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حفظه الله ورعاه -حضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم   

 

 

 



3 
 

 

 

 المقدمة
 

عثات البرنامج الوطني للدراسات العليا لب المتقدم يسرنا أن نضع بين يديك دليل

 
 
اإللكتروني لمركز الموقع بالبرنامج على لتحاق الطلب اتقديم عند ا لك ليكون عون

 عليه يرجى الحرص على قراءته بتأن ودقة . القبول الموحد . 

لبرامج الماجستير والقبول  التسجيلإجراءات ومواعيد يستعرض هذا الدليل 

 عليك االطالع و التخصصات الطبية ))الزمالة والدكتوارة
 
 واإلختصاص(. وأخيرا

 على جدول مواعيد تقديم طلبات االلتحاق وااللتزام به . 

 

 ونسأل العليم القدير التوفيق للجميع 

 

 

  مركز القبول الموحد
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 برنامج الوطني للدراسات العليا النبذة عن 

 

ا مددددددددن قبددددددددل أرقددددددددى  يهدددددددددم البرنددددددددامج إلددددددددى تأهيددددددددل الكددددددددوادر العمانيددددددددة أ اديميدددددددد  

ا مددددددددددن  الجامعددددددددددات العالميددددددددددة فددددددددددي التخصصددددددددددات  ات ا ول  ددددددددددة الوطنيددددددددددة.  وحر دددددددددد  

وزارة التعلددددددددددددديم العدددددددددددددالي علدددددددددددددى تمكدددددددددددددين المتقددددددددددددددمين مدددددددددددددن الحصدددددددددددددول علدددددددددددددى أعلدددددددددددددى 

فقددددددد فددددددتم المجددددددال أمددددددامهم للحصددددددول الخبددددددرات ا  اديميددددددة مددددددن تلددددددك الجامعددددددات  

ا للتخصصددددددات المدرجددددددة فددددددي هددددددذا ا مددددددن  لدددددددليلعلددددددى القبددددددول ويددددددر الماددددددروة وفقدددددد  

قائمددددددددة الجامعددددددددات المختددددددددارة مددددددددن قبددددددددل الددددددددوزارة  ددددددددمن تصدددددددد ي  ) ددددددددن ها ( لعددددددددام 

 بالدراسة بها. م والمو ى 9102
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 يل والقبول بالبرنامج الوطني للدراسات العليا مراحل التسج

 مالحظات الى من العنوان

تار ددددخ التسجيل 
لبرامج الماجستير 

 والدكتوراه
م10/00/9102  م01/10/9191 

نظام في تمام الساعة الي لق 
  بتار ددددخ 

 
الثانية ظهرا

 م01/0/9191

تار ددددخ التسجيل 
لبرامج التخصصات 
الطبية)الزمالة 
 واالختصاص(

م10/00/9102  م10/19/9191 
نظام في تمام الساعة الي لق 

  بتار ددددخ الثان
 
ية ظهرا

 م10/19/9191

 تار ددددخ إعالن النتائج

م 01/10/9191
التخصصات 
 الطبية
)الزمالة 

 واالختصاص(

م 01/10/9191
لبرامج الماجستير 

 والدكتوراه

سوم تصل رسائل نصية لجميع 
 المتقدمين في النظام

تار ددددخ فتم باب 
 التظلمات

 م12/11/9191 م10/11/9191
في ي لق باب التظلمات الموحد 

 بتار ددددخ 
 
تمام الساعة الثانية ظهرا

 م12/11/9191

تار ددددخ إعالن نتائج 
 التظلمات

 م90/11/9191
قرارات لجنة التظلمات نهائية 

 ووير قابلة للنقض
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 الشروط العامة: 

ماني الج سية.  -
ُ
 أن يكون المتقدم ع

 عام.  01أال يز د عمر المتقدم عن  -

التعلدددددددددددديم العددددددددددددالي الخا ددددددددددددة داخددددددددددددل أن تكددددددددددددون الاددددددددددددهادات الصددددددددددددادرة مددددددددددددن م سسددددددددددددات  -

السدددددددددددددلطنة معتمدددددددددددددددة ومولقددددددددددددددة مددددددددددددددن قبددددددددددددددل المدي  ددددددددددددددة العامددددددددددددددة للجامعددددددددددددددات وال ليددددددددددددددات 

 الخا ة، وأن يتم إرفاق التصديق عند التسجيل. 

 إلحدددددددددد  الوظدددددددددائ  ب حدددددددددد   -
 
أن يكدددددددددون المتقددددددددددم  حدددددددددد التخصصدددددددددات ا منيدددددددددة  ددددددددداو 

 الم سسات االمنية الحكومية بالسلطنة. 

 إلحددددددددد  الوظددددددددائ  الترال  ددددددددة يكددددددددون المتقدددددددددم  حددددددددد أن  -
 
التخصصددددددددات الترال  ددددددددة  دددددددداو 

بدددددددددددددوزارة التراليدددددددددددددة والتعلددددددددددددديم أو ب حدددددددددددددد  م سسدددددددددددددات التعلددددددددددددديم الحكوميدددددددددددددة أو الخا دددددددددددددة 

 بالسلطنة. 

يمكددددددددددن للطلبددددددددددة الملتحقددددددددددين بالدراسددددددددددة علددددددددددى الحسدددددددددداب الخدددددددددداص والمنطبقددددددددددة علدددددددددديهم   -

 كافدددددددددة اال دددددددددتراطات المو دددددددددحة   التقددددددددددم للتنددددددددداف  علدددددددددى الحصدددددددددول للبعثدددددددددة، علدددددددددى أن

يكددددددددددددددون التخصددددددددددددددا والجامعددددددددددددددة مددددددددددددددن  ددددددددددددددمن التخصصددددددددددددددات والجامعددددددددددددددات المعتمدددددددددددددددة 

 للبرنامج لهذا العام. 

أن تكددددددددون المسددددددددتندات المرفقددددددددة حديثددددددددة اإل دددددددددار )موافقددددددددة رئدددددددد   الوحدددددددددة للعدددددددداملين  -

بالقطدددددددددددداع الحكددددددددددددومي والاددددددددددددركات  ات المسدددددددددددداهمة الحكوميددددددددددددة، وخطدددددددددددداب مددددددددددددن هي ددددددددددددة 

 اع الخاص(. سجل القو  العاملة ل ير العاملين وللعاملين بالقط

 ال يجوز للمتقدم التناف  لنيل درجة علمية سبق حصوله عليها.  -

يجددددددددددددددددددب تقددددددددددددددددددديم قبددددددددددددددددددول ويددددددددددددددددددر ماددددددددددددددددددروة حدددددددددددددددددددي  اإل دددددددددددددددددددار للعددددددددددددددددددام ا  دددددددددددددددددداديمي  -

 م. 9191/9190

 علدددددددددددددددى قبدددددددددددددددول ويدددددددددددددددر مادددددددددددددددروة  حدددددددددددددددد التخصصدددددددددددددددات  -
 
أن يكدددددددددددددددون المتقددددددددددددددددم حا ددددددددددددددد 

 ، وتحميله في نظام مركز القبول الموحد عند التسجيل.  المطروحة
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 الشروط العامة:  تابع

 مددددددن قبددددددل الجامعددددددة، ولددددددن يقبددددددل القبددددددول  -
 
 رسددددددميا

 
يجددددددب أن يكددددددون القبددددددول المقدددددددم قبددددددوي

قددددددديم ويددددددر  لددددددك يعتبددددددر الطلددددددب فددددددي  ددددددي ة ب  ددددددد إلكترونددددددي أو ويددددددر  لددددددك، وفددددددي حددددددال ت

 
 
 .مل يا

يجدددددددب الحصدددددددول علدددددددى قبدددددددول ويدددددددر مادددددددروة فدددددددي واحدددددددد مدددددددن التخصصدددددددات المطروحدددددددة  -

جليز دددددددة، وفدددددددي حدددددددال تبدددددددين بعدددددددد الحصدددددددول علدددددددى  دددددددر طة أن تكدددددددون الدراسدددددددة بالل دددددددة اإلن

البعثدددددددة أن الدراسدددددددة سدددددددتكون ب يدددددددر الل دددددددة اإلنجليز دددددددة، فددددددد ن الدددددددوزارة لدددددددن تتحمدددددددل دراسدددددددة 

 الل ة مهما كانت ا سباب. 

