
الحملة اإلعالمية لدراسة

ةالبكالوريوس في التربيبرنامج 

بكلية البحرين للمعلمين

م2022/2021للعام الدراسي 

Directorate of Human Resourcesةـــــــــريــشـــوارد البـــــإدارة المـ



.للمعلمينالبحرينكليةعنتعريفيةمقدمة•

.للمعلميننالبحريبكليةالتربيةفيالبكالوريوسبرنامجفيالطلبةمميزات•

ليةبكالتربيةفيالبكالوريوسبرنامجلطلبةالمقدمةالماليةالمكافآت•

.للمعلمينالبحرين

.موالتعليالتربيةبوزارةالتعليميةالوظائفلسلمالوظيفـيالتطـور•

رينالبحبكليةالتربيةفيالبكالوريوسبرنامجلدراسةالتقدمإجراءات•

.للمعلمين

فيالبكالوريوسبرنامجلدراسةالمتقدمفيتوفــرهاالواجبالشروط•

.للمعلمينالبحرينبكليةالتربية

البحرينيةبكلالتربيةفيالبكالوريوسببرنامجااللتحاقطلبتقديمطريقة•

.للمعلمين

.ينللمعلمالبحرينبكليةالتربيةفيالبكالوريوسبرنامجدراسةمدة•

البكالوريوسبرنامجلدراسةوالقبولالترشيحإجـراءات•

.القبـولللمعلمينالبحرينبكليةالتربيةفي

:يهدف هذا العرض إلى معرفة 



:المـقــــدمـة

2008عامفيتأسستللمعلمينالبحرينكلية•

يفللتربيةالوطنيالمعهدمعالشراكةخاللمن

فيالتعليمتطويرمبادراتكأحدسنغافورة،

بتقديمالكليةتقومحيثالبحرين،مملكة

مجاالتفيالدراسيةالبرامجمنمجموعة

الرؤيةتوجهاتتنفيذيخدمبماتربوية

.م2030للبحريناالقتصادية

البحرينبكليةالمقدمةالبرامجضمنمن•

بكليةةالتربيفيالبكالوريوسبرنامجللمعلمين

.للمعلمينالبحرين
•



التربية مميزات الطلبة في برنامج البكالوريوس في

:بكلية البحرين للمعلمين

طالب كليات أخرى طلبة كلية البحرين للمعلمين وجه المقارنة م

عدم الحصول على مكافآت 

شهرية خالل فترة الدراسة

الحصول على مكافآت شهرية 

خالل فترة الدراسة

أثناء فترة 

الدراسة
1

االنتظار لحين اإلعالن عن 

الوظائف الشاغرة ومن ثم 

اجتياز االمتحان التحريري و 

المقابلة الشخصية

مباشرةً دون امتحان تحريري أو 

مقابلة شخصية
التوظيف 2

الحد 3يعيين على الدرجة 

األدنى

(دينار488)

5الرتبة 3يعيين على الدرجة 

(دينار558)
الراتب 3

Reward



ي التربيةة المكافآت المالية المقدمة لطلبة برنامج البكالوريوس ف

:بكلية البحرين للمعلمين

ال تصرف مكافآتالسنة التمهيدية

ديناراً شهرياً ( 244/000)السنة األولـــى

ديناراً شهرياً ( 292/800)السنة الثـــانية

ديناراً شهرياً ( 341/600)السنة الثـــالثة

ديناراً شهرياً ( 390/400)السنة الرابــعة

%(  70%( )60%( )50) تحسب المكافأة اعتمادا على السنة الدراسية بحسب النسب اآلتية 

بحسب جدول درجات ورواتب الوظائف ( الدرجة الثالثة من الحد األدنى)من راتب %( 80)

.التعليمية على التوالي بدًء من السنة الدراسية األولى



يميةةةة التطةةةـور الوـي ةةةـي لوةةةل  الوـةةةا ف التعل

:بوزارة التربية والتعلي 

معـــــلـــــم

معـلــم أول

مدير مساعد

مدير مدرسة



إجراءات التقد  لدراوة برنامج البكالوريوس في 

:التربية بكلية البحرين للمعلمين

لمعلميين إن التقدم لدراسة برنامج البكالوريوس فيي التربيية بكليية البحيرين ل•

ر يييتم ميين خييالل اإلعالنييات التييي تصييدرها الييوزارة، وفقييـاً للشييـروط والمعييايي

