
 

 إعالن

 للدراسات العليا بعثات البرنامج الوطني

 م(2019/  2018للعام األكاديمي )

هدف  لدراسااااااااا ال ل ا  البرنامج الوطنيي بل أرقى ل كاديم اً من ق مان ة أ تأه ل الكوادر ال  إلى 

ةحرصاااً من ةرارا الت ل ا ال الي على تمك ن  التخصااصاااا ااا ايةلوية الوطن ة الجام اا ال الم ة في 

المجاأ أمامها  فتحتا المتقدم ن من الحصااااااوأ على أعلى الخبراا ايكاديم ة من تلم الجام اا  فقد 

للحصاااوأ على القبوأ   ر المطااارةط ةفقًا للتخصاااصااااا المدرعة في هقا اةعالن من قا مة الجام اا 

للدراسااااة مها من قابل الورارا  ةع ا   ىةالموصاااا  2017المختارا ضاااامن تصاااان ي  لاااان ها   ل ا  

الفرصاااة للرا ب ن في التقد  للبرنامج لالسااات داد التا  لي من ح ا التواصااال مت الجام اا ةإيجاد القبوأ 

بقًا للل ة المتب ة الواردا في هقا اةعالن  ةسااوف يبدأ الت ااج ل  المناسااف في التخصااصاااا الم رةحة طا

ةالم ح اااااااف المواع د كترةن ا دراسااااااااا ال ل ا مموقت مركل القبوأ الموحد إللهقه الب ثاا عبر نظا  ال

 المدرعة أدناه:

 مالحظاا لىإ من ال نوان

ي لق نظا  الت ج ل االلكترةني  1/3/2018 15/12/2017 تاريخ الت ج ل

حد في تما  ممركل القبوأ المو

متاريخ   ال اعة الثان ة ظهراً 

1/3/2018  

  1/5/2018 إعالن النتا ج

ي لق ماب التظلماا مالنظا   12/5/2018 2/5/2018 فتح ماب التظلماا

وحد في االلكترةني ممركل القبوأ الم

متاريخ تما  ال اعة الثان ة ظهراً 

12/5/2018  

إعالن نتا ج 

 التظلماا

قراراا لجنة التظلماا نها  ة ةال   12/6/2018

 رع ة ف ها



 

الطاااارةط كافااااة  ا ا قاااارمالب ثاااااا  الاااارا ب ن فااااي التقااااد  لهااااقهلجم اااات ةتنااااوه ةرارا الت لاااا ا ال ااااالي 

ةموقااااات مركااااال  www.mohe.gov.omمالتفصااااا ل فاااااي موقااااات الاااااورارا االلكترةناااااي: المدرعاااااة 

كونهااااا الفاصاااال فااااي حصااااولها علاااااى  ،مااااتم ن  http://www.heac.gov.om  القبااااوأ الموحااااد :

  عدميهقه الب ثاا من 

 التالي:  الرامطمن خالأ ل القبوأ الموحد الت ج ل الكترةن ا عن طريق مركس كون ة

https://apps.heac.gov.om/PGStudent/faces/PGStudentRegisteration.jspx 

 

 ً عن طريق لجنة مختصة  كونمأن عمل ة الفرر لبرامج الماع ت ر ةالدكتوراه لكافة المجاالا ست علما

ل ماني تكون من قبل لجنة مختصة في المجلس االتي سعدا التخصصاا ال ب ة  ورارا الت ل ا ال الي،م

  لالختصاصاا ال ب ة 

رعاااااى التواصااااال مااااات مركااااال االتصااااااأ ماااااالورارا علاااااى رقاااااا الهااااااتي ةلملياااااد مااااان الم لومااااااا ي  

حتااااى ال اااااعة الثان ااااة ة  ةالااااق  ي ااااتقبل استف اااااراتكا ماااان ال اااااعة الثامنااااة صااااباحاً 24340900 

 ظهراً 

   ،،،مت تمن اا ةرارا الت ل ا ال الي لجم ت المتقدم ن مالتوف ق 

 

 

 

 

 :هشروط التقديم ملرحلة الدكتورا

 أن يكون املتقدم ُعماني اجلنسية. -

 سنة. 45 علىأال يزيد عمر املتقدم  -

املاجستتتتشه شتتت اد  اليكتتتالوريوة  ال تتتادر  متتت     شتتت اد )الستتتا قة معادلتتتة الدتتت ادا    أن تتتتتم -

حتميلتت ا  وأن يتتتمالعتتالي   تتورار  التعلتتيم  ختتارا الستتلمنة متت  ئيتتا دادتتر  املعادلتتة واالعتت ا       

 يف النظام عند التسجيا.إلك ونيًا 

http://www.mohe.gov.om/
https://apps.heac.gov.om/PGStudent/faces/PGStudentRegisteration.jspx


معتمتتتد  الدتتت ادا  ال تتتادر  متتت  معسستتتا  التعلتتتيم العتتتالي ا ا تتتة داختتتا الستتتلمنة أن تكتتتون  -

رفتتتال الت تتتدي  إ وأن يتتتتما ا تتتة  موثقتتتة متتت  ئيتتتا املديريتتتة العامتتتة للجامعتتتا  والكليتتتا   و

 التسجيا.عند 

ة تشتتتتاإلًح  حتتتتدف الواتتتتاد  ااكادمييتتتت    ااكادمييتتتتةاملتقتتتتدم احتتتتد الت   تتتتا    أن يكتتتتون  -

 .  ةتتتة  السلمنتة أو ا ا تي احلكوميتم العالتدف معسسا  التعليتتت إح

املتقتتتدم احتتتد الت   تتتا  ال  ويتتتة شتتتاإلًح  حتتتدف الواتتتاد  ال  ويتتتة  إحتتتدف       أن يكتتتون  -

 . السلمنةمعسسا  التعليم احلكومية أو ا ا ة 

عسستتتا  املشتتتاإلًح  حتتتدف الواتتتاد   إحتتتدف     منيتتتةاان يكتتتون املتقتتتدم احتتتد الت   تتتا     أ -

 . السلمنة احلكومية االمنية

يكتتتون املتقتتتدم وئتتت  التستتتجيا حا تتتًح علتتتى  عاتتتة دراستتتية متتت  التتتدفعا  الستتتا قة  تتت ا        أال -

 إلتتش ثيتتو  حتتا  ويف  متت  أي ج تتة ملرحلتتة التتدكتوراه    أو منحتتة أو أي  عاتتة دراستتية  الربنتتام  

 .فسيتم إلغاء اليعاة ذلك

 العتتتام يف دراستتتت م اأن تتتو ممتتت  اليكتتتالوريوة خرجيتتتي متتت  اجمليتتتدي  ةالمليتتت طليتتتا  تقيتتتا -

