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بمبادرة كريمة من صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
النائب األول لرئيس  نائب القائد األعلى آل خليفة ولي العهد

مجلس الوزراء، انطلق برنامج ولي العهد للمنح الدراسية 
ويعتبر البرنامج من مشاريع سموه   .2999العالمية في عام 

الخاصة الذي يقوم سموه بتمويلها شخصياً، كما يحصل 
البرنامج على دعم مالي من عدٍد من الجهات الراعية التي تدعم 

سموه لتنمية الشباب البحريني المتفوق وتوفير الفرص لهم رؤية 
لتطوير قدراتهم وتحقيق أحالمهم ولالسهام في مسيرة التنمية 

 .وبناء دولة بحرينية حديثة
 

 بعثات تمنح بناًء على الكفاءة 

ويوفر البرنامج عشرة بعثات سنوية للطلبة والطالبات للمتفوقين 
لخاصة بناًء على كفائتهم من المدارس الثانوية الحكومية وا

وتضم معايير إختيار المبتعثين المعدل التراكمي   .األكاديمية
 SATوامتحانات الـ  IELTSباالضافة إلى نتائج امتحان الـ 

 .وبرامج تدريبية خاصة ينظمها البرنامج
 

وبالنسبة لطلبة البرنامج من خريجي المدارس الثانوية الحكومية 
فانه يتم إلحاقهم بمدارس داخلية بالواليات المتحدة االمريكية أو 
المملكة المتحدة لمدة سنتين لنيل شهادة الدبلوم الثانوي األمريكي 

قبل التحاقهم بالجامعة للتعرف على  A – Levelsأو شهادة الـ 

 .ية والثقافات العالمية استعداداً لمتطلبات الجامعةاألنظمة التعليم
 

بعثة لطلبة البحرين  290ومنذ تأسيسه قدم البرنامج فوق 

المتفوقين من جميع شرائح المجتمع موفراً لهم أفضل الفرص 
 .التعليمية للدراسة بأعرق الجامعات العالمية

 

 أهداف البرنامج
ة والتعليمية لمبتعثيه يقوم البرنامج بتوفير أفضل الفرص التدريبي

مما يرسخ أساسهم األكاديمي على مستوى عالمي، باإلضافة 
إلى منحهم عديداً من الفرص لنيل خبرة العمل والتعرف على 
ثقافات عالمية مختلفة من خالل العمل الصيفي والمشاريع 
التطوعية على نطاق عالمي التي ينظمها البرنامج للمبتعثين 

اداً لمتطلبات سوق العمل بعد تخرجهم خالل فترة الصيف استعد
 .من الجامعة
 .من الجامعة

 

 

 مميزات برنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمية
 

  يتاح للمبتعثين حرية االختيار في جميع مجاالت الدراسة

والتخصصات وحرية االلتحاق بأعرق الجامعات العالمية 

خارج التي حصلوا على القبول فيها شريطة أن تكون 

 .منطقة الشرق األوسط للتعرف على ثقافات عالمية مختلفة
 

  تشمل بعثة سمو ولي العهد شهادة البكالوريوس والماجستير

 .والدكتوراه
 

  إن البرنامج ال يلزم المبتعثين بالعمل في البحرين بعد إنهاء

دراستهم، بل يتيح لهم الفرصة ليختاروا البلد والمؤسسة 

طموحاتهم وتعزيز حياتهم  التي ستساعدهم في تحقيق

  .المهنية وخبراتهم
 

  يجتمع صاحب السمو الملكي ولي العهد مع طلبة البرنامج

خالل فترة عطلهم الدراسية إذ يحرص على متابعتهم 

 . شخصياً واالطالع على تقدمهم
 

  يوفر البرنامج للمبتعثين العديد من الفرص لتنمية مهاراتهم

يبية والعمل الصيفي، كما المهنية من خالل البرامج التدر

يساعد الطلبة في التنسيق لفرص التوظيف بعد تخرجهم من 

 . الجامعة
 

  ينظم البرنامج دورات تدريبية للطلبة المترشحين لبعثات

 .البرنامج من ضمن خطوات التقييم واالختيار

 

الحريةةةةةةةة والمرونةةةةةةةة مةةةةةةة  أهةةةةةةة   "
 ."ي العهدـات ولـزات بعثـممي

سمير خنجي، ملتحق بجامعة بريستول بالمملكة المتحدة  -

 لنيل شهادة في الفيزياء

 

 )%(  معايير االختيار 

للصف األول ثانوي،  (GPA)المعدل التراكمي  03
والصف الثاني ثانوي، وأول فصل من الصف الثالث 

 ثانوي

 IELTSنتائج امتحان الـ  52

 في الرياضيات SATنتائج امتحان الـ  52

 في القراءة النقدية SATنتائج امتحان الـ  2

 في الكتابة SATنتائج امتحان الـ  2

 القياديةنتائج البرنامج التدريبي لتنمية المهارات  6

 نتائج الدورة في النقد الفكري 4

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التقدي  للبرنامج ومرحلة الترشيح

  طلبة البرنامج
، في 39في البحيرين  – 84)عدد الخريجي في سوق العمل  ،(7)، الدكتوراء (5)، الماجستير (51) عدد طلبة البكالوريوس (:1026/  1025)إحصائيات 

 ( 45الخارج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المرشحين لبعثات قام البرنامج بوضع معايير خاصة الختيار الطلبة 

