العماني
الطالب
دليل
العماني العماني
الطالــــبالطالــــب
دليل دليل

سفارة سلطنة عمان
الملحقية الثقافية
الهند -نيودلهي

دليل الطالب العماني للدراسة
في جمهورية الهند

يوليو  / 2016م
.
.

í
ç

العماني
دليل الطالب
الطالــــب العماني
دليل

2

املقدمة
مهام ومسئوليات امللحقية الثقافية

صفحة

م
1

المحتويــات

1
2

 3تعريف عن اهلند
 4تعريف عن نظام التعليم العالي
 5دراسة اللغة اإلجنلييية
 6أهم التخصصات العلمية
 7إجراءات التسجيل للدراسة
 8إجراءات اإلستقرار باهلند (قبل مغادرة السلطنة أو بعدالوصول)
 9اإلتصال بالسفارة وامللحقية والقنصلية
 10معلومات عامة
 11نصائح مهمة
 12اخلامتة

3
4
12
15
16
21
24
26
27
28

«

دليل الطالب العماني

المقدمة
يسر الملحقية الثقافية بسفارة سلطنة عمان بنيودلهي ،أن تقدم دليل الطالب المختصر
للدراسة بجمهورية الهند .وذلك للطلبة الراغبين باإللتحاق والدراسة بمؤسسات التعليم
العالي الهندية بمختلف التخصصات والمؤهالت العلمية.
يحتوي هذا الدليل على العديد من الموضوعات المهمة ذات العالقة منها التعريف
بجمهورية الهند ومهام ومسئوليات الملحقية .باإلضافة إلى تقديم نبذة عامة عن عمل
وإدارة نظام التعليم العالي الهندي .مع تقديم صورة متكاملة عن أهم خطوات وإجراءات
التسجيل بكالا من وزارة التعليم العالي بالسلطنة أو مؤسسات التعليم العالي الهندية .كما
تم تسليط الضوء على أسس ومعايير الوزارة المعتمدة للمؤسسات التعليمية الهندية
الموصي بالدراسة بها .مع تقديم شرح موجز عن أهم إجراءات اإلستقرار والهجرة
للطالب سوا اء قبل مغادرته للسلطنة أو بعد وصوله للهند.
كما يختتم الدليل بتقديم مجموعة من المعلومات العامة والنصائح المهمة للطالب تعينه
على إ ستقراره األكاديمي والنفسي .ولمزيد من المعلومات حول هذه المواضيع وغيرها
يمكنكم زيارة موقع الملحقية اإللكتروني الذي يحتوي على العديد من الموا ضيع ذات
العالقة . www.omancdin.com
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مهام ومسئوليات الملحقية الثقافية
م وتتبع مكتب سعادة د .وكيل وزارة
أنشئت الملحقية الثقافية بنيودلهي في العام
التعليم العالي .ومن أهم م سئولياتها و إختصاصاتها- :
 .تعزيز ومتابعة أوجه التعاون الثقافي والعلمي مع مختلف المؤسسات التعليمية
بدولة المقر.
 .تزويد الوزارة باإلحصاءات والمعلومات الالزمة.
 .تقديم الرعاية الالزمة للطلبة العمانيين الدار سين بدولة المقر وحل المشاكل التى
يواجهونها ،و إرشادهم بأهم التخصصات الدرا سية ومدى اإلعتماد واإلعتراف
للمؤسسات التعليمية.
 .التحقق والتصديق على الشهادات األكاديمية الصادرة للطلبة العمانيين بدولة
المقر.
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تعريف عن الهند
كلم وهي ثاني
الهند ..دولة تقع في جنوب قارة آ سيا تمتد سواحلها على أكثر من
أكبر البلدان في العالم من حيث تعداد السكان يزيد عدد سكانها على المليار نسمة
م أي ت ساوى
 , , ,وفقاا إلحصاءات السكان لعام
من عدد سكان العالم .كما تحتل المرتبة السابعة عالميا ا من حيث المساحة والتى تبلغ
 , ,مليون كيلو متر مربع.
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تعريف عن نظام التعليم العالي
في الهند أكبر نظام تعليم عالي بالعالم من حيث عدد الجامعات والكليات و أعداد
الطلبة الملتحقين بالدراسة وأعداد المدرسين بهذه المؤسسات .حيث أنه وفقا ا إلحصائيات
م للمجلس األعلى للجامعات الهندية . . .
عام
مؤسسة
يوجد بالهند حوالي أكثر من
مؤسسة تعليمية بمسمى كلية
تعليمية بمسمى جامعة .وما يزيد عن
أومعهد.
ولمزيد من المعلومات حول هذا النظام .هناك تقسيمات ومصطلحات مستخدمة يجب
اإلطالع عليها وهي كاآلتي -:
-:
 .1الجامعات المركزية
وهي الجامعات التي تشارك في إدارتها الحكومة المركزية متمثلة في وزارة تنمية
الموارد البشرية
وأن مثل هذه الجامعات ال تلحق بها كليات بل تكون
.
. . .
على شكل أقسام علمية .وفقا ا إلحصائيات المجلس األعلى للجامعات الهندية
جامعة مركزية بالهند ومن أمثلة هذه الجامعات
يوجد عدد
. . .
(جامعة جواهر الل نهرو ،جامعة حيدر أباد ،جامعة مومباي ،جامعة الكناو ،جامعة
أليجار ،جامعة ملية إ سالمية).
-:
 .الجامعات اإلعتبارية
هي الجامعات التي صرح لها المجلس األعلى للجامعات لتتمكن من اإل ستقالل ومنح
الدرجات العلمية المختلفة نظراا لسجلها المتميز في مجال التدريس ولتفوقها ويوجد
جامعة إعتبارية .ومن أمثلتها ) جامعة همدرد  -وكلية داكن لتخصصات
بالهند عدد
ما بعد البكالوريوس ،معهد تاتا للعلوم االجتماعية مبومباي ،معهد مانيبال للتعليم العالي،
مركز سيمبويسيس للتعليم الدولي بمدينة بونا(.
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-:
 .جامعات الواليات
هي الجامعات التي يندرج تحتها عدد كبير من الكليات وهذه الجامعات عادة ما تكون
تابعة لوالية بعينها بمعنى آخر أن الجامعة تأخذ إ سم الوالية نفسها .وهناك عدد بحدود
جامعة واليات بالهند .ومن أمثلتها ) جامعة مدرا س ،جامعة بونا ،الجامعة
العثمانية ،جامعة بانجلور ،جامعة مانجلور ،جامعة راجييف غاندى ).
 .الجامعات والمعاهد المتخصصة
-:
هي الجامعات أو الكليات أو المعاهد التي تتخصص في تدريس مجال محدد بعينه على
سبيل المثال الزراعة أو الهندسة أو الطب أو الطيران .ومثال ذلك ) المعهد الطبي
لعموم الهند ،معهد هندوستان لهندسة الطيران ،معهد والية أترا براديش التكنولوجي،
جامعة جواهر الل نهرو الزراعية ).
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نظام وفترات الدراسة المعمول به
بمؤسسات التعليم العالي
أما فيما يخص نظام وفترات الدراسة المعمول به بمؤسسات التعليم العالي .فإنه باتت
معظم مؤسسات التعليم العالي الهندية تنتهج وتعتمد النظام النصف السنوي .وفي هذا
النوع من األنظمة تكون السنة الدراسية منقسمة إلى فصلين دراسيين ،كل فترة منفصلة
تماما ا عن األخرى لها مقرراتها وامتحاناتها ونتيجتها..
حيث يبدأ الفصل األول في شهر يوليو حتي أكتوبر وتعقد اإلختبارات في نوفمبر .أما
بالنسبة للفصل الثاني فتبدأ الدراسة فيه شهر يناير ولغاية أبريل وتعقد اإلختبارات في
مايو.
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نظام الدرجات المعمول به بمؤسسات التعليم العالي
 ممتاز ( جيد جداا ( جيد ( مقبول -راسب (