 ويددددددددددددر ماددددددددددددروة واحددددددددددددد فقدددددددددددد ، ومددددددددددددن م سسددددددددددددة  -
 
يجددددددددددددب أن يتضددددددددددددمن الطلددددددددددددب قبددددددددددددوي

ا.   تعليمية واحدة من الم سسات المحدده وإال سوم يعتبر الطلب مل ي 

 ب أن يكون نظام الدراسة وفق االنتظام ال لي، ولن يقبل ب ير  لك. يج -

سددددددغتم إل دددددداء أ  طلددددددب  يتضددددددمن إرفدددددداق قبددددددول مددددددن م سسددددددة تعليميددددددة، واختيددددددار مسددددددمى  -

 م سسة تعليمية أخر  في النظام م اير للم سسة المدرجة بالقبول المرفق. 

لدددددددن يجدددددددب أن يدددددددذكر فدددددددي القبدددددددول بدددددددأن المتر دددددددم حا دددددددل علدددددددى قبدددددددول ويدددددددر مادددددددروة، و  -

 يقبل ب ير  لك. 

ا مددددددددن قبددددددددل الجامعددددددددة، علددددددددى أن  -   ددددددددادر 
 
 رسددددددددميا

 
يجددددددددب أن يكددددددددون القبددددددددول المقدددددددددم قبددددددددوي

يددددددددددددذكر بدددددددددددده الدرجددددددددددددة العلميددددددددددددة والتخصددددددددددددا،  ددددددددددددر طة أن يكددددددددددددون التخصددددددددددددا مطددددددددددددابق 

للتخصددددددددددا المدددددددددددرب بخطدددددددددداب التر دددددددددديم مددددددددددن قبددددددددددل جهددددددددددة العمددددددددددل والعددددددددددام ا  دددددددددداديمي 

 .  لبدء الدراسة، وإال يعتبر الطلب وير مستوم 

ة علدددددددددددى جميدددددددددددع المتقددددددددددددمين الحصدددددددددددول علدددددددددددى قبدددددددددددول ويدددددددددددر مادددددددددددروة للم هدددددددددددل ياددددددددددتر  -

المتقدددددددم لدددددده بم سسددددددة تعليميددددددة، تكددددددون  ددددددمن الجامعددددددات المختددددددارة مددددددن قبددددددل الددددددوزارة 

ا لتص ي  ) ن ها ( لعام    م. 9102وفق  
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 ) إ افة للاروة العامة (. هشروط التقديم لمرحلة الدكتورا

لماجسدددددددددتيرل  دددددددددهادة البمدددددددددالور و ( الصدددددددددادرة مدددددددددن أن تدددددددددتم معادلدددددددددة الادددددددددهادات السدددددددددابقة ) دددددددددهادة ا -

خدددددددارب السددددددددلطنة مدددددددن قبددددددددل دائدددددددرة المعادلددددددددة واالعتددددددددرام بدددددددوزارة التعلدددددددديم العدددددددالي، وأن يددددددددتم تحميلهددددددددا 

 في النظام عند التسجيل. 
 
 إلكترونيا

 إلحدددددددددددددددد  الوظدددددددددددددددائ  ا  اديميددددددددددددددددة  -
 
أن يكددددددددددددددون المتقددددددددددددددددم  حدددددددددددددددد التخصصدددددددددددددددات ا  اديميدددددددددددددددة  ددددددددددددددداو 

 العالدي الحكوميدة أو الخا دة بالسلطندددة.  ب حدددد  م سسات التعليدم

تقبدددددددددل طلبدددددددددات الطلبدددددددددة المجيددددددددددين مدددددددددن خ  جدددددددددي البمدددددددددالور و  ممدددددددددن أنهدددددددددوا دراسدددددددددتهم فدددددددددي العدددددددددام  -

 9102/9191ا  ددددددددددددددداديمي 
 
م وتمكندددددددددددددددوا مدددددددددددددددن الحصدددددددددددددددول علدددددددددددددددى قبدددددددددددددددول لدراسدددددددددددددددة الددددددددددددددددكتوراة نظدددددددددددددددرا

سددددددددددددددددة لتفدددددددددددددددوقهم العلمددددددددددددددددي مبا دددددددددددددددرة دون الحصددددددددددددددددول علدددددددددددددددى الماجسددددددددددددددددتير.  علدددددددددددددددى أن تكددددددددددددددددون الم س

التعليميددددددددة  ددددددددمن القائمددددددددة المعتمدددددددددة لهددددددددذا البرنددددددددامج، ووفددددددددق التخصصددددددددات واال ددددددددتراطات المعلددددددددن 

  91وأال يز ددددددددد عمددددددددر المتقدددددددددم علددددددددى عنهددددددددا 
 
ا فددددددددي أ  مددددددددن القطدددددددداعين العددددددددام عامددددددددا ، وأال يكددددددددون موظفدددددددد  

 أو الخاص. 

لدددددددددن يدددددددددتم النظدددددددددر فددددددددددي أ  قبدددددددددول يتضدددددددددمن دراسددددددددددة تأهيليدددددددددة قبدددددددددل البدددددددددددء بدراسدددددددددة درجدددددددددة الدددددددددددكتوراه  -

 بر الطلب وير مستوم  لاروة التناف  للبرنامج. وسيعت

 يجدددددددددب أن يكدددددددددون الق -
 
ا  دددددددددادرا  رسميددددددددد  

 
مدددددددددن قبدددددددددل الجامعدددددددددة، علدددددددددى أن يدددددددددذكر بددددددددده  بدددددددددول المقددددددددددم قبدددددددددوي

الدرجددددددددددددددة العلميددددددددددددددة والتخصددددددددددددددا،  ددددددددددددددر طة أن يكددددددددددددددون التخصددددددددددددددا مطددددددددددددددابق للتخصددددددددددددددا المدددددددددددددددرب 

عندددددددددوان  بخطددددددددداب التر ددددددددديم مدددددددددن قبدددددددددل جهدددددددددة العمدددددددددل والعدددددددددام ا  ددددددددداديمي لبددددددددددء الدراسدددددددددة، مدددددددددع  كدددددددددر 

 .  بح  الدكتوراه في القبول المرفق عند التسجيل، وإال يعتبر الطلب وير مستوم 

التأكدددددددد مدددددددن اختيدددددددار الرمدددددددز الصدددددددحيم للبرندددددددامج المطلدددددددوب والف دددددددة المطل الدددددددة حيددددددد  سدددددددغتم اسدددددددتبعاد  -

 تراطات. اإل  الطلبات التي ال ينطبق عليها 

( فقددددددد  للتخصصددددددددات PHD)لدددددددن يعتدددددددد بددددددددأ  قبدددددددول لدرجددددددددة الددددددددكتوراه مددددددددا لدددددددم يكدددددددن وفددددددددق نمددددددد  الددددددددد  -

ولدددن ينظدددر (، EngD –DBA  - EdDسببب يل الم بببال ولببب)  ال  بببر   المعلدددن عنهدددا كافدددة، علدددى

.    طلب للدرجة العلمية الماار إليها مرفق به قبول مخال  لما ورد أ
 
 نفا
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  إضافة للشروط العامة (. شروط التقديم لمرحلة الماجستير

ادة البمدددددددددالور و ( الصدددددددددادرة مدددددددددن خدددددددددارب السدددددددددلطنة مدددددددددن أن تدددددددددتم معادلدددددددددة الادددددددددهادات السدددددددددابقة ) ددددددددده -

 فدددددددي النظدددددددام 
 
قبدددددددل دائدددددددرة المعادلدددددددة واالعتدددددددرام بدددددددوزارة التعلددددددديم العدددددددالي، وأن يدددددددتم تحميلهدددددددا إلكترونيدددددددا

 عند التسجيل في موقع مركز القبول الموحد. 

لددددددددن يددددددددتم النظددددددددر فددددددددي أ  قبددددددددول يتضددددددددمن دراسددددددددة تأهيليددددددددة قبددددددددل البدددددددددء بدراسددددددددة درجددددددددة الماجسددددددددتير،  -

 ر الطلب وير مستوم  لاروة التناف  للبرنامج. وسيعتب

يجدددددددددب إرفددددددددداق جميدددددددددع كادددددددددوم الددددددددددرجات فدددددددددي حدددددددددال كدددددددددان المتقددددددددددم حا دددددددددل علدددددددددى درجدددددددددة الددددددددددبلوم  -

 ومدددددددن لدددددددم وا دددددددل دراسدددددددته للبمدددددددالور و ، وفدددددددي حدددددددال عددددددددم إرفددددددداق كادددددددوم الددددددددرجات 
 
الجدددددددامعي أوي

ا  يعتبر الطلب وير مستوم  ال تراطات البرنامج  . للدرجتين العلميتين مع  

التأكدددددددد مدددددددن اختيدددددددار الرمدددددددز الصدددددددحيم للبرندددددددامج المطلدددددددوب والف دددددددة المطل الدددددددة حيددددددد  سدددددددغتم اسدددددددتبعاد  -

 اإل تراطات. الطلبات التي ال تنطبق عليها 

 

إضافة إلى الشروط  (الشهادة التخ  ية-شروط التقديم للتخ  ات الطبية  الزمالة

 العامة . 

