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دولة  في  والمعلومات  االتصاالت  تكنولوجيا  قطاع  دعم  أجل  من 
بإطالق  االتصاالت  قطاع  لتنظيم  العامة  الهيئة  قامت  ا�مارات 
من  الوطني  التعليم  قطاع  ومكانة  دور  تعزيز  بهدف  بعثة  مبادرة 
مسيرة  لدفع  علميًا  المتميزة  الوطنية  الكوادر  ورعاية  دعم  خالل 

التعلم بالدولة في مجال تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات.

وقد قامت الهيئة بتقييم الوضع الحالي للموارد البشرية المواطنة 
أن  ووجدت  المعلومات،  ونظم  االتصاالت  مجال  في  والمتخصصة 
عدد الخريجين المواطنين المتخصصين في هذه المجاالت ال يفي 

باحتياجات القطاع المتنامية والتطور المتزايد سنويًا.

وعليه، قامت الهيئة من خالل برنامج (بعثة) بتوقيع اتفاقية تعاون 
اختيار  مهمة  لتولي  بالدولة  التعليمة  المؤسسات  مع  مشترك 
وا�شراف على متابعة الطلبة في بعض الجامعات المتميزة محليا 
من  علميًا  المتميزين  الطلبة  ابتعاث  في  الهيئة  شاركت  كذلك 
مختلف إمارات الدولة ومن الجنسين للدراسة في أفضل الجامعات 
االتصاالت  هندسة  مجال  في  التخصص  بهدف  الخارج  في 

وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من المجاالت العلمية ذات الصلة.

تلبية إحتياجات قطاع تكنولوجيا االتصاالت
والمعلومات المتنامية ومتابعة التطور المتزايد فيه.

التكاليف  كافة  المقدمة  المنحة  تشمل 
وذلك  المواصالت  السكن،  الكتب،  الدراسية، 
خمس  أقصى  (كحد  البكالوريوس  لدرجتي 

سنوات) والماجستير (كحد أقصى 3 سنوات).

شهري  راتب  على  البكالوريوس  طالب  يحصل 
قدره خمسة آالف درهم.

شهري  راتب  على  الماجستير  طالب  يحصل 
يكن  لم  حال  (في  درهم  آالف  عشرة  قدره 

موظف).

لمزيد من االستفسارات يرجى التواصل معنا على: 80012
info@tra.gov.ae

االتصاالت  تكنولوجيا  بقطاع  للوصول  المثلى  البيئة  إنشاء 
المستوى  الى  المتحدة  العربية  ا�مارات  دولة  في  والمعلومات 

المطلوب.
 

تشجيع االستثمار واالبتكار والتطوير والتعليم.

تطوير مهارات وقدرات مواطني دولة ا�مارات العربية المتحدة في 
مجال قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات.

   
على  والحفاظ  القطاع  هذا  في  المحلية  البشرية  الموارد  حماية 

االلتزام القوي لمسؤولياتنا في المجتمع.

مميزات برنامج
بعثة

الرؤيـة

شروط القبول
في برنامج بعثة

العربية  ا�مارات  دولة  مواطني  من  يكون  أن 
المتحدة ويثبت ذلك بخالصة القيد.

أال تقل نسبة الثانوية العامة عن 75% 

االتصاالت  مجال  في  التخصص  يكون  أن 
ال  المثال  سبيل  على  المعلومات،  وتكنولوجيا 

الحصر:
الهندسة

أمن المعلومات
علم االتصاالت 

www.uaeu.ac.ae  +9713 7136671  

www.sco.ae  +9712 6413999  

 
www.kustar.ac.ae

 +97125018441
 

www.aus.edu  +9716 5151016  

+9716 5050094   
www.sharjah.ac.ae

 +9716 5050718  

www.aud.edu  +9714 3183178  

 
www.rit.edu  +9714 3712019

 

www.aurak.ac.ae
 +9717 2210500   

Ext. 1240  

 www.adpoly.ac.ae  +9712 6951079  

www.buid.ac.ae  +9714 2791420  

www.zu.ac.ae  +9712 5993693

www.ud.ac.ae  +97145566872

 

+97124018136

+97142791429  

www.tra.gov.ae/ictfund

جامعة زايد

جامعة دبي


