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نبذة عن وكالة االبتعاث

2006تأسست في عام 

:حرصت على

.وتأهيلهاالموارد البشرية السعودية، إعداد •

العلميفي سوق العمل ومجاالت البحث المنافسة العالمية •

.الجامعات السعودية والقطاعين الحكومي واألهلي بالكفاءات المتميزةدعم •

 طالب وطالبة92,026بلغ عدد الدارسين بالخارج حاليا

18,719موظف مبتعث                    51,040طالب مبتعث                            

9,424مرافــــق دارس                    12,847دارس على حسابه الخاص        



رحلة االبتعاث



الوزارة وكالة مع برامج ومواءمتها أهداف برنامج تنمية القدرات البشرية 
لشؤون البعثات 

األهداف

اع ربط برنامج خادم الحرمين الشريفين بإحتياجات سووق العمول مون خولش الشورااات واتفاايوات االبتعواق مو  القطو
.والخاصالحكومي 

المخرجات المستهدفة

مواءمة بين مخرجات التعليم 
العملواحتياجات سوق 

لش تقديم تجربة ابتعاق متكاملة للمبتعث في الجانب األاواديمي والققوافي واتجتمواعي والتطووعي وملوخ مون خو
.للملحقياتاألندية والمنظمات الطلبية التابعة 

بناء رحلة تعليمية متكاملة

فوي العوالم نومن مبوادرة جامعوة 20البرامج اتثرائية التي ستقدم في برنامج النخبة للطلبة المتميزين في أفضول 
. االبتعاق النوعي والتي يتم دراستها حاليا في برنامج تنمية القدرات البشرية

توفير معارف نوعية للمتميزين 
في المجاالت ذات األولوية 

100إعوداد وتأهيول توم 2018خولش ) اتطلق التجريبي لمسار التدريب فوي الشوراات العالميوة فوي دوش اتبتعواق 
(ومبتعقه للتدريب في شراات أمريكية مبتعث 

التوسع في التدريب المهني 
لتوفير احتياجات سوق العمل 

لوى التخورج توم توفير اترشاد المهني والدورات التدربية الخاصة بالتأهيل الوظيفي للمبتعقين الخريجين والمقبلين ع
.التخرجإلكترونية خاصة بالتأهيل المهني تستهدف المبتعقين المقبلين على دوره 15اعداد 2018في عام 

تحسين جاهزية الشباب لدخول 
سوق العمل 

عواق وجود أنظموة ولووائ   تووفر الشوفافية والعدالوة  وتضومن  تكوافص  الفورص بوين المتقودمين علوى برنوامج االبت
.واتاتصاديةبمختلف خلفياتهم اتجتماعية 

تحسين تكافؤ فرص الحصول على 
التعليم 



بالخارجخدمات ماقبل الدراسة 

مجموعة من الخـدمات تقـدم مـا قبـل •

االبتعـــاث الخـــارجي مـــن خـــال  برنـــامج 

.خادم الحرمين الشريفين

مجموعة من الخدمات تقدم للـراببين•

فــي الدراســة علــى حســابهم الخــاص 

.بالخارج

ن الخدمات المقدمة لمساعدة الراببي•

فــــي الدراســــة بالخــــارج فــــي تحديــــد 

.بهماالجامعة والتخصص الموصى 

منظومة سفير

دراسةخدمة مباشرة •

الطالبخدمات ملف •

خدمات شخصية•

خدمات أكاديمية•

خدمات مالية•

مكتبة المستندات•

تطبيق الهواتف الذكية•

بالخارجمتابعة الدارسون •

ـــــدمات الماليـــــة • ـــــن الخ ـــــة م مجموع

:واإلدارية

oصرف المخصصات.

oإصدار المسيرات.

o أوامر اتراابإصدار.

التقاريرخدمات •

مجموعـــة مـــن الخـــدمات تقـــدم لـــرب  •

:العملالخريجين بسوق 

o السير الذاتيةبناء.

o الفورية للوظائفالتنبيهات.

o وظائف جهة محددةمتابعة.

o عن السير الذاتيةالبحث.

o فرص التدريب بفترة معينةإعلن.

