
 م(2020/  2019) األكادمييللعام  دراسات العليالل الربنامج الوطين بعثات عالنإ

من قبل أرقى اجلامعات  لعمانية أكادمييـًاايهدف الربنامج إىل تأهيل الكوادر 

 العالي علىمن وزارة التعليم  ـًاوحرص  الوطنية.العاملية يف التخصصات ذات األولوية 

متكني املتقدمني من احلصول على أعلى اخلربات األكادميية من تلك اجلامعات؛ فقد 

ات املدرجة يف للتخصص ـًااجملال أمامهم للحصول على القبول غري املشروط وفق فتح

هاي( غعالن من قائمة اجلامعات املختارة من قبل الوزارة ضمن تصنيف )شنهذا اإل

؛ إلعطاء الفرصة للراغبني يف للدراسة بها من ِقبل هذه الوزارة واملوصىم 2018لعام 

وإجياد القبول  ،له من حيث التواصل مع اجلامعاتم التقدم للربنامج لالستعداد التا

وسوف لآللية املتبعة الواردة يف هذا اإلعالن.  اِطبقـًخصصات املطروحة لتيف ااملناسب 

 املوحد القبول مركز مبوقع العليا الدراسات نظام عربالبعثات التسجيل هلذه  يبدأ

جلميع اجملاالت املدرجة طي هذا اإلعالن، وذلك حسب املواعيد املدرجة  اـًإلكرتوني

 أدناه:

املاجستري والدكتوراه للمجاالت كافة ستكون عن طريق  لربامج ا بأن عملية الفرزـًعلم

سوف تكون من قبل جلنة خمتصة يف فلتخصصات الطبية ا جلنة خمتصة بالوزارة، عدا

 .الطبية لالختصاصاتاجمللس العماني 

 مالحظات اىل من العنوان

 م30/3/2019 م15/12/2018 تاريخ التسجيل

يغلق نظام التسجيل اإللكرتوني 

مبركز القبول املوحد يف متام الساعة 

الثانية ظهرًا  بتاريخ 

 م30/3/2019

  م30/5/2019 إعالن النتائج

فتح باب 

 التظلمات

 م14/6/2019 م1/6/2019

يغلق باب التظلمات بالنظام 

اإللكرتوني مبركز القبول املوحد يف 

متام الساعة الثانية ظهرًا بتاريخ 

 م14/6/2019

إعالن نتائج 

 التظلمات

 م14/7/2019

قرارات جلنة التظلمات نهائية وال 

 رجعة فيها



كذلك فإنَّ تفاصيل هذه البعثات واليت هي جزء ال يتجزأ من هذا اإلعالن مدرجة 

وإذ تنوه الوزارة جلميع  ، heac.gov.om.wwwاملوحد  مبوقع مركز القبول 

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 .

إلكرتونيـًا عن طريق مركز  لى هذه البعثات التسجيلوعلى مجيع الراغبني التنافس ع

: اآلتية الوصلة خالل منالقبول املوحد وفق ما هو مشار إليه باجلدول أعاله 

https://apps.heac.gov.om:888/PGStudent/faces/Verify_Registration 

 

 

 :هالدكتوراشروط التقديم ملرحلة 

 أن يكون املتقدم ُعماني اجلنسية. -

 سنة. 45أال يزيد عمر املتقدم على  -

ــتم - ــهادات   أن تــــ ــة الشــــ ــابقة معادلــــ ــهادة)الســــ ــهادة   شــــ ــترية شــــ املاجســــ

لصـــادرة مـــن خـــار  الســـلطنة مـــن قبـــل دائـــرة املعادلـــة        البكـــالوريوا( ا

ــرتاف  ــالي،  واالعـ ــيم العـ ــوزارة التعلـ ــتمبـ ــام   وأن يـ ــًا يف النظـ ــها إلكرتونيـ حتميلـ

 عند التسجيل.

أن تكـــون الشـــهادات الصـــادرة مـــن ممسســـات التعلـــيم العـــالي اخلاصـــة داخـــل   -

الســلطنة معتمــدة ومومقــة مــن قبــل املديريــة العامــة للجامعــات والكليــات         

 التسجيل.إرفاق التصديق عند  وأن يتماصة، اخل

ــات   - ــد التخصصـ ــدم ألحـ ــون املتقـ ــةأن يكـ ــائف   األكادمييـ ــدا الوظـ ــاغاًل إلحـ شـ

األكادمييــــة بإحــــــدا ممسســـات التعليــــم العالــــي احلكوميــــة أو اخلاصــــة       

 .  ةبالسلطنـــ

ــائف        - ــدا الوظـ ــاغاًل إلحـ ــة شـ ــات الرتبويـ ــد التخصصـ ــدم ألحـ ــون املتقـ أن يكـ

ــدا  ــة بإحـ ــيم  الرتبويـ ــات التعلـ ــامعي ممسسـ ــة   دون اجلـ ــة أو اخلاصـ احلكوميـ

 .  بالسلطنة

شــــاغاًل إلحــــدا الوظــــائف  األمنيـــة ن يكـــون املتقــــدم ألحــــد التخصصــــات  أ -

   بالسلطنة.احلكومية  االمنيةمسسات املبإحدا 



ــدفعات         أال - ــن ال ــية م ــة دراس ــى بعث ــجيل حاصــاًل عل ــج التس ــدم وق ــون املتق يك

مــن أي جهــة ملرحلـــة    أو منحــة  دراســية  أو أي بعثــة  الربنــامج، الســابقة هلــذا   

 .فسيتم إلغاء البعثة ذلك غري مبوت حال ويف، الدكتوراه

ــيهم        - ــة عل ــاب اخلــاه واملنطبق ــى احلس ــة عل ــتحقني بالدراس ــة املل ــن للطلب ميك

ــى       ــافس علــ ــدم للتنــ ــالن؛ التقــ ــذا اإلعــ ــحة يف هــ ــرتاطات املوضــ ــة االشــ كافــ

ن احلصـــــول للبعثـــــة، علـــــى أن يكـــــون التخصـــــ  واجلامعـــــة مـــــن ضـــــم  

التخصصــات واجلامعــات املعتمــدة للربنــامج هلــذا العــام، واملســتندات املرفقــة        

ــاملني ب    ــدة للعـ ــيس الوحـ ــة رئـ ــدار )موافقـ ــة اإلصـ ــا حديثـ ــومي القطـ  احلكـ

 القــــوا ســــجل هيئــــة مــــنخطــــاب ، واحلكوميــــة املســــاهمة ذات والشــــركات

 للعاملني بالقطا  اخلاه ولغري العاملني(. العاملة

ــل - ــات تقبـ ــة طلبـ ــ الطلبـ ــن ديناجمليـ ــي مـ ــالوريوا خرجيـ ــن البكـ ــوا ممـ  أنهـ

 علـــى احلصـــول مـــن ومتكنـــوام 2018/2019 األكـــادميي العـــام يف دراســـتهم

ــول ــة قبـ ــدكتوراه لدراسـ ــرًا الـ ــوقهم نظـ ــي لتفـ ــرة العلمـ ــول دون مباشـ  احلصـ

ــى ــى  .املاجســتري عل ــون أن عل ــة املمسســة تك ــة ضــمن التعليمي ــدة القائم  املعتم

وأال يزيـــد  عنهـــا املعلـــن شـــرتاطاتواال التخصصـــات ووفـــق الربنـــامج، هلـــذا

ــى    ــدم عل ــر املتق ــام      25عم ــن القطــاعني الع ـــًا يف أي م ــون موظف ــًا، وأال يك عام

 أو اخلاه.

