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المقدمة

في إطار اهتمام الحكومة بزيادة االستيعاب بالتعليم العالي وإعداد الموارد
البشرية المؤهلة والمدربة لتأخذ دورها في عملية التنمية التي تنشدها سلطنة
عمان ،تعمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار على إعداد
وتأهيل الكفاءات من خالل االبتعاث للدرجة الجامعية األولى والدراسات
العليا في مختلف المجاالت المعرفية .وتعمل الوزارة ممثلة بالمديرية العامة
للبعثات على تنظيم اإلبتعاث الداخلي والخارجي والمنح الدراسية ،وكذلك
التواصل مع السفارات والملحقيات الثقافية لعقد اتفاقيات ثقافية بهدف توفير
منح دراسية لزيادة اإلستيعاب بالتعليم العالي .وبدوره يتولى مركز القبول
الموحد مسؤولية تنظيم قبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي ،والقبول في
البعثات الداخلية والخارجية ،وفقاً للشروط واإلجراءات والقواعد المحددة من
قِبل تلك المؤسسات وجهات اإلبتعاث.
يسرنا أن نضع بين أيديكم دليل المتقدم لمنح الدراسات العليا المقدمة من
الدول الشقيقة والصديقة ليكون عونا لكم عند تقديم طلب االلتحاق بالبرامج
الموحد
القبول
لمركز
االلكتروني
الموقع
خالل
من
( .)www.heac.gov.omيستعرض هذا الدليل إجراءات ومواعيد وشروط
التسجيل والقبول في المنح الدراسية بشكل عام ،لذا يرجى الحرص على
قراءته بتأن ودقة.
ونسألًالعليمًالقديرًالتوفيقًللجميع.

مركزًالقبولًالموحدً

شروط التقدم للبعثات والمنح الدراسية
أوال :الشروط العامة
عماني الجنسية.
 .1أن يكون المتقدم ُ
عمان
 .2أن يكون حاصالً على معادلة الشهادات السابقة الصادرة من خارج سلطنة ًُ
من قبل دائرة االعتراف ومعادلة المؤهالت بهذه الوزارة ،ويجب تحميلها الكترونياً
في النظام عند التسجيل.
 .3يجب أن تكون الشهادات الصادرة من مؤسسات التعليم العالي الخاصة داخل
عمان (البكالوريوس والماجستير) معتمدة وموثقة من قبل المديرية العامة
سلطنة ُ
للجامعات والكليات الخاصة وفق اإلجراءات المتبعة.
 .4أن يتطابق التخصص الراغب بدراسته مع التخصص في الشهادات السابقة.
 .5أن يحصل المتقدم على موافقة جهة العمل حديثة اإلصدار (صادرة خالل فترة
التسجيل وموضحًا ا بها الدولة والتخصص ونظام الدراسة) ،في حال كان يعمل
بإحدى المؤسسات الحكومية أو الخاصة.
 .6ال يحق للمتقدم التنافس لنيل درجة علمية حاصال عليها مسبقاً.
 .7أال يكون المتقدم وقت التسجيل حاصالً على بعثة دراسية أو منحة من أي جهة
أخرى للمرحلة التي يتقدم لها ،وإال سيعتبر التسجيل الغياً.
ثانيا :الشروط اإلضافية لدرجة الماجستير
لا على درجة البكالوريوس.
 .1أن يكون المتقدم حاص ً

 .2أن يكون المتقدم حاصالً على تفرغ تام للدراسة من جهة عمله ،وتكون الموافقة
وفق نظام التفرغ الكلي للدراسة ،وأن تكون حديثة اإلصدار (صادرة قبل نهاية فترة
التسجيل) ،وموضحا بها الدولة والتخصص.
 .3أن يحقق المتقدم الشروط اإلضافية األخرى الخاصة بكل منحة دراسية مطروحة.

تابع شروط التقدم للبعثات والمنح الدراسية
ثالثا :الشروط اإلضافية لدرجة الدكتوراة
 .1أن تكون شهادتي البكالوريوس والماجستير الحاصل عليهما معتمدتين من وزارة
التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار ،وال يُمكن مواصلة دراسة الدكتوراه بناءً
على دبلوم الدراسات العليا أو على شهادة الماجستير الحاصل عليها المتقدم وفق
نظام ذوي الخبرة.
 .2أن يكون المتقدم حاصالً على مؤهل الماجستير بنظام الرسالة.

 .3أن يقوم المرشحون بعد إعالن نتائج الترشح للمنح ،بإرسال رسالة بحث
الماجستير للجهة المانحة بحسب ما يتم تحديده لكل منحة دراسية.
 .4أن يحقق المتقدم الشروط اإلضافية األخرى الخاصة بكل منحة دراسية
مطروحة.

شروط المفاضلة بين المتقدمين

في حال زيادة عدد المتقدمين المستوفين للشروط المذكورة عن العدد المحدد لكل
تخصص ،فإن األولوية تكون وفقاً للمعايير التالية مجتمعة ،ويتفاوت الثقل النوعي لكل
معيار بحسب أهميته ،ويجري التعبير عنه بنسبة مئوية من مجموع المعايير الوارد
ذكرها فيما بعد ،وتكون المفاضلة بحسب القيمة اإلجمالية التي يحصل عليها المرشح
بناءً على ما يلي:
أوال :المعدددلًالتراكمدديًشخددرًشددهادةًجامعيددةًحصددلًعليهدداًالمترشددحًوفددقًنظددامًالنقدداطً
التراكميةًأوًماًيعادلهاًفديًاألنظمدةًالتعليميدةًاألخدرىً(حسدبًمداًهدوًمتبدعًبدالوزارة)ً،
بحيثًيكدونًالثقدلًالدوزنيًلهدذاًالمعيدارً .%70وفديًحدالًعددمًإرفداقًكشدفًالددرجاتً
الرسميًوالمكتملًلكافةًالدرجاتًالعلميةًالحاصلًعليهاًالمتقدمًفإنهًسوفًيسجلًبقيمةً
(صفر).
ثانيااا :الخبددرةًالعمليددةًفدديًالمجددالًالمعرفدديًللتخصددصًالمطلددوبًدراسددتهًبحيددثًيكددونً
الثقددلًالددوزنيًلهددذاًالمعيددارً ،%30وفدديًحددالًعدددمًإرفدداقًالخبددرةًالعمليددةًالرسددميةًمددنً
الجهةًالمعتمدةًلذلكًفإنهًسوفًتسجلًبقيمةً(صفر).

المستندات المطلوبة لجميع البرامج
 .1صورة من البطاقة الشخصية وجواز السفر ساريا المفعول.
 .2نسخة من شهادة دبلوم التعليم العام (الثانوية العامة).
 .3نسخة من شهادة الدبلوم الجامعي مرفقًا ا بها كشف الدرجات المكتمل (مترجمة باللغة
االنجليزية للراغبين في التقدم للمنح الدراسية بالدول الناطقة باللغة االنجليزية).
 .4نسخة من شهادة البكالوريوس مرفقًا ا بها كشف الدرجات المكتمل (مترجمة باللغة االنجليزية
للراغبين في التقدم للمنح الدراسية بالدول الناطقة باللغة االنجليزية).
 .5نسخة من شهادة الماجستير مرفقًا ا بها كشف الدرجات المكتمل للمتقدمين لدرجة الدكتوراة
(مترجمة باللغة االنجليزية للراغبين في التقدم للمنح الدراسية بالدول الناطقة باللغة االنجليزية).
 .6نسخة من شهادات المعادلة للمؤهالت السابقة (الدبلوم الجامعي +البكالوريوس  +الماجستير)
عمان.
الصادرة من خارج سلطنة ُ
 .7نسخة من الشهادات الصادرة من مؤسسات التعليم العالي الخاصة داخل سلطنة عمان.

 .8إرفاق الخبرة العملية الرسمية من الجهة المعتمدة لذلك حديثة اإلصدار (صادرة خالل فترة
التسجيل للمنح بحسب موعد اإلعالن لكل منحة).
 .9خطاب عدم ممانعة للتنافس على المنحة الدراسية ،صادر من دائرة الموارد البشرية ،على أن
يكون حديث اإلصدار (صادر خالل فترة التسجيل للمنح بحسب موعد اإلعالن لكل منحة) موضحاً
به الدولة والتخصص ونظام الدراسة ،ويراعى اشتي حسب جهة العمل:
 oاذاًكانًالمتقدمًيعملًفيًالقطاعًالحكوميًوالشركاتًذاتًالمساهمةًالحكوميةً،عليهً
تقديمًخطابًعدمًممانعةًصادرمنًدائرةًالمواردًالبشرية.
 oاذاًكانًالمتقدمًيعملًفيًالقطاعًالخاصً،عليهًتقديمًخطابًمنًوزارةًالعملًيفيدًبأنهً
يعملًفيًالقطاعًالخاصًمبيناًبهًسنواتًالخبرةًالعمليةًوكذلكًيحددًمكانًالعمل.
 oإذاًكانًالمتقدمًيعملًفيًأحدًالقطاعينً(العامًأوًالخاص) وانتقلًماًبينًالقطاعينً،فعليهً
أنًيقدمًماًيثبتًخبرتهًالعمليةًالسابقةًمنًالجهاتًالرسميةً(إذاًكانًعملهًفيًالقطاعً
الخاصًتقديمًخطابًمنًوزارةًالعملً،أماًإذاًكانًعملهًفيًالقطاعًالعامًفعليهًتقديمً
خطابًمنًجهةًعملهًيفيدًخبرتهًالسابقة).
 oاذاًكانًالمتقدمًالًيعملً،عليهًتقديمًخطابًمنًوزارةًالعملًيفيدًبأنهًالًيعمل.
 .10نسخة من المخطط البحثي للمتقدمين للدكتوراة (بحيث يكون المخطط البحثي باللغة
االنجليزية للراغبين في التقدم للمنح الدراسية في الدول الناطقة باللغة االنجليزية).

