إعالن بعثات الربنامج الوطين للدراسات العليا للعام األكادميي (2020 / 2019م)
يهدف الربنامج إىل تأهيل الكوادر العمانية أكادمييـًا من قبل أرقى اجلامعات
العاملية يف التخصصات ذات األولوية الوطنية .وحرصـًا من وزارة التعليم العالي على
متكني املتقدمني من احلصول على أعلى اخلربات األكادميية من تلك اجلامعات؛ فقد
فتح اجملال أمامهم للحصول على القبول غري املشروط وفقـًا للتخصصات املدرجة يف
هذا اإلعالن من قائمة اجلامعات املختارة من قبل الوزارة ضمن تصنيف (شنغهاي)
لعام 2018م واملوصى للدراسة بها من قِبل هذه الوزارة؛ إلعطاء الفرصة للراغبني يف
التقدم للربنامج لالستعداد التام له من حيث التواصل مع اجلامعات ،وإجياد القبول
املناسب يف التخصصات املطروحة طِبقـًا لآللية املتبعة الواردة يف هذا اإلعالن .وسوف
يبدأ التسجيل هلذه البعثات عرب نظام الدراسات العليا مبوقع مركز القبول املوحد
إلكرتونيـًا جلميع اجملاالت املدرجة طي هذا اإلعالن ،وذلك حسب املواعيد املدرجة
أدناه:
مالحظات
اىل
من
العنوان

تاريخ التسجيل

إعالن النتائج
فتح باب
التظلمات
إعالن نتائج
التظلمات

2018/12/15م

2019/3/30م

يغلق نظام التسجيل اإللكرتوني
مبركز القبول املوحد يف متام الساعة
الثانية ظهراً بتاريخ
2019/3/30م

2019/5/30م

2019/6/1م

2019/6/14م

2019/7/14م

يغلق باب التظلمات بالنظام
اإللكرتوني مبركز القبول املوحد يف
متام الساعة الثانية ظهراً بتاريخ
2019/6/14م
قرارات جلنة التظلمات نهائية وال
رجعة فيها

علمـًا بأن عملية الفرز لربامج املاجستري والدكتوراه للمجاالت كافة ستكون عن طريق
جلنة خمتصة بالوزارة ،عدا التخصصات الطبية فسوف تكون من قبل جلنة خمتصة يف
اجمللس العماني لالختصاصات الطبية.

كذلك فإنَّ تفاصيل هذه البعثات واليت هي جزء ال يتجزأ من هذا اإلعالن مدرجة
مبوقع مركز القبول املوحد  ، www.heac.gov.omوإذ تنوه الوزارة جلميع
الراغبني للتقدم هلذه البعثات قراءة الشروط اخلاصة بهذه البعثات واملدرجة
بالشطر الثاني هلذا اإلعالن حسب ما هو مشار إليه أعاله بتمعن ؛ كونها ستكون
الفاصل يف حصوهلم على هذه البعثات من عدمه .
وعلى مجيع الراغبني التنافس على هذه البعثات التسجيل إلكرتونيـًا عن طريق مركز
القبول املوحد وفق ما هو مشار إليه باجلدول أعاله من خالل الوصلة اآلتية:
https://apps.heac.gov.om:888/PGStudent/faces/Verify_Registration

شروط التقديم ملرحلة الدكتوراه:
-

-

-

-

-

أن يكون املتقدم عُماني اجلنسية.
أال يزيد عمر املتقدم على  45سنة.
أن تــــــتم معادلــــــة الشــــــهادات الســــــابقة (شــــــهادة املاجســــــترية شــــــهادة
البكـــالوريوا) ا لصـــادرة مـــن خـــار الســـلطنة مـــن قبـــل دائـــرة املعادلـــة
واالعـــرتاف بـــوزارة التعلـــيم العـــالي ،وأن يـــتم حتميلـــها إلكرتونيـ ـاً يف النظـــام
عند التسجيل.
أن تكـــون الشـــهادات الصـــادرة مـــن ممسســـات التعلـــيم العـــالي اخلاصـــة داخـــل
الســلطنة معتمــدة ومومقــة مــن قبــل املديريــة العامــة للجامعــات والكليــات
اخلاصة ،وأن يتم إرفاق التصديق عند التسجيل.
أن يكـــون املتقـــدم ألحـــد التخصصـــات األكادمييـــة شـــاغالً إلحـــدا الوظـــائف
األكادمييــــة بإحــــــدا ممسســـات التعليــــم العالــــي احلكوميــــة أو اخلاصــــة
بالسلطنـــة.
أن يكـــون املتقـــدم ألحـــد التخصصـــات الرتبويـــة شـــاغالً إلحـــدا الوظـــائف
الرتبويـــة بإحـــدا ممسســـات التعلـــيم دون اجلـــامعي احلكوميـــة أو اخلاصـــة
بالسلطنة.
أن يكـــون املتقــــدم ألحــــد التخصصــــات األمنيـــة شــــاغالً إلحــــدا الوظــــائف
بإحدا املمسسات االمنية احلكومية بالسلطنة.
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-