. ةالمعلنة، وبناًء على الطاقة االستيعابية للكلية وعدد المقاعد المتاح

:ريقيتم اإلعالن عن فترة التسجيل بكلية البحرين للمعلمين وذلك عن ط•

oوقع وزارة التربية والتعليم م

oالمدارس الثانوية

oعبر وسائل التواصل االجتماعي الخاصة بالمتقدمين

oالصحف المحلية

www.moe.gov.bh



.الجنسيةبحرينييكونأن•

مذةالتلالمسارات،توحيد)العامةالثانويةمؤهلعلىحاصالً يكونأن•

.(فني-الصناعيالمتقدم،المسار-المهنية

استقبالويمكنفوقفما%80تراكميمعدلعلىحاصالً يكونأن•

فما%78حاليتراكميمعدلعلىوالحاصلينتخرجهمالمتوقعطلبات

(فوقفما%80)المطلوبالمعدلتحقيقشريطةمؤقتةبصورةفوق

.الطلبالستيفاءالتخرجعند

يفالدراسيالعام)الحاليالدراسيالعامتخرجهالمتوقعمنيكونأن•

نمالسابقين،الدراسيينالعامينخريجيمنأو،(االعالنصدورحال

.دراسيةسنة(12)أنهواممنوالخاصةالحكوميةالمدارس

.البحرينجامعةفيمسجالً يكونأن•

رنامج الشروط الواجب توفــرها في المتقد  لدراوة ب

:لمعلمينالبكالوريوس في التربية بكلية البحرين ل

 %80توقع تخرج/ متخرج 



نامج لدراوة برالمتقد الشروط الواجب توافرها في يتبع 

:نللمعلميالبكالوريوس في التربية بكلية البحرين 

.له منهاأال يكون قد التحق سابقاً بالكلية أو بجامعة البحرين وتم فص•

.أن يحقق النسبة المطلوبة في مراحل التقييم•

.أن تثبت لياقته الصحية بمعرفة الجهة الطبية المختصة•

لحرية في أال يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة ل•

.جريمة مخلة بالشرف واألمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره

أن يستوفي شروط القبول بجامعة البحرين الموجودة على الموقع•

.أن يكون الطالب حسن السيرة، طيب السمعة و محمود السلوك•

www.uob.edu.bh

✓
✓

✓

✓

✓
✓



طريقة تقديم طلب االلتحاق ببرنامج البكالوريوس في التربية بكلية البحرين

:للمعلمين
التأكد من استيفاء المتقدم 

للشروط والمعايير الواردة في 
الخبر الصحفي عن فتح باب 

التقدم لدراسة برنامج 
البكالوريوس في التربية بكلية

البحرين للمعلمين للعام الدراسي
م2021/2020القادم 

يقوم المتقدم بالدخول على أحد 
القنوات الخاصة بملء استمارة 

التقدم اإللكترونية

الدخول على موقع وزارة 
ار التربية والتعليم واختي

التقدم لدراسة « بانر

برنامج البكالوريوس في
ن التربية بكلية البحري

«للمعلمين

الدخول مباشرة على 
الوصلة اآلتية 

ل وضع كاميرا الهاتف النقا
مز في وضع التصوير على ر

 QR)االستجابة السريعة 

code)

https://bit.ly/3hD8cmG

https://www.moe.gov.bh

ملء االستمارات اإللكترونية 
بجميع أقسامها الخمسة

ةالبيــــانات الشخصــــــــي

بيانات االتصال والتواصل

ربيانـــات ولــــــّي األمــــــ

ويةبيانــات الدراســة الثـــان

بيانات الشهادات الحاصل 
عليها

اإلقرار بصحة البيانات

«ميالتقد» الضغط على زر  1

2

34

✓

✓

سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة : مالحظة
لتأكيد استالم طلبك بعد التقدم في مدة 

ساعة من موعد التقدم، مع ( 24)أقصاها 

:  أهمية االتصال بالخط الساخن رقم
في حال لم تتسلم الرسالة ( 17278222)

المشار إليها، علماً بأن استالمك للرسالة 
يُفيد إدراجك ضمن الطلبات المستلمة على 

أن يتم التدقيق على استيفاء الشروط 
.والمعايير المعلنة وموافاتكم بما تم



حصولحالةفيالتمهيديالبرنامجمنالطالبويعفىكما

داتالمستنإرفاقضرورةمعالتاليةالشهاداتأحدعلىالمتقدم

:المطلوبة

. أو أعلى6معدل ( IELTS)اآليلتسشهادة •

.نقطة أو أعلى550(  TOFEL)شهادة التوفل •

أو ( نقطيية أو أعلييى SAT( )570)شييهادة الرياضيييات العاميية •

( .  نقطة أو أعلى ACT( )24)شهادة الرياضيات 

يجيب عليى الطاليب إبييراز إحيدى شيهادتي اللغية اإلنجليزيية أعيياله : مالحظية ) 

