
 
 

 إعالن
 

( منحة 05عن طرح عدد )يسر مركز القبول الموحد بالتعاون مع المديرية العامة للبعثات أن يعلن 

فعلى من يجد في نفسه الرغبة م 0502/0502دراسية مقدمة من حكومة المجر للعام األكاديمي 

 للتفاصيل اآلتي ذكرها أدناه: منح في الترشح لهذه ال
ً
 التقدم بطلبه وفقا

    

 الدراسة: لغة 

 اللغة االنجليزية. 

 

 بلد الدراسة: 

 المجر

 

 التسجيل:  آلية

 إيتم التسجيل 
ً
من خالل نظام الدراسات العليا بمركز القبول الموحد لجميع  لكترونيا

ولن يعتد بأي تسجيل مباشر عبر الموقع الرسمي للجهة المانحة دون التسجيل في  ،المتقدمين

 نظام مركز القبول الموحد.  

 

 التسجيل:  فترة

 من صباح يوم 
ً
م وحتى الساعة الثانية 05/05/0500الموافق  األثنين يتاح التسجيل اعتبارا

 
ً
 م. 24/05/0500الموافق  األثنين( بتوقيت مسقط من يوم 02.55) ظهرا

 

 مميزات المنحة: 
   .تشمل المنحة الرسوم الدراسية، السكن، التأمين الصحي والمخصص الشهري

 
 
 
 
 
 



 
 

 التقديم: شروط 
 أن يكون المتقدم ُعماني الجنسية.  -

 على معدل ال يقل عن ) -
ي
( في اختبار تحديد مسالالالالالالالالالالالالالتو  اللغة 6.0أن يكون المتقدم حاصالالالالالالالالالالالالال 

 TOEFL( )TOEFL Paper -TOEFL COMPUTER)و ما يعادله في أ( IELTSاالنجليزية )

TOEFL IBT).  

 لمد ،أعالهلن يعتد بأي اختبار آخر في تحديد المسالتو  إال ما ذكر  -
 
ة على أن يكون صاللحل

 ال تقل عن ستة أشهر عند وقت بدء التسجيل. 

أو ما يعادله في األنظمة  2.5من  0.2عن  آخر مؤهلأال يقالل المعدل التراكمي للمتقدم في  -

 التعليمية األخر . 

(   الماجسالالالالالالالتيرأن تتم معادلة الشالالالالالالالهادات السالالالالالالالابقة )شالالالالالالالهادا الدبلوم  شالالالالالالالهادا الب الوريو  -

 ،بهذه الوزارامن قبل دائرا االعتراف ومعادلة المؤهالت  سالالالالالاللطنة عمانالصالالالالالالادرا من خار  

بموقع مركز القبول  في النظالالام عنالالد التسالالالالالالالالالالالالالالالجيالاللإلكترونيالالا شالالالالالالالالالالالالالالالهالالادا المعالالادلالالة ويجالالإ إرفالالا  

 الموحد. 

 سالالالالاللطنة عمانأن تكون الشالالالالالهادات الصالالالالالادرا من مؤسالالالالالسالالالالالات التعليم العالي الخاصالالالالالة داخل  -

ويجالالإ إرفالالا  من قبالالل المالالديريالالة العالالامالالة للجالالامعالالات وال ليالالات الخالالاصالالالالالالالالالالالالالالالالة،  ومعتمالالدا موثقالالة

 التصديق عند التسجيل بموقع مركز القبول الموحد. 

يجالالالالالالالالإ إرفالالالالالالالالا  جميالالالالالالالالع كشالالالالالالالالوف الالالالالالالالالدرجات فالالالالالالالالي حالالالالالالالالال  الالالالالالالالان المتقالالالالالالالالدم حاصالالالالالالالالل علالالالالالالالالى درجالالالالالالالالة  -

 ومالالالالالالالالالالن ثالالالالالالالالالالم واصالالالالالالالالالالل دراسالالالالالالالالالالته للب الالالالالالالالالالالوريو 
ي
عنالالالالالالالالالالد التقالالالالالالالالالالدم لمؤهالالالالالالالالالالل  الالالالالالالالالالالدبلوم الجالالالالالالالالالالامعي أوه

 عالالالالالالالالالالدم إرفالالالالالالالالالالا  كشالالالالالالالالالالوف الالالالالالالالالالالدرجات للالالالالالالالالالالدرجتين العلميتالالالالالالالالالالين  ، وفالالالالالالالالالالي حالالالالالالالالالالالالماجسالالالالالالالالالالتير 
ً
؛ معالالالالالالالالالالا

 يعتبر الطلإ غير مستوٍف الشتراطات البرنامج. 

