إعالن
وزارة التعليم العالي

يسر وزارة التعليم العالي – املديرية العامة للبعثات – أن تعلن عن توفر عدد من املنح الدراسية في الجامعات
األسترالية والنيوزلندية للعام األكاديمي 2020م وذلك حسب التفاصيل التالية:
التسلسل
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University
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21
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استراليا

الدكتوراه
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فعلى من يجد في نفسه الرغبة في الترشح لهذه املنح ،التقدم بطلبه وفقا ً للتفاصيل اآلتي ذكرها أدناه:
التخصصات املطروحة:
التسلسل

إسم الجامعة

1

WA001 University of Waikato

2
3

MU002
RM003

Murdoch University
RMIT University

رمز البرنامج

التخصصات

يرجى الرجوع إلى موقع
الجامعات الختيار

التخصص املطلوب لدرجة
الدكتوراة

أما منح جامعة  Edith Cowanفتشمل التخصصات اآلتية:
رمز البرنامج

التخصص باللغة اإلنجليزية

ECU1000

Arts & Humanities

ECU1001
ECU1002
ECU1003
ECU1004
ECU1005

Computer Science, Information
Technology and Cyber Security.
Science, Environment Science,
Mathematics and Statistics.
Education.
Engineering.
Business, Commerce.

التخصص باللغة العربية
اآلداب والعلوم اإلنسانية.
علوم الكمبيوتر ،تكنولوجيا املعلومات ،األمن
السيبراني
العلوم ،علم البيئة ،الرياضيات واإلحصاء.
التعليم.
الهندسة
اإلدارة والتجارة.

ECU1002
ECU1003

Science, Environment Science,
Mathematics and Statistics.
Education.

العلوم ،علم البيئة ،الرياضيات واإلحصاء.
التعليم.
الهندسة

ECU1004
ECU1005

Engineering.
Business, Commerce.

اإلدارة والتجارة.

ECU1006

Law.

القانون.

ECU1007

Medical and Health Sciences,
including Nursing and Midwifery.

العلوم الطبية والصحية ،بما في ذلك
التمريض ،وعلم توليد النساء.

ECU1008

Neuroscience, Sports Science and
Exercise Medicine.

علم األعصاب ،علم الرياضة والطب
التمرين.

ECU1009

Performing Arts.

فنون األداء .

مميزات املنحة:
تشمل املنح الرسوم الدراسية فقط للبرنامج دون دفع أي مبالغ مالية أخرى مثل :املخصصات الشهرية
للطلبة أو تذاكر سفر أو رسوم التامني الصحي وغيرها.
آلية التسجيل:
على جميع املترشحني التقدم بطلباتهم إلكترونيا ً من خالل نظام الدراسات العليا بمركز القبول املوحد.
فترة التسجيل:
يتاح التسجيل اعتبارا ً من صباح يوم االحد املوافق 08/2020 /16م وحتى الساعة الحادية عشرة ليال
بتوقيت السلطنة من يوم االثنني املوافق 2020/ 08 /31م.
شروط التقديم:
•

أن يكون املتقدم ُعماني الجنسية.

•

أال يزيد عمر املتقدم عن  45سنة.

•

أن يكون املتقدم حاصالً على معدل ال يقل عن ) (6.5في اختبار تحديد مستوى اللغة اإلنجليزية
) (IELTSوبمعدل ال يقل عن ) (6في كل مهارة من املهارات الفرعية لالمتحان)التحدث-االستماع-
الكتابة-القراءة( ،أو ما يعادله في )TOEFL) (TOEFL Paper -TOEFL COMPUTER TOEFL
 (IBTولن يعتد بأي اختبار آخر في تحديد املستوى إال ما ذكر أعاله .على أن تكون نتيجة
االختبار سارية املفعول ملدة ال تقل عن ستة أشهر عند وقت بدء التسجيل.

•

معادلة الشهادات السابقة )شهادة البكالوريوس وشهادة املاجستير( الصادرة من خارج السلطنة من
قبل دائرة معادلة املؤهالت واالعتراف بهذه الوزارة ،ويجب تحميلها الكترونيا في النظام عند التسجيل

•

معادلة الشهادات السابقة )شهادة البكالوريوس وشهادة املاجستير( الصادرة من خارج السلطنة من
قبل دائرة معادلة املؤهالت واالعتراف بهذه الوزارة ،ويجب تحميلها الكترونيا في النظام عند التسجيل
في موقع مركز القبول املوحد.

•

يجب أن تكون الشهادات الصادرة من مؤسسات التعليم العالي الخاصة داخل السلطنة معتمدة وموثقة
من قبل املديرية العامة للجامعات والكليات الخاصة ،ويجب إرفاق التصديق عند التسجيل في موقع
مركز القبول املوحد.

•

ال يحق للمتقدم التنافس لنيل درجة علمية حاصل عليها مسبقا ً.

•

يجب أن يكون نظام الدراسة وفق االنتظام الكلي.

•

أال يكون املتقدم وقت التسجيل حاص ً
ال على بعثة دراسية أو منحة من أي جهة أخرى ملرحلة الدكتوراه،
وفي حال اكتشاف غير ذلك يعتبر التسجيل الغيا ً.

