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المقدمة

تتمثــل رؤيــة المجلــس فــي رفــع كفــاءة الرعايــة الصحيــة فــي الســلطنة عبــر تعليــم طبــي ذي 
ــدد  ــث ع ــة ُيبتَع ــوادر الطبي ــة الك ــلطنة لتنمي ــا الس ــي توليه ــة الت ــن األهمي ــا م ــودة، وانطالًق ج
مــن األطبــاء العمانييــن خــارج الســلطنة لاللتحــاق ببرامــج االختصــاص والزمالــة فــي دول ُتقــدم 
أعلــى معاييــر التعليــم الطبــي المتقــّدم، بمــا يضمــن حصولهــم علــى المهــارات الالزمــة 

للعمــل كأطبــاء علــى مســتوى عــال مــن التأهيــل بعــد إكمــال هــذه البرامــج.

يحــرص قســم شــؤون المبتعثيــن فــي المجلــس علــى تقديــم أفضــل الخدمــات لألطبــاء 
فيمــا يتعلــق باالبتعــاث لبرامــج االختصــاص والزمالــة خــارج الســلطنة وفًقــا لألنظمــة والقوانيــن 
ــس  ــة التناف ــن مرحل ــداًء م ــب ابت ــادي للطبي ــل االسترش ــذا الدلي ــداد ه ــم إع ــا، وت ــول به المعم
للحصــول علــى القبــول المبدئــي مــروًرا بفتــرة التقديــم للجامعــات العالميــة والحصــول علــى 

القبــول غيــر المشــروط لحيــن االبتعــاث ثــم الحصــول علــى المؤهــل المطلــوب.

نأمــل أن ُيوفــر هــذا الدليــل صــورًة واضحــًة عــن مراحــل االبتعــاث، وفــي حــال وجــود أيــة 
استفســارات أو مالحظــات يمكنكــم التواصــل مــع قســم شــؤون المبتعثيــن علــى البريــد 

scholarships@omsb.org اإللكترونــي: 





الجزء األول
 التقديم المبدئي للتنافس على 
برامج التعليم الطبي التخصصي 

)االختصاص والزمالة( خارج السلطنة
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أوال: ُمقدمة حول قسم شؤون المبتعثين واللجنة الوطنية العليا للتدريب الطبي الُمتقّدم

ينــدرج قســم شــؤون المبتعثيــن تحــت دائــرة العالقــات العامــة والتعــاون الدولــي فــي المجلــس العمانــي 
لالختصاصــا ت الطبيــة، وقــد بــدأت رحلــة ابتعــاث األطبــاء العمانييــن تحــت مظلــة المجلــس العمانــي لالختصاصات 

ــام 2009م. ــي ع ــة ف الطبي

فيما يلي بعض من اختصاصات دائرة العالقات العامة والتعاون الدولي الُمرتبطة باالبتعاث:

توقيــع برامــج تعــاون مــع جامعــات فــي مختلــف دول العالــم لتســهيل قبــول األطبــاء 
العمانييــن فــي برامــج االختصــاص والزمالــة.

البحــث عــن وجهــات جديــدة لالبتعــاث فــي جامعــات ودول ُتقــّدم برامــج تعليــم طبي 
متقــّدم بأعلــى المعاييــر الدولية.

ــات  ــة مؤسس ــكار وكاف ــي واالبت ــث العلم ــي والبح ــم العال ــع وزارة التعلي ــيق م التنس
ــن.  ــاء العمانيي ــاث األطب ــق بابتع ــا يتعّل ــلطنة فيم ــي الس ــي ف ــاع الصح القط
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اإلشــراف األكاديمــي علــى األطبــاء العمانييــن المبتعثيــن لبرامــج االختصــاص والزمالــة 
خــارج الســلطنة.

الســعي إليجــاد الدعــم المــادي لالبتعــاث عــن طريــق الشــراكة مــع مؤسســات القطاع 
المدنــي والمؤسســات التــي ُتوفــر برامــج المســؤولية المجتمعية.

و فــي ســبيل تنظيــم عمليــة االبتعــاث فــي المجلــس أنشــئت اللجنــة الوطنيــة العليــا للتدريــب الطبــي المتقــّدم 
فــي أكتوبــر 2015م وتضــم ممثليــن مــن مختلــف مؤسســات القطــاع الصحــي كــوزارة الصحــة وجامعــة الســلطان 
ــي  ــم العال ــى وزارة التعلي ــة إل ــلحة،  إضاف ــوات المس ــة بالق ــات الطبي ــلطاني والخدم ــالط الس ــوان الب ــوس ودي قاب
والبحــث العلمــي واالبتــكار التــي يتعــاون المجلــس معهــا بشــكل وثيــق بصفتهــا الجهــة المركزيــة لتمويــل ابتعاث 

العمانييــن خــارج الســلطنة فــي مختلــف التخصصــات.

تتولــى اللجنــة تنظيــم الضوابــط واإلجــراءات المتعلقــة بالترشــح واإلبتعــاث للتدريــب الطبــي المتقــدم )االختصــاص 
والزمالــة( لكافــة األطبــاء العمانييــن باختــالف جهــات عملهــم، إضافــة إلــى اإلشــراف األكاديمــي علــى برامجهــم 

خــالل فتــرة االبتعــاث.



10

ثانيا: مخطط عام لمراحل االبتعاث واإلطار الزمني

تنقســم عمليــة ابتعــاث األطبــاء إلــى عــدة مراحــل ابتــداًء بالتقديــم والتنافــس عبــر إعــالن المجلــس للحصــول علــى 
الموافقــة المبدئيــة، وتكــون هــذه العمليــة قبــل 18 شــهًرا تقريبــا مــن موعــد االبتعــاث الفعلــي خــارج الســلطنة، 

حيــث تســتمر كل مرحلــة مــن شــهرين إلــى 4 أشــهر تقريًبــا.

مسار االبتعاث

التقديم والتنافس عبر 
إعالن المجلس والحصول 

على الموافقة المبدئية 
من المجلس

مخاطبة الجامعات 
للحصول على قبول 

بمساعدة قسم شؤون 
المبتعثين في المجلس

التنافس على بعثات 
البرنامج الوطني 

للدراسات العليا عبر 
نظام القبول الموحد

الحصول على قبول 
من جامعة 

واستكمال ا�جراءات 
وفق نظام الجامعة

استكمال إجراءات 
الحصول على البعثة 

لدى وزارة التعليم 
العالي وجهة العمل

(يناير إلى ابريل)

(مايو إلى أغسطس)

(مارس إلى يونيو)(سبتمبر إلى ديسمبر)

(نوفمبر إلى يناير
من العام الذي يليه)

١٣

٢٤

٥
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ثالثا: الشروط العامة للتقديم لبرامج االختصاص )التنافس على الموافقة المبدئية(
ُيتاح التقديم لبرامج االختصاص العام لألطباء من الفئات التالية:. 1

األطباء الملتحقون بمختلف مؤسسات القطاع الصحي في السلطنة.أ. 

األطباء الملتحقون بالبرنامج التأسيسي العام General Foundation Programب. 

أطباء االمتياز المتوقع إكمالهم برنامج االمتيازقبل بدء العام األكاديمي التالي.ج. 

يجب أن يجتاز المتقّدم امتحان القبول بالمجلس  وفق درجة النجاح المقررة.. 2

أن يحصــل المتقــدم علــى شــهادتي ) BLS و ACLS(، علــى أن تكــون الشــهادتان ســاريتي المفعــول عند التســجيل . 	
لحيــن بــدء العــام األكاديمــي التالــي فــي المجلس.

إذا كانــت لغــة الدراســة فــي كليــة الطــب للمتقدميــن مــن دول أخــرى غيــر اللغــة اإلنجليزيــة ، يجــب أن يكــون . 4
المتقــدم حاصــال علــى المســتويات المطلوبــة فــي اللغــة اإلنجليزيــة )اختبــار شــهادة اآليلتــس(  بمعــدل 
اجمالــي 6.5 أو أكثــر، علــى أال يقــل عــن 6.0 فــي كل جزئيــة ، وُيمكــن قبــول اختبــارات اللغــة االنجليزيــة األخــرى 

 .OET ــي ــة المهن ــة اإلنجليزي ــار اللغ ــل اختب ــس مث ــهادة اآليلت ــة لش المعادل

يجــب أن يكــون المتقــّدم قــد اجتــاز كافــة االختبــارات المطلوبــة للدولــة أو الجامعــة/ المؤسســة المطلوبــة . 5
وقــت التقديــم، وُيمكــن الرجــوع للجــدول الــذي ُيوضــح شــروط التقديــم لبرامــج االختصــاص والزمالــة خــارج 

الســلطنة وفــق الدولــة فــي الصفحــة )	1-17( مــن هــذا الدليــل.

يتــاح التقديــم لبرامــج االختصــاص فــي الــدول اآلتيــة: كنــدا والواليــات المتحــدة األمريكيــة وأســتراليا ونيوزيلنــدا، . 6
باإلضافــة إلــى فرنســا للتخصصــات الجراحيــة النــادرة.
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يجب تقديم 	 رسائل توصية من أطباء استشاريين ال يتجاوز تاريخ صدورها 18 شهًرا.. 7

يجب تحميل كافة الوثائق المطلوبة كما هو موضح في نظام التقديم اإللكتروني.. 8

رابعا: الشروط العامة للتقديم لبرامج الزمالة :

يجــب أن يكــون المتقــّدم قــد أكمــل برنامًجــا تدريبيــا تخصصيــا وحصــل علــى »شــهادة االختصــاص« مــن . 1
المجلــس الُعمانــي لالختصاصــات الطبيــة أو مــا يعادلهمــا مــن خــارج الســلطنة.

