إعالن بعثات الربنامج الوطين للدراسات العليا للعام األكادميي (2020 / 2019م)
يهدددا الربنددامج الددوطين للدراسددات العليددا إىل تأهيددا الاددوادر العمانيددأ اكادمييدددا مدد
قبدددا ارقدددع ا امعدددات العاخيدددأ ا الألوللدددات ات األ لويدددأ الوطنيدددأ حرصد ددا مد د ةار
الألعلددي العددالي علددع متاددا اخألمدددما م د اللددول علددع اعلددع اةددربات األكادمييددأ م د تل د
ا امعدداتف دمددد دددأل اجملددال امددامه للولددول علددع قبددول غدد مشددر و دمدددا للألوللددات
اخدرجدددأ ا هدد ا اإعدددالن مدد قاامدددأ ا امعدددات اخوألدددار مدد قبدددا الدددوةار دددم تلدددني
(شدددنغهاي) لعدددام 2018م اخوصدددي للدراسدددأ بهدددا مدد قِبدددا هدد ا الدددوةار ف إعطدددال الةرصدددأ
للدددراغبا ا الألمددددم للربندددامج لالسدددألعداد الألدددام لدددن مد د حيددد الألواصدددا مددد ا امعدددات،
إجيددداد المبدددول اخناسد د ا الألوللدددات اخطر حدددأ طِبمددددا لآلليدددأ اخألبعدددأ الدددوارد ا هددد ا
اإعدددالن سدددوا يبددددا الألسدد يا دد ا البعثدددات عدددرب نظدددام الدراسدددات العليدددا مبوقدد مركدد
المبددول اخوحددد إلارت ني ددا مي د اجملددا ت اخدرجددأ طددي ه د ا اإعددالن ،ل د حس د اخواعيددد
اخدرجأ ادناا:
العنوان

م

اىل

مالحظات

تاريخ الألس يا

2018/12/15م

2019/3/30م

يغلق نظام الألس يا اإلارت ني
مبرك المبول اخوحد ا متام الساعأ
الثانيأ ظهراً بألاريخ
2019/3/30م

إعالن النألااج
دأل باب
الألظلمات
إعالن نألااج
الألظلمات

2019/5/30م

2019/6/1م

2019/6/14م

2019/7/14م
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يغلق باب الألظلمات بالنظام
اإلارت ني مبرك المبول اخوحد ا
متام الساعأ الثانيأ ظهراً بألاريخ
2019/6/14م
قرارات نأ الألظلمات نهاايأ
رجعأ ديها

علمدددا بددأن عمليددأ الةددرة لددربامج اخاجسددأل الدددكألوراا للم ددا ت كادددأ سددألاون عدد طريددق
نددأ صأللددأ بددالوةار  ،عدددا الألوللددات الطبيددأ دسددوا تاددون م د قبددا نددأ صأللددأ ا
اجمللس العماني لالخأللاصات الطبيأ
كدد ل ددد ن تةاصدديا هدد ا البعثددات الدد هددي جدد ل يأل دد ا مدد هدد ا اإعددالن مدرجددأ
مبوقد د مركد د المبدددول اخوحدددد  ، www.heac.gov.omإ تندددوا الدددوةار ميد د
الدددراغبا للألمددددم د د ا البعثدددات قدددرال الشدددر و اةاصدددأ بهد د ا البعثدددات اخدرجدددأ
بالشددطر الثددا ني دد ا اإعددالن حسدد مددا هددو مشددار إليددن اعددالا بددألمع ف كونهددا سددألاون
الةاصا ا حلو علع ه ا البعثات م عدمن
علددع عي د الددراغبا الألنددادس علددع هدد ا البعثددات الألس د يا إلارت ني ددا ع د طريددق مركدد
المبدددول اخوحدددد ددددق مدددا هدددو مشدددار إليدددن با دددد ل اعدددالا مددد خدددالل الوصدددلأ اآلتيدددأ:
https://apps.heac.gov.om:888/PGStudent/faces/Verify_Registration

خ يدددد مد د اخعلومدددات يرجدددع الألواصدددا مد د مركد د ا تلدددال بدددالوةار علدددع رقد د ا دددات
( )24340900الدد د ي سيسددددألمبا اسألةسدددداراتا مدد د السدددداعأ الثامنددددأ صددددباحاً حألددددع
الساعأ الثانيأ ظهراً

