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 (بوليتكنك البحرين)كلية البحرين التقنية نظام إدارة الجودة في 
 أكاديمية:  قسم السياسة

 تسمية ومنح المؤهالت: سياسة
 A-AB-004: رقم السياسة

  3: النسخة

 األكاديميةنائب الرئيس التنفيذي للخدمات : الشخص المسؤول

 بيان السياسة .1

تسمية ومنح المؤهالت التي تتفق مع المتطلبات التي حددتها هيئات ضمان الجودة ب (بوليتكنك البحرين)كلية البحرين التقنية تلتزم 

 .ومسؤوليات محددةو من خالل عمليات حققها الطلبة تعكس بدقة ونزاهة النتائج التي و التي الداخلية والخارجية ذات الصلة 

 التعريفات .2

  شهادة جامعيةال: الشهادة الرسمية

،  طالبالرقم األكاديمي للاسم الطالب، يشمل  بوليتكنك البحرينالرسمي لدراسة الطالب في  األكاديمي السجل :السجل األكاديمي
اسم و رقم بما في ذلك ( حسب مستوى الدراسة)، جميع المقررات المتخذة الرئيسي و الفرعي وبرنامج الدراسة والتخصص

 .وفقاً لإلطار الوطني للمؤهالت مستوىالو( أن وجد)والمعدل التراكمي  الدرجة المستحقة ،الساعات المعتمدة، المادة

لعملية  وفقا  احتساب الساعات المعتمدة تموي. أو برنامج مادة دراسيةيمي في ياس اإلنجاز األكادهو وحدة ق :ساعات معتمدةال
صفوف المعتمدة في بما في ذلك ال)ساعات  01وقدرها ة يدراسلا ساعة معتمدة واحدة عدد من الساعاتلب اعتماد يتط. فقط تقييمال

المخصصة المعلم ساعات أو التدريب الداخلي،  العمليةوقت التقييم، والخبرة لتواصل االخرى، أو ساعات ا الجدول الدراسي
 (. ذاتيال للتعلم مستقلة أو الموجهالوأ دراسةلل

ولكن غير قادر على إكمال البرنامج الحد األدنى من المواد الدراسية أكمل بنجاح المؤهل الممنوح للطالب الذي : خروجالؤهالت م
 .الملتحق به

 .درجة البكالوريوس هممنحتحقيقها لجميع الطالب  ب على يج المتطلبات التي: درجة البكالريوسلالعامة متطلبات ال

البيانات التي تصف مدى صعوبة عملية التعلم المكتسبة فيما يتعلق بالمعارف، والمهارات والكفايات، راجع مجموعة من : مستوى
 .المحددات الوصفية للمستويات

هو منظومة لرصد جميع أنماط التعلم من خالل مؤهالت وطنية معتمدة ومصنفة على أساس (: NQF)اإلطار الوطني للمؤهالت 

من مخرجات التعلم لتغطي تصاعديا وافقيا جميع انواع المؤهالت الممنوحة بالمملكة وتلك التي يتم  مستويات متسلسلة ومترابطة
 .اسنادها لالطار من مؤهالت ممنوحة من خارج المملكة

 .منح مؤهللالمتطلبات المحددة : البرنامجاستكمال متطلبات 

 المواد الدراسيةقائمة و، وملف التخرجبما في ذلك أهداف البرنامج،  المؤهلتصف البرنامج أو   وثيقة: المؤهل\البرنامج وثيقة 
 .و التخرج القبولمتطلبات والتدريبية، 

بوليتكنك البحرين، في بها رسميا  التسجيلالطالب من ، التي تتطلب المواد الدراسيةمجموعة من  أو لمادة مصطلح عام: برنامجال
 .مؤهلالحصول على دة ما تؤدي إلى وعا

وثائق وصف مستوى مخرجات التعلم التي اكتسبها الفرد والتي تمكنه من اداء االعمال او واجبات محددة حسب : المؤهالت
التصنيفات والتعريفات والمعايير المعتمدة للوظائف والتخصصات المختلفة وتصدر بها شهادات معترف بها تساعد حاملها على 

 .التوظيف والترثي او استكمال تعليمه

 . ية للمؤسسات التعليميةوالبرامج المؤسسيةتأكيد جودة  تعمل علىمنظمات : ات ضمان الجودةهيئ

 غلبيةاألافق بموتصويت الاجتماع، على النحو الذي يحدده  صادر من حكم: القرار

 .للطالب والتقدم والنتائج و التسجيلستخدم إلدارة القبول مشامل الكتروني نظام : الطالب معلومات نظام إدارة
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 التطبيق .3

 :األفراد

  توثيقوالفقة المواو للمراجعةاللجان و (بوليتكنك البحرين)كلية البحرين التقنية هذه السياسة تنطبق على جميع موظفي 

 . األكاديمية المؤهالتوإصدار 

  سلطة الموافقة على منح جميع المؤهالت األكاديميةلديه مجلس األمناء  . 

 لموافقة على منح شهادات الحضورلالبحرين  بوليتكنك مناءاألمجلس  قبل من المخول المسؤول الكلية عميدأو  مدير االدارة. 

 

 :العمليات

 وهو . (بوليتكنك البحرين) كلية البحرين التقنية تمنحهاالتي لحضور اطبق على جميع المؤهالت و شهادات هذه السياسة تن

بما في ) (بوليتكنك البحرين) كلية البحرين التقنيةيغطي أيضا المؤهالت الممنوحة مع أو بواسطة مؤسسة أخرى بالتعاون 

 (.ذلك المشاريع الدولية

 المتطلبات الخارجية .4

 :ةياآلت ةيالمتطلبات الخارج ةيعلى تلب (بوليتكنك البحرين) كلية البحرين التقنية اسةيتساعد هذه الس

  مجلس التعليم العالي 

 ما هو متوقع .5

 المؤهالتو  تتم الموافقة على جميع الجوائز. 

  بوليتكنك ) كلية البحرين التقنيةفي  التسجيلإدارة القبول ومن خالل  ليزيةجللغتين العربية واالناألكاديمية تصدر با الشهادات

 (البحرين

 كلية البحرين التقنيةسياسات على اعتمادها  ، يتمومنح المؤهالتتتضمن التسمية  الوطني مؤهالت اإلطارأي سياسة تابعة ل 

 .إذا كانت مخالفة(بوليتكنك البحرين)

 تواريخ هامة .6

 4102 ديسمبر 10      :اعتمدت ألول مرة  في

 من قبل مجلس األمناء 5102ديسمبر  01    :اعتمدت هذه النسخة في

 او عند الحاجة إعتماد هذه النسخةسنوات من تاريخ  1: تاريخ المراجعة التالية   

 المستندات ذات العالقة .7

 تأكيد الستكمال المتطلبات: إجراء . 

 كاديمية والصد  األالنزاهة : سياسةA-AB-003  

 و التقاريرالنتائج : سياسة A-AB-017 

 االعتراف بالتفو  األكاديمي: برنامج الموافقة ومتابعة السياسة العامة 

 


