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برنامج االبتعاث الحكومي

شروط االلتحاق بالبعثات الدراسية
 للعام األكاديمي ٢٠١٩/٢٠١٨

لاللتحاق ببرنامج االبتعاث الحكومي، للعام األكاديمي 2019/2018

التقدم الكترونيًا من خالل الرابط االلكتروني التالي: 

https://scholarship.edu.gov.qa

“ إن مصدر ثروة الدول الحقيقي هو اإلنسان ، ومصدر فقرها الحقيقي هو اإلنسان أيضا.    

 وبهذا تتمايز الدول عن بعضها ”

- من أقوال سمو األمير الشيخ تميم بن حمد ال ثاني
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مواكبًة للتطور الذي تشهده دولة قطر في مجال التعليم ، وحرصًا من 
الجهات المعنية بالتعليم و التوظيف على ربط مخرجات التعليم باحتياجات 

سوق العمل.

اطلقت وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية  »برنامج 
االبتعاث الحكومي« بالتنسيق مع وزارة التعليم والتعليم العالي وذلك 

لسد احتياجات الجهات الحكومية من الوظائف والمساهمة في توطينها 
من مختلف التخصصات العلمية.
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شروط االلتحاق ببعثة دراسية
للعام األكاديمي 2019/2018 

الشروط العامة ببرنامج االبتعاث الحكومي:
 : ي بعثة دراسية ما يلي

يفاد �ف ي الطالب المرشح للإ
ط �ف يش�ت

أن يكون قطري الجنسية.. 1

ة والسلوك. . 2 أن يكون حسن الس�ي

أال يزيد سن الطالب المبتعث عىل)23( سنة وقت تقديم الطلب.. 3

أال تزيد المدة من تاريخ الحصول عىل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها عىل ثالث سنوات. . 4

)أي أن يكون من خريجي الثانوية العامة للعام االأكاديمي )2018/2017( أو العام االأكاديمي 

)2017/2016( أو العام االأكاديمي )2016/2015(. 

أال يكون موظفاً بإحدى الجهات الحكومية أو القطاع الخاص.. 5

ي 
ــرة �ف ــ�ي متواف ــات الغ ــبة للتخصص ــون بالنس ــر تك ــة قط ــارج دول ــية خ ــة الدراس ــل البعث ــة ع ــة الموافق أولوي

المؤسســات التعليميــة داخــل الدولــة. 

الشروط الخاصة ببرنامج االبتعاث الحكومي:
 

وط االبتعاث للغة: أوالً: �ش
ي مادة اللغة . 1

الحصول عىل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بمعدل ال يقل عن 75%، وأال تقل النسبة �ف
.TOEFL أو ما يعادلها من اختبار ،IELTS ي اختبار

ية عن 75% أو الحصول عىل معدل )4( عىل االأقل �ف ف نجل�ي االإ
أال يكون قد سبق للطالب االلتحاق ببعثة دراسية عىل نفقة أي جهة أخرى.. 2
وط من إحدى المعاهد المعتمدة لتعليم اللغة، ويمكن االستفسار عن المعاهد . 3 الحصول عىل قبول غ�ي م�ش

المجازة من إدارة االبتعاث الحكومي. 
ية عىل عام واحد.. 4 ف نجل�ي أال تزيد مدة االبتعاث لدراسة اللغة االإ
5 . . ف ية( عىل عام�ي ف نجل�ي أال تزيد مدة االبتعاث لدراسة اللغة االأجنبية االأخرى )غ�ي االإ

ي القائمــة 
ــم العــالي المدرجــة �ف ة بإحــدى مؤسســات التعلي ــا�ش فم المبتعــث بااللتحــاق مب ــ�ت ــع االأحــوال يل ي جمي

�ف
نامــج االبتعــاث الحكومــي، حــال اجتيــازه لمتطلبــات اللغــة  ي أحــد التخصصــات المتاحــة ب�ب

لدرجــة البكالوريــوس �ف
ي أنفقــت بســبب 

فم بــرد جميــع النفقــات الماليــة الــ�ت نامــج اللغــة أيهمــا أســبق، وإال الــ�ت أو انتهــاء مــدة الدراســة ل�ب
البعثــة.
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ي قطر 
كاديمي �ف وط االبتعاث للجرس االأ ثانياً: �ش

