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 التحديثات التقنية د بع معتادة ال أوالَ: الخدمات اإللكترونية 

الحقول المدخله من قبل   الفترة الزمنية  نوع الطلب 
 الطالب 

المرفقات المطلوب تحميلها  
 من قبل الطالب 

الحقول المدخله من قبل  
 المؤسسة 

  االمرفقات المطلوب تحميله 
 من قبل المؤسسة 

 مالحظات إضافية 

من شهر يونيو وحتى   الفترة األولى: تأجيل فصل طلب 
  )للفصلانتهاء موعد الحذف واالضافة 

الدراسي األول( كحد أقصى )وفق  
 للمؤسسات(.   األكاديميالتقويم  

من شهر ديسمبر   الفترة الثانية: 
وحتى انتهاء موعد الحذف واالضافة  
)للفصل الدراسي الثاني( كحد أقصى  

 للمؤسسات(.)وفق التقويم األكاديمي 

 التأجيل(  )تاريخ• من 
 تاريخ نهاية التأجيل( )إلى • 

 • الموضوع/اسباب الطلب 

• مبررات طلب التأجيل  
)المستندات المعتمدة من  

الجهات المختصة التي تدعم  
 الطلب(

• هل قام الطالب بالتأجيل  
يرجى ادخال  نعم /  سابقا؟ 

 عدد فصول التأجيل السابقة 
  • هل هناك تبعات مالية أو

تحديد  نعم/ مستحقات سابقة؟ 
 المبلغ 

• آخر فصل انتظم فيه  
الطالب/ تحديد العام  

 األكاديمي 
• الفصل المطلوب للتأجيل/  

تحديد العام األكاديمي                                           
 • تاريخ التخرج المتوقع 

 • مالحظات المؤسسة 

  مسار الخدمة:  • كشف العالمات 
  المؤسسة< الطالب <
 الوزارة << التعليمية  

  الفئة المستهدفة: 
جميع طلبة االبتعاث الداخلي  
ممن على مقاعد الدراسة في  

حالة: )برنامج دراسي  
 جاري(، أو )تأجيل(. 

من شهر يونيو وحتى   الفترة األولى: تمديد طلب 
أسبوعين قبل موعد بداية )الفصل  
الدراسي األول( كحد أقصى )وفق  

 للمؤسسات(.   األكاديميالتقويم  
من شهر ديسمبر   الفترة الثانية: 

وحتى أسبوعين قبل موعد بداية  
)الفصل الدراسي الثاني( كحد أقصى  
 )وفق التقويم األكاديمي للمؤسسات(.

                 قسم القبول والتسجيل: اليوجد _______/ الموضوع/اسباب الطلب • 
 • حالة الطالب 

 • المعدل التراكمي 
  - • هل تم التأجيل سابقا/

نعم  في حالة  ( نعم، ال)
فيرجى ادخال عدد فصول  

 التأجيل السابقة 
• آخر فصل انتظم فيه  

الطالب/ تحديد العام  
 األكاديمي 
  -/التمديد سابقا• هل تم 

  نعمفي حالة   ( نعم، ال)
فيرجى ادخال عدد فصول  

التمديد السابقة             
•هل التزم الطالب بتسجيل  

  - العبء الدراسي الكامل/ 
فيرجى   الفي حالة   (نعم، ال)

 توضيح المبررات        
• عدد الساعات المنتهية                

               • عدد الساعات المتبقية             
 • التاريخ المتوقع للتخرج 
• عدد الفصول المطلوبة  

 للتخرج 

 • كشف العالمات 
 خطة التخرج • 
 

 مسار الخدمة: 
المؤسسة   الطالب <<  

 وزارة ال << التعليمية  
 الفئة المستهدفة:

الداخلي  جميع طلبة االبتعاث 
ممن على مقاعد الدراسة في  

حالة: )برنامج دراسي  
 جاري(، او )خريج تقديري(. 
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• مالحظات قسم القبول  
   والتسجيل                               

من شهر يونيو وحتى   الفترة األولى: تغيير تخصص طلب 
أسبوعين قبل موعد بداية )الفصل  
الدراسي األول( كحد أقصى )وفق  

 للمؤسسات(.   األكاديميالتقويم  
من شهر ديسمبر   الفترة الثانية: 

وحتى أسبوعين قبل موعد بداية  
)الفصل الدراسي الثاني( كحد أقصى  
 )وفق التقويم األكاديمي للمؤسسات(.

