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 إلدارة الجودة البحرينك نظام بوليتكن
 األكاديمي: قسم السياسات

________________________________________________________________ 
 

  الطلبة حضور سياسة
 

 : رقم السياسة
 : النسخة

 المسجل: الشخص المسئول
 
 
 بيان السياسة -1
 

الرسالة االستراتيجية التابعة لبوليتكنك البحرين، يعد التزام الطلبة بالحضور الي الفصل الدراسي، والمشاركة اضافة الي انطالقا من 
، ومتطلب اساسي في العديد من الفصول الدراسية، نظرا االنخراط في العمل الجماعي وسيلة مهمة في انجاح العملية التعليمية

 .فصل الدراسي ويدعم نجاح منهج التعليم المبني على تطبيق المشاريع وحل المشكالتالرتباطه باالهداف التعليمية لل
 

وبناءا على هذا، يتوقع من الطلبة الملتحقين ببوليتكنك البحرين االلتزام بحضور جميع الفصول الدراسية وفقا للمواعيد المحددة، وعلى 
دينية، وغيرها، عند التسجيل في دورة او برنامج تابع لبوليتكنك البحرين وان العمل، االسرة، المناسبات ال: الطلبة االخذ بعين االعتبار

 .يكونوا على مقدرة بااللتزام لحضور الفصول الدراسية المقررة
 

وبصفتها مؤسسة مسؤلة، . الطلبة ومساهمة الجهات الراعية مقابل التحاق الطالب بدورة دراسية استثماروتقدر بوليتكنك البحرين 
ملتزمين بالحضور، بحيث تسهم هذه العملية بمساندة الحضور الطلبة واتخاذ اإلجراء الالزم إزاء غير  رصد من واجبهاتؤمن بأن 

اذ يعتبر الحضور عنصرا رئيسيا في المحافظة على إلتزام الطلبة  في استكمال . ودعم الطلبة في إستكمال البرنامج الدراسي المقر
 .كسب فرص العملاإلنجازات واالستعداد ل العملية التعليمية والتقدم وتحقيق

 
 التطبيق -2
 

Uاألشخاص: 
 . جميع الطلبة الملتحقين ببوليتكنك البحرين للحصول على درجة جامعية والتابعين لبرامج التهيئة •
 .جميع العاملين األكاديميين واإلداريين في بوليتكنك البحرين •
 

Uالخطوات العملية: 
 تسجيل الحضور في الفصل  •
 المبادرات التي تتعلق بالحضور •
 
 المتطلبات الخارجية -3
 

 :تساعد هذه السياسة بوليتكنك البحرين على اإليفاء بالمتطلبات الخارجية التالية
 مجلس التعليم العاليلوائح  •
 الهيئة الوطنية للمؤهالت وضمان جودة التعليم والتدريب  •
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 :ما هو المتوقع -4
 

 :يلي تعمل بوليتكنك البحرين على ما
 

و الجداول  بشأن متطلبات الحضورمحددة في وقتها المطلوب العمل على إعطاء جميع الطلبة الملتحقين بها معلومات دقيقة و •
 .في كل دورة دراسية و الفصول الدراسية

o  اي ان نسبة الدورات الدراسية التابعة الى بوليتكنك البحرين لكل مقرر في% 80تشترط نسبة حضور ،
 %.20ان ال تتجاوز الغياب يجب 

o  80يجب توضيح شروط الحضور في البرامج والدورات التي تختلف فيها متطلبات الحضور عن نسبة الـ  %
، اضافة الي ذلك يجب نشر الشروط على حدة في كتيبات الجهة المعنية في البوليتكنك وأن تعتمد من قبل 

وجيهية بما في ذلك الدورات الدراسية التي تقدم إلى خاصة بالبرامج أو وثائق تتعلق بالدورات طبقا للمبادئ الت
 .معينة من أجل التطوير المهني أو خدمة المجتمع جهات

o  البحرين بوليتكنك" في المقبولين الطالب من ويتوقع األكاديمي، باألداء قويا ارتباطاً  الحضوريرتبط "
 .المواد ملتزمين بالوقت جميعفي  حضورال

