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المقدمة

لموارداوإعدادالعاليبالتعليماالستيعاببزيادةالحكومةاهتمامإطارفي

سلطنةدهاتنشالتيالتنميةعمليةفيدورهالتأخذوالمدربةالمؤهلةالبشرية

دادإععلىواالبتكارالعلميوالبحثالعاليالتعليموزارةتعملعمان،

توالدراسااألولىالجامعيةللدرجةاالبتعاثخاللمنالكفاءاتوتأهيل

العامةريةبالمديممثلةالوزارةوتعمل.المعرفيةالمجاالتمختلففيالعليا

وكذلك،الدراسيةوالمنحوالخارجيالداخلياإلبتعاثتنظيمعلىللبعثات

توفيربهدفيةثقافاتفاقياتلعقدالثقافيةوالملحقياتالسفاراتمعالتواصل

القبولكزمريتولىوبدوره.العاليبالتعليماإلستيعابلزيادةدراسيةمنح

فيوالقبول،العاليالتعليممؤسساتفيالطلبةقبولتنظيممسؤوليةالموحد

منمحددةالوالقواعدواإلجراءاتللشروطوفقا ًوالخارجية،الداخليةالبعثات

.اإلبتعاثوجهاتالمؤسساتتلكقِبل

منمقدمةالالعلياالدراساتمنحلالمتقدمدليلأيديكمبيننضعأنيسرنا

بالبرامجاقااللتحطلبتقديمعندلكمعون اليكونوالصديقةالشقيقةالدول

الموحدالقبوللمركزااللكترونيالموقعخاللمن

(www.heac.gov.om).وشروطومواعيدإجراءاتالدليلهذايستعرض

علىالحرصيرجىلذا،عامبشكلالدراسيةالمنحفيوالقبولالتسجيل

.ودقةبتأنقراءته

.  ونسألًالعليمًالقديرًالتوفيقًللجميع

مركزًالقبولًالموحدً

http://www.heac.gov.om/


للبعثات والمنح الدراسيةشروط التقدم

الشروط العامة : أوال

الشروط اإلضافية لدرجة الماجستير : ثانيا

.البكالوريوسدرجةعلىحاصلاًالمتقدميكونأن1.

افقةالمووتكونعمله،جهةمنللدراسةتامتفرغعلىحاصال ًالمتقدميكونأن2.

فترةهايةنقبلصادرة)اإلصدارحديثةتكونوأنللدراسة،الكليالتفرغنظاموفق

.والتخصصالدولةبهاوموضحا  ،(التسجيل

.حةمطرودراسيةمنحةبكلالخاصةاألخرىاإلضافيةالشروطالمتقدميحققأن3.

.الجنسيةُعمانيالمتقدميكونأن1.

مانعًُسلطنةخارجمنالصادرةالسابقةالشهاداتمعادلةعلىحاصال ًيكونأن2.

رونيا ًالكتتحميلهاويجبالوزارة،بهذهالمؤهالتومعادلةاالعترافدائرةقبلمن

.التسجيلعندالنظامفي

داخلالخاصةالعاليالتعليممؤسساتمنالصادرةالشهاداتتكونأنيجب3.

العامةةالمديريقبلمنوموثقةمعتمدة(والماجستيرالبكالوريوس)ُعمانسلطنة

.المتبعةاإلجراءاتوفقالخاصةوالكلياتللجامعات

.قةالسابالشهاداتفيالتخصصمعبدراستهالراغبالتخصصيتطابقأن4.

ةفترخاللصادرة)اإلصدارحديثةالعملجهةموافقةعلىالمتقدميحصلأن5.

اًالتسجيل مليعكانحالفي،(الدراسةونظاموالتخصصالدولةبهاوموضحا

.الخاصةأوالحكوميةالمؤسساتبإحدى

.مسبقا ًعليهاحاصالعلميةدرجةلنيلالتنافسللمتقدميحقال6.

جهةأيمنمنحةأودراسيةبعثةعلىحاصال ًالتسجيلوقتالمتقدميكونأال7.

.الغيا ًالتسجيلسيعتبروإاللها،يتقدمالتيمرحلةللأخرى



الدكتوراة الشروط اإلضافية لدرجة : ثالثا

للبعثات والمنح الدراسيةتابع شروط التقدم

وزارةنممعتمدتينعليهماالحاصلوالماجستيرالبكالوريوسشهادتيتكونأن1.

بناءً دكتوراهالدراسةمواصلةيُمكنوالواالبتكار،العلميوالبحثالعاليالتعليم

وفققدمالمتعليهاالحاصلالماجستيرشهادةعلىأوالعلياالدراساتدبلومعلى

.الخبرةذوينظام

.الرسالةبنظامالماجستيرمؤهلعلىحاصال ًالمتقدميكونأن2.

بحثرسالةبإرسالللمنح،الترشحنتائجإعالنبعدالمرشحونيقومأن3.

.دراسيةمنحةلكلتحديدهيتممابحسبالمانحةللجهةالماجستير

دراسيةمنحةبكلالخاصةاألخرىاإلضافيةالشروطالمتقدميحققأن4.

.مطروحة



شروط المفاضلة بين المتقدمين

كللالمحددالعددعنالمذكورةللشروطالمستوفينالمتقدمينعددزيادةحالفي

لكلالنوعيثقلالويتفاوتمجتمعة،التاليةللمعاييروفقا ًتكوناألولويةفإنتخصص،

الواردالمعاييرمجموعمنمئويةبنسبةعنهالتعبيرويجريأهميته،بحسبمعيار

المرشحهاعلييحصلالتياإلجماليةالقيمةبحسبالمفاضلةوتكونبعد،فيماذكرها

:يليماعلىبناءً 

قدداطًالمعدددلًالتراكمدديًشخددرًشددهادةًجامعيددةًحصددلًعليهدداًالمترشددحًوفددقًنظددامًالن:وال  أ

،ً(ارةحسدبًمداًهدوًمتبدعًبدالوز)التراكميةًأوًماًيعادلهاًفديًاألنظمدةًالتعليميدةًاألخدرىً

وفديًحدالًعددمًإرفداقًكشدفًالددرجاتً%. 70بحيثًيكدونًالثقدلًالدوزنيًلهدذاًالمعيدارً

سجلًبقيمةًالرسميًوالمكتملًلكافةًالدرجاتًالعلميةًالحاصلًعليهاًالمتقدمًفإنهًسوفًي

(.صفر)

يددثًيكددونًالخبددرةًالعمليددةًفدديًالمجددالًالمعرفدديًللتخصددصًالمطلددوبًدراسددتهًبح: ثانيااا  

وفدديًحددالًعدددمًإرفدداقًالخبددرةًالعمليددةًالرسددميةًمددنً، %30الثقددلًالددوزنيًلهددذاًالمعيددارً

(.صفر)الجهةًالمعتمدةًلذلكًفإنهًسوفًتسجلًبقيمةً



المستندات المطلوبة لجميع البرامج

.المفعولسارياالسفروجوازالشخصيةالبطاقةمنصورة1.

.(العامةالثانوية)العامالتعليمدبلومشهادةمننسخة2.

اًالجامعيالدبلومشهادةمننسخة.3 باللغةمترجمة)المكتملالدرجاتكشفبهامرفقا

.(ةاالنجليزيباللغةالناطقةبالدولالدراسيةللمنحالتقدمفيللراغبيناالنجليزية

اًالبكالوريوسشهادةمننسخة.4 جليزيةاالنباللغةمترجمة)المكتملالدرجاتكشفبهامرفقا

.(االنجليزيةباللغةالناطقةبالدولالدراسيةللمنحالتقدمفيللراغبين

اًالماجستيرشهادةمننسخة.5 ةتوراالدكلدرجةللمتقدمينالمكتملالدرجاتكشفبهامرفقا

.(االنجليزيةلغةبالالناطقةبالدولالدراسيةللمنحالتقدمفيللراغبيناالنجليزيةباللغةمترجمة)

(تيرالماجس+البكالوريوس+الجامعيالدبلوم)السابقةللمؤهالتالمعادلةشهاداتمننسخة.6

.ُعمانسلطنةخارجمنالصادرة

.عمانسلطنةداخلالخاصةالعاليالتعليممؤسساتمنالصادرةالشهاداتمننسخة.7

ترةفخاللصادرة)اإلصدارحديثةلذلكالمعتمدةالجهةمنالرسميةالعمليةالخبرةإرفاق.8

.(منحةلكلاإلعالنموعدبحسبللمنحالتسجيل

أنىعلالبشرية،الموارددائرةمنصادرالدراسية،المنحةعلىللتنافسممانعةعدمخطاب.9

موضحا ً(منحةلكلاإلعالنموعدبحسبللمنحالتسجيلفترةخاللصادر)اإلصدارحديثيكون

:العملجهةحسباشتييراعىو،الدراسةونظاموالتخصصالدولةبه

oًهًعليذاتًالمساهمةًالحكومية،ًوالشركاتًاذاًكانًالمتقدمًيعملًفيًالقطاعًالحكومي

.دائرةًالمواردًالبشريةتقديمًخطابًعدمًممانعةًصادرمنً

oً،بأنهًدًمنًوزارةًالعملًيفيعليهًتقديمًخطابًاذاًكانًالمتقدمًيعملًفيًالقطاعًالخاص

بهًسنواتًالخبرةًالعمليةًوكذلكًيحددًمكانًاليعملً  ً .  عملفيًالقطاعًالخاصًمبينا

oًن،ًفعليهًوانتقلًماًبينًالقطاعي( العامًأوًالخاص)إذاًكانًالمتقدمًيعملًفيًأحدًالقطاعين

لقطاعًإذاًكانًعملهًفيًا)أنًيقدمًماًيثبتًخبرتهًالعمليةًالسابقةًمنًالجهاتًالرسميةً

يمًالخاصًتقديمًخطابًمنًوزارةًالعمل،ًأماًإذاًكانًعملهًفيًالقطاعًالعامًفعليهًتقد

(.خطابًمنًجهةًعملهًيفيدًخبرتهًالسابقة

oً،تقديمًخطابًمنًوزارةًالعملًيفيدًبأنهًالًيعملعليهًاذاًكانًالمتقدمًالًيعمل.

اللغةبالبحثيالمخططيكونبحيث)للدكتوراةللمتقدمينالبحثيالمخططمننسخة.10

.(يةاالنجليزباللغةالناطقةالدولفيالدراسيةللمنحالتقدمفيللراغبيناالنجليزية



واالبتكارميالعلوالبحثالعاليالتعليمبوزارةإلكترونيسجلالمتقدملدىيكونأن1.

