إعالن
وزارة التعليم العالي
ي سر وزارة التعليم العالي – املديرية العامة للبعثات – أن تعلن عن توفر عدد  10منح درا سية
ملرحلة الدكتوراه مقدمة من املؤسسة التعليمية األسرتالية Edith Cowan University
للعام الدراسي احلالي 2020/2019م فعلى من جيد يف نفسه الرغبة يف التقدم هلذه املنح التقدم
بطلبه وفقاً للتفاصيل اآلتي ذكرها أدناه:
بلد الدراسة:
أسرتاليا
مميزات املنحة:
مم ممات
تشمممل املنح الدراسممية ت طية اير الرسمموم الدراسممية فقج للننامع دون دفر أ
شهرية للطلبة أو تذاكر سفر أو رسوم التامني ال حي.
آلية التسجيل:
طريقة الت سجيل :يتم الت سجيل إلكرتونيا من خالل نظام الدرا سات العليا مبركز القبول املوحد
جلمير املتقدمني.
فرتة التسممممج يل  :يكون باب التسممممج يل مفتو ح ًا اعت بارًا من صمم م باح يوم األ حد املواف /02
2019/06م وحتى نهاية يوم السبت املواف 2019/ 06 /15م يف متام الساعة الثانية عشرة
ليال.
شروط التقديم:
 أن يكون املتقدم عُماني اجلنسية. أن يكون املتقدم حاصمم مالً على معدل ل يقل عن  )6.5يف اختبار حتديد مسممممتول الل ةاإلجنليزيممة  )IELTSومبعممدل ل يقممل عن  )6يف كممل مهممارة من املهممارات الفرعيممة
لالمتحان التحدث-السمممتما -الكتابة-القراءة) أو ما يعادله يف TOEFL )TOEFL
 )Paper -TOEFL COMPUTER TOEFL IBTولن يعتد بأ اختبار
آخر يف حتديد املسممتول إل ما ذكر أعاله .على أن يكون سممار املفعول ملدة ل تقل عن سممتة
أشهر عند وقت بدء التسجيل.
 معادلة الشممهادات السممابقة شممهادة البكالوريوو وشممهادة املا)سممت ) ال ممادرة من خارال سلطنة من قبل دائرة معادلة املؤهالت والعرتاف بهذه الوزارة ،وجيب حتميلها إلكرتونيا
يف النظام عند التسجيل يف موقر مركز القبول املوحد.
 -جيب أن تكون الشممهادات ال ممادرة من مؤسممسممات التعليم العالي الاصممة داخل

ال سلطنة معتمدة وموثقة من قبل املديرية العامة للجامعات والكليات الا صة،
وجيب إرفاق الت دي عند التسجيل يف موقر مركز القبول املوحد.
 ل حي للمتقدم التنافس لنيل در)ة علمية سب ح وله عليها. -جيب أن يكون نظام الدراسة وف النتظام الكلي.

 أل يكممون املتقممدم وقممت التسممجيل حاصممالً علممى بعثممة دراسممية أو منحممة مممنأ )همممة أخمممرل ملرحلمممة المممدكتوراه ،ويف حمممال اكتشممماف غمم ذلمم فسممميعتن
التسجيل مل ياً.
 .املستندات املطلوبة- :
باإلضممممافة إش الشممممروط السمممماب ذكرها للتقدم للتسممممجيل ملرحلة الدكتوراه  ،يتو)ب تقديم
املستندات اآلتية- :
املستندات املطلوبة للمتقدم ملؤهل الدكتوراه

-

-

-

-

-

شممهادة اختبار حتديد مسممتول الل ة الجنليزية  )IELTSأو ما يعادله
TOEFL Paper -TOEFL
يف - )TOEFL
- )COMPUTER –TOEFL IBTحسممممب ما ذكر سممممابقاً يف
شروط التقدم.
صورة من )واز السفر سار املفعول.
نسخة من املخطج البح ثي املقدم للدراسة من قبل املتقدم.
نسخة من املؤهالت الكادميية للمتقدم مرتاة بالل ة الجنليزية
شمممهادة البكالمممممموريوو مرفقمممما بهممما كشممم المممدر)ات املكتممممممممل
مرتاة بالل ة اإلجنليزية.
شمممهادة املا)سمممت مرفقمممما بهممما كشممم المممدر)ات املكتممممل مرتامممة
بالل ة اإلجنليزية
معادلمممة املمممؤهالت ال مممادرة ممممن خمممار السممملطنة ممممن قبمممل دائمممرة
املعادلمممممة والعمممممرتاف بممممموزارة التعلممممميم العمممممالي وإرفاقهممممما يف نظمممممام
التسجيل.
الت مممدي علمممى الشمممهادات ال مممادرة ممممن مؤسسمممات التعلممميم العمممالي
الاصممممة داخممممل السمممملطنة مممممن قبممممل املديريممممة العامممممة للجامعممممات
والكليات الاصة وإرفاقها يف نظام التسجيل.
يف حمممممال أن املتقمممممدم يعممممممل يف القطممممما احلكمممممومي والشمممممركات ذات
املسممماهمة احلكوميمممة عليمممه تقمممديم خطممماب عمممدم ممانعمممة للتنمممافس
علممى املممنح ،صممادر مممن املمموارد البشممرية علممى أن يكممون حممديا اإلصممدار
يف وقت التسجيل.
يف حمممال أن املتقمممدم ل يعممممل عليمممه تقمممديم خطممماب ممممن هيئمممة سمممجل
القممول العاملممة يفيممد بأنممه ل يعمممل ،علممى أن يكممون حممديا اإلصممدار يف
وقت التسجيل.

