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======== 
 

 ؟ ما هي جهات التوظف اخلاضعة لربانمج االبتعاث احلكومي ١
 
 

 لسنة ١٥اجلهات احلكومية اخلاضعة ألحكام قانون املوارد البشرية املدنية الصادر ابلقانون رقم (ي ه (
، إال أنه جيوز لوزير التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية إضافة بعض اجلهات اليت متول ٢٠١٦

 ة. موازنتها من الدولة لنظام االبتعاث احلكومي، بعد االتفاق مع اجلهة املعني
 

 
 

 

 ال�يئة العامة ل��مارك.  ١٨  وزارة التنمية اإلدار�ة والعمل والشؤون االجتماعية. ١
 ال�يئة العامة للسياحة. ١٩ وزارة التعليم والتعليم العا��. ٢
 ال�يئة العامة للط��ان املد�ي.  ٢٠ وزارة الثقافة والر�اضة.  ٣
 القطر�ة للمواصفات والتقي�س. ال�يئة العامة ٢١ وزارة االقتصاد والتجارة.  ٤
 �يئة تنظيم االتصاالت.  ٢٢ وزارة البلدية والب�ئة.  ٥
 �يئة قطر لألسواق املالية.  ٢٣ ال��ة العامة.وزارة  ٦
 نادي السباق والفروسية ٢٤ وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية. ٧
 �يئة األشغال العامة. ٢٥ وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء. ٨
   وزارة املالية. ٩

   وزارة املواصالت واالتصاالت.  ١٠
   وزارة ا��ارجية ١١
   املؤسسة العامة القطر�ة للك�ر�اء واملاء. ١٢
   املؤسسة القطر�ة لإلعالم. ١٣
   �يئة تنظيم مركز قطر للمال ١٤
   و�الة األنباء القطر�ة. ١٥
   مؤسسة الرعاية ال��ية األولية. ١٦
   مؤسسة حمد الطبية. ١٧

 
 

 ا�سئلة الشائعة لبرنامج االبتعاث الحكومي
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 وما هي اإلدارة املختصة هبا؟ ؟ما هي اجلهة املوفدة ٢
 
 

  هي وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية. واإلدارة املختصة هبا هي إدارة االبتعاث
 .احلكومي

 
 

 وما هي اإلدارة املختصة هبا؟ ؟جهة اإلشراف واملتابعةما هي  ٣
 
 

  لتعليم العايلالبعثات هبيئة ا. واإلدارة املختصة هبا هي إدارة التعليم والتعليم العايلهي وزارة. 
 

 ما هي املؤسسات التعليمية املعتمدة؟ ٤
 
 

  هي اجلامعات والكليات واملعاهد املدرجة بقائمة املؤسسات التعليمية املعتمدة والصادرة عن
 وزارة التعليم والتعليم العايل، وميكن االطالع على هذه القائمة من خالل الرابط التايل: 

http://www.edu.gov.qa/Ar/structure/HigherEducation/Universities_doc/SList2017v3.pdf 
 

 

 ؟هو دور إدارة االبتعاث احلكومي ابجلهة املوفدةما  ٥
 
 

 اخلطة السنوية لالبتعاث احلكومي.إعداد  -
 إعداد موازنة االبتعاث احلكومي. -
 .االبتعاث احلكوميبرانمج يف التسجيل اإلعالن عن  -
 .أوراق البعثةاستيفاء كافة و مراجعة طلبات االبتعاث،  -
 اختيار جهة التوظف لكل مرشح للبعثة.  -
 إصدار كتاب القومسيون الطيب، وكتاب األدلة اجلنائية. -
 البت النهائي يف قبول البعثة. -
 إصدار قرار اإليفاد وتوقيع عقد االيفاد يف بعثة دراسية. -
 كافة طلبات ضم البعثة، وتغيري التخصص، وأتجيل ومتديد وجتميد البعثة.إبداء الرأي يف   -
 إبداء الرأي يف حاالت إهناء البعثة. -
 إجراءات تعيني املتخرج يف جهة التوظف.  لسري يفا -
 البت يف مجيع طلبات تغيري جهة التوظف.  -



