إعالن
بعثات الربنامج الوطين للدراسات العليا
للعام األكادميي (2018 / 2017م)
يهدددا الربنددامج إ تأهيدد الكددوادر العمانيددأ اكادمييددا مددق ل دد ارلددع ا امعددات العا يددأ
يف التخصصددددات اات األةلويددددأ الوطنيددددأ ةحرصددددا مددددق ةزارة التعلددددي العددددالي علددددع متكدد د
ا تقدددم مددق احلصددوع علددع اعلددع األددربات األكادمييددأ مددق تل د ا امعددات؛ فقددد فتح دت اجملدداع
امددامه للحصددوع علددع الق ددوع غددا ا وددرة ةفقددا للتخصصددات ا در ددأ يف هدد ا ا عددالن مددق
لائمددأ ا امعددات ا ختددارة مددق ل دد الددوزارة نددمق تصددني ( ددنغهاي) لعددام 2016م ةا ُوصددع
للدراسددأ بهددا مددق ل د ه د و الددوزارة؛ عطدداا الصرصددأ للددراغ يف التقدددم للربنددامج لالسددتعداد
التددامِّ لددم مددق حيددا التواصدد مدد ا امعددات ةإددداد الق ددوع ا ناسدد يف التخصصددات ا طرةحددأ
ط قددا لآلليددأ ا ديدددة ا ت عددأ الددواردة يف هدد ا ا عددالن ةسددوا ي دددا التسددلي هدد و ال عثددات
ابتددددددااً مدددددق تددددداري 2016 /12/15م ،ةحتدددددع نهايدددددأ يدددددوم  2017 /3/ 1م يف السددددداعأ
الثانيددأ ظهددرا ( )14.00بتوليددت مسددق عددق طريدد التقدددم هددا عددرب نظددام الدراسددات العليددا
مبولددد مركددد الق دددوع ا وحدددد إلكرتةنيدددا ،ةسددديكون إعدددالن النتدددائج بتددداري 2017/5/1م
ةبهدد د ا سدددديصت بددددا التظلمددددات بتدددداري 2017/5/2م ةلغايددددأ 2017/ 5/12م ةسددددتعلق
نتدددائج التظلمدددات بتددداري 2017/6/12م ةكد د ل احلددداع فيمدددا اد د التخصصدددات الط يدددأ،
علمددا بددأن عمليددأ الصددرز لددربامج ا ا سددتا ةالدددكتوراو لكافددأ اجملددانت سددتكون عددق طري د نددأ
خمتصددأ بددالوزارة عدددا التخصصددات الط يددأ فسددوا تكددون مددق ل دد نددأ خمتصددأ يف اجمللدد
العماني لالختصاصات الط يأ
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رة التقدي رحلأ الدكتوراو:
 ان يكون ا تقدم عُماني ا نسيأ ان ي يد عمر ا تقدم علع  45سنأ-

-

-

-

-

ان تدددت معادلدددأ الودددهادات السدددابقأ ( دددهادة ا ا سدددتاه دددهادة ال كدددالوريوة) الصدددادرة
مددق خددارس السددلطنأ مددق ل د دائددرة ا عادلددأ ةانعددرتاا بددوزارة التعلددي العددالي ،ةان يددت
حتميلها إلكرتةنيا يف النظام عند التسلي
ان تكدددون الودددهادات الصدددادرة مدددق معسسدددات التعلدددي العدددالي األاصدددأ داخددد السدددلطنأ
معتمددددة ةموثقدددأ مدددق ل ددد ا ديريدددأ العامدددأ لللامعدددات ةالكليدددات األاصدددأ ،ةان يدددت
إرفاق التصدي عند التسلي
ان يكدددون ا تقددددم ألحدددد التخصصدددات األكادمييدددأ ددداغال حددددا الوظدددائ األكادمييددددأ
بإحددددددددا معسسددددات التعليدددد العالددددي احلكوميددددأ اة األاصددددأ بالسلطندددددددأ (مبعنددددع ان
يكون اكادمييدا يف إحدا ا امعددات ةالكليات احلكوميأ اة األاصأ داخ السلطنأ)
ان يكددون ا تقدددم ألحددد التخصصددات الرتبويددأ دداغال حدددا الوظددائ الرتبويددأ بإحدددا
معسسات التعلي احلكوميأ اة األاصأ بالسلطنأ
ان يكددون ا تقدددم ألحددد التخصصددات انمنيددأ دداغال حدددا الوظددائ بإحدددا ا عسسددات
انمنيأ احلكوميأ بالسلطنأ
ان يكددون ا تقدددم ةلددت التسددلي حاصددال علددع بعثددأ دراسدديأ مددق الدددفعات السددابقأ هدد ا
الربنددامج ،اة اي بعثددأ دراسدديأ اة منحددأ مددق اي هددأ رحلددأ الدددكتوراو ،ةيف حدداع ث ددوت
غا ال فسيت إلغاا ال عثأ
تق دد طل ددات الطل ددأ اجمليددديق مددق خردددي ال كددالوريوة ممددق انه دوْا دراسددته يف العددام