في المرحلة األولى، يقوم المسئولون   .البرنامج وتحديد المبتعثين

بالبرنامج بتنظيم محاضرات خاصة لطلبة المدارس الثانوية الحكومية 

 .والخاصة لإلعالن عن شروط التقديم لبعثات البرنامج
 

فعلى الطلبة المستوفين لشروط التقديم أن يرسلوا االستمارة الخاصة 

بالبرنامج لمكتب البعثات بديوان ولي العهد في الرفاع خالل الفترة 

السنوية المحددة الستالم طلبات الترشح ثم أن يخضعوا لالختبارات 

ي تمهارات والقدرات الذهنية الالالتأهيلية لتحديد مستوى اللغة االنجليزية و

 .البرنامج اينظمه
   

التأهلية يقوم البرنامج باختيار ما وبعد استالم الطلبات واجراء االختبارات 

طالباً وطالبة بناًء على معدالتهم التراكمية ونتائج  60ال يقل عن 

االختبارات التأهلية، وتضم المجموعة طلبة وطالبات من المدارس 

ثم يتيح البرنامج لهؤالء المرشحين الفرصة   .الحكومية والخاصة

يبية التي ينظمها البرنامج لالستفادة من مختلف الدورات والبرامج التدر

خالل مرحلة الترشيح والتي تأتي من ضمن خطوات اختيار الفائزين 

والجدير بالذكر أن جميع خطوات االختيار   .ببعثات البرنامج السنوية

باإلضافة إلى نتائج االمتحانات والبرامج التدريبية تقوم بمراجعتها شركة 

 .مستقلة لتدقيق الحسابات لضمان الشفافية

 

 الدورات والفعاليات التابعة لمرحلة الترشيح
 

  مع معهد  بالتعاون)في مهارة الكتابة األكاديمية دورة

 (BIBF –البحرين للدراسات المصرفية والمالية 
 

  دورة في النقد الفكري(مع معهد  بالتعاونBIBF) 
 

  برنامج تدريبي لتنمية المهارات القيادية والذي سيحصلون

من خالله شهادة معتمدة من قبل معهد عالمي في القيادة 

(CMI L3 Certificate in Team Leading( )مع  بالتعاون

 (BIBFمعهد 
 

  مع  بالتعاون)تقييم الشخصية لتحديد المسارات المستقبلية

 (BIBFمعهد 
 

  محاضرات وجلسات نقاش مع الخبراء في المجاالت

 االكاديمية والمهنية والتنمية الشخصية
 

 دورات لالعداد المتحانات الـIELTS  و الـSAT   وهي

امتحانات دولية مطلوبة لاللتحاق بالتعليم الجامعي باكبر 

الجامعات الدولية وثم يقوم البرنامج بالترتيب للطلبة 

 للخضوع لهذة االمتحانات
 

 برنامج " I Camp "  وهو ورشة عمل مخصصة لتنمية

مهارات إدارة األعمال من خالل وضع حلول مبتكرة 

بالتعاون مع مؤسسة )للمهمات المتعلقة بمشاريع تجارية 

 (إنجاز البحرين
 

  يوم مخصص لتطوير مهارات العمل الجماعي والتعرف

مع معهد  بالتعاون)على كيفية بناء فريق عمل ناجح 

BIBF) 

 

 :شـــروط التقديـــــ 

 

 الجنسية البحرينية  .2

 اإللتحاق في الصف الثاني ثانوي .1

أو أكثر في  77%الحصول على معدل تراكمي  .3

الصف األول ثانوي والفصل األول من الصف 

 الثاني ثانوي

4.  

 

 

  

  :نموذج جهات عمل خريجي البرنامج
 (البا)شركة المنيوم البحرين 

 (بابكو)شركة نفط البحرين 

 مجلس التنمية االقتصادية في البحرين

 شركة ممتلكات البحرين القابضة

 شركة أبل، الواليات المتحدة االمريكية

 شركة مايكروسوفت، الواليات المتحدة االمريكية

 بنك جولدمان ساكس، المملكة المتحدة

 

 :نموذج الجامعات الملتحقين بها طلبة البرنامج

 جامعة كيمبردج، المملكة المتحدة

 جامعة كولومبيا، الواليات المتحدة االمريكية

 جامعة هارفرد، الواليات المتحدة االمريكية 

 لندن، المملكة المتحدة –كلية امبيلاير 

 معهد ماسشوستس للتقنية، الواليات المتحدة االمريكية

 جامعة أوكسفورد، المملكة المتحدة

 جامعة ستانفورد، الواليات المتحدة االمريكية

 جامعة السوربون بفرنسا

 

 www.cpisp.bh :االلكتروني التابع للبرنامج للمزيد من المعلومات عن البرنامج ومواعيد التقديم يرجى زيارة الموقع

 

  

 

 

قاسم المنصور، الملتحق 
بجامعة سوثهامتون، 

نظام  يساهم في تطوير
فرامل سيارة مكالرين 

MP4-12C  خالل عمله

بشركة مكالرين 
للسيارات لمدة ثالثة اشهر 
في فترة الصيف لنيل 

  .خبرة عمل

 

إلهام يوسف، الملتحقة بجامعة 
كاليفورنيا،  –كليرمونت مكنا 

تساهم في انشاء برنامج ارشاد 
ومنح القروض الصغيرة في 
جمهورية كينيا للشباب المصابين 

فيروس  HIV/ بمرض اإليدز 

نقص المناعة، من ضمن توجهات 
البرنامج لتشجيع العمل التطوعي 

 .والتعرف على ثقافات عالمية

 

قاسم المنصور، الملتحق 
بجامعة سوثهامبتون، يساهم 
في تطوير نظام فرامل 

 MP4-12Cسيارة مكالرين 

خالل عمله بشركة مكالرين 
للسيارات لمدة ثالثة أشهر 
في فترة الصيف لنيل خبرة 

 . عمل

 

http://www.cpisp.bh/

