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APPLICANTS

Social Welfare Applicants: These are applicants 
identified by the Ministry of Social Development 
as belonging to families who have a Social Welfare 
Number, and who receive a monthly salary from the 
Ministry of Social Development. These applicants 
may apply for public funded programs, external 
scholarships and internal and external grants. In 

addition to social welfare scholarships

Low Income Applicants: These are applicants 
whose father’s income does not exceed RO 400 
per month. These applicants may apply for public 
funded programs, external scholarships and internal 
and external grants. In addition to low income 

scholarships.

Omani Applicants who studied abroad: These are 
applicants who completed their secondary education 
outside Oman and who are setting for non-Omani 
examinations.

Other Omani Applicants: These are applicants 
who are neither Social Welfare nor Low Income 
applicants. These applicants may apply for Public 
Funded Programs, External Scholarships and Internal 

and External Grants.

PROGRAMS

 Public Funded Programs: Are programs in either
 public or private institutions which are fully or
 partially funded by the government. Applicants may
 apply for up to 30 Funded Programs.

 Self-Payment Programs:  Are programs in Private
 Institutions where applicants must pay full costs.
 Applicants may apply for up to 5 Self-payment
Programs

فئات الطلبة

ي�سملهم  الذين  الطلبة  فئة  هم  االجتماعي:  ال�صمان  طلبة 

راتب  وي�ستلمون  اجتماعي  �سمان  رقم  ولديهم  الجتماعي  ال�سمان 

التقدم  ولهم احلق يف  التنمية الجتماعية،  وزارة  �سهريا من  �سمان 

البعثات  فيها  مبا  احلكومية  النفقة  على  الدرا�سية  الربامج  جلميع 

الر�سوم  كامل  ت�سمل  بعثات  لهم  خ�س�ست  اخلارجية.كما  واملنح 

الدرا�سية بالإ�سافة اىل خم�س�س �سهري.

ل  اآبائهم  رواتب  الذين  الطلبة  فئة  هم  املحدود:   الدخل  طلبة 

الربامج  جلميع  التقدم  يف  احلق  ولهم  عمانيا،  ريال   400 تتجاوز 

اخلارجية  واملنح  البعثات  فيها  مبا  احلكومية  النفقة  على  الدرا�سية 

كما مت تخ�سي�س بعثات داخلية لهم تتحمل احلكومة ما ن�سبته 75% 

من الر�سوم الدرا�سية ، وعلى الطلبة الذين يقبلون يف اأحد الربامج 

الدرا�سية املخ�س�سة لهذه الفئة  تقدمي ما يثبت انتمائهم لها ، اأما من 

يقبل يف برامج حكومية اأخرى فال يلزم بتقدمي ما يثبت ذلك.

الطلبة من خارج ال�صلطنة: هم الطلبة العمانيون احلا�سلون على 

ال�سهادة العامة اأو ما يعادلها من مدار�س خارج ال�سلطنة.

طلبة اآخرون:هم فئة الطلبة الذين لي�سوا من طلبة ال�سمان 

الإجتماعي اأو الدخل املحدود، ولهم احلق يف التقدم جلميع الربامج 

الدرا�سية على النفقة احلكومية ما عدا  الربامج اخلا�سة بطلبة 

ال�سمان الإجتماعي وطلبة الدخل املحدود. 

الربامج

برامج النفقة احلكومية: هي قائمة الربامج الدرا�سية املدعومة 

ماديا من احلكومة، دعم مادي كامل )جميع نفقات الدرا�سة واملعي�سة 

على ح�ساب احلكومة( اأو جزئي )اأي اأن ي�ساهم الطالب فيها بجزء 

واملنح  البعثات  ت�سمل  الربامج  وهذه  النفقات(.  اأو  الر�سوم  من 

التعليم  وموؤ�س�سات  الداخلية  واملنح  الداخلية  والبعثات  اخلارجية 

العايل احلكومية، ويحق للطالب التقدم كحد اأق�سى لـ 30 برناجما 

حكوميا عرب النظام الإلكرتوين للقبول املوحد

 

موؤ�س�سات  يف  الدرا�سية  الربامج  هي  اخلا�صة:  النفقة  برامج 

التعليم العايل اخلا�سة داخل ال�سلطنة وتكون الدرا�سة فيها على نفقة 

الطالب، ويحق للطالب التقدم كحد اأق�سى خلم�سة برامج على النفقة 

اخلا�سة عرب النظام الإلكرتوين للقبول املوحد

DEFINITIONSتعريفات
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SCHOLARSHIPS AND GRANTS

 Social welfare Scholarships: Scholarships for
 entitled social welfare applicants to study in private
 higher education Institutions in the Sultanate and
cover all expenses.

