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 إستمارة طلب اإللتحاق 
Admission Application Form 

  
 

 

 

  

 

 

  
 

 

 

 

 بخط واضحبرجاء ملئ اإلستمارة 
Please fill out the form with clear 

handwriting using block letters.  

 
 

Name of applicant as stated in the passport فرإسم المتقدم كما هو مذكور في جواز الس 

 

 
Passport No. رقم الجواز   Birth Date تاريخ الميالد   CPR No. رقم البطاقة السكانية 

 

 

                        

   

Marital  Status الحالة االجتماعية Nationality الجنسية Gender الجنس 

 

 

 متزوج
Married 

 أعزب 
Single 

انـثى       
Female 

 ذكر 
Male 

   

Current Address 

Flat الشقة  Bldg. المبنى  Avenue, Road or Lane Name/No. أسم أو رقم الشارع أو الطريق أو الممر  Block المجمع 

 

 

            

 

City المنطقة  E-mail Address عنوان البريد اإللكتروني 

 

 

 

 

Phone 1  1هاتف    Phone 2  2هاتف   Phone 3  3 هاتف  Ext.        التحويل   
 

 

 

                           

 
 

 

 

  

Guardian’s Occupation وظيفة ولي األمر  Guardian’s Relation قرابة ولي األمر  Guardian’s Name أسم ولي األمر 

 

 

  

 

Phone 1  1 هاتف  Phone 2  2هاتف   Phone 3  3 هاتف  Ext. حويلالت  

 

 

                           

 

 

 

 

 

 مكان لصق الصورة

Attach Photo Here 

ولي األمربيانات   
Guardian Information 

 

المتدرب بيانات  
Trainee Information 

 

 العام التدريبي

Training Year 

 

 الرقم التدريبي 
Trainee ID 

aredha.alnawakhda
Stamp

aredha.alnawakhda
Stamp
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Tick the highest school level you have achieved. 
 
 

Secondary  Diploma   
BSC  Others ____________ 

 

  أذكر آخر مؤهل اجتزته بنجاح
الثانوية   دبلوما  
بكالوريوس  
   :أخرى______________________ 
 

 

 

Name of school/institute/college/university: 
____________________________________________________ 

Major/Specialization:__________________________________ 

Grade: _________ 

  ال        نعم         ؟أو جامعةهل سبق وان درست في أي معهد أو كلية
 

  ____________________التخصص:________________________
  الدرجة :_____________

 

  
  
  
  
  

 

 

 
 
 

 

 Do you have any disability or have you suffered from any 
health problems during the past five years?       

                            Yes             No   

  في مراض مزمنة أ أوهل لديك إعاقة بدنية أو هل عانيت من أية مصاعب صحية

 ال           نعم               السنوات الخمس الماضية ؟

If the answer is yes, please give full details of your health problems 
and attach a medical report stating suitability for training in BTI. 
Failure to disclose a health problem could lead to disciplinary 
procedures, which may include dismissal. The institute does not take 
responsibilities for incidents where an undisclosed health problem 
could be a contributory factor. 
_________________________________________________________ 

ي يفيد وإرفاق تقرير طب  إذا كانت اإلجابة بـ (نعم) يرجى كتابة نوع اإلعاقة أو المرض
ً بأن بإمكانية اإللتحاق بالمعهد.  في فصل الحق في حالة إخفاء الحالة المرضية فللمعهد هعلما

ية عن أي مسؤولالمعهد وال يتحمل  ،المتدرب من البرنامج في حالة إكتشاف حالته المرضية
 . أثناء تدريبه في المعهدالمتدرب تعرض له ما قد ي

_________________________________________________________ 

 

 
 

 

previous job  الوظيفة السابقة 

current job  الوظيفة الحالية 

Job Title  المسمى الوظيفي 

Organization  المؤسسة 

Start Date  تاريخ بدء العمل  

 Program Selection:  
1) Kindly number the programmes given in the table below 

according to your priority. You should take great care in 
selecting a programme for your application.  

2) Extra care shall be taken when selecting between morning 
and evening programmes. The Exams timing may be 
independent of the program timing. 

3) Programme offers depend on the total no. of applicants in 
each discipline. 

