شروط االبتعاث
للعام األكاديمي 2023/2022
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10 May 2022

ا
و
أوال :الشر ط العامة البتعاث (الطالب القطريين) للدبلوم والبكالوريوس:
• يشترط في الطالب املتقدم لبعثة دراسية ما يلي:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11

2

أن يكون قطري الجنسية.
أن يكون حسن السيرة والسلوك.
أن يكون الئقا طبيا.
أال يزيد سن الطالب وقت تقديم الطلب عن ( )23سنة.
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.

10 May 2022

نسبة الثانوية العامة للبعثات الداخلية والخارجية
نسب القبول للتخصصات املتاحة لالبتعاث للعام األكاديمي 2022/2023
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10 May 2022

املستندات املطلوبة للتقديم على بعثة دراسية ملرحلة البكالوريوس:

ضرورة إرفاق المستندات التالية بصيغة )(PDF
م

املستندات املطلوبة عند التسجيل

1

داخل قطر :خطاب قبول غير مشروط من الجامعة بتاريخ حديث
خارج قطر :خطاب قبول 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 (للطالب الذﻛور)

3

شﻬادة لمن يﻬمﻪ االمر من أحد البنوك المحلية برقم حساب الطالب ( .)IBAN

4

صورة من البطاقة الشخصية للطالب من الﺠﻬتين.

5

صورة من جواز السفر للطالب

6

شهادة ملن يهمﻪ األمر (تفيد بعدم عمل الطالب) من ديوان الخدمة املدنية والتطوير الحكومي.

7

صورة من البطاقة الشخصية لولي أمر الطالب أو الضامن من الﺠﻬتين.

8

4

شﻬادة راتب أو شهادة تقاعد أو سﺠل تﺠاري ساري المفعول وبتاريخ حديث (لولي أمر الطالب أو الضامن).
(علﻰ أال تتﺠاوز مدتﻬا ثالثة شﻬور).
10 May 2022

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

.4
.5

.6

أال يزيد سن الطالب وقت تقديم الطلب في مرحلة الضم للبعثة على (25سنة).
أن يﻜون التخصﺺ الذي التحق بﻪ الطالب في أحد التخصصات المتاحة وفق خطة االبتعاث عند التقدم للضم.
أن يﻜون الطالب قد أنهى عدد ساعات (ال 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 االبتعاث؛ علﻰ أال 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 ،ال
تقل عن عام أﻛاديمي.
أال يﻜون قد سبق للطالب االلتحاق ببعثة دراسية علﻰ نفقة أي جﻬة أخرى ،ويستثنﻰ من ذلﻚ الطالب الذي يحتسب ما
قضاه في البرنامﺞ السابق ﻛﺠزء من البرنامﺞ الدراسي الﺠديد الذي سيبتعث 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

10 May 2022

املستندات املطلوبة للتقديم على بعثة دراسية ملرحلة الضم للبكالوريوس:

ضرورة إرفاق المستندات التالية بصيغة )(PDF
م

املستندات املطلوبة عند التسجيل

1

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

2

ﻛشف املواد املسجلة واملﻜتسبة بتاريخ حديث

3

شﻬادة لمن يﻬمﻪ االمر من أحد البنوك المحلية برقم حساب الطالب ( .)IBAN

4

صورة من البطاقة الشخصية للطالب من الﺠﻬتين.

5

صورة من جواز السفر للطالب

6

شهادة ملن يهمﻪ األمر (تفيد بعدم عمل الطالب) من ديوان الخدمة املدنية والتطوير الحكومي.

7

صورة من البطاقة الشخصية لولي أمر الطالب أو الضامن من الﺠﻬتين.

8

6

شﻬادة راتب أو شهادة تقاعد أو سﺠل تﺠاري ساري المفعول وبتاريخ حديث (لولي أمر الطالب أو الضامن).
(علﻰ أال تتﺠاوز مدتﻬا ثالثة شﻬور).

10 May 2022

ا
ثالثا :شروط االلتﺤاق 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 ال 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 التربية والتعليم والتعليم العالي (بالنسبة (لبرنامﺞ ﻛلية التربية
بﺠامعة قطر).
تخضع املوافقة لمبدأ التنافسية بين المتقدمين حسب املقاعد املخصصة في كل عام.
إرفاق مستندات تثبت اإلقامة في قطر للطالب وذويﻪ.
ربط االبتعاث بعقد عمل بعد التخرج.
10 May 2022

املستندات املطلوبة للتقديم على بعثة دراسية لغير القطريين:

ضرورة إرفاق المستندات التالية بصيغة )(PDF

8

م

املستندات املطلوبة عند التسجيل

1

خطاب قبول نهائي غير مشروط من الجامعة بتاريخ حديث.