السددددددددلطنة مددددددددن قبددددددددل دائددددددددرة المعادلددددددددة  معادلددددددددة الاددددددددهادات ا  اديميددددددددة السددددددددابقة الصددددددددادرة مددددددددن خددددددددارب -

 في النظام عند التسجيل. 
 
 واالعترام بوزارة التعليم العالي، و جب تحميلها إلكترونيا

 إلحدددددددددد  الوظدددددددددائ  الطبيدددددددددة ب حددددددددددددد  الم سسدددددددددات الطبيدددددددددة الحكوميدددددددددة  -
 
أن يكدددددددددون المتقددددددددددم  ددددددددداو 

 بالسلطندددة. 

 إل  -
 
حدددددددددد  الوظدددددددددائ  فدددددددددي  ات أن يكدددددددددون المتقددددددددددم  حدددددددددد التخصصدددددددددات الطبيدددددددددة المسددددددددداعدة  ددددددددداو 

 المجال ب حد  المستافيات المرجعية أو المعاهد الصحية لمدة ال تقل عن س تين.  

 علدددددددددى بعثدددددددددة دراسدددددددددية مدددددددددن الددددددددددفعات السدددددددددابقة لهدددددددددذا  -
 
أال يكدددددددددون المتقددددددددددم وقدددددددددت التسدددددددددجيل حا ددددددددد 

 البرنامج، أو أ  بعثة أو منحة دراسية من أ  جهة. 

هددددددددذه البعثددددددددات  ددددددددادر مددددددددن رئدددددددد   الوحدددددددددة  يجددددددددب تحميددددددددل خطدددددددداب عدددددددددم ممانعددددددددة للتندددددددداف  علددددددددى -

 عند التسجيل. 

التأكددددددد مدددددددن اختيددددددار الرمدددددددز الصددددددحيم للبرندددددددامج المطلدددددددوب والف ددددددة المطل الدددددددة  حيدددددد  سدددددددغتم اسدددددددتبعاد  -

  تراطات اإلعالن. اال الطلبات التي ال تنطبق عليها 
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 شروط المفاضلة: 

اعدددددددد المخصصدددددددة ل دددددددل فدددددددي حدددددددال ز دددددددادة عددددددددد المتقددددددددمين المسدددددددتوفين للادددددددروة المدددددددذكورة عدددددددن عددددددددد المق

ا للمعددددددايير التاليددددددة مجتمعددددددة، وعلددددددى أن يتفدددددداوت الثقددددددل النددددددوعي ل ددددددل  تخصددددددا  فدددددد ن ا ول  ددددددة تكددددددون وفقدددددد  

معيددددددددددار بحسددددددددددب أهميتدددددددددده، و جددددددددددر  التعبيددددددددددر عندددددددددده ب سددددددددددبة م   ددددددددددة مددددددددددن مجمدددددددددد ع المعددددددددددايير ا رالعددددددددددة الددددددددددوارد 

لمتر دددددددددم بنددددددددداء   كرهدددددددددا فيمدددددددددا بعدددددددددد، وتكدددددددددون المفا دددددددددلة بحسدددددددددب القيمدددددددددة اإلجماليدددددددددة التدددددددددي يحصدددددددددل عليهدددددددددا ا

 -على ما يلي: 

 :
 
: أن تكدددددددددددون  دددددددددددمن قائمدددددددددددة الجامعدددددددددددات المختدددددددددددارة فدددددددددددي ترت)بببببببببببب الجامعبببببببببببة المقببببببببببببول بهبببببببببببا المترشببببببببببب أوي

م والمو دددددددددي بالدراسددددددددة بهدددددددددا والمعلددددددددن عنهدددددددددا مددددددددن قبدددددددددل الددددددددوزارة، و كدددددددددون 9102تصدددددددد ي  ) دددددددددن ها ( لعددددددددام 

مفا ددددددلة لهدددددددذا المعيدددددددار وفدددددددق مدددددددن القيمدددددددة اإلجماليددددددة، وتتفددددددداوت قيمدددددددة ال %50الثقددددددل الدددددددوزني لهدددددددذا المعيددددددار 

 .ترت ب الجامعة المقبول بها المتر م  من قائمة الجامعات المختارة 

 :
 
لتصددددددددد ي  ) دددددددددن ها ( لعدددددددددام  وفقدددددددددا  خدددددددددر م هدددددددددلمسبببببببببتو  الجامعبببببببببة المتخببببببببب   منهبببببببببا المترشببببببببب  ثانيبببببببببا

مدددددن القيمدددددة اإلجماليدددددة للمفا دددددلة المادددددار إليهدددددا  %01بحيددددد  يكدددددون الثقدددددل الدددددوزني لهدددددذا المعيدددددار  9102

وفددددددددددددي حددددددددددددال عدددددددددددددم وجددددددددددددود الجامعددددددددددددة مددددددددددددن  ددددددددددددمن قائمددددددددددددة الجامعددددددددددددات المختددددددددددددارة فددددددددددددي تصدددددددددددد ي   .الهأعدددددددددددد

م. ف نددددددددده سدددددددددوم لسدددددددددجل بقيمدددددددددة ) دددددددددفر( ولدددددددددن تحتسدددددددددب فدددددددددي القيمدددددددددة اإلجماليدددددددددة 9102) دددددددددن ها ( لعدددددددددام 

 التي يحصل عليها المتر م للتناف . 

 :
 
الترا ميدددددددة حصدددددددل عليهدددددددا المتر دددددددم وفدددددددق نظدددددددام النقددددددداة  المعبببببببدل الترا مبببببببي يةبببببببر شبببببببهادة جامعيبببببببةثال بببببببا

مدددددددددن  %91 معيدددددددددارفدددددددددي ا نظمدددددددددة التعليميدددددددددة ا خدددددددددر ، بحيددددددددد  يكدددددددددون الثقدددددددددل الدددددددددوزني لهدددددددددذا ال مدددددددددا يعادلهدددددددددا أو 

وفدددددددي حدددددددال عددددددددم إرفددددددداق كاددددددد  الددددددددرجات   .القيمدددددددة اإلجماليدددددددة ل سدددددددبة المفا دددددددلة المادددددددار إليهدددددددا أعددددددداله

ة الرسددددددددددمي والمكتمددددددددددل ل افددددددددددة الدددددددددددرجات العلميددددددددددة الحا ددددددددددل عليهددددددددددا المتقدددددددددددم ف ندددددددددده سددددددددددوم يسددددددددددجل بقيمدددددددددد

 ) فر( ولن يحتسب في القيمة اإلجمالية التي يحصل عليها المتر م للتناف . 

  :
 
مدددددددددددن القيمدددددددددددة اإلجماليدددددددددددة  %01بحيددددددددددد  يكدددددددددددون الثقدددددددددددل الدددددددددددوزني لهدددددددددددذا المعيدددددددددددار الخببببببببببببرة العمليبببببببببببة رابعبببببببببببا

حددددددال عدددددددم ارفدددددداق الخبددددددرة العمليددددددة الرسددددددمية مددددددن الجهددددددة المعتمدددددددة وفددددددي  . للمفا ددددددلة الماددددددار إليهددددددا أعدددددداله

م لسددددددددجل بقيمددددددددة ) ددددددددفر( ولددددددددن تحتسددددددددب فددددددددي القيمددددددددة اإلجماليددددددددة التددددددددي يحصددددددددل عليهددددددددا لددددددددذلك ف ندددددددده سددددددددو 

 المتر م للتناف . 
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 :لمطلوبة للمتقدم لمؤهل الدكتوارةالمستندات ا

ا بها كا  الدرجات المكتمل -  . هادة البمالور و  مرفق  

ا بها كا  الدرجات المكتمل -  . هادة الماجستير مرفق  

رب السدددددددددلطنة مددددددددن قبدددددددددل دائددددددددرة المعادلدددددددددة واالعتددددددددرام بدددددددددوزارة معادلددددددددة المددددددددد هالت الصددددددددادرة مدددددددددن خددددددددا -

 التعليم العالي. 