 ال يحق للمتقدم التنافس لنيل درجة علمية  -
ً
 . حاصل عليها مسبقا

 علالالالالالالالالالى أي بعثالالالالالالالالالة دراسالالالالالالالالالية أو منحالالالالالالالالالة مالالالالالالالالالن أي  -
ي
أال يكالالالالالالالالالون المتقالالالالالالالالالدم وقالالالالالالالالالت التسالالالالالالالالالجيل حاصالالالالالالالالال 

 .يعتبر التسجيل ال غياجهة أخر ، وفي حال اتضح غير ذلك فس

 أن يتطابق التخصص الراغإ بدراسته مع التخصص في الشهادات السابقة.  -
أن يحصالالالالالالالل المتقالالالالالالالدم علالالالالالالالى موافقالالالالالالالة جهالالالالالالالة العمالالالالالالالل حديثالالالالالالالة ا صالالالالالالالدار )صالالالالالالالادرا خالالالالالالالالل فتالالالالالالالرا  -

 بهالالالالالالالالا الدولالالالالالالالالة والتخصالالالالالالالالص ونظالالالالالالالالام الدراسالالالالالالالالة(، فالالالالالالالالي حالالالالالالالالال  الالالالالالالالان يعمالالالالالالالالل 
ً
التسالالالالالالالالجيل ومو الالالالالالالالحا

 بإحد  المؤسسات الحكومية أو الخاصة. 



واالنتظالالالالالالالالام ال لالالالالالالالالي فالالالالالالالالي مقالالالالالالالالر  ال لالالالالالالالاليتفالالالالالالالالر  ال موافقالالالالالالالالة جهالالالالالالالالة العمالالالالالالالالل وفالالالالالالالالق نظالالالالالالالالامكالالالالالالالالون تن أ -
 المؤسسة التعليمية في بلد الدراسة. 

 شروط المفلضلة: 
 المخصالالالالصالالالالة المقاعد عدد عن المذكورا وطرللش   المسالالالالتوفين المتقدمين عدد زيادا في حال

  تكون األولوية فإن تخصص؛ ل ل
ً
 لمترشحا عليه حصل مؤهل آلخر تراكمي معدل ألعلى وفقا

 األخر .  التعليمية األنظمة في يعادلها ما أو التراكمية النقاط نظام وفق

 
 -المستندات المطلوبة: 

مسالالالتندات تقديم الجإ على المترشالالالح ي للتسالالالجيل،السالالالابق ذكرها للتقدم  الش  روطبا  الالالافة إلى 
 -اآلتية: 

 المستندات المطلوبة

( أو ما يعادلها حسالالالالالالالإ ما ذكر IELTSاالنجليزية )شالالالالالالالهادا اختبار تحديد مسالالالالالالالتو  اللغة  .0

 في شروط التقديم. 

 المفعول.  ا جواز السفر ساريالبطاقة الشخصية و صورا من  .0

 السيرا الذاتية، مو ح .2
ً
 بها م ان العمل والخبرات العملية.  ا

 نسالالالالالالالالالالالالالخة من  .2
ً
)مترجمة  ا بها كشالالالالالالالالالالالالالك الدرجات المكتملشالالالالالالالالالالالالالهادا الدبلوم الجامعي مرفق

 .باللغة ا نجليزية(

 شالالالالالالالالالهادا الب الوريو  نسالالالالالالالالخة من  .0
ً
 )مترجمة باللغة بها كشالالالالالالالالالك الدرجات المكتمل مرفقا

 .ا نجليزية(

 نسالالالالالخة من  .6
ً
للمتقدمين لدرجة  ا بها كشالالالالالك الدرجات المكتملشالالالالالهادا الماجسالالالالالتير مرفق

 .)مترجمة باللغة ا نجليزية(الدكتوراه 

  السالالالالالالالابقة )الدبلوم الجامعي  الب الوريو  للمؤهالتمعادلة ال نسالالالالالالالخة من شالالالالالالالهادات .7

