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كلمة الرئيس
الطلبة األعزاء..

مرحبــا بكــم فــي الجامعــة الخليجيــة، وأنــا أقــدم لكــم دليــل 
ــديد،  ــاس ش ــي حم ــية 2018-2020، يتملكن ــنوات الدراس ــب للس الطال
ــح  ــات واللوائ ــن السياس ــة ع ــات مهم ــدم معلوم ــل يق ــذا الدلي فه
اهتمامنــا  ويكمــن  قبلكــم.  مــن  اتباعهــا  المتوقــع  مــن  التــي 
ــاة  ــة والحي ــة األكاديمي ــى العملي ــة عل ــالع الطلب ــي إط ــي ف األساس
توفيــر  علــى  هنــا  ونركــز  الخليجيــة.  الجامعــة  فــي  الطالبيــة 
ــق  ــم تحقي ــا يمكنه ــن خالله ــي م ــة الت ــهيالت للطلب ــع التس جمي
أهدافهــم المهنيــة بسالســة ونجــاح. ونحــن علــى اســتعداد دائــم 

لعــرض التزامنــا إلنجــاح مســيرة الطلبــة. 
تهــدف رؤيــة الجامعــة الخليجيــة إلــى تقديــم تجربــة تعليميــة 
متميــزة للطلبــة، تقــوم بدورهــا بتعزيــز نموهــم العقلــي والفكــري 
مــن خــالل العديــد مــن برامــج الدراســات العليــا واألوليــة المبتكــرة، 
عاديــة  غيــر  فرًصــا  للطلبــة  الديناميكيــة  البرامــج  توفــر  كمــا 
للحصــول علــى المعــارف والمهــارات والكفــاءات العمليــة. حيــث أن 
التعليــم الــذي يقــدم فــي الجامعــة الخليجيــة، تعليــم ديناميكــي 
ومبتكــر علــى حــد ســواء، يــؤدي إلــى االســتدامة الثقافيــة وخدمــة 

ــام. ــكل ع ــع بش ــرة للمجتم كبي
كمــا تقــدم الجامعــة الخليجيــة فرصــة فريــدة للطلبــة الذيــن هــم 
علــى اســتعداد للتحــدي والتحمــس للمســتقبل. ونســعى نحــن 
الخليجيــة  الجامعــة  التدريــس والموظفيــن، فــي  أعضــاء هيئــة 
جاهديــن إلــى توفيــر التميــز فــي التدريــس وتقديــم خدمــات الحرم 
ــن  ــادة ناجحي ــوا ق ــم ليصبح ــل إعداده ــن أج ــا م ــي لطلبتن الجامع
فــي الحيــاة. وبصفتنــا مؤسســة تعليــم عــاٍل، لدينــا واجــب آخــر فــي 
تعزيــز اإلنســانية الكريمــة. ونعتقــد فقــط أنــه مــن المهــم بالقــدر 
نفســه أن يحافــظ الطلبــة علــى تراثهــم وقيمهــم ومعتقداتهــم 

ليكونــوا مواطنيــن صالحيــن.
وعندمــا تتلقــون تعليمكــم فــي الجامعــة الخليجيــة، نثــق بأنكــم 
ستســتوحون فــي حياتكــم العمليــة ممــا قدمــه لكــم أعضــاء 
هيئــة التدريــس المتميزيــن والملتزميــن بتعليمكــم وخدمتكــم 
خــالل مــدة دراســتكم. وذلــك مــا يجعــل جامعتنــا فريــدة وخاصــة. 
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ــم  ــاص للتعلي ــد خ ــام 2001 كمعه ــة ع ــة الخليجي ــت الجامع تأسس
ــل  ــة تعم ــة خاص ــي كمؤسس ــن، وه ــة البحري ــي مملك ــي ف العال
ضمــن اإلرشــادات التــي يقدمهــا مجلــس التعليــم العالــي وهيئــة 
جــودة التعليــم والتدريــب بالبحريــن، حيــث تقــدم التعليــم للطلبــة 
المحلييــن واإلقليمييــن والدولييــن. فالجامعــة الخليجيــة مكرســة 

ــم. ــعي وراء التعل ــي، والس ــوق األكاديم للتف

ويلتــزم جميــع أعضــاء الجامعــة الخليجيــة، وهــم الطلبــة وأعضــاء 
النزاهــة  تحقيــق  علــى  بالعمــل  والموظفــون،  التدريــس  هيئــة 
وإعجــاب  بتقديــر  اآلخريــن  ومعاملــة  واألكاديميــة؛  الشــخصية 
وتكريــم لحقوقهــم وممتلكاتهــم، وتحمــل مســؤولية الســلوك 
فــي  المســؤول  اإلنســان  بصفــة  والعمــل  والجماعــي،  الفــردي 

مجتمــع أكبــر.

ودليــل الطالــب هو البيــان الرســمي للسياســات واللوائــح األكاديمية 
فــي الجامعــة الخليجيــة، والمعاييــر المتوقعــة لســلوك الطلبــة 
التــي تنطبــق علــى جميعهــم، كمــا يوفــر هــذا الدليــل قائمــة مــن 

الخدمــات التــي تقدمهــا الجامعــة الخليجيــة للطلبــة.

إلــى  باإلضافــة  الطالــب  دليــل  مــن  الرئيســي  الهــدف  ويكمــن 
السياســات واللوائــح والتعبيــر عــن المعاييــر المتوقعــة مــن ســلوك 
الطلبــة؛ فــي تعزيــز رؤيــة ورســالة الجامعــة الخليجيــة وحمايــة 
جميــع  واللوائــح  السياســات  هــذه  وُتمّكــن  المجتمــع.  رفاهيــة 
أعضــاء الجامعــة الخليجيــة مــن العمــل معــا واالســتجابة للحــاالت 
التــي تنتهــك هــذا المجتمــع. وفــي الوقــت نفســه، يتيــح دليــل 
الطالــب أيًضــا للطلبــة معرفــة الخدمــات المختلفــة التــي تقدمهــا 

الجامعــة لهــم.

الرحلــة  هــذه  فــي  بكــم  الخليجيــة  الجامعــة  ترحــب  وأخيــرًا، 
الحيــاة.  فــي  النجــاح  تحقيــق  لكــم  وتتمنــى  الجديــدة 

المقدمة
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2.1 رؤية الجامعة الخليجية
تهــدف الجامعــة الخليجيــة إلــى أن تكــون مؤسســة تعليــم عــاٍل متميــزة 
فــي مملكــة البحريــن وخارجهــا، وذلــك بخريجيهــا ذوي التنافســية، والبحــوث 

المتميــزة، والمســاهمة الحماســية لنمــو المجتمعــات.

 3.1 رسالة الجامعة الخليجية
تحــرص الجامعــة الخليجيــة، بصفتهــا مؤسســة خاصــة فــي مملكــة البحريــن، 
علــى توفيــر التعليــم العالــي المســتمر المتطــور، الــذي يغــذي ســمات الطلبــة 
نحــو التفكيــر النقــدي، والتعلــم مــدى الحيــاة والتأمــل، كمــا تشــجع الجامعــة 
ــة  ــاط األكاديمي ــن األوس ــي كل م ــليم ف ــر س ــع تأثي ــة م ــطة البحثي ــا األنش أيًض
والممارســات البحثيــة، وتدعــم البيئــة المحفــزة للجامعــة الخليجيــة موظفيهــا 
ــات  ــاوز التحدي ــي تج ــس ف ــى التناف ــة إل ــارات العالي ــن ذوي المه ــا م وخريجيه
ــن  ــة البحري ــع مملك ــة مجتم ــي تنمي ــاركة ف ــة والمش ــة واالقتصادي االجتماعي

وخارجــه. 

نبذة عن الجامعة 
الخليجية

4.1 القيم األساسية للجامعة الخليجية

.1

التميز

التطوير 
المستمر

اإلبداع

التعاون

التنوع

االستدامة

 1.1 مقدمة
ــا  ــان أنه ــوي لضم ــزام ق ــى الت ــام 2001، عل ــي ع ــة ف ــة الخليجي ــت الجامع تأسس
ــا  ــا واجتماعًي ــا فكرًي ــن أساًس ــدم للخريجي ــودة وتق ــاِل الج ــا ع ــتقدم تعليًم س

ــع. ــي المجتم ــة ف ــاهمتهم الكامل ــن مس ــا يضم ــا، مم قوًي
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6.1 الكليات والبرامج الدراسية
تتكــون الجامعــة الخليجيــة مــن )3( كليــات. كليتــان منهــم تقــدم فــي الوقــت 
الحاضــر برامــج البكالوريــوس، وال تســتند برامــج الجامعــة إلــى حاجــة ســوق 
العمــل اليــوم مــن المتطلبــات االجتماعيــة واالقتصاديــة فقــط، ولكنهــا تســتند 

أيًضــا إلــى المعاييــر األكاديميــة المحليــة واإلقليميــة والدوليــة.

 البكالوريوس
 في إدارة الموارد

البشرية

 البكالوريوس
 في المحاسبة

والنظم المالية

 البكالوريوس في
 اإلعالم

كلية العلوم 
اإلدارية 
والمالية

 بكالوريوس
 هندسة التصميم

الداخلي

 قسم هندسة
 إتصاالت

الحاسوب

كلية 
الهندسة

كلية هندسة 
وعلوم 

الحاسوب

5.1 خصائص خريجي الجامعة الخليجية
- يتمتعون بالدراية في تخصصاتهم

- يتمتعون بالمهنية في تنفيذ التقنيات
- يتواصلون بشكل فّعال.

- قادة متعاونون.
- مفكرون ناقدون، قادرون على حل المشكالت ومبدعون مبتكرون.

- يتكيفون مع األوضاع ومتعلمون مدى الحياة.
والبيئــة  المجتمــع  تجــاه  األخالقيــة  والصفــات  بالمســؤولية  يضطلعــون   -

)االســتدامة(.

 قسم هندسة
 الحاسوب ونظم

المعلومات
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7.1 مجلس الجامعة

ــا  ــة ويديره ــة بالجامع ــة واإلداري ــطة األكاديمي ــة األنش ــس الجامع ــود مجل يق
بمــا يتماشــى ومعاييــر مجلــس التعليــم العالــي )HEC( وهيئــة جــودة التعليــم 

.)BQA( ــب والتدري

ويرأس المجلس رئيس الجامعة ويضم في عضويته كل من:

- نائب الرئيس للشؤون األكاديمية

- الرئيس التنفيذي للعمليات

- عمداء الكليات

- رئيس مجلس البحث العلمي بالجامعة

- مدير مركز ضمان وتطوير الجودة

- رئيس وحدة القبول والتسجيل

- رئيس وحدة الخدمات الطالبية

- ممثل أعضاء هيئة التدريس

- رئيس مجلس طلبة الجامعة
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حقوق الطلبة ومسؤولياتهم 
ولوائحهم

1.2 حقوق الطلبة

.2
تهتم الجامعة الخليجية بحقوق طلبتها المتمثلة بالجوانب اآلتية:

ــر التحليلــي  ــر التفكي تلّقــي التعلــم فــي بيئــة تعليميــة، تســاهم فــي تطوي
ــاة. للطلبــة وتشــجعهم علــى البحــث عــن التعلــم مــدى الحي

تحقيق تعليم ممتاز ضمن خطط الدراسة المعتمدة.
المشــاركة فــي مراجعــة وتطويــر المقــررات الدراســية وفقــا لسياســات 

وإجراءاتهــا. الجامعــة 
إســتخدام المرافــق الداعمــة )المكتبــة، خدمــات تكنولوجيــا المعلومــات، 

ــخ(. ــة، إل ــا، الرياضي ــي، الكافيتري ــم اإللكترون ــدة التعلي ــب، وح ــر الكت متج
المعاملــة الجيــدة واإلحتــرام المتبــادل مــن هيئــة التدريــس والموظفيــن 

اإلدارييــن.
األخذ بعين االعتبار قدراتهم العقلية  والنفسية والبدنية.

الدراسة في بيئة تعلم إيجابية ومنّظمة خالية من التعصب والتمييز.
ــات  ــات وسياس ــرات واالمتحان ــت المحاض ــس بوق ــة التدري ــاء هيئ ــزام أعض الت

ــا. ــا ولوائحه ــة وإجراءاته الجامع
تقديم شكواهم وفقا لسياسات الجامعة وإجراءاتها.

ــدين  ــع المرش ــل م ــات والتواص ــي الكلي ــة ف ــاعات المكتبي ــن الس ــادة م االف
األكاديمييــن.

التعبير عن وجهات النظر واحترام طرق  التفكير وطرق التعبير.
المشاركة بنشاط في انتخابات وأنشطة  مجلس الطلبة.

الحصول على خدمات التطوير المهني واإلرشاد.
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2.2 مسؤوليات الطلبة

فيما يأتي المسؤوليات التي تقع على الطالب:
الوعي واإللتزام بسياسات الجامعة وإجراءاتها ولوائحها.

اإللتــزام بالدراســة المنتظمــة، وحضــور المحاضــرات فــي الوقــت المحــدد 
حســب  الجــدول الزمنــي واإللتــزام بقواعــد  اإلمتحانــات.

والموظفيــن  التدريــس  هيئــة  واحتــرام   الطلبــة  ســلوك  بالئحــة  اإللتــزام 
اإلدارييــن.

الحفاظ على ممتلكات الجامعة.
حــرم  فــي  التدخيــن  عــدم  لقواعــد  واالمتثــال  الهــدوء،  علــى  الحفــاظ 

والمبنــى. الجامعــة 
ــا أو مــن خــالل  ــًدا، وضمــان عــدم  إهانتهــا لفظي ــاًل جي تمثيــل الجامعــة تمثي

ــل. الفع
إظهار الوالء للجامعة ومملكة البحرين.

ضمــان المظهــر الالئــق فــي الجامعــة، بمــا يتماشــى مــع حرمــة الحــرم 
الجامعــي.

إظهار الرغبة في التعاون والعمل كفريق.
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4.2 ضوابط إستخدام الهاتف النقال
علــى الرغــم مــن أن الهواتــف النقالــة هــي أكثــر وســائل اإلتصــال شــيوًعا 
ــية  ــوف الدراس ــي الصف ــتخدامها ف ــمح باس ــه ال ُيس ــة، إال أن ــد الطلب ــة عن وحيوي
والمكتبــة وخــالل اإلجتماعــات وأثنــاء األنشــطة خــارج المنهــج الدراســي )يجــب 
ــة  ــف النقال ــتخدام الهوات ــمح باس ــك، ال يس ــن ذل ــم م ــغيلها(. واأله ــاف تش إيق
ــاذ  ــى إتخ ــط إل ــذه الضواب ــال له ــدم اإلمتث ــؤدي ع ــان، وي ــات االمتح ــل قاع داخ

ــة. ــراءات تأديبي إج

تضمــن الجامعــة الخليجيــة تمتــع طلبتهــا ببيئــة آمنــة وعادلــة مــزودة بجميــع 
وســائل الراحــة داخــل حــرم الجامعــة، وتبنــى الئحــة إجــراءات شــكاوى الطلبــة 
ــن  ــة والموظفي ــن الطلب ــاف بي ــة واإلنص ــرام والثق ــدق واإلحت ــادئ الص ــى مب عل

فــي الجامعــة، وتختــص الالئحــة بمــا يلــي:

شكاوى الطلبة المتعلقة بخدمات الجامعة المقدمة لهم.
ــة  ــاء هيئ ــل أعض ــن قب ــة م ــوء المعامل ــف وس ــن التعس ــة م ــكاوى الطلب ش

التدريــس والموظفيــن اإلدارييــن.
)بإســتثناء  مجالســها  أو  الجامعــة  إدارات  إحــدى  مــن  الصــادرة  القــرارات 

الجامعــة(. مجلــس 
القرارات الموضوعية في الشكاوى المقدمة من الطلبة. 