( لمجموع الدرجات فوق درجة.
( لمجموع الدرجات فيما بين درجة إلى درجة.
( لمجموع الدرجات فيما بين درجة إلى درجة.
لمجموع الدرجات فيما بين درجة إلى درجة.
( لمجموع الدرجات ما دون الـ درجة.

علما ا ..أنه هناك تصنيف جديد بدأ التعامل معه مؤخراا وهو تدريجيا ا سيحل محل
التصنيف أعاله ).(F, -C, C, +C, -B, +B, -A, A, +A
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اللغة المستخدمة كوسيلة تعليم بمؤسسات
التعليم العالي
وسيلة التعليم المستخدمة في معظم مؤسسات التعليم العالي الهندية هي اللغة اإلنجليزية .
ويوجد عدد محدود من المؤسسات التى تسمح بإستخدام اللغة الهندية بالتدريس فيها
وذلك في حدود ضيقة جداا.

بداية السنة الدرا سية بالهند وعدم توافقها مع
نهاية السنة الدرا سية بالسلطنة
تبدأ إجراءات التسجيل والقبول بالهند في بداية شهر أبريل وتبدأ الدراسة في شهر
يوليو .أما نتائج الثانوية العامة بالسلطنة فتعلن فيما بين شهري يونيو ويوليو.
ونالحظ هنا أن فترة التسجيل للدراسة بالهند تنتهي بنهاية شهر يونيو حيث تكون
نتائج الثانوية العامة بالسلطنة غير معلنة.
عندها ال يتمكن الطلبة من التسجيل بمؤسسات وتخصصات ذات جودة أكاديمية بنا اء
على رغباتهم ،فيضطر الطالب الدراسة بمؤسسات ليست ذات جودة أكاديمية أو دراسة
تخصصات ليست متطابقة مع رغباته المستقبلية.
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هيئات اإلعتراف واإلعتماد لمؤسسات
التعليم العالي الهندية
تشرف على مؤسسات التعليم العالي الهندية عدة هيئات ومجالس تعمل كل منها في
حدود إختصاصاتها .ومن أهمها وزارة تنمية الموارد البشرية .التي تشرف علي جميع
مؤسسات التعليم المدرسي والعالي الهندية .والتي بنا اء على تو صياتها و إختصاصاتها
أنشأت العديد من المجالس والهيئات سيتم التطرق ألهمها أدناه-:
وزارة تنمية الموارد البشرية
ومن مسئولياتها
.
م مقرها نيودلهي . .
أنشأت عام
اإلشراف والرقابة وتطوير جميع مراحل التعليم بالهند .ويندرج تحت هذه الوزارة
العديد من الجهات والمجالس أهمها- :
)المجلس األعلى للجامعات -إتحاد الجامعات الهندية -المجلس الهندي للتعليم التقني -
المجلس الوطني للتقييم واالعتراف -المجلس الطبي الهندى(.
 المجلس األعلى للجامعات-:
وهو أعلى جهة رسمية
م ومقره نيودلهي . . .
أنشأ رسمياا عام
لمؤسسات التعليم العالي بالهند ومن أهم مهامه اإلعتماد والتصريح لهذه المؤسسات
باإلنشاء ومتابعة تطورها وجودتها وتخصيص الميزانيات الالزمة لتمويلها.
.
 إتحاد الجامعات الهندية-:
وهو إتحاد مستقل اليتبع
.
.
م ومقره نيودلهي
تأسس عام
ا
الحكومة و إنما تحت إ شراف وإدارة عدد من أعضاء الجامعات المسجلة إختياريا فيه.
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ومن أهم أهدافه التنسيق فيما بين الجامعات األعضاء ،كما يهدف إلى معادلة
الشهادات الممنوحة من الجامعات والكليات األجنبية .ويعتبر مصدر للمعلومات
في المجاالت البحثية واألحداث واألنشطة األكاديمية .ويمثل اإلتحاد أعضائه من
المؤسسات مع الحكومة مباشرةا في القضايا ذات اإلهتمام المشترك باإلضافة لتمثيلها
في الفعاليات والمحافل المحلية والدولية.
 المجلس الوطني للتقييم واالعتراف-:
بتو صية من قبل
.
.
م ومقره مدينة بانجلور
أنشأ عام
المجلس األعلى للجامعات .ويهدف الى رفع مستوى كفاءة التعليم العالي وزيادة فاعليته
من خالل تقييم الجامعات والكليات على طرق علمية وتصنيفها الى مستويات .وتشجيع
المؤسسات للتقييم الذاتي وتقديم التوصيات للحكومة لتحسين جودة البحث والتعليم فيها .
ونظراا لكون العضوية والتقييم بهذا المجلس ليست إجبارية بل إختيارية فلم يتجاوز عدد
بمسمى جامعة من أ صل
المؤسسات التعليمية التى تم تقييم جودتها عن
كلية ومعهد.
كلية ومعهد من أ صل
جامعة على مستوى الهند وعدد
ومستقبالا ستكون العضوية والتقييم من قبل هذا المجلس إجبارية على جميع المؤسسات
لتتمكن من الحصول على االعتراف واإلعتماد من قبله ،و إال فسوف يحرموا من الدعم
المالي الذي يحصلون عليه في الوقت الحا ضر.
 المجلس الهندي للتعليم التقنى-:
يهدف إلى
.
.
م ومقره نيودلهي .
أنشأ هذا المجلس عام
إعتماد والتوصية واإلشراف على المؤسسات التعليمية المتخصصة في مجال التعليم
مؤسسة في مجال ) الهند سة والكمبيوتر -و إدارة الفنادق -
التقني وعددها بحدود
والصيدلة المتخصصة في المجال التقني(.
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 - 5المجلس الطبي الهندى

-:

ويتمتع
.
.
م ومقره نيودلهي
أنشأ هذا المجلس عام
بسلطة قانونية على جميع مؤسسات التعليم العالي الهندية المتخصصة في المجال الطبي
مؤسسة .من حيث تأسيسها وإعتماد برامجها وتنظيم القبول
وعددها بحدود
وإجراء اإلمتحانات فيها .كما يمنح الموافقة والتسجيل ألعضاء الهيئات الطبية
الحاصلين على مؤهالت طبية للعمل والخدمة بالدولة ،باإلضافة إلى أن المجلس يقوم
بالمعادلة واإلعتراف بالمؤهالت الطبية الصادرة من خارج الهند.
الهيئة العامة للطيران المدني-:
وهى هيئة مستقلة تابعة لوزارة
.
مقرها الرئيسي نيودلهي . .
الطيران المدني .تهدف إلى إدارة وتشغيل ومنح الرخص الخاصة بالطيران المدني
باإلضافة إلى وضع السياسات والقوانين الخاصة بتنظيم عملية الطيران المدني.
ومن صالحياتها منح التوصية والموافقة إلعتماد المؤسسات التعليمية األكاديمية
المتخصصة بالطيران وفروعه .ويندرج تحتها كل المؤسسات المعنية والمعتمدة
مؤسسة متخصصة في مختلف مجاالت
بتخصصات الطيران ويصل عددها بحدود
الطيران وأهمها صيانة الطائرات والتدريب للطيران.
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درا سة اللغة اإلنجليزية بالهند