-

-
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ال علــى بعثــة دراســية مــن الــدفعات
أال يكــون املتقــدم وقــج التســجيل حاصــ ً
الســابقة هلــذا الربنــامج ،أو أي بعثــة دراســية أو منحــة مــن أي جهــة ملرحلـــة
الدكتوراه ،ويف حال مبوت غري ذلك فسيتم إلغاء البعثة.
ميكــن للطلبــة امللــتحقني بالدراســة علــى احلســاب اخلــاه واملنطبقــة علــيهم
كافــــة االشــــرتاطات املوضــــحة يف هــــذا اإلعــــالن؛ التقــــدم للتنــــافس علــــى
احلصـــــول للبعثـــــة ،علـــــى أن يكـــــون التخصـــ ـ واجلامعـــــة مـــــن ضـــــمن
التخصصــات واجلامعــات املعتمــدة للربنــامج هلــذا العــام ،واملســتندات املرفقــة
حديثـــة اإلصـــدار (موافقـــة رئـــيس الوحـــدة للعـــاملني بالقطـــا احلكـــومي
والشــــركات ذات املســــاهمة احلكوميــــة ،وخطــــاب مــــن هيئــــة ســــجل القــــوا
العاملة للعاملني بالقطا اخلاه ولغري العاملني).
تقبـــل طلبـــات الطلبـــة اجمليـــدين مـــن خرجيـــي البكـــالوريوا ممـــن أنهـــوا
دراســـتهم يف العـــام األكـــادميي 2019/2018م ومتكنـــوا مـــن احلصـــول علـــى
قبـــول لدراســـة الـــدكتوراه نظـــراً لتفـــوقهم العلمـــي مباشـــرة دون احلصـــول
علــى املاجســتري .علــى أن تكــون املمسســة التعليميــة ضــمن القائمــة املعتمــدة
هلـــذا الربنـــامج ،ووفـــق التخصصـــات واالشـــرتاطات املعلـــن عنهـــا وأال يزيـــد
عمــر املتقــدم علــى  25عامــاً ،وأال يكــون موظفـــًا يف أي مــن القطــاعني العــام
أو اخلاه.
ال جيوز للمتقدم التنافس لنيل درجة علمية سبق حصوله عليها.
جيــــب تقــــديم قبــــول غــــري مشــــروط حــــديث اإلصــــدار للعــــام األكــــادميي
2020/2019م.
جيــب أن يكــون القبــول املقــدم قبــوالً رـي ــًا صــادرًا مــن قبــل اجلامعــة ،علــى
أن يـــذكر بـــه الدرجـــة العلميـــة والتخصـ ـ  ،شـــريطة أن يكـــون التخصـ ـ
مطــابق للتخصــ املـــدر شطــاب الرتشـــيح مـــن قبــل جهـــة العمـــل والعـــام
األكــادميي لبــدء الدراســة ،مــع ذكــر عنــوان حبــث الــدكتوراه يف القبــول املرفــق
عند التسجيل ،وإال يعترب الطلب غري مستوفٍ.
جيــــب احلصــــول علــــى قبــــول غــــري مشــــروط يف واحــــد مــــن التخصصــــات
املطروحــة يف هــذا اإلعــالن ومــن إحــدا اجلامعــات املختــارة مــن قبــل هــذه
الـــوزارة ضـــمن تصـــنيف (شـــنغهاي) لعـــام 2018م ،واملرفقـــة أـاؤهـــا طـــي
هـــذا االعـــالن وطبقًـــا للشـــروط الـــواردة فيـــه ،شـــريطة أن تكـــون الدراســـة
باللغـــة اإلجنليزيـــة ،ويف حـــال تـــبني بعـــد احلصـــول علـــى البعثـــة أن الدراســـة
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ســتكون بغــري اللغــة اإلجنليزيــة ،فــإن الــوزارة لــن تتحمــل دراســة اللغــة مهمــا
كانج األسباب.
جيــب أن يتضــمن الطلــب قبــو ًال غــري مشــروط واحــد فقــ  ،ومــن ممسســة
تعليميــة واحــدة مــن املمسســات املرفقــة طــي هــذا اإلعــالن وإال ســوف يعتــرب
الطلب ملغيًا.
جيب أن يكون نظام الدراسة وفق االنتظام الكلي ،ولن يقبل بغري ذلك.
جيــب أن يــذكر يف القبـــول بــأن املرتشـــح حاصــل علــى قبـــول غــري مشـــروط،
ولن يقبل بغري ذلك.
ســيتم إلغــاء أي طل ـبٍ يتضــمن إرفــاق قبــول مــن ممسســة تعليميــة ،واختيــار
مســــمى ممسســــة تعليميــــة أخــــرا يف النظــــام مغــــاير للممسســــة املدرجــــة
بالقبول املرفق.
لـــن يـــتم النظـــر يف أي قبـــول يتضـــمن دراســـة تأهيليـــة قبـــل البـــدء بدراســـة
درجــــة الــــدكتوراه وســــيعترب الطلــــب غــــري مســــتوفٍ لشــــروط التنــــافس
للربنامج.
التأكـــد مـــن اختيـــار الرمـــز الصـــحيح للربنـــامج املطلـــوب والفئـــة املطلوبـــة
حيث سيتم استبعاد الطلبات اليت ال ينطبق عليها اشرتاطات اإلعالن.
لــن يعتــد بــأي قبــول لدرجــة الــدكتوراه مــا ي يكــن وفــق ـ الـــ ()PHD
فقـ ـ للتخصصـــات املعلـــن عنهـــا كافـــة ،علـــى ســـبيل املثـــال ولـــيس احلصـــر
( ،)EdD - DBA – EngDولــن ينظــر ألي طلــب للدرجــة العلميــة
املشار إليها مرفق به قبول خمالف ملا ورد أعاله.

شروط التقديم ملرحلة املاجستري:
-

-

-

-

-

أن يكون املتقدم عُماني اجلنسية.
أال يزيد عمر املتقدم على  45سنة.
أن تـــتم معادلـــة الشـــهادات الســـابقة (شـــهادة البكـــالوريوا) الصـــادرة مـــن
خــار الســلطنة مــن قبــل دائــرة املعادلــة واالعــرتاف بــوزارة التعلــيم العــالي،
وأن يــــتم حتميلــــها إلكرتونيـــاً يف النظــــام عنــــد التســــجيل يف موقــــع مركــــز
القبول املوحد.
جيـــب أن تكـــون الشـــهادات الصـــادرة مـــن ممسســـات التعلـــيم العـــالي اخلاصـــة
داخـــل الســـلطنة معتمـــدة ومومقـــة مـــن قبـــل املديريـــة العامـــة للجامعـــات
والكليــات اخلاصــة ،وجيــب إرفــاق التصــديق عنــد التســجيل يف موقــع مركــز
القبول املوحد.
أن يكـــون املتقـــدم ألحـــد التخصصـــات الرتبويـــة شـــاغالً إلحـــدا الوظـــائف
الرتبوية بإحدا ممسسات التعليم احلكومية أو اخلاصة بالسلطنة.
أن يكـــون املتقــــدم ألحــــد التخصصــــات األمنيـــة شــــاغالً إلحــــدا الوظــــائف
بإحدا املمسسات االمنية احلكومية بالسلطنة.
أال يكــون املتقــدم وقــج التســجيل حاصــالً علــى بعثــة دراســية مــن الــدفعات
الســـابقة هلـــذا الربنـــامج ،أو أي بعثـــة دراســـية أو منحـــة مـــن أي جهـــة أخـــرا
ملرحلة املاجستري ،ويف حال اكتشاف غري ذلك فستعترب البعثة ملغية.
ميكــن للطلبــة امللــتحقني بالدراســة علــى احلســاب اخلــاه واملنطبقــة علــيهم
مجيـــع االشـــرتاطات املوضـــحة يف هـــذا اإلعـــالن؛ التقـــدم للتنـــافس للحصـــول
علـــى البعثـــة علـــى أن يكـــون التخصـ ـ واجلامعـــة مـــن ضـــمن التخصصـــات
واجلامعـــات املعتمـــدة للربنـــامج هلـــذا العـــام ،واملســـتندات املرفقـــة حديثـــة
اإلصـــدار (موافقـــة رئـــيس الوحـــدة للعـــاملني بالقطـــا احلكـــومي والشـــركات
ذات املســــاهمة احلكوميــــة ،وخطــــاب مــــن هيئــــة ســــجل القــــوا العاملــــة
للعاملني بالقطا اخلاه ولغري العاملني).
ال حيق للمتقدم التنافس لنيل درجة علمية سبق حصوله عليها.
جيــــب تقــــديم قبــــول غــــري مشــــروط حــــديث اإلصــــدار للعــــام األكــــادميي
2020/2019م.

