
 إعـــــــــــــالن

وفر عدد عن ت مركز القبول الموحد بالتعاون مع المديرية العامة للبعثات أن يعلن يسر 

 م2122/2122 المملكة العربية السعودية للعامحكومة دراسية مقدمة من  ةمنح( 01)

على أن يقتصر التقديم على التخصصات  (ةالدكتورا -)الماجستير للدراسات العليا 

 :التي تندرج ضمن المجاالت المعرفية في الجدول أدناهالعلمية 

المجاالت  عدد المنح

 المعرفية

 رمز البرنامج
 اسم الجامعة

 دكتوراة  ماجستير دكتوراة ماجستير

2 2 
الهندسة والعلوم 

 التطبيقية
MSS001 PHS001 

  جامعة أم القرى 

 

  جامعة الملك

 سعود 

 

  جامعة الملك

 عبد العزيز 

 

 جامعة الملك 

 فيصل

 MSS002 PHS002 الحاسب اآللي 2 2

 MSS003 PHS003 الزراعة 0 0

 

 

 

 



 مميزات المنحة: 

 مخصص، وبعض الجامعات تقوم بصرف تشمل المنح الرسوم الدراسية للبرنامج

 . شهري وتذكرة سفر سنوية باإلضافة إلى التأمين الصحي
 

 آلية التسجيل: 

 من خالل نظام الدراسات العليا بعلى جميع المترشحين التقدم بطلباتهم  
ً
مركز إلكترونيا

 القبول الموحد. 
 

 نظام الدراسة:  

 الكلي.  االنتظام -

 

 فترة التسجيل: 

 السبتم وحتى يوم 25/10/2122 الموافق الثالثاءمن يوم  ا اعتبارً يتاح التسجيل 

 )5/00/2122 الموافق
ً
 مسقط. ( بتوقيت 00,11م الساعة الثانية ظهرا

 

 :شروط التقديم 

ماني الجنسية.  -
ُ
 أن يكون المتقدم ع

مان من قبل دائرة  -
ُ
معادلة الشهادات السابقة الصادرة من خارج سلطنة ع

 في النظام 
ً
االعتراف ومعادلة المؤهالت بهذه الوزارة، ويجب تحميلها إلكترونيا

 عند التسجيل في موقع مركز القبول الموحد. 

مؤسسات التعليم العالي الخاصة داخل سلطنة أن تكون الشهادات الصادرة من  -

مان معتمدة وموثقة من قبل المديرية العامة للجامعات والكليات الخاصة. 
ُ
 ع

 أن يطابق التخصص الراغب بدراسته مع التخصص في الشهادات السابقة.  -

 . (حديثة اإلصدار)أن يحصل المتقدم على موافقة جهة العمل  -

. ال يحق للمتقدم التنافس لنيل در  -
ً
 جة علمية حاصل عليها مسبقا

 على بعثة دراسية أو منحة من أي جهة  -
 
أال يكون المتقدم وقت التسججيل حاصً

 .اأخرى وإال سيعتبر التسجيل الغيً 



 

 شروط المفاضلة: 

في حالة زيادة عدد المتقدمين المستوفين للشروط المذكورة عن عدد المقاعد )المنح( 

 للمعايير التالية مجتمعة، ويتفاوت المخصصة لكل تخصص، فإن األولوية 
ً
تكون وفقا

الثقل النوعي لكل معيار بحسب أهميته، ويجري التعبير عنه بنسبة مئوية من مجموع 

المعايير الوارد ذكرها فيما بعد، وتكون المفاضلة بحسب القيمة اإلجمالية التي يحصل 

 عليها المرشح بناء  على ما يلي: 

: أ
ً
شهادة جامعية حصل عليها المترشح وفق نظام النقاط  المعدل التراكمي آلخر  وال

التراكمية أو ما يعادلها في األنظمة التعليمية األخرى )حسب ما هو متبع بالوزارة(، بحيث 

من القيمة اإلجمالية لنسبة المفاضلة المشار إليها  %01يكون الثقل الوزني لهذا المعيار 

مي والمكتمل لكافة الدرجات العلمية أعاله. وفي حال عدم إرفاق كشف الدرجات الرس

الحاصل عليها المتقدم فإنه سوف يسجل بقيمة )صفر( ولن يحسب في القيمة 

 اإلجمالية التي يحصل عليها المترشح للتنافس. 