يمكــن للطلبــة االتصــال بلجنــة الشــكاوى مــن خــالل وحــدة خدمــات الطلبــة أو 
عبــر البريــد اإللكترونــي: 

student.complaint@gulfuniversity.edu.bh

3.2 شكاوى الطلبة 



الجامعة الخليجية14
دليل الطالب

 الصحة
 والسالمة

ــن  ــق والقواني ــة تتواف ــة وصحي ــة آمن ــر بيئ ــة توفي ــة الخليجي ــن الجامع 1.3 تضم
الســائدة المتعلقــة  بالمــواد الخطــرة والوقايــة مــن الحريق والصحة  والســالمة 

المهنيــة والنظافــة الصحيــة.
المســؤولية  بالجامعــة،  والســالمة   الصحــة  فريــق  عاتــق  علــى  يقــع   2.3
الصحــة  بقضايــا  الوعــي  وخلــق  للتدابيــر  اإلمتثــال  ضمــان  عــن  األساســية 

والسالمة. ويعهد إلى الفريق بالمهام اآلتية:
بالتعــاون مــع هيئــة الدفــاع المدنــي إليجــاد  إجــراء ممارســات تعريفيــة 

والســالمة. بالصحــة  المتعلقــة  والثقافــة  الوعــي 
إجراء التدريبات بالتعاون مع هيئة الدفاع المدني  عند إخالء المبنى. 

عــرض ملصقــات الســالمة والمعلومــات ذات الصلــة فــي الحــرم الجامعــي 
وحولــه. 

تنظيــم زيــارات ميدانيــة لتوفيــر معلومــات عمليــة عــن تدابيــر الصحــة واألمــن 
والسالمة.  

ــق  ــا يتعل ــة فيم ــراف المعني ــع األط ــن جمي ــات م ــكاوى واإلقتراح ــي الش تلق
ــالمة.  ــة والس ــر الصح بتدابي

رصــد وتســجيل قائمــة الحــوادث المتعلقــة بالصحــة والســالمة للطلبــة 
والموظفيــن.

3.3 المحافظــة علــى نظافــة مــا حــول الحــرم الجامعــي  علــى أســاس يومــي 
وأســبوعي وشــهري ويتــم مراقبتهــا مــن قبــل فريــق الصحــة والســالمة.

ــارج  ــل وخ ــق داخ ــة  الحري ــائل مكافح ــالمة وس ــة والس ــق الصح ــع فري 4.3 يتب
ــق. ــآت الحري ــاه ومطف ــم المي ــل  خراطي ــة، مث ــي الجامع مبان

ذوي  الطلبــة  وصــول  وإمكانيــة  للمصاعــد  الــدوري  الفحــص  مراقبــة   5.3
يومــي. أســاس  علــى   الخاصــة  االحتياجــات 

ــجل  ــه، وتس ــاص ب ــن  خ ــارس أم ــة ح ــرم الجامع ــي ح ــى ف ــك كل مبن 6.3 يمل
أســماء الزائريــن مــن خــارج   الجامعــة عنــد المدخــل فــي دفتــر الســجل األمنــي، 

ويمنح لهم »شارة زائر«. 

.3
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 اللوائح األكاديمية
1.4 القبول

1.1.4 معايير القبول
أ( معايير القبول في برنامج البكالوريوس في هندسة التصميم الداخلي:

1. أن يكــون المتقــدم حاصــاًل علــى شــهادة الثانويــة العامــة أو مــا يعادلهــا، أو 
ــك  ــا، وذل ــا يعادله ــة أو م ــة التطبيقي ــة أو الصناعي ــد الفني ــن المعاه ــهادة م ش

ــن. ــة البحري ــي مملك ــم ف ــة والتعلي ــة وزارة التربي ــً ألنظم وفق
ــي،  ــط )العلم ــة فق ــارات التالي ــي المس ــة ف ــة العام ــهادة الثانوي ــون ش 2. أن تك

ــن ٪60. ــل ع ــي ال يق ــدل تراكم ــاري( وبمع ــي، أوالتج الصناع
3. يخضــع المتقدميــن الذيــن لديهــم معــدل تراكمــي 60٪ أو أكثــر إلــى إختبــارات 
ــم  ــب عليه ــلوا فيتوج ــا، وإذا فش ــم إجتيازه ــن عليه ــتوى، ويتعي ــد المس تحدي

التســجيل فــي المقــررات التحضيريــة ذات الصلــة، مــع مالحظــة مــا يأتــي:
ال ُيســمح للطلبــة بالتســجيل فــي مقــررات البرنامــج الدراســي أثنــاء التســجيل 
ــررات  ــي المق ــجيل ف ــم بالتس ــمح له ــن ُيس ــة، ولك ــررات التحضيري ــي المق ف
المطلوبــة فــي الجامعــة )بشــرط عــدم وجــود شــروط مســبقة لمثــل هــذه 
المقــررات(. وبعــد إجتيــاز المقــررات التحضيريــة، يمكــن للطلبــة التســجيل 

فــي مقــررات البرنامــج الدراســي. 
تكون جميع المقررات التحضيرية ذات )3( ساعات معتمدة.

ــة  ــج هندس ــي برنام ــوس ف ــتوى البكالوري ــد مس ــارات تحدي ــي إختب ــا يل وفيم
ســيتم  التــي  الصلــة  ذات  التحضيريــة  والمقــررات  الداخلــي،  التصميــم 
المتقــدم فــي إختبــار )إختبــارات( تحديــد المســتوى: إذا فشــل  تســجيلها 

أ. المعرفة والمهارات في التصميم الداخلي
التصميــم  »المعرفــة والمهــارات فــي  النجــاح فــي إختبــار   تبلــغ درجــة 
الداخلــي« 65٪. وإذا حصــل المتقــدم علــى أقــل مــن 65٪، فيجــب عليــه 
التســجيل وإجتيــاز المقــرر التحضيــري )IND011 مقدمــة فــي المعرفــة 

الداخلــي(. التصميــم  والمهــارات فــي 

ب. الرياضيات للعمارة والتصميم الداخلي:
تبلــغ درجــة النجــاح فــي إختبــار  »الرياضيــات للعمــارة والتصميــم الداخلــي » 65٪. وإذا 
حصــل المتقــدم علــى أقــل مــن 65٪، فيجــب عليــه التســجيل فــي المقــرر التحضيــري 

)MTH013 الرياضيــات األساســية للعمــارة والتصميــم الداخلــي(.
ج. إتقان مهارات الحاسوب: 

تبلــغ درجــة النجــاح فــي إختبــار  »مهــارات الحاســوب« 65٪. وإذا حصــل المتقــدم علــى 
أقــل مــن 65٪، فيجــب عليــه التســجيل فــي المقــرر التحضيــري ) CS011 مهــارات 

ــوب(. الحاس
د. إتقان مهارات اللغة اإلنجليزية:

 تبلــغ درجــة النجــاح فــي إختبــار  »مهــارة اللغــة اإلنجليزيــة« 65٪ وإذا حصــل المتقــدم 
التحضيــري  المقــرر  فــي  التســجيل  عليــه  فيجــب   ،٪65 مــن  أقــل  إلــى   ٪40 علــى 
ــب  ــن 40٪، فيج ــل م ــى أق ــل عل ــة 2(. وإذا حص ــة اإلنجليزي ــيات اللغ )ENG016  أساس
ــة  ــيات اللغ ــن: )ENG015 أساس ــن التاليي ــن التحضيريي ــي المقرري ــجيل ف ــه التس علي

اإلنجليزيــة ENG016 ،1 أساســيات اللغــة اإلنجليزيــة 2(.
4. يجــب علــى المتقــدم الــذي يقــل معدلــه عــن 60٪ أن يســجل مباشــرة فــي برنامــج 

تحضيــري يتضمــن المقــررات التحضيريــة اآلتيــة:
IND011 - مقدمة في المعرفة والمهارات في التصميم الداخلي 

MTH013 - الرياضيات األساسية للعمارة  والتصميم الداخلي 
CS011 - مهارات الحاسوب

ENG015 - أساسيات اللغة اإلنجليزية 1
ENG016 - أساسيات اللغة اإلنجليزية 2

.4



17 ٢٠١٨-٢٠١٩
٢٠١٩-٢٠٢٠
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دليل الطالب



19 ٢٠١٨-٢٠١٩
٢٠١٩-٢٠٢٠

ب( معايير القبول في برنامج البكالوريوس في اإلعالم:

1. أن يكــون المتقــدم حاصــاًل علــى شــهادة الثانويــة أو مــا يعادلهــا وفقــا للوائــح 
وزارة التربيــة والتعليــم فــي مملكــة البحريــن.

2. أال يقل معدل المتقدم عن 60٪ في المدرسة الثانوية.
3. يخضــع المتقــدم الــذي لديــه معــدل تراكمــي بنســبة 60٪ أو أكثر إلــى إختبارات 
تحديــد المســتوى وأن يجتــاز تلــك اإلختبــارات، وإذا فشــل يجــب عليــه التســجيل 

فــي المقــررات التحضيريــة ذات الصلــة، مــع مالحظــة مــا يأتــي:
ال ُيســمح للطلبــة بالتســجيل فــي مقــررات البرنامــج الدراســي أثنــاء التســجيل 
ــررات  ــي المق ــجيل ف ــم بالتس ــمح له ــن ُيس ــة، ولك ــررات التحضيري ــي المق ف
المطلوبــة فــي الجامعــة )بشــرط عــدم وجــود شــروط مســبقة لمثــل هــذه 
المقــررات(. وبعــد إجتيــاز المقــررات التحضيريــة، يمكــن للطلبــة التســجيل 

فــي مقــررات البرنامــج الدراســي.
تكون جميع المقررات التحضيرية ذات )3( ساعات معتمدة.

وفيمــا يلــي إختبــارات تحديــد المســتوى لبرنامــج البكالوريــوس فــي اإلعــالم، 
فشــل  إذا  تســجيلها  ســيتم  التــي  الصلــة  ذات  التحضيريــة  والمقــررات 

المتقــدم فــي إختبــار )إختبــارات( تحديــد المســتوى:

أ. إختبار ومقابلة تحديد المستوى في اإلعالم: 
يجــب علــى المتقــدم إجــراء إختبــار تحديــد المســتوى فــي اإلعــالم )مــن 60 
نقطــة(، وأن يحضــر أيًضــا مقابلــة متخصصــة )مــن أصــل 40 نقطــة( يجريهــا 
ــى  ــالم. عل ــج اإلع ــن برنام ــس م ــة التدري ــاء هيئ ــن أعض ــل م ــى األق ــان عل اثن
أن تضــاف الدرجــات التــي ســجلها المتقــدم فــي إختبــار تحديــد المســتوى 
والمقابلــة مًعــا، ويتطلــب وجــود حــد أدنــى إجمالــي قــدره 65 ٪ للتســجيل 
ــب  ــن 65٪، فيج ــل م ــى أق ــدم عل ــل المتق ــج. وإذا حص ــررات البرنام ــي مق ف
فــي  مقدمــة   COM012A( التحضيــري  المقــرر  فــي  التســجيل  عليــه 

ــالم(. اإلع

ب. إتقان مهارات اللغة العربية: 
تبلــغ درجــة النجــاح فــي إختبــار  تحديــد المســتوي فــي مهــارات اللغــة العربيــة 
65٪. وإذا حصــل المتقــدم علــى أقــل مــن 65٪، فيجــب عليــه التســجيل فــي 

ــة(. ــة العربي ــارات اللغ ــيات مه ــري )ARB011 أساس ــرر التحضي المق
ج. إتقان مهارات الحاسوب:

تبلــغ درجــة النجــاح فــي إختبــار  »مهــارات الحاســوب« 65٪ وإذا حصــل المتقــدم 
 CS011 ( ــري ــرر التحضي ــي المق ــجيل  ف ــه التس ــب علي ــن 65٪ فيج ــل م ــى أق عل

ــوب(. ــارات   الحاس مه
د. إتقان مهارات اللغة اإلنجليزية:

تبلــغ درجــة النجــاح فــي إختبــار  »مهــارة اللغــة اإلنجليزيــة« 65٪ . إذا حصــل 
المتقــدم علــى 40٪ إلــى أقــل مــن 65٪، فيجــب عليــه التســجيل فــي المقــرر 
التحضيــري )ENG016 أساســيات اللغــة اإلنجليزيــة 2(، وإذا حصــل علــى أقــل 
 ENG015( :مــن 40٪، فيجــب عليه التســجيل فــي المقرريــن التحضيرييــن التالييــن

أساســيات اللغــة اإلنجليزيــة ENG016 ،1 أساســيات اللغــة اإلنجليزيــة 2(.
4. يجــب علــى المتقــدم الــذي يقــل معدلــه التراكمــي عــن 60٪ أن يســجل 

اآلتيــة: التحضيريــة  المقــررات  يتضمــن  تحضيــري  برنامــج  فــي  مباشــرة 

COM012A - مقدمة في اإلعالم
ARB011 - أساسيات مهارات اللغة العربية 

CS011 - مهارات الحاسوب
ENG015 - أساسيات اللغة اإلنجليزية 1

ENG016 - أساسيات اللغة اإلنجليزية 2



الجامعة الخليجية20
دليل الطالب

ج( معايير القبول في برنامج البكالوريوس في إدارة الموارد البشرية

1. أن يكون المتقدم حاصاًل على شهادة الثانوية أو ما يعادلها وفقا 
    للوائح وزارة التربية والتعليم في مملكة البحرين.

ــا  ــي أو م ــار األدب ــي المس ــة ف ــة العام ــهادة الثانوي ــدم بش ــع المتق 2. يخض
يعادلهــا، إلــى جميــع إختبــارات تحديــد المســتوى للبرنامــج بإســتثناء إختبــار 
فــي  للتســجيل  ويوجــه  لألعمــال«،  »الرياضيــات  فــي   المســتوى  تحديــد 

المقــرر التحضيــري »MTH014  الرياضيــات األساســية لألعمــال«.
3. أال يقل معدل المتقدم عن 60٪ في المدرسة الثانوية.

4. يخضــع المتقدميــن الذيــن لديهــم معــدل تراكمــي 60٪ أو أكثــر إلــى إختبــارات 
ــم  ــب عليه ــلوا فيتوج ــا، وإذا فش ــم إجتيازه ــن عليه ــتوى، ويتعي ــد المس تحدي

التســجيل فــي المقــررات التحضيريــة ذات الصلــة، مــع مالحظــة مــا يأتــي:
ال ُيســمح للطلبــة بالتســجيل فــي مقــررات البرنامــج الدراســي أثنــاء التســجيل 
ــررات  ــي المق ــجيل ف ــم بالتس ــمح له ــن ُيس ــة، ولك ــررات التحضيري ــي المق ف
المطلوبــة فــي الجامعــة )بشــرط عــدم وجــود شــروط مســبقة لمثــل هــذه 
المقــررات(. وبعــد إجتيــاز المقــررات التحضيريــة، يمكــن للطلبــة التســجيل 

فــي مقــررات البرنامــج الدراســي. 
تكون جميع المقررات التحضيرية ذات )3( ساعات معتمدة.