   .عليها حصوله سبق علمية درجة لنيل للمتقدم التنافس جيوز ال -

جيــــب تقــــديم قبــــول غــــري مشــــروط حــــديث اإلصــــدار للعــــام األكــــادميي    -

 م.2019/2020

ــد   - ــى    جيــب أن يكــون القبــول املق ــة، عل ـــًا صــادًرا مــن قبــل اجلامع ــواًل رـي م قب

ــ       ــون التخصـ ــريطة أن يكـ ــ ، شـ ــة والتخصـ ــة العلميـ ــه الدرجـ ــذكر بـ أن يـ

مطــابق للتخصـــ  املـــدر  شطــاب الرتشـــيح مـــن قبــل جهـــة العمـــل والعـــام    

ــدكتوراه حبــث عنــوان ذكــراألكــادميي لبــدء الدراســة، مــع   املرفــق  القبــول يف ال

 غري مستوٍف. عند التسجيل، وإال يعترب الطلب 

 التخصصــــات يف واحــــد مــــن مشــــروط غــــري قبــــول علــــى جيــــب احلصــــول -

 هــذه قبــل مــن مــن إحــدا اجلامعــات املختــارة   واإلعــالن  هــذا يف املطروحــة

 طـــي أـاؤهـــا املرفقـــةو م،2018 لعـــام( شـــنغهاي) تصـــنيف ضـــمن الـــوزارة

ــذا ــالن هـ ــروط  االعـ ــا للشـ ــواردة وطبًقـ ــريطة  الـ ــه، شـ ــون أن فيـ ــة تكـ  الدراسـ

 الدراســـة أن البعثـــة علـــى احلصـــول بعـــد تـــبني حـــال ويف ،ليزيـــةاإلجن باللغـــة



ــري ســتكون ــة بغ ــة اللغ ــإ ،اإلجنليزي ــا    ف ــة مهم ــن تتحمــل دراســة اللغ ــوزارة ل ن ال

 سباب.األكانج 

ومــن ممسســة   ،فقــ   أن يتضــمن الطلــب قبــواًل غــري مشــروط واحــد     جيــب  -

ــذا اإلعــالن وإال       ــة طــي ه ــات املرفق ــن املمسس ــة واحــدة م ــرب  تعليمي ســوف يعت

 .لطلب ملغًياا

 أن يكون نظام الدراسة وفق االنتظام الكلي، ولن يقبل بغري ذلك.جيب  -

 أن يــذكر يف القبـــول بــأن املرتشـــح حاصــل علــى قبـــول غــري مشـــروط،     جيــب   -

 ولن يقبل بغري ذلك.

ــة      - ــول مــن ممسســة تعليمي ــاق قب ــٍب يتضــمن إرف ــاء أي طل ــار  ،ســيتم إلغ واختي

للممسســــة املدرجــــة  مســــمى ممسســــة تعليميــــة أخــــرا يف النظــــام مغــــاير 

 بالقبول املرفق.

اســـة رقبـــل البـــدء بدلـــن يـــتم النظـــر يف أي قبـــول يتضـــمن دراســـة تأهيليـــة  -

ــة  ــدكتوراهدرجــ ــتوفٍ   الــ ــري مســ ــب غــ ــيعترب الطلــ ــافس   وســ ــروط التنــ لشــ

 للربنامج.

ــة      - ــة املطلوبـ ــوب والفئـ ــامج املطلـ ــحيح للربنـ ــز الصـ ــار الرمـ ــن اختيـ ــد مـ التأكـ

 طبق عليها اشرتاطات اإلعالن.حيث سيتم استبعاد الطلبات اليت ال ين

ــول لدرجــة    - ــأي قب ــد ب ــن يعت ــدكتوراهل ـــ )   ال ــن وفــق  ــ  ال ( PHDمــا ي يك

ســـبيل املثـــال ولـــيس احلصـــر  علـــى ،فقـــ  للتخصصـــات املعلـــن عنهـــا كافـــة 

(EngD –DBA  - EdD ،)  ولــن ينظــر ألي طلــب للدرجــة العلميــة

 املشار إليها مرفق به قبول خمالف ملا ورد أعاله. 

 

 

 

 

 

 

 



 :املاجستري ملرحلة قديمالت شروط

 أن يكون املتقدم ُعماني اجلنسية. -

 سنة. 45أال يزيد عمر املتقدم على  -

ــتم - ــهادات   أن تـ ــة الشـ ــابقة )معادلـ ــن    السـ ــادرة مـ ــالوريوا( الصـ ــهادة البكـ شـ

ــة واالعــرتاف      ــرة املعادل ــل دائ ــن قب ــالي،  خــار  الســلطنة م ــيم الع ــوزارة التعل ب

يف موقــــع مركــــز  نــــد التســــجيلحتميلــــها إلكرتونيــــًا يف النظــــام ع وأن يــــتم

 .القبول املوحد

ــة     - ــالي اخلاصـ ــات التعلـــيم العـ ــهادات الصـــادرة مـــن ممسسـ جيـــب أن تكـــون الشـ

ــات      ــة للجامعـ ــة العامـ ــل املديريـ ــن قبـ ــة مـ ــدة ومومقـ ــلطنة معتمـ ــل السـ داخـ

يف موقــع مركــز   التســجيلإرفــاق التصــديق عنــد    اخلاصــة، وجيــب والكليــات 

 القبول املوحد.

ــد    - ــدم ألحـ ــون املتقـ ــائف     أن يكـ ــدا الوظـ ــاغاًل إلحـ ــة شـ ــات الرتبويـ التخصصـ

 .  بالسلطنةالرتبوية بإحدا ممسسات التعليم احلكومية أو اخلاصة 

شــــاغاًل إلحــــدا الوظــــائف  األمنيـــة ن يكـــون املتقــــدم ألحــــد التخصصــــات  أ -

   بالسلطنة.احلكومية  االمنيةمسسات املبإحدا 

ــن        أال - ــية م ــة دراس ــى بعث ــجيل حاصــاًل عل ــج التس ــدم وق ــون املتق ــدفعات يك ال

أخـــرا مـــن أي جهـــة  أو منحـــة أو أي بعثـــة دراســـية الربنـــامج،الســـابقة هلـــذا 

 .ملغية البعثة فستعترب ذلك غري اكتشاف حال ويف، املاجستريملرحلة 

ــيهم        - ــة عل ــاب اخلــاه واملنطبق ــى احلس ــة عل ــتحقني بالدراس ــة املل ــن للطلب ميك

ــافس لل   ــدم للتنـ ــذا اإلعـــالن؛ التقـ ــحة يف هـ ــرتاطات املوضـ ــع االشـ ــول مجيـ حصـ

ــات     ــمن التخصصـ ــة مـــن ضـ ــون التخصـــ  واجلامعـ ــة علـــى أن يكـ علـــى البعثـ

واجلامعـــات املعتمـــدة للربنـــامج هلـــذا العـــام، واملســـتندات املرفقـــة حديثـــة        

 والشـــركات احلكـــومي القطـــا اإلصـــدار )موافقـــة رئـــيس الوحـــدة للعـــاملني ب

ــاهمة ذات ــة املســ ــاب، واحلكوميــ ــن خطــ ــة مــ ــجل هيئــ ــوا ســ ــة القــ  العاملــ

 ا  اخلاه ولغري العاملني(.للعاملني بالقط

  .عليها حصوله سبق علمية درجة لنيل للمتقدم التنافس حيق ال -

جيــــب تقــــديم قبــــول غــــري مشــــروط حــــديث اإلصــــدار للعــــام األكــــادميي    -

 م.2019/2020



ــل          - ــن يقب ــة، ول ــل اجلامع ــن قب ــًا م ــواًل رـي ــدم قب ــول املق ــون القب جيــب أن يك

ــك، و     ــري ذل ــي أو غ ــد إلكرتون ــول يف صــيغة بري ــك    القب ــري ذل ــديم غ ــال تق يف ح

 يعترب الطلب ملغيًا.

