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بوليتكنك هندسـة ميكانيكية5  
 البحرينالبحرين

 البحرينجامعة المملكةالحقوق1  

تقنية المعلومات 1  
والحاسوب

الجامعة 
العربية 
المفتوحة

 البحرين

جامعة طالل الدراسات اللوجستية1  
 البحرينأبوغزالة

جامعة طالل المحاسبة الدولية1  
 البحرينأبوغزالة

كلية البحرين التمويل اإلسالمي1  
 البحرينالجامعية

كلية البحرين المحــاسبـــــه1  
 البحرينالجامعية

جامعة الخليج الطب البشـري 87
 البحرينالعربي

الجامعة عالقات عامة1  
 البحرينالخليجية

 البحرينالجامعة االهليةاالقتصاد والمال1  

هندسة الهاتف النقال 1  
 البحرينالجامعة االهليةوالشبكات

جامعة البحرين الطب البشـري 33
 البحرينالطبية

جامعة البحرين تمريض )برنامج تمكين(30  
 البحرينالطبية

جامعة العلوم ادارة اعمـــــال2  
 البحرينالتطبيقية

جامعة العلوم اإلدارة المصرفية والمالية2  
 البحرينالتطبيقية

جامعة العلوم التسويق1  
 البحرينالتطبيقية

جامعة العلوم التصميم الجرافيكي2  
 البحرينالتطبيقية

جامعة العلوم الحقوق1  
 البحرينالتطبيقية

جامعة العلوم المحــاسبـــــه1  
 البحرينالتطبيقية

جامعة العلوم تصميم داخلي1  
 البحرينالتطبيقية

جامعة العلوم نظم المعلومات الحاسوبية2  
 البحرينالتطبيقية

كلية البحرين التعليم 77
للعمل بالتعليمالبحرينللمعلمين

الجامعة الملكية إدارة األعمال الدولية 4 
 البحرينللبنات

الدراسات المالية  2 
والمصرفية

الجامعة الملكية 
 البحرينللبنات

الجامعة الملكية الديكور الداخلي 2 
 البحرينللبنات

 2 
الفنون 

التصويرية)التصميم 
الجرافيكي(

الجامعة الملكية 
 البحرينللبنات

الجامعة الملكية القانون 3 
 البحرينللبنات

الجامعة الملكية الموارد البشرية 1 
 البحرينللبنات

الجامعة الملكية تقنية المعلومات 2 
 البحرينللبنات

 قطرجامعة قطـــرتغذية 3 

جامعة السلطان الطب البشـري 1 
 عمانقابوس

العلوم في المختبرات 1  
الطبية

جامعة السلطان 
 عمانقابوس

علم الحيوان والتقنية 2  
البيطرية

جامعة السلطان 
 عمانقابوس

 االماراتجامعة االماراتاقتصاد1  
 االماراتجامعة االماراتالجيلوجيا2  

هندسة معدات طبية6  
جامعة عجمان 

للعلوم 
والتكنولوجيا

 االمارات

للعمل بالتعليمالكويتجامعة الكويـتالجغرافيا  1
 الكويتجامعة الكويـتشريعة3  
 الكويتجامعة الكويـتعلوم األرض والبيئة1  
 الكويتجامعة الكويـتهندسة حاسب آلي1  

للعمل بالتعليمالكويتكليات الهيئةتكنولوجيا التعليم 23
للعمل بالتعليمالكويتكليات الهيئةعلم المكتبات والمعلومات 32