ُيمكــن الرجــوع للتخصصــات المطروحــة عــن طريــق نظــام التقديــم اإللكترونــي، مــع مالحظــة اختــالف . 2
التخصصــات وفــق جهــة عمــل الطبيــب.

يجب أال يكون الطبيب ملتحقا ببرنامج زمالة حالًيا أو أن يكون قد سبق له الحصول على مؤهل الزمالة.. 	

يتــاح التقديــم لبرامــج الزمالــة فــي الــدول اآلتيــة : كنــدا، الواليــات المتحــدة األمريكيــة، أســتراليا، المملكــة . 4
ــت  ــا وق ــي فرنس ــاص ف ــج االختص ــن ببرام ــط للملتحقي ــا )فق ــى فرنس ــة إل ــدا، باإلضاف ــدا، نيوزلن ــدة، إيرلن المتح

التقديــم(.

يجــب تقديــم 	 رســائل توصيــة مــن أطبــاء استشــاريين ال يتجــاوز تاريــخ صدورهــا 18 شــهًرا، وُيفضــل أن تصــدر . 5
مــن طبيــب مــن ذات التخصــص المطلــوب.

يجب تحميل كافة الوثائق المطلوبة كما هو موضح في نظام التقديم اإللكتروني.. 6
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خامسا: شروط التقديم لبرامج االختصاص والزمالة خارج السلطنة وفق الدولة

شروط التقديم لبرامج الزمالة شروط التقديم لبرنامج االختصاص
Medical Council of Canada Evaluating 
Examination (MCCEE)
or:
Medical Council of Canada Qualifying 
Examination Part I (MCCQE Part I)
For more information, please visit: 
https://mcc.ca

االمتحان ُيعقد في مركز االمتحانات القياسية 
برومترك Prometric في مقر المجلس، ُيمكن 

التواصل مع المركز عبر رقم الهاتف )24181660( 
8764muscat@omsb.org  :أو البريد اإللكتروني

Specialty Certificate
However, some Subspecialty Residency 
Programs (PGY4) in some universities 
require either MCCEE or MCCQE1 upon 
application.

شهادة اللغة اإلنجليزية
IELTS of 7.0 in all components for the following universities: Alberta, British 
Columbia, Calgary, and Manitoba. 
Not required for the following universities: McGill, Toronto, Ottawa, 
Queen’s, McMaster, Dalhousie, and Western University.

كندا
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شروط التقديم لبرامج الزمالة شروط التقديم لبرنامج االختصاص
The United States Medical Licensing 
Examination (USMLE)
Step 1 + Step 2 (CK & CS)
For more information, please visit: 
https://www.usmle.org

The United States Medical Licensing 
Examination (USMLE)
Step 1 + Step 2 (CK & CS) + USMLE 3

شهادة اللغة اإلنجليزية
Not required

شروط التقديم لبرامج الزمالة شروط التقديم لبرنامج االختصاص
To be less than 33 years old
It is preferable for the candidate to have a 
minimum of A1.1 in French Language.
Application must be submitted via the 
website of the French Embassy in Oman (in 
addition to applying through OMSB)

To have completed the Residency 
program in France or to be enrolled in 
one.

شهادة اللغة اإلنجليزية
Doctors accepted for Residency in France will be required to achieve B2 
in French Language during the first year of the scholarship and before 
commencing the Residency Program.

الواليات المتحدة األمريكية

فرنسا
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أستراليا ونيوزلندا
شروط التقديم لبرامج الزمالة شروط التقديم لبرنامج االختصاص
AMC CAT MCQ Examination + the AMC 
Clinical Examination & receive AMC 
Certificate

Specialty Certificate

شهادة اللغة اإلنجليزية
IELTS of 7.0 in all components
Or:
OET with B in all components.

المملكة المتحدة
شروط التقديم لبرامج الزمالة شروط التقديم لبرنامج االختصاص

Specialty Certificateالتقديم غير متاح لبرامج االختصاص

شهادة اللغة اإلنجليزية
IELTS of 7.0 in all components
Or:
OET with B in all components.
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إيرلندا
شروط التقديم لبرامج الزمالة شروط التقديم لبرنامج االختصاص

Specialty Certificateالتقديم غير متاح لبرامج االختصاص

شهادة اللغة اإلنجليزية
IELTS: 7.0 Overall (with a minimum of 6.5 in each component)
Or:
OET with B in all components.

كوريا الجنوبية
شروط التقديم لبرامج الزمالة شروط التقديم لبرنامج االختصاص

Specialty Certificateالتقديم غير متاح لبرامج االختصاص

شهادة اللغة اإلنجليزية
Not required
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سنغافورة
شروط التقديم لبرامج الزمالة شروط التقديم لبرنامج االختصاص

Specialty Certificateالتقديم غير متاح لبرامج االختصاص

شهادة اللغة اإلنجليزية
Not required

ُيمكن الرجوع للمالحق نهاية الدليل لمزيد من التفاصيل حول كل دولة.( 1

يخضــع المنهــج الدراســي إلــى عمليــة تدقيــق  ومراجعــة للتأكــد مــن اســتيفائه للمعاييــر ( 2
التــي يعتمدهــا المجلــس.

إلــى دول أخــرى غيــر الُموضحــة ( 	 ُيمكــن للحاصــل علــى الموافقــة المبدئيــة التقديــم 
أعــاله، علــى أن ُيقــدم المنهــج الدراســي للبرنامــج الُمقتــرح إلــى قســم شــؤون المبتعثيــن 
ــون  ــب أن يك ــس، ويج ــا المجل ــي يعتمده ــر الت ــتيفائه للمعايي ــن اس ــد م ــه والتأك لُمراجعت
ــة  ــة المختص ــات الطبي ــة أو الجه ــة الطبي ــات الملكي ــن الكلي ــه م ــا ب ــريرًيا Clinical ومعترًف س

ــدول. ــك ال ــي تل ــي ف ــراف الطب باالعت
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ــي/ ( 4 ــاص محل ــج اختص ــس )برنام ــا المجل ــرف عليه ــي يش ــج الت ــد البرام ــن أح ــحب م ــب المنس ــمح  للطبي ال ُيس
برنامــج اختصــاص خــارج الســلطنة/ برنامــج زمالــة محلــي/ برنامــج زمالــة خــارج الســلطنة/ البرنامــج التأسيســي 

العــام / ...إلــخ( دخــول المنافســة لمــدة ســنتين اعتبــارا مــن تاريــخ انســحابه.

سادسا: طريقة التقديم عبر إعالن المجلس العماني لالختصاصات الطبية 

ُيطــرح إعــالن التنافــس علــى برامــج التعليــم الطبــي التخصصــي خــارج الســلطنة )االختصــاص والزمالــة( فــي ينايــر 
مــن كل عــام علــى أن يكــون االلتحــاق بالبرنامــج فــي العــام األكاديمــي الــذي يليــه، ويكــون التقديــم عبــر النظــام 

اإللكترونــي للمجلــس كمــا ُيوضــح فــي اإلعــالن.

سابعا: الحصول على الموافقة المبدئية من المجلس، مرفًقا معها الشروط واألحكام

تعــد هــذه المرحلــة الخطــوة األولــى فــي طريــق االبتعــاث، حيــث يحصــل الطبيــب علــى الموافقــة المبدئيــة مــن 
ــة  ــد موافق ــلطنة بع ــارج الس ــم خ ــة Provisional Sponsorship Letter للتقدي ــات الطبي ــي لالختصاص ــس العمان المجل
اللجنــة الوطنيــة العليــا للتدريــب الطبــي المتقــدم. ُيمنــح هــذا القبــول لألطباء المســتوفين للشــروط لمســاعدتهم 

فــي الحصــول علــى قبــول مــن الجامعــات بالخــارج.

يحصل الطبيب أيَضا على خطاب ٌيفصل شروط وأحكام هذه الموافقة، وهي كالتالي:
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ــم ( 1 ــيقوم قس ــمبر، وس ــل 1	 ديس ــا قب ــا دولي ــرف به ــات المعت ــد الجامع ــن أح ــي م ــول نهائ ــى قب ــول عل الحص
شــؤون المبتعثيــن بمســاعدة الطبيــب فــي الحصــول علــى قبــول مــن الجامعــات التــي اســتوفى شــروطها 

فــي الــدول التــي وافقــت عليهــا اللجنــة.

الحصــول علــى المســتويات المطلوبــة فــي اللغــة وفًقــا للدولــة أو الجامعــة قبــل 1	 ديســمبر، وال ُيعــد القبــول ( 2
نهائيــا إال باســتيفاء شــرط اللغــة )إن ُوجــد(.

يجــب ان يكــون البرنامــج ســريريا Clinical على أن يتــم تقديــم محتــوى البرنامــج التدربيــي المقترح إلــى المجلس ( 	
للتقييــم والمراجعــة، ويجــب أن يكــون البرنامــج معترًفــا بــه مــن الكليــات الملكيــة الطبيــة أو الجهــات الطبيــة 

المختصــة باالعتــراف الطبــي فــي تلــك الدول.

