
 

 

 
 
    

( منح دراسية مقدمة من 6أن تعلن عن توفر عدد ) –المديرية العامة للبعثات  –يسر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار       
 م فعلى من يجد في نفسه الرغبة في الترشح لهذه المنح التقدم بطلبه وفقًا للتفاصيل التالية:2022معهد مسقط للتدريب للعام 

 
عدد  الدولة المؤهل التسلسل

 المنح

 الجامعة التخصص

اللغة  6 بولندا الماجستير 1

 االنجليزية

Warsaw 

 أو

Gdansk 

 
 مميزات المنحة:

المخصووصوو ت الةوولرلة لاوامة كر سفا ر سوو ر كر دون تحمل أي مبالغ مالية أخرى مثل:  الرسوو ا الاساسووية للب لامر  م تشممممل المنح 
 رغيره . سس ا سلايم الواب لاج معة رسس ا التأشيرة رسك ليف المعيةةكر  مين الصحيأسس ا الت

 : آلية التسجيل
 على جميع المترشحين التقدم بطلباتهم إلكترونيًا من خالل النظام اإللكتروني التابع لمركز القبول الموحد. 
 :لترة التسجيل 
حا األيوم  ( بتوقيت مسقط من14.00وحتى الساعة الثانية ظهرا ) ا21/11/2021األحا الم الق يتاح التسجيل اعتبارًا من صباح يوم  

 ا.5/12/2021الم الق 
 

 شررط التلايم لام جستير:
 أن يكون المتقدم ُعماني الجنسية. -
 سنة  45أال يزيد عمر المتقدم عن  -
( ولن يعتد بأي IELTS( في اختبار تحديد مسمممممممممممتوى اللةة االنجليزية )6.0أن يكون المتقدم حاصممممممممممماًل على معدل ال يقل عن ) -

 على أن يكون صالحًا لمدة ال تقل عن ستة أشهر عند وقت بدء التسجيل.اختبار آخر في تحديد المستوى إال ما ذكر أعاله. 
 .أال يقل المعدل التراكمي في شهادة البكالوريوس عن تقدير جيد -
 لةة إنجليزية في شهادة البكالوريوس. تخصص أن يكون خريج -



 

 

 

الشمممممهادات السمممممابقة )شمممممهادة الدبلومر شمممممهادة البكالوريوس( الصمممممادرة من خارع السممممملطنة من قبل دا رة االعترا  أن تتم معادلة  -
ومعادلة المؤهالت بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار، ويجب إرفاق شممهادة المعادلة عند التسممجيل بموقع مركز القبول 

 الموحد.
سممممممسممممممات التعليم العالي الخاصممممممة داخل السمممممملطنة مومقة من قبل المديرية العامة للجامعات أن تكون الشممممممهادات الصممممممادرة من مؤ  -

 والكليات الخاصة، ويجب إرفاق التوميق عند التسجيل بموقع مركز القبول الموحد.
علممممى درجممممة الممممدبلوم الجممممامعي أواًل مممممم واصممممل دراسممممته  يجممممب إرفمممماق جميممممع كشممممو  الممممدرجات فممممي حممممال كممممان المتقممممدم حاصممممال -

لوريوس، وفممممممممي حممممممممال عممممممممدم إرفمممممممماق كشممممممممو  الممممممممدرجات للممممممممدرجتين العلميتممممممممين معمممممممممًا  يعتبممممممممر الطلممممممممب غيممممممممر مسممممممممتو   للبكمممممممما
 الشتراطات البرنامج.



 

 

 

 :المستناات الموا بة -
 ضررسة مراع ة الاقة عنا سحميل ال ث ئق الكترر يً  رب ألخص لي الج ا ب الت لية:بسن ه ال زاسة 

 
 

 (.KB 512ال يتج رز حجم كل ماف )كللب ال غير عاى  PDFسحميل المستناات بصيغة  •
 سحميل كل رثيلة لي المك ن المخصص لل . •
 س لير المي   ت الصحيحة عن ملاا الواب رمؤهالسه الاساسية رخمراسه العماية.   •

 لمستناات الموا بة لامتلاا لمؤهل الم جستيرا
 ( أو ما يعادلها حسب ما ذكر في شروط التقديم.IELTS.شهادة اختبار تحديد مستوى اللةة االنجليزية )1
 جواز السفر ساري المفعول.صورة من  .2
 شهادة الدبلوم الجامعي مرفقا بها كشف الدرجات المكتمل )مترجمة باللةة اإلنجليزية(. .3
 شهادة البكالوريوس مرفقا بها كشف الدرجات المكتمل )مترجمة باللةة اإلنجليزية(. .4
لصممممادرة من خارع السمممملطنة من قبل أن تتم معادلة الشممممهادات السممممابقة )شممممهادة الدبلوم الجامعير شممممهادة البكالوريوس( ا .5