-

-

-

-

-

-

-

جيــب أن يكــون القبــول املقــدم قبــو ًال رـيــ ًا مــن قبــل اجلامعــة ،ولــن يقبــل
القبــول يف صــيغة بريــد إلكرتونــي أو غــري ذلــك ،ويف حــال تقــديم غــري ذلــك
يعترب الطلب ملغياً.
جيــــب احلصــــول علــــى قبــــول غــــري مشــــروط يف واحــــد مــــن التخصصــــات
املطروحــة يف هــذا اإلعــالن ،ومــن إحــدا اجلامعــات املختــارة مــن قبــل هــذه
الـــوزارة ضـــمن تصـــنيف (شـــنغهاي) لعـــام 2018م ،واملرفقـــة أـاؤهـــا طـــي
هـــذا اإلعـــالن وطبقًـــا للشـــروط الـــواردة فيـــه ،شـــريطة أن تكـــون الدراســـة
باللغـــة اإلجنليزيـــة ،ويف حـــال تـــبني بعـــد احلصـــول علـــى البعثـــة أن الدراســـة
ســتكون بغــري اللغــة اإلجنليزيــة ،فــإن الــوزارة لــن تتحمــل دراســة اللغــة مهمــا
كانج األسباب.
جيــب أن يكــون القبــول املقــدم قبــوالً رـي ـ ًا صــادرًا مــن قبــل اجلامعــة ،علــى
أن يـــذكر بـــه الدرجـــة العلميـــة والتخصـ ـ  ،شـــريطة أن يكـــون التخصـ ـ
مطــابق للتخصــ املـــدر شطــاب الرتشـــيح مـــن قبــل جهـــة العمـــل والعـــام
األكادميي لبدء الدراسة ،وإال يعترب الطلب غري مستوفٍ.
جيـــب أن يتضـــمن الطلـــب قبـــوالً غـــري مشـــروط واحـــد فقــ ومـــن ممسســـة
تعليميــة واحــدة مــن املمسســات املرفقــة طــي هــذا اإلعــالن وإال ســوف يعتــرب
الطلب ملغيًا.
جيــب أن يــذكر يف القبـــول بــأن املرتشـــح حاصــل علــى قبـــول غــري مشـــروط،
ولن يقبل بغري ذلك.
جيب أن يكون نظام الدراسة وفق االنتظام الكلي ،ولن يقبل بغري ذلك.
ســيتم إلغــاء أي طل ـبٍ يتضــمن إرفــاق قبــول مــن ممسســة تعليميــة ،واختيــار
مســــمى ممسســــة تعليميـــة أخــــرا يف النظــــام مغــــاير للممسســــة املدرجــــة
بالقبول املرفق.
لـــن يـــتم النظـــر يف أي قبـــول يتضـــمن دراســـة تأهيليـــة قبـــل البـــدء بدراســـة
درجــــة املاجســــتري ،وســــيعترب الطلــــب غــــري مســــتوفٍ لشــــروط التنــــافس
للربنامج.
جيـــب إرفـــاق مجيـــع كشـــوف الـــدرجات يف حـــال كـــان املتقـــدم حاصـــل علـــى
درجـــة الـــدبلوم اجلـــامعي أوالً ومـــن مـــم واصـــل دراســـته للبكـــالوريوا ،ويف
حـــال عـــدم إرفـــاق كشـــوف الـــدرجات للـــدرجتني العلميـــتني معــــًا؛ يعتـــرب
ف الشرتاطات الربنامج.
الطلب غري مستو ٍ

 التأكـــد مـــن اختيـــار الرمـــز الصـــحيح للربنـــامج املطلـــوب والفئـــة املطلوبـــة؛حيث سيتم استبعاد الطلبات اليت ال ينطبق عليها اشرتاطات اإلعالن.

شروط التقديم للتخصصات الطبية (الزمالة-الشهادة التخصصية).
-

-

-

-

أن يكون املتقدم عماني اجلنسية.
أال يزيد عمر املتقدم على  45سنة.
معادلـــة الشـــهادات األكادمييـــة الســـابقة الصـــادرة مـــن خـــار الســـلطنة مـــن
قبـــل دائـــرة املعادلـــة واالعـــرتاف بـــوزارة التعلـــيم العـــالي ،وجيـــب حتميلـــها
إلكرتونياً يف النظام عند التسجيل.
أن تكـــون الشـــهادات الصـــادرة مـــن ممسســـات التعلـــيم العـــالي اخلاصـــة داخـــل
الســلطنة معتمــدة ومومقــة مــن قبــل املديريــة العامــة للجامعــات والكليــات
اخلاصة ،وأن يتم إرفاق التصديق عند التسجيل.
أن يكـــون املتقـــدم شـــاغالً إلحـــدا الوظـــائف الطبيـــة بإحــــــدا املمسســـات
الطبية احلكومية بالسلطنـــة.
أن يكــــون املتقــــدم ألحــــد التخصصــــات الطبيــــة املســــاعدة شــــاغالً إلحــــدا
الوظـــائف يف ذات اجملـــال بإحـــدا املستشـــفيات املرجعيـــة أو املعاهـــد الصـــحية
ملدة ال تقل عن سنتني.
أال يكــون املتقــدم وقــج التســجيل حاصــالً علــى بعثــة دراســية مــن الــدفعات
السابقة هلذا الربنامج ،أو أي بعثة أو منحة دراسية من أي جهة.
ميكــــن للطلبــــة امللــــتحقني بالدراســــة علــــى احلســــاب اخلــــاه ،واملنطبقــــة
علـــيهم مجيـــع االشـــرتاطات املوضـــحة يف هـــذا اإلعـــالن؛ التقـــدم للتنـــافس
للحصـــول علـــى البعثـــة علـــى أن يكـــون التخصـــ واجلامعـــة مـــن ضـــمن
التخصصــات واجلامعــات املعتمــدة للربنــامج هلــذا العــام ،واملســتندات املرفقــة
حديثـــة اإلصـــدار (موافقـــة رئـــيس الوحـــدة للعـــاملني بالقطـــا احلكـــومي
والشــــركات ذات املســــاهمة احلكوميــــة ،وخطــــاب مــــن هيئــــة ســــجل القــــوا
العاملة للعاملني بالقطا اخلاه ولغري العاملني).

 أن يكـــون املتقـــدم حاصـــالً علـــى قبـــول غـــري مشـــروط ألحـــد التخصصـــاتاملطروحـــة طـــي هـــذا اإلعـــالن عنـــد التســـجيل ،وحتميلـــه يف نظـــام مركـــز
القبــــول املوحــــد عنــــد التســــجيل ،شــــريطة أن تكــــون الدراســــة باللغــــة
اإلجنليزيــة ،ويف حــال تــبني بعــد احلصــول علــى البعثــة أن الدراســة ســتكون
بغــري اللغــة اإلجنليزيــة؛ فــإن الــوزارة لــن تتحمــل دراســة اللغــة مهمــا كانــج
األسباب.
 جيــب حتمي ـل خطــاب عــدم ممانعــة للتنــافس علــى هــذه البعثــات صــادر مــنرئــيس الوحــدة وفــق مــا هــو مشــار إليــه الحقـــًا طــي هــذا اإلعــالن يف نظــام
التسجيل مبركز القبول املوحد عند التسجيل.
 التأكـــد مـــن اختيـــار الرمـــز الصـــحيح للربنـــامج املطلـــوب والفئـــة املطلوبـــة؛حيث سيتم استبعاد الطلبات اليت ال ينطبق عليها اشرتاطات اإلعالن.