مجموعة من الخدمات تقدم لتصـديق•

:ومعادلة شهادات الخريجين

o الشهادةمصاداة.

o الشهادةمعادلة.

خدمات مابعد الدراسة بالخارجالخدمات المساندةبالخارجخدمات أثناء الدراسة 



مسارات االبتعاث



آلية اختيار التخصصات التي يحتاجها سوق العمل

المتجددةالطاقة األمن السيبراني
الصناعي الذكاء 

وذكاء األعما 
العسكريةالصناعات 

الجهة
ن الهيئة الوطنية لألم

السيبراني

الجهة
مدينة الملخ عبدالله
للطااة المتجددة

الجهة
ة وزارة االتصاالت وتقني

المعلومات

الجهة
هيئة الصناعات 
العسكرية

التخصصات الصحية

الجهة
وزارة الصحة



شركاء النجاح

الجامعات 
السعودية



منصة قبو 



إحصائيات





تخصصات المياه في الجامعات السعودية

التخصصات الجامعات

التحلية ومعالجة المياه 

والبيئة المياه

اهالهندسة الحرارية وتقنية تحلية المي

المياه جيولوجيا

جيولوجيا المياه -جيولوجيا عامة 

علوم المياه 

علوم وإدارة موارد المياه 

المياه مصادر

مصادر المياه والبيئة 

هندسة تحلية المياه 

هندسة موارد المياه 

جامعة الملخ سعود

جامعة الملخ عبدالعزيز

جامعة الملخ فيصل 

جامعة جدة 



المبتعثون الحاليون في تخصصات المياه

2,514اإلجمالي 

2,122

1,957

%92%8

165

طـــالــــب
مبتعـــث

229

224

%98%2

5

موظـــف
مبتعــــث

163

123

%75%25

40

دارس على 
حسابه الخاص

التخصصات

المياهتلوق 

المائيةالموارد هندسة 

المائيةالموارد علوم 

المياهجيولوجيا 

الجوفيةالمياه علم 

البيئيةالهندسة علم 

بيئيةعلوم 

المياهوإدارة موارد علوم 

المياهمصادر 

إنتاجهندسة 

تصني هندسة 

صناعيةهندسة 

ايميائيةهندسة 

(صرف صحي)مدنية هندسة 

الجامعات العالمية

جامعة409الطالب في أكثر من يتوزع 

COLORADO STATE UNIVERSITY

Coventry University

FLORIDA STATE UNIVERSITY

GEORGE MASON UNIVERSITY

GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY

GEORGIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY

LOYOLA MARYMOUNT UNIVERSITY

MICHIGAN TECHNOLOGICAL UNIVERSITY

University College London - UCL

UNIVERSITY OF FLORIDA

University of Leeds

University of Manchester

UNIVERSITY OF MIAMI

WAYNE STATE UNIVERSITY



مبتعثو المؤسسة العامة لتحلية المياه

المرحلة 

11

المرحلة 

12

المرحلة 

13

80

39%

45

22%

80

39%

58%

2%

40%

بكالوريوس دكتوراه ماجستير

825118

85%

7%

5%
3%

الهندســة و الصــناعات 

الهندسية

يةالهندسة البيئ

االعما  االدارية 

المعلوماتية

174

14

10

7

14433175321

205اإلجمالي الكلي      



72%

23%

5%

بكالوريوس ماجستير دكتوراه

خريجو تخصصات المياه

1,875اإلجمالي 

964261,353

93329 39775 1,278

1,644

1,540

%94%6

104

طـــالــــب
مبتعـــث

211

211

%100%0
موظـــف
مبتعــــث

20

17

%85%15

3

دارس على 
حسابه الخاص



منصة سفير الخريجين

216
جهة توظيف

21,891

خريج ابتعاث