 نظتتترًا التتتدكتوراه لدراستتتة ئيتتتو  علتتتى احل تتتو  متتت  ومتكنتتتوا م2016/2017 ااكتتتادميي

 التعليميتتتة املعسستتتة تكتتتون أن علتتتى  .املاجستتتتش علتتتى احل تتتو  دون مياشتتتر  العلمتتتي لتفتتتوئ م

 .  عن ا املعل  واالش اطا  الت   ا  ووف  الربنام     ا املعتمد  القادمة ضم 

   .علي ا ح وله سي  علمية درجة لنيا التنافسللمتقدم  جيور ال -

 .م2018/2019جيب تقديم ئيو  إلش مدروط حديث ا  دار للعام ااكادميي  -

أن يتت كر  تته الدرجتتة    اجلامعتتة متت  ئيتتا   تتادرا القيتتو  املقتتدم ئيتتواًل ر يتتًا     جيتتب أن يكتتون  -

 .القيو  يف اليحث عنوان ذكرمع  كادميي ليدأ الدراسةوالعام اا العلمية والت  ص

ا عتتحن  هتت ا يف املمروحتتة الت   تتا  يف واحتتد متت   مدتتروط إلتتش ئيتتو  علتتى احل تتو جيتتب  -

 لعتتتام   ايشتتتنغ) ت تتتني  ضتتتم  التتتورار  هتتت ه ئيتتتا  متتت امل تتتتار متتت  إحتتتدف اجلامعتتتا    

 أن   شتتتريمةفيتتته التتتوارد  لدتتتروططيًقتتتا لو االعتتتحن هتتت ا طتتتي أ اؤهتتتا املرفقتتتةو م 2017

 الدراستتتة أن اليعاتتتة علتتتى احل تتتو   عتتتد تتتتين حتتتا  ويف ا جنليزيتتتة  اللغتتتة الدراستتتة تكتتتون

 االسياب.فأن الورار  ل  تتحما دراسة اللغة م ما كان   ا جنليزية اللغة  غش ستكون

فقتتو ومتت  معسستتة تعليميتتة واحتتد  متت      أن يتضتتم  الملتتب ئيتتوال إلتتش مدتتروط  واحتتدا   جيتتب  -

 .ملغياسو  يعترب الملب املعسسا  املرفقة طي ه ا ا عحن وإال 

 .أن يكون نظام الدراسة وف  االنتظام الكلي ول  يقيا  غش ذلكجيب  -

 .ول  يقيا  غش ذلك ان ي كر يف القيو   ان امل شح حا ا على ئيو  إلش مدروطجيب  -



تعليميتتتة واختيتتتار مستتتمى معسستتتة رفتتتال ئيتتتو  متتت  معسستتتة إ إلغتتتاء أي طلتتتب  يتضتتتم ستتتيتم  -

 لقيو  املرف .املدرجة  اللمعسسة يف النظام مغاير أخرف ة تعليمي

 :املاجستش ملرحلة التقديم شروط

 أن يكون املتقدم ُعماني اجلنسية. -

 سنة. 45أال يزيد عمر املتقدم على  -

شتتت اد  اليكتتتالوريوة  ال تتتادر  متتت  ختتتارا الستتتلمنة متتت  الستتتا قة )معادلتتتة الدتتت ادا   أن تتتتتم -

حتميلتت ا إلك ونيتتًا يف النظتتام    يتتتموأن  تتورار  التعلتتيم العتتالي    ئيتتا دادتتر  املعادلتتة واالعتت ا     

 .يف موئع مركز القيو  املوحد عند التسجيا

جيتتتب أن تكتتتون الدتتت ادا  ال تتتادر  متتت  معسستتتا  التعلتتتيم العتتتالي ا ا تتتة داختتتا الستتتلمنة        -

إرفتتتال  ا ا تتتة  وجيتتتب معتمتتتد  وموثقتتتة متتت  ئيتتتا املديريتتتة العامتتتة للجامعتتتا  والكليتتتا        

 قيو  املوحد.يف موئع مركز ال التسجياالت دي  عند 

أن يكتتتون املتقتتتدم احتتتد الت   تتتا  ال  ويتتتة شتتتاإلًح  حتتتدف الواتتتاد  ال  ويتتتة  إحتتتدف         -

)مبعنتتتى أن يكتتتون تر وي تتتا يف   الستتتلمنةاحلكوميتتتة أو ا ا تتتة دون اجلتتتامعي معسستتتا  التعلتتتيم 

 .احلكومية أو ا ا ة داخا السلمنة  معسسا  التعليم دون اجلامعيإحدف 

عسستتتا  املشتتتاإلًح  حتتتدف الواتتتاد   إحتتتدف    االمنيتتتةن يكتتتون املتقتتتدم احتتتد الت   تتتا    ا -

  السلمنة احلكومية االمنية

يكتتتون املتقتتتدم وئتتت  التستتتجيا حا تتتًح علتتتى  عاتتتة دراستتتية متتت  التتتدفعا  الستتتا قة  تتت ا        أال -

 حتتتا  ويف  املاجستتتتشملرحلتتتة أختتترف متتت  أي ج تتتة   أو منحتتتة أو أي  عاتتتة دراستتتية  الربنتتتام  

 .ملغية اليعاة فستعترب ذلك إلش اكتدا 

  .علي ا ح وله سي  علمية درجة لنيا للمتقدم التنافس حي  ال -

 .2018/2019جيب تقديم ئيو  إلش مدروط حديث ا  دار للعام ااكادميي  -

جيتتب ان يكتتون القيتتو  املقتتدم ئيتتواًل ر يتتًا متت  ئيتتا اجلامعتتة ولتت  يقيتتا ئيتتو  يف  تتيغة  ريتتد      -

 إلش ذلك ويف حا  تقديم إلش ذلك يعترب الملب ملغيًا.االلك وني او 

ا عتتحن  هتت ا يف املمروحتتة الت   تتا  يف واحتتد متت   مدتتروط إلتتش ئيتتو  علتتى احل تتو جيتتب  -

 لعتتتام  شتتتنغ اي) ت تتتني  ضتتتم  التتتورار  هتتت ه ئيتتتا متتت  متتت  إحتتتدف اجلامعتتتا  امل تتتتار    

 أن فيتتته  شتتتريمة  التتتوارد  وطيًقتتتا للدتتتروط  االعتتتحن هتتت ا طتتتي أ اؤهتتتا املرفقتتتةو م 2017

 الدراستتتة أن اليعاتتتة علتتتى احل تتتو   عتتتد تتتتين حتتتا  ويف ا جنليزيتتتة  اللغتتتة الدراستتتة تكتتتون

