
 

 

 املستندات املطلوبة:

2022-1ق خ ع//1نسخة من: جواز السفر، البطاقة السكانية، بطاقة ذوي اإلعاقة، قرار اللجنة الطبية املختصة، رخصة تعلم السياقة املؤقتة.   

 

 استمارة االلتحاق ببرنامج تدريب السياقة  

 م2022رقم الطلب: ت س/         /   تاريخ تقديم الطلب: 

 اسم صاحب الطلب:  الرقم الشخص ي: 

 أرقام التواصل:  العنوان: 

 نوع اإلعاقة:  ال               نعم                 :   اإلعاقةستلم مخصص ي 

 الرسمي االستعمال  

 : القسم املختص باإلشراف على املشروعاعتماد 

 

 

 جليلة السيد 

 رئيس قسم خدمات ذوي االحتياجات الخاصة 

 

 :وزارة العمل والتنمية االجتماعيةرأي إدارة التأهيل االجتماعي ب

 

 مقبول )مستوفي الشروط(.            

 مرفوض )غير مستوفي الشروط(.             

 للمتابعة )استكمال الشروط(.          

 شروط اإللتحاق بالبرنامج التزامات املتدرب املالية 

 أن يكون مقدم الطلب بحريني الجنسية.  .1 سيارة املركز.  الستخدام الرسم املقرر  .1

 سنة.   18ان ال يقل عمر مقدم الطلب عن  .2 الحصول على رخصة قيادة خاصة.  المتحان  الرسم املقرر  .2

 الحصول على موافقة من اللجنة الطبية املختصة.  .3 الستخراج رخصة سياقة.الرسم املقرر  .3

 أن يكون املتقدم قد حصل على رخصة تعلم مؤقتة.  .4 الفني. واالمتحان رخصة التعلم  الستخراجالرسم املقرر  .4

بالساعات  .5 املتدرب  إلتزام  عدم  حالة  في  التدريبية  الساعات  رسوم 

 غيابه بعذر غير مقبول.التدريبية املقررة، أو في حالة 

من   .5 يكون  اإلعاقة األشخاصأن  من  ذوي  السمعية  أو  الجسدية 

 املقيدين في نظام مكافأة مخصص اإلعاقة بالوزارة.

 النظري.  االمتحان اجتياز  .6 ساعة تدريبية.  25رسوم الساعات التدريبية إذا تجاوزت  .6

 التزامات الوزارة املالية  األخرى للمتدرب   تزاماتلاإل

ساعة تدريبية بحد  22اسابيع بواقع  3 تبلغ املتدرب بمدة تدريب يلتزم .1

 ساعة تدريبية كحد أقص ى. 25أدنى؛ و

ساعة تدريبية   22تلتزم الوزارة بدفع قيمة الساعات التدريبية بواقع  .1

 ساعة تدريبية كحد أقص ى.  25و ،بحد أدنى

الى   الرسمي في أوقات الدوام  التدريب،    بفترةاملتدرب  يلتزم   .2 )من األحد 

، موزعة بين  
ً
الخميس باستثناء العطل الرسمية(. بواقع ساعتين يوميا

 العملي، في مقر إدارة تعليم السياقة.و  التدريب النظري 

تلتزم الوزارة بدفع قيمة الساعات التدريبية اإلضافية الالزمة في حالة  .2

ساعات تدريبية   8األول فقط وبما ال يتجاوز    االمتحان   اجتيازعدم  

 فقط.

 د  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعه

 واملوقع أدناه بااللتزام بجميع االلتزامات الواردة بهذه االستمارة. تعهد أنا صاحب الطلب  أ

 

 توقيع صاحب الطلب
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