شروط إلزامية
 .1أن يكون لدى المتقدم سجل إلكتروني بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار
محدثا بجميع مؤهالت التعليم العالي الحاصل عليها .ويمكن االطالع على السجل
اإللكتروني من خالل الرابط التالي بموقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
واالبتكار
https://eservices.moheri.gov.om/Student/ForgotPassword.aspx?lang=ar

 .2إذا كان لدى المتقدم سجالً بالوزارة وغير محدث فعليه عمل اشتي :
 للخريجين من خارج سلطنة عمان عليهم مراجعة دائرة خدمات المراجعين بالوزارة. للخريجين من داخل سلطنة عمان عليهم مراجعة المؤسسة المتخرج منها للتأكد منمن إرسال السجل مكتمالً إلى قاعدة البيانات المركزية بالوزارة من خالل نظام الربط
مع مؤسسات التعليم العالي.
 .3أن يكون اسم المستند المرفق باللغة اإلنجليزية وبدون مسافات ،وأن يكون ذو علقة
بالملف المرفق وأن ال يتعدى  10أحرف.
 .4تحميل كل وثيقة في المكان المخصص لها.
 .5توفير البيانات الصحيحة عن مقدم الطلب ومؤهالته الدراسية وخبراته العملية.
 .6في حال ورود أي خطأ في طريقة تحميل الوثائق المشار اليها أعاله أو نقص
المستندات المحملة بالنظام أو تحميلها في المكان الخاطئ ،فإن اللجنة المختصة بفرز
الطلبات لن تتحمل مسؤولية ذلك ،ويعتبر الطلب غير مستوفً.
 .7أال يتقدم المترشح ألكثر من تخصص لكل دولة ،وفي حال حدوث ذلك سيتم استبعاد
طلبه نهائياً.
 .8مراعاة المتقدمين للمدة الزمنية المطلوبة لمعادلة مؤهالتهم الدراسية الصادرة من
عمان من قبل دائرة االعتراف ومعادلة المؤهالت بوزارة التعليم العالي
خارج سلطنة ُ
والبحث العلمي واالبتكار.
 .9تعتبر المنحة ملغية إذا ثبت مخالفة الشروط الواردة .
 .10ستحدد الجهة المانحة المؤسسة التعليمية التي سيلتحق بها الطالب في وقت الحق في
حال تم قبول الطلب.

9

شروط إلزامية
 .11بعد اإلعالن عن المرشحين الذين وقع عليهم االختيار لمرحلة الدكتوراة ،يتطلب
على المرشح تقديم رسالة الماجستير ومخطط بحث الدكتوراة للجهة المانحة.
 .12قراءة كافة الشروط الخاصة بكل منحة دراسية مطروحة كونها ستكون الفاصل
في الحصول على المنحة من عدمه.
 .13التقيد بتقديم كافة المستندات المطلوبة من قبل الجهة المانحة.
 .14يفضل إستخدام متصفح اإلنترنت جوجل كروم ).(Google Chrome
 .15تحميل المستندات بصيغة ( )PDFفقط ال غير على أال يتجاوز حجم كل ملف عن
( ،)512 KBمع مراعاة وضوح المستند وعدم إرفاق أي مستند يتم تصويره
بالهاتف النقال وإال سيعتبر الطلب الغيا.
 .16يجب إرفاق جميع كشوف الدرجات في حال كان المتقدم حاصل على درجة
الدبلوم الجامعي أوالً ومن ثم واصل دراسته للبكالوريوس ،وفي حال عدم إرفاق كشف
الدرجات للدرجتين العلميتين معا ،يعتبر الطلب غير مستوفً لالشتراطات.
 .17التأكد من اختيار الرمز الصحيح للبرنامج المطلوب والمؤهل المطلوب ،حيث
سيتم استبعاد الطلبات التي ال تنطبق عليها اإلشتراطات.
 .18في حال انسحاب المترشح من المنحة الدراسية بعد الحصول عليها فسيتم استبعاده
من التقدم لتلك المنحة لعامين متتاليين.
 .19ال يمكن تغيير التخصص أو المؤسسة التعليمية المتقدم لها المرشح بعد حصوله
على المنحة من الجهة المانحة.
سيمر الطلب عبر مرحلة التدقيق من قبل المختصين بالوزارة .وبعد التأكد من
استيفاء الشروط المحددة للتقدم للمنحة سيتم إبالغ المترشحين ممن سيقع عليهم
االختيار عن طريق الرسائل النصية القصيرة من قبل مركز القبول الموحد ،ومن
حق الوزارة إلغاء أي طلب بعد ذلك إذا تبين مخالفته للشروط الوارد ذكرها طي هذا
اإلعالن ومهما كانت األسباب ،علما بأن على المتقدمين الصادرة شهاداتهم من
خارج سلطنة عُمان معادلة جميع مؤهالتهم األكاديمية من قبل دائرة االعتراف
ومعادلة المؤهالت بالوزارة ،وفي حال اتضح عدم معادلة أي مؤهل من مؤهالتهم
فسيعتبر تسجيلهم ملغيا بشكل تلقائي.
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منحًالماجستيرً

المنح المقدمة من المملكة المغربية لدرجة الماجستير

أوال :عدد المنح ونظام الدراسة
يبلغ إجمالي عدد المنح المقدمة من المملكة المغربية لدرجة الماجستير ( )50منحة
دراسية موزعة على مختلف التخصصات ،وتشمل المنح المعلنة فقط تغطية تكاليف
الرسوم الدراسية للبرنامج .وتكون الدراسة بنظام الحضور واالنتظام الكلي بمقر
الجامعة والتفرغ الكلي من جهة العمل.
ثانيا :مميزات المنح
تغطي المنح الدراسية تكاليف الرسوم الدراسية فقط للبرنامج دون تحمل أي مبالغ مالية
أخرى مثل :المخصصات الشهرية للطلبة ،تذاكر السفر ،رسوم التأمين الصحي أو رسوم
استخراج التأشيرة الدراسية وغيرها.
ثالثا :شروط إضافية لمنح المغرب
 .1المرشحون لدراسة (االتصال واإلعالم) يمكن أن يُطلب منهم القيام بدورة تدريبية
قصيرة في اللغة الفرنسية قبل الحصول على القبول النهائي ،حتى يتمكن من اإللمام
بمختلف جوانب المحاضرات ،مع العلم بأنه يمكن للطالب حضور هذه الدورة
التدريبية في سلطنة عمان أو خارجها شريطة إبراز ما يفيد المشاركة في هذه
الدورة.
 .2تعبئة استمارة الترشح للتكوين بالمغرب على أن يتم تحميلها في النظام اإللكتروني
عند التسجيل.
 .3ال توجد أولوية للحاصلين على قبوالت مبدئية مسبقاً عند الترشح لهذه المنح.

12

تابع :المنح المقدمة من المملكة المغربية
لدرجة الماجستير
رابعا :البرامج المطروحة
رمز البرنامج
MSM001
MSM002
MSM003
MSM004
MSM005

التخصص
العلوم التربوية
الدراسات اإلسالمية
العلوم اإلدارية
اللغة العربية وآدابها
إتصال وإعالم

عدد المنح
10
10
10
10
10

خامسا  :مواعيد التسجيل والقبول
العنوان

من

إلى

مالحظات

التسجيل

29/5/2022م

19/6/2022م

يغلقًالنظامًفيًتمامًالساعةً
الثانيةًظهرااًبتوقيتًمسقطً

إعالن المرشحين

سيعلنًمركز القبولًالموحدًعنًالمرشحينًللمنحًالدراسيةًبعدًفرزً
طلباتًالمتقدمينًوذلكًفيًشهرًيوليوً2022

إعالن المقبولين

سيعلن مركزًالقبولًالموحدًعنًالمقبولينًبالمنحًالدراسيةًبعدًاستلمً
نتائجًالقبولًمنًالجهةًالمانحةً

استكمال اجراءات
التسجيل

بعد إعلنًنتائجًالمقبولينًمباشرةًولمدةًأسبوعًعملً
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المنح المقدمة من الجمهورية التونسية لدرجة الماجستير
أوال :عدد المنح ونظام الدراسة
يبلغ إجمالي عدد المنح المقدمة من الجمهورية التونسية لدرجة الماجستير ( )17منحة
دراسية موزعة على مختلف التخصصات ،وتكون الدراسة بنظام الحضور واالنتظام
الكلي بمقر الجامعة والتفرغ الكلي من جهة العمل.
ثانيا :مميزات المنح
تغطي المنح الدراسية تكاليف الرسوم الدراسية للبرنامج فقط دون تحمل أي مبالغ مالية
أخرى مثل :المخصصات الشهرية للطلبة ،تذاكر السفر ،رسوم التامين الصحي أو رسوم
استخراج التأشيرة الدراسية وغيرها.
ثالثا :شروط إضافية لمنح تونس
 .1المرشحون لدراسة (االتصال واإلعالم) يمكن أن يُطلب منهم القيام بدورة تدريبية
قصيرة باللغة الفرنسية قبل الحصول على القبول النهائي ،حتى يتمكن من اإللمام
بمختلف جوانب المحاضرات ،مع العلم أنه يمكن للطالب حضور هذه الدورة التدريبية
في سلطنة عمان أو خارجها شريطة إبراز ما يفيد المشاركة في هذه الدورة.
 .2يشترط لمواصلة دراسة الماجستير في القانون أو أحد تخصصاته الفرعية أو أحد
مجاالته المختلفة أن يكون مسبوقًا ا بالحصول على مؤهل بكالوريوس في مجال القانون أو
الحقوق أو الشريعة على أن يكون في أحد التخصصات التالية فقط (القانون ،الحقوق ،
الشريعة اإلسلمية ،الفقه وأصوله ،أصول الدين ،القضاء).
 .3يشترط على الطلبة المرشحين للدراسة في مرحلة الماجستير بأن يتطابق تخصص
البكالوريوس مع التخصص المطلوب في مرحلة الماجستير
 .4سيتم طلب تقديم استمارة طلب ترشح طالب أجنبي للترسيم للمرشحين الذين سيقع
عليهم االختيار الحقًا ا.
 .5ال توجد أولوية للحاصلين على قبوالت مبدئية مسبقًا ا عند الترشح لهذه المنح.
 .6إرفاق الخبرة العملية حديثة االصدار بحيث تكون صادرة خلل الفترة من
 29/5/2022و حتى 28/7/2022
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رابعا :البرامج المطروحة
رمز البرنامج
MST001
MST002
MST003
MST004
MST005
MST006