يجــب إخطــار قســم شــؤون المبتعثيــن بأيــة مســتجدات تتعلــق بالقبــول، وبعــد حصــول الطبيــب علــى قبــول ( 4
وموافقتــه علــى االلتحــاق بالبرنامــج، يتــم ســحب طلــب ترشــيحه مــن الجامعــات األخــرى

ُتعــد هــذه الموافقــة مبدئيــة فقــط ولغــرض تســهيل البحــث عــن فــرص تدريبيــة تخصصيــة خــارج الســلطنة، ( 5
ــات  ــى بعث ــس عل ــول الموحد للتناف ــام القب ــي نظ ــجيل ف ــب التس ــول النهائي يج ــى القب ــول عل ــد الحص وبع
ــة  ــكار نهاي ــي واالبت ــث العلم ــي والبح ــم العال ــه وزارة التعلي ــذي تطرح ــا ال ــات العلي ــي للدراس ــج الوطن البرنام

ــالدي. ــام المي الع
ويؤكــد المجلــس بــأن )خطــاب الموافقــة المبدئيــة - Provisional Sponsorship Letter( ال يعنــي بــأي حــال مــن 
األحــوال الموافقــة علــى االبتعــاث، حيــث أن الموافقــة النهائيــة تعتمــد علــى اســتيفاء الشــروط المذكــورة أعــاله، 
ــا فــي  ــأن الموافقــة المبدئيــة تســقط تلقائي ــا ب وعلــى توفــر االعتمــادات الماليــة للعــام األكاديمــي الُمقبــل، علًم

حــال عــدم االلتــزام بــأي مــن الشــروط أعــاله.
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ثامنا: التقديم إلى الدول والجامعات المعترف بها، وفق الشروط وطريقة التقديم الُمعتمدة

ــى  ــم إل ــي التقدي ــي ف ــول المبدئ ــى القب ــن عل ــاء الحاصلي ــاعدة األطب ــى مس ــن عل ــؤون المبتعثي ــم ش ــل قس يعم
ــة. ــاص والزمال ــج االختص ــول لبرام ــى قب ــول عل ــة للحص ــات المختلف الجامع

z	 وثائقــك الشــخصية والدراســية تعكــس مســتوى جودتــك كُمتقــدم للجامعــات، لذلــك
ــك  ــك، وبإمكان ــا علي ــس إيجاًب ــكل ينعك ــة بش ــة ومكتوب ــودة عالي ــا ذات ج ــن كونه ــد م تأك
التواصــل مــع قســم شــؤون المبتعثيــن لتزويــدك بدليــل استرشــادي حــول الوثائــق والطــرق 

.Personal Statement ــاب ــة وخط ــيرة الذاتي ــة الس ــى لكتاب الفضل

z	 قــد ُيطلــب مــن الطبيــب اســتكمال التســجيل اإللكترونــي لبعــض الجامعــات ودفــع مبالــغ
لتأكيــد التســجيل، وتعتبــر هــذه العمليــة مســؤولية الطبيــب الكاملــة، وعليه اتبــاع التعليمات 

التــي تصــل إليــه مــن قســم شــؤون المبتعثيــن حــول إجــراءات التقديــم.

z	.تستمر عملية التقديم إلى الجامعات عادًة بين شهري مايو وأغسطس

تاسعا: حضور المقابالت الشخصية

ُتعقــد الجامعــات المقابــالت الشــخصية عــادًة بيــن شــهري ســبتمبر وديســمبر عبــر االتصــال المرئــي، وقــد ُيطلــب 
مــن الطبيــب بعــض األحيــان الســفر والحضــور شــخصيا للمقابلــة. و إذا ُطِلــب مــن الطبيــب الســفر لحضــور مقابلــة  
ُيفضــل إبــالغ قســم شــؤون المبتعثيــن بذلــك ليتواصــل القســم مــع الجامعــات األخــرى فــي ذات الدولــة للنظــر 

فــي إمكانيــة مقابلتــه أثنــاء فتــرة ســفره إليهــا.



21

عاشرا: الحصول على القبول
يجب على الطبيب إخطار قسم شؤون المبتعثين فور حصوله على القبول للتأكد منه.( 1

ــترط أن ( 2 ــا يش ــة، كم ــن الجامع ــمي م ــاب رس ــى خط ــون عل ــروط وأن يك ــر مش ــول غي ــون القب ــب أن يك يج
ــه. ــج وانتهائ ــدء البرنام ــخ ب ــوح تاري ــن بوض يتضم

بالنســبة للجامعــات الكنديــة، يجــب أن يكــون خطــاب القبــول صــادًرا مــن مكتــب التعليــم الطبــي ( 	
PGME Office فــي الجامعــة، وال ُيقبــل الخطــاب الصــادر مــن مديــر البرنامــج. المتقــّدم 

بعــد الموافقــة علــى القبــول، ســيتم ســحب ملــف الطبيــب مــن الجامعــات األخــرى، وال يحــق لــه التوقيــع ( 4
علــى أي قبــول مــن جامعــة أخــرى، وفــي حــال حصولــه علــى أكثــر مــن قبــول فــي نفــس الوقــت بإمكانــه 

التواصــل مــع قســم شــؤون المبتعثيــن الختيــار أحدهمــا.





الجزء الثاني
 إجراءات ما بعد الحصول على 
قبول من الجامعة والتنافس 
على بعثات البرنامج الوطني 

للدراسات العليا
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أوال: استكمال اإلجراءات المطلوبة من الجامعة بعد الحصول على قبول:

ــًدا  ــا تمهي ــب اتباعه ــراءات الواج ــن اإلج ــة م ــول مجموع ــى القب ــه عل ــد حصول ــب بع ــى الطبي ــة إل ــل الجامع ُترس
اللتحاقــه ببرنامجــه الدراســي، مــع مالحظــة أن العمليــة قــد تســتمر إلــى 8 أشــهر وبالتالــي ُينصــح البــدء بهــا فــور 
ــة،  الموافقــة علــى القبــول وُيمكــن الرجــوع إلــى الملحــق الــذي يحتــوي تفاصيــل عــن اإلجــراءات حســب كل دول

ــة: ــوات التالي ــراءات الخط ــن اإلج وتتضم

ــة  ــة مزاول ــهادة رخص ــي وش ــجيل الطب ــهادة التس ــتخراج ش ــم اس ــن المه م
االبتعــاث، و  أو نســخ منهمــا طــوال فتــرة  الطــب واالحتفــاظ بهمــا  مهنــة 
ُتصــدر هاتــان الشــهادتان مــن قســم التســجيل الطبــي بــوزارة الصحــة )دائــرة 
ــر أرقــام  الشــؤون الصحيــة بجانــب زاخــر مــول(، ويمكــن التواصــل معهــم عب
ha-sh-mreg@moh.gov.om اإللكترونــي  البريــد  أو   24946	6 أو   24946	68 الهاتــف 

مــن ضمــن إجــراءات االبتعــاث الحصــول علــى التســجيل أو رخصــة العمــل مــن 
المجلــس الطبــي فــي بلــد الدراســة حيــث ال يمكــن للطبيــب المبتعث ممارســة 
ــب،  ــص المناس ــى الترخي ــول عل ــد الحص ــة إال بع ــك الدول ــي تل ــب ف ــة الط مهن

وتختلــف تفاصيــل هــذه الخطــوة مــن دولــة إلــى أخــرى.

استخراج شهادة 
التسجيل الطبي 

ورخصة مزاولة مهنة 
الطب

استكمال إجراءات 
التسجيل مع 

المجلس الطبي في 
بلد الدراسة
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تأتــي هــذه الخطــوة عــادًة بعــد الحصــول علــى الترخيــص مــن المجلــس 
الطبــي، ويجــب اتبــاع كافــة الخطــوات وفــق تعليمــات الجامعــة، وقــد تتطلــب 
هــذه العمليــة تقديــم خطــاب ُيوضــح دخلــك الســنوي بعملــة بلــد الدراســة، 

ــاب. ــذا الخط ــداد ه ــن إلع ــؤون المبتعثي ــم ش ــع قس ــل م ــك التواص وُيمكن

ننصــح بالتقديــم لتأشــيرة الســفر قبــل بــدء برنامــج التدريــب بعــدة أشــهر لضمــان االلتحــاق فــي 
الوقــت المناســب، ويجــب إخطــار قســم شــؤون المبتعثيــن فــور الحصــول علــى التأشــيرة.

ثانيــا: التســجيل علــى نظــام القبــول الموحــد للتنافــس علــى بعثــات البرنامــج الوطنــي للدراســات العليــا 
)وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي واالبتــكار(.

ــوزارة  ــع ل ــا التاب ــات العلي ــي للدراس ــج الوطن ــات البرنام ــن بعث ــة ضم ــى بعث ــول عل ــوة  للحص ــم خط ــذه أه ــد ه تع
ــكار. ــي واالبت ــث العلم ــي والبح ــم العال التعلي

ــتكمل  ــترط أن يس ــام، ويش ــر كل ع ــى يناي ــجيل حت ــتمر التس ــر ويس ــي نوفمب ــادًة ف ــجيل ع ــدء التس ــن ب ــن ع ُيعل
الطبيــب الُمرشــح تســجيل بياناتــه وتحميــل كافــة الوثائــق المطلوبــة بنفســه، وفــي حــال عــدم اســتكمال هــذه 

ــة. ــى البعث ــول عل ــس للحص ــي التناف ــه ف ــقط حق ــح يس ــكل صحي ــوة بش الخط

إجراءات التقديم 
على تأشيرة السفر
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ثالثا: استكمال إجراءات الحصول على البعثة بعد إعالن النتائج

• إجراءات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار	

ُتعلــن قائمــة األطبــاء الحاصليــن علــى بعثــات االختصــاص والزمالــة ضمــن البرنامــج الوطنــي للدراســات العليــا فــي 
مــارس مــن كل عــام، وتقــوم الــوزارة مباشــرة بإخطــار الحاصليــن علــى بعثــات الســتكمال إجــراءات الحصــول علــى 

البعثــة، وهــي كالتالــي:

التسجيل على النظام ا�لكتروني للوزارة (نظام أساس)، 
ويجب استكمال هذه ا�جراءات فور الحصول على البعثة.

 بعد استكمال الخطوة ا�ولى، ُتصدر وزارة التعليم العالي 
 Financial والبحث العلمي واالبتكار خطاب الضمان المالي

Guarantee المؤكد لحصول الطبيب على بعثة.

