


Programme Length
At least one year

Programme Entry Requirements
Students must complete the Bahrain Polytechnic Selection 
Test and achieve the required English and Maths levels. 
To meet the English level, students may also submit a 
completed IELTS with no band less than 4.0, or equivalent.

Introduction & Programme Aims
The Certificate in Academic Preparation Programme 
(CAP) prepares students for degree study.  CAP offers a 
flexible, innovative programme designed to meet student’s 
goals and learning needs. Students are placed in courses 
according to their academic requirements which will 
further develop personal growth, technical skills, numeracy 
and academic literacy. Students will also become familiar 
with the Polytechnic environment and requirements of 
study at this level.

Career Opportunities
The Certificate in Academic Preparation Programme 
does not lead directly to a career but prepares 
students to succeed at a higher level of study.  The 
Programme has a strong focus on academic literacy 
and includes academic advising.  It also offers 
career development which will enable students to 
make informed study and career choices.

The Programme is planned to meet the individual learning 
needs of students in a supportive environment that 
enhances the development of confidence, and the ability 
to make informed decisions related to ongoing study 
options. 

The Programme aims to raise students’ awareness of 
Bahrain’s labour market and to develop their future 
employability skills.

Graduate Profile
Graduates of this programme will have the academic 
study skills and knowledge to be able to: 

• Apply essential knowledge and academic study skills.
• Use written and oral communication.
• Demonstrate basic maths skills.
• Demonstrate their employability skills.



Teaching and Assessment
“The Programme has a strong student-centred approach. 
A range of learning and teaching activities are used, such 
as tutorials and workshops, skills development, Problem 
–Based Learning, research, mini-projects, presentations, 
team work and reflections. 

Employability skills: communication, teamwork, problem 
solving, initiative and enterprise, planning and organising, 
self-management, learning and technology are addressed 
throughout the Programme.  

Students are assessed in a variety of ways including 
skills testing, individual and group presentations and 
assignments.

Qualifications
• Certificate in Academic Preparation

Summary of Programme Structure
The Programme is flexible and designed to meet 
individual learning needs.  Students are assessed and 
placed according to their level in English and Maths. 

To gain the Certificate in Academic Preparation students 
must complete the following five courses:

• Personal Academic Learning
• Explore
• English for Academic Purposes
• Information Technology
• Mathematics

The Programme also offers a range of electives related 
to IT, Engineering, Business, Visual Design, Logistics 
and Web Media. The Programme is structured to help 
students prepare for their chosen degree.

التعليم والتقييم

يتبع البرنامج منهجا يركز على الطالب في المقام األول، حيث يتم استخدام 
مجموعة من األنشطة التعليمية والتدريبية، مثل: البرامج التعليمية، وورش 

العمل، وتنمية المهارات، ، واألبحاث والتعلم القائم على حل المشكالت، 
والمشروعات الصغيرة، والعروض التقديمية، والعمل الجماعي، والتفكير 

المتعمق.

 
المؤهالت

• شهادة في اإلعداد األكاديمي

ملخص هيكل البرنامج
تم تصميم البرنامج ليتسم بالمرونة وليفي باحتياجات التعليم الفردية، 

حيث يتم تقييم الطالب وتنظيمهم وفًقا لمستواهم في اللغة اإلنجليزية 
والرياضيات.

للحصول على الشهادة في اإلعداد األكاديمي، يجب على الطالب إكمال 
المقررات الخمسة التالية:

• التعليم الشخصي واألكاديمي
• االستكشاف

• اللغة اإلنجليزية لألغراض األكاديمية
• تكنولوجيا المعلومات

• الرياضيات

كما يوفر البرنامج مجموعة من المقررات االختيارية المتعلقة بتكنولوجيا 
المعلومات والهندسة وتجارة األعمال والتصميم البصري واللوجستيات 
واإلعالم اإللكتروني. تمت هيكلة البرنامج لتهيئة الطالب للحصول على 

الدرجة الدراسية المختارة.

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



الفرص الوظيفية

ال يهدف برنامج الشهادة في اإلعداد األكاديمي مباشرًة إلى التوجيه 
نحو مجال وظيفي معين، وإنما يهدف إلى إعداد الطالب لتحقيق النجاح 

في مستوى دراسي أعلى. يركز البرنامج بشكل مكثف على الثقافة 
األكاديمية، ويشمل االستشارات األكاديمية. كما يوفر البرنامج أيًضا 

ن الطالب من عمل دراسات دقيقة وتحديد  عملية تطوير وظيفي تُمكِّ
اختياراتهم الوظيفية.

لمحة عن الخريجين

سوف يتمتع خريجو هذا البرنامج بالمهارات والمعرفة التي تؤهلهم لما يلي: 

• تطبيق المعرفة األساسية ومهارات الدراسة األكاديمية.
• استخدام أساليب التواصل الخطية والشفوية.

• إظهار المهارات األساسية في الرياضيات.
• إظهار مهاراتهم التوظيفية.

مدة البرنامج
سنة واحدة على األقل.

متطلبات القبول في البرنامج
يجب على الطالب اجتياز اختبار القبول المقدم من بوليتكنك البحرين، وتحقيق 
المستويات المطلوبة في اللغة اإلنجليزية والرياضيات. ولتحقيق المستوى 

 IELTS  المطلوب في اللغة اإلنجليزية، يمكن للطالب أيًضا تقديم شهادة
بمعدل 4.0 كحد أدنى أو شهادة أخرى معادلة.

المقدمة وأهداف البرنامج
يتبع البرنامج منهجا يركز على الطالب في المقام األول، حيث يتم استخدام 

مجموعة من األنشطة التعليمية والتدريبية، مثل: البرامج 
التعليمية، وورش العمل، وتنمية المهارات، ، واألبحاث

والتعلم القائم على حل المشكالت،
والمشروعات الصغيرة، والعروض التقديمية، والعمل الجماعي، والتفكير 

المتعمق.




