إعالن
يسر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار متمثلة بالمديرية العامة للبعثات أن تعلن عن طرح منح
دراسية مقدمة من جامعة ( )RMITاألسترالية لبرامج الماجستير والدكتوراه للعام األكاديمي2022م  ،فعلى
من يجد في نفسه الرغبة للترشح لهذه المنح التقدم بطلبه وفقا للتفاصيل المعلن عنها.
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 مميزات المنح:
تشمل المنح الدراسية تغطية تكاليف الرسوم الدراسية فقط للبرنامج دون تحمل أي مبالغ مالية أخرى مثل:
المخصصات الشهرية للطلبة ،تذاكر السفر ،رسوم التامين الصحي أو رسوم استخراج التأشيرة الدراسية
وغيرها.

 آلية التسجيل:
على جميع المترشحين التقدم بطلباتهم إلكترونيا ً من خالل نظام الدراسات العليا بمركز القبول الموحد.

 فترة التسجيل:
يتاح التسجيل اعتبارا ً من صباح يوم األحد الموافق2122/10/01 :م وحتى يوم الخميس الموافق:
2422/40/28م الساعة الثانية ظهرا ( )00.11بتوقيت مسقط.

 نظام الدراسة:
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نظام الدراسة وفق االنتظام الكلي فقط.

 شروط التقديم لمنح الدكتوراه:
عماني الجنسية.
 أن يكون المتقدم ُ أال يزيد عمر المتقدم عن ( )54سنة. استيفاء المتقدم لجميع متطلبات البرنامج الدراسي المطروح من قبل الجامعة. أن يكون المتقدم حاصالً على معدل ال يقل عن ( )5.4في اختبار تحديد مستوى اللغة اإلنجليزية( )IELTSوبمعدل ال يقل عن ( )5في كل مهارة من المهارات الفرعية لالمتحان (التحدث  -االستماع
 الكتابة  -القراءة) أو ما يعادله في (TOEFL PAPER – TOEFL COMPUTER ( )TOEFL ،)TOEFL IBTأو ما يعادله في (PEARSON TEST OF ENGLISH – ACADEMIC
))).(PTE (A
 لن يعتد بأي اختبار آخر في تحديد المستوى إال ما ذكر أعاله ،على أن تكون نتيجة االختبار ساريةالمفعول لمدة ال تقل عن ستة أشهر عند وقت بدء التسجيل.
 يعفى من شرط اللغة اإلنجليزية جميع المتقدمين من خريجي مرحلة البكالوريوس أو الماجستير من الدولالمتحدثة باللغة اإلنجليزية اآلتية (:استراليا -نيوزلندا – الواليات المتحدة االمريكية – المملكة المتحدة)،
شريطة أن تكون سنة التخرج خالل األعوام األكاديمية (8102م – 8188م).
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 معادلة الشهادات السابقة (شهادة البكالوريوس وشهادة الماجستير) الصادرة من خارج السلطنة من قبلدائرة معادلة المؤهالت واالعتراف بهذه الوزارة ،ويجب تحميلها إلكترونيا في النظام عند التسجيل في
موقع مركز القبول الموحد.
 يجب أن تكون الشهادات الصادرة من مؤسسات التعليم العالي الخاصة داخل السلطنة معتمدة وموثقة منقبل المديرية العامة للجامعات والكليات الخاصة ،ويجب إرفاق التصديق عند التسجيل في موقع مركز
القبول الموحد.
 ال يحق للمتقدم التنافس لنيل درجة علمية حاصل عليها مسبقاً. أال يكون المتقدم وقت التسجيل حاصالً على بعثة دراسية أو منحة من أي جهة أخرى لمرحلة الدكتوراه،وفي حال اكتشاف غير ذلك يعتبر التسجيل الغياً.

