
 
 

 م2222مقدمة من معهد مسقط للتدريب للعام الدراسية المنح ال
 

( منح دتلسرررررعة ممدمة من 6أن تالن عن توفر عدد ) –لمالديرية لماامة مللاثات  –يسرررررر  التع لم العا لماامب  لملعل لمالالب  لر   ات     
 م فالى من يجد فب نفسه لمرغلة فب لم رشح مهذه لمالنح لم مدم بطلله  فمًا مل فاصيل لم امعة:2222ماهد مسمط مل دتيب ملاام 

 
عدد  الدولة المؤهل التسلسل

 المنح

 الجامعة التخصص

اللغة  6 بولندا الماجستير 1

 االنجليزية

Warsaw 

 أو

Gdansk 

 
 مميزات المنحة:
المخصوووصوووات اللوووهرية للذلكة سف  أا ر سووو ر سف د ن تعالل أي ملامغ مامعة أخرى مثل:  الرسوووام الدراسوووية بقط لل ر ام تشرررالل لمالنح 

 فغيرها. رسام  قديم الذلب للجامعة فرسام التأشيرة ف كاليف المعيلةسف  رسام التامين الصحي
 :  آلية التسجيل

 على جالعع لمال رشعين لم مدم بطللاتها إم  ر نعًا من خالل لمنظام لإلم  ر نب لم ابع مالركز لممبول لمالوحد. 
 :بترة التسجيل 
حد األيوم  (   وقيت مسمط من00.22 ح ى لمساعة لمثانعة ظهرل ) م22/22/2222األحد الماابق ي اح لم سجيل لع لاتًل من صلاح يوم  

 م.5/22/2222الماابق 
 

 شرفط التقديم للماجستير:
 أن يكون لمال مدم ُعالانب لمجنسعة. -
 سنة  04أر يزيد عالر لمال مدم عن  -
(  من يا د بأي IELTS( فب لخ لات تعديد مسررررررررررررر وى لمل)ة لرنجليزية )6.0أن يكون لمال مدم حاصررررررررررررراًل على مادل ر يمل عن ) -

 على أن يكون صامعًا مالدع ر تمل عن س ة أشهر عند  قت  دء لم سجيل.لخ لات آخر فب تعديد لمالس وى إر ما ذكر أعاله. 
 .أر يمل لمالادل لم رلكالب فب شهادع لملكاموتيوس عن تمدير جيد -
 أن يكون خريج م)ة إنجليزية فب شهادع لملكاموتيوس. -
لمشررررررهادلت لمسررررررابمة )شررررررهادع لمد لومس شررررررهادع لملكاموتيوس( لم ررررررادتع من خات  لمسررررررلطنة من قبل دل رع لرع رل  أن ت ا ماادمة  -

 ماادمة لمالؤهالت  والتع لم العا لماامب  لملعل لمالالب  لر   ات،  يجب إتفاق شرررهادع لمالاادمة عند لم سرررجيل بالوقع مركز لممبول 
 لمالوحد.



سررررررسررررررات لم العا لماامب لمساصررررررة دلخل لمسررررررلطنة موممة من قبل لمالديرية لماامة ملجاماات أن ت ون لمشررررررهادلت لم ررررررادتع من مؤ  -
  لم لعات لمساصة،  يجب إتفاق لم وميق عند لم سجيل بالوقع مركز لممبول لمالوحد.

يجرررررب إتفررررراق جالعرررررع كشرررررو  لمررررردتجات فرررررب حرررررال كررررران لمال مررررردم حاصرررررل علرررررى دتجرررررة لمرررررد لوم لمجررررراماب أ ًر  مرررررن مرررررا  لصرررررل  -
لكررررراموتيوس،  فرررررب حرررررال عررررردم إتفررررراق كشرررررو  لمررررردتجات ملررررردتج ين لمالالي رررررين ماررررررًا  يا برررررر لمطلرررررب  يرررررر مسررررر و   دتلسررررر ه مل

 رش رلطات لمبرنامج. 

 :المستندات المذلابة -
  ناه الازارة إلى ضرفرة مراعاة الدقة عند  حميل الاثائق الكترف يًا فباألخص بي الجاا ب التالية:

 
 

  حميل المستندات بصيغة PDF ( 512بقط ال غير على ان ال يتجافز حجم كل ملف KB.) 

 المستندات المذلابة للمتقدم لمؤهل الماجستير
 ( أ  ما ياادمها حسب ما ذكر فب شر ط لم مديا.IELTS.شهادع لخ لات تعديد مس وى لمل)ة لرنجليزية )0
 من جولا لمسفر ساتي لمالفاول.صوتع  .2
 شهادع لمد لوم لمجاماب مرفما  ها كشف لمدتجات لمالك الل )م رجالة بامل)ة لإلنجليزية(. .3
 شهادع لملكاموتيوس مرفما  ها كشف لمدتجات لمالك الل )م رجالة بامل)ة لإلنجليزية(. .0
( لم ررررادتع من خات  لمسررررلطنة من قبل أن ت ا ماادمة لمشررررهادلت لمسررررابمة )شررررهادع لمد لوم لمجامابس شررررهادع لملكاموتيوس .4

دل رع لرع رل   ماررادمررة لمالؤهالت  والتع لم العا لماررامب  لملعررل لمالالب  لر   ررات،  أن ي ا تعاليلهررا إم  ر نعررًا فب لمنظررام 
  لتفاق ما يفيد لمالاادمة عند لم سجيل فب موقع مركز لممبول لمالوحد.

