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عزيـزي املـتــدرب
يحتــوي هــذا الكتيــب عــى جميــع الخدمــات واألنظمــة واللوائــح املعمــول بهــا يف 
املعهــد، راجيــاً منــك قراءتــه بعنايــة تامــة وااللتــزام مبــا ورد فيــه طيلــة فــرة دراســتك 
يف املعهــد، وأن يكــون التزامــك بالســلوك األخالقــي واملهنــي متزامنــاً مــع التزاماتــك 
التدريبيــة والشــخصية مــن أجــل خدمــة املجتمــع الــذي تنتمــي إليــه، ولتكــون خــر مثــال 

ــن.  ــة البحري ــة مملك ــالء راي ــه يف إع ــذى ب يحت

تذكــر أن تبــدأ يومــك باالطــالع عــى جميــع اإلعالنــات التــي تعــرض عــى اللوحــات اإلعالنيــة 
 يف املبــاين التدريبيــة ويف الشاشــات اإللكرونيــة للمعهــد وموقع املعهــد اإللكروين

www.bti.moe.bh لتكون عى دراية تامة بجميع األنشطة واملستجدات يف املعهد.
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معلومات عن املعهد

نبذة عن املعهد 

معهــد البحريــن للتدريــب مؤسســة وطنيــة رائــده تأسســت يف العــام 
1992م بهــدف تقديــم أعــى مســتوى مــن الربامــج التدريبيــة املهنيــة التي 
ــات،  ــة املعلوم ــارة، وتقني ــاء، والتج ــع، والبن ــات التصني ــات قطاع ــي احتياج تلب
والخدمات، بهــدف الوفــاء باحتياجــات التطويــر وتنميــة املــوارد البرشيــة 
يف مملكــة البحريــن والتــي تتوافــق مــع رؤيــة مملكــة البحريــن االقتصاديــة 
2030م.  ويعــد معهــد البحريــن للتدريــب جــزءاً مــن وزارة الربيــة والتعليــم 

ــي 24 )2011م(. ــوم املل ــب املرس مبوج

أهداف املعهد

تكمــن أهــداف املعهــد كــام حــدده مجلــس الــوزراء يف 23 أغســطس 
1992م يف مــا يــي:

تلبيــة االحتياجــات التدريبيــة للمؤسســات الصناعيــة والتجاريــة والخدميــة . 1
واإلنشائية.

ــزز . 2 ــي تع ــة الت ــة الرضوري ــارات املهني ــة امله ــة الوطني ــاب العامل إكس
ــة.  ــات املختلف ــم يف القطاع ــة أدائه ــن فاعلي م

تأهيــل الباحثــن عــن عمــل وتزويدهــم باملعــارف واملهــارات التــي . 3
يتطلبهــا ســوق العمــل يف القطاعــات املهنيــة املختلفــة.

تدريب الشباب البحريني لتأسيس وإدارة املشاريع الصغرة.. 4

املشــاركة يف تفعيــل وتعزيــز دور مملكــة البحريــن كمحطــة إقليميــة . 5
لتطويــر املــوارد البرشيــة.

ولتحقيــق هــذه األهــداف، يتبــع املعهــد نهجــاً متميــزاً يف تطويــر برامجــه 
ــب  ــة يف التدري ــاليب الحديث ــتخدام األس ــالل اس ــن خ ــا م ــة وتنفيذه التدريبي
والتخطيــط، والتنســيق مــع املؤسســات الصناعيــة والتجاريــة والخدميــة 
واإلنشــائية يف البــالد والتعــاون مــع املؤسســات التدريبيــة املتقدمــة، 
وكذلــك ربــط برامــج املعهــد مبؤسســات جهــات مانحــة عامليــة تقــوم 

ــا. ــج املعهــد واعتامده بتقييــم برام

األقسام التدريبية

ــن  ــدة م ــة املعتم ــج التدريبي ــن الربام ــعة م ــة واس ــد مجموع ــر املعه  يوف
قبــل جهــات مانحــة خارجيــة، وقــد صممــت هــذه الربامــج لــي تحقــق 
األقســام  خــالل  مــن  الربامــج  هــذه  وتنفــذ  املحليــة.  الســوق  احتياجــات 

التاليــة: التدريبيــة 

امليكانيكا واملركبات	 

الكهرباء واإللكرونيات	 

الهندسة املدنية	 

اآلالت الدقيقة والكيمياء	 

أكادميية تقنية املعلومات	 

الدراسات التجارية 	 

الفنون والتصميم	 

أكادميية السفر والسياحة	 

وهناك أقسام مساندة لعملية التدريب، وهي:

االتصال واللغات	 

الرياضيات والعلوم 	 

الصحة والسالمة	 

إدارة شؤون املتدربن

تختــص هــذه اإلدارة بتقديــم مجموعــة واســعة مــن التســهيالت لجميــع 
املتدربــن طيلــة فــرة تدريبهــم باملعهــد، كــام توفــر العديــد مــن الخدمــات 

مــن خــالل أقســامها التاليــة:

أ. مكتب القبول والتسجيل - مبنى 7

 يتــوىل هــذا املكتــب مهــام تطبيــق قواعــد وأســس قبــول املتدربــن يف 
برامــج املعهــد املختلفــة حســب الخطــط واإلســراتيجيات املقــررة مــن قبــل 

إدارة املعهــد ومــن مهامــه:

إنهاء إجراءات إدارة عملية القبول.. 1

االحتفــاظ بســجالت املتــدرب يف املعهــد منــذ تقدميــه طلــب االلتحــاق . 2
حتــى تخرجــه. 

توزيع الجداول الدراسية واالمتحانات. 3

إصدار اإلفادات وكشوف الدرجات والشهادات.. 4

استالم أعذار الغياب يف فرة االمتحانات النهائية.. 5

ــا  ــاً م ــاءاً يومي ــى 6:30 مس ــاً حت ــن 7:30 صباح ــمي م ــدوام الرس ــاعات ال *  س
ــي  ــدا يوم ــا ع ــمية. م ــل الرس ــام العط ــبت وأي ــة والس ــي الجمع ــدا يوم ع

االثنــن واألربعــاء مــن 7:30 - 6:30.

ب. قسم اإلرشاد والتوجيه املهني

يختــص هــذا القســم بتقديــم مجموعــة متنوعــة مــن التســهيالت والخدمــات 
لجميــع املتدربــن واإلرشــاد للتغلــب عــى الصعوبــات واملشــاكل التــي قــد 
تواجــه املتدربــن طيلــة فــرة تدريبهــم باملعهــد. وتؤخــذ يف عــن االعتبــار 
خصوصيــة الطلبــة عنــد معالجــة بعــض املشــكالت. كــام يقــوم القســم 

بالتــايل: 

تهيئة املتدربن املستجدين وإعدادهم للتدريب يف املعهد.. 1

االهتــامم باملتدربــن الذيــن يعانــون مــن ضعــف تحصيلهــم الــدرايس . 2
ــاد  ــف وإيج ــذا الضع ــي أدت إىل ه ــباب الت ــة األس ــى معرف ــل ع والعم

ــم. ــبة له ــول املناس الحل

اإلرشاف والتنسيق التام لجلسات لجنة انضباط املتدربن.. 3

ــات . 4 ــة بطلب ــدود املتقدم ــل املح ــن ذوي الدخ ــاالت م ــع الح ــة جمي دراس
اإلعفــاء مــن الرســوم التدريبيــة للبحرينيــن املســجلن يف الربامــج 

ــد(.  ــة )إن وج النظامي

التنسيق إلنهاء إجراءات استخدام مواصالت املعهد.. 5

توفر مواقف سيارات للمتدربن املبتعثن من الرشكات )إن وجد(.. 6

استالم ومتابعة مشاكل املتدربن.. 7
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التنســيق واإلرشاف عــى أنشــطة وبرامــج متــدريب املعهــد الرفيهيــة . 8
والثقافيــة والرياضيــة. 

وإىل . 9 مــن  املدرســية  الزيــارات  برنامــج  عــى  واإلرشاف  التنســيق 
. ملعهــد ا

و يُــويل القســم عنايــة خاصــة  لخدمــات اإلرشــاد والتوجيــه التــي تقــدم 
للمتدربــن منهــا:

اإلرشاد الفردي:

وهــي جلســات إرشــادية فرديــة مخطــط لهــا يتــم االتفــاق عليهــا بــن 
ــدرب  ــا املت ــاين منه ــي يع ــكالت الت ــة املش ــدرب ملناقش ــع املت ــد م املرش
ســواء أكانــت اجتامعيــة أم تدريبيــة إليجــاد الوســائل والطــرق املناســبة 

لحلهــا والتعامــل معهــا.

اإلرشاد الجامعي:

وهــي جلســات ولقــاءات جامعيــة تُعقــد مــع مجموعــة مــن املتدربــن يف 
ــة  ــة الفرص ــدف إتاح ــة به ــا معين ــة قضاي ــد ملناقش ــكان واح ــد وم ــت واح وق
أمــام الجميــع لتعلــم أســاليب التخاطــب واملشــاركة وتبــادل اآلراء وبنــاء 

ــن. ــع اآلخري ــة م الثق

الزيارات الصفية:

وتهــدف هــذه الزيــارات إىل تعريــف املتدربــن باألنظمــة واللوائــح املعمول 
ــات التــي تعرضهــم  بهــا يف املعهــد، والتعــرف إىل املعوقــات والصعوب

أثنــاء الدراســة، إضافــة إىل تعزيــز الســلوك اإليجــايب لــدى املتدربــن.

*  ملزيــد مــن االستفســار يرجــى االتصــال بقســم اإلرشــاد والتوجيــه املهنــي 
يف ســاعات الــدوام الرســمي مــن 7:30 صباحــاً حتــى 6:30 مســاًء يوميــاً مــا 

عــدا يومــي الجمعــة و الســبت و أيــام العطــل الرســمية.

7B ج. مركز توظيف الخريجني

للمتدربــن  املختلفــة  خدماتــه  بتوفــر  الخرجــن  توظيــف  مركــز  يقــوم 
حيــث: مــن  والخريجــن 

ــي . 1 ــز الوع ــاهم يف تعزي ــي تس ــي الت ــاد الوظيف ــة اإلرش ــم خدم تقدي
ــن. ــدى املتدرب ــي ل ــلوك املهن ــي والس الوظيف

توفــر فــرص التوظيــف وفــق ضوابــط معتمــدة مــن املعهــد تصــب يف . 2
مصلحــة الخريجــن لــدى مختلــف الــرشكات واملؤسســات يف القطاعــن 

األهــي والعــام.

مــن . 3 الكفــاءات  توظيــف  يف  والــرشكات  األعــامل  أصحــاب  مســاعدة 
االحتياجــات. حســب  املعهــد  خريجــي 

توفر فرص التدريب امليداين للمتدربن.. 4

متابعة املتوظفن من املتدربن لضامن جودة التوظيف. . 5

التنسيق مع الرشكات لكفالة املتدربن.    . 6

* ســاعات الــدوام الرســمي مــن 7:30 صباحــاً حتــى 6:30 مســاًء يوميــاً مــا عــدا 
يومــي الجمعــة و الســبت و أيــام العطــل الرســمية.

د. مركز مصادر التعلم

يحتــوي مركــز مصــادر التعلــم عــى أكــر مــن 17 ألــف كتابــاً يف مختلــف 
التخصصــات التقنيــة والفنيــة واإلداريــة، كــام يوفــر هــذا املركــز العديــد مــن 
الدوريــات واملجــالت التقنيــة واإلداريــة املتخصصــة ومجموعــة واســعة 
مــن األرشطــة التدريبيــة الســمعية واملرئيــة، إضافــة إىل املراجــع العلميــة 
املتخصصــة، وميكــن لجميــع متــدريب املعهــد االســتفادة مــن هــذه الكتــب 
عــن طريــق االســتعارة بعــد تقدمهــم للحصــول عــى العضويــة والتــي 

ــاً. ــد مجان ــن يف املعه ــع املتدرب ــدم لجمي تق

و من ضمن الخدمات املتوفرة يف مركز مصادر التعلم:

ــدرب . 1 ــت، ومصــادر املعلومــات اإللكرونيــة ملســاعدة املت خدمــة اإلنرن
عــى إنجــاز الوظائــف املطلوبــة منــه بــكل ســهولة ويــر، وهــي 

ــط. ــي فق ــث العلم ــة والبح ــراض الدراس ــة ألغ متاح

ــع . 2 ــارات الفصليــة الســابقة لجمي توفــر منــاذج عديــدة مــن أســئلة االختب
املقــررات الدراســية يف مختلــف الربامــج والتخصصــات لتســاعد املتــدرب 

عــى املراجعــة.

خدمة النسخ والتصوير.. 3

خدمة االستعارة اإللكرونية.. 4

أنظمة وقوانني مركز مصادر التعلم - مبنى 17

ممنوع التدخن واألكل والرشب يف املركز.. 1

املحافظــة عــى الهــدوء يف جميــع األوقــات، والتأكــد مــن إغــالق . 2
الهواتــف النقالــة أو وضعهــا عــى الصامــت، ومينــع منعــاً باتــاً التحــدث 

ــع. ــوت مرتف بص

مينع رمي القاممة.. 3

مركز مصادر التعلم غر مسؤول عن فقدان اللوازم الشخصية.. 4

أمــن . 5 إىل  تســليمها  أو  الصحيــح  مكانهــا  إىل  الكتــب  إعــادة  يرجــى 
املكتبــة.

يجب املحافظة عى مقتنيات مركز مصادر التعلم.. 6

عــدم االلتــزام بقوانــن وأنظمــة مركــز مصــادر التعلــم يعــرض املتــدرب . 7
للمســاءلة وإلغــاء جميــع االمتيــازات والخدمــات التــي يقدمهــا املركــز.

*  ســاعات الــدوام الرســمي مــن 8:00 صباحــاً حتــى 5:30 مســاًء يوميــاً مــا عــدا 
يومــي الجمعــة و الســبت و أيــام العطــل الرســمية.

خدمات أخرى

األمن والسالمة 

مــن ضمــن أهــداف املعهــد توفــر بيئــة عمــل ســليمة وصحيــة وتعزيــز 
إجــراءات األمــن والســالمة لــكل املوظفــن واملتدربــن واملرتاديــن إىل 
املعهــد، واضعــن يف االعتبــار جميــع املتطلبــات القانونيــة واألنظمــة 
اإلداريــة املعمــول بهــا يف املعهــد. ومــن خــالل قــراءة املتدرب لإلرشــادات 

ــع: ــتقرة للجمي ــة ومس ــة آمن ــتتحقق بيئ ــتمر س ــاون املس ــة والتع التالي

تعــد بطاقــة املتــدرب الهويــة الرســمية للدخــول والخــروج مــن املعهــد . 1
وتســتخدم لجميــع املعامــالت التــي يطلبهــا املتــدرب داخــل املعهــد.
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ــد يف . 2 ــد يف املعه ــاء  التواج ــن أثن ــي األم ــع موظف ــام م ــاون الت التع
ــاالت. ــع الح جمي

التأكد من ملصق العام التدريبي خلف بطاقة املتدرب.. 3

وضــع ملصــق ترصيــح دخــول الســيارة يف الواجهــة األماميــة عنــد . 4
املعهــد. دخــول 

مراجعــة قســم األمــن والســالمة عنــد البوابــة الرئيســية عنــد فقــدان أي . 5
مــن ممتلكاتــك الخاصــة داخــل املعهــد.

مينع التصوير غر املرصح به داخل املعهد.. 6

إبــالغ قســم األمــن والســالمة عنــد البوابــة الرئيســية عــن أي شــئ يكــون . 7
غــر آمــن أو يعــرض حيــاة اآلخريــن للخطــر.

يف حالــة حــدوث حريــق تــرصف مــن دون انفعــال، واتــرك املبنــى فــوراً . 8
واتجــه نحــو نقــاط الحريــق عنــد البوابــة الرئيســية.

قــم بإبــالغ قســم األمــن والســالمة فــوراً يف حــال وقــوع حــادث ســر أو . 9
تعطــل الســيارة داخــل املعهــد.

أوقــف ســيارتك دامئــاً يف املســار املخصــص ملواقــف املتدربــن، . 10
ــرك. ــاالً لغ ــرك مج وات

تجنب الجلوس فوق السالمل أو يف ممرات املباين.. 11

تجنب العبث بأجهزة ومعدات الحريق.. 12

عــى جميــع املتدربــن االلتــزام باملحافظــة عــى بيئــة دراســية آمنــة . 13
ومراعــاة االلتــزام بقواعــد األمــن واالســالمة باملعهــد.