 فأن الورار  ل  تتحما دراسة اللغة م ما كان  االسياب. ا جنليزية اللغة  غش ستكون



جيتتب أن يتضتتم  الملتتب ئيوًلتتا إلتتش مدتتروط  واحتتد ا فقتتو ومتت  معسستتة تعليميتتة واحتتد  متت         -

 .املرفقة طي ه ا ا عحن وإال سو  يعترب الملب ملغيااملعسسا  

 .ول  يقيا  غش ذلك ان ي كر يف القيو   ان امل شح حا ا على ئيو  إلش مدروطجيب  -

 .أن يكون نظام الدراسة وف  االنتظام الكلي ول  يقيا  غش ذلكجيب  -

معسستتتة  إلغتتتاء أي طلتتتب  يتضتتتم  إرفتتتال ئيتتتو  متتت  معسستتتة تعليميتتتة واختيتتتار مستتتمىستتتيتم  -

 .ة أخرف يف النظام مغاير للمعسسة املدرجة  القيو  املرف تعليمي

   والميية املساعد .الت   ية الد اد -الزمالة) الميية لت   ا  التقديم شروط

 أن يكون املتقدم عماني اجلنسية. -

 .سنة 45 على املتقدم عمر يزيد أال -

 املعادلتتة  دادتتر   ئيتتا متت   الستتلمنة ختتارا  متت   ال تتادر  الستتا قة  كادمييتتةاا الدتت ادا   معادلتتة -

 .التسجيا عند النظام يف إلك ونيًا حتميل ا   وجيبالعالي التعليم  ورار  واالع ا 

 معتمتتتد  الستتتلمنة داختتتا ا ا تتتة العتتتالي التعلتتتيم معسستتتا  متتت  ال تتتادر  الدتتت ادا  تكتتتون أن -

 الت تتتدي  إرفتتتالوأن يتتتتم  ا ا تتتة  والكليتتتا  للجامعتتتا  العامتتتة املديريتتتة ئيتتتا متتت  وموثقتتتة

 .التسجيا عند

 احلكوميتتتة المييتتتة املعسستتتا   إحتتتتتتدف المييتتتة الواتتتاد   حتتتدف شتتتاإلًح املتقتتتدم يكتتتون أن -

 . السلمنتتتة

 يف ذا  اجملتتا   شتتاإلًح  حتتدف الواتتاد    المييتتة املستتاعد  ن يكتتون املتقتتدم احتتد الت   تتا     ا -

   سنتن.املستدفيا  املرجعية أو املعاهد ال حية ملد  ال تقا ع   إحدف 

  تتت ا الستتتا قة التتتدفعا  متتت  دراستتتية  عاتتتة علتتتى حا تتتًح التستتتجيا وئتتت  املتقتتتدم يكتتتون أال -

  .ج ة أي م  دراسية منحة وأ  عاة أي أو الربنام  

 هتتت ا طتتي  املمروحتتة  الت   تتا   احتتد  مدتتروط  إلتتتش ئيتتو   علتتى دم حا تتح  املتقتت أن يكتتون   -

 أن شتتريمةز القيتتو  املوحتتد عنتتد التستتجيا     وحتميلتتة يف نظتتام مركتت   عنتتد التستتجيا  ا عتتحن

 الدراستتتة أن اليعاتتتة علتتتى احل تتتو   عتتتد تتتتين حتتتا  ويف ا جنليزيتتتة  اللغتتتة الدراستتتة تكتتتون

 فأن الورار  ل  تتحما دراسة اللغة م ما كان  االسياب. ا جنليزية اللغة  غش ستكون

 الوحتتد  ردتتيس متت   تتادر اليعاتتا  هتت ه علتتى للتنتتافس ممانعتتة عتتدم خمتتابجيتتب حتميتتا   -

يتتو  املوحتتد عنتتد مبركتتز الق التستتجيا نظتتام يف وفتت  متتا هتتو مدتتار اليتته الحقتتا طتتي هتت ا االعتتحن  

 .التسجيا

 



 

 :املفاضلة شروط

 لكتتتا امل   تتتة املقاعتتتد عتتتدد عتتت  املتتت كور  للدتتتروط املستتتتوفن املتقتتتدمن عتتتدد ريتتتاد  يف حالتتتة

 معيتتار لكتتا النتتوعي الاقتتا ويتفتتاو   جمتمعتتة التاليتتة للمعتتايش وفقتتا تكتتون ااولويتتة فتتإن خت تتص 

 فيمتتا ذكرهتتا التتوارد اار عتتة املعتتايش جممتتو  متت  مئويتتة نستتية  عنتته التعتتيش وجيتتري أهميتتته  حبستتب

 -:  ناء  على ما يلي املرشح علي ا حي ا اليت ا مجالية القيمة حبسب املفاضلة وتكون  عد 

 ت تتتني  يف امل تتتتار  اجلامعتتتا  ئادمتتتة ضتتتم  تكتتتون أن: امل شتتتح   تتتا املقيتتتو  اجلامعتتتة ترتيتتتب: أواًل

 الاقتتتا ويكتتتون التتتورار   ئيتتتا متتت  عن تتتا املعلتتت و   تتتا الدراستتتة  واملو تتتي م2017 لعتتتام   ايشتتتنغ)

 ترتيتتب وفتت  املعيتتار  تت ا املفاضتتلة ئيمتتة وتتفتتاو  ا مجاليتتة  القيمتتة متت % 50 املعيتتار  تت ا التتورني

 . إلي ا املدار القادمة يف امل شح   ا املقيو  اجلامعة

 لعتتتام   ايشتتتنغ) لت تتتني  معهتتتا اختتتر وفقتتتا امل شتتتح من تتتا املت تتترا اجلامعتتتة مستتتتوف: ثانيتتتًا

 إلي تتا املدتتار للمفاضتتلة ا مجاليتتة القيمتتة متت  %15 املعيتتار  تت ا التتورني الاقتتا يكتتون حبيتتث م2017

 .أعحه

 أو ال اكميتتة النقتتاط نظتتام وفتت  امل شتتح علي تتا ح تتا جامعيتتة شتت اد  آلختتر ال اكمتتي املعتتد : ثالاتتًا

 متتت  %20 الضتتتا و  تتت ا التتتورني الاقتتتا يكتتتون حبيتتتث ااختتترف  التعليميتتتة اانظمتتتة يف يعاد تتتا متتتا

   .أعحه إلي ا املدار املفاضلة لنسية ا مجالية القيمة

 املعيتتار  تت ا التتورني الاقتتا يكتتون حبيتتث دراستتته اململتتوب الت  تتص جمتتا  يف العمليتتة ا تترب : را عتتًا 

   .أعحه إلي ا املدار للمفاضلة ا مجالية القيمة م  51%

 

 

 

 

 



