
ITS Newsletter
A Quarterly Newsletter Issued by The Institutions Training Section

النشرة اإلخبارية لقسم تدريب املؤسسات
نشرة إخبارية ربع سنوية يصدرها قسم تدريب المؤسسات بمعهد البحرين للتدريب 

1 December 2017

                                                                                                                             
           العدد الرابع ديسمبر 2017 

Fourth Issue 



v

 ITS participates in BTI’s
national celebrations

The celebrations of Bahrain 
national days, held by the 
Institutions’ Training Section 
(ITS) at Bahrain Training Institute 
(BTI) included a special honoring 
ceremony for the ITS retired 
staff Mr. Fadhel Badoo who 
has retired after 30 years of 
dedication to work at BTI. 

ITS participated in the activities 
held at BTI to celebrate the 46th 
National Day of the Kingdom of 
Bahrain and the 18th anniversary 
of His Majesty King Hamad bin 
Isa Al Khalifa’s accession to the 
throne.
The section won the third place 
in a competition organized by 
BTI management to announce 
the building with the best 
celebrating decorations. 

التي  االحتفالية  الفعالية  تضمنت 
املؤسسات  ت��دري��ب  قسم  أقامها 
مبعهد البحرين للتدريب مبناسبة أعياد 
قام  خاصة  فقرة  الوطنية،  البحرين 
موظف  بتكرمي  خاللها  القسم  رئيس 
بدو  فاضل  السيد  املتقاعد  القسم 
ثالثني  بعد  العمل  عن  تقاعد  ال��ذي 
العملية  خدمة  في  قضاها  عاماً 
الشباب  في صالح  يصب  مبا  التدريبية 
للتدريب.  البحرين  ومعهد  البحريني 
الفعالية  ف��ي  القسم  وش���ارك 
معهد  نظمها  التي  االحتفالية 
احتفاالت  مبناسبة  للتدريب  البحرين 
مملكة البحرين بالعيد الوطني السادس 
والذكرى  البحري�ن،  ململكة  واألربعني 
امللك حمد  لتولي جاللة  الثامنة عشر 
احلُكم. مقالي�د  خليفة  آل  عيسى  بن 

ومت��ث��ل��ت م��ش��ارك��ة ال��ق��س��م في 
ضمن  بالتنافس  الوطنية،  االحتفاالت 
املعهد  إدارة  نظمتها  التي  املسابقة 
لقسم،  وتزيني  تصميم  أفضل  الختيار 
الثالث.  املركز  القسم  حصد  حيث 

قسم تدريب املؤسسات يكرم 
موظفيه املتقاعدين

 ITS Honours Retired
 Staff
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The Institutions’ Training Section (ITS) 
participated in the celebrations held 
at Bahrain Training Institute (BTI) on 
the occasion of the 46th National Day 
of the Kingdom of Bahrain and the 
18th anniversary of His Majesty King 
Hamad bin Isa Al Khalifa’s accession 
to the throne.
The section won the third place 
in a competition organized by BTI 
management to announce the 
building with the best celebrating 
decorations. 
In addition to that, the celebration 
ceremony at BTI included various 
other activities; one of these was a 
poetry event that was presented by 
the poet Ibrahim Al-Ansari and was 
attended by staff and trainees from 
various divisions. 
Other sports, artistic and cultural 
activities were also held during the 
celebrations, including a marathon, an 
art competition and a talent show.

الفعالية  في  املؤسسات  تدريب  قسم  شارك 
االحتفالية التي نظمها معهد البحرين للتدريب 
بالعيد  البحرين  مملكة  احتفاالت  مبناسبة 
البحري�ن،  ململكة  واألربعني  السادس  الوطني 
امللك  جاللة  لتولي  عشر  الثامنة  والذكرى 
احلُكم. مقالي�د  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد 

االحتفاالت  في  القسم  مشاركة  ومتثلت 
التي  املسابقة  ضمن  بالتنافس  الوطنية، 
تصميم  أفضل  الختيار  املعهد  إدارة  نظمتها 
وتزيني لقسم، حيث حصد القسم املركز الثالث. 
وإلى جانب ذلك، شهدت احتفالية املعهد بالعيد 
الوطني العديد من الفقرات املتنوعة التي بدأت 
إبراهيم  الشاعر  قدمها  شعرية  بأصبوحة 
واملتدربني،  املوظفني  من  جمع  بحضور  األنصاري 
الرياضية  املسابقات  من  العديد  ذل��ك  تال 
اجلري  ماراثون  بطولة  ومنها  والثقافية،  والفنية 
عدد  مبشاركة  مت  للمواهب  عرض  إلى  باإلضافة 
التدريبية. األقسام  مختلف  من  املتدربني  من 

في  يشارك  املؤسسات  تدريب  قسم 
احتفاالت املعهد بالعيد الوطني
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A short training course was 
organized by the Civil Engineering 
division at Bahrain Training 
Institute (BTI) for Edrak Training 
Institute staff. The course was held 
under the title “Construction Site 
Technology and Supervisory” and 
is designed to provide technical 
information on building site works 
and to help participants to gain 
knowledge and technical skills 
on construction development 
processes. The course targets all 
those involved in site construction 
including clients, contractors, 
supervisors and technicians. It 
was held from 15th October 2017 
till 22nd November 2017. 