أن لغة التدريس في الجامعات الهندية هي اللغة اإلنجليزية ونظراا لالختالف فيما بين
نهاية السنة الدراسية في السلطنة والتي تنتهي عادةا فيما بين شهرى يونيو ويوليو.
ولكون أن التسجيل بمؤسسات التعليم العالي الهندية يبدأ في شهر أبريل وينتهي
في شهريونيو.
عليه ..فإن الملحقية تنصح الطلبة الذين يخططون للدراسة بالهند بضرورة ا ستغالل
الفترة الزمنية فيما بين انتهاء العام الدراسيالسلطنة يونيو من نفس العام حتى إبريل من
العام القادم .والتي تقارب أكثر من أشهر واستغاللها بدراسة برنامج اللغة اإلنجليزية
إلتقانها بشكل جيد قبل اإللتحاق بالدراسة األكاديمية.
وتنصح الملحقية بدراسة اللغة بالمعاهد والمراكز المنتشرة بالسلطنة
عن دراستها بالهند ،وذلك لعدة أسباب نجملها في اآلتي- :
اليوجد وجه مقارنة فيما بين البني التحتية والتجهيات والوسائل المستخدمةلطرق التدريس للمراكز والمعاهد فيمابين السلطنة والهند .باإلضافة إلى عدم وجودفوق
كبيرة في األ سعار فإذا أخذ باالعتبار المصاريف التي يتحملها الطالب وأهمها
)مصروف السكن والمعيشة وتذاكر السفر واالتصاالت وغيرها من المصاريف(.
مؤسسات التعليم العالي الهندية التشترط على الطالب عند التسجيل فيها أن يحقق أي .وكلماهومطلوب منه
معدل في اختبارات اللغة العالمية وأهمها اختبار اللغة
فقط دفع رسوم برنامج اللغة ،حيث أن حضور البرنامج غير إجباري وليس على
الطالب سوي إكمال الفترة .ونتيجة لذلك يلتحق الطالب بالبرنامج األكاديمي غير ملما ا
باللغة مما يؤثر سلباا على مستواه عند التخرج.
باإلضافة إلى أن معاهد اللغة الجيدة المنتشرة بالهند قليلة ،فإن أعداد الطلبة داخلالفصل الواحد يتجاوز الحدالمسموح به مما يؤثر ذلك سلباا على اإلستيعاب ،خا صةا
إذاكان التجمع في المعهد نف سه من جنسية واحدة.
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وإستنادا إلى ماتقدم فإن الملحقية ترى أنه من الضروري على أولياء األمور التفكير
جدياا قبل الشروع بتدريس و إرسال أبنائهم لدراسة اللغة اإلنجليزية بالهند .فمن األفضل
دراسة الطالب للغة في معاهد السلطنة ولمدة ثمانية شهور وبتكاليف التزيد كثيراا عن
ويحقق على األقل معدل ال يقل عن
الهند .خاللها يجتاز الطالب اختبار اللغة
( ) الذي يؤهله لاللتحاق بالدراسة الجامعية في أي جامعة وليس فقط بالمؤسات
الهندية.
ما الطلبة الذين يودون دراسة اللغة اإلنجليزية في الهند بالرغم مما تم اإلشارة إليه.
نشير الحقاا إلى أهم المعاهد التى تتعامل معها الملحقية وتزكيها على سبيل المثال ال
الحصر .على الطالب اختيار إحداها وإرسال األوراق األصلية مع كافة المستدات
المطلوبة إلى المعاهد بواسطة مكاتب خدمات التعليم العالي أو من خالل دائرة البعثات
الخارجية بالوزارة بوقت كاف .وبعد حصوله على القبول المبدئي من المعهد عليه
التوجه بعدها إلى السفارة الهندية بمسقط للح صول على الت أشيرة والتي تنصح
الملحقية أن تكون تأشيرة طالب ولي سسياحية .حيث على الطالب أن يكون جاهزاا
ومستعداا استعداداا تاما ا للتصرف بشكل شخصي والتكيف مع األوضاع الجديدة و أن
يستعين بالطلبة القدامى في منطقة دراسته لمعاونته على اإلستقرار.

