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معهد البحرين في سطور 
معهد البحرين للتدريب  موؤ�س�سة رائدة يف جمال التعليم الفني والتدريب املهني، اأ�س�سها قبل املجل�س الأعلى للتدريب املهني يف �سهر 
اأغ�سط�س من العام  1992م بهدف تلبية احتياجات التنمية الب�سرية  املتنامية يف مملكة البحرين، وتوفري برامج تدريبية عالية اجلودة 
تلبي الحتياجات املتنوعة ملختلف القطاعات ال�سناعية والإن�سائية والقت�سادية وتقنية املعلومات وال�سناعات اخلدمية وذلك وفقًا 
للروؤية القت�سادية 2030م. يعد معهد البحرين للتدريب جزء من الهيكل التنظيمي لوزارة الرتبية والتعليم مبوجب املر�سوم امللكي 

ال�سامي رقم 24 )2011م(.

نظام التدريب بالمعهد
تبداأ ال�سنة التدريبية يف املعهد يف �سهر �سبتمرب من كل عام، وت�ستمر حتى �سهر يونيو من العام الذي يليه، وتنق�سم ال�سنة التدريبية اإىل 
ف�سلني تدريبيني، وترتاوح مدة الربامج التدريبية باملعهد من ف�سلني اإىل �ستة ف�سول، وذلك ح�سب نوعية الربنامج وم�ستوى املتدرب 
عند اللتحاق باملعهد وامل�ستوى املطلوب حتقيقه عند التخرج.وتقدم الربامج التدريبية يف الفرتتني ال�سباحية وامل�سائية، حيث تبداأ 
برامج الفرتة ال�سباحية من ال�ساعة الثامنة �سباحًا حتى ال�ساعة الثالثة بعد الظهر، يف حني تبداأ برامج الفرتة امل�سائية من ال�ساعة 
الثالثة بعد الظهر حتى ال�ساعة الثامنة وع�سر دقائق م�ساءًا من الأحد اإىل اخلمي�س. وت�ستخدم اللغة الإجنليزية يف عملية التدريب 

باملعهد. 

إجراءات التقديم 
يبداأ ا�ستالم طلبات اللتحاق بربامج املعهد للف�سل الأول من العام التدريبي 2016/2015  يوم الثنني 15 يونيو 2015م ولغاية يوم 
اخلمي�س 28 يوليو 2015م، وعلى املتقدمني مراجعة مكتب القبول والت�سجيل يف الفرتة املحددة، وذلك خالل �ساعات الدوام الر�سمي 

من ال�ساعة الثامنة والن�سف �سباحًا اإىل الواحدة ظهرًا.

علي جميع املتقدمني لاللتحاق بربامج املعهد ملئ ا�ستمارة الت�سجيل، واإرفاق امل�ستندات الآتية: 
البطاقة الذكية )الأ�سل ون�سخة منها(.   .1

ن�سخة من جواز ال�سفر.  .2

�سورة �سخ�سية حديثة.  .3
�سهادة ح�سن �سري و�سلوك.  .4

�سهادة طبية.  .5
ر�سوم تقدمي مقدارها 10 دينار بحريني.  )غري قابلة لال�سرتجاع(.  .6

وعلى الراغبني يف الت�سجيل يف برامج الدبلوم )الدبلوم، الدبلوم املطور، الدبلوم املتقدم( تقدمي امل�ستندات الإ�سافية الآتية )الأ�سل 
ون�سخة عنها(: 

�سهادة الثانوية العامة اأو ما يعادلها وك�سف درجات جلميع الف�سول الدرا�سية.  .1
ر�سالة املعادلة ال�سادرة من وزارة الرتبية والتعليم )خلريجي املدار�س اخلا�سة(.   .2

اأما الراغبني يف الت�سجيل يف برامج الدبلوما الوطنية العليا وال�سهادة الوطنية العليا فعليهم تقدمي امل�ستندات الإ�سافية الآتية )الأ�سل 
ون�سخة عنها(: 

�سهادة الدبلوم وك�سف الدرجات للموؤهالت ال�سابقة )الدبلوم املطور اأو ما يعادله(.  .1
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�سهادة خربة ل تقل عن �سنتني.  .2

