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 من استفساراتكم يستقبلس والذي( 00902322) الهاتف رقم على بالوزارة االتصال مركز مع التواصل يرجى المعلومات من ولمزيد

 .ظهرا   الثانية الساعة حتى صباحا   الثامنة ساعةال

 سلطنة عمان

 وزارة التعليم العالي

ـدــمـركــز القبــول المــوح  

 
 دلـــيل الطالـــــب

 لتاا  ععاا  البراام  الونني للدراسا  العليالإل

9102/0202 األكاديميللعام   
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 المقدمة

 
لررررراضظررررركزض لرررررناضلندررررر ض   برررررلزض   ل ررررر ضض0203/0202  عرررررناض ميرررررن ي يضضبعثرررررنرض  بن رررررنللض  رررررلعليض      رررررنرض  ع طرررررنل إل تحرررررن ضيسرررررن نضع ض نررررر ضلرررررطاضبررررر ي ض  طررررر ض   ن ررررر ض

ض. س ض  شنوطض   ذدل ةضفيض إلعك ض،ضwww.heac.gov.omع ىض   لق ض إل كتنو يض

ض  شررررنوطض  ررررتط ن ضلرررراض  تأيرررر ض ن رررر ض   ختصررررطاضزررررن ل   ة.ضوفرررريضقبرررر ضلرررراضترررر قط ضلن  رررر ضعبررررنض صررررلزض   تنلرررربضع ررررىض  بعثرررر  ضو ررررط نضيعتبررررنضلرررراضقبرررر ض  ررررل   ةضاض    رررر ضقبررررلزض
ضعيضإ غررررن ض  ررررل   ةض رررر ضولرررراض   ل رررر ،ض   بررررلزضلندرررر ضقبرررر ضلرررراض   صررررطنةض  لصررررط ض  ن ررررن  ضعنيرررر ضاعررررض اظتطررررن ضع ررررط  ضوقرررر ضلرررراضإلررررك ض ررررطت ض   حرررر  ةضو  حصررررلزضع ررررىض  بعثرررر  

ض      رررررط ضلرررررمهكت  ضج طرررر ضلعن  ررررر ض   ت ررررر لطا،ضج طرررر ضع رررررىضزرررررأ ضع  ررررن ضض م ررررربن .ضين ررررر ضعرررريضهرررررذ ض إلعرررررك ضول  ررررنضذدنهرررررنض  رررررل   ض  شررررنوطضلخن  تررررر ضتبرررررطاضإذ ضذ رررر ضزعررررر ضع رررر 
     ل غط نضزشك ضت  ن ي.ضتسجط   ضفطعتبنضلمهكت  ضلاضلمه ضعيضلعن   ضع اض تنبض نزضوفيضزن ل   ة،ضو اعتن فض   عن   ض   نةضقب ضلا

ض

ض.0203/0202  عناض مين ي يضضبعثنرض  بن نللض  لعليض      نرض  ع طنل إل تحن ضيط ط ض  ت  اضز   ضضي  اض  ضهذ ض    ط 
ض
ض

ضو سأزض  ع ط ض    بنض  تلفط ض  ج ط .
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:ابعثات البرنامج الوطني للدراسات العليبطلب التسجيل ل كيفية التقدم   

www.heac.gov.om:1  الدخول لموقع القبول الموحد 

بعثات للدراسات العليا . إختيار نظام :2  

 

 "دخول" أما إذا كان لديك رقم مستخدم ورقم سري، فيرجى الضغط على "تسجيل جديدول للنظام ألول مرة، يرجى الضغط على "إذا كان الدخ. 3 
 
 

 شاشات التسجيل الجديد:. 4

 
ومن ثم تعبئة البيانات المطلوبة: أدخل رقم البطاقة المدنية ثم أنقر على زر بحث 4.4  

 

http://www.heac.gov.om/


 البيانات الشخصيةشاشة: 

 

 



 

  تفاصيل البعثة المرغوبةإلى شاشة: لإلنتقال  الحفظغط على الزر يرجى الض

 

 تفاصيل البعثة المرغوبةشاشة: 

 

 المطلوب: والمؤهل إختيار التخصص 

 
 



 
 
 

  تحميل الملفاتإلى شاشة: لإلنتقال  الحفظيرجى الضغط على الزر 
 
 

 



 الملفات شاشة: تحميل

 

 :اآلتية الجوانب في وباألخص إلكترونيا   الوثائق تحميل دعن الدقة مراعاة ضرورة إلى الوزارة كما تنوه

 بصيغة المستندات تحميل (PDF) ملف عن  كل حجم أال يتجاوز على غير، ال فقط(512 KB.) 