مالحظات يجب على الطالب مراعاتها قبل اإللتحاق بمعهد اللغة:-
 .يجب أن ال يزيد عدد الطلبة في كل صف عن عشرين طالباا.
.أن المبالغ المدفوعة مقدما ا للمعاهد ال يتم استرجاعها بأي حال من
األحوال وال يمكن تحويلها ،علما ا بأن المبالغ وفترات الدراسة قد تتغير من قبل
المعهد/المركز دون إشعارسابق.
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معاهد اللغة اإلنجليزية التي تتعامل
معها الملحقية في الهند
م
1

2

اسم المعهد  /المدينة

الدراسية الرسوم
)متغيرة  -وتقريبية(

The English & Foreign Language University
جامعة اللغة االنجيلزية و اللغات االجنبية  -حيدر آباد

1 000دوالر لستة أشهر

The English & Foreign Language
University
جامعة اللغة االنجيلزية و اللغات االجنبية  -لكناو

 1000دوالر لستة أشهر

3

الجامعة العثمانية  -حيدر أباد

000دوالر لثمانية أشهر

4

كلية هندوستان  /تشيناي) مدراس(

5

سمبويسيس  /بونا

6

بونا  /مركز بونا للتعليم

7

بونا  /معهد مجموعة إنديرا

8

بانجلور  /معهد يونوبويا
بانجلور  /جامعة كرايس

 1000دوالر لثمانية أشهر
 1000دوالر لستة أشهر
 1000دوالر لثمانية أشهر
 1000دوالر لستة أشهر
 1000دوالر لثمانية أشهر
 1000دوالر لسبعة أشهر

9

بانجلور /أكاديمية حق
11

 1000دوالر لستة أشهر
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أهم التخصصات التي تميز النظام
التعليمي في الهند
توصي الملحقية الطلبة الدراسة والتسجيل بالتخصصات النادرة والتي تلبي
إحتياجات ومتطلبات مستقبل العمل بالسلطنة .كما تن صحهم بمراجعة الجهات المعنية
بالتوظيف بال سلطنة لإل سترشاد بر أيها ،ومن أهم هذه التخصصات مايلى-:
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إجراءات التسجيل للدرا سة
بمؤسسات التعليم العالي الهندية
من الضرورى جداا أن يلتزم الطالب باإلجراءات التى سترد أدناه ،وذلك لضمان إتباعه
اإلجراءات ال صحيحة الخا صة بشأن التقديم والتسجيل للدرا سة بالهند ،وهي بالتسسل
كما يلي:-
لمعرفة المؤسسات التعليمية المو صي للدرا سة بها بالهند يجب على الطالب أن يراعى
المعايير واألسس المعتمدة لهذه المؤسسات من قبل وزارة التعليم العالي بال سلطنة
ليتمكن من الدرا سة بالمؤسسات المعتمدة وليتجنب مسألة عدم التصديق أو معادلة
شهادته بالمستقبل.
وموقع الملحقية
.
. .
يو ضح موقع الوزارة اإللكتروني
تفا صيل هذه األ س س والمعايير المعتمدة
.
.
لمؤسسات التعليم العالي الهندية وهي:-
أن تكون الجامعات معترف بها من قبليتم اإلعتراف بالكليات التي تتبع الجامعاتوفقا ا لل شروط التالية:-
الكليات التي تقدم التخصصات اإلنسانية واإلدارية يجب أن تكون معتمدة منوحا صلة على معدل تقييم
اليقل عن .B

.
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-أما الكليات التى تقدم التخصصات:-

,
قبل من معتمدة تكون أن يجب

-3أما الكليات التي تقدم التخصصات الطبية يجب أن تكون معتمدة من قبل
و كذلك يجب ان تكون معتمدة لدى المجلس الوطني للتقييم
بتقدير على األقل
واالعتراف
يمكن للجنة المخت صة بوزارة التعليم العالي وبنا اء على تزكية الملحق الثقافي
النظر في المؤسسات التعليمية المتميزة وذات السمعة األكاديمية المرموقة التي
لديها برامج مماثلة والتي لم تخضع لإلعتماد من قبل المجال س المذكورة أعاله.
 .بعد إختيار الطالب المؤسسة التعليمية عليه مراجعة الوزارة ) دائرة البعثات
الخارجية ودائرة معادلة المؤهالت(للتأكد من مدى إعتماد المؤسسة ونظامها
التعليمي وإل ستكمال إجراءات تسجيله بالوزارة وفتح ملف خا ص بإسمه.
 .وبعدها ي ستطيع أن يقدم األوراق والمستندات ال ضرورية والمطلوبة لدى
المؤسسات الهندية عن طريق مكاتب خدمات التعليم العالي المعتمدة لدى الوزارة
للحصول على القبول للدرا سة ،أو التقدم بصفة شخصية للمؤسسة التي يرغب
الطالب االلتحاق بها.

