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عدد من لممنح لمدرلسرررررية ف  لمت ما ت    فرأن  الن عن  –لممديرية لما مة ملباث ت  –يسرررررر  الرع لم اليا لما م    

 ا  ذمك حسب لم ف صيل لم  مية:0202 لمني امندية ملا ا لألك ديم   لألس رلمية
 

 لم سلسل إسا لمت ماة لمد مة لممؤهل عدد لممنح

 Edith Cowan University 1 لس رلمي  لمدك  رله 10

 University of Waikato 0 ني امندل لمدك  رله 21

 Murdoch University 3 لس رلمي  لمدك  رله 2

 RMIT University 4 لس رلمي  لمدك  رله 1

 
 لآل   ذكره  أدن ه:فالى من يتد ف  نفسه لمرغبة ف  لم رشح مهذه لممنح لم قدا بطلبه  فق ً مل ف صيل 

 

 :المطروحةالتخصصات 
عدل  خصررصرر ت ت ماة  لم خصررصرر ت لمم  فرع مدرتة لمدك  رله على  لالطالعلم م ج إمى م قع لمت ما ت لمم نحة 

Edith Cowan لمم ت دع أدن ه. 

 
 

 رمز البرنامج التخصص باللغة االنجليزية التخصص باللغة العربية

  Arts & Humanities ECU1000 .ادا  االعلم  انإساانيةال 

علم  الكمبيمتر، تكنملمجيا المعلممات، األمن 

 الايبراني

Computer Science, Information Technology and Cyber 

Security. 
ECU1001 

 Science, Environment Science, Mathematics and .الرياضيات اانإحصاء علم البيئة ،العلم ، 

Statistics. 

  

ECU1002 

   .Education .التعليم

ECU1003 

 Engineering.  ECU1004 الهندسة

 Business, Commerce. ECU1005 .نإادارة االتجارةا

 Law. ECU1006 .القانمن

 ،بما في ذلك التمريض االصحية،العلم  الطبية 

 اعلم تمليد النااء. 

Medical and Health Sciences, including Nursing and 

Midwifery. 

ECU1007 

 Neuroscience, Sports Science and Exercise Medicine. ECU1008 .علم الرياضة االطب التمرين األعصا ،علم 

 Performing Arts. ECU1009 .فنمن األاداء 



 
 التالال إسم الجامعة رمز البرنامج التخصصات

يرتى لمرت ع إمى م قع لمت ما ت 
 .لم خصص لممطل ب إلخ ي ر

WA001 University of Waikato 1 

MU002 Murdoch University 0 

RM003 RMIT University 3 

 
 المنحة: تمميزا

 شرمل لممنح لمدرلسرية تميع لمرسر ا لمدرلسية فقط ملبرن مو د ن دفع أخ مخصص ت شهرية ملطلبة ل   ذلكر سفر ل  
 رس ا لم  مين لمصح .

 
 : آلية التسجيل

ً طريقة التسجيل:   من خالل نظ ا لمدرلس ت لمالي  بمركا لمقب ل لمم حد متميع  ي قدا تميع لمم رشحين إمك ر ني 
 لمم قدمين.

 
 ي ا لالثنين لمم لفقا  ح ى نه ية 20/0202/ 11لم ستيل لع ب رلً من صب ح ي ا لالحد لمم لفق  ي  ح :فترة التسجيل 

 .ب  قيت لمسلطنة لمث نية عشرع ميالا ف   م ا لمس عة 0202/ 20/ 31
 
 

 شروط التقديم:
 أن يك ن لمم قدا ُعم ن  لمتنسية. -

 سنة. 44أال يايد عمر لمم قدا عن  -

( IELTS( ف  لخ ب ر  حديد مس  ى لملغة لالنتلياية )6.5أن يك ن لمم قدا ح صالً على مادل ال يقل عن ) -

لمقرلءع( ل  م  -لمك  بة-لالس م ع-لمفرعية مالم ح ن)لم حدث( ف  كل مه رع من لممه رلت 6 بمادل ال يقل عن )

 من يا د بأخ لخ ب ر ( TOEFL Paper -TOEFL COMPUTER TOEFL IBT) (TOEFLيا دمه ف  )

المفعول لمدة ال تقل عن ستة  تكون نتيجة اإلختبار ساريةعلى أن آخر ف   حديد لممس  ى إال م  ذكر أعاله. 