 
تجاوز الطالب شروط الغياب  اذا WAبها ومنحهم درجة الرسوب  الملتحقين من المواد المسجلينيتم الغاء تسجيل الطلبة  •

 .المحددة
 

o فصل مثل التواجد في أماكن المواد الدراسيه ذات الطابع العملي و التدريب و التي يكون معظمها خارج ال 
ستتضمن إشرافا أسبوعيا لضمان الحضور في مكان العمل على النحو المتفق عليه والتقدم  العملي التدريب

 . االكاديمي المستمر من اجل تحقيق النتائج التعليمية المرجوة
 

التقدم الجراء ترتيبات دراسية بديله بما ال تقل نسبة  ،خاصة صحية ظروفيمكن للطلبة  الذين يعانون من أمراض مزمنه او  •
مراعاة متطلبات العمل في فريق مع طلبة آخرين بما ال يؤثر سلبا و بما يضمن تقدمهم األكاديمي مع % 50حضورهم عن 

 .عليهم
بوليتكنك البحرين فرصا يمنح الطلبة الذين يطلب منهم حضور فعاليات من أجل برنامج دراستهم أو فعاليات منظمة من قبل  •

 .لتحقيق نتائج الدورة التعليمية عند اإلمكان من خالل ترتيبات لدراسة بديلة
 
تدرس حالة الطلبة الذين يتنافسون في مسابقات رياضية دولية لتمثيل مملكة البحرين رسميا، وهم في وضع أكاديمي جيد مع  •

 .اسة بديلة لهم كلما أمكن ذلكنسب حضورة ومشاركة جيدة، من اجل العمل على ترتيبات در
 

إلغاء تسجيلهم في الفصل الدراسي أو بعض من المقررات الدراسية خالل يتم النظر في الظروف االستثنائية للطلبة الذين تم  •
 (W)إلى  (WA)الفصل الدراسي، وفي حين الموافقة يتم تعديل الدرجة من 

 
 .أدارة الخدمات الطالبية لتقديم الدعم لهم تحديد الطلبة المتعثرين بسبب الغياب وإحالتهم إلى  •

 
 :يقوم العاملون األكاديميون بما يلي

 
 .تذكير الطلبة بأهمية االنتظام في حضور الدورات التعليمية المجدولة •
يعمل المدرسون على تسجيل الحضور في يوم الفصل الدراسي ونشر سجالت الحضور على . تسجيل حضور الطلبة بدقة •

 ).لوحة الخدمة الذاتية(نظام إدارة الطلبة  الطلبة من خالل
o  أو الحضور في وقت متأخر أو المغادرة المبكرة /و) عدم الحضور(يتم توثيق الحضور الضعيف بما في ذلك الغياب

 .في الدورات التعليمية المجدولة للتعليم والتعلم
 .دعم المتاحة عند الضرورةوإحالتهم إلى خدمات ال/ المعرضين لضرر تجاوز شرط الغياب/تحديد الطلبة  •
 
 

 التواريخ الرئيسية -5
 

 2014ديسمبر  10:   من مجلس األمناء   مرةاعتمدت ألول 
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 : تاريخ المراجعة المقبلة
 سنوات من تاريخ اعتماد هذه النسخة او عند الحاجة  4:  تاريخ المراجعة التالية 

 
 
 

 الروابط والوثائق ذات العالقة -6
 

 :بوليتكنك البحرين، وعلى األخص جميع سياسات وإجراءات
 

o األكاديمية اعتماد البرامج 
o حقوق ومسئوليات الطلبة 
o  الطلبةسياسة قبول 
o  منح تقدير 
o  تقدير التميز األكاديمي التسجيل والتقدم األكاديمي 
o  دعم الطلبة 

 اعداد الجداول 
 :اإلجراءات ذات العالقة

 
o إجراء المبادرات الخاصة بالحضور 
o إجراء ترتيبات الدراسة البديلة
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 : النسخة
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