الحصر:

سيكتسب الخريجون المهارات التي تمكنهم من اختيار مجالهم الوظيفي بنجاح،
سواء أكان ذلك في مجال المحاسبة ،أو الخدمات المصرفية والمالية ،أو إدارة
شؤون الموارد البشرية ،أو إدارة األعمال ،أو التسويق.

على المتقدم أن يجتاز المستوى المطلوب في اللغة اإلنجليزية والرياضيات،
وذلك إما عن طريق:
• اجتياز اختبارات تحديد المستوى في اللغة اإلنجليزية والرياضيات عند
المستوى المطلوب للقبول في بوليتكنك البحرين ،أو
• اجتياز اللغة اإلنجليزية والرياضيات في برنامج التأسيس األكاديمي
()CAP

التخصصات
•
•
•
•
•
•

محاسبة.
خدمات مصرفية ومالية.
إدارة الموارد البشرية.
إدارة األعمال.
تسويق.
تخصص مزدوج (أي تخصصين مما سبق).

يهدف برنامج البكالوريوس في إدارة األعمال إلى تأهيل الخريجين ليكونوا:
•
•
•
•
•
•

مؤهلين بمتطلبات العمل ومهارات القرن الواحد والعشرين ،ومُ دعَّمين
بمهارات خاصة بمجاالت العمل الرئيسة.
على معرفة بالمعايير القانونية واألخالقية والمهنية.
ملمين بأحدث أدوات وتقنيات العمل ،ليكونوا مرنين وقابلين للتكيف في
أماكن العمل.
مهرة ،جاهزين للعمل ،ومستعدين للتعلم مدى الحياة.
يمتلكون المهارات المطلوبة الختيار الحل األمثل لمشكلة معينة وتنفيذها
وفقً ا للمعايير المهنية.
يمتلكون المهارات التي تمكنهم من العمل بفعالية ضمن فرق ،وطرح
أفكارهم بشكل متماسك كتابيًا وشفويًا على مجموعة من الجماهير.

كما سيكونون قادرين على:
• إظهار معرفة تخصصية في حقول إدارة األعمال الرئيسة ،وفهم شامل
لطبيعة التغيرات في بيئة العمل.
• تقييم التوجهات المتعددة لألعمال ،وتبني استراتيجيات (محددة وغير
محددة) بحسب ظروف العمل.
• ممارسة العمل كمحترفين باستخدام مهارات القرن الواحد والعشرين.
• امتالك كفاءات أخرى تعتمد على التخصص المدروس.

التسويق:

•
•
•
•
•

إدارة العالمات التجارية.
التسويق بالمحتوى.
إدارة التسويق الرقمي.
تحليل األسواق.
نسق التسويق.
مُ ِّ

•
•
•
•

مدير إنتاج.
إدارة العالقات العامة.
مدير تنفيذي.
أخصائي وسائل إعالم اجتماعية.

إدارة:

•
•
•
•

محاسب تنفيذي.
إدارة األعمال.
باحث أعمال.
استشاري فعاليات.

•
•
•
•

مستشار إداري.
مدير العمليات.
مُ شرف إنتاج.
إداري مشاريع.

الخدمات المصرفية والمالية:
•
•
•
•

مصرفي تجاري.
تاجر سلع.
مصرفي شركات.
أمين صندوق.

•
•
•
•
•

محاسب قانوني.
مدير مالي.
محاسب شركات.
محاسب إداري.

• مدقق خارجي أو شريك تدقيق
أو مُ شرف تدقيق.
• مراجع داخلي.
• مستشار ضريبي.

المحاسبة:

•
•
•
•

إدارة الموارد البشرية:

• مُ دير عام.
• شريك أعمال الموارد البشرية.
• مُ دير الموارد البشرية.

مدير مالي.
مستثمر مصرفي.
مُ حلل محافظ استثمارية.
مُ حلل أوراق مالية.
وسيط أسهم.

• مشرف موارد بشرية.
• أخصائي موارد بشرية.
• مستشار إداري.

التعليم والتقييم

االعتمادات والشراكات

يتم تقديم البرنامج من خالل مجموعة متنوعة من المحاضرات التفاعلية التي
يتم تقديمها في القاعات الدراسية ،وتتضمن تحليل سيناريو الحالة ،ومهام حل
المشكالت ،ومشروعات بحثية ،وورش عمل مختبرات الحاسوب ،واستضافة
متحدثين ،ومنتديات ومناقشات عبر اإلنترنت ،والتعلم الذاتي ،واإلعداد إلدارة
المشاريع المُ صغَّ رة ،وأنشطة جماعية.