 :اململو ة املستندا 

 علتتتى  واملاجستتتتش  لتتتدكتوراه ا ملتتترحليت للتستتتجيا  التقتتتدم يف اآلنفتتتة التتت كر  الدتتتروط  إىل  ا ضتتتافة

 :التالية املستندا  توفش لليعاة املتقدم

 ملعهتتتتتتا للمتقتتتتتتدم اململو تتتتتتة املستتتتتتتندا 

 الدكتوراه

 ملعهتتتتتتا للمتقتتتتتتدم اململو تتتتتتة املستتتتتتتندا 

 املاجستش

ا  تتتدار حتتتديث  مدتتتروط إلتتتش ئيتتتو  -

 هتتتت ا يف املمروحتتتتة الت   تتتتا  احتتتتد

 اجلامعتتتتتا  لقادمتتتتتة ووفقتتتتتًا ا عتتتتتحن

 ضتتتم  التتتورار  هتتت ه ئيتتتا متتت  امل تتتتار 

 م 2017 لعتتتتتام  شتتتتتنغ اي) ت تتتتتني 

 .االعحن ه ا مرف  أ اؤها الوارد 

 .املفعو  ساري السفر جوار م   ور  -

 كدتتت    تتتا مرفقتتتا اليكتتتالوريوة شتتت اد  -

 .الدرجا 

 كدتتتت    تتتتا مرفقتتتتا املاجستتتتتش شتتتت اد  -

 .الدرجا 

املتتتعهح  ال تتتادر  متتت  ختتتارا    معادلتتتة -

 املعادلتتتتة دادتتتتر  ئيتتتتا متتتت  الستتتتلمنة

 العالي   التعليم  ورار  واالع ا 

 معسستتتتتا  متتتتت  ال تتتتتادر  الدتتتتت ادا  -

 الستتلمنة داختتا ا ا تتة العتتالي التعلتتيم

 متتت  وموثقتتتة معتمتتتد  تكتتتون أن جيتتتب

 للجامعتتتتتتا  العامتتتتتتة املديريتتتتتتة ئيتتتتتتا

 رفتتتتتتالإ وجيتتتتتتب ا ا تتتتتتة والكليتتتتتتا 

 يف التستتتتتجيا وئتتتتت  عنتتتتتد الت تتتتتدي 

 .املوحد القيو  مركز

 القمتتتتا  يف يعمتتتتا املتقتتتتدم أن حتتتتا  يف -

 املستتتتتتاهمة ذا  والدتتتتتتركا  احلكتتتتتتومي

 عتتتدم خمتتتاب تقتتتديم عليتتته احلكوميتتتة 

  تتتادر اليعاتتتا  علتتتى للتنتتتافس ممانعتتتة

 التتترديس-التتتورير) الوحتتتد  ردتتتيس متتت 

علتتتتتى ان يكتتتتتون حتتتتتديث    التنفيتتتتت ي

 حتتتديث اال تتتدار  مدتتتروط إلتتتش ئيتتتو  -

 هتتتت ا يف املمروحتتتتة الت   تتتتا  احتتتتد

 اجلامعتتتتتا  لقادمتتتتتة ووفقتتتتتًا ا عتتتتتحن 

 ضتتتم  التتتورار  هتتت ه ئيتتتا متتت  امل تتتتار 

 م 2017 لعتتتتتام  شتتتتتنغ اي) ت تتتتتني 

 .االعحن ه ا مرف  أ اؤها الوارد 

 .املفعو  ساري السفر جوار م   ور    -

  .ش اد  الد لوم العام -

 كدتتت    تتتا مرفقتتتا اليكتتتالوريوة شتتت اد  -

 .الدرجا 

 ئيتتتا متتت  اليكتتتالوريوة شتتت اد  معادلتتتة -

  تتتتتورار  واالعتتتتت ا  املعادلتتتتتة دادتتتتتر 

 العالي التعليم

 معسستتتتتا  متتتتت  ال تتتتتادر  الدتتتتت ادا  -

 الستتلمنة داختتا ا ا تتة العتتالي التعلتتيم

 متتت  وموثقتتتة معتمتتتد  تكتتتون أن جيتتتب

 للجامعتتتتتتا  العامتتتتتتة املديريتتتتتتة ئيتتتتتتا

 إرفتتتتتتال وجيتتتتتتب .ا ا تتتتتتة والكليتتتتتتا 

 يف التستتتتتجيا وئتتتتت  عنتتتتتد الت تتتتتدي 

 .املوحد القيو  مركز

 القمتتتتا  يف يعمتتتتا املتقتتتتدم أن حتتتتا  يف -

 املستتتتتتاهمة ذا  والدتتتتتتركا  احلكتتتتتتومي

 عتتتدم خمتتتابعليتتتة تقتتتديم  احلكوميتتتة 

  تتتادر اليعاتتتا  علتتتى للتنتتتافس ممانعتتتة

 التتترديس-التتتورير) الوحتتتد  ردتتتيس متتت 

علتتتتتى ان يكتتتتتون حتتتتتديث    التنفيتتتتت ي

ويتت كر فيتته   ا  تتدار يف وئتت  التستتجيا  

 .العام ااكادميي لليعاة



ويتت كر فيتته   ا  تتدار يف وئتت  التستتجيا  

 العام ااكادميي لليعاة.

  عليتتتتته يعمتتتتتا ال املتقتتتتتدم أن حتتتتتا  يف -

 القتتوف ستتجا هيئتتة متت  خمتتاب تقتتديم

علتتتتى ان  يعمتتتتا ال  أنتتتته يفيتتتتد العاملتتتة 

يكتتتتتتون حتتتتتتديث ا  تتتتتتدار يف وئتتتتتت    

 التسجيا.

 القمتتتتا  يف يعمتتتتا املتقتتتتدم أن حتتتتا  يف -

 متتتت  خمتتتتاب تقتتتتديم عليتتتته ا تتتتا  

  أنتته يفيتتد العاملتتة القتتوف ستتجا هيئتتة

عتتتا ان يكتتتون  ا تتتا  القمتتتا  يف يعمتتتا

 حديث ا  دار يف وئ  التسجيا.

 وحيتتتدد ال اتيتتتة ستتتشته امل شتتتح يرفتتت  -

 وا تتتتربا  العمتتتتا مكتتتتان خح تتتتا متتتت 

  .العملية

 القمتتتتا  يف يعمتتتتا املتقتتتتدم أن حتتتتا  يف -

 املستتتتتتاهمة ذا  والدتتتتتتركا  احلكتتتتتتومي

 متتت  خمتتتاب تقتتتديم عليتتته احلكوميتتتة 

 ا تتترب  ستتتنوا   تتته ميينتتتُا عملتتته ج تتتة

علتتى ان يكتتون حتتديث ا  تتدار     العمليتتة

 يف وئ  التسجيا.
 

