إعالن
المنح المقدمة من الجمهورية التونسية للدراسات العليا
للعام األكاديمي ()2019 / 2018
تعلن وزارة التعليم العالي عن فتح باب التسجيل لمنح الجمهورية التونسية لمرحلة الدراسات العليا.
وسوف يبدأ التسجيل لهذه المنح ابتداء من تاريخ 2018 /6/10م ،وحتى نهاية يوم 2018 /6/ 21م م في
الساعة الثانية ظهرا ( )14.00بتوقيت مسقط عن طريق التقدم لها عبر نظام الدراسات العليا بموقع مركز
القبول الموحد إلكترونيا.
شروط التقديم لمرحلة الماجستير والدكتوراه:
عماني الجنسية.
 أن يكون المتقدم ُ أن تتم معادلة الشهادات السابقة (شهادة الماجستير +شهادة البكالوريوس) الصادرة من خارجالسلطنة من قبل دائرة معادلة المؤهالت واالعتراف بوزارة التعليم العالي ،وأن يتم تحميلها إلكترونيا
في النظام وارفاق ما يفيد المعادلة عند التسجيل.
 أن تكون الشهادات الصادرة من مؤسسات التعليم العالي الخاصة داخل السلطنة معتمدة وموثقة منقبل المديرية العامة للجامعات والكليات الخاصة ،وأن يتم إرفاق التصديق عند التسجيل.
 إذا كان المتقدم يعمل في القطاع الحكومي والشركات ذات المساهمة الحكومية عليه ارفاق خطابمن جهة عمله بالموافقة على الدراسة بنظام التفرغ التام لمرحلة الماجستير مبينا به سنوات الخبرة
على أن يكون حديث اإلصدار عند التسجيل.
 وإذا كان المتقدم ال يعمل؛ عليه تقديم خطاب من هيئة سجل القوى العاملة يفيد بأنه ال يعمل على انيكون حديث اإلصدار عند التسجيل.
 في حال أن المتقدم يعمل في القطاع الخاص؛ عليه تقديم خطاب من هيئة سجل القوى العاملة يفيدبأنه يعمل في القطاع الخاص مبينا ُ به سنوات الخبرة العملية على أن يكون حديث اإلصدار عند
التسجيل.
 ال يجوز للمتقدم التنافس لنيل درجة علمية سبق حصوله عليها. أن يكون حاصال على مؤهل الماجستير بنظام الرسالة وذلك في حالة التقدم لطلب الدراسة لمرحلةالدكتوراه.

 أن يتطابق التخصص الراغب بدراسته مع التخصص في الشهادات السابقة. التخصصات وعدد المقاعد:التخصص

الدكتوراه

الماجستير

علوم تربوية

3

4

دراسات اسالمية

3

2

علوم إدارية

3

---

علوم قانونية

2

3

اتصال واعالم

2

2

اللغة العربية وآدابها

3

3

شروط المفاضلة:
في حالة زيادة عدد المتقدمين المستوفين للشروط المذكورة عن عدد المقاعد المخصصة لكل تخصص؛
فإن األولوية تكون وفقا للمعايير التالية مجتمعة ،ويتفاوت الثقل النوعي لكل معيار بحسب أهميته ،ويجري
التعبير عنه بنسبة مئوية من مجموع المعايير الوارد ذكرها فيما بعد ،وتكون المفاضلة بحسب القيمة
اإلجمالية التي يحصل عليها المرشح بناء على ما يلي- :
أوال :المعدل التراكمي آلخر شهادة جامعية حصل عليها المترشح وفق نظام النقاط التراكمية أو ما يعادلها
في األنظمة التعليمية األخرى ،بحيث يكون الثقل الوزني لهذا الضابط  %30من القيمة اإلجمالية لنسبة
المفاضلة المشار إليها أعاله.
ثانيا  :الخبرة العملية في مجال التخصص المطلوب دراسته بحيث يكون الثقل الوزني لهذا المعيار %70
من القيمة اإلجمالية للمفاضلة المشار إليها أعاله.
(يرجى من جميع المتقدمين لهذه المنح قراءة كل الشروط الخاصة بها والمدرجة طي هذا اإلعالن ،كونها
ستكون الفاصل في حصولهم على هذه المنح من عدمه)

المستندات المطلوبة:
باإلضافة إلى الشروط اآلنفة الذكر في التقدم للتسجيل لمرحلتي الدكتوراه والماجستير؛ على المتقدم للمنحة
توفير المستندات التالية:

المستندات المطلوبة للمتقدم لمؤهل الماجستير

المستندات المطلوبة للمتقدم لمؤهل الدكتوراه

 -صورة من جواز السفر ساري المفعول.

 -صورة من جواز السفر ساري المفعول.

 -شهادة البكالوريوس مرفقا بها كشف

 -شهادتي البكالوريوس والماجستير مرفقا

الدرجات.

بهما كشف الدرجات.

 -معادلة شهادة البكالوريوس من قبل دائرة

 -معادلة شهادة البكالوريوس و الماجستير

معادلة المؤهالت واالعتراف بوزارة التعليم

من

المؤهالت

العالي.