وفيمــا يلــي إختبــارات تحديــد المســتوى لبرنامــج البكالوريــوس فــي إدارة 
المــوارد البشــرية، والمقــررات التحضيريــة ذات الصلــة التــي ســيتم تســجيلها 

ــتوى: ــد مس ــارات( تحدي ــار )إختب ــي إختب ــدم ف ــل المتق إذا فش
أ. الرياضيات لألعمال: 

»الرياضيــات لألعمــال« 65٪. وإذا حصــل  إختبــار   النجــاح فــي  تبلــغ درجــة 
المتقــدم علــى أقــل مــن 65٪، فيجــب عليــه التســجيل وإجتيــاز المقــرر 

لألعمــال«. األساســية  الرياضيــات   MTH014« التحضيــري 

ب. إتقان مهارات الحاسوب:
حصــل  وإذا   .٪65 الحاســوب«  »مهــارات  إختبــار   فــي  النجــاح  درجــة  تبلــغ 
المقــرر  فــي  التســجيل  عليــه  فيجــب   ،٪65 مــن  أقــل  علــى  المتقــدم 

الحاســوب(. مهــارات   CS011( التحضيــري 
ج. إتقان مهارات اللغة اإلنجليزية:

تبلــغ درجــة النجــاح فــي إختبــار  »مهــارة اللغــة اإلنجليزيــة« 65٪. وإذا حصــل 
المتقــدم علــى 40٪ إلــى أقــل مــن 65٪، فيجــب عليــه التســجيل فــي المقــرر 
ــل  ــى أق ــل عل ــة 2(. وإذا حص ــة اإلنجليزي ــيات اللغ ــري )ENG016  أساس التحضي
 ENG015( مــن 40٪، فيجــب عليــه التســجيل فــي المقرريــن التحضيرييــن التالييــن

أساســيات اللغــة اإلنجليزيــة ENG016 ،1 أساســيات اللغــة اإلنجليزيــة 2(. 
د. إتقان مهارات اللغة العربية:

تبلــغ درجــة النجــاح فــي إختبــار  تحديــد المســتوي فــي مهــارات اللغــة العربيــة 
65٪. وإذا حصــل المتقــدم علــى أقــل مــن 65٪، فيجــب عليــه التســجيل فــي 

ــة(. ــة العربي ــارات اللغ ــيات مه ــري )ARB011 أساس ــرر التحضي المق

ــي  ــرة ف ــجل مباش ــن 60٪ أن يس ــه ع ــل معدل ــذي يق ــدم ال ــى المتق ــب عل 5. يج
ــة: ــة اآلتي ــررات التحضيري ــن المق ــري يتضم ــج تحضي برنام

MTH014  - الرياضيات األساسية لألعمال
CS011  - مهارات الحاسوب

ENG015 - أساسيات اللغة اإلنجليزية 1
ENG016 - أساسيات اللغة اإلنجليزية 2

ARB011 - أساسيات مهارات اللغة العربية



21 ٢٠١٨-٢٠١٩
٢٠١٩-٢٠٢٠
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23 ٢٠١٨-٢٠١٩
٢٠١٩-٢٠٢٠

د( معايير القبول في درجة البكالوريوس في برنامج المحاسبة والنظم 
المالية:

1. أن يكون المتقدم حاصاًل على شهادة الثانوية أو ما    
     يعادلها وفقً للوائح وزارة التربية والتعليم في مملكة 

     البحرين.
مــا  أو  األدبــي  المســار  العامــة فــي  الثانويــة  المتقــدم بشــهادة  2. يخضــع 
يعادلهــا، إلــى جميــع إختبــارات تحديــد المســتوى للبرنامــج بإســتثناء إختبــار 
ــرر  ــي المق ــجيل ف ــه للتس ــال«، ويوج ــات لألعم ــي  »الرياضي ــتوى ف ــد المس تحدي

لألعمــال«. األساســية  الرياضيــات    MTH 014« التحضيــري 
3. أال يقل معدل المتقدم عن 60٪ في المدرسة الثانوية.

4. يخضــع المتقدميــن الذيــن لديهــم معــدل تراكمــي 60٪ أو أكثــر إلــى إختبــارات 
ــم  ــب عليه ــلوا فيتوج ــا، وإذا فش ــم إجتيازه ــن عليه ــتوى، ويتعي ــد المس تحدي

التســجيل فــي المقــررات التحضيريــة ذات الصلــة، مــع مالحظــة مــا يأتــي:
ال ُيســمح للطلبــة بالتســجيل فــي مقــررات البرنامــج الدراســي أثنــاء التســجيل 
ــررات  ــي المق ــجيل ف ــم بالتس ــمح له ــن ُيس ــة، ولك ــررات التحضيري ــي المق ف
المطلوبــة فــي الجامعــة )بشــرط عــدم وجــود شــروط مســبقة لمثــل هــذه 
المقــررات(. وبعــد إجتيــاز المقــررات التحضيريــة، يمكــن للطلبــة التســجيل 

فــي مقــررات البرنامــج الدراســي. 
تكون جميع المقررات التحضيرية ذات )3( ساعات معتمدة.

وفيمــا يلــي إختبــارات تحديــد المســتوى لبرنامــج البكالوريــوس فــي المحاســبة 
والنظــم الماليــة، والمقــررات التحضيريــة ذات الصلــة التــي ســيتم تســجيلها إذا 

فشــل المتقــدم فــي إختبــار )إختبــارات( تحديــد مســتوى:
أ. الرياضيات لألعمال: 

»الرياضيــات لألعمــال« 65٪. وإذا حصــل  إختبــار   النجــاح فــي  تبلــغ درجــة 
المتقــدم علــى أقــل مــن 65٪، فيجــب عليــه التســجيل وإجتيــاز المقــرر 

لألعمــال«. األساســية  الرياضيــات   MTH 014« التحضيــري 

ب. إتقان مهارات الحاسوب:
تبلــغ درجــة النجــاح فــي إختبــار  »مهــارات الحاســوب« 65٪. وإذا حصــل المتقــدم 
علــى أقــل مــن 65٪، فيجــب عليــه التســجيل فــي المقــرر التحضيــري )مهــارات 

.)CS011 ــوب الحاس
ج. إتقان مهارات اللغة اإلنجليزية:

تبلــغ درجــة النجــاح فــي إختبــار  »مهــارة اللغــة اإلنجليزيــة« 65٪. وإذا حصــل 
المتقــدم علــى 40٪ إلــى أقــل مــن 65٪، فيجــب عليــه التســجيل فــي المقــرر 
التحضيــري )ENG016 أساســيات اللغــة اإلنجليزيــة 2(. وإذا حصــل علــى أقــل 
 ENG015( مــن 40٪، فيجــب عليــه التســجيل فــي المقرريــن التحضيرييــن التالييــن

أساســيات اللغــة اإلنجليزيــة ENG016 ،1 أساســيات اللغــة اإلنجليزيــة 2(. 
د. إتقان مهارات اللغة العربية:

تبلــغ درجــة النجــاح فــي إختبــار  تحديــد المســتوي فــي مهــارات اللغــة العربيــة 
65٪. وإذا حصــل المتقــدم علــى أقــل مــن 65٪، فيجــب عليــه التســجيل فــي 

ــة(. ــة العربي ــارات اللغ ــيات مه ــري )ARB011 أساس ــرر التحضي المق

ــي  ــرة ف ــجل مباش ــن 60٪ أن يس ــه ع ــل معدل ــذي يق ــدم ال ــى المتق ــب عل 5. يج
ــة: ــة اآلتي ــررات التحضيري ــن المق ــري يتضم ــج تحضي برنام

MTH014  - الرياضيات األساسية لألعمال
CS011 - مهارات الحاسوب

ENG015  - أساسيات اللغة اإلنجليزية 1
ENG016 - أساسيات اللغة اإلنجليزية 2

ARB011  - أساسيات مهارات اللغة العربية
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هــذه المعاييــر هــي معاييــر محــددة لــكل برنامــج. يرجــى الرجــوع إلــى المــادة 
ــول(. ــر القب )4-1-1 -معايي

2.1.4 معايير اختبارات تحديد المستوى 

هــذه المعاييــر هــي معاييــر محــددة لــكل برنامــج. يرجــى الرجــوع إلــى المــادة 
ــول(. ــر القب )4-1-1 -معايي

3.1.4 معايير الدورات التحضيرية

1. يعفــى المتقــدم الحاصــل علــى شــهادة الثانويــة العامــة فــي المســار األدبــي 
ــي  ــتوى ف ــد المس ــار تحدي ــن إختب ــي- م ــه التراكم ــن معدل ــر ع ــض النظ - بغ
 MTH 014« ــري ــرر التحضي ــي المق ــجل ف ــال«، ويس ــية لألعم ــات األساس »الرياضي

ــال«. ــية لألعم ــات األساس الرياضي
2.  ُيعفــى المتقــدم مــن إختبــار تحديــد المســتوى فــي اللغــة اإلنجليزيــة إذا 
كان لديــه درجــة مقبولــة وســارية فــي أي مــن: »إختبــار تويفــل ]550-إختبــار 
ورقــي )PBT( /79 إختبــار أون اليــن )IBT([، آيلتــس »نظــام إختبــار اللغــة اإلنجليزيــة 
 )FCE( منهــج كامبــرج: إختبــار أول فــي شــهادة اللغــة اإلنجليزيــة“ ،”)الدولــي«: )6

ــه. ــا يعادل 60٪ أو م
3. ُيعفــى المتقــدم الــذي يحــّول مــن برامــج مماثلــة، مــن إختبــارات تحديــد 
المســتوى، شــرط أن توضــح معادلــة مقرراتــه الدراســية وتحويــل الســاعات 
المعتمــدة، أنــه اجتــاز إختبــارات مماثلــة أو درس مقــررات مماثلــة للمقــررات 
التحضيريــة فــي الجامعــة الخليجيــة، وإال فإنــه يخضــع إلــى إختبــار )إختبــارات( 

تحديــد مســتوى مناســب. 
4. يمكــن قبــول الخريجيــن أو الطلبــة مــن مؤسســات التعليــم العالــي األخــرى 
ســواء حصلــوا علــى شــهادة مــن مؤسســاتهم أم لــم يحصلــوا، فــي البرامــج 

بشــرط أن يســتوفوا جميــع متطلبــات القبــول فــي الجامعــة الخليجيــة. 

4.1.4 اإلعفاءات من اختبارات تحديد المستوى
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المعتمــدة  الســاعات  ترتيبــات رســمية تحويــل  الخليجيــة  الجامعــة  تضمــن 
التــي توفــر فرصــة للمتقدميــن الراغبيــن فــي نقــل برامجهــم مــن مؤسســات 
التعليــم العالــي األخــرى، وإلــى الطلبــة فــي الجامعــة للتحويــل مــن برامجهــم 

ــة. ــل الجامع ــرى داخ ــج أخ ــى برام ــة إل ــية الحالي الدراس

1. التحويل الخارجي للساعات المعتمدة

ــن  ــة أو الخريجي ــدة للطلب ــة المعتم ــاعات الخارجي ــل الس ــع تحوي ــيتعامل م س
ــة  ــي الجامع ــة ف ــن بالدراس ــرى، الراغبي ــي األخ ــم العال ــات التعلي ــن مؤسس م
ــو  ــى النح ــة، عل ــي الجامع ــول ف ــات القب ــتوفون متطلب ــن يس ــة والذي الخليجي

ــي: اآلت
معتمــدة  وســاعات  ومحتويــات  عناويــن  تتضمــن  التــي  المقــررات  تنقــل  أ( 
ومســتوى اإلطــار الوطنــي للمؤهــالت المشــابهة ، للمقــررات فــي الجامعــة 

الخليجيــة. 
ب( الحــد األدنــى مــن الدرجــات المطلــوب للنقــل هــو “ج” أو 70٪ إذا كانــت درجــة 

النجــاح 60٪ أو 60٪ إذا كانــت درجــة النجــاح 50٪ أو 50٪ إذا كانــت درجــة النجــاح ٪40.
ج( لــن تكــون هنــاك أي مقــررات معادلــة للمقــررات التحضيريــة بالجامعــة 

الخليجيــة.
ــجيل  ــد تس ــة بع ــارج الجامع ــا خ ــم إجتيازه ــي ت ــررات الت ــل المق ــن نق د( ال يمك
ــة  ــن الكلي ــبق م ــي مس ــى إذن كتاب ــول عل ــة دون الحص ــي الجامع ــب ف الطال

ــة. ــس الجامع ــة ورئي المعني
ه( الحــد األقصــى لعــدد الســاعات المعتمــدة المحولــة هــو 66 ٪ مــن مجمــوع 
ــة  ــررات المحول ــك المق ــمل ذل ــة )ال يش ــة للدرج ــدة المطلوب ــاعات المعتم الس

ــدة(.  ــاعات معتم ــن دون س ــي م ــة الت ــررات التكميلي ــات المق لمتطلب

يمكــن للطالــب فــي الجامعــة الخليجيــة تغييــر مســاره مــن البرنامــج الحالــي 
إلــى آخــر داخــل الجامعــة. وفيمــا يأتــي معاييــر النقــل الداخلــي للســاعات 

المعتمــدة:
أ( أن يكــون الطالــب قــد أكمــل فصــال دراســيا واحــدا علــى األقــل فــي البرنامــج 

الحالــي، باســتثناء فصــول االنســحاب.
ب( تنقــل الســاعات المعتمــدة، فقــط للمقــررات الدراســية المتشــابهة )بمــا فــي 
ذلــك مســتوى اإلطــار الوطنــي للمؤهــالت( فــي كال البرنامجيــن. ولــن ينظــر فــي 

مقــررات غيــر مشــابهة لتحويــل الســاعات المعتمــدة.
للطالــب   التراكمــي  المعــدل  فــي  المنقولــة  المقــررات  درجــات  تضّمــن  ج( 

.)CGPA (
د( يخضــع النقــل الداخلــي للســاعات المعتمــدة إلــى موافقــة رؤســاء األقســام 

المعنييــن وعميــد )أوعمــداء( الكليــة ذوي الصلــة.
ه( يؤخــذ بنظــر اإلعتبــار فصــل دراســي واحــد ضمــن المــدة القصــوى للدراســة 

لــكل 15 ســاعة معتمــدة تــم نقلهــا مــن البرنامــج الدراســي الســابق.

5.1.4 معايير تحويل الساعات المعتمدة )تغيير المسار(

2. التحويل الداخلي للساعات المعتمدة



الجامعة الخليجية26
دليل الطالب

7.1.4 شروط القبول 6.1.4 مقابالت القبول

ُترفق الوثائق اآلتية مع استمارة الطلب:
نسخ معتمدة من شهادة الثانوية العامة.

فــي حالــة كــون المتقــدم قــد أكمــل تعليمــه  خــارج النظــام الوطنــي 
البحرينــي، فيجــب  عليــه تقديــم خطــاب معــادل مــن وزارة التربيــة والتعليــم 

ــة.  ــة العام ــهادة الثانوي ــن ش ــخة م ــع نس م
نسخ من جواز السفر ساري المفعول  وبطاقة الهوية.

