الطلبة األعزاء ي الواليات املتحدة األمريكية وكندا
السالم عليكم ورحمة ﷲ وبركاته
تحية طيبة وبعد
تعميم بخصوص إستخدام النظام اإللك ﺮوني لوزارة التعليم العا ي
ً
بناءا ع ى توج ات املسؤول ن ي وزارة التعليم العا ي وبغية اإلسراع ي إنجاز طلبات الطلبة
وتحقيق أع ى مستوى من الشفافية والكفاءة ي التعامل مع هذﻩ الطلبات فقد تقرر أن يكون
النظام اإللك ﺮوني لوزارة التعليم العا ي قناة التواصل الوحيدة بالنسبة لتقديم الطلبات املدرجة
أدناﻩ وعدم إرسالها عن طريق ال ﺮيد اإللك ﺮوني للمشرف األكاديم ي امللحقية .فمن خالل هذا
النظام اإللك ﺮوني سيتم ربط الطالب بامللحقية والوزارة وسيتم التعامل مع أية طلبات يقدمها
الطلبة بصورة يومية ال تحتمل التأخ ﺮ .لذا نرجو من جميع الطلبة اإلل ام ذﻩ اإلجراءات
ً
إبتداءا من تاريخ إصدار هذا التعميم .كما ير ى التواصل مع امللحقية إذا كان لديكم أية تساؤالت
ً
عن كيفية استخدام هذا النظام كما أرفقنا ملفا يوضح كيفية فتح حساب ي النظام
اإللك ﺮوني.
ً
علما بأن عنوان املوقع اإللك ﺮوني لنظام الوزارة هو:
https://eservices.mohe.gov.om/Student/StudLogin.aspx
أنواع الطلبات التي يجب أن تقدم عن طريق النظام اإللكتروني:

.1
.2
.3
.4

طلب تغي ﺮ الجامعة
طلب تغي ﺮ التخصص
طلب إنسحاب من مادة
طلب بعثة دراسية

 .5طلب إ اء بعثة
 .6طلب تمديد بعثة
 .7طلب تجميد فصل دراﺳ
 .8طلب تذكرة إضافية
 .9طلب تغي ﺮ مقر الدراﺳ
.10طلب إعادة البعثة
.11طلب شراء معدات
.12الشكاوى
.13طلب إستئناف الدراسة
.14طلب تصديق الشهادات )بعد التخرج(
.15تقديم مرتب شهرين
.16طلب دراسة مادة عن بعد )(online
.17طلب دراسة مواد ي كلية أو جامعة أخرى
.18طلب املشاركة ي برنامج الدراسة ي الخارج )(Study Abroad
.19طلبات الحصول ع ى بعثة للدراسات العليا
.20طلب إضافة تخصص للتخصص األص ي
.21طلب إضافة تخصص فر ي
أما الطلبات التالية فيمكن ي الوقت الحا ي إرسال بريد إلك ﺮوني للمشرف األكاديم للحصول
عل ا:
 .1طلب تقديم مخصص شهر
 .2طلب الحصول ع ى تعويض
الملحقيه الثقافيه
واشنطن

