
 أغسطس اجلاري 9يوم اجلمعة اعتبارًا من 

بية والتعليم تعلن نتائج البعثات واملنح املالية وزارة الرت
 م2019/2020للعام الدراسي الدراسية 

 

إجراءات تخصيص البعثات يم إدارة البعثات والملحقيات بوزارة التربية والتعلأنهت 

ستاذ عيسى دعا األحيث  م،2020-2019والمنح المالية الدراسية للعام الدراسي 

إلى الطلبة الذين تقدموا للتنافس على البعثات الدراسية عبدهللا الكوهجي مدير اإلدارة 

( اعتباراً www.moe.gov.bhلرابط )على موقع الوزارة االلكتروني على ا الدخول

أغسطس  15م ولغاية يوم الخميس الموافق 2019أغسطس  9جمعة الموافق المن يوم 

ة، وذلك الدراسي للتسجيل للبعثات اتم استخدامهأرقامهم السرية التي وإدخال م، 2019

التي حصلوا عليها واتباع التعليمات على الموقع لتثبيت لمعرفة البعثة أو المنحة المالية 

بمركز خدمات المراجعين  ومن ثم مراجعة إدارة البعثات والملحقيات البعثة إلكترونياً،

في مقر وزارة  التربية والتعليم بمدينة عيسى الستكمال إجراءات تثبيت ترشيحاتهم، 

  مصطحبين معهم المستندات المطلوبة وبحسب األوقات والمواعيد اآلتية:

 

 

 

 الجامعات
 الوقت 

 اليوم والتاريخ
 إلى من

 8.00 جامعة الخليج العربي 
 ً  صباحا

1.00 
 18/8/2019 األحد ظهراً 

 الجامعات السعودية 
 الجامعات الكويتية 
 جامعة السلطان قابوس 
 الجامعات اإلماراتية 

8.00 
 ً  صباحا

1.00 
 ظهراً 

ق شهاداتهم وجميع على الطلبة تصدي
ومراجعة الوزارة بأسرع مستنداتهم 
 وقت ممكن

 جامعة البحرين 
 بوليتكنيك البحرين 
  الجامعات الخاصة بمملكة

 البحرين.

8.00 
 ً  صباحا
 

1.00 
 ظهراً 
 

استخراج القبول من على الطالب 
ح عليه الجامعة في التخصص المرش

على للبعثة الدراسية، والدخول بعد ذلك 
موقع الوزارة االلكتروني لحجز موعد 

 المراجعة.

http://www.moe.gov.bh/


فيما يتعلق بالمستندات المطلوب اصطحابها الستكمال إجراءات تثبيت البعثات و

 أن على الطلبة اصطحاب المستندات األستاذ عيسى الكوهجيالدراسية، فقد أوضح 

 على النحو اآلتي:و المطلوبة كل بحسب وجهة ابتعاثه

 

 أوالً: الجامعات داخل مملكة البحرين:

 الوثائق المطلوبة:

 أصل ونسخة من إفادة التخرج. .1
 أصل ونسخة من كشف الدرجات للثانوية العامة لجميع الفصول الدراسية. .2
يجب تقديم إفادة أصلية صادرة من إدارة التعليم  ،لطلبة المدارس الخاصةبالنسبة  .3

 الخاص بوزارة التربية والتعليم موضحاً فيها النسبة المئوية للمعدل التراكمي.
 لطالب وولي أمره )ساري المفعول(.ل نسخة من جواز السفر .4
 أصل شهادة حسن السيرة والسلوك الصادرة من المدرسة. .5
 الميالد.نسخة من شهادة  .6
خلف الصورة اسم الطالب بالكامل( ( )يدون 6×4صورة شخصية مقاس ) .7

( صور بالنسبة للمرشحين للبعثات الدراسية بجامعة الخليج 5)مطلوب عدد )
 العربي(.