متطلبات القبول 
ينتهج معهد البحرين للتدريب �سيا�سة تكافوؤ الفر�س جلميع متدربيه، حيث ل يوجد متييز بني املتدربني من حيث جن�سهم اأو انتمائهم 

الديني اأو لونهم اأو عرقهم، وتكون املفا�سلة بني املتقدمني للمعهد وفقًا ل�ستيعاب الربامج وبح�سب ال�سرتاطات الآتية:
اأن يكون املتقدم للمعهد حا�ساًل على �سهادة الثانوية العامة.  .1

 .A2 بدرجة )Cambridge(  على املتقدمني لربامج الدبلوم اجتياز امتحان حتديد امل�ستوى للغة الإجنليزية كميربيدج  .2
اجتياز امتحان حتديد امل�ستوي يف الريا�سيات بن�سبة %50 .  .3

املتقدمون الذين يحققون درجة اأقل من احلد الأدنى يف اللغة الإجنليزية والريا�سيات �سي�سجلون يف الربنامج التمهيدي لف�سل   .4
درا�سي واحد وفق املقاعد الدرا�سية املتوفرة وال�سروط وال�سوابط.

 )Cambridge(  العليا اجتياز امتحان حتديد امل�ستوى للغة الإجنليزية كميربيدج على املتقدمني لربامج الدبلوما الوطنية   .5
.B1 بدرجة

اجتياز املقابلة ال�سخ�سية )اإن وجد(.   .6
اأن يكون املتقدم لئقًا طبيًا، ويتم قبول املتقدمني من ذوي الحتياجات اخلا�سة اإذا مل ي�سكل عائقًا ملتطلبات جناحه يف الربنامج.  .7

التخ�س�سات الهند�سية مفتوحة خلريجي الثانوية العامة )تخ�س�س علمي و�سناعي(.   .8

تقوم اإدارة �سوؤون املتدربني بتوزيع املتدربني املقبولني على الأق�سام املختلفة ويف حدود الأماكن ال�ساغرة بها، وتقوم باإعالم املتقدمني 
بنتائج القبول. ويحق للمتقدم يف حالة عدم ح�سوله على رغبته الأوىل اأن يتقدم بطلب اإعادة النظر يف طلبه وذلك خالل 3 اأيام من 

تاريخ اإعالن نتائج القبول. وتبت اإدارة �سوؤون املتدربني يف الطلبات املقدمة يف حدود الأماكن ال�ساغرة. 

البرامج المطروحة  
1. الربامج الوطنية العليا ) الدبلوما الوطنية العليا وال�شهادة الوطنية العليا( 

يطرح املعهد الربامج الوطنية العليا يف خمتلف التخ�س�سات ومدته عامان تدريبيان. والربامج الوطنية العليا املطروحة يف املعهد هي:
الدبلوما الوطنية العليا يف الهند�سة الكهربائية والإلكرتونية.  .1

الدبلوما الوطنية العليا يف هند�سة الأجهزة  الدقيقة والتحكم.  .2
الدبلوما الوطنية العليا يف الهند�سة امليكانيكية.  .3
الدبلوما الوطنية العليا يف الهند�سة الكيميائية.  .4

الدبلوما الوطنية العليا يف البناء والبيئة العمرانية )الهند�سة املدنية(.  .5
الدبلوما الوطنية العليا يف احلو�سبة وتطوير النظم )ال�سبكات(.   .6
الدبلوما الوطنية العليا يف احلو�سبة وتطوير النظم )الربجمة(.   .7

الدبلوما الوطنية العليا يف اإدارة الأعمال )املوارد الب�سرية(.   .8
الدبلوما الوطنية العليا يف اإدارة الأعمال )املحا�سبة(.   .9

ال�سهادة الوطنية العليا يف اإدارة الأعمال )الإدارة املكتبية(.  .10
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2. برامج الدبلوم ) الدبلوم ، الدبلوم املطور والدبلوم املتقدم(
برنامج الدبلوم هو برنامج ترتاوح مدته بني �سنة اإىل �سنتني، وي�سمل خمتلف التخ�س�سات. ويعد هذا الربنامج معيارًا للتعليم الفني. 
وت�ستمل هذه الربامج على جزء عملي اأ�سا�سي يت�سمن تدريبًا وظيفيًا )تدريب ميداين( ك�سرط اأ�سا�سي للتخرج. ويتم ت�سميم الربامج 

ب�سكل ي�سمن اإك�ساب املتدربني املعارف واملهارات الالزمة ل�سمان ح�سولهم على وظائف بعد التخرج.