سجلالعلىاالطالعويمكن.عليهاالحاصلالعاليالتعليممؤهالتبجميعمحدث ا

لعلمياوالبحثالعاليالتعليموزارةبموقعالتاليالرابطخاللمناإللكتروني

واالبتكار

https://eservices.moheri.gov.om/Student/ForgotPassword.aspx?lang=ar

:اشتيعملفعليهمحدثوغيربالوزارةسجال ًالمتقدملدىكانإذا.2

.ةبالوزارالمراجعينخدماتدائرةمراجعةعليهمعمانسلطنةخارجمنللخريجين-

نمللتأكدمنهاالمتخرجالمؤسسةمراجعةعليهمعمانسلطنةداخلمنللخريجين-

الربطمنظاخاللمنبالوزارةالمركزيةالبياناتقاعدةإلىمكتمال ًالسجلإرسالمن

.العاليالتعليممؤسساتمع

علقةوذيكونوأنمسافات،وبدوناإلنجليزيةباللغةالمرفقالمستنداسميكونأن.3

.أحرف10يتعدىالوأنالمرفقبالملف

.لهاالمخصصالمكانفيوثيقةكلتحميل.4

.يةالعملوخبراتهالدراسيةومؤهالتهالطلبمقدمعنالصحيحةالبياناتتوفير.5

نقصأوأعالهاليهاالمشارالوثائقتحميلطريقةفيخطأأيورودحالفي.6

بفرزةالمختصاللجنةفإنالخاطئ،المكانفيتحميلهاأوبالنظامالمحملةالمستندات

.مستوفً غيرالطلبويعتبرذلك،مسؤوليةتتحمللنالطلبات

ستبعاداسيتمذلكحدوثحالوفيدولة،لكلتخصصمنألكثرالمترشحيتقدمأال.7

.نهائيا ًطلبه

نمالصادرةالدراسيةمؤهالتهملمعادلةالمطلوبةالزمنيةللمدةالمتقدمينمراعاة.8

اليالعالتعليمبوزارةالمؤهالتومعادلةاالعترافدائرةقبلمنُعمانسلطنةخارج

.واالبتكارالعلميوالبحث

.الواردةالشروطمخالفةثبتإذاملغيةالمنحةتعتبر.9

فيالحقتوقفيالطالببهاسيلتحقالتيالتعليميةالمؤسسةالمانحةالجهةستحدد.10

.الطلبقبولتمحال

شروط إلزامية
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يتطلبالدكتوراة،لمرحلةاالختيارعليهموقعالذينالمرشحينعناإلعالنبعد.11

.المانحةللجهةالدكتوراةبحثومخططالماجستيررسالةتقديمالمرشحعلى

صلالفاستكونكونهامطروحةدراسيةمنحةبكلالخاصةالشروطكافةقراءة.12

.عدمهمنالمنحةعلىالحصولفي

.المانحةالجهةقبلمنالمطلوبةالمستنداتكافةبتقديمالتقيد.13

Google)كرومجوجلاإلنترنتمتصفحإستخداميفضل.14 Chrome).

عنملفكلحجميتجاوزأالعلىغيرالفقط(PDF)بصيغةالمستنداتتحميل.15

(512 KB)،تصويرهيتممستندأيإرفاقوعدمالمستندوضوحمراعاةمع

.الغيا  الطلبسيعتبروإالالنقالبالهاتف

درجةعلىحاصلالمتقدمكانحالفيالدرجاتكشوفجميعإرفاقيجب.16

كشفاقإرفعدمحالوفيللبكالوريوس،دراستهواصلثمومنأوال ًالجامعيالدبلوم

.راطاتلالشتمستوفً غيرالطلبيعتبرمعا ،العلميتينللدرجتينالدرجات

يثحالمطلوب،والمؤهلالمطلوبللبرنامجالصحيحالرمزاختيارمنالتأكد.17

.اإلشتراطاتعليهاتنطبقالالتيالطلباتاستبعادسيتم

استبعادهمسيتفعليهاالحصولبعدالدراسيةالمنحةمنالمترشحانسحابحالفي.18

.متتاليينلعامينةالمنحتلكلالتقدممن

حصولهعدبالمرشحلهاالمتقدمالتعليميةالمؤسسةأوالتخصصتغييريمكنال.19

.المانحةالجهةمنالمنحةعلى

منالتأكدوبعد.بالوزارةالمختصينقبلمنالتدقيقمرحلةعبرالطلبسيمر

عليهمقعسيممنالمترشحينإبالغسيتمللمنحةللتقدمالمحددةالشروطاستيفاء

ومنالموحد،القبولمركزقبلمنالقصيرةالنصيةالرسائلطريقعناالختيار

ذاهطيذكرهاالواردللشروطمخالفتهتبينإذاذلكبعدطلبأيإلغاءالوزارةحق

منشهاداتهمالصادرةالمتقدمينعلىبأنعلما  األسباب،كانتومهمااإلعالن

االعترافدائرةقبلمناألكاديميةمؤهالتهمجميعمعادلةُعمانسلطنةخارج

مؤهالتهممنمؤهلأيمعادلةعدماتضححالوفيبالوزارة،المؤهالتومعادلة

.تلقائيبشكلملغي اتسجيلهمفسيعتبر

شروط إلزامية
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منحًالماجستيرً



المقدمة من المملكة المغربية لدرجة الماجستير المنح

عدد المنح ونظام الدراسة: أوال  

منحة(50)الماجستيرلدرجةالمغربيةالمملكةمنالمقدمةالمنحعددإجمالييبلغ

كاليفتتغطيةفقطالمعلنةالمنحوتشملالتخصصات،مختلفعلىموزعةدراسية

مقربالكليواالنتظامالحضوربنظامالدراسةوتكون.للبرنامجالدراسيةالرسوم

.العملجهةمنالكليوالتفرغالجامعة

شروط إضافية لمنح المغرب: ثالثا  

ريبيةتدبدورةالقياممنهميُطلبأنيمكن(واإلعالماالتصال)لدراسةالمرشحون1.

اإللماممنمكنيتحتىالنهائي،القبولعلىالحصولقبلالفرنسيةاللغةفيقصيرة

الدورةهذهحضورللطالبيمكنبأنهالعلممعالمحاضرات،جوانببمختلف

ذههفيالمشاركةيفيدماإبرازشريطةخارجهاأوعمانسلطنةفيالتدريبية

.الدورة

اإللكترونيظامالنفيتحميلهايتمأنعلىبالمغربللتكوينالترشحاستمارةتعبئة2.

.التسجيلعند

.المنحهلهذالترشحعندمسبقا ًمبدئيةقبوالتعلىللحاصلينأولويةتوجدال3.

ماليةالغمبأيتحملدونللبرنامجفقطالدراسيةالرسومتكاليفالدراسيةالمنحتغطي

رسوموأالصحيالتأمينرسومالسفر،تذاكرللطلبة،الشهريةالمخصصات:مثلأخرى

.وغيرهاالدراسيةالتأشيرةاستخراج

مميزات المنح:  ثانيا  

12



مالحظاتإلىمنالعنوان

م19/6/2022م29/5/2022التسجيل
عةًيغلقًالنظامًفيًتمامًالسا

بتوقيتًمس قطًالثانيةًظهراًا

إعالن المرشحين
عدًفرزًالقبولًالموحدًعنًالمرشحينًللمنحًالدراسيةًبسيعلنًمركز

2022طلباتًالمتقدمينًوذلكًفيًشهرًيوليوً

إعالن المقبولين 
عدًاستلمًمركزًالقبولًالموحدًعنًالمقبولينًبالمنحًالدراسيةًبسيعلن

نتائجًالقبولًمنًالجهةًالمانحةً

استكمال اجراءات 

التسجيل
إعلنًنتائجًالمقبولينًمباشرةًولمدةًأسبوعًعملًبعد

عدد المنحرمز البرنامجالتخصص

MSM00110العلوم التربوية

MSM00210الدراسات اإلسالمية

MSM00310العلوم اإلدارية

MSM00410اللغة العربية وآدابها

MSM00510إتصال وإعالم

المقدمة من المملكة المغربية المنح: تابع

لدرجة الماجستير 

مواعيد التسجيل والقبول: خامسا  

البرامج المطروحة : رابعا  

13



شروط إضافية لمنح تونس: ثالث ا

منحة(17)الماجستيرلدرجةالتونسيةالجمهوريةمنالمقدمةالمنحعددإجمالييبلغ

ظامواالنتالحضوربنظامالدراسةوتكونالتخصصات،مختلفعلىموزعةدراسية

.العملجهةمنالكليوالتفرغالجامعةبمقرالكلي

مميزات المنح: ثاني ا

ماليةالغمبأيتحملدونفقطللبرنامجالدراسيةالرسومتكاليفالدراسيةالمنحتغطي

رسوموأالصحيالتامينرسومالسفر،تذاكرللطلبة،الشهريةالمخصصات:مثلأخرى

.وغيرهاالدراسيةالتأشيرةاستخراج

عدد المنح ونظام الدراسة: أوال  

14

بيةتدريبدورةالقياممنهميُطلبأنيمكن(واإلعالماالتصال)لدراسةالمرشحون1.