)4( صور جديدة للمتقدم.
فــي حالــة إنتقــال الطالــب مــن جامعــة / معهــد   آخــر، فيجــب تقديــم 

الرســمية الدرجــات  وثيقــة 

تــزود  والتــي  القبــول،  لجنــة  تجريهــا  مقابلــة  إلــى  المتقدمــون  يخضــع 
وبرامجهــا  الخليجيــة  الجامعــة  عــن  المزيــد  تعلــم  بفرصــة  المتقــدم 

التخــرج.  بعــد  بهــا  المرتبطــة  العمــل  وفــرص  المقدمــة 

وباإلضافــة إلــى ذلــك، تتيــح المقابلــة الفرصــة للجامعــة للتعــرف علــى خبــرة 
المتقــدم، وحقــل الدراســة المفضــل، وخطــة العمــل المســتقبلية مــن أجــل 

تقديــم المشــورة لــه وفًقــا لذلــك.
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10.1.4 التسجيل المؤجل8.1.4 الرسوم

11.1.4 اإلستئناف حول القبول 

9.1.4 المنح الدراسية

تلتــزم الجامعــة الخليجيــة بضمــان توافــق نظــام الرســوم لديهــا مــع ضوابــط 
ــة  ــا الجامع ــي تحدده ــوم الت ــع الرس ــع جمي ــي. وتخض ــم العال ــس التعلي مجل
لموافقــة مجلــس التعليــم العالــي. وتتوفــر معلومــات حــول سياســة الرســوم 
اإللكترونــي:  الموقــع  علــى  المحتمليــن  والمتقدميــن  للطلبــة  وهيكلهــا 

 Gulfuniversity.edu.bh
يحظــى الطلبــة بفرصــة طلــب ترتيــب ألقســاط دفــع الرســوم الخاصــة بهــم. 
كذلــك، فــإن الطلبــة الذيــن يختــارون االنســحاب مــن مقــرر أو مــن جميــع 
ــو  ــا ه ــي - كم ــل الدراس ــن الفص ــذف م ــة والح ــرة اإلضاف ــالل فت ــررات خ المق
الرســوم  بعــض  لهــم  تــرد  للجامعــة -  األكاديمــي  التقويــم  محــدد فــي 

الدراســية، كمــا هــو مذكــور فــي سياســة الرســوم وهيكلهــا. 

علــى مقــدم الطلــب الــذي قبــل ويرغــب فــي تأجيــل تســجيله لمــدة أقصاهــا 
القبــول  إلــى وحــدة  فصليــن دراســيين، تقديــم طلــب للتســجيل المؤجــل 
ــا  ــغ قراره ــب وتبل ــجيل بالطل ــول والتس ــدة القب ــر وح ــا تنظ ــجيل. وبدوره والتس

ــم. ــس القس ــة ورئي ــد الكلي ــب وعمي ــدم الطل ــى مق إل

يجــب علــى المتقــدم / الطالــب الــذي يرغــب فــي اإلســتئناف بقــرار قبولــه / 
تغييــر المســار، تقديــم نمــوذج إســتئناف كامــل إلــى وحــدة القبــول والتســجيل، 
فــي غضــون 10 أيــام مــن اســتالم القــرار. وتبلــغ وحــدة القبــول والتســجيل 

الطالــب بقرارهــا المتعلــق باإلســتئناف كتابــة.
ــن  ــم، م ــي التعلي ــن ف ــة المتميزي ــج للطلب ــة بالتروي ــة الخليجي ــزم الجامع 1. تلت
خــالل تقديــم برنامــج للمنــح الدراســية يجتــذب الطلبــة والمتقدميــن المتميزين، 
وقــد صمــم برنامــج المنــح الدراســية لجــذب المواهــب المحتملــة والمواطنيــن 

البارزيــن فــي مملكــة البحريــن.
2. تصــدر الجامعــة وتحــّدث برنامــج المنــح الدراســية وعــدد المنــح التــي ســتقدم 

لــكل عــام دراســي.
المنحــة  معاييــر  اســتوفوا  الذيــن  المتقدميــن   / الطلبــة  الجامعــة  تمنــح   .3

فقــط. المعتمــدة  الدراســية  المنــح  إجــراءات  واتبعــوا  المعلنــة 
ــنوات  ــالل س ــة خ ــي للطلب ــدم األكاديم ــية بالتق ــح الدراس ــج المن ــط برنام 4. يرتب

ــة. ــتهم بالجامع دراس
5. يتمتع الطلبة / المتقدمين بفرصة اإلستئناف في قرارات المنح الدراسية.
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 2.4 التسجيل واإلدراج

2.2.4 تراكم الساعات المعتمدة  1.2.4 نظام الساعات المعتمدة  

مــن المتوقــع فــي نهايــة الفصــل الدراســي أن يقضــي طالــب منتظــم 
الســاعات  )عــدد  االفتراضيــة  الســاعات  عــدد  متوســط  كامــل(  )بــدوام 
التعليــم  أنشــطة  فــي   )40 فــي  تضــرب  والتــي  المقــرر   فــي  المعتمــدة 
والتعلــم والتقييــم. وتتخــذ المشــاركة فــي أنشــطة التعليــم والتعلــم 

وهــي: عــدة  أشــكال  والتقييــم 
الجامعــي: حضــور المحاضــرات والــدروس  الحــرم  الســاعات داخــل   -
التعليميــة والمختبــرات وورش العمــل والعمــل المســتقل فــي )المختبــرات 
وورش االســتوديوهات والمكتبــة( واالختبــارات واإلمتحانــات والمشــاريع  

ــا. وغيره
- ســاعات العمــل خــارج الحــرم الجامعــي: الواجبــات المنزليــة وزيــارة 
المكتبــات خــارج الحــرم الجامعــي والزيــارة الميدانيــة والمشــاركة فــي 

مــكان العمــل والمهــام الدراســية والبحــوث والمشــاريع، إلــخ.
يجــب أن يتراكــم لــدى الطالــب 30 ســاعة معتمــدة )120 ســاعة معتمــدة فــي 
ــى  ــال إل ــن لالنتق ــتوى معي ــي مس ــى ف ــد أدن ــالت( بح ــي للمؤه ــار الوطن اإلط

المســتوى التالــي. 
يــوّزع برنامــج الســنوات األربــع فــي الجامعــة الخليجيــة علــى مســتويات 

اإلطــار الوطنــي للمؤهــالت علــى النحــو اآلتــي:
- السنة األولى المعادلة للمستوى 5 من اإلطار الوطني للمؤهالت.
- السنة الثانية المعادلة للمستوى 6 من اإلطار الوطني للمؤهالت.

-  السنة الثالثة المعادلة للمستوى 7 من اإلطار الوطني للمؤهالت.
- السنة الرابعة المعادلة للمستوى 8 من اإلطار الوطني للمؤهالت.

فــي  المعتمــدة  الســاعات  عــدد  إجمالــي  جمــع  الطالــب  علــى  يتوجــب 
البرنامــج )جميــع مســتويات اإلطــار الوطنــي للمؤهــالت( ليكــون مؤهــاًل 

البكالوريــوس. درجــة  علــى  للحصــول 

تطبــق الجامعــة الخليجيــة نظــام الســاعات المعتمــدة األمريكــي، حيــث 
ــكل  ــبوع( ل ــدة )كل أس ــاعات( معتم ــاعة )س ــن س ــدد م ــدد مح ــص ع يخص
مقــرر مــدرج فــي الخطــة الدراســية للبرنامــج األكاديمــي للحصــول علــى 
الدرجــة. وتســاوي ســاعة معتمــدة واحــدة )15( ســاعة مــن التدريــس فــي 
الفصــل )أو مــا يعادلهــا فــي المقــررات التطبيقيــة والمختبــرات( فــي الفصــل 
الدراســي، كمــا تســاوي )4( ســاعات معتمــدة فــي اإلطــار الوطنــي للمؤهــالت.

وفًقــا للوائــح مجلــس التعليــم العالــي، يتكــون برنامــج البكالوريــوس مــن 120 
وحــدة دراســية بحــد أدنــى. ومــع ذلــك، تتــراوح برامــج البكالوريــوس المقدمــة 
فــي الجامعــة الخليجيــة مــن 130 إلــى 136 ســاعة معتمــدة، والتــي تتكــون مــن 

المتطلبــات العامــة )الجامعــة( وبرامــج المقــرر  األساســية واالختياريــة.
الدراســة علــى 4 ســنوات بمتوســط 15 ســاعة معتمــدة فــي  ُتــوّزع مــدة 
الفصــل الدراســي العــادي، إذ تتألــف الســنة الدراســية مــن فصليــن دراســيين 

)خريفــي وربيعــي(، وفصــل صيفــي إختيــاري واحــد.
ــن أن  ــي حي ــبوًعا، ف ــى 16 أس ــن 14 إل ــادي م ــي الع ــل الدراس ــدة الفص ــراوح م تت
الحــد األدنــى للفصــل الصيفــي االختيــاري هــو )7( أســابيع. ومــع ذلــك، تطبــق 
ــرة  ــادي وفت ــي الع ــل الدراس ــبوًعا للفص ــدة 16/15 أس ــة م ــة الخليجي الجامع

ــاري. ــي اإلختي ــي الصيف ــل الدراس ــابيع للفص ــا 8/7 أس مدته
يســاهم وزن المقــرر  )المقــررات( )ســاعة معتمــدة / ســاعات معتمــدة( فــي 

 .)CGPA(  والمعــدل التراكمــي )GPA( كل مــن المعــدل الفصلــي للطالــب
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5.2.4 العبء الدراسي )األكاديمي( للطالب 3.2.4 خطة الدراسة 

4.2.4 مدة الدراسة 

عــدد الســاعات المعتمــدة فــي برامــج البكالوريــوس: فــي إدارة المــوارد البشــرية 
عــدد  أن  حيــن  فــي  معتمــدة،  ســاعة   )130( واإلعــالم  والماليــة  والمحاســبة 
الســاعات المعتمــدة المطلوبــة لبرنامــج البكالوريــوس فــي هندســة التصميــم 

ــن: ــون م ــو )136(. تتك ــي ه الداخل
أ. المتطلبات العامة )متطلبات الجامعة(:

تتضمــن )21( ســاعة معتمــدة فــي المقــررات التاليــة: اللغــة اإلنجليزيــة - 9 
ســاعات معتمــدة، اللغــة العربيــة - ســاعتان معتمدتــان ، تاريــخ وثقافــة البحرين 
األعمــال  ريــادة  معتمدتــان،  ســاعتان   - االســتدامة   ، معتمدتــان  ســاعتان   -
معتمدتــان،  ســاعتان   - اإلنســان  حقــوق  معتمدتــان،  ســاعتان   - واالبتــكار 

الرياضــة واألنشــطة - ســاعتان معتمدتــان.

ب. متطلبات البرنامج:
ــة،  ــام ذات الصل ــا األقس ــي تحدده ــة الت ــدة المتبقي ــاعات المعتم ــن الس تتضم

ــة. ــج ذي الصل ــا للبرنام ــة وفًق ــدة اختياري ــاعة معتم ــا )6-12( س منه

العــبء  )األكاديمــي( للطلبــة  هــو عــدد الســاعات المعتمــدة التــي يســمح لــكل 
منهــم بالتســجيل فيهــا خــالل الفصــل الدراســي.

ــى  ــد األدن ــإن الح ــع(، ف ــف والربي ــة )الخري ــية العادي ــول الدراس ــبة للفص أ( بالنس
ســاعة   )19( و   )12( هــو  العــادي  للطالــب  الدراســي  للعــبء  األقصــى  والحــد 
معتمــدة، علــى التوالــي، بينمــا يكــون الحــد األقصــى للعــبء الدراســي بالنســبة 

ــدة. ــاعة معتم ــو )9( س ــي ه ــل الصيف للفص
ب( تراعى ساعات االتصال للمقررات التحضيرية في حساب العبء الدراسي.

ــل  ــي الفص ــدة ف ــاعة معتم ــن )12( س ــل م ــي أق ــجيل ف ــب التس ــوز للطال ج( يج
الدراســي مــرة واحــدة خــالل فتــرة الدراســة. وإذا ســجل الطالــب أقــل مــن )12( 
ســاعة معتمــدة فــي أي فصــل دراســي آخــر، لــن يضمــن الفصــل الدراســي فــي 
ــدى  ــريطة أال يتع ــة، ش ــرة الدراس ــى لفت ــد األقص ــي الح ــن ف ــى، ولك ــد األدن الح

الحــد األقصــى لفتــرة الدراســة.
د( يمكــن للطالــب التســجيل بأكثــر مــن الحــد األقصــى فــي الفصــل الدراســي 

النهائــي، علــى أال يتجــاوز )21( ســاعة معتمــدة، شــريطة أن:
- ال يقل معدله التراكمي عن )3.00(.

الفصــل  ذلــك  فــي  للتخــرج  معتمــدة  ســاعة   )21( إلــى  الطالــب  يحتــاج   -
الدراســي. 

الحــد األدنــى لمــدة الدراســة لبرامــج البكالوريــوس )3( ســنوات والحــد األقصــى 
)8( ســنوات.
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6.2.4 مقرر اإلضافة / الحذف

7.2.4 حضور الطلبة

والحــذف  اإلضافــة  فتــرة  أثنــاء  مقــررات  حــذف  أو  بإضافــة  للطلبــة  ُيســمح 
المذكــورة فــي التقويــم الجامعــي )أســبوعان مــن اليــوم األول للدراســة فــي 
الفصــول الدراســية العاديــة، أســبوع واحــد مــن اليــوم األول للفصــول الدراســية 
فــي الفصــل الصيفــي(، شــريطة أن يفــي عبئهــم الدراســي بحــدود الحــد 

ــة. ــى المعلن ــد األدن ــى والح األقص

يطلــب مــن الطلبــة فــي الجامعــة الخليجيــة حضــور مقرراتهــم. وفيمــا يأتــي 
معاييــر الحضــور: 

أ( ال ُيسمح للطلبة بالتغيب ألكثر من 25٪ من إجمالي ساعات المقرر .
ب( يصــدر إنــذار أولــي للطالــب حالمــا يصــل غيابــه إلــى 10٪ مــن إجمالــي ســاعات 
المقــرر . ثــم يصــدر إنــذار نهائــي للطالــب ويرســل إلــى كفيلــه - إن وجــد - 

ــرر . ــاعات المق ــي س ــن إجمال ــى 15٪ م ــه إل ــل غياب ــا يص حالم
ــرر ،  ــي المق ــحبا« ف ــُيعد »منس ــذر، فس ــدون ع ــب 25٪ ب ــاب الطال ــاوز غي ج( إذا تج
ولــن يســمح لــه بــأداء اإلختبــار النهائــي، وبالتالــي، ســُيمنح تقديــر )منســحب 

. )WF راســب
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8.2.4 نظام الترتيب والتصنيف 

لوضع درجات على عمل الطلبة، تدرس الجامعة الخليجية نظام الترتيب والتصنيف اآلتي، والذي تعتمد على مقياس مكون من 4 نقاط:

ــر )د(،  ــو )60٪( - تقدي ــية ه ــررات الدراس ــي المق ــاح ف ــة النج ــى لدرج ــد األدن الح
والحــد األدنــى للمعــدل التراكمــي )CGPA( هــو )2.00( - تقديــر )ج(.
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9.2.4 تأجيل الدراسة  

11.2.4 اختيار مسار الدراسة لبرنامج بكالوريوس االتصال 
الجماهيري

10.2.4 فصل الطالب 

ــك  ــع ذل ــد، وم ــي واح ــل دراس ــة لفص ــن الدراس ــحاب م ــب باالنس ــمح للطال يس
ــد  ــب كح ــد للطال ــي واح ــي إضاف ــل دراس ــح فص ــة من ــس الجامع ــوز لمجل يج
ــباب(  ــذر )أس ــع ع ــب م ــه الطال ــب يقدم ــى طل ــاًء عل ــته بن ــل دراس ــى لتأجي أقص

ــة. ــرة الدراس ــى لفت ــد األقص ــن الح ــل م ــول التأجي ــتبعد فص ــح، وستس صحي

أ( يكــون الطلبــة الذيــن إجتــازوا الفصــل الدراســي الثالــث مــن الدراســة مؤهليــن 
لعمليــة إختيــار مســار الدراســة )يحــدد مســار الدراســة مــن: وســائل اإلعــالم - 

الصحافــة - العالقــات العامــة(.

ب( يكــون الطلبــة الذيــن اجتــازوا الفصــل الدراســي الرابــع مــن الدراســة مؤهليــن 
للمضــي قدًمــا فــي عمليــة إختيــار مســار الدراســة.