وحدة اإلسعافات األولية

وتقديــم  الســتقبال  وهــي  األوليــة،  لإلســعافات  وحــدة  املعهــد  يوفــر 
الخدمــات الطبيــة، وســاعات الــدوام الرســمي للوحــدة مــن 7:30 صباحــاً 
حتــى 3:30 مســاًء يوميــاً مــا عــدا يومــي الجمعــة و الســبت و أيــام العطــل 

الرســمية.

املختربات وورش التدريب 

وفــر املعهــد العديــد مــن املختــربات والــورش التدريبيــة املجهــزة بأحــدث 
والخــربات  املهــارات  املتدربــن  إلكســاب  وذلــك  واألجهــزة،  املعــدات 
العمليــة، وإتاحــة الفرصــة أمامهــم لتطبيــق دراســاتهم النظريــة. ولضــامن 
ســالمة املتدربــن أثنــاء تدريبهــم داخــل املختــربات والــورش فقــد تــم وضــع 
لوائــح وضوابــط لألمــن والســالمة يجــب عــى جميــع املتدربــن اتباعهــا 
والتقيــد بهــا. كــام يوجــد باملعهــد 24 مختــرباً للحاســوب وجميعهــا مجهــزة 
بأحــدث أجهــزة الحاســوب للتــدرب عــى جميــع الربمجيــات الخاصــة مبعالجــة 
الكلــامت، والتصميــم، والجدولــة، والربمجــة، وغرهــا مــن مهــارات الحاســوب. 

قواعد تنظيم املختربات والورش التدريبية لاللتزام بها من قبل جميع 

املتدربني:

اســتخدام معــدات الحاميــة الشــخصية الصحيحــة )مالبــس الخاصــة بالــورش 	 
ــا  ــق م ــالمة وف ــارات الس ــازات ونظ ــالمة، والقف ــة الس ــربات، أحذي واملخت

تتطلبــه أنشــطة العمــل أو التدريــب(.

ــورش 	  ــة ب ــام الخاص ــاز امله ــبة إلنج ــدات املناس ــتخدام األدوات واملع اس
العمل/املختــرب.

تجنب إزعاج اآلخرين.	 

الدراســية واملختــربات وورش 	  العمــل والفصــول  أماكــن  حافــظ عــى 
العمــل منظمــة ومرتبــة.

نظــف مــكان عملــك مبــا يف ذلــك فصلــك، وورش العمــل واملختــرب بعــد 	 
اإلنهــاء مــن العمــل.

ممنوع التدخن يف املباين فهناك أماكن مخصصة للمدخنن فقط.	 

ال تأكل وترشب يف الفصول واملناطق التدريبية األخرى.	 

ال تســتخدم الهواتــف املحمولــة أثنــاء الحصــص الدراســية/التدريبية ويف 	 
االمتحانــات وورش العمــل واملختــربات والقاعــات.

ــا يف 	  ــوص عليه ــو منص ــام ه ــزة ك ــتخدام أي معدات/أجه ــيء اس ال ت
ــالمة. ــة والس ــد لصح قواع

ال تقــم بإزالــة أو تعطيــل، أو إبطــال أو العبــث باإلرشــادات والتطبيقــات 	 
ــدات واآلالت  ــى املع ــه ع ــم تركيب ــالمة ت ــاز س ــى أي جه ــة ع املوضوع

ــل. ــح للعم ــر صال ــه غ ــام يجعل م

ال تســتخدم أي معــدات أو أجهــزة قبــل االســتامع إىل رشح مفصــل عنهــا 	 
مــن املــدرب الخــاص بــك.

تأكد من اتباع جميع التعليامت وقواعد األمن والسالمة.	 

مركز بيع الكتب والقرطاسية

ــب.  ــع الكت ــز بي ــن مرك ــة م ــة  املطلوب ــب التدريبي ــدرب رشاء الكت ــن للمت ميك
ــن  ــي م ــمي و ه ــدوام الرس ــالل ال ــاً خ ــز يومي ــذا املرك ــل له ــاعات العم وس
ــن  ــد م ــدرب التأك ــى املت ــب ع ــاًء.  ويج ــى 8:00 مس ــاً حت ــاعة 7:30 صباح الس
ــم  ــن يت ــة مــن مــدرس املــادة قبــل رشاءهــا حيــث ل أســامء الكتــب املطلوب

ــد رشاءه. ــاب بع ــرجاع أي كت اس

مركز نسخ املستندات

يوفــر املركــز خدمــة الطباعــة ونســخ املســتندات والشــفافيات وتغليــف 
البحــوث، وتعتمــد التكلفــة عــى حســب الخدمــة املقدمــة واملفروضــة مــن 
قبــل املتعهــد. وســاعات العمــل لهــذا املركــز يوميــاً خــالل الــدوام الرســمي 

و هــي مــن الســاعة 7:30 صباحــاً حتــى 6:30 مســاًء.

)7A( صالة متعددة االستخدام

 الصالــة مجهــزة مبجموعــة مــن األجهــزة الرياضيــة، وميكــن للمتدربــن 
التــدرب فيهــا تبعــاً لجــدول األنشــطة الرياضيــة املعتمــدة. وميكن االســتفادة 
ــد  ــة، وعق ــن املرحي ــات املتدرب ــة هواي ــاً ملامرس ــة أيض ــذه القاع ــن ه م
املحــارضات والنــدوات الثقافيــة بتنظيــم وإرشاف قســم اإلرشــاد و التوجيــه. 

كافترييا املتدربني - مبنى 7 الطابق االريض

الخفيفــة  الوجبــات  مــن  متنوعــة  مجموعــة  املطعــم  متعهــد  يوفــر 
إىل  إضافــة  الغــذاء،  لفــرة  املختلفــة  الوجبــات  وأيضــاً  والسندويشــات، 
مختلــف املرشوبــات البــاردة والســاخنة، وهــو مفتــوح يوميــاً مــن األحــد إىل 

الخميــس مــن الســاعة 7:00 صباحــاً حتــى الســاعة 8:00 مســاًء.
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مواصالت املتدربني 

يوفــر املعهــد حافــالت لنقــل املتدربــن مــن مناطــق ســكنهم إىل املعهــد 
و بالعكــس وفقــاً ملســارات محــددة. واملتــدرب الــذي يرغــب يف اســتخدام 
ــدوام  ــالل ال ــه خ ــاد والتوجي ــم اإلرش ــة قس ــه مراجع ــالت علي ــة املواص خدم
الرســمي ملــلء االســتامرة املعــدة لهــذا الغــرض واســتالم ملصــق البــاص.

مواقف السيارات

يوجــد موقــف كبــر لســيارات املتدربــن خــارج املعهــد،  كــام يوفــر املعهــد 
مواقــف محــدودة جــداً للمتدربــن املكفولــن داخــل حــرم املعهــد للفرتــن 
الصباحيــة واملســائية، وعــى املتدربــن املكفولــن الذيــن يرغبــون يف 
ــاد  ــم اإلرش ــدى قس ــدة ل ــتامرة املع ــلء االس ــف م ــذا املوق ــتخدام ه اس

ــه.  والتوجي

الخاصــة،  االحتياجــات  ذوي  للمتدربــن  محــدودة  مســاحات  تخصيــص  تــم 
اإلرشــاد  قســم  إىل  خطــاب  كتابــة  خــالل  مــن  عليهــا  الحصــول  وميكــن 
والتوجيــه لدراســة الحالــة، وســوف يتــم توفــر املوقــف لــه بعــد املوافقــة 
ــؤولية  ــى مس ــع ع ــف تق ــذه املواق ــتخدام ه ــأن اس ــامً ب ــه. عل ــى حالت ع
املتــدرب، وال يتحمــل املعهــد أي مســؤولية يف حــال ضيــاع أو فقدان شــئ.

األنشطة الالصفية

يســعى املعهــد إىل تشــجيع املتدربــن لإلنضــامم ملختلــف األنشــطة 
ــز روح  ــراغ، ولتعزي ــات الف ــتثامر أوق ــة يف اس ــن أهمي ــا م ــا له ــة مل الالصفي
التعــاون والتدريــب عــى العمــل الجامعــي. كــام أن إدارة املعهــد عــى 
ثقــة تامــة بــأن مامرســة هــذه األنشــطة يحقــق الرابــط بــن املتدربــن 
ــراز مواهبهــم وتنميــة قدراتهــم يف املجــاالت املتعــددة  وتشــجعهم إلب
ــواء  ــارض س ــج واملع ــابقات والربام ــاركة باملس ــم للمش ــة له ــة الفرص وإتاح
داخــل املعهــد أو خارجــه، ويخصــص لهــا العديــد مــن الجوائــز التحفيزيــة 
وشــهادات التقديــر للمتميزيــن فيهــا .  ومــن مشــاركات املتدربــن مــا يــي:

ساعات نشاط للمتدربني:

يجوز منح ساعات نشاط معتمدة للمتدربن بالضوابط واملعاير اآلتية:

ــن . 1 ــن م ــاط املتدرب ــاركته يف نش ــر مش ــر )A( نظ ــدرب بتقدي ــح للمت متن
خــالل قســم اإلرشــاد األكادميــي والتوجيــه، وال تعــد متطلبــاً تدريبيــاً 

ــي. ــدل الراكم ــب يف املع ــا تحتس ــاً ولكنه إلزامي

قســم اإلرشــاد األكادميــي والتوجيــه هــو الجهــة التــي تقــوم برعايــة . 2
األنشــطة التدريبيــة التطوعيــة.

ال متنح ساعات النشاط املعتمدة لكل من:. 3

املتدرب يف الربنامج التمهيدي.	 

املتدرب الذي وقع عليه جزاء تأديبي يف الفصل التدريبي ذاته.	 

تحتســب ســاعة النشــاط املعتمــدة للمتدربــن يف تقديــر املعــدل . 4
الراكمــي مــن نتائــج املقــررات التدريبيــة يف نهايــة الفصــل التدريبــي 

ــه. ــاط في ــة النش ــت مزاول ــذي مت ال

مينــح املتــدرب ســاعتن نشــاط معتمــدة كحــد أقــى طيلــة مــدة تدربــه . 5
يف املعهــد، وال مينــح يف الفصــل الواحــد أكــر مــن ســاعة نشــاط 
ــات واألنشــطة التــي شــارك فيهــا يف الفصــل ذاتــه. واحــدة عــن الفعالي

معايري منح ساعة النشاط املعتمدة للمتدربني:

ــدة . 1 ــدة واح ــاط معتم ــاعة نش ــرشوط س ــتويف لل ــدرب املس ــح املت مين
ــل  ــاط يف الفص ــاعة نش ــن )15( س ــل ع ــاركته ال تق ــاعات مش ــت س إذا كان
ــاط. ــتامرات النش ــاً يف إس ــدون فعلي ــو م ــبام ه ــد حس ــي الواح التدريب

أن يكــون أداء املتــدرب جيــداً يف النشــاط وذلــك بإعتــامد رئيــس قســم . 2
اإلرشــاد والتوجيــه وبتوصيــة مــن موجــه النشــاط )املختصــن مــن قســم 

اإلرشــاد والتوجيــه(.

األنظمة واللوائح

نظام التدريب باملعهد

التدريبيــة يف املعهــد عــادة يف شــهر ســبتمرب مــن كل  تبــدأ الســنة 
ــنة  ــم الس ــه، وتنقس ــذي يلي ــام ال ــن الع ــو م ــهر يوني ــتمر إىل ش ــام، وتس ع
ــنة  ــن س ــد م ــب باملعه ــدة التدري ــراوح م ــن. ت ــن تدريب ــة إىل فصل التدريبي
ــد  ــج املعه ــدم برام ــج. ويق ــة الربنام ــب نوعي ــك حس ــنوات وذل ــالث س إىل ث
يف فرتــن: الصباحيــة واملســائية. الربامــج الصباحيــة تبــدأ مــن الســاعة 8:00 
صباحــاً حتــى الســاعة الثالثــة مســاًء، والربامــج املســائية تبــدأ مــن 3:00 مســاًء 

ــة. ــة اإلنجليزي ــي اللغ ــد ه ــب باملعه ــة التدري ــاًء. ولغ ــة مس ــى الثامن حت

ويســتند نظــام التدريــب املعهــد عــى املبــادئ املهنيــة حيــث إنــه متوقــع 
مــن املتدربــن تطبيــق املعرفــة واملهــارات الالزمــة يف ســياق محــدد كــام 
هــو مطلــوب مــن قبــل الجهــات املانحــة للمؤهــل. يعتمــد تقييــم املتدربــن 
عــى الحضــور املنتظــم وأداء املهــام، إضافــة إىل الواجبــات )الجهــات 
الــدرايس  الفصــل  منتصــف  وامتحانــات  واالختبــارات  للمؤهــل(،  املانحــة 

ــد.  ــة باملعه ــات النهائي واالمتحان

بطاقة املتدرب

للمتــدرب كدليــل  الهويــة  القبــول والتســجيل يف بطاقــة  يصــدر مكتــب 
عــى أن املتــدرب مســجل رســمياً يف املعهــد. يجــب عــى املتدربــن 
ارتــداء البطاقــة التعريفيــة يف جميــع األوقــات، وهــم متواجديــن يف مقــر 
ــن  ــتامرة م ــلء إس ــدرب م ــى املت ــة ع ــدان البطاق ــة فق ــد. ويف حال املعه

ــادي. ــغ م ــل مبل ــد مقاب ــدل فاق ــدار ب ــجيل إلص ــول والتس ــب القب مكت

املرشد

يخصــص لــكل متــدرب طــوال فــرة دراســته مرشــد مــن قســم اإلرشــاد 
والتوجيــه ملتابعــة مســرته الدراســية يف املعهــد والعمــل عــى حــل 
أي صعوبــات قــد تعــرض املتــدرب، كــام يقــوم املرشــد بعقــد جلســات 
إرشــادية إمــا فرديــة أو عــى شــكل مجموعــات يف الصفــوف بغــرض توفــر 
النصــح واإلرشــاد وتوعيــة املتدربــن باألنظمــة واللوائــح املعمــول بهــا يف 
املعهــد. هــذا إضافــة إىل مقابلــة املرشــد للمتدربــن ذوي مســتوى األداء 
ــم  ــدف توعيته ــاب، به ــاعات الغي ــاع يف س ــم ارتف ــن لديه ــدين، ومم املت
ــجيعهم  ــدرايس وتش ــم ال ــع تحصيله ــم لرف ــه تحفيزه ــت نفس ويف الوق

ــب. ــامم بالتدري ــى االهت ع

ــه  ــاد والتوجي ــايئ اإلرش ــب أخص ــارة مكات ــك زي ــار ميكن ــن االستفس ــد م وملزي
ــاً  ــمي يومي ــدوام الرس ــالل ال ــى 7 خ ــه يف مبن ــاد والتوجي ــم اإلرش يف قس

ــاءاً.  ــى 6:00 مس ــاً حت ــاعة 7:30 صباح ــن الس م
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تكافؤ الفرص

جميــع املتدربــن ســيكون لديهــم فــرص متكافئــة للحصــول عــى مؤهــالت 
الصلــة،  ذات  والخدمــات  واملنتجــات  والتقييــم  للتدريــب  البحريــن  معهــد 

ــدرب. ــكل مت ــة ل ــة عادل ــالت بطريق ــح املؤه ــيتم من وس

لوحة الرشف

تشــجيعاً وتقديــراً للمتدربــن عــى التفــوق واالمتيــاز فقــد خصــص املعهــد 
»لوحــة الــرشف«، ويعلــن فيهــا عــن أســامء ومعــدالت املتفوقن املســجلن 

يف الربامــج النظاميــة الذيــن تنطبــق عليهــم الــرشوط التاليــة:

يكــون املعــدل الفصــي 3.50 مــن 4.00 فــام فــوق يف نهايــة كل فصــل . 1
تدريبــي.

مل يصدر بحقه إنذار مسلي.. 2

ناجح يف جميع املقررات الدراسية.. 3

نظام التسجيل و دفع الرسوم التدريبية

 التسجيل

يبــدأ تســجيل املتدربــن الجــدد واملســتمرين يف شــهر يوليــو مــن كل عــام، 
ــا  ــي يحدده ــرة الت ــالل الف ــدرايس األول و خ ــل ال ــة الفص ــل بداي ــون قب ويك

املعهــد. 

