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مدة البرنامج

أهداف البرنامج

لمحة عن الخريجين

الفرص الوظيفية

درجة الدبلوم ومدتها  4فصول دراسية (بدوام كامل)  240 -ساعة معتمدة
درجة البكالوريوس ومدتها  8فصول دراسية (بدوام كامل)  480 -ساعة
معتمدة.

يهدف برنامج البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ()BICT
إلى تطوير خريجين مهيئين للعمل يمتلكون مهارات تقنية واسعة .وينصب
التركيز على المهارات العملية ،المطلوبة من قبل سوق العمل في مختلف
الصناعات ،والتي تضمن أن يحتوي البرنامج على أحدث المناهج .كل ماده
دراسية تتضمن المفاهيم األساسية التي وضعت من خالل مزيج من األنشطة،
ويتم تقييمها باستخدام أساليب أنموذجية من الممارسات المهنية.

يتوقع من خريجي البرنامج أن تكون لديهم المهارات التالية:

يهيئ هذا البرنامج الطالب للمجاالت التالية:

متطلبات القبول في البرنامج
على المتقدم تحقيق الحد األدنى من المتطلبات في اختبارات القبول الخاصة
باللغة اإلنجليزية والرياضيات ،أو اجتياز مقررات اللغة اإلنجليزية والرياضيات
(لتكنولوجيا المعلومات) من خالل برنامج الشهادة في اإلعداد األكاديمي
(.)CAP

التخصصات
• نظم قواعد البيانات.
• نظم المعلومات اإلدارية.
• الشبكات.
• البرمجة.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

اكتساب المهارات الفنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
اكتساب المعرفة بأحدث وسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
تطبيق أحدث وسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتشغيل النظم
القائمة بفعالية.
تحليل مشكالت العمل.
تصميم وتقييم النظم الحديثة وفقً ا للمتطلبات.
تطوير حلول تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وفقً ا للتصميم.
العمل وفقً ا لمجموعة معايير األداء المهني الدولية.
التعرف على القضايا المهنية واألخالقية ،واألخالقية التي ينطوي عليها
استخدام تكنولوجيا الحاسوب.
الذكاء واالبتكار والتفكير االستراتيجي في مجموعة المواقف التي
يتعرض لها في العمل.
االستعداد للتقييمات المهنية والشهادات.
التواصل والدهاء والتعلم مدى الحياة.

تخصص نظم قواعد البيانات
•
•
•
•
• مهندس قواعد البيانات
• مُ نَقِ ب بيانات
محلل بيانات
مطور قواعد البيانات
مبرمج قواعد البيانات
مسؤول قواعد البيانات

تخصص نظم المعلومات اإلدارية
• محلل نظم تكنولوجيا المعلومات

•
•
•
•
• مدير مشروع تكنولوجيا المعلومات

مسؤول نظم تكنولوجيا المعلومات
مصمم نظم تكنولوجيا المعلومات
مهندس نظم تكنولوجيا المعلومات
أخصائي مركز البيانات

تخصص الشبكات
• مدير شبكات

•
•
•
•
• مهندس اتصاالت 3G/4G

ضابط أمن المعلومات
ضابط أمن نظم المعلومات
مدير البنية التحتية للشبكات
مهندس شبكات

تخصص البرمجة
•
•
•
•
•
•

مطور برمجيات
مهندس برمجيات
مطور أنظمة البرمجيات
مطور ألعاب رقمية
مطور تطبيقات أجهزة المحمول
مطور مواقع إلكترونية

Teaching and Assessment

Summary of Programme Structure

The Polytechnic uses a student-centered approach to
teaching and learning in which the curriculum is designed
to help the students engage in the learning process
using inquiry and problem-based learning strategies.
We endeavor to create a classroom environment where
everyone is engaged and free to express their opinion and
share their knowledge. The role of the tutor is to facilitate
learning activities in which the tutor guides the students.
The ICT courses use a blended learning approach which
consists of face-to-face classroom-based learning, online
supported delivery, project-based learning, job placement,
internships, individual work, group work, and studentcentered learning. An emphasis is placed on related
practical projects in all years of the programme.

The BICT programme is split into three phases. During the
first three semesters, students concentrate on developing
a broad technical skills base. Since the programme is
delivered in English, there is a high level of English support
in this period. During the second phase, students choose
a major in which they want to specialize in and undertake
subjects related to their area of specialization. The last
year of the programme is entirely dedicated to project
work, giving students the opportunity to consolidate the
knowledge gained in the previous three years. In Semester
A of Year 4 students undertake a significant Capstone
Project course at Bahrain Polytechnic Innovation Lab.
The Capstone Project is either proposed by a faculty
member, the student, or an industry partner. The course
incorporates Project Management, Technical Writing,
and English Communication to prepare the students to
undertake an ICT work placement.

Work Placement
During the second semester of the final year, students
have one of three options. They can undertake: a
Cooperative Learning Project and work at an industry
partner’s premises, a Research Project and work at
Bahrain Polytechnic Innovation Lab, or an Entrepreneurial
Project and work at an incubator or business accelerator.
Each student will undertake a four months project or
multiple small projects related to their major in which they
would have analyzed, gathered requirements, designed,
implemented and tested ICT solutions.