ويعتمد املعهد نهجًا متكاماًل يف هذه الربامج يتم الرتكيز فيه على املتدرب واإك�سابه املهارات العملية املطلوبة، وذلك بعد الت�ساور مع 
القطاع ال�سناعي. 

الثانية، وي�سمن املعهد جودة عالية يف هذه الربامج عن طريق  ال�سنة الدرا�سية  ويتم توفري فر�س تدريبية لبع�س التخ�س�سات يف 
املراجعة والتقييم والتعديل امل�ستمرين ملحتوى الربامج من قبل اجلهات املانحة ملوؤهالت املعهد.  

الدبلوم يف عمليات ال�سفر وال�سياحة.  .1
الدبلوم املطور يف الزراعة.  .2

الدبلوم يف مبادئ ال�سمكرة و�سباغة املركبات.  .3
الدبلوم يف الكفايات الأ�سا�سية ل�سمكرة و�سباغة املركبات.  .4

الدبلوم املتقدم يف اإدارة ال�سياحة وال�سفر.  .5

الدبلوم املتقدم يف التربيد وتكييف الهواء.  .6
الدبلوم الوطني يف الهند�سة الكيميائية.  .7

الدبلوم املطور يف الهند�سة الكهربائية والإلكرتونيات.  .8
الدبلوم املطور يف العمليات وهند�سة ال�سيانة )الأجهزة والتحكم(.  .9

الدبلوم املطور يف تكنولوجيا املركبات.  .10
الدبلوم املطور يف الهند�سة امليكانيكية.  .11

الدبلوم املطور يف الإن�ساءات والبيئة العمراين.  .12
الدبلوم املطور يف الهند�سة )هند�سة امليكاترونك�س(.  .13

الدبلوم املطور يف تقنية املعلومات )تطوير الربجميات(.  .14
15.  الدبلوم املطور يف تقنية املعلومات )ال�سبكات ونظم الدعم(.

الدبلوم املطور يف الفنون والت�سميم )الت�سميم اجلرافيكي(.  .16
.)D3 الدبلوم املطور يف الفنون والت�سميم )ت�سميم  .17

الدبلوم املطور يف اإدارة الأعمال )املحا�سبة(.  .18
الدبلوم املطور يف اإدارة الأعمال )املوارد الب�سرية(.  .19

الدبلوم يف اإدارة الأعمال )الإدارة املكتبية(.  .20
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الرسوم الدراسية 
اجلدول التايل ي�سمل ر�سوم التدريب لرامج املعهد:

 الر�سوم لكل �ساعة
 معتمدة لالأفراد

 البحرينيني / مواطني
دول جمل�س التعاون

 الر�سوم ال�سنوية
 لالأفراد البحرينيني

 / مواطني دول جمل�س
التعاون

 الر�سوم لكل �ساعة
 معتمدة ملبتعثني

 املوؤ�س�سات اخلا�سة
 واحلكومية / الأفراد

الغري بحرينني

 الر�سوم ال�سنوية
 ملبتعثني املوؤ�س�سات

 اخلا�سة واحلكومية /
الأفراد الغري بحرينني

الربنامج

6.500 دينار بحريني 375 دينار بحريني 52 دينار بحريني 3120 دينار بحريني الوطنية العليا
4 دينار بحريني 150 دينار بحريني 62.500 دينار بحريني 2490 دينار بحريني الدبلوم املطور

40 دينار بحريني 365  دينار بحريني 40 دينار بحريني 2450 دينار بحريني  دبلوم  عمليات ال�سفر
وال�سياحة

4.500  دينار بحريني 365 دينار بحرين 44 دينار بحريني 2330 دينار بحريني  دبلوم متقدم يف اإدارة
ال�سفر وال�سياحة

100  دينار بحريني 4 دينار بحريني 62.500 دينار بحريني 1500 دينار بحريني الربنامج التمهيدي

استرجاع الرسوم
يتم ا�سرتجاع الر�سوم التدريبية بعد الن�سحاب من الربنامج كما يلي:

الدرا�سة  بدء  قبل  الن�سحاب  عند  املدفوعة  الر�سوم  من   %100 ا�سرتجاع  يتم  	•
الدرا�سة.  بدء  من  والثاين  الأول  الأ�سبوع  يف  الن�سحاب  عند  املدفوعة  الر�سوم  من   %50 ا�سرتجاع  يتم  	•

الدرا�سة.  بداية  من  اأ�سبوعني  م�سي  بعد  الن�سحاب  عند  الر�سوم  من  جزء  اأي  ي�سرتجع  ل  	•

عملية القبول والتسجيل
ملء ا�ستمارة طلب القبول املتوفرة يف مكتب القبول والت�سجيل اأو على املوقع اللكرتوين  .1

http://www.moedu.gov.bh/bti 

تقدمي ا�ستمارة طلب القبول مع الوثائق املطلوبة اإىل مكتب القبول والت�سجيل  .2
اإ�سدار تاريخ موعد لختبار حتديد امل�ستوى )اللغة الإجنليزية والريا�سيات( و / اأو موعد املقابلة ال�سخ�سية، من قبل مكتب   .3

القبول والت�سجيل بعد قبول ا�ستمارة الطلب والوثائق املطلوبة
اإمتحان حتديد م�ستوى ) اللغة الإجنيزية والريا�سيات (   .4

اإعالن نتائج القبول للمتدربني من قبل اإدارة �سوؤون املتدربني  .5
الت�سجيل يف الربامج النظامية من قبل مقدمي الطلبات الذين اجتازوا اختبارات حتديد امل�ستوى. 	•  .6

حتديد  اختبارات  يجتازوا  مل  ممن  الدبلوم  بربامج  اللتحاق  طلبات  مقدمي  قبل  من  التمهيدي  الربنامج  يف  الت�سجيل  	•  
امل�ستوى. 

تقدمي طلبات التظلم القبول يف املعهد للمدير العام خالل ثالثة اأيام من اإعالن عن نتائج القبول  .7
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التقويم السنوي لمعهد البحرين للتدريب للعام التدريبي 2016/2015
اإىلمن

الثالثاء 28 يوليو 2015الأثنني 15 يونيو 2015تقدمي طلبات الإلتحاق للف�سل التدريبي الأول 2016/2015
الأحد 05 يوليو 2015امتحانات القبول

الأحد 30 اأغ�سط�س 2015الأحد 26 يوليو 2015ت�سجيل املتدربني امل�ستمرين للعام التدريبي 2016/2015 
اخلمي�س 27 اأغ�سط�س 2015الأحد 23 اأغ�سط�س 2015اإعالن نتائج القبول وا�ستكمال اإجراءات الت�سجيل

الأثنني  31 اأغ�سط�س 2015الأحد 23 اأغ�سط�س RPL2015- تقدمي طلبات الإعفاء من املقررات
الثنني 31 اأغ�سط�س 2015دوام الهيئة التدريبية 

الأربعاء 09 �سبتمرب 2015برنامج التهيئة للمتدربني امل�ستجدين للعام التدريبي 2016/2015
اخلمي�س 10 �سبتمرب RPL2015-  اإعالن نتائج الإعفاء من املقررات

اخلمي�س 10 �سبتمرب 2015اآخر موعد ل�سرتجاع 100% من ر�سوم التدريب 

الف�سل التدريبي الأول
اإىلمن

الأحد 13 �سبتمرب 2015بدء التدريب      
الأثنني 21 �سبتمرب 2015الأحد 13 �سبتمرب 2015تقدمي طلبات الإعفاء من الر�سوم التدريبية 

الأحد 27 �سبتمرب 2015الثالثاء 22 �سبتمرب 2015الوقوف بعرفة وعيد الأ�سحى املبارك )تعوي�سية(             
الثنني  28 �سبتمرب 2015اآخر موعد ل�سرتجاع 50% من ر�سوم التدريب                                

W الأحد 11 اأكتوبر 2015اآخر موعد لالن�سحاب من املقررات بدرجة
الأربعاء 14 اأكتوبر 2015عطلة اأول العام الهجري اجلديد 1437

الأثنني 26 اأكتوبر 2015الأحد 25 اأكتوبر 2015عطلة عا�سوراء )تعوي�سية(
اخلمي�س 29 اأكتوبر 2015اإعالن نتائج الإعفاء من الر�سوم التدريبية