التسجيل للشهادة الخارجية )الجهات املانحة للمؤهل(

ــع  ــد م ــج املعه ــجلن يف برام ــن املس ــجيل املتدرب ــد بتس ــوم املعه يق
ــالل  ــل خ ــى املؤه ــول ع ــدرب الحص ــى املت ــيكون ع ــة. وس ــات املانح الجه
الفــرة املحــددة مــن الجهــة املانحــة مــن تاريــخ االلتحــاق بالربنامــج وبحســب 
ــجيل  ــب التس ــى مكت ــر ع ــام يحظ ــل، وك ــة للمؤه ــات املانح ــات الجه متطلب
منــح أي شــهادة ألي متــدرب بعــد هــذه املــدة املحــددة مــن الجهــة 

ــج. ــاق بالربنام ــخ االلتح ــن تاري ــة م املانح

الرسوم التدريبية 

ــي األول  ــل التدريب ــة الفص ــل بداي ــون قب ــنوياً وتك ــب س ــوم التدري ــع رس تدف
ــا.  ــن عنه ــجيل املعل ــرة التس ــالل ف خ

نظام اسرتجاع الرسوم عند االنسحاب 

بــدء 	  االنســحاب قبــل  التدريــب عنــد  100% مــن مبلــغ رســوم  يســرجع 
التدريبــي. للفصــل  التدريــب 

تخصــم بنســبة 50% مــن إجــاميل مبلــغ الرســوم عنــد االنســحاب خــالل 	 
األســبوع األول والثــاين مــن الفصــل التدريبــي.

ــداً، 	  ــث فصاع ــبوع الثال ــحاب يف األس ــغ  عنداالنس ــة مبل ــرجاع أي ــم اس ال يت
ــب. ــدء بالتدري ــد الب وبع

نظام إعفاء املتدربني من الرسوم الدراسية

إن الهــدف مــن إعفــاء املتدربــن مــن الرســوم الدراســية هــو تقديــر التفوق 
العلمــي لــدى املتدربــن، ومســاعدة املتدربــن الذيــن يواجهــون صعوبــات 
وكعامــل  املعهــد،  يف  دراســتهم  مواصلــة  عــى  لتشــجيعهم  ماديــة 

ــد. ــن باملعه ــزي للموظف تحفي

ــن رشوط  ــار ع ــه لالستفس ــاد والتوجي ــم اإلرش ــة قس ــدرب مراجع ــن للمت ميك
ــة.  ــح التدريبي ــن املن ــتفادة م ــدم لالس التق

مالحظــة: يجــب عــى املتــدرب املتقــدم لهــذه املنحــة دفــع رســوم 
الدراســة خــالل فــرة التســجيل، ويف حالــة اســتحقاق املتقــدم للمنحــة 

ســيتم اســرجاع مبلــغ رســوم الدراســة.

نظام الحضور والغياب واالنسحاب

لقــد تــم وضــع نظــام الحضــور باملعهــد كجــزء مــن خطــة املعهــد لتدريــب 
القصــوى  االســتفادة  ولضــامن  واالنضبــاط،  االنتظــام  عــى  املتدربــن 
الحصــص  جميــع  يف  التدريبــات  مــن  املعهــد  يقدمــه  مــام  للمتدربــن 

والعمليــة. النظريــة 

رصد حاالت الغياب والتأخري

يف   )  P,A,  X( الرمــوز  اســتعامل  و  والغيــاب  الحضــور  رصــد  عمليــة  تتــم 
الكشــوف الصفيــة، وتتــم عمليــة إدخــال املعلومــات يف األقســام التدريبيــة 

ــايل: ــرر كالت ــكل مق ــن ل ــل املدرب ــن قب م

الرمز الفرتة الزمنية رصد حاالت التأخري و الغياب 
P من بدء الحصة حتى نهايتها الحضور
X ألقل من 10 دقائق التأخر 
A 10 دقائق وأكر الغياب
A لكل 3X يحسب غياب تكرارالتأخر لعدد 3 مرات
A لكل محارضة التغيب عن الحصة

يتم تطبيق اإلجراءات لكل حصة عى حده يف حال وجود حصتن متتاليتن للمقرر نفسه
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ألقل من 10 دقائق

لكل 2L يحسب غياب

من بدء الحصة حتى نهايتها

الحـضــــور

التأخري 

تكرارالتأخري 

10 دقائق وأكرث

الغياب

لكل محارضة

التغيب عن الحصة

P

X

A

A

A

يتم تطبيق اإلجراءات لكل حصة عىل حده
يف حال وجود حصتني متتاليتني للمقرر نفسه

نظام الحضور والغياب واالنسحاب

لقــد تــم وضــع نظــام الحضــور باملعهــد كجــزء مــن خطــة املعهــد لتدريــب املتدربــن عــى االنتظــام 
واالنضبــاط، ولضــامن االســتفادة القصــوى للمتدربــن مــام يقدمــه املعهــد مــن التدريبــات يف جميــع 

الحصــص النظريــة والعمليــة.
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إنذارات الغياب

يتحمــل املتــدرب شــخصياً مســؤولية متابعــة ســجل تغيبــه عــن حضــور 
الحصــص، كــام يوفــر املعهــد خدمــة متابعــة كشــف الحضــور والغيــاب بعــدد 
مــن خــالل املوقــع اإللكــروين )www.moe.gov.bh/ bti( أو عــن طريــق 
وســائل اإلتصــال األخــرى SMS  واإلنــذار كتابيــاً. ويعمــل املوقــع اإللكــروين 

ــايل:  كالت

4 ..)bh/ bti.moe.gov.www( أدخل عنوان املوقع اإللكروين للمعهد

اضغــط عــى Trainees، قــم بإدخــال رقمــك التدريبــي ورقمــك الــري . 5
.)Sign in( يف املــكان املخصــص بذلــك يف املوقــع، ثــم اضغــط

ــات، . 6 ــف الدرج ــاب، كش ــف الغي ــة كش ــة معرف ــذه الصفح ــك يف ه ميكن
ــاً.   ــه حالي ــجل في ــل املس ــدرايس للفص ــدول ال والج

كتابيــاً  إنــذاراً  للمعهــد  اإللكــروين  املوقــع  خــالل  مــن  للمتــدرب  يوجــه 
كاآليت:  عنهــا  املتغيــب  بالحصــص 

اإلنذار األول

ســاعات  نســبة  بلغــت  الذيــن  املتدربــن  إىل  األول  الغيــاب  انــذار  يوجــه 
ــكل  ــرر ل ــة يف كل مق ــاعات التدريبي ــوع الس ــن مجم ــر م ــم 10% أو أك غيابه

فصــل مــن فصــول الربنامــج التدريبــي.

اإلنذار الثاين

يوجــه إنــذار الغيــاب الثــاين للمتدربــن الذيــن بلغــت نســبة ســاعات غيابهــم 
15% أو أكــر يف كل مقــرر لــكل فصــل مــن فصــول الربنامــج التدريبــي. 

اإلنذار الثالث

يوجــه إنــذار الغيــاب الثــاين للمتدربــن الذيــن بلغــت نســبة ســاعات غيابهــم 
25% أو أكــر يف كل مقــرر لــكل فصــل مــن فصــول الربنامــج التدريبــي. 

ــه  يف كل األحــوال يتحمــل املتــدرب شــخصياً مســؤولية متابعــة ســجل تغيب
ــن  ــن أي م ــاب م ــة الغي ــى يف حال ــة، وال يعف ــص التدريبي ــور الحص ــن حض ع
اإللتزامــات التدريبيــة، ويجــب عليــه أداء جميــع الواجبــات املطلوبــة منــه 
ــة  ــادة أي حص ــزم بإع ــر مل ــد غ ــدد، واملعه ــت املح ــتكاملها يف الوق واس

ــول.  ــذر مقب ــاب بع ــو كان الغي ــى ول ــه حت ــص الفائت ــن الحص م

 التزامات املتدربني يف حالة الغياب

ــات 	  ــن االلتزام ــن أي م ــة م ــى املتدرب/املتدرب ــاب ال يعف ــة الغي يف حال
ــة يف  ــات املطلوب ــع الواجب ــتكمل جمي ــؤدى وتس ــب أن ت ــة، ويج التدريبي
الوقــت املحــدد، وأن تتــم متابعــة الــدروس الفائتــة مــع الزمــالء والزميــالت.

املعهــد غــر ملــزم  برتيــب إعــادة أي درس مــن الــدروس الفائتــة حتــى 	 
لــو كان الغيــاب بعــذر مقبــول.

التغيب خالل التقييامت الفصلية

تنطبق الرشوط التالية الستالم وقبول األعذار للتقييامت الفصلية:

عنــد غيــاب املتــدرب مــن أي مــن التقييــامت الفصليــة نتيجــة لعــذر مقبول، 	 
ينبغــي عليــه تســليم نســخة مقبولــة مــن عــذر الغيــاب أو أي مســتندات 
أخــرى إىل املدقــق الداخي/رئيــس القســم التدريبــي، وذلــك للتحقــق 

واملوافقــة عــى اإلجــازة،

مالحظة:  يجــب إحضــار النســخة األصليــة مــن اإلجــازة - األعــذار الشــفهية غــر 
مقبولــة.

يجــب تســليم أعــذار الغيــاب خــالل ثالثــة أيــام بعــد التقييــم إىل املدقــق 	 
الداخي/رئيــس القســم التدريبــي.

الغيــاب بســبب وفــاة أحــد األقــارب مــرشوط بتوفــر شــهادة وفــاة تشــر 	 
إىل عالقــة املتــدرب بالشــخص املتــويف؛

ــة/	  ــاطات الرياضي ــمي يف النش ــد رس ــاركة يف وف ــبب املش ــاب بس الغي
االجتامعيــة، عــى املتــدرب تقديــم مســتندات الوثائــق الرســمية ذات 

ــة. الصل

إذا كان املتــدرب غــاب عــن أي تقييــم فصــي نتيجــة لســبب وجيــه، ســوف 	 
ــب  ــاء الطال ــدرب إعط ــى امل ــب ع ــم. ويج ــادة التقيي ــة إلع ــي فرص يعط
درجــة )I( يف النظــام لحــن إعــادة تقديــم التقييــم، والتــي يجــب أن يتــم 

تغيرهــا قبــل االمتحــان النهــايئ.

ــن 	  ــاب ع ــاً للغي ــبباً وجيه ــر س ــى توف ــدرب ع ــدرة املت ــدم ق ــن ع يف ح
التقييــم، ســوف لــن يعطــى فرصــة إعــادة التقييــم وســوف حصــل عــى 

ــر«. ــة »صف »F« أو درج

ــبوع 	  ــر أس ــة يف آخ ــامت الفصلي ــم التقي ــادة تقدي ــن إع ــاء م ــيتم االنته س
ــة. ــات النهائي ــل االمتحان قب

يجــب أن املتدربــن متابعــة قبــول أو رفــض أعذارهــم مــع املمتحــن 	 
التدريبــي. القســم  الداخي/رئيــس 

ســيتحمل املتــدرب مســؤولية عــدم تقديــم عــذر مقبــول لغيابــه ألي 	 
ــه. ــم ل ــادة التقيي ــر يف إع ــن ينظ ــوف ل ــي، وس ــم فص تقيي

لــن يتــم الســامح أو األخــذ يف االعتبــار يف أي تغيــرات يف الدرجــات 	 
ــايئ. ــان النه ــل االمتح ــر قب ــبوع األخ ــالل األس خ

ــليم 	  ــدد لتس ــوم املح ــة يف الي ــذار املرضي ــن األع ــول أي م ــم قب ــن يت ل
البحــوث واملواصــالت.

رشوط اســتالم وقبــول العــذر يف امتحانــات اإلعــادة بســبب الغيــاب يف 
ــي ــل التدريب ــة الفص نهاي

إذا تغيــب املتــدرب عــن امتحــان نهايــة الفصــل التدريبــي ميكنــه الرجــوع إىل 
مكتــب القبــول والتســجيل حيــث ســيتم تقريــر مــا إذا كان عــذره مقبــوالً أم ال. 
عــى املتــدرب تقديــم ســبب الغيــاب كتابيــاً مؤيــداً مبســتندات رســمية إىل 
مكتــب القبــول والتســجيل خــالل فــرة ال تزيــد عــن ثالثــة أيــام عمــل. ولــن يتــم 
قبــول أي أعــذار شــفهية إلعــادة التقييــامت، تعــد مــن حــاالت الغيــاب بعــذر:

اإلجازة املرضية	 

وفاة قريب حتى الدرجة الرابعة	 

متثيل اململكة يف وفد رسمي	 

التعرض لحادث مروري	 

يف حــال قبــول العــذر، ترصــد للمتــدرب درجــة )I( مؤقتــه. وتكــون لديــه 
الفرصــة إلعــادة تقديــم االمتحــان خــالل األوقــات التاليــة:

األسبوع األول من يوليو.	 

قبل بداية الفصل الدرايس الثاين.	 

مالحظــة: إن ورقــة إعــادة التقييــم ســيكون لهــا شــكل ورقــة االمتحــان 

النهــايئ نفســه، وســوف تكــون مختلفــة كثــراً عــن التقييــم األصــي.

يتحمــل املتــدرب املســؤولية يف حالــة عــدم تقديــم أعــذار مقبولــة مؤيــدة 
باملســتندات وترصــد لــه درجــة )صفــر/ F( يف التقييــم املتغيــب فيــه.
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االنسحاب اإللزامي عىل مستوى املقرر التدريبي

يف حالــة بلــوغ نســبة الغيــاب للمتــدرب 25% مــن العــدد الــكي لســاعات . 1
 WF التدريــب يف املقــرر مــن غــر أعــذار مقبولــة، يرصــد للمتــدرب درجــة
يف املقــرر، و لــن يســمح لــه حضــور أي حصــص أخــرى للمقــرر، وعليــه 
يجــب عــى املتــدرب التســجيل إلعــادة التســجيل يف املقــرر خــالل 
ــي  ــدل الفص ــاب املع ــة يف حس ــذه النتيج ــل ه ــايل، وتدخ ــل الت الفص

ــدرب. ــي للمت والراكم

يف حالــة بلــوغ نســبة الغيــاب للمتــدرب 25% مــن العــدد الــكي لســاعات . 2
التدريــب يف املقــرر بعــذر مقبــول، يرصــد للمتــدرب درجــة WA يف 
املقــرر، ولــن يســمح لــه حضــور أي حصــص أخــرى للمقــرر، وعليــه، يجــب 
ــل  ــالل الفص ــرر خ ــجيل يف املق ــادة التس ــجيل إلع ــدرب التس ــى املت ع

التــايل، ولــن يتأثــر معدلــه الراكمــي.

ييمــح للمتــدرب التســجيل يف املقــرر خــالل الفــرة املعلــن عنهــا يف . 3
التقويــم التدريبــي بحيــث ال تتجــاوز عــدد مــرات التســجيل للمقــرر أو 

ــرات. ــالث م ــه ث ــوب في ــه أو الرس ــل من الفص

قبــل . 4 مــن  املقدمــة  الوثائــق  جميــع  تقديــم  املتــدرب  عــى  يجــب 
ــم  ــس القس ــة رئي ــك مبوافق ــة، وكذل ــة يف اململك ــلطات املختص الس

املختــص، ورئيــس مكتــب القبــول والتســجيل.

االنسحاب الرسمي من التدريب

انســحاباً رســمياً مــن املعهــد إذا أكمــل جميــع  يعــّد املتــدرب منســحباً 
اإلجــراءات الرســمية مــن االنســحاب الــكي، وبــرشط الحصــول عــى املوافقة 
مــن مكتــب القبــول والتسجيل،االنســحاب الرســمي مــن التدريــب ســيكون 
 W / WE للمتدربــن املســتمرين فقــط، ويف هــذه الحالــة ســرصد لــه درجــة

ــة: ــرشوط التالي ــاً لل ــات وفق ــهادة الدرج WP / يف ش

:)W( رشوط االنسحاب بعذر

ــع . 1 يجــوز للمتــدرب االنســحاب مــن املقــررات حتــى نهايــة األســبوع الراب
.)W( وترصــد لــه درجــة

يجوز للمتدرب االنسحاب من كل املقررات أو ثالثة مقررات كحد أقى.. 2

ــي . 3 ــي أو الراكم ــدل الفص ــى املع ــر ع ــن يؤث ــة )W(  ل ــحاب بدرج اإلنس
ــدرب. للمت

ال يســمح باالنســحاب مــن أي مقــرر بدرجــة )W( للمتدربــن تحــت اإلنــذار . 4
األكادميــي.

:)WE( رشوط االنسحاب بعذر

WE هو االنسحاب بعذر من جميع املقررات املسجلة.. 1

يســمح باالنســحاب فقــط ألســباب صحيــة، حادث/إصابــة، ووفــاة أحــد . 2
أفــراد العائلــة مــن القرابــة األوىل أو القرابــة الثانيــة.