 عليتتتتته  يعمتتتتتا ال املتقتتتتتدم أن حتتتتتا  يف -

 القتتوف ستتجا هيئتتة متت  خمتتاب تقتتديم

علتتتتى ان  يعمتتتتا ال  أنتتتته يفيتتتتد العاملتتتة 

يكتتتتتتون حتتتتتتديث ا  تتتتتتدار يف وئتتتتتت    

 التسجيا.

 القمتتتتا  يف يعمتتتتا املتقتتتتدم أن حتتتتا  يف -

 متتتت  خمتتتتاب تقتتتتديم عليتتتته  ا تتتتا 

  أنتته يفيتتد العاملتتة القتتوف ستتجا هيئتتة

  تتتته ميينتتتتُا ا تتتتا  القمتتتتا  يف يعمتتتتا

 علتتتى ان يكتتتون العمليتتتة ا تتترب  ستتتنوا 

 حديث ا  دار يف وئ  التسجيا.

   .ال اتية سشته امل شح يرف  -

 القمتتتتا  يف يعمتتتتا املتقتتتتدم أن حتتتتا  يف -

 املستتتتتتاهمة ذا  والدتتتتتتركا  احلكتتتتتتومي

 متتت  خمتتتاب تقتتتديم عليتتته احلكوميتتتة 

 ا تتترب  ستتتنوا   تتته ميينتتتُا عملتتته ج تتتة

علتتى ان يكتتون حتتديث ا  تتدار     العمليتتة

 يف وئ  التسجيا.
 

 

 اجلوانتتب يف و تتااخص الك ونيتتًا الوثتتاد  حتميتتا عنتتد الدئتتة مراعتتا  ضتترور  إىل التتورار  تنتتوه كمتتا

 :التالية

 تتيغة املستتتندا  حتميتتا   PDF 512) عتت  ملتت  كتتا حجتتم يتجتتاور أال علتتى إلتتش ال فقتتو 

KB.  

 ا امل  ص املكان يف وثيقة كا حتميا . 

 العملية وخرباته الدراسية ومعهحته الملب مقدم ع  ال حيحة الييانا  توفش  . 

 

 



 

 

  هامة: مححظا 

تقتتديم  احلكوميتتة  املستتاهمة ذا  والدتتركا  احلكتتومي القمتتا  يف العتتاملنعلتتى كافتتة املتقتتدمن    .1

ة ) أعلتتى ستتلم  الوحتتد  ردتتيس متت   تتادر اليعاتتا  علتتى للتنتتافس ممانعتتة عتتدم خمتتاب

التتورير   –علتتى ستتييا املاتتا  ولتتيس احل تتر       املعسستتة التتيت يعمتتا   تتا   

علتتتى ان يكتتتون حتتتديث ا  تتتدار يف     اامتتتن العتتتام  التتترديس التنفيتتت ي 

العتتتام الت  تتتص املتتتراد دراستتتته واملعهتتتا و ويتتت كر فيتتتهوئتتت  التستتتجيا 

 ذلك.ول  يعتد  غش  ااكادميي لليعاة

 

يلتتتتزم امليعتتتو  التتت ي تقتتترر اللجنتتتة الرديستتتية  دار  الربنتتتام  التتتوط  للدراستتتا  العليتتتا إن تتتاء       .2

لتته وتتتتوىل الوحتتد  التتيت يعمتتا   تتا و التنستتي       ستتداد كافتتة امليتتالص التتيت  تترف    الدراستتية  عاتتته

 مع دادر  الدعون املالية    ه الورار  اس داد امليالص املدار الي ا وذلك يف احلاال  التالية:  

 

 اذا فقد كا أو  عض الدروط الحرم توافرها  يفاده طيقا   ا ا عحن. -

 إذا ثي  انه أساء جملتمعه أو لوطنه أو حلكومته. -

 ع  اليعاة الدراسية أو اجا إجراءات ا ع  املواعيد اليت حتددها الورار . اذا ختل  -

 إذا أخف  يف دراسته أو جتاور املد  الكلية احملدد  لحنت اء م  الدراسة. -

ة متت  ئيتتا  مستتيق أو  لتتد الدراستتة دون موافقتتة  ئتتام  تغتتيش الت  تتص الدراستتي أو اجلامعتتة      إذا -

 .اللجنة امل ت ة

  تقرها اللجنة الرديسية  دار  الربنام  تستدعي ان اء اليعاة.     أي أسياب أخرف -

   

 املستتتتتندا  قتتتتصن أو أعتتتتحه لي تتتتاإ املدتتتتار الوثتتتتاد  حتميتتتتا طريقتتتتة يف خمتتتتأ أي ورود حتتتتا  يف .3

ولتتت  يتتتتم التوا تتتا متتتع   ذلتتتك مستتتعولية تتحمتتتا لتتت  التتتورار  نفتتتإ  النظتتتام  احململتتتةو اململو تتتة

 .  يةمستوف  إلش ا الملي ويعترب طليات م الستكما   أ حاب العحئة

 تلتتك المليتتتا   لغتتتاءإ ستتيتم  ذلتتتك  حتتدو  حتتتا  ويف خت تتص   متتت  اكاتتر  طليتتته امل شتتح  يكتترر  أال .4

 ول  يتم السماح للم شح الدخو  للمنافسة.   ن اديا



متتت  ختتتارا  ال تتتادر متتتعهحت م الدراستتتية اململو تتتة ملعادلتتتة  للمتتتد  الزمنيتتتةاملتقتتتدمن  مراعتتتا  .5

 .العالي التعليم  ورار  واالع ا  املعادلة دادر  ئيا م السلمنة 

إال يف اضتتي  احلتتدود وستتيتم عتترت طلتتب التأجيتتا     تأجيتتا الدراستتة  ل أي طلتتبالنظتتر يف  لتت  يتتتم  .6

 علتتتى اللجنتتتة الرديستتتية  دار  الربنتتتام  التتتوط  للدراستتتا  العليتتتا لدراستتتة الملتتتب واليتتت  فيتتته     

 وللجنة احل  يف رفض أي طلب تراه ال يستدعي التأجيا.

 .كان  ااسياب اتغيش الت  ص أيو أ ل  يتم النظر يف أي طلب متديد لليعاة الدراسية .7

أو أدىل  ا عتتتتحن هتتت ا  يف التتتوارد   لدتتتتروطل خمالفتتتته  ثيتتت   إذا ملغيتتتتًا اليعاتتتة  يف ال شتتتيح  يعتتتترب  .8

 .    املتقدم  ييانا  إلش  حيحة

 مبعسستتة لتته املتقتتدم للمعهتتا مدتتروط إلتتش ئيتتو  علتتى احل تتو  املتقتتدمن مجيتتع علتتى يدتت ط .9

 لعتتتام   ايشتتتنغ) لت تتتني  وفقتتتا التتتورار  ئيتتتا متتت  امل تتتتار  اجلامعتتتا  ضتتتم  تكتتتون تعليميتتتة

 .  م2017

 تته تتتاريأ  تتدأ ون ايتتة الربنتتام     ميينتتاللدراستتة امتتاب القيتتو    الزمنيتتة احملتتدد املتتد  جيتتب ذكتتر  .10

   الدراسي وف  اانظمة املعمو    ا يف  لد الدراسة.