اامب لمساصررة دلخل لمسررلطنة موممة من قبل لمالديرية لماامة ملجاماات لتفاق لمشررهادلت لم ررادتع من مؤسررسررات لم العا لم .6
  لم لعات لمساصة  لتفاق لم وميق عند لم سجيل بالوقع مركز لممبول لمالوحد.

 خطاب عدم مالاناة: .7
 فب حال أن لمال مدم ياالل فب لممطاع لمعكومب  لمشرركات ذلت لمالساهالة لمعكومعة، علعه تمديا خطاب عدم مالاناة مل ناف  -

على لمالنعة، صرررررررادت من دل رع لمالولتد لملشررررررررية على أن يكون حديل لإلصررررررردلت فب  قت لم سرررررررجيل فب موقع مركز لممبول 
 لمالوحد.

فب حرال أن لمال مردم ر ياالرل، علعره تمرديا خطراب من  التع لماالرل يفيرد بأنه ر ياالل، على أن يكون حديل لإلصررررررررررررردلت فب  -
  قت لم سجيل بالوقع مركز لممبول لمالوحد.

ا  فب - حال أن لمال مدم ياالل فب لممطاع لمساص، علعه تمديا خطاب من  التع لماالل يفيد بأنه ياالل فب لممطاع لمساص مبينرررررررً
 به سنولت لمسبرع لمااللعة، على أن يكون حديل لإلصدلت فب  قت لم سجيل بالوقع مركز لممبول لمالوحد.

 مسبرلت لمااللعةيرفق لمال رشح سيرته لمذلتعة،  يعدد من خالمها مكان لماالل  ل .8
 



 .حميل كل فثيقة بي المكان المخصص لها  
   .ابير ال يا ات الصحيحة عن مقدم الذلب فمؤهال ه الدراسية فخ را ه العملية  

 مالحظات: 
 

  متلك الجامعة القرار النهائي الختيار المترشحين المناس ين بناء على المعايير الخاصة بهم. .2
فب حامة  ت د أي خطأ فب طريمة تعاليل لموما ق لمالشررات لميها أعاله أ  نما لمالسرر ندلت لمالعاللة بامنظام، فان لملجنة لمالس  ررة  .2

 .  بفرا لمطللات من ت عالل مسؤ معة ذمك،  يا بر لمطلب  ير مس و  
 تا بر لمالنعة ملغعه إذل مبت مسامفة لمشر ط لمولتدع فب هذل لإلعالن.   .3
 لمال رشح من لمالنعة باد لمع ول عليها سي ا لس لااده من لم مدم مهذه لمالنح ماامين م  اميين. فب حال لنسعاب .0
عند  يوت  أ  ما ياادمها بامااللة لمالعلعة 4222يجب على لمال رشرررررررررررررح أن يبرا كشرررررررررررررف  ن ب مه أ  مومب ل مر ي وفر فب مبلغ  .4

 باد ترشعه من قبل لموالتع. تمدياله ملجاماة
 .( د رت422م مديا ملجاماة  لمالمدتع حولمب )ي عالل لمطامب تسوم ل .6

ق وووال الذلوووب مووون ق ووول الوووازارة ال يعت ووور حصوووال المترشوووح علوووى المنحوووةي حيوووب سووويمر الذلوووب ع ووور مرحلوووة  ووودقيق مووون ق ووول 
المختصووووين بووووالازارة. فبعوووود التأ وووود موووون اسووووتي اء اللوووورفط المحوووودرة سوووويتم إبووووال  موووون فقوووو  علوووويهم االختيووووار عوووون  ريووووق 

زارة إلغووواء سل  لوووب بعووود بلوووك إبا   وووين مخال توووه الرسوووائل النصوووية القصووويرة مووون ق ووول مركوووز الق وووال الماحووود  فمووون حوووق الوووا 
لللووورفط الووواارر بكرهوووا  وووي هوووأا ااعوووالن مهموووا كا وووج األسوووكاد. علموووًا بوووأن علوووى جميووو  المتقووودمين الحاصووولين علوووى شوووهارات 
موووون خووووارة السوووولذنة معارلووووة جميوووو  مووووؤهال هم الدراسووووية موووون ق وووول رائوووورة االعتوووورا  فمعارلووووة المووووؤهالت بووووالازارة  فبووووي حووووال 

 م معارلة سل مؤهل من مؤهال هم فيعت ر  سجيلهم الغيا.    ا ضح عد
 

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
 

(  لمرررررررذي سعسررررررر مبل 20302322اتف ) مالزيرررررررد مرررررررن لرس عصررررررراح يرجرررررررى لم ولصرررررررل مرررررررع مركرررررررز لرت رررررررال بررررررراموالتع علرررررررى تقرررررررا لمهررررررر

 من ل حد إمى لمسالع  لرس فساتلت من لمساعة لمثامنة صلاحًا  ح ى لمساعة لمثانعة ظهرًل.

  تمنى فزارة التعليم العالي فالكحب العلمي فاابتكار التابيق لجمي  المتقدمين.

 


