
املنحو البعثاتبرامجضمندراس يمقعدعلىحصولكلكنبارك،الطالبعزيزي 

.الداخلية

سجيلالتإلجراءاتواستكمالك(املوحدالقبول مركز )موقعللمقعداعتمادكبعد

ملفتحبفيتعلقإجراءأيمنكيتطلبلن،بهاامللتحقالتعليميةباملؤسسة

ستنعكسحيث،واالبتكارالعلميالبحثو العاليالتعليموزارةبموقعالكتروني

 بيانتك
 
.لذلكاملحددةالفتراتخالل،(أساس)للوزارةاإللكترونيالنظامفيتلقائيا

لتعليميةااملؤسسةمراجعةيرجىالطلبة،بياناتبإدراجالخاصةاملواعيدملعرفة-

.بهااملقيد

لطلبةلآلية فتح ملف إلكتروني 
في برامج البعثات واملنح الدراسية الداخلية املقبولين 



املرور الخاصة بملف الطالب اإللكتروني بموقعطلب الحصول على كلمة 

الوزارة

بيانات املحددة إلدراجفي املواعيد ( الحصول على كلمة املرور)التقدم بطلب عزيزي الطالب، عليك فقط 

:  ات االتية، وذلك من خالل الخطو أساس واملتوفرة لدى املؤسسة التعليمية امللتحق بها الطلبة في نظام 

: الدخول إلى املوقع اإللكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث  العلمي واالبتكار 

www.moheri.gov.om

:  الوزارة كما هو موضح ادناهبموقع ( الشاشة الرئيسية)عرض 

http://www.moheri.gov.om/


طلب الحصول على كلمة املرور الخاص بملف الطالب اإللكتروني بموقع 

الوزارة

:الخطوات الستخدام هذه الخدمة

ور السابقة، املر نسيانك لكلمة للحصول على كلمة مرور جديدة، أو في حالة : طلب الحصول على كلمة املرور-
.إدخال البطاقة املدنية وتاريخ امليالدعليك 

ه انهاء الخانات الحمراء تحدد بأنه يجب على الطالب ادخال تلك البيانات كاملة وصحيحة، أو لن يمكن• 
.العملية بطريقة صحيحه

. ري عند االرسال يتوجب على الطالب ادخال البريد االلكتروني حتى تصله االشعارات والرمز الس• 
.  وليس ألي جهة أخرى ( الخاص بالطالب)منوهين بأن البريد االلكتروني املطلوب إدخاله -



بملفك الخاصة كلمة املرور حصولك على بعد 

..اإللكتروني بموقع الوزارة 

إلى موقع الوزارة اإللكتروني وتسجيل عليك الولوج •
ناتك بيااإللكتروني للتحقق من صحة ملفك الدخول إلى 

.الشخصية وبيانات االتصال والبيانات األكاديمية
فادة من اإللكتروني بشكل دوري، لالستملفك متابعة ىيرج•

 دااملبتعثينللطلبةالوزارةالخدمات التي تقدمها 
 
.خليا

حفاظك على سرية كلمة 
املرور الخاصة بك وعدم 

ضمنيكشفها ألي شخص ، 
لك الحفاظ على بياناتك
الشخصية واألكاديمية  

.  بشكل آمن



األعوام الدراسية )البعثات واملنح الدراسية الداخلية املقبولين في مالحظة لطلبة 

(السابقة

وقع الوزارة ، الغير مستكملين إلجراءات التسجيل بم( الدفعات ما قبل الدفعة الثالثة والعشرون-السابقةاألعوام )بإمكان طلبة اليزال

: استكمال إجراءات تسجيلهم بحسب طريقة استكمال إجراءات التسجيل السابقة من خالل االتي

www.moheri.gov.om:  الدخول إلى املوقع اإللكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث  العلمي واالبتكار 

املنح الداخلية استكمال إجراءات التسجيل للبعثات و : للوصول إلى رابط( عرض الكل)بموقع الوزارة، ثم الضغط على ( الشاشة الرئيسية)

(  لطالب األعوام السابقة)

http://www.moheri.gov.om/

