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:يليمادراسيةلبعثةاملتقدمالطالبفييشترط•

.الجنسيةقطري يكون أن1.

.والسلوكالسيرةحسنيكون أن2.

 الئقايكون أن3.
 
.طبيا

.سنة(23)عنالطلبتقديموقتالطالبسنيزيدأال4.

.سنواتثالثعنمايعادلهاأوالعامةالثانويةشهادةعلىالحصول تاريخمناملدةتزيدأال5.

 يكون أال6.
 
.الخاصالقطاعأوالحكوميةالجهاتبإحدىموظفا

.الذكور للطالببالنسبةالوطنيةالخدمةأكاديميةمنإفادةتقديم7.

إحدىوفياالبتعاث،قائمةتحتواملعتمدةاملدرجةالتعليميةاملؤسسات/الجامعاتإجدىمنمشروطغيرقبول علىالحصول 8.

.االبتعاثخطةوفقاملتاحةالتخصصات

أعلىدرجةأوالعلميةالدرجةلذاتتعليميةبمؤسسةأوأخرى،جهةأينفقةعلىدراسيةببعثةااللتحاقللطالبسبققديكون أال9.

.الدولةنفقةعلى

.مزدوجدعمعلىحاصلالطالبيكون أال10.

.عامكلفياملخصصةاملقاعدحسباملتقدمين،بينالتنافسيةملبدأاملوافقةتخضع11.

.علميةودرجةبرنامجلكلالخاصةالشروطالىباإلضافة▪
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ا
:ريوسللدبلوم والبكالو ( لطالب القطريينا)الشروط العامة البتعاث : أوال



نسبة الثانوية العامة للبعثات الداخلية والخارجية
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:وريوساملستندات املطلوبة للتقديم على بعثة دراسية ملرحلة البكال

(PDF)ات التالية بصيغة لمستندق افاورة إرضر

م
املستندات املطلوبة

(للمرحلة االولى عند التسجيل)

املستندات املطلوبة

(ملرحلة الثانية بعد الحصول على املوافقة)

1

خطاب قبول من الجامعة بتاريخ حديث : داخل قطر

خطاب قبول نهائي غير مشروط من إحدى : خارج قطر

بتاريخ الجامعات املدرجة على قائمة االبتعاث عند تقديم الطلب

حسب النظام  (Hons)حديث ويكون القبول على درجة 

(للخارج)البريطاني 

لطالبب المحلية برقم حساك البنواحد أمن االمر لمن يهمه دة شها

 (IBAN.)

(رلذكوب اللطال)لوطنية  الخدمة ايمية دكاأمن دة فاإتقديم 2

يخ  ربتال ولمفعوري اساري سجل تجاأو تقاعد أو شهادة تب دة راشها

حديث 

(.رمدتها ثالثة شهووز ال تتجاأعلى )

.لجهتينالشخصية من البطاقة امن رة صو3
ية  لتنموزارة امن ( تفيد بعدم عمل الطالب)شهادة  ملن يهمه األمر 

.الجتماعيةون الشؤوالعمل واية االدار

4-
لضامن من  أو الطالب امر ألشخصية لولي البطاقة امن رة صو

.لجهتينا
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ا
:شروط الضم لدرجة البكالوريوس: ثانيا

.(سنة25)علىللبعثةالضممرحلةفيالطلبتقديموقتالطالبسنيزيدأال1.

.ثالبتعااخطةفقولمتاحةاتلتخصصااحدأفيلمرشحابهلتحقايلذالتخصصانيكوأن2.

البريطانيبالنظام(أكاديميينعاميين)يعادلهامااواألمريكيمبالنظا(مكتسبةساعة60عنيقلال)تساعاعددأنهىقدلطالبانيكوأن3.

خطةفقولمتاحةاتلتخصصااحدأفيجةرلمداتلجامعااىحدإمن(مرتفعجيد)تقديرعلىالحصول أو(2.8)عامتراكميوبمعدل

.يعادلهاماأو(سيةدراساعة12)عنالضمتسبقالتيالفترةفيبعدعنالتعليمبنظاملمتحصلةاتلساعاادعدوز تتجاالأعلىث؛البتعاا

معاعنتقلال،لقائمةاضمنجةرلمدالتعليميةاتلمؤسسااىحدإمنسيورلبكالواعلىلللحصولمتبقيةاةلمداأنيثبتماتقديم4.

.يميدكاأ

.االيفاداربقردةلمحداةلمداعلىسةرالداةمددةيازلتعليميةالمؤسسةاتغييرأولبعثةامقرتغييرأولتخصصاتغييرعلىيترتبالأ5.