 :
ً
الخبرة العملية في مجال التخصص المطلوب دراسته بحيث يكون الثقل الوزني  ثانيا

للمفاضلة المشار إليها أعاله. وفي حال عدم من القيمة اإلجمالية  %21لهذا المعيار 

إرفاق الخبرة العملية الرسمية من الجهة المعتمدة لذلك فإنه سوف تسجل بقيمة 

 )صفر( ولن تحتسب في القيمة اإلجمالية التي يحصل عليها المترشح للتنافس. 

 

 

 :المستندات المطلوبة

 .صورة من جواز السفر ساري المفعول .0
 الثانوية العامة. نسخة من شهادة  .2

 إرفاق السيرة الذاتية ويحدد من خاللها مكان العمل والخبرات العملية.  .2

 .ةالدرجات المكتمل وفوكشف سابقةال اتشهادالنسخة من  .0

مان. من خارج سلطنة  السابقة الصادرةللمؤهالت نسخة من شهادات المعادلة  .5
ُ
 ع



اصة داخل سلطنة نسخة من الشهادات الصادرة من مؤسسات التعليم العالي الخ .6

مان. 
ُ
 ع

 .(حديث اإلصدار)خطاب عدم الممانعة من جهة العمل  .0

 .(حديثة اإلصدار)إرفاق الخبرة العملية  .8

المتقدم يعمل في القطاع الحكومي والشركات ذات المساهمة  في حال كون .9

الحكومية، عليه تقديم خطاب عدم ممانعة للتنافس على المنح، صادر من دائرة 

 .(حديث اإلصدار)الموارد البشرية على أن يكون 

المتقدم ال يعمل، عليه تقديم خطاب من وزارة العمل يفيد بأنه ال  في حال كون .01

 . (حديث اإلصدار)ن يعمل، على أن يكو 

المتقدم يعمل في القطاع الخاص، عليه تقديم خطاب من وزارة  في حال كون .00

 به سنوات الخبرة العملية 
ً
مكان و العمل يفيد بأنه يعمل في القطاع الخاص مبينا

 . (حديث اإلصدار)العمل على أن يكون 

ن ما بي المتقدم عمل في أحد القطاعين )العام أو الخاص( وانتقل في حال كون .02

القطاعين، أن يقدم ما يثبت خبرته العملية السابقة من الجهات الرسمية )في حال 

عمل في الحال العمله في القطاع الخاص تقديم خطاب من وزارة العمل، أما في 

 يفيد خبرته السابقة(.  هالقطاع العام تقديم خطاب من جهة عمل

 

 

 تنويه: 

 وباألخص في  ينوه المركز 
ً
على ضرورة مراعاة الدقة عند تحميل الوثائق إلكترونيا

 الجوانب التالية: 

o  تحميل المستندات بصيغةPDF  فقط ال غير، على أال يتجاوز حجم كل ملف

(، مع مراعاة وضوح المستند وعدم إرفاق أي مستند يتم تصويره 512KBعن )

 بالهاتف النقال وإال سيعتبر الطلب ملغي. 

o   كل وثيقة في المكان المخصص لها. تحميل 

o   .توفير البيانات الصحيحة عن مقدم الطلب ومؤهالته الدراسية وخبراته العملية 

 



 مالحظات: 

ضجججججرورة اسجججججتيفاء شجججججروط القبول والتسججججججيل بالجامعة المراد االلتحاق بها والتي من  .0

 الممكن االطالع عليها عن طريق البوابة اإللكترونية للجامعة. 