 

 هو دور إدارة البعثات جبهة اإلشراف واملتابعة؟ما  ٦
 
 

 إصدار خطاب الضمان املايل للمؤسسة التعليمية.  -
 صرف املخصصات املالية للمبتعثني. -
 إعداد تقارير املتابعة األكادميية للمبتعثني.  -
إعداد حبث احلالة يف الطلبات املتعلقة بتغيري التخصص أو تغيري مقر البعثة أو تغيري املؤسسة  -

 التعليمية. 
 قة بتأجيل أو متديد أو جتميد البعثة.إعداد حبث احلالة يف الطلبات املتعل -
 إعداد حبث احلالة يف احلاالت اليت تسبق إهناء البعثة. -
 اسرتداد نفقات البعثة حال حتقق موجبات االسرتداد. اختاذ إجراءات  -

 
 

هي قائمة اخلدمات اإللكرتونية املتاحة ابملوقع اإللكرتوين لربانمج االبتعاث ما  ٧
 احلكومي؟

 
 

 تذكرة السفر.التعويض عن  -
 طلب تذكرة السفر. -
 إضافة مرافق. -
 شهادة ملن يهمه األمر.  -
 إجراء حبث ـ تدريب ـ مؤمتر ـ ورشة. -
 دراسة فصل صيفي/تبادل ابخلارج. -
 تعويض عن الرسوم الدراسية. -
 متديد البعثة. -
 جتميد البعثة. -
 تغيري التخصص أو اجلامعة أو بلد البعثة. -
 انسحاب هنائي من البعثة. -

 



 احلصول على كتاب قبول ابملؤسسات التعليمية املعتمدة؟كيفية  ٨
 
 

 احلصول على كتاب قبول من املؤسسة التعليمية املعتمدة يكون على النحو التايل:
 .كرتوين اخلاص ابملؤسسة التعليميةالولوج إىل املوقع اإلل -
 اختيار التخصص الذي ترغب يف دراسته، بعد معرفة الشروط اخلاصة اباللتحاق.  -
 تقدمي طلب االلتحاق ابملؤسسة لدراسة التخصص.   -
إما أن ترد املؤسسة على الطالب/ املوظف ابلقبول غري املشروط يف حالة توافر شرط اللغة إن  -

وجد، وتوافر شرط الدرجات األكادميية يف مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادهلا من شهادات. 
 .طللطالب/ املوظف كتاب قبول غري مشرو ويف هذه احلالة سوف ترسل املؤسسة التعليمية 

أن ترد املؤسسة التعليمية على الطالب/املوظف ابلقبول املشروط بتحقيق درجة معينة يف أو  -
اختبار اللغة أو حتقيق درجات معينة يف مواد الثانوية العامة أو ما يعادهلا من شهادات، ويف 

 قبول مشروط.هذه احلالة سوف ترسل املؤسسة التعليمية للطالب كتاب 
 

هل جيوز التقدمي يف برانمج االبتعاث احلكومي مبوجب كتاب قبول مشروط من  ٩
 املؤسسة التعليمية؟

 
 

نعم جيوز تقدمي طلب االلتحاق بربانمج االبتعاث احلكومي مبوجب كتاب قبول مشروط 
Conditional letter  ،من املؤسسة التعليمية يف أحد التخصصات املعلن عنها ابلربانمج

بشرط توافر ابقي الشروط، إال أنه جيب على الطالب احلصول مرة أخرى على كتاب قبول غري 
من املؤسسة التعليمية، بعد قيامه ابستيفاء متطلبات  Unconditional letterمشروط 

 املؤسسة التعليمية.
 

 لتسليم األوراق املطلوبة لاللتحاق ابلبعثة؟ما هو آخر موعد  ١٠
 
 

 آخر موعد لتسليم األوراق واملستندات املطلوبة، بعد اسبوعني من إغالق ابب التسجيل.
  ٢٠١٨يونيو  ٢٥الفرتة األوىل لتقدمي طلب االلتحاق بربانمج االبتعاث احلكومي ابتداء من 

 . ٢٠١٨ حىت هناية سبتمرب
  ديسمرب ٣١وتنتهي يف  ٢٠١٨نوفمرب  ١٨الفرتة الثانية لتقدمي طلب االلتحاق تبدأ من 

٢٠١٨. 



