التوعية المالية للطالب المبتعث

المديرية العامة للبعثات  /دائرة البعثات الداخلية

متى يتحمل الطالب المبتعث الرسوم الدراسية على نفقته الخاصة؟
▪ إذا أعاد دراسة المقرر الذي رسب فيه مرتين.
▪ إذا حرم من االمتحان نتيجة للغياب أو الغش.
▪ إذا حذف أيا ً من المقررات الدراسية بعد الفترة المحددة للحذف وبدون إذن الوزارة.
▪ إذا استنفذ المدة المحددة للتمديد وتعهد باالستمرار مع عدم تحمل الوزارة أية مصاريف مالية
إضافية (رسوم دراسية أو مخصصات شهرية).
▪ إذا تغيب عن االختبارات النهائية ألي فصل دراسي دون عذر أو سبب مقبول.

ماذا تغطي بعثة الطالب الدراسية؟
البعثات الداخلية الكاملة:
 /1برامج البكالوريوس ( )BSلجميع الطلبة:
هي بعثــات داخليــة كاملة مدفوعــة الرســوم الدراســية فقــط لمرحلة البكالوريوس مــع تحمــل ولــي أمــر
الطالــب تكاليــف النقــل والســكن (إن دعــت الحاجــة لذلــك) وهي مخصصة لجميع الطلبة ،أمــا بنســبة
لطلبــة الضمــان االجتماعــي فيتــم صــرف مخصــص شــهري لهم وقدره ( 90لاير عماني).
 /2برامج الدبلوم لطلبة الضمان االجتماعي (:)SF
هي بعثات داخلية كاملة الرسوم الدراسية فقط لمرحلة الدبلوم ،وهي مخصصة لـلطلبة من أبناء أسر الضمان
االجتماعي ويتم صرف مخصص شهري لهم وقدره ( 90لاير عماني) .يحدد الطالب المؤسسة التي يرغب
بالدراسة بها ،وفق التخصص الدراسي المقبول فيه.

 /3برامج الدبلوم لطلبة الدخل المحدود (:)SP
هي بعثات داخلية كاملة الرسوم الدراسية فقط لمرحلة الدبلوم ،ومخصصة للطلبة من أبناء أسر الدخل
المحدود ،والذين ال يتجاوز إجمالي الدخل الشهري ألولياء أمورهم عن ( 600رياالً عمانيا ً فقط ،وال يمكن
قبول ما يزيد عن ذلك نهائيا ً) مع تحمل ولي األمر لتكاليف النقل والسكن (إن دعت الحاجة لذلك) .يحدد
الطالب المؤسسة التي يرغب بالدراسة بها ،وفق التخصص الدراسي المقبول فيه.
 /4برامج الدبلوم ( )DSلجميع الطلبة:
هي بعثات داخلية كاملة مدفوعة الرسوم الدراسية فقط لمرحلة الدبلوم ،مع تحمل ولي األمر لتكاليف النقل
والسكن (إن دعت الحاجة لذلك) وهي مخصصة لجميع الطلبة .يحدد الطالب المؤسسة التي يرغب بالدراسة
بها ،وفق التخصص الدراسي المقبول فيه.
 /5برامج البعثات الداخلية المرنة لمؤهل البكالوريوس بعثات  STEMوESAM
 بعثات STEMهي بعثات مخصصة بالدراسة في البرامج العلمية( :العلوم ،والتكنولوجيا،والهندسة ،وعلوم الرياضيات).
 بعثات  ESAMهي بعثات مخصصة بالدراسة في البرامج األدبية( :التربية ،والعلوم االجتماعية،والفنون ،واإلدارة).
❖ يمكن للطلبة المقبولين اختبار المؤسسة التعليمية الراغبين في الدراسة بها شريطة أن تكون
مدرجة تحت التخصصات الرئيسية المحددة لكل برنامج.
❖ يغطي البرنامج جميع مؤسسات التعليم العالي الخاصة داخل سلطنة عمان لدراسة التخصصات
التي تبتعث لها الوزارة.
❖ يمكن للطلبة المقبولين اختيار التخصص الفرعي  /الدقيق (لدرجة البكالوريوس فقط) من ضمن
التخصصات الرئيسية المحددة لكل برنامج.
❖ ال تشمل تخصصات :الطب البشري  /العام ،طب وجراحة الفم واالسنان ،التمريض ،الصيدلة،
علوم البصريات ،العالج الفيزيائي ،والتربية).
❖ البرنامج غير مشروط باجتياز المقابالت الشخصية أو االختبارات أو باجتياز السنة التأسيسية
للحصول على البعثة.

▪ الطلبـة مـن فئـة الضمـان االجتماعـي الذيـن يحصلـون علـى بعثـات دراسـية ،يجـب عليهـم
إدخـال أرقـام الحسـابات البنكيـة الخاصـة بهـم فـي وصلـة البيانـات الشـخصية فـي النظـام
االلكترونـي بمركـز القبـول الموحـد اثناء عملية التسجيل.
▪ في حال حصول الطالب مستقبالً على بطاقة الضمان االجتماعي الصادرة من وزارة التنمية
االجتماعية بعد اتمام عملية التسجيل بالمؤسسة التعليمية ،من الممكن له رفعها الكترونيا ُ من خالل
ملفه االلكتروني بموقع الوزارة مع نسخة من البطاقة البنكية الخاصة به ،وتحديث البيانات
الخاصة بذلك.
كما يتوجب على الطالب تسليم نسخة من بطاقة الضمان (سارية الصالحية) والبطاقة البنكية الخاصة بالطالب
للقسم المختص بالمؤسسة التعليمية المقيد بها.