دا رة االعترا  ومعادلة المؤهالت بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار، وأن يتم تحميلها إلكترونيًا في النظام 
 رفاق ما يفيد المعادلة عند التسجيل في موقع مركز القبول الموحد.إو 

العالي الخاصممة داخل السمملطنة مومقة من قبل المديرية العامة للجامعات رفاق الشممهادات الصممادرة من مؤسممسممات التعليم إ .6
 رفاق التوميق عند التسجيل بموقع مركز القبول الموحد.إوالكليات الخاصة و 

 خطاب عدم ممانعة: .7
فس في حال أن المتقدم يعمل في القطاع الحكومي والشركات ذات المساهمة الحكومية، عليه تقديم خطاب عدم ممانعة للتنا -

على المنحة، صممممممادر من دا رة الموارد البشممممممرية على أن يكون حديث اإلصممممممدار في وقت التسممممممجيل في موقع مركز القبول 
 الموحد.

في حال أن المتقدم ال يعمل، عليه تقديم خطاب من وزارة العمل يفيد بأنه ال يعمل، على أن يكون حديث اإلصممممممممممممممدار في  -
 وقت التسجيل بموقع مركز القبول الموحد.

ا  - في حال أن المتقدم يعمل في القطاع الخاص، عليه تقديم خطاب من وزارة العمل يفيد بأنه يعمل في القطاع الخاص مبينمممممً
 به سنوات الخبرة العملية، على أن يكون حديث اإلصدار في وقت التسجيل بموقع مركز القبول الموحد.

 والخبرات العمليةيرفق المترشح سيرته الذاتية، ويحدد من خاللها مكان العمل  .8
 



 

 

 

 مالحظ ت: 
 

 سمتاك الج معة اللراس النل ئي الختي س المترشحين المن سمين بن ء عاى المع يير الخ صة بلم. .1
ن اللجنة المختصة إالمحملة بالنظام، ففي حالة ورود أي خطأ في طريقة تحميل الوما ق المشار اليها أعاله أو نقص المستندات  .2

 .  بفرز الطلبات لن تتحمل مسؤولية ذلك، ويعتبر الطلب غير مستو  
 إذا مبت مخالفة الشروط الواردة في هذا اإلعالن.   ةتعتبر المنحة ملةي .3
 تتاليين.في حال انسحاب المترشح من المنحة بعد الحصول عليها سيتم استبعاده من التقدم لهذه المنح لعامين م .4
عند تقديمه  يورو أو ما يعادلها بالعملة المحلية 5000مبلغ  هله أو لولي األمر يتوفر في ابنكي ايجب على المترشح أن يبرز كشف .5

 بعد ترشحه من قبل الوزارة. للجامعة
 .( دوالر500يتحمل الطالب رسوم التقديم للجامعة والمقدرة حوالي ) .6

قمووو ل الواوووب مووون قمووول الووو زاسة ال يعتمووور حصووو ل المترشووول عاوووى المنحوووةي حيوووب سووويمر الواوووب عمووور مرحاوووة سووواقيق مووون قمووول 
المختصووووين بوووو ل زاسة. ربعووووا التأ ووووا موووون اسووووتي  ء الةووووررط المحووووارة سوووويتم  بووووال  موووون رقوووو  عاوووويلم االختيوووو س عوووون  رلووووق 

زاسة  لغووو ء كل  اوووب بعوووا بلوووك  با سموووين مخ ل توووه الرسووو ئل النصوووية اللصووويرة مووون قمووول مركوووز اللمووو ل الم حوووا  رمووون حوووق الووو  
لاةوووررط الووو اسر بكرهووو   وووي هوووفا ااعوووالن ملمووو  ك  وووج األسوووم د. عاموووً  بوووأن عاوووى جميووو  المتلوووامين الح صووواين عاوووى شووول رات 
موووون خوووو سة السوووواونة مع رلووووة جميوووو  مووووؤهالسلم الاساسووووية موووون قموووول رائوووورة االعتوووورا  رمع رلووووة المووووؤهالت بوووو ل زاسة  رلووووي حوووو ل 

 .    ماغي ا مع رلة كل مؤهل من مؤهالسلم ليعتمر سسجيالم اسضل عا
 

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
 

( والمممممممذي سيسمممممممتقبل 24340900الهممممممماتف )ولمزيمممممممد ممممممممن االستيصممممممماح يرجمممممممى التواصمممممممل ممممممممع مركمممممممز االتصمممممممال بمممممممالوزارة علمممممممى رقمممممممم 

 من األحد إلى الخميس االستفسارات من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثانية ظهرًا.

 بتك س الت ليق لجمي  المتلامين.ستمنى رزاسة التعايم الع لي رالمحب العامي راال

 

 

 