املتتتزوجن التت ي  تيلتتص متتد  دراستتت م ثتتح  ستتنوا  فمتتا فتتول          هالتتدكتورايستتمح فقتتو لمليتتة    .11

وطليتتتة الت   تتتا  المييتتتة املتتتتزوجن التتت ي  تيلتتتص متتتد  دراستتتت م ثتتتح  ستتتنوا  فمتتتا فتتتول      

حيتتث ستتتتحما التتورار  م تتاري  التأشتتشا  وتتت اكر     الدراستتة  استترهم مع تتم اىل  لتتد    ا تتمحاب

متتت  خم تتتص المالتتتب الدتتت ري   %25للتتتزوا وثحثتتتة متتت  أوالده وي تتتر   تتتم    الدوريتتتة الستتتفر

   .كعحو  روجية

ال حيتت  للحا تتا علتتى  عاتتة دراستتية ضتتم  هتت ه اليعاتتا  للستتنوا  املاضتتية ومتت  ثتتم   ئمع تتا             .12

 اي سيب م  ااسياب الدخو  للتنافس مر  اخري ضم  ه ا الربنام . 

ولتت  2018/2019جيتتب ارفتتال ئيتتو  إلتتش مدتتروط ر تتي وحتتديث ا  تتدار للعتتام ااكتتادميي         .13

  غش ذلك. يعتد

الدراستتية إعتيتتارا متت  تتتاريأ إعتتحن النتتتاد  للمستتتوفن والتت ي       ييتتدأ  تتر  خم  تتا  اليعاتتة    .14

دراستتت م وئتتاموا  تتدفع   اولتت  يتتتم  تتر  ايتتة تعويضتتا  ملتت   تتدأو     لليعاتتة وئتتع علتتي م االختيتتار  

 ميالص مقا ا التحائ م  الدراسة ئيا التاريأ املدار اليه.   

 

 

 



 وتوزيع المقاعد لبعثات الدراسات العليا للبرنامج الوطني المعتمدةالتخصصات 
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 Master -ماجستير Phd -دكتوراه
 Medical -تخصصات طبية

Specialties  

71 79 - 



 التخصصات في مجاالت علوم الشرطة واألمن / المجاالت العسكرية

 منيمالق اع ايةيطترط أن يكون المتقد  ي مل 

PROGRAMMES IN THE AREAS OF LAW ENFORCEMENT AND POLICE SCIENCES  

 Omani nationals who aim to competitively apply for one of the following programmes must already 

work as a Law Enforcement Officer in a Government organisation 

 

     

  

 رمز البرنامج

 مسمى التخصص باللغة العربية
مسمى التخصص باللغة 

 اإلنجليزية

 العدد المطلوب

 ماجستير دكتوراه ماجستير دكتوراه

- MS112 فحص ال مو  ةالمخدراا 

Substance Abuse 

Studies (specialise in 

learning how to 

identify, manage and 

treat individuals who 

are drug-impaired/ 

have addictive 

behaviors)   

- 1 

- MS113 فحص البصمة الوراثية 
DNA Analysis/Testing 

or DNA Profiling 
- 1 

PH114 MS114 علم جنائي Forensic Science 1 1 

- MS115 الكيمياء الجنائية Forensic Chemistry - 1 

- MS107 ثار الحرائقفحص آ 

Fire (Scene) 

Investigation 

(specialise in 

Investigation or 

Analysis of Fires)   

- 1 

- MS120 العلوم الجمركية 
Customs 

Administration  
- 1 



 التخصصات في مجال العلوم الطبيعية والفيزيائية 

PROGRAMMES IN THE AREAS OF NATURAL, PHYSICAL And LIFE SCIENCES 

  

 رمز البرنامج
مسمى التخصص 

 باللغة العربية
 مسمى التخصص باللغة اإلنجليزية

 العدد المطلوب

 ماجستير دكتوراه ماجستير دكتوراه

- MS1900 اةحصا  الت ب قي Applied Statistics - 1 

PH1901 MS1901 
ح ا  الجل  ة ةعلا اي

 البرةت ناا

Molecular Biology and/or 

Protein Science or Protein 

Structure 

1 1 

PH1902 - 
تحل ل الج ناا 

 ةال فراا

Genetics and/or Genomics 

(specialise in genetic 

analysis/testing and/or 

genomics of diseases/genetic 

disorders caused by gene 

mutations) 

1 - 

- MS1903   ال اقة الطم  ةعلو 

Renewable or Sustainable 

Energy (specialise in solar 

energy)  

- 1 

- MS1904 
الموارد ال ب   ة 

 ةال وا ل

Natural Resources (including 

liquid natural resources) 
- 1 

PH1905 MS1905 
ح ا  البطرية اي

 ةمحوث ال رطان

 Human Biology and Cancer 

 Research 
2 1 

- MS1906 علو  الترمة  Soil Science  - 1 

- MS1908 التقن ة الح وية Biotechnology - 1 
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  التخصصات في مجال تكنولوجيا المعلومات

PROGRAMMES IN THE AREA OF INFORMATION TECHNOLOGY 

 رمز البرنامج
مسمى التخصص باللغة 

 العربية
 مسمى التخصص باللغة اإلنجليزية

 العدد المطلوب

 ماجستير دكتوراه ماجستير دكتوراه

PH219 MS219 القكا  االص ناعي  Artificial Intelligence 1 1 

- MS220 لبكاا الحاسوب  Computer Networks - 1 

- MS222  الضخمة علو  الب اناا Big Data  - 1 

- MS223 حوسبة ال رعة الفا قة 
High Performance 

Computing 
- 1 

PH116 MS116 
السحابي واإلدارة  مناأل

 لكترونيةاإل

Cyber Security and 

Management 
1 1 

- MS117 
تحليل البيانات للذكاء 

 االلكتروني

Data Analysis for Business 

Intelligence 
- 1 

- MS118 
والقياسات أمن المعلومات 

 الحيوية

Information Security and 

Biometrics 
- 1 

- MS119 التشفير االلكتروني 

Cryptography (specialise 

in encryption of electronic 

information or data) 

- 1 

- MS1113 كتروني إللنشر اال 

Publishing (specialise in 

electronic or digital 

publishing) 

