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ريقين مؤسسة تعليمية خاصة بالسلطنة ، تم توزيع تلك املؤسسات على ف30تشرف دائرة البعثات الداخلية على عدد 
 لالتي

ً
:  بقيادة إدارة الدائرة وفقا

(2)الفريق  (1)الفريق 

: املؤسسات التعليمية التي يشرف عليها الفريق : املؤسسات التعليمية التي يشرف عليها الفريق

جامعة البريمي جامعة صحار جامعة ظفار جامعة نزوى

الجامعة العربية املفتوحة  الجامعة األملانية للتكنولوجيا جامعة الشرقية االجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجي

كلية صور الجامعية كلية الزهراء للبنات كلية البريمي الجامعية جامعة مسقط

كلية عمان البحرية الدولية كلية عمان لإلدارة والتكنولوجيا كلية الشرق األوسط كلية مجان الجامعية

الكلية الحديثة للتجارة والعلوم ياالكلية العاملية للهندسة والتكنولوج كلية مسقط كلية الخليج

الكلية الدولية للهندسة واإلدارة  كلية الدراسات املصرفية واملالية  الكلية العلمية للتصميم كلية مزون

كلية تقنية السيارات كلية عمان لطب االسنان كلية عمان للسياحة  كلية البيان



: اختصاصات األقسام

قسم املتابعة األكاديمية قسم شؤون املبعوثين داخل 
السلطنة

ميةقسم البيانات األكادي
ةالخاصوالبياناتبالمعلوماتيتعلقمابكليعني

:يباآلتويختصالسلطنةداخلالدراسيةبالبعثات

.ليالداخاالبتعاثبرامجفيالقبولشروطإعداد1.

منالعاليالتعليممؤسساتحصصتوزيع2.

.الداخليةالبعثات

ليلدضمنالداخليباالبتعاثالخاصةالمادةإعداد3.

.الموحدالقبولمركزمنالصادرالطالب

تعاثاالبلطلبةوالتثقيفيةالعلميةالموادإعداد4.

.الداخلي

لمرحلةلالدائرةتعدهاالتيالدراساتتنفيذمتابعة5.

هذافيالمقررةالقواعدضوءفياألولىالجامعية

.الشأن

ليةالداخالبعثاتطلبةبياناتوتحديثمراجعة6.

يماتوالتقسالتعليميةالمؤسساتمعبالتنسيق

.بالوزارةاإلدارية

اتبالبعثالخاصةوالبياناتالمعلوماتتوفير7.

.السلطنةداخلالدراسية

تقاريروإعدادالقسملنشاطدوريةخططوضع8.

.إلنجازاته

.أخرىأعمالمنالقسمإلىبهمايعهد9.

ثاتبالبعالملتحقينالجددبالطلبةالقسمهذايعني

:تيباآلويختصالموظفين،منوالمبتعثينالداخلية

علىالحاصلينالطلبةتسجيلإجراءاتاستكمال1.

.الداخليةالبعثات

مالبأعالعالقةذاتااللكترونيةالطلباتدراسة2.

.القسم

واالنظمةاألكاديميةالمالحظةحاالتدراسة3.

.بهاالمرتبطة

الجامعيةللمرحلةالموظفينطلباتدراسة4.

.الخبرةذويبنظامالدراسةوطلباتاالولى

البعثاتلجنةعلىالطلبةمواضيععرض5.

.القراراتتنفيذومتابعة

حسبلطالبيهااالمريهمهلمنشهاداتإصدار6.

.الطالبملففيالواردةالبيانات

رتقاريوإعدادالقسملنشاطدوريةخططوضع7.

.إلنجازاته

.مماثلةأخرىأعمالمنالقسمإلىبهمايعهد8.

ة ممن يعني هذا القسم بالطلبة المبتعثين داخل السلطن

:  هم على مقاعد الدراسة، ويختص باآلتي

اإلشراف على طالب المرحلة الجامعية األولى 1.

.  المبعوثين للدراسة داخل السلطنة

ت التي متابعة تحصيل الطلبة األكاديمي والتحديا2.

