شروط االبتعاث
للعام األكاديمي 2022/2021

1

ا
ر
و
أوال :الشر ط العامة البتعاث (الطالب القطريين) للدبلوم والبكالو يوس:
• يشترط في الطالب املتقدم لبعثة دراسية ما يلي:
.1
.2
.3
.4

أن يكون قطري الجنسية.
أن يكون حسن السيرة والسلوك.
أن يكون الئقا طبيا.
أال يزيد سن الطالب وقت تقديم الطلب عن ( )23سنة ،أال يزيد سن الطالب وقت تقديم الطلب في مرحلة الضم للبعثة على

(25سنة).
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11

أال تزيد املدة من تاريخ الحصول على شهادة الثانوية العامة أو مايعادلها عن ثالث سنوات.
أال يكون موظفا بإحدى الجهات الحكومية أو القطاع الخاص.
تقديم إفادة من أكاديمية الخدمة الوطنية بالنسبة للطالب الذكور.
الحصول على قبول غير مشروط من إحدى الجامعات /املؤسسات التعليمية املدرجة واملعتمدة تحت قائمة االبتعاث ،وفي إحدى
التخصصات املتاحة وفق خطة االبتعاث.
أال يكون قد سبق للطالب االلتحاق ببعثة دراسية على نفقة أي جهة أخرى ،أو بمؤسسة تعليمية لذات الدرجة العلمية أو درجة أعلى
على نفقة الدولة.
أال يكون الطالب حاصل على دعم مزدوج.
تخضع املوافقة ملبدأ التنافسية بين املتقدمين ،حسب املقاعد املخصصة في كل عام.

▪ باإلضافة الى الشروط الخاصة لكل برنامج ودرجة علمية.

نسبة الثانوية العامة للبعثات الداخلية والخارجية
نسب القبول للتخصصات املتاحة لإلبتعاث للعام األكاديمي 2021/2022
القطريين

غير القطريين

التخصص الدراس ي

نسبة القبول في البعثات الداخلية

نسبة القبول في البعثات الخارجية

الطب

90%

90 %

التخصصات الطبية املساعدة
التربية وفروعها
الحاسب اآللي وعلومه
التمريض

80%
75%
80%
65%

85 %
85 %
-

التخصصات األخرى
(االبتعاث الخارجي – للتخصصات غير املتوفرة محليا)

80%

85%

برنامج البعثة األميرية

85%

85%

يمنح الطالب على بعثة ألي تخصص دراس ي حسب رغبته األكاديمية شريطة
الحصول على قبول من إحدى الجامعات املدرجة على قائمة االبتعاث.

-

 97 %فأعلى

الدبلوم

65%

-

80%

(ابتعاث داخلي فقط)

العلوم الطبية املساعدة

التربية

يشترط على الطالب للحصول على بعثة في الخارج التالي( :أال تقل نسبة مادة اللغة اإلنجليزية عن  )%80أو الحصول على درجة ( )6في اختبار IELTSأو ما يعادلها.
3

املستندات املطلوبة للتقديم على بعثة دراسية ملرحلة البكالوريوس:
ﺿﺮورة إرﻓﺎق اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات التالية بصيغة )(PDF

4

م

املستندات املطلوبة
(للمرحلة االولى عند التسجيل)

1

داخل قطر :خطاب قبول من الجامعة بتاريخ حديث
خارج قطر :خطاب قبول نهائي غير مشروط من إحدى
الجامعات املدرجة على قائمة االبتعاث عند تقديم الطلب بتاريخ
حديث ويكون القبول على درجة ) (Honsحسب النظام
البريطاني (للخارج)

2

ﺗﻘﺪﻳﻢ إﻓﺎدة ﻣﻦ أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ (ﻟﻠﻄﻼب اﻟﺬﻛﻮر)