- 1 
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 التخصصات في المجاالت الهندسية والتقنيات ذات الصلة

PROGRAMMES IN THE AREAS OF ENGINEERING AND RELATED TECHNOLOGIES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

مسمى  رمز البرنامج

التخصص 

 باللغة العربية

مسمى التخصص باللغة 

 اإلنجليزية

 العدد المطلوب

 ماجستير دكتوراه ماجستير دكتوراه

PH725 MS725 الطواطئ هندسة Coastal Engineering  1 1 

PH726 MS726 
الحرا ق  هندسة

 ةاالنفجاراا

Fire and Explosion 

Engineering  
1 1 

- MS727 

هندسة المعدات 

أو  الطبية

الهندسة الحيوية 

 الطبية

 Medical Device 

Engineering or 

Biomedical 

Engineering (specialise 

in  the development and 

quality control of 

medical devices) 

- 1 

- MS728 هندسة التعدين 

 

Mining Engineering 

 

- 2 



 التخصصات في مجال الزراعة والبيئة والدراسات ذات الصلة 

PROGRAMMES IN THE AREAS OF AGRICULTURE, ENVIRONMENT AND RELATED AREAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 رمز البرنامج

مسمى التخصص باللغة 

 العربية

مسمى التخصص باللغة 

 اإلنجليزية

 العدد المطلوب

 دكتوراه
 ماجستير

 
 ماجستير دكتوراه

- MS517 ح ا  الما  ةترم ة اي 

Aquaculture and 

Fisheries (specialise 

in fish farming) 

- 1 

- MS519 الزراعة المائية  Hydroponics - 1 

PH520 MS520 انتاج نباتي 
Plant Breeding & 

Production 
1 1 

PH522 MS522  انتاج حيواني 
Animal Husbandry 

(Breeding)  
1 1 

- MS516 إدارا الح اا البرية 

 Wildlife 

Management & 

Conservation  

- 1 



 التربويةالتخصصات في المجاالت 

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 Educational Institution 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رمز البرنامج
مسمى التخصص باللغة 

 العربية

التخصص باللغة مسمى 

 اإلنجليزية

 العدد المطلوب

 ماجستير دكتوراه ماجستير دكتوراه

PH1415 MS1415  علا النفس الترمو  
Educational 

Psychology  
1 1 

PH1416 MS1416 الق ادا الترموية 
Educational 

Leadership 
1 1 

PH 1417 MS1417 
لراف التقويا أة اة

 الترمو 

Educational 

Assessment/ 

Evaluation and/or 

Monitoring  

1 1 

- MS1418 عال  ترمو إ 

Media or 

Educational Policy 

Studies (specialise in 

communication with 

the public or third 

parties about 

Education) 

- 1 

- MS1421  ال لو  طرق تدريس 

Science Education 

(specialise in  

pedagogy of science 

teaching methods & 

techniques) 

- 1 

- MS1422 
ص وماا الت لا 

 للرياض اا 

Inclusive Education 

(specialise in   

enhancing the 

learning 

experience of those 

with learning 

difficulties in 

mathematics or 

dyscalculia) 

- 1 

- MS1424  الفنون التطك ل ة 
Visual Arts for 

Education  
- 1 



  التخصصات في مجال اإلدارة والمعامالت التجارية

 PROGRAMMES IN THE AREAS OF MANAGEMENT, FINANCE AND BUSINESS  

 

 رمز البرنامج
مسمى التخصص باللغة 

 العربية

مسمى التخصص باللغة 

 اإلنجليزية

 العدد المطلوب

 ماجستير دكتوراه ماجستير دكتوراه

- MS2000 المالي  داالقتصا    Financial Economics  - 1 

- MS2001 
التخ  ط اةدار  

 ةاالسترات جي

Strategic Management 

and Planning 
- 1 

- MS2002 
ةإدارا المخاطر التام ن 

 المال ة

Insurance & Financial 

Risk Management 
- 1 

- MS2003 خالقيات العملأ Business Ethics  - 1 

- MS2005 سالميةإلصيرفة اال Islamic Banking  - 1 

- MS2007 التخ  ط ال  احي Tourism Planning - 1 

PH2008 MS2008 
إدارا التدريف ةالتأه ل 

 ةاةدارا المؤس  ة 

Educational Training and 

professional 

Development and  

Management 

(Leadership Studies) 

1 1 

- MS2009 عماأريادا اي Entrepreneurship - 1 

- MS949 مراض الوما  ةإدارا اي Epidemiology (focus on 

Management) 
- 1 

- MS929 
/ إدارا  التخ  ط الرياضي

 الف ال اا الرياض ة 

Sport Management /  

Sport Event 

Management 

- 1 

- MS969 إدارا المخلفاا 
Waste Management 

- 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واألسرة التخصصات في مجال المجتمع والثقافة

 PROGRAMMES IN THE AREA OF SOCIAL SCIENCES 

- MS979 إدارا المرةر ةالطوارع 
Road and Traffic 

Management 
- 1 

- MS989 إدارا الب اناا المكان ة 
Spatial Data 

Management 
- 1 

- MS959 إدارا انطا اا Construction 

Management 
- 1 

- MS939 إدارا ال  احة  Tourism Management - 1 

 رمز البرنامج
مسمى التخصص باللغة 

 العربية

مسمى التخصص باللغة 

 اإلنجليزية

 العدد المطلوب

 ماجستير دكتوراه ماجستير دكتوراه

- MS816 علم اآلثار Archaeology - 1 

- MS807 حقوق اةن ان قانون Human Rights Law - 1 

- MS803 القانون الدةلي الجنا ي 
International Criminal 

Law 
- 1 

- MS804 
 قانون الملك ة الفكرية

 

Intellectual Property 

Law 
- 1 

- MS805  قانون مرا ا االختراع Patent Law - 1 

- MS818 االقتصاد الدةلي International Economics - 1 

PH819 MS819 القانون الدستوري Constitutional Law 1 1 

- MS820 ال  اساا االقتصادية Economic Policy - 1 

- MS830  مكافحة الف اد  Anti-Corruption - 1 

- MS831  الديمو راف ة االعتماع ة Social Demography  - 1 

PH832 MS832 التوحد  Autism 1 1 

PH833 MS833 ارلاد اة اةعاقة Habilitation or Disability 

Studies (specialise in 
1 1 
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supporting people with 

disabilities to attain, 

keep or improve skills 

for daily living) 

PH834 MS834 عالج سلوكي  Behavioural Therapy 1 1 

PH835 MS835 عالج ن ق 
Speech & Language 

Therapy  
1 1 

PH840 MS840 رعاية ال فولة المبكرا 

Early Childhood 

Education (specialise in 

child and youth care)   

1 1 

- MS845  رعاية كبار ال ن 

Geriatric Care or 

Gerontology (specialise 

in care of elderly people) 

- 1 

- MS850 دراساا سكان ة Demography  - 1 

- MS860 
علا الج ودي  ا ةرسا 

 الخرا ط
Geodesy and Cartography - 1 

- MS870 ال القاا الدةل ة International Relations  - 1 



 ACADEMIC PROGRAMS : كاديميةالتخصصات في المجاالت األ

 ةيطترط أن يكون المتقد  ي مل أكاديمي مإحدى مؤس اا الت ل ا ال الي الحكوم ة أة الخاصة مال ل نة

 ةالجام اا الحكوم ة ةالخاصة داخل ال ل نة  مم نى أن يكون المتقد  ي مل أكاديم اً في الكل اا 

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. 