.  تطرأ عليهم خالل مرحلة دراستهم

ة الخاصة متابعة التزام الطلبة والمؤسسات التعليمي3.

.  ةبقانون البعثات واألنظمة والضوابط المتبع

ارير دراسة األوضاع األكاديمية للطلبة وإعداد التق4.

.  الالزمة حولها

مال دراسة الطلبات اإللكترونية ذات العالقة بأع5.

.  القسم

عرض مواضيع الطلبة على لجنة البعثات 6.

.  ومتابعة تنفيذ قرارات اللجنة

تقاريروإعدادالقسملنشاطدوريةخططوضع7.

.إلنجازاته

.مماثلةأخرىأعمالمنالقسمإلىبهمايعهد8.



:شركاء العمل 

املديرية العامة للجامعات 
والكليات الخاصة 

املديرية العامة للتخطيط 
والتطوير 

املديرية العامة للشؤون اإلدارية 
واملالية 

الجامعات والكليات 
الخاصة بالسلطنة 

مركز القبول املوحد
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..اللوائح واألنظمة الخاصة باالبتعاث الداخلي



1 :برنامج اللغة اإلنجليزية
إذا لم . ىواحد كحد أقص أكاديميعام( اللغةبرنامج )مدة الدراسة في املرحلة التأسيسية 

ه ملدة ال تزيد يحقق الطالب املستوى املطلوب في ذلك العام، ستقوم الوزارة بتجميد بعثت
ته لاللتحاق عن عام، يقوم من خاللها برفع مستواه في اللغة للمستوى املطلوب في مؤسس

.في البعثةوإذا لم يحقق ذلك يفقد مقعدهوذلك على نفقته الخاصةبالبرنامج األكاديمي

:األكاديميالبرنامج
 للطالبالدراسيةالبعثةمدة

 
.اليهبتعثاملوالبرنامجاليها،املبتعثالتعليميةاملؤسسةمنالصادرللقبول وفقا

:االكاديميةاملالحظة
التعليميةاملؤسسةلدىاملتبعالنظاموفقاالكاديمياملستوى تدنيحالةفياالكاديميةاملالحظةتحتواقعالطالبيعتبر
برفعالتاماإللتزامالتعليميةاملؤسسةوعلى.الدراسيةالبعثةانهاءيتماالكاديميالوضعتحسينمنالتمكنعدمحالةوفي

.شأنهمفيؤسسةاملمناملتخذةاإلجراءاتتوضيحمعدراس يفصلكلفياألكاديميةاملالحظةتحتالواقعينالطلبةكشوف



2
:الضوابط املنظمة لحركة الطالب املبتعث 

واملعني بالضوابط املنظمة لدراسة الطلبات 2018/30تضمن القرار الوزاري رقم 
: املقدمة من الطلبة املبعوثين داخل وخارج السلطنة للمرحلة الجامعية األولى

:معنى آخرفي تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات اآلتية املعنى املحدد قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص-1

.الخارجيةالبعثاتدائرةأو الداخليةالبعثاتدائرة:املختصةالدائرة•

.الوزارةمنقبلبهااملوص يالسلطنةوخارجداخلوالكلياتالجامعات:التعليميةاملؤسسة•

 التكاليفمدفوعدراس يمقعد:الدراسيةالبعثة•
ً
 أو جزئيا

ً
بناءوامتيازاتوق حقمنيحددملاوفقااألولىالجامعيةللمرحلةكليا

.للمقعداملانحةالجهةقبلمناو املوحدالقبول ملركز الفرز نتائجعلى

القبول ركز ممندراس يمقعدعلىوالحاصلالتنافس،عامذاتفيالعامالتعليمدبلومأنهىالذيالطالب:املستجدالطالب•
.األكاديميالبرنامجيباشر ولماملوحد

معيةجاعلميةدرجةعلىأحدهافيالدراسةبموجبالطالبويحصلاالكاديميةالتخصصاتمنمجموعة:املعرفياملجال•
 بهاويعمل.بالوزارةاملختصةالجهةقبلمنتعادل