اإللماممنيتمكنحتىالنهائي،القبولعلىالحصولقبلالفرنسيةباللغةقصيرة

ريبيةالتدالدورةهذهحضورللطالبيمكنأنهالعلممعالمحاضرات،جوانببمختلف

.الدورةهذهفيالمشاركةيفيدماإبرازشريطةخارجهاأوعمانسلطنةفي

أحدوأالفرعيةتخصصاتهأحدأوالقانونفيالماجستيردراسةلمواصلةيشترط.2

اًيكونأنالمختلفةمجاالته أولقانونامجالفيبكالوريوسمؤهلعلىبالحصولمسبوقا

،لحقوقاالقانون،)فقطالتاليةالتخصصاتأحدفييكونأنعلىالشريعةأوالحقوق

.(القضاءالدين،أصولوأصوله،الفقهاإلسلمية،الشريعة

تخصصيتطابقبأنالماجستيرمرحلةفيللدراسةالمرشحينالطلبةعلىيشترط.3

الماجستيرمرحلةفيالمطلوبالتخصصمعالبكالوريوس

سيقعلذيناللمرشحينللترسيمأجنبيطالبترشحطلباستمارةتقديمطلبسيتم.4

اًاالختيارعليهم .الحقا

اًمبدئيةقبوالتعلىللحاصلينأولويةتوجدال.5 .منحاللهذهالترشحعندمسبقا

منالفترةخللصادرةتكونبحيثاالصدارحديثةالعمليةالخبرةإرفاق.6

28/7/2022حتىو29/5/2022

لدرجة الماجستير من الجمهورية  التونسيةالمنح المقدمة



مواعيد  التسجيل والقبول: خامس ا

البرامج المطروحة : رابع ا

مالحظاتإلىمنالعنوان

13/7/202228/7/2022التسجيل
عةًيغلقًالنظامًفيًتمامًالسا

بتوقيتًمس قطالثانيةًظهراًا

إعالن المرشحين
عدًفرزًالقبولًالموحدًعنًالمرشحينًللمنحًالدراسيةًبسيعلنًمركز

2022طلباتًالمتقدمينًوذلكًفيًشهرًأغسطسً

إعالن المقبولين 
عدًاستلمًمركزًالقبولًالموحدًعنًالمقبولينًبالمنحًالدراسيةًبسيعلن

نتائجًالقبولًمنًالجهةًالمانحةً

استكمال اجراءات 

التسجيل
مباشرةًولمدةًأسبوعًعملًالمقبولينإعلنًنتائجًبعد

15

عدد المنحرمز البرنامجالتخصص

MST0013العلوم التربوية

MST0023الدراسات اإلسالمية

MST0033العلوم اإلدارية

MST0043اللغة العربية وآدابها

MST0052إتصال وإعالم

MST0063الدراسات القانونية

:مالحظة•

ثلثاءاليومالعاليالتعليمبياناتقاعدةفيالسجلتلتحديثموعدآخر-

.26/7/2022الموافق



دراسيةمنح(5)الماجستيرلدرجةالعربيةمصرجمهوريةمنالمقدمةالمنحعدداجمالييبلغ

جامعةالبمقرالكليواالنتظامالحضوربنظامالدراسةوتكونالتخصصات،مختلفعلىموزعة

.العملجهةمنالكليوالتفرغ

مميزات المنح: ثاني ا

عدد المنح ونظام الدراسة: أوال  

16

لدرجة الماجستير من جمهورية مصر العربيةالمنح المقدمة

راسبيةًالمنحةًتعفيًالطالبًمنًالرسومًالدراسيةًالمطالببًبهباًبالبدوالرًاالمريكبيًولكبنًهنباكًرسبومًد. 1

تقبدمًخبرىأخبدماتًوأخرىًيقومًبسدادهاًالطالبًبالجنيهًالمصريًوهيًرسومًاستخراجًالبطاقةًالجامعيةً

ببب.للطالببببًوفبببيًهبببذهًالحالبببةًيقبببومًبسبببدادهاًالطالببببًبنفسبببهًوالًيعفبببىًمنهببباً ةًالًنًالمبببنحًالدراسبببيأاًببببعلما

لهباًافيةضبإالبرامجًالجديدةًالمتخصصةًالتبىًتصبدرهاًالجامعباتًالمصبريةًوالتبيًيبتمًسبدادًرسبومًتشمل

.للرسومًالدراسيةبالجامعاتًالمصريةًباإلضافة

الببًولمدةًعامينًدراسيينًبالنسببةًللماجسبتير،ًواذاًلبمًيحصبلًالط2023/2022تبدأًالمنحةًمنًعامً. 2

.علىًالدرجةًفيًالمدةًالمحددةًللمنحةًيستكملًالطالبًدراستهًعلىًحسابهًالخاص

لمصبريةًالمنحةًالًتشملًالبرامجًالجديبدةًالمتخصصبةًوالتبيًيبتمًسبدادًرسبومًإضبافيةًلهباًبالجامعباتًا. 3

.باإلضافةًللرسومًالدراسية

ةًالتبيًيلتحبقًيقومًالطالبًبسدادًأيًرسومًأخرىًمترتبةًعليبهًبالجنيبهًالمصبريًفبيًالمؤسسبةًالتعليميب. 4

.بهاًأوًفيًإدارةًالوافدينًبوزارةًالتعليمًالعاليًالمصرية

رسبومًفبتحًملبفًببةدارةًوذلبكًعبنً( جنيهًمصبريًقابلبةًللزيبادة2360)يتحملًالطالبًدفعًمبلغًقدرهً. 5

.الوافدين

.يتحملًالطالبًأيةًمصاريفًأخرىًكمصاريفًالسكنًوتذاكرًالسفرًوالمواصلتًوغيرها. 6

شروط اضافية لمنح جمهورية مصر العربية: ثالث ا

:يجب على المتقدم استيفاء الشرطين أدناه قبل التقدم للتسجيل للمنح المذكورة

األعلىالمجلسمنبهالخاصةالسابقةالمؤهالتمعادلةإجراءاتأنهىالطالبيكونأن.1

منلهالصادرةالمعادلةقراراتمننسخةويقدمالعربيةمصربجمهوريةالمصريةللجامعات

بحثأوبموادمحمليكونوأالسابقاعليهاالحاصلللشهاداتالمصريةللجامعاتاالعلىالمجلس

.المصريةللجامعاتاألعلىالمجلسقبلمنتكميلي

حكوميةًأنًيكونًالطالبًأنهىًإجراءاتًالتسجيلًعلىًموقعًادرسًفيًمصرًللقبولًبالجامعاتًال. 2

،ًوسدادًالرسومhttp://admission.study-in-egypt.gov.egًالمصريةًعبرًالموقعًالتاليً

وموافقةًالدراسيةًالمطلوبةًللتسجيلًعلىًالموقعًالمذكور،ًوأنًيكونًقدًحصلًعلىًقبولًمبدئي

عليميةًالتيًوزارةًالتعليمًالعاليًوالبحثًالعلميًبجمهوريةًمصرًالعربيةًعلىًقبولهًبالمؤسسةًالت

.  سيتمًترشيحهًللدراسةًبهاًوفقًالمؤسساتًوالتخصصاتًالمشارًاليهاًأدناه

http://admission.study-in-egypt.gov.eg/
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ةشروط إضافية لمنح جمهورية مصر العربي: تابع ثالث ا

اًالمسجلينالعمانيينللطلبةبالنسبة.3 ممن2022/2021األكاديميللعامالمصريةبالجامعاتحاليا

بسدادفعلمقاقدالمتقدميكونأنفيجبعليها،بالتنافسوالراغبينالمنحة،شروطعليهمتنطبق

اًاألكاديمي،العامهذاعنكاملةاًالدراسيةالرسوم العاممنابتداءًاسيكونللمنحةترشيحهبأنعلما

.م2023/2022المقبلاألكاديمي

ترونيااللكالنظامعبردراسةمواصلةطلبتقديميشترطالدراسيةالمنحةعلىالحصولعند.4

15اهاأقصفترةفيُعمانسلطنةفيواالبتكارالعلميوالبحثالعاليالتعليموزارةلموقع

.دراسيةمقرراتدراسةتتطلبالتيالماجستيرلمرحلةم2022سبتمبر

قرارلتحميمعالمصريةللجامعاتاألعلىالمجلسمنعليهاالحاصلالبكالوريوسدرجةمعادلة.5

.تكميليةبموادتحميلالمعادلةبقراريكونالأنعلىله،الصادرةالمعادلة

مهوريةبجالعلميوالبحثالعاليالتعليموزارةوموافقةمبدئيقبولعلىحصلقديكونأن.6

المؤسساتوفقبهاللدراسةترشيحهسيتمالتيالتعليميةبالمؤسسةقبولهعلىالعربيةمصر

افادةلىعيحصلالكليةذاتفيقبلمنبالفعلمسجلالطالبكانواذااليها،المشاروالتخصصات

لعاممقيدزالماوبأنهالسابقةالدراسيةالرسوملجميعومسددبهامقيدبأنهالكليةمن

2023/2022.

موقعىعلالقبولوكذلكالمصريةللجامعاتاألعلىالمجلسمنالدراسيةالشهاداتمعادلةإرفاق.7

المصريةالعلميوالبحثالعاليالتعليمبوزارةالخاصمصرفيادرس

http://admission.study-in-egypt.gov.egالقبولمركزنظامعبرللتسجيلالتقدمعند

الموحد

البرامج المطروحة : رابع ا

عدد المنحرمز البرنامجالجامعةالتخصص

MSE0011القاهرةالتخطيط العمراني 

MSE0021كفرًالشيخيدالثروة السمكية والمصاعلوم

MSE0031عينًشمساآلثار

MSE0041االسكندريةوالفنادقالسياحة

MSE0051القاهرةاإلعالم

مواعيد  التسجيل والقبول: خامس ا

مالحظاتإلىمنالعنوان

27/7/202214/8/2022التسجيل
عةًيغلقًالنظامًفيًتمامًالسا

بتوقيتًمس قطالثانيةًظهراًا

إعالن المرشحين
عدًفرزًالقبولًالموحدًعنًالمرشحينًللمنحًالدراسيةًبسيعلنًمركز

2022أغسطسطلباتًالمتقدمينًوذلكًفيًشهرً

إعالن المقبولين 
عدًاستلمًمركزًالقبولًالموحدًعنًالمقبولينًبالمنحًالدراسيةًبسيعلن

نتائجًالقبولًمنًالجهةًالمانحةً

استكمال اجراءات 

التسجيل
مباشرةًولمدةًأسبوعًعملًالمقبولينإعلنًنتائجًبعد

http://admission.study-in-egypt.gov.eg/


انية المقدمة من شركة ميتسوبيشي كوربوريشن بالجامعات اليابشروط إضافية للبعثات : ثانيا  

لماجستيرالدرجةكوربوريشنميتسوبيشيشركةمنالمقدمةالبعثاتعدداجمالييبلغ

ضورالحبنظامالدراسةوتكون،المطروحةالتخصصاتعلىموزعةدراسيةبعثات(4)

.العملجهةمنالكليوالتفرغالجامعةبمقرالكليواالنتظام

عدد البعثات ونظام الدراسة: أوال  

18

.سنة45عنالمتقدمعمريزيدأال1.

اللغةمستوىتحديداختبارفي(6.5)عنيقلالمعدلعلىحاصال ًالمتقدميكونأن2.

لإلمتحانالفرعيةالمهاراتمنمهارةكلفي(6)عنيقلالوبمعدل،(IELTS)اإلنجليزية

TOEFL(TOEFL)فييعادلهماأو(القراءة-الكتابة–االستماع–التحدث) PAPER –

TOEFL COMPUTER TOEFL IBTفييعادلهماأوPEARSON TEST OF

ENGLISH – ACADEMIC (PTE (A))).

االختبارةنتيجتكونأنعلىأعاله،ذكرماإالالمستوىتحديدفيآخراختباربأييعتدلن3.

