
بكالوريوس في
تكنولوجيا الهندسة



الفرص الوظيفية:

تخصص الهندسة الميكانيكية:
• النظم الصناعية.
• تصميم المنتج.

• التصنيع.
• تطوير المنتج.

• التصميم باالستعانة بالحاسوب.
• تقييم األداء.

• الموثوقية والجودة.
• إدارة المشاريع.

• التحكم في العمليات واألجهزة.

تخصص الهندسة اإللكترونية:
• هندسة التحكم.

• االتصاالت.
• تصميم النظام اإللكتروني.

• الطاقة المتجددة.
• األنظمة المدمجة.

• التحكم في العمليات واألجهزة.

لمحة عن الخريجين:
عند إكمال هذا البرنامج بنجاح، سيكون الطالب مزودين بالمهارات والمعرفة 

التي تمكنهم مما يلي:

تطبيق المعرفة في الرياضيات والعلوم وأساسيات الهندسة، لحل   •
المشكالت الهندسية.

حل المشكالت الهندسية المعروفة على نطاق واسع باستخدام أساليب   •
البحث والتحليل.

تصميم حلول للمشكالت الهندسية المعروفة على نطاق واسع، مع   •
مراعاة الصحة والسالمة العامة، والقضايا الثقافية واالجتماعية والبيئية. 
التحقيق في المشاكل الهندسية والقيام بالمزيد من التجارب للتحقق من   •

صحة الفرضيات النظرية. 
تطبيق التقنيات واألدوات الهندسية الحديثة.  •

العمل بكفاءة وفاعلية ضمن فريق واحد.  •
التواصل الفعال من خالل التقارير والوثائق التقنية والعروض التقديمية.  •

المقدمة وأهداف البرنامج:
إن الهدف من هذا البرنامج هو تزويد الطالب بمجموعة شاملة من المعرفة 
النظرية والمهارات العملية، للعمل كمهندسين تقنيين. التخصصان كالهما 

ا  ا وإقليمّيً وضعا لتلبية االحتياجات الصناعية على جميع األصعدة وطنّيً
ا. فمن خالل تطبيق منهجية التعلم القائم على حل المشكالت، يتم  ودولّيً

نقل المهارات النظرية والعملية والتوظيفية المطلوبة إلى خريجينا من أجل 
تحويلهم إلى خريجين جاهزين للعمل ومبادرين، األمر الذي من شأنه تعزيز 
قيمة المجتمع واالقتصاد البحريني. ويتم تحفيز الطالب للتعلم من خالل 

تطبيق التحليل الهندسي، والتصميم، وتقييم مشاكل الحياة الحقيقية، 
وإدراجهم في مقررات مختلفة في اللغة اإلنجليزية والرياضيات وإدارة 

المشاريع واألخالقيات والمسؤولية االجتماعية.

مدة البرنامج
8 فصول دراسية )بدوام كامل( - 480 ساعة معتمدة

متطلبات القبول في البرنامج:
يجب على المتقدمين تحقيق الحد األدنى من المستوى المطلوب في 

اختبارات اللغة اإلنجليزية والرياضيات، أو اجتياز مقررات اللغة اإلنجليزية 
والرياضيات التابعة لبرنامج الشهادة في اإلعداد األكاديمي.

التخصصات:
• الهندسة الميكانيكية.

• الهندسة اإللكترونية.



التعليم والتقييم:
يتم تقديم البرنامج من خالل مزيج من التعلم في القاعات الدراسية، والبرامج 

التعليمية، واستضافة المتحدثين، وعن طريق اإلنترنت )باستخدام الشبكة 
اإللكترونية(، والعمل المختبري، وورش العمل، ونظام التعليم القائم على 
حل المشكالت، والمشاريع الخاضعة لإلشراف، والرحالت الميدانية، والتجارب 
والخبرات المكتسبة في أماكن العمل. تقييم المقررات تحصيلي وتكويني، 

وعادة ما يتضمن مزيًجا من االختبارات، والواجبات، وتقارير المختبرات، وتقارير 
المشاريع واالمتحانات.

