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اإلطار القانوني لتنظيم العالقة بين
 وزارة التعليم العالي والطالب المبتعث

٢٠٢٣/٢٠٢٢م 



تتمثل األسس القانونية وأسس التعامل التي تربط 
الطالب بوزارة التعليم العالي في اآلتي:

1- ضوابط البعثات الداخلية

2- ميثاق الطالب العماني

يتضمن القرار الوزاري رقم 30/2018 ضوابط البعثات للمرحلة الجامعية األولى 

والموضحة تفصياًل فيما يلي:

يكــون حصــول الطالــب علــى المقعــد الدراســي بموجــب التنافــس  الحــر مــن خــالل مركــز 	 

القبــول الموحــد، ويخضــع أي تغييــر فــي برنامــج االبتعــاث لموافقــة لجنــة البعثــات.

يكــون تقديــم طلبــات الطلبــة مــن خــالل النظــام االلكترونــي للــوزارة ومــن قبــل الطالــب 	 

شــخصيا مشــفوعا بــرأي جهــة اإلشــراف.

تحدد فترة ابتعاث الطالب وفقا للقبول الذي تصدره المؤسسة التعليمية.	 

فــي حــال تغييــر مؤسســة أو برنامــج الدراســة دون موافقــة الــوزارة فــإن البعثــة تســقط 	 

تلقائيــا، مــع احتفــاظ الــوزارة باتخــاذ أي إجــراء قانونــي مناســب.

تعــد الفتــرة التــي تتجــاوز المــدة المحــددة للبعثــة والتــي تنجــم عــن تغييــر التخصــص أو 	 

المؤسســة فتــرة تمديــد علــى أال تتجــاوز فصليــن دراســيين.

يكــون تغييــر التخصــص، أو المؤسســة التعليميــة ، لمــرة واحــدة فقــط خالل فتــرة االبتعاث 	 

وبموافقــة مــن اللجنة.

يلتــزم الطالــب بتحديــث بياناتــه، وكشــوف عالماتــه فــور صدورهــا، والوثائــق المســاندة 	 

للطلبــات التــي يقدمهــا مــن خــالل ملفــه االلكترونــي بموقــع الــوزارة.
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طلبات تغيير المؤسسة:

يتــم نقــل الطالــب مــن مؤسســة إلــى أخــرى 	 

وفــق االشــتراطات التي تعلــن عنها المديرية 

العامــة للبعثــات عنــد فتــح بــاب االنتقــاالت. 

تغييــر المؤسســة التعليميــة للطالــب علــى 	 

مقعــد الدراســة/ أو بعــد االنتهــاء  بنجــاح مــن 

برنامــج  أو  التحضيــري  البرنامــج  متطلبــات 

اللغــة اإلنجليزيــة بشــرط اســتيفاء القبــول 

الراغــب  المؤسســة  مــن  المشــروط  غيــر 

الطالــب باالنتقــال إليهــا وفــي ذات المجــال 

المعرفــي. 

مالحظة:

 ) يراعــي فــي جميــع حــاالت التغييــر أن الــوزارة لــن 

تتحمــل تكلفــة إعــادة أي ســنة دراســية ناجمــة 

عــن التغييــر، وأال يكــون علــى الطالــب مســتحقات 

لــدى المؤسســة المنتقــل منهــا وأن ينهــي جميــع 

ارتباطاتــه الشــخصية مــن عقــود ســكن وإيجارات 

وفواتيــر(.