التخصص
العلوم التربوية
الدراسات اإلسالمية
العلوم اإلدارية
اللغة العربية وآدابها
إتصال وإعالم
الدراسات القانونية

عدد المنح
3
3
3
3
2
3

خامسا :مواعيد التسجيل والقبول
العنوان

من

إلى

مالحظات

التسجيل

13/7/2022

28/7/2022

يغلقًالنظامًفيًتمامًالساعةً
الثانيةًظهرااًبتوقيتًمسقط

إعالن المرشحين

سيعلنًمركز القبولًالموحدًعنًالمرشحينًللمنحًالدراسيةًبعدًفرزً
طلباتًالمتقدمينًوذلكًفيًشهرًأغسطسً2022

إعالن المقبولين

سيعلن مركزًالقبولًالموحدًعنًالمقبولينًبالمنحًالدراسيةًبعدًاستلمً
نتائجًالقبولًمنًالجهةًالمانحةً

استكمال اجراءات
التسجيل

بعد إعلنًنتائجًالمقبولين مباشرةًولمدةًأسبوعًعملً

• مالحظة:
 آخر موعد لتحديث السجلت في قاعدة بيانات التعليم العالي يوم الثلثاءالموافق .26/7/2022
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المنح المقدمة من جمهورية مصر العربية لدرجة الماجستير
أوال :عدد المنح ونظام الدراسة
يبلغ اجمالي عدد المنح المقدمة من جمهورية مصر العربية لدرجة الماجستير ( )5منح دراسية
موزعة على مختلف التخصصات ،وتكون الدراسة بنظام الحضور واالنتظام الكلي بمقر الجامعة
والتفرغ الكلي من جهة العمل.

ثانيا :مميزات المنح
 .1المنحةًتعفيًالطالبًمنًالرسومًالدراسيةًالمطالببًبهباًبالبدوالرًاالمريكبيًولكبنًهنباكًرسبومًدراسبيةً
أخرىًيقومًبسدادهاًالطالبًبالجنيهًالمصريًوهيًرسومًاستخراجًالبطاقةًالجامعيةًوخبدماتًأخبرى تقبدمً
للطالببببًوفبببيًهبببذهًالحالبببةًيقبببومًبسبببدادهاًالطالببببًبنفسبببهًوالًيعفبببىًمنهببباً.عل امببباًببببأنًالمبببنحًالدراسبببيةًالً
تشمل البرامجًالجديدةًالمتخصصةًالتبىًتصبدرهاًالجامعباتًالمصبريةًوالتبيًيبتمًسبدادًرسبومًإضبافية لهباً
بالجامعاتًالمصريةًباإلضافة للرسومًالدراسية.
 .2تبدأًالمنحةًمنًعامً 2023/2022ولمدةًعامينًدراسيينًبالنسببةًللماجسبتيرً،واذاًلبمًيحصبلًالطالببً
علىًالدرجةًفيًالمدةًالمحددةًللمنحةًيستكملًالطالبًدراستهًعلىًحسابهًالخاص.
 .3المنحةًالًتشملًالبرامجًالجديبدةًالمتخصصبةًوالتبيًيبتمًسبدادًرسبومًإضبافيةًلهباًبالجامعباتًالمصبريةً
باإلضافةًللرسومًالدراسية.
 .4يقومًالطالبًبسدادًأيًرسومًأخرىًمترتبةًعليبهًبالجنيبهًالمصبريًفبيًالمؤسسبةًالتعليميبةًالتبيًيلتحبقً
بهاًأوًفيًإدارةًالوافدينًبوزارةًالتعليمًالعاليًالمصرية.
 .5يتحملًالطالبًدفعًمبلغًقدرهً( 2360جنيهًمصبريًقابلبةًللزيبادة) وذلبكًعبنًرسبومًفبتحًملبفًببةدارةً
الوافدين.
 .6يتحملًالطالبًأيةًمصاريفًأخرىًكمصاريفًالسكنًوتذاكرًالسفرًوالمواصلتًوغيرها.

ثالثا :شروط اضافية لمنح جمهورية مصر العربية
يجب على المتقدم استيفاء الشرطين أدناه قبل التقدم للتسجيل للمنح المذكورة:
.1أن يكون الطالب أنهى إجراءات معادلة المؤهالت السابقة الخاصة به من المجلس األعلى
للجامعات المصرية بجمهورية مصر العربية ويقدم نسخة من قرارات المعادلة الصادرة له من
المجلس االعلى للجامعات المصرية للشهادات الحاصل عليها سابقا وأال يكون محمل بمواد أو بحث
تكميلي من قبل المجلس األعلى للجامعات المصرية.
 .2أنًيكونًالطالبًأنهىًإجراءاتًالتسجيلًعلىًموقعًادرسًفيًمصرًللقبولًبالجامعاتًالحكوميةً
المصريةًعبرًالموقعًالتاليًً، http://admission.study-in-egypt.gov.egوسدادًالرسومً
الدراسيةًالمطلوبةًللتسجيلًعلىًالموقعًالمذكورً،وأنًيكونًقدًحصلًعلىًقبولًمبدئي وموافقةً
وزارةًالتعليمًالعاليًوالبحثًالعلميًبجمهوريةًمصرًالعربيةًعلىًقبولهًبالمؤسسةًالتعليميةًالتيً
سيتمًترشيحهًللدراسةًبهاًوفقًالمؤسساتًوالتخصصاتًالمشارًاليهاًأدناه.
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تابع ثالثا :شروط إضافية لمنح جمهورية مصر العربية
 .3بالنسبة للطلبة العمانيين المسجلين حاليًا ا بالجامعات المصرية للعام األكاديمي  2022/2021ممن
تنطبق عليهم شروط المنحة ،والراغبين بالتنافس عليها ،فيجب أن يكون المتقدم قد قام فعل بسداد
الرسوم الدراسية كامل ًةا عن هذا العام األكاديمي ،علمًا ا بأن ترشيحه للمنحة سيكون ابتدا اًء من العام
األكاديمي المقبل 2023/2022م.
 .4عند الحصول على المنحة الدراسية يشترط تقديم طلب مواصلة دراسة عبر النظام االلكتروني
عمان في فترة أقصاها 15
لموقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار في سلطنة ُ
سبتمبر2022م لمرحلة الماجستير التي تتطلب دراسة مقررات دراسية .
 .5معادلة درجة البكالوريوس الحاصل عليها من المجلس األعلى للجامعات المصرية مع تحميل قرار
المعادلة الصادرة له ،على أن ال يكون بقرار المعادلة تحميل بمواد تكميلية.
 .6أن يكون قد حصل على قبول مبدئي وموافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بجمهورية
مصر العربية على قبوله بالمؤسسة التعليمية التي سيتم ترشيحه للدراسة بها وفق المؤسسات
والتخصصات المشار اليها ،واذا كان الطالب مسجل بالفعل من قبل في ذات الكلية يحصل على افادة
من الكلية بأنه مقيد بها ومسدد لجميع الرسوم الدراسية السابقة وبأنه ما زال مقيد لعام
. 2023/2022
 .7إرفاق معادلة الشهادات الدراسية من المجلس األعلى للجامعات المصرية وكذلك القبول على موقع
ادرس في مصر الخاص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية
 http://admission.study-in-egypt.gov.egعند التقدم للتسجيل عبر نظام مركز القبول
الموحد

رابعا :البرامج المطروحة
التخصص
التخطيط العمراني
علوم الثروة السمكية والمصايد
اآلثار
السياحة والفنادق
اإلعالم

الجامعة
القاهرة
كفرًالشيخ
عينًشمس
االسكندرية
القاهرة

رمز البرنامج
MSE001
MSE002
MSE003
MSE004
MSE005

عدد المنح
1
1
1
1
1

خامسا :مواعيد التسجيل والقبول
العنوان

من

إلى

مالحظات

التسجيل

27/7/2022

14/8/2022

يغلقًالنظامًفيًتمامًالساعةً
الثانيةًظهرااًبتوقيتًمسقط

إعالن المرشحين

سيعلنًمركز القبولًالموحدًعنًالمرشحينًللمنحًالدراسيةًبعدًفرزً
طلباتًالمتقدمينًوذلكًفيًشهرًأغسطس 2022

إعالن المقبولين

سيعلن مركزًالقبولًالموحدًعنًالمقبولينًبالمنحًالدراسيةًبعدًاستلمً
نتائجًالقبولًمنًالجهةًالمانحةً

استكمال اجراءات
17التسجيل

بعد إعلنًنتائجًالمقبولين مباشرةًولمدةًأسبوعًعملً

البعثات المقدمة من شركة ميتسوبيشي كوربوريشن بالجامعات
اليابانية لدرجة الماجستير
أوال :عدد البعثات ونظام الدراسة
يبلغ اجمالي عدد البعثات المقدمة من شركة ميتسوبيشي كوربوريشن لدرجة الماجستير
( )4بعثات دراسية موزعة على التخصصات المطروحة ،وتكون الدراسة بنظام الحضور
واالنتظام الكلي بمقر الجامعة والتفرغ الكلي من جهة العمل.