األكددددادميي 2017/2016م ةمتكنددددوا مددددق احلصددددوع علددددع ل ددددوع لدراسددددأ الدددددكتوراو
نظددرا لتصددوله العلمددي م ا ددرة دةن احلصددوع علددع ا ا سددتا علددع ان تكددون ا عسسددأ
التعليميدددأ ندددمق القائمدددأ ا عتمددددة هددد ا الربندددامج ،ةةفددد التخصصدددات ةان دددرتاطات
ا علق عنها
 ن دوز للمتقدم التناف لني در أ علميأ س حصولم عليها][2

 ددد احلصدددوع علدددع ل دددوع غدددا مودددرة يف ةاحدددد مدددق التخصصدددات ا طرةحدددأ يف هدد اا عددالن مددق إحدددا ا امعددات ا ختددارة م دق ل د ه د و الددوزارة نددمق تصددني ( ددنغهاي)
لعدددام 2016م ،ةا رفقدددأ امساؤهدددا طدددي هددد ا انعدددالن ةط قدددا للودددرة الدددواردة فيدددم،
ددريطأ ان تكددون الدراسددأ باللغددأ ا جنلي يددأ ةيف حدداع تدد بعددد احلصددوع علددع ال عثددأ
ان الدراسددأ سددتكون بغددا اللغددأ ا جنلي يددأ فددأن الددوزارة لددق تتحمدد دراسددأ اللغددأ مهمددا
كانت انس ا
 ان ي كر عنوان رسالأ الدكتوراو يف الق وع غا مورة للتخص ا تقدم لم ان يتضددمق الطل د ل ولددا غددا موددرة ق ةاح ددًا فق د ةمددق معسسددأ تعليميددأ ةاحدددة مددقا عسسات ا رفقأ طي ه ا ا عالن ةإن سوا يعترب الطل ملغيا
 سددديت إلغددداا اي طلددد ق يتضدددمق إرفددداق ل دددوع مدددق معسسدددأ تعليميدددأ ةاختيدددار مسدددمعمعسسأ تعليميأ اخرا يف النظام مغاير للمعسسأ ا در أ بالق وع ا رف
رة التقدي رحلأ ا ا ستا:
 ان يكون ا تقدم عُماني ا نسيأ ان ي يد عمر ا تقدم علع  45سنأ-

-

-

-

ان تددت معادلددأ الوددهادات السددابقأ ( ددهادة ال كددالوريوة) الصددادرة مددق خددارس السددلطنأ
مددق ل دد دائددرة ا عادلددأ ةانعددرتاا بددوزارة التعلددي العددالي ،ةان يددت حتميلددها إلكرتةنيددا
يف النظام عند التسلي يف مول مرك الق وع ا وحد
د د ان تكددون الوددهادات الصددادرة مددق معسسددات التعلددي العددالي األاصددأ داخ د السددلطنأ
معتمدددة ةموثقددأ مددق ل دد ا ديريددأ العامددأ لللامعددات ةالكليددات األاصددأ ،ةددد إرفدداق
التصدي عند التسلي يف مول مرك الق وع ا وحد
ان يكدددون ا تقددددم ألحدددد التخصصدددات األكادمييدددأ ددداغال حددددا الوظدددائ األكادمييددددأ
بإحددددددددا معسسددددات التعليددددد العالدددددي احلكوميدددددأ اة األاصدددددأ بالسلطندددددددأ (مبعنددددع ان
يكون حمانرا يف إحدا ا امعددات اة الكليات احلكوميأ اة األاصأ داخ السلطنأ)
ان يكددون ا تقدددم ألحددد التخصصددات الرتبويددأ دداغال حدددا الوظددائ الرتبويددأ بإحدددا
معسسددددات التعلددددي دةن ا ددددامعي احلكوميددددأ اة األاصددددأ بالسددددلطنأ (مبعنددددع ان يكددددون
][3

-

-

تربويًدددددا يف إحددددددا معسسدددددات التعلدددددي دةن ا دددددامعي احلكوميدددددأ اة األاصدددددأ داخدددد
السلطنأ)
ان يكددون ا تقدددم ألحددد التخصصددات انمنيددأ دداغال حدددا الوظددائ بإحدددا ا عسسددات
انمنيأ احلكوميأ بالسلطنأ
ان يكددون ا تقدددم ةلددت التسددلي حاصددال علددع بعثددأ دراسدديأ مددق الدددفعات السددابقأ هدد ا
الربنددامج ،اة اي بعثددأ دراسدديأ اة منحددأ مددق اي هددأ اخددرا رحلددأ ا ا سددتا ،ةيف حدداع
اكتواا غا ال فستعترب ال عثأ ملغيأ
ن حي للمتقدم التناف لني در أ علميأ س حصولم عليها
ددد احلصدددوع علدددع ل دددوع غدددا مودددرة يف ةاحدددد مدددق التخصصدددات ا طرةحدددأ يف هدد ا
ا عددالن مددق إحدددا ا امعددات ا ختددارة مددق ل د ه د و الددوزارة نددمق تصددني ( ددنغهاي)

