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 مملكة البحر�ن

 وزارة األشغال والبلديات والتخطيط العمرا�ي 

 و�الة ال��وة ا�حيوانية 

 

 

 

 

الطبية البيطر�ة  مزاولة املهن  طلب ترخيصاستمارة   
 

 

 

Applicant Information صاحب الطلب  بيانات –  

Name   األسم 

Passport No.   رقم ا�جواز CPR   الرقم ال�خ��ي 

Mobile No.  رقم الهاتف Nationality  ا�جنسية 

Email   اإللك��و�ي ال��يد  License Type مؤقت      دائم    /  نوع ال��خيص   

Practice Type □ Assist. Tech 

 املهن املعاونة 

□ Pharmacist 

   صيدال�ي 

□ Veterinary in Pharmacy 

طبيب بيطري �� الصيدلية       

□ Veterinarian 

طبيب بيطري     
 نوع املزاولة

Request Type □    Local Transfer – ��تحو�ل مح   □    New Request –  نوع الطلب طلب جديد 
 

Facility Information املنشأة   بيانات –  

Facility Name  التجاري  األسم  

Activity Type   نوع النشاط 

License No.  رقم ال��خيص CR No.   ال�جل التجاري 

Contact No.  رقم الهاتف Email   اإللك��و�ي ال��يد  
 

Facility Stamp 

Facility Owner  اسم صاحب املنشأة 

Signature  التوقيع 

Date   تار�خ التقديم 
 

 

• Required Documents: 

 Scientific Certificates 

 Data Flow Report (Non GCC) 

 Accreditation of Qualification  from Ministry of Education (GCC)  

 Police Clearance Certificate (Ministry of Interior) 

 C.V + Digital Photo 

 Experience Certificates (Non GCC) 

 Passport & CPR Copy 

 Origin Professional License (Non GCC) 

 Facility Request Latter Included:  

 Personal Information for Applicant  

 The Branch Applicant Will Works in 

 Practice Type 

Note: 

 Request Received by System Only  

 If any of Required Documents Missing your Request will be Reject. 

 

 املستندات املطلو�ة: •

  العلمية  الشهادات 

  تقر�ر �حة املؤهالت العلمية منData Flow )(لغ�� مواط�ي دول مجلس التعاون 

  مواط�ي دول مجلس التعاون) (وزارة ال��بية والتعليم  من العلميةالتصديق ع�� املؤهالت 

  وزارة الداخلية)  –ال�حيفة ا�جنائية (شهادة حسن س��ة وسلوك 

   صورة �خصية ديجيتال  + الس��ة الذاتية 

 لغ�� مواط�ي دول مجلس التعاون)( شهادات ا�خ��ة العملية 

  وجواز السفر ��خة من بطاقة الهو�ة 

  لغ�� مواط�ي دول مجلس التعاون)(رخصة مزاولة املهن الطبية البيطر�ة 

   :��رسالة من صاحب املنشأة يب�ن ��ا التا 

   البيانات ال�خصية لصاحب الطلب 

  الفرع الذي سوف �عمل بھ 

  نوع املهنة الطبية املزاولة 

 مالحظة: 

 فقط االلك��و�ي نظام   الطلبات ع��  استقبال 

 رفض أي طلب غ�� مستو�� للمستندات املطلو�ةسيتم  

For Inquires Please Contact: 17987390 - 17987290 ��17987290او   17987390التواصل ع�� األرقام التالية:  لالستفسار ير    
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