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 ماهي المؤهالت والجامعات المعتمدة لدعم المنح الدراسية؟

ي يتوافق مع أهدافهم المهنية. ومع ذلك، فقد  
ي متابعة دراستهم الجامعية ضمن أي برنامج أكاديمي أو مؤهل مهنن

ن فن نرحب بالطلبة الراغبي 

امج ذات الصلة كأولويات أساسية من أجل تحقيق رؤية حددت حكومة رأس الخيمة مجموعة من التخصصات الدراسية  والرئيسية والبر

ي مجاالت مؤهالت   .اإلمارة للمستقبل
وط فن ي حال حصولهم عىل قبول جامعي غب  مشر

ن للحصول عىل منح الدراسية، فن يعتبر الطلبة مؤهلي 

ي جامعة محلية أو خارجية معتمدة ومحددة، حيث ستكون لهم األفضلية 
 للحصول عىل فرص منح دراسية محتملة. ذات أولوية فن

 

 المؤهالت المهنية وبرامج الدرجات األكاديمية ذات األولوية 

 

امج ذات األولوية  مجاالت التخصص المؤهلة  المؤهالت المهنية والبر

ي  • العلوم االجتماعية 
 القانون الدولي والمدنن

وتوكول والدبلوماسية  •  البر

 السياسة العامة  •

 علم النفس الشيري  • العلوم الصحية

 الطب  •

 التمريض  •

 الصيدلة •

الهندسة  التكنولوجيا،  العلوم، 
 والرياضيات  

 الموارد الساحلية  إدارة •

 الهندسة الكهربائية  •

 العلوم البيئية   •

 الهندسة الكهربائية  •
 

 هندسة التعدين والنفط والغاز  •

 الطاقة المتجددة •

 إدارة المخلفات  •
 

ي 
 المعماريةالهندسة  • التخطيط العمرانن

 الهندسة المدنية  •

 أنظمة المعلومات الجغرافية  •

 هندسة المناظر الطبيعية   •

 هندسة المرور والمواصالت •

 تخطيط المدن •

 المحاسبة • إدارة األعمال 

 التمويل واالستثمار  •

ئ البحرية •  إدارة الموانن

 إدارة سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية •

 االصطناعي الذكاء  • تقنية المعلومات  

 أمن تكنولوجيا المعلومات  •

 هندسة الشبكيات •
 

 علم اآلثار  • السياحة 
 

 إدارة الفنون والثقافة   •

 

ي  وخارج الدولة داخليرجر مراجعة الصفحات التالية للحصول عىل مزيد من المعلومات حول الجامعات 
  تقدمالت 

 .برامج شهادات معتمدة مؤهلة لدعم المنح الدراسية
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امج الدراسية والجامعات المعتمدة داخل الدولة    البر

امج الدراسية والجامعات المعتمدة داخل الدولة   :حالًيا للحصول عىل منحة دراسية والمعتمدةالتالية البر

امج الدراسية   الجامعات ومجاالت التخصص  البر

 جميع برامج درجة البكالوريوس مؤهلة لتغطية المنح الدراسية   •

 جميع برامج درجة الماجستب  مؤهلة لتغطية المنح الدراسية   •
 قيادي( حكومي  المتقدم يشغل منصبباستثناء ماجستب  إدارة األعمال التنفيذية ما لم يكن )

 

ي رأس الخيمة  
 
 الجامعة األمريكية ف

 بكالوريوس الطب والجراحة   •

 بكالوريوس الصيدلة  •

 بكالوريوس التمريض  •
 

جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم  
 الصحية  

 بكالوريوس علم األحياء  •

 بكالوريوس الكيمياء •

 بكالوريوس علوم البيئة  •

 بكالوريوس الرياضيات   •

ياء   • ن  بكالوريوس الفب 

ي  •
ي  ماجيستب  فن

 التخطيط العمرانن
 

ي الشارقة 
 
 الجامعة األمريكية ف

 جميع برامج درجة البكالوريوس مؤهلة لتغطية المنح الدراسية   •

 جميع برامج درجة الماجستب  مؤهلة لتغطية المنح الدراسية  •
 

 جامعة خليفة 

 المنح الدراسية جميع برامج درجة البكالوريوس مؤهلة لتغطية  •
 

ي   جامعة نيويورك أبوظتر

 جميع برامج درجة الماجستب  مؤهلة لتغطية المنح الدراسية  •
 

ي   جامعة السوربون أبوظتر

ي المال والبنوك والتمويل •
 بكالوريوس فن

ي القانون التجاري الدولي   •
 بكالوريوس فن

 تعليم ذوي االحتياجات الخاصة   •

ي    جامعة برمينجهام دبر

 بكالوريوس دراسات المتاحف وتاري    خ الفنون  •

ي هندسة الطاقة المتجددة والمستدامة   •
 بكالوريوس العلوم فن

ي جامعة رأس الخيمة  •
ي حال عدم توفر مقاعد دراسية فن

ي الطب والجراحة )فن
بكالوريوس فن

 للطب والعلوم الصحية( 

ي   •
اث الثقافن ي إدارة حفظ البر

 ماجيستب  فن

ي نظم المع •
 لومات الجغرافية واالستشعار عن بعد ماجيستب  العلوم فن

 
 