 التخصصــــات يف واحــــد مــــن مشــــروط غــــري قبــــول علــــى جيــــب احلصــــول -

ــة ــذا يف املطروح ــالن ه ــارة   و ،اإلع ــات املخت ــن إحــدا اجلامع ــن م ــل م  هــذه قب

 طـــي أـاؤهـــا املرفقـــةو م،2018 لعـــام( شـــنغهاي) تصـــنيف ضـــمن الـــوزارة

ــذا ــالناإل هـ ــروط  عـ ــا للشـ ــواردة وطبًقـ ــريط  الـ ــه، شـ ــون أن ةفيـ ــة تكـ  الدراسـ

 الدراســـة أن البعثـــة علـــى احلصـــول بعـــد تـــبني حـــال ويف ،اإلجنليزيـــة باللغـــة

ــري ســتكون ــة بغ ــة اللغ ــإ ،اإلجنليزي ــن ف ــوزارة ل ــا    ن ال ــة مهم تتحمــل دراســة اللغ

 سباب.كانج األ

ــى        - ــة، عل ــل اجلامع ــًا صــادًرا مــن قب ــواًل رـي ــدم قب ــول املق ــون القب جيــب أن يك

ــة   ــة العلميـ ــه الدرجـ ــذكر بـ ــ     أن يـ ــون التخصـ ــريطة أن يكـ ــ ، شـ والتخصـ

مطــابق للتخصـــ  املـــدر  شطــاب الرتشـــيح مـــن قبــل جهـــة العمـــل والعـــام    

 األكادميي لبدء الدراسة، وإال يعترب الطلب غري مستوٍف.

فقـــ  ومـــن ممسســـة   غـــري مشـــروط واحـــدجيـــب أن يتضـــمن الطلـــب قبـــواًل -

ــذا اإلعــالن وإال ســوف ي       ــة طــي ه ــات املرفق ــن املمسس ــة واحــدة م ــرب تعليمي عت

 .االطلب ملغًي

 أن يــذكر يف القبـــول بــأن املرتشـــح حاصــل علــى قبـــول غــري مشـــروط،     جيــب   -

 ولن يقبل بغري ذلك.

 أن يكون نظام الدراسة وفق االنتظام الكلي، ولن يقبل بغري ذلك.جيب  -

ــة    ســيتم  - ــول مــن ممسســة تعليمي ــاق قب ــٍب يتضــمن إرف ــاء أي طل ــار  ،إلغ واختي

مغــــاير للممسســــة املدرجــــة  ة أخــــرا يف النظــــاممســــمى ممسســــة تعليميــــ

 .بالقبول املرفق

ســـة اربدلـــن يـــتم النظـــر يف أي قبـــول يتضـــمن دراســـة تأهيليـــة قبـــل البـــدء  -

ــتري ــة املاجســ ــتوفٍ درجــ ــري مســ ــب غــ ــيعترب الطلــ ــافس  ، وســ ــروط التنــ لشــ

 للربنامج.

ــى     - ــدم حاصـــل علـ ــان املتقـ ــال كـ ــع كشـــوف الـــدرجات يف حـ ــاق مجيـ جيـــب إرفـ

ــم و   ــن مـ ــامعي أواًل ومـ ــدبلوم اجلـ ــة الـ ــالوريوا، ويف  درجـ ــته للبكـ ــل دراسـ اصـ

ــرب        ـــًا؛ يعتـ ــتني معـ ــدرجتني العلميـ ــدرجات للـ ــوف الـ ــاق كشـ ــدم إرفـ ــال عـ حـ

 الطلب غري مستوٍف الشرتاطات الربنامج. 



ــار الرمـــز الصـــحيح للربنـــامج املطلـــوب والفئـــة املطلوبـــة   -  ؛التأكـــد مـــن اختيـ

 حيث سيتم استبعاد الطلبات اليت ال ينطبق عليها اشرتاطات اإلعالن.

 

 

 

 (.التخصصية الشهادة-الزمالة) الطبية لتخصصاتل التقديم شروط

 أن يكون املتقدم عماني اجلنسية. -

 .سنة 45 على املتقدم عمر يزيد أال -

ــة - ــهادات معادلـ ــة الشـ ــابقة األكادمييـ ــادرة السـ ــن الصـ ــار  مـ ــلطنة خـ ــن السـ  مـ

ــل ــرة قبـ ــة دائـ ــرتاف املعادلـ ــوزارة واالعـ ــيم بـ ــالي التعلـ ــبالعـ ــها ، وجيـ  حتميلـ

 .التسجيل عند النظام يف يًاإلكرتون

 داخـــل اخلاصـــة العـــالي التعلـــيم ممسســـات مـــن الصـــادرة الشـــهادات تكـــون أن -

 والكليــات للجامعــات العامــة املديريــة قبــل مــن ومومقــة معتمــدة الســلطنة

 .التسجيل عند التصديق إرفاقوأن يتم  اخلاصة،

ــون أن - ــدم يكـ ــاغاًل املتقـ ــدا شـ ــائف إلحـ ــة الوظـ ـــدا الطبيـ ــات بإحـــ  املمسسـ

 .بالسلطنـــة احلكومية الطبية

شــــاغاًل إلحــــدا  الطبيــــة املســــاعدةن يكــــون املتقــــدم ألحــــد التخصصــــات أ -

املستشـــفيات املرجعيـــة أو املعاهـــد الصـــحية  بإحـــدا  يف ذات اجملـــال الوظـــائف

  ملدة ال تقل عن سنتني. 

ــون أال - ــدم يك ــج املتق ــجيل وق ــاًل التس ــى حاص ــة عل ــية بعث ــن دراس ــدفعات م  ال

  .جهة أي من دراسية منحة أو بعثة أي أو لربنامج،ا هلذا السابقة

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         

هلــذا العــام، واملســتندات املرفقــة     التخصصــات واجلامعــات املعتمــدة للربنــامج   

ــاملني ب    ــدة للعـ ــيس الوحـ ــة رئـ ــدار )موافقـ ــة اإلصـ ــا حديثـ ــومي القطـ  احلكـ

 القــــوا ســــجل هيئــــة مــــنخطــــاب ، واحلكوميــــة املســــاهمة ذات والشــــركات

 للعاملني بالقطا  اخلاه ولغري العاملني(. العاملة



ــون  - ــاًل  أن يكـ ــدم حاصـ ــىاملتقـ ــول علـ ــري قبـ ــروط غـ ــد مشـ ــات ألحـ  التخصصـ

ــةاملطر ــي وحـ ــذا طـ ــالن هـ ــز     اإلعـ ــام مركـ ــه يف نظـ ــجيل، وحتميلـ ــد التسـ عنـ

 باللغــــة الدراســــة تكــــون أن شــــريطةالقبــــول املوحــــد عنــــد التســــجيل،    

ــة ــال ويف ،اإلجنليزي ــبني ح ــد ت ــى احلصــول بع ــة عل ــة أن البعث  ســتكون الدراس

تتحمــل دراســة اللغــة مهمــا كانــج      ن الــوزارة لــن فــإ ؛اإلجنليزيــة اللغــة بغــري

 سباب.األ

ــ  - ــافس ممانعــة عــدم خطــابل جيــب حتمي ــى للتن ــات هــذه عل  مــن صــادر البعث

ــيس ــذا اإلعــالن       الوحــدة رئ ـــًا طــي ه ــه الحق ــار إلي ــو مش ــا ه ــق م  نظــام يف وف

 .مبركز القبول املوحد عند التسجيل التسجيل

ــار الرمـــز الصـــحيح للربنـــامج املطلـــوب والفئـــة املطلوبـــة؛    - التأكـــد مـــن اختيـ