3

-

4

-

5

-

املستندات املطلوبة
(ملرحلة الثانية بعد الحصول على املوافقة)
ﺷﻬﺎدة ﻟﻤﻦ ﻳﻬﻤﻪ االمر ﻣﻦ أﺣﺪ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﺮﻗﻢ ﺣﺴﺎب اﻟﻄﺎﻟﺐ
( .)IBAN
ﺷﻬﺎدة راﺗﺐ أو شهادة ﺗﻘﺎﻋﺪ أو ﺳﺠﻞ ﺗﺠﺎري ﺳﺎري اﻟﻤﻔﻌﻮل وﺑﺘﺎرﻳﺦ
ﺣﺪﻳﺚ (ﻟﻮﻟﻲ أﻣﺮ اﻟﻄﺎﻟﺐ أو اﻟﻀﺎﻣﻦ).
(ﻋﻠﻰ أﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﺷﻬﻮر).
شهادة ملن يهمه األمر (تفيد بعدم عمل الطالب) ﻣﻦ وزارة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
االدارﻳﺔ واﻟﻌﻤﻞ واﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
ﺻﻮرة ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻮﻟﻲ أﻣﺮ اﻟﻄﺎﻟﺐ أو اﻟﻀﺎﻣﻦ ﻣﻦ
اﻟﺠﻬﺘﻴﻦ.
ﺻﻮرة ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺘﻴﻦ.

ا
ثانيا :شروط الضم لدرجة البكالوريوس:
.1
.2
.3

.4
.5
.6
.7

أال يزيد سن الطالب وقت تقديم الطلب في مرحلة الضم للبعثة على (25سنة).
أن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﺬي اﻟﺘﺤﻖ ﺑﻪ اﻟﻤﺮﺷﺢ ﻓﻲ أﺣﺪ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ وﻓﻖ ﺧﻄﺔ اﻻﺑﺘﻌﺎث.
أن ﻳﻜﻮن اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻗﺪ أنهى عدد ﺳﺎﻋﺎت (ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ  60ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻜﺘﺴﺒﺔ) ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم األمريكي او ما يعادلها (عاميين أكاديميين) بالنظام البريطاني
وبمعدل تراكمي عام ( )2.8أو الحصول على تقدير (جيد مرتفع) من إﺣﺪى اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ أﺣﺪ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ وﻓﻖ ﺧﻄﺔ
اﻻﺑﺘﻌﺎث؛ ﻋﻠﻰ أﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻋﺪد اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﻤﺘﺤﺼﻠﺔ بنظام التعليم عن بعد في الفترة التي تسبق الضم عن(  12ﺳﺎﻋﺔ دراﺳﻴﺔ) أو ما يعادلها.
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺎ ﻳﺜﺒﺖ أن اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﻣﻦ إﺣﺪى اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ،ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻋﺎم
أﻛﺎدﻳﻤﻲ.
أﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺘﺨﺼﺺ أو ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻘﺮ اﻟﺒﻌﺜﺔ أو ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ زﻳﺎدة ﻣﺪة اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﻘﺮار االيفاد.
أﻻ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺒﻌﺜﺔ دراﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ أي ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،وﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺬي ﻳﺤﺘﺴﺐ ﻣﺎ ﻗﻀﺎه ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﻤﺒﺘﻌﺚ إﻟﻴﻪ.
تخضع املوافقة ﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴية ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ حسب املقاعد املخصصة في كل عام.

• في جميع الحاالت ال يتم الضم لدرجة البكالوريوس بنظام الدراسة التكميلية ( ) Top upأو بنظام ) (Sandwich Yearأو البرامج املضغوطة أو الجزئية او
عن بعد (.)On Line

5

املستندات املطلوبة للتقديم على بعثة دراسية ملرحلة الضم للبكالوريوس:
ﺿﺮورة إرﻓﺎق اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات التالية بصيغة )(PDF

6

م

املستندات املطلوبة
(للمرحلة االولى عند التسجيل)

1

شهادة ملن يهمه األمر بإثبات قيد الطالب في الجامعة
( كتاب قبول الجامعة )

2

كشف املواد املسجلة او املكتسبة بتاريخ حديث

3

-

4

-

5

-

املستندات املطلوبة
(ملرحلة الثانية بعد الحصول على املوافقة)
ﺷﻬﺎدة ﻟﻤﻦ ﻳﻬﻤﻪ االمر ﻣﻦ أﺣﺪ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﺮﻗﻢ ﺣﺴﺎب اﻟﻄﺎﻟﺐ
( .)IBAN
ﺷﻬﺎدة راﺗﺐ أو شهادة ﺗﻘﺎﻋﺪ أو ﺳﺠﻞ ﺗﺠﺎري ﺳﺎري اﻟﻤﻔﻌﻮل وﺑﺘﺎرﻳﺦ
ﺣﺪﻳﺚ (ﻟﻮﻟﻲ أﻣﺮ اﻟﻄﺎﻟﺐ أو اﻟﻀﺎﻣﻦ).
(ﻋﻠﻰ أﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﺷﻬﻮر).
شهادة ملن يهمه األمر (تفيد بعدم عمل الطالب) ﻣﻦ وزارة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
االدارﻳﺔ واﻟﻌﻤﻞ واﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
ﺻﻮرة ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻮﻟﻲ أﻣﺮ اﻟﻄﺎﻟﺐ أو اﻟﻀﺎﻣﻦ ﻣﻦ
اﻟﺠﻬﺘﻴﻦ.
ﺻﻮرة ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺘﻴﻦ.