لعدددام 2016م ،ةا رفقدددأ امساؤهدددا طدددي هددد ا انعدددالن ةط قدددا للودددرة الدددواردة فيدددم،
ددريطأ ان تكددون الدراسددأ باللغددأ ا جنلي يددأ ةيف حدداع تدد بعددد احلصددوع علددع ال عثددأ
ان الدراسددأ سددتكون بغددا اللغددأ ا جنلي يددأ فددأن الددوزارة لددق تتحمدد دراسددأ اللغددأ مهمددا
كانت انس ا
 دد د ان يتضدددمق الطلددد ل ولدددا غدددا مودددرة ق ةاحد ددًا فقد د ةمدددق معسسدددأ تعليميدددأةاحدة مق ا عسسات ا رفقأ طي ه ا ا عالن ةإن سوا يعترب الطل ملغيا
 إلغددداا اي طلد د ق يتضدددمق إرفددداق ل دددوع مدددق معسسدددأ تعليميدددأ ةاختيدددار مسدددمع معسسدددأتعليميأ يف النظام مغاير للق وع ا رف
دددرة التقددددي لتخصصدددات الط يدددأ (ال مالدددأ-الودددهادة التخصصددديأ-التخصصدددات الط يدددأ
ا ساندة):
 ان يكون ا تقدم عُماني ا نسيأ -ان ي يد عمر ا تقدم علع  45سنأ

][4

-

-

-

-

-

معادلدددأ الودددهادات األكادمييدددأ السدددابقأ الصدددادرة مدددق خدددارس السدددلطنأ مدددق ل د د دائدددرة
ا عادلدددأ ةانعدددرتاا بدددوزارة التعلدددي العدددالي ،ةدد د حتميلدددها إلكرتةنيدددا يف النظدددام عندددد
التسلي
ان تكدددون الودددهادات الصدددادرة مدددق معسسدددات التعلدددي العدددالي األاصدددأ داخددد السدددلطنأ
معتمددددة ةموثقدددأ مدددق ل ددد ا ديريدددأ العامدددأ لللامعدددات ةالكليدددات األاصدددأ ،ةان يدددت
إرفاق التصدي عند التسلي
ان يكددددون ا تقدددددم دددداغال حدددددا الوظددددائ الط يددددأ ةالط يددددأ ا سدددداندة بإحددددددددا
ا عسسات الط يأ احلكوميأ اة األاصدأ بالسلطندددأ
ان يكددون ا تقدددم ةلددت التسددلي حاصددال علددع بعثددأ دراسدديأ مددق الدددفعات السددابقأ هدد ا
الربنامج ،اة اي بعثأ اة منحأ دراسيأ مق اي هأ
ان يكددون ا تقدددم حاصددال علددع ل ددوع غددا موددرة ألحددد التخصصددات ا طرةحددأ طددي
هدد ا ا عدددالن عندددد التسدددلي ةحتميلدددأ يف نظدددام مركدد الق دددوع ا وحدددد عندددد التسدددلي ،
ددريطأ ان تكددون الدراسددأ باللغددأ ا جنلي يددأ ةيف حدداع تدد بعددد احلصددوع علددع ال عثددأ
ان الدراسددأ سددتكون بغددا اللغددأ ا جنلي يددأ فددأن الددوزارة لددق تتحمدد دراسددأ اللغددأ مهمددا
كانت انس ا
دد د حتميد د خطدددا عددددم ممانعدددأ للتنددداف علدددع هد د و ال عثدددات صدددادر مدددق رئدددي
الوحددددة (الدددوزير-الدددرئي التنصيد د ي) يف نظدددام التسدددلي مبركد د الق دددوع ا وحدددد عندددد
التسلي
حصددوع ا تقدددم علددع  6.5يف امتحددان حتديددد مسددتوا اللغددأ ا جنلي يددأ اة مددا يعادلددأ يف
امتحان التوف

رة ا صانلأ:
يف حالددأ زيددادة عدددد ا تقدددم ا سددتوف للوددرة ا د كورة عددق عدددد ا قاعددد ا خصصددأ لك د
ختصدد ؛ فددإن األةلويددأ تكدددون ةفقددا للمعددايا التاليددأ جمتمعدددأ ،ةيتصدداةت الثقدد النددوعي لكدد
معيددار حبس د اهميتددم ،ةدددري التع د ا عنددم بنس د أ مئويددأ مددق جممددو ا عددايا األربعددأ الددوارد
اكرهددا فيمددا بعددد ،ةتكددون ا صانددلأ حبسدد القيمددأ ا مجاليددأ الددي حيصدد عليهددا ا ر دد بنددااً
علع ما يلي- :
][5