 

ماذا حيدث يف حالة عدم تقدمي أحد املستندات املطلوبة خالل فرتة أسبوعني من  ١١
 ؟غلق ابب التسجيل

 
 

  ًمن الربانمج سوف يتم غلق الطلب ويلغى تلقائيا. 
 

 

 ؟للموظف التقدمي عليها لإليفاد يف بعثة دراسيةما هي الربامج اليت جيوز  ١٢
 
 

املقصود ابملوظفني هم موظفي اجلهات اخلاضعة لربانمج االبتعاث احلكومي، ويقتصر ابتعاث 
 املوظفني على الربامج اآلتية:

 املاجستري يف اجلامعات احمللية. -
 الدكتوراه يف اجلامعات احمللية. -
 املعتمدة خارج دولة قطر.املاجستري يف املؤسسات التعليمية  -
 الدكتوراه يف املؤسسات التعليمية املعتمدة خارج دولة قطر. -
الربامج اإلكلينيكية ملوظفي الكادر الطيب بوزارة الصحة العامة ومؤسسة محد الطبية ومؤسسة  -

 الرعاية الصحية األولية.
 

 

 ؟كيفية تقدمي املوظف على بعثة دراسية ١٣
 
 

حلصول على ترشيح من ا ابتعاث املوظفني لإليفاد يف بعثة دراسية للربامج املشار إليها، يشرتط عند
 تالية: االلتحاق ببعثة دراسية اتباع اخلطوات ال غب يفلذا جيب على املوظف الذي ير ، جهة العمل

احلصول على قبول من أحد املؤسسات التعليمية املعتمدة لدراسة أحد التخصصات  .١
 ج االبتعاث احلكومي.املتاحة بربانم

التقدم جلهة العمل بطلب للموافقة على االلتحاق بربانمج االبتعاث احلكومي للحصول  .٢
 وفق احتياجات جهة العمل منعلى بعثة دراسية يف أحد الربامج املشار إليها أعاله، 

 . التخصصات



احلكومي  ثبعد موافقة اجلهة على ترشيح املوظف، تقوم جهة العمل مبخاطبة إدارة االبتعا .٣
بكتاب رمسي يتضمن ترشيح املوظف لاللتحاق ببعثة دراسية يف أحد الربامج املشار إليها 

 . وفق احتياجات جهة العمل من التخصصاتأعاله، 
يقدم املوظف مستنداته عن طريق املوقع اإللكرتوين لربانمج االبتعاث احلكومي، ويرفق  .٤

 ي املستنداتنسخة من كتاب ترشيح جهة العمل، ابإلضافة لباق
 

 

 ؟هل إبمكان الطالب اختيار جهة التوظف اليت يرغب يف العمل هبا ١٤
 
 

ال ميكن للطالب اختيار جهة التوظف، حيث متتلك إدارة االبتعاث احلكومي صالحية كاملة يف 
 توزيع الطالب الذين تتوافر فيهم الشروط، وفقاً لشواغر اجلهات.

 
 

 ؟التوظفمىت ميكن للطالب معرفة جهة  ١٥
 
 

 .ميكن للطالب معرفة جهة التوظف عند صدور قرار اإليفاد وتوقيع عقد البعثة
 

 
 

ة ما هو الفرق بني أتجيل البعثة وجتميد البعثة ومتديد البعثة، وما هي شروط املوافق ١٦
 ؟على كل طلب التأجيل أو التجميد أو متديد

 
 

ة يف يواجه حالة قيام املبتعث بتوقيع عقد البعثة الدراسية، وقبل بداية الدراس: طلب أتجيل البعثة
املؤسسة التعليمية وسداد رسوم الفصل الدراسي األول، حدثت له ظروف خاصة، ويريد أتجيل 

 البعثة ملدة عام أكادميي أو أقل، وذلك ملواجهة هذه الظروف. 
فصل الدراسي باشرة الدراسة يف املؤسسة التعليمية ليواجه حالة قيام املبتعث مب طلب جتميد البعثة:

على األقل، وحدثت له ظروف خاصة ويريد جتميد البعثة ملدة فصل دراسي أو عام أكادميي ملواجهة 
 هذه الظروف.



