
بكالوريوس في
إدارة اللوجستيات العالمية



الفرص الوظيفية

عند التخرج يمكن للطالب التقدم لشغل مناصب في اإلدارة الوسطى 
واألدوار األخرى، كأن يكون مهني لوجستيات، أو محلل سياسات 

النقل والبيئة، أو استشاري ومهني تخطيط... وغير ذلك من المناصب 
القيادية في مجال خدمات النقل.

يمكن للطالب البحث عن وظيفة في المجاالت التالية: 

• إدارة الموانئ والمالحة البحرية. 
• إدارة شؤون الطيران والشحن الجوي.

• إدارة عمليات الطرق والسكك الحديدية.
• إدارة التخزين والجرد.

• إدارة سلسلة التوريد.
• تطوير السياسات الحكومية.

• إنفاذ القانون والدفاع.
• إدارة حركة المسافرين ونقل الركاب.

• المنظمات اللوجستية الدولية.
• إدارة الخدمات اللوجستية الحضرية وتدفق الحركة المرورية.

لمحة عن الخريجين
الخريجون الحاصلون على البكالوريوس في إدارة اللوجستيات العالمية 

قادرون على:

• حل مشكالت المسائل اللوجستية.
• شرح كيفية عمل شبكات النقل البري والبحري والجوي.

• تطبيق التحليل والتفكير النقدي إليجاد حلول لمشكالت النقل والخدمات 
اللوجستية.

• فهم كيفية عمل الموانئ في الصناعة العالمية.
• تحليل قضايا الطاقة والنقل الحرجة.

• تطبيق مبادئ تخطيط النقل الحضري واإلقليمي في مملكة البحرين.
• تحليل اآلثار البيئية للصناعة وإيجاد حلول للمشكالت.

مدة البرنامج
8 فصول دراسية )دوام كامل(

متطلبات القبول في البرنامج
على المتقدم أن يجتاز المستوى المطلوب في اللغة اإلنجليزية والرياضيات، 

وذلك إما عن طريق:  

• اجتياز المستوى المطلوب من اختبار تحديد المستوى في بوليتكنك 
البحرين، أو

• اجتياز برنامج الشهادة في اإلعداد األكاديمي.

المقدمة وأهداف البرنامج
يعتبر قطاع النقل واللوجستيات قطاًعا محورًيا لتحقيق طموحات رؤية البحرين 

االقتصادية 2030، ويشمل القطاع سلسلة من الوسائط المختلفة التي 
أطلق عليها -حينما انضمت إلى بعضها البعض- “سلسلة التوريد العالمية”، 

وهي تضم هيكلة منفصلة من الصناعات ولكنها مترابطة. وتشمل هذه 
الصناعات: المالحة البحرية، والموانئ، والطيران، والطرق، والسكك الحديدية، 

والتخزين، واإلمداد.

يهدف برنامج البكالوريوس في إدارة اللوجستيات العالمية إلى:
• إعداد الطالب لشغل مناصب قيادية في قطاع يواجه تحديات كبيرة 

ويتيح فرًصا هائلة.
• تزويد الطالب بالمهارات الالزمة للتعامل مع المتغيرات التي تطرأ على 

طريقة تكيف أنظمة وشبكات النقل مع الظروف الخارجية.
• تطوير قدرة الطالب على التفكير النقدي وتحليل الفرص الناشئة عن 

تكييف وتطوير وسائل النقل المختلفة، وكيفية تخطيط سالسل التوريد 
العالمية وإدارة شبكات النقل بشكل فعال.

• رفع مستوى الوعي باالهتمامات البيئية المتزايدة المتعلقة بمجالي 
النقل المحلي والعالمي، بما في ذلك إمدادات الطاقة، وأنواع الوقود 

البديلة، وانبعاثات الكربون.

يمكن للطالب اختيار تطوير فهمهم لواحد من القطاعات األربعة التي ينظر 
إليها على أنها حاسمة بالنسبة إلى مستقبل صناعة الخدمات اللوجستية 

في مملكة البحرين. هذه القطاعات تشمل: الخدمات اللوجستية البحرية، 
والخدمات اللوجستية الجوية، وإدارة سلسلة التوريد وأمن النقل.



Year 1 Year 2

• Managing	in	the	Transport	&	
Logistics	Environment

• Freight	&	Warehouse	Operations
• International	Transport	

Geography
• Humanitarian	Aid	&	Disaster	
Relief

• Introduction	to	Supply	Chains	&	
Procurement

• Introduction	to	Information	
Systems

• International	Organisations	for	
Transport	&	Communication

• Passenger	Transport	
Management

• Managing	Operations	&	
Resources

• Maritime	Shipping	Systems	&	
Practices

• International	Air	Cargo
• International	Transport	Law
• Introduction	to	Accounting

Year 3 Year 4

• Urban	Public	Transport
• Research	Methodologies
• Inventory	&	Warehouse	

Management
• Economics	&	Finance
• Aviation	Security

• Transport	&	Energy
• Transport	Communications
• Industry	Based	Project	
		(60	credits)

Teaching and Assessment
Teaching	will	focus	on	a	student-centred	approach	and	
developing	learner	autonomy.	Level	7	and	8	courses	are	
specifically	aimed	at	developing	the	skills	that	a	future	
manager	in	the	sector	requires.	There	is	also	a	purposeful	
move	toward	more	independent	learning	and	research	so	
the	student	develops	advanced	managerial	skills.	Students	
will	be	expected	to	think	critically	around	problems,	seek	
solutions	and	communicate	in	an	industry	specific	way.

