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املقدمة

فمنذ عقدين ونيف يقوم القطاع العام واخلا�ص ببذل جهود كبرية لتطوير قطاعي املال واالعمال لي�صبحا رافدين رئي�سني من روافد االقت�صاد
الوطني ،حيث �ساعد تطويرهما على زيادة عدد امل�شاريع اال�ستثمارية يف هذا القطاع ويف زيادة حجمه ،وليتحقق منو اقت�صادي حقيقي يجب ايجاد
�إبداعا ديناميكيا  ،يعتمد من خالله على املهارات الإن�سانية �أكرث منها على املرافق التجارية وال�صناعية يف العملية الإنتاجية  .ومبا �أن قطاع االعمال
يعد الأكرث �إنتاجية من بني القطاعات االخرى فيما يتعلق باملردود الربحي واال�ستثماري ومبا يوفره من فر�ص متميزة ململكة البحرين لأحداث تغري
نوعي يف الرقي واالبداع واالبتكار ،ف�إيجاد منوذجا تعليميا مهنيا مميزا يف ادارة االعمال �سيعزز الطاقات الوطنية االبداعية املتخ�ص�صة و�سي�ساعد
على اثراء قطاع االعمال واملال ب�شكل يزيد من حجم �صادراته وعلى �إيجاد فر�ص عمل جديدة من خالل ا�ستقطاب اال�ستثمارات اخلارجية ومن ثم
العمل على تثبيت مكانة البحرين كمركز حموري على م�ستوى املنطقة.
ويف ظل النمو املت�سارع لقطاعي املال واالعمال تتزايـد احلاجـة الى متخ�ص�صني على درجـة عاليـة من املعرفة والكفاءة واملهارة التحليليـة للعديد من
التخ�ص�صات املتعلقة بها ،وي�أتي ت�أ�سي�س كلية طالل ابو غزالة اجلامعية لالعمال لتطرح برامج اكادميية متخ�ص�صة لتتوجه مبخرجاتها نحو التطور
واالبداع وحتقيق متطلبات �سوق قطاع الأعمال ولتكون القوة الدافعة للنقل املعريف وجتذير الريادة والإبداع املهني واالبتكار املعريف وت�شجيع عنا�صر
الريادة يف مرافق االقت�صاد الوطني وبناء الطاقات الوظيفية اخلالقة لتحقيق ر�ؤية جاللة امللك املتعلقة بتنمية املوارد االقت�صادية واالجتماعية من
�أجل نقل االقت�صاد الوطني لي�صبح اقت�صاد ًا متينا مرتكز ًا على الكفاءات املحلية.

التحديات التعليمية

من اهم التحديات التي يواجهها قطاع التعليم على م�ستوى املنطقة:
•مواكبة متطلبات �سوق العمل املتنامية لكفاءات مبهارات فنية عالية يف ادارة االعمال
•زيادة عدد خريجي اجلامعات وتناق�ص فر�ص العمل
• • طابع البيئة التعليمية ال�شائع والذى �أدى الى �ضعف رغبة الطلبة للتعلم واكت�ساب املعرفة

الدوافع

من ابرز الدوافع لت�أ�سي�س كلية طالل ابو غزالة لالعمال هي على النحو التايل:
•زيادة الطلب على التعليم املتميز والتوجه نحو بناء متكامل لقوى عاملة حملية واقليمية قادرة على املناف�سة عامليا
• احلاجة الى تعليم مناف�س دوليا من �أجل اعداد اجيال قادرة على التعامل مع العوملة ولديه املهارات االبداعية والريادية
• توجه مملكة البحرين نحو تطوير التعليم واعداده ليكون مركزا اقليميا
• نحو  %50من تعداد ال�سكان يف املنطقة هم من دون �سن � 20سنة يتم اال�ستفادة من طاقاتهم من خالل التاهيل والتدريب
•امل�س�ؤولية االجتماعية مل�ؤ�س�سة طالل ابو غزالة نحو بلورة خرباتها املهنية التي امتدت الكرث من اربعني عاما وت�سخريها نحو �صناعة الطاقات
ال�شبابية