ً
لالعتمادالعمانيةالهيئةمنالصادرةاملعياري التصنيفوثيقةالىاستنادا

.االكاديمي

مرتبطةق حقو بأيةتمتعهعدممعالبعثات،لجنةتقرهاملدةتعليميةمؤسسةأيفيالطالبقيدعدم:البعثةسريانوقف•
.الطالبدراسةفترةضمناملدةهذهتحتسبوال بالبعثة



 
ً
العامة األحكام :  أوال

 االبتعاثببرامجالطالبالتحاقيكون •
 
املوحد،لقبول امركزخاللمناملتقدميناآلخرينالطلبةجميعمعالحرالتنافسعنناتجا

.اللجنةتقرهاوبمبرراتالبعثاتلجنةلاالبتعاثبرنامجفيتغييرأيويخضع

شخصياالبالطقبلومنالطلباتلتقديماملحددةالفترةفيبالوزارةالخاصااللكترونيالنظامخاللمنالطلباتتقديميكون •
.اإلشرافجهةأوامللحقيةبرأيمشفوعا

.التعليميةاملؤسسةمنالصادرللقبول وفقاالطالبابتعاثفترةتحدد•

علىالحصول دون الدراسةبلدأوبهاامللتحقالتعليميةاملؤسسةتغييرأولهاملبعوثالتخصصبتغييرالقيامالطالبعلىيحظر•
.املناسبالقانونياالجراءاتخاذوللوزارةالبعثةفيالطالبجقيسقطذلك،مخالفةحالوفيالوزارةموافقة

فصليينتتجاوز االلىعتمديدفترةالتعليميةاملؤسسةأوالتخصصتغييرعنوالناتجةللبعثةاملحددةاملدةعنتزيدالتيالفترةتعد•
.دراسيين

.البعثاتلجنةموافقةحالفيالدراسةفترةخالل،فقطواحدةملرةاالبتعاثبلدأو،الجامعةأوالتخصص،تغييريكون •

 بياناتهبتحديثالطالبيلتزم•
 
املؤسساتمنقبول الورسائلصدوره،فور منتظمبشكلالعالماتكشوفتحميلخاللمنالكترونيا

.النظامخاللمنيقدمهاالتيالطلباتتدعمالتيوالوثائقاالكاديميالطالببأداءمرتبطةبياناتوأيةالتعليمية،



: تغيير املؤسسة التعليمية: ثانًيا

افقة على طلبات تغيير املؤسسة التعليمية في الحاالت االتية:  أ :  للجنة البعثات املو
.انتقال الطالب من جامعة ألخرى بمبررات تقرها امللحقيات أو جهات األشراف-1
ة شريطة استيفائه تغيير املؤسسة التعليمية للطالب على مقعد الدراسة في البرنامج التحضيري أو برنامج اللغة اإلنجليزي-2

.للقبول الغير مشروط من املؤسسة الراغب االنتقال اليها في ذات املجال املعرفي
ير املشروط في البرنامج تغيير املؤسسة التعليمية بعد انهاء البرنامج التحضيري أو متطلبات اللغة واستيفاء الطالب للقبول غ-3

.األكاديمي من املؤسسة التعليمية الراغب االنتقال اليها في ذات املجال املعرفي
.يجب أال يترتب على التغيير إعادة لسنة من سنوات الدراسة: ب
.يجب أال يكون على الطالب أي التزامات مالية للمؤسسة التعليمية املقيد بها: ج
ى قرار النقل من يتحمل الطالب جميع التكاليف املالية الشخصية املرتبطة بالسكن وااليجار والفواتير املترتبة عل: د

.املؤسسة التعليمية



:التخصصتغيير :ثالثا

افقة على طلبات تغيير تخصص الطالب في الحاالت االتية: أ :للجنة البعثات املو
ي للتخصص حصول الطالب املستجد على قبول مباشر في التخصص الراغب االلتحاق به على ان يكون في ذات املجال املعرف-1

.املقبول فيه
كون في ذات حصول الطالب الذي أنهى البرنامج التحضيري على قبول غير مشروط في التخصص الراغب االلتحاق به على ان ي-2