.
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وأهم هذه المستندات التى يجب أن ترفق مع إ ستمارة القبول:
 نسخة من الشهادة العامة للتعليم العام مترجمة باللغة اإلنجليزية ومصدقة منالجهات المعنية.
 نسخة من شهادة الميالد و شهادة حسن السيرة والسلوك مترجمتين باللغةاإلنجليزية وم صدقتين.
 نسخة من جواز السفر ساري المفعول و صور شخصية. شهادة الفحص الطبي التى تو ضح خلو الطالب من األمرا ض وخا صة فحصمرضا اإليدز.
 .وبعدما يح صل الطالب على القبول النهائي من المؤسسة التعليمية التى سيدرس
بها .عليه مراجعة الوزارة مرة أخرى لتزويدها بالمستندات الالزمة إل ضافتها لملفه
الشخصي والتي أهمها -:
قبول الجامعة األ صلي وليس نسخة منه.نسخة من جواز السفر و صور شخصية.نسخة من آخر مؤهل علمي. موافقة جهة العمل للطالب الموظف. .وبعد أن تضمن الوزارة أن جميع إجراءات الطالب سليمة من حيث إعتماد
المؤ سسة التعليمية و أن نظام الدرا سة هو النظام التعليمي المستمر .سيتم تزويده
برسالة عدم ممانعة للدرا سة بالهند موجهة للسفارة الهندية بمسقط لي ستكمل فيها
إجراءات إ ستصدار تأشيرة طالب وليس تأشيرة سياحية.