 شروط التقديم لمنحة الماجستير:
عماني الجنسية.
 أن يكون المتقدم ُ أال يزيد عمر المتقدم عن ( )54سنة. أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس. -استيفاء المتقدم لجميع متطلبات البرنامج الدراسي المطروح من قبل الجامعة.
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 أن يكون المتقدم حاصالً على معدل ال يقل عن ( )5.4في اختبار تحديد مستوى اللغة اإلنجليزية( )IELTSوبمعدل ال يقل عن ( )5في كل مهارة من المهارات الفرعية لالمتحان (التحدث  -االستماع
 الكتابة  -القراءة) ،أو ما يعادله في (TOEFL PAPER – TOEFL COMPUTER ( )TOEFL ،)TOEFL IBTأو ما يعادله في (PEARSON TEST OF ENGLISH – ACADEMIC
))).(PTE (A
 لن يعتد بأي اختبار آخر في تحديد المستوى إال ما ذكر أعاله ،على أن تكون نتيجة االختبار ساريةالمفعول لمدة ال تقل عن ستة أشهر عند وقت بدء التسجيل.
 يعفى من شرط اللغة اإلنجليزية جميع المتقدمين من خريجي مرحلة البكالوريوس من الدول المتحدثةباللغة اإلنجليزية اآلتية (:استراليا -نيوزلندا – الواليات المتحدة االمريكية – المملكة المتحدة) ،شريطة
أن تكون سنة التخرج خالل األعوام األكاديمية (8109م – 8188م).
 معادلة الشهادات السابقة (شهادة البكالوريوس) الصادرة من خارج السلطنة من قبل دائرة معادلةالمؤهالت واالعتراف بهذه الوزارة ،ويجب تحميلها إلكترونيا في النظام عند التسجيل في موقع مركز
القبول الموحد.
 يجب أن تكون الشهادات الصادرة من مؤسسات التعليم العالي الخاصة داخل السلطنة معتمدة وموثقة منقبل المديرية العامة للجامعات والكليات الخاصة ،ويجب إرفاق التصديق عند التسجيل في موقع مركز
القبول الموحد.
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 أن يحصل المتقدم على موافقة جهة العمل في حال كان المتقدم يعمل بإحدى المؤسسات الحكومية أوالخاصة بسلطنة عمان بحسب التفاصيل التي سترد أدناه
 ال يحق للمتقدم التنافس لنيل درجة علمية حاصل عليها مسبقاً. أال يكون المتقدم وقت التسجيل حاصالً على بعثة دراسية أو منحة من أي جهة أخرى لمرحلة الماجستير،وفي حال اكتشاف غير ذلك يعتبر التسجيل الغياً.

 المستندات المطلوبة لمرحلتي الدكتوراه والماجستير:
على المترشح تحميل المستندات اآلتية في النظام اإللكتروني لمركز القبول الموحد:
.0

صورة من جواز السفر ساري المفعول.

 .2نسخة من معادلة المؤهالت السابقة الصادرة من خارج السلطنة.
 .3نسخة من الشهادات الصادرة من مؤسسات التعليم العالي الخاصة داخل السلطنة معتمدة وموثقة من
قبل المديرية العامة للجامعات والكليات الخاصة وإرفاق التصديق عند التسجيل.
 .5خطاب عدم الممانعة من جهة العمل:
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 oفي حال كون المتقدم يعمل في القطاع الحكومي والشركات ذات المساهمة الحكومية ،عليه تقديم
خطاب عدم ممانعة للتنافس على المنح ،صادر من دائرة الموارد البشرية على أن يكون حديث
اإلصدار في وقت التسجيل.
 oفي حال كون المتقدم ال يعمل ،عليه تقديم خطاب من وزارة العمل يفيد بأنه ال يعمل ،على أن يكون
حديث اإلصدار في وقت التسجيل.
 oفي حال كون المتقدم يعمل في القطاع الخاص ،عليه تقديم خطاب من وزارة العمل يفيد بأنه يعمل
في القطاع الخاص مبين مكان العمل على أن يكون حديث اإلصدار في وقت التسجيل.
 .4شهادة اختبار تحديد مستوى اللغة اإلنجليزية ( )IELTSأو ما يعادله في (TOEFL ( )TOEFL
 ،)PAPER – TOEFL COMPUTER TOEFL IBTأو ما يعادله في (PEARSON
))) TEST OF ENGLISH – ACADEMIC (PTE (Aبحسب ما ذكر سابقا في شروط
التقديم.
 .5نسخة من المخطط البحثي المقدم للدراسة من قبل المترشح لمرحلة الدكتوراه.
 .7شهادة البكالـــوريوس (مترجمة باللغة اإلنجليزية) مرفقـًا بها كشف الدرجات المكتمــــل.
 .8شهادة الماجستير (مترجمة باللغة اإلنجليزية) مرفقـًا بها كشف الدرجات المكتمـــل.
 .9السيرة الذاتية باللغة اإلنجليزية.