 Low income Scholarships: Scholarships for entitled
 low income applicants to study in private higher
 education Institutions in the Sultanate and cover part
of the tuition fees.

 Full Public Internal Scholarships:  Scholarships for entitled
 Omani applicants to study in Private Higher Education
Institutions in the Sultanate and cover all expenses.

 Partial Public Internal Scholarships: Scholarships
 for entitled Omani applicants to study in  Private
 Higher Education Institutions in the Sultanate  and
cover part of the tuition fees at.

 External Scholarships: Scholarships for entitled
 Omani applicants to study at higher education
 institutions outside the Sultanate. These scholarships
 may be “Full” to cover all expenses, or “Partial” to
cover part of the expenses.

 External Grants: These grants are offered by some
 higher education institutions outside Oman and may
 also be partially supported by the Ministry of Higher
 Education (MoHE). Any Omani applicant may apply
.for these grants

 Internal Grants: These grants are offered by
 the private sector to applicants to study in private
 institutions in Oman. Internal grants may cover tuition
 fees with or without other expenses. Some of these
 grants are for social welfare applicants (full grants),
 low income applicants (partial grants), and some for
.(any applicants (public grants

البعثات واملنح

لطلبة  املخ�س�سة  البعثات  هي   : االإجتماعي  ال�صمان  بعثات 

اخلا�سة  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  يف  املوؤهلني  الجتماعي  ال�سمان 

داخل ال�سلطنة، وتتكفل الوزارة بجميع الر�سوم الدرا�سية.

الدخل  لطلبة  املخ�س�سة  البعثات  هي  املحدود:  الدخل  بعثات 

الدرا�سية  الر�سوم  من  بجزء  الــوزارة  تتكفل  حيث  املوؤهلني  املحدود 

على ان يتكفل الطالب باجلزء املتبقي منها ح�سب التخ�س�س املبتعث 

لدرا�سته يف موؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�سة داخل ال�سلطنة.

املخ�س�سة  البعثات  هي  العامة:  الكاملة  الداخلية  البعثات 

جلميع فئات الطلبة املوؤهلني بدعم حكومي مادي كامل يف موؤ�س�سات 

التعليم العايل اخلا�سة داخل ال�سلطنة.

املخ�س�سة  البعثات  هي  العامة:  اجلزئية  الداخلية  البعثات 

جلميع فئات الطلبة املوؤهلني بدعم حكومي مادي جزئي، يف موؤ�س�سات 

التعليم العايل اخلا�سة  داخل ال�سلطنة.

البعثات اخلارجية: هي البعثات التي متنحها احلكومة جلميع فئات 

الطلبة املوؤهلني بدعم مادي كامل اأو جزئي للدرا�سة خارج ال�سلطنة.

املنح اخلارجية: هي املنح املقدمة من قبل بع�س موؤ�س�سات التعليم 

العايل من خارج ال�سلطنة وت�ساهم فيها وزارة التعليم العايل ببع�س 

العمانيني  الطلبة  فئات  جلميع  خم�س�سة  املنح  وهــذه  امل�ساريف، 

للدرا�سة يف هذه املوؤ�س�سات.

موؤ�س�سات  بع�س  قبل  من  املقدمة  املنح  الداخلية:هي  املنح 

وموؤ�س�سات  وال�سركات  ال�سلطنة  داخــل  اخلا�سة  العايل  التعليم 

داخل  الــعــايل  التعليم  موؤ�س�سات  يف  للدرا�سة  اخلــا�ــس  القطاع 

ال�سلطنة متكفلة بالر�سوم الدرا�سية مع اأو بدون خم�س�سات مالية 

الجتماعي  ال�سمان  لطلبة  خم�س�سة  منح  بني  وتنق�سم  �سهرية، 

واأخرى خم�س�سة   املحدود )منح جزئية(  كاملة(،والدخل  )منح 

جلميع الطلبة)منح عامة(.