الحصول عىل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.. 1

وط من برنامج الج� االأكاديمي. . 2 الحصول عىل قبول غ�ي م�ش

أال يكون قد سبق للطالب االلتحاق ببعثة دراسية عىل نفقة أي جهة أخرى.. 3

نامج لمدة سنة كاملة )ان ال تزيد مدة االبتعاث عن سنة(. 4 ي ال�ب
االلتحاق �ف

ة بإحدى مؤسسات التعليم   فم المبتعث بااللتحاق مبا�ش ي جميع االأحوال يل�ت
�ف

ي أحد التخصصات المتاحة  
ي القائمة لدرجة البكالوريوس �ف

العالي المدرجة �ف
فم برد جميع   نامج الجرس، وإال ال�ت نامج االبتعاث الحكومي، حال اجتيازه ل�ب ب�ب

ي أنفقت بســبب البعثة.
النفقــات المالية ال�ت

ي قطر)الدبلوم المشارك(
وط االبتعاث لكلية المجتمع �ف ثالثاً: �ش

الحصول عىل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.  -1

أال يكون قد سبق للطالب االلتحاق ببعثة دراسية عىل نفقة أي جهة أخرى.  -2

ي الدوحة.
وط من كلية المجتمع �ف الحصول عىل قبول غ�ي م�ش  -3

، ويحتسب ضمن المدة االإجمالية لدرجة ف عىل االأك�ش أن يكون االبتعاث لمدة عام�ي  -4

البكالوريوس.

ة بإحدى المؤسسات التعليمية فم المبتعث بااللتحاق مبا�ش ي جميع االأحوال يل�ت
�ف

نامج ي أحد التخصصات المتاحة ب�ب
ي القائمة لدرجة البكالوريوس �ف

المدرجة �ف
نامج الدبلوم المشارك. االبتعاث الحكومي، حال اجتيازه ل�ب

ان  ي الكليــات الداخليــة )كليــة شــمال االأطلنطي-كليــة الطــ�ي
وط االبتعــاث للدبلــوم �ف رابعــاً: �ش

– كليــة المجتمــع الدبلــوم المتخصــص(

الحصول عىل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. . 1

ي . 2
وط من إحدى مؤسسات التعليم العالي المشار إليها �ف الحصول عىل قبول غ�ي م�ش

نامج االبتعاث الحكومي. التخصصات المتاحة ب�ب

أال يكون قد سبق للطالب االلتحاق ببعثة دراسية عىل نفقة أي جهة أخرى.. 3

ان . 4 نامج التأسيسي لكل من كلية شمال االطلنطي وكلية قطر لعلوم الط�ي يتم االبتعاث لل�ب

فقط، بمدة ال تزيد عىل عام وذلك لجميع برامج الدبلوم.

ان.. 5 اجتياز المقابلة الشخصية بالنسبة لطالب كلية الط�ي

ي حالة حصول طالب كلية المجتمع عل قبول من الكلية لدراسة البكالوريوس، 
و�ف

ي ذات التخصص، يتم تحويل بعثته إل بعثة لدراسة البكالوريوس، عل أال  
�ف

تزيــد المــدة الكليــة للبعثــة عــن المــدة المقــررة لدراســة البكالوريــوس. 
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بية – جامعة قطر( نامج طموح )طالب كلية ال�ت وط االبتعاث ل�ب خامساً: �ش
: ي بعثة دراسية ما يلي

يفاد �ف ي الطالب المرشح للإ
ط �ف يش�ت

الحصول عىل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.. 1

أال يكون قد سبق للطالب االلتحاق ببعثة دراسية عىل نفقة أي جهة أخرى.. 2

ي جامعة قطر، بإفادة رسمية . 3
بية، حسب النظام المتبع �ف الحصول عىل قبول من كلية ال�ت

صادرة من مكتب القبول والتسجيل بجامعة قطر.

4 . . اجتياز المقابلة الشخصية مع وزارة التعليم والتعليم العالي

ي الجامعات المحلية
وط االبتعاث للبكالوريوس �ف سادساً: �ش

الحصول عىل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. . 1

وط من إحدى مؤسسات التعليم العالي المحلية المدرجة ضمن . 2 الحصول عىل قبول غ�ي م�ش

نامج االبتعاث الحكومي. ي أحد التخصصات المتاحة ب�ب
القائمة، �ف

أال يكون قد سبق للطالب االلتحاق ببعثة دراسية عىل نفقة أي جهة أخرى. ويستث�ف من . 3

نامج الدراسي الجديد  نامج السابق كجزء من ال�ب ي ال�ب
ذلك الطالب الذي يحتسب ما قضاه �ف

المبتعث إليه. 