واالعتراف بوزارة التعليم العالي

قبل

دائرة

معادلة

 -الشهادات الصادرة من مؤسسات التعليم

 -الشهادات الصادرة من مؤسسات التعليم

العالي الخاصة داخل السلطنة معتمدة وموثقة

العالي الخاصة داخل السلطنة معتمدة

من قبل المديرية العامة للجامعات والكليات

وموثقة من قبل المديرية العامة للجامعات

الخاصة.

والكليات الخاصة

 خطاب موافقة جهة العمل على تفريغ المتقدمللدراسة تفرغا تاما والتنافس على المنح مبينا
فيه سنوات الخبرة .

 خطاب عدم ممانعة من جهة العمل للتنافسعلى المنح مبينا فيه سنوات الخبرة.
 -في حال أن المتقدم ال يعمل عليه؛ تقديم

 -في حال أن المتقدم ال يعمل؛ عليه تقديم خطاب

خطاب من هيئة سجل القوى العاملة يفيد

من هيئة سجل القوى العاملة يفيد بأنه ال يعمل.

بأنه ال يعمل .على ان يكون حديث

على أن يكون حديث اإلصدار عند التسجيل.

اإلصدار عند التسجيل.

 -في حال أن المتقدم يعمل في القطاع الخاص؛

 -في حال أن المتقدم يعمل في القطاع

عليه تقديم خطاب من هيئة سجل القوى

الخاص؛ عليه تقديم خطاب من هيئة سجل

العاملة يفيد بأنه يعمل في القطاع الخاص مبينا ُ

القوى العاملة يفيد بأنه يعمل في القطاع

به سنوات الخبرة العملية .على ان يكون

الخاص .على ان يكون حديث اإلصدار

حديث اإلصدار عند التسجيل

عند وقت التسجيل

 يرفق المترشح سيرته الذاتية ويحدد منخاللها مكان العمل والخبرات العملية.

 يرفق المترشح سيرته الذاتية ويحدد منخاللها مكان العمل والخبرات العملية
والمؤهالت الدراسية على ان يكون حديث
اإلصدار عند التسجيل

ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع مركز االتصال بالوزارة على رقم الهاتف ()24340900
والذي يستقبل استفساراتكم من الساعة التاسعة والنصف صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا.
كما 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 عن (.)512 KB
 تحميل كل وثيقة في المكان المخصص لها.
 توفير البيانات الصحيحة عن مقدم الطلب ومؤهالته الدراسية وخبراته العملية.
مالحظات هامة :
 .1في حال ورود أي خطأ في طريقة تحميل الوثائق المشار إليها أعاله أو نقص المستندات المطلوبة
والمحملة بالنظام؛ فإن الوزارة لن تتحمل مسؤولية ذلك ولن يتم التواصل مع أصحاب العالقة الستكمال
طلباتهم ،ويعتبر الطلبات غير مستوفٍية .ويتم استبعادها من التنافس
 .2أال يتقدم المترشح ألكثر من تخصص ،وفي حال حدوث ذلك سيتم إلغاء تلك الطلبات نهائيا.
 .3مراعاة المتقدمين للمدة الزمنية المطلوبة لمعادلة مؤهالتهم الدراسية الصادرة من خارج السلطنة من
قبل دائرة معادلة المؤهالت واالعتراف بوزارة التعليم العالي.
 .4يعتبر الترشيح في المنحة ملغيا إذا ثبت مخالفته للشروط الواردة في هذا اإلعالن.
 .5الجهة المانحة سوف تحدد الجامعة التي سوف يلتحق بها الطالب في وقت الحقا في حالة قبوله.
 .6سيتم طلب رسالة الماجستير ومخطط الدكتوراه للمرشحين الذين سيقع االختيار عليهم الحقا لمرحلة
الدكتوراه .
 .7يرجى من جميع المتقدمين لهذه المنح قراءة كل الشروط الخاصة بهذه المنح والمدرجة طي هذا اإلعالن
كونها ستكون الفاصل في حصوله على هذه المنحة من عدمه .
 .8ان يكون المتقدم لمرحلة الماجستير حاصال على تفرغ تام للدراسة من جهة عمله

تنويه
قبول الطلب ال يعتبر حصول المترشح على منحة وسيمر عبر مرحلة تدقيق من قبل المختصين بالوزارة.
وفي حالة التأكد من استيفاء الشروط المحددة والحصول على المنحة سيتم إبالغ من وقع عليهم االختيار
عن طريق الرسائل النصية القصيرة من قبل مركز القبول الموحد ،ومن حق الوزارة إلغاء أي طلب بعد
ذلك إذا تبين مخالفته للشروط الوارد ذكرها طي هذا اإلعالن ومهما كانت األسباب .علما بأن على جميع
المتقدمين ،معادلة جميع مؤهالتهم الدراسية من قبل دائرة معادلة المؤهالت واالعتراف بالوزارة ،وفي
حال اتضح عدم معادلة أي مؤهل من مؤهالتهم فيعتبر تسجيلهم ملغيا بشكل تلقائي.
يرجى التسجيل عبر الرابط التالي:
https://apps.heac.gov.om/MTStudent/faces/PGStudentRegisteration.jspx
تتمنى وزارة التعليم العالي لجميع المتقدمين التوفيق لما فيه المصلحة العامة.