اةن :ترتيددد ا امعدددأ ا ق دددوع بهدددا ا رت ددد  :ان تكدددون ندددمق لائمدددأ ا امعدددات ا ختدددارة يف
تصدددني ( دددنغهاي) لعدددام 2016م ةا وصدددي بالدراسدددأ بهدددا ةا علدددق عنهدددا مدددق ل د د الدددوزارة،
ةيكددون الثقدد الددوزني هدد ا ا عيددار  %50مددق القيمددأ ا مجاليددأ ،ةتتصدداةت ليمددأ ا صانددلأ هدد ا
ا عيار ةف ترتي ا امعأ ا ق وع بها ا رت يف القائمأ ا وار إليها
ثانيددا :مسددتوا ا امعددأ ا تخددرس منهددا ا رت دد ةفقددا ألخددر معهدد لتصددني ( ددنغهاي) لعددام
2016م

حبيدددا يكدددون الثقد د الدددوزني هد د ا ا عيدددار  %15مدددق القيمدددأ ا مجاليدددأ للمصاندددلأ

ا وار إليها اعالو.
ثالثدددا :ا عددددع الرتاكمدددي آلخدددر دددهادة امعيدددأ حصد د عليهدددا ا رت د د ةفد د نظدددام النقدددا
الرتاكميدددأ اة مدددا يعادهدددا يف األنظمدددأ التعليميدددأ األخدددرا ،حبيدددا يكدددون الثقددد الدددوزني هددد ا
الضاب  %20مق القيمأ ا مجاليأ لنس أ ا صانلأ ا وار إليها اعالو.
رابعددا :األددربة العمليددأ يف جمدداع التخصدد

ا طلددو دراسددتم حبيددا يكددون الثقدد الددوزني هدد ا

ا عيار  %15مق القيمأ ا مجاليأ للمصانلأ ا وار إليها اعالو
( ير دددع مدددق مجيد د ا تقددددم هد د و ال عثدددات لدددرااة كد د الودددرة األاصدددأ بهد د و ال عثدددات
ةا در دددأ طدددي هدد ا ا عدددالن  ،كونهدددا سدددتكون الصاصدد يف حصدددوه علدددع هدد و ال عثدددات مدددق
عدمأ )

][6

ا ستندات ا طلوبأ:
با نددافأ إ الوددرة اآلنصددأ الدد كر يف التقدددم للتسددلي ددرحلي الدددكتوراو ةا ا سددتا؛ علددع
ا تقدم لل عثأ توفا ا ستندات التاليأ:
ا سددددددتندات ا طلوبددددددأ للمتقدددددددم عهدددد د
ا ا ستا
 ل ددددددددوع غددددددددا موددددددددرة ألحدددددددددالتخصصدددددددات ا طرةحدددددددأ يف هددددددد ا
ا عدددددالن ،ةةفقدددددا لقائمدددددأ ا امعدددددات
ا ختددارة مددق ل دد هدد و الددوزارة نددمق

-

-

تصددددني ( ددددنلهاي) لعددددام 2016م،
الواردة امساؤها مرف ه ا انعالن
صدددددورة مدددددق دددددواز السدددددصر سددددداري
ا صعوع
ددهادة ال كددالوريوة مرفقددا بهددا كودد
الدر ات
معادلددأ ددهادة ال كددالوريوة مددق ل دد
دائدددددرة ا عادلدددددأ ةانعدددددرتاا بدددددوزارة
التعلي العالي
الودددددهادات الصدددددادرة مدددددق معسسدددددات
التعلددددددي العددددددالي األاصددددددأ داخدددد د
السدددددلطنأ دددد د ان تكدددددون معتمددددددة
ةموثقدددأ مدددق ل ددد ا ديريدددأ العامددددأ
لللامعدددات ةالكليدددات األاصدددأ ةدددد
إرفدداق التصدددي عنددد ةلددت التسددلي
يف مرك الق وع ا وحد
خطدددا عددددم ممانعدددأ للتنددداف علدددع
ال عثدددات صدددادر مدددق رئدددي الوحددددة
(الوزير-الرئي التنصي ي)

ا سددددددتندات ا طلوبددددددأ للمتقدددددددم عهدددد د
الدكتوراو
 ل ددددددددوع غددددددددا موددددددددرة ألحدددددددددالتخصصدددددددات ا طرةحدددددددأ يف هددددددد ا
ا عدددددالن ةةفقدددددا لقائمدددددأ ا امعدددددات
ا ختددارة مددق ل دد هدد و الددوزارة نددمق
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تصددددني ( ددددنلهاي) لعددددام 2016م،
الواردة امساؤها مرف ه ا انعالن
 صدددددورة مدددددق دددددواز السدددددصر سددددداريا صعوع
 دددهادة ا ا سددددتا مرفقدددا بهددددا كودددالدر ات.
 معادلددددأ ددددهادة ا ا سددددتا مددددق ل ددددائدددددرة ا عادلدددددأ ةانعدددددرتاا بدددددوزارة
التعلي العالي
 الودددددهادات الصدددددادرة مدددددق معسسددددداتالتعلددددددي العددددددالي األاصددددددأ داخدددد د
السدددددلطنأ دددد د ان تكدددددون معتمددددددة
ةموثقدددأ مدددق ل ددد ا ديريدددأ العامدددأ
لللامعددددات ةالكليددددات األاصددددأ ةددد د
إرفدداق التصدددي عنددد ةلددت التسددلي
يف مرك الق وع ا وحد
 خطدددا عددددم ممانعدددأ للتنددداف علدددعال عثدددات صدددادر مدددق رئدددي الوحددددة
(الوزير-الرئي التنصي ي)