 ،Financial Guarantee بعد إصدار خطاب الضمان المالي
ُتخاطب الوزارة جهة العمل �صدار قرار االبتعاث.
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ال ُتخاطــب وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي واالبتــكار جهــة العمــل بحصــول الطبيــب علــى بعثــة 
إلصــدار القــرار إال بعــد اســتكماله إجــراءات التســجيل علــى النظــام اإللكترونــي لــوزارة التعليــم العالــي 

والبحــث العلمــي واالبتــكار )نظــام أســاس( وإصــدار خطــاب الضمــان المالــي.

• إجراءات جهة العمل إلصدار قرار االبتعاث.	

بعــد اســتكمال إجــراءات التســجيل علــى النظــام اإللكترونــي لــوزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي واالبتــكار 
وإصــدار خطــاب الضمــان المالــي، تقــوم الــوزارة بإخطــار جهــة العمــل للبــدء فــي إجــراءات إصــدار قــرار االبتعــاث.

تتضمــن هــذه العمليــة سلســلة مــن اإلجــراءات تســتغرق عــدة أشــهر تتطلــب أن يقــوم الطبيــب بتعبئــة 
عــدد مــن االســتمارات وتقديــم وثائقــه للمراجعــة، لذلــك ُينصــح بالتواصــل المباشــر مــع جهــة العمــل 

بعــد الحصــول علــى البعثــة بشــكل عاجــل الســتكمال هــذه اإلجــراءات.

)مهم جًدا:(

ــك . 1 ــدء برنامج ــخ ب ــى تاري ــرأ عل ــر يط ــن أي تغيي ــوًرا ع ــس ف ــي المجل ــن ف ــؤون المبتعثي ــم ش ــالغ قس ــرورة إب ض
ــك. ــراءات ابتعاث ــتكمال إج ــي اس ــر ف ــادي التأخي ــي، لتف التدريب

إذا تــم تعديــل خطــاب القبــول مــن الجامعــة  يجــب أن يكــون الخطــاب  الُمعــّدل صــادًرا مــن مكتــب التعليــم . 2
الطبــي المتقــّدم بالجامعــة PGME Office أو مــا فــي حكمــه، وال ُيكتفــى بالخطــاب الصــادر مــن البرنامــج التدريبــي.

ــن . 3 ــى م ــد أقص ــدة كح ــنة واح ــالل س ــي خ ــه التدريب ــاق ببرنامج ــوال االلتح ــي كل األح ــب ف ــى الطبي ــب عل يج
ــة. ــى البعث ــب عل ــه الطبي ــل في ــذي حص ــي ال ــام األكاديم ــة بالع ــة مرتبط ــون البعث ــة، لك ــى البعث ــه عل حصول





الجزء الثالث
فترة االبتعاث
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أوال: واجبات المبتعث:

يلتزم الطبيب المبتعث خالل التحاقه ببرنامج االبتعاث باآلتي :

ــا . 1 ــيرة محافظ ــود الس ــون محم ــا، وأن يك ــة به ــة المرتبط ــات العملي ــة والتدريب ــور الدراس ــى حض ــب عل أن يواظ
علــى ســمعة بــالده، وأن يحتــرم تقاليــد وقوانيــن وأنظمــة البــالد التــي يــدرس فيهــا، وأن ينفــذ كل مــا ُيطَلــب 
ــج  ــى برنام ــن عل ــن القائمي ــن أو المختصي ــن المعنيي ــن أي م ــات م ــات أو تعليم ــن توجيه ــه م ــه إلي ــه أو ُيوَج من

ــة. الدراس

أن ينهــي دراســته فــي المــدة المقــررة والحصــول علــى المؤهــل المبتعــث ألجلــه خــالل الفتــرة المقــررة . 2
لالبتعــاث. 

ــكان . 	 ــه  أو م ــث إلي ــذي ابتع ــص ال ــر التخص ــه تغيي ــوز ل ــه و ال يج ــن أجل ــث م ــي المبتع ــج التدريب ــزام بالبرنام االلت
ــدم. ــي المتق ــب الطب ــا للتدري ــة العلي ــة الوطني ــن اللجن ــبقة م ــة مس ــة كتابي ــر موافق ــة بغي الدراس

التفــرغ للدراســة تفرغــا كامــاًل واليجــوز لــه العمــل خــارج نطــاق البرنامــج التدريبــي خــالل فتــرة االبتعــاث إال بعــد . 4
أخذ موافقة اللجنة الوطنية العليا للتدريب الطبي المتقدم.  

أال يباشر عمال يؤثر سلبا في سير دراسته أو نشاطا يتعارض معها.. 5
إخطار المجلس وجهة عمله فوًرا بأي إنقطاع أو أي طارئ يؤثر على سير دراسته.. 6
ــى أي . 7 ــرأ عل ــر يط ــأي تغيي ــلطنة و ب ــارج الس ــه خ ــم هاتف ــة ورق ــوان  اإلقام ــه بعن ــة عمل ــس وجه ــار المجل إخط

منهــا.
تفويــض المجلــس أو مــن يمثلــه )الملحقيــة الثقافيــة أو مــن يقــوم مقامهــا( فــي الحصــول علــى المعلومــات . 8

الخاصــة بأدائــه األكاديمــي مــن المؤسســة التــي يــدرس أو يتــدرب بهــا، كمــا يلتــزم الطبيــب المبتعــث بموافــاة 
المجلــس أو مــن يمثلــه بنتائجــه الدراســية بصفــة دوريــة حســب النظــم المعمــول بهــا فــي الجهــة المبتعــث 

إليهــا
إخطار  المجلس وجهة عمله فور انتهاء بعثته.. 9
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التصديــق علــى الشــهادة التــي حصــل عليهــا، وذلــك عــن طريــق الســفارة العمانيــة أو الملحقيــة الثقافيــة أو . 10
مــن يقــوم مقــام كل منهمــا. 

تسليم المجلس وجهة عمله نسخة من الشهادة أو الدرجة التي حصل عليها من البرنامج. . 11
يجــب علــى المبتعــث تقديــم طلــب فــي حالــة مرضــه أو أحــد أفــراد أســرته حتــى الدرجــة الثانيــة مما يســتدعي . 12

تأجيــل البعثــة أو إنهائهــا إلــى اللجنــة الوطنيــة العليــا للتدريــب الطبــي المتقــّدم بالمجلــس للمناقشــة والبــت 
ــة  ــد الدراس ــي بل ــمية ف ــة الرس ــلطات الصحي ــن الس ــدة م ــة معتم ــهادات طبي ــم  ش ــع تقدي ــب، م ــي الطل ف

مصدقــً عليهــا مــن ســفارة الســلطنة أو مــن وزارة الصحــة بالســلطنة.
ــة وفــاة أحــد أفــراد أســرته حتــى الدرجــة الثانيــة بمــا . 	1 يجــب علــى الطبيــب  تقديــم مــا يثبــت الوفــاة فــي حال

ــلطنة. ــى الس ــه إل ــتدعي عودت يس
يلتــزم الطبيــب المبتعــث بخدمــة جهــة عملــه مــدة ال تقــل عــن ســنتين مقابــل كل ســنة مــن ســنوات البعثــة، . 14

وإال التــزم بوجــوب ســداد قيمــة جميــع مــا ُصــرف لــه مــن مبالــغ ماليــة خــالل مــدة البعثــة الدراســية الكاملــة، 
ــة  ــى توصي ــاًء عل ــاء بن ــس األمن ــس مجل ــوز لرئي ــه، ويج ــرف ل ــا ص ــترداد م ــا اس ــل به ــي يعم ــدة الت ــى الوح وتتول

اللجنــة اإلعفــاء مــن هــذه االلتزامــات الماليــة بعــد موافقــة وزارة الماليــة.

ثانًيا : اإلجازات:

يحق للطبيبة المبتعثة إجازة األمومة وفق القوانين والنظم المتبعة في السلطنة.( 1
علــى الطبيــب المبتعــث إخطــار المجلــس باإلجــازات )اإلجــازات المرضيــة واألمومــة والطارئــة والســنوية( قبــل ( 2

الخــروج فيهــا.
ــرة ( 	 ــل فت ــالل كام ــد خ ــهر واح ــن ش ــد ع ــدة ال تزي ــة لم ــازة اضطراري ــي إج ــروج ف ــث الخ ــب المبتع ــوز للطبي يج

ابتعاثــه - بعــد موافقــة اللجنــة الوطنيــة العليــا للتدريــب الطبــي المتقــدم والجهــة المبتعــث إليهــا - علــى أال 
ــر علــى المــدة اإلجماليــة لالبتعــاث. تؤث
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ثالًثا : التأجيل/التمديد/تغيير مكان البعثة/اإلنهاء:

يجــوز للطبيــب المبتعــث تقديــم طلــب تأجيــل أو تمديــد البعثــة أو تغييــر مــكان البعثــة  إلــى اللجنــة الوطنيــة ( 1
ــد أو  ــل أو التمدي ــدة التأجي ــدء م ــخ ب ــن تاري ــهر م ــتة أش ــن س ــل ع ــرة ال تق ــّدم بفت ــي المتق ــب الطب ــا للتدري العلي

تغييــر مــكان البعثــة، علــى أن تقــوم اللجنــة بدراســة الطلــب وموافــاة الطبيــب المبتعــث بقرارهــا.

ُتنهى البعثة الدراسية للطبيب المبتعث في أي من الحاالت اآلتية:( 2
إذا طلب المبتعث إنهاء بعثته كتابيا.أ. 
إذا تجاوز المدة المحددة للبعثة دون إبداء أسباب تقبلها اللجنة.ب. 
إذا انقطع عن الدراسة دون إخطار المجلس أو جهة عمله مع عدم وجود مبرر تقره اللجنة.ج. 
إذا ُفِصل ألسباب أكاديمية أو سلوكية أو لمخالفته وعدم احترامه ألنظمة مكان ِوجهة الدراسة.د. 
تغييــر مقــر البعثــة أو التخصــص أو المؤهــل المبتعــث لــه بــدون الحصــول علــى موافقــة مســبقة مــن ه. 

