الكتيب اإلرشادي لالبتعاث
طريقك للتميز

إدارة البعثات

الكتيب اإلرشادي لالبتعاث
طريقك للتميز

معالي  /حسين بن ابراهيم الحمادي
وزير التربية والتعليم
َ
ً
أساسيا في مشاريع دولتنا
ركنا
طلبة االبتعاث يمثلون
المستقبلية وعلى عاتقهم مسؤولية وطنية عظمى تقتضي
منهم بذل جهود مضاعفة لضمان تميز دولتنا وريادتها

معالي الدكتور  /أحمد بالهول الفالسي
وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات
المتقدمة
طلبة االبتعاث سفراؤنا إلى المستقبل ويجسدون خطوة بالغة
األهمية لتحقيق حلم دولتنا وخططها الطموحة وحرصنا على
إلحاقهم بأرقى وأعرق مؤسسات التعليم العالمية خدمة لرؤية
دولتنا ولمكانتها العالمية المتفردة

مقدمة
ـدا أساسـ ً
تعتبــر البعثــات الدراســية رافـ ً
ـيا فــي تنميــة الطاقــات العلميــة واإلبداعيــة وذلــك بهــدف توفيــر القــوى
العاملــة الوطنيــة الكفــؤة والمتخصصــة .كمــا تعتبــر البعثــات النوعيــة مسـ ً
ـاندا مهمـ ًـا لمســيرة التعليــم الوطنية
حيــث إنهــا تشــارك بفعاليــة فــي دفــع عجلــة التطويــر للوصــول إلــى تنميــة مســتدامة وتلبيــة متطلبــات ســوق
العمــل  .ومــن هــذا المنطلــق ،أولــت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة هــذا المجــال الحيــوي اهتمامهــا منــذ
ـاال متعاقبــة مــن أبنــاء الوطــن ،متســلحة بالعلــم والمعرفــة ومتــزودة بالخبــرات
وقــت مبكــر ،لتضمــن بذلــك أجيـ ً
والمهــارات الفعالــة .وتتوســم الدولــة فــي هــذه األجيــال تحمــل مســؤولية بنــاء الوطــن والمحافظــة علــى
مؤسســاته وحمايــة منجزاتــه الحضاريــة .لقــد بــدأت البعثــات الدراســية مــع بدايــة االتحــاد ،منــذ عــام ،1972
مــن خــال ابتعــاث الطلبــة إلــى الــدول العربيــة والصديقــة .واســتمرت أعــداد الطلبــة فــي ازديــاد فــي مختلــف
التخصصــات والبرامــج التعليميــة .و اآلن وبعــد مــرور  48عامـ ًـا علــى مســيرة الدولــة النهضويــة ،أصبــح التركيــز
علــى مخرجــات التعليــم ونوعيتــه بالتــوازي مــع خطــة التنميــة الهادفــة إلــى تحقيــق التقــدم والرفــاه .فالســنوات
القادمــة تتطلــب كفــاءات مواطنــة تمتلــك المعرفــة والمهــارة فــي مختلــف المجاالت وقادرة على المنافســة
فــي ســوق العمــل.

إيجابيات االبتعاث إلى الخارج

تمثيل دولة اإلمارات بأفضل صورة مشرفة

ً
عالميا
فرصة للدراسة في الجامعات األفضل

سعادة الدكتور  /محمد ابراهيم المعال
وكيل الوزارة للشؤون األكاديمية للتعليم العالي

يعتبر االبتعاث خارج الدولة أحد الروافد األساسية لسد إحتياجات
سوق العمل في الدولة وذلك من خالل ابتعاث الطلبة للخارج
لدراسة تخصصات تعكس رؤية الدولة وتوجهاتها المستقبلية في
أفضل الجامعات العالمية

تنمية الذات وتطوير القدرات الفردية

زيادة فرص العمل

استكشاف العالم

4
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طرق االلتحاق ببرنامج البعثات الدراسية الخارجية