ي الخارج
وط االبتعاث للسنة التأسيسية �ف سابعاً: �ش

الحصول عىل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وبمعدل ال يقل عن %75.. 1

أال يكون قد سبق للطالب االلتحاق ببعثة دراسية عىل نفقة أي جهة أخرى، ويستث�ف من . 2

نامج الدراسي الجديد  نامج السابق كجزء من ال�ب ي ال�ب
ذلك الطالب الذي يحتسب ما قضاه �ف

المبتعث إليه. 

ي . 3
وط لدراسة البكالوريوس من إحدى مؤسسات التعليمية �ف الحصول عىل قبول غ�ي م�ش

نامج االبتعاث  ي أحد التخصصات المتاحة ب�ب
قائمة الجامعات المعتمدة لالبتعاث الخارجي �ف

الحكومي.

أن يكون االبتعاث لمدة عام واحد غ�ي قابل للتمديد، عىل أن يُحتسب ضمن المدة االإجمالية . 4

لدرجة البكالوريوس.

ي الخارج
وط االبتعاث للبكالوريوس �ف ثامناً: �ش

الحصول عىل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بمعدل ال يقل عن %75.. 1

ي قائمة الجامعات . 2
وط من إحدى المؤسسات التعليمية �ف الحصول عىل قبول غ�ي م�ش

نامج االبتعاث  ي أحد التخصصات المتاحة ب�ب
المعتمدة لالبتعاث الخارجي المدرجة، �ف

الحكومي.

أال يكون قد سبق للطالب االلتحاق ببعثة دراسية عىل نفقة أي جهة أخرى، ويستث�ف من . 3
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ي جميع االأحوال ال يتم االبتعاث لدرجة البكالوريوس بنظام الدراسة 
و�ف  

التكميلية )TOP-UP(، أو بنظام )SANDWICH YEAR(، أو برنامج  
امج المضغوطة، أ   )INTERNATIONAL YEAR ONE( أو ال�ب

و الجزئية، أو عن بعد.  

وط الضم للبعثة لدرجة البكالوريوس   تاسعا: �ش

الحصول عىل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. . 1

أال يزيد عمر الطالب عىل )28( سنة وقت تقديم الطلب.. 2

نامج االبتعاث . 3 أن يكون التخصص الذي التحق به الطالب أحد التخصصات المتاحة ب�ب

الحكومي.

، أو سنة بعدد . 4 ي
يطا�ن أن يكون الطالب قد أنهى –عىل االأقل-سنة دراسية كاملة بالنظام ال�ب

، عىل أال تتجاوز عدد الساعات  ساعات ال يقل عن 24 ساعة مكتسبة بالنظام االأمريكي

ي تسبق الضم عدد 12 
ة ال�ت ي الف�ت

المتحصلة بنظام التعليم عن بعد أو النظام المختلط �ن

ساعة دراسية أو ما يعادلها. 

تقديم ما يثبت أن المدة المتبقية للحصول عىل البكالوريوس من إحدى مؤسسات التعليم . 5

العالي المدرجة ضمن القائمة، ال تقل عن عام أكاديمي.

ي بلد البعثة، ويستث�ن من ذلك خريجي . 6
أن يكون قد ق�ن المدة االأول من برنامجه الدراسي �ن

ط أال يقل المعدل عن )3(. كلية شمال االأطلنطي ب�ش

ي تسبق الضم عن . 7
ة ال�ت ي الف�ت

اكمي الذي حصل عليه المبتعث �ن أال يقل المعدل الدراسي ال�ت

)2.5(، مزوداً بشهادة كشف الدرجات االأصلية.

أال يكون قد سبق للطالب االلتحاق ببعثة دراسية عىل نفقة أي جهة أخرى، ويستث�ن من . 8

نامج الدراسي الجديد  نامج السابق كجزء من ال�ب ي ال�ب
ذلك الطالب الذي يحتسب ما قضاه �ن

المبتعث إليه. 