 نسخة من رسالة القبول بالجامعة. .8
 أصل شهادة الفحص الطبي. .9

 والسلوك الصادرة من وزارة الداخلية.ة أصل شهادة حسن السير .10
 .(IBAN)ما يثبت رقم حساب باسم الطالب لدى أحد البنوك بمملكة البحرين  .11

 

 :نياً: جامعة الكويت وكليات الهيئةثا

 ملء استمارة االلتحاق بالجامعة )تسلم للطالب بالوزارة(. .1
 أصل ونسخة من إفادة التخرج الصادرة من إدارة االمتحانات. .2
لجميع الفصول الدراسية )يتم أصل ونسخة من كشف الدرجات للثانوية العامة  .3

التصديق على نتيجة الفصل الدراسي األخير وإفادة التخرج من قبل وزارة 
 الخارجية وسفارة دولة الكويت الشقيقة بالبحرين(.

يجب تقديم إفادة صادرة من إدارة التعليم الخاص  ،بالنسبة لطلبة المدارس الخاصة .4
 ة المئوية للمعدل التراكمي.بوزارة التربية والتعليم موضحاً فيها النسب

 نسخة من بطاقة الهوية من الجهتين )سارية المفعول(. .5
 لطالب وولي أمره )ساري المفعول(.ل نسخة من جواز السفر .6
 الخلف(.ب في )يكتب اسم الطال 6×4ديثة مقاس ( صور شخصية ح4) .7
 نسخة من شهادة الميالد. .8
 أصل شهادة اللياقة الصحية. .9

 ن األمراض الوبائية.أصل إفادة خلو الطالب م .10



 والسلوك الصادرة من وزارة الداخلية.ة ن السيرأصل شهادة حس .11
 

 الجامعات اإلماراتيةثالثاً: 

 ملء استمارة االلتحاق بالجامعة )تسلم للطالب بالوزارة(. .1
 أصل ونسخة من إفادة التخرج الصادرة من إدارة االمتحانات. .2
لجميع الفصول الدراسية )يتم أصل ونسخة من كشف الدرجات للثانوية العامة  .3

التصديق على إفادة التخرج وكشوف الدرجات من قبل وزارة الخارجية وسفارة دولة 
 االمارات العربية المتحدة الشقيقة بالبحرين(.

يجب تقديم إفادة صادرة من إدارة التعليم الخاص  ،بالنسبة لطلبة المدارس الخاصة .4
 لنسبة المئوية للمعدل التراكمي.بوزارة التربية والتعليم موضحاً فيها ا

 لطالب مع ولي أمره )ساري المفعول(.ل نسخة من جواز السفر .5
 الخلف(.في  )يكتب اسم الطالب 6×4ديثة مقاس ( صور شخصية ح4)  .6
 والسلوك الصادرة من المدرسة.ة أصل شهادة حسن السير .7
 أصل شهادة اللياقة الصحية. .8
 نسخة من شهادة الميالد. .9

 والسلوك الصادرة من وزارة الداخلية.ة السيرأصل شهادة حسن  .10
 

 رابعاً: جامعة السلطان قابوس:

 ملء استمارة االلتحاق بالجامعة )تسلم للطالب بالوزارة(. .1
 أصل ونسخة من إفادة التخرج الصادرة من إدارة االمتحانات. .2
أصل ونسخة من كشف الدرجات للثانوية العامة لجميع الفصول الدراسية )يتم  .3

على إفادة التخرج وكشوف الدرجات من قبل وزارة الخارجية وسفارة  التصديق
 سلطنة عمان الشقيقة بالبحرين(.

يجب تقديم إفادة صادرة من إدارة التعليم الخاص  ،بالنسبة لطلبة المدارس الخاصة .4
 بوزارة التربية والتعليم موضحاً فيها النسبة المئوية للمعدل التراكمي.