(.وإحدى شهادتي الرياضيات أعاله

ة البحرين برنامج البكالوريوس في التربية بكليدراوة مدة 

:ةللمعلمين خمس ونوات بما في ذلك الونة التمهيدي



ستستلم رسالة نصية 
قصيرة عبر رقم الهاتف 

النقال الوارد في استمارة 
التقدم الخاصة بك تفيد 
ضرورة التسجيل في 

مزتييتطبيق مايكروسوفت 

ستسلم بريد إلكتروني يفيد 
انضمامك للجنة االمتحان 
االفتراضية باإلضافة إلى 

دعوة لحضورك اتصال مرئي 
على نفس التطبيق 

ُقم بالدخول على  الرابط 
الذي تم إرساله على 

البريد اإللكتروني 
النضمامك للجنة االمتحان 

االفتراضي والتأكد من 
تسجيلك في الموقع

ضرورة إحضار البطاقة 
الذكية قبل موعد 

االمتحان االفتراضي 
15قبل )بربع ساعة 
(دقيقة

قم بملء بياناتك الشخصية

أوالً وقراءة التعليمات الخاصة 

باالمتحان ثانياً، ثم اضغط 

على زر مواصلة، لبدء 

اإلجابة على األسئلة وذلك 

ضمن الوقت المحدد لذلك

قم بالضغط على زر 

بعد االنتهاء من « إرسال»

حل االمتحان، حيث إن التأخر 

عن تسليم االمتحان في 

موعد االنتهاء سيؤدي إللغاء 

نتيجتك

توفير جهاز عليكيجب

حاسب آلي مزود بكاميرا 

رقمية أو حاسب آلي 

وهاتف نقال مزود بكاميرا، 

باإلضافة إلى سماعة 

وميكروفون لتتمكن من 

اء تشغيل االتصال المرئي أثن

االفتراضيأداء االمتحان 

ُقم بتسجيل الدخول على
برنامج مايكروسوفت 

ي بالبريد اإللكترونتييمز
الذي قمت بتسجيله في 
طلبك قبل موعد االمتحان 

بربع ساعة

ُقم بالدخول على وصلة 
االتصال المرئي الخاص 
ة بلجنة االمتحان االفتراضي

من داخل غرفة المحادثة 
ةالخاصة بلجنتك االفتراضي

Joi

n سيقوم مراقب اللجنة 
بتسجيل حضورك ومطابقة 
البطاقة الذكية مع البيانات 

المسجلة لدى الوزارة، 
وعليه يرجى إبراز البطاقة 

أمام الكاميرا الرقمية 
بشكٍل واضحٍ 

سيقوم مراقب اللجنة 
بإرسال الوصلة اإللكترونية 
لالمتحان االفتراضي خالل 

وقت االمتحان، قم 
بالدخول على الوصلة لبدء 

االمتحان االفتراضي

ال يجب عليك أن : مالحظة هامة
تُغلق االتصال المرئي  طوال فترة 

لألقسام الثالثة اللغة االمتحان 
العربية واللغة اإلنجليزية والقدرات 
العامة ، حيث سيتم إلغاء نتيجتك 

.في حال تم رصد ذلك
Submit ✓

بعد االنتهاء من جميع 

األقسام الثالثة من االمتحان 

اللغة العربية )االفتراضي 

واللغة اإلنجليزية والقدرات 

، قُم بإنهاء االتصال ( العامة

.المرئي

:إجراءات التقيي  الخاصة ببرنامج البكالوريوس في التربية بكلية البحرين للمعلمين

Start

End



إجةةةةةةـراءات الترشةةةةةةير والقبةةةةةةو  لدراوةةةةةةة برنةةةةةةامج 

:معلمين البكالوريوس في التربية بكلية البحرين لل

البحرينبكليةالتربيةفيالبكالوريوسبرنامجلدراسةالمقبولينترشيحيتم

ً للمعلمين مقاعدالوعدداالستيعابيةالطاقةعلىوبناءً المعلنةللشروطوفقا

تفاقيةاالعلىالتوقيعإجراءاتالستكمالبالمقبوليناالتصاليتمحيثالمتاحة،

:(الكفيل)األمروليحضورمعالتوقيعأثناءالتاليةالمستنداتوتسليم

.شخصيةصور ( 5) •

(.ولساري المفع( )الكفيل ) األمر وولي الطالب نسختان من البطاقة الذكية وجواز السفر لكل من •

(.6-1)نسختان من كشف الدرجات بجميع الفصول الدراسية من •

.العامةالثانوية نسختان من شهادة •

.للطالبنسخة معتمدة من البنك برقم الحساب الدولي •

.استكمال إجراءات الفحص الطبي والبصمات•

✓



شاكرين لك  حون اإلصغاء

) للمزيد من االوت وارات يرجى االتصا  على الخط الواخن الخاص باإلدارة 

خال  واعات العم  للدوا   الرومي( 17278222: رق  الهاتف


