إعـــــــــــــالن
يسر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار -ممثلة بالمديرية العامة للبعثات  -أن تعلن عن توفر عدد من المنح المقدمة
من الحكومة الماليزية للطلبة العمانيين بجامعتي APU :وجامعة  Swinburneوذلك حسب التفاصيل والشروط أدناه:
التسلسل

اسم الجامعة

1

Swinburne

2

APU

نوع المنحة /المؤهل
كاملة /الدكتوراة
جزئية /الدكتوراة
جزئية /ماجستير

عدد المنح
2
4
4

كاملة /الدكتوراة أو الماجستير

3

رمز البرنامج
SWP01
SWP02
SWM01
APP01
APM01

فترة التسجيل:
يتاح التسجيل عبر الموقع اإللكتروني لمركز القبول الموحد  www.heac.gov.omاعتبارا من صباح يوم األحد الموافق
2020/11 /15م وحتى الساعة الثانية ظهرا ( )14.00بتوقيت مسقط من يوم الثالثاء الموافق 2020/ 12 /15م.
شروط التقديم:
-

االطالع على المرفق المتضمن اشتراطات الجامعات الماليزية والتخصصات المطروحة.
عماني الجنسية.
أن يكون المتقدم ُ
أال يزيد عمر المتقدم عن  45سنة.
معادلة الشهادات السابقة (شهادة البكالوريوس وشهادة الماجستير) الصادرة من خارج السلطنة من قبل دائرة معادلة
المؤهالت واالعتراف بهذه الوزارة ،ويجب تحميلها إلكترونيا في النظام عند التسجيل في موقع مركز القبول الموحد.
يجب أن تكون الشهادات الصادرة من مؤسسات التعليم العالي الخاصة داخل السلطنة معتمدة وموثقة من قبل المديرية
العامة للجامعات والكليات الخاصة ،ويجب إرفاق التصديق عند التسجيل في موقع مركز القبول الموحد.
ال يحق للمتقدم التنافس لنيل درجة علمية حاصل عليها مسبقاً.
أال يكوووون المتقووودم وقوووت التسوووجيل حاصوووالً علووون بعثوووة دراسوووية أو منحوووة مووون أ جهوووة أخووور لمرحلوووة الماجسوووتير
أو الدكتوراة ،وفي حال اكتشاف غير ذلك يعتبر التسجيل الغياً.
ووورورة الت ووور الكلوووي سووووا كوووان
علووون الطلبوووة الوووراغبين فوووي التنوووافس فوووي بووورامح الماجسوووتير بنظوووام البحووو
نظام الدراسة بح أو مقررات أو بح مع مقررات.

 فوووي حوووال كوووان المتقووودم يعمووول فوووي القطوووا الحكوووومي والشوووركات ذات المسووواهمة الحكوميوووة ،عليوووإرفووواق خطووواب مووون جهوووة عملووو بالموافقوووة علووون الدراسوووة بنظوووام الت ووور التوووام لمرحلوووة الماجسوووتير
علووون أن يكوووون الخطووواب صوووادرا مووون دائووورة المووووارد البشووورية وأن يكوووون حووودي اإلصووودار عنووود
التسجيل وفي حال لم يتم ذكر نظام الت ريغ سيتم رفض الطلب.

 .المستندات المطلوبة- :
باإلضااافة ىلا الشااروط السااابا ذكرها للتقدم للتسااجيل لمرحلة الماجسااتير والدكتوراة ،يجب علا المترشااح ىرفاق المسااتندات
اآلتية- :

املستندات املطلوبة للتقديم ملؤهل
املاجستري

املستندات املطلوبة للتقديم ملؤهل
الدكتوراة

 .1شاااااا خادة اتت بار ت حد يد مسااااااتو الل ة
االنجليزياااة  )IELTSأو ماااا يعاااادلخاااا
حساااااب ما ذكر في المرفا في شاااااروط
التقدم لكل جامعة.

 .1شااااااخادة اتتبار تحديد مسااااااتو الل ة
االنجليزيااة  )IELTSأو مااا يعااادلخااا
حساااب ما ذكر في المرفا في شاااروط
التقدم لكل جامعة.

 .2صوووورة من جواز السوو ر سوووار
امل عول.

