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رأي مدير اإلدارة

للعلم واإلحاطة بأن موافقة ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي ال تعني بالضرورة الموافقة النهائية للدراسة، حيث يشترط الحصول على 
موافقة من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي للحصول على بعثة دراسية، او للدراسة على النفقة الخاصة خارج دولة قطر.

على الموظف الذي يرغب باستكمال دراسته اتباع اإلجراءات التالية:
ــي  ــم العال ــم والتعلي ــة والتعلي ــم وزارة التربي ــب قوائ ــا حس ــر، او خارجه ــل قط ــات داخ ــات او الجامع ــد الكلي ــن اح ــول م ــى قب ــول عل الحص  - 1

ــة. ــة الخاص ــى النفق ــة عل ــدة للدراس ــاث او المعتم ــدة لالبتع ــات المعتم للجامع

يقوم الموظف بتعبئة هذا النموذج لطلب الحصول على موافقة للدراسة واعتماده من قبل المسؤول المباشر.  - 2

 بــه النمــوذج الــى إدارة تخطيــط القــوى العاملــة 
ً
تقــوم إدارة المــوارد البشــرية بجهــة عمــل الموظــف بإرســال كتــاب ترشــيح للدراســة مرفقــا  - 3

بديــوان الخدمــة المدنيــة والتطويــر الحكومــي.

تقوم إدارة تخطيط القوى العاملة بدراسة الطلب واخطار جهة عمل الموظف بالقرار المناسب.  - 4

تقــوم إدارة المــوارد البشــرية بجهــة عمــل الموظــف بتســليم الموظــف خطــاب ديــوان الخدمــة المدنيــة والتطويــر الحكومــي، وفــي حــال   - 5

الموافقــة علــى الطلــب يتــم توجيهــه باالتــي:

https:// ــي ــم العال ــم والتعلي ــة والتعلي ــط وزارة التربي ــق راب ــة دراســية: التســجيل بنظــام االبتعــاث الحكومــي عــن طري ــى بعث الموافقــة عل أ . 

scholarship.edu.gov.qa/ ، حيــث تقــوم إدارة البعثــات بــوزارة التربيــة والتعليــم والتعليــم العالــي باالطــالع علــى الطلــب االلكترونــي والتدقيــق 

ــة الدراســية ومــن ثــم موافــاة الموظــف بقــرار االبتعــاث. ــى مــدى اســتيفائه لشــروط وضوابــط برنامــج البعث عل

الموافقــة علــى الدراســة علــى النفقــة الخاصــة مــن مؤسســة تعليميــة خــارج دولــة قطــر: التســجيل بنظــام معادلــة الشــهادات الجامعيــة  ب . 

عــن طريــق رابــط وزارة التربيــة والتعليــم والتعليــم العالــي  https://certificate.edu.gov.qa/ar/Pages/HomePage.aspx  ، وذلــك للحصــول علــى 

الموافقــة المســبقة للدراســة قبــل الشــروع فيهــا لضمــان إعتمــاد الشــهادة الجامعيــة بعــد التخــرج.

وعلى الموظف مراعاة االتي:
الحصول على قبول جامعي من احد الجامعات المعتمدة لالبتعاث الخارجي في حال كان الطلب للحصول على بعثة دراسية.	 

الحصــول علــى قبــول جامعــي مــن احــد الجامعــات المعتمــدة للدراســة علــى النفقــة الخاصــة فــي حــال كان الطلــب للحصــول علــى موافقــة 	 

ــبقة للدراسة.  مس

توافق التخصص المطلوب دراسته مع وظيفة الموظف ومهامه الوظيفية.	 

الحصول على موافقة من إدارة تخطيط القوى العاملة بديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي.	 

التقديــم االلكترونــي بنظــام االبتعــاث الحكومــي والحصــول علــى موافقــة وزارة التربيــة والتعليــم والتعليــم العالــي لالبتعــاث، فــي حــال كان 	 

الطلــب للحصــول علــى بعثــة دراســية.

التقديــم االلكترونــي بنظــام معادلــة الشــهادات الجامعيــة والحصــول علــى موافقــة مســبقة مــن وزارة التربيــة والتعليــم والتعليــم العالــي 	 

للدراســة، فــي حــال كان الطلــب للحصــول علــى موافقــة للدراســة علــى النفقــة الخاصــة مــن احــد الجامعــات خــارج دولــة قطــر.

التاريخ: التوقيع:االسم:
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