مميزات البعثة
راتب الطالب المبتعث
متميز  15,000درهم
عادي  12,000درهم

1

بدل استعداد سفر مرة واحدة بداية البعثة
 6,000درهم

2

اختيار أيقونة الخدمات اإللكترونية

3

اختيار معرض الخدمات

ً
سنويا حسب بلد
بدل تذكرة سفر للمبتعث
االبتعاث

الدخول على موقع وزارة التربية
والتعليم

طلبة الثانوية العامة
ً
سنويا
بدل كتب و مالبس  6,000درهم

تغطية الرسوم الدراسية

توفير التأمين الصحي

طلبة الدراسات العليا والثانوية القديمة

4

اختيار كلمات مفتاحية  :التسجيل

4

5

اختيار طلب التسجيل بمؤسسات
التعليم العالي الحكومية  /االنتقال
للخدمة

5

6

اختيار كلمات مفتاحية  :البعثات

اختيار طلب
بعثة دراسية  /االنتقال للخدمة

ابدأ الخدمة  /تسجيل باسم
مستخدم جديد

بدل شحن عند نهاية البعثة  2,000درهم
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شروط ومعايير االبتعاث

طلبة الدراسات الجامعية

الشروط العامة

Óأن يكون من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة.
حاصال على بعثة أو منحة دراسية من إحدى المؤسسات أو جهات االبتعاث داخل أو خارج
Óأن ال يكون
ً
الدولة.
Óأن يكون حسن السيرة والسلوك بموجب شهادة من الجهات المعنية المعتمدة في الدولة.
حاصال على الدرجة المطلوبة في إحدى امتحانات اللغة والتي تؤهله لدراسة الدرجة والتخصص
Óأن يكون
ً
ً
أكاديميا من إحدى مؤسسات التعليم العالي المحددة لالبتعاث من قبل الوزارة ،على أن ال
المطلوب
تقل عن:
TOEFL iBT

IELTS UKVI/ ACADEMIC

6.0
5.5

البرامج التي تطرح باللغة
االنجليزية
البرامج التي تطرح بغير
اللغة االنجليزية

80
70

ـا علــى قبــول أكاديمــي مباشــر وغيــر مشــروط بمتطلبــات أخــرى فــي تخصــص ومؤسســة
Óأن يكــون حاصـ ً
ودولــة محــددة لالبتعــاث مــن قبــل الــوزارة موضحـ ًـا فيــه التكلفــة االجماليــة للدراســة .علمـ ًـا بــأن مؤسســة
التعليــم العالــي الموفــر منهــا القبــول يجــب أن تنطبــق عليهــا الشــروط التاليــة:
أن تكون ضمن أفضل  200جامعة في التخصص المراد دراسته بحسب تصنيف  QSالعالمي
للتخصصات لسنة .2018
أن تكون في أحد الدول المحددة لالبتعاث.
Óأن تتم معادلة/التصديق على المؤهل السابق من قبل الوزارة
Óأن يلتزم بالمدة المطلوبة لالنتظام بما ال يتعارض مع نظام معادلة الشهادات.
ً
ً
صحيا بموجب شهادة من الجهات المعنية المعتمدة في الدولة.
الئقا
Óأن يكون
Óأن يجتاز المقابلة الشخصية.
Óأن يوفر شهادة (إعفاء  /تأجيل  /إنهاء) من الخدمة الوطنية للطلبة الذكور.
Óأن يوقع إقرار بااللتزام باللوائح التنفيذية لقانون البعثات والمساعدات الدراسية.
Óأن يوفر إجازة دراسية من جهة العمل بحسب المدة الدراسية وأسلوب الدراسة (انتظام كلي او جزئي)
ً
وموضحا بها نوع اإلجازة (راتب أو بدون راتب).
للبرنامج المطلوب
Óأن ال يتم ابتعاث الطالب لنفس الدرجة العلمية التي سبق وأن أتمها سواء كان على نفقة الوزارة أو
جهة أخرى أو على نفقة الطالب.
Óأن ال يتم ابتعاث الطالب الذي سبق ابتعاثه على نفقة الوزارة أو جهة أخرى وتم إلغاء بعثته ألي سبب
من األسباب.
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يشترط في المتقدم لطلب بعثة خارجية للدراسات الجامعية الشروط التالية:
 .أالحاصلين على الثانوية العامة:
ً
مستوفيا للشروط العامة لالبتعاث.
أن يكون
أن يكون حاصال على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وذلك حسب الشروط التالية:
المنهاج
Óالمسار العام – وزارة التربية والتعليم
Óمسارات المدارس الفنية
Óالمناهج األخرى