. املجال املعرفي
ص، وذلك بعد عدم تمكن الطالب من االلتحاق بالتخصص املبتعث اليه ألسباب اكاديمية او لعدم وجود مقاعد كافية في التخص-3

عه االكاديمي وبموافقة حصوله على توصية من املشرف االكاديمي باملؤسسة التعليمية تفيد امكانية التحاقه بالبرنامج لتحسين وض
.امللحقية او جهة االشرف

.يجب أال يؤثر تغيير التخصص على املوعد املتوقع لتخرج الطالب بما ال يتجاوز الفترة املحددة للتمديد: ب
.يجب اال يترتب على التغيير إعادة لسنة من سنوات الدراسة: ج



 من املؤس: أ
ً
سة التعليمية للجنة البعثات البت في طلبات التمديد في حالة تقديم الطالب ما يثبت رسميا

 بها الخطة الدراسية، ومبررات ي
ً
قرها املشرف بإمكانية انهاء البرنامج االكاديمي خالل فترة التمديد مرفقا

.األكاديمي باملؤسسة التعليمية، وامللحقية الثقافية أو جهة االشراف
. يكون التمديد ملدة ال تتجاوز عام اكاديمي واحد فقط أو ما يوازيه في األنظمة املختلفة: ب

 
ً
:الدراسيةالبعثةتمديد:رابعا



 
ً
:الدراسية للطالبوقف سريان البعثة : خامسا

:التاليةالحاالتفيشهراعشر اثنيتتجاوز ال وملدةالطالببعثةسريانوقفتقرير البعثاتللجنة(أ
.املحدداملوعدفيبالدراسةااللتحاقمنيتمكنولمالتعليمية،املؤسسةمنقبول علىالحصول منيتمكنلمإذا1.
الجامعيةنظمةاأل فييكافئهماأواكاديميعاموهيلذلكاملحددةالقانونيةاملدةخاللالتحضيري البرنامجانهاءمنيتمكنلمإذا2.

.األخرى 
املحددةالفترةفينةالسلطداخلاللغةدراسةفيهايشترطالتيللبرامجبالنسبةالسلطنةداخلاللغةبرنامجانهاءمنيتمكنلماذا3.

.للبرنامج
منمعتمدابياطتقريراتقديمهشريطةبالدراسةاالستمرارأوااللتحاقمنتمكنهلمالدراسةأثناءطارئةأوصحيةظروفاواجهإذا4.

.الصحيةللظروفبالنسبةالصحةوزارةمنأوالدراسةببلداملختصةالجهات
.بشهرتحاناتاالمقبلالدراسةسريانيعادأنعلىفقط،النهائيةلالمتحاناتيتقدمأنالتعليميةاملؤسسةواشترطترسبإذا5.
املختلفةكاديميةااللألنظمةوفقاالبعثةفيلالستمراراملتاحةاألخيرةالفرصةاستنفادهقبلاالكاديميةاملالحظةتحتوقعإذا6.

.التعليميةاملؤسساتلدىواملتبعة
افاةضرورةمعالتأجيل،بعدالدراسةمباشرةالطالبعلى(ب .التأجيلسببزواليثبتبماالتعليميةاملؤسسةمو
.االشرافجهةأو الثقافيةامللحقيةلرأيوفقاالتأجيلعلىاملترتبةالتبعاتكلأو منجزءاالطالبتحميلالبعثاتللجنة(ج



:إعادة قيد الطالب املنقطع عن الدراسة: سادسا

عدمشريطةالطالبقيدإعادةويتمالبعثات،عامملدير القيدإلعادةاملقدمالعذر فيالنظر صالحيةتكون (أ
:أدناهالضوابطفيجاءبمااالخالل

وقفذلكيحسببحيثدراسيينفصلينتتجاوز الملدةالدراسةعنانقطاعهأوالطالبانسحابيكون أن1.
.البعثةلسريان

عنطاعاالنقأسبابتوضحالتياملختصةالجهاتمناملصدقةالثبوتيةاملستنداتالطالبيقدمأن2.
.الدراسة

.الدراسةبدءتاريخبهاومحددإليها،املبتعثالتعليميةاملؤسسةمنممانعةعدمعلىيحصلأن3.



