
STUDENT APPLICATION

Please fill out this application form online via 
DANAT’s website: https://www.danat.bh/appedu/.
 
This application is subject to DANAT’s Terms & 
Conditions which the student must read and agree to 
before submitting this application. Where the 
application relates to an educational course that will 
be provided by a third-party training course provider 
(as indicated in the training course programme) then 
the terms and conditions of such third-party training 
course provider will apply in addition to DANAT’s 
Terms & Conditions.

       

         

استمارة تسجيل الطالب

يُرجــى مــلء بيانــات هــذه االســتمارة علــى ا�نترنــت عبــر موقــع 
("دانــات")  (دانــات)  الكريمــة  واحجــار  للؤلــؤ  البحريــن  معهــد 

 https://www.danat.bh/appedu/ :ا�لكتروني

بدانــات  الخاصــة  واحــكام  للشــروط  االســتمارة  هــذه  تخضــع 
ويجــب علــى الطالــب قــراءة تلــك الشــروط واحــكام والموافقــة 
عليهــا قبــل تقديــم هــذه االســتمارة. وفــي حــال قــدم الطالــب 
التــي  التعليميــة  الــدورات  بإحــدى  الطالــب"  تســجيل  "اســتمارة 
تعليمــات  (وفــق  دانــات  غيــر  أخــرى  تدريبيــة  مؤسســة  تقدمهــا 
الخاصــة  واحــكام  الشــروط  تُطّبــق  التدريبيــة)،  الــدورة  برنامــج 

بتلك المؤسسة بجانب الشروط واحكام الخاصة بدانات.

STUDENT’S PERSONAL INFORMATION  المعلومات الشخصية للطالب 

Full Name……………………..…............................................................................................……….. االسم الكامل

Date of Birth……………………………...…تاريخ الميالد             Nationality…………………………….......…. الجنسية 

Passport Number/CPR……..…............................................................................…… رقم جواز السفر/رقم بطاقة الهوية

Permanent Address………………………………………………..................……………...……………… العنوان الدائم

House/Flat.No….……………........… رقم المنزل/الشقة                       Street/Road…………………………...… الشارع/الطريق

Block………………............................………. المجمع              Area…....................................................… المنطقة

PO Box………...............................… رقم صندوق البريد                      Country………………………………...........…… البلد 

Telephone………………….......….…......… رقم الهاتف                      Email……….......………….........…… البريد ا�لكتروني

في حال اختالف عنوان االتصال الخاص بك أثناء الدراسة عن العنوان الدائم، يُرجى توفير بيانات العنوان البديل.  

If your contact address while studying is different to the above permanent address, please provide details of an alternative address.  

Alternative Address………………………................…………………………………………....…....…… العنوان البديل

Office No….……………......................… رقم المكتب                       Street/Road…………………………...… الشارع/الطريق

Block………………............................………. المجمع              Area…....................................................… المنطقة

PO Box………...............................… رقم صندوق البريد                      Country………………………………...........…… البلد 

Use the alternative address for                                                                                     استخدام العنوان البديل من أجل

       Correspondence / المراسلة                               Invoicing / الفوترة                                              Whilst studying / أثناء الدراسة

Please attach a copy of your current photographic Identification Document (ID) to this application. 
Acceptable forms of ID are passport or national ID card. 
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هل يتكفل صاحب العمل بمصاريف مشاركتك في الدورة التدريبية؟ نعم / ال

Is your employer sponsoring your participation in the training course? YES/NO

 Employer’s Details  / بيانات صاحب العمل

Employer’s Name…………..........................................................................………….…...……… اسم صاحب العمل

Industry………..…….......................................................................................…….…………………………  المجال

Employer’s Address……………………..................…………………………………………….....… عنوان صاحب العمل 

Office No….……………......................… رقم المكتب                       Street/Road…………………………...… الشارع/الطريق

Block………………............................………. المجمع              Area…....................................................… المنطقة

PO Box………...............................… رقم صندوق البريد                      Country………………………………...........…… البلد 

Telephone………………….......….…......… رقم الهاتف                      Email……….......………….........…… البريد ا�لكتروني

STUDENT APPLICATION
استمارة تسجيل الطالب

بيانات جهة االتصال في حاالت الطوارئ

Full Name………………………………………….............……………………………………............…… االسم الكامل

Relationship To You……………………………………………................……………………………...……… العالقة بك

Telephone………………….......….…......… رقم الهاتف                      Email……….......………….........….… البريد ا�لكتروني

Additional Needs / احتياجات إضافية

هل تعاني من أي صعوبة في التعلم أو إعاقة صحية ترى أنها قد تتطلب المزيد من الدعم لالستمرار في الدورة أو دخول االمتحانات أو 
عمليات التقييم؟   نعم / ال

Do you have any learning/health disabilities that you feel may require additional support in order for you to 
progress on the course and/or sit any examination or assessment?   YES/NO

If “yes”, please provide details:                                                      : في حال ا�جابة بـ "نعم"، يرجى تقديم مزيد من التفاصيل

…………………………………………………………................………………………………………………………….