ا
ثالثا :ﺷﺮوط اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺒﻌﺜﺔ دراﺳﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻐﻴﺮ القطريين (لالبتعاث الداخلي فقط):

(أبناء القطريات ،جملة الوثائق القطرية ،مواليد دولة قطر ،أصحاب اإلقامات الدائمة)
.1
.2
.3
.4
.5

اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﻬﺎ؛ وﺑﻤﻌﺪل ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ .%80
إﻧﻬﺎء ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺪارس ﻗﻄﺮ.
اال يزيد سن الطالب عن  20سنة وﻗﺖ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ.
أال يكون موظفا بإحدى الجهات الحكومية او القطاع الخاص.
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮل ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوط ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ داﺧﻞ ﻗﻄﺮ -ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺘﺒﻊ ﻓﻴﻬﺎ -ﺑﺈﻓﺎدة رﺳﻤﻴﺔ ﺻﺎدرة ﻣﻦ
اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ في إحدى التخصصات املتاحة لغير القطريين وهي:
العلوم الطبية املساعدة
التربية

.1
.2
.3
.4
7

اﺟﺘﻴﺎز اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻮزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ (ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ (ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ
ﻗﻄﺮ).
تخضع املوافقة ﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴية ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ حسب املقاعد املخصصة في كل عام.
إرفاق مستندات تثبت اإلقامة الطبيعية في قطر للطالب وذويه.
ربط االبتعاث بعقد عمل بعد التخرج.

املستندات املطلوبة للتقديم على بعثة دراسية لغير القطريين:
ﺿﺮورة إرﻓﺎق اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات التالية بصيغة )(PDF
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م

املستندات املطلوبة
(للمرحلة االولى عند التسجيل)

1

خطاب قبول نهائي غير مشروط من الجامعة بتاريخ حديث.

2

شهادة امليالد

3

شهادة ملن يهمه األمر تفيد بإنهاء مراحل التعليم في مدارس قطر

4

إرفاق ما تثبت اإلقامة الطبيعية في قطر للطالب وذويه

5

-

املستندات املطلوبة
(ملرحلة الثانية بعد الحصول على املوافقة)
ﺷﻬﺎدة ﻟﻤﻦ ﻳﻬﻤﻪ االمر ﻣﻦ أﺣﺪ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﺮﻗﻢ ﺣﺴﺎب اﻟﻄﺎﻟﺐ
( .)IBAN
ﺷﻬﺎدة راﺗﺐ أو شهادة ﺗﻘﺎﻋﺪ أو ﺳﺠﻞ ﺗﺠﺎري ﺳﺎري اﻟﻤﻔﻌﻮل وﺑﺘﺎرﻳﺦ
ﺣﺪﻳﺚ (ﻟﻮﻟﻲ أﻣﺮ اﻟﻄﺎﻟﺐ أو اﻟﻀﺎﻣﻦ).
(ﻋﻠﻰ أﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﺷﻬﻮر).
شهادة ملن يهمه األمر (تفيد بعدم عمل الطالب) ﻣﻦ وزارة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
االدارﻳﺔ واﻟﻌﻤﻞ واﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
ﺻﻮرة ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻮﻟﻲ أﻣﺮ اﻟﻄﺎﻟﺐ أو اﻟﻀﺎﻣﻦ ﻣﻦ
اﻟﺠﻬﺘﻴﻦ.
ﺻﻮرة ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺘﻴﻦ.