لبرنامجافيهقضامايحتسبيلذالطالبالكذمنيستثنىوى،خرأجهةأينفقةعلىسيةدراببعثةقاللتحااللطالبسبققدنيكوالأ6.

.ليهإلمبتعثالجديداسيرالدالبرنامجامنءكجزلسابقا

عامكلفياملخصصةاملقاعدحسبلمتقدمينابينيةلتنافساألمبداملوافقةتخضع7.

Top)التكميليةالدراسةبنظامالبكالوريوسلدرجةالضميتمال الحاالتجميعفي• up) بنظامأو(Sandwich Year) او الجزئيةأو املضغوطةالبرامجأو
On)بعدعن Line).
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:بكالوريوساملستندات املطلوبة للتقديم على بعثة دراسية ملرحلة الضم لل

(PDF)ات التالية بصيغة لمستندق افاورة إرضر

م
املستندات املطلوبة

(للمرحلة االولى عند التسجيل)

املستندات املطلوبة

(ملرحلة الثانية بعد الحصول على املوافقة)

1
شهادة ملن يهمه األمر بإثبات قيد الطالب في الجامعة

( كتاب قبول الجامعة ) 

لطالبب المحلية برقم حساك البنواحد أمن االمر لمن يهمه دة شها

 (IBAN.)

كشف املواد املسجلة او املكتسبة بتاريخ حديث2

يخ  ربتال ولمفعوري اساري سجل تجاأو تقاعد أو شهادة تب دة راشها

حديث 

(.رمدتها ثالثة شهووز ال تتجاأعلى )

.لجهتينالشخصية من البطاقة امن رة صو3
ية  لتنموزارة امن ( تفيد بعدم عمل الطالب)شهادة  ملن يهمه األمر 

.الجتماعيةون الشؤوالعمل واية االدار

4-
لضامن من  أو الطالب امر ألشخصية لولي البطاقة امن رة صو

.لجهتينا
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ا
(:لالبتعاث الداخلي فقط)القطريين سية بالنسبة لغير دراببعثة ق اللتحاوط اشر: ثالثا

(أبناء القطريات، جملة الوثائق القطرية، مواليد دولة قطر، أصحاب اإلقامات الدائمة)

.%80عنيقلاللبمعدو؛لهاديعاماأولعامةالثانويةادةلشهااعلىللحصوا1.

.قطرارسمدفيجميعهالتعليماحلامرءنهاإ2.

.لطلباتقديمقتوسنة20عنالطالبسنيزيداال3.

.الخاصالقطاعاوالحكوميةالجهاتبإحدىموظفايكون أال4.

مندرةصاسميةردةبإفا-فيهالمتبعاملنظااحسب-قطرخلدالتعليميةالمؤسسةامنوطمشرغيرلقبوعلىللحصوا5.

:وهيالقطريينلغيراملتاحةالتخصصاتإحدىفيبالجامعةلمختصةالجهةا

بجامعةلتربيةاكليةلبرنامج)بالنسبة)لعاليالتعليموالتعليمازارةبولمختصةاللجنةامعلشخصيةالمقابلةازجتياا1.

.(قطر

.عامكلفياملخصصةاملقاعدحسبلمتقدمينابينيةلتنافساألمبداملوافقةتخضع2.

.وذويهللطالبقطرفيالطبيعيةاإلقامةتثبتمستنداتإرفاق3.

.التخرجبعدعملبعقداالبتعاثربط4.
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العلوم الطبية املساعدة

التربية 



:املستندات املطلوبة للتقديم على بعثة دراسية لغير القطريين

(PDF)ات التالية بصيغة لمستندق افاورة إرضر

م
املستندات املطلوبة

(للمرحلة االولى عند التسجيل)

املستندات املطلوبة

(ملرحلة الثانية بعد الحصول على املوافقة)

.خطاب قبول نهائي غير مشروط من الجامعة بتاريخ حديث1
لطالبب المحلية برقم حساك البنواحد أمن االمر لمن يهمه دة شها

 (IBAN.)

شهادة امليالد 2

يخ  ربتال ولمفعوري اساري سجل تجاأو تقاعد أو شهادة تب دة راشها

حديث 

(.رمدتها ثالثة شهووز ال تتجاأعلى )

دارس قطر شهادة ملن يهمه األمر تفيد بإنهاء مراحل التعليم في م3
ية  لتنموزارة امن ( تفيد بعدم عمل الطالب)شهادة  ملن يهمه األمر 

.الجتماعيةون الشؤوالعمل واية االدار

.لجهتينالشخصية من البطاقة امن رة صو4
لضامن من  أو الطالب امر ألشخصية لولي البطاقة امن رة صو

.لجهتينا

-إرفاق ما يثبت اإلقامة الدائمة في قطر للطالب وذويه5
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ا
:العلياللدراساتببعثةااللتحاقشروط:رابعا

:مايليالعلياللدراساتلمرشحالموظفافيطيشتر

.لجنسيةايقطرنيكوأن1.