 وحلللد لهلللا، علملللا ب نللل  للللن ينظلللر ألي طللللب تلللم تحميلللل الوثلللائق فلللي غيلللر األملللاكن المخصصلللة لهلللا بموقلللع القبلللول الم المخصلللص المكلللان فلللي وثيقلللة كلللل تحميلللل
 وسيعتبر الطلب ملغيًّا. 

 



 



 

 ”تسجيل جديد“أيقونة الدخول للنظام والضغط على  وبإبمكانك النظام يقوم بتخزين بياناتك تلقائيال أنك قمت بإدخال بياناتك وتوقفت عن التسجيل لسبب ما ، فإن افي ح*** 
 .ومتابعة تسجيلك بعد إدخال رقمك المدني وتاريخ ميالدك

 
 

 
 
 

 

 مكان الدخول للنظام خالل فترة التسجيل وذلك بإدخال رقم المستخدم والرقم السري باإل*** 
 

 
 



 

 

  :مهمةمالحظا  

 للتنىىىاف  ممانعىىىة عىىىد  خطىىىا تقىىىديم  الحكوميىىىة  المسىىىا مة ذات والشىىىركات الحكىىىوم  القطىىىا  فىىى  علىىىى جميىىىع المتقىىىدمين العىىىاملين .0

 -التىىى  يعمىىىل بهىىىا المتقىىىد  علىىىى سىىىبيل المثىىىال ولىىىي  الحصىىىر  الوحىىىدة )ىعلىىىى سىىىلطة بالم سسىىىة رئىىىي  مىىىن صىىىا ر ،البعثىىىات علىىىى

الىىىرئي  التنفيىىىذي( علىىىى ىي يكىىىوي حىىىدي  اتصىىىدار فىىى  وقىىىؤ التسىىىصيل، ويىىىذكر فيىىى  الم  ىىىل والت صىىى   -األمىىىين العىىىا   -الىىىوزير

يعتىىىد ب يىىىر ذلىىىي  كالت ويىىىل المىىىرا   راسىىىت ، علىىىى ىي يكىىىوي مطابقىىىر ا للت صىىى  المىىىدرد بىىىالقبول والعىىىا  األكىىىا يم  للبعثىىىة، ولىىىن 

 بالتوقيع من مس ول آخر ىو غيره.

( فقىىى  وللت صصىىىات المعلىىىن عنهىىىا كافىىىة ولىىىن ين ىىىر ألي PHDلىىىن يعتىىىد بىىىدي قبىىىول لدرجىىىة الىىىدكتوراة مىىىا لىىىم يكىىىن وفىىى  نمىىى  الىىىر ) .0

 – EdD - DBA)الحصىىر طلىىل للدرجىىة العلميىىة المشىىار فليهىىا مرفىى  بىى  قبىىول م ىىالف لمىىا ور  ىعىىسه علىىى سىىبيل المثىىال ولىىي  

EngD .) 

بسىىىدا  كافىىىة المبىىىال   -الىىىذي تقىىىرر اللصنىىىة الرئيسىىىية ت ارة البرنىىىاما الىىىوطن  للدراسىىىات العليىىىا فنهىىىا  بعثتىىى  الدراسىىىية-يلتىىىز  المبتعىىى   .3

التىى  صىىرفؤ لىى ، وتتىىولى الوحىىدة التىى  يعمىىل بهىىا وبالتنسىىي  مىىع  ائىىرة الشىى وي الماليىىة بهىىذه الىىوزارة اسىىتر ا  المبىىال  المشىىار فليهىىا 

 وذلي ف  الحاالت اآلتية: 
 

 فذا لم يستوف كل ىو بعض الشروط السز  توافر ا تيفا ه طبقر ا لهذا اتعسي. -
 فذا ثبؤ ىن  ىسا  لمصتمع  ىو لوطن  ىو لحكومت . -
 فذا ت لف عن البعثة الدراسية ىو ىّجل فجرا اتها عن المواعيد الت  تحد  ا الوزارة. -
 دة الكلية المحد ة لسنتها  من الدراسة.فذا ىخف  ف   راست  ىو تصاوز الم -
 فذا قا  بت يير الت ص  الدراس  ىو الصامعة ىو بلد الدراسة  وي موافقة مسبقة من قبل اللصنة الم تصة. -
 ىي ىسبا  ىخرى تقر ا اللصنة الرئيسية ت ارة البرناما تستدع  فنها  البعثة.    -



  
 فىىى ي بالن ىىىا   المحملىىىةو المسىىىتندات المطلوبىىىة نقىىى  ىو ىعىىىسه فليهىىىا لمشىىىارا الوثىىىائ  تحميىىىل طريقىىىة فىىى  خطىىىد ىي ورو  حىىىال فىىى  .4