 المجالرمز 
 نجليزيةباللغة اإل المجال باللغة العربية المجال

 العدد المطلوب

 دكتوراه دكتوراه

PH1100 ةاالعماأ  اإلدارة والتجارة Management and Business 6 

PH1101 التربية Education 6 

PH1102 الثقافة والمجتمع Society and Culture 5 

PH1103 
الزراعة والبيئة والعلوم المرتبطة 

 بها

Agriculture, Environment and Related 

Studies 
2 

PH1104 الصحة Health Sciences and technologies 10 

PH1105 ال لو  ال ب   ة ةالف ليا  ة Natural and Physical Sciences 5 

PH1106  ال مارا ةاةنطا Architecture and Building 1 

PH1107 الفنون اةمداع ة Creative Arts 4 

PH1108  ةالتكنولوع ا المرتب ة مهاالهندسة Engineering and Related Technologies 5 

PH1109 تكنولوع ا الم لوماا Information Sciences and Technology 6 

 

 

 

 

 

 



 التخصصات الطبية للحصول على مؤهل االختصاص والزمالة

MEDICAL SPECIALTIES: RESIDENCY AND FELLOWSHIP   

  

  رمز البرنامج
مسمى التخصص 

 باللغة العربية
 مسمى التخصص باللغة اإلنجليزية

  زمالة اختصاص

RE040 FE040   التخدير Anaesthesia  

  Biochemistry الكيمياء الحيوية   

  Cardiac Surgery جراحة القلب   

 Dermatology الجلد   

  Emergency Medicine طب الطوارئ   

 ENT أنف واذن وحنجرة    

  Family Medicine طب االسرة    

  General Medicine جراحة عامة    

  Hematopathology باثولوجيا الدم    

  Histopathology التشريح   

  Internal Medicine الطب الباطني    

   Neurology علم االعصاب    



 

 التخصصات الطبية للحصول على مؤهل االختصاص والزمالة

MEDICAL SPECIALTIES: RESIDENCY AND FELLOWSHIP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  رمز البرنامج

مسمى التخصص 

 باللغة اإلنجليزية
 مسمى التخصص باللغة العربية

  زمالة اختصاص

  Neurosurgery جراحة االعصاب    

   
أمراض النساء 

 والوالدة

OBGYN 

(Obstetrics and Gynaecology) 

 جراحة الوجه والفكين   
OMFS   

(Oral and Maxillofacial Surgery) 

  Ophthalmology طب العيون   

 Orthopedics جراحة العظام   

 Paediatrics طب األطفال   

 Plastic and Reconstructive Surgery الجراحة التجميلية   

 Psychiatry الطب النفسي   

 Radiation Oncology العالج االشعاعي   

 Radiology االشعة   

   
جراحة المسالك 

 البولية
Urologic Surgery 

 Medical Oncology طب األورام   

   
جراحة االوعية 

 الدموية
Vascular Surgery 

 Dental Surgery االسنان جراحة   
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 المجاالت الطبية المساعدةالتخصصات في 

PROGRAMMES IN ALLIED HEALTH SCIENCES 

  مال ل نةأة الم اهد الصح ة  مأحد الم تطف اا المرع  ةةيطترط أن يكون المتقد  ي مل 

Applicants who aim to competitively apply for one of the following programs, must already be employed at one of 

the Reference Hospitals or at one of the Medical Institutions in the Sultanate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رمز البرنامج
مسمى التخصص باللغة 

 العربية

باللغة مسمى التخصص 

 اإلنجليزية

 العدد المطلوب

 ماجستير دكتوراه ماجستير دكتوراه

- MAH331 االكل ن كي التمريض Clinical Nursing - 4 

- MAH332 ةاالكل ن ك   ص دلةال Clinical Pharmacy - 1 

- MAH333 
 الصحة ال امة

   اقتصادياا الصحة   

General Health  

(Health Economics)  
- 1 



 تنويه

 تتتدئي  مرحلتتة عتترب وستتيمر   عاتتة تتو  امل شتتح علتتى  ح يعتتترب المتت  ئيتتا التتورار    الملتتب ئيتتو 

واحل تتتو  علتتتى  احملتتتدد  الدتتتروط استتتتيفاء متتت  التأكتتتد حالتتتة ويف .الورار امل ت تتت   تتت ئيتتتا متتت 

 مركتتز ئيتا  مت   الق تتش  الن تية  الرستادا  طريت   عتت  االختيتار  علتي م  وئتع  متت  إ تح   ستيتم  اليعاتة 

 ذكرهتتا التتوارد لدتتروطل خمالفتتته تتتين إذا ذلتتك  عتتد طلتتب أي إلغتتاء التتورار  حتت  ومتت  املوحتتد  القيتتو 

 متتعهحت م مجيتتع معادلتتة املتقتتدمن  مجيتتع علتتى  تتأن علمتتًا .ااستتياب كانتت  وم متتاطتتي هتت ا ا عتتحن 

 متت  معهتتا أي معادلتتة عتتدم اتضتتح حتتا  ويف  تتالورار   واالعتت ا  املعادلتتة دادتتر  ئيتتا متت  الدراستتية

     . دكا تلقاديملغي ا  تسجيل م عتربفي  ممعهحت

 :  التالية الو لة خح  م  التسجيا يرجى

https://apps.heac.gov.om/PGStudent/faces/PGStudentRegisteration.jspx 

 

   م2017الجامعات المختارة للبرنامج الوطني للدراسات العليا من قائمة شنجهاي 

 

 ا تتتتات  رئتتتتم علتتتتى  تتتتالورار  االت تتتتا  مركتتتتز متتتتع التوا تتتتا يرجتتتتى املعلومتتتتا  متتتت  وملزيتتتتد

 الاانيتتة الستتاعة حتتتى  تتياحًا الاامنتتة الستتاعة متت  استفستتاراتكم يستتتقيا والتت ي  24340900)

  .ا رًا

 

 . للجميعتتمنى ورار  التعليم العالي جلميع املتقدمن التوفي  
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