 عليها اشرتاطات اإلعالن. حيث سيتم استبعاد الطلبات اليت ال ينطبق

 

 :املفاضلة شروط

 املقاعـــد عـــدد عـــن املـــذكورة للشـــروط املســـتوفني املتقـــدمني عـــدد زيـــادة يف حـــال

 ،جمتمعـــة التاليـــة للمعـــايري اـًوفقـــ تكـــون األولويـــة فـــإن ختصـــ ؛ لكـــل املخصصـــة

ــى أن و ــاوتعلـ ــل يتفـ ــوعي الثقـ ــل النـ ــار لكـ ــب معيـ ــه، حبسـ ــري أهميتـ ــبري وجيـ  التعـ

ــ بنســبة عنــه ــايري جممــو  مــن ةمئوي ــوارد األربعــة املع  وتكــون بعــد، فيمــا ذكرهــا ال

ــا حيصــل الــيت اإلمجاليــة القيمــة حبســب املفاضــلة ــي   شــحرتامل عليه ــى مــا يل ــاًء عل : بن

- 

ــب: أواًل ــة ترتيـ ــول اجلامعـ ــا املقبـ ــح بهـ ــون أن: املرتشـ ــمن تكـ ــة ضـ ــات قائمـ  اجلامعـ

ــارة ــنيف يف املختـ ــنغهاي) تصـ ــام (شـ ــة   م2018 لعـ ــى بالدراسـ ــا واملوصـ ــنبهـ  واملعلـ

ــا ــن عنهـ ــل مـ ــوزارة، قبـ ــون الـ ــل ويكـ ــوزني الثقـ ــذا الـ ــار هلـ ــن% 50 املعيـ ــة مـ  القيمـ

 املقبـــول اجلامعـــة ترتيـــب وفـــق املعيـــار هلـــذا املفاضـــلة قيمـــة وتتفـــاوت اإلمجاليـــة،

 . إليها املشار القائمة يف املرتشح بها

ــًا ــتوا: مانيـ ــة مسـ ــر  اجلامعـ ــا املتخـ ــح منهـ ــا املرتشـ ــرآل وفقـ ــل خـ ــنيف ممهـ  لتصـ

ــ) ــام (نغهايشـ ــل يكـــون حبيـــث م2018 لعـ ــوزني الثقـ ــذا الـ ــار هلـ ــن %15 املعيـ  مـ

 .أعاله إليها املشار للمفاضلة اإلمجالية القيمة



ــًا ــدل: مالث ــي املع ــر الرتاكم ــهادة آلخ ــة ش ــا حصــل جامعي ــح عليه ــق املرتش ــام وف  نظ

ــاط ــة النقـ ــا أو الرتاكميـ ــا مـ ــة يف يعادهلـ ــة األنظمـ ــرا، التعليميـ ــث األخـ ــون حبيـ  يكـ

 املشــار املفاضــلة لنســبة اإلمجاليــة القيمــة مــن %20 الضــاب  هلــذا نيالــوز الثقــل

   .أعاله إليها

ــًا  ــة اخلــربة: رابع ــوب التخصــ  جمــال يف العملي ــته املطل ــث دراس ــون حبي ــل يك  الثق

   .أعاله إليها املشار للمفاضلة اإلمجالية القيمة من %51 املعيار هلذا الوزني

 

 :املطلوبة املستندات

 لــــدكتوراها ملــــرحليت للتســــجيل التقــــدم يف اآلنفــــة الــــذكر الشــــروط إىل باإلضــــافة

 :التالية املستندات توفري للبعثة املتقدم على واملاجستري؛

ــتندات ــة املسـ ــدم املطلوبـ ــل للمتقـ  ملمهـ

 الدكتوراه

ــتندات ــة املسـ ــدم املطلوبـ ــل للمتقـ  ملمهـ

 املاجستري

حــــديث  مشــــروط غــــري قبــــول -

ــدار  ــداإلصـــ ــات ألحـــ  التخصصـــ

 اإلعــــــالن هــــــذا يف املطروحــــــة

ــًا ــة ووفقـــــ ــات لقائمـــــ  اجلامعـــــ

 الــوزارة هــذه قبــل مــن املختــارة

 لعـــام( شــنغهاي ) تصـــنيف ضــمن 

ــواردة م،2018 ــا الــــــ  أـاؤهــــــ

 .االعالن هذا مرفق

 ســاري الســفر جــواز مــن صــورة -

 .املفعول

ــالوريوا شــهادة - ــ البك ــا اـًمرفق  به

 .املكتمل الدرجات كشف

 بهــــا اـًمرفقــــ املاجســــتري شــــهادة -

 .املكتمل الدرجات كشف

ــة - ــن   معادلـ ــادرة مـ ــمهالت الصـ املـ

ــل مــن خــار  الســلطنة  ــرة قب  دائ

حــــديث  مشــــروط غــــري قبــــول -

ــدار ــد اإلصـــ ــات ألحـــ  التخصصـــ

 اإلعـــــالن، هـــــذا يف املطروحـــــة

ــًا ــة ووفقـــــ ــات لقائمـــــ  اجلامعـــــ

 الــوزارة هــذه قبــل مــن املختــارة

 لعـــام( شــنغهاي ) تصـــنيف ضــمن 

ــواردة م،2018 ــا الــــــ  أـاؤهــــــ

 .عالناإل هذا مرفق

ــن صــورة  - ــفر جــواز م ــاري الس  س

 .املفعول

  .شهادة الدبلوم العام -

ــهادة - ــدبلوم شـــ ــادميي  الـــ إن األكـــ

ـــًا ــد مرفقــــ ــا وجــــ  كشــــــف بهــــ

 .الدرجات املكتمل

ــالوريوا شــهادة - ــ البك ــا اـًمرفق  به

 .املكتمل الدرجات كشف



 بــــــوزارة واالعــــــرتاف املعادلــــــة

   .العالي التعليم

إرفــاق التصــديق علــى الشــهادات     -

الصــادرة مـــن ممسســات التعلـــيم   

العـــالي اخلاصـــة داخـــل الســـلطنة 

ــة    ــة العامـــ ــل املديريـــ ــن قبـــ مـــ

 للجامعات والكليات اخلاصة.

ــال يف - ــدم أن حـــ ــل املتقـــ  يف يعمـــ

 والشـــــركات احلكـــــومي طـــــا الق

ــاهمة ذات ــة؛ املسـ ــه احلكوميـ  عليـ

 ممانعــــة عـــدم  خطــــاب تقـــديم 

ــافس ــى للتنـ ــات علـ ــادر ،البعثـ  صـ

علــى ســبيل  .الوحــدة رئــيس مــن

 الـــــــرئيس -الـــــــوزير) املثـــــــال

ــذي ــون  ( التنفيــــ ــى أن يكــــ علــــ

حـــــــديث اإلصـــــــدار يف وقـــــــج 

ــام    ــه العــ ــذكر فيــ ــجيل ويــ التســ

 األكادميي للبعثة.

ــال يف - ــدم أن حـــ ــل ال املتقـــ ؛ يعمـــ

ــة مــن خطــاب تقــديم ليــهع  هيئ

ــة القــوا ســجل ــد العامل  بأنــه يفي

علــى أن يكــون حــديث     ،يعمــل  ال

 اإلصدار يف وقج التسجيل.

ــال يف - ــدم أن حـــ ــل املتقـــ  يف يعمـــ

ــا  ــاه؛ القطـ ــه اخلـ ــديم عليـ  تقـ

ــاب ــن خط ــة م ــجل هيئ ــوا س  الق

ــة ــد العاملــ ــه يفيــ ــل بأنــ  يف يعمــ

علـــى أن يكـــون  ،اخلـــاه القطـــا 

حـــــــديث اإلصـــــــدار يف وقـــــــج 

 التسجيل.

