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إلدارة الجودةالبحرینك نظام بولیتكن
قسم السیاسات: األكادیمي

________________________________________________________________

بالدرجاتاإلقرار سیاسة

رقم السیاسة: 
النسخة: 

الشخص المسئول: مدیر التطویر األكادیمي

بیان السیاسة .1

البحرین باإلقرار بالدرجات (تحویل الدرجات).تلتزم بولیتكنك
oتحویل الدرجات هو العملیة التي یتم من خاللها اإلقرار بالتعلیم السابق الذي تم تقییمه من قبل وحصل علیه

الطالب درجات او حصل بموجبه على تقدیرات أخرى من قبل مجلس التعلیم العالي وذلك  بهدف المساعدة في 
تطویر المتعلم. 

 تشرح هذا السیاسة طبیعة اإلقرار بالدرجات واإلجراءات والتعلیمات ذات العالقة بإدارتها ویشمل ذلك المسائل المتعلقة
نتائج األكادیمیة. بااللتحاق والرسوم واالستئنافات وال

 إن اإلقرار بالدرجات هو أمر تطوعي بالنسبة للمتعلم ویقدم االعتراف/التقدیر لألفراد الذین یتعلمون من الخبرة ولیس من
الخبرة بحد ذاتها. یمكن استخدام اإلقرار بالدرجات لما یلي:

oللتسجیل لمؤهل
o.للمساهمة في مؤهل عن طریق تورید الدرجات

التطبیق .2

األشخاص
.تنطبق هذه السیاسة على اإلداریین والمدراء األكادیمیین وأولئك الذین ینظرون في طلبات تحویل الدرجات

المعالجات
 او الدورات والبرامج التي قامت بحرین التنطبق هذه السیاسة على جمیع الدورات والبرامج التي تم تقییمها من قبل بولیتكنك

بتقدیم تفویض محدد بشأنها من قبل جهة أخرى. بحرین البولیتكنك 

المتطلبات الخارجیة.3
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على تلبیة المتطلبات الخارجیة التالیة:بحرین الهذه السیاسة سوف تساعد بولیتكنك 

.مجلس التعلیم العالي
.وحدة مراجعة التعلیم العالي التابع للهیئة الوطنیة للمؤهالت وضمان الجودة
 لتقویم المؤهالت العلمیة.اللجنة الوطنیة

ما هو المتوقع.4

أدوار ومسئولیات الموظفین الذین یتحملون مسئولیات اإلقرار بالدرجات و/او المشاركین في عملیة اإلقرار بالدرجات هي ن أ
محددة بصورة صریحة وواضحة.

 مًا بدلیل من المتعلم. ویخضع التقییم یتم اتخاذ القرارات بشأن اإلقرار بالدرجات بعد تقدیم حكم مهني تخصصي مدعو أن
لنفس ترتیبات ضمان جودة التقییم مثل "التقییم الداخلي".

 أن یوضح للمتعلم أي آثار متعلقة باإلقرار بالدرجات (او اإلعفاء منها) بغرض التقدم والتصنیف او تصنیف المؤهالت
النهائیة. 

ى علم مسبق بأي تكالیف ذات عالقة وأن یقدم لهم الدعم المناسب إلى موا الطلبات المتعلقة بإقرار الدرجات علأن یكون مقد
.  كما یجب توضیح أي قیود على أي جزء من التعلم والذي یمكن تقییمه جانب ابالغهم بشكل واضح عما یتوقع منهم

واعتماده عن طریق اإلقرار بالدرجات بشكل صریح.
ویل الدرجات بالمعرفة المهنیة في مجال الموضوع وٕاطار المؤهالت في الموظفین الذین یتخذون القرارات بشأن تحأن یتمتع

.بولیتكنك البحرین
 تعامل الدرجات الممنوحة عن طریق عملیة اإلقرار بالدرجات بنفس الطریقة التي یتم فیها التعامل مع التعلم في السیاق أن

الرسمي.
والتي تكون أكثر صرامة من تلك المطلوبة من مجلس جمیع أنظمة البرامج بخصوص أقصى الدرجات المسموح بها ن أ

التعلیم العالي هي موضحة في مستند الموافقة على البرنامج.
 .الدورات التي ال یمكن اجتیازها عن طریق اإلقرار بالدرجات هي موضحة في مستند الموافقة على البرنامج
 تنطبق أحكام سیاسة طلب إعادة النظر من قبل الطلبةA-AB-025.

الروابط والمستندات ذات العالقة .5

السیاسات
التقییم والفحص العام
االلتحاق والتقدم األكادیمي
ادخال الطلبة
طلب إعادة النظر من قبل الطلبة

االستمارات
استمارة بخصوص طلب اإلقرار بالدرجات
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اإلرشادات
النطاق
الرسوم
التقییم
النتائج
المراجعة وطلب إعادة النظر
مسئولیات رؤساء المدرسة
التدریب لالستشاریین والمقّیمین
الجهات األخرى
الطلبات

اإلجراءات
تحویل الدرجات