Qualifications
To	be	awarded	a	Bachelor	of	International	Logistics	
Management,	students	must	achieve	480	credits	meeting	
specified	requirements.	Students	may	also	study	the	
required	courses	to	receive	the	following	embedded	
qualifications	from	the	Chartered	Institute	of	Logistics	and	
Transport	International:

•	 CILT	Certificate	in	Logistics	and	Transport.
•	 CILT	Professional	Diploma	in	Logistics	and	Transport.

Students	may	also	exit	with	a	Diploma	in	Logistics	and	
Transport	upon	achieving	240	credits	which	meet	the	
specified	requirements.

Accreditation and Partnerships
•	 Chartered	Institute	of	Logistics	and	Transport	(CILT	UK).
•	 Chartered	Institute	of	Logistics	and	Transport	

International	(CILTi)
•	 The	Bachelor	of	International	Logistics	Management	

includes	embedded	qualifications	from	the	Chartered	
Institute	of	Logistics	and	Transport	(CILT).

Indicative Programme Structure

Industry Project
The	more	advanced	courses	focus	increasingly	on	industry	
placement.	The	intention	is	to	give	students	an	industry	
experience	prior	to	graduation	as	well	as	providing	them	
an	opportunity	to	develop	their	own	industry	networks.

التعليم والتقييم
تركز أساليب العملية التعليمية على الطالب باعتباره محوًرا لها، وتطوير 

استقاللية المتعلم. وتهدف مواد المستويين السابع والثامن بشكل خاص 
إلى تطوير المهارات التي تبنى عليها شخصية المدير المستقبلي في هذا 

القطاع. لقد تم اتخاذ خطوة مهمة تهدف إلى جعل أساليب التعلم أكثر 
استقاللية من أجل تطوير المهارات اإلدارية لدى الطالب، الذي يتوقع منه أن 

يمتلك القدرة على التفكير النقدي عند مواجهة المشاكل، والسعي إلى 
إيجاد الحلول، والتواصل بأسلوب يعكس الكفاءة الالزمة في هذا القطاع.

المؤهالت
للحصول على شهادة البكالوريوس في إدارة اللوجستيات العالمية، يجب 

على الطالب تحقيق 480 ساعة معتمدة بحسب المتطلبات المحددة. يمكن 
للطالب أيًضا  دراسة المقررات المطلوبة للحصول على المؤهالت التالية من 

 :(CILT) معهد تشارترد للوجستيات والنقل

• شهادة معهد CILT في النقل واللوجستيات.
• دبلوم معهد CILT المهني في النقل واللوجستيات.

وبإمكان الطالب أيًضا التخرج بدبلوم في اللوجستيات والنقل عند تحقيق 240 
ساعة معتمدة وفًقا لما هو مقرر.

االعتمادات والشراكات

(CILT-UK) معهد تشارترد للوجستيات والنقل – المملكة المتحدة •
(CILTi) معهد تشارترد للوجستيات والنقل الدولي •

• تتضمن شهادة البكالوريوس في إدارة اللوجستيات الدولية بعض 
المؤهالت المعتمدة من قبل معهد تشارترد للوجستيات والنقل 

.(CILT)

المشروع العملي
كلما تطور مستوى المقررات الدراسية، تزايد التركيز على العمل الميداني، 
والغرض من ذلك هو إمداد الطالب بالمعرفة الالزمة عن القطاع قبل التخرج، 
فضًلا عن توفير الفرصة له لتطوير شبكة عالقاته واتصاالته الخاصة بالقطاع.

الهيكل اإلرشادي للبرنامج:

Contact
Student	Information	Centre
Bahrain	Polytechnic
Isa	Town	Campus,	Building	8
Working	Hours:	9	am	to	3	pm,	
Sunday to Thursday

+973	1789	7000
+973	1789	7009
studentinfo@polytechnic.bh
www.polytechnic.bh

لالستعالم
مركز معلومات الطالب

بوليتكنك البحرين
الحرم التعليمي بمدينة عيسى، المبنى رقم 8

ساعات الدوام: 9 صباحًا إلى 3 مساًء،
من األحد إلى الخميس

+973	1789	7000
+973	1789	7009

studentinfo@polytechnic.bh
www.polytechnic.bh

السنة الثانيةالسنة األولى

• إدارة بيئة الخدمات اللوجستية والنقل.
• عمليات الشحن والتخزين.

• جغرافيا النقل الدولي.
• المساعدات اإلنسانية واإلغاثة في 

حاالت الكوارث.
• مقدمة في إدارة سالسل اإلمداد 

والتوريد.
• مقدمة في نظم المعلومات.

المنظمات الدولية للنقل واالتصاالت.  •
إدارة نقل الركاب.  •

إدارة العمليات والموارد.  •
أنظمة وممارسات الشحن البحري.  •

الشحن الجوي العالمي.  •
قانون النقل الدولي  •

مقدمة في المحاسبة.  •

السنة الرابعةالسنة الثالثة

النقل الحضري العام.  •
منهجيات البحث.  •

إدارة المخزون والمخازن.  •
االقتصاد المالي.  •

أمن المالحة الجوية.  •

النقل والطاقة.  •
اتصاالت النقل.  •

المشروع العملي )60 ساعة   •
معتمدة(.