اخلمي�س 03 دي�سمرب 2015الثالثاء 03 نوفمرب 2015الت�سجيل لالمتحانات الإعادة ملقررات الف�سلني الأول والثاين
 WP اخلمي�س 10 دي�سمرب 2015اآخر موعد لالن�سحاب بدرجة

اخلمي�س 17 دي�سمرب 2015الأربعاء 16 دي�سمرب 2015عطلة العيد الوطني املجيد 
الأربعاء 23 دي�سمرب 2015عطلة املولد النبوي ال�سريف

WE اخلمي�س 24 دي�سمرب 2015اآخر موعد لالن�سحاب الإ�سطراري بدرجة
الأحد 03 يناير 2016عطلة راأ�س ال�سنة امليالدية 2016 )تعوي�سية(

اخلمي�س 21 يناير 2016الثنني 04 يناير 2016تقدمي طلبات اعادة الت�سجيل للف�سل التدريبي الثاين 2016/2015
اخلمي�س 07 يناير 2016اآخر يوم تدريب 

اخلمي�س 21 يناير 2016الأحد 10 يناير 2016امتحانات نهاية الف�سل التدريبي الأول
اخلمي�س 11 فرباير 2016الأحد 24 يناير 2016اإجازة ما بني الف�سلني

الأربعاء 03 فرباير 2016الأحد 31 يناير 2016الت�سجيل لالمتحانات الإعادة ملقررات الف�سل الأول 2016/2015
اخلمي�س 04 فرباير 2016الأحد 31 يناير 2016اإجازة الهيئة التدريبية 
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اإعالن نتائج طلبات اعادة الت�سجيل للف�سل التدريبي الثاين 
2016/2015

الثالثاء 02 فرباير 2016

اخلمي�س 18 فرباير 2016الأحد 07 فرباير 2016فرتة تقدمي امتحانات الإعادة ملقررات الف�سلني الأول والثاين

الف�سل التدريبي الثاين
اإىلمن

اخلمي�س 21 يناير 2016الأحد 17 يناير RPL2016- تقدمي طلبات الإعفاء من املقررات
الأحد 07 فرباير RPL2016-  اإعالن نتائج الإعفاء من املقررات

الأحد 14 فرباير 2016بدء التدريب
اخلمي�س 18 فرباير 2016الأحد 14 فرباير 2016فرتة تقدمي امتحانات الإعادة ملقررات الف�سل الول 2016/2015

W الأحد 13 مار�س 2016اآخر موعد لالن�سحاب من املقررات بدرجة
اخلمي�س 07 اأبريل 2016الأحد 03 اأبريل 2016اإجازة منت�سف الف�سل 

اخلمي�س 28 اأبريل 2016الأحد 10 اأبريل 2016تقدمي طلبات الإعفاء من الر�سوم التدريبية للعام 2016/2015
الأحد 01 مايو 2016عطلة عيد العمال

WP الأحد 5 مايو 2016اآخر موعد لالن�سحاب بدرجة
WE اخلمي�س 19 مايو 2016اآخر موعد لالن�سحاب الإ�سطراري بدرجة

اخلمي�س 02 يونيو 2016اآخر يوم تدريب 
اخلمي�س 16 يونيو 2016الأحد 05 يونيو 2016اإمتحانات نهاية الف�سل التدريبي الثاين                               

الثالثاء 28 يونيو 2016الأحد 26 يونيو 2016الت�سجيل لالمتحانات الإعادة ملقررات الف�سل الثاين 2016/2015
اخلمي�س 07 يوليو 2016الثنني 04 يوليو 2016فرتة تقدمي امتحانات الإعادة ملقررات الف�سل الثاين 2016/2015 

الأربعاء 31 اأغ�سط�س 2016الأحد 17 يوليو 2016اإجازة الهيئة التدريبية
اخلمي�س 28 يوليو 2016اإعالن نتائج الإعفاء من الر�سوم التدريبية للعام 2016/2015

الثالثاء 30 اأغ�سط�س 2016الأحد 24 يوليو 2016ت�سجيل املتدربني امل�ستمرين للعام التدريبي 2017/2016

اإجازات املنا�سبات الإ�سالمية يتم حتديدها وفقًا لروؤية الهالل
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مالحظات
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Notes
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ToFrom

Wed, 03 Feb. 2016Sun, 31 Jan. 2016 Registration for re-sit examinations  for
Sem.2015/2016 I Units