اال�سرتاتيجية

ترتكز ا�سرتاتيجية كلية طالل ابو غزالة اجلامعية لالعمال على تقدمي تعليم جامعي نوعي ملواكبة متطلبات �سوق العمل واملتغريات االقت�صادية
والتنموية واملالية وبناء بيئة تعليمية تقوم على اعداد �أجيال تقوى على مواجهة التحديات امل�ستقبلية وامل�ساهمة يف تطوير قطاع االعمال والنهو�ض به
لتنمية االقت�صاد البحريني والعربي .وتقوم ر�ؤيتها على اعداد االجيال املهنية القادرة على دعم تنمية االعمال واالقت�صاد من خالل تعليم جامعي
عايل اجلودة يركز على التميز واالبداع والريادة ،ور�سالتها على ت�أ�سي�س كلية جامعية متخ�ص�صة رائدة يف املنطقة ت�سهم يف:
•تر�سيخ مفهوم التعلم والتعليم املتميز
•تعزيز نوعية البحث العلمي وامل�شاريع ذات ال�صله
•ت�شجيع التعاون البناء وامل�شاركة الفعالة يف خدمة املجتمع
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التخ�ص�صات االكادميية

تطرح الكلية بكالوري�س ادارة االعمال يف التخ�ص�صات االكادميية التالية :
املحا�سبة الدولية ـ حيث يركز على تعليم املبادئ اال�سا�سية يف املحا�سبة واالقت�صاد واالدارة والت�سويق مبا يف ذلك الريا�ضيات لالعمال وحتليالتها،
وال�صريفة واملال ،واملعايري والتدقيق ،وحتليل االنظمة واملالية والنظم املحا�سبية ،واملحا�سبة بالتكلفة ،واجلنائية ،واملتعلقة بامل�ؤ�س�سات ،واملحا�سية
املتقدمة ،باال�ضافة الى تعليم اال�س�س االكادميية والنظريات العلمية والتقنيات العملية وخا�صة فيما يتعلق بتطبيقات امل�ؤ�س�سات التجارية والبنوك
وب�أحدث و�سائل و�أ�ساليب التقنيات يف اطار املعايري العاملية  .وي�شمل ذلك تعليم طرق التحليل والت�صمييم للنظم املحا�سبية بهيكليات متعددة وا�س�س
التطوير باال�ضافة الى درا�سة نظريات تطوير النظم املحا�سبية يف جميع مراحلها والتي ت�شمل منذجة وحتليل املتطلبات  ،ت�صميم وهيكلة النظم
املحا�سبية ،تنفيذ الت�صميم والهيكلية ،اليات التوثيق والفح�ص  ،ونظريات ادارة امل�شاريع .
االدارة حيث يركز على تعليم املبادئ اال�سا�سية يف املحا�سبة واالقت�صاد واالدارة والت�سويق مبا يف ذلك الريا�ضيات لالعمال وحتليالتها ،وادارة
العمليات ،وادارة اال�ستثمارات وامل�شاريع ،وادارة اجلودة ال�شاملة وادارة املوارد الب�شرية ،وادارة املعرفة واالعمال ،وحتليل االنظمة االدارية .املتقدمة،
باال�ضافة الى تعليم اال�س�س االكادميية والنظريات العلمية والتقنيات العملية وخا�صة فيما يتعلق بتطبيقات امل�ؤ�س�سات التجارية وال�صناعية وب�أحدث
و�سائل و�أ�ساليب التقنيات يف اطار املعايري العاملية  .وي�شمل ذلك تعليم طرق التحليل والت�صمييم للنظم االدارية بهيكليات متعددة وا�س�س التطوير
باال�ضافة الى درا�سة نظريات النظم االدارية وتزويد الطلبة باملعارف واملهارات ال�ضروريـة القادرة على متكينهم من ادارة املوارد والعمليات ب�شكل
امثل.
العلوم اللوج�ستية ـ حيث يركز على تعليم اال�س�س االكادميية والنظريات العلمية والتقنيات العملية للعلوم اللوج�ستية وت�شمل ادارة العمليات والنقل
واجلودة ال�شاملة واملخازن واملوارد ،باال�ضافة الى املبادئ اال�سا�سية يف املحا�سبة واالقت�صاد واالدارة والت�سويق وريا�ضيات االعمال وحتليالتها.
كما وي�شمل هذا التخ�ص�ص على تعليم مبادىء ادارة �سل�سلة التوريد ،وتخطيط املوارد ،وادارة الوقت ،واللوج�ستيات املتعلقة بامل�ساعدات االن�سانية
والتوريد والنظم االدارية باال�ضافة الى تزويد الطلبة باملهارات التقنية لتمكينهم من ت�صميم النظم اللوج�ستية وتطبيقاتها يف العديد من املجاالت.
و�ست�ستكمل الكلية اجلامعية طرح برناجمي الت�سويق وال�صريفة والبنوك ونظم املعلومات االدارية،
و�ستقوم الكلية اجلامعية على طرح برنامج املاج�ستري يف ادارة االعمال،
وذلك متا�شيا مع اخلطة اال�سرتاتيجية التي يتم اعدادها حاليا وخا�صة يف ما يتعلق بالربامج االكادميية املزمع طرحها وفقا حلاجة اململكة واملنطقة
العربية ملتخ�ص�صني مهنيني مدربني ميتلكون مهارات مهنية عالية .
و�ستعتمد الربامج التي تطرحها الكلية على �أ�س�س التعليم اجلامعي الذي يقوم على التعاون والتكامل بني التعليم والقطاع اخلا�ص وعلى النقل املعريف
�إلى مملكة البحرين من خالل العمل امل�شرتك واملت�صل مع اجلامعات العاملية  ،بحيث يتم تطوير هذه الربامج ب�شكل ديناميكي يواكب من خاللها
التطور يف قطاع االعمال واملال يف الدول املتقدمة وت�ساهم يف تو�سيع مداخلها التقنية لتتنا�سب مع احتياجات القطاع املحلي واالقليمي.