ي جميع االأحوال ال يتم االبتعاث لدرجة البكالوريوس بنظام الدراسة 
و�ف  

التكميلية )TOP-UP(، أو بنظام )SANDWICH YEAR(، أو برنامج   
امج المضغوطة، أو الجزئية، )INTERNATIONAL YEAR ONE( أو ال�ب  

  أو عن بعد.
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شروط االلتحاق ببعثة دراسية بالنسبة ألبناء القطريات/حملة الوثائق 
القطرية/مواليد دولة قطر

  : ي بعثة دراسية ما يلي
يفاد �ف ي الطالب المرشح للإ

ط �ف يش�ت

ة والسلوك.. 1 أن يكون حسن الس�ي

ي مدارس قطر.. 2
انهاء مراحل التعليم جميعها �ف

أال يزيد سن الطالب المبتعث عىل)20( سنة وقت تقديم الطلب.. 3

ي حالة الضم . 4
الحصول عىل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بمعدل ال يقل عن 80%، و�ف

ف أال يقل المعدل العام للطالب عن )2.5(، وأال يزيد سنه عىل )25( سنة. يتع�ي

5 .. ف أال تزيد المدة من تاريخ الحصول عىل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها عىل سنت�ي

أال يكون موظفاً بإحدى الجهات الحكومية أو القطاع الخاص.. 6

وط من المؤسسة التعليمية، حسب النظام المتبع فيها، بإفادة . 7 الحصول عىل قبول غ�ي م�ش

رسمية صادرة من الجهة المختصة بالجامعة.

ف لمبدأ التنافسية.. 8 ف المتقدم�ي يخضع االختيار ب�ي

نامج طموح. 9 اجتياز المقابلة الشخصية مع هيئة التعليم بالنسبة ل�ب

أن يكون االبتعاث حسب الخطة الدراسية للتخصص، وال يقبل الطالب ضمن السنة . 10

التأسيسية.

أن يكون الضامن قطري الجنسية.. 11

التخصصــات المتاحــة للبتعــاث بالنســبة الأبنــاء القطريــات /حملــة الوثائــق 
القطرية/مواليــد دولــة قطــر

كليــة التربيــة )برنامــج طمــوح(، والــذي يتــم االبتعــاث لهــا وفق الشــواغر 
المعلنــة، ويتــم االبتعــاث أيضــًا للتخصصــات الطبية والطبية المســاعدة 

اآلتية: 
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 : ي بعثة دراسية للدراسات العليا ما يلي
يفاد �ف ي الموظف المرشح للإ

ط �ف يش�ت

أن يكون قطري الجنسية. . 1

أن يكون المرشح أحد موظفي الجهات المنضوية تحت مظلة نظام االبتعاث الحكومي.. 2

أن يتم ترشيح الموظف من قبل جهة عمله.. 3

أن يتوائم التخصص المطلوب االبتعاث إليه مع المهام الوظيفية للمرشح.. 4

ي الجامعات المحلية
ط للبتعاث لدرجة الماجست�ي �ف ويش�ت

لحصول عىل شهادة البكالوريوس، عىل أن تكون الشهادة معادلة أو ُمصدق عليها من الجهة . 1

المعنية بالدولة.

ي . 2
ف بمستوى ال يقل عن »جيد جداً«. ويجوز النظر �ف ي آخر سنت�ي

أن يكون تقييم أداء الموظف �ف

ي درجة البكالوريوس.
طلب المرشح الحاصل عىل تقدير جيد جداً أو أعىل �ف

وط من إحدى مؤسسات التعليم العالي المدرجة ضمن قائمة . 3 الحصول عىل قبول غ�ي م�ش

المؤسسات التعليمية المحلية.

ي الجامعات المحلية
ط للبتعاث لدرجة الدكتوراه �ف ويش�ت

، عىل أن تكون الشهادة معادلة أو ُمصدق عليها من الجهة . 1 الحصول عىل شهادة الماجست�ي

المعنية بالدولة.

ي طلب . 2
ف بمستوى »ممتاز«.  ويجوز النظر �ف ي آخر سنت�ي

أن يكو ن تقييم أداء الموظف �ف

ي درجة البكالوريوس
المرشح الحاصل عىل تقدير جيد جداً أو أعىل �ف

وط من إحدى مؤسسات التعليم العالي المدرجة ضمن قائمة . 3 الحصول عىل قبول غ�ي م�ش

المؤسسات التعليمية المحلية.

ي الجامعات الخارجية
ط للبتعاث لدرجة الماجست�ي �ف ويش�ت

الحصول عىل شهادة البكالوريوس بمعدل جيد عىل االأقل، عىل أن تكون الشهادة معادلة أو . 1

ُمصدق عليها من الجهة المعنية بالدولة.

