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 إعالن

عن طرح منح دراسية مقدمة من يرس مركز القبول الموحد بالتعاون مع المديرية العامة للبعثات أن يعلن 

امج الدكتوراالنيوزلندي ويكاتوجامعة   .م2023 للعام األكاديم   هة لبر

   يجد من فعىل
 
شح لهذه المنح التقدم بطلبه  الرغبة نفسه ف حسب آلية التسجيل المشار إليها بهذا للبر

 اإلعالن 
 
 للتفاصيل التالية:  وفقا

 المؤهل التخصصات
عدد 

 المنح
نامج  رمز البر

اسم 

 الجامعة
 التسلسل

  للجامعة 
ون  يرجر الرجوع إىل الموقع اإللكبر

الختيار التخصص المطلوب لدرجة 

 ةالدكتورا

(https://www.waikato.ac.nz) 

 WAI01 6 ةالدكتورا

University 

of 

Waikato 

1 

 

  :ات المنح ز  ممب 

نامجتشمل المنح الدراسية تغطية تكاليف  دون تحمل أي مبالغ مالية  الرسوم الدراسية فقط للبر

مي   الصح  أو رسوم استخراج أأخرى مثل: المخصصات الشهرية للطلبة، تذاكر السفر، رسوم الت

ة الدراسية ها.  التأشب   وغب 

 

 آلية التسجيل : 

 من خالل نظام الدراسات العليا بمركز القبول  
 
ونيا شحي   التقدم بطلباتهم إلكبر عىل جميع المبر

 الموحد. 

 

 ة التسجيل  :فبر

 من صباح  
 
الموافق:  األحد  يوموحتر م 26/02/2023األحد الموافق:  يوميتاح التسجيل اعتبارا

 الساعة الثانية ظهر م 12/03/2023
 
 ( بتوقيت مسقط. 14.00) ا
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  :نظام الدراسة 

 نظام الدراسة وفق االنتظام الكىل  فقط. 

 

 وط التقديم لمنح الدكتورا  :ةشر

ط أ -  مقيدالمتقدم  ن يكونيشبر
 
  لوزارة ا

ون    السجل اإللكبر
 
والبحث العلم   التعليم العاىل   ف

ا ، و واالبتكار 
 
طالع عىل السجل ويمكن اإل  الحاصل عليها. ت التعليم العاىل  جميع مؤهال لمحدث

  من خالل الرابط التاىل  بموقع وزارة التعليم العاىل  والبحث العلم  واالبتكار
ون  بإستخدام  -اإللكبر

  وكلمة المرور
 :الرقم المدن 

https://eservices.moheri.gov.om/Student/StudLogin.aspx?lang=ar&culture=ar
  

  حالة وجود أية مالحظات عىل البيانات الموجودة بسجل الطالب فُيعمل
 
   وف

 :اآلنر
 

 :
ً
 :للخريجي   من خارج سلطنة عمان أوال

  السجل، فعىل الطالب تقديم 
 
  حال عدم وجود بيان لمؤهل/ مؤهالت الخري    ج ف

 
طلب ف

  سجل الوزارة بعد إصدار شهادة المعادلة له 
 
معادلة لمؤهله/ مؤهالته ليتم إضافة بيانه ف

  هذا الشأن(. 
 
 بأن المعادلة ستستغرق بعض الوقت حسب اإلجراءات المتبعة ف

 
 )علما

 
 
  السلطنة: للخريجي   من داخل  :ثانيا

 إىل قاعدة البيانات عليهم مراجعة المؤسسة المتخرج منها للتأكد من إرسال السجل مكت
ً
مال
ورة توضيح  المركزية بالوزارة من خالل نظام الربط مع مؤسسات التعليم العاىل   )مع ض 

 التخصص والمعدل والتقدير أثناء إرسال البيانات(. 

