
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 _____________ ______ الرقم: _______ ________ اسم المتدرب: ___________________________________ 

نامج: ____________________ أرقام اإلتصال:   ______ _ المجموعة: _  __________ ____  __________ ____ رمز البر

 _____ _ ______ __ أخرى _________    حالة وفاة   عذر طبر       سبب الغياب: 

 

ات الغياب:  ة الغياب بعذر مع ذكر رقم واسم المادةفبر  يجب كتابة تاري    خ كل امتحان وقع خالل فبر

 

 
  جدول االمتحانات النهائية

ن
ن ف  تاري    خ االمتحان رقم المادة اسم المادة كما هو مبي 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

وط قبول األعذار   : يجب  – شر  عند تقديم العذر مراعاة ما يل 

  مدة ال تزيد عل  .1
ن
 أيام من انتهاء موعد االمتحان عل أن يتم تقديم النسخة األصلية منه.  3تقديم العذر ف

، ختم يتم قبول األعذار الطبية الصادرة من المستشفيات والمراكز الصحية الحكومي .2 ط وجود ختم المركز الصح  ة، ويشبر

 بيب، وختك التسلسل عل العذر. الط

ط وجود ختم الطبيب ورصيد الدفع مع العذر.  .3  يتم قبول األعذار الصادرة من العيادات الخاصة، ويشبر

 عند تقديم عذر وفاة أحد األقارب يجب بيان صلة القرابة.  .4

  وقت تسليم العذر.  5يجب عل كل متدرب دفع مبلغ  .5
ن
 دينار رسوم إعادة كل امتحان ف

ن الذين تم قبول أعذارهم استالم رسالة قبول العذر من الموظف المختص. عل جم .6  يع المتدربي 

7.   
ن
  الوقت المحدد، وسيتم رصد تقدير "راسب" ف

ن
وط السابقة، أو لم يتم تسليمه ف   الشر

ن
لن يتم قبول أي عذر لم يستوف

 االمتحان. 

  هذه االستمارة .8
ن
  تم إطائها ف

 . يتحمل المتدرب صحة ودقة المعلومات البر

 ______ ____ : _____________ التاري    خ  ______ ____ توقيع المتدرب: _____________ 

 ______ ____ : _____________ التاري    خ  ______ ____ : _____________ اسم المستلم   

 ب القبول والتسجيلمكت
ة االمتحانات النهائية  استمارة تسليم أعذار الغياب خالل فبر

  للفصل التدريبر  
ن
 2021-2020الثان

initiator:fatima.alansari@bti.moe.bh;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:a0dcd6188e30c244a5295c936fbf0b72



 

 لدفع الرسوم، يرجر اتباع الخطوات التالية: 

 

 البنفت نر   الدخول إىل تطبيق  .1

  )فوري+( .2
ن
ون  إختيار خدمة الدفع اإللكبر

 المتدربة/  تحديد الحساب البنك  للمتدرب .3

 BH06NBOB00000088511286إدخال رقم األيبان خاص بمعهد البحرين للتدريب  .4

 رسوم الخدمة دفع   .5

بعد إتمام عملية الدفع يجب عل المتدرب / المتدربة إرسال رقم العملية للمعاملة مع  .6

  خدمة البنفت نر  
ن
واألستمارة تسليم تحويل المبلغ منه و الذي تم  الرقم الهاتف المسجل ف

  مكتب القبول و التسجيل   األعذار مع ارفاق العذر الطبر  بعد ملئها 
يد إىل موظفن عل البر

  
ن
ون  admission@bti.moe.bhاأللكبر

7.   
مكتب القبول و التسجيل مأل الملف )المرفق( و إرساله إىل مجموعة يجب عل موظفن

 المبالغ مع التقرير الماىل  للبنكالخدمات المساندة ليتم مطابقة 

يتم إصدار رصيد دفع للمتدرب/المتدربة و إرساله إىل مكتب القبول و التسجيل إلتخاذ  .8

 اإلجراءات الالزمة. 
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