 المستندات المطلوبة للمتقدم لمؤهل الماجستير:  -

 .  هادة الدبلوم العام -

ا بها كا  الدرجات المكتمل.  -   هادة الدبلوم ا  اديمي إن وجد مرفق  

ا بها كا  الدرجات المكتمل.  -   هادة البمالور و  مرفق  

ادة الددددددددبلوم أو البمدددددددالور و  الصدددددددادرة مدددددددن خدددددددارب السدددددددلطنة مدددددددن قبدددددددل دائدددددددرة المعادلدددددددة معادلدددددددة  ددددددده -

 واالعترام بوزارة التعليم العالي. 

 ضافة إلى مستندات آةر  : ال ب

 لقائمددددددددة الجامعدددددددددات قبددددددددول ويددددددددر ماددددددددروة حدددددددددي  اإل ددددددددددار  حددددددددد التخصصددددددددات المطروحددددددددة -
 
،وفقا

 .المختارة 

  ورة من جواز السفر سار  المفعول.  -

التصدددددددددددديق علدددددددددددى الادددددددددددهادات الصدددددددددددادرة مدددددددددددن م سسدددددددددددات التعلددددددددددديم العدددددددددددالي الخا دددددددددددة داخدددددددددددل  إرفددددددددددداق -

 السلطنة من قبل المدي  ة العامة للجامعات وال ليات الخا ة. 

فددددددددددي حدددددددددددال أن المتقددددددددددددم يعمدددددددددددل فدددددددددددي القطددددددددددداع الحكدددددددددددومي والادددددددددددركات  ات المسددددددددددداهمة الحكوميدددددددددددة   -

  الوحدددددددددة. علددددددددى عليدددددددده تقددددددددديم خطدددددددداب عدددددددددم ممانعددددددددة للتندددددددداف  علددددددددى البعثددددددددات،  ددددددددادر مددددددددن رئدددددددد 

الدددددددرئ   التنفيدددددددذ ( علدددددددى أن يكدددددددون حددددددددي  اإل ددددددددار فدددددددي وقدددددددت التسدددددددجيل -سدددددددثيل المثدددددددال )الدددددددوز ر

 و ذكر فيه العام ا  اديمي للبعثة. 

فددددددددي حددددددددال أن المتقدددددددددم ال يعمددددددددل  عليدددددددده تقددددددددديم خطدددددددداب مددددددددن هي ددددددددة سددددددددجل القددددددددو  العاملددددددددة يفيددددددددد  -

 بأنه ال يعمل، على أن يكون حدي  اإل دار في وقت التسجيل. 

حددددددال أن المتقدددددددم يعمدددددل فددددددي القطدددددداع الخدددددداص  عليددددده تقددددددديم خطدددددداب مدددددن هي ددددددة سددددددجل القددددددو   فدددددي -

ا بددددددددده سدددددددددنوات الخبدددددددددرة العمليدددددددددة علدددددددددى أن  العاملدددددددددة يفيدددددددددد بأنددددددددده يعمدددددددددل فدددددددددي القطددددددددداع الخددددددددداص، مبغنددددددددد  

 .كون حدي  اإل دار في وقت التسجيلي

  .يرفق المتر م سيرته الذاتية و حدد من خاللها ممان العمل والخبرات العملية -

ا بددددددده تدددددددار ددددخ بددددددددء البرندددددددامج  - يجدددددددب  كدددددددر المددددددددة الزمنيدددددددة المحدددددددددة للدراسدددددددة بخطددددددداب القبدددددددول، مبغنددددددد  

 الدراسي ونهايته وفق ا نظمة المعمول بها في بلد الدراسة. 
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فددددددددددي حدددددددددددال أن المتقددددددددددددم يعمدددددددددددل فدددددددددددي القطددددددددددداع الحكدددددددددددومي والادددددددددددركات  ات المسددددددددددداهمة الحكوميدددددددددددة   -

ا بدددددددددده سددددددددددنوا ت الخبددددددددددرة العمليددددددددددة، علددددددددددى أن يكددددددددددون عليدددددددددده تقددددددددددديم خطدددددددددداب مددددددددددن جهددددددددددة عملدددددددددده مبغندددددددددد  

 حدي  اإل دار في وقت التسجيل. 

فدددددددي حدددددددال ان المتقددددددددم عمدددددددل فدددددددي أحدددددددد القطددددددداعين )العدددددددام او الخددددددداص( وانتقدددددددل مدددددددا بدددددددين القطددددددداعين  -

ان يقدددددددم مددددددا يعبددددددت خبرتدددددده العمليددددددة السددددددابقة مددددددن الجهددددددات الرسددددددمية )فددددددي حددددددال عملدددددده فددددددي القطدددددداع 

ا فددددددي حددددددال عملددددده فددددددي القطددددداع العددددددام تقددددددديم الخددددداص تقددددددديم خطددددداب مددددددن سددددددجل القدددددو  العاملددددددة امددددد

 .خطاب من جهة عمله يفيد خبرته السابقة(

 

 ت بيه

 

فدددددددي حدددددددال ورود أ  خطدددددددأ فدددددددي ط  قدددددددة تحميدددددددل الولدددددددائق المادددددددار إليهدددددددا أعددددددداله أو نقدددددددا المسدددددددتندات  -

المطل الدددددددة والمحملدددددددة بالنظدددددددام  فددددددد ن الدددددددوزارة لدددددددن تتحمدددددددل مسددددددد ولية  لدددددددك، ولدددددددن يدددددددتم التوا دددددددل مدددددددع 

 ستممال طلباتهم، وتعتبر تلك الطلبات وير مستوفية. أ حاب العالقة ال 

 وبببببببببببا ة  فببببببببببي 
 
كمببببببببببا تنببببببببببوه الببببببببببوزارة إلببببببببببى ضببببببببببرورة مراعبببببببببباة الدقببببببببببة عنببببببببببد ت ميببببببببببل الوثببببببببببا   إل ترونيببببببببببا

 الجوانب ايتية: 

  تحميل المستندات بصي ةPDF ( 512على أال يتجاوز حجم كل مل  عن KB .) 

 ه لددددددددن ينظددددددددر    طلددددددددب تددددددددم تحميددددددددل تحميددددددددل كددددددددل وليقددددددددة فددددددددي الممددددددددان المخصددددددددا لهددددددددا، علمددددددددا بأندددددددد

ا.   الولائق في وير ا ماكن المخصصة لها بموقع القبول الموحد وسيعتبر الطلب مل يًّ

 توفير البيانات الصحيحة عن مقدم الطلب وم هالته الدراسية وخبراته العملية  . 
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 مالحظات مهمة: 

 ات المسدددددددداهمة الحكوميددددددددة  علددددددددى جميددددددددع المتقدددددددددمين العدددددددداملين فددددددددي القطدددددددداع الحكددددددددومي والاددددددددركات  .0

تقددددددددديم خطدددددددداب عدددددددددم ممانعددددددددة للتندددددددداف  علددددددددى البعثددددددددات،  ددددددددادر مددددددددن رئدددددددد   الوحدددددددددة )أعلددددددددى سددددددددلطة 

 -ا مدددددددين العدددددددام  -الدددددددوز ر -بالم سسدددددددة التدددددددي يعمدددددددل بهدددددددا المتقددددددددم علدددددددى سدددددددثيل المثدددددددال ولددددددد   الحصدددددددر 

الددددددددرئ   التنفيدددددددددذ ( علدددددددددى أن يكددددددددون حددددددددددي  اإل ددددددددددار فددددددددي وقدددددددددت التسدددددددددجيل، و ددددددددذكر فيددددددددده الم هدددددددددل 

ا للتخصددددددددددددددا المدددددددددددددددرب بددددددددددددددالقبول والعددددددددددددددام و  التخصددددددددددددددا المددددددددددددددراد دراسددددددددددددددته، علددددددددددددددى أن يكددددددددددددددون مطابقدددددددددددددد  

 ا  اديمي للبعثة، ولن يعتد ب ير  لك  كالتخ  ل بالتوقيع من مس ول آخر أو ويره. 