ا
رابعا :شروط االلتحاق ببعثة للدراسات العليا :
ﻳﺸﺘﺮط ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻤﺮﺷﺢ للدراسات العليا مايلي:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
9

أن ﻳﻜﻮن ﻗﻄﺮي اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ.
أال يزيد سن املتقدم وقت تقديم الطلب عن ( 45سنة).
أن ﻳﺘﻢ ﺗﺮﺷﻴﺢ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻬﺔ ﻋﻤﻠﻪ ،وﺧﻄﺎب ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻦ وزارة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ االدارﻳﺔ واﻟﻌﻤﻞ واﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
أن يكون قد أمض ى سنتين في خدمة حكومة دولة قطر بعد تخرجه من الجامعة ،ويستنثى من هذا الشرط من حصل على
تقدير (امتياز) على األقل عند تخرجه من الجامعة ،أو تكون البالد في حاجة ماسة إلى تخصصه ،وفقا ملا تراه لجنة البعثات.
أن ﻳﺘﻮاءم اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﻤﻄﻠﻮب اﻻﺑﺘﻌﺎث إﻟﻴﻪ ﻣﻊ اﻟﻤﻬﺎم اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺷﺢ.
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮل ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوط ﻣﻦ إﺣﺪى ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻤﺪرﺟﺔ واﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﺿﻤﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت /اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﺤﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻻﺑﺘﻌﺎث عند تقديم الطلب.
أال يقل تقدير املتقدم في درجة البكالوريوس عن (جيد جدأ) في حالة كونه موظفا ،وعن تقدير (امتياز) في حال عدم التحاقه
بوظيفة.
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ افادة تخرج للشهادة السابقة (أن ﺗﻜﻮن اﻟﺸﻬﺎدة ﻣﻌﺎدﻟﺔ أو ﻣﺼﺪقة ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ).
تخضع املوافقة ﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴية ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ حسب املقاعد املخصصة لكل عام.

املستندات املطلوبة للتقديم على بعثة دراسية ملرحلة الدراسات العليا :
ﺿﺮورة إرﻓﺎق اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات التالية بصيغة )(PDF

م

1
2
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املستندات املطلوبة
(للمرحلة االولى عند التسجيل)
خطاب قبول نهائي غير مشروط من إحدى الجامعات
املدرجة على قائمة االبتعاث عند تقديم الطلب بتاريخ
حديث.
إفادة تخرج للشهادة السابقة (أن تكون الشهادة معادلة أو
مصدقة من الجهة املختصة).

املستندات املطلوبة
(ملرحلة الثانية بعد الحصول على
املوافقة)
ﺷﻬﺎدة ﻟﻤﻦ ﻳﻬﻤﻪ االمر ﻣﻦ أﺣﺪ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﺮﻗﻢ
ﺣﺴﺎب اﻟﻄﺎﻟﺐ
(  )IBANللطالب الدارسين خارج قطر
ﺻﻮرة ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺘﻴﻦ.

ا
خامسا :برنامج البعثة األميرية:
• التقديم للبعثة االميرية من خالل بوابة الطالب البمتعث في الصفحة الرئيسية لوزارة التعليم والتعليم العالي (رابط
البوابة ،) https://scholarship.edu.gov.qa :وذلك بعد ارسال طلب البعثة الحدى الجامعات املدرجة ضمن قائمة
جامعات البعثة االميرية واملعلن عنها عند تقديم الطلب.
• ويتم قبول الطالب اذا استوفى شروط البعثة االميرية للعام االكاديمي  2021/2022ولجميع جامعات البعثة االميرية في
الداخل والخارج املعلن عنها عند التقديم.
• على ان يتم تفعيل الدراسة عن بعد لجامعات البعثة االميرية املدرجة في القوائم واملعلن عنها  ،والتي تعتمد في نظامها
الدراس ي على الدراسة في الظروف العادية بالنظام الكلي .واليشمل برنامج البعثة االميرية البرامج الدراسية التي هي
باالساس برامج تعلم عن بعد.
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ﺷﺮوط اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﺒﻌﺜﺔ االﻣﻴﺮﻳﺔ:
• باإلضافة الى توافر الشروط العامة لالبتعاث إذ يتعين في الطالب أن تتوفرفيه الشروط الخاصة بالبعثة
األميرية للبكالوريوس وللدراسات العليا.
• ﺷﺮوط اﻻﻟﺘﺤﺎق ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ االولى ( بكالوريوس ):
 .1أن يكون الطالب حاصال على نسبة  % 85في الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
 .2أال يكون الطالب حاصال على درجة علمية مشابهة للدرجة املطلوبة.

• شروط االلتحاق بالدراسات العليا ( ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ودﻛﺘﻮراه):
)(1

12

اال يقل تقدير املرشح للدرجة العلمية السابقة عن (جيد جدا).

