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      سلطنة عمان
 وزارة التعلیم العالي

             دائرة تنمیة الموارد البشریة     
 
 

   وزارة التعليم العالييموظفلاستمارة طلب تأهيل 
  -:ملحوظة هامة

من ) 8(ة أنه٬ بناء على التوجيهات السامية وطبقا لنص المادةايجب على ذوي الشأن وجميع المعنيين مراع( 
 اإلداري يكون ابتعاث موظفي وحدات الجهاز أن الدراسية الجديد٬ يجب واإلعانات والمنحعثات مشروع قانون الب

ية والمهنية التي تخدم المصلحة المباشرة للعمل٬ سواء كان ذلك لبعثة أو لمنحة م العلالتخصصاتللدولة لدراسة 
    )دراسية إلجازةأو 
  -:البيانات الشخصية )1
    :لةيسم الرباعي والقبإلا

  :          سنة     :           شهر            :  يوم  :خ المـيــالدتاريـ
  :الوالية:                     البلد  :مــكان المــيالد

   أنثى            ذكر          :الـجــــــنس
  متزوج                     بأعز        :جتماعـيةإلالحالـة ا

  :م                                  الــيوم200     /        /  :م الطلبـتاريخ تقدي
    :وظـفـتوقـيع الم

  
 -:العنوان) 2

  :            الرمز البريدي     :       ب.ص  :ـــواننالع
  :            المنطقة       :      الوالية

    :           فاكس           :                هاتف  :هاتف العمل والفاكس
    :الـف النقــهاتـال

    :رقـم جـواز السفر
    :يـدنـم المــالرق

      :ترونيـلكإلالبريد ا
  -:البيانات الوظيفية) 3

    :الكلية/ المديرية
    :رةــدائــال
   :مـــقسـال

   :تاريخ بداية العمل بالوزارة
    :المسمى الوظيفي الحالي

    :تاريخ التعيين على المسمى الوظيفي الحالي
    :ة الماليةـالدرج

    :اذكر مهامك في العمل
  

    :اذكر إنجازاتك في العمل من تقديرك لنفسك
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  -: السابقةالعلميةالمؤهالت ) 4
  :شهادة الدبلوم العام

Secondary School Certificate)(  
  :تاريخ الحصول عليها

  :اســم المدرســة
  :    التقدير العام               :      إسم الجامعة  ): First University Degree(األولي الشهادة الجامعية

  : العام    التخصـص:                            البلد
  :   التخصص الدقيق                                  

 :الجهة الممولة

  م200/  /  م إلى  200/   /  من  :   فترة الدراسة
  :   التقدير العام         :            الجامعةاسم  ):Master�s Degree(الماجستير

  :  التخصص العام        :                   البلـد
  :    التخصص الدقيق                                

  :الجهة الممولة
  م200/  /  م إلى  200/   /  من  :   فترة الدراسة

IELTS:  تيجة    الن     :       تاريخ الحصول عليه:  
TOEFL:  النتيجة     :       تاريخ الحصول عليه    :  

  :اسم االختبار  ):إن وجدت( اختبارات أخرى
  :  النتيجة     :          عليهتاريخ الحصول

 على نتيجة تحت المعدل المطلوب مبررات الحصول
  :)إن وجد (في أي مما ذكر أعاله

  

  
  
  
   

  -):من أحدثهاأ ابد( ا أثناء عملك بالوزارةالدورات التدريبية التي حصلت عليه )5
  )إلى/ من (مدة الدورة  البلـد  الجهة المنفذة  اسم الدورة التدريبية

1        
2        
3          
4          
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  -: المطلوبالعلميبيانات عن المؤهل ) 6
    : المطلوبالعلميالمؤهل 

    : المرغوب االلتحاق بهاإسم الجامعة
    ال  نعم                                : قبول افادةهل لديك

    :البــلــد
  :                           الدقيق    :العام  :          التخصص

    :تاريخ بداية البرنامج
    :تاريخ التخرج

    :تكاليف الدراسة
    :الجهة الممـولة

    ):خاضعة للشروط(المرافقون
   دراسة مسائية تفرغ كامل     منحة     بعثة      :نوع الدراسة

