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جامعة البحرين للتكنولوجيا تعمل على طرح برامج  

أكاديمية جديدة.. وتوقع اتفاقية تعاون مع "الوطنية 

 "لعلوم الفضاء 
في مسعى منها لتوفير تخصصات وبرامج أكاديمية متنوعة تتماشى واحتياجات السوق ورغبات الطلبة وبما يسهم في دعم مسيرة التنمية  

بتقديم عدد من الطلبات لألمانة  (الدولية سابقا   AMA جامعة) الشاملة واإلقتصاد الوطني لمملكة البحرين، قامت جامعة البحرين للتكنولوجيا

جلس التعليم العالي إلستحصال موافقة المجلس الموقر على طرح برامج اكاديمية جديدة قريبا  بعد موافقة المجلس وهي بكالوريوس  العامة لم 

عي،  المحاسبة والمالية وبكالوريوس الهندسة البيئية وبكالوريوس تكنولوجيا المعلومات بالتخصصات التالية: تحليل البيانات والذكاء اإلصطنا

بيقات، باإلضافة الى األمن السبراني حيث تأتي هذه البرامج إضافة الى البرامج القائمة الحالية التي توفرها الجامعة وهي  تطوير التط

جلس  بكالوريوس العلوم في نظم المعلومات اإلدارية وبكالوريوس العلوم في اإلدارة الدولية وماجستير إدارة األعمال المعتمدة جميعها من الم 

، وبرنامج بكالوريوس هندسة الميكاترونكس وبكالوريوس هندسة تقنية المعلومات المعتمدان  (ECBE) ة األعمال والتعليماألوربي إلدار

لإلعتماد وهي مؤسسة اعتماد امريكية تحظى باعتراف عالمي واسع، إضافة الى بكالوريوس علوم الحاسوب،   (ABET) دوليا  من مؤسسة

القائمة حاليا  هي برامج مرخصة من قبل مجلس التعليم العالي بالمملكة، كما أن جامعة البحرين للتكنولوجيا   علما  بأن جميع البرامج األكاديمية

هي بدورها من اوائل الجامعات بمملكة البحرين التي حظيت باإلعتماد المؤسسي لمجلس التعليم العالي بالمملكة. وتهدف الجامعة من تقديم  

ارات وتخصصات اكاديمية متنوعة للطلبة من شأنها اثراء الحياة األكاديمية للجامعة والطلبة واإلسهام في مد  البرامج الجديدة الى توفير اختي 

 .سوق العمل بكفاءات في تخصصات باتت المملكة في حاجة لها في ظل ما تشهده من تطور على مختلف االصعدة 
 

هيئة الوطنية لعلوم الفضاء بمملكة البحرين سوف يتم العمل على تنفيذ  على الجانب اآلخر قامت الجامعة بالتوقيع على مذكرة تعاون مع ال 

رة في  مجاالت التعاون فيها حال استحصال موافقة األمانة العامة لمجلس التعليم العالي عليها. وتهدف مذكرة التعاون الى تبادل المعرفة والخب 
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الميدانية ذات العالقة كلما امكن ذلك وذلك لزيادة المعرفة في هذا   مجال علوم الفضاء وخلق فرص التدريب وتنظيم ورش العمل والزيارات

المجال، عالوة على اجراء البحوث والدراسات المشتركة في هذا الجانب، خصوصا  في ظل الهوية الجديدة للجامعة وما تسعى لتحقيقه من  

 .خصصات االخرى التى تقوم الجامعة على توفيرها حاليا  ريادة على مستوى التعليم والتعلم في مجاالت التكنولوجيا وعلومها وسائر الت 
 