ثانيا :شروط إضافية للبعثات المقدمة من شركة ميتسوبيشي كوربوريشن بالجامعات اليابانية
 .1أال يزيد عمر المتقدم عن  45سنة.
 .2أن يكون المتقدم حاصالً على معدل ال يقل عن ( )6.5في اختبار تحديد مستوى اللغة
اإلنجليزية ( ،)IELTSوبمعدل ال يقل عن ( )6في كل مهارة من المهارات الفرعية لإلمتحان
(التحدث – االستماع – الكتابة  -القراءة) أو ما يعادله في (TOEFL PAPER – )TOEFL
 TOEFL COMPUTER TOEFL IBTأو ما يعادله في PEARSON TEST OF
)).)ENGLISH – ACADEMIC (PTE (A
 .3لن يعتد بأي اختبار آخر في تحديد المستوى إال ما ذكر أعاله ،على أن تكون نتيجة االختبار
سارية المفعول لمدة ال تقل عن ستة أشهر عند بدء التسجيل.
 .4أال يقل المعدل التراكمي للمتقدم في شهادة البكالوريوس عن ( )2.8من ( )4أو ما يعادله في
األنظمة التعليمية األخرى.
 .5أن تتم معادلة الشهادات السابقة (شهادة الدبلوم الجامعي +شهادة البكالوريوس) الصادرة
من خارج السلطنة من قبل دائرة معادلة المؤهلت واالعتراف بوزارة التعليم العالي
والبحث العلمي واالبتكار ،وأن يتم تحميلها إلكترونيًا ا في النظام وإرفاق ما يفيد المعادلة عند
التسجيل في موقع مركز القبول الموحد.
 .6إرفاقًالسيرةًالذاتيةً،ويحددًمنًخللهاًمكانًالعملًوالخبراتًالعمليةًباللغةًاالنجليزية.
 .7إرفاقًتقريرًمختصرًبخطةًالبحثًلدراسةًالماجستيرًباللغةًاإلنجليزية.
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تابع :البعثات المقدمة من شركة ميتسوبيشي كوربوريشن
بالجامعات اليابانية لدرجة الماجستير

ثالثا :البرامج المطروحة
التخصص باللغة العربية

التخصص باللغة االنجليزية

رمز البرنامج

عدد البعثات

األمن اإللكتروني

Cyber Security

MJ115

1

هندسة الوقود

Fuel Engineering

MJ116

1

علوم األرض

Earth Science

MJ117

1

الهندسة المعمارية

Architecture Engineering

MJ118

1

لغةًالدراسةً :اللغةًاإلنجليزية
رابعا :مواعيد التسجيل والقبول
العنوان

من

إلى

مالحظات

التسجيل

19/9/2022

29/09/2022

يغلقًالنظامًفيًتمامًالساعةً
الثانيةًظهرااًبتوقيتًمسقط

إعالن المرشحين
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المسبببتوفونًلشبببروطًالبعثبببةًالمعلبببنًعنهببباًسبببوفًيخضععععون
لمقابلة شخصية منًقبلًالجهةًالمانحةًووزارة التعلبيمًالعباليً
والبحثًالعلميًواالبتكار ليتمًاختيارًالمرشحينًالمقبولين.

المنح المقدمة من حكومة المجر لدرجة الماجستير
أوال :عدد المنح ونظام الدراسة
يبلغًاجماليًعددًالمنحًالمقدمةًمنًحكومةًالمجرًلدرجةًالماجستيرً( )35منحةًدراسيةً
موزعةًعلىًمختلفًالتخصصاتًويكونًنظام الدراسة وفق االنتظام الكلي.
ثانيا :مميزات المنح
تغطي المنح الدراسية تكاليف الرسوم الدراسية  ،السكن ،التأمين الصحي والمخصص
الشهري.
ثالثا :شروط إضافية لمنح حكومة المجر
باإلضافةًإلىًالشروطًالعامةًللتقدمًلدرجةًالماجستيرً،يتطلبًتحقيقًالشروطًاإلضافيةًالتالية:
 .1يتمًالتسجيلًالكترونيًا ا منًخللًنظامًالدراساتًالعلياًبمركزًالقبولًالموحدًلجميعًالمتقدمين.
ولنًيعتدًبأيًتسجيلًمباشرًعبرًالموقعًالرسميًللجهةًالمانحةًدونًالتسجيلًفيًنظامًمركزًالقبولً
الموحد.
 .2أنًيكونًالمتقدمًحاصلاًعلىًمعدلًالًيقلًعنً( )6.0فيًاختبارًتحديدًمستوىًاللغةًاالنجليزيةً
( )IELTSاوًماًيعادلهًفيً(.)TOEFL Paper -TOEFL COMPUTER TOEFL IBT( )TOEFL
 .3لنًيعتدًبأيًاختبارًآخرًفيًتحديدًالمستوىًإالًماًذكرًأعله .علىًأنًيكونًصالحًا ا لمدةًالًتقلً
عنًستةًأشهرعندًوقتًبدءًالتسجيل.
 .4أال يقل المعدل التراكمي للمتقدم في آخر مؤهل عن  2.3من  4.0أو ما يعادله في األنظمة
التعليمية األخرى.

 .5عند التسجيل في إحدى الجامعات المجرية يرجى التأكد من أن الجامعة من ضمن قائمة
الجامعات الموصى بالدراسة بها لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار والتي يمكن
االطلع عليها عبر الموقع اإللكتروني للوزارةhttps://www.moheri.gov.om :
 .6إرفاق السيرة الذاتية ،موضحًا ا بها مكان العمل والخبرات العملية.
 .7أن تكون موافقة جهة العمل وفق نظام التفرغ الكلي واالنتظام الكلي في مقر المؤسسة التعليمية
في بلد الدراسة.
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المنح المقدمة من حكومة المجر لدرجة الماجستير
رابعا :البرامج المطروحة
التخصص باللغة العربية

التخصص باللغة االنجليزية

رمز البرنامج

عدد المنح

العلوم الزراعية واآلداب

Agricultural Sciences and
Arts

MSH100

4

العلوم اإلنسانية

Humanities

MSH101

4

العلوم االجتماعية

social science

MSH102

3

علوم الكمبيوتر وتقنية
المعلومات

Computer science and
information technology

MSH103

4

العلوم القانونية

Legal Sciences

MSH104

3

العلوم االقتصادية

Economic science

MSH105

4

العلوم الهندسية

Engineering sciences

MSH106

4

العلوم الطبية والصحية

Medical and health
sciences

MSH107

3

علوم الرياضة

Sports Science

MSH108

3

العلوم الطبيعية واآلداب والفنون

Natural sciences, Arts and
Literature

MSH109

3

لغةًالدراسةً :اللغةًاإلنجليزية
خامسا :مواعيد التسجيل والقبول
العنوان

من

إلى

مالحظات

التسجيل

10/10/2022

24/10/2022

يغلقًالنظامًفيًتمامًالساعةً
الثانيةًظهرااًبتوقيتًمسقط

إعالن المرشحين

21

سيعلنًمركز القبولًالموحدًعنًالمرشحينًللمنحًالدراسيةً
بعدًفرزًطلباتًالمتقدمينًوذلكًفيًشهرًنوفمبر 2022

المنح المقدمة من المملكة العربية السعودية لدرجة الماجستير

أوال :عدد المنح ونظام الدراسة
يبلغ إجمالي عدد المنح المقدمة من المملكة العربية السعودية لدرجة الماجستير ( )5منح
دراسية موزعة على مختلف التخصصات ،وتكون الدراسة بنظام الحضور واالنتظام
الكلي بمقر الجامعة والتفرغ الكلي من جهة العمل.
ثانيا :مميزات المنح
تشملًالمنحًالرسومًالدراسيةًللبرنامجً،وبعضًالجامعداتًتقدومًبصدرفًمخصدص شدهريً
وتذكرةًسفرًسنويةًباإلضافةًإلىًالتأمينًالصحي.

ثالثا :شروط إضافية لمنح المملكة العربية السعودية
 .1ضرورة استيفاء شروط القبول والتسجيل بالجامعة المراد االلتحاق بها والتي من الممكن
االطالع عليها عن طريق البوابة اإللكترونية للجامعة.
 .2تمتلك الجامعة القرار النهائي الختيار المرشحين المناسبين لنيل المنحة الدراسية بناء
على الشروط والضوابط المعتمدة للجامعة المانحة في التخصص المتقدم له.
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تابع :المنح المقدمة من المملكة العربية السعودية لدرجة الماجستير

رابعا :البرامج المطروحة
المجاالت المعرفية
اسم الجامعة
الهندسة والعلومًالتطبيقية
جامعة أمًالقرى
الحاسبًاشلي
جامعةًالملكًسعود
الزراعة
جامعةًالملكًعبدالعزيز
جامعةًالملكًفيصلً

رمز البرنامج
MSS001
MSS002
MSS003

عدد المنح
2
2
1

خامسا :مواعيد التسجيل والقبول
العنوان
التسجيل
إعالن المرشحين
إعالن المقبولين
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مالحظات
إلى
من
يغلقًالنظامًفيًتمامً
الساعةًالثانيةًظهرااً
5/11/2022 25/10/2022
بتوقيتًمسقطً
سيعلنًمركز القبولًالموحدًعنًالمرشحينًللمنحًالدراسيةً
بعدًفرزًطلباتًالمتقدمينًوذلكًفيًشهرًنوفمبر2022
سيعلن مركزًالقبولًالموحدًعنًالمقبولينًبالمنحًالدراسيةً
بعدًاستلمًنتائجًالقبولًمنًالجهةًالمانحةً

البعثات المقدمة من شركة سوميتومو كوربوريشن بالجامعات
اليابانية لدرجة الماجستير
أوال :عدد البعثات ونظام الدراسة
يبلغ اجمالي عدد البعثات المقدمة من شركة سوميتومو كوربوريشن لدرجة الماجستير
( )4بعثات دراسية موزعة على التخصصات المطروحة ،وتكون الدراسة بنظام الحضور
واالنتظام الكلي بمقر الجامعة والتفرغ الكلي من جهة العمل.

ثانيا :شروط إضافية للبعثات المقدمة من شركة سوميتومو كوربوريشن بالجامعات اليابانية
 .1أال يزيد عمر المتقدم عن  45سنة.
 .2أن تكون الدراسة في مؤسسة تعليم عالي موصى بالدراسة بها من قبل الوزارة والمرفقة في
الموقع اإللكتروني الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار.
 .3أن يكون التخصص المراد دراسته في نفس المجال المعرفي للتخصص الوارد في
الشهادات السابقة للمتقدم.

لا على معدل ال يقل عن ( )6.5في اختبار تحديد مستوى اللغة
 .4أن يكون المتقدم حاص ً
االنجليزية ( )IELTSأو ما يعادله في (TOEFL PAPER – TOEFL )TOEFL
 COMPUTER TOEFL IBTأو ما يعادله في – PEARSON TEST OF ENGLISH
)).)ACADEMIC (PTE (A
 .5لن يعتد بأي اختبار آخر في تحديد المستوى إال ما ذكر أعاله ،على أن تكون نتيجة االختبار
سارية المفعول لمدة ال تقل عن ستة أشهر عند بدء التسجيل.
 .6أال يقل المعدل التراكمي للمتقدم في شهادة البكالوريوس عن ( )2.8من ( )4أو ما يعادله في
األنظمة التعليمية األخرى.