ــة . 3 ــل نهاي ــبوعن قب ــاوز أس ــد ال يتج ــون يف موع ــب أن يك ــحاب يج االنس
ــي. ــم التدريب ــب التقوي ــة بحس ــص التدريبي الحص

يجــب مــلء اســتامرة إخــالء طــرف وتســليمها، مــع إرفــاق النســخ األصليــة . 4
مــن الشــهادة طبيــة أو شــهادة الوفــاة.

WE لن تدخل يف حساب معدل املتدرب.. 5

ال يسمح لالنسحاب بدرجة )WE( للمتدربن تحت الإلنذار األكادميي.. 6

:)WP( رشوط االنسحاب بإذن

WP  هــو االنســحاب مــن مقــرر واحــد أو ثــالث مقــررات كحــد أقــى، . 1
عــى أال تقــل عــدد املقــررات املتبقيــة للمتــدرب عــن أربــع مقــررات .

يجب تقديم طلب االنسحاب قبل األسبوع التدريبي الثالث عرش.. 2

WP لن يؤثر عى معدل املتدرب.. 3

اليســمح باالنســحاب مــن أي مقــرر بدرجــة )wp( للمتدربــن تحــت اإلنــذار . 4
األكادميــي.

تغيري الدرجة

“E« ،»F« ،»WF« ،»WP»،»WE« ،»WA« و »I« ميكــن   ،»W« الدرجــات حــاالت 
ــايل: ــو الت ــى النح ــا ع تلخيصه

ــل التدريبــي يحصــل عــى . 1 ــن الفص ــحاب خــالل األســبوع الرابــع م االنس
.)W( درجــة

2 ..)WA(  حضور أقل من 75% من حصص املقرر مع عذر مقبول

3 ..)WE( االنسحاب من جميع املقررات بعذر مقبول

4 ..)WF( حضور أقل من 75% من حصص املقرر من دون عذر

االنســحاب مــن 3 مقــررات كحــد أقــى قبــل أربعــة أســابيع مــن نهايــة . 5
)WP( ــي الفصــل التدريب

الحصــول عــى درجــة  »U« يف مقــرر واحــد أو أكــر مــن تقييــم الجهــة . 6
املانحــة ودرجــة )F( يف تقييــامت املعهــد.

املعتمــدة . 7 الســاعات  وتحويــل  الســابقة  الدؤاســات  مــن  اإلعفــاء 
.)E( املعتمــدة  الســاعات  ومعادلــة 

ــرى، . 8 ــامت أخ ــدرايس أو أي تقيي ــل ال ــة الفص ــان نهاي ــاب يف  امتح الغي
.)I( مــع عــذر مقبــول وصالــح

اإلنذار والفصل األكادميي 

إذا قــل معــدل املتــدرب عــن 1.75 مــن 4.00 يف نهايــة كل فصــل تدريبــي . 1
يتــم إنــذاره كتابيــاً مــن قبــل قســم القبــول والتســجيل. 

يفصل املتدرب نهائياً من املعهد يف أي من الحاالت اآلتية:. 2

إذا مل يتمكــن مــن رفــع معدلــه الراكمــي خــالل الفصلــن التدريبيــن 	 
التاليــن لوضعــه عــى اإلنــذار األكادميــي، وال يحــق لــه التحويــل إىل 

برنامــج تدريبــي آخــر.

عند استنفاذه املدة القصوى إلنهاء الربنامج التدريبي.	 

يــزول أثــر اإلنــذار األكادميــي عــن املتــدرب إذا رفــع معدلــه الراكمــي 	 
إىل الحــد األدىن املطلــوب للتخــرج أو أعــى منــه.

املتــدرب الحاصــل عــى معــدل فصــي 2.00 مــن 4.00 يف نهايــة 	 
معدلــه  رفــع  مــن  يتمكــن  ومل  لإلنــذار  األخــر  التدريبــي  الفصــل 
الراكمــي مينــح فرصــة فصــل تدريبــي واحــد لرفــع املعــدل وإال 
فصــل نهائيــاً مــن املعهــد إذا قــل املعــدل الراكمــي للمتــدرب  عــن 

1 مــن 4.
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التظلم من الفصل

ــرار  ــن الق ــن م ــؤون املتدرب ــر إدارة ش ــم إىل مدي ــدم بتظل ــدرب أن يتق للمت
الصــادر بفصلــه مــن املعهــد مؤيــداً باملســتندات، ويفصــل يف التظلــم 
ــر إدارة  ــة مدي ــد برئاس ــام املعه ــر ع ــن مدي ــرار م ــكل بق ــة تش ــل لجن ــن قب م
ــر  ــى مدي ــم، وع ــم التظل ــخ تقدي ــن تاري ــبوع م ــالل أس ــن خ ــؤون املتدرب ش
إدارة شــؤون املتدربــن إخطــار مديــر عــام املعهــد بالتوصيــة الصــادرة يف 
التظلــم وملديــر عــام املعهــد إعــادة النظــر يف التوصيــة، ويخطــر املتظلــم 

بخطــاب رســمي بنتيجــة التظلــم خــالل أســبوع مــن صــدوره.

الشهادات واملؤهالت

يجــوز منــح املتدربــن يف معهــد البحريــن للتدريــب مــا يــي مــن الشــهادات 
أو الدبلومــات.

دبلومات وشهادات معهد البحرين للتدريب.. 1

2 . BTEC ــة ــة املانح ــورة للجه ــا املط ــا والدبلوم ــة العلي ــا الوطني الدبلوم
.)BTEC ــج ــجيل يف برنام ــن التس ــنوات م ــس س ــالل خم ــط خ )فق

للتدريــب . 3 البحريــن  التــي يقدمهــا معهــد  الدبلومــات  أو  الشــهادات 
بصفــة مســتقلة أو بالتنســيق مــع الجهــات املانحــة األخــرى.

ما مل ينص عى خالف ذلك، يجب عى املتدرب:

استكامل جميع املقررات املعينة	 

تحقيق رشوط النجاح يف جميع املقررات املعينة.	 

نظــام تحويــل الســاعات املعتمدة ونظام تقييم الدراســات 

:)RPL ( السابقة 

1. املعدل الرتاكمي:

للحصــول عــى املؤهــل يف برنامــج معــن، يجــب أن يلتــزم املتــدرب باجتيــاز 
الجهــة  اإللزاميــة واالختياريــة املطلوبــة مــن  مجموعــة مــن املقــررات 
املانحــة للمؤهــل، ومجموعــة مــن املقــررات اإللزاميــة املطلوبــة مــن قبــل 

ــب. ــن للتدري ــد البحري معه

2. نظام تحويل الساعات املعتمدة:

املتدربــون الراغبــون بالتحويــل مــن برنامــج أو مؤهــل آلخــر يف داخــل معهــد 
البحريــن للتدريــب لــن يحتاجــوا إىل إعــادة التســجيل يف املقررات املشــابهة 
ــد  ــابقاً. وتعتم ــا س ــوا فيه ــي نجح ــه، والت ــل إلي ــراد التحوي ــص امل يف التخص

املقــررات تلقائيــاً بحســب الــرشوط التاليــة:

الدرجــة التــي حصــل عليهــا املتــدرب يف املقــرر تلبــي الحــد األدىن مــن 	 
درجــة النجــاح التــي وضعهــا كل مــن املعهــد أو الجهــات املانحــة.

أكمــل املتــدرب املقــرر خــالل الســنوات الثــالث املاضيــة مــن تاريــخ تقديــم 	 
طلــب تحويــل الســاعات املعتمــدة.

ميكــن للمتدربــن تحويــل عــدد الســاعات املعتمــدة، والتــي ســبق لــه 
درســها وأنهاهــا بنجــاح يف أي مؤسســة تعليميــة معــرف بهــا يف مملكة 
ــررات  ــدة للمق ــاعات املعتم ــل الس ــب تحوي ــق طل ــن طري ــك ع ــن، وذل البحري
املعادلــة للمقــررات املقدمــة يف املعهــد. وتعطــى فرصــة تقديــم طلــب 
ــل  ــدرب يف الفص ــكل مت ــط ل ــدة فق ــرة واح ــدة مل ــاعات املعتم ــل الس تحوي
ــدة  ــاعات املعتم ــل الس ــج، وتحوي ــجيله يف الربنام ــن تس ــدرايس األول م ال

ــة: ــرشوط التالي ــد وال ــع للقواع تخض

ــج 	  ــع لربنام ــدة تاب ــاعاته املعتم ــل س ــراد تحوي ــرر امل ــون املق ــب أن يك يج
ــم. ــة والتعلي ــل وزارة الربي ــن قب ــا م ــرف به ــدة ومع ــة معتم ــن مؤسس م

يجــب أن أال تقــل الدرجــة التــي حصــل عليهــا املتــدرب يف املقــرر ال تقــل 	 
.)%70( C ــن ع

أن يكــون محتــوى ومخرجــات التعلــم يف املقــرر املــراد تحويــل ســاعاته 	 
املعتمــدة تتطابــق إىل حــد كبــر مــع املقــرر املقــدم لــه يف املعهــد.

يجــب أن تكــون قيمــة ومســتوى وعــدد الســاعات املعتمــدة واملســتوى 	 
للمقــرر مســاوية أو أكــر للمقــرر املطــروح باملعهــد، ولكــن ليــس أقــل 

منــه.

يســمح بتحويــل الســاعات املعتمــدة للمقــرر فقــط بنــاًء عــى كشــف 	 
الدرجــات الرســمي مــع توصيــف املقــرر.

ــون 	  ــة أال يك ــة رشيط ــررات املكتمل ــدة للمق ــاعات املعتم ــح الس ــم من يت
قــد مــر أكــر مــن ثــالث ســنوات مــن تاريــخ تقديــم طلــب تحويــل الســاعات 

ــدة. املعتم

ويحــق للمتــدرب طلــب تحويــل الســاعات املعتمــدة بــدالً مــن مقــرر التدريــب 
امليــداين اإللزامــي ممــن لديــه الخــربة العمليــة لســنة أو أكــر يف نفــس 
مجــال التخصــص، ويجــب أن تكــون الخــربة العمليــة ذات صلــة مبــارشة للربنامــج 

التدريبــي، ويجــب أن ميــي عليهــا ســنة واحــدة أو أكــر.

ــب  ــتامرة طل ــدرب اس ــأل املت ــد أن مي ــل بع ــات التحوي ــع طلب ــل م ــم التعام تت
تحويــل الســاعات املعتمــدة، إضافــًة إىل دفــع الرســوم املقــررة حســب 
ــع  ــجيل، م ــول والتس ــب القب ــرر يف مكت ــكل مق ــا ل ــول به ــراءات املعم اإلج
الدراســات  أنهــى املقــرر يف  تثبــت أن املتــدرب  التــي  الوثائــق  إرفــاق 
ــوف  ــدرايس، وس ــل ال ــن الفص ــن م ــبوعن األول ــك يف األس ــابقة، وذل الس
ــي  ــم، الت ــة التقيي ــب إىل لجن ــة الطل ــجيل بإحال ــول والتس ــب القب ــوم مكت يق
ســتنظر يف الطلــب ورمبــا تطلــب مقابلــة شــخصية أو اختبــار، ومــن ثــم 
ــق  ــن طري ــرار ع ــدرب بالق ــالغ املت ــيتم إب ــك س ــد ذل ــرار، بع ــاذ الق ــيتم اتخ س
مكتــب القبــول والتســجيل. يشــرط عــى املتــدرب الحصــول عــى مــا ال يقــل 
عــن 70% يف مقــرر التدريبــي الــذي درســه يف مؤسســة تدريبيــة معتمــدة 
ــي  ــررات الت ــدة للمق ــاعات املعتم ــل الس ــر يف تحوي ــم النظ ــن يت ــرى. ل أخ
ــة  ــرة صالحي ــار أن ف ــذ باالعتب ــب األخ ــنوات. يج ــن 5 س ــر م ــا أك ــى عليه م

ــهادة. ــخ الش ــن تاري ــنتن م ــد س ــي بع ــة تنته ــة اإلنجليزي ــهادات اللغ ش

ــرر  ــدة ملق ــاعات املعتم ــل الس ــب تحوي ــدم بطل ــدرب املتق ــى املت ــب ع يج
تدريبــي االلتــزام بالحضــور يف املقــرر حســب الجــدول التدريبــي حتــى 
إصــدار نتيجــة التحويــل املعتمــدة مــن مكتــب القبــول والتســجيل عــرب رســالة 

ــك.  ــت ذل ــمية تثب رس
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3. التظلم عىل نتيجة تحويل الساعات املعتمدة:

الســاعات 	  تحويــل  رفــض  أو  قبــول  للتدريــب  البحريــن  ملعهــد  يحــق 
املعتمــدة التــي قــدم لهــا املتــدرب عــى أســاس صحــة وكفايــة األدلــة 

املقدمــة.

يحــق 	  وال  نهائيــة،  املعنيــة  التقييــم  لجنــة  تصدرهــا  التــي  القــرارات 
القــرارات. عــى  التظلــم  تقديــم  للمتدربــن 

RPL  4. نظام االعرتاف بالدراسات السابقة

تقييــم الدراســات الســابقة )RPL( هــو عمليــة تقييــم واعتــامد للمعــارف 
وغــر  الرســمي  التعلــم  مــن  املكتســبة  املتــدرب  وقــدرات  واملهــارات 
ــدد  ــو املح ــى النح ــر ع ــن املعاي ــة م ــالل مجموع ــن خ ــك م ــمي، وذل الرس
ــن  ــارة ع ــو عب ــابقة )RPL( ه ــات الس ــراف بالدراس ــل، االع يف املقرر/املؤه

ــدرب. ــجله املت ــل س ــرر كام ــي أو مق ــج تعليم ــن برنام ــزء م ــاط لج ــح نق من

عنــد التســجيل يف أي برنامــج تدريبــي مبعهــد البحريــن للتدريــب يحصــل 
ــليط  ــه تس ــم في ــج، ويت ــة للربنام ــية التدريبي ــة الدراس ــى الخط ــدرب ع املت
الضــوء عــى جميــع املقــررات التــي يجــب تغطيتهــا خــالل الفــرة التدريبيــة، 
والتــي متتــد إىل أربعــة فصــول دراســية.  وينبغــي مــن املتدربــن التعــرف 
 )RPL( إىل هيكلــة برامجهــم، والتقــدم بطلــب االعــراف بالدراســات الســابقة
ــا  ــاء فيه ــى اإلعف ــول ع ــة الحص ــدون بإمكاني ــي يعتق ــررات الت ــع املق لجمي

ــابقة.  ــاتهم الس ــم ودراس ــاس خرباته ــى أس ع

ــب  ــتامرة طل ــدرب اس ــأل املت ــد أن مي ــم بع ــات التقدي ــع طلب ــل م ــم التعام يت
تقييــم الدراســات الســابقة )RPL( إضافــًة إىل دفــع رســوم مقــدرة بخمســة 
دنانــر لــكل مقــرر يف مكتــب القبــول والتســجيل، مــع إرفــاق الوثائــق التــي 
تثبــت أن املتــدرب أنهــى املقــرر أو الخــربة العمليــة يف الدراســات الســابقة 
)RPL( وذلــك يف الفــرة املعلــن عنهــا يف التقويــم التدريبــي، وســوف 
يقــوم مكتــب القبــول والتســجيل بإحالــة الطلــب إىل لجنــة تقييــم الدراســات 
الســابقة )RPL(، التــي ســتنظر يف الطلــب، ورمبــا تطالــب مبقابلــة شــخصية أو 
اختبــار، ومــن ثــم ســيتم اتخــاذ القــرار، بعــد ذلــك ســيتم إبــالغ املتــدرب بالقــرار 

عــن طريــق مكتــب القبــول والتســجيل. 

ــرر  ــدة ملق ــاعات املعتم ــل الس ــب تحوي ــدم بطل ــدرب املتق ــى املت ــب ع يج
التدريبــي االلتــزام بالحضــور يف املقــرر حســب الجــدول التدريبــي حتــى 
إصــدار نتيجــة اإلعفــاء املعتمــدة مــن مكتــب القبــول والتســجيل عــرب رســالة 

رســمية تثبــت ذلــك. 

:)RPL( املتقدمون لتقييم الدراسات السابقة

املتقدمون املؤهلون للتقييم الدراسات السابقة )RPL( هم:

مقــدم الطلــب الــذي أكمــل التعليــم الرســمي يف أي مؤسســة تعليمية 	 
معــرف بهــا داخــل دول مجلــس التعــاون الخليجي.