DEFINITIONSتعريفات
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APPLICATIONS & PROCEDURS

 Applicants: Those who applied to the HEAC and who
received HEAC Registration Numbers.

 Applicants with preferences: Applicants who
 have chosen their programs of study according to
 preferences. (Not all applicants indicate program
preferences.)

 Applicants with offers: Applicants who were
 offered programs through the HEAC electronic
system.

 Applicants without offers: Applicants who weren’t
 offered programs through the HEAC electronic
system.

 Applicants with acceptances: Applicants who
 accepted offers through the HEAC electronic
 system, but  not registered yet at a higher education
institution.

 Enrolled applicants: Applicants who confirmed
 acceptance of their offers, completed the registration
 procedures at the appropriate Higher Education
Institution, and enrolled students at that institution.

CERTIFICATES

General Certificate Examination (GCE) : The 
national certificates from the Ministry of Education 
that students receive after finishing the 12th grade 
or equivalent in public or private schools inside or 
outside Oman.

International Certificates : Certificates from 
abroad which are accepted by the Ministry of 
Education (MoE) as equivalent to the General 
Certificate Examination.

QUALIFICATION

Academic Qualification: The type of qualification 
(Bachelor or Diploma) awarded by HEIs.

   SCORE EVALUATION 

HEAC evaluate examination results by converting them 
to a numeric “average score”.
Average score = (average of all subjects taken by 
an applicant) ×40%   + (average of the «specific» 
subjects which are mentioned as requirements for a 
program) ×60% 

اإجراءات الت�صجيل والقبول

امل�صجلون: هم طلبة ال�سهادة العامة اأو ما يعادلها وح�سلوا على رقم 

الت�سجيل بالنظام الإلكرتوين للقبول املوحد ولكن مل ي�سعوا خياراتهم 

من الربامج الدرا�سية.

ملوؤ�س�سات  اللتحاق  بطلبات  تقدموا  الذين  الطلبة   املتقدمون: هم 

من  خياراتهم  بو�سع  وذلك  الإلكرتوين  النظام  عرب  العايل  التعليم 

الربامج الدرا�سية يف القائمة الأوىل.

عرو�س  على  ح�سلوا  الذين  الطلبة  عرو�ض:  على  احلا�صلون 

الإلكرتوين  النظام  طريق  عن  الدرا�سية  الربامج  اأحد  يف  للقبول 

للقبول املوحد.

اأي  الذين مل يح�سلوا على  الطلبة  غري احلا�صلني على عرو�ض: 

عر�س عن طريق النظام الإلكرتوين للقبول املوحد.

املعتمدون: الطلبة الذين ح�سلوا على عرو�س لربامج درا�سية وقبلوا 

العرو�س ولكن مل يذهبوا بعد اإىل موؤ�س�سات التعليم العايل ل�ستكمال 

اإجراءات الت�سجيل.

وقاموا  لهم  املقدمة  العرو�س  اعتمدوا  الذين  الطلبة  املقبولون: 

فاأ�سبحوا   ، بها  قبلوا  التي  املوؤ�س�سات  يف  الت�سجيل  اإجراءات  باإنهاء 

طلبة جددا يدر�سون بهذه املوؤ�س�سات.

ال�صهادات

ال�صهادة العامة: هي ال�سهادة التي ح�سل عليها الطالب يف ال�سف 

اأو  احلكومية  املدار�س  من  اأكانت  �سواء  يعادلها  ما  اأو  ع�سر  الثاين 

اخلا�سة اأو من خارج ال�سلطنة.

العامة  لل�سهادة  املعادلة  ال�سهادات  هي  الدولية:  ال�صهـادات 

واملعتمدة من قبل وزارة الرتبية والتعليم.

املوؤهل

يح�سل  الذي  بكالوريو�س(  اأو  )دبلوم  املوؤهل  هو  الدرا�صي:  املوؤهل 

عليه الطالب عند التخرج من موؤ�س�سات التعليم العايل.  