 .7أن تتم معادلة الشهادات السابقة (شهادة الدبلوم الجامعي +شهادة البكالوريوس) الصادرة
من خارج السلطنة من قبل دائرة معادلة المؤهلت واالعتراف بوزارة التعليم العالي
والبحث العلمي واالبتكار ،وأن يتم تحميلها إلكترونيًا ا في النظام وإرفاق ما يفيد المعادلة عند
التسجيل في موقع مركز القبول الموحد.
 .6إرفاقًالسيرةًالذاتيةً،ويحددًمنًخللهاًمكانًالعملًوالخبراتًالعمليةًباللغةًاالنجليزية.
 .7إرفاقًتقريرًمختصرًبخطةًالبحثًلدراسةًالماجستيرًباللغةًاإلنجليزية.
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تابع :البعثات المقدمة من شركة سوميتومو كوربوريشن
بالجامعات اليابانية لدرجة الماجستير

ثالثا :البرامج المطروحة
التخصص باللغة العربية

التخصص باللغة االنجليزية

رمز البرنامج

عدد البعثات

هندسة البنية التحتية

Engineering Infrastructure

SUM500

1

الهندسة الصناعية

Industrial Engineering

SUM600

1

الهندسة الطبية الحيوية

Biomedical Engineering

SUM700

1

اإلقتصاد العالمي

International Economy

SUM800

1

لغةًالدراسةً :اللغةًاإلنجليزية
رابعا :مواعيد التسجيل والقبول
العنوان

من

إلى

مالحظات

التسجيل

6/11/2022

19/11/2022

يغلقًالنظامًفيًتمامًالساعةً
الثانيةًظهرااًبتوقيتًمسقط

إعالن المرشحين

25

المسبببتوفونًلشبببروطًالبعثبببةًالمعلبببنًعنهببباًسبببوفًيخضععععون
لمقابلة شخصية منًقبلًالجهةًالمانحةًووزارة التعلبيمًالعباليً
والبحثًالعلميًواالبتكار ليتمًاختيارًالمرشحينًالمقبولين.

منحًالماجستيرً

المنح المقدمة من المملكة المغربية لدرجة الدكتوراة
أوال :عدد المنح ونظام الدراسة
يبلغًإجماليًعددًالمنحًالمقدمةًمنًالمملكةًالمغربيةًلدرجةًالدكتوراةًً( )50منحةً
دراسيةًموزعةًعلىًمختلفًالتخصصات.
ثانيا :مميزات المنح
تغطي المنح الدراسية تكاليف الرسوم الدراسية فقط للبرنامج دون تحمل أي مبالغ مالية
أخرى مثل :المخصصات الشهرية للطلبة ،تذاكر السفر ،رسوم التأمين الصحي أو رسوم
استخراج التأشيرة الدراسية وغيرها.
ثالثا :شروط إضافية لمنح المملكة المغربية
باإلضافةًإلىًالشروطًالعامةًللتقدمًلدرجةًالدكتوراةً،يتطلبًتحقيقًالشروطًاإلضافيةًالتالية:
.1

أن يتطابق التخصص الراغب بدراسته مع التخصص في الشهادات السابقة.

 .2تعبئة استمارة الترشح للتكوين بالمملكة المغربية ،على أن يتم تحميلها في النظام اإللكتروني
عند التسجيل.
.3

لا على مؤهل الماجستير بنظام الرسالة.
أن يكون المتقدم حاص ً

.4

إذا كان البرنامج يحتوي على مقررات دراسية فيُشترط التفرغ الكلي من جهة العمل فترة دراسة
المقررات.

.5

في حال التحاق الطالب بدراسة برنامج الدكتوراه في إحدى مؤسسات التعليم العالي الموصى
بالدراسة بها من الوزارة وبنظام البحث بدون الحصول على موافقة جهة العمل بالتفريغ الكلي أو
عمان ،مع
الجزئي فيشترط وجود مشرف أكاديمي من إحدى المؤسسات التعليمية بداخل سلطنة ُ
أهمية الحصول على موافقة المؤسستين التعليميتين على تعيين المشرف األكاديمي داخل السلطنة.

.6

في حال التحاق الطالب بدراسة برنامج الدكتوراه في إحدى مؤسسات التعليم العالي الموصى
بالدراسة بها من قبل الوزارة وبنظام البحث بدون الحصول على موافقة جهة العمل بالتفريغ الكلي
عمان فيجب على
وعدم الحصول على مشرف أكاديمي من احدى المؤسسات التعليمية داخل سلطنة ُ
الطالب حضور عدد  30يوما على األقل بمقر المؤسسة التعليمية ببلد الدراسة موزعة على طول
سنوات الدراسة.

.7

ال توجد أولوية للحاصلين على قبوالت مبدئية مسبقاً عند الترشح لهذه المنح.

27

تابع :المنح المقدمة من المملكة المغربية
لدرجة الدكتوراة

رابعا :البرامج المطروحة
التخصص
العلوم التربوية
الدراسات اإلسالمية
العلوم اإلدارية
اللغة العربية وآدابها
اتصال وإعالم

رمز البرنامج

العدد المطلوب

PHM001
PHM002
PHM003
PHM004
PHM005

10
10
10
10
10

خامسا :مواعيد التسجيل والقبول
العنوان

من

إلى

مالحظات

التسجيل

29/5/2022م

19/6/2022م

يغلقًالنظامًفيًتمامًالساعةً
الثانيةًظهرااًبتوقيتًمسقط

إعالن المرشحين

سيعلنًمركز القبولًالموحدًعنًالمرشحينًللمنحًالدراسيةًبعدًفرزً
طلباتًالمتقدمينًوذلكًفيًشهرًيوليوً2022

إعالن المقبولين

سيعلن مركزًالقبولًالموحدًعنًالمقبولينًبالمنحًالدراسيةًبعدًاستلمً
نتائجًالقبولًمنًالجهةًالمانحةً

استكمال اجراءات
التسجيل

بعد إعلنًنتائجًالمقبولينًمباشرةًولمدةًأسبوعًعملً
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المنح المقدمة من الجمهورية االسترالية لدرجة الدكتوراة
منح جامعة RIMT
أوال :عدد المنح ونظام الدراسة
يبلغًاجماليًعددًالمنحًالمقدمةًمنًجامعةً( )RMITاالستراليةًلدرجةًالدكتوراةًً()10
منحًدراسيةًموزعةًعلىًمختلفًالتخصصاتً،ويكونًنظام الدراسة وفق االنتظام الكلي
فقط.
ثانيا :مميزات المنح
تغطي المنح الدراسية تكاليف الرسوم الدراسية للبرنامج فقط دون تحمل أي مبالغ مالية
أخرى مثل :المخصصات الشهرية للطلبة ،تذاكر السفر ،رسوم التأمين الصحي أو رسوم
استخراج التأشيرة الدراسية وغيرها.
ثالثا :شروط إضافية لمنح جامعة RIMT

باإلضافةًإلىًالشروطًالعامةًللتقدمًلدرجةًالدكتوراةً،يتطلبًتحقيقًالشروط اإلضافيةً
التالية:
.1
.2

.3
.4

.5

استيفاء المتقدم لجميع متطلبات البرنامج الدراسي المطروح من قبل الجامعة.
أن يكون المتقدم حاصالً على معدل ال يقل عن ( )6.5في اختبار تحديد مستوى اللغة
اإلنجليزية ( )IELTSوبمعدل ال يقل عن ( )6في كل مهارة من المهارات الفرعية
لالمتحان (التحدث  -االستماع  -الكتابة  -القراءة) أو ما يعادله في ()TOEFL
( ،)TOEFL PAPER – TOEFL COMPUTER TOEFL IBTأو ما يعادله في
)).(PEARSON TEST OF ENGLISH – ACADEMIC (PTE (A
لن يعتد بأي اختبار آخر في تحديد المستوى إال ما ذكر أعاله ،على أن تكون نتيجة
االختبار سارية المفعول لمدة ال تقل عن ستة أشهر عند بدء التسجيل.
يعفى من شرط اللغة اإلنجليزية جميع المتقدمين من خريجي مرحلة البكالوريوس أو
الماجستير من الدول المتحدثة باللغة اإلنجليزية اشتية (:استراليا -نيوزلندا – الواليات
المتحدة األمريكية – المملكة المتحدة) ،شريطة أن تكون سنة التخرج خالل األعوام
األكاديمية (2018م – 2022م).
يجب على المتقدمين الذين سيقع عليهم االختيار من قبل الجامعة لنيل المنح الدراسية
االلتحاق بالدراسة بنظام التفرغ الكلي وذلك في موعد أقصاه منتصف نوفمبر
2022م لبرامج الدكتوراة.
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المنح المقدمة من الجمهورية االسترالية لدرجة الدكتوراة
منح جامعة RIMT

رابعا :البرامج المطروحة
اسم الجامعة

رمز البرنامج

RMIT

RMP01

التخصص
يرجى الرجوع إلى الموقع اإللكتروني للجامعة الختيار
التخصص المطلوب لدرجة الدكتوراة
((https://www.rmit.edu.au

خامسا :مواعيد التسجيل والقبول
العنوان

من

إلى

مالحظات

التسجيل

19/6/2022

7/7/2022

يغلقًالنظامًفيًتمامًالساعةً
الثانيةًظهرااًبتوقيتًمسقط

إعالن المرشحين

سيعلنًمركز القبولًالموحدًعنًالمرشحينًللمنحًالدراسيةًبعدًفرزً
طلباتًالمتقدمينًوذلكًفيًشهرًيوليوً2022

إعالن المقبولين

سيعلن مركزًالقبولًالموحدًعنًالمقبولينًبالمنحًالدراسيةًبعدًاستلمً
نتائجًالقبولًمنًالجهةًالمانحةً

استكمال اجراءات
التسجيل

بعد إعلنًنتائجًالمقبولينًمباشرةًولمدةًأسبوعًعملً
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المنح المقدمة من الجمهورية التونسية لدرجة الدكتوراة
أوال :عدد المنح ونظام الدراسة
يبلغًاجماليًعددًالمنحًالمقدمةًمنًالمملكةًالجمهوريةًالتونسيةًلدرجةًالدكتوراهًً
( )13منحةًدراسيةًموزعةًعلىًمختلفًالتخصصات.
ثانيا :مميزات المنح
تغطي المنح الدراسية تكاليف الرسوم الدراسية فقط للبرنامج دون تحمل أي مبالغ مالية
أخرى مثل :المخصصات الشهرية للطلبة ،تذاكر السفر ،رسوم التامين الصحي أو رسوم
استخراج التأشيرة الدراسية وغيرها.
ثالثا :شروط إضافية لمنح الجمهورية التونسية
باإلضافةًإلىًالشروطًالعامةًللتقدمًلدرجةًالدكتوراةً،يتطلبًتحقيقًالشروطًاإلضافيةًالتالية:
.1

ضرورةًتطابق التخصصًفيًشهادةًالماجستيرًمعًالتخصصًالمطلوبًفيًمرحلةًالدكتوراة.