الددددددددددذ  تقددددددددددرر اللجنددددددددددة الرئ سددددددددددية إلدارة البرنددددددددددامج الددددددددددوطني للدراسددددددددددات العليددددددددددا إنهدددددددددداء -يلتددددددددددزم المبتعدددددددددد   .9

كافدددددددددددة المبددددددددددددالا التدددددددددددي  دددددددددددرفت لددددددددددده، وتتددددددددددددولى الوحددددددددددددة التدددددددددددي يعمدددددددددددل بهددددددددددددا   بسدددددددددددداد  -بعثتددددددددددده الدراسدددددددددددية

اسددددددددددترداد المبددددددددددالا الماددددددددددار إليهدددددددددددا  وزارة التعلدددددددددديم العددددددددددالي والالت سدددددددددديق مددددددددددع دائددددددددددرة الادددددددددد ون الماليددددددددددة بددددددددددد

 و لك في الحاالت ا تية: 

 إ ا لم يستوم كل أو بعض الاروة الالزم توافرها إليفاده.  -

 و لحكومته. إ ا لبت أنه أساء لمجتمعه أو لوطنه أ -

 إ ا تخل  عن البعثة الدراسية أو أّجل إجراءاتها عن المواعيد التي تحددها الوزارة.  -

 إ ا أخفق في دراسته أو تجاوز المدة ال لية المحددة لالنتهاء من الدراسة.  -

إ ا قددددددددام بت ييددددددددر التخصددددددددا الدراسددددددددي أو الجامعددددددددة أو بلددددددددد الدراسددددددددة دون موافقددددددددة مسددددددددبقة مددددددددن قبددددددددل  -

 اللجنة المختصة. 

 أ  أسباب أخر  تقرها اللجنة الرئ سية إلدارة البرنامج لستدعي إنهاء البعثة.    -

علددددددددددى جميددددددددددع المتقدددددددددددمين تحميددددددددددل المسددددددددددتندات المطل الددددددددددة فددددددددددي الخانددددددددددات المخصصددددددددددة لهددددددددددا   -0

 النظددددددام اإللكترونددددددي لددددددن يدددددددتمكن مددددددن التعددددددرم علددددددى الولدددددددائق التددددددي لددددددم يددددددتم تحميلهدددددددا 
ا
حيدددددد  أن

للنظدددددددددام بدددددددددأن الطلدددددددددب ويدددددددددر مكتمدددددددددل وسدددددددددغتم فدددددددددي الخاندددددددددات المخصصدددددددددة لهدددددددددا والدددددددددذلك يتضدددددددددم 

 استبعاده تلقائيا ولن يدخل في لجنة الفرز. 

علددددددددددى جميددددددددددع المتقدددددددددددمين تحميددددددددددل المسددددددددددتندات المطل الددددددددددة فددددددددددي الخانددددددددددات المخصصددددددددددة لهددددددددددا   -0

 النظددددددام اإللكترونددددددي لددددددن يدددددددتمكن مددددددن التعددددددرم علددددددى الولدددددددائق التددددددي لددددددم يددددددتم تحميلهدددددددا 
ا
حيدددددد  أن

نظدددددددددام بدددددددددأن الطلدددددددددب ويدددددددددر مكتمدددددددددل وسدددددددددغتم فدددددددددي الخاندددددددددات المخصصدددددددددة لهدددددددددا والدددددددددذلك يتضدددددددددم لل

 استبعاده تلقائيا ولن يدخل في لجنة الفرز. 

علددددددددددى جميددددددددددع المتقدددددددددددمين تحميددددددددددل المسددددددددددتندات المطل الددددددددددة فددددددددددي الخانددددددددددات المخصصددددددددددة لهددددددددددا   -1

 النظددددددام اإللكترونددددددي لددددددن يدددددددتمكن مددددددن التعددددددرم علددددددى الولدددددددائق التددددددي لددددددم يددددددتم تحميلهدددددددا 
ا
حيدددددد  أن

ام بدددددددددأن الطلدددددددددب ويدددددددددر مكتمدددددددددل وسدددددددددغتم فدددددددددي الخاندددددددددات المخصصدددددددددة لهدددددددددا والدددددددددذلك يتضدددددددددم للنظددددددددد

 استبعاده تلقائيا ولن يدخل في لجنة الفرز. 

أال يكددددددرر المتر ددددددم طلبدددددده  كثدددددددر مددددددن تخصددددددا، وفدددددددي حددددددال حدددددددو   لدددددددك سددددددغتم إل دددددداء تلدددددددك  -0

ا ولن يتم السماح للمتر م بالدخول للمنافسة.   الطلبات نهائي  
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لدراسدددددددددية الصددددددددادرة مدددددددددن مراعدددددددداة المتقددددددددددمين للمدددددددددة الزمنيدددددددددة المطل الددددددددة لمعادلدددددددددة مدددددددد هالتهم ا -7

 من قبل دائرة المعادلة واالعترام بوزارة التعليم العالي. خارب السلطنة 

لدددددددن يدددددددتم النظدددددددر فدددددددي أ  طلدددددددب لتأجيدددددددل الدراسدددددددة إال فدددددددي أ ددددددديق الحددددددددود و سدددددددباب مفاج دددددددة  -8

خارجدددددددة عدددددددن إرادة المبتعددددددد  مدددددددع تقدددددددديم أدلدددددددة وتقدددددددار ر وولدددددددائق تعبدددددددت هدددددددذه ا سدددددددباب وت  دددددددد 

 بدددددددأن
 
اللجندددددددة المختصدددددددة سدددددددتقوم بدراسدددددددة الطلدددددددب مدددددددن جميدددددددع نواحيددددددده  طلدددددددب التأجيدددددددل، علمدددددددا

 واتخا  القرار المناسب باأنه. 

ددددددددددا كانددددددددددت  -2 لددددددددددن يددددددددددتم النظددددددددددر فددددددددددي أ  طلددددددددددب تمديددددددددددد للبعثددددددددددة الدراسددددددددددية أو ت ييددددددددددر التخصددددددددددا أي 

 ا سباب. 

ا كانت ا سباب.  -01  لن يتم النظر في أ  طلب ت يير لبلد الدراسة أي 

حدددددددال حصدددددددول المتر دددددددم المقبدددددددول للبعثدددددددة  سدددددددغتم النظدددددددر فدددددددي طلبدددددددات ت ييدددددددر الجامعدددددددة فدددددددي -00

علددددددددددددى قبددددددددددددول مددددددددددددن جامعددددددددددددة أخددددددددددددر   ات تصدددددددددددد ي  فددددددددددددي المجموعددددددددددددة ا علددددددددددددى فددددددددددددي  ات بلددددددددددددد 

الدراسدددددددددددة علدددددددددددى أن يلتدددددددددددزم بدددددددددددنف  التخصدددددددددددا والفتدددددددددددرة المقبدددددددددددول بهدددددددددددا و دددددددددددتم تقدددددددددددديم طلدددددددددددب 

 الت يير قبل مبا رة الدراسة في كلتا الجامعتين. 

 إ ا لبدددددددت مخالفتددددددده -09
 
 لددددددددليلللادددددددروة الدددددددواردة فدددددددي هدددددددذا ا يعتبدددددددر التر ددددددديم فدددددددي البعثدددددددة مل يدددددددا

 دلى المتقدم بثيانات وير  حيحة. أو أ

يسدددددددددتحق طلبدددددددددة الددددددددددكتوراه وطلبدددددددددة التخصصدددددددددات الطبيدددددددددة المتدددددددددزوجين الدددددددددذين تبلدددددددددا مددددددددددة  -31

ة كافددددددددددة دراسدددددددددتهم لددددددددددال  سددددددددددنوات فدددددددددأعلى والمصددددددددددطحبين أسددددددددددرهم معهددددددددددم إلدددددددددى بلددددددددددد الدراسدددددددددد

  مخصصات البعثة ال املة للطالب المتزوب. 

لدددددددى بعثددددددددة دراسدددددددية  ددددددددمن هدددددددذه البعثددددددددات خدددددددالل السددددددددنوات الما ددددددددية ال يحدددددددق للحا ددددددددل ع -00

ومدددددددن لدددددددم تدددددددم قطعهدددددددا    سدددددددبب مدددددددن ا سدددددددباب  الددددددددخول للتنددددددداف  مدددددددرة أخدددددددر   دددددددمن هدددددددذا 

 البرنامج. 