 Construction Site Training held for
 Edrak Institute

مبعهد  املدنية  الهندسية  قسم  نظم 
حول  تدريبية  دورة  للتدريب  البحرين 
واإلش��راف  البناء  مواقع  »تكنولوجيا 
التدريبي.  إدراك  معهد  ملوظفي  عليها« 
 2017 أكتوبر   15 الفترة  في  الدورة  أقيمت 
تزويد  بهدف  وذلك   2017 نوفمبر   22 حتى 
حول  تقنية  مبعلومات  فيها  املشاركني 
واملعارف  التقنية  وباملهارات  البناء،  مواقع 
البناء.  مواقع  تطوير  بعمليات  املتعلقة 
في  العاملني  التدريبية  الدورة  استهدفت 
ومشرفي  البناء  ومقاولي  البناء  مواقع 
فيها.   العاملني  والفنيني  التدريب  مواقع 

املعهد املعهد يدرب موظفي  »إدراك« 
على تكنولوجيا مواقع البناء  

نظم قسم امليكانيكا والسيارات مبعهد البحرين للتدريب دورة تدريبية في »التبريد 
والتكييف« ملوظفي كلية اجلراحني امللكية في إيرلندا، جامعة البحرين الطبية، 
وذلك في الفترة من 1 إلى 29 نوفمبر 2017. وركزت الدورة حول تزويد املتدربني مبعارف 
ومعلومات أساسية حول التبريد والتكييف وذلك بهدف تطوير مهاراتهم العملية.  

An advanced short training course on “Refrigeration and Air 
Conditioning” was designed by the Mechanical and Motor Vehicle 
division at Bahrain Training Institute (BTI) for staff from the Royal 
College of Surgeons in Ireland, Medical University of Bahrain 
(RCSI). The course which was held from 1st till 29th November 
2017, targets candidates with basic knowledge in refrigeration 
and air conditioning, with an aim to develop candidates’ practical 
skills in air conditioning and refrigeration.

 Refrigeration and air condition advanced
training or RCSI staff

دورة في التكييف والتبريد ملوظفي كلية اجلراحني امللكية 
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برعاية  أقيم  الذي  الثاني  التعليمي  الزراعي  املعرض  في  املؤسسات   تدريب  قسم  شارك 
الفترة  من 5  النعيمي خالل  بن علي  الدكتور ماجد  والتعليم  التربية  وزير  كرمية من سعادة 
ورافق  احلي�اة«.   األرض وحتفظ  الزراعة حتمي  استدامة   « وذلك حتت شعار  ديسمبر 2017   7  –
العجاوي   سماح  الدكتورة  العام  املدير  بأعمال  القائم  من  كل  املعرض  افتتاح  في  الوزير 
باملعهد. اخملتلفة  األقسام  ورؤساء  الدوائر  ومدراء  والتعليم،  التربية  وزارة  مسؤولي   من  وعدد 

املعرض  لزوار  وافية  معلومات  املؤسسات،  تدريب  قسم  قدم   ، به  اخلاص  الركن  خالل  ومن 
القطاعني  موظفي  تستهدف  والتي  ينفذها،  التي  التدريبية  والدورات  البرامج  كافة  حول 
والفنون  واحملاسبة،  البشرية،  املوارد  مجاالت  في  تطويرهم  على  وتعمل  واخلاص،  احلكومي 
التي  البرامج  عن  عدا  اآللي،  احلاسب  وتقنيات  الكهربائية،  والهندسة  والتصميم، 
)سيسكو(. الشبكات  في  إحترافية  شهادات  على  للحصول  إليها  املنتسبني  تؤهل 

The Institutions Training Center (ITS) participated in the Second Educational 
Agricultural Exhibition held under the patronage of His Excellency the Minister 
of Education Dr. Majid bin Ali Al Nuaimi from 5th  to 7th  December 2017. The 
exhibition which was held under the theme “Agriculture sustainability protects 
Earth and preserves life”, and was attended by BTI Acting Director General Dr. 
Samah Ajjawi  and a number of officials from the the Ministry of Education, as 
well as managers of departments and heads of various divisions at the Institute.   

Staff of ITS presented the programs and short training courses implemented 
by ITS through the booth dedicated to ITS in the exhibition. ITS offers 
various programs that contribute to the development of public and 
private sector employees, including programs in Human Resources, 
Accounting, Art and design, Electrical Engineering, computer technology, 
as well as short courses that lead to Cisco network certification. 

قسم تدريب املؤسسات يشارك في املعرض الزراعي 
التعليمي الث�اني

 ITS participates in the Second
 Educational Agricultural Exhibition