الوزن الن�صبي للمعدل

املعدل التناف�صي: هو معدل درجات املواد التي در�سها 

الطــــالـــــب × 40 % + معــــــدل درجـــــــات مــــواد متطلبــات 

التخ�س�س  × 60 %  .

DEFINITIONSتعريفات
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THE HIGHER EDUCATION 
ADMISSION CENTRE (HEAC)

 It became apparent over a number of years
 that the way in which applicants were
 enrolled in our Higher Education Institutions
 (HEIs) could be improved. In the past,
 when applicants received their examination
 results, they had to travel to each institution
 to submit separate applications. This was
 a great inconvenience to applicants and
 their parents, and they often incurred
 considerable expenditure. To simplify
 the application procedures, the Ministry
 of Higher Education established a new
 system which enabled applicants to apply
 electronically, in one single application, to
 any Higher Education Institution, through
 the Higher Education Admission Centre
 (HEAC). Applicants are allocated seats
 according to their average score in GCE
 or its equivalent. The new system operated
.for the first time in 2006

مركز القبول املوحد

وتب�سيط  العمل  اآليات  وت�سهيل  تطوير  اإىل  �سعيها  �سمن 

للمواطن   تقدمها  التي  اخلدمات  على  احل�سول  اإجراءات 

قامت وزارة التعليم العايل بتطوير وتب�سيط اإجراءات تقدمي 

اإن�ساء  وعليه مت  العايل،  التعليم  اللتحاق مبوؤ�س�سات  طلبات 

الطلبات  هذه  تقدمي  مبهمة  ليقوم  املوحد   القبول  مركز 

لهذه  التابعة  العامة  املديريات  اإحدى  هو  واملركز  اإلكرتونيا، 

لإحلاق  املعنية  مع اجلهات  بالتن�سيق  يخت�س  الوزارة، حيث 

الطلبة الذين اأنهوا درا�ستهم بال�سهادة العامة اأو ما يعادلها 

مبوؤ�س�سات التعليم العايل ، فهو بذلك ينظم اإجراءات تقدمي 

موؤ�س�سات  مبختلف  درا�سية  مقاعد  على  احل�سول  طلبات 

التحاق  وطلب  اإلكرتوين  برنامج  با�ستخدام  العايل  التعليم 

على  بناءا  للطالب  الدرا�سي  املقعد  حتديد  ويتم  واحد. 

بح�ساب  النظام  يقوم  حيث  التناف�سي  املعدل  احت�ساب 

عالمات الطالب يف ال�سهادة العامة او ما يعادلها وذلك بعد 

اإجراء الفرز الإلكرتوين، وقد يختلف املعدل التناف�سي لنف�س 

طلبات  ا�ستقبال  يف  العمل  وبداأ  لآخر.  برنامج  من  الطالب 

اللتحاق اإلكرتونيا يف عام 2006م.
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TYPE AND NATURE OF DATA

The data was extracted from the HEAC 
electronic database and cover the period 
from 5th August, up to 31 December 
2008. During this period, 15072  out 
of49584  applicants and out of 46687 
applicants with preferences  were 
offered seats. 

At the time the data was extracted 
from the HEAC electronic database, 
the system was still in the process of 
allocating  approximately 300 additional 
seats for Social welfare applicants. For 
this reason these data are considered 
to be unstable. To avoid this problem, 
the data must be extracted on a regular 
basis. We choose to extract the data 
from the start of the offering date up to 
the 31st of December each year. These 
data illustrate the activities of HEAC 
during that period and the response 
of students to the programs offered to 
them. These data reflect evidence of 
fairness and speed of the system was 
evident from these data.  

It should be understood that the data 
in this report do not necessarily reflect 
the actual number of new applicants at 
different higher education institutions 
because self-supporting applicants do 
not have to apply through the HEAC to 
study at private institutions.