اللجنــة الوطنيــة العليــا للتدريــب الطبــي المتقــّدم
إذا ثبت أنه أساء إلى دينه، أو مجتمعه، أو وطنه، أو حكومته.و. 
إذا باشر عمال يؤثر سلبا على دراسته أو مارس نشاطا يتعارض معها واستمر في ذلك بعد إنذاره.ز. 
أي سبب آخر تراه اللجنة، ويكون فيه مخالفة جسيمة من المتدرب.ح. 

فــي حــال إنهــاء البعثــة أو قطعهــا أو تجميدهــا، يجــب علــى المبتعــث العــودة فــورا إلــى الســلطنة وإخطــار ( 	
جهــة عملــه والمجلــس بذلــك.

يلتــزم الطبيــب المبتعــث الــذي ُيقــرر المجلــس إنهــاء بعثتــه بســداد قيمــة مــا صــرف لــه مــن مبالــغ ماليــة خــالل 
مــدة البعثــة الدراســية الكاملــة، وتتولــى الوحــدة التــي يعمــل بهــا اســترداد مــا صــرف لــه، ويجــوز لرئيــس مجلــس 
ــد  ــات بع ــذه االلتزام ــن ه ــاء م ــّدم اإلعف ــي المتق ــب الطب ــا للتدري ــة العلي ــة الوطني ــة اللجن ــى توصي ــاًء عل ــاء  بن األمن

ــة. ــة وزارة المالي موافق
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رابًعا: الُمخصصات المالية للمبتعث والنفقات المستحقة للتعويض

يســتحق المبتعــث لالختصــاص أوالزمالــة الحصــول علــى المخصصــات الماليــة لمبعــوث الدراســات العليــا بالخــارج 
)مرحلــة الدكتــوراه والزمالــة( وفــق قــرار وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي واالبتــكار رقــم )	2015/4( الُمرفــق 

بهــذا الدليــل.

ــر  ــا عب ــض عنه ــم التعوي ــة،  يت ــد الدراس ــق بل ــض وف ــتحقة للتعوي ــات المس ــدة للنفق ــة معتم ــد قائم ــا توج كم
ــاس(. ــام أس ــكار )نظ ــي واالبت ــث العلم ــي والبح ــم العال ــوزارة التعلي ــي ل ــام اإللكترون ــي النظ ــب ف ــم طل تقدي

خامًسا: اإلجراءات في بلد الدراسة

عنــد وصــول الطبيــب إلــى بلــد الدراســة عليــه التواصــل مــع الملحقيــة أو القنصليــة عبــر البريــد اإللكترونــي )ُموضــح 
فــي جــدول المالحــق( وإبالغهــا بوصولــه ورقــم حســابه فــي بلــد الدراســة حتــى يتــم صــرف بــدل الدراســة عــن 
ــم  ــوزارة التعلي ــا ب ــات العلي ــرة الدراس ــع دائ ــل م ــاء التواص ــار الرج ــود أي استفس ــال وج ــي ح ــة، وف ــق الملحقي طري

العالــي والبحــث العلمــي واالبتــكار.

كمــا يحــب علــى الُمبتعــث موافــاة الُملحقيــة وقســم شــؤون المبتعثيــن فــي المجلــس برقــم هاتفــه لتســهيل 
التواصــل معــه.

سادًسا: االمتحان النهائي للكلية الملكية لألطباء في بلد الدراسة

ــاز االمتحــان النهائــي للكليــة الملكيــة لألطبــاء فــي بلــد  يجــب علــى الطبيــب المبتعــث لبرنامــج االختصــاص اجتي
ــّررة  ــاث المق ــرة االبتع ــزام بفت ــب االلت ــى الطبي ــاص، وعل ــج االختص ــن برنام ــزأ م ــزًءا ال يتج ــد ج ــذي ُيع ــة وال الدراس
ُمســبًقا، حيــث ســتكون أي فتــرة تمديــد إلعــادة االمتحــان النهائــي فــي حال عــدم النجــاح بنظــام اإلجازة الدراســية.
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سابًعا: قانون البعثات والمنح واإلعانات الدراسية والئحته التنفيذية

البعثــات والمنــح واإلعانــات الدراســية والئحتــه  يجــب اإلطــالع بشــكل واف علــى قانــون 
العلمــي واالبتــكار. العالــي والبحــث  التعليــم  التنفيذيــة وذلــك عبــر موقــع وزارة 

https//:www.mohe.gov.om/InnerPage.aspx?ID=4c696bc7-1d07-4f76-b3e0-1d1388364e1c

ثامًنا: األسئلة األكثر شيوًعا حول فترة االبتعاث

الصحي التأمين الصحي التأمين  برامج  في  التسجيل  الزمالة  أو  لالختصاص  المبتعثين  جميع  على 
تأمينا  توفر  ال  التي  للجامعات  بالنسبة  التأمين  شركات  )أو  جامعاتهم  من  المقدمة 
له  الصحي  التأمين  على  الحصول  على  العمل  مبتعث  كل  على  يجب  حيث  صحيا( 
رسوم  بدفع  الثقافية  الملحقية  وستقوم  الدراسة.  بلد  إلى  وصوله  فور  ولعائلته 
ببلد  ثقافية  ملحقية  توجد  لم  إن  )و  الصحي  التأمين  شركة  أو  للجامعة  التأمين 
الدراسة  يدفع المبتعث مبالغ التأمين، وتعوضه جهة االبتعاث الحقا شريطة تقديم 
فواتير ومستندات الدفع(، وننصح خالل فترة استكمال إجراءات السفر باالستفسار من 

الصحي. للتأمين  المتبعة  إجراءاتها  حول  مباشر  بشكل  الجامعة 

وننصح السكن الدراسة.  لبلد  الوصول  من  كاف  وقت  قبل  السكن  ترتيب  المبتعث  على 
للحصول  االبتعاث  بلد  في  الموجودين  العمانيين  المبتعثين  مع  بالتواصل  المبتعث 
على معلومات وافية عن السكن والخيارات المتوفرة، حيث أن الحصول على السكن 
الوفاء  يترتب عليه تبعات مالية يجب  به، كما  االلتزام  إيجار يجب  يتطلب توقيع عقد 

بها. 
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الجمعيات 
الطالبية العمانية

المستوى  على  فقط  ليس  لبالدهم  سفراء  خير  الدراسة  ببلدان  العمانيون  الطالب 
الفاعلة  المجتمعية  المشاركة  مستوى  على  أيضا  ولكن  والعلمي  األكاديمي 
الطالبية  الجمعيات  مع  بالتواصل  الجدد  المبتعثين  ننصح  لذا  المتعددة،  واألنشطة 
االجتماعية  المجاالت  في  ألعضائها  رعاية  توفر  أنها  حيث  إليها  واالنضمام  العمانية 
والترفيهية وتعزز االنتماء للوطن.)يمكن الحصول على بيانات التواصل مع الجمعيات 

االنترنت(. على  الثقافية  الملحقيات  صفحات  من  العمانية  الطالبية 

المواضيع 
األكاديمية خالل 

فترة االبتعاث

على  كالحصول  للمبتعث  األكاديمي  باألداء  يتعلق  ما  كل  متابعة  المجلس  يتولى 
و  األخرى  الطبيب  شؤون  على  المجلس  يشرف  كما  الدراسي.  ألدائه  الدورية  التقارير 

التدريبي.  ببرنامجه  المتعلقة  األكاديمية  طلباته 
سريان  وقف  أو  االبتعاث،  فترة  تمديد  مثل  طلب  بتقديم  الُمبتعث  الطبيب  رغب  إذا 

التالية: الخطوات  تتخذ  االنسحاب،  أو  البعثة، 
تقديم طلب عبر النظام اإللكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار . 1

)نظام أساس(، ُموضًحا فيه طبيعة الطلب وكافة التفاصيل المتعّلقة به.
االختصاص . 2 جهات  أو  األكاديمي  المشرف  من  للطلب  دعم  أو  تزكية  رسالة  إرفاق 

الطلب. وخلفيات  األسباب  ُتوضح  بالجامعة، 
إرفاق نسخ من الوثائق الداعمة للطلب  )مثال: تقرير، أو نتائج دراسية، أو تقرير طبي(.. 	
تدرس  اللجنة الوطنية العليا للتدريب الطبي المتقدم  الطلب بعد استالم وثائقه . 4

مكتملة وتقدم توصيتها بشأنه مع األخذ بعين االعتبار رأي جهة عمل المبتعث.
القرار . 5 التخاذ  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزارة  إلى  الموضوع  يحال 

النهائي وإخطار المبتعث وجهات االختصاص مثل الملحقية الثقافية وجهة العمل 
الطلب. المتبقية وفق نوع  اإلجراءات  إلنهاء 
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يجــب تقديــم الطلــب قبــل فتــرة ال تقــل عــن 6 أشــهر إلعطــاء الوقــت الكافــي للجهــات المختصــة، و 
لتجنــب أي تأخيــر فــي اإلخطــار بالقــرار بشــكل يترتــب عليــه تبعــات ماليــة أو قانونيــة يتحملهــا المبتعــث 

بنفســه.

ثامًنا: ما بعد إكمال البرنامج الدراسي وإجراءات العودة

يجــب علــى الطبيــب تقديــم نســخة مــن شــهادة إكمــال البرنامــج إلــى المجلــس العمانــي لالختصاصــات الطبيــة، 
ــدى  ــع ل ــراء المتب ــق اإلج ــا وف ــق عليه ــن التصدي ــد م ــع التأك ــه، م ــة عمل ــة وجه ــد الدراس ــة ببل ــة الثقافي والملحقي

الملحقيــة الثقافيــة.

z بالنســبة لمبتعثــي برامــج االختصــاص: شــهادة إكمــال برنامــج االختصــاص واجتيــاز امتحــان الكليــة الملكبــة 	
الطبيــة فــي بلــد الدراســة.

z بالنسبة لمبتعثي برامج الزمالة: شهادة إكمال برنامج الزمالة.	