Óالمسار المتقدم – وزارة التربية والتعليم
Óبرنامج العلوم الهندسية – ثانوية التكنولوجيا
التطبيقية
Óبرنامج الهندسة التطبيقية – ثانوية التكنولوجيا
التطبيقية

المتطلبات
 90%فما فوق

 85%فما فوق

مسار النخبة – وزارة التربية والتعليم
برنامج العلوم المتقدمة – ثانوية التكنولوجيا التطبيقية

 80%فما فوق

المنهاج البريطاني

إكمال  5مواد  IGCSE / GCSEبتقدير Bأو
أعلى و 2مواد AS/A levelsبتقدير  Cأو أعلى

منهاج البكالوريا الدولية

الحصول على دبلوم البكالوريا الدولية بمعدل
 30أو أعلى
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حاصال على شهادة الثانوية العامة في أحد المسارات العلمية (المسار المتقدم ،مسار
أن يكون
ً
النخبة ،برنامج العلوم الهندسية ،برنامج الهندسة التطبيقية ،برنامج العلوم المتقدمة ،أو ما يعادلها)
لدراسة تخصصات الهندسة والطب وعلوم الحياة والعلوم الطبيعية.
الحصول على الدرجة المطلوبة في مواد اختبار اإلمارات القياسي للقبول الجامعي  -إمسات
( )EmSAT Achieveوذلك بحسب التخصص المراد دراسته كما هو موضح في الجدول أدناه

التخصص العام

التخصص الفرعي

إمسات اللغة
اإلنجليزية *

إمسات
الرياضيات

إمسات
الفيزياء

الهندسة والتكنولوجيا

جميع التخصصات

1400

800

800

الطب وعلوم الحياة

جميع التخصصات

1400

800

800

العلوم الطبيعية

جميع التخصصات

1400

800

800

العلوم االجتماعية
واإلدارية والقانون

Óالمكتبة وإدارة
المعلومات
Óاالقتصاد
Óاالحصاءات والبحوث
التشغيلية
Óالمحاسبة والمالية
Óاألعمال واإلدارة
Óعلم االجتماع
Óالقانون
Óالمواضيع ذات الصلة
بالرياضة
التخصصات األخرى

الفنون والعلوم
اإلنسانية

Óالعمارة
التخصصات األخرى

1400

800

800

1400

* يتطلب درجة ( )1250في امسات اللغة اإلنجليزية للتخصصات المطروحة بلغة غير اإلنجليزية.
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طلبة الدراسات العليا
يشترط في المتقدم لطلب بعثة خارجية للدراسات العليا الشروط التالية:
ً
مستوفيا للشروط العامة لالبتعاث.
Óأن يكون
ً
Óأن ال يقل المعدل العام في المؤهل السابق عن جيد جدا أو ما يعادله.
Óأن يتوافق المؤهل الدراسي السابق في تخصصات الهندسة والطب وعلوم الحياة والعلوم الطبيعية
والقانون مع المؤهل المطلوب دراسته.
Óال يتم االبتعاث في البرامج التنفيذية والبرامج التي تطرح في مراكز التعليم المستمر أو مراكز
الدراسات المهنية.

الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة والراغبين في االلتحاق بالبعثات
الدراسية
يشترط في المتقدم لطلب بعثة خارجية من الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة الشروط التالية:
ً
مستوفيا للشروط العامة لالبتعاث.
Óأن يكون
أكاديميا بمعدل ال يقل عن جيد ً
ً
ً
جدا أو ما يعادله.
دراسيا
فصال
Óأن يكون قد أكمل
ً
Óانطباق الشروط المذكورة في البند الخاص بالدراسات الجامعية.
Óانطباق الشروط المذكورة في البند الخاص بالدراسات العليا.

1400
1400

أن تكون الدراسة باالنتظام الكلي في بلد الدراسة.
أن اليقل عمر الطالب عن  17سنة.
أن تتم موافقة ولي األمر.
أن ال يكون قد مضى على تخرج الطالب من الثانوية العامة أو ما يعادلها مدة تزيد عن سنتين.
.بالحاصلين على الدبلوم والدبلوم العالي:
ً
مستوفيا للشروط العامة لالبتعاث.
أن يكون
أن ال يقل معدله التراكمي عن امتياز
أن يتم احتساب سنة دراسية من الدبلوم ،و سنة ونصف من الدبلوم العالي من الدراسة السابقة
بحد أدنى.