 

 • التخصص الرئيسي الجديد 

 • التخصص الفرعي الجديد 

 • الموضوع/اسباب الطلب 

          والتسجيل:قسم القبول  _______اليوجد /
• هل تم االنتهاء من السنة  

)نعم/ال(                   التأسيسية؟ 
•هل التحق الطالب في  

-نعم/ التخصص؟ في حال 
عدد الساعات المنجزة   تحديد

المعدل  -في التخصص القديم 
عدد الساعات  -التراكمي 

التي تم معادلتها في  
عدد  -التخصص الجديد 

الساعات التي يخسرها  
الطالب في التخصص  

 الجديد  
ال/ جميع الحقول  في حال 
   N/Aالينطبق  

•هل يؤثر تغيير التخصص   
على موعد التخرج؟    في  

   حال نعم/                
تحديد عدد الفصول   -

  ادراج التاريخ-المتأخرة     
المتوقع للتخرج حسب  
ادراج  -)التخصص القديم( و 

التاريخ المتوقع للتخرج  
حسب )التخصص الجديد(   

ادراج   -ال/  في حال 
التاريخ المتوقع للتخرج  
 حسب التخصص الجديد 

• ادراج حقل: هل  
التخصص الجديد يندرج في  

نعم/  ) نفس المجال المعرفي؟
 (ال

• هل هناك تبعات مالية أو  
تحديد  نعم/ مستحقات سابقة؟ 

 المبلغ 
• مالحظات قسم القبول  

والتسجيل                                          

•كشف العالمات                  
للتخصص  • الخطه الدراسية  

 الجديد 

 مسار الخدمة:  
الطالب << القبول  

والتسجيل<< المشرف  
 الوزارة << األكاديمي 

   الفئة المستهدفة:
جميع طلبة االبتعاث الداخلي  
ممن على مقاعد الدراسة في  

حالة: )برنامج دراسي  
 جاري(، أو )تأجيل(. 
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                   األكاديمي:  المشرف 
 )رأي المشرف األكاديمي( 

 

من شهر يونيو وحتى   الفترة األولى: االنسحاب طلب  
  )للفصلانتهاء موعد الحذف واالضافة 

الدراسي األول( كحد أقصى )وفق  
 للمؤسسات(.   األكاديميالتقويم  

من شهر ديسمبر   الفترة الثانية: 
وحتى انتهاء موعد الحذف واالضافة  
)للفصل الدراسي الثاني( كحد أقصى  
 )وفق التقويم األكاديمي للمؤسسات(.

 

)تاريخ  • من تاريخ 
 االنسحاب( 

 • الموضوع/اسباب الطلب 

 

 • مبررات االنسحاب 

 

• هل هناك تبعات مالية أو  
 المبلغ نعم/ مستحقات سابقة؟ 

 • مالحظات المؤسسة 

 

 مسار الخدمة:   _______اليوجد /
المؤسسة   الطالب << 
 الوزارة << التعليمية  

 الفئة المستهدفة:
جميع طلبة االبتعاث الداخلي  

مقاعد الدراسة في  ممن على  
حالة: )برنامج دراسي  
جاري(، أو )تأجيل(، أو  

 )تجميد(. 

مؤسسة  ال تغيير طلب 
 تعليمية ال

 

 : سنويا    فترة واحدة
 أغسطس(  15-يوليو  15من ) 

الفترة  تغيير في  طرأي قد   -
في حال تعارضها مع    المحددة

أو وفقاً   االجازات الرسمية للدولة
   مصلحة العمل. لما تقتضيه 

 • الجامعة 
 • التخصص الرئيسي الجديد 
 • التخصص الفرعي الجديد 
 • الموضوع/اسباب الطلب 

 

• العذر الطبي أو مبررات  
 االنتقال )ان وجدت( 

 

حقول المؤسسة المنتقل  
 منها: 

 •حالة الطالب  
•هل تم اإلنتهاء من السنة  

في   -( نعم/ ال )؟ ةالتأسيسي
المواد  عدد تحديد  ال حال

 المتبقية في السنة التأسسية؟
•عدد الساعات األكاديمية  

 المنتهية 
•عدد الساعات األكاديمية  

 المتبقية 
• المعدل التراكمي • هل تم  

   -نعمفي حال  التأجيل سابقاً/
   عدد فصول التأجيل   تحديد

•هل توجد متطلبات مالية؟  
فيرجى   نعمإذا كان الجواب  

 ادخال المبلغ 
 •مالحظات المؤسسة الحالية 
حقول المؤسسة المنتقل  

 اليها: 
• تحديد القبول الحاصل  

عليه الطالب من المؤسسة:  
)البرنامج  التأسيسي/ أم  

قبول مباشر في التخصص(  
البرنامج  في حال اختيار 

 :  تحديد  التأسيسي

                      منها:المؤسسة المنتقل  
            • كشف العالمات       

 • توصيف المواد 
   المؤسسة المنتقل اليها: 