-

-

يف حدددداع ان ا تقدددددم ن يعمدددد ؛ عليددددم
تقدددي خطددا مددق هيئددأ سددل القددوا
العاملأ يصيد بأنم ن يعم
يف حدددداع ان ا تقدددددم يعمدد د يف القطددددا
األددددا ؛ عليددددم تقدددددي خطددددا مددددق
هيئددأ سددل القددوا العاملددأ يصيددد بأنددم
يعمددد يف القطدددا األدددا م ينددداُ بدددم
سنوات األربة العمليأ
يرفدد ا رت دد سدداتم ال اتيددأ ةحيدددد
مددددق خالهددددا مكددددان العمددد ةاألددددربات
العمليأ
يف حدددداع ان ا تقدددددم يعمدد د يف القطددددا
احلكدددددومي ةالودددددركات اات ا سددددداهمأ
احلكوميدددأ؛ عليدددم تقددددي خطدددا مدددق
هددأ عملددم م يندداُ بددم سددنوات األدددربة
العمليأ

 يف حدددداع ان ا تقدددددم ن يعمدددد عليددددم؛تقدددي خطددا مددق هيئددأ سددل القددوا
العاملأ يصيد بأنم ن يعم
 يف حدددداع ان ا تقدددددم يعمدد د يف القطددددااألددددا ؛ عليددددم تقدددددي خطددددا مددددق
هيئددأ سددل القددوا العاملددأ يصيددد بأنددم
يعم يف القطا األا
 يرفدد ا رت دد سدداتم ال اتيددأ ةحيددددمددددق خالهددددا مكددددان العمددد ةاألددددربات
العمليأ .
 يف حدددداع ان ا تقدددددم يعمدد د يف القطددددااحلكدددددومي ةالودددددركات اات ا سددددداهمأ
احلكوميدددأ؛ عليدددم تقددددي خطدددا مدددق
هددأ عملددم م يندداُ بددم سددنوات األددربة
العمليأ

ة يدددد مدددق ا علومدددات ير دددع التواصددد مددد مركددد انتصددداع بدددالوزارة علدددع رلددد اهدددات
( )24340900ةالد د ي يسدددتق استصسددداراتك مدددق السددداعأ الثامندددأ صد د احا حتدددع السددداعأ
الثانيأ ظهرا
كمدددا تندددوو الدددوزارة إ ندددرةرة مراعددداة الدلدددأ عندددد حتميدد الوثدددائ الكرتةنيدددا ةبددداألخ
ا وان التاليأ:

يف

 حتميدد ا سددتندات بصدديغأ  PDFفقدد ن غددا علددع ان يتلدداةز حلدد كدد ملدد عددق
()512 KB
 حتمي ك ةثيقأ يف ا كان ا خص ها
 توفا ال يانات الصحيحأ عق مقدم الطل ةمعهالتم الدراسيأ ةخرباتم العمليأ
][8