 يف حمممال أن املتقمممدم يعممممل يف القطممما الممما عليمممه تقمممديم خطمممابمممن هيئممة سممجل القممول العاملممة يفيممد بأنممه يعمممل يف القطمما المما ،
على أن يكون حديا اإلصدار يف وقت التسجيل.
 -يرف املتقدم س ته الذاتية بالل ة اإلجنليزية.

تنوه الوزارة إش ضرورة مراعاة الدقة عند حتميل الوثائ إلكرتوني ًا
وباألخص يف اجلوانب التالية:
 حتميل املسممتندات ب ممي ة  PDFفقج ل غ على أن ل يتجاوز حجم كل مل
.)KB

512

 حتميل كل وثيقة يف املكان املخ ص هلا.
 توف البيانات ال حيحة عن مقدم الطلب ومؤهالته األكادميية وخناته العملية.
مالحظات:

 .1متتلم اجلمام عة القرار النهمائي لختيمار املت قدمني املنماسممممبني لنيمل املن حة
الدراسممممية بناء على تقييمها جلودة املخطج البحثي املقدم من قبل املتقدمني
وبناء على توفر املشرف املناسب يف خت ص املتقدمني.
.2

.3
.4
.5

يف حالة ورود أ خطأ يف طريقة حتميل الوثائ املشممممار اليها أعاله أو نقص املسممممتندات
احململة بالنظام ،فإن اللجنة املخت ممممة بفرز الطلبات لن تتحمل مسممممؤولية ذل  ،ويعتن
الطلب غ مستوفٍ.
أن ل يكرر املتقدم طلبه ألكثر من خت ممممص ويف حال حدوث ذل سمممميتم إل اء الطلب
نهائيا.
تعتن املنحة مل ية إذا ثبت الفة الشروط الواردة يف هذا اإلعالن.
يف حال انسممحاب املتقدم من املنحة بعد احل ممول عليها سمميتم اسممتبعاده من التقدم هلذه
املنح لعامني متتاليني.

قبممول الطلممب مممن قبممل المموزارة ل يعتممن ح ممول املتقممدم علممى املنحممة حيمما أن
ا لقممرار النهممائي لختيممار املتقممدمني املناسممبني لنيممل املنحممة الدراسممية هممو مممن
ح م اجلامعممة املاذممة وذل م بنمماء علممى ممما )مماء أعمماله ،كممما سمميمر الطلممب عممن
مرحلمممة التمممدقي ممممن قبمممل املخت مممني بممالوزارة .وبعمممد التأكمممد ممممن اسمممتيفاء
الشممروط احملممددة للتقممدم للمنحممة سمميتم إبممال املتقممدمني ممممن سمميقر علمميهم
الختيمممار ممممن قبمممل اجلامعمممة ن ممموهلم علمممى املنحمممة عمممن طريم م الرسمممائل
الن ممية الق م ة مممن قبممل مركممز القبممول املوحممد ،ومممن ح م المموزارة إل مماء أ

طلممب بعممد ذلمم إذا تممبني الفتممه للشممروط المموارد ذكرهمما طممي هممذا اإلعممالن
ومهمممما كانمممت األسمممباب .علمم ماً بمممأن علمممى ايمممر املتقمممدمني ،معادلمممة ايمممر
مممؤهالتهم األكادمييممة مممن قبممل دائممرة املعادلممة والعممرتاف بممالوزارة ،ويف حممال
اتضممح عممدم معادلممة أ مؤهممل مممن مممؤهالتهم فيعتممن تسممجيلهم مل يمما بشممكل
تلقائي.
ير)ى التسجيل من خالل موقر مركز القبول املوحد.



وملزيمممد ممممن املعلوممممات ير)مممى التواصمممل ممممر مركمممز الت مممال بمممالوزارة علمممى رقمممم
اهلمممات

 )24340900والممممذ سيسممممتقبل الستفسممممارات مممممن السمممماعة الثامنممممة

صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً.
تتمنى وزارة التعليم العالي التوفي جلمير املتقدمني.

Edith Cowan University ات املطروحة ملنح

رمز الننامع

التخ ص بالل ة الجنليزية

ECU1000 Communication, Media studies
and Cultural Studies.
ECU1001 Cyber Security.
Ecology, Environment Science
ECU1002 and Management.
Education.
ECU1003
ECU1004 Engineering.

التخ

التخ ص بالل ة العربية
الت الت والدراسات اإلعالمية
.والدراسات الثقافية
.األمن السيناني
 علوم البيئة، علم البيئة
.وإدارتها
.التعليم
اهلندسة

ECU1005 Innovation, Management, and
Services.
ECU1006 Law.

.البتكار واإلدارة والدمات

ECU1007 Medical and Health Sciences,
including Nursing.
ECU1008 Neuroscience, Sports Science
and Exercise Medicine.
ECU1009 Performing Arts and Creative
Writing.
ECU1010 Visual Arts and Crafts and
Design.

 مبا يف، العلوم الطبية وال حية
ذل التمريض
 علم الرياضة، علم األع اب
والطب التمرين
فنون األداء والكتابة اإلبداعية

القانون

الفنون الب رية واحلرف
والت ميم