 .2صووورة من جواز السوو ر سوووار
امل عول.
 .3شهادة البكالوريوس واملاجستري
مرفقوا بهوا كشو و الودرجوات

 .3شووهادة الدبلوم امامع مرفقا بها
كشووو الودرجوات ا مل ك تمول
مترجمة بالل ة اإلنجليزية).
 .4شووهادة البكالوريوس مرفقا بها
كشووو الودرجوات ا مل ك تمول
مترجمة بالل ة اإلنجليزية).
 .5شووهادة املعادلة (شووهادة الدبلوم
امامع شهادة البكالوريوس)
الصووادرة من خارج السوولطنة على
أن تكون شهادة املعادلة صادرة
من قبول دائرة معوادلوة املؤهالت
واالعرتاف بوزارة التعليم العوال
والبحث العلم واالبتكار.
 .6إرفواق الشوووهوادات الصوووادرة من
مؤ س سات التعليم العال اخلا صة
داخل السوولطنة معتمدة وموثقة
من قبل املديرية العامة للجامعات
وا ل ك ليوات اخلواصوووة وإرفواق
التصدين عند التسجيل.
 .7خطاب عدم ممانعة:
• يف حال أن املت قدم يع مل
يف ا ل قطوا ا حل كو م
وال شركات ذات امل ساهمة
احلكوم ية عل ي ت قديم
خووطوواب عوودم ممووانووعووة
للتنافس على املنح صووادر

ا مل ك تمول .مااتاارجااماااة باااالاال ا اااة
اإلنجليزية)

 .4شووووهووادة املووعووادلووة (شووووهووادة
املووواجسوووووتوووري شوووووهوووادة
البكوالوريوس) الصوووادرة من
خارج السوولطنة على أن تكون
شووهادة املعادلة صوووادرة من قبل
دائرة معادلة املؤهالت واالعرتاف
بوزارة التعليم العوال والب حث
العلم واالبتكار.
 .5إر فاق الشوو هادات الصوووادرة من
مؤسسات التعليم العال اخلاصة
داخول السووو ل طنوة م ع تمودة
ومصوودقة من قبل املديرية العامة
للجامعات والكليات اخلاصوووة
وإرفواق خ تم ا لتصووود ين عنود
التسجيل.
 .6خطاب عدم ممانعة:
• يف حال أن املتقدم يعمل يف
الووقووطووا احلووكوووموو
والشووركات ذات املسوواهمة
احلكوميوة عليو تقوديم
خطاب عدم ممانعة للتنافس
على املنح صوووادر من دائرة
ا ملوارد ا لبشوووريوة ع لى أن

من دائرة املوارد البشوووريوة
ع لى أن ي كون حوديوث
اإلصدار يف وقت التسجيل.
• يف حال أن املتقدم ال يعمل
عليو تقوديم خطواب من
وزارة الع مل ي يد بأ ن ال
يعمول ع لى أن يكون
حد يث اإلصووودار يف و قت
التسجيل.
• يف حال أن املت قدم يع مل
يف الق طا ا خلاص عل ي
تقود يم خطواب من وزارة
العمل ي يد بأن يعمل يف
القطا اخلاص مبينوووووها ب
سووونوات اخلربة العمليوة
ع لى أن ي كون حوديوث
اإلصدار يف وقت التسجيل.
 .8يرفن املرتشووح سووري ت ا لذات ية
وحيدد من خالهلا مكان العمل
واخلربات العملية .

يكون حديث اإلصووودار يف
وقت التسجيل.
• يف حال أن املت قدم ال يع مل
علي تقديم خطاب من وزارة
الع مل ي يد بأ ن ال يع مل
عوولووى أن يووكووون حووديووث
اإلصدار يف وقت التسجيل.
• يف حال أن املتقدم يعمل يف
القطا اخلاص علي تقديم
خطاب من وزارة العمل ي يد
بوأنو ي عمول يف ا ل قطوا
اخلاص موضووحاب ب سوونوات
ا خلربة ا ل ع م ليوة ع لى أن
يكون حديث اإلصووودار يف
وقت التسجيل.
 .7يرفن املرتشووح سووريت الذات ية
وحيدد من خالهلا مكان العمل
واخلربات العملية

. .8نساااااااة من الماطث البحثي المقدم
للدراسة من قبل المترشح.

 .9نسااااااااااة من الماطث البحثي المقااادم
للدراسة من قبل المترشح.

تنوه الوزارة إلى ضرورة مراعاة الدقة عند تحميل الوثائق الكترونيا ً وباألخص في الجوانب التالية:
• تحميل المستندات بصيغة  PDFفقط ال غير على أال يتجاوز حجم كل ملف (.)512 KB
• تحميل كل وثيقة في المكان المخصص لها.
• توفير البيانات الصحيحة عن مقدم الطلب ومؤهالته الدراسية وخبراته العملية.

