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 األكادميية اليت تقدمها مؤسسات التعليم العاليالربامج  مؤسسة التعليم العالي

 اجلامعة العربية املفتوحة

 

 

 :واحلوسبةاملعلومات  تقنياتكلية 

  تقنيات املعلومات بكالوريوس يف

  واحلوسبة

 
 :الدراسات العامة عمادة

 بكالوريوس اللغة اإلجنليزية وآدابها 

 

 

 كلية إدارة األعمال:

  ختصص عمال إدارة األبكالوريوس يف

 أنظمة إدارية

  من استضافةعمال  األماجستري يف إدارة 

 (اجلامعة املاليزية املفتوحة
 

 اجلامعة األهلية

 

 كلية العلوم اإلدارية واملالية:

  العلوم املالية واملصرفية بكالوريوس يف 

  احملاسبة والعلوم املالية بكالوريوس يف 

  اإلدارة والتسويق بكالوريوس يف 

  نظم املعلومات اإلداريةبكالوريوس يف 

  االقتصاد واملال بكالوريوس يف 

  دكتوراه يف اإلدارة  بالتعاون مع جامعة

  برونيل(

 

 

 كلية اهلندسة:

  هندسة اهلاتف اجلوال بكالوريوس يف

 والشبكات 

  هندسة احلاسب اآللي بكالوريوس يف

 واالتصاالت 

 

 كلية تكنولوجيا املعلومات:

  املعلوماتتكنولوجيا بكالوريوس يف 

  األنظمة املوزعة والوسائط بكالوريوس يف

 املتعددة

  دكتوراه يف تكنولوجيا املعلومات وعلوم

 احلاسب اآللي  بالتعاون مع جامعة برونيل(

 
 
 

 

 
 كلية اآلداب والعلوم:

  التصميم الداخليبكالوريوس يف 

  اإلعالم والعالقات العامةبكالوريوس يف 

 

 
 

يف الكلية امللكية للجراحني 

 البحرين الطبية جامعة-إيرلندا 

 

 كلية الطب:

 دبلوم يف العلوم الطبية 

 بكالوريوس يف العلوم الطبية 

  الطب بكالوريوس يف 

 

 

 

 كلية التمريض والقبالة:

  برنامج التجسري– 

 العلوم يف التمريض  بكالوريوس 

  التمريض بكالوريوس العلوم يف 

 

 :والبحث العلمي كلية الدراسات العليا

  ماجستري العلوم يف إدارة الرعاية الصحية 

  اجلودة والسالمة يف ماجستري العلوم يف

 إدارة الرعاية الصحية 

  التمريضماجستري العلوم يف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مملكة البحرين

 وزارة التربية والتعليم

 الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي

 إدارة الاعتمادية والتراخيص

 قسم معايير الاعتماد والتراخيص

 الربامج األكادميية املسموح التسجيل بها يف مؤسسات التعليم العالي اخلاصة 
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 اجلامعة امللكية للبنات

 كلية العلوم املالية واإلدارية:

  الدراسات بكالوريوس إدارة األعمال يف

 املالية واملصرفية 

  املوارد بكالوريوس إدارة األعمال يف

 البشرية 

  إدارة األعمال بكالوريوس إدارة األعمال يف

 الدولية 

 التسويق إدارة األعمال يف بكالوريوس 

 
 كلية القانون:

  بكالوريوس يف القانون

 

 كلية الفنون والتصميم:

  أساسيات الفنون والتصميم دبلوم يف 

  الداخلي  تصميمالبكالوريوس الفنون يف 

  التصميم بكالوريوس الفنون يف

 اجلرافيكي 

  تصميم األزياء بكالوريوس الفنون يف 

 بكالوريوس يف التصميم املعماري  

  ماجستري يف إدارة التصميم 

  ماجستري يف الرسم والتصوير 

 كلية تكنولوجيا املعلومات:

 تقنية املعلوماتبكالوريوس العلوم يف 

 

 جامعة العلوم التطبيقية

 كلية العلوم اإلدارية:

  إدارة األعمال بكالوريوس يف 

 نظم املعلومات اإلدارية بكالوريوس يف 

  احملاسبة بكالوريوس يف 

 العلوم املالية واحملاسبة بكالوريوس يف 

 العلوم السياسية  بكالوريوس يف 

 ماجستري احملاسبة والتمويل 

 ماجستري يف إدارة املوارد البشرية 

 اهلندسة:كلية 

 جامعة لندن ساوث بنك( ستضافة منا برامج 

البدء بتنفيذ الربنامج يف الفصل األول من العام  

 (7102/7102األكادميي  

  هندسة مدنية وإنشاءاتبكالوريوس  

 بكالوريوس هندسة التصميم املعماري 

 كلية اآلداب والعلوم:

 علوم احلاسوب  بكالوريوس يف 

 التصميم الداخلي  بكالوريوس يف 

  التصميم اجلرافيكي  يفبكالوريوس 

 

 كلية احلقوق:

 احلقوق بكالوريوس يف 

 ماجستري يف القانون 

 ماجستري يف القانون التجاري 

 جامعة اململكة

 

 كلية احلقوق:

  دبلوم مشارك يف القانون 

 بكالوريوس يف القانون 

 :كلية إدارة األعمال

 يف إدارة األعمال العلوم  بكالوريوس 

  اإلدارة املالية العلوم يف بكالوريوس

 واحملاسبة

  املالية  اإلدارةالعلوم يف بكالوريوس

 واملصرفية

 

 كلية اهلندسة املعمارية والتصميم:

  بكالوريوس يف التصميم الداخلي 

 بكالوريوس العلوم يف اهلندسة املعمارية 

 
 

 

 

 

 

 كلية البحرين اجلامعية

 كلية إدارة االعمال:

  بكالوريوس علوم يف ادارة االعمال 

  ماجستري إدارة أعمال 

 كلية االتصال والوسائط املتعددة: 

بكالوريوس آداب يف االتصال والوسائط  

 املتعددة

 كلية تقنية املعلومات:

 بكالوريوس علوم يف تقنية املعلومات

 

 اجلامعة اخلليجية

 

 كلية العلوم املالية واإلدارية:

 إدارة املوارد البشرية  بكالوريوس يف 

 اإلعالم والعالقات العامة  بكالوريوس يف 

 احملاسبة والنظم املالية بكالوريوس يف 

 دبلوم يف إدارة املشاريع 

 كلية اهلندسة:

 هندسة التصميم الداخلي   بكالوريوس يف 

 كلية هندسة وعلوم احلاسوب:

 إدارة شبكات احلاسوب يف دبلوم 

  دبلوم يف تطوير مواقع االنرتنت وتطبيقات

 اهلواتف النقالة
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 أما الدوليةجامعة 

 

 كلية العلوم املالية واإلدارية:

  دبلوم يف نظم املعلومات اإلدارية 

 دبلوم مشارك يف نظم املعلومات اإلدارية 

 نظم املعلومات اإلدارية بكالوريوس يف 

  بكالوريوس العلوم يف الدراسات الدولية 

 ماجستري يف إدارة األعمال 

 

 :كلية دراسات احلاسوب

  دبلوم يف علوم احلاسوب 

 دبلوم مشارك يف علوم احلاسوب 

 بكالوريوس يف علوم احلاسوب 

 

 كلية اهلندسة:

  دبلوم يف هندسة تقنية املعلومات 

 دبلوم مشارك يف هندسة تقنية املعلومات 

  بكالوريوس العلوم يف هندسة

 امليكاترونكس

 

كلية طالل أبو غزالة اجلامعية 

 لألعمال

 

 كلية إدارة االعمال: 

 الدبلوم يف إدارة األعمال 

 :بكالوريوس يف إدارة األعمال بالتخصصات / املسارات التالية 

 اإلدارة .1

 احملاسبة الدولية  .2

 الدراسات اللوجستية .3

 املصارف اإلسالمية والتمويل .4
 

 املالية واملصرفية .5

 الريادة يف ادار ة االعمال واالعمال اإللكرتونية .6

 إدارة املوارد البشرية  .7

 التسويق .8
 

معهد البحرين للدراسات املصرفية 

 (BIBF)  واملالية

 

–مركز الدراسات األكادميية والتنفيذية 

BIBF )برامج استضافة  

 

 برامج جامعة بانغور 

 الدبلوم يف:

 الصريفة والدراسات املالية 

 احملاسبة والدراسات املالية 

 التمويل اإلسالمي 
 

 يف:البكالوريوس 

 الصريفة والدراسات املالية 

 احملاسبة والدراسات املالية 

 إدارة األعمال والدراسات املالية 

 

 

 

 برامج جامعة لندن

 بكالوريوس يف االقتصاد واالدارة 

 
 برامج جامعة ديبول

   املاجستري يف إدارة األعمالMBA) 

 ماجستري العلوم يف املوارد البشرية 

  املاليةماجستري العلوم يف العلوم 

 سرتاثيكاليدبرامج جامعة 

   املاجستري يف إدارة األعمالMBA) 

 

 مالحظة: 

 

واخلطابات الصادرة عن االمانة العامة  م2016 نوفمرب 15 بتاريخ( 33رقم  جملس التعليم العالي  اجتماعمت حتديث هذه القائمة وفق  .1

 املذكورة.تنفيذا للقرارات الصادرة من جملس التعليم العالي يف جلسته جمللس التعليم العالي 

سوف يتم حتديث هذه القائمة إذا ما أصدر جملس التعليم العالي قرارات بشأن الربامج األكادميية مبؤسسات التعليم العالي اخلاصة،  .2

 ويف هذه احلالة لن تسري القرارات اجلديدة على الطلبة املنتظمني بالدراسة.

كما نود إحاطتكم بأن األمانة العامة جمللس التعليم العالي تقوم بالتصديق على املؤهالت العلمية املمنوحة من مؤسسات التعليم  .3

العالي اخلاصة الواردة أعاله، يف حال استيفاء هذه املؤهالت للوائح الداخلية للمؤسسة واللوائح املنظمة لشؤون التعليم العالي يف 

 مملكة البحرين.

وعليه فإن أي طالب حيمل إفادة صادره له من األمانة العامة جمللس التعليم العالي مبملكة البحرين بتصديق مؤهالته، فإن هذه اإلفادة  .4

 تؤهله الستكمال دراسته العليا.
 

 م7102 مارس 01تاريخ إصدار القائمة: 