شروط املفاضلة:
يف حـــال زيـــادة عـــدد املتقـــدمني املســـتوفني للشـــروط املـــذكورة عـــن عـــدد املقاعـــد
املخصصـــة لكـــل ختصـ ـ ؛ فـــإن األولويـــة تكـــون وفقـ ــًا للمعـــايري التاليـــة جمتمعـــة،
وعلـــى أن يتفـــاوت الثقـــل النـــوعي لكـــل معيـــار حبســـب أهميتـــه ،وجيـــري التعـــبري
عنــه بنســبة مئوي ـة مــن جممــو املعــايري األربعــة الــوارد ذكرهــا فيمــا بعــد ،وتكــون
املفاضــلة حبســب القيمــة اإلمجاليــة الــيت حيصــل عليهــا املرتشــح بنــاءً علــى مــا يلــي:
أوالً :ترتيـــب اجلامعـــة املقبـــول بهـــا املرتشـــح :أن تكـــون ضـــمن قائمـــة اجلامعـــات
املختـــارة يف تصـــنيف (شـــنغهاي) لعـــام 2018م واملوصـــى بالدراســـة بهـــا واملعلـــن
عنهـــا مـــن قبـــل الـــوزارة ،ويكـــون الثقـــل الـــوزني هلـــذا املعيـــار  %50مـــن القيمـــة
اإلمجاليـــة ،وتتفـــاوت قيمـــة املفاضـــلة هلـــذا املعيـــار وفـــق ترتيـــب اجلامعـــة املقبـــول
بها املرتشح يف القائمة املشار إليها.
مانيـ ـاً :مســـتوا اجلامعـــة املتخـــر منهـــا املرتشـــح وفقـــا آلخـــر ممهـــل لتصـــنيف
(شـ ـنغهاي) لعـــام 2018م حبيـــث يكـــون الثقـــل الـــوزني هلـــذا املعيـــار  %15مـــن
القيمة اإلمجالية للمفاضلة املشار إليها أعاله.

مالثــاً :املعــدل الرتاكمــي آلخــر شــهادة جامعيــة حصــل عليهــا املرتشــح وفــق نظــام
النقـــاط الرتاكميـــة أو مـــا يعادهلـــا يف األنظمـــة التعليميـــة األخـــرا ،حبيـــث يكـــون
الثقــل الــوزني هلــذا الضــاب  %20مــن القيمــة اإلمجاليــة لنســبة املفاضــلة املشــار
إليها أعاله.
رابعــاً :اخلــربة العمليــة يف جمــال التخصــ

املطلــوب دراســته حبيــث يكــون الثقــل

الوزني هلذا املعيار  %15من القيمة اإلمجالية للمفاضلة املشار إليها أعاله.

املستندات املطلوبة:
باإلضــــافة إىل الشــــروط اآلنفــــة الــــذكر يف التقــــدم للتســــجيل ملــــرحليت الــــدكتوراه
واملاجستري؛ على املتقدم للبعثة توفري املستندات التالية:
املســـتندات املطلوبـــة للمتقـــدم ملمهـــل املســـتندات املطلوبـــة للمتقـــدم ملمهـــل
الدكتوراه
املاجستري
-

-

قبــــول غــــري مشــــروط حــــديث
اإلصـــــدار ألحـــــد التخصصـــــات
املطروحـــــة يف هـــــذا اإلعـــــالن،
ووفقـــــ ـاً لقائمـــــــة اجلامعـــــــات
املختــارة مــن قبــل هــذه الــوزارة
ضــمن تصـــنيف (شــنغهاي) لعـــام
2018م ،الــــــــواردة أـاؤهــــــــا
مرفق هذا اإلعالن.
صــورة مــن جــواز الســفر ســاري
املفعول.
شهادة الدبلوم العام.
شـــــهادة الـــــدبلوم األكـــــادميي إن
وجــــــد مرفقــــ ــًا بهــــــا كشــــــف
الدرجات املكتمل.
شــهادة البكــالوريوا مرفق ــًا بهــا
كشف الدرجات املكتمل.

-

-

قبــــول غــــري مشــــروط حــــديث
اإلصـــــدار ألحـــــد التخصصـــــات
املطروحــــــة يف هــــــذا اإلعــــــالن
ووفقـــــ ـاً لقائمـــــــة اجلامعـــــــات
املختــارة مــن قبــل هــذه الــوزارة
ضــمن تصـــنيف (شــنغهاي) لعـــام
2018م ،الــــــــواردة أـاؤهــــــــا
مرفق هذا االعالن.
صــورة مــن جــواز الســفر ســاري
املفعول.
شــهادة البكــالوريوا مرفق ــًا بهــا
كشف الدرجات املكتمل.
شــــهادة املاجســــتري مرفقــــًا بهــــا
كشف الدرجات املكتمل.
معادلـــة املـــمهالت الصـــادرة مـــن
خــار الســلطنة مــن قبــل دائــرة

-

-

-

-

-

معادلــــــة شـــــــهادة الـــــــدبلوم أو
البكـــــالوريوا الصـــــادرة مـــــن
خــار الســلطنة مــن قبــل دائــرة
املعادلــــــة واالعــــــرتاف بــــــوزارة
التعليم العالي.
إرفــاق التصــديق علــى الشــهادات
الصــادرة مـــن ممسســات التعلــيم
العـــالي اخلاصـــة داخـــل الســـلطنة
مـــــن قبـــــل املديريـــــة العامـــــة
للجامعات والكليات اخلاصة.
يف حـــــال أن املتقـــــدم يعمـــــل يف
القطـــــا احلكـــــومي والشـــــركات
ذات املســـاهمة احلكوميـــة؛ عليـــه
تقـــديم خطــــاب عـــدم ممانعــــة
للتنـــافس علـــى البعثـــات ،صـــادر
مــن رئــيس الوحــدة .علــى ســبيل
املثـــــــال (الـــــــوزير-الـــــــرئيس
التنفيــــــذي) علــــــى أن يكــــــون
حـــــــديث اإلصـــــــدار يف وقـــــــج
التســــجيل ويــــذكر فيــــه العــــام
األكادميي للبعثة.
يف حـــــال أن املتقـــــدم ال يعمـــــل؛
عليــه تقــديم خطــاب مــن هيئــة
ســجل القــوا العاملــة يفيــد بأنــه
ال يعمــل ،علــى أن يكــون حــديث
اإلصدار يف وقج التسجيل.
يف حـــــال أن املتقـــــدم يعمـــــل يف
القطـــا اخلـــاه؛ عليـــه تقـ ـديم
خطــاب مــن هيئــة ســجل القــوا
العاملــــة يفيــــد بأنــــه يعمــــل يف
القطـــــا اخلـــــاه مبينـــــًا بـــــه
ســنوات اخلــربة العمليــة ،علــى أن
يكـــون حـــديث اإلصـــدار يف وقـــج
التسجيل.