طلبات تغير التخصص :

الطالــب 	  أو  المســتجد  الطالــب  حصــول 

الــذي أنهــى البرنامــج التحضيــري علــى قبــول 

ذات  فــي  المرغــوب  التخصــص  فــي  مباشــر 

المعرفــي. المجــال 

فــي 	  قبــول  علــى  الطالــب  حصــول  عــدم 

تخصصــه ألســباب أكاديميــة أو لعــدم وجــود 

مقاعــد كافيــة فــي التخصــص، مــع تأكيــد ذلــك 

اإلشــراف. جهــة  مــن  بتوصيــة 

مالحظة: 	 

التخصــص عــدم 	  )يراعــي فــي طلبــات تغييــر 

تأثيرهــا علــى فتــرة الدراســة بمــا ال يتجــاوز 

فتــرة التمديــد، وبــدون أن يترتــب عليهــا إعــادة 

ألي مــن ســنوات الدراســة(
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وقف سريان البعثة )أو تأجيلها(:

عــدم تمكــن الطالــب مــن الحصــول علــى قبــول أو 	 

لعــدم تمكنــه مــن االلتحــاق بالمؤسســة فــي الوقــت 

المحــدد.

`إذا لــم يتمكــن مــن إنهــاء برنامــج اللغــة أو البرنامــج 	 

التأسيســي خــالل الفتــرة المحــددة ألي منهمــا.

فــي حــال مواجهــة الطالــب لظــروف طارئــة شــريطة 	 

تقديمــه للشــهادات أو اإلثباتــات الالزمــة.

المؤسســة 	  واشــترطت  الطالــب  رســب  إذا 

التعليميــة أن يتقــدم المتحانــات اإلعــادة، علــى أن 

يعــاد ســريان البعثــة قبــل االمتحانــات بشــهر واحــد.

إذا وقع تحت المالحظة األكاديمية قبل اســتنفاده 	 

البعثــة  الفرصــة األخيــرة المتاحــة لالســتمرار فــي 

وفقــا ألنظمــة البعثــات أو المؤسســات التعليميــة.
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إعادة القيد للطالب المنقطع عن الدراسة:

ان يكــون انســحاب الطالــب او انقطاعــه عــن الدراســة لمــدة ال تتجاوز فصليين دراســيين 	 

بحيــث يحســب ذلــك وقفًا لســريان البعثة.

ان يقــدم الطالــب المســتندات الثبوتيــة المصدقــة مــن الجهــات المختصــة التــي توضــح 	 

أســباب االنقطــاع عــن الدراســة. 

حصول الطالب على قبول محدد به تاريخ بدء الدراســة من قبل المؤسســة التعليمية، 	 

وأال يكون ملتحقا بأية وظيفة.

٤



ميثــاق  قــراءة  الطالــب  علــى  يجــب 

الطالــب العمانــي بملفــه االلكترونــي 

بكافــة  وااللتــزام  الــوزارة  بموقــع 

فيــه الــواردة  البنــود 

https://eservices.mohe.gov.om/

Student/IStudLogin.aspx?lang=ar

ميثاق الطالب العماني:

األهداف العامة:

بالحقــوق 	  المبتعــث  الطالــب  توعيــة 

. ت جبــا ا لو ا و

التأكيــد علــى مبــدأ الشــفافية والوضــوح فــي 	 

التعامــل بيــن الطرفيــن )الــوزارة والطلبــة(.

الحــث علــى الســلوك اإليجابــي ونبــذ مــا دون 	 

ذلــك.

واالنتمــاء 	  واألمانــة  النزاهــة  قيــم  تعزيــز 

المبتعــث الطالــب  لــدى  الصالحــة  والمواطنــة 

ويتكون الميثاق من :

حقوق الطالب المبتعث 

واجبات الطالب المبتعث

رسالة للطالب المبتعث:

التحصيــل  يكــون  أن  علــى  احــرص 

وأن  أولوياتــك،  أقصــى  هــو  العلمــي 

العمانــي  الطالــب  صــورة  تعكــس 

ومبادئــه. وأخالقــه،  بقيمــه،  الملتــزم 

مالحظة هامة :

يلغــي  ال  مكمــل  ذراع  هــو  وإنمــا  بهــا،  المعمــول  لألنظمــة  بديــال  الميثــاق  يعــد  ال   

النصــوص القانونيــة األخــرى، والتــي تعــد ســائدة حالمــا تقاطعــت مــع هــذا الميثــاق.
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