:وقف البعثة أو انهاؤها: سابعا

انسريوقفالبعثاتللجنةالدراسية،واالعاناتواملنحالبعثاتقانون من(24)املادةفيوردماالىإضافة
:التاليةالحاالتفيانهاؤهاأو البعثة

عدمأولموادلالتسجيلأوالقبول علىالحصول مثلالجامعاتفيالقبول متطلباتاستيفاءفيالجديةعدم1.
.الشأنبهذااالشرافجهةبتوجيهاتالتزامه

افقةدون مقنعةغير ملبرراتالدراسةعنالطالبانقطاع2. .الوزارةأو االشرافجهةمو

افا.وجيهسببدون طويلةلفتراتالتغيبأواملحاضراتحضور فيالطالبجديةعدم3. ة على املؤسسات التعليمية مو
املديرية العام للبعثات بكشوف
ة الطلبة الذين لم يباشرو الدراس

ن وانقطعوا عن الدراسة ملدة تزيد ع
من بداية الفصل( ثالثة أسابيع)

الدراس ي حسب ماورد في الالئحة 
لية، التنظيمية لدائرة البعثات الداخ

وذلك في موعد أقصاه األسبوع 
.  الرابع من بداية الفصل الدراس ي



ظيمية الفترات الزمنية الستقبال الطلبات االلكترونية الواردة في الالئحة التن
للبعثات الداخلية 

املدة الزمنية نوع الطلب

كحد أقص ى ( الفصل الدراس ي األول )من شهر يونيو وحتى أسبوعين قبل موعد بداية : الفترة األولى، تغيير طبيعة الدراسة، إعادة قيدتغيير التخصص، تمديد

(.وفق التقويم األكاديمي للمؤسسات)

كحد ( ثانيالفصل الدراس ي ال)من شهر ديسمبر وحتى أسبوعين قبل موعد بداية : الفترة الثانية

(.وفق التقويم األكاديمي للمؤسسات)أقص ى 

كحد ( ول للفصل الدراس ي األ )من شهر يونيو وحتى انتهاء موعد الحذف واالضافة : الفترة األولىتأجيل الفصل الدراس ي، االنسحاب

(.وفق التقويم األكاديمي للمؤسسات)أقص ى 

كحد ( ي الثانيللفصل الدراس )من شهر ديسمبر وحتى انتهاء موعد الحذف واالضافة : الفترة الثانية

(.وفق التقويم األكاديمي للمؤسسات)أقص ى 

حسب ( وعينبمدة ال تتجاوز أسب)بعد نهاية الفصل الدراس ي األول واعتماد النتائج : الفترة األولىطلب االكتفاء بمؤهل الدبلوم، طلب مواصلة الدراسة للطلبة املجيدين

.التاريخ النهائي املدخل لكل مؤسسة تعليمية في التقويم األكاديمي االلكتروني

حسب ( أسبوعينبمدة ال تتجاوز )بعد نهاية الفصل الدراس ي الثاني واعتماد النتائج : الفترة الثانية

.التاريخ النهائي املدخل لكل مؤسسة تعليمية في التقويم األكاديمي االلكتروني

 فترةتغيير املؤسسة التعليمية
ً
(أغسطس15-يوليو 15) من :واحدة سنويا

 ملا تقتضيه قد يطرأ تغيير في الفترة املحددة في حال تعارضها مع االجازات الرسمية للدولة أو وف
ً
قا

. مصلحة العمل
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يالخط الزمني ملواعيد استقبال الطلبات االلكترونية لطلبة االبتعاث الداخل