ــق - ــح يرفـ ــريته املرتشـ ــة سـ  الذاتيـ

ــان خالهلــا مــن وحيــدد  العمــل مك

  .العملية واخلربات

ــال يف - ــدم أن حـــ ــل املتقـــ  يف يعمـــ

 والشـــــركات احلكـــــومي القطـــــا 

ــاهمة ذات ــة؛ املسـ ــه احلكوميـ  عليـ

الـــــــدبلوم أو  شـــــــهادة معادلــــــة  -

الصـــــادرة مـــــن    البكـــــالوريوا 

ــل مــن خــار  الســلطنة  ــرة قب  دائ

 بــــــوزارة واالعــــــرتاف املعادلــــــة

 .العالي التعليم

إرفــاق التصــديق علــى الشــهادات     -

يم الصــادرة مـــن ممسســات التعلـــ  

العـــالي اخلاصـــة داخـــل الســـلطنة 

ــة    ــة العامـــ ــل املديريـــ ــن قبـــ مـــ

 للجامعات والكليات اخلاصة.

ــال يف - ــدم أن حـــ ــل املتقـــ  يف يعمـــ

 والشـــــركات احلكـــــومي القطـــــا 

ــاهمة ذات ــة؛ املسـ ــه  احلكوميـ عليـ

 ممانعــــة عـــدم  خطــــابتقـــديم  

ــافس ــى للتنـ ــات علـ ــادر ،البعثـ  صـ

علــى ســبيل  .الوحــدة رئــيس مــن

 الـــــــرئيس -الـــــــوزير) املثـــــــال

ــذيالتن ــون  ( فيــــ ــى أن يكــــ علــــ

حـــــــديث اإلصـــــــدار يف وقـــــــج 

ــام    ــه العــ ــذكر فيــ ــجيل ويــ التســ

 األكادميي للبعثة.

ــال يف - ــدم أن حـــ ــل؛ ال املتقـــ  يعمـــ

ــه ــة مــن خطــاب تقــديم علي  هيئ

ــة القــوا ســجل ــد العامل  بأنــه يفي

علــى أن يكــون حــديث     ،يعمــل  ال

 اإلصدار يف وقج التسجيل.

ــال يف - ــدم أن حـــ ــل املتقـــ  يف يعمـــ

ــا  ــاه؛ القطـ ــه اخلـ ــ عليـ  ديمتقـ

ــاب ــن خط ــة م ــجل هيئ ــوا س  الق

ــة ــد العاملــ ــه يفيــ ــل بأنــ  يف يعمــ

 بـــــهمبينــــــًا  اخلـــــاه القطـــــا 

ــنوات ــة اخلــربة س ، علــى أن العملي

حـــديث اإلصـــدار يف وقـــج  يكـــون

 التسجيل.



ــديم ــن خطــاب تق ــة م ــه جه  عمل

ـــًا ــه مبينـــ ــنوات بـــ ــربة ســـ  اخلـــ

علـــى أن يكـــون حـــديث  ،العمليـــة

 اإلصدار يف وقج التسجيل.
 

، الذاتيـــة ســـريته املرتشـــح يرفـــق -

ــان خالهلــا مــن وحيــدد  العمــل مك

   .العملية واخلربات

ــال يف - ــدم أن حـــ ــل املتقـــ  يف يعمـــ

 والشـــــركات احلكـــــومي القطـــــا 

ــاهمة ذات ــة؛ املسـ ــه احلكوميـ  عليـ

ــه جهــة مــن خطــاب تقــديم  ،عمل

ـــًا ــه مبينـــ ــنوات بـــ ــربة ســـ  اخلـــ

علـــى أن يكـــون حـــديث  ،العمليـــة

 اإلصدار يف وقج التسجيل.
 

 

ــًاإ الومـــائق حتميـــل عنـــد الدقـــة مراعـــاة ضـــرورة إىل الـــوزارة تنـــوه كمـــا  لكرتونيـ

 :اآلتية اجلوانب يف وباألخ 

 ــل ــ  (PDF) بصــيغة املســتندات حتمي ــى ،غــري ال فق ــاوز أال عل  حجــم يتج

 (.KB 512) عن ملف كل

 ــب  هلــا املخصــ  املكــان يف وميقــة كــل حتميــل ــن ينظــر ألي طل ، علمــا بأنــه ل

مت حتميــل الومــائق يف غــري األمــاكن املخصصــة هلــا مبوقــع القبــول املوحــد        

 وسيعترب الطلب ملغيًّا. 

 دراســــيةال وممهالتــــه الطلــــب مقــــدم عــــن الصــــحيحة البيانــــات تــــوفري 

 .  العملية وخرباته

  :مهمةمالحظات 

 ذات والشـــــركات احلكـــــومي القطـــــا  يف علـــــى مجيـــــع املتقـــــدمني العـــــاملني  .1

ــات علـــى للتنـــافس ممانعـــة عـــدم خطـــابتقـــديم  احلكوميـــة؛ املســـاهمة  ،البعثـ

الوحــدة )أعلــى ســلطة باملمسســة الــيت يعمــل بهــا املتقــدم علــى    رئــيس مــن صــادر

ــيس احلصــر    ــال ول ــو -ســبيل املث ــام   -زيرال ــى   -األمــني الع ــذي( عل ــرئيس التنفي ال

أن يكــون حــديث اإلصــدار يف وقــج التســجيل، ويــذكر فيــه املمهــل والتخصــ          

ــام        ــالقبول والعـ ــدر  بـ ــ  املـ ـــًا للتخصـ ــون مطابقـ ــى أن يكـ ــته، علـ ــراد دراسـ املـ

األكـــادميي للبعثـــة، ولـــن يعتـــد بغـــري ذلـــك؛ كالتخويـــل بـــالتوقيع مـــن مســـمول   

 آخر أو غريه.



( PHDقبـــول لدرجــة الــدكتوراه مــا ي يكـــن وفــق  ــ  الــــ )      لــن يعتــد بــأي    .2

ــة          ــة العلمي ــب للدرج ــر ألي طل ــن ينظ ــة ول ــا كاف ــن عنه ــ  وللتخصصــات املعل فق

ــى ســبيل املثــال ولــيس            ــول خمــالف ملــا ورد أعــاله عل ــار إليهــا مرفــق بــه قب املش

 (. EdD - DBA – EngD)احلصر 

ــث   .3 ــزم املبتعــ ــية إلدارة ا  -يلتــ ــة الرئيســ ــرر اللجنــ ــذي تقــ ــوطين  الــ ــامج الــ لربنــ

ــية    ــه الدراس ــاء بعثت ــا إنه ــه،      -للدراســات العلي ــيت صــرفج ل ــالص ال ــة املب ــداد كاف بس

وتتــوىل الوحــدة الــيت يعمــل بهــا وبالتنســيق مــع دائــرة الشــمون املاليــة بهــذه           

 الوزارة اسرتداد املبالص املشار إليها وذلك يف احلاالت اآلتية:  

 

فرهـــا إليفـــاده طبقــــًا هلـــذا إذا ي يســـتوف كـــل أو بعـــا الشـــروط الـــالزم توا  -

 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. -

قــــام بتغــــيري التخصــــ  الدراســـــي أو اجلامعــــة أو بلــــد الدراســـــة دون       إذا -

 موافقة مسبقة من قبل اللجنة املختصة.

أي أســـباب أخـــرا تقرهـــا اللجنـــة الرئيســـية إلدارة الربنـــامج تســـتدعي إنهـــاء  -

 البعثة.     