.(سنة45)عنالطلبتقديموقتاملتقدمسنيزيدأال2.

.الجتماعيةاون لشؤوالعملوايةاالدارلتنميةاوزارةمنفقةاموبخطاو،عملهجهةقبلمنلموظفاترشيحيتمأن3.

علىلحصمنالشرطهذامنويستنثىالجامعة،منتخرجهبعدقطردولةحكومةخدمةفيسنتينأمض ىقديكون أن4.

 تخصصه،إلىماسةحاجةفيالبالدتكون أوالجامعة،منتخرجهعنداألقلعلى(امتياز)تقدير
 
.البعثاتلجنةتراهملاوفقا

.للمرشحلوظيفيةاملمهاامعليهإثالبتعاابلمطلوالتخصصااءميتوأن5.

تلمؤسساا/تلجامعااضمنةلمعتمدواجةرلمدالعاليالتعليماتمؤسساىحدإمنوطمشرغيرلقبوعلىللحصوا6.

.الطلبتقديمعندثالبتعااقائمةتحتلتعليميةا
،كونهحالةفي(جدأجيد)عنالبكالوريوسدرجةفياملتقدمتقديريقلأال7.

 
التحاقهعدمالحفي(امتياز)تقديروعنموظفا

.بوظيفة

.(لةوبالدلمعنيةالجهةامنعليهاقةمصدأولةدمعادةلشهاانتكوأن)السابقةللشهادةتخرجافادةعلىللحصوا8.

.عاملكلاملخصصةاملقاعدحسبلمتقدمينابينيةلتنافساألمبداملوافقةتخضع9.
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:العليا املستندات املطلوبة للتقديم على بعثة دراسية ملرحلة الدراسات

(PDF)ات التالية بصيغة لمستندق افاورة إرضر

م
املستندات املطلوبة

(للمرحلة االولى عند التسجيل)

املستندات املطلوبة

ملرحلة الثانية بعد الحصول على )

(املوافقة

1

خطاب قبول نهائي غير مشروط من إحدى الجامعات 

اريخ املدرجة على قائمة االبتعاث عند تقديم الطلب بت

.حديث

لمحلية برقم  ك البنواحد أمن االمر لمن يهمه دة شها

لطالبب احسا

 (IBAN )للطالب الدارسين خارج قطر

2
ادلة أو أن تكون الشهادة مع)إفادة تخرج للشهادة السابقة 

(.مصدقة من الجهة املختصة

.لجهتينالشخصية من البطاقة امن رة صو3
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ا
:برنامج البعثة األميرية: خامسا

رابط )عليم العالي التقديم للبعثة االميرية من خالل بوابة الطالب البمتعث في الصفحة الرئيسية لوزارة التعليم والت•

، وذلك بعد ارسال طلب البعثة الحدى الجامعات املدرجة ضمن قائمة (https://scholarship.edu.gov.qa: البوابة

.جامعات البعثة االميرية واملعلن عنها عند تقديم الطلب

ولجميع جامعات البعثة االميرية في 2021/2022ويتم قبول الطالب اذا استوفى شروط البعثة االميرية للعام االكاديمي •

.الداخل والخارج املعلن عنها عند التقديم

عتمد في نظامها على ان يتم تفعيل الدراسة عن بعد لجامعات البعثة االميرية املدرجة في القوائم واملعلن عنها ، والتي ت•

راسية التي هي واليشمل برنامج البعثة االميرية البرامج الد. الدراس ي على الدراسة في الظروف العادية بالنظام الكلي

.باالساس برامج تعلم عن بعد
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:  ميريةاالبالبعثة ق اللتحاوط اشر

خاصة بالبعثة باإلضافة الى توافر الشروط العامة لالبتعاث إذ يتعين في الطالب أن تتوفر فيه الشروط ال•

.األميرية للبكالوريوس وللدراسات العليا
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(:بكالوريوس ) االولى لجامعية  اللمرحلة ق اللتحاوط اشر•

.يعادلهاماأوالعامةالثانويةالشهادةفي%85نسبةعلىحاصالالطالبيكون أن1.

 الطالبيكون أال2.
 