طبيعة ونوع البيانات 

النظـام  بيانات  التقرير مـن قاعدة  بيانات هذا  ا�ستخـرجت 

 5 من  املمتـدة  الفتـرة  وت�شمل   ، املوحد  للقبول  الإلكرتوين 

للمقاعد  الأوىل  العرو�ض  اإعالن  )تاريخ   2008 اأغ�شط�ض 

الدرا�شية للطلبة( وحتى تاريخ 31 دي�شمرب 2008 ، حيث 

اأظهرت البيانات اأنه مت عر�س 15072 مقعدا درا�سيا للم�سجلني 

من اأ�سل 49584 م�سجل، و 46687 متقدم.

البيانات  هذه  ا�ستخراج  حتى  اأنه  اإىل  الإ�سارة  من  بد  ول 

فاإن النظام الإلكرتوين للقبول املوحد ما زال يعر�س مقاعد 

جديدة لطلبة ال�سمان الجتماعي حوايل 300 مقعد، ولهذا 

تعترب بيانات نظام القبول املوحد غري ثابتة نظرا ل�ستمرارية 

تقدمي العرو�س للطلبة امل�ستحقني للمقاعد اجلديدة يف حالة 

توفرها من عدة موؤ�س�سات. وعليه، وحتى يكون هناك نظام 

قبل  من  �سنوي  اإح�سائي  تقرير  ا�ستخراج  يف  يتبع  �سنوي 

مركز القبول املوحد، فقد اتبعت اآلية اأن تكون فرتة ا�ستخراج 

البيانات خالل الفرتة الواقعة بني تقدمي العرو�س الأوىل على 

الطلبة وحتى 31 دي�سمرب من كل عام. وتعك�س هذه البيانات 

عمل نظام القبول املوحد خالل تلك الفرتة وموؤ�سرات تقدمي 

الطلبات لاللتحاق مبوؤ�س�سات التعليم العايل ح�سب متطلباتها 

يف كل برنامج درا�سي ، كما تعطي موؤ�سرات لكفاءة النظام يف 

التوزيع العادل وال�سريع للمقاعد الدرا�سية، مع مالحظة اأن 

البيانات الواردة يف هذا التقرير ل تعك�س بال�سرورة بيانات 

التعليم  موؤ�س�سات  يف  الدرا�سة  مقاعد  على  اجلدد  الطلبة 

العايل نظرا لالنتقالت اأو الن�سحابات اأو التاأجيل من وقت 

اأو كلية بال�سلطنة. بالإ�سافة اإىل  لآخر للطلبة يف كل جامعة 

اأن معظم الطلبة الذين يلتحقون للدرا�سة على النفقة  ذلك 

اخلا�سة يف موؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�سة ل يلتحقون بها 

اإجباريا يف  لي�س  اأن هذا  باملركز، حيث  الت�سجيل  من خالل 

هذه الفئة من الطلبة.
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موؤ�ص�صات التعليم العايل

Higher Education Institutions

 Table (A-أ) جدول

اأعداد موؤ�ص�صات التعليم العايل يف ال�صلطنة والربامج الدرا�صية للعام اجلامعي 2009/2008م

Number of higher education institutions and programs of study in the Sultanate in the academic year 2008/2009

البيان
العدد

Number
الن�صبة

PercentageIllustration

Higher Education Institutionsموؤ�ص�صات التعليم العايل

* 56.4Public%33احلكومية *
43.6Private%24اخلا�سة

100.0Total%57املجموع
Programs of Studyالربامج الدرا�صية

52.9Public Institutions%287احلكومية
47.1Private Institutions%256اخلا�سة

100.0Total%543املجموع
Public Funded Programs of Studyتف�صيل الربامج الدرا�صية للنفقة احلكومية

15.7Public  Institutions programs%45برامج موؤ�س�سات التعليم العايل احلكومية
Internal scholarshipsبعثات داخلية
17.4Social welfare%50�سمان اجتماعي