 دراسة عند بعد       خرىآ  
    : من الدراسةالهدف

  
هل سبق أن حصلت على فرصة 

إذا كانت (سابقة من الوزارة للتأهيل
  :)جابتك نعم أكمل البيانات المطلوبةا

  :العلميالمؤهل 
  :الجامعة

  :البلـد
  :دقيقالتخصص ال:                            التخصص العام

  م200/   /  م  إلى   200/   /  من   : فترة الدراسة
  :نوع اإليفاد

هل سبق أن حصلت على فرصة 
( تستغلها ولمللتأهيل سابقة من الوزارة 

 نعم أكمل البيانات جابتكااذا كانت 
  :)المطلوبة

  :العلميالمؤهل 
  :الجامعة

  :البلـد
  : الدقيقالتخصص:                            التخصص العام

  -1:استغالل فرصة التأهيلأسباب عدم 
                                   2-  

                                   3-  
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  -:الكلية/ المديريةبيانات تستكمل بواسطة ) 7
   طلب شخصي حاجة العمل                     :أسباب ترشيح المذكور

_____________________________________________________________  
   -:هل يمكن االستفادة من الموظف بعد عودته من الدراسة/ مدى حاجة العمل للتخصص المطلوب

1-  
2____________________________________________________________  

  -: العملصعيدتقييم الموظف على 
1-  
2-  
3____________________________________________________________  

   غير موافق موافق           :    رأي المسؤول المباشر حول طلب التأهيل
_____________________________________________________________  

                                       - : حالة الموافقة أو عدمها فياألسبابذكر 
                                                1-  

                                                2-  
                                                3 -      

                                                                                                                     
  :الختم:                          التوقيع         :                  إلسـما

_____________________________________________________________  
   غير موافق          موافق           :  حول طلب التأهيلالعام المدير رأي

_____________________________________________________________  
                                   - : ذكر األسباب في حالة الموافقة أو عدمها

                                                1-  
                                                2-  
                                                3 -    

                                                                                                                       
      :الختم:                 التوقيع:                                    اإلسـم
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  -:دائرة تنمية الموارد البشريةبيانات تستكمل بواسطة ) 8

  ال                  نعم                   :قبول االستمارة
_____________________________________________________________  

   -: هي األسبابمافي حال رفض االستمارة٬ 
1-  
2-___________________________________________________________  

  م200/    /  ًإعتبارا من   :      المطلوبالعلميتاريخ بداية الدراسة للمؤهل 
_____________________________________________________________  

  م200/    /  ً     إعتبارا من       :            رجـع للتخـتوقـخ المـالتاري
_____________________________________________________________  

:                                                                                                                                                       البلــد
_____________________________________________________________  

  :الجـامعــة
_____________________________________________________________  

  :                            الـعام: التخصـص
                                                                             :                                الدقيق          

_____________________________________________________________  
  :شروط القبول بالجامعة

_____________________________________________________________  
  : على مسـتوى العالـم- 1                   :            تقييم الجامعة

  : البلدت على مستوى ذا- 2                                             
  : في مجـال التخصص- 3                                             

_____________________________________________________________  
  :قديرتال    م  200:  /  /    العام- 1:  في العامين السابقين للموظففيتقرير األداء الوظي

  :                     قديرتال   م   200:  /   /   العام- 2                                                    
_____________________________________________________________  

  عدم الموافقة    الموافقة              :  للدائرة حول الطلبالتوصية النهائية
  ):األسباب في الحالتين                              ( 

                                                     1-  
                                                     2-  

                                                     3-  
  :اعتماد مدير الدائرة

_____________________________________________________________  
  م200:   /   /  التاريخ:                        رقم االجتماع:                   قرار اللجنة

                                  الموافقة                            عدم الموافقة  
  ):األسباب في الحالتين                              ( 

                                                     1-  
                                                     2-  
                                                     3-  

  
  -:اآلتيلن تقبل طلبات الترشيح إال بتوافر / حظةمال

  )يمكن الحصول عليها من موقع الوزارة االلكتروني(تكون االستمارة مطبوعة  )1
  -:مرفق باالستمارة نسخ من )2

 ساريتا المفعولالبطاقة المدنية وجواز السفر   
 شهادة الدبلوم العام  
  ماجستير/ بكالوريوس( الحاصل عليهاالعلميةالمؤهالت(  
 ختباراتاال) TOEFL /  IELTS/ خرىآ(   
 اإلنجليزية- العربية( السيرة الذاتية باللغتين (  
  تإن وجد( االلتحاق بها الموظفرغبيمن الجامعة التي قبول الشهادة(  
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