
 

 ـــــــالنإعــــــ

 

ــليخل جير  عن  بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم كلية البحرين للمعلمنيتعلن  الثانوية العامة  وخر ات فتح باب التس

لعمخل وا ،م2021/2022 القادم البكالوريوس يف الرتبية بكلية البحرين للمعلمني للعام الدراســ برنامج للتقدم لدراســة 

 ، ويشرتط يف املتقدم ما يل :نظام فصخل معلم بعد التخرج بنلاح بوظيفة الرتبية والتعليمبوزارة 

 

 

 أواًل:  الشروط الواجب توافرها يف املتقدم : 

 

 أن يكون حبريين اجلنسية. .1

 حاصاًل على مؤهخل الثانوية العامة.أن يكون  .2

وميكن اســـتقبال البات املتوختع هرجوم والاصـــلني على معدل تراكم  حال      % فما فوق  80اًل على معدل تراكم   حاصـــ .3

 عند التخرج الستيفاء الطلب. % ( 80)% فما فوق بصورة مؤختته شريطة حتقيق املعدل املطلوب 78

العامني الدراســيني الســابقني، من املدارس    من خر   ، أوم2020/2021العام الدراســ  الال   املتوختع هرجهأن يكون من  .4

 ( سنة دراسية.12الكومية واجياصة ممن أنووا )

من املمكن اســـتكمال إجراءات االلتحاق بكلية البحرين للمعلمني ومخلء       مالحظة: أن يكون مســـلاًل يف جامعة البحرين. )   .5

سليخل يف جامعة البحرين يف وختٍت الح    ستمارة التقدم، والتكرم لطفًا بالت سليخل وحبسب      ا سيق لفتح باب القبول والت ق فور التن

 .األنظمة والشروط واملعايري اجياصة جبامعة البحرين، علمًا بأنه مل يتم حتى اآلن فتح باب التسليخل باجلامعة(

 أال يكون ختد التحق سابقًا بالكلية أو جبامعة البحرين ومت فصله منوا. .6

   أن حيقق النسبة املطلوبة يف مراحخل التقييم. .7

 أن تثبت لياختته الصحية مبعرفة اجلوة الطبية املختصة. .8

 (. www.uob.edu.bh ) اإللكرتون  وختعاملأن يستويف شروط القبول جبامعة البحرين املوجودة على  .9

 
 : اريقة تقديم الطلب : ثانيًا

 

 

رمز االستلابة السريع مسح فعلى الراغبني بالتقدم لدراسة الربنامج من خر   الثانوية العامة واملتوختع هرجوم، 

(QR Code)  املوجود يف اإلعالن عن اريق اهلاتف النقال أو الدخول على الوصلة اإللكرتونية املوجودة على

وحتى  م2021 مارس 7اً وذلك يف الفرتة من األحد املوافق الكرتونيمخلء الب االلتحاق موختع وزارة الرتبية والتعليم و

 .م2021 مارس 18يوم اجيميس املوافق 

 مالحظة:

مركز ) بوزارة الرتبية والتعليم اجياص بإدارة املوارد البشرية لالستفســار : يرجى االتصال باجيط الساخن

، أو عن )خالل أيام العمخل وساعات الدوام الرمسية( (17278222( على هاتف رختم )خدمات املوظفني

 (hr_com@moe.gov.bh)اريق الربيد اإللكرتون  التال : 

 
 

 

 2022-2021م بكلية البحرين للمعلمني للعا (البكالوريوس يف الرتبية )إرشادات التقدم لدراسة برنامج 

http://www.uob.edu.bh/
btc_instructions.pdf
btc_instructions.pdf