مالحظات هامأ :
 1يف حددداع ةرةد اي خطدددأ يف طريقدددأ حتميد د الوثدددائ ا ودددار إليهدددا اعدددالو اة نقد د ا سدددتندات
ا طلوبددأ ةاحململددأ بالنظددام؛ فددإن الددوزارة لددق تتحم د مسددعةليأ ال د ةلددق يددت التواص د م د
اصحا العاللأ نستكماع طل اته  ،ةيعترب الطل ات غا مستوفقيأ
 2ان يكدددرر ا رت د د طل دددم ألكثدددر مدددق ختصد د  ،ةيف حددداع حددددةث الد د سددديت إلغددداا تلد د
الطل ات نهائيا ةلق يت السماح للمرت الدخوع للمنافسأ
 3مراعددداة ا تقددددم للمددددة ال منيدددأ ا طلوبدددأ عادلدددأ مدددعهالته الدراسددديأ الصدددادرة مدددق
خارس السلطنأ مق ل دائرة ا عادلأ ةانعرتاا بوزارة التعلي العالي
 4لددق يددت النظددر يف اي طلدد لتمديددد فددرتة الدراسددأ ان يف انددي احلدددةد ،ةيف حدداع اسددتدعع
انمددر ا الدد فإنددم ددد إرفدداق مسددتندات رمسيددأ تث ددت اسدد ا احلا ددأ إ الدد التمديددد
ةلللنأ ا ختصأ احل يف ل وع الطل مق عدمم بعد دراستم
 5لددق يددت النظددر يف اي طلدد لتأ يدد الدراسددأ إن يف انددي احلدددةد ةيف حدداع اسددتدعع انمددر
ا الددد فإندددم دددد إرفددداق مسدددتندات رمسيدددأ تث دددت اسددد ا احلا دددأ إ الددد التمديدددد
ةللوزارة احل يف ل وع الطل مق عدمم بعد دراستم
 6يعترب الرت ي يف ال عثأ ملغيا إاا ث ت خمالصتم للورة الواردة يف ه ا ا عالن
 7يودددرت علدددع مجيدد ا تقددددم احلصدددوع علدددع ل دددوع غدددا مودددرة للمعهدد ا تقددددم لدددم
مبعسسدددأ تعليميدددأ تكدددون ندددمق ا امعدددات ا ختدددارة مدددق ل ددد الدددوزارة ةفقدددا لتصدددني
( نغهاي) لعام 2016م
 8ددد اكددر ا دددة ال منيددأ احملددددة للدراسددأ اطددا الق ددوع م ينددا بددم تدداري بدددا ةنهايددأ
الربنامج الدراسي ةف األنظمأ ا عموع بها يف بلد الدراسأ
 9يسددم فق د للطل ددأ الدد يق ت يددد مدددة دراسددته عددق سددنت باصددطحا اسددره معهدد ا
بلد الدراسأ ةلق يت ل وع اي طل اال ال
 10ن حي د للحاص د علددع بعثددأ دراسدديأ نددمق ه د و ال عثددات للسددنوات ا اندديأ ةمددق ث د
لطعها ألي س مق األس ا الدخوع للتناف مرة اخري نمق ه ا الربنامج
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تنويم
ل ددوع الطلدد ن يعتددرب حصددوع ا رت دد علددع بعثددأ؛ ةسدديمر عددرب مرحلددأ تدددلي مددق ل دد
ا ختصددب بددالوزارة ةيف حالددأ التأكددد مددق اسددتيصاا الوددرة احملددددة ةاحلصددوع علددع ال عثددأ
سدديت إبددال مددق ةل د علدديه انختيددار عددق طري د الرسددائ النصدديأ القصدداة مددق ل د مرك د
الق ددوع ا وحددد ،ةمددق ح د الددوزارة إلغدداا اي طل د بعددد ال د إاا ت د خمالصتددم للوددرة الددوارد
اكرهددا طددي هدد ا ا عددالن ةمهمددا كانددت األسدد ا علمددا بددأن علددع مجيدد ا تقدددم  ،معادلددأ
مجي د مددعهالته الدراسدديأ مددق ل د دائددرة ا عادلددأ ةانعددرتاا بددالوزارة ،ةيف حدداع اتض د عدددم
معادلأ اي معه مق معهالته فيعترب تسليله ملغيًا بوك تلقائي
ير دددددددددددددددددع التسدددددددددددددددددلي مدددددددددددددددددق خدددددددددددددددددالع الوصدددددددددددددددددلأ التاليدددددددددددددددددأ:
/https://apps.heac.gov.om/PGStudent
تتمنع ةزارة التعلي العالي مي ا تقدم التوفي ا فيم ا صلحأ العامأ
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التخصصات المقترحة للبرنامج الوطني لبعثات الدراسات العليا وتوزيع
المقاعد
للعام االكاديمي2018/2017
إجمالي األعداد المقترحة للبرنامج
دكتوراه
39

ماجستير تخصصات
111

طبية
50

LIST OF SCHOLARSHIP PROGRAMS
NATIONAL POSTGRADUATE SCHOLARSHIP PROGRAM
ACADEMIC YEAR 2017-18
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:العسكرية

 المجاالت/ التخصصات في مجاالت علوم الشرطة واألمن

ويشترط أن يكون المتقدم يعمل بالقطاع االمني
PROGRAMS IN THE AREAS OF LAW ENFORCEMENT AND POLICE SCIENCES
Applicants who aim to competitively apply for one of the following programs,
must already work as a Law Enforcement employee for a Government organisation
العدد المطلوب
دكتوراه ماجستير

مسمى التخصص باللغة
اإلنجليزية

رمز البرنامج

مسمى التخصص باللغة
العربية

ماجستير

دكتوراه

األمنية

MS112

-

العالقات الدولية والدراسات

2

-

2

1

Political Science

العلوم السياسية

MS113

PH113

2

1

Forensic Science

علم جنائي

MS114

PH114

1

-

Forensic Chemistry

الكيمياء الجنائية

MS115

-

2

-

االمن واإلدارة االلكترونية

MS116

-

2

-

تحليل البيانات للذكاء االلكتروني

MS117

-

1

-

Cyber Security and
Management
Data Analysis for
Business Intelligence
Information Security and
Biometrics

أمن المعلومات والقياسات
الحيوية

MS118

-

International Relations
and Security Studies

التخصصات في مجال العلوم الطبيعية والفيزيائية
PROGRAMS IN THE AREAS OF NATURAL AND PHYSICAL SCIENCES
العدد المطلوب

رمز البرنامج
[12]

