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 األسئلة الشائعة 
ين ز ّ ي للطلبة المتمب   برنامج بعثات أبوظبر

 
 

 
 

ين ما أهمية  .1 ز ّ ي للطلبة المتمب   ؟برنامج بعثات أبوظبر
 

ين دائرة التعليم والمعرفةتقدم  ز ي للطلبة المتمي ّ ي دولة اإلمارات العربية المتحدة ل برنامج بعثات أبوظب 
مواطبز

ي الصف 
ز
 ف

ً
ز دراسيا ز بالجامعات الموىص بها من قبل  12المتفوقي  لاللتحاق دائرة التعليم والمعرفة أو الملتحقي 

ي إمارة 
ز
ي تخصصات توفرها جامعات رائدة خارج الدولة وتتطلبها عملية النمو واالستدامة ف

ز
نامج البكالوريوس ف بي 

 . ي  أبوظب 
 

ين لالموىص بها  الجامعات ما هي  .2 ز ّ ي للطلبة المتمب  نامج بعثات أبوظبر  ؟بر
 

ي  مدرجةتكون الجامعة يتوجب أن 
ز
ز ف ز تصنيفي   : التاليةعالمية التصنيفات ال منعىل األقل عالميي 

 
  QS World University Rankings 
 Times Higher Education World University Rankings 
 U.S. News & World Report Best Global Universities Rankings  

 
 

وط  .3 ي التقديم ما هي شر
ز
ين ف ز ّ ي للطلبة المتمب   ؟برنامج بعثات أبوظبر

 
 : 12طلبة الصف 

  ي دولة اإلمارات العربية المتحدةأن يكون الطالب من
 مواطبز

 ي  الطالبن يكون أ ي إحدى مدارس إمارة أبوظب 
ز
 ملتحق بالدراسة ف

 ي 85لحصول عىل معدل ا
ز
 أو ما يعادلها 11الصف % فما فوق ف

  ي % 90الحصول عىل معدل
ز
 والنتيجة النهائية الفصل الدراسي األولنتيجة ) أو ما يعادلها  12 فما فوق ف

 جتياز امتحاناIELTS   بنتيجة )   60بنتيجة  TOEFL iBTامتحان فما فوق أو  6.0)أكاديمي

 اجتياز امتحان EmSAT اختبار أو فما فوق  1100بنتيجة  الرياضياتSAT  فما فوق  530بنتيجة 

  من قبل دائرة التعليم والمعرفةاجتياز المقابلة الشخصية واالختبارات المقررة 

 وط من جامعديمي الحصول عىل قبول أكا  :جامعة عالمًيا 150ة مصنفة كأفضل غي  مشر
o QS World University Rankings 
o Times Higher Education World University Rankings 
o U.S. News & World Report Best Global Universities Rankings 

 

https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2020
https://www.timeshighereducation.com/
https://www.usnews.com/best-colleges
https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2020
https://www.timeshighereducation.com/
https://www.usnews.com/best-colleges
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 طلبة الجامعات: 

 ي دولة اإلمارات العربية المتحدة
 أن يكون الطالب من مواطبز

  24أن ال يزيد عمر الطالب عن  
ً
 عاما

  ي معتمدة دراسية ساعة  90-30أن يكون الطالب قد أنجز
ز
جامعات حسب معايي  أفضل الف

 الدائرة  

  اكمي عن  أو ما يعادلهفما فوق  4.0من  3.0أن ال يقل المعدل الير

 اجتياز امتحانIELTS   بنتيجة )   60بنتيجة  TOEFL iBTامتحان فما فوق أو  6.0)أكاديمي

  ي جامعة مصنفة كأفضل
ز
 :جامعة عالمًيا 100االلتحاق بالدراسة ف

o QS World University Rankings 
o Times Higher Education World University Rankings 
o U.S. News & World Report Best Global Universities Rankings 

 
 

ي يحصل عليها الطالب عند االنضمام  .4
ين لما هي المزايا والمكافآت الب  ز ّ ي للطلبة المتمب  نامج بعثات أبوظبر  ؟بر

 

 تغطية الرسوم الدراسية 

  ي  16,250بمبلغ مالي وقدره مخصص شهري
 متضمن بدل السكن  درهم إماراتر

  ية للسفر تغطية التكاليف ي وترصف مرة واحد فقط بداية البعثة  44,000بمبلغ مالي وقدره  التحضي 
درهم إماراتر