 يواجه حالة انتهاء مدة البعثة دون قيام املبتعث ابحلصول على املؤهل الدراسي طلب متديد البعثة:
 .  صول عليهاملبتعث من أجل احل

 جيوز املوافقة على طلب أتجيل أو جتميد متديد البعثة الدراسية، وذلك ابلشروط اآلتية: و 

  .املوافقة على أتجيل أو جتميد أو متديد البعثة يكون حبد أقصى لعام أكادميي واحد 
 املوافقة على طلب متديد البعثة لعام إضايف آخر. تجيوز للجنة البعثا 
  األسباب اليت دعته لتقدمي الطلب، مشفوعاً ابملستندات. املبتعثجيب أن يذكر و  
 

ديد من املؤسسة بتقدمي كتاب قبول ج ن فصل دراسي، يلتزم املبتعثيف حالة أتجيل البعثة ألكثر م
 التعليمية.

 يصرف ما افةك  وقف ويتم البعثة، مدة ضمن والتجميد التأجيل فرتيت تدخل ال األحوال مجيع يف
 ن جلنة البعثات.م الطلب على املوافقة اتريخ من اعتباراً  خمصصات من مرافقه أو وعائلته للمبتعث

وتقرر جلنة البعثات يف حالة مد البعثة، ما إذا كان ُيصرف للمبتعث وعائلته أو مرافقه خمصصات 
  مالية من عدمه.

  
 

 وكم املدة اليت تفصل بني التخرج من ؟ما هي إجراءات التعيني بعد التخرج ١٧
 اجلامعة وحىت صدور قرار التعيني يف الوظيفة؟

 
 

دة متضمناً ما ارسال ملف املبتعث إىل اجلهة املوف جهة اإلشراف واملتابعةفور خترج املبتعث، تتوىل 
خالل شهرين (ابلتوجه إىل اجلهة املوفدة  املتخرجيفيد اهناء متطلبات التخرج، كما تتوىل إخطار 

خلارج، وشهر ابلنسبة ملبتعثي ا من اتريخ اهناء متطلبات التخرج أو التخرج الفعلي أيهما أسبق
 ، وذلك الستيفاء متطلبات التعيني جبهة التوظف.واحد ابلنسبة ملبتعثي الداخل)

 اجلهة املوفدة استكمال إجراءات تعيني املتخرج جبهة التوظف.تتوىل 
 

 
 



الدراسية اليت جيب أن يلتزم بتسجيلها الطالب بكل فصل كم عدد الساعات  ١٨
 دراسي؟

 
 

 ساعة دراسية لكل فصل دراسي). ١٢الطالب ملزم ابن يدرس بنظام االلتحاق الكامل (
 ١٢صل (الساعات املطلوبة يف كل ف من أقللعدد  التسجيلوملبتعثي جامعات املدينة التعليمية 

، بشرط وجود أسباب ومربرات مشفوعة االبتعاث مدة طوالفقط  ملرتني وذلكساعة دراسية) 
ابألدلة على حاجة الطالب، وإذا استدعت الضرورة للمرة الثالثة سيتم خفض املخصصات الشهرية 

  . %٥٠بنسبة 
 

 

 ما هي املالحظة األكادميية؟ ١٩
 
 

تنبيه مؤقت كيوضع املبتعث حتت املالحظة األكادميية الخنفاض حتصيله العلمي أو مهاراته األكادميية  
 للمبتعث من قبل اجلامعة، ويتم خالهلا الرتكيز على دروس التقوية لرفع مهارات املبتعث. 

