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❖IRELAND:

➢RCSI

➢Trinity College Dublin

➢NUI Galway

➢University College Dublin UCD

❖BAHRAIN :

▪Arabian Gulf uni, Bahrain

❖UK:

✓Uni of Glasgow

✓Uni of Aberdeen

✓Uni of Birmingham

❖NEW ZEALAND:

oUni of Auckland

-:مقاعد الطب البشري موزعة على الجامعات التالية



برنامج الطب البشري في جامعة اوكلاند

Ms.Jennifer Woronuk

International Manager 

Faculty of Medical & Health Sciences | Faculty of Science

2022أغسطس 9أغسطس وحتى 5في المدة 

برامج التربية

أغسطس9-5وتتم المقابلة من قبل الفريق المختص بوزارة التربية والتعليم خلال المدة من 

مقابالت برامج االبتعاث الخارج   



قبرصفيالبشريالطبلبرنامجاالبتعاثوقف.

االبتعاثمنالمباشرالقبولبرنامجاستبعاد.

برامجخاللمنونيوزلندااسترالياالىالدراسياالبتعاثإعادةESAM،STEMبرنامجوكذلك

.النيوزلنديةاوكالندجامعةفيالبشريالطب

لبرنامجيالمحددةالمقاعدفيالتوسعESAM،STEM.



فرتة التسجيل الطلبة يف نظام أساس على البعثات اخلارجية

:المرحلة األولى 

يث توحض إجراءات عند اعامتد الطالب للمقعد يس تمل رساةل نصية عرب التلفون تلقائيا ب 

(مرفق)التسجيل يف النظام أساس اخلاص ابلبعثات اخلارجية 





-:تنبيهات هامه قبل التسجيل لطالب البعثات اخلارجية

moe.govغري( امييل ) جيب على الطالب فتح بريد الكرتوني جديد ومستخدم 

2MBال يزيد عنن او(PDF , JPG)تكون صيغة امللفات احململة ن أجيب 

(ذا متوفرإ)التخويلطباعة 

يتبع،،،،



:يرجى التأكد من وجود هذه امللفات قبل تكملة التسجيل

.صورة من جواز السفر1.

.نسخة من كشف الدرجات2.

.صورة من البطاقة الشخصية3.

.صورة من رقم احلساب البنكي4.

(اذا كان متوفرا)نسخة من شهادة امتحان حتديد املستوى5.

1MBوجيب أن ال تتعدىJPEG)أو (JPGصورة شخصية جيب أن تكون بصيغة 6.



- _ )، . :جيب أن ال يتكون اسم امللف على رموز مثال 1 وغريها من الرموز@ !

جيب أن يكون اسم امللف باللغة اإلجنليزية2.

MB 2جيب أن ال يتعدى حجم امللف3.

جيب أن ال حيتوي اسم امللف على مسافات4.

وجيب أن يكون بصيغة1mbجيب ارفاق الصورة حبجم ان ال يتعدى 5.

:مالحظة

.إجبارية أو سوف لن يكون التسجيل كامل حتى يتم إدراج كافة اخلانات بشكل كامل وصحيح)*( مجيع اخلانات احلمراء 

:صيغة ومسميات امللفات



تهاضافإيقوم الطالب بتحميل ملف شرح اخلدمة ملعرفة امللفات املطلوبة والبيانات املراد 

والضغط على خانة اإلقرار والضغط على ايقونة االستكمال



بول  جيب على الطالب إضافة رقم البطاقة الشخصية وتاريخ امليالد ورقم اهلاتف النقال املسجل يف مركز الق

لقبول  جيب أن تكون مطابقة للبيانات املسجلة مسبقا يف مركز ا)والضغط على ايقونة تسجيل الدخول املوحد

)املوحد



)املربع باللون األمحر)يرجى طباعة وتعبأة التخويل وارفاق امللف . 1

أشهر6يرجى تعبأة اخلانات اخلاصة جبواز السفر ومطابقتها للجواز والتأكد من عدم انتهاء اجلواز قبل . 2



مالحظة

إجبارية عليه لن يكون التسجيل كامال حتى يتم إدراج كافة اخلانات بشكل كامل  )*( مجيع اخلانات احلمراء 

.وصحيح



وط الموضحة والضغط عىل  موافقيجب قراءة اإلقرار والشر



جميع الملفات المطلوبةرفاق إيجب •
موافقعىلالضغطيجبالملفاتجميعرفاقإوبعد•



التسجيلرسال إجيب الضغط على دناه أتظهر الشاشة 





املرحلة الثانية



احملاضرة التعريفية للطلبة املرشحني للبعثات اخلارجية

ات وهياقامة حماضرة تعريفية تشمل اجلوانب الدراسية واملعيشية واحملاذير األمنية يف بلد االبتعاث من قبل عدة جه:

.املختصني يف البعثات اخلارجية✓

.املختصني يف اجلمعيات الطالبية✓

.املختصني يف اجلانب القانوني✓



الطلبةإجراءاتوإنهاءالقبولعلىالحصولنحوالثقافيةالملحقياتمعالتواصل.

الدراسةبلدإلىوالسفربالتأشيرةالمتعلقةاألخرىإجراءاتنهاءإ.

املرحلة الثالثة



؟الدراسيةكيف حتدد مدة البعثة
سية  مبوجب القبول اجلامعي الذي يصدر للطالب، شامال أية مكونات لغوية أو تأسيالدراسيةحتدد مدة البعثة

.وبرنامج التخصص، وجيب على الطالب أن ينجز متطلبات التخرج خالل هذه املدة
جيب على الطالب إجناز برنامج اللغة اإلجنليزية خالل عام واحد، وكذلك الربنامج التأسيسي خالل عام واحد

.كحد أقصى، وإذا مل جيتز أي منهما فإنه يوقف سريان البعثة حلني أن يثبت الطالب اجتياز كل مرحلة

:  مسار الطالب يف الدراسة
.جيب احلفاظ على األساس التنافسي بعد احلصول على املقعد وحتى نهاية البعثة

دون أي جيب على الطالب أن يلتزم بالتخصص املبعوث إليه وحتقيق النجاح املرجو منه وفق القبول الصادر له

مية أو التخصص من تأخري، وبذات املؤسسة التعليمية اليت حتدد وفق نوع البعثة، وال حيق له تغيري املؤسسة التعلي

.تلقاء نفسه

ه التعليمية جلنة البعثات بوزارة التعليم العالي هي اجلهة املخولة باملوافقة على تغيري ختصص الطالب أو مؤسست

.وهي كذلك املعنية باختاذ القرارات املناسبة بشأن الطلبة. خالل فرتة البعثة