 الدراسية

  الدراسيةبدل الكتب تغطية 

 تذاكر سفر سنوية  

  ز الصحي  تغطية التأمي 

  ي
ةخالل توفي  فرص تدريب عمىلي ومهبز  البعثة الدراسية فير

  ي توفي  فرص عمل
ز
ة عند التخرجالمساعدة ف ز  متمي 

 

ي التقديم  .5
ين لكيف يمكنبز ز ّ ي للطلبة المتمب  نامج بعثات أبوظبر   ؟ بر

 
 
ً
ونيا  . https://adscholarships.gov.aeعي  يتم التقديم إلكير

 

ين لمب  يفتح باب التقديم  .6 ز ّ ي للطلبة المتمب  نامج بعثات أبوظبر  ؟بر
 

ينيفتح باب التقديم  ز ي فقط رة واحدة م لبعثة الطلبة المتمي 
ز
، األ العام ف ة التقديم كاديمي عن ويتم اإلعالن عن فير

ي لدائرة التعليم والمعرفةوالموقع اإلالمدارس و  طريق الصحف المحلية
وتز   . االجتماعي  مواقع التواصلو  لكير

 

ين لما هي الوثائق المطلوبة للتقديم  .7 ز ّ ي للطلبة المتمب  نامج بعثات أبوظبر  ؟بر
 

 )صورة عن جواز السفر ساري المفعول )متضمنة صفحة الرقم الموحد 

  متضمنة كافة أفراد األرسة(األرسة قيد صورة عن خالصة( 

https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2020
https://www.timeshighereducation.com/
https://www.usnews.com/best-colleges
https://adscholarships.gov.ae/
https://adscholarships.gov.ae/
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 ) ز  صورة عن بطاقة الهوية سارية المفعول )من الجهتي 

  (1)العدد  صورة جواز السفر  بحجمصورة شخصية 

  12و 11و 10و 9صورة عن الشهادة النهائية للصف 

  لطلبة  100و 12لطلبة الصف  150مصنفة كأفضل الالجامعات إحدى  منكاديمي األ قبول الصورة عن إفادة
 :التاليةعالمية التصنيفات الالجامعات حسب 

o QS World University Rankings 
o Times Higher Education World University Rankings 
o U.S. News & World Report Best Global Universities Rankings 

 

  صورة عن إفادة بنتيجةEmSAT نتيجة  أو  المفعولسارية  الرياضياتSAT (فقط 12الصف )لطلبة  الرياضيات  

  صورة عن إفادة بنتيجة امتحانIELTS  أو )  TOEFL iBT)أكاديمي

  (فقط الجامعة)لطلبة  األخي   الجامعي صورة عن السجل الدراسي 

 )صورة عن رسالة الخدمة الوطنية )للطلبة الذكور فقط 

  من إدارة المدرسة/ الجامعة صورة عن رسالة توصية 
 

ي أثناء تقديم الطلب؟  .8
ي حالة حصول خطأ فبز

ز
ي الحصول عىل المساعدة ف

 كيف يمكنبز
 

يد  ي حال واجهت أي مشكلة تقنية أثناء تقديم الطلب، تواصل معنا من خالل الي 
ز
ي  ف

وتز   Guidance@adek.gov.aeاإللكير
  المساعدة الالزمة.  للحصول عىل

 

؟ ومب  سأعرف إذا تمت الموافقة عليه؟  .9 ي  كيف أستطيع متابعة طلبر
 

ي دراسية، ونطمئنك بأن  بعثةنتفهم حرصك لمعرفة وضع طلبك للحصول عىل  ستقوم بالتواصل مع جميع  إدارة بعثات أبوظب 
دين إل إبالغكم بالقرار إلخبارهم بآخر المستجدات المتعلقة بطلباتهم، وعليه فإننا نسع جاه البعثات الدراسيةمقدمي طلبات 
 فور صدوره. 

 

 ماذا لو نسيت كلمة المرور أو اسم المستخدم؟  .10
 

ي حال نسيت اسم المستخدم، يرج  Forgot Passwordيرج  النقر عىل رابط "
ز
جاع كلمة المرور الخاص بك، وف " السير

يد  ي التواصل معنا من خالل تزويدنا برقم بطاقة الهوية الخاص بك عي  الي 
وتز   . Guidance@adek.gov.ae اإللكير

 
 

 لمزيد من المعلومات أو للتواصل: 
 : ي
وتز يد اإللكير   Guidance@adek.gov.aeالي 

 +971 50 189 4000: رقم الهاتف المتحرك

https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2020
https://www.timeshighereducation.com/
https://www.usnews.com/best-colleges
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