لال�ستعمال الر�سمي

مملكة البحرين
وزارة الرتبية والتعليم
�إدارة البعثات وامللحقيات

الإجراء
م�ستلم الطلب
الإدخال باحلا�سب
املراجعة

التوقيع

الأ�سم

طلب احل�صول على بعثة درا�سية �ضمن نظام بعثات �أبناء املعلمني ومنت�سبي
وزارة الرتبية والتعليم املخ�ص�صة للدرا�سة بجامعة البحرين  /بوليتكنك البحرين
تاريخ الطلب  ......../ ...... / ...... :م

� اً
أول  :بيانات عن املوظف �أو املعلم :
ا�سم املوظف �أو املعلم  ........................................ :الرقم ال�شخ�صي ........................ :
ا�سم الإدارة �أو املدر�سة التي يعمل بها .............................. :الوظيفــة .......................... :
تاريخ التعيني  ................. :مدة اخلدمة (الفعلية) ................... :هاتف العمل ................... :
هاتف املنزل  ................. :هاتف النقال ................. :
			ال
نعم
هل م�ستفيد من هذا النظام حالي ًا �أو �ساب ًقا ؟

عنوان ال�سكن احلايل

�شقة رقم

مبنى رقم

طريق

�شارع

جممع

املنطقة

ثان ًيا  :بيانات عن الطالب
ا�سـم الطالب � ............................. :صلة القرابة  ............ :الرقم ال�شخ�صي ..................... :
الرقم اجلامعي  ................. :الن�سبة املئوية يف الثانوية العامة  ........... :الفرع ( امل�سار )........ :
املدر�سة � ................................ :سنة التخرج .................. :
اقرار من( �صاحب الطلب ) ب�صحة البيانات املدونة �أعاله و�أنه مل ي�سبق يل اال�ستفادة من هذا النظام خالل
( التوقيع ) ............................ :
ال�سنوات ال�سابقة						 .

ثال ًثا  :لال�ستعمال الر�سمي

						 					
مدة اخلدمة للموظف �أو املعلم
										
الن�سبة املئوية بالثانوية للطالب
									
تقدير الأداء الوظيفي للموظف �أو املعلم
�شهادة ح�سن ال�سري وال�سلوك للطالب باملدر�سة								
									
�شهادة املعلم املتميز ( �إن وجدت )
�شهادة ح�ضور الدورات التدريبية ( للموظف �أو املعلم )
املجمـ ـ ـ ـ ـ ــوع
_____________________________________________________________________
ا�سم الطالب .............................................................................................................................. :
رقمه ال�شخ�صي :
م�ستلم الطلب  ........................................... :توقيع امل�ستلم . ............................. :التاريخ ................................. :

✂

راب ًعا  :ال�شروط املطلوب توافرها
� .1أن يكون بحريني اجلن�سية.
� .2أن ال تقل مدة خدمة املوظف عن � 10أعوام من العمل امل�ستمر.
� .3أن ال يقل معدل الطالب بالثانوية عن . %75
� .4أن تكون تقارير �أداء املوظف �أو املعلم ال تقل عن جيد.
� .5أن يكون لدى الطالب قبول بجامعة البحرين  /بوليتكنك البحرين يف تخ�ص�ص �ضمن خطة البعثات املعتمدة للوزارة.
� .6أن يكون املوظف �أو املعلم م�ستمر ًا باخلدمة حتى تاريخ تقدمه لطلب البعثة.
� .7أن ي�ستفيد املوظف �أو املعلم من هذا النظام ملرة واحدة فقط خالل �سنوات خدمته بالوزارة.
 .8ال ي�شمل هذا النظام طلبة الدرا�سات العليا.

خام�سا  :امل�ستندات املطلوبة
ً
� .1صورة من جواز ال�سفر للموظف �أو املعلم والطالب.
� .2شهادة ل�سنوات اخلدمة بالوزارة( يح�صل عليها من �إدارة املوارد الب�شرية ) ((مرفق النموذج)).
�	.3إفادة التخرج من الثانوية للطالب ( �أو ك�شف درجات الطالب باملدر�سة حتى تاريخه ).
�	.4آخر تقرير للأداء الوظيفي للموظف �أو املعلم.
 .5ر�سالة القبول بجامعة البحرين ( ت�سلم بعد �إعالن نتائج القبول باجلامعة ).
� .6شهادة ح�سن ال�سري وال�سلوك للطالب من املدر�سة التي تخرج منها.
� .7شهادة املعلم املتميز لويل الأمر ( �إن وجدت ).
 .8ما يفيد بح�ضور الدورات التدريبية للموظف �أو املعلم ( يرفق ن�سخة من �شهادة �آخر دورة تدريبية ).
� .9صورة من �شهادة امليالد للطالب.

�ساد�سا  :ر�أي �إدارة البعثات وامللحقيات
ً
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

مملكة البحرين
وزارة الرتبية والتعليم
�إدارة البعثات وامللحقيات

(( ا�ستمارة ل�سنوات اخلدمة بوزارة الرتبية والتعليم ))
يف  ............. /......./........ :م
اال�ســم  _________________________ :الرقم ال�شخ�صي _____________________ :
حمل العمل  ______________________ :الوظيفـــة ________________________ :
======================================================
تاريخ التعيني  _______________ :تاريخ انتهاء اخلدمة �إن وجد __________________ :
ال�سبب  __________________________ :تاريخ �إعادة التعيني ________________ :
ال �إذا كان اجلواب بنعم التاريخ _________________ :
هل �ضمت اخلدمة ال�سابقة نعم
�إجازة بدون راتب :
 .1من � ..............................إىل ................................
 .2من � ..............................إىل ................................
 .3من � ..............................إىل ................................
 .4من � ..............................إىل ................................
مدة اخلدمة الإجمالية بعد خ�صم الإجازات بدون راتب واخلدمة غري املح�سوبة.
�سنة
		
�شهر
				
�أتعهد ب�أن جميع البيانات الواردة باال�ستمارة �صحيحة وحتت م�سئوليتي.
التوقيع ________________ :
مقدم الطلب ____________________ :
======================================================
متت املراجعة من قبل �إدارة املوارد الب�رشية وات�ضح الآتي :
هناك مالحظات ح�سب التف�صيل الآتي :
البيانات �صحيحة
		
�سنة
�شهر
مدة اخلدمة الفعلية لغاية ____/____/ ____ :م
اال�سم _______________________________ :
تاريخ مراجعة اال�ستمارة ____/____/ ____ :م

التوقيع ______________ :