2

شهادة امليالد

3

شهادة ملن يهمﻪ األمر تفيد بإنهاء جميع الصفوف في مدارس قطر

4

إرفاق ما يثبت اإلقامة الدائمة في قطر للطالب وذويﻪ

5

شﻬادة لمن يﻬمﻪ االمر من أحد البنوك المحلية برقم حساب الطالب ( .)IBAN

6

صورة من البطاقة الشخصية للطالب من الﺠﻬتين.

7

شهادة ملن يهمﻪ األمر (تفيد بعدم عمل الطالب) من ديوان الخدمة املدنية والتطوير الحكومي.

8

صورة من البطاقة الشخصية لولي أمر الطالب أو الضامن من الﺠﻬتين.

9

شﻬادة راتب أو سﺠل تﺠاري ساري المفعول وبتاريخ حديث (لولي أمر الطالب أو الضامن).
ّ
(علﻰ أال تتﺠاوز مدتﻬا ثالثة شﻬور).

10 May 2022

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 ديوان الخدمة املدنية والتطوير الحكومي.
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 لالبتعاث إليﻪ مع المﻬام الوظيفية للمرشﺢ.
الحصول علﻰ قبول غير مشروط من إحدى مؤسسات التعليم العالي المدرجة والمعتمدة ﺿمن الﺠامعات/
المؤسسات التعليمية تحت قائمة االبتعاث 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 أو معادلتها.
تخضع املوافقة لمبدأ التنافسية بين المتقدمين حسب املقاعد املخصصة لكل عام.
10 May 2022

املستندات املطلوبة للتقديم على بعثة دراسية ملرحلة الدراسات العليا :

ضرورة إرفاق المستندات التالية بصيغة )(PDF

10

م

املستندات املطلوبة عند التسجيل

1

خطاب قبول نهائي غير مشروط من إحدى الجامعات املدرجة على قائمة االبتعاث عند تقديم الطلب بتاريخ حديث.

2

إفادة تخرج للشهادة السابقة أو معادلتها

3

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

4

صورة من البطاقة الشخصية للمتقدم من الﺠﻬتين.

5

ﻛتاب ترشيﺢ جهة العمل

6

ﻛتاب املوافقة الصادر من ديوان الخدمة املدنية والتطوير الحكومي

7

ﻛشف املواد للشهادة السابقة

10 May 2022

ا
خامسا :برنامج البعثة األميرية:
• يتم قبول الطالب في البعثة األميرية إذا حصل على قبول من إحدى الجامعات

املدرجة في قائمة جامعات البعثة األميرية للعام االكاديمي  2022/2023داخل دولة
قطرأو خارجها واملعلن عنها عند التقديم ،باإلضافة إلى استيفاء الشروط العامة
لالبتعاث لدرجة البكالوريوس والدراسات العليا.
• املستندات املطلوبة لبرنامج البعثة األميرية هي نفس املستندات املطلوبة لدرجة
البكالوريوس والدراسات العليا.

11

10 May 2022

ضوابط االبتعاث
ضوابط االبتعاث للدبلوم في الكليات الداخلية:
(جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا ،كلية قطرلعلوم الطيران):

 -1الحصول على قبول غيرمشروط لاللتﺤاق مباشرة بالبرنامج الدراس ي.
-2اجتياز المقابلة الشخصية بالنسبة لطالب كلية قطرلعلوم الطيران.
 -3يتم االبتعاث لدرجة الدبلوم فﻲ أحد التخصصات المتاحة وفﻖ خطة االبتعاث.
 -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 التربية والتعليم والتعليم العالﻲ.

.3

ال يتم االبتعاث للبرنامج التأسيس ي.

ضوابط االبتعاث الخارجي للبكالوريوس:
.1

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

البكالوريوس.
.2
12

ال يتم االبتعاث لدرجة البكالوريوس بنظام الدراسة التكميلية او البرامج المضغوطة أو الﺠزئية او نظام عن بعد .Online
10 May 2022