من قبالالل دائرا االعتراف ومعالالادلالالة  سالالالالالالالالالالالالالالاللطنالالة عمالالان( الصالالالالالالالالالالالالالالالالادرا من خالالار  المالالاجسالالالالالالالالالالالالالالالتير

المؤهالت بوزارا التعليم العالالالي والبحالالع العلمي واالبت الالار، وأن يتم تحميلهالالا إلكترونيالالا 

 .دالموحعند التسجيل في موقع مركز القبول رفا  ما يفيد المعادلة إفي النظام و 

سالالالاللطنة الشالالالالهادات الصالالالالادرا من مؤسالالالالسالالالالات التعليم العالي الخاصالالالالة داخل  نسالالالالخة من .8

 رفا  التصالالالالالالالالديقإموثقة من قبل المديرية العامة للجامعات وال ليات الخاصالالالالالالالالة و  عمان

 عند التسجيل بموقع مركز القبول الموحد. 

 خطاب عدم ممانعة:  .9



o ذات المسالالالالالالالالالالالالالالالالالاهمالالالة  ك    روالش       المتقالالالدم يعمالالالل في القطالالالا  الحكومي  إذا  الالالان

، صالالالالالالالالالالالالالالالادر من منحالحكوميالة، علياله تقالديم خطالاب عالدم ممالانعة للتنافس على ال

 دائرا الموارد البشالالالالالالالالالالالالالالالريالالة على أن يكون حالالديالالع ا صالالالالالالالالالالالالالالالدار في وقالالت التسالالالالالالالالالالالالالالالجيالالل

 مو ح
ً
 .الدولة والتخصص ونظام الدراسة به ا

o المتقالدم يعمالل في القطا  الخا ، عليه تقديم خطاب من وزارا العمل  إذا  الان

 يفيد بأنه يعمل في القطا  الخا  مبينالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
ً
به سالالالالنوات الخبرا العملية، على أن ا

 .بموقع مركز القبول الموحد يكون حديع ا صدار في وقت التسجيل

o ال  بالالأنالالهأن المتقالالدم ال يعمالالل، عليالاله تقالالديم خطالالاب من وزارا العمالالل يفيالالد  إذا  الالان

بموقع مركز القبول  يعمل، على أن يكون حديع ا صالالالالالالالالدار في وقت التسالالالالالالالالجيل

 .الموحد

 

 لكترونيالالالالالالالإلالالالالالالالى  الالالالالالالرورا مراعالالالالالالالاا الدقالالالالالالالة عنالالالالالالالد تحميالالالالالالالل الوثالالالالالالالائق ع مالالالالالالالا تنالالالالالالالوه الالالالالالالالوزارا 
ً
وبالالالالالالالاألخص فالالالالالالالي  ا

 الجوانإ التالية: 

  تحميالالالالالالالالالل المسالالالالالالالالالتندات بصالالالالالالالالاليغةPDF  فقالالالالالالالالالط ال غيالالالالالالالالالر، علالالالالالالالالالى أال يتجالالالالالالالالالاوز حجالالالالالالالالالم  الالالالالالالالالل ملالالالالالالالالالك

إرفالالالالالالالالا  أي مسالالالالالالالالتند يالالالالالالالالتم تصالالالالالالالالويره  ممالالالالالالالالع مراعالالالالالالالالاا و الالالالالالالالوح المسالالالالالالالالتند وعالالالالالالالالد، (512KBعالالالالالالالالن )

 .الغياسيعتبر الطلإ  ال بالهاتك النقال وإ

  .تحميل  ل وثيقة في الم ان المخصص لها 

   .توفير البيانات الصحيحة عن مقدم الطلإ ومؤهالته الدراسية وخبراته العملية 

 
 مالحظات هامة: 

 
الدراسات العليا بمركز القبول الموحد لجميع  يتم التسجيل الكترونيا من خالل نظام .0

ولن يعتد بأي تسجيل مباشر عبر الموقع الرسمي للجهة المانحة دون التسجيل  ،المتقدمين

 في النظام مركز القبول الموحد. 