ف بمستوى ال يقل عن »جيد جداً«، ويجوز النظر . 2 ي آخر سنت�ي
أن يكو ن تقييم أداء الموظف �ف

ي درجة البكالوريوس
ي طلب المرشح الحاصل عىل تقدير جيد جداً أو أعىل �ف

�ف

وط من إحدى مؤسسات التعليم العالي المدرجة ضمن قائمة . 3 الحصول عىل قبول غ�ي م�ش

المؤسسات التعليمية الخارجية.
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ي الجامعات الخارجية
ط للبتعاث لدرجة الدكتوراه �ف ويش�ت

الحصول عىل شهادة البكالوريوس بمعدل جيد عىل االأقل، عىل أن تكون الشهادة معادلة أو . 1

ُمصدق عليها من الجهة المعنية بالدولة.

ف بمستوى »ممتاز«. . 2 ي آخر سنت�ي
أن يكو ن تقييم أداء الموظف �ف

وط من إحدى مؤسسات التعليم العالي المدرجة ضمن قائمة . 3 الحصول عىل قبول غ�ي م�ش

المؤسسات التعليمية الخارجية.

كلينيكية امج االإ وط االبتعاث لل�ب �ش

كلينيكية قارص عىل موظفي وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية  امج االإ االبتعاث لل�ب

ها،  كلينيكية برامج البورد والزمالة وغ�ي امج االإ ، وتشمل ال�ب ي ومؤسسة الرعاية االأولية، من الكادر الط�ب

ي الموظف، باالإضافة 
ي ينبغي توافرها �ف

وط العامة ال�ت امج ذات ال�ش ط فيمن يبعث لهذه ال�ب ويش�ت

إل ترشيحه من قبل جهة عمله.

“ المواطنة مسؤولية أيضا . من حق المواطن أن يستفيد من ثروة بالده . ولكن يفترض أن يسأل 

المواطن نفسه من حين آلخر ، ماذا أعطيت أنا لبلدي ومجتمعي ؟ وما هي أفضل السبل ألكون مفيدا ؟ 

وماذا أفعل لكي أساهم في ثروة بالدي الوطنية بحيث تستفيد األجيال القادمة أيضا ”

- من أقوال سمو األمير الشيخ تميم بن حمد ال ثاني



14 برنامج االبتعاث الحكومي 



شروط االلتحاق بالبعثات الدراسية للعام األكاديمي 152019/2018

تخصصات االبتعاث
للعام )٢٠١٨(



16 برنامج االبتعاث الحكومي 

تخصصات االبتعاث للعام )2018(
العدد المطلوبالدرجة العلميةالتخصص الفرعيالتخصص العام

التخصصات الطبية 

والطبية المساعدة

222بكالوريوس طب عام

25بكالوريوس عالج طبيعي

2بكالوريوس طب طيران 

7بكالوريوس بصريات

5بكالوريوس علوم عالج الجهاز التنفسي

3بكالوريوسسمعيات 

4بكالوريوساإلعاقة الشديده و الحادة 

26بكالوريوس تغذية انسان 

22بكالوريوس صحة عامة

5بكالوريوس عالج مقوم للنطق

5بكالوريوس عالج مهني

34بكالوريوس علم االشعة

10بكالوريوس اشعة تشخيصية

20بكالوريوس اإلسعاف والرعاية الطبية الطارئة

66بكالوريوس صيدلة

276بكالوريوس تمريض

30بكالوريوس طب بيطريالطب البيطري

العلوم والمختبرات 

والتقييس

1بكالوريوسعلم االحياء المجهري

2بكالوريوسعلوم جيولوجيا

1بكالوريوسعلوم مواصفات ومعايير االغذية

11بكالوريوس علم  االحياء )بايولوجي(

7بكالوريوس علوم فيزياء

26بكالوريوس علوم كيمياء

40بكالوريوس علوم مختبرات طبية

4بكالوريوس علوم بيئية
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95بكالوريوس هندسة مدنيةالهندسة
89بكالوريوسهندسة حاسب آلي 

