
املديرية العامة للبعثات

دائرة البعثات ادلاخلية

التوعية الأاكدميية 

املبتعثللطالب



:  البرنامج األكاديمي

ة للقبول الصادر من المؤسسمدة البعثة الدراسية للطالب وفقا  تحدد 

.  التعليمية المبتعث اليها، والبرنامج المبتعث اليه

ب كيف يتت  احتستا

المتتتتتدة القانونيتتتتتة 

لبعثتتتتتتتتة الطالتتتتتتتتب 

الدراسية ؟

:برنامج اللغة اإلنجليزية

ية المرحلة التأسيسلدراسة كحد أقصىواحد أكاديميعا يمنح الطالب مدة 

.(اللغةبرنامج )

ة بتجميد إذا لم يحقق الطالب المستوى المطلوب في ذلك العام، ستقوم الوزار-

لمسعتوى بعثته لمدة ال تزيد عن عام، يقوم من خاللها برفع  مسعتواف فعي الللع  ل

تعه الخاةع وذلك على نفقالمطلوب في مؤسسته لاللتحاق بالبرنامج األكاديمي

.الدراسيوإذا لم يحقق ذلك يفقد مقعدف 

القبععععو  )علععععى الطالععععب ارفععععاق نسععععخ  مععععن 

ونعععي الحاةععع  عليعععه بملفعععه االلكتر( المبعععد ي

سععجي  عنععد الت)اثنععاف فععتم الملععت االلكترونععي 

ارفعاق)او من خال  خاةي  ( بموق  الوزارة

. بعد التسجي ( مستندات إضافي 



نصائح للطالب المبتعث

يعتبتتر الطالتتب واقتتا تحتتة الم ح تتتة

ى االكاديميتتة فتتي حالتتة تتتدني المستتتو

االكتتتاديمي وفتتتا الن تتتا  المتبتتتا لتتتدى 

  المؤسستتة التعليميتتة وفتتي حالتتة عتتد

مي التمكن من تحستين الوعتا االكتادي

. يت  انهاء البعثة الدراسية

ماهي الم ح ة االكاديمية؟

.إذا تخلف الطالب عن االلتحاق بالدراسة▪

.  أناذا تبين قيامه بمخالفة األن مة واللوائح واألسس المتبعة في هذا الش▪

.اذا فصل من المؤسسة التعليمية الملتحا بها▪

سوبا اذا رسب الطالب بصورة متكررة في المستوى التأسيسي أو االكاديمي ر▪

.  ال يمكنه من التخرج في الموعد المحدد حتى في حال التمديد

.  ممارسته سلوك يخالف ميثاق الطالب العماني▪

متى يت  انهاء البعثة الدراسية؟

يمية يجب على الطالب االلتزا  بالحعور وفقا للن ا  المعتمد بالمؤسسة التعل

ة على و ينذر الطالب في حال غيابه بدون عذر مقبول من قبل المؤسسة التعليمي

أن ترسل نسخة من اإلنذار للدائرة المختصة بالوزارة وولي أمر الطالب ، وقد 

. يؤدي ذلك إلى حرمانه من االختباراة النهائية وبالتالي الرسوب

أهمية االلتزا  بالحعور يجتب علتى الطالتب الرجتوى إلتى المشتترف 

متدى االكاديمي لمتابعة تحصتيله العلمتي و

رف  سير بعثتته الدراستية، حيتث يعتد المشت

هتتو المرجتتا األساستتي للطالتتب فتتي جميتتا 

. الحاالة االكاديمية