 ل.أشهر عند وقت بدء التسجي

)شره دع لمبك م ري    شره دع لمم تس ير( لمص درع من خ رج لمسلطنة من قبل دلةرع  ما دمة لمشره دلت لمسر بقة -

ما دمة لممؤهالت  لالع رلف بهذه لم الرع،  يتب  حميله  لمك ر ني  ف  لمنظ ا عند لم سرررتيل ف  م قع مركا 

 لمقب ل لمم حد.

يتب أن  ك ن لمشره دلت لمصر درع من مؤسرسر ت لم اليا لما م  لمخ صة دلخل لمسلطنة ما مدع  م ثقة من قبل  -

لم سرررررتيل ف  م قع مركا لمقب ل إرف ق لم صرررررديق عند  لمخ صرررررة،  يتبلممديرية لما مة ملت ما ت  لمكلي ت 

 لمم حد.
ً  علمية درتة منيل ملم قدا لم ن ف  يحق ال -   .ح صل عليه  مسبق 
 .أن يك ن نظ ا لمدرلسة  فق لالن ظ ا لمكل تب ي -
ممرحلررررة أخرررررى مررررن أخ تهررررة  أ  منحررررةيكرررر ن لمم قرررردا  قررررت لم سررررتيل ح صررررالً علررررى باثررررة درلسررررية  أال -

ً  لم ستيل يا بر ذمك غير لك ش ف ح ل  ف لمدك  رله،   .الغي 
 -المستندات المطلوبة:  .



 -ية:  قديا لممس ندلت لآل ب إلض فة إمى لمشر ط لمس بق ذكره  مل قدا مل ستيل ممرحلة لمدك  رله، ي  تب 

 لممس ندلت لممطل بة

( أ  م  يا دمه ف  IELTSشررررره دع لخ ب ر  حديد مسررررر  ى لملغة لالنتلياية ) -

(TOEFL )- (TOEFL Paper -TOEFL COMPUTER –
TOEFL IBT )- شر ط لم قدا. حسب م  ذكر س بق ً ف 

 ص رع من ت لا لمسفر س رخ لممفا ل. -
نم ذج  قمرف (.نسررخة من لممخطط لمبحث  لممقدا ملدرلسررة من قبل لمم رشررح -

ث يرردإلممخطط لمبحث  لممطل ب ملطلبررة لمرلغبين ف  لم قرردا ممنح ترر ماررة 

 ك  ن لألس رلمية(.
 كشرررف بهررر  مرفقرررـً )م رتمرررة ب ملغرررة لإلنتليايرررة(  لمبك مــرررـ ري   شررره دع -

 .لمدرت ت لممك مــــل
 كشرررررف بهررررر  مرفقرررررـً  )م رتمرررررة ب ملغرررررة لإلنتليايرررررة( لمم تسررررر ير شررررره دع -

 .لمدرت ت لممك مل

 دلةررررررع قبرررررل مرررررن لممرررررؤهالت لمصررررر درع مرررررن خررررر رج لمسرررررلطنة ما دمرررررة -

لماررررر م   لرلفقهررررر  فررررر  نظررررر ا  لم الررررريا بررررر الرع  لالع ررررررلف لمما دمرررررة

 لم ستيل. 
مرررن مؤسسررر ت لم الررريا لماررر م   إرفرر ق لم صرررديق علرررى لمشررره دلت لمصرر درع -

لمخ صرررة دلخرررل لمسرررلطنة مرررن قبرررل لممديريرررة لما مرررة ملت ماررر ت  لمكليررر ت 

  لرلفقه  ف  نظ ا لم ستيل.  لمخ صة
 لمم قررردا أن حررر ل فررر لممرررنح  علرررى مل نررر ف  مم نارررة عررردا خطررر ب  قرررديا -

 لمحك ميرررررة، لممسررررر همة ذلت  لمشررررررك ت لمحكررررر م  لمقطررررر ع فررررر  يامرررررل

 صررر در  حرررديث لإلصررردلر فررر   قرررت لم سرررتيل لمخطررر ب علرررى أن يكررر ن

 .من لمم لرد لمبشرية
لممركررررا لمرررر طن   مررررن خطرررر ب  قررررديا (يامررررل ال لمم قرررردا أن حرررر ل فرررر ) -

يفيرررد برررأن  علرررى أن يكررر ن حرررديث لإلصررردلر فررر   قرررت لم سرررتيل مل شرررغيل

 .يامل لمم رشح ال

 يامرررل لمم قررردا أن حرر ل فررر ) لممركرررا لمررر طن  مل شررغيلمررن  خطررر ب  قررديا -

علررررى أن يكرررر ن حررررديث لإلصرررردلر فرررر   قررررت  ، (لمخرررر ص لمقطرررر ع فرررر 

 لم ستيل.