3بكالوريوس هندسة حاسب آلي - تحليل
2بكالوريوسهندسة حاسب آلي - أنظمة

18بكالوريوسهندسة كهربائية والكترونية
36بكالوريوس هندسة الكترونيات و اتصاالت

28بكالوريوسهندسة اتصاالت و شبكات
11بكالوريوس هندسة حساب كميات

1بكالوريوسهندسة  مواد
2بكالوريوسهندسة انشائية

1بكالوريوسهندسة إدارة انشاءات
1بكالوريوس هندسة تخطيط الطرق

1بكالوريوس هندسة تخطيط عمراني 
2بكالوريوس هندسة مساحة

34بكالوريوس هندسة معمارية
9بكالوريوس هندسة  شبكات

1بكالوريوسهندسة المرور
13بكالوريوس هندسة كهربائية

power 4بكالوريوسهندسة كهربائية في نطاق
4بكالوريوس هندسة صناعية

21بكالوريوس هندسة ميكانيكية
1بكالوريوس هندسة نووية

6بكالوريوس هندسة كيميائية
2بكالوريوسهندسة بيئية

10بكالوريوس هندسة طبية حيوية
3بكالوريوس هندسة اجهزة طبية

2بكالوريوس هندسة السالمة البحرية
8بكالوريوس هندسة بحرية

1بكالوريوسهندسة مشاريع
3بكالوريوس  هندسة ترميم المخطوطات

3بكالوريوس هندسة الصحة والسالمة المهنية 
34بكالوريوس هندسة زراعية

2بكالوريوسهندسة ري

العدد المطلوبالدرجة العلميةالتخصص الفرعيالتخصص العام
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علوم الحاسب 

والمعلومات

2بكالوريوسعلوم حاسب آلي - نظم معلومات  

2بكالوريوسعلوم حاسب آلي - قواعد بيانات

3بكالوريوسعلوم حاسب آلي - امن معلومات

52بكالوريوس علوم حاسب آلي - برمجيات

علوم حاسب آلي -تكنولوجيا 

المعلومات

13بكالوريوس 

1بكالوريوس علوم حاسب آلي -شبكات

 تصميم الجرافيك )الرسوم 

المتحركة(

2بكالوريوس

12بكالوريوس تصميم الجرافيك 

5بكالوريوس رقمنة المعلومات

6بكالوريوس نظم معلومات جغرافية

4بكالوريوس امن الموانئ االمن 

2بكالوريوس امن مطارات

6بكالوريوس إدارة النقل البحري و لوجستياتإدارة

4بكالوريوس إدارة النقل البري ولوجستيات

5بكالوريوس إدارة طيران مدني

24بكالوريوس إدارة و علوم اإلطفاء

15بكالوريوس إدارة مستشفيات

2بكالوريوس إدارة المشاريع 

5بكالوريوس إدارة المعارض و الفعاليات

4بكالوريوس إدارة بحرية و تخطيط استراتيجي

1بكالوريوس العلوم االقتصادية الجزئية والكليةاقتصاد ومحاسبة

68بكالوريوس محاسبة

السياسات 

والتخطيط واالحصاء

2بكالوريوساحصاء حيوي 

20بكالوريوس إحصاء

6بكالوريوس تخطيط عمراني

1بكالوريوس دراسات سكانية

العدد المطلوبالدرجة العلميةالتخصص الفرعيالتخصص العام
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5بكالوريوس تربية ابتدائي / طفولة مبكرة – قطري بناتالتربية والتعليم