ــراءات  ــال اإلج ــل وإكم ــرة العم ــج لمباش ــاء البرنام ــل انته ــه قب ــة عمل ــع جه ــل م ــب التواص ــى الطبي ــب عل ــا يج كم
ــع  ــر أو قط ــى تأخ ــراءات إل ــذه اإلج ــتكمال ه ــي اس ــر ف ــؤدي التأخي ــث ي ــم، حي ــع لديه ــو متب ــا ه ــا لم ــة وفًق اإلداري

ــب. الرات
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الجزء الرابع
المالحق
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الملحق األول: معلومات مهمة عن دول االبتعاث والملحقيات الثقافية واستكمال إجراءات التسجيل 
بعد الحصول على قبول

العاصمة: أوتاوا
المقاطعات: 10 مقاطعات و 	 أقاليم

العملة: الدوالر الكندي
اللغات الرسمية: 

• االنجليزية )في معظم المقاطعات(	
• 	) Quebec الفرنسية )خصوصا في مقاطعة

الطقس
ــط  ــل متوس ــد يص ــتاء. وق ــل الش ــي فص ــة ف ــات خاص ــم المقاطع ــي معظ ــدًا ف ــارد ج ــدا ب ــي كن ــس ف الطق

ــيليزية(  ــة س ــى - 40 درج ــن )-15  إل ــتاء بي ــل الش ــي فص ــرارة ف ــة الح درج

كندا
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الجامعات

 University of Ottawa, McMaster University, Queen’s University, Toronto University,  :ُمقاطعة أونتاريو
Western University

McGill University, University of Montreal  :ُمقاطعة كيبيك
University of Alberta, University of Calgary  :ُمقاطعة ألبرتا

University of British Columbia  :ُمقاطعة بريتيش كولومبيا
Dalhousie University  :ُمقاطعة نوفاسكوشا

 University  of Manitoba  :ُمقاطعة مانيتوبا
)هذه القائمة تشمل فقط الجامعات التي تم توقيع اتفاقيات معها لقبول األطباء العمانيين(

إجراءات استكمال التسجيل 
بعد الحصول على قبول من 

الجامعات الكندية

ــوص  ــات بخص ــتتلقى تعليم ــة ، س ــات الكندي ــدى الجامع ــن إح ــروط م ــر المش ــول غي ــى القب ــول عل ــد الحص بع
طلــب التســجيل فــي المجلــس الطبــي / الكليــة المعنيــة ، ممــا ســيتيح لــك إجــراء تدريــب عملــي إكلينيكــي.

يرجــى الرجــوع إلــى الروابــط أدنــاه للحصــول علــى معلومــات حــول المتطلبــات )بمــا فــي ذلــك إثبــات امتحــان 
اللغــة اإلنجليزيــة( باإلضافــة إلــى العمليــات التــي ينطــوي عليهــا الحصــول علــى تصريــح العمــل. وتجــدر اإلشــارة 
ــتكمال  ــراءات اس ــي اج ــدأ  ف ــم أن تب ــن المه ــك م ــل لذل ــى األق ــهر عل ــتغرق 4 أش ــراءات تس ــذه االج ــى أن ه إل
ــا ،  ــول منه ــت القب ــي تلقي ــة الت ــم بالمؤسس ــال دائ ــى اتص ــن عل ــك. ك ــاب قبول ــك خط ــرد تلقي ــجيل بمج التس

إلرشــادك جميــع الخطــوط الواجــب اتباعهــا.
كليات األطباء والجراحين المقاطعات الكندية:

)CPSO( مقاطعة أونتاريو: كلية األطباء والجراحين بأونتاريو
 https://www.cpso.on.ca/Physicians/Registration

كلية الطب في مقاطعة كيبيك:
 http://www.cmq.org/hub/en/etudes-medicales-demandes-permis.aspx  

مقاطعة نوفاسكوشا:  كلية األطباء والجراحين بنوفاسكوشا
https://cpsns.ns.ca/registration-licensing/

مقاطعة بريتش كولومبيا: كلية األطباء والجراحين ببرتش كولومبيا
https://www.cpsbc.ca/for-physicians/registration-licensing/applying 

مقاطعة مانيتوبا: كلية األطباء والجراحين بمانيتوبا
http://www.cpsm.mb.ca/registration/are-you-an-international-medical-graduate 
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إجراءات الحصول على التأشيرة 
 Work( الكندية وتصريح العمل

)Permit

إجراءات الحصول على التأشيرة الكندية:
بعــد الحصــول علــى القبــول غيــر المشــروط مــن الجامعــة الكنديــة وعلــى الضمــان المالــي مــن وزارة التعليــم 
العالــي والبحــث العلمــي واالبتــكار، ينصــح المجلــس الطبيــب ببــدء إجــراءات الحصــول علــى التأشــيرة مباشــرة. 
يمكــن التقديــم للتأشــيرة ورقيــا عــن طريــق مكتــب VFS  فــي بانورامــا مــول، مســقط. كمــا يمكــن التقديــم 

الكترونيــا عــن طريــق موقــع الهجــرة الكنــدي.
تستغرق مدة الطلب و تلقي الرد من 4 إلى 6 أسابيع، وقد تزيد هذه المدة أو تنقص حسب الظروف.
ملحوظة: للمساعدة في إجراءات التأشيرة يفضل االستفسار لدى VFS Global  من خالل موقعهم 

االلكتروني أو زيارة مكتبهم في مسقط في بانوراما مول.
نصيحة: عند التقديم للتأشيرة احرص على أن يكون جواز سفرك صالحا لمدة 5 سنوات على األقل.

بيانات الُملحقية الثقافية

الملحقية الثقافية - الواليات المتحدة األمريكية
8381Old Courthouse #205 Vienna, Va 22182

1-5717220001  ,+1-5717220000
talal@omani.info

موقع الملحقية الثقافية:
 https://www.culturaloffice.info 
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العاصمة: واشنطن
)نيويــورك،  أبرزهــا  مــن  واليــة  خمســين  تضــم  الواليــات: 
فيرجينيــا، ماساتشوســتس، فلوريــدا، تكســاس، ميشــيغان، 

ألــخ( مينيســوتا،  كاليفورنيــا، 
العملة: الدوالر األمريكي

اللغات الرسمية: اإلنجليزية 

الطقس
ــف  ــن يختل ــدل ولك ــارد ومعت ــام ب ــكل ع ــس بش ــة والطق ــس األربع ــول الطق ــدة بفص ــات المتح ــع الوالي تتمت

ــدة ــات المتح ــاحة الوالي ــر مس ــم كب ــة بحك ــالف الوالي باخت

الواليات المتحدة األمريكية
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الجامعات

للحصــول علــى معلومــات حــول طريقــة التقديــم للجامعــات األمريكيــة ومواعيــد التقديــم ، الرجــاء يرجــى 
زيــارة الموقــع االلكترونــي لمؤسســة

 Educational Commission for Foreign Medical Graduates )ECFMG(
https://www.ecfmg.org/applicant-portal.html

فيما يلي قائمة بالجامعات األمريكية التي سبق أن التحق بها أطباء عمانيون:
Beaumont Hospital
Case Medical Centre
CEDARS-SINAI Medical Center
Christine M. Kleinert Institute for Hand and Microsurgery
Emory University
Harvard University
Houston Methodist Hospital
MD Anderson Cancer Center
Mount Sinai Medical Center 
St. Louis University 
Steven and Alexandra Cohen Children’s Medical Center of New York
University of Nebraska Medical Center
University of Texas School of Dentistry, Houston
Weill Cornell Medicine

ــي  ــج التدربي ــوى البرنام ــم محت ــم تقدي ــى أن يت ــرى عل ــات أخ ــي جامع ــث ف ــب البح ــن للطبي ــة: يمك ملحوظ
ــة  ــات الطبي ــن الجه ــه م ــا ب ــج معترًف ــون البرنام ــب أن يك ــة، ويج ــم والمراجع ــس للتقيي ــى المجل ــرح إل المقت

ــة. ــدة األمريكي ــات المتح ــي الوالي ــي ف ــراف الطب ــة باالعت المختص

إجراءات استكمال التسجيل 
بعد الحصول على قبول من 

الجامعات الكندية

يجــب علــى الطبيــب التواصــل مــع الجامعــة بعــد حصولــه علــى القبــول لبــدء مرحلــة التســجيل مــع الجهــات 
المعنيــة فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة للحصــول علــى تصريــح العمــل، وبعــد انتهــاء هــذه العمليــة تبــدأ 

مرحلــة التقديــم علــى تأشــيرة الســفر

بيانات الُملحقية الثقافية

الملحقية الثقافية - الواليات المتحدة األمريكية
8381Old Courthouse #205 Vienna, Va 22182

1-5717220001  ,+1-5717220000
talal@omani.info

موقع الملحقية الثقافية:
 https://www.culturaloffice.info 
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العاصمة: باريس
EUR € العملة: يورو

اللغة: الفرنسية
أبــرز المــدن فــى فرنســا: باريس،مرســيليا،ليون، تولــوز، نيــس، 

ــوردو ــه، ب ــل، مونبلي لي

تتمتع فرنسا بالفصول األربعة ، وبالمجمل يكون الطقس رطبا وباردا شتاء ودافئا صيفاالطقس

فرنسا
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الجامعات

فيما يلي قائمة بالجامعات التي التحق بها أطباء عمانيون:
University Hospital, Paris
University Hospital, Lille
University Hospital, Lyon
University Hospital, Toulouse
University Hospital, Nancy
University Hospital, Reims
University Hospital, Marseille
University Hospital, Montpellier
University Hospital, Tours
University Hospital, Amiens
University Hospital, Rennes
University Hospital, Strasbourg
University Hospital, Rennes
University Hospital, Nice
University Hospital, Nancy

المؤسسات المعنية بتسجيل/ 
ترخيص األطباء 

ــراءات  ــتكمال اإلج ــقط الس ــي مس ــية ف ــفارة الفرنس ــع الس ــل م ــب التواص ــول، يج ــى القب ــول عل ــد الحص بع

المتعلقــة بالتســجيل.