   

 نقــ  أو أعــاله إليهــا املشــار الومــائق حتميــل طريقــة يف خطــأ أي ورود حــال يف .4

ــ  ــتندات املطلوبـ ــةو ةاملسـ ــام؛ احململـ ــإن بالنظـ ــوزارة فـ ــن الـ ــل لـ ــمولية تتحمـ  مسـ

 عتـــربوت ولـــن يـــتم التواصـــل مـــع أصـــحاب العالقـــة الســـتكمال طلبـــاتهم،  ،ذلـــك

 .  يةمستوف غري الطلباتتلك 

ــا؛         .5 ــة هل ــات املخصص ــة يف اخلان ــتندات املطلوب ــل املس ــدمني حتمي ــع املتق ــى مجي عل

يـــتمكن مـــن التعـــرف حيـــث أنَّ النظـــام اإللكرتونـــي ملركـــز القبـــول املوحـــد لـــن  

علــى الومــائق الــيت ي يــتم حتميلــها يف اخلانــات املخصصــة هلــا وبــذلك يتضــح          

ــ    ــتبعاده تلقائيـ ــيتم اسـ ــل وسـ ــري مكتمـ ــب غـ ــأن الطلـ ــام بـ ــدخل يف  اللنظـ ــن يـ ولـ

 جلنة الفرز.



 إلغــاء ســيتم ذلــك حــدو  حــال ويف ختصــ ، مــن ألكثــر طلبــه املرتشــح يكــرر أال .6

 للمرتشح بالدخول للمنافسة.   ولن يتم السماح اـًنهائي تلك الطلبات

مـــمهالتهم الدراســـية  املتقـــدمني للمـــدة الزمنيـــة املطلوبـــة ملعادلـــة      مراعـــاة .7

ــادرة  ــلطنة  الصـ ــار  السـ ــن خـ ــنمـ ــل مـ ــرة قبـ ــة دائـ ــرتاف املعادلـ ــوزارة واالعـ  بـ

 .العالي التعليم

 أيًا كانج األسباب.لن يتم النظر يف أي طلب لتأجيل الدراسة  .8

ا يـــد للبعثـــة الدراســـية أو تغـــيري التخصـــ  أًيـــلـــن يـــتم النظـــر يف أي طلـــب متد .9

 كانج األسباب.

ــيح يعتـــرب .10 ــة يف الرتشـ ــًا البعثـ ــج إذا ملغيـ ــه مبـ ــروط خمالفتـ ــواردة للشـ ــذا يف الـ  هـ

 .    أو أدىل املتقدم ببيانات غري صحيحة اإلعالن

 للممهـــل مشــروط  غـــري قبــول  علـــى احلصــول  املتقـــدمني مجيــع  علـــى يشــرتط  .11

ــدم ــه املتقـ ــة لـ ــة مبمسسـ ــو ،تعليميـ ــمن نتكـ ــات ضـ ــارة اجلامعـ ــن املختـ ــل مـ  قبـ

 .   م2018 لعام (شنغهاي) لتصنيف اـًوفق الوزارة

ــة احملــددة     .12 ــدة الزمني ــر امل ــاريخ     جيــب ذك ــه ت ـــًا ب ــول، مبين للدراســة شطــاب القب

   بدء الربنامج الدراسي ونهايته وفق األنظمة املعمول بها يف بلد الدراسة.

ــ     .13 ــة التخصصــات الطبي ــدكتوراه وطلب ــة ال ــتحق طلب ــص   يس ــذين تبل ــزوجني ال ة املت

ــد         ــم إىل بلـ ــرهم معهـ ــطحبني أسـ ــأعلى واملصـ ــنوات فـ ــال  سـ ــتهم مـ ــدة دراسـ مـ

ــن       ــة مـ ــزو  ومالمـ ــة للـ ــفر الدوريـ ــذاكر السـ ــريات وتـ ــاريف التأشـ ــة مصـ الدراسـ

 من خمص  الطالب الشهري كعالوة زوجية.  %25أوالده، ويصرف هلم 

ــالل ال     .14 ــات خـ ــذه البعثـ ــمن هـ ــية ضـ ــة دراسـ ــى بعثـ ــل علـ ــق للحاصـ ــنوات ال حيـ سـ

املاضــية ومــن مــم مت قطعهــا ألي ســبب مــن األســباب؛ الــدخول للتنــافس مــرة          

 أخرا ضمن هذا الربنامج. 

رفـــاق قبـــول غـــري مشـــروط رــــي وحـــديث اإلصـــدار للعـــام األكـــادميي   إجيـــب  .15

 بغري ذلك. يعتدولن م 2019/2020

يبـــدأ صـــرف خمصصـــات البعثـــة الدراســـية ابتـــداًء مـــن تـــاريخ إعـــالن النتـــائج   .16

والــــذين وقــــع علــــيهم االختيــــار للبعثــــة، ولــــن يــــتم صــــرف أي  للمســــتوفني 

ــدأو  ــالص مقابــل التحــاقهم بالدراســة     اتعويضــات ملــن ب دراســتهم وقــاموا بــدفع مب

 قبل التاريخ املشار إليه.    

 



 

 تنويه

ــول ــب قب ــوزارة    الطل ــل ال ــن قب ــرب الم ــة؛   يعت ــى البعث ــح عل ــيمر حصــول املرتش  وس

 اســتيفاء مــن التأكــد حالــة ويف. وزارةالاملختصــني بــ قبــل مــن تــدقيق مرحلــة عــرب

 االختيــار علــيهم وقــع مــن إبــال  ســيتم احملــددة واحلصــول علــى البعثــة؛  الشــروط

 حــق ومــن املوحــد، القبــول مركــز قبــل مــن القصــرية النصــية الرســائل طريــق عــن

ــوزارة ــاء ال ــب أي إلغ ــد طل ــك بع ــبني إذا ذل ــه ت ــوارد للشــروط خمالفت ــا ال طــي  ذكره

ــالن   ــذا اإلع ــاه ــجكا ومهم ــباب ن ــًا .األس ــأن علم ــى ب ــع عل ــدمني، مجي ــة املتق  معادل

 ويف بـــالوزارة، واالعـــرتاف املعادلـــة دائـــرة قبـــل مـــن الدراســـية مـــمهالتهم مجيـــع

ــة عـــدم اتضـــح حـــال ــا  تســـجيلهم فيعتـــرب مـــمهالتهم مـــن ممهـــل أي معادلـ ملغًيـ

     بشكل تلقائي.

 

: اآلتيــــــــــــــة الوصــــــــــــــلة خــــــــــــــالل مــــــــــــــن التســــــــــــــجيل يرجــــــــــــــى

https://apps.heac.gov.om:889/PGStudent/faces/Registration/Verify_Regi

stration.jsf 

 رقـــم علـــى بـــالوزارة االتصـــال مركـــز مـــع التواصـــل يرجـــى املعلومـــات مـــن وملزيـــد

ــاتف ــذي( 24340900) اهلـ ــتقبلس والـ ــناالستفســـارات  يسـ ــاعة مـ  الثامنـــة السـ

  .ظهرًا الثانية الساعة حتىو صباحًا
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لبعثات الدراسات العليا  للبرنامج الوطني المعتمدةالتخصصات 

 وتوزيع المقاعد

 م 2020/  2019كاديميللعام األ 

 

 للبرنامج المعتمدةإجمالي األعداد 

 

  LIST OF APPROVED AREAS OF STUDY  

NATIONAL POSTGRADUATE SCHOLARSHIP 

PROGRAMME 

ACADEMIC YEAR 2019/20   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Master -ماجستير PhD -دكتوراه
 Medical -تخصصات طبية

Specialties  

75 75 50 



 التخصصات في مجاالت علوم الشرطة واألمن / المجاالت العسكرية

 بالقطاع األمنيويشترط أن يكون المتقدم يعمل 

LAW ENFORCEMENT AND POLICE SCIENCES  

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

programmes must already work as a Law Enforcement Officer in a Government 

organisation 

 