شر و الألمدي خرحلأ الدكألوراا:
 ان ياون اخألمدم عُماني ا نسيأ ا ي يد عمر اخألمدم علع  45سنأ ان تددأل معادلددأ الشددهادات السددابمأ (شددهاد اخاجسددأل ش شددهاد الباددالوريوا) اللددادرمدد خددارس السددلطنأ مدد قبددا دااددر اخعادلددأ ا عددرتاا بددوةار الألعلددي العددالي ،ان
يأل حتميلها إلارت نياً ا النظام عند الألس يا
 ان تادددون الشدددهادات اللدددادر مد د معسسدددات الألعلدددي العدددالي اةاصدددأ داخدددا السدددلطنأمعألمدددد موثمدددأ مد د قبدددا اخديريدددأ العامدددأ لل امعدددات الاليدددات اةاصدددأ ،ان يدددأل
إرداق الأللديق عند الألس يا
 ان يادددون اخألمددددم ألحدددد الألوللدددات األكادمييدددأ شددداغالً إحددددا الوظددداا األكادمييدددأب حددددا معسسات الألعليد العالدي الاوميدأ ا اةاصدأ بالسلطندددأ
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ال إحددددا الوظددداا الرتبويدددأ
ان يادددون اخألمددددم ألحدددد الألوللدددات الرتبويدددأ شددداغ ً
ب حدا معسسات الألعلي د ن ا امعي الاوميأ ا اةاصأ بالسلطنأ
ان ياددددون اخألمدددددم ألحددددد الألوللددددات األمنيددددأ شدددداغالً إحدددددا الوظدددداا ب حدددددا
اخعسسات ا منيأ الاوميأ بالسلطنأ
ا ياددون اخألمددددم قدددل الألسدد يا حاصددالً علدددع بعثدددأ دراسددديأ مدد الدددددعات السدددابمأ
دد ا الربنددامج ،ا اي بعثددأ دراسدديأ ا منوددأ مدد اي جهددأ خرحلددأ الدددكألوراا ،ا حددال
ثبوت غ ل دسيأل إلغال البعثأ
مياد د للطلبدددأ اخلدددألوما بالدراسدددأ علدددع السددداب اةدددا اخنطبمدددأ علددديه كاددددأ
ا شددرتاطات اخو ددوأ ا هدد ا اإعددالنف الألمدددم للألنددادس علددع اللددول للبعثددأ ،علددع
ان يادددون الألولدددم ا امعدددأ مدد دددم الألوللدددات ا امعدددات اخعألمدددد للربندددامج
دد ا العدددام ،اخسددألندات اخردمدددأ حديثدددأ اإصدددار (موادمدددأ رادديس الوحدددد للعددداملا
بالمطدددا الادددومي الشدددركات ات اخسددداهمأ الاوميدددأ ،خطددداب مد د هيئدددأ سد د ا
الموا العاملأ للعاملا بالمطا اةا لغ العاملا)
تمبدددا طلبدددات الطلبد دأ اجمليددددي مد د خرجيدددي البادددالوريوا ممد د انهدددوا دراسدددأله ا
العددددام األكددددادميي 2019/2018م متانددددوا مدددد اللددددول علددددع قبددددول لدراسددددأ
الددددكألوراا نظدددراً لألةدددوقه العلمدددي مباشدددر د ن اللدددول علدددع اخاجسدددأل علدددع ان
تاددون اخعسسددأ الألعليميددأ ددم الماامددأ اخعألمددد دد ا الربنددامج ،دددق الألوللددات
ا شددرتاطات اخعلدد عنهددا ا ي يددد عمددر اخألمدددم علددع  25عامدداً ،ا ياددون موظةدددا
ا اي م المطاعا العام ا اةا
جيوة للمألمدم الألنادس لنيا درجأ علميأ سبق حلولن عليها
جيدددد د تمدددددددي قبددددددول غدددد د مشددددددر و حدددددددي اإصدددددددار للعددددددام األكددددددادميي
2020/2019م
جيدد ان ياددون المبددول اخمدددم قبددو ً ر يدددا صددادرا مدد قبددا ا امعددأ ،علددع ان يدد كر
بدددن الدرجدددأ العلميدددأ الألولدددم ،شدددريطأ ان يادددون الألولدددم مطدددابق للألولدددم
اخدددرس اطدداب الرتشددي مدد قبددا جهددأ العمددا العددام األكددادميي لبدددل الدراسددأ ،مدد
كددر عنددوان حبدد الدددكألوراا ا المبددول اخردددق عنددد الألس د يا ،إ يعألددرب الطلدد غدد
مسألواٍ
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جي د اللددول علددع قبددول غ د مشددر و ا احددد م د الألوللددات اخطر حددأ ا هدد ا
اإعدددالن مددد إحددددا ا امعدددات اخوألدددار مددد قبدددا هددد ا الدددوةار دددم تلدددني
(شدددنغهاي) لعدددام 2018م ،اخردمدددأ ا اؤهدددا طدددي هددد ا ا عدددالن طبمًدددا للشدددر و
الدددوارد ديدددن ،شدددريطأ ان تادددون الدراسدددأ باللغدددأ اإجنلي يدددأ ،ا حدددال تدددبا بعدددد
اللدددول علدددع البعثدددأ ان الدراسدددأ سدددألاون بغد د اللغدددأ اإجنلي يدددأ ،دد د ن الدددوةار لد د
تألوما دراسأ اللغأ مهما كانل األسباب
جيدد ان يألضدددم الطلدد قبدددو ً غدد مشدددر و احدددد دمدد  ،مدد معسسدددأ تعليميدددأ
احد م اخعسسات اخردمأ طي ه ا اإعالن إ سوا يعألرب الطل ملغيا
جي ان ياون نظام الدراسأ دق ا نألظام الالي ،ل يمبا بغ ل
جيدد ان يدد كر ا المبددول بددأن اخرتشدد حاصددا علددع قبددول غدد مشددر و ،لدد يمبددا
بغ ل
سددديأل إلغدددال اي طلدد ٍ يألضدددم إردددداق قبدددول مدد معسسدددأ تعليميدددأ ،اخأليدددار مسدددمع
معسسأ تعليميأ اخرا ا النظام مغاير للمعسسأ اخدرجأ بالمبول اخردق
لد د يدددأل النظدددر ا اي قبدددول يألضدددم دراسدددأ تأهيليدددأ قبدددا البددددل بدراسدددأ درجدددأ
الدكألوراا سيعألرب الطل غ مسألواٍ لشر و الألنادس للربنامج
الألأكددد مدد اخأليددار الرمدد اللددوي للربنددامج اخطلددوب الةئددأ اخطلوبددأ حيدد سدديأل
اسألبعاد الطلبات ال ينطبق عليها اشرتاطات اإعالن
لدد يعألدددد بدددأي قبدددول لدرجدددأ الددددكألوراا مدددا ك ياد د ددددق دد الدددد ( )PHDدمد د
للألوللددات اخعلد عنهددا كادددأ ،علددع سددبيا اخثددال لدديس اللددر ( EdD - DBA
 ،)– EngDلدد ينظددر ألي طلدد للدرجددأ العلميددأ اخشددار إليهددا مردددق بددن قبددول
صال خا رد اعالا
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شر و الألمدي خرحلأ اخاجسأل :
 ان ياون اخألمدم عُماني ا نسيأ ا ي يد عمر اخألمدم علع  45سنأ ان تددددأل معادلددددأ الشددددهادات السددددابمأ (شددددهاد الباددددالوريوا) اللددددادر مدد د خددددارسالسددلطنأ م د قبددا دااددر اخعادلددأ ا عددرتاا بددوةار الألعلددي العددالي ،ان يددأل حتميلددها
إلارت نياً ا النظام عند الألس يا ا موق مرك المبول اخوحد