ــمي، 	  ــر رس ــي غ ــي أو تدريب ــج تعليم ــرض برنام ــذي ح ــب ال ــدم الطل مق
والــذي يتضمــن أنشــطة التعلــم والتدريــب يف مــكان العمــل أو القطــاع 
ــؤدي إىل  ــي ال ت ــع الت ــة املجتم ــج خدم ــالل برام ــن خ ــي و/أو م التطوع

ــمية. ــالت رس ــهادات ومؤه ــى ش ــول ع الحص

مقــدم الطلــب الــذي تعلــم أو تــدرب بطريقــة غــر رســمية وغــر منظمــة 	 
وغــر مقصــودة وحصــل عليهــا مــن خــالل العمــل ذي الصلــة ومــن خــالل 
املشــاركات االجتامعيــة، أو هوايــة يف األرسة أو األنشــطة الرفيهيــة 

والخــربات.

ــبوعن 	  ــل أس ــى )RPL(  قب ــول ع ــب للحص ــم طل ــاج إىل تقدي ــدرب يحت املت
عــى األقــل مــن بــدء الفصــل التدريبــي.

نظام كشوف و تقييم الدرجات

كشف الدرجات 

يعــّد كشــف الدرجــات هــو ســجل التدريبــي املقــررات التدريبيــة التــي درســها 
املتــدرب منــذ التحاقــه باملعهــد حتــى آخــر فصــل درايس، وهــي مسلســلة 
حســب الفصــول الدراســية تشــمل معلومــات عــن عــدد الســاعات املعتمــدة 

واملعــدل الفصــي واملعــدل الراكمــي.  

منح الدرجات

ســوف يقــوم معهــد البحريــن للتدريــب باســتخدام أنظمــة التقييــم . 1
املــوىص بهــا مــن قبــل الجهــات املانحــة ومنهجيــة الدرجــات مــن قبــل 
 ،QQA ــب ــم والتدري ــودة التعلي ــامن ج ــالت وض ــة للمؤه ــة الوطني الهيئ
مــع الركيــز عــى سياســة التقييــم عــى أســاس املعيــار. ومــع ذلــك، 
ــة – ــات املانح ــات الجه ــات )درج ــايل للدرج ــزدوج الح ــام امل ــإن النظ ف
ــب  ــن للتدري ــد البحري ــات معه ــز( ودرج ــدارة والتمي ــاح والج ــب، النج راس
الحرفيــة )مــن : A إىل D/F واملعــدل GPA( ســوف تســتمر يف عمليــات 

ــم. التقيي

ــر . 2 ــة مبعاي ــات املانح ــي إىل الجه ــي ال تنتم ــررات الت ــم املق ــم تقيي يت
ــد. ــرك )Rubric( املعتم ــم روب ــام تقيي ــاً لنظ ــم وفق ــة تقي إضافي

درجات الجهة املانحة للشهادة

ســيتم منــح درجــات الجهــات املانحــة مــن غــر مــرض )U( / راســب )F(، أو . 1
مــريض )S (/ ناجــح )P( لــكل معايــر الدرجــات )GC(. وصــف الدرجــات كــام 

يــي:

الوصفالدرجة
U/F – ال يلبي جميع املتطلبات املحددة يف معاير غر مرٍض/راسب

درجات الجهات املانحة
 S/P – يلبي جميع املتطلبات املحددة يف معاير مرٍض/ناجح

درجات الجهات املانحة

رشوط تحقيــق درجــات النجــاح والجــدارة والتميــز عــى مســتوى املقــرر . 2
هــي كــام يــي:

3 .:)P( رشوط درجة النجاح 

حضــور عــى األقــل 75% مــن ســاعات املقــرر، وســيتم منــح املتــدرب 	 
الــذي فشــل يف تلبيــة هــذا املعيــار  درجــة »WA« و »WF« حتــى لــو 

نجــح يف كل معايــر النجــاح للجهــة املانحــة للمؤهــل.

تحقيــق جميــع معايــر النجــاح يف درجــات الجهــة املانحــة للمؤهــل، 	 
ــم  ــر التقيي ــريض »S« يف كل معاي ــن م ــد األدىن م ــق الح أي تحقي

.BTECــات ال يف درج
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رشوط درجة الجدارة )BTEC فقط(:. 4

 	.BTEC تحقيق درجة النجاح يف جميع املعاير لدرجات

ــدارة 	  ــة الج ــر درج ــرٍض »S« يف كل معاي ــن م ــد األدىن م ــق الح تحقي
.BTEC ــات لدرج

رشوط درجة التميز )BTEC فقط(:. 5

تحقيــق جميــع املعايــر يف كل مــن درجــة النجــاح  ودرجــة الجــدارة 	 
.BTEC ــات لدرج

تحقيــق الحــد األدىن مــن مــرٍض  »S«  يف كل معايــر التميــز لدرجــات 	 
.BTEC

النظــام . 6 عــى  الراجعــة  التغذيــة  تقديــم  املقيمــن  عــى  يجــب 
الدرجــات،  تقييــم  ملعايــر  وفقــاً  املتدربــن  لجميــع  اإللكــروين 
ال. أو  كافيــة  أدلــة  تقديــم  تــم  إذا  مــا  ســتوضح  الراجعــة  والتغذيــة 

التقييــم . 7 بعــد  درجاتهــم  عــى  الراجعــة  التغذيــة  املتــدرب   مينــح 
فقــط. الداخــي 

ــر . 8 ــن معاي ــار م ــة »U« ألي معي ــى درج ــون ع ــن يحصل ــون الذي املتدرب
التقييــم يف أي واجــب درايس أو بحــث درايس أو تقييــم مــن املمكــن 
ــادة  ــوع إىل رشوط إع ــى الرج ــم )يرج ــم التقيي ــادة تقدي ــر يف إع النظ

تقديــم التقييــم/ ونــرشة سياســات التقييــم(.

التقدم لالستمرار يف الدراسة

ــل  ــي أق ــه الراكم ــذار إذا كان معدل ــة اإلن ــى حال ــدرب ع ــع املت ــيتم وض س
ــه  ــن معدل ــد لتحس ــي واح ــل تدريب ــرة فص ــه ف ــى ل ــوف تعط ــن 1.75، س م
الراكمــي. وإذا مل يتمكــن مــن رفــع املعــدل يف نهايــة الفصــل التدريبــي 

ــد. ــن املعه ــدرب م ــل املت ــيتم فص س

إذا كان املتــدرب متوقــع تخرجــه ومعدلــه الراكمــي أقــل مــن 1.75 ســيعطى 
املتــدرب فصلــن تدريبــن لرفــع املعــدل الراكمــي. وإذا كان املتــدرب غــر 

قــادر عــى رفــع معدلــه الراكمــي ســوف يتــم فصلــه مــن املعهــد.

رشوط الحصول عىل مؤهالت الجهات املانحة

ــي . 1 ــدل الراكم ــن املع ــد األدىن م ــق الح ــدرب أن يحق ــى املت ــب ع يج
ــج. ــذا الربنام ــن ه ــاح م ــرج بنج ــدم ويتخ ــى يتق ــاوي 1.75 حت ــذي يس وال

للحصول عى دبلوم الجهة املانحة يجب عى املتدرب ما يي:. 2

تحقيق الحد األدىن وهي النجاح »P« لجميع مقررات الربنامج.	 

حضور 75% عى األقل من كل الحصص لكل مقرر.	 

اجتياز االمتحان النهايئ وفقاً ملتطلبات معهد البحرين للتدريب.	 

يحتــاج املتــدرب الســتكامل جميــع متطلبــات التخــرج مــن الربنامــج وفقــاً . 3
ملــا تحــدده الجهــات املانحــة للشــهادة.

درجات املعهد

عــى . 1 للتدريــب  البحريــن  معهــد  داخــل  التقييــم  مامرســات  تعتمــد 
ــوة  ــج املرج ــد النتائ ــم تحدي ــث يت ــر، بحي ــم باملعاي ــدأ التقيي ــاس مب أس
مــن مخرجــات التعلــم )LO( ومعايــر التقييــم )AGC( لــكل مقــرر يتــم 
ــية  ــوث الدراس ــامت والبح ــم التقيي ــم تقيي ــح، وت ــكل واض ــا بش تحديده
بحيــث تبــن مــدى التقــدم يف مخرجــات التعلــم )LO( ومعايــر التقييــم 

.)AGC(

ــاً ألداة . 2 ــد وفق ــم باملعه ــر التقيي ــن معاي ــار م ــم كل معي ــيتم تقيي س
التقييــم ســلم تقييــم أعــامل املتدربــن )Rubric(، والــذي يغطــي 

املجــاالت األربــع التاليــة:

• املعرفة والفهم )بنسبة 40%(؛	 

• التطبيق واملهارات )بنسبة 40%(؛	 

• حل املشاكل العامة و/أو الجهد املبذول )بنسبة %10(	 

• التفكر النقدي و/أو العرض )بنسبة %10(.	 

ــاً ألداة . 3 ــة 100% )وفق ــة نهائي ــة بدرج ــؤال أو مهم ــح كل س ــيتم تصحي س
.))Rubric( ــن ــامل املتدرب ــم أع ــلم تقيي ــم س التقيي

النتيجــة اإلجامليــة للتقييــم ســتكون 100% )ســيتم حســابه تلقائيــاً عــى . 4
النظــام اإللكــروين باملعهــد(.

ــتوى . 5 ــى مس ــز ع ــدارة والتمي ــاح  والج ــق النج ــة لتحقي ــرشوط الالزم ال
ــي: ــام ي ــي ك ــرر ه املق

رشط النجاح. 1

الحضــور بنســبة 75% عــى األقــل مــن حصــص املقــرر، واملتــدرب 	 
 »WA« الــذي فشــل يف تلبيــة هــذا املعيــار ســيتم منحــه درجــة
و »WF« حتــى لــو نجــح يف كل معايــر التقييــم للجهــة املانحــة 
للمؤهــل. ويف مثــل هــذه الحالــة يلــزم املتــدرب إعــادة تســجيل 

املقــرر.

تحقيق جميع معاير الجهة املانحة بدرجة النجاح.	 

تحقيق 40% عى األقل يف االمتحان النهايئ.	 

تحقيق درجة النهائية )الدرجة العامة( بنسبة 50% وأكر.	 

رشط االستحقاق. 2

تحقيق جميع معاير الجهة املانحة بدرجة النجاح.	 

تحقيق 40% عى األقل يف االمتحان النهايئ.	 

تحقيق الدرجة العامة بنسبة 65% وأكر.	 

حالة للتميز. 3

تحقيق جميع معاير الجهة املانحة بدرجة النجاح.	 

تحقيق 40% عى األقل يف االمتحان النهايئ.	 

تحقيق الدرجة العامة بنسبة 85% وأكر.	 

ــام . 6 ــى النظ ــاملة ع ــاءة ش ــة بّن ــة راجع ــاء تغذي ــْن إعط ــى املقيم ع
أســئلة  أو  الــدرايس  للبحــث  وفقــاً  املتدربــن  لجميــع  اإللكــروين 
ــع  ــد م ــار املعه ــن معي ــاط ب ــاك ارتب ــددة، إال إذا كان هن ــان املح االمتح

معيــار الجهــة املانحــة للمؤهــل.

يتــم إعطــاء املتدربــن التغذيــة الراجعــة عــى مســتوى أدائهــم يف . 7
البحــث الــدرايس أو أســئلة االمتحــان فقــط عندمــا يُكتمــل التدقيــق 
ــن  ــان م ــئلة االمتح ــدرايس وأس ــث ال ــاذج البح ــض من ــى بع ــي ع الداخ

ــي. ــق الداخ ــل املدق قب

لــن تكــون هنــاك إعــادة امتحــان أو إعطــاء فرصــة ثانيــة للمتدربــن الذيــن . 8
مل يجتــازوا يف أي مــن تقييــامت املعهــد.
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نظام درجات املعهد 

٦٥-٦٩ ٥٥-٥٩

٦٠-٦٤ ٥٤-٥٠

٠-٤٩
(إعادة)

F

C-

D+C
٩٠-٩٤ ٨٠-٨٤

٩٥-٨٥١٠٠-٨٩ ٧٥-٧٩

٧٠-٧٤

C+

B-B+A

A- B D

رشوط الحصول مؤهالت معهد البحرين للتدريب 

يجــب أن يحقــق املتــدرب الحــد األدىن مــن املعــدل الراكمــي مــن )1.75( . 1
حتــى يتخــرج بنجــاح مــن الربنامــج.

للحصول عى دبلوم معهد البحرين للتدريب عى املتدرب:. 2

تحقيق الحد االدين من درجة »النجاح« لجميع مقرارت الربنامج.	 

حضور نسبة 75% عى األقل من كل الحصص لكل مقرر.	 

تحقيق نسبة 40% يف االمتحان النهايئ.	 

تحقيق الدرجة العامة بنسبة 50% وأكر.	 

يحتــاج املتــدرب الســتكامل كل متطلبــات التخــرج خــالل الفــرة املخصصــة . 3
مــن الجهــة املانحــة للمؤهــل بــدءاً مــن تاريــخ التســجيل يف الربنامــج.

مالحظة:  يف حســاب الدرجــة التهائيــة للمعهــد ســيتم األخــذ يف الحســبان 

جميــع معايــر الجهــة املانحــة للشــهادة خــالل الفصــل التدريبــي، 
مبــا معنــاه األخــذ يف االعتبــار جميــع معايــر النجاح/الجــدارة/

التميز.

طريقة إحتساب درجات املعهد 

يتــم  تقييــم عمــل املتــدرب. و  الحــروف يف  نظــام  يســتخدم املعهــد 
احتســاب نقــاط للحصــول عــى الدرجــة النهائيــة كــام هــو مبــن  يف الجــدول 

ــاه: أدن

0.001.001.331.672.002.332.673.003.333.674.00القيمة

درجات 
املعهد

I

تعويض

E

W

WA

WE

WP

F

راسب

WF

DD+C-CC+B-BB+A-A

)APGC( و املعدل الرتاكمي )APGS( طريقة حساب املعدل الفصيل

يحسب املعدل الفصي كالتايل:
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يحمل كل حرف قيمة بعدد من النقاط كام هو موضح بالجدول أعاله.	 

يتــم احتســاب حاصــل رضب النقــاط يف عــدد الســاعات املعتمــدة للمقــرر 	 
التدريبــي.

تحتســب النقــاط لجميــع املقــررات التدريبيــة نفســها الطريقــة ثــم تجمــع 	 
نقــاط كل املقــررات التدريبيــة للفصــل.

للســاعات 	  الــكي  املجمــوع  عــى  للنقــاط  الــكي  املجمــوع  يقســم 
املعتمــدة يف الفصــل التدريبــي للحصــول عــى متوســط القيمــة التــي 

تــراوح مــن 0.00 اىل 4.00.

وأمــا حســاب املعــدل الراكمــي فهــو ناتــج قســمة مجمــوع النقــاط التــي 
حصــل عليهــا املتــدرب حتــى آخــر فصــل عــى مجمــوع الســاعات التــي 

ــل. ــك الفص ــى ذل ــا حت أكمله

يُعمل يف املعهد بنوعن من املعدل التدريبي هام:

التــي 	  التدريبيــة  الفصــي)SGPA(، ويعتمــد عــى املقــررات  املعــدل 
الــدرايس. الفصــل  أنهاهــا املتــدرب يف 

ــة 	  ــررات التدريبي ــع املق ــى جمي ــد ع ــي)CGPA(،  ويعتم ــدل الراكم املع
ــج. ــدرب يف الربنام ــا املت ــي أنهاه الت

مثال: كيفية حساب املعدل الفصي

النقاط النوعية القيمة التقدير عدد الساعات املعتمدة املقرر التدريبي
2.33 2.33 +C 1 1

6 3.00 B 2 2
8 4.00 A 2 3
4 4.00 A 1 4

5.34 2.67 -B 2 5
6 3.00 B 2 6

7.34 3.67 -A 2 7
39.01 12 12 املجموع

3.25 = 12/39.01= )SGPA( املعدل الفصي

منطية التقييم واحتساب الدرجات

جميــع التقييــامت يتــم تصنيفهــا باســتخدام منهجيــة املعايــر وتصنــف 
املعهــد،  ومتطلبــات  يُحقــق(  مل  )ُحقــق/   BTEC املانحــة  للجهــة  وفقــاً 
وميكــن أن تكــون مزيجــاً مــن االختبــارات، ودراســات الحالــة، واالمتحانــات 

النهائيــة. واالمتحانــات  العمليــة 

يّعــد املتــدرب الــذي حصــل عــى درجــة أقــل مــن 50% مــن مجمــوع الدرجــة 
الكليــة المتحــان نهايــة الفصــل ودرجــة أعــامل الفصــل راســباً، وعليــه إعــادة 

التســجيل للمقــرر مــرة أخــرى.