دليل الطالب العماني

ونذكر بانه ..وحتي اليواجه الطالب مسألة عدم التصديق على مؤهله مستقبالا .فإنه
اليجوز له خالل فترة دراسته أن ينتقل من مؤسسة تعليمية/تخصص/والية أو مدينة
ألخرى قبل أن ي أخذ الموافقة الخطية على ذلك سواء من الملحقية أو الوزارة.
ما بالنسبة للطالب الراغبين في االلتحاق بمؤ سسات التعليم العالي الهندية للحصول
على درجتي الدبلوم األكاديمي أو البكالوريو س .يجب أن يكون الطالب من حملة
 .أما بالن سبة للطلبة
الشهادة العامة للتعليم العام بنجاح ون سبة التقل عن
الراغبين في اإللتحاق بالتخصصات العلمية مثل الطب والصيدلة والهند سة والطيران .
فمافوق ،وااللتحاق بهذه
فيجب أن يكون الطالب حا صالا على نسبة التقل عن
التخصصات غالبا ما يكون صعبا ا ب سبب محدودية المقاعد و إرتفاع الر سوم
الدراسية.
والجدير بالذكر أن بعض المؤ سسات يمكن أن تقبل الر سوم في شكل أقساط سنوية أو
بطرق أخرى تتفق عليها إدارة المؤ سسة مع الطالب مبا شرةا .ومعظمها حالياا يطلب
الر سوم دفعة واحدة ويعتبر دفع الر سوم أحد أهم الشروط واإلجراءات إلكمال
إجراءات القبول النهائية ،مع الو ضع باالعتبار أن الر سوم المدفوعة للمؤ سسات ال
تسترد وال تقبل التحويل.
أما بالنسبة لشروط االلتحاق بدرجة الماجستير .فيشترط تقديم شهادة البكالوريو س مع
المستندات المطلوبة شريطة تطابق تخصص البكالوريو س مع تخصص الماجستير
الراغب بدرا سته .أما بالنسبة لاللتحاق بدرجة الدكتوراه في شترط على المتقدم أن
يكون حا صالا على الماجستير ،وعلى الباحث أن يناقش المشرف بمو ضوع بحثه
وعنوان الر سالة وعليه السير بعض اإلجراءات الضرورية ال ستكمال التسجيل ،كما
يشترط على الباحث التواجد شخصيا ا إلكمال ومتابعة إجراءات التسجيل.
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ولألهمية ..الطالب الذى يرغب بدرا سة أحد التخ ص صات المهنية كالطب والصيدلة
والهند سة والطيران .فإن هذه التخصصات تتطلب التنسيق المسبق مع المؤسسة المتقدم
(
لها وذلك للحصول على شهادة عدم الممانعة
لدراسة هذه التخصصات .وهي شهادة تصدر
)
من وزارة تنمية الموارد البشرية بنيودلهى .ويستطيع الطالب لبعض التخصصات مثل
تخصص الطيران التقدم لدى السفارة الهندية بمسقط ألخذ هذه الموافقة .علما ا بأن هناك
كليات قد تقوم بهذه العملية من ناحيتها للتسهيل على الطالب وفقا ا ألنظمتها.
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إجراءات االستقرار بالهند
اإلجراءات التي على الطالب القيام بها قبل مغادرته
للسلطنة
 بعد أن يتمكن الطالب من إنهاء وإستكمال جميع اإلجراءات المتعلقة بالحصولعلى قبول للدراسة بالهند وفتح ملف خا ص له بوزارة التعليم العالي وحصوله على
موافقة الوزارة لإل صدار التأشيرة الدراسية.
 ننصحه بأن يتأكد من أن نوع تأشيرته هى تأشيرة طالب وليس سياحية .نظرااألنتأشيرة طالب عادةا ماتكون مدتها سنة أو أكثر .أما التأشيرة السياحية والتى مدتها
التتجاوز ستة أ شهر فهى التسمح للطالب باال ستقرار هذا بالنسبة )لطالبالبكالوريوس
أو الماجستير (.وأما بالنسبة لتأشيرة طالب الدكتوراه في شترط حصولهم على تأشيرة