تغيير :  تالستقبال طلباالفترة األولى
يعة التخصص، التمديد، تغيير طب

الدراسة ، إعادة القيد

:   لباتثانية الستقبال طالفترة ال
غيير تغيير التخصص، التمديد، ت

طبيعة الدراسة ، إعادة القيد

الستقبالالفترة األولى

ابالتأجيل واالنسح: طلبات
ال ثانية الستقبالفترة ال

ابالتأجيل واالنسح: طلبات

اسة مواصلة الدر اتطلب: الفترة األولى
ؤهل االكتفاء بم، و للطلبة املجيدين

الدبلوم

لة مواصاتطلب: ثانيةالفترة ال
، و الدراسة للطلبة املجيدين
االكتفاء بمؤهل الدبلوم

طلبات تغيير املؤسسة 
التعليمية 



آلية تقديم الطلبات االلكترونية وفق املستجدات التقنية

وج إلى على جميع املؤسسات التعليمية الول
الشاشة الخاصة بها وإدراج التقويم 

خول ، السنوي املعتمد بواسطة املوظف امل
من وذلك في األسبوع األول من شهر يونيو 

.  كل عام
عدم التزام املؤسسة التعليمية بإدراج

ترة التقويم األكاديمي الخاص بها في الف
حجب كافة الخدماتاملحددة سيؤدي إلى 

.  اإللكترونية عن طلبتها املبتعثين

file:///C:/Users/cilia/OneDrive/سطح المكتب/مرفق-2.pdf


التعليميةمن قبل املؤسساتدراسة الطلبات االلكترونية واملعطيات الواجب توفيرهاآلية

:  أهم النقاط الواجب مراعاتها عند اعتماد الطلبات االلكترونية

خاللديهنلالوالدةتاريخاملتوقعالطالباتأو الدراسةعلىقادرينوغير مزمنةأمراضمنيعانون الذينالطلبة✗
رةضرو الدراس ي،الفصلخاللجراحيةعملياتإجراءالصحيةظروفهمتتطلبالذينأو الدراس يالفصل

.الدراسةأثناءوليسالدراس يالفصلبدايةقبلالتأجيللطلباتتقديمهم
سواءافة،واالضالحذففترةإنتهاءبعدطارئةصحيةألسبابدراس يفصلتأجيلبطلبالطالبرغبةحالةفي✗

بموجبلطلبارفعالتعليميةاملؤسسةفعلىال،أمالتعليميةاملؤسسةمنماليةمطالباتوجودذلكعلىترتب
 الكليةعميد/الجامعةرئيسمنللمديريةمقدمرسميخطاب

ً
جهةنماملعتمدةالطبيةبالتقارير مشفوعا

.دقةبكلاملاليةاملطالبةتفاصيلإرفاقو العالقةلصاحباالختصاص

وذكر التعليميةسةاملؤسقبلمنااللكترونيبالطلباملتعلقةو املطلوبةاالكاديميةالتفاصيلكافةادراجضرورة✗
.فيهوالبتالطلبدراسةمناملختصةالدائرةتمكنوالتيالطلبتدعمحيثياتاو مالحظاتاية

 )الطالبقبلمنتقدمالتيااللكترونيةالطلباتمنطلبأيرفضسيتم✗
ً
تقديمهحاليف(النظامعبر تلقائيا

.املحددةالزمنيةالفتراتبعد

.(التعليميةاملؤسسات)االلكترونيةالطلباتالستقبالاملحددةالزمنيةالفتراتتشمل✗



يذكرهايالتاألسبابعلىالبعثاتلجنةتعتمد:(التأجيل)الدراسيةالبعثةسريانوقفطلب
واملالياديمياالكالجانبفيالنظر يتمثمالداعمة،املرفقاتو للطلبتقديمهسببمبرراالطالب

كاديميةاالالتفاصيلكافةتوضيحالتعليميةاملؤسسةعلىيجبلذااملؤسسة،توضحهالذي
املشفوعةلباتللطبالنسبةاما.امللففياملوجودةباملرفقاتالطلبارتباطمنوالتحققواملالية
.املختصالطبيبمرئياتعلىالحصول بعداال اليهاالنظر يتمال طبيبتقرير 

اإللكترونيالطلبفيالتفاصيلكافةذكر التعليميةاملؤسسةعلىيجب:تخصصتغيير طلب
املشرفهايقر التياألكاديميةاألسباب(للطالباإللكترونيالطلبفي)توضيحمعللطالب،
نفسفيسليالجديدالتخصصكانماإذاوباألخصتخصصهبتغيير الطالبليتقدماألكاديمي

