
The Annual Admission Process

Full details and requirements are on the Bahrain Polytechnic website

Submit an
Application

25 April to 16 June

Complete
Entry Tests

2 May to 4 July

Offers are
Published

28 July

Confirm an
offer of place

31 July to 18 Aug

Applying to Bahrain Polytechnic 
Admission Guide 2016 - 2017

1.  Go to the Bahrain Polytechnic website (www.polytechnic.bh) and  
fill the ‘Online Admission Application’, then print the Signature 
Page.
2.  Come to Bahrain Polytechnic Isa Town Campus, Building 8, 
Student Information Centre with ALL the required documents:

Submit an Application

The Signed Signature Page

One passport size photo

Copy of valid Passport

(first page) (and original Passport)
Copy of valid Smartcard (both sides on one A4 page)
Copy and original of Secondary school certificates

(Thanawiya or equivalent)
Secondary school certificates (minimum CGPA %70)

Copy and original of Evidence of Good Conduct

(not more than one year old)
Application fee: 20 BHD (non-refundable). 

Pay by debit or credit card only. 
Medical Examination Certificate from a Governmental 

Health Centre. 
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Offers are Published

Complete Entry Tests

All applicants will be informed of the decision by email and through 
the Bahrain Polytechnic website.

Confirm an offer of place

Applicants who are offered a place MUST accept the offer during 
the dates stated or the offer will be cancelled.  A non-refundable 
confirmation fee of BHD 120 (one semester fee) is required to be 
paid when confirming an offer. 

Tuition fees are based on the number of credits studied per semester.

As a guide a full-time student taking 60 credits per semester pays:

1.  Bahraini: BHD 120

2.  Non-Bahraini: BHD 2520

Academic Programmes 2016/17

Bachelor of
Business

Bachelor of
International Logistics Management

F a c u l t y  o f  B u s i n e s s

4 years

4 years

 

Certificate in
Academic Preparation (Foundation Programme)  

Bachelor of
Information &
Communications
Technology (ICT)  

F a c u l t y  o f  H u m a n i t i e s

Language Center

F a c u l t y  o f  E n g i n e e r i n g ,  D e s i g n  a n d  I C T  ( E D I C T )

4 years

4 years

Bachelor of
Web Media

4 years

Bachelor of
Engineering Technology • Electronic Major

• Mechanical Major

4 years

Bachelor of
Visual Design*

1 year

Check the Polytechnic website for the Admission Key dates and all 
requirements for applying

• Marketing Major
• Accounting Major
• Banking and Finance Major
• Management Major

• Networking Major
• Management Information Systems Major
• Database Systems Major
• Programming Major

See the website for Short courses

Fees

Student Application Guide
دليل تسجيل الطالب

2016 - 2017

www.polytechnic.bh

www.polytechnic.bh

BHD

All applicants must attend the Entry Tests for English and Mathematics 
as stated on their Test Appointment Card.
   Notes:
- Applicants for Visual Design are required to submit a Portfolio.*
- For some programs applicants may be invited for an interview.



تثبيت القبول إعالن النتائج امتحانات القبول التقديم

التقديم لبوليتكنك البحرين
دليل تسجيل الطالب 2016 – 2017

(www.polytechnic.bh) 1.  قم بزيارة موقع بوليتكنك البحرين ا�لكتروني
      أ- قم بملء استمارة تقديم الطلب ا�لكترونية.

      ب- اطبع صفحة التوقيع (التي هي جزء من طلب التقديم، وتظهر هذه الصفحة مرة واحدة 

             فقط، لذلك يجب عليك أن تقوم بطباعتها وحفظها إلكترونيًا).

2.  توجه إلى مركز معلومات الطالب (مبنى رقم 8) الكائن في الحرم التعليمي لبوليتكنك 
البحرين في مدينة عيسى مصطحبًا معك المستندات المطلوبة وهي:

التقديم

تقديم إختبار القبول:

إعالن النتائج:

سيتم إعالم المتقدمين بنتائج القبول عبر البريد ا�لكتروني أو عبر الدخول إلى موقع 

البوليتكنك ا�لكتروني.

تثبيت القبول:

يجب على المقبولين تثبيت قبولهم خالل الفترة المعلنة لذلك. وفي حال عدم تثبيت القبول 

فإن العرض سيعتبر ملغيًا.  ويكون تثبيت القبول بدفع الرسوم الدراسية للفصل الدراسي الذي 

قبل فيه (120 دينار بحريني غير قابلة لالسترجاع). 