 
 

 

 )؟٢ما مصري الطالب عندما يصبح معدله أقل من ( ٢٠
 
 

يوجه للطالب تنبيها ابخنفاض املعدل للمرة األوىل وإذا استمر املعدل ) ٢يف حال تدين املعدل عن (
يف االخنفاض ملدة عام (فصلني دراسيني) يوجه له انذار (ويعترب رسوب اول على الطالب) وان 

 . استمر يف االخنفاض ملدة عامني على التوايل تتعرض البعثة لإللغاء
فة كادميية داخل اجلامعة أو قيامه بسلوكيات خمالويُنذر املبتعث أيضًا يف حالة وجود خمالفات أ

 لاللتزامات امللقاة على عاتقه. 
 
 
 

 



ما هي شروط ضم الطالب الذي يدرس على نفقته اخلاصة لربانمج االبتعاث  ٢١
 احلكومي؟

 
 

جيب على طالب الضم تقدمي ما يثبت أن املدة املتبقية للحصول على البكالوريوس من إحدى 
 التعليمية املدرجة ضمن القائمة، ال تقل عن مدة سنة.املؤسسات 

أن يكون قد قضى املدة األوىل من برانجمه الدراسي يف بلد البعثة، ويستثىن من ذلك خرجيي كلية 
 مشال األطلنطي

عن  ق الضمالفرتة اليت تسبيف  املبتعثالذي حصل عليه  الدراسيأال يقل املعدل كما يشرتط 
 للنظام الربيطاين أو ما يعادهلما، مزوداً بشهادة كشف الدرجات األصلية. ، أو جيد ابلنسبة)٢٫٥(

 
 

هل جيوز للمبتعث اصطحاب عائلته ملقر البعثة ابلنسبة لالبتعاث اخلارجي؟ وما  ٢٢
 هي املخصصات املالية؟

 
 

 جيوز للمبتعث إذا كان متزوجاً اصطحاب عائلته إىل مقر البعثة.
 تشمل العائلة زوج املبتعث وثالثة من أبنائه دون سن الثامنة عشر. و 
يصرف للمبتعث إذا كان متزوجاً وترافقه عائلته يف مقر بعثته، عالوة عائلية شهرية للزوج مقدارها و 
) من %٢٥) من املخصصات األساسية، إضافة إىل عالوة عائلية شهرية مقدارها (%٦٠(

ون سن الثامنة عشر وحبد أقصى ثالثة أوالد، وبشرط أال تقل املخصصات األساسية لكل ولد د
 مدة إقامة عائلة املبتعث يف مقر بعثته عن عام أكادميي كامل.

 
 

 هل جيوز للمبتعث اصطحاب مرافق ملقر البعثة ابلنسبة لالبتعاث اخلارجي؟ ٢٢
 
 

للمبتعث من ذوي اإلعاقة احلق يف اصطحاب مرافق إذا ما استدعت حالته ذلك مبوجب تقرير 
 طيب من اجلهة املختصة ابلدولة. 

وجيوز للمبتعثة اصطحاب مرافق من ذوي احملارم (أخ أو والد) يف بداية البعثة ملدة ثالث أشهر 
 فقط كمرافق توصيل. 

 



 ؟ارجيةما هي اإلجراءات املتبعة للبعثات اخل ٢٢
 
 

وذلك  :Financial Guaranteeيستلم الطالب نسخة من الضمان املايل  .١
 الستخدامها عند تقدمي طلب الفيزا وايضا لتسليم نسخة منها للمكتب املايل يف اجلامعة.

: إلثبات هوية ودخل الطالب To whom it may concernكتاب ملن يهمه االمر  .٢
 مسكن.وذلك يقيده يف حال الرغبة يف أتجري 

 كتاب انفكاك من العمل ابلنسبة للموظف املبتعث.  .٣
 فتح حساب يف مقر البعثة واخطار مكتب امللحق الثقايف ابلبياانت البنكية.  .٤
 

 ويف حالة ما إذا كان املبتعث يرغب يف اصطحاب عائلته يطلب منه اآليت: 
 منوذج طلب اصطحاب العائلة أثناء البعثة (إلكرتونياً).  .١
 الزواج مصدق وخمتوم.صورة من عقد  .٢
 سنة.  ١٨صور من جوازات سفر الزوج وثالثة من األبناء دون الـ  .٣
 تعهد إبقامة العائلة ابملدة القانونية لغرض استحقاق البعثة.   .٤

 
 

