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سة    عن تعلن وزارة الرتبية والتعليم   سجيل خلرجيي الثانوية العامة من الذكور واإلناث للتقدم لدرا البكالوريوس يف الرتبية بكلية برنامج فتح باب الت

 معلم، ويشرتط يف املتقدم ما يلي: بعد التخرج بنجاح بوظيفة لعمل بوزارة الرتبية والتعليموا ،م2019/2020 القادم البحرين للمعلمني للعام الدراسي

 
 أواًل:  الشروط الواجب توافرها يف املتقدم : 

 

 أن يكون حبريين اجلنسية. .1

 (. املسار الديين ،فين  -الصناعي ، املسار املتقدم -سارات، التلمذة املهنية العامة ) توحيد املأن يكون حاصاًل على مؤهل الثانوية  .2

ص  .3 صلني على معدل تراكمي حالي   استقبال % فما فوق وميكن 80اًل على معدل تراكمي حا صورة  78طلبات املتوقع خترجهم واحلا % فما فوق ب

 الطلب. الستيفاء( عند التخرج  فما فوق %80 مؤقتة شريطة حتقيق املعدل املطلوب )

العامني الدراسيني السابقني، من املدارس احلكومية واخلاصة      من خرجيي ، أوم2018/2019العام الدراسي احلالي   املتوقع خترجهأن يكون من  .4

 ( سنة دراسية.12ممن أنهوا )

 أن يكون مسجاًل يف جامعة البحرين. .5

 أال يكون قد التحق سابقًا بالكلية أو جبامعة البحرين ومت فصله منها. .6

 أن حيقق النسبة املطلوبة يف مراحل التقييم. .7

 مبعرفة اجلهة الطبية املختصة.أن تثبت لياقته الصحية  .8

 أن ال يكون قد سبق احلكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية يف جرمية خملة بالشرف واألمانة ما مل يكن قد رد إليه اعتباره. .9

 (. www.uob.edu.bh ) اإللكرتوني وقعاملأن يستويف شروط القبول جبامعة البحرين املوجودة على  .10

 .وحممود السلوكأن يكون الطالب حسن السرية، طيب السمعة  .11
 

 

 : طريقة تقديم الطلب : ثانيًا
 

 

ملء طلب االلتحاق املوجود على موقع وزارة الرتبية والتعليم فعلى الراغبني بالتقدم لدراسة الربنامج من خرجيي الثانوية العامة واملتوقع خترجهم، 

www.moe.gov.bh على أن يتم استالم الطلبات عن طريق مندوبي املدارس إىل إدارة ، وتسليمه ورقيًا إىل اإلدارة باملدرسة الثانوية اليت التحق بها

 املستندات اآلتية: ضرورة إرفاق مع املوارد البشرية )مركز استقبال املراجعني( يف الفرتة املشار إليها،

 

 صورة شخصية حديثة وملونة. .1

 ( . نسخة من جواز السفر ) ساري املفعول .2

 من اجلهتني. ) سارية املفعول ( ذكيةبطاقة الالنسخة من  .3

 نسخة من كشف درجات آخر فصل دراسي. .4

 .فقط نسخة من إفادة التخرج للطلبة املتخرجني .5

 .) إن وجد ( نسخة من رصيد التسجيل يف جامعة البحرين .6

 سلوك من املدرسة للطلبة املتخرجني فقط.السرية والنسخة من شهادة حسن  .7
 

لدراســـة   الشـــهادات التالية   رغبة الطالب يف االنتقال إىل برنامج البكالوريوس يف الرتبية مباشـــرة واإلعفاء من الســـنة التمهيدية عليه إبراز               يف حال  

 :إمكانية ذلك
 

  اعلى( أونقطة  550)  TOFELشهادة التوفل أو  اعلى( أو 6)معدل  IELTSشهادة االيلتس  •

 . اعلى( أونقطة  24)  ACTشهادة الرياضيات أو  اعلى ( أونقطة  570)  SATالرياضيات العامة  ةشهادو  •

 جليزية أعاله وإحدى شهادتي الرياضيات أعاله(.ـ)مالحظة: على الطالب إبراز إحدى شهادتي اللغة اإلن

  م9201 أبريل 14يبدأ تقديم الطلبات من األحد املوافق  

 م9201 أبريل 25 ميساخلويكون آخر موعد لقبول الطلبات يوم  

 ( البكالوريوس يف الرتبية بكلية البحرين للمعلمني  ) طلب التقدم لدراسة برنامجاستمارة 

 م 2020/  2019للعام الدراسي القادم 
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