 
 
 

 
 
 

 جامعة الشارقة 
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 برامج درجة البكالوريوس الحاصلة عىل االعتماد االدولي   •
o محاسبةالكالوريوس ب 
o  ي إدارة الموارد الزراعية

 بكالوريوس فن
o  معماريةالهندسة البكالوريوس 
o  حيويةالكيمياء البكالوريوس 
o  ياء علوم األحبكالوريوس 
o  ي إدارة األعمال

 بكالوريوس فن
o  كيميائية الهندسة البكالوريوس 
o  كيمياءالبكالوريوس 
o مدنيةالهندسة الالوريوس بك 
o كالوريوس هندسة اتصاالتب 
o م التغذية و بكالوريوس عل 
o بكالوريوس تربية الطفولة المبكرة 
o بكالوريوس اقتصاد 
o  كهربائية الهندسة البكالوريوس 
o ي العلوم المالية وا

 لمرصفية بكالوريوس فن
o بكالوريوس علوم الغذاء 
o ي البستنة

 بكالوريوس فن
o  ي تكنولوجيا المعلومات

 بكالوريوس فن
o ي المصايد البحرية وعلوم الحيوان

 بكالوريوس فن
o  رياضيات البكالوريوس 
o  ميكانيكية الهندسة البكالوريوس 
o  ي علوم التغذية

 بكالوريوس فن
o  ول  بكالوريوس هندسة الببر
o  ياء ن ي الفب 

 بكالوريوس فن
o بية الخاصة   بكالوريوس  البر
o ي اإلحصاء

 بكالوريوس فن

ي  •
 والسياسة العامة  الحوكمةماجستب  فن

ي المحاسبة المهنية  •
 ماجستب  فن

ي القانون العام •
 ماجستب  فن

العربية المتحدة   اتجامعة اإلمار   

ي اإلدارة المالية  •
 ماجستب  فن

ية   • ي إدارة الموارد البشر
 ماجستب  فن

ي إدارة تقنية المعلومات  •
 ماجستب  فن

ي االستثمار   •
 ماجستب  فن

ي اللوجستيات وإدارة سلسلة التوريد  •
 ماجستب  فن

ي الماجستب   •
 تسويق  فن

ي اإلعالم واالتصاالت •
 ماجستب  فن

 جامعة وولنغونغ دبي

ي  •
زايدجامعة   الدبلوماسية والشؤون الدولية ماجيستب  فن  
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امج الدراسية والجامعات المعتمدة لالبتعاث خارج الدولة    البر

فة ضمن أفضل 
ّ
ي    200الجامعات المصن

،  QSأحدث تصنيفات الجامعات العالميةمؤسسة تعليمية عىل مستوى العالم، كما هو موضح فن

وكندا   اليا  أسبر الدول  من  ي كل 
فن الموجودة  للجامعات  األولوية  إعطاء  يتم  الدولة.  خارج  واالبتعاث  الدراسية  المنح  ي 

فن للنظر  والمؤهلة 

ي  والمملكة المتحدة والواليات المتح
. وتكون  قائمة المنح الدراسية لالبتعاث خارج الدولة والمعتمدة من وزارة التعليمدة، وتلك المدرجة فن

ي دراسة
ن فن ا للطلبة الراغبي 

ً
ي دولة اإلمارات   أولوية الحصول عىل المنح الدراسية أيض

برامج ودرجات علمية غب  متوفرة بشكل مماثل فن

 .العربية المتحدة

ن الحصول عىل منح  • ي الحصول عىل درجة البكالوريوس والدكتوراه واالبتعاث خارج الدولة، تأمي 
ن فن يجب عىل الطلبة الراغبي 

ن للحصول عىل دعم  من خالل مكتب المنح الدراسية دراسية بشكل أولوي من وزارة التعليم، وذلك ليكونوا مؤهلي 

 

ي دراسة درجة الماجستب  واالبتعاث خارج الدولة، الحصول عىل تمويل منحة دراسية بشكل أولوي   •
ن فن يجب عىل الطلبة الراغبي 

ي أفضل    .من وزارة التعليم
وط فن ي حال الحصول عىل قبول جامعي غب  مشر

جامعة عىل مستوى العالم، قد يكون الطلبة    100وفن

ن   للحصول عىل دعم منحة دراسية كاملة من خالل مكتب المنح الدراسية مؤهلي 
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