 ب ملغة لإلنتلياية. لمذل ية سير ه لمم رشح يرفق -

 

 



 
 
 

 
تنوه الوزارة إلى ضرورة مراعاة الدقة عند تحميل الوثائق الكترونياً وباألخص في الجوانب 

 التالية:

  تحميل المستندات بصيغةPDF ( 512فقط ال غير على ان ال يتجاوز حجم كل ملف KB.) 

 .تحميل كل وثيقة في المكان المخصص لها 

 .توفير البيانات الصحيحة عن مقدم الطلب ومؤهالته الدراسية وخبراته العملية   
 مالحظات: 

تمتلك الجامعة القرار النهائي الختيار المترشححححين المناسحححبين لنيل المنحة الدراسحححية بناء  .1

ى تقييمها لجودة المخطط البحثي المقدم من قبل المترشحححين وبناء على توفر المشححرف عل

 المناسب في تخصص المترشحين.
ف  ح مة  ر د أخ خطأ ف  طريقة  حميل لم ث ةق لممش ر لميه  أعاله أ  نقص لممس ندلت لممحملة ب منظ ا، ف ن  .0

 لملتنة لممخ صة بفرا لمطلب ت من   حمل مسؤ مية ذمك،  يا بر لمطلب غير مس  ٍف. 
 .؛  ف  ح ل حد ث ذمك سي ا لمغ ء لمطلب نه ةي ت ماه لن ال يكرر لمم رشح طلبه ألكثر من .3

  ا بر لممنحة ملغيه إذل ثبت مخ مفة لمشر ط لم لردع ف  هذل لإلعالن.   .4
 ف  ح ل لنسح ب لمم رشح من لممنحة باد لمحص ل عليه  سي ا لس با ده من لم قدا مهذه لممنح ما مين م   ميين. .4

القححححرار حصححححول المتقححححدم علححححى المنحححححة حيحححح  أن  يعتبححححر المححححن قبححححل الححححوزارة  الطلححححب قبححححول
هححححو مححححن حححححق الجامعححححة المناسححححبين لنيححححل المنحححححة الدراسححححية قححححدمين الختيححححار المتالنهححححائي 

 قبححل مححن تححدقيقال مرحلححة عبححر كمححا سححيمر الطلححب المانحححة وكلححك بنححاًء علححى مححا جححاء أعححاله 
 سحححيتم المححححددة للتقحححدم للمنححححة  الشحححروط اسحححتيفاء محححن وبعحححد الت كحححد. الوزارةالمختصحححين بححح

يحححار محححن قبحححل الجامعحححة بحصحححولهم علحححى المنححححة المتقحححدمين ممحححن سحححيقال علحححيهم االخت إبحححال 
 الحححوزارة ححححق ومحححن الموححححد  القبحححول مركحححز قبحححل محححن القصحححيرة النصحححية الرسحححائل طريحححق عحححن

طححححي هححححكا اإلعححححالن  ككرهححححا الححححوارد للشححححروط مخالفتححححه تبححححين إكا كلححححك بعححححد طلححححب أي إلغححححاء
ً  .األسححححباب كانححححت ومهمححححا  مححححؤهالتهم جميححححال معادلححححة المتقححححدمين  جميححححال علححححى بحححح ن علمححححا

 معادلحححة عحححدم اتضححح  ححححال وفحححي بحححالوزارة  واالعتحححراف المعادلحححة دائحححرة قبحححل محححن األكاديميحححة
     .بشكل تلقائيملغيًا  تسجيلهم فيعتبر مؤهالتهم من مؤهل أي
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 لمهرررر  ف رقررررا علررررى برررر م الرع لال صرررر ل مركررررا مررررع لم  لصررررل يرتررررى لممال مرررر ت مررررن  ممايررررد

ً  منرررررةلمث  لمسررررر عة لالس فسررررر رلت مرررررن يسررررر قبلس  لمرررررذخ( 04342322)  لمسررررر عة ح رررررى  صرررررب ح 

  .ظهرلً  لمث نية
 

 تتمنى وزارة التعليم العالي التوفيق لجميال المتقدمين.


