استمارة التسجيل
البرامج التدريبية لمعهد اإلدارة العامة
التدريب اإللكتروني

البرنامج التدريبي:

اسم الدورة............................................................................................................................................ :
التاريخ:

إلى 2102 /......./....... :

من2102 /......./....... :

المعلومات الشخصية للمشارك:

* االسم الكامل.............................................................................................................................................:
الجنسية................................................. :
الجنس:

ذكر

* رقم البطاقة السكانية:

تاريخ الميالد:

انثى

*الوزارة ......................................................... :الدائرة .......................................................................... :
*المسمى الوظيفي .............................................................. :أعلى مؤهل دراسي .......................................... :
*الهاتف:

* النقال:

فاكس:
*البريد اإللكتروني:
*

الرجاء ملئ البيانات بالكامل وذلك للضرورة وفي حالة عدم ملئ هذه البيانات سيعتبر التسجيل ملغي.

إجراءات التسجيل:
يجب تعبئة نموذج التســــجيل وإرسال نسخة إلكترونية من االستمارة مع نسخة من البطاقة السكانية من قبل المخولين لدى الوزارة  /الهيئة على العنوان
التاليRegistration@bipa.gov.bh :
القبول والموافقة:

 .1اسم المشارك....................................................................................................................................:
التوقيع  .............................................................. :التاريخ ................................................................ :
 .1اسم المخول ................................................................................................................................... :
التوقيع ......................................................... :التاريخ ........................................................................ :
للحصول على مزيد من المعلومات
دائرة التسجيل
معهد اإلدارة العامة
ص.ب  ،76167ضاحية السيف ،مملكة البحرين
رقم الهاتف ،+973-17383838 :رقم الفاكس، +973-17383832:

البريد االلكتروني ، Registration@bipa.gov.bh:
1

الموقع االلكترونيwww.bipa.gov.bh:

استمارة التسجيل
البرامج التدريبية لمعهد اإلدارة العامة
األنظمة واللوائح:
بموجب المشــاركة في برنامج معهــد اإلدارة العامــة ،يقبل ويوافــق المشـــارك على األنظمة واللوائح التاليــة:

أ.

أنظمة عامة:












ب.

تبدأ الدورة االلكترونية في بداية كل شهر وتستمر لمدة شهر واحد فقط.
ينتهي التسجيل ألي دورة إلكترونية بتاريخ  11من كل شهر.
سيتم إرسال بريد إلكتروني لتأكيد التسجيل مرفقا بتفاصيل الدورة واالرشادات.
في حالة عدم تمكن المشارك من دخول الدورة خالل الفترة المحددة يجب اعتماد المبررات من قبل مخول
الوزارة وإرسالها للمعهد للنظر فيها.
في حالة إلغاء تسجيل المشارك في خالل اسبوع واحد قبل بدء الدورة يؤجل التسجيل لمدة شهر واحد فقط.
في حالة انسحاب المشارك بعد بدء الدورة يمنع المتدرب من المشاركة في الدورات اإللكترونية لمدة  6اشهر.
يرجى االلتزام بالمتطلبات االدارية للدورة.
يرجى المحافظة على اسم المستخدم والرقم السري وعدم مشاركتها مع الغير.
استخدام النظام ( )LMSبصورة سليمة.
االلتزام بمعايير وقوانين المنتدى.
يحق للمتدرب التسجيل لدورة إلكترونية واحده كل شهر ،وفي حالة اجتيازها يسمح له بالتسجيل لدورة جديدة.

الشهادات:
سوف يتم إصدار الشهادات فقط للمشاركين الذين التزموا بتنفيذ جميع متطلبات البرنامج:




اجتياز المشارك الحد االدنى لعدد الساعات المطلوبة للدورة.
اجتياز المشارك التقييم البعدي في الدورة والحصول على نسبة  %10على االقل.
المشاركة في االنشطة والمنتديات المصاحبة للدورة وذلك حسب متطلبات الدورة.
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