
 

 

 

 مملكة البحرين

 ديوان اخلدمة املدنية

  
 

 

 

 

 

 

 م:فرها يف املتقّدااًل: الشروط الواجب توأّو

 

، ةبإصدار قانون اخلدمة املدنيّ  م0200( لسنة  10ة رقم )والئحته التنفيذّي م0202( لسنة  84قانون رقم )املرسوم ب ة الواردة يف باإلضافة إىل الشروط العامّ  

 اآلتية:من توافر الشروط  ة، البّدبشأن التعيني يف الوظائف العاّم
 

 أو من مواطين دول جملس التعاون اخلليجي. ةاجلنسّي حبرييّن املتقدم أن يكون 

  صات املعلن عنهايف التخّص يسانسأو الّل البكالوريوسمؤهل حاصالً على. 

 ري جامعة البحرين.ــمن غ ال صدورهاــشهادة البكالوريوس يف ح معادلة 
 

 

    :املطلوبةات ـصالتخّص: ثانيًا

 

 لفئـــة الذكــــور واإلنـــــاث
 

 ة املوسيقيةلرتبيـا الرتبيــة الفنيــة  ةالرياضيالرتبية  ةـالرتبية األسريـ ـلــالفص نظـــام اتـــيـاضـالري ةـة العربيــاللغ

 يـب اآللـــاحلاس اللغة اإلنـجليزية الـــزراعـــــــة اللغة الفرنسية

 العلـوم العامـة 

 ) وتشمـل األحياء والكيمياء والفيزياء(

 

 

 املواد االجتماعية 

 ) وتشمل التاريخ واجلغرافيا(

 –برنامج الصم  –اإلعاقة الذهنية  – الرتبية اخلاصة وتشمل )ختصصات الرتبية اخلاصة 

 التوحد ( اتاضطراب –العالج النطقي  –العالج السلوكي  –التفوق العقلي  –صعوبات التعلم 

 –األجهزة الطبية  –) وتشمل  اإللكرتونيات  للذكور فقطاملواد الصناعية 

 تشغيل مكين (  –الديزل  –السيارات  –الرسم التقين  –إنشاءات وأعمال صحية 

 

وظائف سلك التقدم لشغل ملء طلب  الشروط أعاله فيهمالذين تتوافر و صات املطلوبةالتخّص واحلاصلني على جياتواخلّر جينيفعلى الراغبني من اخلّر

 (شخصيًا)باحلضور  وذلكمع إرفاق املستندات املطلوبة  وتسليمه ورقيًا www.moe.gov.bhاملوجود على موقع وزارة الرتبية والتعليم  التدريس

 اآلتي:اجلدول  حسبوذلك  مساًء السادسة والنصفإىل الساعة  الثالثة والنصفمن الساعة باملنامة  ( استقبال املراجعنيمركز ) إىل 
 

 

 التخصـــصات والتاريخ اليوم 

 الرتبية اخلاصة الفصل نظـــام ةـة العربيــــاللغ يــة ـالرتبيــــة الفن م 0204 ربايرــف  02و  01  ثنيـناألحـد واأل

   ـةـاملواد الصناعيـ الرياضيــةة ـالرتبي م 0204 ربايرــف 04 و  02الثالثاء واألربعاء 

   ةـة الفرنسيـاللغ الـمواد االجتماعية م 0204ـــارس ــمـ   1و  8األحــد واألثنـني 

 العـامــةالعلــوم  الـــزراعـــــــة ةــــاألسرية الرتبي ةــة املوسيقيالرتبي اتــــــــيـاضـالري م 0204ـــارس ـــمـ  2و  2الثالثاء واألربعاء 

   احلاســـب اآللـــي اللغــة اإلنـجليزية م 0204ـارس مــ   00و  00د واألثنـني األحـ

 

 

  ثالثًا: املستندات املطلوب اصطحابها:

 ة.ة شخصّيصورة فوتوغرافّي  

  اهلوّية )ساريا الصالحية( ونسخة منهماجواز السفر وبطاقة. 

 منها. نسخةواألصلّية  جإفادة التخّر  

 ونسخة منها. ج للشهادات الصادرة من غري جامعة البحرينة التخّرل وإفادة صّحمعادلة املؤّه 

 ونسخة منه. صادر من اجلامعةآلخر فصل دراسّي  كشف درجات معتمد 
 

 مالحظات هامة:

 ات املتاحةة وامليزانّيالفعلّي بناًء على احلاجة صات أعالهتقييم أصحاب التخّص سيتّم. 

 ةالت الرتبوّيصلني على املؤّهايف التعيني للح ةتعطى األولوّي.  

 من ادة توقع خترجــ، ويستثنى من ذلك من لديه إفأعالهاملذكورة روط ــغري املستوفية للش الناقصة أو الطلباتقبول  لن يتّم 

 م.0202/0204احلالي  الدراسيالعام للفصل الثاني من  ة البحرينــجامع     

ضـــوء   يف بوزارة الرتبية والتعليم  وظائف ســـلك التدريس   لشـــغل   مة عن فتح باب التقدّ  يعلن ديوان اخلدمة املدنيّ     

 :ملا يأتي وفقا، وذلك م4020/9020القادم  الستقبال العام الدراسّي ًااستعدادو ةاملبدئّي احتياجاتها

 

إعـــــــــــــــــالن

  

 

 ميل استمارة التقدم لشغل وظائف سلك التدريسحت

 ميل استمارة التقدم لشغل وظائف سلك التدريسحت

http://www.moe.gov.bh/
http://www.moe.gov.bh/pdf/application-form.pdf
http://www.moe.gov.bh/pdf/application-form.pdf

