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Job Information & Competition Sectionالوظائـف ومعلومـات مسابقـات قسـم

 م2018/ 2017استمارة طلب توظيف لشغل وظيفة معلم للعام الدراسي القادم 

:البيانات الشخصّية: أواًل

الثالثالثانياألول

:الديـــانة :الرقم الشخصـــي

م:تاريخ انتهاء جواز السفر:رقم جواز السفـــر

م:تاريــــخ امليــــــالد:اجلنسيـــــــــــة

انثـــىذكـــر…………………أخرى متزوجأعــزب:احلالة االجتماعية

:رقم اهلاتف النقال

رقم اهلاتـــف النقـــال 

:(SMS )للتواصل على 

:الربيد االلكــرتوني:رقم هاتف املنــزل

:منطقة السكـــن:جممـع

النعم.هل تعمــل فـــي الوقت احلـــاضر؟ إذا كانت اإلجابة نعم  أذكر املعلومات أدناه

:شارع/ طريق :مبــنى:شقة (العنـــــوان)

النعم.هل تعاني من مرض مزمن أو إعاقة؟ إذا كانت اإلجابة نعم  أذكر املعلومات أدناه

:نوع املرض أو اإلعاقة

:الراتب:مكان العمل:الوظيفة احلاليــة

:(يرجى إرفاق نسخ منها  )املؤهالت العلمّية : ثانيًا

خاصمنحةبعثةالتقدير العامسنة التخرجالبلداجلامعةالتخصّصمنطوق املؤهلت

بكالوريوس1

دبلوم عالــي2

ماجستـــــري3

دكتـــــوراه4

:(التسلسل  الوظيفي  )اخلربات العملّية السابقة : ثالثًا

مكان العملالوظيفةت

مدة العمل

أسباب ترك العمل
تاريخ تـــرك العمـــلتاريخ االلتحاق بالعمل

2

1

:(يرجى ذكر الدورات اليت تزيد مدتها عن شهر واحد  )الدورات التدريبية : رابعًا

تاريخ احلصول عليهامدة الدورةمكان الدورةمنطوق الدورةت

3

3

1

2

لصق / يرجى تدبيس 

صورتك الشخصية هنا

(سم  6×4مقاس ) 
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:اذكر أمساء وبيانات ثالثة أشخاص ميكن االتصال بهم كمرجع عنك: خامسًا

املالحظاتاهلاتفصلة القرابةالوظيفةاالسمت

2

1

:اإلقــــــــــــــرار: سادسًا

م بإصدار قانون اخلدمة املدنيـة بشأن التعـيني يف الوظائـف العامة، ُأقـــّر2012لسنة  (51) والئحته التنفيذية رقم 2010لسنة  ( 48 )استنـادًا  للمرسـوم بقانـون رقم 

يرجى كتابة االسم الرباعيــة أدناه / أنــا املوقع 
بـوزارة الرتبيـة والتعلــيم، بأن (معلـم)ــة لوظيفة  / ، واملتقدم   

البيانات أعـاله صحيحة، ويف حـال تدويين يف هذه  اإلستمارة ببيانات خمالفة للحقيـقة، فمـن حق الوزارة إختاذ كافة اإلجراءات القانونية والقضائية املرتتبة  على 

:ذلك باإلضافة للعقوبات التبعّية حلرماني من الوظيفة حمل التقديم أو أي وظيفة أخرى، وقد أحطت علمًا باآلتي

3

ح ف-   المسابقات(م و  - 19 )استمارة رقم 

خاص بقسم مسابقات ومعلومات الوظائف

:تاريخ تقديم الطلـب

:اسم مستلــــم الطلب

:توقيـع مستـلم الطلب

خــاص بإدارة املــوارد البشـــرية

.هي إجراء مبدئي وذلك حلني قبول الطلب وإعتماده من قبل ديوان اخلدمة املدنية (م و  / 19 )ملء استمارة طلب التوظيف رقم - 1

.حيق للوزارة إلغاء طليب يف حال عدم استيفائي للشروط واملعايري املعلنة هلذه الوظيفة واملنصوص عليها قانونًا- 2

أتعهد بأن أكون وفيًا ململكة البحرين أمينًا على حقوقها خملصًا ملليكها وحكومته الرشيدة، وأن أضع نفسي وكافة ما أملك من مواهب وختصص خلدمـــــة - 3

الوطــن يف الداخل واخلارج، وأن أنوء بنفسي عن النيل من عزته وكرامته واإلساءة إليه، وأن أحافظ على كرامة وظيفيت العامة وأسرارها ومسعتها، وأن أقــــــوم 

.جبميع واجباتها بشرف وأمانة وإخالص

.يف حال ختلفي عن مسابقــة التقييــم الوظيفـي مهـما كانت األعذار، حيـق للوزارة حرماني من إمتـام إجــراءات التوظيـف وإلغـاء طلبــي متامًا من سجالتهـا- 4

.إن دخولي املسابقـة ليـس إال استكــمااًل للبيانات واإلجراءات األوليـة يف عملـية التوظيف وذلك ضمــن احلدود واحلاجة وحسـب النظـام املعمول به يف الوزارة- 5

:ــة الطلب/ توقيع صاحب م:تاريـــخ تقديم الطلب

اسم املوظف املعين

.متت مراجعة األوراق الثبوتية والتحقق من صحتها

املراجعات والتدقيق

ختم وإعتماد اجلهة املخّولة عن ديوان اخلدمة املدنيةختم وإعتماد اجلهة املخّولة عن وزارة الرتبية والتعليم