.2

سيتم طلب استمارة طلب ترشح طالب أجنبي للترسيم للمرشحين الذين سيقع عليهم االختيار
الحقًا ا.

 .3سيتم طلب رسالة الماجستير ومخطط الدكتوراه للمرشحين الذين سيقع عليهم االختيار الحقاً
لمرحلة الدكتوراة.
 .4بعد إعلن نتائج المنح ،يجب على المرشحين إرسال رسالة بحث الماجستير لسفارة سلطنة
عمان بالجمهورية التونسية.
ُ
 .5أن يكون المخطط البحثي المقدم للدراسة من قِبل المترشح لمرحلة الدكتوراة باللغة العربية.
لا على مؤهل الماجستير بنظام الرسالة.
 .6أن يكون المتقدم حاص ً
 .7إذا كان البرنامج يحتوي على مقررات دراسية فيُشترط التفرغ الكلي من جهة العمل فترة دراسة
المقررات.
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المنح المقدمة من الجمهورية التونسية لدرجة الدكتوراة
تابع /ثالثا :شروط اضافية لمنح الجمهورية التونسية
 .8فيًحالًالتحاقًالطالبًبدراسةًبرنامجًالدكتوراةًفيًإحدىًمؤسساتًالتعليمًالعالي الموصىً
بالدراسةًبهاًمنًالوزارةًوبنظامًالبحثًبدونًالحصولًعلىًموافقةًجهةًالعملًبالتفريغ الكليًأوً
عمانً،معً
الجزئيًفيشترطًوجودًمشرفًأكاديميًمنًإحدىًالمؤسساتًالتعليميةًبداخلًسلطنةً ًُ
أهميةًالحصولًعلىًموافقةًالمؤسستينًالتعليميتينًعلىًتعيينًالمشرفًاألكاديمي داخلًالسلطنة.

 .9في حال التحاق الطالب بدراسة برنامج الدكتوراة في إحدى مؤسسات التعليم العالي الموصى
بالدراسة بها من قبل الوزارة وبنظام البحث بدون الحصول على موافقة جهة العمل بالتفريغ الكلي
عمان فيجب
وعدم الحصول على مشرف أكاديمي من إحدى المؤسسات التعليمية داخل سلطنة ُ
على الطالب حضور عدد  30يوما على األقل بمقر المؤسسة التعليمية ببلد الدراسة موزعة على
طول سنوات الدراسة.
 .10يشترط لمواصلة دراسة الدكتوراة في مجال القانون أو أحد تخصصاته الفرعية أو أحد
مجاالته المختلفة أن يكون مسبوقًا ا بالحصول على مؤهلي البكالوريوس والماجستير ،على أن
يكون مؤهل البكالوريوس في التخصصات التالية فقط( :القانون ،الحقوق  ،الشريعة اإلسلمية،
الفقه وأصوله ،أصول الدين ،القضاء).

 .11إرفاق الخبرة العملية حديثة اإلصدار بحيث تكون صادرة خلل الفترة من
 29/5/2022و حتى 28/7/2022
 .12ال توجد أولوية للحاصلين على قبوالت مبدئية مسبقاً عند الترشح لهذه المنح.
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المنح المقدمة من الجمهورية التونسية
لدرجة الدكتوراة
رابعا :البرامج المطروحة
التخصص
الدراسات اإلسالمية
العلوم اإلدارية
اللغة العربية وآدابها
اتصال وإعالم
الدراسات القانونية

رمز البرنامج

العدد المطلوب

PHT002
PHT003
PHT004

3
3
3

PHT005

1

PHT006

3

خامسا :مواعيد التسجيل والقبول
العنوان

من

إلى

مالحظات

التسجيل

13/7/2022

28/7/2022

يغلقًالنظامًفيًتمامًالساعةً
الثانيةًظهرااًبتوقيتًمسقط

إعالن المرشحين

سيعلنًمركز القبولًالموحدًعنًالمرشحينًللمنحًالدراسيةًبعدًفرزً
طلباتًالمتقدمينًوذلكًفيًشهرًأغسطسً2022

إعالن المقبولين

سيعلن مركزًالقبولًالموحدًعنًالمقبولينًبالمنحًالدراسيةًبعدًاستلمً
نتائجًالقبولًمنًالجهةًالمانحةً

استكمال اجراءات
التسجيل

بعد إعلنًنتائجًالمقبولين مباشرةًولمدةًأسبوعًعملً

• مالحظة:
 آخر موعد لتحديث السجلت في قاعدة بيانات التعليم العالي يوم الثلثاءالموافق .26/7/2022
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المنح المقدمة من جمهورية مصر العربية لدرجة الدكتوراة
أوال :عدد المنح ونظام الدراسة
يبلغًاجماليًعددًالمنحًالمقدمةًمنًجمهوريةًمصرًالعربيةًلدرجةًالدكتوراهً( )5منحً
دراسيةًموزعةًعلىًمختلفًالتخصصات.
ثانيا :مميزات المنح
 .1المنحةًتعفيًالطالبًمنًالرسومًالدراسيةًالمطالببًبهباًبالبدوالرًاالمريكبيًولكبنًهنباكًرسبومًدراسبيةً
أخرىًيقومًبسدادهاًالطالبًبالجنيهًالمصريًوهيًرسومًاستخراجًالبطاقةًالجامعيةًًوخدماتًأخرىًتقدمً
للطالببببًوفبببيًهبببذهًالحالبببةًيقبببومًبسبببدادهاًالطالببببًبنفسبببهًوالًيعفبببىًمنهببباً.عل امببباًببببأنًالمبببنحًالدراسبببيةًالً
تشمل البرامجًالجديدةًالمتخصصةًالتبيًتصبدرهاًالجامعباتًالمصبريةًوالتبيًيبتمًسبدادًرسبومًإضبافية لهباً
بالجامعاتًالمصريةًباإلضافة للرسومًالدراسية.
 .2تبببدأًالمنحببةًمببنًعببامًً،2023/2022ولمببدةً( )4سببنواتًدراسببيةًبالنسبببةًلمرحلببةًالببدكتوراةً،واذاًلببمً
يحصلًالطالبًعلىًالدرجةًفيًالمدةًالمحددةًللمنحةًيستكملًدراستهًعلىًحسابهًالخاص.
 .3المنحددةًالًتشددملًالبددرامجًالجديدددةًالمتخصصددةًوالتدديًيددتمًسدددادًرسددومًإضددافيةًلهدداًبالجامعدداتًالمصددريةً
باإلضافةًللرسومًالدراسية.
 .4يقومًالطالبًبسدادًأيًرسومًأخرىًمترتبةًعليهًبالجنيهًالمصريًفيًالمؤسسةًالتعليمية التديًيلتحدقًبهداً
أوًفيًإدارةًالوافدينًبوزارةًالتعليمًالعاليًالمصرية.
 .5يتحملًالطالبًدفعًمبلغًقددرهً( 2360جنيدهًمصدريًقابلدةًللزيدادة) وذلدكًعدنًرسدومًفدتحًملدفًبدإدارةً
الوافدين.
 6يتحملًالطالبًأيةًمصاريفًأخرىًكمصاريفًالسكنًوتذاكرًالسفرًوالمواصلتًوغيرها.

ثالثا :شروط إضافية لمنح جمهورية مصر العربية

يجب على المتقدم استيفاء الشرطين أدناه قبل التقدم للتسجيل للمنح المذكورة:
 .1أنًيكونًالطالبًأنهىًإجراءاتًمعادلةًالمؤهلتًالسابقةًالخاصةًبهًمنًالمجلسًاألعلىًللجامعات
المصريةًبجمهوريةًمصرًالعربيةًويقدمًنسخةًمنًقراراتًالمعادلةًالصادرةًلهًمنًالمجلسًاالعلىً
للجامعاتًالمصريةًللشهاداتًالحاصلًعليهاًسابقاًوأالًيكونًمحملًبموادًأوًبحثًتكميليًمنًقبلً
المجلسًاألعلىًللجامعاتًالمصرية.
 .2أنًيكونًالطالبًأنهىًإجراءاتًالتسجيلًعلىًموقعًادرسًفيًمصرًللقبولًبالجامعاتًالحكوميةً
المصريةًعبرًالموقعًالتاليًً، http://admission.study-in-egypt.gov.egوسدادًالرسومًالدراسيةً
المطلوبةًللتسجيلًعلىًالموقعًالمذكورً،وأنًيكونًقدًحصلًعلىًقبولًمبدئيًوموافقةًوزارة التعليمً
العاليًوالبحثًالعلميًبجمهوريةًمصرًالعربيةًعلىًقبولهًبالمؤسسةًالتعليميةًالتيًسيتمًترشيحهًبالدراسةً
بهاًوفقًالمؤسساتًوالتخصصاتًالمشارًاليهاًأدناه.
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تابع/ثالثا :شروط إضافية لمنح جمهورية مصر العربية
.3بالنسبة للطلبة العمانيين المسجلين حاليًا ا بالجامعات المصرية للعام األكاديمي  2022/2021ممن
تنطبق عليهم شروط المنحة ،والراغبين بالتنافس عليها ،فيجب أن يكون المتقدم قد قام فعل بسداد
الرسوم الدراسية كامل ًةا عن هذا العام األكاديمي ،علمًا ا بان ترشيحه للمنحة سيكون ابتدا اًء من العام
األكاديمي المقبل 2023/2022م.
.4عند الحصول على المنحة الدراسية يشترط تقديم طلب مواصلة دراسة عبر النظام االلكتروني
عمان في فترة أقصاها /15
لموقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار في سلطنة ُ
سبتمبر2022/م لمرحلة الدكتوراه التي تتطلب دراسة مقررات دراسية ،أما الدكتوراة بنظام البحث
فقط فتكون إلى  31مارس 2023م.
.5معادلة درجتي البكالوريوس والماجستير الحاصل عليهما من المجلس األعلى للجامعات المصرية
مع تحميل قرارات المعادلة الصادرة لهما ،على أن ال يكون بقرارات المعادلة تحميل بمواد أو بحث
تكميلي.
.6أن يكون قد حصل على قبول مبدئي وموافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بجمهورية مصر
العربية على قبوله بالمؤسسة التعليمية التي سيتم ترشيحه بالدراسة بها وفق المؤسسات والتخصصات
المشار إليها ،وإذا كان الطالب مسجل بالفعل من قبل في ذات الكلية يحصل على إفادة من الكلية بأنه
مقيد بها ومسدد لجميع الرسوم الدراسية السابقة وأنه ما زال مقيد لعام . 2023/2022
 .7إرفاقًمعادلةًالشهاداتًالدراسيةًمنًالمجلسًاألعلىًللجامعاتًالمصريةًوكذلكًالقبولًعلى موقعً
ادرسًفيًمصرًالخاصًبوزارةًالتعليمًالعاليًوالبحثًالعلميًالمصريةً
 http://admission.study-in-egypt.gov.egعندًالتقدمًللتسجيلًعبرًنظامًمركزًالقبولً
الموحد