.التسجيلبدءعندأشهرستةعنتقلاللمدةالمفعولسارية

فييعادلهماأو(4)من(2.8)عنالبكالوريوسشهادةفيللمتقدمالتراكميالمعدليقلأال4.

.األخرىالتعليميةاألنظمة

ادرةالص(البكالوريوسشهادة+الجامعيالدبلومشهادة)السابقةالشهاداتمعادلةتتمأن5.

العاليالتعليمبوزارةواالعترافالمؤهلتمعادلةدائرةقبلمنالسلطنةخارجمن

اًتحميلهايتموأنواالبتكار،العلميوالبحث عندالمعادلةفيديماوإرفاقالنظامفيإلكترونيا

.الموحدالقبولمركزموقعفيالتسجيل

.يزيةإرفاقًالسيرةًالذاتية،ًويحددًمنًخللهاًمكانًالعملًوالخبراتًالعمليةًباللغةًاالنجل. 6

.إرفاقًتقريرًمختصرًبخطةًالبحثًلدراسةًالماجستيرًباللغةًاإلنجليزية. 7

لجامعات شركة ميتسوبيشي كوربوريشن بامن البعثات المقدمة

لدرجة الماجستير اليابانية



19

البرامج المطروحة : ثالثا  

عدد البعثاترمز البرنامجالتخصص باللغة االنجليزيةيةالتخصص باللغة العرب

Cyber SecurityMJ1151اإللكترونياألمن

Fuel EngineeringMJ1161الوقودهندسة

Earth ScienceMJ1171األرضعلوم

Architecture EngineeringMJ1181المعماريةالهندسة

شن شركة ميتسوبيشي كوربوريمن المقدمةالبعثات :تابع

لدرجة الماجستير بالجامعات اليابانية

مواعيد  التسجيل والقبول: رابعا  

مالحظاتإلىمنالعنوان

19/9/202229/09/2022التسجيل
عةًيغلقًالنظامًفيًتمامًالسا

بتوقيتًمس قطالثانيةًظهراًا

المرشحينإعالن 

ن يخضععععوالمسبببتوفونًلشبببروطًالبعثبببةًالمعلبببنًعنهببباًسبببوفً

لعباليًالتعلبيمًاووزارةمنًقبلًالجهةًالمانحةًلمقابلة شخصية

.قبولينليتمًاختيارًالمرشحينًالموالبحثًالعلميًواالبتكار

اللغةًاإلنجليزية: لغةًالدراسةً



حكومة المجر لدرجة الماجستيرمن المنح المقدمة

حكومة المجرشروط إضافية لمنح : ثالث ا

دراسيةًمنحةً( 35)يبلغًاجماليًعددًالمنحًالمقدمةًمنًحكومةًالمجرًلدرجةًالماجستيرً

.نظام الدراسة وفق االنتظام الكليموزعةًعلىًمختلفًالتخصصاتًويكونً

مميزات المنح: ثاني ا

خصصوالمالصحيالتأمينالسكن،،الدراسيةالرسومتكاليفالدراسيةالمنحتغطي

.الشهري

:يةًالتاليةيتطلبًتحقيقًالشروطًاإلضافالماجستير،ًباإلضافةًإلىًالشروطًالعامةًللتقدمًلدرجةً

اًيتمًالتسجيلً. 1 .  عًالمتقدمينمنًخللًنظامًالدراساتًالعلياًبمركزًالقبولًالموحدًلجميالكترونيا

مركزًالقبولًمًنظاولنًيعتدًبأيًتسجيلًمباشرًعبرًالموقعًالرسميًللجهةًالمانحةًدونًالتسجيلًفيً

.الموحد

علىًمعدلًالًيقلًعنً. 2 يةًفيًاختبارًتحديدًمستوىًاللغةًاالنجليز( 6.0)أنًيكونًالمتقدمًحاصلًا

(IELTS )ًاوًماًيعادلهًفي(TOEFL( )TOEFL Paper -TOEFL COMPUTER TOEFL IBT.)

اً. يعتدًبأيًاختبارًآخرًفيًتحديدًالمستوىًإالًماًذكرًأعلهلنً. 3 لمدةًالًتقلًعلىًأنًيكونًصالحا

.وقتًبدءًالتسجيلأشهرعندًعنًستةً

األنظمةفييعادلهماأو4.0من2.3عنمؤهلآخرفيللمتقدمالتراكميالمعدليقلأال.4

.األخرىالتعليمية

قائمةضمنمنالجامعةأنمنالتأكديرجىالمجريةالجامعاتإحدىفيالتسجيلعند.5

يمكنتيوالواالبتكارالعلميوالبحثالعاليالتعليموزارةلدىبهابالدراسةالموصىالجامعات

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

اًالذاتية،السيرةإرفاق.6 .العمليةوالخبراتالعملمكانبهاموضحا

التعليميةةالمؤسسمقرفيالكليواالنتظامالكليالتفرغنظاموفقالعملجهةموافقةتكونأن.7

.الدراسةبلدفي

عدد المنح ونظام الدراسة: أوال

20
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البرامج المطروحة : رابع ا

حكومة المجر لدرجة الماجستيرمن المنح المقدمة

المنحعدد رمز البرنامجالتخصص باللغة االنجليزيةالتخصص باللغة العربية

العلوم الزراعية واآلداب
Agricultural Sciences and 

Arts
MSH1004

HumanitiesMSH1014العلوم اإلنسانية

social scienceMSH1023العلوم االجتماعية

علوم الكمبيوتر وتقنية 

المعلومات 

Computer science and 

information technology
MSH1034

Legal SciencesMSH1043العلوم القانونية 

Economic scienceMSH1054العلوم االقتصادية

Engineering sciencesMSH1064العلوم الهندسية 

العلوم الطبية والصحية
Medical and health 

sciences
MSH1073

Sports ScienceMSH1083علوم الرياضة

نون العلوم الطبيعية واآلداب والف
Natural sciences, Arts and 

Literature
MSH1093

اللغةًاإلنجليزية: لغةًالدراسةً

مواعيد  التسجيل والقبول: خامس ا

مالحظاتإلىمنالعنوان

10/10/202224/10/2022التسجيل
عةًيغلقًالنظامًفيًتمامًالسا

بتوقيتًمس قطالثانيةًظهراًا

المرشحينإعالن 
سيةًالقبولًالموحدًعنًالمرشحينًللمنحًالدراسيعلنًمركز

2022نوفمبربعدًفرزًطلباتًالمتقدمينًوذلكًفيًشهرً
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منح(5)الماجستيرلدرجةالسعوديةالعربيةالمملكةمنالمقدمةالمنحعددإجمالييبلغ

امواالنتظالحضوربنظامالدراسةوتكونالتخصصات،مختلفعلىموزعةدراسية

.العملجهةمنالكليوالتفرغالجامعةبمقرالكلي

مميزات المنح: ثاني ا

عدد المنح ونظام الدراسة: أوال  

لدرجة الماجستير من المملكة العربية السعودية المنح المقدمة

شدهريًتشملًالمنحًالرسومًالدراسيةًللبرنامج،ًوبعضًالجامعداتًتقدومًبصدرفًمخصدص

.وتذكرةًسفرًسنويةًباإلضافةًإلىًالتأمينًالصحي

ةشروط إضافية لمنح المملكة العربية السعودي: ثالث ا

الممكنمنيوالتبهاااللتحاقالمرادبالجامعةوالتسجيلالقبولشروطاستيفاءضرورة1.

.للجامعةاإللكترونيةالبوابةطريقعنعليهااالطالع

بناءدراسيةالالمنحةلنيلالمناسبينالمرشحينالختيارالنهائيالقرارالجامعةتمتلك.2

.لهالمتقدمالتخصصفيالمانحةللجامعةالمعتمدةوالضوابطالشروطعلى
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الماجستير لدرجة السعوديةالمقدمة من المملكة العربية المنح: تابع

عدد المنحرمز البرنامجالمجاالت المعرفيةاسم الجامعة

أمًالقرىجامعة

جامعةًالملكًسعود

زجامعةًالملكًعبدالعزي

جامعةًالملكًفيصلً

MSS0012يقيةوالعلومًالتطبالهندسة

MSS0022الحاسبًاشلي

MSS0031الزراعة

البرامج المطروحة : رابع ا

مالحظاتإلىمنالعنوان

25/10/20225/11/2022التسجيل

يغلقًالنظامًفيًتمامً

الساعةًالثانيةًظهراًا

بتوقيتًمسقطً

إعالن المرشحين
اسيةًالقبولًالموحدًعنًالمرشحينًللمنحًالدرسيعلنًمركز

2022نوفمبربعدًفرزًطلباتًالمتقدمينًوذلكًفيًشهرً

إعالن المقبولين 
دراسيةًمركزًالقبولًالموحدًعنًالمقبولينًبالمنحًالسيعلن

بعدًاستلمًنتائجًالقبولًمنًالجهةًالمانحةً

مواعيد التسجيل والقبول: خامس ا



ة بالجامعات اليابانيكوربوريشن سوميتومو المقدمة من شركة شروط إضافية للبعثات : ثانيا  

ستيرالماجلدرجةكوربوريشنسوميتوموشركةمنالمقدمةالبعثاتعدداجمالييبلغ

ضورالحبنظامالدراسةوتكون،المطروحةالتخصصاتعلىموزعةدراسيةبعثات(4)

.العملجهةمنالكليوالتفرغالجامعةبمقرالكليواالنتظام

عدد البعثات ونظام الدراسة: أوال  

24

.سنة45عنالمتقدمعمريزيدأال1.

فيمرفقةوالالوزارةقبلمنبهابالدراسةموصىعاليتعليممؤسسةفيالدراسةتكونأن2.

.واالبتكارالعلميوالبحثالعاليالتعليملوزارةالرسمياإللكترونيالموقع

يفالواردللتخصصالمعرفيالمجالنفسفيدراستهالمرادالتخصصيكونأن3.

.للمتقدمالسابقةالشهادات

اللغةمستوىتحديداختبارفي(6.5)عنيقلالمعدلعلىحاصلاًالمتقدميكونأن4.

TOEFL(TOEFL)فييعادلهماأو(IELTS)االنجليزية PAPER – TOEFL

COMPUTER TOEFL IBTفييعادلهماأوPEARSON TEST OF ENGLISH –

ACADEMIC (PTE (A))).

االختبارةنتيجتكونأنعلىأعاله،ذكرماإالالمستوىتحديدفيآخراختباربأييعتدلن5.

.التسجيلبدءعندأشهرستةعنتقلاللمدةالمفعولسارية

فييعادلهماأو(4)من(2.8)عنالبكالوريوسشهادةفيللمتقدمالتراكميالمعدليقلأال6.

