الدليل االرشادي
للتقدم للبعثات والمنح الدراسية للعام الدراسي 2020/2019
أوالً :شروط تقدم الطالب للبعثات والمنح الدراسية:
 .1أن يكون بحريني الجنسية.
 .2أن يكون حسن السيرة والسلوك.
 .3أن يكون الئقا ً صحياً.
 .4أن يكون قد أنهى عدد ( )6فصول دراسية بالمرحلة الثانوية العامة كحد أقصى بالنسبة
لطلبة المدارس الحكومية وما يعادل ذلك بالنسبة لطلبة المدارس الخاصة.
 .5أن يتقدم بطلبه في نفس سنة التخرج من الثانوية العامة وبمعدل تراكمي ال يقل عن ()%90
بالنسبة لطلبة المدارس الحكومية وما يعادل ذلك بالنسبة لطلبة المدارس الخاصة.
 .6على الطالب الذي يرغب في االختيار من ضمن رغباته البعثات الدراسية المخصصة في
جامعة البحرين وبوليتكنك البحرين أن يكون قد سجل في هاتين الجامعتين وقدم اختبارات
القبول والقدرات.
 .7أن يحصل الطالب على قبول غير مشروط من الجامعة المرشح لالبتعاث إليها.
ثانياً :التسجيل للبعثات الدراسية:
 بعد اإلعالن عن خطة البعثات الدراسية ومواعيد التسجيل على الطالب القيام بعملية التسجيل
للبعثات في الموقع االلكتروني المحدد وفي األوقات المعلن عنها.
 بعد إعالن نتائج الترشيح للبعثات الدراسية على الطالب القيام باآلتي:
أوالً :لقبول البعثة واستكمال اإلجراءات على الطالب القيام باآلتي:
 .1الدخول على الموقع االلكتروني لوزارة التربية والتعليم ،باستخدام نفس الرقم السري الذي
استخدم إلدخال الرغبات والقيام بتثبيت البعثة بالضغط على زر "قبول البعثة الدراسية".
 .2من صفحة نتائج البعثات والمنح الدراسية على الطالب القيام بطباعة:
 الخطاب الموجه للمركز الصحي التابع لمنطقة سكنك والتوجه به إلى المركز الصحي
واجراء الفحوصات المطلوبة للحصول على شهادة اللياقة الصحية.
 .3من صفحة نتائج البعثات والمنح الدراسية وللحصول على شهادة حسن السير والسلوك
على الطالب اتباع اآلتي:
 طباعة بطاقة المراجعة لوزارة الداخلية من خالل الرابط اآلتي:
بطاقة المراجعة الخاصة بشهادة حسن السير والسلوك

على
 الدخول
موقع وزارة الداخلية – إدارة المعلومات الجنائية – وطباعة استمارة "البيانات
الشخصية لصاحب الطلب" وملئها وارفاقها بالمستندات المطلوبة.

 التوجه إلى أقرب مركز للشرطة في منطقة سكنك وبحسب الموعد المحدد في
بطاقة المراجعة.
 .4الحصول على قبول غير مشروط في التخصص والجامعة المرشح لالبتعاث إليها.
 .5بعد حصول الطالب على القبول من الجامعة وتوفير كافة المستندات المطلوبة ونسخة منها،
عليه أخذ موعد من موقع الوزارة االلكتروني ومن ثم عليه مراجعة إدارة البعثات والملحقيات
بمركز خدمات المراجعين في مقر وزارة التربية والتعليم بمدينة عيسى مصطحبا ً معه ولي
أمره لتوقيع استمارة التهنئة واتفاقية االبتعاث.
مالحظة :ولي األمر هو األب ،وفي حال وفاة األب احضار ولي األمر مع شهادة وفاة األب.
ثانياً :لالعتذار عن البعثة الدراسية وطلب االستفادة من المنحة الدراسية (المساعدة الدراسية):
 .1في حال عدم رغبة الطالب في البعثة الدراسية المرشح عليها فبإمكانه الضغط على زر
"االعتذار عن البعثة الدراسية".
 .2من صفحة نتائج البعثات والمنح الدراسية على الطالب القيام بطباعة:
 استمارة طلب صرف المساعدة الدراسية.
 .3من صفحة نتائج البعثات والمنح الدراسية وللحصول على شهادة حسن السير والسلوك على
الطالب اتباع اآلتي:
 طباعة بطاقة المراجعة لوزارة الداخلية من خالل الرابط اآلتي:
بطاقة المراجعة الخاصة بشهادة حسن السير والسلوك

على
 الدخول
موقع وزارة الداخلية – إدارة المعلومات الجنائية – وطباعة استمارة "البيانات
الشخصية لصاحب الطلب" وملئها وارفاقها بالمستندات المطلوبة.
 التوجه إلى أقرب مركز للشرطة من منطقة سكن الطالب بحسب الموعد
المحدد في بطاقة المراجعة.
 .4توفير كافة المستندات األصلية المطلوبة لالستفادة من المنحة الدراسية بما فيها شهادة حسن
السير والسلوك.
 .5على الطالب أخذ موعد من موقع الوزارة االلكتروني في الفترة ومن ثم مراجعة إدارة البعثات
والملحقيات في الفترة من  19-15سبتمبر 2019م مصطحبا ً معه االستمارة بعد ملئها وعمل
اآلتي:
 التوقيع على االستمارة.
 ارفاق كافة المستندات األصلية المطلوبة مع االستمارة.