 جيددد ان تادددون الشدددهادات اللدددادر مددد معسسدددات الألعلدددي العدددالي اةاصدددأ داخددداالسدددلطنأ معألمدددد موثمدددأ مدد قبدددا اخديريدددأ العامدددأ لل امعدددات الاليدددات اةاصدددأ،
جي إرداق الأللديق عند الألس يا ا موق مرك المبول اخوحد
ال إحددددا الوظددداا الرتبويدددأ
 ان يادددون اخألمددددم ألحدددد الألوللدددات الرتبويدددأ شددداغ ًب حدا معسسات الألعلي الاوميأ ا اةاصأ بالسلطنأ
 ان ياددددون اخألمدددددم ألحددددد الألوللددددات األمنيددددأ شدددداغالً إحدددددا الوظدددداا ب حدددددااخعسسات ا منيأ الاوميأ بالسلطنأ
 ا ياددون اخألمددددم قدددل الألسدد يا حاصددالً علدددع بعثدددأ دراسددديأ مدد الدددددعات السدددابمأدد ا الربندددامج ،ا اي بعثدددأ دراسددديأ ا منودددأ مدد اي جهدددأ اخدددرا خرحلدددأ اخاجسدددأل ،
ا حال اكألشاا غ ل دسألعألرب البعثأ ملغيأ
 مياد د للطلبدددأ اخلدددألوما بالدراسدددأ علدددع السددداب اةدددا اخنطبمدددأ علددديه عيد دا شدددرتاطات اخو دددوأ ا هدد ا اإعدددالنف الألمددددم للألندددادس للولدددول علدددع البعثدددأ علدددع
ان يادددون الألولدددم ا امعدددأ مدد دددم الألوللدددات ا امعدددات اخعألمدددد للربندددامج
دد ا العدددام ،اخسددألندات اخردمدددأ حديثدددأ اإصدددار (موادمدددأ رادديس الوحدددد للعددداملا
بالمطدددا الادددومي الشدددركات ات اخسددداهمأ الاوميدددأ ،خطددداب مد د هيئدددأ سد د ا
الموا العاملأ للعاملا بالمطا اةا لغ العاملا)
 حيق للمألمدم الألنادس لنيا درجأ علميأ سبق حلولن عليها جيدددد د تمدددددددي قبددددددول غدددد د مشددددددر و حدددددددي اإصدددددددار للعددددددام األكددددددادميي2020/2019م
 جيدد ان ياددون المبددول اخمدددم قبددو ً ر يدد ًا مدد قبددا ا امعددأ ،لدد يمبددا المبددول اصيغأ بريد إلارت ني ا غ ل  ،ا حال تمدي غ ل يعألرب الطل ملغياً
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جي د اللددول علددع قبددول غ د مشددر و ا احددد م د الألوللددات اخطر حددأ ا هدد ا
اإعدددالن ،مددد إحددددا ا امعدددات اخوألدددار مد د قبدددا هد د ا الدددوةار دددم تلدددني
(شدددنغهاي) لعدددام 2018م ،اخردمدددأ ا اؤهدددا طدددي هددد ا اإعدددالن طبمًدددا للشدددر و
الدددوارد ديدددن ،شدددريطأ ان تادددون الدراسدددأ باللغدددأ اإجنلي يدددأ ،ا حدددال تدددبا بعدددد
اللدددول علدددع البعثدددأ ان الدراسدددأ سدددألاون بغد د اللغدددأ اإجنلي يدددأ ،دد د ن الدددوةار لد د
تألوما دراسأ اللغأ مهما كانل األسباب
جيدد ان ياددون المبددول اخمدددم قبددو ً ر يدداً صددادرا مدد قبددا ا امعددأ ،علددع ان يدد كر
بدددن الدرجدددأ العلميدددأ الألولدددم ،شدددريطأ ان يادددون الألولدددم مطدددابق للألولدددم
اخدددرس اطدداب الرتشدددي مدد قبددا جهدددأ العمددا العددام األكدددادميي لبدددل الدراسددأ ،إ
يعألرب الطل غ مسألواٍ
جيد د ان يألضدددم الطلد د قبدددو ً غد د مشدددر و احدددد دمد د مد د معسسدددأ تعليميدددأ
احد م اخعسسات اخردمأ طي ه ا اإعالن إ سوا يعألرب الطل ملغيا
جيدد ان يدد كر ا المبددول بددأن اخرتشدد حاصددا علددع قبددول غدد مشددر و ،لدد يمبددا
بغ ل
جي ان ياون نظام الدراسأ دق ا نألظام الالي ،ل يمبا بغ ل
سددديأل إلغدددال اي طلدد ٍ يألضدددم إردددداق قبدددول مدد معسسدددأ تعليميدددأ ،اخأليدددار مسدددمع
معسسأ تعليميأ اخرا ا النظام مغاير للمعسسأ اخدرجأ بالمبول اخردق
لد د يدددأل النظدددر ا اي قبدددول يألضدددم دراسدددأ تأهيليدددأ قبدددا البددددل بدراسدددأ درجدددأ
اخاجسأل  ،سيعألرب الطل غ مسألواٍ لشر و الألنادس للربنامج
جي د إرددداق عي د كشددوا الدددرجات ا حددال كددان اخألمدددم حاصددا علددع درجددأ الدددبلوم
ا دددامعي ا ً مد د ثد د اصدددا دراسدددألن للبادددالوريوا ،ا حدددال عددددم إردددداق كشدددوا
الدددددرجات للدددددرجألا العلميددددألا معددددداف يعألددددرب الطلدد د غدد د مسددددألواٍ شددددرتاطات
الربنامج
الألأكددد م د اخأليددار الرم د اللددوي للربنددامج اخطلددوب الةئددأ اخطلوبددأف حي د سدديأل
اسألبعاد الطلبات ال ينطبق عليها اشرتاطات اإعالن
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شر و الألمدي للألوللات الطبيأ (ال مالأ-الشهاد الألولليأ)
 ان ياون اخألمدم عماني ا نسيأ ا ي يد عمر اخألمدم علع  45سنأ معادلددأ الشددهادات األكادمييددأ السددابمأ اللددادر مدد خددارس السددلطنأ مدد قبددا دااددراخعادلددأ ا عددرتاا بددوةار الألعلددي العددالي ،جيدد حتميلددها إلارت نيدداً ا النظددام عنددد
الألس يا
 ان تادددون الشدددهادات اللدددادر مد د معسسدددات الألعلدددي العدددالي اةاصدددأ داخدددا السدددلطنأمعألمدددد موثمدددأ مد د قبدددا اخديريدددأ العامدددأ لل امعدددات الاليدددات اةاصدددأ ،ان يدددأل
إرداق الأللديق عند الألس يا
 ان ياددددون اخألمدددددم شدددداغالً إحدددددا الوظدددداا الطبيددددأ ب حددددددددا اخعسسددددات الطبيددددأالاوميأ بالسلطندددأ
 ان يادددون اخألمددددم ألحدددد الألوللدددات الطبيدددأ اخسددداعد شددداغالً إحددددا الوظددداا اات اجملددددال ب حدددددا اخسألشددددةيات اخرجعيددددأ ا اخعاهددددد اللددددويأ خددددد تمددددا عدد د
سنألا
 ا ياددون اخألمددددم قدددل الألسدد يا حاصددالً علدددع بعثدددأ دراسددديأ مدد الدددددعات السدددابمأا الربنامج ،ا اي بعثأ ا منوأ دراسيأ م اي جهأ
 ميادد للطلبدددأ اخلدددألوما بالدراسدددأ علدددع السددداب اةدددا  ،اخنطبمدددأ علددديه عيددا شدددرتاطات اخو دددوأ ا هدد ا اإعدددالنف الألمددددم للألندددادس للولدددول علدددع البعثدددأ علدددع
ان يادددون الألولدددم ا امعدددأ مدد دددم الألوللدددات ا امعدددات اخعألمدددد للربندددامج
دد ا العدددام ،اخسددألندات اخردمدددأ حديثدددأ اإصدددار (موادمدددأ رادديس الوحدددد للعددداملا