باحث وعادةا ما تكون مدتها أكثر من سنتين.
 الحصول على تذكرة سفر ذهاب للهند،أما تذكرة العودة فمن األفضل أن تكون 4ـ مبلغ من المال بالعملة الهندية ( الروبية) باالضافة لمبلغ بالريال العماني.
 أن يكون بحوزته جواز سفر ساري المفعول طوال فترة بقائه بالهند ومراعاةتجديده دورياا بالسلطنة.
(.
 نسخة من خطاب قبول الجامعة جميع األوراق والمستندات والشهادات األ صلية مثل أصل الشهادة العامةلتعليم العام وحسن السيرة والسلوك وعناوين الجامعة أو الكلية و أرقام هواتف
الملحقية والطلبة في المنطقة المتوجه للدراسة فيها .وعدد من نسخ مستدات التسجيل من
مكتب خدمات التعليم العالي بال سلطنة وخا صة مايثبت سداد و دفع الرسوم المستحقة
للؤسسة التعلمية
 كما تود الملحقية الت أكيد على الطلبة ضرورة مراجعة وزارة الصحة بالسلطنةواإل ستفسار عن ضرورة و أهمية التطعيم والتحصين المسبق عن األمراض المعروفة
والمنتشرة بالهند لوقايته وحمايته.
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اإلجراءات التي على الطالب القيام بها بعد و صوله للهند
 .على الطالب االحتفاظ بالجزء الخاص من استمارة الهجرة المتوفرة عند منفذ
الهجرة والجوازات بالمطار التابع للهند عند دخوله ،لما لهذه االستمارة من أهمية
الستكمال إجراءات الهجرة في وقت الحق.
 .وعليه مراجعة إحدى المستشفيات أو الشركات المتخصصة والمعروفة بمنطقة
درا سته واإل ستفسار من الطلبة عن أهمية التأمين الصحى وإمكانية التطعيم
بالهند.
السارية
األمراض
من
للوقاية
المسبق
والتحصين
 .من المهم أن يقوم الطالب بإجراءات التسجيل لدى مركز الشرطة الواقع
( خالل فترة ال تتجاوز خمسة
بمدينة درا سته )
عشريوما من وصوله إلى الهند وعند تجاوز هذه المدة فهناك غرامات وقوانين
صارمة ستطبق على الطالب .علمااأنه حتى الملحقية أو السفارة التستطيع
التدخل لدى جهات االخت صا ص عند مخالفة الطالب لهذا اإلجراء القانوني.
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إجراءات التسجيل لدى الشرطة
من أهم اإلجراءات التي يجب على الطالب القيام بها بالمكتب المحلي لألجانب
(ودون ت أخير وخالل اليوم األول أو التالى له من و صوله وبحد أقصى ال
يتجاوز أسبوعين .وهي التسجيل لدى الشرطة وذلك في أقرب مركز في منطقته
واإلجراءات كالتالي-:
 .مأل اال ستمارة المعدة لهذا الغر ض وهى عبارة عن استمارة إقامة الطالب الجديد.
 .إبراز جواز السفر األصلى ونسخ منه.
عدد ( صور شخصية.
 .نسخة من صفحة التأشيرة من الجواز.
( قبول الدراسة للتخص صات اإلدارية وما
 .نسخة من )
شابهها .أما بالنسبة لطالب الطب والهند سة وطب األسنان والصيدلة والطيران يشترط إرفاق
( التي حصلوا عليها مسبقا ا من الحكومة
شهادة ال
(
المركزية وهى عبارة عن شهادة عدم الممانعة
 .شهادة خلو الطالب من مر ض اإليدز مع ضرورة إبراز جواز السفر عند إجراء
الفحص.
 .رسالة تفيد بمقر سكن وعنوان الطالب بالهند أو نسخة من عقد اإليجار.
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لإلتصال بنا
الملحقية الثقافية – نيودلهي

عنوان الملحقية والسفارة

)الموقع اإللكتروني
)البريد اإللكتروني

.

.
.