أ( يفصل الطلبة من الجامعة على األسس األكاديمية اآلتية:
1. عندمــا يكــون معــدل نقــاط الدرجــات التراكمــي )CGPA( أقــل مــن )2.00( لمــدة 

فصليــن دراســين متتاليــن بعــد تلقــي اإلنــذار األكاديمــي.
2. الرسوب في أي مقرر دراسي )3(  مرات.

3. اإلنقطــاع لمــدة فصليــن دراســيين بــدون عــذر )أعــذار( مقبــول مــن مجلــس 
ــة. الجامع

4. تجاوز الحد األقصى من مدة الدراسة. 
ــى  ــل عل ــن »الفص ــدة م ــرة واح ــب م ــاء الطال ــة إعف ــس الجامع ــوز لمجل ب( يج
أســس أكاديميــة« لفصــل أو فصليــن دراســيين بنــاًء علــى عــذر مقبــول بشــرط أال 

يــؤدي ذلــك إلــى تجــاوز الحــد األقصــى لمــدة الدراســة للطالــب.
 )CGPA( يســتثنى الطالــب مــن الفصــل بســبب إنخفــاض المعــدل التراكمــي )ج

مــن قبــل مجلــس الجامعــة فــي الحــاالت اآلتيــة:
1. إذا كان معدلــه الفصلــي )GPA( فــي الفصــل الدراســي األخيــر مــن فتــرة 
اإلنــذار األكاديمــي هــو )2.5(، يحصــل الطالــب علــى فصــل دراســي إضافــي 

واحــد لتحســين معدلــه التراكمــي )CGPA( ، وإال يفصــل مــن الجامعــة.
2. إذا أكمــل 75٪ مــن مجمــوع الســاعات المعتمــدة فــي البرنامــج الدراســي 
بغــض النظــر عــن المعــدل التراكمــي )CGPA( ، يســتثنى الطالــب مــن الفصــل 
ــة. ــن الجامع ــل م ــة، وإال يفص ــرة الدراس ــى لفت ــد األقص ــاوز الح ــم يتج ــا ل طالم
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13.2.4 التغييرات في المنهج

15.2.4 الطالب الزائر

14.2.4 شروط التخرج  12.2.4 إعادة المقررات الدراسية 

تنطبق القواعد اآلتية على التغييرات في المنهج:
1. تطبق جميع التغييرات على الطلبة المقبولين حديًثا.

2. ُيطلــب مــن الطلبــة الحالييــن دراســة عــدد مماثــل مــن المقــررات المضافــة 
ــا. ــم إكماله ــوب منه ــن مطل ــت، ولك ــابقة حذف ــررات س ــل أي مق ــا مقاب حديًث

3. ال يطلــب مــن الطلبــة الحالييــن دراســة أي عــدد مكافــئ مــن المقــررات 
مــا  إذا  حذفهــا،  تــم  التــي  الســابقة  بالمقــررات  مقارنــة  حديًثــا  المضافــة 
ــد  ــا وق ــم إكماله ــي ت ــررات الت ــع المق ــر جمي ــوف تظه ــل، وس ــا بالفع أكملوه

الســجل األكاديمــي للطالــب. حذفــت، فــي 

ــرى  ــة أخ ــي مؤسس ــادي ف ــب ع ــة طال ــجل بصف ــرد مس ــو ف ــر ه ــب الزائ الطال
الجامعــة  المقــررات فــي  لبعــض  العالــي، لكنــه طالــب مســجل  للتعليــم 
ــة  ــون الجامع ــي ال تك ــل الدراس ــة الفص ــي نهاي ــي. وف ــل دراس ــة لفص الخليجي
الخليجيــة ملزمــة بقبــول أو نقــل الطالــب الزائــر إلى أي مــن برامجهــا األكاديمية.

ــررات(  ــرر )مق ــة مق ــته لدراس ــل مؤسس ــن قب ــر م ــب الزائ ــيح الطال ــن ترش أ( يتعي
ــة. ــة الخليجي ــي الجامع ــددة ف مح

ب( يجب على الطالب الزائر تقديم المستندات اآلتية:
والتســجيل  القبــول  وحــدة  إلــى  موجــه  مؤسســته  مــن  رســمي  خطــاب   .1
فــي الجامعــة الخليجيــة يفيــد موافقتهــم علــى المقــرر  )المقــررات( التــي 

سيدرســها فــي الجامعــة الخليجيــة فــي فصــل دراســي معيــن.
2. نسخة من جواز السفر ساِر المفعول.

3. نسخة من هوية الطالب من مؤسسته.
ــرى ذات  ــوم األخ ــية والرس ــوم الدراس ــع الرس ــر دف ــب الزائ ــى الطال ــب عل ج( يج

ــة: الصل
1. يجــب علــى الطالــب دفــع ضعــف رســوم المقــرر العاديــة، إذا كان المقــرر  

معروضــً للطلبــة المنتظميــن فــي الجامعــة الخليجيــة.
2. يجــب عليــه دفــع أربعــة أضعــاف رســوم المقــرر العاديــة، إذا لــم يكــن المقــرر 

معروضــً للطلبــة المنتظميــن فــي الجامعــة الخليجيــة.
ــي  ــر الت ــب الزائ ــات( الطال ــة )درج ــل درج ــي، ترس ــل الدراس ــة الفص ــي نهاي د( ف

ــته. ــى مؤسس ــة إل ــة الخليجي ــي الجامع ــا ف أحرزه

يجــب علــى الطلبــة إجتيــاز جميــع المقــررات فــي برنامــج دراســتهم بنجــاح، 
والحصــول علــى معــدل تراكمــي)CGPA(  اليقــل عــن )2.00(. وفضــاًل عــن ذلــك، 
ــة. ــرة الدراس ــى لفت ــد األقص ــاوزوا الح ــى وأال يتج ــد األدن ــروا الح ــب أن يحض يج

تنطبق القواعد اآلتية على إعادة المقررات:
أ( يجــب علــى الطالــب إعــادة أي مقــرر دراســي فشــل فيــه. وسيحتســب الحــد 

. )CGPA( فــي المعــدل التراكمــي )٪األدنــى لدرجــة النجــاح )60
ب( ُيســمح للطالــب إعــادة أي مقــرر دراســي اجتــازه بتقديــر مســاٍو أو أكبــر مــن 
)ج(. وفــي هــذه الحالــة، ستحتســب الدرجــة الجديــدة فــي المعــدل التراكمــي 
)CGPA(. ويجــب أن تظهــر جميــع الدرجــات فــي الســجل األكاديمــي للطالــب 

مــع الحــرف »R« )معــاد(.
ج( يجــب علــى الطالــب إعــادة أي مقــرر اختيــاري فشــل فيــه. وإذا حــذف المقــرر  
مــن المنهــج، ُيطلــب مــن الطالــب دراســة مقــرر بديــل مــن مجموعــة المقــررات 
اإلختياريــة نفســها بعــد موافقــة مجلــس القســم المعنــي. وفــي هــذه الحالة، 
تحتســب الدرجــة الجديــدة فــي المعــدل التراكمــي )CGPA(. ويجــب أن تظهــر 

جميــع الدرجــات فــي الســجل األكاديمــي للطالــب.
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1.3.4 تضمــن الجامعــة الخليجيــة أن يكــون التقييــم متوافقــً مــع مخرجــات 
التعليــم المســتهدفة للمقــرر  )CILOs(، ويتعــرض الطلبــة لسلســلة مــن طــرق 
التقييــم المناســبة لتقييــم مخرجــات التعليــم المســتهدفة للمقــرر  الدراســي. 
وعــالوة علــى ذلــك، يجــب أن يكــون التقييــم صحيًحــا وموثوًقــا وعــادًلا ويحتــرم 

كرامــة وخصوصيــة الطلبــة بمــا فــي ذلــك الطلبــة ذوي االحتياجــات الخاصــة. 
 

2.3.4 تنفــذ الجامعــة الخليجيــة إجــراءات لضمــان عمــل الطالــب الخــاص، 
وإتســاق الدرجــات، وأخــذ مضبــوط ودقيــق للدرجــات.

3.3.4 تنفــذ الجامعــة الخليجيــة إجــراءات رســمية واضحــة للتحقــق الداخلــي 
ــان  ــررات لضم ــع المق ــات لجمي ــع الدرج ــم ووض ــر التقيي ــن معايي ــي م والخارج

موثوقيــة التقييمــات ولياقتهــا للغــرض المنشــود.

ــم  ــج التقيي ــرار لنتائ ــدال واإلق ــذ االعت ــة تنفي ــة الخليجي ــن الجامع 4.3.4 تضم
الداخلــي  لالعتــدال  واضحــة  رســمية  إجــراءات  وهنــاك  المقــررات.  لجميــع 
واإلنصــاف  الموثوقيــة  لضمــان  وذلــك  النتائــج،  وإقــرار  لتقييــم  والخارجــي 

واالتســاق.

5.3.4 ُيــزّود الطلبــة بتغذيــة راجعــة فــي الوقــت المناســب عــن عملهــم الــذي 
تــم تقييمــه، وذلــك ألغــراض متعــددة:

ليكونوا على علم بالتقدم الذي يحرزوه في المقرر .
لتعزيز فهمهم لما هو متوقع منهم.

لتعميق تعلمهم لمحتوى المعرفة.
لتطوير وعيهم بالمعايير التأديبية.

تضمــن الجامعــة الخليجيــة دعــم الطلبــة ذوي االحتياجــات الخاصــة خــالل 
عمليــة التقييــم علــى أســاس كل حالــة علــى حــدة، وحســب متطلباتهــم. 

ــي: ــا يأت ــات م ــمل الترتيب وتش
تنظيم مكان االمتحانات.

المســاعدة فــي قــراءة المهــام واإلختبــارات  القصيــرة المفاجئــة، وأوراق 
االمتحانــات. أســئلة 

المساعدة في كتابة المهام واإلختبارات واالمتحانات.
تقديم وقت مرن وإضافي للتقييمات.

 4.4 تقييم الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة 3.4 التقييم
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أ( التقييم المؤجل
إذا كان الطالــب غيــر قــادر علــى إكمــال التقييــم بســبب ظــروف منطقيــة وغيــر 
متوقعــة، ُيســمح لــه بالتقــدم بطلــب للحصــول علــى تقييــم مؤجــل مــع عــذر 
مبــرر إلــى أســتاذ المقــرر الدراســي فيمــا يتعلــق بالتقييمــات خــالل الفصــل 
الدراســي، وإلــى وحــدة القبــول والتســجيل فيمــا يتعلــق بالتقييمــات الرئيســية 
)تقييمــات إمتحــان المنتصــف والنهائــي وتقييمــات لجنــة التحكيــم(.  وبالنســبة 
تقييــم  الطالــب دفــع رســوم  المؤجلــة، يجــب علــى  الرئيســية  للتقييمــات 

ــل. مؤج

ب( التقييم المتأخر
يمكــن للطالــب التقــدم بطلــب للحصــول علــى تقييــم متأخــر إلــي أســتاذ 
المقــرر الدراســي خــالل الفصــل الدراســي. وفــي هــذه الحالــة، ســيطبق خصــم 

ــب. ــة الطال ــن درج ــبة 10٪ م بنس

5.4 التقييم المؤجل والمتأخر  
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 7.4 التقييمات الرئيسية )اختبارات منتصف 6.4 اإلستئناف حول التقييم
)الفصل واالمتحانات النهائية يحــق للطالــب اإلســتئناف فــي نتائــج التقييــم، مــن خــالل تقديــم إســتئناف مــن 

المســتوى األول والثانــي. 

أ( يكــون اإلســتئناف مــن المســتوى األول فرصــة للطلبــة لتقديــم إســتئناف 
مباشــرة  واإلختبــارات(  )المهــام  الدراســي  الفصــل  فــي  تقييماتهــم  حــول 
إلــى مدرســيهم،  أوإلــى وحــدة القبــول والتســجيل فيمــا يخــص التقييمــات 
الرئيســية )تقييمــات إمتحــان المنتصــف والنهائــي وتقييمــات لجنــة التحكيــم(. 

ــررات.  ــي المق ــد مدرس ــتئناف عن ــى اإلس ــرار عل ــون الق ويك

ــم  ــة لتقدي ــة للطلب ــة إضافي ــي فرص ــتوى الثان ــن المس ــتئناف م ــل اإلس )ب( يمث
المنتصــف  امتحانــات  )تقييمــات  الرئيســية  تقييماتهــم  فــي  اإلســتئناف 
والنهائــي وتقييمــات لجنــة التحكيــم( إلــى وحــدة القبــول والتســجيل. ويكــون 
 )C-TLAC( قــرار االســتئناف عنــد لجنــة التعليــم والتعلــم والتقييــم بالكليــة
بالكامــل. ويجــب علــى الطالــب أن يقــدم شــرًحا مناســًبا وأســباًبا إلســتئنافه وأن 

ــه.  ــذي يقدم ــتئناف ال ــوم اإلس ــع رس يدف

تديــر لجنــة االمتحانــات بالجامعــة التقييمــات الرئيســية )إختبــارات منتصــف 
الفصــل واالمتحانــات النهائيــة( مركزيــا، وتجــري هــذه التقييمــات خــالل فتــرات 
ــة  ــوزع بداي ــن وي ــذي يعل ــي، وال ــم األكاديم ــي التقوي ــر ف ــي تنش ــات الت االمتحان
كل ســنة أكاديميــة ويمكــن الحصــول علــى نســخة منــه مــن موقــع الجامعــة، 

مــن خــالل الرابــط اآلتــي:
 .)/https://www.gulfuniversity.edu.bh/en/students/academic-calendar(

GU-( ــات ــراءات االمتحان ــة إج ــي »الئح ــان ف ــد االمتح ــكان عق ــد م ــدرج قواع ُت
PR12CE(«، وتعــرض فــي حــرم الجامعــة ومــكان عقــد االمتحانــات قبــل وأثنــاء 

ــة إدراك هــذه القواعــد. ــق الطلب ــات. وتقــع علــى عات االمتحان
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8.4 الئحة قواعد السلوك األكاديمي للطلبة

تســعى الجامعــة الخليجيــة باســتمرار إلــى تحقيــق التميــز األكاديمــي والنزاهــة 
ــة  ــد الجامع ــذا تع ــودة. وله ــر الج ــي معايي ــتمر ف ــين المس ــالل التحس ــن خ م
ــت  ــي وضع ــة، وبالتال ــز المهم ــن الركائ ــدة م ــة، واح ــة األكاديمي ــة والنزاه األمان

ــة: ــة للطلب ــي اآلتي ــلوك األكاديم ــة الس الئح
ــزام  ــا وااللت ــة وإجراءاته ــات الجامع ــراءة سياس ــة ق ــة كاف ــى الطلب ــب عل أ( يج

بهــا.
ب( تقــع علــى عاتــق الطلبــة كافــة مســؤولية الســلوك األخالقــي فــي كافــة 
المهــام واألنشــطة األكاديميــة، وعليهــم تجنــب ارتــكاب أي انتحــال أو االبتعــاد 

عــن األمانــة األكاديميــة.
ــة واإلجــراءات التأديبيــة التــي تفرضهــا الجامعــة إذا  ج( يخضــع الطلبــة للعقوب

بــدر منهــم أي حالــة مــن حــاالت االبتعــاد عــن األمانــة األكاديميــة.
د( ُيطلــب مــن كل طالــب تقديــم إقــرار مــع اإلشــارة صراحــة إلــى تعريــف 
الجامعــة بشــأن االنتحــال كمــا هــو مفصــل فــي دليــل سياســة وإجــراءات 
الجامعــة الخليجيــة أثنــاء تقديــم أي عمــل / واجــب / مشــروع / تقريــر / أي بحــث 

يتعلــق بالتقييــم.
ــي -  ــلوك األكاديم ــوء الس ــاالت س ــن ح ــة م ــع أي حال ــل م ــيتم التعام هـــ( س
بمــا فــي ذلــك االنتحــال والغــش - مــن خــالل إجــراءات صارمــة وفقــا لسياســة 