يتــم اتبــاع إرشــادات تقييــم الجهــات املانحــة الخارجيــة يف تقديــم البحــوث 
ــن  ــا، ول ــام يف مواعيده ــة امله ــليم كاف ــدرب تس ــى املت ــات، وع والواجب
يتــم قبــول تســليم املهــام عنــد فــوات املوعــد، يجــب تســليم التقييــامت 
يف منطقــة مركزيــة وال تســلم مبــارشة إىل املــدرب، وســوف يكــون عــى 
املتــدرب اســتيفاء ثالثــة رشوط ليتمكــن مــن إعــادة التقديــم، وهــذه الرشوط 

كــام يــي:

املنصــوص 	  األوليــة  املواعيــد  يف  مهامــه  بتســليم  املتــدرب  قيــام 
عليهــا يف البحــوث والواجبــات، أو قــد حصــل عــى موافقــة عــى متديــد 

ــه. ــق علي ــايئ املتف ــد النه املوع

تأكيــد املــدرب عــى أن املتــدرب قــادر عــى توفــر وتحســن األدلــة مــن 	 
ــى  ــذا ع ــتند ه ــوف يس ــه، وس ــن التوجي ــد م ــى املزي ــل ع دون أن يحص
القصــرة،  )االمتحانــات  مثــل  الحصــص  يف  املتــدرب  ومشــاركة  حضــور 

ــخ.(. ــن، إل ــة والتامري ــات الحال ودراس

األدلــة املقدمــة مــن املتــدرب 	  التصديــق عــى  متكــن املــدرب مــن 
للتقييــم، واملوقعــه مــن املتــدرب عــى أنهــا مــن نتائــج عمله الشــخيص، 
ــخه  ــم نس ــدرب ت ــه املت ــذي قدم ــب ال ــث أو الواج ــن أن البح ــال تب ويف ح
ولصقــه مــن أي مصــدر، أو تــم نســخه مــن بحــث أو واجــب متــدرب آخــر، ومل 
يعــط أي مرجــع مناســب، أو اتضــح بأنــه تــم إعــداد البحــث مــن قبــل شــخص 

آخــر، وسرســب املتــدرب، ولــن يكــون لديــه أي فرصــة إلعــادة التســليم.

*  لــن يتــم قبــول العمــل الــذي تــم نســخه ولصقــه مــن أي مصــدر، ولــن يكــون 
للمتــدرب أي فرصــة للتغيــر أو إلعــادة التقديــم مــرة أخــرى وســوف يرســب 

يف املقــرر، وعــى املتــدرب إعــادة التســجيل يف املقــرر مــرة أخــرى.

*  املتــدرب الــذي اســتوىف رشوط إعــادة تقديــم يف املــرة األوىل ومل 
يجتــاز معايــر النجــاح )P(، ســيكون لديــه فرصــة لتقديــم بحــث أو واجــب آخــر.
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رشوط النجاح يف املقرر التدريبي

أن يحقــق كافــة املتطلبــات يف كل معايــر الدرجــات للجهــات املانحــة . 1
بدرجــة النجــاح.

املقــرر . 2 ســاعات  مــن   %75 عــن  تقــل  ال  بنســبة  املتــدرب  يحــرض  أن 
التدريبــي.

أن يحقق النجاح نسبة 40% يف االمتحان النهايئ للمقرر التدريبي.. 3

أن يحقق النجاح يف املقرر التدريبي بشكل عام بنسبة 50% وأكر.. 4

 الرسوب وامتحان اإلعادة

يف حالــة عــدم تحقيــق املتــدرب لجميــع رشوط النجــاح يّعــد راســباً يف 
ــجيل يف  ــادة التس ــه إع ــب علي ــة F، ويج ــه درج ــد ل ــي وترص ــرر التدريب املق
ــات إعــادة  املقــرر التدريبــي يف الفصــل القــادم، ولــن يكــون هنــاك امتحان

ــه. ــوب في ــم الرس ــي ت ــرر تدريب ألي مق

الربامج التدريبية األخرى

بالنســبة إىل الربامــج املعتمــدة والتــي ال تتبــع الBTEC فيكــون التقييــم 
ــج. ــة يف كل برنام ــة املانح ــات الجه ــاً ملتطلب ــا تبع ــات فيه ــام الدرج ونظ

شهادة التخرج

امتحانــات 	  تقاريــر،  بحــوث،  )مقــررات،  التخــرج  متطلبــات  جميــع  إنهــاء 
املــادة( خــالل الفــرة املنصــوص عليهــا مــن الجهــة املانحــة مــن تاريــخ 

التســجيل باملعهــد والربنامــج.

بعــد إنهــاء جميــع متطلبــات التخــرج مينــح املتــدرب شــهادة التخــرج وفقــاً 	 
للنمــوذج الــذي يقدمــه املعهــد.

نظام التظلم

التظلم عن الدرجات املمنوحة

أن . 1 للمتــدرب  يحــق  املمنوحــة،  الدرجــة  عــى  املتــدرب  اعــرض  إذا 
يُقــدم طلــب ملراجعــة الدرجــة يف مكتــب القبــول والتســجيل مــن خــالل 
اســتكامل اســتامرة تظلــم الدرجــات الخاصــة باملعهــد، مشــراً إىل 

أســباب طلــب املراجعــة.

ــى . 2 ــامداً ع ــل اعت ــام عم ــبوعن )10 أي ــالل أس ــب خ ــم الطل ــي تقدي ينبغ
التقويــم التدريبــي( مــن تاريــخ نــرش الدرجــات عــى املوقــع اإللكــروين 

للمعهــد.

ــوم . 3 ــذه الرس ــع، وه ــتحقة الدف ــتكون مس ــات س ــة الدرج ــوم مراجع رس
ــدرب. ــة املت ــر درج ــال تغي ــرجعة يف ح مس

القرارت الصادرة من لجنة مراجعة تظلم الدرجات نهائية.. 4

ســيقوم رئيــس القســم املعنــي بإعتــامد وإرســال جميــع الوثائــق . 5
الخاصــة ملكتــب القبــول والتســجيل لنــرش الدرجــة.

وفيــام يتعلــق بقــرارات االعــراف بالدراســات الســابقة )RPL(، فــال يوجــد . 6
 )RPL( تظلــم، وأي تظلــم بشــأن ســر عمليــة تقييــم الدراســات الســابقة

ينبغــي أن تقــدم ملديــر املعهــد.

تعليامت أداء االمتحانات

مالحظة:   تنطبق الرشوط نفسها عى التقييامت الفصلية.

الدخول إىل أماكن االمتحان وبدء االمتحان

التأكــد مــن موعــد ومــكان االمتحــان مســبقاً، . 1 يجــب عــى املتــدرب 
كاف. بوقــت  االمتحــان  قبــل  التواجــد  عــى  والحــرص 

يجــب عــى جميــع املتدربــن التواجــد يف قاعــة االمتحــان خــالل عــرش . 2
ــت  ــدء الوق ــد ب ــواب عن ــق األب ــوف تغل ــان، وس ــدء االمتح ــل ب ــق قب دقائ

ــئلة. ــع أوراق األس ــك لتوزي ــان، وذل ــمي لالمتح الرس

عنــد االنتهــاء مــن توزيــع أوراق االمتحــان، ســوف يعــاد فتــح بــاب قاعــة . 3
االمتحــان.

عــى جميــع املتدربــن الحــرص عــى تأمــن كل مــا يحتاجونــه مــن أدوات . 4
الزمــة لتأديــة االمتحــان )أقــالم حــرب، أقــالم رصــاص، أدوات رســم، ... الــخ(

عــى جميــع املتدربــن وضــع جميــع مســتلزماتهم مــن كتــب وحقائــب . 5
خــارج قاعــة االمتحــان، والتأكــد مــن عــدم وجــود مــا يتعلــق مبــادة 

االمتحــان أو غــره بحوزتهــم.

النقالــة أو أي . 6 يحظــر عــى املتدربــن فتــح أو اســتخدام الهواتــف 
ــر  ــكان غ ــزة يف م ــذه األجه ــظ ه ــب حف ــام يج ــرى، ك ــال أخ ــائل اتص وس

ــان. ــرة االمتح ــوال ف ــريئ ط م

يجــب عــى املتدربــن إحضــار بطاقــة املتــدرب، ولــن يســمح ألي متــدرب . 7
ــه،  ــه مع ــود بطاقت ــن دون وج ــان م ــان وأداء االمتح ــة االمتح ــول قاع دخ
ــه  ــدرب التوج ــى املت ــب ع ــدرب يج ــة املت ــر بطاق ــدم توف ــال ع ويف ح
مؤقتــة  هويــة  بطاقــة  عــى  للحصــول  والتســجيل  القبــول  ملكتــب 

ــوم . ــك الي ــط لذل ــتخدامها فق الس

البيانــات الخاصــة باالمتحــان يف كراســة . 8 عــى املتدربــن اســتكامل 
اإلجابــة و كتابــة االســم و رقــم البطاقــة عــى ورقــة األســئلة.

أثناء االمتحان 

ينبغــي عــى املتدربــن قــراءة كافــة املعلومــات واإلرشــادات الخاصــة . 1
وذات الصلــة مبقــرر االمتحــان.

لــن يســمح للمتــدرب إدخــال الكتــب واملذكــرات أو أي مــواد أخــرى أثنــاء . 2
االمتحــان، ويجــب أن تــرك جميــع الكتــب واملذكــرات وغرهــا مــن املــواد 

خــارج أو يف املــكان املخصــص لهــا يف قاعــة االمتحــان.

االمتحــان، . 3 قاعــة  مــكان  داخــل  النقالــة  الهواتــف  بإدخــال  يســمح  ال 
ويطلــب مــن املتدربــن وضــع هواتفهــم النقالــة عــى الوضــع الصامــت 
ووضعهــا بعيــداً، ومينــع وضــع الهواتــف النقالــة أو الحقائــب عــى 

طاولــة االمتحــان.

لــن يســمح للمتــدرب بالخــروج مــن قاعــة االمتحــان خــالل الثالثــن دقيقــة . 4
األوىل مــن وقــت بــدء االمتحــان.

ال يســمح ملراقبــي االمتحــان بــرشح أو ترجمــة أي ســؤال أو إعطــاء . 5
نصائــح أو تلميحــات عــى إجاباتهــم، ويجــب أال يخوضــوا يف محادثــة 

ــع املتدربــن. طويلــة م

ال يســمح للمتدربــن بتناقــل املــواد مثــل محايــات وأقــالم الرصــاص، . 6
والــخ.. الحاســبة،  واآلالت 
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ــن . 7 ــن م ــل املتدرب ــن قب ــويش م ــاالت التش ــع ح ــن جمي ــالغ ع ــيتم اإلب س
خــالل مــلء االســتامرة املعــدة لذلــك ومتوفــرة لــدى املراقــب األول.

ال يســمح للمتــدرب لدخــول قاعــة االمتحــان بعــد أول 15 دقيقــة مــن مــدة . 8
االمتحــان إال وفقــاً لتقديــر املراقــب األول.

يف حــاالت الطــوارئ )حريــق، الــخ...(، وينبغــي تنبيــه املتدربــن للتوقــف . 9
عــن الكتابــة، وإخــالء القاعــة وفقــاً إلجــراءات الطــوارئ.

عند نهاية االمتحان

لن يسمح للمتدربن مواصلة الكتابة عند انتهاء الوقت.. 1

سيتم جمع كل دفاتر اإلجابة وأوراق األسئلة من قبل املراقبن.. 2

قواعــد االمتحــان ســتكون ســارية املفعــول مــن بدايــة االمتحــان حتــى . 3
نهايتــه.

الرسقات األدبية، واملامرسات الخاطئة، والغش والعقوبات

الرسقات األدبية

ــي، . 1 ــلوك األكادمي ــوء الس ــكال س ــن أش ــكل م ــي ش ــة ه ــات األدبي الرق
وينظــر إليــه عــى أنــه شــكل مــن أشــكال الغــش، ويعــرف أنهــا أخــذ أو 
اســتخدام أفــكار وكتابــات شــخص آخــر وتنســبها لنفســك )مثــل اســتخدام 
كلــامت مؤلــف أو أفــكار، دون وضعهــا بــن عالمتــي االقتبــاس دون 

ــر ...(. ــدرب آخ ــل مت ــخ عم ــه، أو نس ــول من ــدر املنق ــراف باملص االع

أمثلة من الرقات األدبية تشمل ما يي:. 2

إدراج أكــر مــن عبــارة واحــدة مــن عمــل آخــر مــن دون اســتخدام 	 
أو اإلشــارة للمصــدر. عالمــات االقتبــاس واإلقــرار 

تلخيــص عمــل شــخص مــا ببســاطة عــن طريــق تغيــر بعــض الكلــامت أو 	 
تغيــر ترتيــب العــرض مــن دون اإلقــرار أو اإلشــارة للمصدر.

اســتخدام غــر مــرصح بــه ألفــكار شــخص آخــر مــن دون اإلقــرار أو 	 
اإلشــارة للمصــدر.

نســخ عمــل املتدربــن اآلخريــن، وتقدميــه عــى أنــه عمــل املتــدرب 	 
نفســه.

نسخ ولصق من اإلنرنت من دون تفسر وتلخيص.	 

جميــع البيانــات واآلراء واالســتنتاجات وغرهــا، والتــي تــم اقتباســها . 3
مــن عمــل مؤلــف آخــر يجــب أن توضــع بــن عالمــات االقتبــاس، مــا إذا كان 
العمــل منقــوالً مبــارشة، أواقتبــس أو تــم تلخيصــه، وهــذا ينطبــق حتــى 
عــى نســخ الرســوم البيانيــة والجــداول والصــور أو الرســوم التوضيحيــة.

يجــب عــى املتدربــن الرجــوع إىل كافــة املصــادر املســتخدمة كجــزء . 4
 .)APA( مــن التقييــم، وذلــك باســتخدام النظــام املرجعــي هارفــارد
املدربــون بحاجــة للتأكــد مــن أن املتدربــن قــادرون، وعــى علــم عــن 
كيفيــة اإلشــارة إىل املصــادر املســتخدمة )راجــع القســم التدريبــي 

ــي(. ــام املرجع ــارد النظ ــول هارف ــات ح ــن املعلوم ــد م ملزي

ال يجــوز أن يصحــح العمــل املروق/املنســوخ حيــث يحتســب املتدربــن . 5
راســبن يف التقييــم. ولواجبــات ال BTEC، لــن يســمح للمتدربــن إعــادة 
إعــادة تســجيل يف  الــدرايس، وســوف يضطــر إىل  البحــث  تســليم 
املقــرر مــرة أخــرى، وبالنســبة لتقييــامت معهــد البحريــن للتدريــب، 
ــرى. ــرة أخ ــان م ــم االمتح ــى تقدي ــادراً ع ــون ق ــن يك ــدرب ول ــب املت سرس

املامرسات الخاطئة من قبل املتدربني

يُعد ما يي اقتباساً/مامرسات خاطئة:

ــدرب 	  ــل املت ــن عم ــدم م ــل املق ــأن العم ــزور ب ــق م ــى تصدي ــع ع التوقي
ــخص  ــل ش ــن قب ــث م ــل الواجب/البح ــم عم ــث ت ــال، حي ــبيل املث ــى س )ع

ــر(. آخ

سوء استخدام املواد وموارد التقييم.	 

إدراج مواد غر الئقة أو مسيئة يف البحوث والواجبات.	 

التظاهر بأنك متدرب للقيام بعمل متدرب آخر.	 

ــه(، مــع نيــة تســليم 	  الرقــة )عندمــا يتــم إزالــة عمــل املتــدرب أو رسقت
العمــل عــى أنــه مــن إنتاجــك.

إختالق النتائج و/أو األدلة.	 

عــدم االلتــزام بالتعليــامت أو النصائــح املقدمــة مــن قبــل املــدرب فيــام 	 
يتعلــق بقواعــد التقييــم واللوائــح واألمــن.

الغش للحصول عى ميزة غر عادلة.	 

االقتبــاس عــن طريــق نســخ أو رسقــة عمــل شــخص آخــر كليــاً أو جزئيــاً، مــن 	 
دون اإلقــرار أو اإلشــارة للمصــدر.

التآمــر وذلــك مــن خــالل العمــل بشــكل فريــق مــع اآلخريــن إلنتــاج العمــل، 	 
ومــن ثــم تقدميــه بصفــة فرديــة.

الســلوك املضطــرب خــالل جلســة التقييــم، مبــا يف ذلــك اســتخدام لغــة 	 
مســيئة.

ــات 	  ــاعدة يف عملي ــامت، أو املس ــالل التقيي ــش خ ــة الغ ــش أو محاول الغ
التقييــم، وتحديــد املهــام، واملشــاريع البحثيــة للتخــرج، و إثــارة الفــوىض 

يف بيئــة التقييــم.