-

-

-

-

-

املعادلــــــة واالعــــــرتاف بــــــوزارة
التعليم العالي.
إرفــاق التصــديق علــى الشــهادات
الصــادرة مـــن ممسســات التعلـــيم
العـــالي اخلاصـــة داخـــل الســـلطنة
مـــــن قبـــــل املديريـــــة العامـــــة
للجامعات والكليات اخلاصة.
يف حـــــال أن املتقـــــدم يعمـــــل يف
القطـــــا احلكـــــومي والشـــــركات
ذات املســـاهمة احلكوميـــة؛ عليـــه
تقـــديم خطــــاب عـــدم ممانعــــة
للتنـــافس علـــى البعثـــات ،صـــادر
مــن رئــيس الوحــدة .علــى ســبيل
املثـــــــال (الـــــــوزير-الـــــــرئيس
التنفيــــــذي) علــــــى أن يكــــــون
حـــــــديث اإلصـــــــدار يف وقـــــــج
التســــجيل ويــــذكر فيــــه العــــام
األكادميي للبعثة.
يف حـــــال أن املتقـــــدم ال يعمـــــل؛
عليــه تقــديم خطــاب مــن هيئــة
ســجل القــوا العاملــة يفيــد بأنــه
ال يعمــل ،علــى أن يكــون حــديث
اإلصدار يف وقج التسجيل.
يف حـــــال أن املتقـــــدم يعمـــــل يف
القطـــا اخلـــاه؛ عليـــه تقـــديم
خطــاب مــن هيئــة ســجل القــوا
العاملــــة يفيــــد بأنــــه يعمــــل يف
القطـــا اخلـــاه ،علـــى أن يكـــون
حـــــــديث اإلصـــــــدار يف وقـــــــج
التسجيل.
يرفـــق املرتشـــح ســـريته الذاتيـــة
وحيــدد مــن خالهلــا مكــان العمــل
واخلربات العملية .
يف حـــــال أن املتقـــــدم يعمـــــل يف
القطـــــا احلكـــــومي والشـــــركات
ذات املســـاهمة احلكوميـــة؛ عليـــه

 يرفـــق املرتشـــح ســـريته الذاتيـــة،وحيــدد مــن خالهلــا مكــان العمــل
واخلربات العملية .
 يف حـــــال أن املتقـــــدم يعمـــــل يفالقطـــــا احلكـــــومي والشـــــركات
ذات املســـاهمة احلكوميـــة؛ عليـــه
تقــديم خطــاب مــن جهــة عملــه،
مبينـــ ــًا بـــــه ســـــنوات اخلـــــربة
العمليـــة ،علـــى أن يكـــون حـــديث
اإلصدار يف وقج التسجيل.

تقــديم خطــاب مــن جهــة عملــه
مبينـــ ــًا بـــــه ســـــنوات اخلـــــربة
العمليـــة ،علـــى أن يكـــون حـــديث
اإلصدار يف وقج التسجيل.

كمـــا تنـــوه الـــوزارة إىل ضـــرورة مراعـــاة الدقـــة عنـــد حتميـــل الومـــائق إلكرتونيـ ـاً
وباألخ يف اجلوانب اآلتية:
 حتميــل املســتندات بصــيغة ( )PDFفق ـ ال غــري ،علــى أال يتجــاوز حجــم
كل ملف عن (.)512 KB
 حتميــل كــل وميقــة يف املكــان املخص ـ هلــا  ،علمــا بأنــه لــن ينظــر ألي طلــب
مت حتميــل الومــائق يف غــري األمــاكن املخصصــة هلــا مبوقــع القبــول املوحــد
وسيعترب الطلب ملغيًّا.
 تــــوفري البيانــــات الصــــحيحة عــــن مقــــدم الطلــــب وممهالتــــه الدراســــية
وخرباته العملية.

مالحظات مهمة:
 .1علـــــى مجيـــــع املتقـــــدمني العـــــاملني يف القطـــــا احلكـــــومي والشـــــركات ذات
املســـاهمة احلكوميـــة؛ تقـــديم خطـــاب عـــدم ممانعـــة للتنـــافس علـــى البعثـــات،
صــادر مــن رئــيس الوحــدة (أعلــى ســلطة باملمسســة الــيت يعمــل بهــا املتقــدم علــى
ســبيل املثــال ولــيس احلصــر  -الــوزير -األمــني العــام  -الــرئيس التنفيــذي) علــى
أن يكــون حــديث اإلصــدار يف وقــج التســجيل ،ويــذكر فيــه املمهــل والتخصــ
املـــراد دراســـته ،علـــى أن يكـــون مطابقــــًا للتخصـــ املـــدر بـــالقبول والعـــام
األكـــادميي للبعثـــة ،ولـــن يعتـــد بغـــري ذلـــك؛ كالتخويـــل بـــالتوقيع مـــن مســـمول
آخر أو غريه.

 .2لــن يعتــد بــأي قبـــول لدرجــة الــدكتوراه مــا ي يكـــن وفــق ــ الــــ ()PHD
فقــ وللتخصصــات املعلــن عنهــا كافــة ولــن ينظــر ألي طلــب للدرجــة العلميــة
املشــار إليهــا مرفــق بــه قبــول خمــالف ملــا ورد أعــاله علــى ســبيل املثــال ولــيس
احلصر (.)EdD - DBA – EngD
 .3يلتــــزم املبتعــــث -الــــذي تقــــرر اللجنــــة الرئيســــية إلدارة الربنــــامج الــــوطين
للدراســات العليــا إنهــاء بعثتــه الدراســية -بســداد كافــة املبــالص الــيت صــرفج لــه،
وتتــوىل الوحــدة الــيت يعمــل بهــا وبالتنســيق مــع دائــرة الشــمون املاليــة بهــذه
الوزارة اسرتداد املبالص املشار إليها وذلك يف احلاالت اآلتية:
-

إذا ي يســـتوف كـــل أو بعـــا الشـــروط الـــالزم توافرهـــا إليفـــاده طبقـ ــًا هلـــذا
اإلعالن.
إذا مبج أنه أساء جملتمعه أو لوطنه أو حلكومته.
إذا ختلـــف عـــن البعثــــة الدراســـية أو أجعــــل إجراءاتهـــا عــــن املواعيـــد الــــيت
حتددها الوزارة.
إذا أخفق يف دراسته أو جتاوز املدة الكلية احملددة لالنتهاء من الدراسة.
إذا قــــام بتغــــيري التخصــــ الدراســـــي أو اجلامعــــة أو بلــــد الدراســـــة دون
موافقة مسبقة من قبل اللجنة املختصة.
أي أســـباب أخـــرا تقرهـــا اللجنـــة الرئيســـية إلدارة الربنـــامج تســـتدعي إنهـــاء
البعثة.