فالالالالالالالالالالالي حالالالالالالالالالالالال ورود أي خطالالالالالالالالالالالأ فالالالالالالالالالالالي طريقالالالالالالالالالالالة تحميالالالالالالالالالالالل الوثالالالالالالالالالالالائق المشالالالالالالالالالالالار إليهالالالالالالالالالالالا أعالالالالالالالالالالالاله أو نقالالالالالالالالالالالص  .0

بالنظالالالالالالالام، فالالالالالالالإن الالالالالالالالوزارا لالالالالالالالن تتحمالالالالالالالل مسالالالالالالالؤولية ذلالالالالالالالك ولالالالالالالالن المسالالالالالالالتندات المطلوبالالالالالالالة والمحملالالالالالالالة 

 يالالالالالالالتم التواصالالالالالالالل مالالالالالالالع أصالالالالالالالحاب العالقالالالالالالالة السالالالالالالالت مال طلبالالالالالالالاتهم، ويعتبالالالالالالالر الطلالالالالالالالإ غيالالالالالالالر مسالالالالالالالتوٍف 

 وسيتم استبعاده من التنافس. 



 التقالالالالالالالدم ألتثالالالالالالالر مالالالالالالالن تخصالالالالالالالصوفالالالالالالالي حالالالالالالالال  بالتقالالالالالالالدم لتخصالالالالالالالص واحالالالالالالالد فقالالالالالالالط،المترشالالالالالالالح  يلتالالالالالالالزم .2

 لطلإ نهائيا. اسيتم إلغاء 

 إذا ثبت مخالفته للشروط الواردا في هذا ا عالن. يعتبر الترشيح في ا .2
ً
 لمنحة ملغيا

التأتد من اختيار الرمز الصالالالالالالالالالالالحيح للبرنامج المطلوب حيع سالالالالالالالالالالاليتم اسالالالالالالالالالالالتبعاد الطلبات التي ال  .0

 تنطبق عليها اشتراطات ا عالن. 

مراعالاا المتقدمين للمدا الزمنية المطلوبة لمعادلة مؤهالتهم الدراسالالالالالالالالالالالالالالالية الصالالالالالالالالالالالالالالالادرا من خار   .6

من قبالالالل دائرا االعتراف ومعالالالادلالالالة المؤهالت بوزارا التعليم العالالالالي والبحالالالع ة عمالالالان سالالالالالالالالالالالالالالاللطنالالال

 العلمي واالبت ار. 

فالالالالالالالالالالالي حالالالالالالالالالالالال انسالالالالالالالالالالالحاب المترشالالالالالالالالالالالح مالالالالالالالالالالالن المنحالالالالالالالالالالالة الدراسالالالالالالالالالالالية بعالالالالالالالالالالالد الحصالالالالالالالالالالالول عليهالالالالالالالالالالالا فسالالالالالالالالالالاليتم  .7
 استبعاده من التقدم لتلك المنحة لعامين متتاليين. 

لهالالالالالالالالا المرشالالالالالالالالح بعالالالالالالالالد حصالالالالالالالالوله  يمكالالالالالالالالن تغييالالالالالالالالر التخصالالالالالالالالص أو المؤسسالالالالالالالالة التعليميالالالالالالالالة المتقالالالالالالالالدم ال  .8
 على المنحة من الجهة المانحة. 

مالالالالالالن  الالالالالالمن عنالالالالالالد التسالالالالالالجيل فالالالالالالي إحالالالالالالد  الجامعالالالالالالات المجريالالالالالالة يرجالالالالالالى التأتالالالالالالد مالالالالالالن أن الجامعالالالالالالة  .9
والتالالالالالالالي يمكالالالالالالالن االطالالالالالالالال  عليهالالالالالالالا عبالالالالالالالر وزارا الالالالالالالالقائمالالالالالالالة الجامعالالالالالالالات الموصالالالالالالالى بالدراسالالالالالالالة بهالالالالالالالا لالالالالالالالد  

 https://www.moheri.gov.omالموقع ا لكتروني للوزارا: 
  

حصالالالالالالالالالالول المتقالالالالالالالالالالدم علالالالالالالالالالالى المنحالالالالالالالالالالة حيالالالالالالالالالالع أن  نالالالالالالالالالييع مالالالالالالالالالالن قبالالالالالالالالالالل الالالالالالالالالالالوزارا ال الطلالالالالالالالالالالإ قبالالالالالالالالالول
هالالالالالالالالو مالالالالالالالالن حالالالالالالالالق المناسالالالالالالالالبين لنيالالالالالالالالل المنحالالالالالالالالة الدراسالالالالالالالالية قالالالالالالالالدمين القالالالالالالالالرار النهالالالالالالالالائي الختيالالالالالالالالار المت