مالحظة هامة  :يرجى زيارة موقع الوزارة االلكتروني لإلطالع على آخر المستجدات أو التغييرات على
شروط ومعايير االبتعاث

11

عملية اختيار المبتعثين:

التخصصات الرئيسية المحددة للبعثات (ضمن أفضل  200تخصص على مستوى تصنيف )QS

يتم األخذ بعين االعتبار المعايير التالية عند اختيار المبتعثين:
ً
سنويا
Óتتوفر مقاعد محدودة لالبتعاث
Óالشــروط المذكــورة أعــاه هــي الحــدود الدنيــا للتأهــل للتقديــم علــى طلــب البعثــة وال يعتبــر تحقيــق هــذه
الشــروط ضمانـ ًـا الختيــار المتقــدم
بنــاء علــى عمليــة تفاضليــة تأخــذ فــي االعتبــار العديــد مــن العوامــل مــن نتائــج
Óيتــم اختيــار المتقدميــن
ً
المتقــدم األكاديميــة الســابقة ونتائــج المتقــدم فــي امتحانــات القبــول الجامعــي ومســتوى الجامعــة
ومــدى الحاجــة للتخصــص المــراد دراســته وغيرهــا مــن العوامــل.

الدول المحددة لالبتعاث

الفنون والعلوم اإلنسانية
علم اآلثار

Archaeology

الفن المعماري

Architecture / Built Environment

الفن والتصميم

Art and Design

التاريخ القديم والكالسيكي
اللغة االنجليزية وآدابها

ايطاليا

هولندا

الواليات المتحدة

الدنمارك

روسيا

كندا

اليابان

اسبانيا

المملكة المتحدة

هونغ كونغ

المملكة
العربية
السعودية

المانيا

استراليا

نيوزيلندا

فرنسا

سنغافوره

سويسرا

ايرالندا

الصين

الهند

بلجيكا

English Language & Literature

التاريخ

Linguistics

اللغات الحديثة
الفنون التمثيلية
الفلسفة

Modern Languages
Performing Arts
Philosophy

الدراسات الدينية
الهندسة والتكنولوجيا
الهندسة الكيميائية
الهندسة االنشائية والمدنية
علوم الحاسب اآللي
الهندسة الكهربائية واإللكترونية
الهندسة الميكانيكية والطيران والتصنيع
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Classics & Ancient History

History

علم اللغة

السويد

Art and Humanities

هندسة المعادن والتعدين

Religious Studies
Engineering & Technology
Chemical Engineering
Civil & Structural Engineering
Computer Science & Information Systems
Electrical & Electronic Engineering

Mechanical, Aeronautical & Manufacturing
Engineering
Mineral & Mining Engineering

كوريا الجنوبية
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Social Sciences & Management
Accounting & Finance
Anthropology
Business & Management Studies
Sociology
Communication & Media Studies
Politics & International Studies

العلوم االجتماعية واإلدارية

Life Sciences & Medicine

المحاسبة والمالية
علم اإلنسان
إدارة األعمال و الدراسات اإلدارية

االتصال

Medicine

الطب

الدراسات السياسية والدولية

إدارة المكتبات و المعلومات

Law
Social Policy & Administration
Statistics & Operational Research
Education & Training

المواضيع ذات الصلة بالرياضة

Nursing
Pharmacy & Pharmacology

القانون
السياسة االجتماعية
اإلحصاءات والبحوث التشغيلية
التربية والتدريب

الصيدلة وعلم األدوية

Psychology

الطب النفسي

Veterinary Science

الدراسات التنموية
االقتصاد واالقتصاد القياسي

التمريض

Natural Sciences
Physics & Astronomy
Mathematics
Environmental Sciences
Earth & Marine Sciences
Chemistry
Materials Sciences
Geography and Area Study
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العلوم البيولوجية
طب األسنان