Thu, 04 Feb. 2016Sun, 31 Jan. 2016 Trainers vacation

Tue, 02 Feb. 2016 Admission results and registration for Sem. II
2015/2016

Thu, 18 Feb. 2016Sun, 07 Feb. 2016Re-sit examinations period for Sem. I & II Units

Second Training Semester

ToFrom

Thu, 21 Jan. 2016Sun, 17 Jan. 2016 Submission of application for exemption from Units
))RPL & Credit Transfer

Sun, 07 Feb. 2016 Results of the exemption from )RPL  and Credit
)Transfer

Sun, 14 Feb. 2016 First day of training

Thu, 18 Feb. 2016Sun, 14 Feb. 2016 2016/Re-sit examinations period for Sem. I  2015
Units

Sun, 13 Mar. 2016Deadline for Withdrawal with Grade of W

Thu, 07 April 2016Sun, 03 April 2016Mid-Semester break

Thu, 28 April 2016Sun, 10 April 2016  Submission of application for fees exemption
2016/2015

Sun, 01 May 2016 Labor Day holiday

Sun, 05 May 2016Deadline for Withdrawal with Grade of WP

Thu, 19 May 2016Deadline for Withdrawal with Grade of WE

Thu, 02 June 2016Last day of training

Thu, 16 June 2016Sun, 05 June 2016End of Sem. II examinations

Tue, 28 June 2016Sun, 26 June 2016 Registration for re-sit examinations  for Sem. II
 Units 2016/2015

Thu, 07 July 2016Mon, 04 July 2016 2016/Re-sit examinations period for Sem. II 2015
Units

Wed, 31 Aug. 2016Wed, 17 July 2016Trainers’ vacation

Thu, 28 July 2016 Results of fees exemption for training year
2016/2015

Tue, 30 Aug. 2016Sun, 24 July 2016 Registration of continuing trainees for training
2017/year 2016

* Will be determined upon sighting of the moon
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Training Calendar 2015/2016
ToFrom

Tue, 28 July 2015Mon, 15 June 2015 Submission of application forms for Semester I
2015/2016

Sun, 05 July 2015Admission examinations

Sun, 30 Aug. 2015Sun, 26 July 2015Registration of continuing trainees 2015/2016

Thu, 27 Aug. 2015Sun, 23 Aug. 2015Admission results and registration

Mon, 31 Aug. 2015Sun, 23 Aug. 2015Submission of application for exemption from 
Units )RPL & Credit Transfer)

Mon, 31 Aug. 2015 Trainers’ attendance

Wed, 09 Sep. 2015 Induction programme for new trainees for
Semester I 2015/2016

Thu, 10 Sep. 2015 Results of the exemption of  )RPL & Credit
Transfer)

Thu, 10 Sep. 2015Last day for 100% refund of fees

First Training Semester

ToFrom

Sun, 13 Sep. 2015First day of training

Mon, 21 Sep. 2015Sun, 13 Sep. 2015Submission of application for fee exemption

Sun, 27 Sep. 2015Tue, 22 Sep. 2015Arafa and Eid Al-Adha holiday )Compensation)

Mon,28 Sep. 2015                                                             Last day for 50% refund of fees

Sun, 11 Oct. 2015Deadline for Withdrawal with Grade of W

Wed, 14 Oct. 2015Al-Hijra new year holiday 1437

Mon, 26 Oct. 2015Sun, 25 Oct. 2015Ashura holiday )Compensation)

Thu, 29 Oct. 2015Results of fees exemption

Thu, 03 Dec. 2015Tue, 03 Nov. 2015 Registration for re-sit examination for Sem. I & II
 Units

Thu, 10 Dec. 2015Deadline for Withdrawal with Grade of WP

Thu, 17 Dec. 2015Wed, 16 Dec. 2015 National Day holiday

Wed, 23 Dec. 2015 Prophet's birth holiday

Thu, 24 Dec. 2015Deadline for Withdrawal with Grade of WE

Sun, 03 Jan. 2016New Year’s holiday 2016 )Compensation)

Thu, 21 Jan. 2016Mon, 04 Jan. 2016 Submission of applications for Sem. II admission
2015/2016