املستندات املطلوبة للتقديم على بعثة أميرية ملرحلة البكالوريوس:
ﺿﺮورة إرﻓﺎق اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات التالية بصيغة )(PDF
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م

املستندات املطلوبة
(للمرحلة االولى عند التسجيل)

1

خطاب قبول غير مشروط من إحدى الجامعات املدرجة على
القائمة األميرية لالبتعاث بتاريخ حديث

2

ﺗﻘﺪﻳﻢ إﻓﺎدة ﻣﻦ أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ (ﻟﻠﻄﻼب اﻟﺬﻛﻮر)

3

-

4

-

5

-

املستندات املطلوبة
(ملرحلة الثانية بعد الحصول على املوافقة)
ﺷﻬﺎدة ﻟﻤﻦ ﻳﻬﻤﻪ االمر ﻣﻦ أﺣﺪ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﺮﻗﻢ ﺣﺴﺎب اﻟﻄﺎﻟﺐ
( .)IBAN
ﺷﻬﺎدة راﺗﺐ أو شهادة ﺗﻘﺎﻋﺪ أو ﺳﺠﻞ ﺗﺠﺎري ﺳﺎري اﻟﻤﻔﻌﻮل وﺑﺘﺎرﻳﺦ
ﺣﺪﻳﺚ (ﻟﻮﻟﻲ أﻣﺮ اﻟﻄﺎﻟﺐ أو اﻟﻀﺎﻣﻦ).
(ﻋﻠﻰ أﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﺷﻬﻮر).
شهادة ملن يهمه األمر (تفيد بعدم عمل الطالب) ﻣﻦ وزارة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
االدارﻳﺔ واﻟﻌﻤﻞ واﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
ﺻﻮرة ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻮﻟﻲ أﻣﺮ اﻟﻄﺎﻟﺐ أو اﻟﻀﺎﻣﻦ ﻣﻦ
اﻟﺠﻬﺘﻴﻦ.
ﺻﻮرة ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺘﻴﻦ.

املستندات املطلوبة للتقديم على بعثة أميرية ملرحلة الدراسات العليا :
ﺿﺮورة إرﻓﺎق اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات التالية بصيغة )(PDF
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املستندات املطلوبة
(ملرحلة الثانية بعد الحصول على
املوافقة)

م

املستندات املطلوبة
(للمرحلة االولى عند التسجيل)

1

خطاب قبول نهائي غير مشروط إحدى الجامعات املدرجة
على القائمة األميرية لالبتعاث بتاريخ حديث

ﺷﻬﺎدة ﻟﻤﻦ ﻳﻬﻤﻪ االمر ﻣﻦ أﺣﺪ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﺮﻗﻢ
ﺣﺴﺎب اﻟﻄﺎﻟﺐ
(  )IBANللطالب الدارسين خارج قطر

2

إفادة تخرج للشهادة السابقة (أن تكون الشهادة معادلة أو
مصدقة من الجهة املختصة).

ﺻﻮرة ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺘﻴﻦ.

ضوابط االبتعاث
ضوابط االبتعاث للدبلوم في الكليات الداخلية:
(كلية شمال االطلنطي،كلية قطر لعلوم الطيران):

 -1الحصول على قبول غير مشروط لاللتحاق مباشرة بالبرنامج الدراس ي.
-2اﺟﺘﻴﺎز اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻄﻼب كلية قطر لعلوم الطيران.
 -3ﻳﺘﻢ اﻻﺑﺘﻌﺎث ﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺪﺑﻠﻮم ﻓﻲ أﺣﺪ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ وﻓﻖ ﺧﻄﺔ اﻻﺑﺘﻌﺎث.

 -4ال يتم االبتعاث على البرنامج التأسيس ي.
ضوابط االبتعاث للبكالوريوس في كلية التربية – جامعة قطر:
.1

اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮل في إحدى التخصصات املدرجة في خطة االبتعاث.

.2

اﺟﺘﻴﺎز اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻮزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ.

.3

ال يتم االبتعاث للبرنامج التأسيس ي.

ضوابط االبتعاث الخارجي للبكالوريوس:
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.1

أن ﻳﻜﻮن اﻻﺑﺘﻌﺎث ﻟﻤﺪة ﻋﺎم واﺣﺪ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻤﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ بالنظام البريطاني؛ ﻋﻠﻰ ان يحتسب ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺪة االجمالية ﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس.

.2

ﻻ ﻳﺘﻢ اﻻﺑﺘﻌﺎث ﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ او اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻤﻀﻐﻮﻃﺔ أو اﻟﺠﺰﺋﻴﺔ او نظام عن بعد .Online