بالمطدددا الادددومي الشدددركات ات اخسددداهمأ الاوميدددأ ،خطددداب مد د هيئدددأ سد د ا
الموا العاملأ للعاملا بالمطا اةا لغ العاملا)
 ان ياددون اخألم ددم حاص دالً علددع قبددول غ د مشددر و ألحددد الألوللددات اخطر حددأ طدديه د ا اإعددالن عنددد الألس د يا ،حتميلددن ا نظددام مرك د المبددول اخوحددد عنددد الألس د يا،
شدددريطأ ان تادددون الدراسدددأ باللغدددأ اإجنلي يدددأ ،ا حدددال تدددبا بعدددد اللدددول علدددع
البعثدددأ ان الدراسدددأ سدددألاون بغدد اللغدددأ اإجنلي يدددأف ددد ن الدددوةار لدد تألومدددا دراسدددأ
اللغأ مهما كانل األسباب
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 جيدد حتميددا خطدداب عدددم ممانعددأ للألنددادس علددع هدد ا البعثددات صددادر مدد رادديسالوحددد دددق مددا هددو مشددار إليددن حمدددا طددي هدد ا اإعددالن ا نظددام الألسدد يا مبركدد
المبول اخوحد عند الألس يا
 الألأكددد م د اخأليددار الرم د اللددوي للربنددامج اخطلددوب الةئددأ اخطلوبددأف حي د سدديألاسألبعاد الطلبات ال ينطبق عليها اشرتاطات اإعالن
شر و اخةا لأ:
ا حدددال ةيددداد عددددد اخألمددددما اخسدددألودا للشدددر و اخدد كور عدد عددددد اخماعدددد اخوللدددأ
لاددا ختلددمف د د ن األ لويددأ تاددون دم ددا للمعدداي الألاليددأ جمألمعددأ ،علددع ان يألةددا ت الثمددا
الندددوعي لادددا معيدددار حبسد د اهميألدددن ،جيدددري الألعدددب عندددن بنسدددبأ مئويدددأ مد د جممدددو
اخعدداي األربعددأ الددوارد كرهددا ديمددا بعددد ،تاددون اخةا ددلأ حبسدد الميمددأ اإعاليددأ الدد
حيلا عليها اخرتش بنال علع ما يلي- :
ا ً :ترتيد د ا امعدددأ اخمبدددول بهدددا اخرتشد د  :ان تادددون دددم قاامدددأ ا امعدددات اخوألدددار ا
تلددني (شددنغهاي) لعددام 2018م اخوصددع بالدراسددأ بهددا اخعلدد عنهددا مدد قبددا الددوةار ،
يادددون الثمدددا الدددوةني دد ا اخعيدددار  %50مدد الميمدددأ اإعاليدددأ ،تألةدددا ت قيمدددأ اخةا دددلأ
ا اخعيار دق ترتي ا امعأ اخمبول بها اخرتش ا الماامأ اخشار إليها
ثاني داً :مسددألوا ا امعددأ اخألوددرس منهددا اخرتش د دمددا آلخددر معهددا لأللددني (شددنغهاي) لعددام
2018م حبيدد ياددون الثمددا الددوةني دد ا اخعيددار  %15مدد الميمددأ اإعاليددأ للمةا ددلأ
اخشار إليها اعالا.
ثالثدداً :اخعددددل الرتاكمدددي آلخدددر شدددهاد جامعيدددأ حلدددا عليهدددا اخرتشدد ددددق نظدددام النمددداو
الرتاكميدددأ ا مدددا يعاد دددا ا األنظمدددأ الألعليميدددأ األخدددرا ،حبيد د يادددون الثمدددا الدددوةني د د ا
الضاب  %20م الميمأ اإعاليأ لنسبأ اخةا لأ اخشار إليها اعالا.
رابع داً :اةددرب العمليددأ ا جمددال الألولددم اخطلددوب دراسددألن حبي د ياددون الثمددا الددوةني د ا
اخعيار  %15م الميمأ اإعاليأ للمةا لأ اخشار إليها اعالا
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اخسألندات اخطلوبأ:
باإ دددادأ إىل الشدددر و اآلنةدددأ الد د كر ا الألمددددم للألسد د يا خدددرحل الددددكألوراا اخاجسدددأل ف
علع اخألمدم للبعثأ تود اخسألندات الألاليأ:
اخسدددددألندات اخطلوبدددددأ للمألمددددددم خعهدددددا اخسدددددألندات اخطلوبدددددأ للمألمددددددم خعهدددددا
الدكألوراا
اخاجسأل
 قبددول غ د مشددر و حدددي اإصدددار  -قبددول غ د مشددر و حدددي اإصدددارألحددد الألوللدددات اخطر حددأ ا هدد ا
ألحددد الألوللدددات اخطر حددأ ا هدد ا
اإعددددالن دمدددداً لماامددددأ ا امعددددات
اإعددددالن ،دمدد داً لماامددددأ ا امعددددات
اخوألددار م د قبددا ه د ا الددوةار ددم
اخوألددار م د قبددا ه د ا الددوةار ددم
تلددددني (شددددنغهاي) لعددددام 2018م،
تلددددني (شددددنغهاي) لعددددام 2018م،
الوارد ا اؤها مردق ه ا ا عالن
الوارد ا اؤها مردق ه ا اإعالن
 صددددور مدددد جددددواة السددددةر سدددداري  -صددددور مدددد جددددواة السددددةر سددددارياخةعول
اخةعول
 شددددهاد الباددددالوريوا مردمدددددا بهددددا شهاد الدبلوم العامكش الدرجات اخاألما.
 شددددهاد الدددددبلوم األكددددادميي إن جدددددمردمدا بها كش الدرجات اخاألما
 شدددهاد اخاجسدددأل مردمد ددا بهدددا كشد د شددددهاد الباددددالوريوا مردمدددددا بهدددداالدرجات اخاألما.
كش الدرجات اخاألما
 معادلددأ اخددعهالت اللددادر م د خددارس معادلددددددددددأ شددددددددددهاد الدددددددددددبلوم االسدددلطنأ مددد قبدددا داادددر اخعادلددددأ
الباددددالوريوا اللددددادر مدد د خددددارس
ا عرتاا بوةار الألعلي العالي
السدددلطنأ مددد قبدددا داادددر اخعادلددددأ
 إردددددداق الأللدددددديق علدددددع الشدددددهاداتا عرتاا بوةار الألعلي العالي
اللدددددادر مددد د معسسدددددات الألعلدددددي
 إردددددداق الأللدددددديق علدددددع الشدددددهاداتالعدددالي اةاصدددأ داخدددا السدددلطنأ مد د
اللدددددادر مددد د معسسدددددات الألعلدددددي
قبدددددا اخديريدددددأ العامدددددأ لل امعدددددات
العدددالي اةاصدددأ داخدددا السدددلطنأ مد د
الاليات اةاصأ
قبدددددا اخديريدددددأ العامدددددأ لل امعدددددات
 ا حدددال ان اخألمددددم يعمدددا ا المطددداالاليات اةاصأ
الاددددومي الشددددركات ات اخسدددداهمأ
 ا حدددال ان اخألمددددم يعمدددا ا المطددداالاوميددددأف عليددددن تمدددددي خطدددداب
الاددددومي الشددددركات ات اخسدددداهمأ
عدددم ممانعددأ للألنددادس علددع البعثددات،
الاوميددددأف عليددددن تمدددددي خطدددداب
صددددادر مدد د رادددديس الوحددددد علددددع
عدددم ممانعددأ للألنددادس علددع البعثددات،
سدددددبيا اخثدددددال (الدددددوةير-الدددددرايس
صددددادر مدد د رادددديس الوحددددد علددددع
الألنةيدد د ي) علددددع ان ياددددون حدددددي
سدددددبيا اخثدددددال (الدددددوةير-الدددددرايس
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-