 للطالب.صورة من شهادة الميالد  .5
 لطالب مع ولي أمره )ساري المفعول(.ل نسخة من جواز السفر .6
 )يكتب اسم الطالب بالخلف(. 6×4( صور شخصية حديثة مقاس 6) .7
 والسلوك الصادرة من المدرسة.ة أصل شهادة حسن السير .8
 أصل شهادة اللياقة الصحية. .9

 والسلوك الصادرة من وزارة الداخلية.ة أصل شهادة حسن السير .10
 

 الجامعات السعودية: خامساً:

 أصل ونسخة من إفادة التخرج الصادرة من إدارة االمتحانات. .1



أصل ونسخة من كشف الدرجات للثانوية العامة لجميع الفصول الدراسية )ما عدا  .2
 نسخ(  7مرشحي جامعة الملك سعود وجامعة الملك عبد العزيز مطلوب )

ل الملحق الثقافي السعودي يتم التصديق على إفادة التخرج وكشوف الدرجات من قب .3
 مام محمد بن سعود فقط.بالنسبة إلى المرشحين لجامعة اإل بالبحرين

يجب تقديم إفادة صادرة من إدارة التعليم الخاص  ،بالنسبة لطلبة المدارس الخاصة .4
 بوزارة التربية والتعليم موضحاً فيها النسبة المئوية للمعدل التراكمي.

 وك من المدرسة مع صورتين منها.أصل شهادة حسن السيرة والسل .5
 لطالب مع ولي أمره )ساري المفعول(.ل صورتان من جواز السفر .6
 (.6×4( صور شخصية مقاس )6) .7
 أصل شهادة اللياقة الصحية. .8
 نسخة من شهادة الميالد. .9

يرفق مع األوراق تزكيتين من هيئة إسالمية أو أحد الدعاة المعروفين  .10
 ود(.)لمرشحي جامعة اإلمام محمد بن سع

استمارة التفويض بإعطاء السجل الدراسي أو المعلومات األكاديمية ملء  .11
 بالنسبة لمرشحي جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

 استمارة نموذج معلومات إيضاحية لغير السعوديين.ء مل .12

إلى جانب ذلك، فقد أشار األستاذ عيسى الكوهجي إلى وجود شواغر في خطة البعثات، 

فأكثر والراغبين في التنافس على  %90ة من الطلبة أصحاب المعدالت التراكمي ودعا

األحد واالثنين يومي في ت تهم إلى إدارة البعثات والملحقياهذه البعثات إلى تقديم طلبا

 م من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً،9201أغسطس  19و 18ن الموافقي

، بمقر وزارة التربية والتعليم في مدينة عيسىفي مركز خدمات المراجعين وذلك 

وبإمكان الطلبة االطالع على شواغر خطة البعثات من خالل الدخول على موقع 

 (.www.moe.gov.bhوزارة التربية والتعليم على الرابط )

)المساعدة المالية( ة الدراسي الطلبة المرشحين للمنح دعا األستاذ عيسى الكوهجيكما 

ي ألخذ موعد لمراجعة إدارة البعثات موقع الوزارة اإللكترونى الدخول على إل

بمركز خدمات المراجعين في مقر وزارة التربية والتعليم بمدينة عيسى والملحقيات 

 19ق الموافس الخميولغاية يوم  م2019سبتمبر  15ق المواف األحديوم اعتباراً من 

 لتقديم المستندات المطلوبة اآلتية: م 2019سبتمبر 

 .(IBAN)ما يثبت رقم حساب باسم الطالب لدى أحد البنوك بمملكة البحرين  .1

 أصل ونسخة من إفادة التخرج بالمرحلة الثانوية )الصادرة من المدرسة(. .2

 نسخة من جواز السفر. .3

 بالجامعة(.أصل ونسخة من رسالة القبول بالجامعة )بعد إعالن نتائج القبول  .4

أصل ونسخة من رصيد الرسوم الجامعية للمواد الدراسية )بعد إعالن نتائج  .5

 القبول بالجامعة(.

http://www.moe.gov.bh/


 والسلوك الصادرة من وزارة الداخلية.ة أصل شهادة حسن السير .6

يجب تقديم إفادة صادرة من إدارة التعليم  ،بالنسبة لطلبة المدارس الخاصة .7

 ً   فيها النسبة المئوية للمعدل التراكمي.الخاص بوزارة التربية والتعليم موضحا

 

 