(
(
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سفارة سلطنة عمان  -نيودلهي
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معلومات عامة

طالب عماني تقريباا في تخصصات عدة منها التجارة
 يدر س بالهند عددوالعلوم و آداب اللغة اإلنجليزية وهند سة الطيران وعدد من التخصصات الطبية
كالتمريض واأل شعة واألسنان والصيدلة ،وفي مراحل مختلفة من الدبلوم حتي
الدكتوراه ومتوزعين على عدد من المدن الرئيسية مثل نيودلهي و أليجار في الشمال
ومدراس وبانجلور ومانجلور وبونا وحيدرأباد في الجنوب وغيرها.
 نما اإلقتصاد الهندي في السنوات األخيرة و إرتفع معه دخل الفرد وتغيرتالحياة وباتت تكلفة المعيشة في الهند مرتفعة و أصبح سعر صرف الريال العماني مع
روبية .فتكاليف المعيشة باتت قريبة
الروبية بحدود
للتكلفة في السلطنة وما كان يكفي الطالب منذ سنوات ويصرفه بالشهر بحدود
لاير مع مراعاة تكلفة تذاكر السفر السنوية
لاير عماني أصبح اآلن بحدود
والرسوم الدراسية.
 يسير الطيران العماني رحالت مبا شرة يوميا ا إلى معظم مناطق تواجد ودراسةالطلبة العمانيين بالهند.
 يوجد عدد كبير من شركات الهاتف النقال بالهند تتنافس بتوفير عروض األ سعارللمستخدمين .فيمكن للطالب الحصول على خدماتها شريطة توفير المستندات
الالزمة و أهمها ن سخة من الجواز والتأشيرة وصورة شخصية.
 وسائل المواصالت متوفرة من طيران داخلي وسيارات اإلجرة الكبيرة والمتو سطةوالصغيرة المعروفة باألتو راك شا ،كما ننصح الطلبة بالحذر من قيادة الدراجات
النارية.
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نصائح مهمة
يجب على الطالب فتح ملف خاص به في النظام االلكتروني الخاص بالوزارة(أساس) https://eservices.mohe.gov.om/Student/StudLogin.aspx
 من الضروري حصول الطالب على التأمين ال صحي من إحدى مستشفيات أوشركات التأمين بالمدينة ،مع أهمية مراجعة وزارة الصحة بالسلطنة للتطعيم المسبق
من األمراض المعدية.
 يجب أن يكون الطالب حاصالا على تأشيرة طالب وليست تأشيرة سياحية عنددخوله الهند للدراسة األكاديمية.
 النظام التعليميي المستمر /النظامي هو النظام المعتمد والمعترف به من قبلالوزارة والملحقية للدراسة بالهند ،أما األنظمة التعليمية كنظام التعليم عن بعد أو
الخبرة أو ما شابهها فهي غير معتمدة.
 ضرورة سريان صالحية جواز سفر الطالب والتأشيرة واإلقامة خالل فترة درا سةالطالب بالهند ومخالفة ذلك تعتبر مخالفة لقوانين الهجرة واإلقامة الهندية و سيعر ضه
للمنع من السفر والغرامة وقد تصل للسجن.
 يجب التسجيل لدى ىشرطة المدينة فور وصول الطالب وخالل أسبوعين. بالنسبة للطعام واألكل والشرب فعلى الطالب مراعاة النظافة الصحية وتوخيالحذر بأشنها.
 من النادر توفر السكن العائلي حيث يتوفر إيجار الشقق المشتركة .ولألهميةنن صحهم بضرورة إستشارة زمالئهم القدامى فيما يخص إختيار السكن اآلمن
والقريب من مقر الدراسة واإلطالع على شروط عقد اإليجار.
يجب أن يتأكد الطالب من مطابقة بياناته الشخصية فيما بين جواز سفره
و شهاداته األصلية الصادرة من المؤسسة التعليمية عند التخرج ،مع مراعاة الحصول
عليها بإ ستمرار دون تأخير ذلك.

دليل الطالب العماني

الخاتمة
إن الملحقية الثقافية في الهند يسرها التواصل الدائم مع الطلبة أو المعنيين باألمر.
والملحق الثقافي وموظفي الملحقية على أتم اإلستعداد لمساعدتكم .فال تترددوا في
االتصال واالستفسار عن أى أمر من شأنه اإلجابة على إستف ساراتكم أو حل المشاكل
التى قد تعتر ضكم أثناء مشواركم الدراسي.
يحتوي على المزيد من
.
.
موقع الملحقية اإللكتروني
المعلومات المهمة جداا عن نظام التعليم العالي الهندي و آلية عمله و إدارته .باإل ضافة
إلى أن الموقع يحتوي على اإلجابة على أهم األسئلة ال شائعة التى تهم الطالب أو
المهتمين بموضوع الدرا سة بالهند .كما يحتوي على التعريف بإجراءات الملحقية
للتصديق على شهادات التخرج وغيرها من األمور ذات العالقة.

مع خالص تمنياتنا بالتوفيق للجميع
الملحقية الثقافية بنيودلهي