 .4يف حــال ورود أي خطــأ يف طريقــة حتميــل الومــائق املشــار إليهــا أعــاله أو نقــ
املســـتندات املطلوبـ ـة واحململـــة بالنظـــام؛ فـــإن الـــوزارة لـــن تتحمـــل مســـمولية
ذلـــك ،ولـــن يـــتم التواصـــل مـــع أصـــحاب العالقـــة الســـتكمال طلبـــاتهم ،وتعتـــرب
تلك الطلبات غري مستوفية.
 .5علــى مجيــع املتقــدمني حتميــل املســتندات املطلوبــة يف اخلانــات املخصصــة هلــا؛
حيـــث أ َّن النظـــام اإللكرتونـــي ملركـــز القبـــول املوحـــد لـــن يـــتمكن مـــن التعـــرف
علــى الومــائق الــيت ي يــتم حتميلــها يف اخلانــات املخصصــة هلــا وبــذلك يتضــح
للنظـــام بـــأن الطلـــب غـــري مكتمـــل وســـيتم اســـتبعاده تلقائيـ ـا ولـــن يـــدخل يف
جلنة الفرز.

 .6أال يكــرر املرتشــح طلبــه ألكثــر مــن ختص ـ  ،ويف حــال حــدو ذلــك ســيتم إلغــاء
تلك الطلبات نهائيـًا ولن يتم السماح للمرتشح بالدخول للمنافسة.
 .7مراعـــاة املتقـــدمني للمـــدة الزمنيـــة املطلوبـــة ملعادلـــة مـــمهالتهم الدراســـية
الصـــادرة مـــن خـــار الســـلطنة مـــن قبـــل دائـــرة املعادلـــة واالعـــرتاف بـــوزارة
التعليم العالي.
 .8لن يتم النظر يف أي طلب لتأجيل الدراسة أياً كانج األسباب.
 .9لـــن يـــتم النظـــر يف أي طلـــب متديـــد للبعثـــة الدراســـية أو تغـــيري التخصــ أيًــا
كانج األسباب.
 .10يعتـــرب الرتشـــيح يف البعثـــة ملغيـ ـاً إذا مبـــج خمالفتـــه للشـــروط الـــواردة يف هـــذا
اإلعالن أو أدىل املتقدم ببيانات غري صحيحة.
 .11يشــرتط علـــى مجيــع املتقـــدمني احلصــول علـــى قبــول غـــري مشــروط للممهـــل
املتقـــدم لـــه مبمسســـة تعليميـــة ،تكـــون ضـــمن اجلامعـــات املختـــارة مـــن قبـــل
الوزارة وفقـًا لتصنيف (شنغهاي) لعام 2018م.
 .12جيــب ذكــر املــدة الزمنيــة احملــددة للدراســة شطــاب القبــول ،مبين ــًا بــه تــاريخ
بدء الربنامج الدراسي ونهايته وفق األنظمة املعمول بها يف بلد الدراسة.
 .13يســتحق طلبــة الــدكتوراه وطلبــة التخصصــات الطبيــة املتــزوجني الــذين تبلــص
مـــدة دراســـتهم مـــال ســـنوات فـــأعلى واملصـــطحبني أســـرهم معهـــم إىل بلـــد
الدراســـة مصـــاريف التأشـــريات وتـــذاكر الســـفر الدوريـــة للـــزو ومالمـــة مـــن
أوالده ،ويصرف هلم  %25من خمص الطالب الشهري كعالوة زوجية.
 .14ال حيـــق للحاصـــل علـــى بعثـــة دراســـية ضـــمن هـــذه البعثـــات خـــالل الســـنوات
املاضــية ومــن مــم مت قطعهــا ألي ســبب مــن األســباب؛ الــدخول للتنــافس مــرة
أخرا ضمن هذا الربنامج.
 .15جيـــب إرفـــاق قبـــول غـــري مشـــروط رــــي وحـــديث اإلصـــدار للعـــام األكـــادميي
2020/2019م ولن يعتد بغري ذلك.
 .16يبـــدأ صـــرف خمصصـــات البعثـــة الدراســـية ابتـــدا ًء مـــن تـــاريخ إعـــالن النتـــائج
للمســــتوفني والــــذين وقــــع علــــيهم االختيــــار للبعثــــة ،ولــــن يــــتم صــــرف أي
تعويضــات ملــن بــدأوا دراســتهم وقــاموا بــدفع مبــالص مقابــل التحــاقهم بالدراســة
قبل التاريخ املشار إليه.

تنويه
قبــول الطلــب مــن قبــل الــوزارة ال يعتــرب حصــول املرتشــح علــى البعثــة؛ وســيمر
عــرب مرحلــة تــدقيق مــن قبــل املختصــني ب ـالوزارة .ويف حالــة التأكــد مــن اســتيفاء
الشــروط احملــددة واحلصــول علــى البعثــة؛ ســيتم إبــال مــن وقــع علــيهم االختيــار
عــن طريــق الرســائل النصــية القصــرية مــن قبــل مركــز القبــول املوحــد ،ومــن حــق
الــوزارة إلغــاء أي طلــب بعــد ذلــك إذا تــبني خمالفتــه للشــروط الــوارد ذكرهــا طــي
هــذا اإلعــالن ومهمــا كانــج األســباب .علمــاً بــأن علــى مجيــع املتقــدمني ،معادلــة
مجيـــع مـــمهالتهم الدراســـية مـــن قبـــل دائـــرة املعادلـــة واالعـــرتاف بـــالوزارة ،ويف
حـــال اتضـــح عـــدم معادلـــة أي ممهـــل مـــن مـــمهالتهم فيعتـــرب تســـجيلهم ملغيًـــا
بشكل تلقائي.
يرجــــــــــــــى التســــــــــــــجيل مــــــــــــــن خــــــــــــــالل الوصــــــــــــــلة اآلتيــــــــــــــة:
https://apps.heac.gov.om:889/PGStudent/faces/Registration/Verify_Regi
stration.jsf

وملزيـــد مـــن املعلومـــات يرجـــى التواصـــل مـــع مركـــز االتصـــال بـــالوزارة علـــى رقـــم
اهلـــاتف ( )24340900والـــذي سيســـتقبل االستفســـارات مـــن الســـاعة الثامنـــة
صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً.