• الخطة الدراسية للبرنامج 
)توضح ماتبقى من متطلبات  

البرنامج وتاريخ التخرج  
 المتوقع(

 

 مسار الخدمة:  
الطالب << المؤسسة  

  < المؤسسةالمنتقل منها <
 الوزارة  المنتقل إليها << 
 الفئة المستهدفة:

جميع طلبة االبتعاث الداخلي  
على مقاعد الدراسة في  ممن  

حالة: )برنامج دراسي  
جاري(، أو )تأجيل(، أو  

 )تجميد(. 
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• عدد الفصول المتبقية في  
 البرنامج التأسيسي(

قبول مباشر  في حال اختيار  
 :  تحديد في التخصص

 •عدد المواد المعادلة 
 •عدد المواد المفقودة 

 •مالحظات المؤسسة الجديدة 

طلب شهادة إلى من يهمه  
 األمر 

 متاح طوال العام 
للطالب   PDFسيتم ارسال ملف 

بالنموذج بعد موافقة موظف البعثات  
 .  الداخلية

• الموضوع/طلب رسالة  
 لمن يهمة االمر 

أخرى،  • أسباب الطلب )
لمنح جامعة السلطان   تنافس

 قابوس( 

 مسار الخدمة:   _______اليوجد / مالحظات المؤسسة  _______اليوجد /
المؤسسة   الطالب << 
   الوزارة<< التعليمية  

 الفئة المستهدفة:
جميع طلبة االبتعاث الداخلي  
ممن على مقاعد الدراسة في  

حالة: )برنامج دراسي  
 جاري( 

 

 اإللكترونية المستحدثة ثانيا : الخدمات 

المرفقات المطلوب تحميلها   الحقول المدخله من قبل الطالب  الفترة الزمنية  نوع الطلب 
 من قبل الطالب 

الحقول المدخله من قبل  
 المؤسسة 

  االمرفقات المطلوب تحميله 
 من قبل المؤسسة 

 مالحظات إضافية 

من شهر   الفترة األولى: طلب تغيير طبيعة الدراسة 
يونيو وحتى أسبوعين قبل  

موعد بداية )الفصل  
الدراسي األول( كحد أقصى  

  األكاديمي)وفق التقويم 
 للمؤسسات(. 
من شهر  الفترة الثانية:

ديسمبر وحتى أسبوعين قبل  
موعد بداية )الفصل  

الدراسي الثاني( كحد  
أقصى )وفق التقويم  

 األكاديمي للمؤسسات(. 

 • وضع الدراسة الحالي  
موضوع/اسباب اختيار نظام  • ال

التعليم المطلوب  
 )جزئي/كلي/صباحي/مسائي( 

 

• اثبات الحصول على  
فرصة وظيفية أو رسالة  

تدريب أو أخرى.                         
•ارفاق ما يثبت حول  

الظروف االجتماعية التي  
يعاني منها الطالب )ان  

 وجدت(. 

 

 •  حالة الطالب 
يؤثر على موعد    • هل

تظهر  نعم  التخرج؟ في حالة 
خانة عدد الفصول، التاريخ  

 المتوقع للتخرج الجديد.  
• هل توجد مطالبات مالية  

تظهر   نعم إضافية؟ في حالة 
 خانة المبلغ.  

• هل يوجد تغيير في الخطة  
الدراسية؟                                           

 • مالحظات المؤسسة 

 العالمات • كشف  
 الخطة الدراسية الجديدة  • 

 

 مسار الخدمة:  
الطالب << المؤسسة  

 الوزارة التعليمية << 
 الفئة المستهدفة:

برنامج  في حالة )لطلبة  ا
 فقط  (دراسي جاري 
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 وصف الخدمة:   طلب تجميد بعثة
  سنة) للتجميدالمحددة المدة 
 ،  لمن لم يتخصص  (واحدة

  وقبل ان يتحول عليه، و
خريج  الطالب إلى )