.املطلوبةللدرجةمشابهةعلميةدرجةعلىحاصال

(:راهكتوودماجستير ) شروط االلتحاق بالدراسات العليا •

 )اال يقل تقدير املرشح للدرجة العلمية السابقة عن (1)
 
(.جيد جدا



:ريوساملستندات املطلوبة للتقديم على بعثة أميرية ملرحلة البكالو 

(PDF)ات التالية بصيغة لمستندق افاورة إرضر

م
املستندات املطلوبة

(للمرحلة االولى عند التسجيل)

املستندات املطلوبة

(ملرحلة الثانية بعد الحصول على املوافقة)

1
خطاب قبول غير مشروط من إحدى الجامعات املدرجة على 

القائمة األميرية لالبتعاث بتاريخ حديث 

لطالبب المحلية برقم حساك البنواحد أمن االمر لمن يهمه دة شها

 (IBAN.)

(رلذكوب اللطال)لوطنية  الخدمة ايمية دكاأمن دة فاإتقديم 2

يخ  ربتال ولمفعوري اساري سجل تجاأو تقاعد أو شهادة تب دة راشها

حديث 

(.رمدتها ثالثة شهووز ال تتجاأعلى )

.لجهتينالشخصية من البطاقة امن رة صو3
ية  لتنموزارة امن ( تفيد بعدم عمل الطالب)شهادة  ملن يهمه األمر 

.الجتماعيةون الشؤوالعمل واية االدار

4-
لضامن من  أو الطالب امر ألشخصية لولي البطاقة امن رة صو

.لجهتينا
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:العليا املستندات املطلوبة للتقديم على بعثة أميرية ملرحلة الدراسات

(PDF)ات التالية بصيغة لمستندق افاورة إرضر

م
املستندات املطلوبة

(للمرحلة االولى عند التسجيل)

املستندات املطلوبة

ملرحلة الثانية بعد الحصول على )

(املوافقة

1
ة خطاب قبول نهائي غير مشروط إحدى الجامعات املدرج

على القائمة األميرية لالبتعاث بتاريخ حديث 

لمحلية برقم  ك البنواحد أمن االمر لمن يهمه دة شها

لطالبب احسا

 (IBAN )للطالب الدارسين خارج قطر

2
ادلة أو أن تكون الشهادة مع)إفادة تخرج للشهادة السابقة 

(.مصدقة من الجهة املختصة
-

-.لجهتينالشخصية من البطاقة امن رة صو3
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ضوابط االبتعاث
:الداخليةالكلياتفيللدبلوماالبتعاثضوابط

:(الطيرانلعلومقطراالطلنطي،كليةشمالكلية)

.الدراس يبالبرنامجمباشرةلاللتحاقمشروطغيرقبول علىالحصول -1

.الطيرانلعلومقطركليةبلطالبالنسبةلشخصيةالمقابلةازجتياا-2

.ثالبتعااخطةفقولمتاحةاتلتخصصااحدأفيملدبلواجةرلدثالبتعاايتم-3

.التأسيس يالبرنامجعلىاالبتعاثيتمال-4

:قطرجامعة–التربيةكليةفيللبكالوريوساالبتعاثضوابط

.االبتعاثخطةفياملدرجةالتخصصاتإحدىفيلقبوعلىللحصوا1.

.لعاليالتعليموالتعليمازارةبولمختصةاللجنةامعلشخصيةالمقابلةازجتياا2.

.التأسيس يللبرنامجاالبتعاثيتمال3.

:للبكالوريوسالخارجياالبتعاثضوابط

.سيورلبكالواجةرلداالجماليةةلمداضمنيحتسبانعلىالبريطاني؛بالنظاملتأسيسياللبرنامجبالنسبةللتمديدقابلغيرحدوامعاةلمدثالبتعاانيكوأن1.

.Onlineبعدعننظاماولجزئيةاأولمضغوطةامجالبرااولتكميليةاسةرالدامبنظاسيورلبكالواجةرلدثالبتعاايتمال2.

5 May 2021 15



 
ا
:قائمة الجامعات املعتمدة لالبتعاث الخارجي: سادسا

:يمكنكم االستعانة بمحرك البحث على املوقع االلكتروني لوزارة التعليم والتعليم العالي التالي•
https://www.edu.gov.qa/ar/Deputy/HEaffairs/Pages/UnischolarshipeOut.aspx

 
ا
:لتقديمومواعيد الية آ: سابعا

 التقدميرجى(2021/2022)األكاديميللعامببعثةلاللتحاق•
 
:التاليااللكترونيالرابطخاللمنالكترونيا

•https://scholarship.edu.gov.qq
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