-

-

الألنةيدد د ي) علددددع ان ياددددون حدددددي
اإصدددددار ا قددددل الألسددد يا يددد كر
دين العام األكادميي للبعثأ
ا حددددال ان اخألمدددددم يعمدددداف عليددددن
تمدددددي خطدددداب مدد د هيئددددأ سدد د ا
المدددوا العاملدددأ يةيدددد بأندددن يعمدددا،
علددددع ان ياددددون حدددددي اإصدددددار ا
قل الألس يا
ا حدددال ان اخألمددددم يعمدددا ا المطدددا
اةدددا ف عليدددن تمددددي خطددداب مددد
هيئدددأ سددد ا المدددوا العاملدددأ يةيدددد
بأنددن يعمددا ا المطددا اةددا مبيندددا
بدددن سدددنوات اةدددرب العمليدددأ ،علدددع ان
يادددددون حددددددي اإصددددددار ا قدددددل
الألس يا
يرددددددق اخرتشددد د سددددد تن ال اتيدددددأ،
حيدددددد مدد د خال ددددا ماددددان العمددددا
اةربات العمليأ .
ا حدددال ان اخألمددددم يعمدددا ا المطدددا
الاددددومي الشددددركات ات اخسدددداهمأ
الاوميددأف عليددن تمدددي خطدداب مدد
جهددأ عملددن ،مبيندددا بددن سددنوات اةددرب
العمليدددددأ ،علدددددع ان يادددددون حددددددي
اإصدار ا قل الألس يا

-

-

-

اإصدددددار ا قددددل الألسددد يا يددد كر
دين العام األكادميي للبعثأ
ا حددددال ان اخألمدددددم يعمدددداف عليددددن
تمدددددي خطدددداب مدد د هيئددددأ سدد د ا
المدددوا العاملدددأ يةيدددد بأندددن يعمدددا،
علددددع ان ياددددون حدددددي اإصدددددار ا
قل الألس يا
ا حدددال ان اخألمددددم يعمدددا ا المطدددا
اةدددا ف عليدددن تمددددي خطددداب مددد
هيئدددأ سددد ا المدددوا العاملدددأ يةيدددد
بأندددن يعمدددا ا المطدددا اةدددا  ،علددع
ان ياددددون حدددددي اإصدددددار ا قددددل
الألس يا
يردددق اخرتش د س د تن ال اتيددأ حيدددد
مد د خال دددا مادددان العمدددا اةدددربات
العمليأ .
ا حدددال ان اخألمددددم يعمدددا ا المطدددا
الاددددومي الشددددركات ات اخسدددداهمأ
الاوميددأف عليددن تمدددي خطدداب مدد
جهددأ عملددن مبيندددا بددن سددنوات اةددرب
العمليدددددأ ،علدددددع ان يادددددون حددددددي
اإصدار ا قل الألس يا

كمددا تنددوا الددوةار إىل ددر ر مراعددا الدقددأ عنددد حتميددا الوثددااق إلارت نيدداً بدداألخم ا
ا وان اآلتيأ:
 حتميددا اخسددألندات بلدديغأ ( )PDFدم د غدد  ،علددع ا يأل ددا ة ح د كددا ملدد
ع ()512 KB
 حتميددا كددا ثيمددأ ا اخاددان اخولددم ددا ،علمددا بأنددن ل د ينظددر ألي طل د
الوثااق ا غ األماك اخوللأ ا مبوق المبول اخوحد سيعألرب الطل ملغيًّا
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حتميددا

 تددددود البيانددددات اللددددويوأ عددد ممدددددم الطلددد
العمليأ

معهالتددددن الدراسدددديأ خرباتددددن

مالحظات مهمأ:
 1علدددددع عيدددد اخألمددددددما العددددداملا ا المطدددددا الادددددومي الشدددددركات ات اخسددددداهمأ
الاوميدددأف تمددددي خطددداب عددددم ممانعدددأ للألندددادس علدددع البعثدددات ،صدددادر مد د راددديس
الوحددد (اعلددع سددلطأ باخعسسددأ ال د يعمددا بهددا اخألمدددم علددع سددبيا اخثددال لدديس اللددر
 الدددوةير -األمدددا العدددام  -الدددرايس الألنةيد د ي) علدددع ان يادددون حددددي اإصددددار ا قدددلالألسددد يا ،يددد كر ديدددن اخعهدددا الألولدددم اخدددراد دراسدددألن ،علدددع ان يادددون مطابمددددا
للألولددم اخدددرس بددالمبول العددام األكددادميي للبعثدددأ ،لدد يعألددد بغدد لدد ف كالألوويدددا
بالألوقي م مسع ل آخر ا غ ا
 2لد د يعألدددد بدددأي قبدددول لدرجدددأ الددددكألوراا مدددا ك ياد د ددددق د د الدددد ( )PHDدمد د
للألوللدددات اخعلد د عنهدددا كاددددأ لد د ينظدددر ألي طلد د للدرجدددأ العلميدددأ اخشدددار إليهدددا
مردددق بددن قبددول صددال خددا رد اعددالا علددع سددبيا اخثددال لدديس اللددر ( EdD -
)DBA – EngD
 3يلألدد م اخبألعدد  -الدد ي تمددرر الل نددأ الرايسدديأ إدار الربنددامج الددوطين للدراسددات العليددا
إنهددال بعثألددن الدراسدديأ -بسددداد كادددأ اخبددالص ال د صددردل لددن ،تألددوىل الوحددد ال د يعمددا
بهددا بالألنسدديق م د دااددر الشددع ن اخاليددأ به د ا الددوةار اسددرتداد اخبددالص اخشددار إليهددا ل د
ا الا ت اآلتيأ:
-

ا اإعالن

إ ا ك يسألوا كا ا بعض الشر و الالةم توادرها إيةادا طبمدا
إ ا ثبل انن اسال جملألمعن ا لوطنن ا لاومألن
إ ا ختل ع البعثأ الدراسيأ ا اجّا إجرالاتها ع اخواعيد ال حتددها الوةار
إ ا اخةق ا دراسألن ا جتا ة اخد الاليأ احملدد لالنألهال م الدراسأ
إ ا قدددام بألغدددي الألولدددم الدراسدددي ا ا امعدددأ ا بلدددد الدراسدددأ د ن موادمدددأ مسدددبمأ
م قبا الل نأ اخوأللأ
اي اسباب اخرا تمرها الل نأ الرايسيأ إدار الربنامج تسألدعي إنهال البعثأ
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5