 ؟اخلارجية ما هي خطوات البدء يف إجراءات األمور املالية للبعثة ٢٣
 
 

 .Financial Guarantee Letterالضمان املايل كتاب   تسليم املبتعث -
املوجه إىل اخلطوط اجلوية القطرية للحصول على  (LPO)كتاب إذن السفر   تسليم املبتعث -

 تذكرة سفر سنوية له ولعائلته إن كان متزوجاً. 
 حيق للمبتعثة صرف تذكرة مرافق خمفضة وذلك لغرض توصيلها إىل مقر البعثة ألول مرة فقط. -
 صرف البدالت السنوية وبدالت ما قبل السفر عن طريق املكتب املايل هبيئة التعليم العايل.  -
 صرف البدالت السنوية يكون عن طريق مكتب امللحق الثقايف. -

 
 
 

 



 ماذا حيدث عند مرض املبتعث؟ ٢٤
 
 

حبث حالة وىل اعداد تتواليت تقدم الطلبات املتعلقة مبرض املبتعث اىل جهة االشراف واملتابعة  -
للطالب املبتعث املريض واملنقطع عن الدراسة وتتوىل اجلهة املوفدة دراسة الطلب وإصدار 
توصيات بشأهنا ابلعرض على جلنة البعثات الدراسية على ان يكون الطلب مستوفيا للمستندات 

 املطلوبة (تقرير طيب رمسي معتمد من جهة رمسية ابلدولة)
ة ابلدولة، غياب إذا كان معتمداً ومصدقاً عليه من اجلهات الرمسية املعنييعترب التقرير الطيب مربراً لل -

 أو اجلهات الطبية املعتمدة لدى سفارة الدولة ببلد البعثة.
ال جيوز للمبتعث املريض مغادرة مقر البعثة إال إذا كانت حالته الصحية تستدعي ذلك بناء على  -

 تقرير طيب معتمد.
 ادرته مقر البعثة املخصصات األساسية فقط. ُيصرف للمبتعث املريض حال مغ -
على جلنة البعثات بعد مرور سنة من اتريخ االنقطاع، واليت هلا، يف ضوء التقارير الطبية املعتمدة،  -

 أن تتخذ أحد اإلجراءين التاليني: 
 جتميد البعثة ملدة ال جتاوز سنة.  .١
 السري يف إجراءات إهناء البعثة. .٢

 
 البعثة عند وفاة أحد األقارب؟ هل جيوز التغيب عن مقر ٢٥

 
 

 أقاربه أحد وفاة ندع للدولة، والعودة أسبوعني جتاوز ال ملدة البعثة مقر عن التغيب للمبتعث جيوز -
 ويستمر إايابً،و  ذهاابً  خمفضة سفر تذكرة احلالة هذه يف له ويصرف الثانية، أو األوىل الدرجة من

 رمسية. بشهادة الوفاة إثبات بشرط الغياب مدة عن اإلمجالية خمصصاته صرف
 

 هل جيوز التغيب عن مقر البعثة عند حدوث حالة وضع للمبتعثة؟ ٢٦
 
 

 هلا وُتصرف الوضع، اتريخ من اعتباراً  شهرين جتاوز ال ملدة البعثة مقر عن التغيب للمبتعثة جيوز -
 انتهاء بعد استهادر  استئناف املبتعثة على وجيب الفرتة، تلك خالل فقط األساسية املخصصات

 مباشرة. إليها املشار املدة
 



 
 هل االبتعاث احلكومي يتحمل رسوم السكن ورسوم املواصالت؟ ٢٦

 
 

 .ال يتحمل برانمج االبتعاث احلكومي أي رسوم للسكن واملواصالت -
 

 
 هل االبتعاث احلكومي يتحمل الرسوم الدراسية ألوالد املبتعث؟ ٢٧

 
 

 نعم يتحمل برانمج االبتعاث احلكومي الرسوم الدراسية ألبناء املبتعث.  -
تقدر جهة اإلشراف واملتابعة ما يصرف للمبتعث ملدة تسعة أشهر دراسة فعلية سنوايً، لتغطية  -