تعتمد رسوم الدراسة لكل فصل دراسي على عدد الساعات المعتمدة. للحصول على فكرة حول ذلك 

فإن الرسوم الدراسية بالنسبة للطالب الذي يدرس دوامًا كامًال (60 ساعة معتمدة) هي كالتالي:

1. للبحرينيين: 120 د.ب

2. لغير البحرينيين: 2520 د.ب

الرسوم الدراسية

البرامج ا�كاديمية 2017/2016م

كلية إدارة ا®عمال

 

CONTACTS US

Bahrain Polytechnic
Student Information Centre
Isa Town Campus, Building 8

Bahrain Polytechnic
Polytechnicbh
@BahrainPolytechnic

+973 1789 7188 or +973 1789 7000
+973 1789 7009
admission@polytechnic.bh
www.polytechnic.bh

P.O. Box 33349, Isa Town, Bahrain

Working hours/days for applicants:
9am to 1:30pm, Sunday to Thursday
Ramadhan working hours: 
8:30am to 1:00pm.

للتواصل

ساعات الدوام اليومي لمقدمي طلبات القبول
من 9 صباًحا إلى 1:30 مساًء، من ا�حد حتى الخميس

أوقات العمل في رمضان من 8:30 صباًحا إلى 1:00 مساًء.

  

973 1789 7000
+973 1789 7009
admission@polytechnic.bh
www.polytechnic.bh
Bahrain Polytechnic
Polytechnicbh
@BahrainPolytechnic

ص.ب. رقم  33349، مدينة عيسى

عملية تقديم طلب ا�لتحاق

31 يوليو إلى 18 أغسطس 28 يوليو2 مايو إلى 4 يوليو 25 أبريل إلى 16 يونيو

صفحة التوقيع (موّقعة)
صورة فوتوغرافية بحجم صورة جواز السفر

 نسخة من الصفحة ا�ولى من جواز السفر ساري المفعول
(يرجى إحضار جوازك)

 نسخة من بطاقة الهوية سارية المفعول
(A4 تصوير وجهي البطاقة على صفحة واحدة مقاس)

الشهادات ا�صلية ونسخ منها (للمرحلة الثانوية أو ما يعادلها)
إفادة تخرج بمعدل تراكمي ال يقل عن 70%

إفادة حسن السيرة والسلوك (ال يزيد تاريخها عن سنة واحدة)
مبلغ 20 دينار بحريني رسوم تقديم طلب ا�لتحاق (غير قابلة لالسترجاع). 

الدفع فقط بإستخدام بطاقة الصراف ا¶لي أو بطاقة ا�ئتمان.
شهادة فحص اللياقة الطبية صادرة من مركز صحي حكومي. 
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ويتكفل الطالب بشراء الكتب واللوازم الدراسية.

البكالوريوس في
إدارة ا�عمال

البكالوريوس في
إدارة اللوجستيات العالمية

كلية الدراسات ا�نسانية
الشهادة في

ا�عداد ا�كاديمي (البرنامج التمهيدي)

مركز اللغة

4 سنوات

4 سنوات

)كلية الهندسة والتصميم وتقنية المعلومات E D I C T )

البكالوريوس في
تقنية المعلومات وا�تصاالت

 • تخصص تصميم الشبكات
 • تخصص نظم المعلومات ا�دارية

 • تخصص نظم قواعد بيانات
 • تخصص البرمجة

4 سنوات

البكالوريوس في
تقنية الهندسة

 • تخصص هندسة التقنية ا�لكترونية
4 سنوات • تخصص الهندسة الميكانيكية

4 سنواتالتصميم المرئي@البكالوريوس في

البكالوريوس في
4 سنواتا�عالم ا�لكتروني

سنة واحدة

See the Website www.polytechnic.bh
Prospective Students tab
for details and information about applying to Bahrain Polytechnic!

على جميع المتقدمين حضور امتحانات القبول في اللغة ا�نجليزية والرياضيات كما هو مبين 
في موعد اختبار القبول. 

    مالحظات:
- للمتقدمين لتخصص التصميم المرئي يجب تسليم ملف با®عمال الفنية.@

- قد تتطلب بعض التخصصات إجراء مقابلة شخصية لبعض المتقدمين.

• تخصص التسويق
• تخصص المحاسبة

• تخصص الدراسات المالية والمصرفية
• تخصص ا�دارة

 www.polytechnic.bh يرجى االطالع على موقع البوليتكنك ا�لكتروني
قسم الطلبة المستجدين

للمزيد من المعلومات والتفاصيل المتعلقة بااللتحاق بالدراسة في بوليتكنك البحرين. 

مركز معلومات الطالب
بوليتكنك البحرين

8الحرم التعليمي بمدينة عيسى المبنى 

BHD

www.polytechnic.bhلمزيد من التفاصيل يرجى زيارة موقعنا ا�لكتروني