 غيىىىر الطلبىىىاتتلىىىي  عتبىىىروت ولىىىن يىىىتم التواصىىىل مىىىع ىصىىىحا  العسقىىىة السىىىتكمال طلبىىىاتهم، ،ذلىىىي مسىىى ولية تتحمىىىل لىىىن الىىىوزارة

 . يةمستوف
الن ىىىا  اتلكترونىىى  لمركىىىز القبىىىول  علىىىى جميىىىع المتقىىىدمين تحميىىىل المسىىىتندات المطلوبىىىة فىىى  ال انىىىات الم صصىىىة لهىىىا  حيىىى  ىي   .5

الموحىىد لىىن يىىتمكن مىىن التعىىرف علىىى الوثىىائ  التىى  لىىم يىىتم تحميلهىىا فىى  ال انىىات الم صصىىة لهىىا وبىىذلي يت ىى  للن ىىا  بىىدي الطلىىل 

 ولن يدخل ف  لصنة الفرز. اغير مكتمل وسيتم استبعا ه تلقائي

ولىىن يىىتم السىىمار للمترشىى   ار  نهائيىى تلىىي الطلبىىات فل ىىا  سىىيتم ذلىىي حىىدو  حىىال وفىى  ت صىى ، مىىن ألكثىىر طلبىى  المترشىى  يكىىرر ىال .6

 بالدخول للمنافسة. 
 المعا لىىىة  ائىىىرة قبىىىل مىىىنمىىىن خىىىارد السىىىلطنة الصىىىا رة مىىى  ستهم الدراسىىىية المتقىىىدمين للمىىىدة الزمنيىىىة المطلوبىىىة لمعا لىىىة  مراعىىىاة .7

 .العال  التعليم بوزارة واالعتراف
 كانؤ األسبا . لن يتم الن ر ف  ىي طلل لتدجيل الدراسة ىيا   .8
 لن يتم الن ر ف  ىي طلل تمديد للبعثة الدراسية ىو ت يير الت ص  ىي ا كانؤ األسبا . .9

 .  ىو ى لى المتقد  ببيانات غير صحيحة اتعسي  ذا ف  الوار ة للشروط م الفت  ثبؤ فذا مل يا   البعثة ف  الترشي  يعتبر .01
 ضىىىىمن تكىىىىوي ،تعليميىىىىة بم سسىىىىة لىىىى  المتقىىىىد  للم  ىىىىل شىىىىروطم غيىىىىر قبىىىىول علىىىىى الحصىىىىول المتقىىىىدمين جميىىىىع علىىىىى يشىىىىترط .00

 .   1108 لعا  (شن هاي) لتصنيف ار  وفق الوزارة قبل من الم تارة الصامعات
للدراسىىىة ب طىىىا  القبىىىول، مبينىىىر ا بىىى  تىىىارير بىىىد  البرنىىىاما الدراسىىى  ونهايتىىى  وفىىى  األن مىىىة يصىىىل ذكىىىر المىىىدة الزمنيىىىة المحىىىد ة  .01

  المعمول بها ف  بلد الدراسة.



يسىىىتح  طلبىىىة الىىىدكتوراة وطلبىىىة الت صصىىىات الطبيىىىة المتىىىزوجين الىىىذين تبلىىى  مىىىدة  راسىىىتهم ثىىىس  سىىىنوات فىىىدعلى والمصىىىطحبين  .03

مىىىن  %02ىسىىىر م معهىىىم فلىىىى بلىىىد الدراسىىىة مصىىىاريف التدشىىىيرات وتىىىذاكر السىىىفر الدوريىىىة للىىىزود وثسثىىىة مىىىن ىوال ه، ويصىىىرف لهىىىم 

 م ص  الطالل الشهري كعسوة زوجية. 
صىىل علىىى بعثىىة  راسىىية ضىىمن  ىىذه البعثىىات خىىسل السىىنوات الماضىىية ومىىن ثىىم تىىم قطعهىىا ألي سىىبل مىىن األسىىبا   ال يحىى  للحا .41

 الدخول للتناف  مرة ىخرى ضمن  ذا البرناما. 
 ب ير ذلي. يعتدولن   1109/1111رفاق قبول غير مشروط رسم  وحدي  اتصدار للعا  األكا يم  فيصل  .05

ابتدا   من تارير فعسي النتائا للمستوفين والذين وقع عليهم االختيار للبعثة، ولن يتم صرف  يبدى صرف م صصات البعثة الدراسية

  راستهم وقاموا بدفع مبال  مقابل التحاقهم بالدراسة قبل التارير المشار فلي .   اىي تعوي ات لمن بدىو

 

 

 

 

 تمنى التوفيق لجميع المتقدمينا

 