Qualifications
• Diploma of Information and Communications Technology
• Bachelor of Information and Communications Technology
(Database Systems)
• Bachelor of Information and Communications Technology
(Management Information Systems)
• Bachelor of Information and Communications Technology
(Networking)
• Bachelor of Information and Communications Technology
(Programming)

Accreditation and Partnerships
Networking stream: Cisco CCNA, Huawei, Amazon AWS.
Database stream: Oracle Academy.
Management of Information Systems stream:

Microsoft Imagine Academy, EMC Academic Alliance, VMWare
IT Academy, SAP, Amazon AWS.
Programming stream: Oracle Java certification,
Microsoft Imagine Academy.

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

ملخص هيكل البرنامج

التعليم والتقييم

)BICT( ينقسم برنامج البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 يركز، خالل الفصول الثالثة األولى من الخطة الدراسية.إلى ثالث مراحل
 كما ويتم دعم،الطالب على تطوير قاعدة واسعة من المهارات التقنية
 يختار، في المرحلة الثانية.اللغة اإلنجليزية بشكل مكثف خالل هذه الفترة
الطالب التخصص الذي يرغبون فيه لتعزيز معلوماتهم ومهاراتهم في مجال
 بينما تخصص السنة النهائية من البرنامج إلنجاز مشاريع التخرج.تخصصهم
 وذلك إلعطاء الطلبة فرصة تعزيز المعرفة،والتدريب في سوق العمل
 في الفصل الدراسي األول من..المكتسبة في السنوات الثالث السابقة
السنة النهائية يقوم الطلبة بالعمل على مشروع التخرج في مختبر االبتكار
،)Bahrain Polytechnic Innovation Lab( في بوليتكنك البحرين
 أو أحد شركاء، أو الطالب،ويقترح مشروع التخرج إما عضو هيئة التدريس
 والكتابة التقنية واالتصال باللغة، إدارة المشاريع: ويتضمن المقرر.الصناعة
 وذلك إلعداد الطالب للعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات،اإلنجليزية
.واالتصاالت

ينطلق منهج التعليم في بوليتكنك البحرين من مبدأ أن الطالب هو
 وقد تم تصميم المناهج الدراسية،محور العملية التعليمية والتعلمية
لمساعدة الطالب على التفاعل في عملية التعلم من خالل استخدام
 نحن نسعى لخلق بيئة تفاعلية في.االستراتيجيات التعليمية واالستقرائية
 ويتبادلون، ويعبرون عن آرائهم، حيث يشارك الجميع بحرية،القاعات الدراسية
. وينحصر دور المعلم في توفير أنشطة التعلم وتوجيه الطالب،المعلومات
منهجا تعليم ًيا يمزج بين
وتستخدم مقررات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
ً
 والتعلم، والتعلم المدعوم باإلنترنت،التعلم المباشر في القاعات الدراسية
 والعمل، والتدريب الداخلي، والتدريب العملي،القائم على المشروعات
 ويتم التركيز. والتعلم الذي يتمحور حول الطالب، والعمل الجماعي،الفردي
.على المشاريع العملية التقنية في جميع سنوات البرنامج

االعتماد والشراكات
.AWS  أمازون،  هواوي، CCNA  سيسكو:مسار الشبكات
. أكاديمية أوراكل:مسار قاعدة نظم البيانات
VMWare  أكاديمية، حليف أكاديميEMC :مسار إدارة نظم المعلومات
.AWS  أمازون،SAP  أكاديمية،لتكنولوجيا المعلومات
. أكاديمية مايكروسوفت أيماجن، شهادة أوراكل جافا:مسار البرمجة

لالستعالم
مركز معلومات الطالب
بوليتكنك البحرين
8  المبنى رقم،الحرم التعليمي بمدينة عيسى
، ً مساء3  صباح ًا إلى9 :ساعات الدوام
من األحد إلى الخميس
+973 1789 7000
+973 1789 7009
studentinfo@polytechnic.bh
www.polytechnic.bh

التطبيق العملي
:خالل الفصل الثاني من السنة النهائية يتاح للطالب واحد من ثالثة خيارات
 أو مشروع،مشروع تعلمي تعاوني والعمل في مقر شريك في الصناعة
 أو مشروع ريادة،بحثي والعمل في مختبر االبتكار في بوليتكنك البحرين
 ويقوم كل طالب بالعمل على.أعمال والعمل في حاضنة أو مسرعة أعمال
، حيث يقوم بالتحليل،مشروع أو عدة مشاريع صغيرة لمدة أربعة أشهر
 وتصميم وتنفيذ واختبار حلول تكنولوجيا المعلومات،وجمع المتطلبات
.واالتصاالت

المؤهالت
الدبلوم في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت (أنظمة قواعد
)البيانات
البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت (نظم المعلومات
)اإلدارية
)البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت (الشبكات
)البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت (البرمجة

•
•
•
•
•