.األخرىالتعليميةاألنظمة

ادرةالص(البكالوريوسشهادة+الجامعيالدبلومشهادة)السابقةالشهاداتمعادلةتتمأن7.

العاليالتعليمبوزارةواالعترافالمؤهلتمعادلةدائرةقبلمنالسلطنةخارجمن

اًتحميلهايتموأنواالبتكار،العلميوالبحث عندالمعادلةفيديماوإرفاقالنظامفيإلكترونيا

.الموحدالقبولمركزموقعفيالتسجيل

.يزيةإرفاقًالسيرةًالذاتية،ًويحددًمنًخللهاًمكانًالعملًوالخبراتًالعمليةًباللغةًاالنجل. 6

.إرفاقًتقريرًمختصرًبخطةًالبحثًلدراسةًالماجستيرًباللغةًاإلنجليزية. 7

عات كوربوريشن بالجامسوميتوموشركة من البعثات المقدمة

لدرجة الماجستير اليابانية
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البرامج المطروحة : ثالثا  

عدد البعثاترمز البرنامجالتخصص باللغة االنجليزيةالتخصص باللغة العربية

Engineering InfrastructureSUM5001هندسة البنية التحتية

Industrial EngineeringSUM6001الهندسة الصناعية

Biomedical EngineeringSUM7001ةالهندسة الطبية الحيوي

International EconomySUM8001العالمياإلقتصاد 

كوربوريشنسوميتوموشركة من المقدمةالبعثات :تابع

لدرجة الماجستير بالجامعات اليابانية

مواعيد  التسجيل والقبول: رابعا  

مالحظاتإلىمنالعنوان

6/11/202219/11/2022التسجيل
عةًيغلقًالنظامًفيًتمامًالسا

بتوقيتًمس قطالثانيةًظهراًا

المرشحينإعالن 

ن يخضععععوالمسبببتوفونًلشبببروطًالبعثبببةًالمعلبببنًعنهببباًسبببوفً

لعباليًالتعلبيمًاووزارةمنًقبلًالجهةًالمانحةًلمقابلة شخصية

.قبولينليتمًاختيارًالمرشحينًالموالبحثًالعلميًواالبتكار

اللغةًاإلنجليزية: لغةًالدراسةً



منحًالماجستيرً



الدكتوراة من المملكة المغربية لدرجة المنح المقدمة

منحةً( 50)يبلغًإجماليًعددًالمنحًالمقدمةًمنًالمملكةًالمغربيةًلدرجةًالدكتوراةًً

.دراسيةًموزعةًعلىًمختلفًالتخصصات

عدد المنح ونظام الدراسة: أوال  

مميزات المنح: ثاني ا

ماليةالغمبأيتحملدونللبرنامجفقطالدراسيةالرسومتكاليفالدراسيةالمنحتغطي

رسوموأالصحيالتأمينرسومالسفر،تذاكرللطلبة،الشهريةالمخصصات:مثلأخرى

.وغيرهاالدراسيةالتأشيرةاستخراج

ةشروط إضافية لمنح المملكة المغربي: ثالث ا

:اليةيتطلبًتحقيقًالشروطًاإلضافيةًالتالدكتوراة،ًباإلضافةًإلىًالشروطًالعامةًللتقدمًلدرجةً

.السابقةالشهاداتفيالتخصصمعبدراستهالراغبالتخصصيتطابقأن1.

اإللكترونيلنظامافيتحميلهايتمأنعلىالمغربية،بالمملكةللتكوينالترشحاستمارةتعبئة2.

.التسجيلعند

.الرسالةبنظامالماجستيرمؤهلعلىحاصلاًالمتقدميكونأن3.

دراسةرةفتالعملجهةمنالكليالتفرغفيُشترطدراسيةمقرراتعلىيحتويالبرنامجكانإذا4.

.المقررات

ىالموصالعاليالتعليممؤسساتإحدىفيالدكتوراهبرنامجبدراسةالطالبالتحاقحالفي5.

أوكليالبالتفريغالعملجهةموافقةعلىالحصولبدونالبحثوبنظامالوزارةمنبهابالدراسة

مع،ُعمانسلطنةبداخلالتعليميةالمؤسساتإحدىمنأكاديميمشرفوجودفيشترطالجزئي

.السلطنةخلدااألكاديميالمشرفتعيينعلىالتعليميتينالمؤسستينموافقةعلىالحصولأهمية

ىالموصالعاليالتعليممؤسساتإحدىفيالدكتوراهبرنامجبدراسةالطالبالتحاقحالفي6.

الكلييغبالتفرالعملجهةموافقةعلىالحصولبدونالبحثوبنظامالوزارةقبلمنبهابالدراسة

علىفيجبُعمانسلطنةداخلالتعليميةالمؤسساتاحدىمنأكاديميمشرفعلىالحصولوعدم

ا30عددحضورالطالب ولطعلىموزعةالدراسةببلدالتعليميةالمؤسسةبمقراألقلعلىيوم 

.الدراسةسنوات

.المنحلهذهالترشحعندمسبقا ًمبدئيةقبوالتعلىللحاصلينأولويةتوجدال7.

27



العدد المطلوبرمز البرنامجالتخصص

PHM00110العلوم التربوية

PHM00210الدراسات اإلسالمية

PHM00310العلوم اإلدارية

PHM00410اللغة العربية وآدابها

PHM00510اتصال وإعالم

من المملكة المغربيةالمنح المقدمة: تابع

الدكتوراةلدرجة 

بولمواعيد  التسجيل والق: خامسا  

المطروحةالبرامج:رابعا  

28

مالحظاتإلىمنالعنوان

م19/6/2022م29/5/2022التسجيل
عةًيغلقًالنظامًفيًتمامًالسا

بتوقيتًمس قطالثانيةًظهراًا

إعالن المرشحين
عدًفرزًالقبولًالموحدًعنًالمرشحينًللمنحًالدراسيةًبسيعلنًمركز

2022طلباتًالمتقدمينًوذلكًفيًشهرًيوليوً

إعالن المقبولين 
عدًاستلمًمركزًالقبولًالموحدًعنًالمقبولينًبالمنحًالدراسيةًبسيعلن

نتائجًالقبولًمنًالجهةًالمانحةً

استكمال اجراءات 

التسجيل
إعلنًنتائجًالمقبولينًمباشرةًولمدةًأسبوعًعملًبعد



الدكتوراةمن الجمهورية االسترالية لدرجة المنح المقدمة

RIMTمنح جامعة 

RIMTشروط إضافية لمنح جامعة : ثالث ا

( 10)الدكتوراةًًاالستراليةًلدرجةً( RMIT)يبلغًاجماليًعددًالمنحًالمقدمةًمنًجامعةً

الكلي نظام الدراسة وفق االنتظاممنحًدراسيةًموزعةًعلىًمختلفًالتخصصات،ًويكونً

.فقط

مميزات المنح: ثاني ا

ماليةالغمبأيتحملدونفقطللبرنامجالدراسيةالرسومتكاليفالدراسيةالمنحتغطي

رسوموأالصحيالتأمينرسومالسفر،تذاكرللطلبة،الشهريةالمخصصات:مثلأخرى

.وغيرهاالدراسيةالتأشيرةاستخراج

اإلضافيةًيتطلبًتحقيقًالشروطالدكتوراة،ًباإلضافةًإلىًالشروطًالعامةًللتقدمًلدرجةً

:التالية

.معةالجاقبلمنالمطروحالدراسيالبرنامجمتطلباتلجميعالمتقدماستيفاء1.

اللغةمستوىتحديداختبارفي(6.5)عنيقلالمعدلعلىحاصال ًالمتقدميكونأن2.

الفرعيةالمهاراتمنمهارةكلفي(6)عنيقلالوبمعدل(IELTS)اإلنجليزية

(TOEFL)فييعادلهماأو(القراءة-الكتابة-االستماع-التحدث)لالمتحان

(TOEFL PAPER – TOEFL COMPUTER TOEFL IBT)،فييعادلهماأو

(PEARSON TEST OF ENGLISH – ACADEMIC (PTE (A)).

نتيجةتكونأنعلىأعاله،ذكرماإالالمستوىتحديدفيآخراختباربأييعتدلن3.

.التسجيلبدءعندأشهرستةعنتقلاللمدةالمفعولساريةاالختبار

أووريوسالبكالمرحلةخريجيمنالمتقدمينجميعاإلنجليزيةاللغةشرطمنيعفى4.

الواليات–لندانيوز-استراليا):اشتيةاإلنجليزيةباللغةالمتحدثةالدولمنالماجستير

عواماألخاللالتخرجسنةتكونأنشريطة،(المتحدةالمملكة–األمريكيةالمتحدة

.(م2022–م2018)األكاديمية

الدراسيةنحالملنيلالجامعةقبلمناالختيارعليهمسيقعالذينالمتقدمينعلىيجب5.

مبرنوفمنتصفأقصاهموعدفيوذلكالكليالتفرغبنظامبالدراسةااللتحاق

.الدكتوراةلبرامجم2022

عدد المنح ونظام الدراسة: أوال
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التخصصرمز البرنامجالجامعةاسم

RMITRMP01
يار يرجى الرجوع إلى الموقع اإللكتروني للجامعة الخت

الدكتوراةالتخصص المطلوب لدرجة 

((https://www.rmit.edu.au

راةالدكتومن الجمهورية االسترالية لدرجة المنح المقدمة

RIMTمنح جامعة 

مواعيد  التسجيل والقبول: خامس ا

البرامج المطروحة : رابع ا

مالحظاتإلىمنالعنوان

19/6/20227/7/2022التسجيل
عةًيغلقًالنظامًفيًتمامًالسا

بتوقيتًمس قطالثانيةًظهراًا

إعالن المرشحين
عدًفرزًالقبولًالموحدًعنًالمرشحينًللمنحًالدراسيةًبسيعلنًمركز

2022طلباتًالمتقدمينًوذلكًفيًشهرًيوليوً

إعالن المقبولين 
عدًاستلمًمركزًالقبولًالموحدًعنًالمقبولينًبالمنحًالدراسيةًبسيعلن

نتائجًالقبولًمنًالجهةًالمانحةً

استكمال اجراءات 

التسجيل
إعلنًنتائجًالمقبولينًمباشرةًولمدةًأسبوعًعملًبعد
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الدكتوراةمن الجمهورية التونسية لدرجة المنح المقدمة

وراهًًيبلغًاجماليًعددًالمنحًالمقدمةًمنًالمملكةًالجمهوريةًالتونسيةًلدرجةًالدكت

.منحةًدراسيةًموزعةًعلىًمختلفًالتخصصات( 13)

عدد المنح ونظام الدراسة: أوال  

مميزات المنح: ثاني ا

ماليةالغمبأيتحملدونللبرنامجفقطالدراسيةالرسومتكاليفالدراسيةالمنحتغطي

رسوموأالصحيالتامينرسومالسفر،تذاكرللطلبة،الشهريةالمخصصات:مثلأخرى

.وغيرهاالدراسيةالتأشيرةاستخراج

نسيةشروط إضافية لمنح الجمهورية التو: ثالث ا

:اليةيتطلبًتحقيقًالشروطًاإلضافيةًالتالدكتوراة،ًباإلضافةًإلىًالشروطًالعامةًللتقدمًلدرجةً

.وراةالدكتالتخصصًفيًشهادةًالماجستيرًمعًالتخصصًالمطلوبًفيًمرحلةًضرورةًتطابق1.