وإجــراءات الجامعــة الخليجيــة بشــأن االنتحــال وســوء الســلوك األكاديمــي.
و( يحــّذر الطلبــة مــن تقديــم أي عمــل منتحــل، ويجــب أن يمنــح الطلبــة الفضــل 
للمؤلــف عــن الفكــرة األصليــة باإلضافــة إلــى االستشــهاد بالتفســير مــن أجــل 
تبريــر أســاس النــص. وليــس هنــاك ضــرر بإحالــة المــواد الفكريــة ذات الصلــة 

ــح. ــكل صحي ــة بش ــص المقدم يالتخص
ز( يجــب علــى الطالــب اتبــاع نمــوذج مرجعــي حســب توجيهــات األســتاذ أو 

ــخ  ــكان أو التاري ــة أو الم ــاب أو المجل ــوان الكت ــف أو عن ــر المؤل ــع ذك ــد م المرش
ــة  ــة األكاديمي ــدأ الممارس ــتخدام مب ــل اس ــن األفض ــخ. وم ــة ال ــم الصفح أو رق
ــال.  ــة االنتح ــن فرص ــل م ــا يقل ــدوره م ــو ب ــداع. وه ــة واإلب ــز األصال ــدة لتعزي الجي
ح( لــن يــؤدي النســخ باســتخدام االستشــهاد أو االقتبــاس المالئــم إلــى االنتحــال 
ولكنــه ســيقضي علــى هــدف التفــوق األكاديمــي مــا لــم يزدهــر الطلبــة 

ــة.  ــد واألصال ــر الناق بالتفكي
ط( فــي حالــة إعــادة صياغــة أو تحويــل أي فكــرة أو مــادة مــن مصــدر مــا، يجــب 

علــى الطلبــة أن يشــيروا إلــى المؤلــف األصلــي والمصــدر.
ي( ال يمكــن تجنــب االنتحــال عــن طريــق تعديــل النــص أو إضافــة أو حــذف بعض 
النصــوص، فهــذا يــؤدي أيًضــا إلــى اســتخدام بيانــات / معلومــات اآلخريــن دون 

اإلشــارة إلــى أي مصــادر.
ك( يعــد االنتحــال ســوء تصــرف أكاديمــي مهمــا كان الســبب، وال يمكــن تبريــر 

النســخ بــأي شــكل مــن األشــكال.
قبــل  مــن  تجنبهــا  وكيفيــة  االنتحــال  أشــكال  عــن  الطلبــة  إبــالغ  يجــب  ل( 
المــدرس / القائــم بالتقييــم قبــل تعييــن أي مــن المقــررات الدراســية مثــل 
الواجبــات ومشــروع البحــث ومشــروع التخــرج والتدريــب. ويتوقــع مــن الطلبــة 
التحقــق مــن النــص الــذي تــم إعــداده مــن خــالل برنامــج »Turnitin« قبــل اإلرســال 
لضمــان الموضوعيــة واألصالــة. ويتحمــل المدرســون المســؤولية األخالقيــة 
ــوء  ــى س ــة عل ــب المترتب ــة بالعواق ــى دراي ــة عل ــل الطلب ــدد لجع ــذا الص ــي ه ف

الســلوك األكاديمــي.
م( يعــد االنتحــال فــي مجمــل األمــر، جريمــة خطيــرة ويعاقــب الطلبــة حســب 
عــدد المخالفــات. ومــع ذلــك يمكــن للطلبــة اإلســتئناف أو تمنــح لهــم فرصــة 

االســتماع لدعــم موقفهــم قبــل اتخــاذ أي إجــراء تأديبــي.
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ن( ينصــح الطلبــة بعــدم االنخــراط فــي أي عمــل يحــدث االضطرابــات خــالل 
االمتحانــات، بمــا فــي ذلــك التحــدث والغــش أو محاولــة الغــش.

س( يحــدد دليــل الجامعــة الخليجيــة اإلرشــادات الواضحــة المتعلقــة بســلوك 
الطلبــة المتوقــع خــالل امتحانــات منتصــف الفصــل واإلختبــارات النهائيــة. وفــي 
ــكل  ــى أن أي ش ــة إل ــة الخليجي ــراءات الجامع ــة وإج ــير سياس ــياق، تش ــذا الس ه
مــن أشــكال الغــش أو محاولــة الغــش يعــد ســوء فــي اإلنتحــال والســلوك 

ــي. األكاديم
القصيــرة  اإلختبــارات  فــي  بالغــش  ُيضبــط  )طلبــة(  طالــب  أي  يتحمــل  ع( 
المفاجئــة أوإمتحانــات المنتصــف  أو النهائــي، إجــراءات تأديبيــة صارمــة، والتــي 
يمكــن أن تــؤدي إلــى الفصــل مــن المقرر/الفصــل الدراســي أو مــن الجامعــة إذا 

ــررة. ــت متك ــا كان م
ف( ُيفصــل الطلبــة الذيــن يضبطــون فــي أي مــن هــذه الحــوادث المتكــررة مــن 
البرنامــج الدراســي. ويمكــن التعــرف علــى المزيــد مــن التفاصيــل عــن هــذا األمــر 

مــن دليــل الجامعــة الخليجيــة. 
ص( يزود الطلبة بالمعلومات ذات الصلة في الوقت المناسب لإلختبارات. 



الجامعة الخليجية40
دليل الطالب



41 ٢٠١٨-٢٠١٩
٢٠١٩-٢٠٢٠

10.4 أبحاث الطلبة9.4 االنتحال وسوء السلوك األكاديمي

أو عمــل  الســابق  المشــروع  بنســخ فكــرة  باالنتحــال، وال ُيســمح  أ( ال ُيســمح 
اآلخــر. )الطلبــة(  الطالــب 

ب( ســتعتبر الجامعــة الخليجيــة، فــي برامــج الدراســات األوليــة، نســبة ٪15 -٪20 
للنــص المتطابــق علــى أنــه »مخالفــات بســيطة«، وتعتبــر نســبة المطابقــة التــي 
ــة او  ــام النصي ــواع المه ــع أن ــمل جمي ــذا يش ــًرا. وه ــاًكا كبي ــى 20٪ انته ــد عل تزي
المســتندة علــى صــور. وعندمــا يكتشــف االنتحــال يتخــذ اإلجــراء المناســب 
لضمــان الســالمة األكاديميــة للتعلــم والمؤهــل. وقــد أوضــح ذلــك فــي الئحــة 

ــال. ــراءات االنتح إج

ــب  ــم طل ــق تقدي ــن طري ــي ع ــرار التأديب ــول الق ــتئناف ح ــب اإلس ــق للطال ج( يح
تحريــري إلــى لجنــة الشــكاوى بالجامعــة خــالل أســبوع مــن تاريــخ اســتالم القــرار 

التأديبــي.

د( تتخــذ اللجنــة قرارهــا خــالل أســبوع واحــد مــن تاريخ اســتالم طلب اإلســتئناف، 
إمــا بالموافقــة أو الرفــض أو تقديــم مزيــد مــن التوصيات.

هـــ( ترســل اللجنــة توصياتهــا علــى الطلــب المقــدم حــول القــرارات التأديبيــة - 
بخــالف قــرار فصــل الطالــب - إلــى رئيــس الجامعــة للموافقــة أو اتخــاذ القــرار 

الــذي يــراه مناســبً. ويكــون قــرار الرئيــس فــي هــذا الصــدد نهائيــً.

و( ترســل اللجنــة توصياتهــا علــى الطلــب المقــدم حــول القــرارات التأديبيــة 
الخاصــة بفصــل الطالــب إلــى مجلــس الجامعــة للموافقــة أو اتخــاذ القــرار 

ــاء. ــل لإللغ ــر قاب ــً وغي ــرار نهائي ــذا الق ــون ه ــبً، ويك ــراه مناس ــذي ي ال

حيــث  الخليجيــة.  الجامعــة  رســالة  فــي  أساســيً  عنصــرًا  البحــث  يعــد  أ( 
ــة  ــع الجامع ــة لمجتم ــطة األكاديمي ــوث واألنش ــم البح ــة بدع ــزم الجامع تلت
األكاديمــي، ودعــم أبحــاث الطلبــة الجامعييــن وتشــجيعهم، فهــي توفــر 
تعليميــة  تجربــة  أفضــل  الجامعــة  فــي  والطلبــة  التدريــس  هيئــة  ألعضــاء 
ممكنــة، وتبنــي قدراتهــم البحثيــة، وتعــزز الشــراكات مــع الصناعة ومؤسســات 

المجتمــع األخــرى.

ب( تضمــن الجامعــة أن تتماشــى اســتراتيجيتها وسياســتها البحثيــة مــع »رؤيــة 
ــس  ــن مجل ــادرة ع ــي الص ــث العلم ــة للبح ــتراتيجية الوطني ــن 2030« واالس البحري

التعليــم العالــي 2024-2014.

ج( تشــجع الجامعــة أعضــاء الــكادر األكاديمــي وطالبهــا علــى إجــراء البحــوث 
العلميــة، والمشــاركة فــي المؤتمــرات العلميــة فــي مجــال التخصــص، والنشــر 
فــي الدوريــات المحكمــة والمفهرســة، وكتابــة الكتــب العلميــة أو المســاهمة 

فــي التأليــف.

التخطيــط  مســؤولية  الجامعــة  فــي  العلمــي  البحــث  مجلــس  يتولــى  د( 
للبحــوث وإدارة ميزانيتهــا وتنظيــم الدعــم المالــي لألنشــطة البحثيــة التــي 

يجريهــا أعضــاء هيئــة التدريــس والطلبــة.

ــالغ  ــث وإب ــراءات البح ــة وإج ــول سياس ــات ح ــث معلوم ــل الباح ــدم دلي هـــ( يق
الباحثيــن والطلبــة فــي الجامعــة حــول المواضيــع والخدمــات المختلفــة ذات 
ــى  ــا ألعل ــة وفًق ــي الجامع ــوث ف ــراء البح ــان إج ــي لضم ــث العلم ــة بالبح الصل

ــي. ــم العال ــس التعلي ــط مجل ــع ضواب ــق م ــا يتواف ــة وبم ــر األخالقي المعايي

و( يمكن الوصول إلى دليل الباحث من خالل الرابط اآلتي:
 https://www.gulfuniversity.edu.bh/en/research 
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تشــجع الجامعــة الخليجيــة الطلبــة علــى اكتســاب حيــاة أكاديميــة واجتماعية 
نشــطة، وبالتالــي ضمــان مشــاركة الطلبــة فــي صنــع القــرار فــي الجامعــة. 

ينتخــب الطلبــة أعضــاء مجلــس الطلبــة، والــذي يعمــل علــى إيصــال صوتهــم 
وربطهــم بــإدارة الجامعــة وتمثيلهــم فــي مجلــس الجامعــة، وكذلــك ترشــيح 
الطلبــة لمجلــس الكليــات واألقســام وفــي اللجــان وفقــً للوائــح الجامعــة، 

والقيــام بــدور فعــال فــي مختلــف األنشــطة الطالبيــة.
توفــر مشــاركة الطلبــة فــي األنشــطة التــي ينظمهــا مجلــس الطلبــة الفرصــة 
ــق  ــادة وفري ــارات القي ــر مه ــرة وتطوي ــاب الخب ــخصي واكتس ــم الش لتطويره

العمــل.
لمزيــد مــن المعلومــات حــول مجلــس الطلبــة، يرجــى مراجعــة »إرشــادات 
مجلــس الطلبــة )GU-GL03- STC(« المتاحــة فــي وحــدة الخدمــات الطالبيــة.

تعــرف الجامعــة الخليجيــة طلبتهــا بانتظــام طــوال مــدة دراســتهم. وُتجــري 
ــو  ــا ه ــة كم ــع الطلب ــميً لجمي ــً رس ــاطً تعريف ــجيل نش ــول والتس ــدة القب وح
ــا  ــة،  كم ــح الجامع ــد ولوائ ــم بقواع ــة لتعريفه ــم الجامع ــي تقوي ــور ف مذك

ــي. ــل دراس ــي كل فص ــا ف ــات طلبته ــرف الكلي تع

الطلبــة  وتوجــه  األكاديمــي.  اإلرشــاد  للطلبــة  الخليجيــة  الجامعــة  تقــدم 
ــدم  ــم يق ــتهم. وبدوره ــج دراس ــى برام ــاًء عل ــن بن ــديهم األكاديميي ــى مرش إل
المقــررات  تسلســل  بخصــوص  للطلبــة  النصــح  األكاديميــون  المرشــدون 

دراســتهم. برنامــج  خــالل  وتوجيههــم  الدراســية 

 خدمات الطلبة ودعمهم
 1.5 مجلس الطلبة

2.5 تعريف وإرشاد الطلبة

.5
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الخاصــة  االحتياجــات  ذوي  الطلبــة  تزويــد  علــى  الخليجيــة  الجامعــة  تحــرص 
ــع  ــم. وم ــراف بإنجازاته ــم واالعت ــان تكامله ــبة، وضم ــوارد المناس ــم والم بالدع
ذلــك، فمــن المهــم أن ُيطلــب مــن الطلبــة الذيــن لديهــم احتياجــات دعــم طبيــة 
أو تعليميــة خاصــة أن يخبــروا الجامعــة الخليجيــة بهــا، حتــى يتســنى لهــا اتخــاذ 
ــم.  ــم وتعلمه ــم تعليمه ــة لدع ــالت معقول ــراء تعدي ــبة، وإج ــات المناس الترتيب
ويجــب تقديــم التقاريــر الطبيــة أو شــهادة اإلعاقــة الصــادرة عــن المهنييــن 
ــيبلغ  ــدوره س ــجيل، وب ــول والتس ــدة القب ــس وح ــى رئي ــن إل ــن المعتمدي الصحيي
رئيــس وحــدة خدمــات الطلبــة. وســيتم التعامــل مــع هــذه المعلومــات بســرية 
تامــة، ولــن تشــارك إال مــع الموظفيــن األكاديمييــن ذوي العالقــة وعلــى اســاس 

ــة«. ــة للمعرف »الحاج
وتشــمل بعــض الخدمــات التــي قــد يتــم توفيرهــا للطلبــة ذوي االحتياجــات 
الخاصــة تقديــم المســاعدة فــي حضــور الفصــول الدراســية وجدولــة الفصــول 
الدراســية فــي أفضــل األماكــن التــي يمكــن الوصــول إليهــا، وتقديــم المســاعدة 
فــي تدويــن المالحظــات وكتابــة االمتحانــات ونســخ اإلختبــارات واالمتحانــات، 
لإلختبــارات  أطــول  وقــت  وتوفيــر  المتابعــة  أو  اإلضافيــة  المشــورة  تقديــم  و 
واإلختبــارات  الصفيــة،  لإلعمــال  الحاســوب  أجهــزة  واســتخدام  واالمتحانــات، 
تقييــم  أي  مــكان  علــى  تعديــالت  إجــراء  يتــم  الضــرورة  وعنــد  واالمتحانــات، 

وشــكله.

