
عمانسلطنة  –وزارة التعليم العالي   

 

مواصلة الدراسة أو للتصديق المستوى المطلوب لللوصول الى  الرد على األسئلةالدخول على شاشة الطالب األساسية ويرجى 

 دلة الشهادةأو لمعا

 

من قبل وزارة التعليم العالي )عن طريق مركز القبول الموحد( ويريد استكمال اجراءات التسجيل يجب أن الطالب المبتعث 

نعميضغط   
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 يجب اختيار نوع البعثة

 

 الاذا لم تكن طالب مبتعث وعلى نفقتك الخاصة )طالب حساب خاص( يرجى اختيار 

 

 يرجى اختيار اذا كنت طالب مسجل أو لم تقم بفتح ملفاذا كنت طالب على نفقتك الخاصة )طالب حساب خاص( 
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 خريج او تود الدراسة  إذا كنت ال( إذا كنت طالب قيد الدراسة واختيار ) )نعم(عليك اختيار 

 

 

 كنت اذا( )اختيار نعماذا لم تكن طالب مسجل في وزارة التعليم العالي و اذا كنت طالب قيد الدراسة أو تود الدراسة في الخارج 

 (ال)اختيار طالب خريج 
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في جميع الحاالت سواء طالب خريج أو قيد الدراسة أو يود الذهاب للدراسة يجب اختيار مكان الدراسة )خارج أو داخل 

 السلطنة(

 الصفحةتلقائيا بعد اختيار الطالب بأنه غير مسجل وأنه على نفقته الخاصة سيتم تحويله الى شاشة التسجيل الموضحة ادنى 
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  خانات اجبارية ويجب ادخالها )*(الخانات 

  يرجى عدم كتابة التاريخ(التواريخ يجب اختيارها من التقويم( 

 

 
 

عليه سوف يتم تلقائيا تحويله الى شاشة الخدمات  اذا كان الطالب مسجل في وزارة التعليم العالي سيتم ارسال الرمز السري

 الذاتية للطالب حيث يجب عليه ارفاق جميع الملفات المطلوبة

اذا تم تسجيل الطالب مسبقا ونسي الرمز السري أو ليس لديه رمز سري يجب الضغط على الروابط الموضحة في 

 الصورة التالية:

 رينسيت كلمة المرور : في حالة نسيان الرمز الس

 هل لديك حساب؟ : في حالة من ليس لديه رمز سري

 

عند االنتهاء من جميع البيانات 

يرجى الضغط التالي إلرفاق 

 الملفات المطلوبة
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 شرح طريقة التفعيل في حالة نسيان الرمز السري أو للتأكد اذا كان لديك حساب

 

 

 سفارة وهي خاصية اجبارية لطالب يطلب معادلة المؤهالتالشهادة من الملحقية أو ال كل خريج يجب أن يقوم بتصديق
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 تصديق الشهادة يجب على الطالب أن يمضي في شاشة المعادلة وارفاق الشهادة المصدقة من السفارة والملحقيةبعد االنتهاء من 

 واختيار طلب معادلة الشهادة

 

 يجب على الطالب ارفاق الشهادة المصدقة بالدخول على شاشة المعادلة وفتح ملف وارفاق الملفات المطلوبةز
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  المؤسسة طلب معادلة شهادة الطالب من بعد فتح الملف في وزارة التعليم العالياذا كان الطالب موظف على 

 اذا كان الطالب باحث عن عمل تتكفل هيئة سجل القوى العاملة بطلب المعادلة 

 

 