6
7
8
9
10
11

12
13

14

ا حددال ر د اي خطددأ ا طريمددأ حتميددا الوثددااق اخشددار إليهددا اعددالا ا نمددم اخسددألندات
اخطلوبددأ احململددأ بالنظددامف د د ن الددوةار لدد تألومددا مسددع ليأ لدد  ،ل د يددأل الألواصددا
م اصواب العالقأ سألامال طلباته  ،تعألرب تل الطلبات غ مسألوديأ
علددع عيدد اخألمدددما حتميددا اخسددألندات اخطلوبددأ ا اةانددات اخوللددأ دداف حيدد ان
النظددام اإلارت نددي خركدد المبددول اخوحددد لدد يددألما مدد الألعددرا علددع الوثددااق الدد ك
يددأل حتميلددها ا اةانددات اخوللددأ ددا بدد ل يألضدد للنظددام بددأن الطلدد غدد ماألمددا
سيأل اسألبعادا تلماايا ل يدخا ا نأ الةرة
ا يادددرر اخرتشدد طلبدددن ألكثدددر مدد ختلدددم ،ا حدددال حدددد ث لدد سددديأل إلغدددال تلدد
الطلبات نهاايدا ل يأل السماح للمرتش بالدخول للمنادسأ
مراعدددا اخألمددددما للمدددد ال منيدددأ اخطلوبدددأ خعادلدددأ مدددعهالته الدراسددديأ اللدددادر مدد
خارس السلطنأ م قبا داار اخعادلأ ا عرتاا بوةار الألعلي العالي
ل يأل النظر ا اي طل لألأجيا الدراسأ اياً كانل األسباب
لددد يدددأل النظدددر ا اي طلددد متديدددد للبعثدددأ الدراسددديأ ا تغدددي الألولدددم ايدددا كاندددل
األسباب
يعألدددرب الرتشدددي ا البعثدددأ ملغيد داً إ ا ثبدددل صالةألدددن للشدددر و الدددوارد ا هد د ا اإعدددالن ا
ادىل اخألمدم ببيانات غ صويوأ
يشددرتو علددع عيدد اخألمدددما اللددول علددع قبددول غدد مشددر و للمعهددا اخألمدددم لددن
مبعسسدددأ تعليميدددأ ،تادددون دددم ا امعدددات اخوألدددار مدد قبدددا الدددوةار دمد ددا لأللدددني
(شنغهاي) لعام 2018م
جيد د كدددر اخدددد ال منيدددأ احملددددد للدراسدددأ اطددداب المبدددول ،مبينددددا بدددن تددداريخ بددددل
الربنامج الدراسي نهايألن دق األنظمأ اخعمول بها ا بلد الدراسأ
يسدددألوق طلبدددأ الددددكألوراا طلبدددأ الألوللدددات الطبيدددأ اخألد د جا الد د ي تبلد دص مدددد
دراسدددأله ثدددالث سدددنوات ددددأعلع اخلدددطوبا اسدددره معهدد إىل بلدددد الدراسدددأ ملددداري
الألأشدد ات تد د اكر السدددةر الد ريدددأ للد د س ثالثدددأ مد د ا دا ،يلدددرا د د  %25مد د
صلم الطال الشهري كعال ة جيأ
حيددق للواصددا علددع بعثددأ دراسدديأ ددم هدد ا البعثددات خددالل السددنوات اخا دديأ مدد
ثددد قطعهدددا ألي سدددب مددد األسدددبابف الددددخول للألندددادس مدددر اخدددرا دددم هددد ا
الربنامج
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 15جيدددد إردددددداق قبدددددول غدددد مشدددددر و ر دددددي حددددددي اإصددددددار للعدددددام األكدددددادميي
2020/2019م ل يعألد بغ ل
 16يبدددا صددرا صللددات البعثددأ الدراسدديأ ابألدددال مدد تدداريخ إعددالن النألددااج للمسددألودا
ال د ي ق د علدديه ا خأليددار للبعثددأ ،ل د يددأل صددرا اي تعويضددات خ د بدددا ا دراسددأله
قاموا بدد مبالص ممابا الألواقه بالدراسأ قبا الألاريخ اخشار إلين

تنوين
قبددول الطل د م د قبددا الددوةار يعألددرب حلددول اخرتش د علددع البعثددأف سدديمر عددرب مرحلددأ
تددددقيق مد د قبدددا اخوأللد دا بد دالوةار ا حالدددأ الألأكدددد مد د اسدددأليةال الشدددر و احملددددد
اللددول علددع البعثددأف سدديأل إبددال مد قد علدديه ا خأليددار عد طريددق الرسددااا النلدديأ
الملدد مدد قبددا مركدد المبددول اخوحددد ،مدد حددق الددوةار إلغددال اي طلدد بعددد لدد إ ا
تددبا صالةألددن للشددر و الددوارد كرهددا طددي ه د ا اإعددالن مهمددا كانددل األسددباب علم داً بددأن
علدددع عيد د اخألمددددما ،معادلدددأ عيد د مدددعهالته الدراسددديأ مد د قبدددا داادددر اخعادلدددأ
ا عدددرتاا بدددالوةار  ،ا حدددال اتضددد عددددم معادلدددأ اي معهدددا مددد مدددعهالته ديعألدددرب
تس يله ملغيا بشاا تلمااي
يرجدددددددددددددددددع الألسددددددددددددددد د يا مددددددددددددددد د خدددددددددددددددددالل الوصدددددددددددددددددلأ اآلتيددددددددددددددد دأ:
https://apps.heac.gov.om:889/PGStudent/faces/Registration/Verify_Registration.j
sf

خ يدددد مد د اخعلومدددات يرجدددع الألواصدددا مد د مركد د ا تلدددال بدددالوةار علدددع رقد د ا دددات
( )24340900الددد ي سيسددددألمبا ا سألةسددددارات مددد السدددداعأ الثامنددددأ صددددباحاً حألددددع
الساعأ الثانيأ ظهراً
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التخصصات المعتمدة للبرنامج الوطني لبعثات الدراسات العليا وتوزيع
المقاعد
للعام األكاديمي2020/ 2019م
إجمالي األعداد المعتمدة للبرنامج
دكتوراه PhD -ماجستيرMaster -
75

75

تخصصات طبيةMedical -
Specialties
50

LIST OF APPROVED AREAS OF STUDY
NATIONAL POSTGRADUATE SCHOLARSHIP
PROGRAMME
ACADEMIC YEAR 2019/20
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 المجاالت العسكرية/ التخصصات في مجاالت علوم الشرطة واألمن

ويشترط أن يكون المتقدم يعمل بالقطاع األمني
LAW ENFORCEMENT AND POLICE SCIENCES
Omani nationals who aim to competitively apply for one of the following
programmes must already work as a Law Enforcement Officer in a Government
organisation
العدد المطلوب
دكتوراه ماجستير