10بكالوريوس تربية ابتدائي / الدراسات العربية – قطري بنات

15بكالوريوس تربية ابتدائي / اللغة االنجليزية – قطري بنات

15بكالوريوس تربية ابتدائي / رياضيات وعلوم – قطري بنات

5بكالوريوس تربية ابتدائي / رياضيات وعلوم – غير قطري بنات

30بكالوريوس تربية ثانوية / لغة عربية – قطري بنات

15بكالوريوس تربية ثانوية / لغة عربية – قطري بنين

30بكالوريوس تربية ثانوية / دراسات اسالمية – قطري بنين

15بكالوريوس تربية ثانوية / دراسات اجتماعية – قطري بنين

5بكالوريوس تربية ثانوية / دراسات اجتماعية – قطري بنات

30بكالوريوس تربية ثانوية / رياضيات – قطري بنات

30بكالوريوس تربية ثانوية / رياضيات – قطري بنين

5بكالوريوس تربية ثانوية / رياضيات – غير قطري بنات

5بكالوريوس تربية ثانوية / رياضيات – غير قطري بنين

5بكالوريوس تربية ثانوية / كيمياء – قطري بنات

5بكالوريوس تربية ثانوية / كيمياء – قطري بنين

3بكالوريوس تربية ثانوية / كيمياء – غير قطري بنات

3بكالوريوس تربية ثانوية / كيمياء – غير قطري بنين

5بكالوريوس تربية ثانوية / احياء – قطري بنات

5بكالوريوس تربية ثانوية / احياء – قطري بنين

3بكالوريوس تربية ثانوية / احياء – غير قطري بنات

3بكالوريوس تربية ثانوية / احياء – غير قطري بنين

5بكالوريوس تربية ثانوية / فيرياء – قطري بنات

5بكالوريوس تربية ثانوية / فيرياء – قطري بنين

3بكالوريوس تربية ثانوية / فيرياء – غير قطري بنات

3بكالوريوس تربية ثانوية / فيرياء – غير قطري بنين

10بكالوريوس تربية ثانوية / لغة انجليزية – قطري بنات

10بكالوريوس تربية ثانوية / لغة انجليزية – قطري بنين

6بكالوريوس تربية ثانوية / لغة انجليزية – غير قطري بنات

6بكالوريوس لغة انجليزية – غير قطري بنين

15بكالوريوس تربية بدنية – قطري بنات

15بكالوريوس تربية بدنية – قطري بنين

2بكالوريوس تربية بدنية – غير قطري بنين

15بكالوريوس اإلعاقة الشديدة والحادة – قطري بنات

3بكالوريوس اإلعاقة الشديدة والحادة – غير قطري بنات

15بكالوريوس تربية خاصة في المدارس – قطري بنات

15بكالوريوس تربية خاصة في الطفولة المبكرة – قطري بنات

العدد المطلوبالدرجة العلميةالتخصص الفرعيالتخصص العام
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1بكالوريوس القانون اإلسالمي الماليالقانون