 تنويه:
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تنوه الوزارة على ضرورة مراعاة الدقة عند تحميل الوثائق إلكترونيا ً وباألخص في الجوانب التالية:
 oتحميل المستندات بصيغة ( )PDFفقط ال غير على أال يتجاوز حجم كل ملف عن (.)512 KB
 oتحميل كل وثيقة في المكان المخصص لها.
 oتوفير البيانات الصحيحة عن مقدم الطلب ومؤهالته الدراسية وخبراته العملية.

 مالحظات:
 .0تمتلك الجامعة القرار النهائي الختيار المترشحين المناسبين لنيل المنحة الدراسية بناء على تقييمها
لجودة المخطط البحثي المقدم من قبل المترشحين وبناء على توفر المشرف المناسب في تخصص
المترشحين ،وعلى مدى استيفاء المترشحين لجميع متطلبات البرنامج الدراسي.
 .2يجب على المتقدمين الذين سيقع عليهم االختيار من قبل الجامعة لنيل المنح الدراسية االلتحاق بالدراسة
بنظام التفرغ الكلي وذلك في موعد أقصاه منتصف نوفمبر 8188م.
 .3في حالة ورود أي خطأ في طريقة تحميل الوثائق المشار اليها أعاله أو نقص المستندات المحملة بالنظام،
فإن اللجنة المختصة بفرز الطلبات لن تتحمل مسؤولية ذلك ،ويعتبر الطلب غير مستوفٍ .
 .5تعتبر المنحة ملغية إذا ثبت مخالفة الشروط الواردة في هذا اإلعالن.
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 .4في حال انسحاب المترشح من المنحة بعد الحصول عليها سيتم استبعاده من التقدم لهذه المنح لعامين
متتاليين.

قبول الطلب من قبل الوزارة ال يعتبر حصول المتقدم على المنحة حيث أن القرار النهائي الختيار المتقدمين
المناسبين لنيل المنحة الدراسية هو من حق الجامعة المانحة وذلك بنا ًء على ما جاء أعاله ،كما سيمر الطلب
عبر مرحلة التدقيق من قبل المختصين بالوزارة .وبعد التأكد من استيفاء الشروط المحددة للتقدم للمنحة
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 ً بأن على المتقدمين الصادرة شهاداتهم من خارج السلطنة معادلة جميع مؤهالتهم
األكاديمية من قبل دائرة المعادلة واالعتراف بالوزارة ،وفي حال اتضح عدم معادلة أي مؤهل من مؤهالتهم
فيعتبر تسجيلهم ملغيًا بشكل تلقائي.

ولمزيد من االستيضاح يرجى التواصل مع مركز االتصال بالوزارة على رقم الهاتف ( )25350900والذي
سيستقبل االستفسارات من الساعة الثامنة صباحا ً وحتى الساعة الثانية ظهرا خالل األيام من األحد إلى الخميس.

تتمنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار التوفيق لجميع المتقدمين.
|Page9