  ج:اختيار البرنام*
  
  . يجب اختيار وترقيم البرامج التي تود دراستها بحسب رغبتك بصورة دقيقه - 
  
 مسائية.م اليرجى اختيار فترة البرنامج االكثر مالئمة لك سواء الفترة الصباحية أ - 

  علما بأن توقيت امتحانات نهاية الفصل تختلف عن فترة البرنامج.
  
  بة في كل تخصص.    تعتمد مدى توافر البرنامج على العدد الكلي للطل - 

Applicants are required to make a non-refundable (10 
Bahraini Dinars) payment for the admission application form 
and the payment is to be made via electronic banking payment 
(FAWRI+). To make a payment, perform the following steps: 

1) Login into your electronic banking account and 
choose the transfers option. 

2) Choose the payment option (FAWRI +). 
3) Select the account to debit (Your bank account). 
4) Enter the IBAN account for the bank account of Bahrain 

Training Institute: BH06NBOB00000088511286. 
5) Enter the amount for payment (10 Bahraini Dinars). 

After successfully making the payment, you must record the 
(FAWRI +) transaction reference number below: 
 
 
 

وم رس،غير قابل لألسترجاع دينار بحريني)  ١٠على المتقدمين دفع مبلغ (
رجى ي، ر خدمة الدفع األلكتروني (فوري+)ذلك عبو  إللتحاقطلب اإستمارة 

  أتباع الخطوات التالية التمام عملية الدفع:
الدخول إلى الموقع األلكتروني لحسابك البنكي و أختيار خدمات  .1

 التحويالت.
 الدفع األلكتروني (فوري+). ةمار خديأخت .2
 حسابك البنكي. حديدت .3
 لحساب البنكي لمعهد البحرين للتدريب:  )IBAN(إدخال رقم األيبان  .4

BH06NBOB00000088511286 
 دينار بحريني) من حسابك البنكي. ١٠دفع مبلغ ( .5

ان مكال فيرقم العملية لمعاملة (فوري+)  تسجيلبعد إتمام عملية الدفع عليك 
 أدناه:المخصص 

  

 
Qualification 


Work Experience 

 
Application Fee Payment Information 
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 List of Programs البرامجقائمة 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

For staff use only 
I certify that the following submitted documents required for registration and admission to the programme are complete and verified as correct, authentic, and valid. 

 

 Transcript of Records Copy of Passport  Copy of Smart Card 
 Equivalence Certificate  Diploma Certificate  Course Descriptor 
 Others _________________________________________  Certificate of Good Conduct  Letter/Certificate of Employment 

 

Staff Name: __________________________________             Signature: _____________________                     Date: ______________________ 

 Extended Diploma Programs برامج الدبلوم المطور

 Evening مسائي  Morning صباحي   Specialization التخصص

 Electrical/Electronics Engineering   EDEEM1   EDEEE1 الكهربائية واإللكترونيةالهندسة 

 Vehicle Technology   EDMVM1   EDMVE1  السياراتا تكنولوجي

 Mechanical Engineering   EDMEM1   EDMEE1 الهندسة الميكانيكية

 (المدنية الهندسة) العمرانية والبيئة اإلنشاءات
Construction and Building Environment 
(Civil Engineering) 

  EDCEM1   EDCEE1 

 Engineering (Mechatronics)   EDMTM1   EDMTE1 س(كترونالميكا) الهندسة

 IT (Software Development)   EDSDM1   EDSDE1 )تطوير البرمجيات( تقنيات نظم المعلومات

 IT (Networking and Systems Support)    EDNSM1   EDNSE1 (دعم)الشبكات ونظم التقنيات نظم المعلومات 

 Art and Design (Graphic Design)   EDGDM1   EDGDE1 )التصميم الجرافيكي( مالفنون والتصمي

 Art and Design (3D Design)   EDIDM1   EDIDE1 (ثالثي االبعاد)التصميم الفنون والتصميم 

 هندسة العمليات والصيانة )األجهزة والتحكم(
Operations & Maintenance Engineering 
(Instrumentation & Control) 