2بكالوريوس القانون البحري

2بكالوريوس اللغة االسبانية - قانونالقانون-لغات

2بكالوريوس اللغة االوردية -  قانون 

2بكالوريوس اللغة اإليطالية - قانون

2بكالوريوس اللغة األلمانية - قانون

2بكالوريوس اللغة التركية - قانون

2بكالوريوس اللغة الروسية - قانون

2بكالوريوس اللغة الفارسية - قانون

2بكالوريوس اللغة الفرنسية - قانون

2بكالوريوس اللغة المندرينية   )قانون( -الصين 

2بكالوريوس اللغة اليابانية - قانون

1بكالوريوسلغة فرنسية- ترجمةاللغات والترجمة

1بكالوريوس اللغة االسبانية - ترجمة

1بكالوريوس اللغة االوردية -  ترجمة

1بكالوريوس اللغة اإليطالية -  ترجمة

2بكالوريوس اللغة األلمانية -  ترجمة

1بكالوريوس اللغة التركية -  ترجمة

1بكالوريوس اللغة الروسية -  ترجمة

1بكالوريوس اللغة الفارسية -  ترجمة

1بكالوريوس اللغة الفرنسية -  ترجمة

1بكالوريوس اللغة المندرينية   )ترجمة( -الصين 

1بكالوريوس اللغة اليابانية -  ترجمة

13بكالوريوس لغة انجليزية - ترجمة

سياسة وعالقات دولية-

لغات

3بكالوريوس اللغة االسبانية - عالقات دولية

3بكالوريوس اللغة االوردية -  عالقات دولية

3بكالوريوس اللغة اإليطالية - عالقات دولية

3بكالوريوس اللغة األلمانية - عالقات دولية

3بكالوريوس اللغة التركية - عالقات دولية

3بكالوريوس اللغة الروسية - عالقات دولية

3بكالوريوس اللغة الفارسية - عالقات دولية

3بكالوريوس اللغة الفرنسية - عالقات دولية

3بكالوريوس اللغة المندرينية   )عالقات دولية( -الصين 

3بكالوريوس اللغة اليابانية - عالقات دولية

2بكالوريوس االتفاقيات البحرية

العدد المطلوبالدرجة العلميةالتخصص الفرعيالتخصص العام



شروط االلتحاق بالبعثات الدراسية للعام األكاديمي 212019/2018

2بكالوريوس تحرير صحفيالصحافة واالعالم

3بكالوريوس صيانة المصادر التراثية وإدارتهاعلوم إنسانية

الدبلومات الفنية 

الدرجة التخصص الفرعيالتخصص العام

العلمية

اجمالي العدد 

المطلوب
علوم الطيران 

والنقل

22دبلوم فني ارصاد جوية

43دبلوممراقبة جوية 

6دبلوم الصحة البيئيةعلوم

10دبلوم إدارة معلومات صحيةإدارة

علوم الحاسب 

والمعلومات

3دبلومعلوم الحاسب اآللي - برمجيات

1دبلومعلوم الحاسب اآللي - اتصاالت

1دبلوم علوم الحاسب اآللي - شبكات

التخصصات الطبية 

والطبية المساعدة

5دبلومعلوم عالج الجهاز التنفسي

5دبلومفني اسعاف ورعاية طبية طارئة

5دبلومفني صيدلي

5دبلومفني مختبرات طبية

2دبلوم فنيكهربائية والكترونية الهندسة

2دبلومهندسة اجهزة طبية

العدد المطلوبالدرجة العلميةالتخصص الفرعيالتخصص العام



22 برنامج االبتعاث الحكومي 



خطوات التقدم 
والمستندات المطلوبة



برنامج البعثات الحكومي 

خطوات التقدم للبعثة الدراسية والمستندات المطلوبة
ونياً مع الطلب ورة إرفاق المستندات المذكورة أدناه وإرفاقها إلك�ت �ض

الطالب
صورة شخصية بحجم صورة جواز السفر. 

صورة من البطاقة الشخصية. 

صورة من جواز السفر.

 أال تزيد المدة من تاريخ الحصول عىل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها عىل ثالث سنوات. )أي أن يكون من خريجي 

الثانوية العامة للعام االأكاديمي )2017-2018( أو العام االأكاديمي )2016-2017( أو العام االأكاديمي )2016-2015(. 

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

وط من جامعة أو كلية مدرجة بقائمة المؤسسات التعليمية المعتمدة.  كتاب قبول غ�ي م�ش

صورة من البطاقة الشخصية لولي أمر الطالب أو الضامن، مع شهادة راتب أو تقاعد. 

تقديم إفادة من أكاديمية الخدمة الوطنية بالنسبة للطالب من الذكور.

 : ي حالة عدم كون المتقدم حديث التخرج من الثانوية العامة، فيجب توف�ي
�ض

كتاب من جامعة قطر يفيد عدم وجود قيد. 	 

دارية والعمل والشؤون االجتماعية 	  ية الوطنية بوزارة التنمية االإ كتاب من إدارة تنمية الموارد الب�ش

يفيد بعدم وجود جهة عمل. 

الموظف )ماجستير/دكتوراه(
صورة شخصية بحجم صورة جواز السفر. 

صورة من البطاقة الشخصية. 

صورة من جواز السفر. 

الشهادة السابقة )والمعادلة أو افادة تخرج(. 

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

وط من جامعة أو كلية مدرجة بقائمة المؤسسات التعليمية المعتمدة.  كتاب قبول غ�ي م�ش

شهادة راتب من جهة العمل. 

شيح الموظف لبعثة دراسية لنيل  دارة االبتعاث الحكومي ب�ت صورة كتاب من جهة العمل موجه الإ

ي كتاب القبول، مع ذكر توافق التخصص مع المهام 
الدرجة العلمية والتخصص المذكور �ف

الوظيفية للمرشح.  

ف بمستوى ممتاز. ي آخر سنت�ي
صورة من تقييم أداء الموظف �ف

٢٤



شروط االلتحاق بالبعثات الدراسية للعام األكاديمي ٢٥2019/2018

لاللتحاق ببرنامج االبتعاث الحكومي، للعام األكاديمي 2019/2018 
التقدم الكترونيًا من خالل الرابط االلكتروني التالي: 

https://scholarship.edu.gov.qa

www.adlsa.gov.qa يمكن زيارة الموقع اإللكتروني لوزارة التنمية االدارية والعمل والشؤون االجتماعية
www.edu.gov.qa أو الموقع اإللكتروني لوزارة التعليم والتعليم العالي

 للتعرف على التخصصات المدرجة ضمن خطة االبتعاث الحكومي للعام االكاديمي 2019/2018 
و تفاصيل واجراءات التسجيل ببرنامج االبتعاث الحكومي.

لالستفسار :  

هاتف  البريد اإللكتروني  البيان 

40288888 استفسارات القبول والتسجيل
-وزارة التنمية االدارية والعمل والشؤون االجتماعية

44044981 استفسارات المتابعة االكاديمية والمالية 
44044971وزارة التعليم والتعليم العالي

للمزيد من المعلومات :

40288888

-
Gsp@adlsa.gov.qaل�ستفسارات العامة



www.adlsa.gov.qa