3.5 دعم الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة
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يوفــر قســم تقنيــة المعلومــات فــي الجامعــة الخليجيــة خدمــة الــواي فــاي 
المجانيــة فــي جميــع أنحــاء الحــرم الجامعــي، ويحافظ علــى أجهــزة الكمبيوتر 
ــع  ــى موق ــول إل ــة الوص ــن للطلب ــث يمك ــة، حي ــي المكتب ــرات وف ــي المختب ف
الجامعــة اإللكترونيــة والمكتبــة اإللكترونيــة وخدمــات التعلــم اإللكترونــي. 
ــي  ــخصية، والت ــي ش ــد إلكترون ــابات بري ــة حس ــم للطلب ــذا القس ــر ه ــا يوف كم
ــة  ــى الطلب ــب عل ــة، ويج ــة والجامع ــن الطلب ــمية بي ــال الرس ــيلة االتص ــد وس تع
ــه  ــى أساس ــرف عل ــواه والتص ــراءة محت ــي وق ــم اإللكترون ــى بريده ــول إل الوص

ــب. ــت المناس ــي الوق ف

4.5 خدمات تقنية المعلومات

 5.5 خدمات المكتبة

تقــدم مكتبــة الجامعــة الخليجيــة خدماتهــا لجميــع الطلبــة مــن يــوم األحــد 
إلــى الخميــس مــن الســاعة 8:00 صباًحــا حتــى الســاعة 9:00 مســاًء، وأيــام الســبت 
ــول  ــة الوص ــن للطلب ــاًء. ويمك ــاعة 6:00 مس ــى الس ــا حت ــاعة 8:00 صباًح ــن الس م
إلــى محتويــات المكتبــة داخــل قاعــة القــراءة كمــا يمكــن لــكل طالب اســتعارة 
مــا يصــل إلــى 3 كتــب بحــد أقصــاه 14 يوًمــا. ويقــدم موظفــو المكتبــة )أميــن 
المكتبــة( جلســات تعريفيــة لجميــع الطلبــة الجــدد فــي بدايــة كل فصــل 
دراســي حــول قواعــد المكتبــة، والمــوارد )المطبوعــة واإللكترونيــة( والخدمــات 

والمرافــق واألنشــطة / الفعاليــات التــي تنظمهــا المكتبــة.

األكاديميــة  والمجــالت  المطبوعــة  الكتــب  آالف  علــى  المكتبــة  تحتــوي 
ــي  ــة الت ــات اإللكتروني ــد البيان ــة وقواع ــج األكاديمي ــة بالبرام ــات المتعلق والدوري
توفــر الوصــول إلــى مالييــن الكتــب اإللكترونيــة والمقــاالت البحثيــة األكاديميــة 

والمئــات مــن رســائل الماجســتير.
ــن  ــر م ــى أكث ــول إل ــة الوص ــة إمكاني ــة للطلب ــة اإللكتروني ــم المكتب ــر قس ويوف
5000 كتــاب إلكترونــي و580 دوريــة. وباإلضافــة إلــى ذلــك يــزود الطلبــة بإمكانيــة 
الوصــول إلــى مكتبــة جامعــة برشــلونة فــي إســبانيا، حيــث يوجــد هنــاك أكثــر 
ــول  ــة الوص ــة للطلب ــر المكتب ــا توف ــة. كم ــالت متاح ــاب ومج ــي كت ــن مليون م
إلــى برنامــج »Turn-it-In« للكشــف عــن االنتحــال. وتقــدم المكتبــة أيًضــا خدمــة 
متجــر الكتــب، حيــث يمكــن للطلبــة شــراء كتبهــم الدراســية بأســعار معقولــة.
لمزيــد مــن التفاصيــل عــن هــذا األمــر، يمكــن للطلبــة االتصــال بالمكتبــة علــى 

 library@gulfuniversity.edu.bh البريــد اإللكترونــي
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الخليجيــة تقــدم وحــدة  الجامعــة  التعليــم فــي  لغــرض تحســين عمليــة 
هيئــة  وأعضــاء  الطلبــة  بيــن  إضافيــة  اتصــال  فرصــة  اإللكترونــي،  التعليــم 
التعليــم  نظــام  فــي  إلكترونيــة  مقــررات  تقديــم  خــالل  مــن  التدريــس 

)مــودل(. اإللكترونــي 
كمــا يوفــر نظــام التعليــم اإللكترونــي للطلبــة إمكانيــة الوصــول إلــى برنامــج 

مطابقــة النــص )Turn-it-In( للكشــف عــن االنتحــال.

ولمزيــد مــن التفاصيــل عــن هــذا الموضــوع، يمكــن للطلبــة االتصــال إمــا بوحــدة 
elearning@gulfuniversity.edu. :التعلــم اإللكترونــي علــى البريــد اإللكترونــي

bh أو االتصــال بمستشــاريهم األكاديمييــن ومدرســي المقــرر  التدريبيــة.

يقــدم مكتــب التطويــر الوظيفــي فــي وحــدة الخدمــات الطالبيــة، المســاعدة 
للطلبــة المتوقــع تخرجهــم ويقــدم المشــورة لهــم حــول آفاقهــم الوظيفية 
كيفيــة  إلــى  الطلبــة  المكتــب  يوجــه  كمــا  قدراتهــم.  مــع  تتناســب  التــي 
التعامــل مــع ســوق العمــل وبــدء حياتهــم العمليــة بثقــة وكفــاءة للحصــول 

ــبة.  ــف مناس ــى وظائ عل
يمكــن للطلبــة االتصــال بالمكتــب مباشــرة مــن خــالل وحــدة خدمــات الطلبــة 

careers @  gulfuniversity.edu.bh :ــي ــد اإللكترون ــر البري أو عب

7.5 التطوير الوظيفي
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للجامعــة الخليجيــة مكتب إرشــادي وتوجيهــي للخدمات اإلرشــادية والوقائية، 
واالجتماعيــة  النفســية  الصعوبــات  علــى  التغلــب  فــي  الطلبــة  لمســاعدة 
ــذا  ــق ه ــى عات ــع عل ــا يق ــتهم. وأيض ــرة دراس ــالل فت ــا خ ــد يواجهونه ــي ق الت
المكتــب المســؤولية عــن دعــم الطلبــة ضعفــاء المســتوى أكاديميــا )الطلبــة 
تحــت اإلختبــار والتقييــم األكاديمــي( بالتعــاون مــع مرشــديهم األكاديمييــن. 
ويمكــن للطلبــة االتصــال بالمكتــب مباشــرة مــن خــالل وحــدة خدمــات الطلبــة 

student.counseling@gulfuniversity.edu.bh :أو عبــر البريــد اإللكترونــي

8.5 التوجيه واالستشارة

توفــر الجامعــة الخليجيــة مرافــق رياضيــة مختلفــة، منهــا لكــرة القدم والســلة 
والتنــس وتنــس الطاولــة، حيــث يمكــن للطلبــة الوصــول إلــى هــذه المرافــق مــن 
ــع  ــة م ــات متبادل ــة اتفاقي ــرم الجامع ــا تب ــة. وأيض ــات الطلب ــدة خدم ــالل وح خ
ــى  ــول إل ــة الوص ــن الطلب ــأنها تمكي ــن ش ــة م ــة المحلي ــز الرياضي ــض المراك بع
المرافــق الرياضيــة لتلــك المراكــز. كمــا تتولــى الجامعــة الخليجيــة تكويــن 
بالوحــدة مباشــرة  االتصــال  للطلبــة  الرياضييــن. ويمكــن  الطلبــة  فــرق مــن 
studentaffairs@ :ــي ــد اإللكترون ــر البري ــة أو عب ــات الطلب ــدة خدم ــالل وح ــن خ م

 gulfuniversity.edu.bh

9.5  أنشطة خارج المنهج

ــة  ــعافات األولي ــر اإلس ــث تتوف ــض، حي ــة التمري ــة خدم ــة الخليجي ــر الجامع توف
للطلبــة والموظفيــن كافــة طــوال أيــام األســبوع مــن الســاعة 8:00 صباًحــا 
حتــى الســاعة 6:00 مســاًء. ويعمــل فــي العيــادة ممرضــة لتقديــم خدمــات 
اإلســعافات األوليــة، وجمــع البيانــات الصحيــة عــن الطلبــة حســب الضــرورة 
بطريقــة ســرية وتتولــى المتابعــة وتقديــم المعلومــات الصحيــة مــن أجــل 

صحتهــم. 
ُتــوّزع صناديــق  وأيضــً لمعالجــة حــاالت الطــوارئ وحصــول حادث/إصابــات، 
ــي  ــالج الطب ــم الع ــة لتقدي ــرم الجامع ــاء ح ــع أنح ــي جمي ــة ف ــعافات أولي إس

ــر. ــت قصي ــي وق ــض ف للمري

10.5 خدمات التمريض
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توفــر الجامعــة الخليجيــة للطلبــة كافتيريــا وأماكــن اســتراحة وغــرف للصــالة 
)للطــالب وللطالبــات(. كمــا توفــر أيًضــا مبــردات الميــاه وأجهــزة بيــع آلــي فــي 

جميــع أنحــاء الحــرم الجامعــي.

للجامعــة الخليجيــة مرافــق رياضيــة مختلفــة منهــا لكــرة القــدم والســلة 
ــق  ــذه المراف ــى ه ــول إل ــة الوص ــن للطلب ــث يمك ــة، حي ــس الطاول ــس وتن والتن

ــة. ــات الطلب ــدة خدم ــالل وح ــن خ ــا م ــاع به واالنتف

   11.5 الكافيتريا والمرافق الرياضية

األغــراض  اإلبــالغ عــن جميــع  والزائريــن  والموظفيــن  الطلبــة  يتوجــب علــى 
المفقــودة منهــم أو تلــك التــي وجدوهــا فــي الجامعة ألفــراد األمــن الجامعي 
ووحــدة الخدمــات الطالبيــة. وســوف يحتفــظ موظفــو األمــن بســجل جــرد 
ــة  ــة أي ــل الجامع ــك، ال تتحم ــع ذل ــا. وم ــر عليه ــي عث ــودة والت ــراض المفق األغ

مســؤولية عــن الممتلــكات المفقــودة أو المســروقة.

12.5 خدمات إيجاد األغراض المفقودة
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تقدم كلية العلوم اإلدارية والمالية )AFS( برامج البكالوريوس اآلتية:
- إدارة الموارد البشرية

- المحاسبة والنظم المالية
- اإلعالم

ــا  ــن أيًض ــك، يمك ــع ذل ــة. وم ــة العربي ــج باللغ ــذه البرام ــس ه ــة تدري ــون لغ تك
تدريــس برامــج إدارة المــوارد البشــرية والمحاســبة والنظــم الماليــة باللغــة 
اإلنجليزيــة )بشــرط تســجيل عــدد كاف مــن الطلبــة فــي المقــرر المعنــي(. 

وفيمــا يأتــي حقائــق عــن البرنامــج الدراســي:
حقائق عن البرنامج الدراسي:

 البرامج األكاديمية
 1.6 كلية العلوم اإلدارية والمالية

يطــور الطلبــة مهاراتهــم التــي تمكنهــم مــن الدخــول فــي مجــال إدارة 
المــوارد البشــرية.

يحصــل الطالــب علــى لمحــة عامة عــن تخطيــط المــوارد البشــرية والتوظيف 
ــب  ــى جن ــا إل ــر جنب ــب والتطوي ــن والتدري ــال والموظفي ــن العم ــات بي والعالق
مــع نظريــة العالقــات العامــة والمفاهيــم الخاصــة بالصناعــة التــي تســاعد 

علــى بنــاء مهاراتهــم فــي التحــدث والعــرض والمحادثــة.
يستغرق البرنامج الدراسي أربع سنوات.

عدد الساعات المعتمدة للتخرج هي 130 ساعة. 

أ( بكالوريوس إدارة الموارد البشرية

حقائق عن الدرجة العلمية:

شــهادة الثانويــة العامــة أو شــهادة المعهــد بعــد المدرســة الثانويــة، أو مــا 
يعادلهــا.

أو   ٪60 يســاوي  تراكمــي  معــدل  لديهــم  الذيــن  المتقدميــن  علــى  يجــب 
ــب  ــلوا، يج ــتوى، وإذا فش ــد المس ــارات تحدي ــازوا إختب ــوا ويجت ــر أن يخضع أكث

عليهــم التســجيل فــي المقــررات التحضيريــة ذات الصلــة.
 ٪60 مــن  أقــل  تراكمــي  معــدل  لديهــم  الذيــن  المتقدميــن  علــى  يجــب 

بالبرنامــج. الصلــة  ذات  التحضيريــة  المقــررات  فــي  مباشــرة  التســجيل 
ــي  ــة ف ــة العام ــهادة الثانوي ــى ش ــن عل ــن الحاصلي ــع المتقدمي ــى جمي يعف
المســار األدبــي، - بغــض النظــر عــن معدلهــم الدراســي - مــن إختبــار تحديــد 
المســتوى فــي »الرياضيــات لألعمــال«، ويســجلون فــي المقــرر التحضيــري 

ــال«. ــية لألعم ــات األساس »MTH014  الرياضي
يمكــن إعفــاء المتقدميــن مــن اإلختبــار فــي اللغــة اإلنجليزيــة إذا مــا أظهــروا 
ــا ســارًيا علــى إتقــان اللغــة اإلنجليزيــة فــي أي ممــا يلــي: توفيــل )إختبــار  إثباًت
أون اليــن 79 أو إختبــار ورقــي 550( آيلتــس )6.0(، نظــام إختبــار اللغــة اإلنجليزيــة 

الدولــي )60٪( أو مــا يعادلــه. 
ُيعفــى المتقدمــون الذيــن حولــوا مــن برامــج مماثلــة مــن إختبــارات تحديــد 
المســتوى شــرط أن توضــح معادلــة مقرراتهــم الدراســية وتحويــل الســاعات 
ــة  ــررات مماثل ــوا مق ــم درس ــة أو أنه ــارات مماثل ــم إختب ــدة، إجتيازه المعتم
للمقــررات التحضيريــة فــي الجامعــة الخليجيــة، وإال فإنهــم يخضعــون إلــى 

إختبــار )إختبــارات( تحديــد المســتوى ذي الصلــة. 
يخضع المتقدمون إلى مقابلة ُتجريها لجنة القبول.

خريجــو إدارة المــوارد البشــرية مؤهلــون الختيــار وظيفــة فــي القطاعيــن 
العــام والخــاص فــي مختلــف المجــاالت الماليــة والصناعيــة والمصرفيــة 

وغيرهــا.
ــات  ــام التعويض ــي أقس ــل ف ــال العم ــذا المج ــة به ــة المتعلق ــمل المهن تش
والمزايــا والعالقــات اإلعالميــة وعالقــات الموظفيــن والتدريــب والتطويــر 

وتحليــل الوظائــف، وغيرهــا.
يمكن للخريجين أيضا متابعة دراستهم العليا في هذا التخصص.

متطلبات القبول:

الوظائف:

.6
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يحصــل الطلبــة علــي أســاس قــوي فــي المهــارات المحاســبية والماليــة علــى 
المســتويين النظــري والعملــي.

يحصــل الطالــب علــى لمحــة عامــة عــن المحاســبة والتخطيــط المالــي 
ومراجعــة  والميزانيــات  الماليــة  واالســتراتيجيات  الماليــة  والمعامــالت 
الحســابات ومفاهيــم المحاســبة اإلداريــة والتكلفــة التــي تســاعد علــى بنــاء 
مهــارات التحــدث أمــام الجمهــور، والجــدوى الماليــة والمهــارات التحليليــة.

يستغرق البرنامج الدراسي أربع سنوات.
عدد الساعات المعتمدة للتخرج هي 130 ساعة. 