رابعا :البرامج المطروحة
التخصص
التخطيط العمراني
علوم الثروة السمكية والمصايد
اآلثار
السياحة والفنادق
اإلعالم

الجامعة
القاهرة
كفرًالشيخ
عينًشمس
االسكندرية
القاهرة

رمز البرنامج
PHE001
PHE002
PHE003
PHE004
PHE005

عدد المنح
1
1
1
1
1

خامسا :مواعيد التسجيل والقبول
العنوان

من

إلى

مالحظات

التسجيل

27/7/2022

14/8/2022

يغلقًالنظامًفيًتمامًالساعةً
الثانيةًظهرااًبتوقيتًمسقط

إعالن المرشحين

سيعلنًمركز القبولًالموحدًعنًالمرشحينًللمنحًالدراسيةًبعدًفرزً
طلباتًالمتقدمينًوذلكًفيًشهرًأغسطس 2022

إعالن المقبولين

سيعلن مركزًالقبولًالموحدًعنًالمقبولينًبالمنحًالدراسيةًبعدًاستلمً
نتائجًالقبولًمنًالجهةًالمانحةً

استكمال اجراءات
35
التسجيل

بعد إعلنًنتائجًالمقبولينًمباشرةًولمدةًأسبوعًعملً

المنح المقدمة من الجمهورية االسترالية لدرجة الدكتوراة
منح جامعة  ( RIMTلإلناث فقط)
أوال :عدد المنح ونظام الدراسة
يبلغًاجماليًعددًالمنحًالمقدمةًمنًجامعةً( )RMITاالستراليةًلدرجةًالدكتوراةً( )8منحً
دراسيةًموزعةًعلىًمختلفًالتخصصاتً،ويكونًنظام الدراسة وفق االنتظام الكلي فقط.
ثانيا :مميزات المنح
تغطي المنح الدراسية تكاليف الرسوم الدراسية للبرنامج فقط دون تحمل أي مبالغ مالية
أخرى مثل :المخصصات الشهرية للطلبة ،تذاكر السفر ،رسوم التأمين الصحي أو رسوم
استخراج التأشيرة الدراسية وغيرها.
ثالثا :شروط إضافية لمنح جامعة RIMT
باإلضافةًإلىًالشروطًالعامةًللتقدمًلدرجةًالدكتوراةً،يتطلبًتحقيقًالشروطًاإلضافيةًالتالية:
 .1المنحًمخصصةًلإلناث فقط.
 .2استيفاء المتقدمة لجميع متطلبات البرنامج الدراسي المطروح من قبل الجامعة والمدرجة في
الموقع اإللكتروني للجامعة https://www.rmit.edu.au
 .3أن يكون المتقدم حاصالً على معدل ال يقل عن ( )6.5في اختبار تحديد مستوى اللغة اإلنجليزية
( )IELTSوبمعدل ال يقل عن ( )6في كل مهارة من المهارات الفرعية لالمتحان (التحدث  -االستماع
 الكتابة  -القراءة) أو ما يعادله في (TOEFL PAPER – TOEFL COMPUTER ( )TOEFL ،)TOEFL IBTأو ما يعادله في )).(PEARSON TEST OF ENGLISH – ACADEMIC (PTE (A
 .4لن يعتد بأي اختبار آخر في تحديد المستوى إال ما ذكر أعاله ،على أن تكون نتيجة االختبار سارية
المفعول لمدة ال تقل عن ستة أشهر عند بدء التسجيل.
 .5يعفى من شرط اللغة اإلنجليزية جميع المتقدمين من خريجي مرحلة البكالوريوس أو الماجستير
من الدول المتحدثة باللغة اإلنجليزية اشتية (:استراليا -نيوزلندا – الواليات المتحدة األمريكية –
المملكة المتحدة) ،شريطة أن تكون سنة التخرج خالل األعوام األكاديمية (2018م – 2022م).
 .6إرفاق السيرة الذاتية باللغة االنجليزية.
 .7يجب على المتقدمات الذين سيقع عليهن االختيار من قبل الجامعة لنيل المنح الدراسية االلتحاق
بالدراسة بنظام التفرغ الكلي وذلك في موعد أقصاه نهاية فبراير2023م.
 .8تمتلك الجامعة القرار النهائي الختيار المترشحات المناسبات لنيل المنحة الدراسية بناء على
تقييمها لجودة المخطط البحثي المقدم من قبل المترشحات وبناء على توفر المشرف المناسب في
تخصص المترشحات ،وعلى مدى استيفاء المترشحات لجميع متطلبات البرنامج الدراسي.

36

المنح المقدمة من الجمهورية االسترالية لدرجة الدكتوراة
منح جامعة  ( RIMTلإلناث فقط)
رابعا :البرامج المطروحة

•

رمز البرنامج

التخصص

العدد

RMP01

Information Systems

1

RMP02

Computer Science

1

RMP03

Information Security

1

RMP04

Information Technology

1

RMP05

Software Engineering

1

RMP06

جميعًالتخصصاتًالهندسيةًالتيًتطرحهاًالجامعة

3

يمكن اإلطالع عىل مزيد من التفاصيل حول التخصصات من خالل الموقع اإللكتون
للجامعة https://www.rmit.edu.au

خامسا :مواعيد التسجيل والقبول
العنوان

من

إلى

مالحظات

التسجيل

2/10/2022

9/10/2022

يغلقًالنظامًفيًتمامًالساعةً
الثانيةًظهرااًبتوقيتًمسقط

إعالن المرشحين

37

سيعلنًمركز القبولًالموحدًعنًالمرشحينًللمنحًالدراسيةًبعدًفرزً
طلباتًالمتقدمينًوذلكًفيًشهرًأكتوبر2022

المنح المقدمة من حكومة المجرلدرجة الدكتوراة
أوال :عدد المنح ونظام الدراسة
يبلغًاجماليًعددًالمنحًالمقدمةًمنًحكومةًالمجرًلدرجةًالدكتوراةً( )15منحةًدراسيةً
موزعةًعلىًمختلفًالتخصصاتً،ويكونًنظام الدراسة وفق االنتظام الكلي .
ثانيا :مميزات المنح
تغطي المنح الدراسية تكاليف الرسوم الدراسية  ،السكن ،التأمين الصحي والمخصص
الشهري.
ثالثا :شروط إضافية لمنح حكومة المجر
باإلضافةًإلىًالشروطًالعامةًللتقدمًلدرجةًالدكتوراةً،يتطلبًتحقيقًالشروطًاإلضافيةًالتالية:
 .1يتمًالتسجيلًالكترونيًا ا منًخللًنظامًالدراساتًالعلياًبمركزًالقبولًالموحدًلجميعًالمتقدمين.
ولنًيعتدًبأيًتسجيلًمباشرًعبرًالموقعًالرسميًللجهةًالمانحةًدونًالتسجيلًفيًنظامًمركزًالقبولً
الموحد.

 .2أنًيكونًالمتقدمًحاصلاًعلىًمعدلًالًيقلًعنً( )6.0فيًاختبارًتحديدًمستوىًاللغةًاالنجليزيةً
( )IELTSاوًماًيعادلهًفيً(.)TOEFL Paper -TOEFL COMPUTER TOEFL IBT( )TOEFL
 .3لنًيعتدًبأيًاختبارًآخرًفيًتحديدًالمستوىًإالًماًذكرًأعله .علىًأنًيكونًصالحًا ا لمدةًالًتقلً
عنًستةًأشهرعندًوقتًبدءًالتسجيل.
 .4أال يقل المعدل التراكمي للمتقدم في آخر مؤهل عن  2.3من  4.0أو ما يعادله في األنظمة
التعليمية األخرى.
 .5عند التسجيل في إحدى الجامعات المجرية يرجى التأكد من أن الجامعة من ضمن قائمة
الجامعات الموصى بالدراسة بها لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار والتي يمكن
االطلع عليها عبر الموقع اإللكتروني للوزارةhttps://www.moheri.gov.om :
 .6إرفاق السيرة الذاتية ،موضحًا ا بها مكان العمل والخبرات العملية.
 .7أن تكون موافقة جهة العمل وفق نظام التفرغ الكلي واالنتظام الكلي في مقر المؤسسة التعليمية
في بلد الدراسة.
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المنح المقدمة من حكومة المجر لدرجة الدكتوراة
رابعا :البرامج المطروحة
التخصص باللغة العربية