1

-

1

-

1

-

مسمى التخصص باللغة
اإلنجليزية
Substance Abuse
Studies (specialise in
learning how to
identify, manage and
treat individuals who
are drug-impaired/
have addictive
behaviors)
DNA
Analysis/Testing or
DNA Profiling
Fire (Scene)
Investigation
(specialise in
Investigation or
Analysis of Fires)

مسمى التخصص باللغة
العربية

رمز البرنامج
ماجستير

دكتوراه

فحص السموم والمخدرات

MS112

-

فحص البصمة الوراثية

MS113

-

فحص آثار الحرائق

MS107

-
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التخصصات في مجال العلوم الطبيعية والفيزيائية
NATURAL, PHYSICAL AND LIFE SCIENCES
العدد المطلوب

مسمى التخصص باللغة اإلنجليزية

ماجستير

دكتوراه

1

-

مسمى التخصص
باللغة العربية

رمز البرنامج
ماجستير

دكتوراه

Applied Statistics

اإلحصاء التطبيقي

MS1900

-

Molecular Biology and/or
Protein Science or Protein
Structure
Genetics and/or Genomics
(specialise in genetic
analysis/testing and/or
genomics of diseases/genetic
disorders caused by gene
mutations)

األحياء الجزئية وعلم
البروتينات

MS1901

PH1901

تحليل الجينات
والطفرات

MS1902

-

1

1

1

-

1

-

Renewable or Sustainable
Energy

علوم الطاقة

MS1903

-

1

-

Natural Resources

الموارد الطبيعية

MS1904

-

1

2

Human Biology and
Cancer Research

األحياء البشرية
وبحوث السرطان

MS1905

PH1905

1

-

Biotechnology

التقنية الحيوية

MS1908

-

1

1

Natural Disaster
Management

إدارة الكوارث
الطبيعية

MS408

PH408

1

1

Molecular Genetics

علم الوراثة الجزيئية

MS1909

MS1909
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التخصصات في مجال تكنولوجيا المعلومات
INFORMATION TECHNOLOGY
رمز البرنامج
دكتوراه

ماجستير

مسمى التخصص باللغة
العربية

العدد المطلوب

مسمى التخصص باللغة
اإلنجليزية

دكتوراه

ماجستير

PH219

MS219

الذكاء االصطناعي

Artificial Intelligence

1

1

-

MS222

تحليل وإدارة البيانات
الضخمة

Big Data Analysis and
Management

-

1

-

MS223

حوسبة السرعة الفائقة

High Performance
Computing

-

1

-

MS116

Computer Forensics and
Cyber Security

-

2

PH117

MS117

-

MS1113

Data Analysis for
Business Intelligence
Publishing (specialise in
electronic or digital
)publishing

1

1

-

1

األمن السحابي والتحليل
الجنائي لجرائم تقنية
المعلومات
تحليل البيانات للذكاء
اإللكتروني
النشر اإللكتروني
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التخصصات في المجاالت الهندسية والتقنيات ذات الصلة
ENGINEERING AND RELATED TECHNOLOGIES
العدد المطلوب
ماجستير
دكتوراه

مسمى التخصص باللغة
اإلنجليزية

مسمى التخصص
باللغة العربية

رمز البرنامج
ماجستير
دكتوراه

-

Coastal Engineering

هندسة الشواطئ

MS725

-

1

-

Medical Device
Engineering or
Biomedical
Engineering (specialise
in the development and
quality control of
medical devices)

هندسة المعدات
الطبية أو الهندسة
الحيوية الطبية

MS727

-

1

-

Mining Engineering

هندسة التعدين

MS728

-

1
1

-

تجميل الحدائق
هندسة التآكل

MS729
MS730

-

1

-

هندسة المرور

MS731

-

1

1

MS732

PH732

1

-

Landscape Design
Corrosion Engineering
Transport and Traffic
Engineering
Sustainable
Architecture
Structural and Bridge
Engineering

MS733

-

1

18

هندسة العمارة
المستدامة
هندسة إنشاءات
الجسور

التخصصات في مجال الزراعة والبيئة والدراسات ذات الصلة
AGRICULTURE, ENVIRONMENT AND RELATED AREAS
رمز البرنامج
ماجستير

مسمى التخصص باللغة
العربية

مسمى التخصص باللغة
اإلنجليزية

-

MS517

تربية األحياء المائية

دكتوراه

العدد المطلوب
دكتوراه

ماجستير

Aquaculture and
Fisheries
(specialise in fish
)farming

-

1

-

MS519

الزراعة المائية

Hydroponics

-

1

-

MS520

إنتاج نباتي

& Plant Breeding
Production

-

1

PH522

MS522

إنتاج حيواني

Animal Husbandry
)(Breeding

1

1

-

MS516

إدارة الحياة البرية

Wildlife
& Management
Conservation

-

1

PH523

MS523

السياسات والقوانين
البيئية

Environmental
Policy and
Regulation

1

1
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التخصصات في المجاالت التربوية
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
العدد المطلوب
رمز البرنامج
مسمى التخصص باللغة مسمى التخصص باللغة
اإلنجليزية
العربية
ماجستير
دكتوراه
ماجستير
دكتوراه
Educational
1
1
علم النفس التربوي
MS1415
PH1415
Psychology
Media or
Educational Policy
Studies (specialise
1
in communication
إعالم تربوي
MS1418
with the public or
third parties about
Education)
Science Education
(specialise in
1
pedagogy of science
طرق تدريس العلوم
MS1421
teaching methods &
techniques)
Inclusive
Education
(specialise in
enhancing the
learning
صعوبات التعلم
1
MS1422
experience of those
للرياضيات
with learning
difficulties in
mathematics or
dyscalculia)
1

-

Visual Arts for
Education

الفنون التشكيلية

MS1424

-

-

1

Educational
Evaluation

التقويم التربوي

-

PH1417
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التخصصات في مجال اإلدارة والمعامالت التجارية
MANAGEMENT, FINANCE AND BUSINESS
العدد المطلوب
ماجستير
دكتوراه

مسمى التخصص باللغة
اإلنجليزية

مسمى التخصص باللغة
العربية

رمز البرنامج
ماجستير
دكتوراه

1

1

Financial Economics

االقتصاد المالي

MS2000

PH2000

1

1

Strategic Management
and Planning

التخطيط اإلداري
واالستراتيجي

MS2001

PH2001

1

-

Insurance & Financial
Risk Management

التامين وإدارة المخاطر
المالية

MS2002

-

1

1

Tourism Planning

التخطيط السياحي

MS2007

PH2007

إدارة التدريب والتأهيل
واإلدارة المؤسسية

MS2008

PH2008

إدارة األمراض الوبائية

MS949

PH949

 إدارة/ التخطيط الرياضي
الفعاليات الرياضية

MS929

-

Educational Training
and professional
Development and
Management
(Leadership Studies)
(Managerial)
Epidemiology
Sport Management /
Sport Event
Management