Thu, 07 Jan. 2016Last day of training

Thu, 21 Jan.y 2016Sun, 10 Jan. 2016End of Sem. I examinations

Thu, 11 Feb. 2016Sun, 24 Jan. 2016Inter-semester Break
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TRAINING FEES
The following are the corresponding training fees:

Programme
Sponsored Fee/
Year

Sponsored Fee/
Hour )For non-
Bahrainis and 
beneficiaries 
of private/
government 
organisations)

Individual 
Fee/Year )For 
Bahraini job 
seekers/private 
trainees)

Individual 
Fee/Hour )For 
Bahrainis and 
GCC citizens)

Higher National BD 3120 BD 52 BD 375 BD 6.5

Diploma BD 2490 BD 62.5 BD 150 BD 4

DTTO BD 2540 BD 40 BD 365 BD 6

ADTTM BD 2330 BD 44 BD 365 BD 6.5

Orientation 
Programme 

BD 500 BD 12.5 BD 100 BD 4

FEES REFUND
Trainees who decide to withdraw from their programmes after admission and registration are 
entitled to fees refund as follows :
• 100 % refund of fees if withdrawal is filed before the start of training
• 50% refund of fees if withdrawal is filed within the first or second week of training
• No refund of fees is granted if withdrawal is filed from the third week onwards after the 

beginning of training

ADMISSION AND REGISTRATION PROCEDURES
1. Filling out of Admission Application Form from Admission and Registration Office or www.

moe.gov.bh/bti
2. Submission of Admission Application Form with required documents to the Admission and 

Registration Office
3. Issuance of appointment date for Placement Test )English and Mathematics) and/or 

interview by the Admission and Registration Office after acceptance of application form and 
required documents

4. Placement Test and/or interview
5. Announcement of admission results to trainees by the Trainee Affairs Directorate
6. • Registration to the Regular Programme by applicants who pass the tests
 • Registration to the Orientation Programme by Diploma applicants who fail the tests

• Filing of appeal on access and admission to the Director General within three (3) days 
after the announcement of admission results
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• Higher National Diploma in Computing and Systems Development (Networking)
• Higher National Diploma in Computing and Systems Development (Programming)
• Higher National Diploma in Business (Human Resource)
• Higher National Diploma in Business (Accounting)

B. DIPLOMA PROGRAMMES (D/ED/AD)
The Diploma programme is a one/two-year programme offered in many specialisations and 
is considered as the benchmark for technical education. These programmes incorporate a 
substantial practical element including a local-industry training )on-job-training) requirement 
at the end of the programme.  The programmes are designed to provide trainees the knowledge 
and skills necessary for employment. In these programmes, emphasis is on an integrated and 
trainee-centered approach to learning. The programmes include a wide range of units within 
each given discipline, all of which are considered essential for the practitioner. Opportunity 
for some specialisations is given in the second year of study, where a large number of options 
are available to make up the required number of units for the qualification.  Unit titles and 
contents have been chosen after consultation with the industry and therefore give Diploma 
graduates maximum opportunity for employment. Awarding bodies assure programme quality 
control through continuous review, evaluation and moderation of both programme content and 
assessment. The Diploma programmes offered in BTI are the following:
• Diploma in Travel and Tourism Operations (DTTO)
• Diploma in Agriculture
• Diploma in Business Administration
• Diploma in Vehicle Accident Repair Body and Paint Principles
• Diploma in Vehicle Accident Repair Body and Paint Competence
• Advanced Diploma in Travel and Tourism Management (ADTTM)
• Advanced Diploma in Refrigeration and Air Conditioning
• National Diploma in Chemical Engineering
• Extended Diploma in Electrical and Electronics Engineering
• Extended Diploma in Operations and Maintenance Engineering (Instrumentation and 

Control)
• Extended Diploma in Vehicle Technology
• Extended Diploma in Mechanical Engineering
• Extended Diploma in Construction and Built Environment (Civil Engineering)
• Extended Diploma in Engineering (Mechatronics)
• Extended Diploma in Information Technology (Software Development)
• Extended Diploma in Information Technology (Networking and Systems Support)
• Extended Diploma in Art and Design (Graphic Design)
• Extended Diploma in Art and Design (3D Design)
• Extended Diploma in Business (Accounting)
• Extended Diploma in Business (Human Resource)
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ENTRY REQUIREMENTS         
Admission to the different programmes offered by BTI is open to all nationalities despite 
stratification in race, colour, religion, marital or parental status, ethnic origin, gender, political 
beliefs and socio-economic status but applicants must meet the programme requirements set 
by awarding bodies and/or BTI. Admission to specific programmes applied for depends on the 
availability of seats and is subject to the following entry requirements:
1. Applicants must be at least secondary school graduates.
2. Applicants for the Diploma programmes must obtain in the English Placement Test 

a minimum grade of A2. Applicants who achieve a grade lower than the minimum will 
undergo a one-semester Orientation Programme.