يجددددددددددددددب إرفدددددددددددددداق قبددددددددددددددول ويددددددددددددددر ماددددددددددددددروة رسددددددددددددددمي وحدددددددددددددددي  اإل دددددددددددددددار للعددددددددددددددام ا  دددددددددددددداديمي  -01

 م ولن يعتد ب ير  لك. 9191/9190

لخا دددددددددة والمنتظمدددددددددين علدددددددددى مقاعدددددددددد الدراسدددددددددة ب ممدددددددددان الطلبدددددددددة الدارسدددددددددين علدددددددددى نفقدددددددددتهم ا -00

التقدددددددددم لهددددددددذه البعثددددددددات  ددددددددر طة انطبدددددددداق كافددددددددة الاددددددددروة والضددددددددواب  المعلددددددددن عنهددددددددا وتقددددددددديم  

  .كافة المستندات المطل الة

فددددددي حددددددال كددددددان المتقدددددددم علددددددى مقاعددددددد الدراسددددددة ألندددددداء فتددددددرة التسددددددجيل يجددددددب عليدددددده تقددددددديم  -07

يفيددددددددد باسددددددددتمرار ة قيددددددددده قبددددددددول مددددددددن الجامعددددددددة المقيددددددددد بهددددددددا ماددددددددفوعا بخطدددددددداب مددددددددن الجامعددددددددة 

 بخطدددددددداب مددددددددن جهددددددددة العمددددددددل حدددددددددي  اإل دددددددددار 
 
وأندددددددده مددددددددازال علددددددددى مقاعددددددددد الدراسددددددددة ماددددددددفوعا

 .المذكورة في حال أن المتقدم يعمل و لك وفق اال تراطات

للمستوفين والذين  يبدأ  رم مخصصات البعثة الدراسية ابتداء  من تار ددددخ إعالن النتائج -08

وقع عليهم االختيار للبعثة، والذين هم على مقاعد الدراسة ،ولن يتم  رم أ  تع  ضات 

 لمن بدأوا دراستهم وقاموا بدفع مبالا التحاقهم بالدراسة قبل التار ددددخ الماار إليه . 
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 التخ  ات المعتمدة للبرنامج الوطني للدراسات العليا وتوزيببببع المقاعد

  م0202/ 0202يميللعام ا  اد 

 

 إجمالي ا عداد المعتمدة للبرنامج

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

  دكتوراه

PhD 

 ماجستير

 Master 

 تخ  ات طبية

Medical Specialties  

10 20 11 
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 التخ  ات في مجاالت علوم الشرطة وا من / المجاالت العسك ية

 وياترة أن يكون المتقدم يعمل بالقطاع ا مني والعسكر 

LAW ENFORCEMENT AND POLICE SCIENCES  

 Omani nationals who aim to compete should apply for one of the 

following programmers must already work as a Law Enforcement Officer in a 

Government Organization 

 

 

 

 

 

 رمز البرنامج
مسمى التخ   
 باللغة الع بية

مسمى التخ   
 زيةباللغة النجلي

 العدد المطلوب

 دكتوراة ماجستير دكتوراة
ماجستي

 ر

- MS112 
فحا السموم 
 والمخدرات

Substance Abuse 
Studies/ Addiction 
Studies (specialize 
in learning how to 
identify, manage 

and treat 
individuals who 

are drug-
impaired/ have 

addictive 
behaviors)   

- 2 

- MS107  تحر  مسثبات الحرائق 

Fire Scene 
Investigation 
(specialize in 

Investigation or 
Analysis of Fires)   

- 2 

 0 - المجموع
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 التخ  ات في مجال العلوم الطبيعية والفيزيا ية

NATURAL, PHYSICAL AND LIFE SCIENCES 

 

 

 

 

مسمى التخ    رمز البرنامج
 باللغة الع بية

  باللغة مسمى التخ 
 النجليزية

 العدد المطلوب

 ماجستير دكتوراة ماجستير دكتوراة

- MS1900 
اإلحصاء 
 التطبيقي

Applied Statistics - 0 

PH1901 MS1901 
ا حياء الجزئية 
 وعلم البروتغنات

Molecular Biology and/or 
Protein Science or Protein 

Structure 
0 0 

- MS1902 
تحليل الجينات 
 والطفرات

Genetics and/or Genomics 
(specialize in genetic 

analysis/testing and/or 
genomics of 

diseases/genetic disorders 
caused by gene mutations) 

- 0 

- MS1903  علوم الطاقة 
Renewable or Sustainable 

Energy  
- 9 

- MS1904  الموارد الطبيعية Natural Resources - 0 

PH1905 MS1905 
ا حياء البار ة 
 والحو  السرطان

 Human Biology and 
Cancer Research  

0 9 

- MS1908 التقنية الحي  ة Biotechnology - 0 

PH408 MS408 
إدارة الكوار  
 الطبيعية

Natural Disaster 
Management 

0 0 

PH1909 -  
علم الورالة 
الجز ئية 

 المناعية/

Molecular Genetics/ 
Immunogenetics 

0 9 

 09 0 المجموع
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 التخ  ات في مجال تكنولوجيا المعلومات 

INFORMATION TECHNOLOGY 

 رمز البرنامج
مسمى التخ   

 باللغة الع بية

مسمى التخ   باللغة 

 النجليزية

 العدد المطلوب

 ماجستير دكتوراه ماجستير دكتوراة

- MS219 الذكاء اال طناعي  Artificial Intelligence - 0 

- MS222 
 تحليل وإدارة البيانات 

 الضخمة

Big Data Analysis and 

Management  
- 0 

- MS223 
ة حوسبة السرع

 الفائقة

High Performance 

Computing 
- 0 

- MS117 

تحليل البيانات للذكاء 

) كاء  اإللكتروني

 ا عمال(

Data Analysis for 

Business Intelligence 
- 2 

- MS1113  ال ار اإللكتروني 

Digital Journalism and 

Publishing (specialize 

in electronic publishing) 

- 2 

- MS224 من السحابيا  Cyber Security - 2 

 6 - المجموع

 

 

 

 

 

 

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!_Toc207876251
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 التخ  ات في المجاالت الهندسية والتقنيات ذات ال لة

ENGINEERING AND RELATED TECHNOLOGIES 

 

مسمى  رمز البرنامج
التخ   
 باللغة الع بية

مسمى التخ   باللغة 
 النجليزية

 العدد المطلوب

 رماجستي دكتوراة ماجستير دكتوراة

- MS725 
هندسة 
 الاواطئ

Coastal Engineering  - 0 

- MS727 
هندسة 

 المعدات الطبية 

 Medical Device 
Engineering    

(specialize in  the 
development and 
quality control of 
medical devices) 

- 0 

-  MS736 
الهندسة 

 الحي  ة الطبية
Biomedical 
Engineering 

- 0 

- MS728 هندسة التعدين 
 

Mining Engineering 
 

- 0 

- MS729 تصميم الحدائق 
Landscape Design/ 

Architecture 
- 0 

- MS730 هندسة التآ ل 
Corrosion 

Engineering 
- 0 

- MS731 
هندسة الطرق 

 والمرور
Transport and Traffic 

Engineering  
- 0 

- MS733 
هندسة 
إنااءات 
 الجسور

Structural and Bridge 
Engineering 

- 0 

PH734 MS734 هندسة معمار ة 
Architectural 
Engineering 

0 0 

- MS704 
هندسة 
 ميمانيكية

Mechanical 
Engineering 

- 0 

- MS735 
هندسة  
 كيميائية

Chemical Engineering 
 

- 0 

 00 0 المجموع
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 التخ  ات في مجال الزراعة والبيئة والدراسات ذات ال لة

AGRICULTURE, ENVIRONMENT AND RELATED AREAS 

 

 

 

 

 

 

 رمز البرنامج
مسمى التخ   
 باللغة الع بية

مسمى التخ   
 باللغة النجليزية

 العدد المطلوب

 دكتوراة
 ماجستير

 
 ماجستير دكتوراة

- MS517 ت الية ا حياء المائية 

Aquaculture and 
Fisheries 

(specialize in fish 
farming) 

- 0 

- MS520 إنتاب نباتي 
Plant Breeding & 

Production 
- 0 

PH522 MS522  إنتاب حيواني 
Animal 

Husbandry 
(Breeding)  

0 0 

- MS516 إدارة الحياة البر ة 
 Wildlife 

Management & 
Conservation  

- 0 

- MS523 
السياسات والقوانين 

 البغ ية

 
Environmental 

Policy and 
Regulation 

 

- 0 

 1 0 المجموع
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 المجاالت التربوية  التخ  ات ف

 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 

or in ministry of education  

 إلحدددددددد  الوظددددددددائ  الترال  دددددددة بددددددددوزارة التراليدددددددة والتعأن 
 
لدددددددديم أو ب حددددددددد  يكدددددددون المتقدددددددددم  حدددددددد التخصصددددددددات الترال  دددددددة  دددددددداو 