  EDOMM1   EDOME1 

 Agriculture   EDAGM1   EDAGE1 الزراعة

 National Diploma Programs  الوطنية ابرامج الدبلوم

 Evening مسائي  Morning صباحي   Specialization التخصص

 Chemical Process and Maintenance    NDCPM–6   NDCPM-6 العمليات الكيميائية والصيانة

 Business (Human Resources)   NDBHR-6   NDBHR-6 )الموارد البشرية(إدارة األعمال 

 Business (Accounting)   NDBAC-6   NDBAC-6 )المحاسبة(إدارة األعمال 

 Business (Office Management)   NDBOM-6    NDBOM-6 (اإلدارة المكتبيةإدارة االعمال )

 Islamic Banking and Finance   NDIBF-6   NDIBF-6 لصيرفة اإلسالمية والتمويلا

 Other Programs  برامج أخرى

 Evening مسائي  Morning صباحي  Specialization التخصص

 Diploma in Travel & Tourism Operations   DTTO   DTTO لسفر والسياحةعمليات ادبلوم 

 Higher National Diploma Programs العليا الوطنية اومالدبلبرامج 

 Evening مسائي  Morning صباحي  Specialization التخصص

الكهربائية واإللكترونية ةالهندس  Electrical & Electronics Engineering  - -   HNDEEE1 

الميكانيكية الهندسة  Mechanical Engineering  - -   HNDMEE1 

(الهندسة المدنية) نشاءات والبيئة العمرانيةاإل  
Construction and Building Environment 
(Civil Engineering) 

 - -   HNDCEE1 

 Computing  - -   HNDITE1 الحوسبة

 Engineering (General Engineering)  - -   HNDGEE1 الهندسة )الهندسة العامة(

 Higher National Diploma Programs يالوطني العالبرامج الدبلوم 

 Evening مسائي  Morning صباحي   Specialization التخصص

 Chemical Engineering  - -   HNDCHE-7 لهندسة الكيميائيةا

 Business (Human Resources)  - -   HNDHR-7 )الموارد البشرية(إدارة األعمال 

 Business (Accounting)  - -   HNDAC-7 )المحاسبة(إدارة األعمال 
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 اتفاقية التدريب
 

 .في شهادة القبول حسب المواعيد المقررةالذي تم قبولي فيه اللتحاق بالبرنامج ا .1
 يخ التسجيل في البرنامج. إنهاء جميع متطلبات التخرج خالل خمس سنوات كحد أقصى من تار .2
فسوف يتم تطبيق  يلتدريباوأما في حال االنسحاب من البرنامج  .االلتزام بدفع الرسوم المقررة واستكمال جميع اإلجراءات الالزمة قبل بدء العام التدريبي .3

   التالية:اإلجراءات 
 .نسحاب قبل بدء البرنامج التدريبيسيتم استرجاع المبلغ كامالً عند اال (1
  .من الرسوم عند االنسحاب خالل األسبوع األول والثاني %50يتم استقطاع س (2
  .عند االنسحاب في األسبوع الثالث لن يتم استرجاع الرسوم (3

 باللوائح واألنظمة والقوانين المعمول بها أو التي يضعها المعهد مستقبال وعلى األخص ما يلي: يجب على المتدرب االلتزام .4

 لتدريبية في أوقاتها المحددة.أداء جميع الواجبات ا 

 احترام الهيئة التدريبية واإلدارية وجميع الزمالء والزميالت في المعهد. 

 .التقيد بالسلوك واألخالق المهذبة التي تتماشى مع األعراف والتقاليد ولبس المالبس الالئقة بالمعهد 

  داخل الورش والمختبرات.قواعد األمن والسالمة وارتداء مالبس وأحذية السالمة جميع بالتقيد 

  جميع التعليمات الخاصة باستخدام أجهزة الحاسوب وعدم العبث بالبرامج المستخدمة أو الشبكة المعلوماتية.بالتقيد 

 .مراعاة حقوق الملكية الفكرية عند تصوير أو نسخ أي مطبوعات أو استخدام برامج الحاسوب 

 للتدريب وفي األنشطة الالصفية. التقيد باالنضباط والهدوء خارج األماكن المخصصة 

 .إغالق جميع الهواتف النقالة وأجهزة المناداة داخل المباني والصفوف والورش والمختبرات وفي قاعات االمتحان 

  من أثاث، عدم ذلك غيروالمحافظة على مباني المعهد ومنشآته وتجهيزاته من حيث: عدم الكتابة أو الرسم على الجدران أو الطاوالت أو األبواب أو الخزائن 
 رمي أعقاب السجائر أو األوساخ في ساحات المعهد والمحافظة على حدائقه، وعدم العبث بأدوات المعهد وتجهيزاته.