أو ال ً :معلومات وشروط منح جامعة : APU

المعلومات العامة:
•

عدد المنح ( )3لمؤهلي الدكتوراة أو الماجستير.

•

نظام الدراسة :بالبحث واالنتظام الكلي.

•
•

تغطي المنح الرسوم الدراسية فقط للمدة األدنى للبرنامج.

المنح ال تشمل رسوم اإلقامة ،السكن ،التسجيل ،التأشيرة ،التأمين الصحي ،رسوم المكتبة والمختبرات ،تأمين الجامعة أو أية رسوم أخرى.

شروط منح الدكتوراة:
•
•

أن يكون المتقدم حاصل على درجة  6.5أو أعلى بااليلتس (االيلتس يجب أن يكون أكاديمي حص ارً).
أن يكون لدى المتقدم شهادة ماجستير وبكالوريوس في ذات المجال المعرفي للبرنامج المتقدم عليه المرشح على أن تكون الجامعة المتخرج
منها معترف بها من قبل مجلس إدارة جامعة. APU

•

مقترح البحث (.)Proposal

•

أن يكون المتقدم حاصل على درجة  6.0في االيلتس (االيلتس يجب أن يكون اكاديمي حص ارً).

شروط منحة الماجستير:

•

درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في ذات المجال المعرفي شريطة أال يقل المعدل التراكمي عن  ،2.75وأن تكون الجامعة المتخرج منها

المتقدم معترف بها من قبل مجلس ادارة جامعة. APU
•

مقترح البحث (.)Proposal

التخصصات المطروحة من قبل جامعة :APU

•
•
•
•
•
•
❖

PhD in Engineering
PhD in Computing
PhD in Finance
PhD in Management
PhD in Technology
Master of Philosophy in Engineering

معلومات أخرى عن جامعة  : APUيرجى الولوج إلى الرابط

التالي:

)/http://www.apu.edu.my

ثانياً :معلومات وشروط منح جامعة :Swinburne
❖ المعلومات العامة:
•

عدد المنح( )10مقسمة كاالتي:

•

 2منحة كاملة للدكتوراه ( )٪100اعفاء من الرسوم الدراسية فقط.

•
•

 4منح جزئية للدكتوراه  )٪50( -اعفاء من الرسوم الدراسية فقط.

 4منح جزئية للماجستير عن طريق البحث  )٪50( -اعفاء من الرسوم الدراسية فقط.

•

نظام الدراسة  :بالبحث واالنتظام الكلي.

•

تغطي المنح الرسوم الدراسية فقط للمدة األدنى للبرنامج.

•

المنح ال تشمل رسوم اإلقامة ،السكن ،التسجيل ،التأشيرة ،التأمين الصحي ،رسوم المكتبة والمختبرات ،تأمين الجامعة أو أية رسوم أخرى.

❖ سيتم تقييم المتقدمين ،من قبل جامعة سوينبرن وسيتم منح االعفاءات من الرسوم على أساس تنافسي.

❖ الشروط التنافسية للمنح:
 - 1متطلبات اللغة اإلنجليزية
•

الحصول على ما ال يقل عن درجة  6.5في االيلتس (األكاديمي) شريطة أال تقل نتيجة كل وحدة اكاديمية من اختبار االيلتس عن .6.0
أو الحصول على مااليقل عن  79درجة في ( TOEFL IBTمع نطاق قراءة ال يقل عن  18ونطاق كتابة ال يقل عن  )20ويجب أن
شهرا قبل تقديم طلب الترشح.
تكون شهادة  IELTSاو  TOFEL IBTصالحة لمدة ال تزيد عن 24
ً

•

شهرا (أو ما يعادله بانتظام كامل) من الدراسة
أو أن يكون المرشح قد أكمل بنجاح برنامج دراسته السابق بمجموع مااليقل عن24
ً
شهرا قبل تقديم طلب الترشح
باللغة االنجليزي بمستوى  AQF 7أو أعلى (أو ما يعادله) في جامعة معتمدة لمدة ال تزيد عن 60
ً
 -2بالنسبة لمنح الماجستير

•

يجب أن يكون المتقدم قد أكمل دراسة برنامج بمدة ال تقل عن ثالث سنوات بمعدل اليقل عن  ٪ 65كحد أدنى في الوحدات الدراسة في
السنة النهائية.
 -3بالنسبة لمنح الدكتوراة:

•

يجب أن يكون المتقدم قد أكمل ما ال يقل عن أربع سنوات (أو ما يعادلها) من دراسات التعليم العالي في تخصص في ذات المجال المعرفي
للبرنامج المتقدم اليه ،ويجب أن يكون على مستوى عا ٍل من اإلنجاز.