االختيارمعليهسيقعالذينللمرشحينللترسيمأجنبيطالبترشحطلباستمارةطلبسيتم2.

اً .الحقا

الحقا ًياراالختعليهمسيقعالذينللمرشحينالدكتوراهومخططالماجستيررسالةطلبسيتم.3

.الدكتوراةلمرحلة

سلطنةةلسفارالماجستيربحثرسالةإرسالالمرشحينعلىيجبالمنح،نتائجإعلنبعد.4

.التونسيةبالجمهوريةُعمان

.العربيةةباللغالدكتوراةلمرحلةالمترشحقِبلمنللدراسةالمقدمالبحثيالمخططيكونأن.5

.الرسالةبنظامالماجستيرمؤهلعلىحاصلاًالمتقدميكوننأ.6

دراسةةفترالعملجهةمنالكليالتفرغفيُشترطدراسيةمقرراتعلىيحتويالبرنامجكانإذا.7

.المقررات

31



الدكتوراةمن الجمهورية التونسية لدرجة المنح المقدمة

ونسيةشروط اضافية لمنح الجمهورية الت: ثالث ا/ تابع

32

الموصىًفيًإحدىًمؤسساتًالتعليمًالعاليالدكتوراةًفيًحالًالتحاقًالطالبًبدراسةًبرنامجً. 8

الكليًأوًبالدراسةًبهاًمنًالوزارةًوبنظامًالبحثًبدونًالحصولًعلىًموافقةًجهةًالعملًبالتفريغ

مان،ًمعًالجزئيًفيشترطًوجودًمشرفًأكاديميًمنًإحدىًالمؤسساتًالتعليميةًبداخلًسلطنةًعًُ

.داخلًالسلطنةأهميةًالحصولًعلىًموافقةًالمؤسستينًالتعليميتينًعلىًتعيينًالمشرفًاألكاديمي

الموصىالعاليالتعليممؤسساتإحدىفيالدكتوراةبرنامجبدراسةالطالبالتحاقحالفي.9

الكليفريغبالتالعملجهةموافقةعلىالحصولبدونالبحثوبنظامالوزارةقبلمنبهابالدراسة

جبفيُعمانسلطنةداخلالتعليميةالمؤسساتإحدىمنأكاديميمشرفعلىالحصولوعدم

لىعموزعةالدراسةببلدالتعليميةالمؤسسةبمقراألقلعلىيوما30عددحضورالطالبعلى

.الدراسةسنواتطول

أحدأوالفرعيةتخصصاتهأحدأوالقانونمجالفيالدكتوراةدراسةلمواصلةيشترط.10

اًيكونأنالمختلفةمجاالته أنعلى،والماجستيرالبكالوريوسمؤهليعلىبالحصولمسبوقا

اإلسلمية،ةالشريع،الحقوقالقانون،):فقطالتاليةالتخصصاتفيالبكالوريوسمؤهليكون

.(القضاءالدين،أصولوأصوله،الفقه

منالفترةخللصادرةتكونبحيثاإلصدارحديثةالعمليةالخبرةإرفاق.11

28/7/2022حتىو29/5/2022

.منحاللهذهالترشحعندمسبقا ًمبدئيةقبوالتعلىللحاصلينأولويةتوجدال.12



العدد المطلوبرمز البرنامجالتخصص

PHT0023الدراسات اإلسالمية

PHT0033العلوم اإلدارية

PHT0043اللغة العربية وآدابها

PHT0051اتصال وإعالم

PHT0063الدراسات القانونية

من الجمهورية التونسيةالمنح المقدمة

الدكتوراةلدرجة 

بولمواعيد  التسجيل والق: خامس ا

المطروحةالبرامج:رابع ا
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مالحظاتإلىمنالعنوان

13/7/202228/7/2022التسجيل
عةًيغلقًالنظامًفيًتمامًالسا

بتوقيتًمس قطالثانيةًظهراًا

إعالن المرشحين
عدًفرزًالقبولًالموحدًعنًالمرشحينًللمنحًالدراسيةًبسيعلنًمركز

2022طلباتًالمتقدمينًوذلكًفيًشهرًأغسطسً

إعالن المقبولين 
عدًاستلمًمركزًالقبولًالموحدًعنًالمقبولينًبالمنحًالدراسيةًبسيعلن

نتائجًالقبولًمنًالجهةًالمانحةً

استكمال اجراءات 

التسجيل
مباشرةًولمدةًأسبوعًعملًالمقبولينإعلنًنتائجًبعد

:مالحظة•

ثلثاءاليومالعاليالتعليمبياناتقاعدةفيالسجلتلتحديثموعدآخر-

.26/7/2022الموافق



الدكتوراةمن جمهورية مصر العربية لدرجة المنح المقدمة

منحً( 5)يبلغًاجماليًعددًالمنحًالمقدمةًمنًجمهوريةًمصرًالعربيةًلدرجةًالدكتوراهً

.دراسيةًموزعةًعلىًمختلفًالتخصصات

عدد المنح ونظام الدراسة: أوال  

مميزات المنح: ثاني ا
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راسبيةًالمنحةًتعفيًالطالبًمنًالرسومًالدراسيةًالمطالببًبهباًبالبدوالرًاالمريكبيًولكبنًهنباكًرسبومًد. 1

ىًتقدمًخرأخدماتًوأخرىًيقومًبسدادهاًالطالبًبالجنيهًالمصريًوهيًرسومًاستخراجًالبطاقةًالجامعيةًً

ببب.للطالببببًوفبببيًهبببذهًالحالبببةًيقبببومًبسبببدادهاًالطالببببًبنفسبببهًوالًيعفبببىًمنهببباً ةًالًنًالمبببنحًالدراسبببيأاًببببعلما

لهباًافيةضبإالبرامجًالجديدةًالمتخصصةًالتبيًتصبدرهاًالجامعباتًالمصبريةًوالتبيًيبتمًسبدادًرسبومًتشمل

.للرسومًالدراسيةبالجامعاتًالمصريةًباإلضافة

واذاًلببمًالببدكتوراة،ًسببنواتًدراسببيةًبالنسبببةًلمرحلببةً( 4)،ًولمببدة2023/2022ًتبببدأًالمنحببةًمببنًعببامً. 2

.يحصلًالطالبًعلىًالدرجةًفيًالمدةًالمحددةًللمنحةًيستكملًدراستهًعلىًحسابهًالخاص

مصددريةًالمنحددةًالًتشددملًالبددرامجًالجديدددةًالمتخصصددةًوالتدديًيددتمًسدددادًرسددومًإضددافيةًلهدداًبالجامعدداتًال. 3

.باإلضافةًللرسومًالدراسية

التديًيلتحدقًبهداًيقومًالطالبًبسدادًأيًرسومًأخرىًمترتبةًعليهًبالجنيهًالمصريًفيًالمؤسسةًالتعليمية. 4

.أوًفيًإدارةًالوافدينًبوزارةًالتعليمًالعاليًالمصرية

فدتحًملدفًبدإدارةًوذلدكًعدنًرسدومً(  جنيدهًمصدريًقابلدةًللزيدادة2360)يتحملًالطالبًدفعًمبلغًقددرهً. 5

.الوافدين

.يتحملًالطالبًأيةًمصاريفًأخرىًكمصاريفًالسكنًوتذاكرًالسفرًوالمواصلتًوغيرها6

شروط إضافية لمنح جمهورية مصر العربية: ثالثا  

:يجب على المتقدم استيفاء الشرطين أدناه قبل التقدم للتسجيل للمنح المذكورة

أنًيكونًالطالبًأنهىًإجراءاتًمعادلةًالمؤهلتًالسابقةًالخاصةًبهًمنًالمجلسًاألعلىًللجامعات.1

ىًالمصريةًبجمهوريةًمصرًالعربيةًويقدمًنسخةًمنًقراراتًالمعادلةًالصادرةًلهًمنًالمجلسًاالعل

بلًللجامعاتًالمصريةًللشهاداتًالحاصلًعليهاًسابقاًوأالًيكونًمحملًبموادًأوًبحثًتكميليًمنًق

.المجلسًاألعلىًللجامعاتًالمصرية

ميةًأنًيكونًالطالبًأنهىًإجراءاتًالتسجيلًعلىًموقعًادرسًفيًمصرًللقبولًبالجامعاتًالحكو. 2

،ًوسدادًالرسومًالدراسيةhttp://admission.study-in-egypt.gov.egًالمصريةًعبرًالموقعًالتاليً

التعليمًالمطلوبةًللتسجيلًعلىًالموقعًالمذكور،ًوأنًيكونًقدًحصلًعلىًقبولًمبدئيًوموافقةًوزارة

مًترشيحهًبالدراسةًالعاليًوالبحثًالعلميًبجمهوريةًمصرًالعربيةًعلىًقبولهًبالمؤسسةًالتعليميةًالتيًسيت

. بهاًوفقًالمؤسساتًوالتخصصاتًالمشارًاليهاًأدناه

http://admission.study-in-egypt.gov.eg/


35

ةشروط إضافية لمنح جمهورية مصر العربي: ثالث ا/تابع

اًالمسجلينالعمانيينللطلبةبالنسبة.3 ممن2022/2021األكاديميللعامالمصريةبالجامعاتحاليا

بسدادفعلمقاقدالمتقدميكونأنفيجبعليها،بالتنافسوالراغبينالمنحة،شروطعليهمتنطبق

اًاألكاديمي،العامهذاعنكاملةاًالدراسيةالرسوم العاممنابتداءًاسيكونللمنحةترشيحهبانعلما