17.4Low income%50دخل حمدود
0.7Full Public%2كاملة عامة

0.7Partial Public%2جزئية عامة
36.2Total%104املجموع

Internal grantsمنح داخلية
1.4Full%4كاملة

1.7Partial%5جزئية
3.1Public%9عامة

6.3Total%18املجموع
External scholarshipsبعثات خارجية

10.1Full%29كاملة
11.5Partial%33جزئية

21.6Total%62املجموع
External grantsمنح خارجية

8.0Full%23كاملة
12.2Partial%35جزئية

20.2Total%58املجموع
100.0Grand Total%287املجموع الكلي

* هذا البيـان ي�سمل عدد جميع كليـات العـلوم التطبيقية وكلية الرتبيـة بالر�ستاق واملعاهد ال�سحية و ال�سيدلة والتمري�س وكلـيـات التقنية وكليات تخ�س�سيـة اأخرى.
* Includes all Colleges of Applied Science، Institutes of Health Science، Nursing and Pharmacy، Higher Colleges of Technology، and other specialized colleges.
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اجلزء االأول: جميع فئات الطلبة العمانيني للعام اجلامعي 2009/2008 م

Chapter One: All Omani Applicants for the academic year 2008/2009

Table (1-1) جدول

جميع فئات الطلبة العمانيني وفقا ملراحل عملية القبول

All Omani applicants according to HEAC registration stages

احلالة
ذكور

Male
اإناث

Female
املجموع

TotalStatus

246542493049584Applicantsامل�سجلون 
Public Funded Programs  النفقة احلكومية

229052378246687Applicants with preferencesاملتقدمون
8712636015072Applicants with offersاحلا�سلون على عرو�س

141931742231615Applicants without offersغري احلا�سلني على عرو�س
8487613614623Applicants with acceptancesاملعتمدون
8260590814168Enrolled applicantsاملقبولون

28.6Applicants who enrolled  as % of all applicants%23.7%33.5%ن�سبة املقبولني من امل�سجلني

Applicants who enrolled as % of all 30.4%24.8%36.1%ن�سبة املقبولني من املتقدمني
applicants with preferences

Self- Payment Programsالنفقة اخلا�صة 
180623694175Applicants with preferences through HEACاملتقدمون من خالل املركز

86116852546Applicants with offersاحلا�سلون على عرو�س 
150383533Applicants with acceptancesاملعتمدون
42226Enrolled applicantsاملقبولون

Applicants who enrolled as % of all 0.6%0.9%0.2%ن�سبة املقبولني من املتقدمني
applicants with preferences

Figure (1-1) صكل�

اأعداد الطلبة وفقا ملراحل عملية القبول

Applicants  according to HEAC registration stages
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 Table (2-1) جدول

امل�صجلون ح�صب فئات الطلبة والنوع

Applicants according to applicants category and gender

فئات الطلبة
ذكور

Male
اإناث

Female

Total    املجموع

 Applicants
Categories العدد

Number
الن�صبة

Percentage

8.7Social welfare%204722584305ال�سمان الجتماعي

* 58.2Low income%144511441228863الدخل املحدود *  

33.1Others%8156826016416طلبة اآخرون

100.0Total%246542493049584املجموع

Table (3-1) جدول

املتقدمون ح�صب فئات الطلبة والنوع

Applicants with preferences according to applicants category and gender

فئات الطلبة
ذكور

Male
اإناث

Female

Total    املجموع

 Applicants
Categories العدد

Number
الن�صبة

Percentage

8.9Social welfare%198521594144ال�سمان الجتماعي

59.3Low income%136971399227689الدخل املحدود

31.8Others%7223763114854طلبة اآخرون

100.0Total%229052378246687املجموع

Table (4-1) جدول

احلا�صلون على عرو�ض ح�صب فئات الطلبة والنوع

Applicants with offers according to applicants category and gender

فئات الطلبة
ذكور

Male
اإناث

Female

Total    املجموع

 Applicants
Categories العدد

Number
الن�صبة

Percentage

13.6Social welfare%100910412050ال�سمان الجتماعي

45.5Low income%427425906864الدخل املحدود

40.9Others%342927296158طلبة اآخرون

100.0Total%8712636015072املجموع

* هذا البيان ي�سري اإىل عدد الطلبة الذين �سجلوا اأنف�سهم من فئة الدخل املحدود ولكن لي�س هناك ما يثبت باأنهم فعال من هذه الفئة با�ستثناء اأولئك 
الذين مت قبولهم يف برامج بعثات الدخل املحدود والذين قدموا الإثباتات الالزمة يف اجلامعات اأو الكليات اخلا�سة. وهذا العدد يعك�س البيانات 

املوجودة بالنظام ح�سب ما �سجلت من قبل هوؤلء الطلبة.