 .م سسات التعليم الحكومية أو الخا ة بالسلطنة

(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 or in ministry of education  

مسمى التخ    رمز البرنامج
 باللغة الع بية

 مسمى التخ   باللغة النجليزية
 العدد المطلوب

 ماجستير دكتوراة ماجستير دكتوراة

PH1415 -  علم النف  الترالو  Educational Psychology  0 - 

- MS1418  إعالم ت الو 

 Educational Media Studies 
(specialize in communication with the 

public or third parties about 
Education) 

- 0 

- MS1421 
طرق تدري  مناهج و 

 العلوم 

Curricula and Methods of Teaching 
Science (specialize in pedagogy of 

science teaching methods & 
techniques) 

- 0 

- MS1425  
طرق تدري  مناهج و 

 ال  ا يات 

Curricula and Methods of Teaching 
Mathematics (specialize in pedagogy 
of Mathematics teaching methods & 

techniques) 

- 0 

- MS1422 
 ع الات التعلم 
 لل  ا يات 

Inclusive Education (specialize in   
enhancing the learning experience of 

those with learning difficulties in 
mathematics or dyscalculia) 

- 0 

- MS1424 
طرق تدري  مناهج و 

 الفنون التاكيلية 
  Curricula and Methods of Teaching 

Fine Arts 
- 0 

PH1417 - 
دراسات القيا  والتق  م 

 الترالو  
Educational evaluation and 

Assessment studies 
0 - 

PH1426 MS1426 تكنولوجيا التعليم والتعلم Instructional and learning technology 0 0 

- MS1427 
الدراسات الترال  ة في 
 مجال الطالب الموه الين

 studies in educational of  
gifted students 

- 0 

 7 0 المجموع
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  التخ  ات في مجال الدارة والمعامالت التجارية

  MANAGEMENT, FINANCE AND BUSINESS 

 

مسمى التخ    رمز البرنامج
 باللغة الع بية

مسمى التخ   باللغة 
 النجليزية

 العدد المطلوب

 ماجستير دكتوراه ماجستير دكتوراة

PH2000 MS2000  المالي  االقتصاد    Financial Economics  0 0 

- MS2002 إدارة المخاطر المالية 
Financial Risk 
Management 

- 9 

- MS2012 الدراسات االقتصادية Economic Studies - 9 

- MS2013 التحليل المالي Financial Analyses  0 

- MS2010 التس  ق الدولي 
International 

Marketing 
- 0 

- MS2011  التس  ق السياحي Tourism Marketing  - 0 

PH2007 MS2007 
التخطي  واإلدارة 
 السياحية المستدامة 

Sustainable Tourism 
Management and 

Planning  
0 0 

- MS929 
التخطي  ال  ا ي / 
إدارة الفعاليات 
 ال  ا ية 

Sport Management /  
Sport Event 

Management 
- 0 

PH2014 MS2014 
التخطي  

االستراتيجي)للماار ددددع 
 الكبر (

Strategic Planning 
(for major projects) 

0 0 

- MS1507 
اقتصاد الموارد 
 الطبيعية

Natural Resources 
Economics  

- 0 

- MS2015 الدراسات اإلكتوار ة Actuarial science - 0 

- MS2016 ا مان االجتماعي Social Security  0 

- MS2017 
دارسات في ر ادة 

 ا عمال 
   Entrepreneurship 

Studies   
- 0 

PH2008 MS2008 
إدارة التدر ب والتأهيل 
 واإلدارة الم سسية 

Workforce Education 
and Development  

(Leadership Studies) 
0 9 

 07 0 المجموع
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 التخ  ات في مجال المجتمع وال قافة وا سرة

SOCIAL SCIENCES 

مسمى التخ   باللغة  رمز البرنامج
 الع بية

مسمى التخ   باللغة 
 النجليزية

 العدد المطلوب

 ماجستير دكتوراة ماجستير دكتوراة

- MS816 علم ا لار Archaeology - 0 

PH872 - 

 تار ددددخ
)التار ددددخ العماني من القرن 
الساد  الى القرن التاسع بعد 
الميالد في مجال دراسات 
الولائق والمخطوطات 

العمانية السياسية والعسك  ة 
او الدراسات االجتماعية 

 والثقافية(

History 
(Omani history from the 6th 
to the 9thcentury AD in the 
area of political and military 
or Social and Cultural studies 
through the Documents and 

manuscripts) 

9 - 

- MS803 القانون الدولي الجنائي International Criminal Law - 0 

PH804 - قانون الملكية الفك  ة Intellectual Property Law 0 - 

- MS805 ون براءة االختراع قان Patent Law - 0 

- MS819  القانون اإلدار Administrative Law - 0 

- MS830  دراسات ممافحة الفساد  Anti-Corruption Studies   - 0 

- MS831  الديموورافية االجتماعية Social Demography  - 0 

- MS832 دراسات التوحد Studies  Autism   - 0 

PH833 MS833 دراسات تأهيل  و  اإلعاقة 

Habilitation Disability 
Studies (specialize in 

supporting people with 
disabilities to attain, keep or 
improve skills for daily living) 

0 0 

- MS834 الدراسات السلوكية  Behavioral Studies     - 0 

- MS835 عالب النطق Speech & Language Therapy  - 0 

PH840 MS840 رعاية الطفولة المبكرة 
Early Childhood Education 

(specialize in child education) 
  

0 0 

- MS870 العالقات الدولية International Relations  - 0 

- MS871  علم نف Psychology - 0 

- MS1404 التوجيه المهني Vocational Guidance - 0 

 00 5 جموعالم

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
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 ACADEMIC PROGRAMS التخ  ات في المجاالت ا  اديمية: 

ا ب حد  م سسات التعليم العالي الحكومية أو الخا ة بالسلطنة  وياترة أن يكون المتقدم يعمل أ اديمي ًّ

ا في ال ليات والجامعات الحكومية والخا ة داخل السلطنة(  )بمعنى أن يكون المتقدم يعمل أ اديمي  

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. 

 جالرمز الم
 المجال باللغة النجليزية المجال باللغة الع بية

 العدد المطلوب

 ماجستير دكتوراه ماجستير دكتوراه

PH1100 MS1100 
 اإلدارة والتجارة

 واالعمال 
Management and Business 4 0 

PH1101 - الترالية Education 4 - 

PH1102 - الثقافة والمجتمع Society and Culture 5 - 

PH1103 MS1103 
الزراعة والبغ ة والعلوم 

 المرتبطة بها

Agriculture, Environment and 

Related Studies 
0 0 

PH1104 MS1104 العلوم الصحة 
Health Sciences and 

Technologies 
4 6 

PH1105 - 
العلوم الطبيعية 

 والفيز ائية
Natural and Physical Sciences 5 - 

PH1106 -  نااءالعمارة واإل 
Architecture and 

Building/Construction 
0 - 

PH1107 MS1107 الفنون اإلبداعية Creative Arts 2 4 

PH1108 - 
الهندسة والتكنولوجيا 

 المرتبطة بها

Engineering and Related 

Technologies 
4 - 

PH1109 - تكنولوجيا المعلومات 
Information Sciences and 

Technology 
5 - 

 24 66 لمجموعا
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  ات الطبية لل  ول على مؤهل االةت اص والزمالةالتخ 

MEDICAL SPECIALTIES: RESIDENCY AND FELLOWSHIP   

 رمز البرنامج
مسمى التخ   باللغة 

 الع بية
 مسمى التخ   باللغة النجليزية

RE034 FE034  التخدير Anesthesia  

RE027 FE027 ال يمياء ال يوية Biochemistry  

RE013 FE013 جراحة القلب Cardiac Surgery  

RE032 FE032 الجلد Dermatology 

RE019 FE019 طب الطوارئ Emergency Medicine  

RE005 FE005  ذن وحنجرة أأنف و ENT 

RE022 FE022  طب ا سرة Family Medicine  

RE001 FE001  جراحة عامة General Medicine  

RE042 FE042  باثولوجيا الدم Hematopathology  

RE043 FE043  التشريبببب Histopathology  

RE031 FE031  الطب الباطني Internal Medicine  

RE015 FE015 علم ا ع اب Neurology 
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 التخ  ات الطبية لل  ول على مؤهل االةت اص والزمالة

MEDICAL SPECIALTIES: RESIDENCY AND FELLOWSHIP  

 رمز البرنامج
ة مسمى التخ   باللغ

 الع بية
مسمى التخ   باللغة 

 النجليزية 

RE002 FE002  جراحة ا ع اب Neurosurgery  

RE014 FE014 أمراض النساء والوالدة 
OBGYN 

(Obstetrics and 
Gynecology) 