…………………………………………………………................…………………………………………………………. 

هل تعاني من حاالت طبية يجب علينا معرفتها؟ نعم / ال

Do you have any medical conditions that we should be aware of? YES/NO

If “yes”, please provide details:                                                      : في حال ا�جابة بـ "نعم"، يرجى تقديم مزيد من التفاصيل

………………………………………….............……………………………………………………………………………

………………………………………….............……………………………………………………………………………

   EMERGENCY CONTACT DETAILS
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STUDENT APPLICATION
استمارة تسجيل الطالب

TRAINING COURSE DETAILS

ــال  ــا بإدخ ــدم له ــي تتق ــة الت ــدورة التدريبي ــى ال ــد عل ــى التأكي يُرج
تاريخ الدورة:

تفاصيل الدورة التدريبية

Please confirm the training course(s) you are 
applying for by entering the date of the course:

COURSE NAME DATE FEES (INCLUDING VAT)
اسم الدورة التاريخ الرسوم (شاملة ضريبة القيمة المضافة)

ــر بعــض  الــدورات التدريبيــة المقدمــة توف½ @ قــد تشــترط بعــض 
معاييــر التأهــل أو االشــتراطات اساســية للمشــاركة فــي الــدورة. 
علــى  جانبكــم  مــن  تأكيــد  بمثابــة  الطلــب  هــذا  تقديــم  يُعتبــر 
اســتيفاء معاييــر التأهــل واالشــتراطات اساســية الضروريــة، 
المعاييــر  تلــك  اســتيفاء  يُثبــت  مــا  يُطلــب منكــم تقديــم  وقــد 

وفق الضرورة. 

تكون جميع المدفوعات بالدينار البحريني.

علــى  الموافقــة  فــور  مســتحقة  الرســوم  جميــع  تكــون 
ســداد  عــدم  حــال  وفــي  التدريبيــة.  الــدورات  فــي  مشــاركتكم 
الرســوم المطبقــة قبــل بــدء الــدورة، تحتفــظ دانــات بحقهــا فــي 

إلغاء الطلب.

شروط السداد

أو  الفيــزا  بطاقــة  أو   ،"BenefitPay" طريــق  عــن  أو  نقــًدا  للســداد 
االئتمان.

السداد عن طريق تحويل بنكي (شاملة الرسوم البنكية)

اسم صاحب الحساب: 
الكريمة "دانات" معهد البحرين للؤلؤ واحجار 

رقم الحساب المصرفي الدولي:  
BH66NBOB00000099629607

رقم الحساب: 0099629607
 NBOBBHBM  :(السويفت) رمز التحويل

اسم البنك: بنك البحرين الوطني
عنوان البنك: ص.ب. 106، برج بنك البحرين الوطني، الفرع 

الرئيسي، المنامة، مملكة البحرين

طرق السداد

* Some of the offered courses may have an eligibility 
criteria or prerequisites for enrolment. By submitting 
this application, you confirm that you meet the 
eligibility criteria or necessary prerequisites, and that 
you may be asked to provide evidence of meeting the 
criteria as required. 

All payments are in Bahrain Dinars.

Fees are payable at the time you are accepted to 
attend a training course. In the event that the 
applicable fee is not paid before the start of the 
training course then DANAT reserves the right to 
cancel the application.

Payment via

       cash         BenefitPay         debt card/credit card.

       bank transfer (inclusive of bank charges)

Account Name: 
Bahrain Institute for Pearls and Gemstones “DANAT”
IBAN: BH66NBOB00000099629607    
Account No. : 0099629607   
SWIFT Code: NBOBBHBM 
Bank Name: National Bank of Bahrain
Bank Address: P.O. Box 106, NBB Tower Main 
Branch, Manama, Kingdom of Bahrain 

PAYMENT TERMS

PAYMENT METHODS
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مشاركتها مع المؤسسات التعليمية اخرى

إرسال مواد تسويقية لي

استخدامها في المواد التسويقية والفعاليات الترويجية لــ "دانات"

استخدامها على الموقع ا�لكتروني لدانات وحسابات مواقع التواصل االجتماعي الخاصة بالمعهد

استخدامها في جميع المسابقات أو عمليات السحب أو انشطة الترويجية

استخدامها في النشرات ا�خبارية أو المنشورات العامة الخاصة بدانات

استخدامها في استطالعات الرأي

I have read and understand DANAT’s terms & 
conditions and agree to be bound by them. I have 
also read the terms & conditions of the third-party 
training provider and also agree to be bound by 
them.