     

  

 رمز البرنامج
مسمى التخصص باللغة 

 العربية

مسمى التخصص باللغة 

 اإلنجليزية

 عدد المطلوبال

 ماجستير دكتوراه ماجستير دكتوراه

- MS112 فحص السموم والمخدرات 

Substance Abuse 

Studies (specialise in 

learning how to 

identify, manage and 

treat individuals who 

are drug-impaired/ 

have addictive 

behaviors)   

- 1 

- MS113 فحص البصمة الوراثية 
DNA Analysis/Testing 

or DNA Profiling 
- 1 

- MS107  ثار الحرائقفحص آ 

Fire (Scene) 

Investigation 

(specialise in 

Investigation or 

Analysis of Fires)   

- 1 



 ائيةالتخصصات في مجال العلوم الطبيعية والفيزي 

NATURAL, PHYSICAL AND LIFE SCIENCES 

  

 رمز البرنامج
مسمى التخصص 

 باللغة العربية
 مسمى التخصص باللغة اإلنجليزية

 العدد المطلوب

 ماجستير دكتوراه ستيرماج دكتوراه

- MS1900 اإلحصاء التطبيقي Applied Statistics - 1 

PH1901 MS1901 
حياء الجزئية وعلم األ

 البروتينات

Molecular Biology and/or 

Protein Science or Protein 

Structure 

1 1 

- MS1902 
تحليل الجينات 

 والطفرات

Genetics and/or Genomics 

(specialise in genetic 

analysis/testing and/or 

genomics of diseases/genetic 

disorders caused by gene 

mutations) 

- 1 

- MS1903  علوم الطاقة 
Renewable or Sustainable 

Energy  
- 1 

- MS1904  الموارد الطبيعية Natural Resources - 1 

PH1905 MS1905 
األحياء البشرية 

 انوبحوث السرط

 Human Biology and Cancer 

 Research 
2 1 

- MS1908 التقنية الحيوية Biotechnology - 1 

PH408 MS408 
إدارة الكوارث 

 الطبيعية

Natural Disaster 

Management 
1 1 

MS1909 MS1909 علم الوراثة الجزيئية Molecular Genetics 1 1 



  التخصصات في مجال تكنولوجيا المعلومات

INFORMATION TECHNOLOGY 

 رمز البرنامج
مسمى التخصص باللغة 

 العربية
 مسمى التخصص باللغة اإلنجليزية

 العدد المطلوب

 ماجستير دكتوراه ماجستير دكتوراه

PH219 MS219 الذكاء االصطناعي  Artificial Intelligence 1 1 

- MS222 
 البياناتتحليل وإدارة  

 الضخمة

Big Data Analysis and 

Management  
- 1 

- MS223 رعة الفائقةحوسبة الس 
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 كتروني إللنشر اال 

Publishing (specialise in 

electronic or digital 

publishing) 

- 1 
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 التخصصات في المجاالت الهندسية والتقنيات ذات الصلة

ENGINEERING AND RELATED TECHNOLOGIES 

 

 

 

 

 

 

 

 رمز البرنامج
مسمى التخصص 

 باللغة العربية

مسمى التخصص باللغة 

 اإلنجليزية

 العدد المطلوب

 ماجستير دكتوراه ماجستير دكتوراه

- MS725 هندسة الشواطئ Coastal Engineering  - 1 

- MS727 

هندسة المعدات 

الطبية أو الهندسة 

 الحيوية الطبية

 Medical Device 

Engineering or 

Biomedical Engineering 

(specialise in  the 

development and quality 

control of medical 

devices) 

- 1 

- MS728 دسة التعدينهن 

 

Mining Engineering 

 

- 1 

- MS729 تجميل الحدائق Landscape Design  - 1 

- MS730 هندسة التآكل Corrosion Engineering - 1 

- MS731 هندسة المرور 
Transport and Traffic 

Engineering  
- 1 

PH732 MS732 
هندسة العمارة 

 المستدامة
Sustainable Architecture  1 1 

- MS733 
هندسة إنشاءات 

 الجسور

Structural and Bridge 

Engineering 
- 1 



 

 

 التخصصات في مجال الزراعة والبيئة والدراسات ذات الصلة 

AGRICULTURE, ENVIRONMENT AND RELATED AREAS  

 

 

 

 

 

 

  

 رمز البرنامج

مسمى التخصص باللغة 

 العربية

مسمى التخصص باللغة 

 اإلنجليزية

 العدد المطلوب

 دكتوراه
 ماجستير

 
 ماجستير دكتوراه

- MS517 حياء المائيةتربية األ 

Aquaculture and 

Fisheries (specialise 

in fish farming) 

- 1 

- MS519 الزراعة المائية  Hydroponics - 1 

- MS520 تاج نباتيإن 
Plant Breeding & 

Production 
- 1 

PH522 MS522 تاج حيواني إن 
Animal Husbandry 

(Breeding)  
1 1 

- MS516 إدارة الحياة البرية 

 Wildlife 

Management & 

Conservation  

- 1 

PH523 MS523 السياسات والقوانين البيئية 

 

Environmental 

Policy and 

Regulation 

 

1 1 



 التربويةالتخصصات في المجاالت 

EDUCATION 

Applicants who aim to competitively apply for a scholarship in one of the following areas of 

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

Institution 

 

 رمز البرنامج
لغة مسمى التخصص بال

 العربية

مسمى التخصص باللغة 

 اإلنجليزية

 العدد المطلوب

 ماجستير دكتوراه ماجستير دكتوراه

PH1415 MS1415 علم النفس التربوي  
Educational 

Psychology  
1 1 

- MS1418 إعالم تربوي 

Media or 

Educational Policy 

Studies (specialise in 

communication with 

the public or third 

parties about 

Education) 

- 1 

- MS1421  طرق تدريس العلوم 

Science Education 

(specialise in  

pedagogy of science 

teaching methods & 

techniques) 

- 1 

- MS1422 
صعوبات التعلم 

 للرياضيات 

Inclusive Education 

(specialise in   

enhancing the 

learning 

experience of those 

with learning 

difficulties in 

mathematics or 

dyscalculia) 

- 1 

- MS1424  الفنون التشكيلية 
Visual Arts for 

Education  
- 1 

PH1417 -  التقويم التربوي 
Educational 

Evaluation  
1 - 



 

  التخصصات في مجال اإلدارة والمعامالت التجارية

  MANAGEMENT, FINANCE AND BUSINESS 

 

 

 

 رمز البرنامج
اللغة مسمى التخصص ب

 العربية

مسمى التخصص باللغة 

 اإلنجليزية

 العدد المطلوب

 ماجستير دكتوراه ماجستير دكتوراه

PH2000 MS2000 المالي  داالقتصا    Financial Economics  1 1 

PH2001 MS2001 
التخطيط اإلداري 

 واالستراتيجي

Strategic Management 

and Planning 
1 1 

- MS2002 
ارة المخاطر التامين وإد

 المالية

Insurance & Financial 

Risk Management 
- 1 

PH2007 MS2007 التخطيط السياحي Tourism Planning 1 1 

PH2008 MS2008 
إدارة التدريب والتأهيل 

 واإلدارة المؤسسية 

Educational Training 

and professional 

Development and  

Management 

(Leadership Studies) 

1 1 

PH949 MS949 مراض الوبائيةإدارة األ (Managerial) 