ظهر كشف  سي  (تقديري
للمؤسسة التعليمية بجميع  

سنة في   أكملوا الطلبة الذين 
البرنامج التأسيسي )لم  

يتخصص بعد( في حالة  
)برنامج دراسي جاري(  
على ان يظهر للمؤسسة  
امام اسم كل طالب خيار 
تجميد البعثة او قبول في  

في حالة   -التخصص 
تجميد  )سسة اختيار المؤ

مربع نص  سيظهر  البعثة(
لتقوم المؤسسة بكتابة  

التفاصيل ويتم بعد ذلك  
تحويل الطلب للوزارة  

 . (كطلب الكتروني تجميد)
في حالة اختيار المؤسسة   -
  (قبول في التخصص)

حقول تقوم   ستظهر
وفق  المؤسسة بتعبئتها 

 االتي:  
  التخصص الرئيسي -

والتخصص الفرعي والمدة  
الدراسية للبرنامج وتاريخ  

التخرج المتوقع وتحديد  
السنة االكاديمية األولى،  

لينعكس ذلك في النظام فيما  
بعد مباشرة بعد تمرير  

 . المؤسسة

• تحديد التاريخ من )تاريخ   _______اليوجد / _______اليوجد /
 التجميد( بداية  

                      التجميد(  • إلى )تاريخ نهاية  
• عدد فصول التجميد   

 المطلوبة.        
  -•هل تم التجميد سابقا/ 

 ( نعم، ال)
فيرجى ادخال  نعم  في حالة  

 عدد فصول التجميد السابقة 
• آخر فصل انتظم فيه  

الطالب/ تحديد العام  
 األكاديمي 

 • مالحظات المؤسسة 

 ار الخدمة:  مس _______اليوجد /
المؤسسة التعليمية <<  

 الوزارة  
 الفئة المستهدفة:

الطلبة في حالة )برنامج   
 دراسي جاري( فقط 

استئناف الدراسة بعد  
 التجميد                         

 )قبول في التخصص( 

 

 • التخصص الرئيسي  يوجد  _______ال/ يوجد  _______ال/
 • التخصص الفرعي 

• المدة الدراسية للبرنامج                        
•تاريخ التخرج المتوقع                     

 •تحديد السنة األكاديمية 

 

 مسار الخدمة:   يوجد  _______ال/
المؤسسة التعليمية <<  
 الوزارة )نظام أساس( 

   الفئة المستهدفة:
الطلبة في حالة )برنامج  
 دراسي جاري / او تجميد( 

من شهر   الفترة األولى: طلب إعادة قيد 
يونيو وحتى أسبوعين قبل  

موعد بداية )الفصل  
الدراسي األول( كحد أقصى  

 • الموضوع/اسباب الطلب 

 
• أسباب االنقطاع )معتمدة  

 من الجهات المختصة(
• رسالة من وزارة العمل  

  /يعمل( تفيد بأن الطالب )ال 
او ان يتم تفعيل الحالة  

 •  عدد فصول االنقطاع. 
• إدراج الحالة الوظيفية في  

)يعمل/   وزارة العمل
ان لم يتحقق  ، اليعمل(

 الربط االلكتروني المباشر.

 • كشف العالمات 

 

 مسار الخدمة:  
المؤسسة   << الطالب 

 الوزارة  << التعليمية  
 الفئة المستهدفة:
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  األكاديمي)وفق التقويم 
 للمؤسسات(. 
من شهر  الفترة الثانية:

ديسمبر وحتى أسبوعين قبل  
موعد بداية )الفصل  

الدراسي الثاني( كحد  
أقصى )وفق التقويم  

 للمؤسسات(. األكاديمي 

 

الوظيفية عبر الربط  
 االلكتروني. 

 

• عدد الفصول المتبقية من 
المدة القانونية للبعثة في  

 البرنامج التأسيسي. 
•  عدد الفصول المتبقية من  

المدة القانونية للبعثة في  
 . البرنامج االكاديمي

• تاريخ التخرج المتوقع  
 )الجديد(. 

•  رأي المؤسسة التعليمية )  
اقرار عدم الممانعة على  
عودة الطالب الى مقعد  

الدراسة مع تحديد الفصل  
 الدراسي والعام االكاديمي(

جميع طلبة االبتعاث  
الداخلي ممن على مقاعد  

الدراسة في حالة:  
 )منقطع(. 