الجامعة القرار النهائي الختيار المترشجحين المناسجبين لنيل المنحة الدراسية تمتلك  .2

الشجججججججججروط والعجججججججججوابط المعتمدة للجامعة المانحة في التخصجججججججججص المتقدم  على بناء

 له. 

في حجججالجججة ورود أي خطجججأ في طريقجججة تحميجججل الوثجججائق المشجججججججججججججججججار اليهجججا أعاله أو نقص  .2

كان الخاطئ، فإن اللجنة المختصجججة المسجججتندات المحملة بالنظام أو تحميلها في الم

 بفرز الطلبات لن تتحمل مسؤولية ذلك، ويعتبر الطلب غير مستوٍف. 

ألكثر من تخصص، وفي حال حدوث ذلك سيتم استبعاد  ال يمكن للمتقدم الترشح .0

 .
ً
 طلبه نهائيا

مراعاة المتقدمين للمدة الزمنية المطلوبة لمعادلة مؤهالتهم الدراسججية الصججادرة من  .5

مجججان من قبجججل دائرة االعتراف ومعجججادلجججة المؤهالت بوزارة التعليم خجججارج 
ُ
سجججججججججججججججلطنجججة ع

 العالي والبحث العلمي واالبتكار. 

 تعتبر المنحة ملغية إذا ثبت مخالفة الشروط الواردة في هذا اإلعالن.   .6

ل المدرجة كونها الفاصجج طالشججرو يرجى من جميع المتقدمين لهذه المنح قراءة كافة  .0

 من عدمه.  المنحةى علحصول الفي 

التأكد من اختيار الرمز الصججحيح للبرنامج المطلوب، حيث سججيتم اسججتبعاد الطلبات  .8

 .شتراطات إل التي ال تنطبق عليها ا

في حال انسحاب المترشح من المنحة بعد الحصول عليها سيتم استبعاده من  .9

 التقدم لهذه المنح لعامين متتاليين. 

المتقدم لها المرشح بعد حصوله على و المؤسسة أال يمكن تغير التخصص  .01

 المقعد )المنحة( من قبل الجهة المانحة. 

 

 

 

 

 



 

 

حصول المتقدم على المنحة حيث أن القرار  نيقبول الطلب من قبل الوزارة ال يع

النهائي الختيار المتقدمين المناسبين لنيل المنحة الدراسية هو من حق الجهة 

المانحة وذلك بناًء على ما جاء أعاله، كما سيمر الطلب عبر مرحلة التدقيق من قبل 

ة حالمحددة للتقدم للمنالمختصين بالوزارة. وبعد التأكد من استيفاء الشروط 

سيتم إبالغ المترشحين ممن سيقع عليهم االختيار عن طريق الرسائل النصية 

القصيرة من قبل مركز القبول الموحد، ومن حق الوزارة إلغاء أي طلب بعد ذلك إذا 

 
ً
تبين مخالفته للشروط الوارد ذكرها طي هذا اإلعالن ومهما كانت األسباب، علما

مانبأن على المتقدمين الصادرة شهاداتهم م
ُ
معادلة جميع  ن خارج سلطنة ع

مؤهالتهم األكاديمية من قبل دائرة االعتراف ومعادلة المؤهالت بالوزارة، وفي حال 

     قائي. بشكل تل ا اتضح عدم معادلة أي مؤهل من مؤهالتهم فيعتبر تسجيلهم ملغيً 

 

ولمزيد من االستيعاح يرجى التواصل مع مركز االتصال بالوزارة على رقم الهاتف 

 وحتى الساعة 20201911)
ً
( والذي سيستقبل االستفسارات من الساعة الثامنة صباحا

 .ةالرسميالعمل الثانية ظهرا خالل أيام 

 

 والله ولي التوفيق,,,

 

 