.م2023/2022المقبلاألكاديمي

ترونيااللكالنظامعبردراسةمواصلةطلبتقديميشترطالدراسيةالمنحةعلىالحصولعند.4

/15اهاأقصفترةفيُعمانسلطنةفيواالبتكارالعلميوالبحثالعاليالتعليموزارةلموقع

بحثالبنظامالدكتوراةأمادراسية،مقرراتدراسةتتطلبالتيالدكتوراهلمرحلةم2022/سبتمبر

.م2023مارس31إلىفتكونفقط

مصريةالللجامعاتاألعلىالمجلسمنعليهماالحاصلوالماجستيرالبكالوريوسدرجتيمعادلة.5

حثبأوبموادتحميلالمعادلةبقراراتيكونالأنعلىلهما،الصادرةالمعادلةقراراتتحميلمع

.تكميلي

مصرمهوريةبجالعلميوالبحثالعاليالتعليموزارةوموافقةمبدئيقبولعلىحصلقديكونأن.6

والتخصصاتسساتالمؤوفقبهابالدراسةترشيحهسيتمالتيالتعليميةبالمؤسسةقبولهعلىالعربية

بأنهكليةالمنإفادةعلىيحصلالكليةذاتفيقبلمنبالفعلمسجلالطالبكانوإذاإليها،المشار

.2023/2022لعاممقيدزالماوأنهالسابقةالدراسيةالرسوملجميعومسددبهامقيد

موقعًإرفاقًمعادلةًالشهاداتًالدراسيةًمنًالمجلسًاألعلىًللجامعاتًالمصريةًوكذلكًالقبولًعلى.7

ادرسًفيًمصرًالخاصًبوزارةًالتعليمًالعاليًوالبحثًالعلميًالمصريةً

http://admission.study-in-egypt.gov.egًعندًالتقدمًللتسجيلًعبرًنظامًمركزًالقبول

الموحد

البرامج المطروحة : رابع ا

عدد المنحرمز البرنامجالجامعةالتخصص

PHE0011القاهرةالعمرانيالتخطيط

PHE0021كفرًالشيخيدالثروة السمكية والمصاعلوم

PHE0031عينًشمساآلثار

PHE0041االسكندريةوالفنادقالسياحة

PHE0051القاهرةاإلعالم

مواعيد  التسجيل والقبول: خامس ا

مالحظاتإلىمنالعنوان

27/7/202214/8/2022التسجيل
عةًيغلقًالنظامًفيًتمامًالسا

بتوقيتًمس قطالثانيةًظهراًا

إعالن المرشحين
عدًفرزًالقبولًالموحدًعنًالمرشحينًللمنحًالدراسيةًبسيعلنًمركز

2022أغسطسطلباتًالمتقدمينًوذلكًفيًشهرً

إعالن المقبولين 
عدًاستلمًمركزًالقبولًالموحدًعنًالمقبولينًبالمنحًالدراسيةًبسيعلن

نتائجًالقبولًمنًالجهةًالمانحةً

استكمال اجراءات 

التسجيل
إعلنًنتائجًالمقبولينًمباشرةًولمدةًأسبوعًعملًبعد

http://admission.study-in-egypt.gov.eg/


الدكتوراةمن الجمهورية االسترالية لدرجة المنح المقدمة

( لإلناث فقط) RIMTمنح جامعة 

RIMTشروط إضافية لمنح جامعة : ثالث ا

منحً( 8)الدكتوراةًاالستراليةًلدرجةً( RMIT)يبلغًاجماليًعددًالمنحًالمقدمةًمنًجامعةً

.ي فقطنظام الدراسة وفق االنتظام الكلدراسيةًموزعةًعلىًمختلفًالتخصصات،ًويكونً

مميزات المنح: ثاني ا

ماليةالغمبأيتحملدونفقطللبرنامجالدراسيةالرسومتكاليفالدراسيةالمنحتغطي

رسوموأالصحيالتأمينرسومالسفر،تذاكرللطلبة،الشهريةالمخصصات:مثلأخرى

.وغيرهاالدراسيةالتأشيرةاستخراج

:ةًالتاليةيتطلبًتحقيقًالشروطًاإلضافيالدكتوراة،ًباإلضافةًإلىًالشروطًالعامةًللتقدمًلدرجةً

.لإلناث فقطالمنحًمخصصةً. 1

فيةوالمدرجالجامعةقبلمنالمطروحالدراسيالبرنامجمتطلباتلجميعالمتقدمةاستيفاء.2

https://www.rmit.edu.auللجامعةاإللكترونيالموقع

ةاإلنجليزياللغةمستوىتحديداختبارفي(6.5)عنيقلالمعدلعلىحاصال ًالمتقدميكونأن.3

(IELTS)االستماع-التحدث)لالمتحانالفرعيةالمهاراتمنمهارةكلفي(6)عنيقلالوبمعدل

TOEFL)(TOEFL)فييعادلهماأو(القراءة-الكتابة- PAPER – TOEFL COMPUTER
TOEFL IBT)،فييعادلهماأو(PEARSON TEST OF ENGLISH – ACADEMIC (PTE (A)).

ساريةختباراالنتيجةتكونأنعلىأعاله،ذكرماإالالمستوىتحديدفيآخراختباربأييعتدلن.4

.التسجيلبدءعندأشهرستةعنتقلاللمدةالمفعول

ماجستيرالأوالبكالوريوسمرحلةخريجيمنالمتقدمينجميعاإلنجليزيةاللغةشرطمنيعفى.5

–مريكيةاألالمتحدةالواليات–نيوزلندا-استراليا):اشتيةاإلنجليزيةباللغةالمتحدثةالدولمن
.(م2022–م2018)األكاديميةاألعوامخاللالتخرجسنةتكونأنشريطة،(المتحدةالمملكة

.االنجليزيةباللغةالذاتيةالسيرةإرفاق.6

االلتحاقةالدراسيالمنحلنيلالجامعةقبلمناالختيارعليهنسيقعالذينالمتقدماتعلىيجب.7

.م2023فبرايرنهايةأقصاهموعدفيوذلكالكليالتفرغبنظامبالدراسة

علىناءبالدراسيةالمنحةلنيلالمناسباتالمترشحاتالختيارالنهائيالقرارالجامعةتمتلك.8

فياسبالمنالمشرفتوفرعلىوبناءالمترشحاتقبلمنالمقدمالبحثيالمخططلجودةتقييمها

.الدراسيالبرنامجمتطلباتلجميعالمترشحاتاستيفاءمدىوعلىالمترشحات،تخصص

عدد المنح ونظام الدراسة: أوال

36
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العددالتخصصرمز البرنامج

RMP01Information Systems1

RMP02Computer Science1

RMP03Information Security1

RMP04Information Technology1

RMP05Software Engineering1

RMP063جميعًالتخصصاتًالهندسيةًالتيًتطرحهاًالجامعة

راةالدكتومن الجمهورية االسترالية لدرجة المنح المقدمة

( لإلناث فقط) RIMTمنح جامعة 

مواعيد  التسجيل والقبول: خامس ا

البرامج المطروحة : رابع ا

مالحظاتإلىمنالعنوان

2/10/20229/10/2022التسجيل
عةًيغلقًالنظامًفيًتمامًالسا

بتوقيتًمس قطالثانيةًظهراًا

إعالن المرشحين
عدًفرزًالقبولًالموحدًعنًالمرشحينًللمنحًالدراسيةًبسيعلنًمركز

2022أكتوبرطلباتًالمتقدمينًوذلكًفيًشهرً
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  اإللكت  الموقعخاللمنالتخصصاتحولالتفاصيلمنمزيد عىلاإلطالعيمكن•
ون 

https://www.rmit.edu.auللجامعة



حكومة المجرلدرجة الدكتوراةمن المنح المقدمة

حكومة المجرشروط إضافية لمنح : ثالث ا

دراسيةًمنحةً( 15)الدكتوراةًيبلغًاجماليًعددًالمنحًالمقدمةًمنًحكومةًالمجرًلدرجةً

.نظام الدراسة وفق االنتظام الكلي موزعةًعلىًمختلفًالتخصصات،ًويكونً

مميزات المنح: ثاني ا

خصصوالمالصحيالتأمينالسكن،،الدراسيةالرسومتكاليفالدراسيةالمنحتغطي

.الشهري

عدد المنح ونظام الدراسة: أوال
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:ةًالتاليةيتطلبًتحقيقًالشروطًاإلضافيالدكتوراة،ًباإلضافةًإلىًالشروطًالعامةًللتقدمًلدرجةً

اًيتمًالتسجيلً. 1 .  عًالمتقدمينمنًخللًنظامًالدراساتًالعلياًبمركزًالقبولًالموحدًلجميالكترونيا

مركزًالقبولًمًنظاولنًيعتدًبأيًتسجيلًمباشرًعبرًالموقعًالرسميًللجهةًالمانحةًدونًالتسجيلًفيً

.الموحد

علىًمعدلًالًيقلًعنً. 2 يةًفيًاختبارًتحديدًمستوىًاللغةًاالنجليز( 6.0)أنًيكونًالمتقدمًحاصلًا

(IELTS )ًاوًماًيعادلهًفي(TOEFL( )TOEFL Paper -TOEFL COMPUTER TOEFL IBT.)