 .املستندات املطلوبة- :
باإلضافة إلى الشروط السابق ذكرها للتقدم للتسجيل ملرحلة الدكتوراة ،يجب على املترشح تقديم
املستندات اآلتية- :
املستندات املطلوبة
•
شهادة اختبار تحديد مستوى اللغة االنجليزية ) (IELTSأو ما يعادله في )TOEFL) -
•
- ((TOEFL Paper -TOEFL COMPUTER –TOEFL IBTحسب ما ذكر سابقا ً في
شروط التقدم.
صورة من جواز السفر ساري املفعول.
•
نسخة من املخطط البحثي املقدم للدراسة من قبل املترشح (.مرفق نموذج املخطط
•
البحثي املطلوب للطلبة الراغبني في التقدم ملنح جامعة إيدث كاون األسترالية(.
شهادة البكالـــوريوس )مترجمة باللغة اإلنجليزية( مرفقًـا بها كشف الدرجات املكتمــــل.
•
•

شهادة املاجستير )مترجمة باللغة اإلنجليزية( مرفقًـا بها كشف الدرجات املكتمل.

•

معادلة املؤهالت الصادرة من خارج السلطنة من قبل دائرة املعادلة واالعتراف بوزارة التعليم
العالي وارافقها في نظام التسجيل.

•

إرفاق التصديق على الشهادات الصادرة من مؤسسات التعليم العالي الخاصة داخل السلطنة
من قبل املديرية العامة للجامعات والكليات الخاصة وارافقها في نظام التسجيل.

•

في حال أن املتقدم يعمل في القطاع الحكومي أوفي الشركات ذات املساهمة الحكومية ،يجب
عليه تقديم خطاب عدم ممانعة للتنافس على املنح ،على أن يكون الخطاب حديث اإلصدار في
وقت التسجيل وصادر من قسم املوارد البشرية.

•

في حال أن املتقدم ال يعمل ،يجب عليه تقديم خطاب من املركز الوطني للتشغيل يفيد بأنه ال
يعمل ،على أن يكون الخطاب حديث اإلصدار في وقت التسجيل.

•

في حال أن املتقدم يعمل في القطاع الخاص ،يجب عليه تقديم خطاب من املركز الوطني
للتشغيل على أن يكون الخطاب حديث اإلصدار في وقت التسجيل.

•

السيرة الذاتية باللغة اإلنجليزية.

تنوه الوزارة إلى ضرورة مراعاة الدقة عند تحميل الوثائق الكترونيا ً وباألخص في الجوانب التالية:

•

تحميل املستندات بصيغة  PDFفقط ال غير على ان ال يتجاوز حجم كل ملف ).(KB 512

•

تحميل كل وثيقة في املكان املخصص لها.

•

توفير البيانات الصحيحة عن مقدم الطلب ومؤهالته الدراسية وخبراته العملية.

مالحظات:
•

تمتلك الجامعة القرار النهائي الختيار املترشحني املناسبني لنيل املنحة الدراسية بناء على
تقييمها لجودة املخطط البحثي املقدم من قبل املترشحني وبناء على توفر املشرف املناسب في
تخصص املترشحني.

•

في حالة ورود أي خطأ في طريقة تحميل الوثائق املشار اليها أعاله أو نقص املستندات املحملة بالنظام ،فان
اللجنة املختصة بفرز الطلبات لن تتحمل مسؤولية ذلك ،ويعتبر الطلب غير مستو ٍ
ف.

•

ان ال يكرر املترشح طلبه ألكثر من جامعه؛ وفي حال حدوث ذلك سيتم الغاء الطلب نهائيا.

•

تعتبر املنحة ملغيه إذا ثبت مخالفة الشروط الواردة في هذا اإلعالن.

•

في حال انسحاب املترشح من املنحة بعد الحصول عليها سيتم استبعاده من التقدم لهذه املنح لعامني
متتاليني.

قبول الطلب من قبل الوزارة ال يعتبر حصول املتقدم على املنحة حيث أن القرار النهائي الختيار
املتقدمني املناسبني لنيل املنحة الدراسية هو من حق الجامعة املانحة وذلك بناًء على ما جاء
أعاله ،كما سيمر الطلب عبر مرحلة التدقيق من قبل املختصني بالوزارة .وبعد التأكد من
استيفاء الشروط املحددة للتقدم للمنحة؛ سيتم إبالغ املتقدمني ممن سيقع عليهم االختيار من
قبل الجامعة بحصولهم على املنحة عن طريق الرسائل النصية القصيرة من قبل مركز القبول
املوحد ،ومن حق الوزارة إلغاء أي طلب بعد ذلك إذا تبني مخالفته للشروط الوارد ذكرها طي هذا
اإلعالن ومهما كانت األسباب .علما ً بأن على جميع املتقدمني ،معادلة جميع مؤهالتهم
األكاديمية من قبل دائرة املعادلة واالعتراف بالوزارة ،وفي حال اتضح عدم معادلة أي مؤهل من

اإلعالن ومهما كانت األسباب .علما ً بأن على جميع املتقدمني ،معادلة جميع مؤهالتهم
األكاديمية من قبل دائرة املعادلة واالعتراف بالوزارة ،وفي حال اتضح عدم معادلة أي مؤهل من
مؤهالتهم فيعتبر تسجيلهم ملغيًا بشكل تلقائي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وملزيد من االستيضاح يرجى التواصل مع مركز االتصال بالوزارة على رقم الهاتف ) (24340900والذي سيستقبل
االستفسارات من الساعة الثامنة صباحا ً وحتى الساعة الثانية ظهرا ً .من األحد إلى الخميس

تتمنى وزارة التعليم العالي التوفيق لجميع املتقدمني.