دكتوراه

ماجستير

مسمى التخصص

مسمى التخصص باللغة

باللغة العربية

اإلنجليزية

دكتوراه ماجستير

-

MS1900

اإلحصاء التطبيقي

Applied Statistics

-

2

PH1901

MS1901

الرياضيات

Mathematics

1

2

PH1902

MS1902

كيمياء عضوية

Organic Chemistry

1

1

PH1903

MS1903

علم األحياء الدقيقة

Microbiology

1

1

PH1904

MS1904

الجيولوجيا

Geology

1

2

PH1905

MS1905

جيوفيزياء

Geophysics

1

2

PH1906

MS1906

علوم التربة

Soil Science

1

1

PH1907

MS1907

علم النبات

)Botany/Plant Science(s

1

1

-

MS1908

التقنية الحيوية

Biotechnology

-

2

التخصصات في مجال تكنولوجيا المعلومات
PROGRAMS IN THE AREA OF INFORMATION TECHNOLOGY
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رمز البرنامج

مسمى التخصص باللغة

مسمى التخصص باللغة

دكتوراه

ماجستير

العربية

اإلنجليزية

PH219

MS219

الذكاء االصطناعي

Artificial Intelligence

العدد المطلوب
دكتوراه

1

ماجستير
2

-

MS220

شبكات الحاسوب

)(Computer
Networks

-

2

PH221

MS221

علوم األمن اإللكتروني

Cyber Security or
Information
Technology Security

1

2

-

MS222

علوم البيانات الكبيرة

(Big) Data

-

2

-

MS223

حوسبة السرعة الفائقة

High- Performance
Computing

-

2
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التخصصات في المجاالت الهندسية والتقنيات ذات الصلة
PROGRAMS IN THE AREAS OF ENGINEERING AND RELATED TECHNOLOGIES
رمز البرنامج
دكتوراه

ماجستير

مسمى التخصص باللغة
العربية

مسمى التخصص باللغة
اإلنجليزية

العدد المطلوب
دكتوراه
1

PH727
PH726
PH728

MS727

MS726
MS728

هندسة/علوم المواد

هندسة الحرائق
واالنفجارات

الهندسة البيئية

][15

ماجستير
2

Materials Science/
Engineering

Fire and Explosions
Engineering
Environmental
Engineering

1

1

1

2

التخصصات في مجال الزراعة والبيئة والدراسات ذات الصلة
PROGRAMS IN THE AREAS OF AGRICULTURE, ENVIRONMENT AND RELATED AREAS
رمز البرنامج

مسمى التخصص باللغة

دكتوراه

ماجستير

العربية

PH517

MS517

تربية االحياء المائية

PH518

MS518

دراسات بيئية

PH519

MS519

الزراعة المائية

][16

مسمى التخصص باللغة
اإلنجليزية
Aquaculture

Environmental
studies
Hydroponics

العدد المطلوب
دكتوراه

ماجستير

1

1

1

1

2

2

* :التخصصات في المجاالت التربوية
PROGRAMS IN THE AREA OF EDUCATION
ويشترط أن يكون المتقدم يعمل بإحدى الوظائف التربوية في إحدى مؤسسات التعليم الحكومية او الخاصة بالسلطنة (التعليم دون
)الجامعي
*Applicants who aim to competitively apply for a scholarship in one of the following educational degree
programs, must already work as ‘educationalists’ in a Government or Private secondary school (NOT at a
Higher Education Institution)

العدد المطلوب
ماجستير

دكتوراه

1

-

1

1

2

-

2

1

2

-

2

-

2

-

مسمى التخصص باللغة
اإلنجليزية

Educational
Psychology/
Counselling
Educational
Leadership
Educational
Supervision
Training and
Development
Modern Education
Practices
Assessment and
Evaluation
Teaching Methods
for (Mathematics,
Science(

مسمى التخصص
باللغة العربية

رمز البرنامج
ماجستير

دكتوراه

االستشارة/التربوي

MS1415

-

القيادة التربوية

MS1416

PH1416

االشراف التربوي

MS1417

-

التدريب والتطوير

MS1418

PH1418

الحديثة

MS1419

-

القياس والتقويم

MS1420

-

MS1421

-

علم النفس

ممارسات التعليم

طرق التدريس
للرياضيات والعلوم

[17]

التخصصات في مجال اإلدارة والمعامالت التجارية
PROGRAMS IN THE AREAS OF MANAGEMENT AND COMMERCE
رمز البرنامج

مسمى التخصص
باللغة العربية

دكتوراه

ماجستير

-

MS2000

-

MS2001

االدارية

إدارة الوثائق

والمحفوظات
أنظمة المعلومات

مسمى التخصص باللغة اإلنجليزية
Archives & Records
Management/
Management Information
Systems