• م إعتماد تخصص المحاسبة من جمعية المحاسبين القانونيين
المعتمدين( ، )ACCAويتم إعفاء الطالب من  9مواد .وكذلك فإن
تخصص المحاسبة مُ عتمد من قبل معهد تشارترد للمحاسبين اإلداريين
( )CIMAوي ُعفى الطالب من  9مواد .وتسعى بوليتكنك البحرين
للحصول على اعتمادات في تخصص المحاسبة من هيئات دولية أخرى.
• تم اعتماد تخصص التسويق من قبل معهد تشارترد للمحاسبين اإلداريين
( ،)CIMAويحصل الطالب على إعفاء من  7مواد .والتخصص مُ عترف
به من قبل منصة إدارة وسائل اإلعالم االجتماعي ( ،)Hootsuiteمع
الحصول على شهادة من ( )Hootsuiteفي مجال التسويق االجتماعي،
ويتم إدراج الحاصلين على الشهادة ضمن قائمة مجلس المهنيين في
التسويق االجتماعي .
• جميع التخصصات األخرى مُ عتمدة من قبل معهد تشارترد للمحاسبين
اإلداريين ( ،)CIMAويتم إعفاء الطالب من  7مواد.

تقييم الطالب يتم على أساس اإلنجازات ،وأساليب التقييم تكون كما يلي:
•
•
•
•
•
•

تنفيذ المشروعات العملية.
التقارير الخطية /المشروعات /ملفات األعمال /المقاالت /سجالت التقدم
المكتوبة.
العروض التقديمية.
دراسة الحالة.
االختبارات واالمتحانات.
المشاريع البحثية.

قد تكون التقييمات مزيجً ا بين العمل الفردي والعمل الجماعي.

المشروع العملي
في السنة النهائية من البرنامج ،يطلب إلى الطالب إكمال فصل دراسي كامل
(المشروع العملي) في التعامل مع مشكلة أعمال حقيقية .وينطوي
ذلك في كثير من األحيان على التواجد في مكان العمل لمدة  12إلى 15
أسبوعً ا ،والعمل على حل المشكلة التي تحددها الشركة المتعاونة ،ومن
ثم إعداد تقرير أكاديمي باإلضافة إلى تقرير العميل المحدد وتسليمه.

المؤهالت

ملخص هيكل البرنامج

• البكالوريوس في إدارة األعمال (تخصص محاسبة)
• البكالوريوس في إدارة األعمال (تخصص خدمات مصرفية ومالية)
• البكالوريوس في إدارة األعمال (تخصص إدارة موارد بشرية)
• البكالوريوس في إدارة األعمال (تخصص إدارة)
• البكالوريوس في إدارة األعمال (تخصص تسويق)
• البكالوريوس في إدارة األعمال (تخصص مُ زدوج)
 oالبكالوريوس في إدارة األعمال (تخصص محاسبة وتخصص خدمات
مصرفية ومالية)
 oالبكالوريوس في إدارة األعمال (تخصص محاسبة وتخصص إدارة موارد
بشرية)
 oالبكالوريوس في إدارة األعمال (تخصص محاسبة وتخصص تسويق)
 oالبكالوريوس في إدارة األعمال (تخصص خدمات مصرفية ومالية وتخصص
إدارة موارد بشرية)
 oالبكالوريوس في إدارة األعمال (تخصص خدمات مصرفية ومالية وتخصص
إدارة)
 oالبكالوريوس في إدارة األعمال (تخصص خدمات مصرفية ومالية وتخصص
تسويق)
 oالبكالوريوس في إدارة األعمال (تخصص إدارة موارد بشرية وتخصص إدارة)
 oالبكالوريوس في إدارة األعمال (تخصص إدارة موارد بشرية وتخصص
تسويق)
 oالبكالوريوس في إدارة األعمال (تخصص إدارة وتخصص تسويق)
 oالبكالوريوس في إدارة األعمال (غير مصدق) :وهو عبارة عن شهادة عامة
في إدارة األعمال ،بدون تخصص في مجال مُ عين ،ولكن الحاصل عليها
ي ُمنح البكالوريوس في إدارة األعمال.
 oالدبلوم في إدارة األعمال :ويمنح للطالب الذين لم ي ُكملوا شروط الحصول
على شهادة البكالوريوس ،ولكنهم لديهم ساعات مُ عتمدة كافية
للحصول على الدبلوم.

للحصول على درجة البكالوريوس في إدارة األعمال ،يجب على الطالب إكمال
برنامج دراسي مدته أربع سنوات .وأربع سنوات ونصف السنة في حالة
التخصص المزدوج.
خالل السنتين األولى والثانية ،سيتلقى الطالب مقررات أساسية في مجال
األعمال تمثل البنية األساسية لمواد تخصصهم.
تتم دراسة مواد التخصص في السنتين الثالثة والرابعة .والتخصصات
المتوافرة حاليًا هي :المحاسبة ،والخدمات المصرفية والمالية ،وإدارة الموارد
البشرية ،واإلدارة ،والتسويق .وعلى جميع الطالب إكمال المشروع العملي
بناء على تخصصهم.
اإلرشاد األكاديمي متوافر باستمرار للطالب خالل سنوات دراستهم
لبكالوريوس إدارة األعمال.

لالستعالم
مركز معلومات الطالب
بوليتكنك البحرين
الحرم التعليمي بمدينة عيسى ،المبنى رقم 8
ساعات الدوام 9 :صباح ًا إلى  3مساءً ،
من األحد إلى الخميس
+973 1789 7000
+973 1789 7009
studentinfo@polytechnic.bh
www.polytechnic.bh