بيانات السفارة العمانية في 
باريس

السفارة العمانية في باريس
50 avenue d’Iéna, 75016 Paris 

Tél: 01 47 23 01 63 Fax: 01 47 23 77 10 
paris@mofa.gov.om

 كما تقوم الُملحقية الثقافية التابعة لسفارة سلطنة في المملكة المتحدة بمتابعة األطباء العمانيين
 المبتعثين إلى فرنسا كونها الجهة المسؤولة عن الجوانب المادية واألكاديمية للمبتعثين إلى الدول

األوروبية:
Winchester house, Sixth floor, 259-269 Old Marylebone Road, London NW1 5RA

 المملكة المتحدة – لندن
الهاتف: 00442078383853 | فاكس: 00442075846435

CAO@omanembassy.org.uk
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العاصمة: كانبيرا
العملة: الدوالر األسترالي

اللغة: اللغة اإلنجليزية
بيــرث،  برزبــان،  ملبــورن،  ســيدني،  أســتراليا:  فــى  المــدن  أبــرز 

أديليــد

الطقس

ــذري  ــكل ج ــس بش ــالف الطق ــى اخت ــؤدي إل ــر ي ــو أم ــة، وه ــرة األرضي ــي للك ــف الجنوب ــي النص ــتراليا ف ــع أس تق

ــرواح  ــات، وتت ــن الوالي ــات بي ــوع المناخ ــر تتن ــي الكبي ــا الجغراف ــبب حجمه ــم، وبس ــن دول العال ــد م ــن العدي ع

بيــن صيــف حــار وجــاف إلــى بــارد معتــدل، كمــا تشــهد بعــض الجبــال األســترالية غطــاًء مــن الثلــوج فــي بعــض 

أوقــات فصــل الشــتاء. كمــا تشــهد أمطــار موســمية خــالل فصلــي الربيــع والشــتاء.

الواليات والجامعات

1. Australian Capital Territory: Canberra Hospital
2. New South Wales: John Hunter/Royal Newcastle Hospital
3. Newcastle Hospital, Prince of Wales, Sydney Children’s Hospitals, Royal Prince Alfred Hospital
4. Queensland: Royal Brisbane and Women’s Hospital
5. South Australia: Royal Adelaide Hospital
6. Tasmania: Royal Hobart Hospital
7. Victoria: Alfred Hospital, Monash Medical Centre, Royal Melbourne Hospital
8. Western Australia
9. Northern Territory
ــتراليا  ــي أس ــة ف ــة الطبي ــات الملكي ــى مواقــع الكلي ــوع إل ــن الرج ــة، يمك ــر حصري ــة غي ــذه القائم ــة: ه ملحوظ

ــة. ــج الزمال ــدة لبرام ــفيات المعتم ــي المستش ــة باق لمعرف

استراليا
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الكليات الملكية الطبية

The Royal Australasian College of Physicians
The Royal Australasian College of Surgeons
The Royal Australian College of General Practitioners
New Zealand College of Obstetricians and Gynaecologists
The Royal Australian and New Zealand College of ophthalmologists
The Royal Australian and Zealand college of Radiologists
The Royal Australian and New Zealand College of Psychiatrists
The Royal College of Pathologists of Australasia
The Australasian College of Dermatologists
Australasian College for Emergency Medicine
Australian and New Zealand College of Anaesthetists (ANZCA)

إجراءات استكمال التسجيل 
بعد الحصول على قبول من 

الجامعات األسترالية

يجــب علــى الطبيــب التواصــل مــع الجامعــة بعــد حصولــه علــى القبــول للبــدء بمرحلــة التســجيل مــع الجهــات 

المعنيــة في أســتراليا.

يســاعد مجلــس اســتراليا الطبــي Medical Board of Australia (MBA) فــي ادارة عمليــة التســجيل لــدى الوكالة 

(Practitioner Regulation Agency (AHPRA htlaeH nailartsuA(. األســترالية لتنظيم المهن الصحية

وبعد استكمال هذه العملية تبدأ مرحلة التقديم للتأشيرة.

المؤسسات المعنية بتسجيل/ 
ترخيص األطباء 

nailartsuA Health Practitioner Regulation Agency (AHPRA)

 الوكالة األسترالية لتنظيم المهن الصحية

Australian Medical Council, AMC المجلس الطبي األسترالي

بيانات القنصلية العامة

Consulate General of the Sultanate of Oman
Melbourne, Australia

613 98204096, 613 98204098, 613 98204076
academic@oman.org.au

 http://www.oman.org.au :موقع القنصلية 
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العاصمة: لندن
ــكوتالندا ،  ــز ، س ــرا، ويل ــة: إنجلت ــة الجغرافي ــيمات اإلداري التقس

ــمالية ــدا الش إيرلن
العملة: الجنيه اإلسترليني
اللغة الرسمية: االنجليزية 

الطقس

تهطــل األمطــار بصفــة منتظمــة علــى مــدار العــام وتتســاقط الثلــوج مــن حيــن آلخــر خــالل أشــهر الشــتاء )مــن 
ديســمبر إلــى فبرايــر(، كمــا تتبايــن حــاالت الطقــس إلــى حــد مــا طــوال العــام بيــن مختلــف أقاليــم المملكــة 
ــرقية،  ــة والش ــق الجنوبي ــن المناط ــر م ــار أكث ــول أمط ــمالية هط ــة والش ــق الغربي ــهد المناط ــدة، فتش المتح

وتكــون األجــواء أكثــر بــرودة فــي الشــمال عنهــا فــي الجنــوب.

الكليات الملكية

Royal College of Physicians, UK
Royal College of Surgeons
Royal College of Surgeons of Edinburgh
The Royal College of Physicians and Surgeons of Glasgow
Royal College of Paediatrics and Child Health
(The Royal College of Radiologists (RCR
Royal College of Anaesthetists

 Royal College of Emergency Medicine
Royal College of General Practitioners
Royal College of Obstetricians and Gynaecologists
Royal College of Ophthalmologists
Royal College of Pathologists
Royal College of Physicians of Edinburgh
Royal College of Physicians of London

المملكة المتحدة
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الجامعات والكليات 

فيما يلي قائمة بالجامعات التي التحق بها أطباء عمانيون:
Aberdeen Royal Infirmary
Addenbrooke’s Hospital
Barts and the London
Birmingham Children’s Hospital
Birmingham Women’s and Children’s Hospital
Cardiff University
Central Manchester University Hospitals
Evelina London Children’s Hospital
Great Ormond Street Hospital
Guy’s and St. Thomas’ Hospital
Heartlands Hospital, Birmingham
INHANSE, Coventry
Keele University
Liverpool University
King’s College London
Royal Liverpool University Hospital
Royal Manchester Children’s Hospital
University College London
University Hospital Bristol
University Hospitals Birmingham
University of Dundee
University of Edinburgh
University of Hertfordshire
University of Leeds
University of Manchester
University of Liverpool
Western General Hospital
Imperial College
National Hospital of Neurology & Neurosurgery
Newcastle University
Ninewells Hospital
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الجامعات والكليات

Nottingham University
Royal College of Surgeons of Edinburgh
Royal Free London
Royal Infirmary of Edinburgh

ــي  ــج التدربي ــوى البرنام ــم محت ــم تقدي ــى أن يت ــرى عل ــات اخ ــي جامع ــث ف ــب البح ــن للطبي ــة: يمك ملحوظ
ــة  ــات الملكي ــن الكلي ــه م ــا ب ــج معترًف ــون البرنام ــب أن يك ــة، ويج ــم والمراجع ــس للتقيي ــى المجل ــرح إل المقت

ــدة. ــة المتح ــي المملك ــي ف ــراف الطب ــة باالعت ــة المختص ــات الطبي ــة أو الجه الطبي

إجراءات استكمال التسجيل 
بعد الحصول على قبول من 

الجامعات البريطانية:

ــوص  ــات بخص ــتتلقى تعليم ــة ، س ــات  البريطاني ــدى الجامع ــن إح ــروط م ــر مش ــول غي ــى قب ــول عل ــد الحص بع
ــي. ــس الطب ــة والمجل ــة الملكي ــي الكلي ــجيل ف ــب التس طل

يرجــى الرجــوع إلــى الرابــط أدنــاه للحصــول علــى معلومــات حــول المتطلبــات )بمــا فــي ذلــك إثبــات امتحــان 
اللغــة اإلنجليزيــة( وكيفيــة الحصــول علــى تصريــح العمــل. وتجــدر اإلشــارة إلــى أن هــذه االجــراءات تســتغرق 
ــاب  ــك خط ــرد تلقي ــجيل بمج ــتكمال التس ــراءات اس ــي اج ــدأ  ف ــم أن تب ــن المه ــك م ــل لذل ــى األق ــهر عل 4 أش
قبولــك. كــن علــى اتصــال دائــم بالمؤسســة التــي تلقيــت القبــول منهــا ، حيــث سيرشــدونك  خطــوة بخطــوة.