 مرحلالالالالالالالالالة عبالالالالالالالالالر وذلالالالالالالالالالك بنالالالالالالالالالاءي علالالالالالالالالالى مالالالالالالالالالا جالالالالالالالالالاء أعالالالالالالالالالاله،  مالالالالالالالالالا سالالالالالالالالاليمر الطلالالالالالالالالالإ حكومالالالالالالالالالة المجالالالالالالالالالر 
المحالالالالالالددا  لش      روطا اسالالالالالالتيفاء مالالالالالالن المختصالالالالالالين بالالالالالالالوزارا. وبعالالالالالالد التأتالالالالالالد قبالالالالالالل مالالالالالالن التالالالالالالدقيق

المتقالالالالالالالالالدمين ممالالالالالالالالالن سالالالالالالالالاليقع علالالالالالالالالاليهم االختيالالالالالالالالالار بحصالالالالالالالالالولهم  إبالالالالالالالالالال  سالالالالالالالالاليتم للتقالالالالالالالالالدم للمنحالالالالالالالالالة؛
 الموحالالالالالالالد، القبالالالالالالالول مركالالالالالالالز قبالالالالالالالل مالالالالالالالن القصالالالالالالاليرا النصالالالالالالالية الرسالالالالالالالائل طريالالالالالالالق علالالالالالالالى المنحالالالالالالالة عالالالالالالالن

 ذكرهالالالالالالا الالالالالالالوارد للش      روط مخالفتالالالالالاله تبالالالالالالين إذا ذلالالالالالالك بعالالالالالالد طلالالالالالالإ أي إلغالالالالالالاء الالالالالالالوزارا حالالالالالالق ومالالالالالالن
  األسالالالالالالباب.   انالالالالالالت طالالالالالالي هالالالالالالذا ا عالالالالالالالن ومهمالالالالالالا

ً
 معادلالالالالالالة المتقالالالالالالدمين، جميالالالالالالع علالالالالالالى بالالالالالالأن علمالالالالالالا

 بالالالالالالالالالوزارا،ومعادلالالالالالالالالة المالالالالالالالالؤهالت  االعتالالالالالالالالراف دائالالالالالالالالرا قبالالالالالالالالل مالالالالالالالالن األكاديميالالالالالالالالة مالالالالالالالالؤهالتهم جميالالالالالالالالع
  تسالالالالالالالجيلهم يعتبرسالالالالالالالف مالالالالالالالؤهالتهم مالالالالالالالن مؤهالالالالالالالل أي معادلالالالالالالالة عالالالالالالالدم اتضالالالالالالالح حالالالالالالالال وفالالالالالالالي

ً
 ملغيالالالالالالالا

     بش ل تلقائي. 
 
 
 
 

https://www.moheri.gov.om/


 
 التخصصلت المطروحة: 

 
 

الهاتك  رقم على بالوزارا االتصال مركز مع التواصل يرجى االستيضاح من ولمزيدال
  الثامنة الساعة ( والذي سيستقبل االستفسارات من02225955)

ً
 لثانيةا الساعة وحتى صباحا

 
ً
 أيام العمل الرسميةخالل  ظهرا

 
 .والله الموفق

  رمز البرنامج

التخصص باللغة 

 العربية

 

التخصص باللغة 

 ا نجليزية

 العدد المطلوب

 دكتوراا ماجستير  دكتوراا
ماجستي

 ر

PHH100 MSH100 
العلوم الزراعية 

 واآلداب

Agricultural 

Sciences and Arts 
2 4 

PHH101 MSH101 العلوم ا نسانية Humanities 1 4 

PHH102 MSH102 العلوم االجتماعية social science 1 3 

PHH103 MSH103 
علوم ال مبيوتر 

 وتقنية المعلومات

Computer science 

and information 

technology 
2 4 

PHH104 MSH104 العلوم القانونية Legal Sciences 2 3 

PHH105 MSH105 العلوم االقتصادية Economic science 2 4 

PHH106 MSH106 العلوم الهندسية 
Engineering 

sciences 
2 4 

PHH107 MSH107 
العلوم الطبية 

 والصحية

Medical and 

health sciences 
1 3 

PHH108 MSH108 علوم الريا ة Sports Science 1 3 

PHH109 MSH109 
الطبيعية العلوم 

 واآلداب والفنون

Natural sciences, 

Arts and 

Literature 

 

1 3 