التخصصات المعتمدة للبرنامج الوطني لبعثات الدراسات العليا
وتوزيع المقاعد
للعام األكاديمي2020/ 2019م

إجمالي األعداد المعتمدة للبرنامج
دكتوراهPhD -

ماجستيرMaster -

تخصصات طبيةMedical -
Specialties

75

75

50

LIST OF APPROVED AREAS OF STUDY
NATIONAL POSTGRADUATE SCHOLARSHIP
PROGRAMME
ACADEMIC YEAR 2019/20

 المجاالت العسكرية/ التخصصات في مجاالت علوم الشرطة واألمن

ويشترط أن يكون المتقدم يعمل بالقطاع األمني
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

العدد المطلوب
ماجستير

دكتوراه

مسمى التخصص باللغة
اإلنجليزية

مسمى التخصص باللغة
العربية

رمز البرنامج
ماجستير

دكتوراه

فحص السموم والمخدرات

MS112

-

1

-

Substance Abuse
Studies (specialise in
learning how to
identify, manage and
treat individuals who
are drug-impaired/
have addictive
behaviors)

1

-

DNA Analysis/Testing
or DNA Profiling

فحص البصمة الوراثية

MS113

-

-

Fire (Scene)
Investigation
(specialise in
Investigation or
Analysis of Fires)

فحص آثار الحرائق

MS107

-

1

التخصصات في مجال العلوم الطبيعية والفيزيائية
NATURAL, PHYSICAL AND LIFE SCIENCES

العدد المطلوب
مسمى التخصص باللغة اإلنجليزية
ماجستير

دكتوراه

1

-

Applied Statistics

مسمى التخصص
باللغة العربية

رمز البرنامج
ماجستير

دكتوراه

اإلحصاء التطبيقي

MS1900

-

1

Molecular Biology and/or
Protein Science or Protein
Structure

األحياء الجزئية وعلم
البروتينات

MS1901

PH1901

1

-

Genetics and/or Genomics
(specialise in genetic
analysis/testing and/or
genomics of diseases/genetic
disorders caused by gene
mutations)

تحليل الجينات
والطفرات

MS1902

-

1

-

Renewable or Sustainable
Energy

علوم الطاقة

MS1903

-

1

-

Natural Resources

الموارد الطبيعية

MS1904

-

1

2

Human Biology and Cancer
Research

األحياء البشرية
وبحوث السرطان

MS1905

PH1905

1

-

Biotechnology

التقنية الحيوية

MS1908

-

1

1

Natural Disaster
Management

إدارة الكوارث
الطبيعية

MS408

PH408

1

1

Molecular Genetics

علم الوراثة الجزيئية

MS1909

MS1909

1

التخصصات في مجال تكنولوجيا المعلومات
INFORMATION TECHNOLOGY
رمز البرنامج
دكتوراه

ماجستير

مسمى التخصص باللغة
العربية

العدد المطلوب
مسمى التخصص باللغة اإلنجليزية
دكتوراه

ماجستير

PH219

MS219

الذكاء االصطناعي

Artificial Intelligence

1

1

-

MS222

تحليل وإدارة البيانات
الضخمة

Big Data Analysis and
Management

-

1

-

MS223

حوسبة السرعة الفائقة

High Performance
Computing

-

1

-

MS116

األمن السحابي واإلدارة
اإللكترونية

Computer Forensics and
Cyber Security

-

2

PH117

MS117

تحليل البيانات للذكاء
اإللكتروني

Data Analysis for Business
Intelligence

1

1

-

MS1113

النشر اإللكتروني

Publishing (specialise in
electronic or digital
)publishing

-

1

التخصصات في المجاالت الهندسية والتقنيات ذات الصلة
ENGINEERING AND RELATED TECHNOLOGIES
العدد المطلوب

رمز البرنامج

ماجستير

دكتوراه

مسمى التخصص باللغة
اإلنجليزية

مسمى التخصص
باللغة العربية

ماجستير

دكتوراه

1

-

Coastal Engineering

هندسة الشواطئ

MS725

-

1

-

Medical Device
Engineering or
Biomedical Engineering
(specialise in the
development and quality
control of medical
devices)

هندسة المعدات
الطبية أو الهندسة
الحيوية الطبية

MS727

-

1

-

Mining Engineering

هندسة التعدين

MS728

-

1

-

Landscape Design

تجميل الحدائق

MS729

-

1

-

Corrosion Engineering

هندسة التآكل

MS730

-

1

-

Transport and Traffic
Engineering

هندسة المرور

MS731

-

1

1

Sustainable Architecture

هندسة العمارة
المستدامة

MS732

PH732

1

-

Structural and Bridge
Engineering

هندسة إنشاءات
الجسور

MS733

-

التخصصات في مجال الزراعة والبيئة والدراسات ذات الصلة
AGRICULTURE, ENVIRONMENT AND RELATED AREAS
العدد المطلوب

رمز البرنامج
ماجستير

مسمى التخصص باللغة
العربية

مسمى التخصص باللغة
اإلنجليزية

-

MS517

تربية األحياء المائية

دكتوراه

دكتوراه

ماجستير

Aquaculture and
Fisheries (specialise
)in fish farming

-

1

-

MS519

الزراعة المائية

Hydroponics

-

1

-

MS520

إنتاج نباتي

& Plant Breeding
Production

-

1

PH522

MS522

إنتاج حيواني

Animal Husbandry
)(Breeding

1

1

-

MS516

إدارة الحياة البرية

Wildlife
& Management
Conservation

-

PH523

MS523

السياسات والقوانين البيئية

Environmental
Policy and
Regulation

1

1

1

التخصصات في المجاالت التربوية
EDUCATION
Applicants who aim to competitively apply for a scholarship in one of the following areas of
العدد المطلوب

رمز البرنامج

مسمى التخصص باللغة
اإلنجليزية

مسمى التخصص باللغة
العربية

ماجستير

دكتوراه

ماجستير

دكتوراه

1

1

Educational
Psychology

علم النفس التربوي

MS1415

PH1415

-

Media or
Educational Policy
Studies (specialise in
communication with
the public or third
parties about
Education)

إعالم تربوي

MS1418

-

-

Science Education
(specialise in
pedagogy of science
teaching methods &
techniques)

طرق تدريس العلوم

MS1421

-

1

-

Inclusive Education
(specialise in
enhancing the
learning
experience of those
with learning
difficulties in
mathematics or
dyscalculia)

صعوبات التعلم
للرياضيات

MS1422

-

1

-

Visual Arts for
Education

الفنون التشكيلية

MS1424

-

-

1

Educational
Evaluation

التقويم التربوي

-

PH1417

1

1

study, must already work as ‘educationalists’ in a Government or Private Educational
Institution

التخصصات في مجال اإلدارة والمعامالت التجارية
MANAGEMENT, FINANCE AND BUSINESS

العدد المطلوب

رمز البرنامج

ماجستير

دكتوراه

مسمى التخصص باللغة
اإلنجليزية

مسمى التخصص باللغة
العربية

ماجستير

دكتوراه

1

1

Financial Economics

االقتصاد المالي

MS2000

PH2000

1

1

Strategic Management
and Planning

التخطيط اإلداري
واالستراتيجي

MS2001

PH2001

1

-

Insurance & Financial
Risk Management

التامين وإدارة المخاطر
المالية

MS2002

-

1

1

Tourism Planning

التخطيط السياحي

MS2007

PH2007

1

1

Educational Training
and professional
Development and
Management
(Leadership Studies)