:(GMC) المجلس الطبي العام
https://www.gmc-uk.org/registration-and-licensing/the-medical-register/a-guide-to-the-medical-reg-
ister/full-registration

إجراءات الحصول على التأشيرة 
البريطانية

للحصول على معلومات حول إجراءات الحصول على التأشيرة البريطانية، يرجى زيارة الرابط التالي: 
https://www.gov.uk/government-authorised-exchange/eligibility

بيانات الُملحقية الثقافية

 سفارة سلطنة عمان – الملحقية الثقافية
Winchester house 

Sixth floor 
Old Marylebone Road 259-269 

London NW1 5RA

 المملكة المتحدة – لندن
الهاتف: 00442078383853 | فاكس: 00442075846435

CAO@omanembassy.org.uk
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العاصمة: دبلن
EUR € العملة: يورو

اللغة: اللغة اإلنجليزية
شيلتا ,Scots Ulster ,اللغة األيرلندية

أبرز المدن فى أيرلندا:
دبلــن - كــورك -  ليمريــك -  غالــواي - تاالجــت-  وترفــورد - 

ســوردس -دروغيــدا

الطقس

منــاخ أيرلنــدا بــارد فــي الشــتاء مــع وصــول درجــات الحــرارة إلــى مســتوى التجمــد فــي بقــاع كثيــرة مــن البــالد، 
ــنة،  ــهور الس ــم ش ــهدها معظ ــي تش ــار الت ــي لألمط ــبه يوم ــاقط ش ــع تس ــف م ــي الصي ــرودة ف ــدل الب ومعت
كمــا يتأثــر المنــاخ بشــكل كبيــر بالريــاح الغربيــة اآلتيــة مــن المحيــط األطلســي. و تعتبــر حالــة الطقــس اليوميــة 
ــنة  ــالل الس ــة خ ــرات متفرق ــي فت ــب ف ــم ويصع ــتوى العال ــى مس ــا عل ــوس تقلب ــر الطق ــن أكث ــدا م ــي أيرلن ف

التنبــؤ بحالتهــا.

الكليات الملكية الطبية

Royal College of Physicians of Ireland
Royal College of Surgeons of Ireland
College of Psychiatrists of Ireland
Irish College of Ophthalmologists
Irish College of General Practitioners
College of Anaesthetists of Ireland(CAI) 

ايرلندا
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إجراءات استكمال التسجيل 
بعد الحصول على قبول من 

الجامعات اإليرلندية

يجــب علــى الطبيــب التواصــل مــع الجامعــة بعــد حصولــه علــى القبــول لبــدء مرحلــة التســجيل مــع الجهــات 
المعنيــة فــي إيرلنــدا للحصــول علــى تصريــح العمــل، وبعــد انتهــاء هــذه العمليــة تبــدأ مرحلــة التقديــم علــى 

تأشــيرة الســفر.
https://www.medicalcouncil.ie/

إجراءات الحصول على التأشيرة 
اإليرلندية

للحصول على معلومات حول إجراءات الحصول على التأشيرة اإليرلندية، يرجى زيارة الرابط التالي: 
https://visaguide.world/europe/ireland-visa

بيانات الُملحقية الثقافية

سفارة سلطنة عمان – الملحقية الثقافية
Winchester house, Sixth floor, 259-269 Old Marylebone Road, London NW1 5RA

 المملكة المتحدة – لندن
الهاتف: 87024400	8	58	 | فاكس: 464857024400	5

CAO@omanembassy.org.uk
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العاصمة: سيول )حوالي 01.	 مليون نسمة(
KRW العملة: وان

اللغة: الكورية
أبرز المدن فى كوريا:

سيول، بوسان، إنتشون، ديجو، كوانجو، وجونجو

الطقس

يسود كوريا مناخ قاري مع وجود أربعة مواسم : 

الشتاء: بارد مع تساقط الثلوج )من ديسمبر  إلى فبراير( 	

الربيع: بارد إلى معتدل )من مارس إلى مايو( 	

الصيف: حار و ماطر )من يونيو إلى أغسطس( 	

الخريف: معتدل ) من نوفمبر من سبتمبر إلى نوفمبر( 	

كوريا الجنوبية
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الجامعات
 

)يوجد بها أطباء عمانيون(
Asan Medical Center
University of ULSAN
Severance Academy
.Seoul St. Mary’s Hospital

)أهم الجامعات األخرى(
Seoul National University
KAIST
Korea University
Yonsei University
Hanyang University

ــي  ــج التدربي ــوى البرنام ــم محت ــم تقدي ــى أن يت ــرى عل ــات أخ ــي جامع ــث ف ــب البح ــن للطبي ــة: يمك ملحوظ
ــة  ــات الطبي ــن الجه ــه م ــا ب ــج معترًف ــون البرنام ــب أن يك ــة، ويج ــم والمراجع ــس للتقيي ــى المجل ــرح إل المقت

ــة. ــا الجنوبي ــي كوري ــي ف ــراف الطب ــة باالعت المختص

المؤسسات المعنية بتسجيل/ 
ترخيص األطباء 

KHIDI (The Korea Health Industry Development Institute)

بعــد الحصــول علــى القبــول مــن الجامعــة أو المستشــفى، يســجل الطبيــب فــي  KHIDI  للتســجيل لمزاولــة 
مهنــة الطــب والتنســيقات األخــرى 

بيانات السفارة العمانية

سعادة السفير/  الشيخ زكريا بن حمد السعدي 
seoul@mofa.gov.om

 أرقام الهاتف:
(+82) 2–790 2431        (+82) 2–790 2432

9  Saemunam–ro, 3–gil, Jongno–gu, Seoul 03175 :العنوان
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العاصمة: سنغافورة
العملة: الدوالر السنغافوري

English Chinese, )Mandarin(, Malay, Tamil :اللغة

ــرة، الطقس ــار بكث ــاقط األمط ــي، تتس ــتوائي نموذج ــاخ اس ــع بمن ــتواء وتتمت ــط االس ــن خ ــرب م ــنغافورة بالق ــع س تق
ــنة، ــدار الس ــى م ــة عل ــة عالي ــة، والرطوب ــرارة مرتفع ــات الح ــون درج وتك

المستشفيات 

1-KK Women’s and Children’s Hospital
https://www.kkh.com.sg/education-training/training-fellowships/Pages/medical.aspx
2-National University Hospital
3-Tan Tock Seng Hospital
4-Singapore General Hospital

ــي  ــج التدربي ــوى البرنام ــم محت ــم تقدي ــى أن يت ــرى عل ــات أخ ــي جامع ــث ف ــب البح ــن للطبي ــة: يمك ملحوظ
ــة  ــات الطبي ــن الجه ــه م ــا ب ــج معترًف ــون البرنام ــب أن يك ــة، ويج ــم والمراجع ــس للتقيي ــى المجل ــرح إل المقت

ــنغافورة. ــي س ــي ف ــراف الطب ــة باالعت المختص

إجراءات استكمال التسجيل 
بعد الحصول على قبول من 

الجامعات السنغافورية

لممارسة الطب في سنغافورة يجب التسجيل في المجلس الطبي السنغافوري
Singapore Medical Council (SMC)  و هــو مجلــس قانونــي تابــع لــوزارة الصحــة يحتفــظ بســجل 
ــم  ــم وينظ ــي )CMC( ويحك ــتمر اإللزام ــي المس ــم الطب ــر التعلي ــنغافورة ويدي ــي س ــن ف ــين الطبيي الممارس

الســلوك المهنــي وأخالقيــات الممارســين الطبييــن.

سنغافورة
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إجراءات الحصول على التأشيرة
للحصول على معلومات حول إجراءات الحصول على التأشيرة السنغافورية، الرجاء زيارة الرابط التالي: 

https://www.ivisa.com/singapore-blog/singapore-visa-requirements

بيانات القنصلية

Consulate of Oman in Singapore
 Mr. Zakariya Hamed Al Saadi

 North Bridge Road, 04-03-/0 Parkview Square Singapore 188778 600
Email: omanconsulatesg@gmail.com

الملحق الثاني: جدول المخصصات المالية للمبتعثين 

يســتحق المبتعــث لالختصــاص أوالزمالــة الحصــول علــى المخصصــات الماليــة لمبعــوث الدراســات العليــا بالخــارج 
ــة  ــكام الالئح ــض أح ــل بع ــم )	2015/4( بتعدي ــي رق ــم العال ــرار وزارة التعلي ــق ق ــة( وف ــوراه والزمال ــة الدكت )مرحل

التنفيذيــة لقانــون البعثــات والمنــح واإلعانــات الدراســية:
https//:www.mohe.gov.om/InnerPage.aspx?ID=4c696bc7-1d07-4f76-b3e0-1d1388364e1c



56

الملحق الثالث: بيانات وأرقام ُتهمك
قسم شؤون المبتعثين - دائرة العالقات العامة والتعاون الدولي - المجلس العماني لالختصاصات الطبية:. 1

الموقع: مبنى المجلس العماني لالختصاصات الطبية في العذيبة، الطابق الرابع، دائرة العالقات العامة والتعاون الدولي.
scholarships@omsb.org :البريد اإللكتروني

 أرقام الهواتف: 24181058 أو 24181039 أو 24181012 أو 24181047 أو 24181106

دائرة الدراسات العليا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار. 2
الموقع: مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار في مرتفعات المطار

postgraduate@mohe.gov.om :البريد اإللكتروني
أرقام الهواتف: 24340520 أو 24340807

دائرة البعثات - المديرية العامة لتنمية الموارد البشرية بوزارة الصحة. 	
الموقع: مبنى المديرية العامة لتنمية الموارد البشرية في الوطية )مقابل مستشفى خولة(.

et.dir.trg@gmail.com  :البريد اإللكتروني
رقم الهاتف: 	2456861

مركز تنمية الموارد البشرية بجامعة السلطان قابوس. 4
الموقع: إدارة جامعة السلطان قابوس

scholars@squ.edu.om :البريد اإللكتروني
أرقام الهواتف: 24145966، و 24144089 )قسم البعثات والدورات الخارجية بمستشفى جامعة السلطان قابوس(