العدد المطلوب
دكتوراه

ماجستير

-

2

-

2

-

MS2002

إدارة العمليات

Operations Management

-

2

-

MS2003

المحاسبة القانونية

Chartered Accounting

-

2

1

2

PH2004

MS2004

المحاسبة المالية

Finance & Accounting

PH2005

MS2005

صيرفة اسالمية

Islamic Banking /Finance

PH2006

MS2006

السياحة البيئية

Ecotourism/
Sustainable Tourism

1

2

1

1

PH2007

MS2007

التخطيط السياحي

Tourism Planning

1

1

-

MS2008

التسويق السياحي

Tourism Marketing

-

2
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التخصصات في مجال المجتمع والثقافة
PROGRAMS IN THE AREA OF SOCIAL SCIENCES
رمز البرنامج

مسمى التخصص باللغة

دكتوراه

ماجستير

العربية

-

MS816

PH807

MS807

PH803

MS803

PH804

MS804

PH802

MS802

PH818

MS818

االقتصاد الدولي

-

MS819

الموارد الطبيعية /
االقتصاد البيئي

PH820

MS820

السياسات االقتصادية

PH817

MS817

نظم المعلومات الجغرافية

مسمى التخصص باللغة
اإلنجليزية

العدد المطلوب
دكتوراه

ماجستير

علم اآلثار

Archaeology

قانون حقوق اإلنسان

-

1

Human Rights Law

1

1

International Criminal

1

2

Intellectual Property

1

2

القانون الدولي الجنائي
قانون الملكية الفكرية
قانون تجاري

Law

Law
Commercial Law
International
Economics
Natural Resource/
Environmental
Economics
Economic Policy
Geographic
Information Systems
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1

1

1

2

-

1

1

2

1

2

التخصصات في مجاالت الفنون اإلبداعية
PROGRAMS IN THE AREA OF ARTS
رمز البرنامج
دكتوراه
PH1114
-

مسمى التخصص

مسمى التخصص باللغة
اإلنجليزية

ماجستير

باللغة العربية

MS1114

الصحافة والدراسات
اإلعالمية

Press/Media Studies

MS1113

نشر الكتروني

Electronic/Digital
Publishing
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العدد المطلوب
دكتوراه

ماجستير

1
2
-

2

التخصصات في المجاالت االكاديميةACADEMIC PROGRAMS:

ويشترط أن يكون المتقدم يعمل أكاديمي بإحدى مؤسسات التعليم العالي الحكومية أو الخاصة بالسلطنة
(بمعنى أن يكون المتقدم يعمل أكاديمياً في الكليات والجامعات الحكومية والخاصة داخل السلطنة)
ACADEMIC PROGRAMS: applicants who aim to competitively apply for one of the following
programs, must already be employed as higher education lecturers at one of the Government or
private Higher Education Institutions in the Sultanate.

رمز البرنامج

مسمى التخصص باللغة

مسمى التخصص باللغة

دكتوراه

ماجستير

العربية

اإلنجليزية

PH323

MS323

تعليم ريادة االعمال

PH311

MS311

Entrepreneurship (for
)Teaching/Education
Mechanical Engineering

PH324

MS324

PH313

MS313

PH310

MS310

PH325

MS325

العدد المطلوب
دكتوراه
1

ماجستير
2

1

2

علم االجتماع

Sociology

1

2

المحاسبة

Accounting

2

2

الهندسة الكهربائية

Electrical Engineering

1

2

إدارة موارد بشرية

Human Resource
Management

1

2

الهندسة الميكانيكية
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التخصصات في مجاالت اإلدارة التخصصية SPECIFIC SPECIALISATIONS IN MANAGEMENT
رمز البرنامج

مسمى التخصص باللغة

مسمى التخصص باللغة اإلنجليزية

العدد المطلوب

دكتوراه

ماجستير

العربية

-

MS958

إدارة مستشفيات

Hospital Administration

-

MS952

إدارة مشاريع

Project Management

-

-

MS959

إدارة انشاءات

Construction Management

-

2

-

MS939

إدارة السياحة

Tourism Management

-

2

دكتوراه

ماجستير

-

2
2

التخصصات الطبية (الزمالة-الشهادة التخصصية-التخصصات الطبية المساندة):
MEDICAL SPECIALTIES: RESIDENCY AND FELLOWSHIP, ALLIED HEALTH
PROFESSIONS
التخصصات الطبية للحصول على مؤهل االختصاص والزمالة
MEDICAL SPECIALTIES: RESIDENCY AND FELLOWSHIP

رمز البرنامج

مسمى التخصص باللغة

اختصاص

زمالة

RE040

FE040

العربية

االختصاص والزمالة

(جميع التخصصات)
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مسمى التخصص باللغة

العدد المطلوب

اإلنجليزية

Residency and Fellowship
()all Medical Specialties

من خالل OMSB

التخصصات الطبية للحصول على مؤهل الماجستير والدكتوراه
)MEDICAL SPECIALTIES (ALLIED HEALTH PROFESSIONS

رمز البرنامج

مسمى التخصص باللغة

مسمى التخصص باللغة

الدكتوراه

الماجستير

العربية

اإلنجليزية

PH005

MS005

الفئات الطبية المساعدة

Allied Health Sciences
(in view of Allied Health
)Professions
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العدد المطلوب

من خالل OMSB

