
 
Delmon Academy for  

Computer & Managerial Sciences 

P.O.Box:  2469 

Kingdom of Bahrain 
Tel:  973-77111176 
E-Fax:  17910884 

E-Mail:  Info@ delmonacademy.com 

 أكاديمية دلمون  

 للكمبيوتر والعلوم اإلدارية 

 2469ص.ب.:  

 مملكة البحرين 

 77111176-973هاتف:  

  17910884 -973الفاكس اإللكتروني:
 Info@ delmonacademy.comاأليميل:  

Registration Form 
                           التاريخ:             

 برنامج: ال اسم

 

 من فضلك امأل التفاصيل من واقع جواز سفرك: 

 

 التفاصيل الشخصية 

 

 االسم األول:  االسم الثاني: 
 
 

 االسم األخير:   لقب العائلة: 
 

          رقم البطاقة السكانية
 

 

       رقم جواز السفر
 
 

  الجنسية
   

نوعال  ذكر   انثى  
 

 

          -      رقم الموبايل
 
 

  االيميل الشخصي
 

  مجمع  طريق  شقة  بناية :العنوان
 
 

  ص.ب   المدينة
 

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

 
 

 تعهد
 

انا المتدرب المذكور اعاله  افق أوث والكواراألزمات  في حال حدوث

الموقع  ( من خالل دعن بعالتدريب )على في استمارة التسجيل 

لذلك د والتزم به وفق الجدول التدريبي المعكاديمية دلمون االلكتروني أل

من اكاديمية دلمون بما يحقق اهداف التدريب ونواتج التعلم المطلوبة 

يحق لي الحضور لألكاديمية ألداء االمتحانات  و، للبرنامج المسجل فيه 

مملكة   في تحدثقد التي والكوارث األزمات  فترة وذلك اثناء الدولية

البرنامج التدريبي متطلبات انجاز ي وحتى ال تؤثر على مهارات البحرين

. 

                    

  توقيع المتدرب
 

 

 

من فضلك :- هل لديك أقارب بالمعهد ؟ ) نعم       ( )ال        ( اذا كانت االجابة 

--------------------------------بنعم اكتب اسم الموظف والقسم الذي يعمل به:  

 تعليمات هامة: 
 

الحق في إلغاء أو تأجيل تحتفظ االكاديمية بلطلب . لجميع الدورات تخضع * 

المسؤولية ، ذلك ضروريا وفقا تحمل الدورات في وقت قصير دون أي خسارة أو 

.لتقديرها المطلق  
 

 المستندات المطلوبة
 صورة من جواز السفر -1

ةالسكانينسخة من البطاقة  -2  

 صورة شخصية -3

 خطاب الجهة الكافلة اذا كان المتدرب مكفول -4

 نسخة من المؤهالت العلمية التي حصلت عليها -5

 
 

 

 االحتياجات الخاصة:

 

 اإللغاء و استرداد الرسوم:
 . ما دفعه بالكامل لمتدرباذا ألغت األكاديمية البرنامج يسترد ا -1

برنامج عليه ان  قبل بداية ال المتدربمن جانب  اذا كان االنسحاب -2

اذا كان   سعر البرنامج % من50ويسترد  مأل استمارة االنسحابي

 الرسوم.المتدرب ال يسترد  لبرنامجنسحاب بعد بداية ااال

 . من أسبوعين الى أربع أسابيعتستغرق استرجاع الرسوم -3

المتدرب المدعوم من تمكين يلتزم بالحضور وإنهاء البرنامج  -4
المسجل فيه ،اذا رغب في االنسحاب بعد بدء البرنامج التزم بدفع 

 قيمة البرنامج كامالً. 

 :اتفاق التسجيل

أشهد أن المعلومات التي قدمت لي على هذا -

 الطلب هي دقيقة وكاملة.