1

1

1

1

1

-

-

1

Tourism Management

إدارة السياحة

-

PH939

1

-

International
Marketing

التسويق الدولي

MS2010

-

1

-

Tourism Marketing

التسويق السياحي

MS2011

-

1

-

اقتصاد وإدارة

MS2012

-

1

-

Economy and
Management
Natural Resources
Economics

اقتصاد الموارد الطبيعية

MS1507

-

1

1

Strategic Management

التخطيط االستراتيجي

MS953

PH953

1

1

Educational
Leadership

قيادة تربوية

MS1416

PH1416
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التخصصات في مجال المجتمع والثقافة واألسرة
SOCIAL SCIENCES
العدد المطلوب
ماجستير
دكتوراه
1
-

1

-

1

1

-

-

1

1
1
1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

-

مسمى التخصص باللغة
اإلنجليزية
Archaeology
International Criminal
Law
Intellectual Property
Law
Patent Law
International
Economics
Constitutional Law
Anti-Corruption
Social Demography
Autism
Habilitation or
Disability Studies
(specialise in supporting
people with disabilities
to attain, keep or
improve skills for daily
living)
Behavioural Therapy
Speech & Language
Therapy
Early Childhood
Education (specialise in
child and youth care)
Demography
International Relations

1

1

Psychology
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مسمى التخصص باللغة
العربية
علم اآلثار
القانون الدولي الجنائي

رمز البرنامج
ماجستير
دكتوراه
MS816
-

PH803

-

PH804

قانون براءة االختراع
االقتصاد الدولي

MS805

-

-

PH818

القانون الدستوري
مكافحة الفساد
الديموغرافية االجتماعية
التوحد

MS819
MS830
MS831
MS832

PH819
PH832

إرشاد ذو اإلعاقة

MS833

PH833

عالج سلوكي

MS834

PH834

عالج نطق

MS835

PH835

رعاية الطفولة المبكرة

MS840

PH840

دراسات سكانية
العالقات الدولية

MS850
MS870

-

علم نفس

MS871

PH871

قانون الملكية الفكرية

ACADEMIC PROGRAMS:التخصصات في المجاالت األكاديمية

ويشترط أن يكون المتقدم يعمل أكاديميـًّا بإحدى مؤسسات التعليم العالي الحكومية أو الخاصة بالسلطنة
)(بمعنى أن يكون المتقدم يعمل أكاديميـًا في الكليات والجامعات الحكومية والخاصة داخل السلطنة
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.

العدد المطلوب

المجال باللغة اإلنجليزية

ماجستير

دكتوراه

-

6

Management and Business

-

6

-

المجال باللغة العربية

رمز المجال
ماجستير

دكتوراه

واالعمال

-

PH1100

Education

التربية

-

PH1101

5

Society and Culture

الثقافة والمجتمع

-

PH1102

-

2

الزراعة والبيئة والعلوم
المرتبطة بها

-

PH1103

5

5

Agriculture, Environment and
Related Studies
Health Sciences and
Technologies

الصحة

MS1104

PH1104

-

5

Natural and Physical Sciences

العلوم الطبيعية
والفيزيائية

-

PH1105

-

1

Architecture and Building

العمارة واإلنشاء

-

PH1106

-

4

Creative Arts

الفنون اإلبداعية

-

PH1107

-

5

Engineering and Related
Technologies

الهندسة والتكنولوجيا
المرتبطة بها

-

PH1108

-

6

Information Sciences and
Technology

تكنولوجيا المعلومات

-

PH1109
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اإلدارة والتجارة

التخصصات الطبية للحصول على مؤهل االختصاص والزمالة
MEDICAL SPECIALTIES: RESIDENCY AND FELLOWSHIP
مسمى التخصص باللغة اإلنجليزية

مسمى التخصص باللغة العربية

Anaesthesia

التخدير

FE034

RE034

Biochemistry

الكيمياء الحيوية

FE027

RE027

Cardiac Surgery

جراحة القلب

FE013

RE013

Dermatology

الجلد

FE032

RE032

Emergency Medicine

طب الطوارئ

FE019

RE019

ENT

أنف وأذن وحنجرة

FE005

RE005

Family Medicine

طب األسرة

FE022

RE022

General Medicine

جراحة عامة

FE001

RE001

Hematopathology

باثولوجيا الدم

FE042

RE042

Histopathology

التشريح

FE043

RE043

Internal Medicine

الطب الباطني

FE031

RE031

Neurology

علم األعصاب

FE015

RE015
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رمز البرنامج

التخصصات الطبية للحصول على مؤهل االختصاص والزمالة
MEDICAL SPECIALTIES: RESIDENCY AND FELLOWSHIP
مسمى التخصص باللغة اإلنجليزية

مسمى التخصص باللغة العربية

رمز البرنامج
زمالة

اختصاص

جراحة األعصاب

FE002

RE002

أمراض النساء والوالدة

FE014

RE014

جراحة الوجه والفكين

FE007

RE007

Ophthalmology

طب العيون

FE006

RE006

Orthopedics

جراحة العظام

FE004

RE004

Paediatrics

طب األطفال

FE020

RE020

Plastic and Reconstructive
Surgery

الجراحة التجميلية

FE009

RE009

Psychiatry

الطب النفسي

FE044

RE044

Radiation Oncology

العالج االشعاعي

FE045

RE045

Radiology

األشعة

FE033

RE033

Urologic Surgery

جراحة المسالك البولية

FE003

RE003

Medical Oncology

طب األورام

FE046

RE046

Vascular Surgery

جراحة االوعية الدموية

FE047

RE047

Dental Surgery

جراحة األسنان

FE041

RE041

Neurosurgery
OBGYN
(Obstetrics and
Gynaecology)
OMFS
(Oral and Maxillofacial
Surgery)
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التخصصات في المجاالت الطبية المساعدة
ALLIED HEALTH SCIENCES

ويشترط أن يكون المتقدم يعمل بأحد المستشفيات المرجعية أو المعاهد الصحية بالسلطنة
Applicants who aim to competitively apply for one of the following programs, must already be
employed at one of the Reference Hospitals or at one of the Medical Institutions in the Sultanate.
رمز البرنامج

مسمى التخصص باللغة
العربية

مسمى التخصص باللغة
اإلنجليزية

دكتوراه

ماجستير

-

MAH331

التمريض االكلينيكي
المتقدم

-

MAH332

الصيدلة االكلينيكية

Clinical Pharmacy

-

MAH334

فسيولوجيا التمارين
االكلينيكية

Clinical Exercise
Physiology

دكتوراه

ماجستير

Advanced Clinical
Nursing

-

2

-

2

-

2

تألمنع ةار الألعلي العالي الألوديق مي اخألمدما
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العدد المطلوب