RE007 FE007 جراحة الوجه والفكين 
OMFS   

(Oral and Maxillofacial 
Surgery) 

RE006 FE006 طب العيون Ophthalmology  

RE004 FE004 جراحة العظام Orthopedics 

RE020 FE020 طب ا طفال Pediatrics 

RE009 FE009 الجراحة التجميلية 
Plastic and 

Reconstructive Surgery 

RE044 FE044 الطب النفسي Psychiatry 

RE045 FE045 العال  االشعاعي Radiation Oncology 

RE033 FE033 ا شعة Radiology 

RE003 FE003 جراحة المسالك البولية Urologic Surgery 

RE046 FE046 طب ا ورام Medical Oncology 

RE047 FE047 جراحة ا وعية الدموية Vascular Surgery 

RE041 FE041 جراحة ا سنان 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
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 التخ  ات في المجاالت الطبية المساعدة

 حد المستافيات المرجعية أو المعاهد الصحية بالسلطنة وياترة أن يكون المتقدم يعمل بأ

ALLIED HEALTH SCIENCES  

 وياترة أن يكون المتقدم يعمل بأحد المستافيات المرجعية أو المعاهد الصحية بالسلطنة

Applicants, who aim to competitive apply for one of the following programs, must 

be employed at one of the Reference Hospitals or at one of the Medical 

Institutions in the Sultanate. 

 

 رمز البرنامج
مسمى التخ   
 باللغة الع بية

مسمى التخ   باللغة 
 النجليزية

 العدد المطلوب

 دكتوراه ماجستير دكتوراه
ماجستي

 ر

- MAH331 
التم  ض اإل لي يكي 

 المتقدم 
Advanced Nursing 

Practices 
- 9 

- MAH332  اإل لي يكيةالصيدلة Clinical Pharmacy - 0 

-  MAH333 
  

 الصيدلة اإل عاعية 

 
 Radio pharmacy 

and PET 
Radiochemistry 

 

- 0 

 MAH334 تدفق الخاليا Flow Cytometry - 0 

 MAH335 
التاخيا والحماية 

 من اإل عاع

Diagnostic and 
Radiation 
Protection 

- 0 

 MAH336 علم ا دو ة Pharmacology - 0 

  MAH337 
دراسات ا مراض 

 ال الائية
  Epidemiology  

Studies   
- 0 

 8 - المجموع

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/
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/
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 لبرنامج الوطني للدراسات العليال سجيلكيفية التقدم بطلب الت

 

   www.heac.gov.om :الدخول لموقع القبول الموحد   أوال:  

    (chromeمتصفم كروم )ب ستخدام ال

 .لدراسات العليااإختيار نظام :  -

 

 

http://www.heac.gov.om/
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 ثانيا: 

 

لجلب البيانات الشخ ية من  ثم الضغط على زر "ب ث"  يجب إدةال الرقم المدني ومن .2

 .، والضغط على زر "تسجيل" الذي سيظهرقاعدة البيانات المركزية بوزارة التعليم العالي

 .( في بداية الرقم المدني2الرجاء إزالة ال فر    .0

) مالحظة( في حالة واجهتك ماملة فنية ألناء استخدام النظام، قم بحذم سجل المتصفم 

(History.) 

 
 :إلى صف ة التسجيل بعد النتقال .0

 . ”ب ث“ الرقم المدني وادةال تاريببببخ الميالد ومن ثم الضغط على الزرإدةال 

 .(DD\MM\YYايتية :   يجب إدةال تاريببببخ الميالد بالط يقة .0
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 البيانات الشخ ية اشة: ش
 

 

استممال البيانات  وعليك، بالقاعدة المركز ةوفرة تالمالاخصية  تظهر لك البياناتسوم  .0
 .المطل الة ا خر 

  لك. طلب منك إدخال حال عدم توفر بياناتك الاخصية، سوم يُ في  .9
 .حفظ رجى التأكد من  حة البيانات الاخصية ومن لم الض   على الزر ي .0

بين  لك، وعليه يجب ، استممال جميع الحقول المطل الةعدم  في حالة .4
ُ
سوم تظهر رسالة خطأ ت

 .لحفظ البيانات بط  قة  حيحة عليك استممال النواقا
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 السابقة المؤهالت الدراسيةاشة ش

 

 

في هذه الاا ة، تظهر لك قائمة الم هالت الدراسية الحا ل عليها، وفي حال وجود نقا فيها،  .0

 فيرجى إ افتها. 

 كانت البيانات  حيحة ومكتملة ا    على زر "تأكيد". إ ا   .9

رفض"، ومن لم قم ب دخال ى البيانات الظاهرة ا    على زر "إ ا وجدت لديك مالحظات علأما  .0

 البيانات في الاا ة التي ستظهر لك. 
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 بع ة المرغوبةالو المؤهالت الدراسية  فاصيلت  
 

 

 عليك إدةال جميع تفاصيل المؤهالت الدراسية ال اصل عليها.  .2

حالة ح ولك على أك ر من شهادة لنف  المؤهل، عليك إدةال المؤهل الذي ترغب بالتناف  في  .0

 به. 

التخصا الذ  تروب بدراسته، وإدخال بيانات القبول الذ   رمز  ما يتوجب عليك اختيار ك .0

 حصلت عليه من إحد  الجامعات المعتمدة لهذا البرنامج. 

 .ظ" لإلنتقال لاا ة تحميل الولائقعلى زر "حفالض    .0
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 اشة: ت ميل الملفاتش
 

 وبا ة  في الجوانب ايتية:  يجب
 
 مراعاة الدقة عند ت ميل الوثا   إل ترونيا

 (.KB 512( فقط ال غير، على أال يتجاوز حجم كل ملف عن  PDFت ميل المستندات ب يغة  
يقة في المكان المخ   لها، علما بأنه لن ينظر  ي طلب تم ت ميل الوثا   في غير ا ماكن ت ميل كل وث

ا   .المخ  ة لها بموقع القبول الموحد وسيعتبر الطلب ملغيًّ

 

 
  وعليببببببببك اسببببببببتكمال النببببببببواق  وتعببببببببديل سببببببببوف تظهببببببببر لببببببببك رسببببببببالة بببببببببذلك،  حببببببببال وجببببببببود ةطببببببببأفببببببببي

 ا ةطاء. 

 
  .(.........،. 6،0،2 ت كل صف ة على حده  كشف درجات البكالوريوس مالحظة( يجب ت ميل كشف العالما
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 التسجيلالنتهاء من تأكيد اشة: ش
 

عليك اإلقرار بصحة جميع البيانات التي قمت ب دخالها للحصول على رقم يجب  

 المستخدم والرقم السر . 

 يظهر لك رقم المستخدم والرقم السر  الذ  يمكنك من خالله الول ب إلى النظام. سوم 

 

 التسجيل استكمال: اتاشش
 

 

في حال أنك قمت بإدةال بياناتك وتوقفت عن التسجيل لسبب ما ، فإن النظام يقوم بتخزين  .1
ا وبإبمكانك الدةول للنظام ومتابعة تسجيلك بعد إدةال رقمك المدني وتاريببببخ بياناتك تلقا ي

 ميالدك. 
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ةالل فترة التسجيل وذلك بإدةال رقم المستخدم عدد من المرات بالمكان الدةول للنظام و  .2

 والرقم السري. 
( من هاتفك النقال إلى الرقم SMSفي حال فقدانك الرقم السري، إرسل رسالة ن ية   .3

وبجواره الرقم المدني وسوف تستلم بعد ذلك رسالة ن ية  RG)كتابة ال رفين  ( ب02202 
 من المركز تزودك بالرقم السري. 

، فيمكنك  ةترتها امن جامعة أةر  غير التي  قبول جديد  ةطاب حال ح ولك علىفي  .4
 
سابقا

 تغيير تفاصيل البع ة الدراسية وإعادة ارفاق المستند  ةطاب القبول الجديد(. 
عليك الضغط على زر "حفظ" عند ت ديث بياناتك، وست لك رسالة ن ية لتأكيد يجب  .5

 ذلك. 
 (.History النظام، قم ب ذف سجل المت ف   حال واجهتك مشكلة فنية أثناء استخدام في  .6

 
 دمة طلب إستعالم ة

 

 تصين للرد على اإلستفسارات التي قد تتبادر إلى  هنك. هذه الاا ة للتوا ل مع المخ ممت 
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