
ما هو ا
طار القانو� الذي ينظم الع�قة ب� 

وزارة التعليم العا� والطالب ا�بتعث ؟



ماذا تعني البعثة الخارجية؟

ما هو ا
طار القانو� الذي ينظم البعثة؟

- �وجب البعثة يصبح الطالب عن�ا من عنا� التنمية الب�ية.

- تهدف البعثات إ¡ تنويع تجارب الدول وا�ستفادة من أفضلها نوعاً وجودة.

- تعد البعثة تجربة متكاملة من منظور الطالب علمياً وثقافياً وشخصياً.

- قانون البعثات وا�نح وا
عانات الدراسية و�ئحته التنفيذية.

- الضوابط والقرارات ا�نظمة والتي تحدث باستمرار مواكبة لتطور ا®نظمة 

التعليمية وا
دارية سواء بالسلطنة أو ³ الخارج.



ماذا تعني البعثة الخارجية؟
كيف تحدد مدة البعثة الدراسية؟

- تحدد مدة البعثة الدراسية �وجب القبول الجامعي الذي يصدر للطالب، شام� 

أية مكونات لغوية أو تأسيسية وبرنامج التخصص، ويجب ع¹ الطالب أن ينجز 

متطلبات التخرج خ�ل هذه ا�دة.

- يجب ع¹ الطالب إنجاز برنامج اللغة ا
نجليزية خ�ل عام واحد، وكذلك 

الÈنامج التأسيÇ خ�ل عام واحد كحد أقÆ، وإذا Å يجتز أي منهÄ فإنه يوقف 

Ëيان البعثة لح� أن يثبت الطالب اجتياز كل مرحلة.



كيف تحدد مدة البعثة الدراسية؟
مسار الطالب ³ الدراسة: 

-يجب ع¹ الطالب أن يلتزم بالتخصص ا�بعوث إليه وتحقيق النجاح ا�رجو منه 

وفق القبول الصادر له دون أي تأخÏ، وبذات ا�ؤسسة التعليمية التي تحدد وفق 

نوع البعثة، و� يحق له تغيÏ ا�ؤسسة التعليمية أو التخصص من تلقاء نفسه.

 Ïلجنة البعثات بوزارة التعليم العا� هي الجهة ا�خولة با�وافقة ع¹ تغي -

تخصص الطالب أو مؤسسته التعليمية خ�ل فÑة البعثة. وهي كذلك ا�عنية 

باتخاذ القرارات ا�ناسبة بشأن الطلبة.



ما هو ملف الطالب ا�لكÑو�:

ملف يحتوي ع¹ جميع بيانات الطالب خ�ل مدة البعثة الدراسية، ويجب أن يكون 

للطلبة الدارس� ع¹ الحساب الخاص ملف إلكÑو� كذلك. 
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- يجب ع¹ الطالب تحديث البيانات بشكل مستمر خصوصا بيانات التواصل حال 

تغيÏها.

-الÈيد ا�لكÑو� هو قناة ا�تصال ا�عتمدة.

- يعد تحميل القبو�ت الجامعية، وكشوف الدرجات بشكل منتظم إلزاميا، وكذلك أية 

وثائق تصدرها الجامعات او الجهات ا�عنية ³ بلد الدراسة.

-جميع معام�ت الطالب تتم من خ�ل ملف الطالب ا�لكÑو�؛ لذا يجب التأكد من 

صحة ا�علومات ودقتها.



ما هو ملف الطالب ا�لكÑو�: أين يقدم الطالب طلباته ا�ختلفة؟

ميثاق الدارس� الع�Ä؛ ما هو؟

- تقدم جميع الطلبات من خ�ل ملف الطالب ا
لكÑو�.
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-يجب أن تشفع داØا بالوثائق الداعمة (قبول جامعي، توصية ملحقية أو مدرس أو 

شهادات، ....) حسب نوع الطلب.

- بإمكان الطالب الحصول ع¹ ا�شورة عÈ ا�لحقية الثقافية أو جهة ا
Ùاف التي 

وثيقة تنظم الع�قة ب� الوزارة والطالب لذا يجب ع¹ الطالب ا�ط�ع ع¹ ميثاق الدارس� 

الع�Ä والعمل �ا جاء فيه .

- يوثق الحقوق وا�لتزامات ب� وزارة التعليم العا� والبحث العلمي وا�بتكار والطالب 

ا�بتعث.

- يهدف لتعزيز السلوك ا
يجاÚ وا�واطنة الصالحة من منطلق أن (طالبنا هو سفÏنا).



ما هي حقوق الطالب؟

- إدارية: توفر جهة إÙاف، قنوات تواصل، توعية، ومعلومات

- مادية: مخصص، تذاكر، تعويضات عن الخدمات التي نص عليها القانون واللوائح.

- أدبية: Ëية البيانات وا�علومات.

- قانونية: حق التقدم بالطلبات والرد عليها، ا�عÑاض والتظلم.



ما هي التزامات الطالب؟

- ا�لتزام بالت�يعات والقوان� (محلية، بلد ا�بتعاث، الجامعة).

- حفظ الحقوق ا®دبية التي تنص عليها البيئات ا®كادÝية ، وأهمها ا�لتزام بحقوق ا�لكيات 

الفكرية وا®دبية.

- التمثيل ال�ئق باسم سلطنة عÄن.

- الحفاظ عË ¹ية البيانات وعدم إفشاء الوثائق (قوان� تقنية ا�علومات).

.áا�لتزام با�سار الدرا -

- الحفاظ ع¹ الوثائق الرسمية وأهمها جواز السفر.

- ا�شاركة ³ الفعاليات والتنظيÄت الهادفة وتجنب ما دون ذلك.