 .المشاركة في حلقات التوجيه واإلرشاد التي يقيمها المعهد، والمثول في حالة االستدعاء من قبل أي جهة إدارية بالمعهد 

  القبول والتسجيل في حالة تغييرها )مثل العنوان، رقم الهاتف، ...(. مكتب لدىللمتدرب تحديث المعلومات الشخصية 

 .حمل بطاقة المتدرب طوال فترة التواجد بالمعهد وإبرازها لموظفي األمن وأعضاء الهيئة التدريبية واإلدارية عند طلبها 
 يمات المعمول بها في المعهد. وعلى األخص:كل إخالل بالقوانين واللوائح والقرارات والتعل سلوكيةيعتبر مخالفة  .5

 ت المعهد.د، أو القسم أو الدائرة، أو منشآاألفعال المخلة بأنظمة وقوانين المعه 

 .االمتناع المدبر عن حضور المحاضرات، وتعطيل الدراسة، أو التحريض عليه 

 ي أنظمة ولوائح المعهد بالمواظبة عليها.االمتناع بدون عذر مقبول عن األعمال أو األنشطة األكاديمية األخرى التي تقض 

  المتحانات والهدوء الواجب ورسائل الدراسات العليا، أو اإلخالل بأنظمة ا التخرج ومشاريعالغش أو الشروع فيه، أو المساعدة عليه في االمتحانات أو البحوث
 توافره فيها.

 ألخرى في المعهد.اإلخالل بالنظام الذي تقتضيه المحاضرات والنشاطات األكاديمية ا 

 .أية إهانة، أو إساءة، أو اعتداء يصدر عن المتدرب تجاه عضو هيئة التدريس في المعهد، أو ألي من العاملين، أو المتدربين فيه 

 شترك يي أية مناسبة ، و فجهأي قول، أو فعل يرتكبه المتدرب يكون ماساً بالشرف، أو الكرامة، أو األخالق، أو مخال بحسن السيرة والسلوك داخل المعهد أو خار
 فيها المعهد، أو أي نشاط يقوم به، او خالل استخدام مواصالت المعهد.

 .أي تزوير يقوم به المتدرب في وثائق المعهد، أو استعمال هذه الوثائق 

  أو أية ي المعهدفمن الجهات المختصة أي توزيع لنشرات، أو إصدار لمجالت حائط بالمعهد، أو جمع لتوقيعات، أو تبرعات، دون الحصول على ترخيص مسبق ،
 إساءة الستعمال الترخيص الممنوح لممارسة األنشطة المذكورة.

 الل بقيم الوحدة الوطنية.مناهضة المؤسسات الشرعية، أو اإلخالدعوة ل 

 ة واعد التنظيميخل بالقياالشتراك في أي نشاط  الدعوة إلى أي تنظيم داخل المعهد، أو المشاركة فيه من غير ترخيص مسبق من الجهات المختصة في المعهد، أو
 فيه.

  ا.ارف عليهالمجتمع البحريني وقيمه الدينية واالجتماعية واألخالقية المتع وتقاليدعدم االلتزام بالمظهر الالئق المناسب المتفق مع عادات 

 مة داخل الورش والمختبرات.عدم االلتزام بقواعد األمن والسالمة وعدم ارتداء مالبس وأحذية السال 

 .إتالف ممتلكات المعهد الثابتة أو المنقولة، أو إساءة استعمالها 

 ترخيص مسبق من الجهات المختصة. االعتصام داخل حرم ومباني المعهد، أو االشتراك في مظاهرات بدون الحصول على 

 .إحداث أي ضوضاء دخل حرم المعهد 

 المعهد داخل به المصرح رغي الفوتوغرافي والمرئي التصوير يمنع. 
لخاصة اإلعالنات ا ات ولوحاتمتابعة جميع النشرد، وعليه ال يجوز للمتدرب االعتذار بالجهل بالقوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المعمول بها في المعه .6