اخلطط الدرا�سية

حتتوي اخلطة الدرا�سية للتخ�ص�صات التي تطرحها الكلية على مئة وثالث وع�شرين �ساعة معتمدة موزعة على اربع �سنوات منها ثالثني �ساعة
معتمدة متطلب كلية جامعية ،و�ست وثالثني �ساعة معتمدة متطلب تخ�ص�ص االعمال ،و�سبع وخم�سني �ساعة معتمدة متطلب تخ�ص�ص الربنامج.
وت�شمل اخلطة الدرا�سية على تدريب ميداين بواقع ت�سعني �ساعة عملية خارج اجلامعة وجتدر اال�شارة الى انه يتم الرتكيز على املهارات الفنية
والالمنهجية حلفيز االبداع والريادة وي�شرف على تطوير اخلطة اال�سرتاتيجية والربامج االكادميية واليات �ضمان اجلودة املجل�س اال�ست�شاري
ال�صناعي للكلية الذي ي�ضم خرباء من قطاع االعمال.
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جماالت العمل

ان جماالت العمل خلريجي كلية طالل ابو غزاله اجلامعية لالعمال متعددة وت�شمل املهن املتعلقة بقطاع البنوك وامل�ؤ�س�سات التجارية وقطاع
االعمال والقطاع العام وال�شركات والدوائر احلكومية وقطاع ال�صناعات واخلدمات والتعليم ويكون دور خريج-:
املحا�سبة الدولية حما�سب ومدقق مايل متخ�ص�ص يف النظم املحا�سبية واملالية املتعلقة بتطبيقات امل�ؤ�س�سات ال�صناعية والتجارية واخلدماتية
وب�أحدث و�سائل و�أ�ساليب التقنيات يف اطار املعايري العاملية  ،وخا�صة التحليل والت�صمييم بهيكليات متعددة وا�س�س التطوير للتطبيقات املتعددة
الروابط باال�ضافة الى نظريات تطوير النظم املحا�سبية يف جميع مراحلها والتي ت�شمل منذجة وحتليل املتطلبات ،ت�صميم وهيكلة النظم ،اليات
التوثيق والتدقيق  ،ونظريات ادارة امل�شاريع.
االدارة متخ�ص�ص يف ادارة العمليات وامل�شاريع والنظم التي ت�ستخدم يف كثري من التطبيقات العمليـة املتعلقـة بقطاع االعمال وامل�ؤ�س�سات التجارية
وال�شركات والنظم االدارية االخرى التي حتتاج الى فعالية متناهية يف االداء ،باال�ضافة الى ادراة املوارد الب�شرية ،وادارة اجلودة ال�شاملة،
واال�ساليب االدارية العلمية.
اللوج�ستيه متخ�ص�ص يف ادارة العمليات وامل�شاريع والنظم اللوج�ستية التي ت�ستخدم يف العديد من القطاعات اخلا�صة واحلكومية والع�سكرية
باال�ضافة الى اعداد �سل�سلة التوريد املثلى يف العديد من النظم العملية والتطبيقات امليدانية–