الرسوم الدراسية ألوالده، للمرحلة الثانوية فما دوهنا، على أن يثبت املبتعث تسجيلهم وسداد 
 املدارس املناسبة لكل فصل دراسي.الرسوم يف إحدى 

 
 

 ما هي التزامات الطالب املبتعث؟ ٢٨
 
 

 أن يكون حممود السرية حمافظاً على مسعة الدولة.  .١
 التقيد بشروط وتعليمات البعثة واحرتام قوانني ولوائح وتقاليد البلد املبتعث إليه.  .٢
 إخطار جهة اإلشراف واملتابعة مبا يفيد التحاقه ابلدراسة.  .٣
 إرسال كافة التقارير الدراسية جلهة اإلشراف واملتابعة فور صدورها من املؤسسة التعليمية. .٤
 االلتزام ببدء الدراسة وإهنائها يف املواعيد احملددة للبعثة.  .٥
عدم تغيري التخصص أو املؤسسة التعليمية، أو بلد مقر البعثة أو االنقطاع عن الدراسة قبل  .٦

 احلصول على موافقة مسبقة. 
دم مغادرة مقر البعثة بشكل هنائي إال بعد استكمال كافة إجراءات التخرج وإهناء مجيع ع .٧

 االلتزامات الشخصية أمام اجلهات الرمسية لدى بلد االبتعاث. 
 خدمة جهة التوظف ضعف املدة اليت قضاها يف البعثة.  .٨
 ية.االلتزام الكامل بكافة التعهدات اليت وقعها عند توقيع عقد البعثة الدراس .٩

 



 
 ؟ما هي أسباب صدور قرار إبهناء البعثة الدراسية ٢٩

 
 

  ُتصدر جلنة البعثات قرار إهناء البعثة ألحد األسباب اآلتية:
 ختلف املبتعث عن السفر لعذر غري مقبول خالل شهرين من التاريخ املقرر لبدء الدراسة.  .١
 ء الدراسة.التاريخ احملدد لبدختلف املبتعث عن املؤسسة التعليمية داخل الدولة ملدة شهر من  .٢
 فقد املبتعث للجنسية القطرية أو جتريده منها.  .٣
 .السلوكفقد املبتعث لشرط حسن السرية  .٤
زواج املبتعث القطري من غري قطري/ قطرية أثناء البعثة، دون احلصول على موافقة مسبقة من  .٥

 اجلهات املختصة ابلدولة. 
ة ى التحصيل العلمي مبا ال يتوافق مع نظام املؤسسالتعثر الدراسي املستمر أو اخنفاض مستو  .٦

 التعليمية. 
 عدم إبالغ جهة اإلشراف واملتابعة ابلتقارير الدراسية الفصلية والسنوية، بعد إنذاره.  .٧
تغيري املبتعث لتخصصه أو املؤسسة التعليمية، أو بلد مقر الدراسة، دون احلصول على موافقة  .٨

 مسبقة. 
 ته، أو مغادرته بلد مقر البعثة دون عذر مقبول. انقطاع املبتعث عن دراس .٩
 فصل املبتعث من املؤسسة التعليمية، بناء على قرار أتدييب أو حكم قضائي.  .١٠
 حصول املبتعث على متويل لبعثته من جهة أخرى. .١١

 
 

 ما هي إجراءات التخرج؟ ٣٠
 
 

 ابلنسبة للمتخرجني يرجى اتباع اإلجراءات التالية:  -
 من األمور املالية.إخالء طرف املبتعث  .١
 حتديث حالة الطالب على النظام. .٢
 إعداد مذكرة ملعادلة الشهادة وارفاق املستندات التالية: .٣
 نسخة من الشهادة. -



 نسخة من كشف الدرجات. -
 نسخة من البطاقة الشخصية. -
 نسخة إخالء الطرف من األمور املالية. -

 

 
 للمزيد من املعلومات 

 
 

ميكن زايرة املوقع لوزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية  -
gov.qawww.adlsa.  

   www.edu.gov.qa أو املوقع االلكرتوين لوزارة التعليم والتعليم العايل -
 ٤٠٢٨٨٨٨٨ االجتماعية:رقم وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون  -

 