  الجنسية.  -
مان 

ُ
 أن يكون المتقدم ع

نامج  -  الدراس  المطروح من قبل الجامعة. استيفاء المتقدم لجميع متطلبات البر

 دراسة برنامج الماجستب  بنظام البحث. أن يكون المتقدم قد أنىه  -

 عىل معدل ال يقل عن ) -
ً
ية 6.5أن يكون المتقدم حاصال   اختبار تحديد مستوى اللغة اإلنجلب  

 
( ف

(IELTS( وبمعدل ال يقل عن )6)  كل مهارة من المهارات الفرعية لالمتحان )التحدث  
 
 -ف

  ) -الكتابة  -االستماع 
 
 TOEFL( )TOEFL PAPER – TOEFLالقراءة( أو ما يعادله ف

COMPUTER TOEFL IBT  
 
 – PEARSON TEST OF ENGLISH)(، أو ما يعادله ف

ACADEMIC (PTE (A))).  

https://eservices.moheri.gov.om/Student/StudLogin.aspx?lang=ar&culture=ar
https://eservices.moheri.gov.om/Student/StudLogin.aspx?lang=ar&culture=ar
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  تحديد المستوى إال  -
 
عىل أن تكون نتيجة االختبار ما ذكر أعاله،  لن يعتد بأي اختبار آخر ف

 سارية المفعول لمدة ال تقل عن ستة أشهر عند وقت بدء التسجيل. 

ية جميع المتقدمي   من خريحر   - ط اللغة اإلنجلب   الماجستب  من الدول  برنامجيعف  من شر

اليا ية اآلتية :)اسبر المملكة  –مريكية الواليات المتحدة اال  –نيوزلندا  -المتحدثة باللغة اإلنجلب  

يطة أن تكون سنة التخرج خالل األعوام األكاديمية )كندا  -ايرلندا  – المتحدة  –م 2020(، شر

 م(. 2022

( الصادرة من خارج  معادلة الشهادات السابقة - سلطنة )شهادة البكالوريوس وشهادة الماجستب 

افإل امن قبل دائرة  عمان   بهذه الوزارة، ويجب معادلة المؤهالتو  عبر
 
ونيا   النظام  تحميلها إلكبر
 
ف

  موقع مركز القبول الموحد. 
 
 عند التسجيل ف

معتمدة  سلطنة عمانأن تكون الشهادات الصادرة من مؤسسات التعليم العاىل  الخاصة داخل  -

ويجب إرفاق التصديق عند وموثقة من قبل المديرية العامة للجامعات والكليات الخاصة، 

  موقع مركز القبول
 
 .الموحد التسجيل ف

-  .
 
 ال يحق للمتقدم التنافس لنيل درجة علمية حاصل عليها مسبقا

 عىل بعثة دراسية أو منحة من أي جهة أخرى لمرحلة  -
ً
أال يكون المتقدم وقت التسجيل حاصال

. ةالدكتورا
 
  حال اكتشاف غب  ذلك يعتبر التسجيل الغيا

 
 ، وف
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 ةالدكتورا ةالمستندات المطلوبة لمرحل  : 

شح    لمركز القبول الموحد: عىل المبر
ون    النظام اإللكبر

 
 تحميل المستندات اآلتية ف

 صورة من جواز السفر ساري المفعول.   .1

 .سلطنة عمانالصادرة من خارج  نسخة من معادلة المؤهالت السابقة .2

معتمدة  سلطنة عمانسات التعليم العاىل  الخاصة داخل نسخة من الشهادات الصادرة من مؤس .3

 وموثقة من قبل المديرية العامة للجامعات والكليات الخاصة وإرفاق التصديق عند التسجيل. 

 خطاب عدم الممانعة من جهة العمل:  .4

  كات ذات المساهمة الحكومية، عليه إذا كان   القطاع الحكوم  والرسر
 
المتقدم يعمل ف

ية عىل أن تقديم خطاب عدم ممانعة للتنافس عىل المنح، صادر من دائرة ال موارد البرسر

  وقت التسجيل. 
 
 يكون حديث اإلصدار ف

  المتقدم ال يعمل، عليه تقديم خطاب من وزارة العمل يفيد بأنه ال يعمل، عىل أن إذا كان

  وقت التسجيل. 
 
 يكون حديث اإلصدار ف

  القطاع الخاص، عليه تقديم خطاب من وزارة العمل يفيد بأنه إذا كان  
 
المتقدم يعمل ف

  
 
 به القطاع الخاص مبننيعمل ف

 
  وقت  ا

 
مكان العمل عىل أن يكون حديث اإلصدار ف

 التسجيل. 