عنا�صر التمييز

ان ما مييز كلية طالل ابو غزاله اجلامعية لالعمال هو:
•مناهج درا�سية عاملية تالئم متطلبات �سوق العمل
•اللغة االجنليزية كا�سا�س يف التعليم
•املهارات النظرية والعملية التي حتفز االبداع والريادة
•ا�ساتذه من خريجي اجلامعات العاملية العريقة
•حرم جامعي جاذب جمهز ب�أحدث التقنيات والو�سائل التعليمية الع�صرية
•الدرا�سة لف�صل درا�سي او اكرث يف احد اجلامعات الربيطانية او االمريكية ال�شريكة والتي هي طور الت�أ�سي�س -وهو اختياري جلميع الطلبة
•منح درا�سية كاملة وجزئية مقدمة من الدكتور طالل ابو غزالة
•توفر فر�ص عمل جمزية خلريجي الكلية يف مكاتب جمموعة طالل ابو غزالة و �شركائها
•الدرا�سة متاحة على فرتتني �صباحية وم�سائية لتالئم ظروف الطلبة

االهداف العامة

تهدف كلية طالل ابو غزاله اجلامعية لالعمال يف االطار العام الى حتقيق ما يلي:

التنموية

اعداد �شراكات تعليمية مع جامعات عاملية وو�ضع ا�سرتاتيجيات لال�ستمرارية والنمو على م�ستوى املنطقة وامل�ساهمة يف التنمية االقت�صادية.

التعليمية

اعداد برامج اكادميية تواكب خمرجاتها متطلبات �سوق العمل وا�ستقطاب وت�أهيل ا�ساتذه مب�ستوى يقوم على ايجاد بيئة تعليمية مناف�سة وحمفزة
لالبداع.

العملية

بناء �صرح تعليمي متكامل مبزايا فريده يعتمد على امنوذج التعليم العاملي املهني املتميز الذي يقوم على جذب الطالب وتنمية قدراته االبداعية
والريادية
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املخرجات العامة

تقوم كلية طالل ابو غزاله اجلامعية لالعمال على فل�سفة حتقيق املخرجات العامة واملتعلقة بالكلية والطلبة ومملكة البحرين واملنطقة:

الكلية اجلامعية

•اجلودة يف التعليم ،وتقدم البحث العلمي ،وخدمة املجتمع
•مناهج تعليمية تعتمد امنوذج التعليم العاملي املهني
•بيئة تعليمية حتفز االبداع والريادة والتطوير
•تعليم فريد ي�ضاهي التعليم العاملي املتقدم

الطلبة

•مهارات مهنية وقيادية
•االنتماء املهني والوعي الثقايف
•الريادة واالبداع
•التوا�صل مع التطورات احلديثة والرغبة يف التعلم
•قادة امل�ستقبل يف االعمال

مملكة البحرين واملنطقة

•قوى عاملة م�ؤهله
•زيادة التناف�سية العاملية
•النمو االقت�صادي
•النهو�ض بالتعليم والتعلم كامنوذج نوعي

االهداف واملخرجات التعليمية اخلا�صة بالتخ�ص�صات

تتلخ�ص االهداف واملخرجات التعليمية اخلا�صة بالتخ�ص�صات التي تطرحها الكلية على النحو االتي:

املحا�سبة

املبادئ املحا�سبية ومعايري التدقيق والبيانات املالية وادارتها وتطبيقاتها امليدانية واالملام مببادئ ادارة االعمال واملهارات املتعلقة بالتحليل
واالت�صال واخرى متعلقة باالبداع والريادة وتطوير االعمال

االداره

علوم الإدارة والعمليات والنظريات املتعلقة بها وحتليل وادارة انظمة االعمال وتطبيقاتها امليدانية واالملام مببادئ ادارة املوارد واالعمال والتخطيط
اال�سرتاتيجي واملهارات ذات ال�صلة بالتحليل واالت�صال واالبداع والريادة وتطوير االعمال

اللوج�ستية

تخ�صي�ص املوارد و�إدارة املخزون وتخطيط القدرات باال�ضافة الى �إدارة �سال�سل التوريد املتكاملة وقيا�س م�ؤ�شرات الأداء املتعلقة باخلدمات
اللوج�ستية وعمليات �سل�سلة التوريد وحتديد �أدوات التحليل والتقنيات وتعزيز املهارات االبداعية والريادية وتطوير االعمال

ا�س�س القبول

تعتمد اجلامعة ا�س�س القبول يف اجلامعات البحرينية باال�ضافة الى امتحان الكفاءة باللغة االجنليزية واملقابلة ال�شخ�صية.
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