I have full legal capacity to submit this student 
application.  I will provide a true and accurate and 
up to date copy of my personal identity document.

I have seen DANAT’s privacy policy* and I 
understand and consent that DANAT will collect 
and process my personal data in this application for 
the purpose of providing educational services to me 
and that DANAT may retain such personal data for 
as long as is necessary for the purpose of providing 
me with educational services.

*https://www.danat.bh/privacy_policy/

I understand and acknowledge that DANAT may 
process my personal data1 and image2 for the 
following purposes:

    DECLARATION

ــق  ــات وأواف ــة بدان ــكام الخاص ــروط وا¡ح ــى الش ــت عل اطلع
ــة  ــكام الخاص ــروط وا¡ح ــرأُت الش ــا ق ــا، كم ــزام به ــى االلت عل

بالمؤسسة التدريبية ا¡خرى وأوافق أيًضا على االلتزام بها.

ــب،  ــذا الطل ــم ه ــة لتقدي ــة القانوني ــل ا¡هلي ــا بكام ــع أن أتمت
وســأقدم نســخة ســليمة ودقيقــة وحديثــة مــن وثيقــة الهويــة 

الخاصة بي.

اطلعــت علــى سياســة الخصوصيــة@ لدانــات، وكذلــك أتفهــم 
مــا يقــوم بــه دانــات مــن جمــع بياناتــي الشــخصية فــي هــذه 
ــة  ــات التعليمي ــم الخدم ــرض تقدي ــتخدامها لغ ــتمارة واس االس
ــخصية  ــات الش ــك البيان ــاظ بتل ــات االحتف ــوز لدان ــه يج ــي. وأن ل
ــة  ــات التعليمي ــر الخدم ــرض توفي ــا بغ ــك ضرورًي ــا كان ذل طالم

لي، وأوافق على ذلك.

 https://www.danat.bh/privacy_policy/ @

إقرار

(1) وصورتــي  لبياناتــي  "دانــات"  أتفّهــم وأوافــق علــى اســتخدام 
الشخصية (2) لÆغراض التالية:

Sharing with other third-party education providers

Providing me with marketing material

Use in DANAT’s marketing materials and promotional events

Use on DANAT’s website and social media accounts

Use in connection with any contests/ raffles/ draws/ promotional activities

Use in any DANAT newsletters/public announcements

Use in any surveys

PURPOSE OPT-IN OPT-OUT
الغرض موافق غير موافق

STUDENT APPLICATION
استمارة تسجيل الطالب
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Full Name……………………..…............................................................................................……….. االسم الكامل

Date ……………………………..................................................................................................................… التاريخ

Signed……..…......................................................................................................................................…… التوقيع

Sponsor (If applicable) / الراعي (إن وجد)

Full Name……………………..…............................................................................................……….. االسم الكامل

Date ……………………………..................................................................................................................… التاريخ

Signed……..…......................................................................................................................................…… التوقيع

DANAT Internal Use Only / استخدام دانـات الداخلي فقط

1. Personal data may include name, contact details, 
address, date of birth, nationality, employment 
information, education information, CPR details etc.

2. Image may include photographs, videos, audio 
recordings, or any media that serves as representative 
medium of an individual.

١. قــد تشــمل البيانــات الشــخصية االســم أو بيانــات االتصــال أو 

العنــوان أو تاريــخ الميــالد أو الجنســية أو بيانــات العمــل أو بيانــات 
التعليم أو بيانات بطاقة الهوية أو غير ذلك.

٢. قــد تشــمل الصــورة، الصــور الفوتوغرافيــة أو مقاطــع الفيديــو 

بمثابــة  تكــون  إعالميــة  أٍي وســائط  أو  الصوتيــة  التســجيالت  أو 
وسيط تمثيلي للفرد.

STUDENT APPLICATION
استمارة تسجيل الطالب

وسائل التواصل االجتماعي

محرك البحث

معرض أو فعالية

التغطية ا�عالمية (على سبيل المثال، التلفزيون، المقاالت المنشورة، ا�عالنات)

ا�حالة الشخصية (على سبيل المثال، العائلة أو اصدقاء أو الزمالء)

Social Media

Search Engine

Exhibition or Event

Media Coverage (e.g., TV, published articles, adverts)

Personal Referral (e.g., family, friend, colleague)

Reviewed by:

Date:
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I HEARD ABOUT DANAT BY/FROM
سمعت عن دانات بواسطة / من