جامعة الملك تغذية  1
 السعوديةسعود

هندسة البترول والغاز   3
الطبيعي

جامعة الملك 
 السعوديةسعود

هـ.اإلنتاج وتصميم النظم   1
الميكانيكية

جامعة الملك 
 السعوديةعبدالعزيز

جامعة الملك هندسة الطيران  2
 السعوديةعبدالعزيز

جامعة الملك تغذية  2
 السعوديةفيصل

علوم الحاسب اآللي   1
وهندسة البرامج

جامعة الملك 
 السعوديةفهد

هندسة البترول والغاز   3
الطبيعي

جامعة الملك 
 السعوديةفهد

 السعوديةالجامعات السعوديةشريعة6  

الجامعة التأمين وادارة المخاطر5  
 االردنالهاشمية

المحاسبة والقانون 2  
التجاري

الجامعة 
 االردنالهاشمية

ادارة وصيانة المصادر 2  
التراثية

الجامعة 
 االردناالردنية

الجامعة أطراف صناعية6  
 االردناالردنية

الجامعة االنتاج الحيواني1  
 االردناالردنية

الجامعة الجغرافيا  6
للعمل بالتعليماالردناالردنية

الجامعة الزراعة 66
للعمل بالتعليماالردناالردنية

الجامعة اللغة التركية2  
 االردناالردنية

الجامعة اللغة الروسية2  
 االردناالردنية

الجامعة اللغة الصينية2  
 االردناالردنية

الجامعة اللغة الكورية2  
 االردناالردنية

الجامعة تربية خاصه 6 
للعمل بالتعليماالردناالردنية

الجامعة صيدلة26  
 االردناالردنية

الجامعة علوم النطق والسمع 66
للعمل بالتعليماالردناالردنية

الجامعة معلم/ معلمة الفصل 22
للعمل بالتعليماالردناالردنية

اشعة9  
جامعة العلوم 
والتكنولوجيا 

األردنية
 االردن

التخطيط الحضري5  
جامعة العلوم 
والتكنولوجيا 

األردنية
 االردن

الطب البيطري 33
جامعة العلوم 
والتكنولوجيا 

األردنية
 االردن

مختبرات طبية14  
جامعة العلوم 
والتكنولوجيا 

األردنية
 االردن

 االردنجامعة البلقاءهندسة المواد والمعادن1  

اللغة االلمانية2  
الجامعة 
االلمانية 
األردنية

 االردن

 مصــرجامعة القاهرةالدراسات االكتوارية4  
للعمل بالتعليممصــرجامعة القاهرةالزراعة 44

الفوتوغرافيا والسينما 6  
والتلفزيون

جامعة 
 مصــرالمنصورة

جامعة طباعة ونشر وتغليف4  
 مصــرالمنصورة

 مصــرجامعة حلواناألثاث واإلنشاءات المعدنية4  
للعمل بالتعليممصــرجامعة حلوانالتربية الفنية 232

 مصــرجامعة حلوانالزخرفة2  
 مصــرجامعة حلوانالنحت والتشكيل5  

للعمل بالتعليممصــرجامعة حلوانتربية اسرية 411
للعمل بالتعليممصــرجامعة حلوانتربية موسيقية 99

للعمل بالتعليممصــرجامعة حلوانتقنيات الطباعة  12
للعمل بالتعليممصــرجامعة حلواننجاره وأثاث  8
للعمل بالتعليمفرنسافرنسااللغة الفرنسية 55

خطة البعثات الدراسية المعتمدة للعام الدراسي 2014/2013م لخريجي وخريجات المدارس الحكومية
توحيد المسارات )اللغات والعلوم اإلنسانية(

عدد البعثات
مالحظاتالبلدالجامعةالتخصص

مشتركاناثذكور
 البحرينجامعة البحريناالعالم1  

للعمل بالتعليمالبحرينجامعة البحرينالتاريخ  2
 البحرينجامعة البحرينالحقوق2  

للعمل بالتعليمالبحرينجامعة البحرينالدراسات االسالمية  1
للعمل بالتعليمالبحرينجامعة البحريناللغة االنجليزية  4
للعمل بالتعليمالبحرينجامعة البحريناللغة العربية وآدابها 22

كلية البحرين التعليم 11
للعمل بالتعليمالبحرينللمعلمين

للعمل بالتعليمالكويتجامعة الكويـتاجتماعيات1  
للعمل بالتعليماالردنالجامعة االردنيةالجغرافيا  2
 االردنالجامعة االردنيةاللغة التركية2  
 االردنالجامعة االردنيةاللغة الروسية2  
 االردنالجامعة االردنيةاللغة الصينية2  
 االردنالجامعة االردنيةاللغة الكورية2  
للعمل بالتعليماالردنالجامعة االردنيةتربية خاصه 2 

للعمل بالتعليماالردنالجامعة االردنيةمعلم/ معلمة الفصل 12

الجامعة االلمانية اللغة االلمانية2  
 االردناألردنية

للعمل بالتعليممصــرجامعة حلوانتربية موسيقية 11
للعمل بالتعليمفرنسافرنسااللغة الفرنسية 22