مواصلة الدراسة  طلب  
 للطلبة المجيدين

بعد نهاية   الفترة األولى:
الفصل الدراسي األول  

واعتماد النتائج )بمدة ال  
تتجاوز أسبوعين( حسب  

التاريخ النهائي المدخل لكل  
مؤسسة تعليمية في التقويم  

 . االلكتروني األكاديمي
بعد نهاية   الفترة الثانية: 

الفصل الدراسي الثاني  
ئج )بمدة ال  واعتماد النتا

تتجاوز أسبوعين( حسب  
التاريخ النهائي المدخل لكل  
مؤسسة تعليمية في التقويم  

 . االلكتروني األكاديمي

 

 • الموضوع/اسباب الطلب 

 
• عدد الفصول التي قضاها   _______اليوجد /

الطالب في البرنامج 
 التأسيسي 

• عدد الفصول التي قضاها  
الطالب في البرنامج 

                 األكاديمي         
• تحديد الفصل الدراسي  

به الطالب   أنهيالذي 
متطلبات درجة الدبلوم /  

 والعام األكاديمي.  
• المعدل التراكمي / وتقدير  

  •واعلى( المعدل )جيد جداً 
تاريخ مواصلة الدراسة  

 لدرجة البكالوريوس 
ريخ التخرج المتوقع  • تا

                                    الجديد(  للطالب )
• مالحظات المؤسسة  

 التعليمية 

 

 • كشف العالمات 

 

 مسار الخدمة:  

الطالب << المؤسسة  
 التعليمية << الوزارة  

  الفئة المستهدفة:
طلبة االبتعاث الداخلي  

أو   SFاو   SPضمن برامج  
DS   في حالة )برنامج

دراسي جاري(، أو )خريج(  
 . 
يعتمد قبول طلب   -

مواصلة الدراسة  
لمؤهل البكالوريوس  

على توفر االعتمادات  
 المالية.   

طلب االكتفاء بمؤهل  
 الدبلوم 

بعد نهاية   الفترة األولى:
الفصل الدراسي األول  

واعتماد النتائج )بمدة ال  
تتجاوز أسبوعين( حسب  

التاريخ النهائي المدخل لكل  
مؤسسة تعليمية في التقويم  

 . االلكتروني األكاديمي

 • الموضوع/اسباب الطلب 

 
   يوجد _______ال/
 

يقوم الطالب فقط  حيث 
باعتماد إقرار التعهد على  

االشتراطات وااللتزام  قراءة  
 ببنودها. 

 

• عدد الساعات االكاديمية  
التي سيخسرها الطالب عند  

تقديم طلبه للتغيير من درجة  
البكالوريوس الى درجة  

 الدبلوم. 
• المعدل التراكمي في  
مؤهل البكالوريوس،  

 • كشف العالمات 

 

 مسار الخدمة:  
الطالب << المؤسسة  

 الوزارة التعليمية << 
 الفئة المستهدفة:

طلبة االبتعاث الداخلي  
)البكالوريوس( في  لمؤهل 



 ملخص للخدمات االلكترونية وفق التحسينات التقنية 
 

الداخلية دائرة البعثات  -المديرية العامة للبعثات  

 

 

 

 

 

بعد نهاية   الفترة الثانية: 
الفصل الدراسي الثاني  

واعتماد النتائج )بمدة ال  
تتجاوز أسبوعين( حسب  

التاريخ النهائي المدخل لكل  
مؤسسة تعليمية في التقويم  

 .  االلكتروني األكاديمي

 

والمعدل بعد احتساب مواد  
 الدبلوم التي درسها الطالب. 

• عدد الفصول المتبقية  
متطلبات التخرج  إلنهاء 

 )للطلبة المستكملين( 
• تاريخ التخرج المتوقع  

 )للطالب المستكمل(
• تاريخ التخرج )للطالب  

الخريج( • مالحظات  
 المؤسسة التعليمية 

 

حالة )برنامج دراسي  
 جاري( 

 
 تي تم الغائها ثالثا : الخدمات اإللكترونية ال

 

 إضافية  مالحظات نوع الطلب 

 ارفاق مستندات اضافية 
 ، تقييم درجة األهمية تم الغاء الخدمة في المرحلة الحالية

 

ً برنامج جاريإلى ) حالة الطالب من )تأجيل(على ان يتم تحويل في المرحلة الحالية، الخدمة  تم الغاء مباشرة الدراسة بعد التأجيل   المحددة. بعد انتهاء فترة التاجيل  من النظام االلكتروني  ( تلقائيا