اً. يعتدًبأيًاختبارًآخرًفيًتحديدًالمستوىًإالًماًذكرًأعلهلنً. 3 لمدةًالًتقلًعلىًأنًيكونًصالحا

.وقتًبدءًالتسجيلأشهرعندًعنًستةً

األنظمةفييعادلهماأو4.0من2.3عنمؤهلآخرفيللمتقدمالتراكميالمعدليقلأال.4

.األخرىالتعليمية

قائمةضمنمنالجامعةأنمنالتأكديرجىالمجريةالجامعاتإحدىفيالتسجيلعند.5

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

اًالذاتية،السيرةإرفاق.6 .العمليةوالخبراتالعملمكانبهاموضحا

التعليميةةالمؤسسمقرفيالكليواالنتظامالكليالتفرغنظاموفقالعملجهةموافقةتكونأن.7

.الدراسةبلدفي

https://www.moheri.gov.om/
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البرامج المطروحة : رابع ا

حكومة المجر لدرجة الدكتوراةمن المنح المقدمة

المنحعدد رمز البرنامجالتخصص باللغة االنجليزيةالتخصص باللغة العربية

العلوم الزراعية واآلداب
Agricultural Sciences and 

Arts
PHH1002

HumanitiesPHH1011العلوم اإلنسانية

social sciencePHH1021العلوم االجتماعية

لومات علوم الكمبيوتر وتقنية المع
Computer science and 

information technology
PHH1032

Legal SciencesPHH1042العلوم القانونية 

Economic sciencePHH1052العلوم االقتصادية

Engineering sciencesPHH1062العلوم الهندسية 

العلوم الطبية والصحية
Medical and health 

sciences
PHH1071

Sports SciencePHH1081علوم الرياضة

ون العلوم الطبيعية واآلداب والفن
Natural sciences, Arts and 

Literature
PHH1091

اللغةًاإلنجليزية: لغةًالدراسةً

مواعيد  التسجيل والقبول: خامس ا

مالحظاتإلىمنالعنوان

10/10/202224/10/2022التسجيل
عةًيغلقًالنظامًفيًتمامًالسا

بتوقيتًمس قطالثانيةًظهراًا

المرشحينإعالن 
سيةًالقبولًالموحدًعنًالمرشحينًللمنحًالدراسيعلنًمركز

2022نوفمبربعدًفرزًطلباتًالمتقدمينًوذلكًفيًشهرً
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الدكتوراةلدرجة من المملكة العربية السعودية المنح المقدمة

منح(5)الدكتوراةلدرجةالسعوديةالعربيةالمملكةمنالمقدمةالمنحعدداجمالييبلغ

ظامواالنتالحضوربنظامالدراسةوتكونالتخصصات،مختلفعلىموزعةدراسية

.العملجهةمنالكليوالتفرغالجامعةبمقرالكلي

عدد المنح ونظام الدراسة: أوال  

مميزات المنح: ثانيا

صًتشببملًالمببنحًالرسببومًالدراسببيةًللبرنببامج،ًوبعببقًالجامعبباتًتقببومًبصببرفًمخصبب

.شهريًوتذكرةًسفرًسنويةًباإلضافةًإلىًالتأمينًالصحي

شروط إضافية لمنح المملكة العربية السعودية: ثالث ا

منتيوالبهاااللتحاقالمرادبالجامعةوالتسجيلالقبولشروطاستيفاءضرورة1.

.للجامعةاإللكترونيةالبوابةطريقعنعليهااالطلعالممكن

بناءالدراسيةةالمنحلنيلالمناسبينالمرشحينالختيارالنهائيالقرارالجامعةتمتلك.2

.لهالمتقدمالتخصصفيالمانحةللجامعةالمعتمدةوالضوابطالشروطعلى
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توراةالسعودية لدرجة الدكالمقدمة من المملكة العربية المنح: تابع 

عدد المنحرمز البرنامجالمجاالت المعرفيةاسم الجامعة

أمًالقرىجامعة

جامعةًالملكًسعود

زجامعةًالملكًعبدالعزي

جامعةًالملكًفيصلً

PHS0012قيةوالعلومًالتطبيالهندسة

PHS0022الحاسبًاشلي

PHS0031الزراعة

البرامج المطروحة : رابع ا

مالحظاتإلىمنالعنوان

25/10/20225/11/2022التسجيل

يغلقًالنظامًفيًتمامً

ًا الساعةًالثانيةًظهرا

بتوقيتًمسقطً

إعالن المرشحين
سيةًالقبولًالموحدًعنًالمرشحينًللمنحًالدراسيعلنًمركز

2022نوفمبربعدًفرزًطلباتًالمتقدمينًوذلكًفيًشهرً

إعالن المقبولين 
راسيةًبعدًمركزًالقبولًالموحدًعنًالمقبولينًبالمنحًالدسيعلن

استلمًنتائجًالقبولًمنًالجهةًالمانحةً

مواعيد التسجيل والقبول: خامس ا



كزًالقبولًيتمًالتسجيلًلجميعًالمنحًالدراسيةًعنًطريقًالموقعًااللكترونيًلمر

الموحدًكماًهوًموضحًادناه

يمكنًالدخولًللموقعًااللكترونيًلمركزًالقبولًالموحدًمنًخاللًالعنوانً

www.heac.gov.omمتصفحًكرومًبإستخدامًال(chrome    )

أماًفيًحالًفيًحالًالتسجيلًألولًمرةًيرجىًإختيارًزرًالتسجيلثمًاختيارًبرامجًالدراساتًالعلياً،ً

.حصولًالمتقدمًعلىًرقمًسريًمسبقا ،ًفيرجىًالضغطًعلىًرزًًدخول

لتسجيل للمنح الدراسية ااجراءات

الدخول إلى نظام القبول الموحد 
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http://www.heac.gov.om/


لصفر ايجب إزالة )في حال التسجيل ألول مرة بالنظام فيجب إدخال رقم البطاقة المدنية 

ل جديد ليظهر للمتقدم زر تسجي" بحث"ومن ثم الضغط على زر (في بداية الرقم المدني

التحقق من هوية المستخدم: أوال

منًثمًفتحًشاشةًإلدخالًالرقمًالمدنيًمرةًأخرىًوتاريخًالميالدًللمتقدم،ًًوسيتمً

كماًهوًمبينًادناهضغطًعلىًزرًعرضًالبياناتيتوجبًال

لًفيًحالةًواجهتكًمشكلةًفنيةًأثناءًاستخدامًالنظام،ًقمًبحذفًسج( مالحظة) 

(.History)المتصفحً
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يتيح في حال كون المتقدم قد سبق له الدخول وحفظ بعض البيانات، فإن النظام س

ظهر له خانة إلدخال الرقم المدني وتاريخ الميالد، وعند الضغط على زر بحث سي

.تسجيلزر متابعة التسجيل، حيث سيقوم النظام بإدخال المتقدم لمواصلة عملية ال

من هوية المستخدمالتحقق:أوال  تابع 
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لىوعالمدنية،األحوال...منالمتوفرةالشخصيةالبياناتللمتقدمتظهرسوف1.

.المطلوبوإرفاقاألخرىالبياناتاستكمالالمتقدم

.ويا ًيدإدخالهاالمتقدممنيُطلبسوفالشخصية،البياناتتوفرعدمحالفي2.

نًثمًالضغطًعلىًالمتقدمًالتأكدًمنًصحةًالبياناتًالشخصية،ًودبلومًالتعليمًالعامًوم3.

.حفظعلىًزر

فيًحالًعدمًاستكمالًجميعًالحقولًالمطلوبة،ًسوفًتظهرًرسالةًخطأًتُبين4.

بياناتًاستكمالًالنواقصًلحفظًالبًعلىًالمتقدمالمستنداتًالناقصة،ًوعليهًيج

.بطريقةًصحيحة

يثهاالتحقق من البيانات الشخصية وتحد: ثاني ا
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تحديث بيانات التواصل: ثالث ا

التأكدًمنًإدخالًجميعًبياناتًالتواصلًحسبًماًيظهرًفيالمتقدمًعلى

.الشاشة،ًومنًثمًالضغطًعلىًزرًحفظ
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تحديث بيانات العمل: رابع ا

يًيرجىًإدخالًجميعًبياناتًجهةًالعمل،ًوإرفاقًشهادةًالخبرةًحسبًماًيظهرًف

.الشاشة،ًومنًثمًالضغطًعلىًزرًحفظ

.قًماًيفيدًذلكًمنًوزارةًالعملارففعليهًإالًيعملًكونًالمتقدموفيًحالً
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تًالدراسيةًالمؤهال/ ينتقلًالنظامًبمقدمًالطلبًلشاشةًالتأكيدًعلىًبياناتًالمؤهل

.الضغطًعلىًزرًتأكيدالسابقةًويتمً

التحقق من بيانات المؤهالت الدراسية السابقة: خامس ا

فقًمعطياتًالمتقدمًتعبئةًبياناتًالمؤهالتًالسابقةًالحاصلًعليهاًوفيًحالةًالرفض،ًعلىً

.الضغط على زر حفظ،ًوإرفاقًالمستنداتًالمتعلقةًومنًثمًالتاليةالشاشة

ة يجب تحميل كشف العالمات كل صفح( مالحظة)

كشف درجات البكالوريوس )على حده 

3،2،1، .)..........

على غير صحيحة فينبغيةإذا كانت البيانات الظاهر

اته إدخال بيانعليهالمتقدم ضغط زر رفض، وحينها 

.الدراسية يدويا  
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لهًةمتاحالالمنحضمن)المتقدمًاختيارًالمنحةًالتيًيرغبًفيًالتسجيلًبهاًعلىً

  هذه الشاشة(وقتًالتسجيل
ف 

التحقق من بيانات الماجستير للمتقدمين للدكتوراه: تابع خامس ا

اختيار المنحة الدراسية المطلوبة: سادس ا

تًفيًهذهًالمتقدمًحاصلًعلىًشهادةًالماجستيرًفيجبًعليهًتعبئةًالخاناكونفيًحالً

.الصفحةًوإرفاقًالوثائقًالمتعلقةًبها
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لىًزرًالتخصصًالمطلوبًدراسته،ًومنًثمًالضغطًعويتوجبًعلىًالمتقدمًاختيارًالمؤهلً

.لشاشةًمعلوماتًالدراسةًالحاليةًوتحميلًالوثائقًاألخرىنتقاللال" حفظ"

اختيار المؤهل والتخصص المطلوب: سابع ا
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قتودراسيببرنامجملتحقا ًكانإذاالحاليةالدراسةبياناتإدخالالمتقدمعلى

اقإرفوكذلكالعمل،جهةموافقةسالةرعلىالحصولوتاريخبالمنحةالتسجيل

أسفلبالتعهدزرعلىالضغطثمالشاشة،فييظهرماوفقالمطلوبةالمستندات

.حفظزرثمومنالشاشة

تحديث بيانات الدراسة الحالية وتحميل الوثائق األخرى : ثامن ا
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تقرير بالبيانات والمستندات المدخلة: شاشة

االطالع على تقرير البيانات والمستندات المسجلة: تاسع ا

التحققًمنًبعدًإتمامًعمليةًالتسجيلًسيعرضًالنظامًجميعًبياناتًالتسجيلًللمراجعةًو

نهائيةًويتحملًصحةًالبياناتًالمسجلةًحيثًسيتمًاالعتمادًعليهاًفيًعمليةًالفرز،ًوتعتبر

.صحيحةمقدمًالطلبًتبعاتهاًالجزائيةًوذلكًفيًحالًتسجيلًمقدمًالطلبًلبياناتًغير
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علىًسيظهرًالنظامًللمتقدمًالرمزًالسريًوهوًماًيؤكدًإنتهاءًعمليةًالتسجيل،ًويجب

ةًادناه،ًكماًهوًمبينًفيًالشاشمكنًمنًالدخولًعلىًملفهًالحقا ًتالمتقدمًحفظًالرمزًلي

ا الحصول على الرمز السري: عاشر 
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