التخصص باللغة االنجليزية

رمز البرنامج

عدد المنح

العلوم الزراعية واآلداب

Agricultural Sciences and
Arts

PHH100

2

العلوم اإلنسانية

Humanities

PHH101

1

العلوم االجتماعية

social science

PHH102

1

علوم الكمبيوتر وتقنية المعلومات

Computer science and
information technology

PHH103

2

العلوم القانونية

Legal Sciences

PHH104

2

العلوم االقتصادية

Economic science

PHH105

2

العلوم الهندسية

Engineering sciences

PHH106

2

العلوم الطبية والصحية

Medical and health
sciences

PHH107

1

علوم الرياضة

Sports Science

PHH108

1

العلوم الطبيعية واآلداب والفنون

Natural sciences, Arts and
Literature

PHH109

1

لغةًالدراسةً :اللغةًاإلنجليزية
خامسا :مواعيد التسجيل والقبول
العنوان

من

إلى

مالحظات

التسجيل

10/10/2022

24/10/2022

يغلقًالنظامًفيًتمامًالساعةً
الثانيةًظهرااًبتوقيتًمسقط

إعالن المرشحين

39

سيعلنًمركز القبولًالموحدًعنًالمرشحينًللمنحًالدراسيةً
بعدًفرزًطلباتًالمتقدمينًوذلكًفيًشهرًنوفمبر 2022

المنح المقدمة من المملكة العربية السعودية لدرجة الدكتوراة
أوال :عدد المنح ونظام الدراسة
يبلغ اجمالي عدد المنح المقدمة من المملكة العربية السعودية لدرجة الدكتوراة ( )5منح
دراسية موزعة على مختلف التخصصات ،وتكون الدراسة بنظام الحضور واالنتظام
الكلي بمقر الجامعة والتفرغ الكلي من جهة العمل.
ثانيا :مميزات المنح
تشببملًالمببنحًالرسببومًالدراسببيةًللبرنببامجً،وبعببقًالجامعبباتًتقببومًبصببرفًمخص بصً
شهريًوتذكرةًسفرًسنويةًباإلضافةًإلىًالتأمينًالصحي.

ثالثا :شروط إضافية لمنح المملكة العربية السعودية
 .1ضرورة استيفاء شروط القبول والتسجيل بالجامعة المراد االلتحاق بها والتي من
الممكن االطلع عليها عن طريق البوابة اإللكترونية للجامعة.
 .2تمتلك الجامعة القرار النهائي الختيار المرشحين المناسبين لنيل المنحة الدراسية بناء
على الشروط والضوابط المعتمدة للجامعة المانحة في التخصص المتقدم له.
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تابع  :المنح المقدمة من المملكة العربية السعودية لدرجة الدكتوراة

رابعا :البرامج المطروحة
رمز البرنامج
المجاالت المعرفية
اسم الجامعة
الهندسة والعلومًالتطبيقية PHS001
جامعة أمًالقرى
PHS002
الحاسبًاشلي
جامعةًالملكًسعود
PHS003
الزراعة
جامعةًالملكًعبدالعزيز
جامعةًالملكًفيصلً

عدد المنح
2
2
1

خامسا :مواعيد التسجيل والقبول
العنوان
التسجيل
إعالن المرشحين
إعالن المقبولين
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مالحظات
إلى
من
يغلقًالنظامًفيًتمامً
الساعةًالثانيةًظهرااً
5/11/2022 25/10/2022
بتوقيتًمسقطً
سيعلنًمركز القبولًالموحدًعنًالمرشحينًللمنحًالدراسيةً
بعدًفرزًطلباتًالمتقدمينًوذلكًفيًشهرًنوفمبر2022
سيعلن مركزًالقبولًالموحدًعنًالمقبولينًبالمنحًالدراسيةًبعدً
استلمًنتائجًالقبولًمنًالجهةًالمانحةً

اجراءات التسجيل للمنح الدراسية
يتمًالتسجيلًلجميعًالمنحًالدراسيةًعنًطريقًالموقعًااللكترونيًلمركزًالقبولً
الموحدًكماًهوًموضحًادناه

الدخول إلى نظام القبول الموحد

يمكنًالدخولًللموقعًااللكترونيًلمركزًالقبولًالموحدًمنًخاللًالعنوانً
 www.heac.gov.omبإستخدامًالمتصفحًكرومً()chrome
ثمًاختيارًبرامجًالدراساتًالعلياًً،فيًحالًالتسجيلًألولًمرةًيرجىًإختيارًزرًالتسجيل أماًفيًحالً
حصولًالمتقدمًعلىًرقمًسريًمسبقاً،فيرجىًالضغطًعلىًرزًًدخول.
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أوال :التحقق من هوية المستخدم
في حال التسجيل ألول مرة بالنظام فيجب إدخال رقم البطاقة المدنية (يجب إزالة الصفر
في بداية الرقم المدني) ومن ثم الضغط على زر "بحث" ليظهر للمتقدم زر تسجيل جديد

سيتمًفتحًشاشةًإلدخالًالرقمًالمدنيًمرةًأخرىًوتاريخًالميالدًللمتقدمًً،ومنًثمً
يتوجبًالضغطًعلىًزرًعرضًالبيانات كماًهوًمبينًادناه
( مالحظة) فيًحالةًواجهتكًمشكلةًفنيةًأثناءًاستخدامًالنظامً،قمًبحذفًسجلً
المتصفحً(.)History
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تابع أوال:التحقق من هوية المستخدم

في حال كون المتقدم قد سبق له الدخول وحفظ بعض البيانات ،فإن النظام سيتيح
له خانة إلدخال الرقم المدني وتاريخ الميالد ،وعند الضغط على زر بحث سيظهر
زر متابعة التسجيل ،حيث سيقوم النظام بإدخال المتقدم لمواصلة عملية التسجيل.
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ثانيا :التحقق من البيانات الشخصية وتحديثها
.1

.2
.3

.4

سوف تظهر للمتقدم البيانات الشخصية المتوفرة من  ...األحوال المدنية ،وعلى
المتقدم استكمال البيانات األخرى وإرفاق المطلوب.
في حال عدم توفر البيانات الشخصية ،سوف يُطلب من المتقدم إدخالها يدوياً.
علىًالمتقدمًالتأكدًمنًصحةًالبياناتًالشخصيةً،ودبلومًالتعليمًالعامًومنًثمًالضغطً
علىًزر حفظ.
فيًحالًعدمًاستكمالًجميعًالحقولًالمطلوبةً،سوفًتظهرًرسالةًخطأًتُبين
المستنداتًالناقصةً،وعليهًيجبًعلىًالمتقدم استكمالًالنواقصًلحفظًالبياناتً
بطريقةًصحيحة.
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ثالثا :تحديث بيانات التواصل
على المتقدمًالتأكدًمنًإدخالًجميعًبياناتًالتواصلًحسبًماًيظهرًفي
الشاشةً،ومنًثمًالضغطًعلىًزرًحفظ.
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رابعا :تحديث بيانات العمل
يرجىًإدخالًجميعًبياناتًجهةًالعملً،وإرفاقًشهادةًالخبرةًحسبًماًيظهرًفيً
الشاشةً،ومنًثمًالضغطًعلىًزرًحفظ.
وفيًحالًكونًالمتقدم الًيعملًفعليهًإرفاقًماًيفيدًذلكًمنًوزارةًالعمل.
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خامسا :التحقق من بيانات المؤهالت الدراسية السابقة
ينتقلًالنظامًبمقدمًالطلبًلشاشةًالتأكيدًعلىًبياناتًالمؤهل /المؤهالتًالدراسيةً
السابقةًويتمًالضغطًعلىًزرًتأكيد.
إذا كانت البيانات الظاهرة غير صحيحة فينبغي على
المتقدم ضغط زر رفض ،وحينها عليه إدخال بياناته
الدراسية يدويا.

فيًحالةًالرفضً،علىًالمتقدمًتعبئةًبياناتًالمؤهالتًالسابقةًالحاصلًعليهاًوفقًمعطياتً
الشاشة التاليةً،وإرفاقًالمستنداتًالمتعلقةًومنًثمًالضغط على زر حفظ.

(مالحظة) يجب تحميل كشف العالمات كل صفحة
على حده (كشف درجات البكالوريوس
.)..........،3،2،1
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تابع خامسا :التحقق من بيانات الماجستير للمتقدمين للدكتوراه
فيًحالًكون المتقدمًحاصلًعلىًشهادةًالماجستيرًفيجبًعليهًتعبئةًالخاناتًفيًهذهً
الصفحةًوإرفاقًالوثائقًالمتعلقةًبها.

سادسا :اختيار المنحة الدراسية المطلوبة
علىًالمتقدمًاختيارًالمنحةًالتيًيرغبًفيًالتسجيلًبهاً(ضمن المنح المتاحة لهً
وقتًالتسجيل) ف هذه الشاشة
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سابعا :اختيار المؤهل والتخصص المطلوب
يتوجبًعلىًالمتقدمًاختيارًالمؤهلًوالتخصصًالمطلوبًدراستهً،ومنًثمًالضغطًعلىًزرً
"حفظ" لالنتقال لشاشةًمعلوماتًالدراسةًالحاليةًوتحميلًالوثائقًاألخرى.
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ثامنا :تحديث بيانات الدراسة الحالية وتحميل الوثائق األخرى
على المتقدم إدخال بيانات الدراسة الحالية إذا كان ملتحقاً ببرنامج دراسي وقت
التسجيل بالمنحة وتاريخ الحصول على رسالة موافقة جهة العمل ،وكذلك إرفاق
المستندات المطلوبة وفق ما يظهر في الشاشة ،ثم الضغط على زر التعهد بأسفل
الشاشة ومن ثم زر حفظ.
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شاشة :تقرير بالبيانات والمستندات المدخلة
تاسعا :االطالع على تقرير البيانات والمستندات المسجلة
بعدًإتمامًعمليةًالتسجيلًسيعرضًالنظامًجميعًبياناتًالتسجيلًللمراجعةًوالتحققًمنً
صحةًالبياناتًالمسجلةًحيثًسيتمًاالعتمادًعليهاًفيًعمليةًالفرزً،وتعتبر نهائيةًويتحملً
مقدمًالطلبًتبعاتهاًالجزائيةًوذلكًفيًحالًتسجيلًمقدمًالطلبًلبياناتًغير صحيحة.
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عاشرا :الحصول على الرمز السري

سيظهرًالنظامًللمتقدمًالرمزًالسريًوهوًماًيؤكدًإنتهاءًعمليةًالتسجيلً،ويجب علىً
المتقدمًحفظًالرمزًليتمكنًمنًالدخولًعلىًملفهًالحقاًً،كماًهوًمبينًفيًالشاشةًادناه
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