 ها المعهد.نين يصدرات الغياب وغير ذلك من أنظمة وقوابالمستجدات والقرارات المتعلقة بأنظمة المعهد والجداول الدراسية وجداول االمتحانات وإنذار
 ب رسمي أثناءسليم خطايلتزم المتدرب / المتدربة بإبالغ مكتب القبول والتسجيل في حالة حصوله على بعثة أو منحة من جهة عمله أو أي جهة أخري وذلك بت .7

ة رسوم التدربيلك فع الذدارة شئون المتدربين من قبل الجهة الكافلة ويترتب على تقديمه لطلب الدراسة بالمعهد أو خالل فترة دراسته بالمعهد إلي مدير إ
 ن من الموافقات الحكومية والخاصة.المعتمدة للمبتعثين والمكفولي

أو المدنية  لية الجنائيةالمسئوب كل متدرب يخالف أحكام القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المعمول بها في المعهد، يجازى تأديبياً، وذلك مع عدم اإلخالل .8
 .عند االقتضاء

 فيه. نتظام المسجلر عن االالموافقة على الحضور للمعهد في أي من الفترتين الصباحية أو المسائية ألداء االمتحانات الفصلية حسب الجدول المعلن، بغض النظ .9
 لى المتدرب.تأديبي ع المنقولة وغير المنقولة وال يحول ذلك دون توقيع جزاءالمتدرب بالتعويض المادي عن أي أضرار يتسبب بها لممتلكات المعهد  يلتزم .10
 WFة و يصدر له درج ئييحرم من دخول اإلمتحان النهاأو أكثر في أي مقرر من المقررات التدريبية خالل الفصل التدريبي  %25في حالة تغيب المتدرب لمدة  .11

 ات.في تلك المقرر
 التالية: ي الحاالتإدارة المعهد قرار بالفصل من المعهد ف ، تصدرلمخالفات المسلكية لمتدربي معهد البحرين للتدريبالئحة امع عدم االخالل بأحكام  .12

  األعمال اإلرهابية والتخريبية. أو مخلة بالشرف واألمانةصدور حكم بجناية أو جنحة 
  الصحية عند  بالحالة من اللجان الطبية بوزارة الصحة أو عدم إعالم المعهداإلصابة بمرض يعيق عن مواصلة التدريب أو يؤثر على اآلخرين وذلك حسب قرار

 تقديم طلب االلتحاق.
  

 

 على الحصول على تدريب في معهد البحرين للتدريب ، وفقًا للشروط المذكورة أعاله.أنا  أوافق 
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Training Agreement 

1. Enroll in the program, for which I was admitted, as per the dates set in the admission letter. 

2. Completion of all graduation requirements within a maximum of five years from the enrollment date. 

3. Commitment to pay the set fees and complete all required procedures before the start of the training year. In case of withdrawal from a training program, the 
following procedures shall be applied: 

1) The full amount will be refunded upon withdrawal before the start of the training program. 

2) 50% of the fees will be deducted upon withdrawal during the first and second weeks. 
3) Fees will not be refunded upon withdrawal in the third week.  

4. The trainee must abide by the rules, regulations and laws, applied or set by the Institute in the future, particularly, the following: 

 Perform all training assignments as per the scheduled time. 

Respect the training and administrative staff and all colleagues at the Institute .  

 Adhere to good behavior and morals that are in line with the customs and traditions and wear proper clothes at the Institute.  

 Adhere to all safety and security rules and wear safety clothing and shoes in workshops and laboratories.  

 Comply with all instructions concerning the use of computers and not tampering with the programs used or the information network.  

 Take into account intellectual property rights when copying or photocopying any publication or when using computer software.  

 Comply with discipline outside the areas allocated for training and extra-curricular activities.  

 Switch off all mobile phones and pagers inside buildings, classrooms, workshops, laboratories and exam halls.  

 Preserve BTI premises, buildings and facilities in terms of: Not writing or drawing on walls, tables, doors, cupboards or other furniture; not throwing cigarette 
butts or dirt in the yards; preserve the gardens, and not tamper with the Institute's tools and equipment.  