Library & Information Management

Economics & Econometrics

Biological Sciences

علم التشريح وعلم وظائف األعضاء

Dentistry

الضيافة وإدارة الترفيه

Development Studies

Anatomy & Physiology

الزراعة والغابات

علم االجتماع

Hospitality & Leisure Management

Sports-related Subjects

Agriculture & Forestry

الطب وعلوم الحياة

البيطرة
العلوم الطبيعية
الفيزياء والفلك
الرياضيات
علوم البيئة
علوم األرض والبحار
الكيمياء
علوم المواد
الجغرافيا
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مهام الملحقيات الثقافية
تتلخص مهام الملحقيات الثقافية في الخارج في تحقيق أهداف وزارة التربية والتعليم من خالل:
Óتوفير خدمات ذات جودة عالية للطلبة المبتعثين من أجل تيسير أفضل سبل النجاح للحصول على
المؤهل العلمي وذلك للمساهمة في مسيرة البناء والتقدم في الدولة.
Óتنفيذ العديد من المهام األكاديمية والمالية والتنسيق مع الجامعات والمؤسسات التعليمية بهدف
ضمان تسجيل وإنهاء إجراءات التحاق الطلبة في أفضل البرامج الدراسية والتي تتوافق مع ضوابط
اعتماد الشهادات لدى الوزارة.
Óاإلشراف على الطلبة اإلماراتيين المبتعثين من جهات ابتعاث أخرى والتي تم التوقيع معها على
اتفاقيات تعاون بشأن المتابعة األكاديمية والمالية.
Óالمشاركة في بعض األنشطة الثقافية واإلجتماعية من خالل المناسبات الوطنية في بلد اإلبتعاث.

إنجازات الطلبة المبتعثين
الطبيــب عبــد اللــه العوضــي مبتعــث إلكمــال برنامــج الزمالــة فــي
علــم األعصــاب فــي جامعــة  . McGill Universityمــن أهــم
إنجــازات عبــد اللــه نيلــه الجائــزة األولــى مــن المنظمــة الكنديــة
ألعصــاب األطفــال لعــام ، 2018كمــا قــام عبــد اللــه بعــرض نتائــج
أبحاثــه فــي األكاديميــة األمريكيــة لعلــم األعصــاب فــي مدينــة
بوســطن األمريكيــة.

حصــل الطالــب المبتعــث خليفة المنصوري على درجة الماجســتير
تخصــص العلــوم الطبيــة مــن جامعــة University of Pittsburg
األمريكيــة ،قــام خليفــة بنشــر بحــث عــن كيفيــة تحفيــز الخاليــا
العصبيــة لعــاج إصابــات الحبــل الشــوكي فــي المجلــة الطبيــة
المتخصصــة .Neurology and Urodynamics

الطالــب فيصــل البريكــي يــدرس ماجســتير إدارة األعمــال
فــي الجامعــة المصنفــة األولــى عالميــا  MITو كان
قــد حصــل علــى درجــة البكالوريــوس بتقديــر امتيــاز مــع
مرتبــة الشــرف فــي تخصــص الهندســة الميكانيكيــة مــن
 Pennsylvania State University .عمــل فيصــل فــي شــركة
 McKinneyالعالميــة لالستشــارات.

تــدرس الطالبــة ميثــة العليلــي البكالوريــوس فــي
تخصــص الهندســة الميكانيكيــة فــي جامعــة
بريطانيــا
 University of Bristol .تميــز ميثــة فــي دراســتها األكاديميــة
أهلهــا للحصــول علــى منحــة دوليــة مقدمــة مــن قســم الهندســة
الميكانيكيــة ،تعمــل ميثــة فــي مشــروع تخرجهــا علــى دراســة
الخــواص الفيزيائيــة للمــواد المســتخدمة فــي البنــاء بهــدف رفــع
درجــة كفاءتهــا.
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لمزيد من المعلومات عن شروط ومعايير االبتعاث

01

الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم

02

اختيار أيقونة الخدمات اإللكترونية

03

اختيار معرض الخدمات

04

اختيار تعليم عالي في المستوى
اختيار البعثات في الكلمات المفتاحية
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اختيار منح بعثات دراسية  /االنتقال للخدمة

www.moe.gov.ae

مركز االتصال
80051115
البريد اإللكتروني إلدارة البعثات
Sch.students@moe.gov.ae
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