•

عرف المستوى العالي من اإلنجاز بأنه ما يعادل درجة االمتياز في جامعة سوينبرن للبرامج التي مدتها أربع سنوات Swinburne
يُ َّ
 Honorsوالتي تشتمل على مكون بحثي هام في السنة الرابعة ،مما يؤدي إلى الحصول على درجة الشرف بالمرتبة األولى ( First
( )Classمتوسط الدرجة بين  )100-80أو بالمرتبة ( 2Aمتوسط الدرجة بين .)79-70

التخصصات المطروحة من قبل جامعة :Swinburne
برامج الدكتوراة بجامعة سوينبرن معتمدة تحت اسم "دكتوراه في الفلسفة"  ،ولن يظهر اسم التخصص ومجال البحث في شهادة
التخرج .سيوفر الرابط التالي للمرشحين قائمة بالمشاريع  /مجاالت التخصص التي يمكنهم دراستها:
https://www.swinburne.edu.my/research/home/viewPage/11
PhD programs:
)(Statistics

1

)(Basic / broad, general programmes
)(Teacher training and education science (Broad programmes
)(Business and Administration
)(Social and Behavioural Science
)(Biology and biochemistry
)(Environmental Science
))(Physical Science (broad programmes
)(Mathematics
)(Computer Science
)(Computer Use
)(Engineering and engineering trades (broad programmes

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Master Programs:
)(Business and Administration
))(Engineering and engineering trades (broad programmes
)(Environmental Science
)(Mathematics
)(Statistics
)(Computer Science
)(Computer Use
)(Biology and biochemistry
)(Basic / broad, general programmes

1
2
3
4
5
6
7
8
9

مالحظات هامة:
.1
.2

تمتلك الجامعة القرار النهائي الختيار المترشحين المناسبين لنيل المنحة الدراسية.
في حالة ورود أي تطأ في طريقة تحميل الوثائا المشااار اليخا أع ه أو نقا المسااتندات المحملة بالن ام ،فان اللجنة
الماتصة بفرز الطلبات لن تتحمل مسؤولية ذلك ،ويعتبر الطلب غير مستوفٍ .
أال يكرر المترشح طلبه ألكثر من جامعة؛ وفي حال حدوث ذلك سيتم ىل اء الطلب نخائيا.
تعتبر المنحة مل ية ىذا ثبت ماالفة الشروط الواردة في هذا اإلع ن.
في حال انسحاب المترشح من المنحة بعد الحصول عليخا سيتم استبعاده من التقدم لخذه المنح لعامين متتاليين.

.3
.4
.5
 .6يرجى من مجيع املتقدمني هلذه املنح قراءة كافة الشوورو

اخلاصووة بهذه املنح واملدرجة ط هذا
اإلعالن كونها ستكون ال اصل يف حصوهلم على هذه املنحة من عدم .

 .7التأكوود موون اختيووار الرموو الصووحيح للربنووام املطلوووب حيووث سوويتم اسووتبعاد الطلبووات الوو ال
تنطبن عليها اشرتاطات اإلعالن.
 .8م ح اااة :يتم التساااااااجيااال للمنح الماااذكورة أع ه أوال عن طريا مركز القبول الموحاااد من ت ل الرابث
 www.heac.gov.omوبعد انتخاء مرحلة فرز الطلبات يتم ىرسااااااال رسااااااائل نصااااااية للمرشااااااحين ليقوموا بعدها
بالتسجيل وارسال وثائقخم المطلوبة للجامعة وفقا لآللية الموضحة في تفاصيل كل منحة ،علما بأن الرسالة التي تصل
للمترشاااااح من ت ل مركز القبول الموحد ال تعتبر موافقة علا المنحة ،حيث أن القرار النخائي يرجع للجامعة المتقدم
لخا كما هو موضح في تفاصيل وشروط المنح.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ولمزيااااد ماااان االستي اااااح يرجااااا التواصاااال مااااع مركااااز االتصااااال بااااالوزارة علااااا رقاااام الخااااات
سيستقبل االستفسارات من الساعة الثامنة صباحا ً وحتا الساعة الثانية ظخرا ً ت ل أيام العمل الرسمي.
تتمنا وزارة التعليم العالي ولبحث العلمي واالبتكار التوفيا لجميع المتقدمين.

 )24340900والااااذي