ية ) .5   )IELTSشهادة اختبار تحديد مستوى اللغة اإلنجلب  
 
 TOEFL( )TOEFL( أو ما يعادله ف

PAPER – TOEFL COMPUTER TOEFL IBT  
 
 PEARSON TEST OF)(، أو ما يعادله ف

ENGLISH – ACADEMIC (PTE (A))) وط التقديم. ب   شر
 
 حسب ما ذكر سابقا ف

شح لمرحلة الدكتورا .6   المقدم للدراسة من قبل المبر
بما ال يزيد عن  ةنسخة من المخطط البحت 

 ( أربعة آالف كلمة. 4000)

ية( شهادة البكال   وريوس  .7 جمة باللغة اإلنجلب  
 )مبر

 
 بها كشف الدرجات المكتم    ل. مرفقا

جمة بالل .8 ية( شهادة الماجستب  )مبر  غة اإلنجلب  
 
 بها كشف الدرجات المكتم   ل.  مرفقا

ية.  .9 ة الذاتية باللغة اإلنجلب    السب 
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  :تنويه 

  الجوانب التالية:  ينوه المركز 
 
 وباألخص ف

 
ونيا ورة مراعاة الدقة عند تحميل الوثائق إلكبر  عىل ض 

 ( تحميل المستندات بصيغةPDFفقط ال غب  عىل أال يتجاوز حجم كل ملف عن ) (512 

KB) مع مراعاة وضوح المستند وعدم إرفاق أي مستند يتم تصويره بالهاتف النقال وإال ،

  
 .سيعتبر الطلب ملغ 

  .المكان المخصص لها  
 
 تحميل كل وثيقة ف

   .اته العملية  توفب  البيانات الصحيحة عن مقدم الطلب ومؤهالته الدراسية وخبر

  :مالحظات 

ز لنيل المنحة الدراسية بناء عىل  .1 ز المناسبي  شحي  ي الختيار المبر
 
تمتلك الجامعة القرار النهائ

ف  ز وبناء عىل توفر المشر شحي  ي المقدم من قبل المبر
تقييمها لجودة المخطط البحث 

ي تخصص  
ز
نامج كل متقدمالمناسب ف ز لجميع متطلبات البر شحي  ، وعىل مدى استيفاء المبر

 .  الدراسي

 

يجب عىل المتقدمي   الذين سيقع عليهم االختيار من قبل الجامعة لنيل المنح الدراسية االلتحاق  .2

  موعد أقصاه 
 
 .م2023 أغسطس بدايةبالدراسة بنظام التفرغ الكىل  وذلك ف

  طريقة تحميل الوثائق المشار اليها أعاله أو نقص المستندات المحملة  .3
 
  حالة ورود أي خطأ ف

 
ف

لجنة المختصة بفرز الطلبات لن تتحمل مسؤولية ذلك، ويعتبر الطلب غب  بالنظام، فإن ال

 مستوٍف. 

  هذا اإلعالن.   .4
 
وط الواردة ف  تعتبر المنحة ملغية إذا ثبت مخالفة الرسر

شح من المنحة بعد الحصول عليها سنتم استبعاده من التقدم لهذه المنح  .5   حال انسحاب المبر
 
ف

 .  لعامي   متتاليي  
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ي من قبل الوزارة ال يع قبول الطلب
ي الختيار  ثز

 
حصول المتقدم عىل المنحة حيث أن القرار النهائ

ز لنيل المنحة الدراسية هو من حق الجامعة المانحة وذلك بناًء عىل ما جاء  ز المناسبي  المتقدمي 

ز بالوزارة. وبعد التأكد من استيفاء  أعاله، كما سيمر الطلب عبر مرحلة التدقيق من قبل المختصي 

ز ممن سيقع عليهم االختيار عن طريق ا شحي  وط المحددة للتقدم للمنحة سيتم إبالغ المبر لشر

ة من قبل مركز القبول الموحد، ومن حق الوزارة إلغاء أي طلب بعد ذلك إذا  الرسائل النصية القصب 

 بأن عىل الم
 
وط الوارد ذكرها طي هذا اإلعالن ومهما كانت األسباب، علما ز مخالفته للشر ز تبي  تقدمي 

دائرة معادلة جميع مؤهالتهم األكاديمية من قبل  سلطنة عمانالصادرة شهاداتهم من خارج 

افإل ا ي حال اتضح عدم معادلة أي مؤهل من مؤهالتهم فيعتبر  معادلة المؤهالتو  عبر
ز
بالوزارة، وف

 . ي
 
ا بشكل تلقائ  تسجيلهم ملغي 

 

( والذي 24340900بالوزارة عىل رقم الهاتف )ولمزيد من االستيضاح يرجر التواصل مع مركز االتصال 

 وحتر الساعة الثانية ظهرا خالل 
 
 أيام العمل الرسمية. سيستقبل االستفسارات من الساعة الثامنة صباحا

 

 يق. وهللا ولي التوف