التطبيق العملي:
بدًءا من السنة الثانية من الدراسة، يتعين على الطالب إكمال 80 يوًما من 

التطبيق العملي في ميدان العمل. ومن المتوقع أن يتحقق ذلك عادًة خالل 
4 أسابيع في كل سنة من سنوات البرنامج.

المؤهالت:
• البكالوريوس في تكنولوجيا الهندسة )الميكانيكية(.

• البكالوريوس في تكنولوجيا الهندسة )اإللكترونية(.
الدبلوم في تكنولوجيا الهندسة )الميكانيكية( – التأهيل نهاية السنة   •

الثالثة.
الدبلوم في تكنولوجيا الهندسة )اإللكترونية( - التأهيل نهاية السنة   •

الثالثة.

 ملخص هيكل البرنامج:

في السنة الثانية، يختار الطالب تخصصهم الرئيسي، ومتابعة المقررات ذات 
الصلة بتخصصهم. كما أن عليهم اختيار المقررات االختيارية األخرى المطلوبة 

في جميع البرامج التي تطرحها البوليتكنك، في حين أن مقررات اللغة 
اإلنجليزية مصممة خصيًصا للهندسة، وتستمر حتى نهاية السنة الثانية.

ويستمر الطالب خالل دراستهم في السنة الثالثة والرابعة في اكتساب 
المعرفة التطبيقية ومهارات حل المشكالت، التي تعتمد في معظمها 

على تطوير المشاريع.

في كل فصل دراسي، يكتسب الطالب خبرة عملية من خالل التطبيقات 
العملية التي تقدمها البوليتكنك. ويعتبر التعليم القائم على تنفيذ 

المشروعات من األساليب المشتركة في كل تخصصات الهندسة.

يقوم الطالب بتنفيذ مشروعات صغيرة متكاملة خالل السنوات األولى 
من البرنامج، بينما تتضمن السنة األخيرة تنفيًذا لمشروعات كبيرة مرتبطة 

بالتخصص.

of the second year. The students continue their studies 
at the third and fourth year gaining applied knowledge 
and problem solving skills based mostly on projects 
development. Each semester, students gain work 
experience through industry placements organized by 
the Polytechnic. Project based learning is common in 
both the Engineering degrees. Students learn through 
small integrated projects in the early years while the final 
year consists mostly of large industry linked projects.

Teaching and Assessment
The programme is delivered through a mixture of 
classroom teaching, tutorials, guest speakers, online 
(web-based), laboratory work, workshops, problem-based 
learning, supervised brief and extended projects, field trips 
and workplace experience. Assessment of courses is both 
formative and summative, and typically includes a mix of 
tests, assignments, laboratory reports, project reports and 
examinations.

Work Placement
Starting from Year 2, students are required to complete 80 
days of approved work placement. It is expected that this 
will normally occur in 4 week periods in each year of the 
programme.

Qualifications
• Bachelor of Engineering Technology (Mechanical)
• Bachelor of Engineering Technology (Electronics)

• Diploma in Engineering Technology (Mechanical) - Exit 
Qualification at the end of the 3rd Year 

• Diploma in Engineering Technology (Electronics) - Exit 
Qualification at the end of the 3rd Year 

Summary of Programme Structure
Each Major is delivered over a 4-year period. In the first 
year all engineering students study the basic principles 
of Mechanical and Electronics Engineering as well as 
Mathematics and English courses with an engineering 
focus. In the second year, students select their specific 
major and follow the relating courses according to the 
stream. They also select other Elective courses required 
in all Polytechnic degrees while the English courses 
tailored for engineering, continue through to the end 

Contact
Student Information Centre
Bahrain Polytechnic
Isa Town Campus, Building 8
Working Hours: 9 am to 3 pm, 
Sunday to Thursday

+973 1789 7000
+973 1789 7009
studentinfo@polytechnic.bh
www.polytechnic.bh

لالستعالم
مركز معلومات الطالب

بوليتكنك البحرين
الحرم التعليمي بمدينة عيسى، المبنى رقم 8

ساعات الدوام: 9 صباحًا إلى 3 مساًء،
من األحد إلى الخميس

+973 1789 7000
+973 1789 7009

studentinfo@polytechnic.bh
www.polytechnic.bh




