
 البحرين بوليتكنك في الجودة إدارة نظام
 أكاديمية: نوع السياسة

 

 الطلبة قبول سياسة
 

 A/AB/010 :السياسة تصنيف رقم

 3: النسخة

 المسجل: المختصة الجهة

 

 السياسة بيان .1
 

المجال في وااللتزام الرغبة ابراز الي خولهمي مما عالي، دراسي بحافز تمتعوني الذي الطلبة قبول على نيالبحر تكنكيبول تعمل  

إلجراءات نيالبحر تكنكيبول برامج في القبول ةيعمل وتخضع. ميياألكاد النجاح قيتحق على القدرة وكذلك قبلهم، من المختار الدراسي  

ن،يالبحر تكنكيبول برامج في للقبول األدنى الحد ومتطلبات المعتمدة رييالمعا ميتصم تم. نةيرص مبادئ مع ةيوالشفاف بالعدالة تتسم  

واللوائح العالي ميالتعل مجلس لمتطلبات وفقا اجاتيواالحت الحاالت من متنوعة مجموعة ةيلتلب الطلبة لقبول اتيوالمسؤول اتيوالعمل  

 .به الخاصة

 

 التطبيق .2
 

 بوليتكنك تقدمها التي والدورات البرامج جميع وعلى البحرينيين وغير البحرينيين المواطنين من الطلبة جميع قبول على السياسة هذه تنطبق

 .بها المتعلقة واإلجراءات السياسة هذه ألحكام وفقا البحرين بوليتكنك طلبة جميع قبول وسيتم. البحرين

 

 : االشخاص

 . وأسرهم البحرين بوليتكنك في التحاقهم المتوقع الطلبة• 

 . التخصص أو البرنامج تغيير إلى يسعون الذين الحاليين الطلبة• 

 .المتقدمين اختيار عملية إلى الطلبات بتقديم العالقة ذوو المعنيين والموظفين البحرين بوليتكنك عمادة• 

 . والقبول التسجيل موظفي• 

 : العمليات

 . البحرين بوليتكنك لبرامج التقديم• 

 االنتقاء بغرض  والتقييم االختبارات• 

 . العرض قبول على والتأكيد القبول عروض وتقديم المتقدمين، اختيار• 

 .التخصصات وتحويل البرنامج• 

 

 

 الخارجية المتطلبات .3
 

 :التالية الخارجية المتطلبات تحقيق على البحرين بوليتكنك السياسة هذه تساعد

 العالي التعليم مجلس لوائح 

 



 ماهو متوقع .4
 

 : بـ البحرين بوليتكنك تقوم

 والتي للبرامج، المحددة القبول رییومعا العامة القبول شروط تلبي والتي فقط ووافي كامل بشكل طلباتھم قدموا نیالذ الطلبة قبول 

 .مستمرة بصورة للمراجعة تخضع أن نبغيی ثیح ونشرھا اعتمادھا تم

 ثیح والمنشورة المعتمدة القبول رییمعا باستخدام نیالبحر تكنكیبول برامج في القبول متطلبات حققونی نیالذ الطلبة اریاخت 

 .ةیدور بصورة للمراجعة رییالمعا ھذه تخضع

 هامة تواريخ .5
 

 من مجلس االدارة العليا 0222 فبراير 02: األول االعتماد

 من قبل مجلس األمناء 0202ديسمبر  02من مجلس االدارة العليا ،  0202 يناير 5: النسخة هذه اعتماد في النسخة هذه اعتمدت

  اعتماد ھذة النسخة أو حسب الحاجةسنوات من تاریخ  2 :المقبل المراجعة تاريخ

 

 المستندات ذات العالقة .6
 

 A/AB/018  األكاديمي والتقدم التسجيل سياسة. 

 البرنامج اعتماد وثائق 

 A/AB/010.1  البحرين بوليتكنك لبرنامج التقديم إجراء 

 A/AB/010.2  االختيار بغرض التقييم إجراء 

 A/AB/010.3  المقاعد وتأكيدات العروض تقديم إجراء 

 A/AB/010.4  الخاصة التسجيل حاالت على الموافقة إجراء. 

 A/AB/018.5  التخصص تحويل أو آخر لبرنامج االنتقال إجراء . 

 

 