أو 	  املعهــد  موظفــي  مــن  أي  ضــد  الــيء  الســلوك  أو  الهجــامت 
اآلخريــن.  املتدربــن 

أي تزويــر يف وثائــق املعهــد أو اســتخدام أوراق مــزورة، هــذا ينطبــق 	 
أيضــاً عــى الوثائــق اإللكرونيــة.

الغــش 

إن معهــد البحريــن للتدريــب ينظــر للغــش عــى أنــه ســوء ســلويك جســيم. 
و تتضمــن حــاالت الغــش مــا يــي: 

نقل اإلجابات من الغر أو إعطاء معلومات للغر.   . 1

خــالل . 2 أو أي معلومــات  اإلجابــات  الحصــول عــى  األمانــة يف  عــدم 
االمتحــان. 

إدخــال أي بيانــات مكتوبــة  ســواء ذات عالقــة باملــادة التــي متتحــن . 3
فيهــا أو ال. 

ــن . 4 ــبب م ــان ألس س ــم االمتح ــاء تقدي ــال يف أثن ــف النق ــتخدام الهات اس
ــباب. األس

أثنــاء . 5 أخــرى( يف  لغــة  أو أي  اإلنجليزيــة  العربيــة،  )باللغــة  التحــدث 
االمتحــان. تقديــم 

استخدام أي من اإلشارات غر اللفظية أثناء تقديم االمتحان.. 6

عــدم األمانــة يف الحصــول عــى املعلومــات عــن االمتحانــات قبــل . 7
عقدهــا. 
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رسقة االمتحانات. . 8

النظر أو استعراض ورقة اإلجابة لزميلك. . 9

ــن . 10 ــف ع ــض التوق ــك أو رف ــك ذل ــب من ــل أن يطل ــان قب ــدء يف االمتح الب
ــان. ــن االمتح ــاء م ــة االنته ــة يف حال الكتاب

الحديــث يف قاعــة االمتحــان أو التلفــت لزمالئــك أو اســتخدام قصاصــات . 11
ورق أو مذكــرات أو كتــب غــر مــرصح بهــا ملســاعدتك مبــا يف ذلــك 
الحاســبة  اآلالت  أو  املمغنطــة  األقــراص  أو  املكتوبــة  املعلومــات 
التــي  أو املعاجــم اإللكرونيــة أو الورقيــة أو غرهــا مــن الوســائل 

تســتخدم لهــذا الغــرض.

ــرصف . 12 ــار أي ت ــان اعتب ــب االمتح ــأن مراق ــن ش ــاله م ــر أع ــا ذك ــالف كل م خ
يصــدر مــن املتــدرب يثــر الريبــة يف قاعــة االمتحــان بقصــد اإلخــالل مــن 

نظــام االمتحــان . 

ســيطلب مــن املتدربــن الذيــن يضبطــون وهــم يغشــون خــالل أي . 13
تقييــم مغــادرة قاعــة االمتحــان. 

باإلشــارة إىل الحالــة املذكــورة أعــاله وحصــول اضطــراب أثنــاء االمتحــان، . 14
القســم  رئيــس  إىل  وإرســاله  تقريــر  كتابــة  املــدرب  مــن  متوقــع 
التدريبــي )يف حالــة التقييــم الفصــي( وإىل مكتــب القبــول والتســجيل 

ــق. ــايئ( للتحقي ــان النه ــة االمتح )يف حال

إذا ضبــط املتــدرب يغــش، سرســب املتــدرب يف االمتحــان. إضافــة إىل . 15
ذلــك ســيعطى املتــدرب إنــذاراً كتابيــاً، وســيتم حرمانــه مــن اإلعفــاء مــن 

الرســوم.

ــدرب، . 16 ــل املت ــب فص ــة التأدي ــق للجن ــش، يح ــدرب يغ ــط املت ــرر ضب إذا تك
وإضافــًة إىل التدابــر املذكــورة أعــاله، ســيتم إرســال رســالة تشــر إىل 

القــرار الــذي اتخــذ لصاحــب العمــل الكافــل للمتــدرب.

التزوير

إن معهــد البحريــن للتدريــب ال يتســاهل يف حــاالت التزويــر أو الفســاد، . 1
وموظفــي املعهــد واملتدربــن مطالبــن بالعمــل بأمانــة ونزاهــة يف 

جميــع األوقــات للحفــاظ عــى مــوارد املعهــد املســؤولن عنهــا. 

وتتضمــن حــاالت التزويــر كــام هــو منصــوص عليــه يف سياســات املعهد . 2
:)101A-BTI-QP(

التعاون غر املرصح به:. 3

والتقاريــر 	  والبحــوث  الواجبــات  أداء  يف  املســاعدة  عــى  الحصــول 
ــات أو  ــع البيان ــة إىل تجمي ــذا باإلضاف ــة، ه ــة والعملي ــطة املختربي واألنش

أي أنشــطة أخــرى مل يســمح بهــا مــن قبــل املــدرب.

ــن 	  ــة م ــات الجامعي ــوث والواجب ــات يف البح ــى درج ــن ع ــول املتدرب حص
ــل. ــاركة يف العم دون املش

مساعدة املتدربن اآلخرين يف العمل من غر سامح املدرب بذلك.	 

قيام مجموعة أخرى من املتدربن بعمل مجموعة أخرى.	 

القيــام بتقديــم األنشــطة املختربيــة والعمليــة والعــروض التقدمييــة 	 
والتقاريــر أو أي أنشــطة أخــرى وتقدميهــا عــى أنهــا مــن عمــل الفريــق 

كامــل.

التزوير / التحريف املتعمد

تزوير املصادر	 

توفــر معلومــات وأدلــة خاطئــة بخصــوص الغيــاب مــن الحصــص أو لتســليم 	 
تســليم  فــرة  متديــد  أو  االمتحــان  إعــادة  طلــب  عنــد  متأخــرة  أعــامل 

الواجبــات.

تقديــم وثائــق مــن الفصــول الســابقة للفصــل الحــايل مــن غــر موافقــة 	 
املــدرب.

ــجيل 	  ــي أو التس ــتوى األكادمي ــن املس ــات ع ــم معلوم ــل يف تقدي الفش
ــرى. ــة أخ ــات تعليمي يف مؤسس

ــر 	  ــل تزوي ــة مث ــجالت األكادميي ــى الس ــر ع ــتندات تؤث ــى مس ــل عب التعدي
معلومــات عــى مســتند أكادميــي رســمي أو إســتامرة أو كشــف الدرجات 
أو رســالة تفويــض أو مســتند طبــي أو البطاقــة التعريفيــة بالطالــب أو أي 

مســتند رســمي آخــر.

تغيــر الدرجــة أو عالمــة أو إحــداث تغيــرات عــى جــدول يف الســجل 	 
األكادميــي.

تزوير توقيع املدرب أو متدرب آخر دون تفويض أو دون علم.	 

املساعدة يف تضليل األمانة األكادميية

عمل الواجبات والبحوث ملتدرب آخر.	 

الســامح للمتــدرب باســتخدام بحــوث وأوراق عمــل وواجبــات وتقاريــر 	 
ســابقة.

املشــاركة يف عمــل الواجبــات والبحــوث والتقاريــر مــع متــدرب آخــر يف 	 
حــن ال يســمح بذلــك.

العقوبات

إذا تــم ضبــط املتــدرب يغــش خــالل عمليــات التقييــم )االمتحانــات واالختبــارات، 
ــش،  ــى الغ ــن ع ــاعدة اآلخري ــرج( أو مس ــاريع التخ ــام، أو مش ــد امله وتحدي

يتــم تطبيــق العقوبــات التاليــة:

يّعــد املتــدرب راســباً يف التقييــم الــذي ضبــط يغــش فيــه وســيتم منحــه 	 
درجــة الصفــر.

قد يتم إلغاء تسجيله يف الفصل الدرايس معن.	 

قد مينع من التسجيل للفصل الدرايس التايل.	 

إذا تــم ضبــط املتــدرب يغــش مرتــن يف أي مقــرر خــالل فــرة التســجيل، 	 
ســيتم فصلــه مــن املعهــد.

توجيــه )إنــذارات شــفوية وكتابيــة( للمتــدرب عــن املخالفــة الســلوكية 	 
ــباً. ــراه مناس ــا ي ــب م ــه حس ــدرت من ــي ص الت

حالــة 	  يف  غائبــاً  تســجيله  مــع  القســم  رئيــس  إىل  املتــدرب  إرســال 
للتعليــامت. املســتمر  وعصيانــه  االنضبــاط  عــدم  يف  اســتمراره 

إذا رفــض املتــدرب مغــادرة الفصــل والتــزم الهــدوء مــع اعتــذاره عــن 	 
ــة  ــدرب مبواصل ــوم امل ــة يق ــذه الحال ــي ه ــه، فف ــدر من ــذي ص ــأ ال الخط
املحــارضة أو التدريــب ورفــع تقريــر لرئيــس دائرتــه يوضــح مــن خاللــه 

أســباب املشــكلة واإلجــراء املقــرح ملعالجتهــا.
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إذا اســتمر املتــدرب يف إثــارة الفــوىض وعــدم موافقتــه عــى مغــادرة 	 
الفصــل وتأكــد للمــدرب اســتحالة االســتمرار يف رشح الــدرس، ففــي هــذه 
الحالــة يقــوم املــدرب باالتصــال باألمــن مــع رفــع تقريــر بذلــك إىل رئيــس 

القســم وتســجيل املتــدرب غائبــاً.

إنهــاء الحصــة يف حالــة الفــوىض الناتجــة مــن مجموعــة مــن املتدربــن 	 
وتقديــم تقريــر إىل رئيــس دائرتــه حــول هــذه املشــكلة.

إعطاء توجيه جامعي للمتدربن.	 

الئحة املخالفات و الجزاءات املسلكية

التاريخ:17 صفر 1433ه

املوافق:11 يناير 2012

قرار وزاري رقم )7( لسنة 2012

بإصــدار الئحــة املخالفــات املســلكية والعقوبــات ملتــدريب معهــد البحريــن 
للتدريــب

وزير الرتبية والتعليم،،،

قرر اآليت:

املادة األوىل

يعمــل بأحــكام الئحــة املخالفــات املســلكية ملتــدريب معهــد البحريــن 
للتدريــب املرافقــة لهــذا القــرار.

املادة الثانية

تــري أحــكام هــذه الالئحــة عــى جميــع املتدربــن املســجلن يف معهــد 
البحريــن للتدريــب.

املادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

املادة الرابعة

ــة  ــات املختص ــى الجه ــدوره، وع ــخ ص ــن تاري ــاراً م ــرار اعتب ــذا الق ــل به يعم
ــه. ــام يخص ــذه كل في تنفي

الدكتور ماجد بن عيل النعيمي

وزير الرتبية والتعليم

الئحة املخالفات املسلكية ملتدريب معهد البحرين للتدريب

الفصل األول

املخالفات املسلكية والجزاءات التأديبية

املادة )1(

ــامت  ــرارات والتعلي ــح والق ــن واللوائ ــزام بالقوان ــدرب االلت ــى املت ــب ع يج
املعمــول بهــا يف املعهــد

املادة )2(

املخالفات املسلكية

ــا  ــول به ــامت املعم ــرارات والتعلي ــح والق ــن واللوائ ــالل بالقوان ــد كل إخ يّع
يف املعهدمخالفــة مســلكية، وعــى األخــص:

أو  الدائــرة،  أو  القســم  أو  املعهــد،  وقوانــن  بأنظمــة  املخلــة  األفعــال 
املعهــد. منشــآت 

االمتنــاع املدبــر عــن حضــور املحــارضات، وتعطيــل الدراســة، أو التحريــض أ. 
عليــه.

ــة ب.  ــطة األكادميي ــامل أو األنش ــن األع ــول ع ــذر مقب ــن دون ع ــاع م االمتن
ــا. ــة عليه ــد باملواظب ــح املعه ــة ولوائ ــي أنظم ــي تق ــرى الت األخ

الغــش أو الــرشوع فيــه، أو املســاعدة عليــه يف االمتحانــات أو البحــوث ج. 
بأنظمــة  اإلخــالل  أو  العليــا،  الدراســات  ورســائل  التخــرج  مشــاريع  و 

االمتحانــات والهــدوء الواجــب توافــره فيهــا.

اإلخــالل بالنظــام الــذي تقتضيــه املحــارضات والنشــاطات األكادمييــة د. 
األخــرى يف املعهــد.

 أيــة إهانــة، أو إســاءة، أو اعتــداء يصــدر عــن املتــدرب تجــاه عضــو هيئــة هـ. 
التدريــس يف املعهــد، أو ألي مــن العاملــن، أو املتدربــن فيــه.

أي قــول، أو فعــل يرتكبــه املتــدرب يكــون ماســاً بالــرشف، أو الكرامــة، أو و. 
ــه،  ــد أو خارج ــل املعه ــلوك داخ ــرة والس ــن الس ــال بحس ــالق، أو مخ األخ
و يف أيــة مناســبة يشــرك فيهــا املعهــد، أو أي نشــاط يقــوم بــه، أو 

خــالل اســتخدام مواصــالت املعهــد.

أي تزويــر يقــوم بــه املتــدرب يف وثائــق املعهــد، أو اســتعامل هــذه ز. 
الوثائــق.

جمــع ح.  أو  باملعهــد،  حائــط  ملجــالت  إصــدار  أو  لنــرشات،  توزيــع  أي 
ــن  ــبق م ــص مس ــى ترخي ــول ع ــن دون الحص ــات، م ــات، أو تربع لتوقيع
ــص  ــتعامل الرخي ــاءة الس ــة إس ــد، أو أي ــة يف املعه ــات املختص الجه

املذكــورة. األنشــطة  ملامرســة  املمنــوح 

الدعــوة ملناهضــة املؤسســات الرشعيــة، أو اإلحــالل بقيــم الوحــدة ط. 
الوطنيــة.

ــر ي.  ــن غ ــه م ــاركة في ــد، أو املش ــل املعه ــم داخ ــوة إىل أي تنظي الدع
ترخيــص مســبق مــن الجهــات املختصــة يف املعهــد، أو االشــراك يف 

ــه. ــة في ــد التنظيمي ــاط يخــل بالقواع أي نش

عــدم االلتــزام باملظهــر الالئــق املناســب املتفــق مــع عــادات وتقاليــد ك. 
املجتمــع البحرينــي وقيمــه الدينيــة واالجتامعيــة واألخالقيــة املتعــارف 

عليهــا.

عــدم االلتــزام بقواعــد األمــن والســالمة، وعــدم ارتــداء مالبــس وأحذيــة ل. 
الســالمة داخــل الــورش واملختــربات.

إتالف ممتلكات املعهد الثابتة أو املنقولة، أو إساءة استعاملها.م. 

ــرات ن.  ــراك يف مظاه ــد، أو االش ــاين املعه ــرم ومب ــل ح ــام داخ االعتص
ــة. ــات املختص ــن الجه ــبق م ــص مس ــى ترخي ــول ع ــن دون الحص م

إحداث أي ضوضاء دخل حرم املعهد.س. 
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املادة )3(

الجزاءات التأديبية

الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها عىل املتدرب، هي:

التنبيه الشفوي 

اإلنذار الكتايب بدرجاته الثالث: األول والثاين والثالث )النهايئ(

إخراج املتدرب من قاعة التدريس بالطرق املناسبة واعتباره غائباً.أ. 

إيقاف املتدرب حصة أو أكر من املواد املسجلة مع تسجيله غائباً.ب. 

إخراج املتدرب من أبنية املعهد أو عدم السامح له بالدخول.ج. 

ــر د.  ــق أو أك ــا مرف ــي يقدمه ــات الت ــن الخدم ــتفادة م ــن االس ــان م الحرم
ــزاء. ــرار الج ــا ق ــدة يحدده ــد مل ــق املعه ــن مراف م

ــدة هـ.  ــة مل ــطة التدريبي ــن األنش ــر م ــاط أو أك ــة نش ــن مامرس ــان م الحرم
ــزاء. ــرار الج ــا ق يحدده

حرمــان املتــدرب مؤقتــاً أو نهائيــاً مــن االســتفادة مــن نظــام املنــح و. 
التدريبيــة أو اإلعفــاء مــن الرســوم الدراســية، أو املســاعدات املاليــة.

اعتبار املتدرب راسباً يف امتحان أو مقرر ما.ز. 

الــذي تقــع فيــه  إلغــاء التســجيل ملقــرر أو أكــر مــن مقــررات الفصــل 
املخالفــة.