.السابقللتخصصاملعرفياملجال

الطالبملففياملطلوبةالتفاصيلكافةذكر التعليميةاملؤسسةعلى:البعثةتمديدطلب
الفصول وعدداألكاديميالبرنامجفيالطالبقضاهاالتيالفصول عددتوضيحمعاإللكتروني
الخطةو الطالب،عالماتكشف:وإرفاق،للتخرجاملتوقعالجديدوالتاريخللتخرجاملطلوبة
study)الدراسية plan)ديمياألكااملؤهلعلىالحصول إلنجاز الطالبعلىاملتبقيةللمساقات
قبلمنخطةالاعتماديتمانعلى(للتمديداملطلوبةالدراسيةالفصول علىموزعة)اليهاملبتعث
.الجامعةرئيسأو الكليةوعميداألكاديمياملشرف



(2022-2021)فتح باب االنتقال للعام االكاديمي 
:  الفترة الزمنية✗
(للطلبة)م 2021أغسطس 1م وحتى 2021يوليو 11من 
(للمؤسسات)م 2021أغسطس 8م وحتى 2021يوليو 11من 

.  م2021أغسطس 11: آخر موعد إلعالن النتائج للطلبة بتاريخ

:االشتراطات✗

.ال يسمح للطالب االنتقال ألكثر من مرة1.

.أال يكون على الطالب أي التزامات مالية للمؤسسة التعليمية املقيد بها أثناء تقديم الطلب2.

اقع تحت املالحظة األكاديمية3. .أال يكون الطالب و

.اال يترتب على تغير املؤسسة إعادة لسنة من السنوات الدراسية4.

تقال أن يكون الطالب حاصال على قبول مباشر غير مشروط في التخصص من املؤسسة الراغب باالن5.

.اليها وفي ذات املجال املعرفي



(2022-2021)فتح باب االنتقال للعام االكاديمي 

:واجبات املؤسسات التعليمية

حيثمناليهاتقلواملنالطالببهااملقيدباملؤسسةاملتعلقةاألكاديميةاملتطلباتكافةراجإد
كافةالاستكممنوالتأكد(املفقودةواملوادواملتبقيةواملعادلةاملنجزةالساعاتعدد)

عدداللغة،جبرناممستوى )مثلااللكترونياالنتقالطلبفياملطلوبةاألساسيةالبيانات
لكوذ(الخ..املفقودةاملوادعدداملعادلة،املوادعددالتخصص،فيالدراسيةالفصول 

 
ً
.كذلتبعاتالتعليميةاملؤسسةوتحملالطلبللرفضتجنبا

رورة الرد على جميع الطلبات وعدم تعليقها في النظام بدون رد واضح من املؤسسة، مع ض
لرفض في االلتزام بتوضيح أسباب الرفض في حالة رفض املؤسسة للطلب على ان يكتب ا

.خانة التعليق فقط دون الضغط على رز الرفض في شاشة الخدمات املؤسسية

 من يوم 
ً
ا...إنهاء البت في كافة الطلبات قبل  الساعة الثانية ظهرا ، حيث .... فقاملو

. لن يتم النظر في أي طلب يصل بعد املوعد املحدد

1.طهاإبالغ الطلبة بمواعيد االنتقاالت وكافة شرو 

2

3

4



اث الداخليمالحظات لجنة البعثات حول الطلبات االلكترونية لطلبة االبتع

األكاديميالتقويموفقالطلباتتقديمفيبهااملسموحالفترةيتجاوز بماالطلبةقبلمنالطلباتتقديمفيالتأخير ✗
افاةيتموالذيللمؤسسةاملعتمد .فصلكلفيبهالداخليةالبعثاتدائرةمو

.بهااملسموحالفترةقبلالطلبتقديمبضرورةالطلبةتنبيهعدم✗
إرجاعفيسببيتقدممااعالهالتعاميمفيإليهااإلشارةتمتوالتياملؤسساتقبلمناملطلوبةالتفاصيلذكر عدم✗