 ب( بكالوريوس المحاسبة والنظم  المالية

حقائق عن الدرجة العلمية
شــهادة الثانويــة العامــة أو شــهادة المعهــد بعــد المدرســة الثانويــة، أو مــا 

يعادلهــا.
أو   ٪60 يســاوي  تراكمــي  معــدل  لديهــم  الذيــن  المتقدميــن  علــى  يجــب 
ــب  ــلوا، يج ــتوى، وإذا فش ــد المس ــارات تحدي ــازوا إختب ــوا ويجت ــر أن يخضع أكث

عليهــم التســجيل فــي المقــررات التحضيريــة ذات الصلــة.
 ٪60 مــن  أقــل  تراكمــي  معــدل  لديهــم  الذيــن  المتقدميــن  علــى  يجــب 

بالبرنامــج. الصلــة  ذات  التحضيريــة  المقــررات  فــي  مباشــرة  التســجيل 
ــي  ــة ف ــة العام ــهادة الثانوي ــى ش ــن عل ــن الحاصلي ــع المتقدمي ــى جمي يعف
المســار األدبــي - بغــض النظــر عــن معدلهــم الدراســي - مــن إختبــار تحديــد 
المســتوى فــي »الرياضيــات  لألعمــال«، ويســجلوا فــي المقــرر التحضيــري 

»MTH014  الرياضيــات األساســية لألعمــال«.
يمكــن إعفــاء المتقدميــن مــن اإلختبــار فــي اللغــة اإلنجليزيــة إذا مــا أظهــروا 
ــا ســارًيا علــى إتقــان اللغــة اإلنجليزيــة فــي أي ممــا يلــي: توفيــل )إختبــار  إثباًت
أون اليــن 79 أو إختبــار ورقــي 550( آيلتــس )6.0(، نظــام إختبــار اللغــة اإلنجليزيــة 

الدولــي )60٪( أو مــا يعادلــه. 
ُيعفــى المتقدمــون الذيــن حولــوا مــن برامــج مماثلــة مــن إختبــارات تحديــد 
المســتوى شــرط أن توضــح معادلــة مقرراتهــم الدراســية وتحويــل الســاعات 
ــة  ــررات مماثل ــوا مق ــم درس ــة أو أنه ــارات مماثل ــم إختب ــدة، إجتيازه المعتم
للمقــررات التحضيريــة فــي الجامعــة الخليجيــة، وإال فإنهــم يخضعــون إلــى 

إختبــار )إختبــارات( تحديــد المســتوى ذي الصلــة. 
يخضع المتقدمون إلى مقابلة ُتجريها لجنة القبول.

ــار مهنــة فــي كل مــن  خريجــو المحاســبة والنظــم الماليــة مؤهلــون الختي
ــي. ــي والمال ــاع المصرف ــي القط ــاص ف ــام والخ ــن الع القطاعي

مثــل  أقســام  فــي  العمــل  المجــال  بهــذا  المتعلقــة  المهنــة  تشــمل 
والتدريــب  والميزانيــة  واإلدارة  التكاليــف  وتحليــل  والمزايــا  التعويضــات 

الحســابات. ومراجعــة  والتطويــر 
ــة  ــبية مهني ــف محاس ــاق بوظائ ــال االلتح ــذا المج ــي ه ــن ف ــن للخريجي يمك
أخــرى: محلــل مالــي معتمــد ومحاســب قانونــي ووظيفــة فــي جمعيــة 
المحاســبين القانونييــن المعتمديــن ومعهــد تشــارترد للمحاســبين اإلدارييــن 

)CFA, CPA, ACCA and CIMA( أومــا يعادلهــم. 
يمكن للخريجين أيضا متابعة دراستهم العليا في هذا التخصص.

متطلبات التسجيل:

الوظائف:
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يكتســب الطلبــة معرفــة عــن نظريــات إنتــاج وســائل اإلعــالم واالتصــاالت 
واألخالقيــات. والممارســة 

يكتسب الطلبة مهارات الكتابة الالزمة لإلعالم واالتصاالت.
يكتسب الطلبة المعرفة والمهارة حول إدارة العالقات العامة.

يستغرق البرنامج الدراسي أربع سنوات.
عدد الساعات المعتمدة للتخرج هي 130 ساعة. 

    ج( بكالوريوس في اإلعالم
حقائق عن الدرجة العلمية:

شــهادات الثانويــة العامــة أو شــهادة المعهــد بعــد المدرســة الثانويــة، أو مــا 
يعادلهــا.

أو   ٪60 يســاوي  تراكمــي  معــدل  لديهــم  الذيــن  المتقدميــن  علــى  يجــب 
ــب  ــلوا، يج ــتوى، وإذا فش ــد المس ــارات تحدي ــازوا إختب ــوا ويجت ــر أن يخضع أكث

عليهــم التســجيل فــي المقــررات التحضيريــة ذات الصلــة.
يجــب علــى المتقدميــن الذيــن لديهــم معــدل تراكمــي يســاوي 60٪ أو أكثــر 
أن يخضعــوا إلختبــار تحديــد المســتوى فــي اإلعــالم )مــن 60 نقطــة(، ويجــب 
أن يحضــروا مقابلــة متخصصــة )مــن أصــل 40 نقطــة(. وُتضــاف الدرجــات 
التــي ســجلها مقــدم الطلــب فــي إختبــار تحديــد المســتوى والمقابلــة مًعــا، 
ــجيل  ــى التس ــة إل ــن الدرج ــبة 65٪ م ــي نس ــن إجمال ــى م ــد األدن ــاج الح ويحت
فــي مقــررات البرنامــج. أمــا إذا حصــل المتقــدم علــي أقــل مــن 65٪، فيجــب 
ــالم(. ــي اإلع ــة ف ــري )COM012A مقدم ــرر التحضي ــي المق ــجيل ف ــه التس علي
 ٪60 مــن  أقــل  تراكمــي  معــدل  لديهــم  الذيــن  المتقدميــن  علــى  يجــب 

بالبرنامــج. الصلــة  ذات  التحضيريــة  المقــررات  فــي  مباشــرة  التســجيل 
ُيعفــى المتقدمــون الذيــن حولــوا مــن برامــج مماثلــة مــن إختبــارات تحديــد 
المســتوى شــرط أن توضــح معادلــة مقرراتهــم الدراســية وتحويــل الســاعات 
ــة  ــررات مماثل ــوا مق ــم درس ــة أو أنه ــارات مماثل ــم إختب ــدة، إجتيازه المعتم
للمقــررات التحضيريــة فــي الجامعــة الخليجيــة، وإال فإنهــم يخضعــون إلــى 

إختبــار )إختبــارات( تحديــد المســتوى ذي الصلــة. 
يخضع المتقدمون إلى مقابلة ُتجريها لجنة القبول.

متطلبات التسجيل:

ــام  ــن الع ــن القطاعي ــي كل م ــة ف ــار مهن ــون الختي ــالم  مؤهل ــوا اإلع خريج
ــة. ــات العام ــاالت والعالق ــال االتص ــي مج ــاص ف والخ

تشــمل المهنــة المتعلقــة بهــذا المجــال العمــل فــي وظيفــة محرريــن 
ومديريــن وكتــاب فــي أقســام الصحافــة والتلفزيــون واإلذاعــة والتصميــم 
الجرافيكــي واإلعالنــات وغيرهــا مــن المؤسســات اإلعالميــة. كمــا يشــمل 
ــة  ــات العام ــي العالق ــص ف ــف متخص ــال وظائ ــذا المج ــق به ــل المتعل العم

ــات. ــع القطاع ــي جمي ف
ــة  ــبية مهني ــف محاس ــاق بوظائ ــال االلتح ــذا المج ــي ه ــن ف ــن للخريجي يمك
أخــرى: محلــل مالــي معتمــد ومحاســب قانونــي ووظيفــة فــي جمعيــة 
المحاســبين القانونييــن المعتمديــن ومعهــد تشــارترد للمحاســبين اإلدارييــن 

ــم.  ــا يعادله وم
يمكن للخريجين أيضا متابعة دراستهم العليا في هذا التخصص.

الوظائف:
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 2.6 كلية الهندسة

ــم  ــر التصمي ــية وعناص ــادئ األساس ــي المب ــا ف ــا قوًي ــة أساًس ــب الطلب يكتس
والرســم واللــون مــن أجــل تطويــر لغــة تصميــم غيــر لفظيــة ومنطــق بصــري 

وطالقــة فــي التعبيــر.
يكتسب الطالب مهارات التفكير النقدي عن مشاكل التصميم.

يطــور الطلبــة الحــوارات بيــن المصمميــن الداخلييــن والمعمارييــن مــن خــالل 
معرفــة التاريــخ المعمــاري والعالقــات المكانيــة وأســاليب ومــواد المؤسســة 

ورمــوز وأنظمــة البنــاء.
يستغرق البرنامج الدراسي أربع سنوات.

عدد الساعات المعتمدة للتخرج هي 136 ساعة. 

بكالوريوس هندسة التصميم الداخلي

حقائق عن الدرجة العلمية 

الثانويــة العامــة فــي المســارات )العلمــي، الصناعــي، والتجــاري  شــهادة 
ــدل  ــع مع ــة، م ــة أو الصناعي ــة الفني ــد  التطبيقي ــهادات المعاه ــط(، وش فق

تراكمــي ال يقــل عــن ٪60.
أو   ٪60 يســاوي  تراكمــي  معــدل  لديهــم  الذيــن  المتقدميــن  علــى  يجــب 
ــب  ــلوا، يج ــتوى، وإذا فش ــد المس ــارات تحدي ــازوا إختب ــوا ويجت ــر أن يخضع أكث

عليهــم التســجيل فــي المقــررات التحضيريــة ذات الصلــة.
 ٪60 مــن  أقــل  تراكمــي  معــدل  لديهــم  الذيــن  المتقدميــن  علــى  يجــب 

بالبرنامــج. الصلــة  ذات  التحضيريــة  المقــررات  فــي  مباشــرة  التســجيل 
ــروا  ــة إذا أظه ــة اإلنجليزي ــي اللغ ــار ف ــن اإلختب ــن م ــاء المتقدمي ــن إعف يمك
ــار  ــل )إختب ــي: توفي ــي أي ممايل ــة ف ــة اإلنجليزي ــان اللغ ــى إتق ــارًيا عل ــا س إثباًت
أون اليــن 79 أو إختبــار ورقــي 550( آيلتــس )6.0(، نظــام إختبــار اللغــة اإلنجليزيــة 

ــه.  ــا يعادل ــي )60٪( أو م الدول
ُيعفــى المتقدمــون الذيــن حولــوا مــن برامــج مماثلــة مــن إختبــارات تحديــد 
المســتوى شــرط أن توضــح معادلــة مقرراتهــم الدراســية وتحويــل الســاعات 
ــة  ــررات مماثل ــوا مق ــم درس ــة أو أنه ــارات مماثل ــم إختب ــدة، إجتيازه المعتم
للمقــررات التحضيريــة فــي الجامعــة الخليجيــة، وإال فإنهــم يخضعــون إلــى 

إختبــار )إختبــارات( تحديــد المســتوى ذي الصلــة. 
يخضع المتقدمون إلى مقابلة ُتجريها لجنة القبول.

ــم  ــة مصم ــار وظيف ــون لإلختي ــي مؤهل ــم الداخل ــة التصمي ــو هندس خريج
المجــاالت مثــل  والخــاص فــي مختلــف  العــام  القطاعيــن  داخلــي فــي 

والتجــاري. الســكني  التصميــم 
يمكن للخريجين أيضا متابعة دراساتهم العليا في هذا التخصص.

متطلبات التسجيل:

الوظائف:
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معلومات عامة
 1.7 دليل الحرم الجامعي

.7
400 د. مهند الفّراس الرئيس

اإلدارة
341 د. هشام المرصفاوي نائب الرئيس

429 أ. دكتور مؤيد عزيز حسن رئيس مجلس البحث العلمي بالجامعة

461 يرن سودكار الحسابات

345 أكثم الكبيسي مكتب رئيس المجلس

السكرتارية
401 مريم عبد اهلل سلمان مكتب الرئيس

431 مريم علي كلية العلوم اإلدارية والمالية

430 فاتن جناحي كلية الهندسة

359 د. عبد اهلل الطاهر

كلية العلوم اإلدارية والمالية األكاديمية

412 دكتور احمد الطوالبه

406 دكتور أتول بانسال

410 د. بليغ بشر

313 د. إلسير محمد

312 د. محمود الزغول

428 د. محمود الصاوي

462 د. نجالء الجمال

426 د. رمبا روي

454 د. شفيق أحمد

449 د. شريف بدران

405 د. يوسف صالح

455 السيدة مانجو بابو

351 السيدة زينب حسين

342 أ.د / ناهد مطيرد

434 د. عمرو رزق

كلية الهندسة

األكاديمية

453 د. أنيس سملي

316 د. أسيل عبد السالم

402 د. أسامة الراوي

451 السيدة دولسينومبري مدريد
تطوير اللغة اإلنجليزية

349 د. مريم فاتي

415 جنة الساري

الحسابات

اإلدارية

419 محمد العرادي

416 سيد ساغير

435 براء السامرائي

القبول والتسجيل
424 رباب الزنجي

433 ثامر المشهداني

446 زينب احمد علي

450 اسحق البصري

450إدارة المرافق سراج مامي

450 روفوس أروكيا

357 نبيل امانات الموارد البشرية 

452 علي منصور

تكنولوجيا المعلومات 
 

420 جان أوستن رودريغز

443 ماهر اسماعيل

414 براديب كومار
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404 أداليا مابالوت المكتبة

اإلدارية

315 سوسن فيصل العالقات العامة

بلحادة عبد اهلل

343ضمان الجودة غادة حميد الرشيد

فاهيمة علي

314 مروة اليراني

304شؤون الطلبة محمود احمد

356 انتصار الكردي

437 شرين مراد
أخري 

347 محمد ظاهر

344 لجنة االمتحانات

الخدمات

413 المستشفى

121 مكتب خدمات تقنية المعلومات

352 المكتبة

450 الصيانة

438 التسجيل

348 األمن
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رقم االتصال االسم

 999 اإلسعاف

 999 الحريق

 999 الشرطة 

 199 الحوادث 

2.7 دليل الحرم الجامعي

رقم االتصال القسم االسم

 66976733 خدمات الطلبة السيد/ عبد اهلل 
عفيفي 

36414200 الصيانة اسحق عبد اهلل 
عبد العزيز

39721827 الرئيس  أفراد األمن في
الخدمة

   

رقم االتصال االسم

+973 - 39721827 أفراد األمن في الخدمة 

أ( خالل ساعات العمل:

ب( بعد ساعات العمل:

ج( جهات الطوارئ:
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رؤية الجامعة الخليجية

القيم األساسية للجامعة الخليجية:

رسالة الجامعة الخليجية

التميز
التطوير المستمر

اإلبداع
التعاون

التنوع
اإلستدامة

تهــدف الجامعــة الخليجيــة إلــى أن تكــون مؤسســة تعليــم عــاٍل متميــزة 
فــي مملكــة البحريــن وخارجهــا، وذلــك بالنســبة إلــى خريجيهــا المتميزين، 

والبحــوث المثيــرة لإلعجــاب والمســاهمة الحماســية لنمــو المجتمعــات.

تحــرص الجامعــة الخليجيــة، بصفتهــا مؤسســة خاصــة فــي مملكــة 
ــذي  ــذي يغ ــور، ال ــتمر المتط ــي المس ــم العال ــر التعلي ــى توفي ــن، عل البحري
ــل،  ــاة والتأم ــدى الحي ــم م ــدي، والتعل ــر النق ــو التفكي ــة نح ــمات الطلب س
كمــا تشــجع الجامعــة أيًضــا األنشــطة البحثيــة مــع تأثيــر ســليم فــي كل 
مــن األوســاط األكاديميــة والممارســات البحثيــة، وتدعــم البيئــة المحفــزة 
ــة  ــارات العالي ــن ذوي المه ــا م ــا وخريجيه ــة موظفيه ــة الخليجي للجامع
إلــى التنافــس فــي تجــاوز التحديــات االجتماعيــة واالقتصاديــة والمشــاركة 

ــه.  ــن وخارج ــة البحري ــع مملك ــة مجتم ــي تنمي ف
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