 Participate in the guidance and counseling sessions organized by BTI, and appear in case of summoning by any administrative body in the Institute.   

 Update the personal information of the trainee at the Admissions and Registration division, in case of change (such as the address, telephone number, 

...).  

 Keep the trainee card while being at the Institute and show it, upon request, to the security staff and members of the training and administrative staff. 

5. Every breach of laws, regulations, decisions and directives in force applied at the Institute, is a violation of behavioral policies,  particularly the following:  

 Acts violating the laws and regulations of the Institute, the division of the department or the Institute's premises.  

 Intentional absence from classes, disruption of study, or incitement to it. 

 Abstain without acceptable excuse for other academic work or activities that are regulated by the Institute's laws and regulations.  

 Cheating, initiation to cheat,  assisting  in examinations, research or graduation projects  Postgraduate studies, or disruption of examination systems 
and conditions.  

 Disruption of the system required in classes and other academic activities at the Institute.  

 Any insult, abuse, or violation caused by the trainee to a faculty member, or any employee or trainee of the Institute.  

 Any words or action, committed by the trainee, that violates honor, dignity, or morality or considered as a breach of good conduct and behavior inside 
or outside the Institute, in any occasion involving the Institute, or during any activity performed by or through the use of BTI transportation.  

 Any forging in issuing or using BTI documents, carried out by the trainee. 

 Any distribution of publications, issuance of wall magazines at the Institute, collection of signatures or donations, without prior authorization from the 

competent authorities at the Institute, or any abuse of the license granted for such activities. 

 Incitement to oppose the legitimate institutions or violating values of national unity.  

 Calling for the organization of political parties within the Institute, participation in it without prior authorization from the competent authorities at the 
Institute or participating in any activity that violates the regulations of the Institute.  

 Lack of commitment to the proper and appropriate appearance that is consistent with the customs and traditions of Bahraini society and its recognized 
religious, social and ethical values.  

 Non-compliance with the rules of safety and security as well as the use of proper uniform and safety shoes in workshops and laboratories.  

 Destruction or misuse of the Institute's fixed or movable property. 

 Participate in sit-ins inside BTI campus and premises, or participate in demonstrations without obtaining  prior authorization from the authorities 
Competent.  

 Make noise inside the campus. 

 Unauthorized photography within the Institute is not allowed.  

6. Trainees should not use ignorance of laws, regulations, decisions and instructions applied at the Institute, as an excuse. They  should follow all bulletins, 
boards concerning developments and decisions related to the Institute regulations, training schedules, exams schedules, absence notices and other regulations 

and laws issued by the Institute.  

7. The trainee shall inform the Admission and Registration Office in the event of receiving a sponsorship or grant from his employer or any other institution, by 

submitting an official letter from the sponsoring body, with his/her application for training or during his/her training period at the Institute to Trainees’ Affairs 
Director; the approved training fees for trainees who received scholarships and sponsorships based on the public and private approvals.    

8. Without prejudice to criminal or civil liability if necessary, disciplinary action shall be taken against any trainee who violates the provisions of the laws, 
regulations, decisions and instructions in force at the Institute. 

9. Approve to attending the Institute in the morning or evening periods for the performance of the semester examinations as per the announced schedule, 

regardless of the regularity recorded therein. 

10. The trainee undertakes to pay for any damages caused by him/her to the movable and immovable property of the Institute; that does not preclude the 
imposition of a disciplinary penalty on the trainee. 

11. If the trainee’s absence exceeds 25% or more in any of the training units during the training semester; he/she is prohibited from the final exams and receives a 

WF in the units concerned. 

12. Without prejudice to the provisions of the disciplinary regulations of BTI trainees, the management of the Institute shall issue a decision to dismiss the trainee 

from the Institute in the following cases:  

 Receiving a verdict of a felony or misdemeanor that violates honor and or acts of terrorism and sabotage.  

 Having a disease that hinders the continuation of training or affects others, as per the decision of the medical committees at the Ministry of Health, or 
in the event of not informing the Institute of the health state when applying for the Institute.  

 

 I, hereby agree to get training at Bahrain Training Institute, in accordance to the above mentioned 

conditions. 
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