إدارة التدريب والتأهيل
واإلدارة المؤسسية

MS2008

PH2008

1

1

1

-

-

إدارة األمراض الوبائية

MS949

PH949

 إدارة/ التخطيط الرياضي
الفعاليات الرياضية

MS929

-

1

(Managerial)
Epidemiology
Sport Management /
Sport Event
Management
Tourism Management

إدارة السياحة

-

PH939

1

-

International Marketing

التسويق الدولي

MS2010

-

1

-

Tourism Marketing

التسويق السياحي

MS2011

-

1

-

Economy and
Management

اقتصاد وإدارة

MS2012

-

1

-

Natural Resources
Economics

اقتصاد الموارد الطبيعية

MS1507

-

1

1

Strategic Management

التخطيط االستراتيجي

MS953

PH953

1

1

Educational Leadership

قيادة تربوية

MS1416

PH1416

التخصصات في مجال المجتمع والثقافة واألسرة
SOCIAL SCIENCES
العدد المطلوب

رمز البرنامج

ماجستير

دكتوراه

مسمى التخصص باللغة
اإلنجليزية

مسمى التخصص باللغة
العربية

ماجستير

دكتوراه

1

-

Archaeology

علم اآلثار

MS816

-

-

1

International Criminal
Law

القانون الدولي الجنائي

-

PH803

-

1

Intellectual Property
Law

-

PH804

1

-

Patent Law

قانون براءة االختراع

MS805

-

-

1

International
Economics

االقتصاد الدولي

-

PH818

1

1

Constitutional Law

القانون الدستوري

MS819

PH819

1

-

Anti-Corruption

مكافحة الفساد

MS830

-

1

-

Social Demography

الديموغرافية االجتماعية

MS831

-

1

1

Autism

التوحد

MS832

PH832

1

1

Habilitation or
Disability Studies
(specialise in supporting
people with disabilities
to attain, keep or
improve skills for daily
living)

إرشاد ذو اإلعاقة

MS833

PH833

1

1

Behavioural Therapy

عالج سلوكي

MS834

PH834

1

1

Speech & Language
Therapy

عالج نطق

MS835

PH835

1

1

Early Childhood
Education (specialise in
child and youth care)

رعاية الطفولة المبكرة

MS840

PH840

1

-

Demography

دراسات سكانية

MS850

-

1

-

International Relations

العالقات الدولية

MS870

-

قانون الملكية الفكرية

1

1

Psychology

علم نفس

MS871

PH871

ACADEMIC PROGRAMS: التخصصات في المجاالت األكاديمية

ويشترط أن يكون المتقدم يعمل أكاديميـًّا بإحدى مؤسسات التعليم العالي الحكومية أو الخاصة
العدد المطلوب

المجال باللغة اإلنجليزية

ماجستير

دكتوراة

-

6

Management and Business

-

6

-

المجال باللغة العربية

رمز المجال
ماجستير

دكتوراة

واالعمال

-

PH1100

Education

التربية

-

PH1101

5

Society and Culture

الثقافة والمجتمع

-

PH1102

-

2

الزراعة والبيئة والعلوم
المرتبطة بها

-

PH1103

5

5

Agriculture, Environment and
Related Studies
Health Sciences and
Technologies

الصحة

MS1104

PH1104

-

5

Natural and Physical Sciences

العلوم الطبيعية
والفيزيائية

-

PH1105

-

1

Architecture and Building

العمارة واإلنشاء

-

PH1106

-

4

Creative Arts

الفنون اإلبداعية

-

PH1107

-

5

Engineering and Related
Technologies

الهندسة والتكنولوجيا
المرتبطة بها

-

PH1108

-

6

Information Sciences and
Technology

تكنولوجيا المعلومات

-

PH1109

اإلدارة والتجارة

بالسلطنة
(بمعنى أن يكون المتقدم يعمل أكاديميـًا في الكليات والجامعات الحكومية والخاصة داخل
)السلطنة
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.

التخصصات الطبية للحصول على مؤهل االختصاص والزمالة
MEDICAL SPECIALTIES: RESIDENCY AND FELLOWSHIP
مسمى التخصص باللغة اإلنجليزية

مسمى التخصص باللغة العربية

رمز البرنامج

Anaesthesia

التخدير

FE034

RE034

Biochemistry

الكيمياء الحيوية

FE027

RE027

Cardiac Surgery

جراحة القلب

FE013

RE013

Dermatology

الجلد

FE032

RE032

Emergency Medicine

طب الطوارئ

FE019

RE019

ENT

أنف وأذن وحنجرة

FE005

RE005

Family Medicine

طب األسرة

FE022

RE022

General Medicine

جراحة عامة

FE001

RE001

Hematopathology

باثولوجيا الدم

FE042

RE042

Histopathology

التشريح

FE043

RE043

Internal Medicine

الطب الباطني

FE031

RE031

Neurology

علم األعصاب

FE015

RE015

التخصصات الطبية للحصول على مؤهل االختصاص والزمالة
MEDICAL SPECIALTIES: RESIDENCY AND FELLOWSHIP
مسمى التخصص باللغة اإلنجليزية

مسمى التخصص باللغة العربية

رمز البرنامج
زمالة

اختصاص

جراحة األعصاب

FE002

RE002

أمراض النساء والوالدة

FE014

RE014

جراحة الوجه والفكين

FE007

RE007

Ophthalmology

طب العيون

FE006

RE006

Orthopedics

جراحة العظام

FE004

RE004

Paediatrics

طب األطفال

FE020

RE020

Plastic and Reconstructive
Surgery

الجراحة التجميلية

FE009

RE009

Psychiatry

الطب النفسي

FE044

RE044

Radiation Oncology

العالج االشعاعي

FE045

RE045

Radiology

األشعة

FE033

RE033

Urologic Surgery

جراحة المسالك البولية

FE003

RE003

Medical Oncology

طب األورام

FE046

RE046

Vascular Surgery

جراحة االوعية الدموية

FE047

RE047

Dental Surgery

جراحة األسنان

FE041

RE041

Neurosurgery
OBGYN
(Obstetrics and
Gynaecology)
OMFS
(Oral and Maxillofacial
Surgery)

التخصصات في المجاالت الطبية المساعدة
ALLIED HEALTH SCIENCES

ويشترط أن يكون المتقدم يعمل بأحد المستشفيات المرجعية أو المعاهد الصحية بالسلطنة
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

مسمى التخصص باللغة
اإلنجليزية

دكتوراة

ماجستير

-

MAH331

التمريض االكلينيكي
المتقدم

-

MAH332

الصيدلة االكلينيكية

Clinical Pharmacy

-

MAH334

فسيولوجيا التمارين
االكلينيكية

Clinical Exercise
Physiology

العدد المطلوب
دكتوراة

ماجستير

Advanced Clinical
Nursing

-

2

-

2

-

2

تتمنى وزارة التعليم العالي جلميع املتقدمني التوفيق للجميع.