لقد قرأت وفهمت األحكام والشروط الواردة بشأن رسوم التعليم  -

. الرسوم والرسوم والمتطلبات و سياسة إلغاء واسترداد  
 

 

  توقيع المتدرب
 

 

     /   /   التاريخ
 

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

Office Use Only أكاديمية دلمون 
 

  سجل بواسطة 

 

     /   /   التاريخ

 

          :رقم الطالب

 

  التعليق

 

  :توقيع المسجل
 

 

 هل تعاني من مرض مزمن أو اعاقة؟  نعم  )       ( /  ال )       (    

مع    ----------------اذا كانت االجابة )نعم( اذكر نوع المرض: 

قرير طبي.تتسليم   

(       (  جسدية )       (   بصرية )    اذكر نوع االعاقة: سمعية )    

---------------- أخرى اذكرها :  

للمعهد الحق في فصل المتدرب في حالة اكتشاف اخفاء الحالة  *

المرضية للمتدرب وال يتحمل المعهد اي مسئولية عن ما قد يتعرض 

                                            له المتدرب اثناء التدريب بالمعهد. 
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 اتفاق بين األكاديمية والمتدرب 

ة بين وضع هذا االتفاق بين أكاديمية دلمون للكمبيوتر والعلوم اإلدارية والمتدرب من أجل تنظيم العالقة بين الطرفين وذلك لضمان سير العالق
 الطرفين بمهنية عالية حيث يوافق الطرفين على اآلتي: 

 واجبات المتدرب: 

 ذي تم قبوله فيها حسب المواعيد المحددة من قبل أكاديمية دلمون للكمبيوتر والعلوم اإلدارية.االلتحاق بالدورة التدريبية ال -1
 االلتزام بدفع الرسوم المقررة واستكمال جميع اإلجراءات الالزمة قبل البدء فى الدورة التدريبية. -2

 -بال وعلى األخص ما يلي:االلتزام باللوائح واألنظمة والقوانين المعمول بها والتي تضعها األكاديمية مستق -3

 أداء جميع الواجبات التدريبية فى أوقاتها المحددة.  ▪
 بما في ذلك المالبس الالئقة باألكاديمية.  دالتقيد بالسلوك واألخالق المهنية التى تتماشي مع األعراف والتقالي ▪
 احترام الهيئة التدريبية واإلدارية وجميع الزمالء والزميالت باألكاديمية.  ▪
 بجميع قواعد األمن والسالمة باألكاديمية. )للمزيد يرجى مراجعة دليل الصحة والسالمة(التقيد  ▪
 التقيد بجميع التعليمات الخاصة باستخدام أجهزة الحاسب اآللي وعدم العبث بالبرامج المستخدمة أو الشبكة العنكبوتية . ▪
 الالصفية. اة التقيد باالنضباط والهدوء خارج األماكن المخصصة للتدريب وفى األنشط ▪
 إغالق جميع الهواتف النقالة داخل األكاديمية والصفوف والمختبرات وفى قاعات االمتحان. ▪
في األماكن المحافظة على مباني األكاديمية والمنشآت والتجهيزات وغيرها من أثاث ، وعدم التدخين داخل مبني األكاديمية إال  ▪

 صصة لهذا الغرض داخل األكاديمية. المخ
 المشاركة فى حلقات التوجيه واإلرشاد التى تقيمها األكاديمية لدعم المتدربين. ▪
 رقم الهاتف (  –تحديث المعلومات الشخصية للمتدرب لدي مسئول التدريب فى حالة تغييرها ) مثل العنوان  ▪
 فى نتيجة الدورة التدريبية .  WFد له درجة% أو أكثر فى الدورة المسجل فيها يحرم من دخول االمتحان ويرص20فى حالة غياب المتدرب لمدة  -4

وااللتزام  االلكتروني باألكاديميةموقع ال باستخدام عن طريق التدريب عن بعد يتعهد المتدرب باتمام البرنامج وارثوالكفي حالة األزمات  -5
 . شهادة البرنامجالنهائية وفق الجهة المانحة لباالمتحانات 

 واجبات األكاديمية: 

 الوقوف عى مستوى المتدرب .1

 تحديد احتياجاته  .2

 توفير بيئة آمنة .3

 توفير التدريب المهني العالي .4

 توفير الدعم والمساندة لضمان التقدم .5

 تقديم االرشادات التي تدعم تطور المتدرب مهنيا .6

 المامه بمستوى تقدمه تقديم التغذية الراجعة التي تضمن .7

 .مع الدعم الفني االلكتروني باألكاديميةموقع الة التعليم عن بعد بواسطتوفر األكاديمية للمتدرب وارث والكفي حالة األزمات  .8

 هتوقيعاسم المتدرب و      توقيع األكاديمية              
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