3. Applicants for the Higher National programmes must obtain a grade of B1 in the English 
Placement test. Failure in the test means non-admission to BTI.

4. Applicants must obtain a minimum grade of 50% in the Mathematics Placement Test. 
Applicants for the Diploma pragrammes who achieve a grade lower than the minimum will 
undergo a one-semester Orientation Programme.

5. Applicants for specific programmes must pass a required interview (if applicable).
6. Applicants must be physically fit to satisfy all the requirements of the programme applied 

for. Applicants with special needs may be admitted provided that their physical well-being 
will not obstruct the successful completion of programme requirements.

7. Applicants for the Engineering track must be graduates of science or technical secondary 
schools.

Once the interview and/or Placement Test results are released, the Trainee Affairs Directorate 
will disseminate the information to the candidates whose admission to desired programmes 
depends on the availability of seats. If candidates are admitted to BTI but are not allowed to 
register for their desired specialisations, they may apply for reconsideration to the Trainee 
Affairs Directorate within three )3) days after the announcement of results.

Any incoming trainee whose admission application is denied can appeal for access and admission 
by writing a letter of appeal to the Director General within three )3) days after the announcement 
of admission results.

PROGRAMMES OFFERED
A. HIGHER NATIONAL PROGRAMMES (HNC/HND)
The Higher National programme is a one/two-year programme offered across a wide range of 
specialisations.  The Higher National programmes offered in BTI are the following:
• Higher National Certificate in Business Administration
• Higher National Diploma in Electrical and Electronics Engineering
• Higher National Diploma in Operations Engineering (Instrumentation and Control 

Engineering)
• Higher National Diploma in Mechanical Engineering
• Higher National Diploma in Chemical Engineering
• Higher National Diploma in Construction and Built Environment (Civil Engineering)
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BAHRAIN TRAINING INSTITUTE
Bahrain Training Institute )BTI) is a premier vocational training organisation established 
by the High Council for Vocational Training (HCVT) in August 1992 with the objectives of 
serving the human resources development needs of the Kingdom of Bahrain and providing high 
quality training that meets the needs of the manufacturing, process, construction, commercial, 
information technology, creative and service industries in line with the Economic Vision of 2030. 
BTI operates as a part of the Ministry of Education by virtue of Royal Decree 24 )2011).

BTI TRAINING SYSTEM
The training year starts in September of each year and continues until June in the following 
year.  The training year is divided into two semesters. Training programmes range between 
one year and two years depending on the nature of the programme.  Training programmes are 
offered both in the morning and the evening.  Morning programmes are from 8:00 am to 3:00 pm 
and evening programmes are from 3:00 pm to 8:00 pm. The medium of instruction is English.

ADMISSION AND REGISTRATION PROCESS
BTI will start receiving applications for the training year 20152016- starting from Monday, 15th 
June 2015 until Tuesday, 28th July 2015. The Admission and Registration Office is open from 
8:30 am to 1:00 pm, Sunday through Thursday.

All applicants are required to fill out the Registration Application Form and should present the 
following: 
1. Smart Card )original and photocopy)
2. Passport copy
3. A recent passport-size photo
4. Certificate of good conduct
5. Medical certificate 
6. Registration fee of BD 10 )non-refundable)

Applicants for the Diploma )D/ED/AD) programmes must submit the original and photocopy of 
the following:
1. Diploma and transcript of all subjects in secondary school
2. Equivalence certificate with approval letter issued by the Ministry of Education (for 

applicants who graduated from private schools)

Applicants for the Higher National )HNC/HND) programmes must submit the original and 
photocopy of the following:
1. Diploma and transcripts of last qualification (Extended Diploma or its equivalent)
2. Official letter of employment/certification of relevant experience (at least two years) from 

employer
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