إدارة شؤون المعاهد المهنية

Directorate of Vocational Institutes Affairs

Form No. )A -10( استمارة رقم
طـلب إضافـــــة مجــــــــال تـــــدريبي

Request for Adding Training Field
رقم الطلب

Request No.

رقم الترخيص

License No.

اسم المؤسسة التدريبية

Training Organization
Name

اســم المــــالك

Owner’s name


Organization Type

Management and Business Training
Centers and Institutes
 Vocational and Technical Centers and
Institutes

 مراكز ومعاهد التدريب اإلداري والتجاري
المـراكز والمع ـاهد المهنيـة والتقنيـة

: المجال التدريبي الجديد المراد اضافته

 New Training Field to be Added:

مراكز ومعاهد التدريب اإلداري والتجاري

Management and Business Training Centers and Institutes
 001 Occupational Health and Safety (Theoretical)
 002 Commercial and Administrative
 003 Information Technology
 004 Travel and Tourism
 005 Languages
 006 Others. (Please specify)

)الصحة والسالمة المهنية ( نظري
البرامـ ـ ـ ـ ـج اإلداري ـ ـ ـ ـة
تكنلوجيا المعلومات
السفـ ـ ـر والسياح ـ ـ ـ ـة
اللغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات
) (يرجى ذكرها:أخرى

001
002
003
004
005
006

الصحة والسالمة المهنية
ال ـ ـهنـ ـ ـ ـدس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
التموين والفندقة
المكياج والتجميل
) (يرجى ذكرها:أخرى

007
008
009
010
011

Required Documents:
Amended organizational structure of the institution.
2. The Headquarters amended map.
3. Copy of trainer approval from Evaluation and Inspection section at
the Ministry.
4. Fill in the form for proposed training programs.






:المستندات المطلوبة

.الهيكل التنظيمي المعدل للمؤسسة

.1

.نسخة من ترخيص مدرب من قسم التقييم والتفتيش بالوزارة

.3

1.

ختم المؤسسة التدريبية

.خارطة المقر المعدلة

.ملء االستمارة الخاصة بالبرامج التدريبية المقترحة

.2
.4

الهـــاتـف

Tel

الهاتف النقـال

Mobile

الفــــاكس

Fax

البريد االلكتروني

E-mail

التــاريـخ

Date

توقيــع المــالك
الممثـــــل

Owner/representative
Signature

For Official Use لالستعمال الرسمي
Comment:








المراكز والمعاهد المهنية والتقنية

Vocational and Technical Centers and Institutes
 007 Occupational Health and Safety
 008 Engineering
 009 Catering and Hospitality
 010 Beautician Programmes
 011 Others. (Please specify)

Training Organization stamp

نــوع المؤسسة



------------------------------------- ----------- ---------------------------------- ---------------------------- -

:التعليـق

------------------------------- ------------------------------------------------------------ ----------------------------- ----------------------------------

Date

Version4 (10A-18)

التاريخ

Signature

) –مملكة البحرين00973( 17873930  – هاتف32333 :ب.ص
P.O.Box 32333 – Tel.: (00973) 17873930 - Kingdom of Bahrain - website: www.mlsd.gov.bh

التـوقيع

قسم تراخيص التدريب

Adding a New Training Field
Management and Business Training Centers and Institutes:
Institutions that offer training programs in the field of administrative
and commercial occupations approved by Ministry of Labour & Social
Development.

001 Occupational Health and Safety (Theoretical)
1.

Hiring full-time Trainer in the field you want to add.
2. That does not require programs to reach practical part
of training outputs.

002 Commercial and Administrative
1.
2.

Hiring full-time Trainer in the field you want to add.
Providing at least the training hall.

003 Information Technology
1.

Hiring full-time Trainer in the field you want to add.

2. Providing at least a computer lab equipped in
accordance with the requirements of the programs to
be implemented.

004 Travel and Tourism
1.

Hiring full-time Trainer in the field you want to add.

005 Languages
1.

Hiring full-time instruction in the field you want to
add.

Vocational and Technical Centers and Institutes:
That provides vocational or technical training that consists of wide
practical activities in the field of Technical and Crafts occupations
approved by Ministry of Labour & Social Development.

007 Occupational Health and Safety
1. Hiring full-time Trainer in the required field.
2. Workshops meet the requirements according to the
proposed programs.

008 Engineering
1. Hiring full-time Trainer in the required field.
2. Workshops meet the requirements according to the
proposed programs.

009 OR Catering and Hospitality
1. Hiring full-time Trainer in the required field.
2. Workshops meet the requirements according to the
proposed programs.

010 OR Beautician Programmes
1. Hiring full-time Trainer in the required field.
2. Workshops meet the requirements according to the
proposed programs.

معايير وشروط طلب إضافة مجال تدريبي للمؤسسة التدريبية الخاصة
:مراكز لمعاهد التدريب اإلداري والتجاري

المؤسسات التى تقدم برامج تدريب فى مجال المهن اإلدارية والتجارية التي توافق
.عليها و ازرة العمل والتنمية االجتماعية

) الصحة والسالمة المهنية (نظرى001
. توظيف مدرب بدوام كامل فى المجال المطلوب.1
. أن ال تتطلب البرامج جزءا عمليا للوصول إلى مخرجات التدريب.2
 البرامج اإلدارية002
. توظيف مدرب بدوام كامل فى المجال المطلوب.1
. توفير ماال يقل عن قاعة تدريبية.2
 تكنلوجيا المعلومات003
. توظيف مدرب بدوام كامل فى المجال المطلوب.1
 توفير ماال يقل عن مختبر حاسوب مجهز وفق متطلبات البرامج.2
.المراد تنفيذها
 السفر والسياحة004
. توظيف مدرب بدوام كامل فى المجال المطلوب.1
 اللغــــــــــــــــــــــــات005
. توظيف مدرب بدوام كامل فى المجال المطلوب.1
:المراكز والمعاهد المهنية والتقنية

المؤسسات التى تقدم برامج تدريب حرفية أو فنية تتكون من أنشطة عملية وتطبيقية
واسعة فى مجال المهن الحرفية والفنية والتى توافق عليها و ازرة العمل والتنمية
.االجتماعية

 الصحة والسالمة المهنية007

. توظيف مدرب بدوام كامل فى المجال المطلوب.1
. ورش مستوفية لالشتراطات حسب البرامج المقترحة.2
 الهندسة008
. توظيف مدرب بدوام كامل فى المجال المطلوب.1
. ورش مستوفيه لالشتراطات حسب البرامج المقترحة.2
 التموين والفندقة009
. توظيف مدرب بدوام كامل فى المجال المطلوب.1
. ورش مستوفيه لالشتراطات حسب البرامج المقترحة.2
 المكياج والتجميل010
. توظيف مدرب بدوام كامل فى المجال المطلوب.1
. ورش مستوفية لالشتراطات حسب البرامج المقترحة.2