توقيــف املتــدرب ملــدة تــراوح بــن يــوم إىل شــهر وفقــا لظــروف املخالفة 
حجمها.. و 

إيقــاف املتــدرب عــن الدراســة ملــدة فصــل درايس أو أكــر مــع الحرمــان مــن 
اســرداد الرســوم الدراســية و فقــا لظــروف املخالفــة وحجمهــا.

الفصل النهايئ من املعهد وفقا لظروف املخالفة وحجمها.

إلغــاء قــرار منــح الشــهادة، وال يفــرض هــذا الجــزاء إال عنــد ثبــوت غــش 
عليهــا.  للحصــول  وتزويــر 

املادة )4(

ــة  ــذه الالئح ــن ه ــادة )3( م ــورة يف امل ــزاءات املذك ــد الج ــاع أح ــع إيق ال مين
ملمتلــكات  بهــا  يتســبب  ارضار  أي  عــن  بالتعويــض  املتــدرب  إلــزام  مــن 
ــة إذا  ــوى الجنائي ــة الدع ــن إقام ــة، وال م ــر املنقول ــة وغ ــد املنقول املعه
شــكلت املخالفــة إحــدى الجرائــم املنصــوص عليهــا يف قانــون العقوبــات.

املادة )5(

ــا يف  ــوص عليه ــزاءات املنص ــن الج ــر م ــن، أو أك ــن جزاءي ــع ب ــوز الجم ال يج
هــذه الالئحــة للمخالفــة الواحــدة، ويراعــى عنــد توقيــع الجــزاء تناســبه مــع 
درجــة املخالفــة وتكرارهــا.  ويف جميــع األحــوال ال يعاقــب املخالــف مســلكياً 

عــى الفعــل الواجــد مرتــن.

املادة )6(

يــودع القــرار الصــادر بالجــزاءات يف ملــف املتــدرب، وتبلــغ صــورة منــه إىل 
كل مــن:

مدير املعهد.أ. 

مدير دائرة شئون املتدربن.ب. 

رئيس القسم األكادميي املعني.ت. 

رئيــس القبــول والتســجيل )يف حالــة فــرض الجــزاءات املنصــوص عليهــا ث. 
يف البنــود )ي،ل،م،ن( مــن املــادة )3( مــن هــذه الالئحــة(.

أمــن املعهــد )يف حالــة فــرض الجــزاءات املنصــوص عليهــا يف البنــود ج. 
)ك،ل،م( مــن املــادة )3( مــن هــذه الالئحــة(.

ويل أمر املتدرب إن وجد.ح. 

املتدرب املعني.خ. 

الجهة الكافلة إن وجدت.د. 

املادة )7(

إذا ثبــت غــش املتــدرب يف االختبــار أو االمتحــان أو يف مشــاريع التخــرج، 
ــة  ــزاءات التأديبي ــد الج ــه أح ــع علي ــه، يوق ــاعد علي ــش، أو س أو رشع يف الغ

ــة: اآلتي

اعتبار املتدرب راسباً يف االمتحان أو االختبار الذي حصل فيه الغش.أ. 

إلغاء تسجيله يف املقررات املسجل فيها يف ذلك الفصل.ب. 

حرمانه من التسجيل والدراسة يف الفصل الدرايس الذي يليه.ج. 

فصله نهائياً من املعهد.  وال يفرض هذا الجزاء إال إذا كرر املخالفة.د. 

الفصل الثاين

لجنة التحقيق والتأديب

املادة )8(

يشــكل مديــر عــام املعهــد يف بدايــة العــام التدريبــي وملــدة ســنة أ. 
قابلــة للتجديــد لجنــة للتحقيــق يف املخالفــات املســلكية التــي يرتكبهــا 
املتدربــون، مــن خمســة أعضــاء مــن الهيئــة التدريبيــة واإلداريــة، عــى 
ــمى  ــه وتس ــاد والتوجي ــم اإلرش ــن قس ــو م ــم عض ــن بينه ــون م أن يك

هــذه اللجنــة )لجنــة انضبــاط املتدربــن(.

ويحــق للجنــة اســتدعاء رئيــس القســم الــذي تقــع املخالفــة ضمــن ب. 
مرافقــه أو مــن ينــوب عنــه كمنــدوب عــن القســم لحضــور جلســات 
ــه  ــون ل ــه دون أن يك ــتعانة ب ــة رضورة االس ــرى اللجن ــن ت ــق، أو م التحقي

ــت. ــن التصوي ــدود ع ــوت مع ص

املادة )9(

إذا انتهــت املــدة املحــددة لعمــل لجنــة انضبــاط املتدربــن، دون صــدور قــرار 
بالتشــكيل الجديــد، فيجــب عــى اللجنــة أن تســتمر يف مامرســة صالحياتهــا 
ــا  ــد له ــرار بالتجدي ــدر ق ــا أو أن يص ــل محله ــدة تح ــة جدي ــكل لجن إىل أن تش
ملــدة ســنة أخــرى مــن قبــل مديــر عــام املعهــد، بنــاء عــى اقــراح يقــدم 

مــن قبــل مديــر شــئون املتدربــن.
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املادة )10(

ينعقــد اجتــامع لجنــة انضبــاط املتدربــن صحيحــاً بحضــور ثلثــي أعضــاء اللجنــة 
عــى أن يكــون مــن بينهــم رئيــس اللجنــة أو نائبــه، وتصــدر اللجنــة قراراتهــا 
ــه  ــذي في ــب ال ــح الجان ــوات يرج ــاوي األص ــة تس ــوات ويف حال ــة األص بأغلبي

الرئيــس.

تكــون جميــع قــرارات لجنــة انضبــاط املتدربــن نافــذة، ويحــق للمتــدرب 
التظلــم كتابيــاً مــن القــرار الصــادر ملديــر عــام املعهــد خــالل خمســة عــرش 
يومــاً مــن تاريــخ إعالنــه بالقــرار، وملديــر عــام املعهــد أن يصــّدق عــى 

العقوبــة أو يعّدلهــا أو يلغيهــا.

املادة )11(

ال يجــوز توقيــع أي جــزاء تأديبــي عــى املتــدرب املخالــف إال بعــد أ. 
التحقيــق معــه كتابــة وســامع أقوالــه وتحقيــق دفاعــه، ويجــب أن يكــون 
ــوص  ــزاءات املنص ــتثناء الج ــبباً.  باس ــزاء مس ــع الج ــادر بتوقي ــرار الص الق
ــة، إال إذا  ــذه الالئح ــن ه ــادة )3( م ــن امل ــود أ،ج،د،هـــ( م ــا يف البن عليه
ارتــأى رئيــس القســم األكادميــي املعنــي أو مديــر دائــرة شــئون 
املتدربــن إجــراء تحقيــق يف املخالفــة، وعــى لجنــة التحقيــق ســامع 
أقــوال املخالــف وتحقيــق دفاعــه، وإثبــات ذلــك كتابــة، وتقديــم املحرض 
ــة  ــة املختص ــه إىل الجه ــوىص ب ــذي ت ــزاء ال ــق والج ــة التحقي ــع نتيج م

ــزاء. ــع الج بتوقي

إذا اســتدعي املتــدرب املخالــف للحضــور أمــام لجنــة التحقيــق، ومل ب. 
يحــرض، يعــاد اســتدعاؤه كتابــة، فــإذا مل يحــرض ومل يقــدم عــذراً مقبــوالً 
ــق دون  ــم التحقي ــدد، يت ــد املح ــن املوع ــة م ــة التالي ــام الثالث ــالل األي خ
ســامع أقوالــه، ويتخــذ قــرار توقيــع الجــزاء التأديبــي غيابيــاً، ويعلــن بــه 

ــف. ــدرب املخال املت

املادة )21(

ملديــر عــام املعهــد أن يتــوىل اختصاصــات لجنة انضبــاط املتدربــن يف حالة 
ــدم  ــه ع ــج عن ــد ينت ــن يف املعه ــام واألم ــالل بالنظ ــراب، أو إخ ــدوث اضط ح
انتظــام التدريــب فيــه، أو وقــوع حالــة تهديــد تســتدعي البــت الريــع.  ويبلــغ 

مديــر عــام املعهــد قــراره الــذي أصــدره يف هــذه الحالــة إىل األقســام.

املادة )31(

ملديــر عــام املعهــد تشــكيل لجــان انضباطيــة أخــرى اســتثنائية كلــام دعــت 
الحاجــة إىل ذلــك.

املادة )41(

املتدربــن  انضبــاط  لجنــة  ســكرتارية  والتوجيــه  اإلرشــاد  قســم  يتــوىل 
اجتامعاتهــا. مواعيــد  وتحديــد  قراراتهــا  وإبــالغ  بســجالتها  واالحتفــاظ 

الفصل الثالث

الصالحيات واإلجراءات

املادة )51(

صالحيات املدرب

ضبــط املحــارضة واملحافظــة عــى النظــام أثنائهــا منوطــان باملــدرب، ولــه 
يف ســبيل ذلــك اتخــاذ إجــراء أو أكــر مــن اإلجــراءات اآلتيــة : 

توجيــه )إنــذارات شــفوية وكتابيــة( للمتــدرب عــن املخالفــة الســلوكية 	 
ــباً. ــراه مناس ــا ي ــب م ــه حس ــدرت من ــي ص الت

حالــة 	  يف  غائبــاً  تســجيله  مــع  القســم  رئيــس  إىل  املتــدرب  إرســال 
للتعليــامت. املســتمر  وعصيانــه  االنضبــاط  عــدم  يف  اســتمراره 

إذا رفــض املتــدرب مغــادرة الفصــل والتــزم الهــدوء مــع اعتــذاره عــن 	 
ــة  ــدرب مبواصل ــوم امل ــة يق ــذه الحال ــي ه ــه، فف ــدر من ــذي ص ــأ ال الخط
املحــارضة أو التدريــب ورفــع تقريــر لرئيــس دائرتــه يوضــح مــن خاللــه 

أســباب املشــكلة واإلجــراء املقــرح ملعالجتهــا.

إذا اســتمر املتــدرب يف إثــارة الفــوىض وعــدم موافقتــه عــى مغــادرة 	 
الفصــل وتأكــد للمــدرب اســتحالة االســتمرار يف رشح الــدرس، ففــي هــذه 
الحالــة يقــوم املــدرب باالتصــال باألمــن مــع رفــع تقريــر بذلــك إىل رئيــس 

القســم وتســجيل املتــدرب غائبــاً.

إنهــاء الحصــة يف حالــة الفــوىض الناتجــة مــن مجموعــة مــن املتدربــن 	 
وتقديــم تقريــر إىل رئيــس دائرتــه حــول هــذه املشــكلة.

إعطاء توجيه جامعي للمتدربن.	 

املادة )61(

صالحيات موظف األمن / مرشف األمن املناوب

ضبــط املخالفــات و تحريــر محــرض بهــا وإحالــة املخالفــن إىل مــرشف 	 
ــاوب. ــن املن األم

يحــق ملــرشف األمــن عــدم الســامح للمتــدرب بالدخــول إىل املعهــد 	 
يف حالــة عــدم االلتــزام باملظهــر الالئــق املناســب املتفــق مــع عــادات 
ــة  ــة واألخالقي ــة واالجتامعي ــه الديني ــي وقيم ــع البحرين ــد املجتم وتقالي
ــك. ــه بذل ــاد والتوجي ــم اإلرش ــالغ قس ــوم بإب ــى أن يق ــا، ع ــارف عليه املتع

يحــق ملــرشف األمــن إخــراج املتــدرب مــن أبينــة املعهــد يف حالــة اإلخــالل 	 
بالنظــام أو إتيــان أي فعــل مــن شــأنه تعطيــل الدراســة وتهديــد أمــن 

املعهــد، عــى أن يقــوم بإبــالغ قســم اإلرشــاد والتوجيــه بذلــك.

ارتــكاب 	  حالــة  يف  املخالــف  وتوجيــه  إرشــاد  األمــن  ملوظــف  يحــق 
البســيطة. املخالفــات 

يحــق ملوظــف األمــن توجيــه إنــذار شــفوي يف حالــة ارتــكاب املخالفتــن 	 
املنصــوص عليهــام يف البنديــن )ل،ع( مــن املــادة )2( مــن هــذه الالئحــة.
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املادة )71(

صالحيات رئيس القسم

اســتدعاء املتــدرب الــذي قــام باملخالفــة لالســتامع إىل أقوالــه والتعــرف 	 
وإرشــاده،  بنصحــه  والقيــام  املتــدرب املخالــف  ودوافــع  أســباب  إىل 
وذلــك يف حالــة املخالفــات الســلوكية البســيطة، ويف حالــة املخالفــات 

الجســيمة يتــم إبــالغ مديــر عــام املعهــد.

ميكــن لرئيــس القســم االكتفــاء بقيــام املتــدرب بتقديــم اعتــذار مــن قبلــه 	 
ــن  ــذار م ــول االعت ــرشط قب ــف اإلداري )ب ــن أو املوظ ــل األم ــدرب أو رج للم
ــي  ــة، الت ــن املخالف ــف اإلداري( ع ــن أو املوظ ــل األم ــدرب أو رج ــل امل قب
ــك  ــتقبالً، وذل ــة مس ــرار املخالف ــدم تك ــاً بع ــد كتابي ــع التعه ــا، م ــام به ق
حســب حجــم املخالفــة وترســل نســخة مــن هــذا االعتــذار إىل ملــف 
املتــدرب بقســم القبــول والتســجيل للحفــظ ونســخة لســكرتارية لجنــة 

ــن. ــاط املتدرب انضب

حــدود 	  يف  الخــالف  تســوية  إمكانيــة  عــدم  القســم  لرئيــس  تبــن  إذا 
ــه  ــاد والتوجي ــم اإلرش ــوع إىل قس ــع املوض ــام برف ــه القي ــم فعلي القس

باملعهد مرفقاً بتقرير يتضمن توصياته بشأن املوضوع.  

ــن 	  ــن م ــة أو حصت ــدرب حص ــاف املت ــي إيق ــم التدريب ــس القس ــق لرئي يح
ــاً. ــجيله  غائب ــع تس ــم م ــواد القس م

يحــق لرئيــس القســم التدريبــي إيقــاف املتــدرب يومــاً كامــالً عــن التدريــب 	 
ويرســل إخطــاراً بذلــك إىل القســم املعنــي لتســجيله غائبــاً بــدون عــذر.

املادة )81(

صالحيات دائرة شئون املتدربني – قسم اإلرشاد والتوجيه

إخضاع املتدرب لجلسة إرشاد وتوجيه.	 

توجيه إنذار شفوي.	 

توجيه إنذار كتايب.	 

إلزام بتوقيع تعهد.	 

املادة )91(

صالحيات لجنة انضباط املتدربني

ــا  ــن حــق توقيــع أي مــن الجــزاءات املنصــوص عليه ــاط املتدرب ــة انضب للجن
ــة  ــبا إزاء املخالف ــراه مناس ــا ت ــاً مل ــة وفق ــذه الالئح ــن ه ــادة )3( م يف امل

ــا. ــة عليه املعروض

الفصل الرابع

أحكام عامة

املادة )02(

ال يجــوز ألي متــدرب أن يحتــج بعــدم علمــه بلوائــح، وأنظمــة وتعليــامت 
املعهــد، متــى نــرشت يف دليــل الطالــب، أو يف لوحــات اإلعالنــات باملعهــد.

املادة )12(

يجــوز ملديــر عــام املعهــد أن يعيــد النظــر يف القــرار الصــادر بالفصــل 
النهــايئ مــن املعهــد بعــد مــي ســنة مــن تاريــخ صــدوره.

املادة )22(

للجنــة انضبــاط املتدربــن بعــد العــرض عــى مديــر عــام املعهــد، البــت يف 
الحــاالت التــي مل يــرد بشــأنها نــص يف هــذه الالئحــة.
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خارطة املعهد

أرقام تهمك

قسم األمن و السالمة

(+973) 17870930, (+973) 17870931

(+973) 17870666 - 777

)قسم اإلرشاد و التوجيه(

مكاتب اختصايص اإلرشاد و التوجيه

(+973) 17870681,  (+973) 17870684

(+973) 17870685, (+973) 17870686

(+973) 17870687, (+973) 17870689

(قسم القبول و التسجيل(

هواتف املكتب األمامي

(+973) 17680007, (+973) 17870922

(+973) 17870933

)مركز توظيف الخريجني(

مكاتب استشاري التدريب والتوظيف
(+973) 17870913, (+973) 17870914

(+973) 17870915

)مركز مصادر التعلم(

أمناء مركز مصادر التعلم

(+973) 17870924, (+973) 17870925



www.bti.moe.bh