علىيتعكسذيوالاملؤسساتقبلمندقيقةغير ببياناتالبعثاتلجنةعلىالطلباتتلكعرضأو للتصحيحالطلب
.اللجنةقرار 

 ليسللطالبالدراسيةالبعثةتمديد✗
ً
 حقا

ً
الطالبإنهاءكانيةإمالبعثاتللجنةماثبتمتىالتمديديتموإنمامكتسبا

 تتجاوز ال والتيالتمديدفترةخاللاألكاديميللبرنامج
ً
 عاما

ً
.أكاديميا

وجوددون دراس ي،فصلكلفياملبتعثللطالبالكاملالدراس يالعبءبتسجيلاملؤسساتبعضالتزامعدم✗
.أكاديميةمبررات



27

: إحصائيات ومؤشرات مرتبطة باللجنة

ي وصلت بناء على تقرير الطلبات االلكترونية الذي يوضح الطلبات الت: اإلحصائية
( 6/6/2021الى 1/1/2021)الدائرة من تاريخ 

طلبات التمديد

طلبات تغيير التخصص

طلبات وقف سريان البعثة الدراسية 

املجموع
2455

196

1493

766

دد بشكل عام استقبلت دائرة البعثات الداخلية ع
من تاريخ طلب الكتروني خالل الفترة( 2907)

(  6/6/2021الى 1/1/2021)



املؤسسات أبرز املالحظات حول اإلجراءات املتبعة لدى بعض 
التعليمية

.املوحدالقبول مركز منعليهاالحاصلينالتخصصاتفيالطلبةبتسجيلالخاصة،العاليالتعليممؤسساتبعضفي(والتسجيلالقبول أقسام)التزامعدم1.

وجودودون املوحد،قبول المركز منعليهاالحاصلينالبرامجعنمغايرةعشوائيةببرامجالتأسيس يالبرنامجمناالنتهاءبعدالطلبةبتسجيلوالكلياتالجامعاتبعضقيام2.

.(التخصصتغيير )طلب

.بهااملقبوليناملعرفيةاملجاالتذاتضمنكانتإذاوماالطلبةتخصصاتمنمتأكدةغير والكلياتالجامعاتمنعددهناكالتزال3.

افقةالطلبةمنحفيباملض يالخاصةالعاليالتعليممؤسساتمنبعضقيام4. افقةودوجدون الدراسة،بمقاعدالطلبةوإلحاقالدراسيةالبعثة(تمديد)علىاملو مسبقةمو

.البعثاتلجنةمنبقرار ممثلةالوزارةهذهمنصادرةوصريحة

فيالدقةعدمإلىؤدييمماعدةملراتالتقويمبتغيير وقيامهالذلك،املحددةاملواعيدفياألكاديميالتقويمارسالفيالخاصةالعاليالتعليممؤسساتمنبعضالتزامعدم5.

 تعتمدالتياإللكترونيةالطلباتفيالبت
ً
 إعتمادا

ً
.املؤسساتبتلكدراس يفصللكلواإلضافةالحذففترةوانتهاءالدراسةبدءمواعيدعلىكليا

.(القيدعادةا)طلباتخاللمناالنقطاعحاالتاكتشافويتماملحددة،املواعيدفي(الدراسةعناملنقطعين)الطلبةكشوفاتارسالفياملؤسساتبعضالتزامعدم6.

.ةالدراسمقعدفيالطلبةاستمرار واحقية،(األكاديميةاملالحظة)حاالتمعللتعاملاملعتمدةاألكاديميةلوائحهاتطبيقفياملؤسساتبعضالتزامعدم7.

بالتقدملبةالطرغبةعندأو للمؤسسةاملاليةاملطالباترفععندالحاالتتلكواكتشاف،الوزارةمعااللكترونيالربطخاللمنالطلبةبياناتارسالفيالدقةعدم8.

.االلكترونيةبطلباتهم



شكرا على حسن 
االستماع

املناقشة واالستفسارات؟

✗ Intscholar@mohe.gov.om
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