Epidemiology  
1 1 

- MS929 
/ إدارة  التخطيط الرياضي

 الفعاليات الرياضية 

Sport Management /  

Sport Event 

Management 

- 1 

PH939 - إدارة السياحة  Tourism Management 1 - 

- MS2010 التسويق الدولي International Marketing - 1 

- MS2011  التسويق السياحي Tourism Marketing  - 1 

- MS2012 اقتصاد وإدارة 
Economy  and 

Management 
- 1 

- MS1507 اقتصاد الموارد الطبيعية 
Natural Resources 

Economics  
- 1 

PH953 MS953 التخطيط االستراتيجي Strategic Management  1 1 

PH1416 MS1416 قيادة تربوية Educational Leadership 1 1 
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 واألسرة التخصصات في مجال المجتمع والثقافة

SOCIAL SCIENCES 

 مجرمز البرنا
مسمى التخصص باللغة 

 العربية

مسمى التخصص باللغة 

 اإلنجليزية

 العدد المطلوب

 ماجستير دكتوراه ماجستير دكتوراه

- MS816 علم اآلثار Archaeology - 1 

PH803 - القانون الدولي الجنائي 
International Criminal 

Law 
1 - 

PH804 - 
 قانون الملكية الفكرية

 

Intellectual Property 

Law 
1 - 

- MS805  قانون براءة االختراع Patent Law - 1 

PH818 - 
 International االقتصاد الدولي

Economics 
1 - 

PH819 MS819 القانون الدستوري Constitutional Law 1 1 

- MS830  مكافحة الفساد  Anti-Corruption - 1 

- MS831  الديموغرافية االجتماعية Social Demography  - 1 

PH832 MS832 التوحد  Autism 1 1 

PH833 MS833 إرشاد ذو اإلعاقة 

Habilitation or 

Disability Studies 

(specialise in supporting 

people with disabilities 

to attain, keep or 

improve skills for daily 

living) 

1 1 

PH834 MS834 عالج سلوكي  Behavioural Therapy 1 1 

PH835 MS835 عالج نطق 
Speech & Language 

Therapy  
1 1 

PH840 MS840 رعاية الطفولة المبكرة 

Early Childhood 

Education (specialise in 

child and youth care)   

1 1 

- MS850 دراسات سكانية Demography  - 1 

- MS870 العالقات الدولية International Relations  - 1 

file:///C:/Users/ali.HEAC/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/USER/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Temp/Copy%20of%20قائمة%20التخصصات%20باللغة%20العربية%20والإنجليزية.xlsx#Sheet1!_Toc207876568


 

 

 

 

 ACADEMIC PROGRAMS : كاديميةالتخصصات في المجاالت األ

بإحدى مؤسسات التعليم العالي الحكومية أو الخاصة  ـًّاويشترط أن يكون المتقدم يعمل أكاديمي

 بالسلطنة

في الكليات والجامعات الحكومية والخاصة داخل  ـًاأكاديمي)بمعنى أن يكون المتقدم يعمل 

 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. 

 

 

PH871 MS871 علم نفس Psychology 1 1 

 المجالرمز 
 باللغة اإلنجليزية المجال باللغة العربية المجال

 العدد المطلوب

 ماجستير دكتوراة ماجستير دكتوراة

PH1100 - 
 اإلدارة والتجارة
 واالعمال 

Management and Business 6 - 

PH1101 - التربية Education 6 - 

PH1102 - الثقافة والمجتمع Society and Culture 5 - 

PH1103 - 
الزراعة والبيئة والعلوم 

 المرتبطة بها
Agriculture, Environment and 

Related Studies 
2 - 

PH1104 MS1104 الصحة 
Health Sciences and 

Technologies 
5 5 

PH1105 - 
العلوم الطبيعية 

 والفيزيائية
Natural and Physical Sciences 5 - 

PH1106 - العمارة واإلنشاء Architecture and Building 1 - 

PH1107 - الفنون اإلبداعية Creative Arts 4 - 

PH1108 - 
الهندسة والتكنولوجيا 

 المرتبطة بها
Engineering and Related 

Technologies 
5 - 

PH1109 - تكنولوجيا المعلومات 
Information Sciences and 

Technology 
6 - 



 

 

 

 

 

 

 

 التخصصات الطبية للحصول على مؤهل االختصاص والزمالة

MEDICAL SPECIALTIES: RESIDENCY AND FELLOWSHIP   

 مسمى التخصص باللغة اإلنجليزية مسمى التخصص باللغة العربية رمز البرنامج

RE034 FE034  التخدير Anaesthesia  

RE027 FE027 الكيمياء الحيوية Biochemistry  

RE013 FE013 جراحة القلب Cardiac Surgery  

RE032 FE032 الجلد Dermatology 

RE019 FE019 طب الطوارئ Emergency Medicine  

RE005 FE005 وحنجرة  ذنأأنف و ENT 

RE022 FE022 سرة طب األ Family Medicine  

RE001 FE001  جراحة عامة General Medicine  

RE042 FE042  باثولوجيا الدم Hematopathology  

RE043 FE043 التشريح Histopathology  

RE031 FE031  الطب الباطني Internal Medicine  

RE015 FE015 عصابعلم األ Neurology 



 

 

 

 

 التخصصات الطبية للحصول على مؤهل االختصاص والزمالة

MEDICAL SPECIALTIES: RESIDENCY AND FELLOWSHIP  

 

 

 

 مسمى التخصص باللغة اإلنجليزية  مسمى التخصص باللغة العربية رمز البرنامج

   زمالة اختصاص

RE002 FE002 عصاب جراحة األ Neurosurgery  

RE014 FE014 أمراض النساء والوالدة 

OBGYN 

(Obstetrics and 

Gynaecology) 

RE007 FE007 جراحة الوجه والفكين 

OMFS   

(Oral and Maxillofacial 

Surgery) 

RE006 FE006 طب العيون Ophthalmology  

RE004 FE004 جراحة العظام Orthopedics 

RE020 FE020 طب األطفال Paediatrics 

RE009 FE009 الجراحة التجميلية 
Plastic and Reconstructive 

Surgery 

RE044 FE044  النفسيالطب Psychiatry 

RE045 FE045 العالج االشعاعي Radiation Oncology 

RE033 FE033 شعةاأل Radiology 

RE003 FE003 جراحة المسالك البولية Urologic Surgery 

RE046 FE046 طب األورام Medical Oncology 

RE047 FE047 جراحة االوعية الدموية Vascular Surgery 

RE041 FE041 سنانجراحة األ Dental Surgery 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiL3f-k2uzVAhVRLVAKHXKbCxMQFgg_MAE&url=http%3A%2F%2Fen.bab.la%2Fdictionary%2Fenglish-arabic%2Fophthalmology&usg=AFQjCNGjdy8juWhN6_0iW5T0NPl7HMBQ4A


 المجاالت الطبية المساعدةالتخصصات في 

ALLIED HEALTH SCIENCES  

  بالسلطنةأو المعاهد الصحية  بأحد المستشفيات المرجعيةويشترط أن يكون المتقدم يعمل 
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. 

 

 

 

 

 . للجميعتتمنى وزارة التعليم العالي جلميع املتقدمني التوفيق 

 

 رمز البرنامج
مسمى التخصص باللغة 

 العربية

مسمى التخصص باللغة 

 اإلنجليزية

 العدد المطلوب

 ماجستير دكتوراة ماجستير دكتوراة

- MAH331 
 االكلينيكي التمريض

 المتقدم 
Advanced Clinical 

Nursing 
- 2 

- MAH332 ةاالكلينيكي  صيدلةال Clinical Pharmacy - 2 

- MAH334 
فسيولوجيا التمارين 

 االكلينيكية 

 

 Clinical Exercise 

Physiology 

 

- 2 

https://www.northumbria.ac.uk/study-at-northumbria/courses/clinical-exercise-physiology-dtfcph6/
https://www.northumbria.ac.uk/study-at-northumbria/courses/clinical-exercise-physiology-dtfcph6/

