
www.moheri.gov.om
Ministry of
Higher Education

@omanmohe @omanmoheOman Ministry of
Higher Education

التوعية المالية
 للطالب المبتعث

٢٠٢٣/٢٠٢٢م 



يتحمل الطالب المبتعث الرسوم الدراسية على نفقته الخاصة  في حال: 

أعاد دراسة المقرر الذي رسب فيه مرتين. 	 

حرم من االمتحان بسبب الغياب أو الغش. 	 

حذف أيًا من المقررات الدراسية بعد الفترة المحددة للحذف وبدون إذن الوزارة.  	 

اســتنفذ المــدة المحــددة للتمديــد وتعهــد باالســتمرار مــع عــدم تحمــل الــوزارة أيــة مصاريــف ماليــة 	 

إضافيــة )رســوم دراســية أو مخصصــات شــهرية(. 

تغيب عن االختبارات النهائية ألي فصل دراسي دون عذر أو سبب مقبول.	 

التوعية المالية للبعثات الداخلية

ماذا تغطي بعثة الطالب الدراسية؟

 البعثات الداخلية الكاملة : 

1/ برامج البكالوريوس )BS( لجميع الطلبة:

هي بعثــات داخليــة كاملة مدفوعــة الرســوم الدراســية فقــط لمرحلة البكالوريوس مــع تحمــل ولــي 	 

أمــــر الطالــــب تكاليــــف النقــــل والســــكن ) إن دعــــت الحاجــــة لذلــــك (  وهــي مخصصــة لجميــع الطلبــة 

ــهري لهــم وقــدره )90 ريــال  ــرف مخصــــص شــ ــم صــ ــي فيتــ ــان االجتماعــ ــة الضمــ ــبة لطلبــ ــا بنســ ، أمــ

عمانــي(. 

 :)SF( 2/ برامج الدبلوم لطلبة الضمان االجتماعي

ــلطلبة مــن 	  هــي بعثــات داخليــة كاملــة الرســوم الدراســية فقــط لمرحلــة الدبلــوم ، وهــي مخصصــة لـ

أبنــاء  أســر الضمــان االجتماعــي ويتــم صــرف مخصــص شــهري لهــم وقــدره )90 ريــال عمانــي(. يحــدد 

الطالــب المؤسســة التــي يرغــب بالدراســة بهــا، وفــق التخصــص الدراســي المقبــول فيــه.

:)SP( 3/ برامج الدبلوم لطلبة الدخل المحدود

هــي بعثــات داخليــة كاملــة الرســوم الدراســية فقــط لمرحلــة الدبلــوم، ومخصصــة للطلبــة مــن أبنــاء   	 

أســر الدخــل المحــدود، والذيــن ال يتجــاوز إجمالــي الدخــل الشــهري ألوليــاء أمورهــم عــن )600 ريــااًل 

عمانيــًا فقــط، وال يمكــن قبــول مــا يزيــد عــن ذلــك نهائيــًا( مــع تحمــل ولــي األمــر لتكاليــف النقــل 

والســكن )إن دعــت الحاجــة لذلــك(. يحــدد الطالــب المؤسســة التــي يرغــب بالدراســة بهــا، وفــق 

التخصــص الدراســي المقبــول فيــه.



4/ برامج الدبلوم )DS( لجميع الطلبة:

هــي بعثــات داخليــة كاملــة مدفوعــة الرســوم الدراســية فقــط لمرحلــة الدبلــوم، مــع تحمــل ولــي األمــر 	 

لتكاليــف النقــل والســكن )إن دعــت الحاجــة لذلــك( وهــي مخصصــة لجميــع الطلبــة. يحــدد الطالــب 

المؤسســة التــي يرغــب بالدراســة بهــا، وفــق التخصــص الدراســي المقبــول فيــه.

ESAM و  STEM5/ برامج البعثات الداخلية المرنة لمؤهل البكالوريوس بعثات

 	 ، والتكنولوجيــا   ، )العلــوم  العلميــة:  البرامــج  فــي  بالدراســة  بعثــات مخصصــة  STEMهــي  بعثــات 

الرياضيــات(. وعلــوم   ، والهندســة 

بعثــات ESAM هــي بعثــات مخصصــة بالدراســة فــي البرامــج األدبيــة: )التربيــة ، والعلــوم االجتماعيــة، 	 

والفنــون ، واإلدارة(.

يمكــن للطلبــة المقبوليــن اختبــار المؤسســة التعليميــة الراغبيــن فــي الدراســة بهــا شــريطة أن تكون 	 

مدرجــة تحــت التخصصــات الرئيســية المحــددة لــكل برنامج.

لدراســة 	  عمــان  ســلطنة  داخــل  الخاصــة  العالــي  التعليــم  مؤسســات  جميــع  البرنامــج  يغطــي 

الــوزارة. لهــا  تبتعــث  التــي  التخصصــات 

يمكــن للطلبــة المقبوليــن اختيــار التخصــص الفرعــي / الدقيــق )لدرجــة البكالوريــوس فقــط( مــن ضمن 	 

التخصصــات الرئيســية المحــددة لــكل برنامج.

ال تشــمل تخصصــات: الطــب البشــري / العــام ، طــب وجراحــة الفــم واالســنان ، التمريــض ، الصيدلــة، 	 

علــوم البصريــات ، العــاج الفيزيائــي ،والتربية(.

البرنامــج غيــر مشــروط باجتيــاز المقابــات الشــخصية أو االختبــارات أو باجتيــاز الســنة التأسيســية 	 

للحصــول علــى البعثــة.



الطلبـــة مـــن فئـــة الضمـــان االجتماعـــي الذيـــن يحصلـــون علـــى بعثـــات دراســـية، يجـــب عليهـــم إدخـــال 	 

أرقـــام الحســـابات البنكيـــة الخاصـــة بهـــم فـــي وصلـــة البيانـــات الشـــخصية فـــي النظـــام االلكترونـــي 

ــد أثنــاء عمليــة التســجيل. ــول الموحـ ــز القبـ بمركـ

فــي حــال حصــول الطالــب مســتقبًا علــى بطاقــة الضمــان االجتماعــي الصــادرة مــن وزارة التنميــة 	 

االجتماعيــة بعــد إتمــام عمليــة التســجيل بالمؤسســة التعليميــة، مــن الممكــن لــه رفعهــا إلكترونيــاُ 

مــن خــال ملفــه اإللكترونــي بموقــع الــوزارة مــع نســخة مــن البطاقــة البنكيــة الخاصــة بــه، وتحديــث 

البيانــات الخاصــة بذلــك. 

 	

كمــا يتوجــب علــى الطالــب تســليم نســخة مــن بطاقــة الضمــان )ســارية الصاحيــة( والبطاقــة البنكيــة 	 

الخاصــة بالطالــب للقســم المختــص بالمؤسســة التعليميــة المقيــد بهــا.