* This data reflects the number of applicants who registered as low income. However، the evidence of their status was 
not required at the application stage. Evidence is required at the acceptance stage in the partial internal scholarships 
programs.
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Table (5-1) جدول

املعتمدون ح�صب فئات الطلبة والنوع

Applicants with acceptances according to applicants category and gender

فئات الطلبة
ذكور

Male
اإناث

Female

Total    املجموع

 Applicants
Categories العدد

Number
الن�صبة

Percentage

13.3Social welfare%9689841952ال�سمان الجتماعي

 45.5Low income%415624886644الدخل املحدود       

41.2Others%336326646027طلبة اآخرون

100.0Total%8487613614623املجموع

Table (6-1) جدول

املقبولون ح�صب فئات الطلبة والنوع

Enrolled applicants according to applicants category and gender

فئات الطلبة
ذكور

Male
اإناث

Female

Total    املجموع

 Applicants
Categories العدد

Number
الن�صبة

Percentage

13.1Social welfare%9299291858ال�سمان الجتماعي

45.4Low income%404423826426الدخل املحدود

41.5Others%328725975884طلبة اآخرون

100.0Total%8260590814168املجموع

 Figure (2-1) صكل�

التوزيع الن�صبي للم�صجلني واملقبولني ح�صب فئات الطلبة

Application and enrollment percentages from total applicants according to applicants category
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Table (7-1) جدول

الن�صبة املئوية للمقبولني من فئة ما اإىل املتقدمني من تلك الفئة 

Percentage of enrolled applicants from a certain category to the total applicants with  preferences from that category

Applicants Categoriesالن�صبةفئات الطلبة

 44.8Social welfare%�سمان اجتماعي

 23.2Low income%دخل حمدود

39.6Others%طلبة اآخرون

 30.4Applicants who enrolled as % of all%ن�شبة اإجمايل املقبولني من املتقدمني
applicants with preferences

Figure (3-1) صكل�

الن�صبة املئوية للمقبولني من فئة ما اإىل املتقدمني من تلك الفئة

 Percentage of enrolled applicants from a certain category to the total applicants with preferences from that category
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Table (8-1) جدول

املعتمدون ح�صب برامج النفقة احلكومية والنوع  

Applicants with acceptances according to public funded programs and gender 

 برامج النفقة احلكومية
ذكور

Male
اإناث

Female

Total    املجموع

Public funded programs  العدد

Number
الن�صبة

Percentage

Public HEIsموؤ�ص�صات التعليم العايل احلكومية

18.8Sultan Qaboos University%139713452742جامعة ال�سلطان قابو�س

13.8Colleges of Applied Science%11219022023كليات العلوم التطبيقية
معاهد العلوم ال�سحية والتمري�س 

وال�سيدلة

187483670%4.6 Institutes of Health Science،

 Nursing and Pharmacy

1.1Institute of Shari’a Sciences%8278160معهد العلوم ال�سرعية

41.8Higher Colleges of Technology%427618386114الكليات التقنية

80.1Total%7063464611709املجموع

Internal scholarshipsبعثات داخلية

11.0Social welfare%7898231612�سمان اجتماعي

5.3Low income%373400773دخل حمدود

0.5Full Public%56974كاملة عامة

1.0Partial Public%9052142جزئية عامة

17.8Total%125713442601املجموع

Internal grantsمنح داخلية

0.06Full%7613كاملة 

0.06Partial%6511جزئية 

0.28Public%152641عامة

0.4Total%283765املجموع

External scholarshipsبعثات خارجية

0.7Full%7827105كاملة

0.5Partial%383977جزئية

1.2Total%11666182املجموع

External grantsمنح خارجية

0.3Full%152439كاملة

0.2Partial%81927جزئية

0.5Total%234366املجموع

100.0Grand Total%8487613614623املجموع الكلي
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 Table (9-1) جدول

املقبولون ح�صب برامج النفقة احلكومية والنوع

Enrolled applicants according to public funded programs and gender 

برامج النفقة احلكومية
ذكور

Male
اإناث

Female

Total    املجموع

Public funded programs العدد

Number
الن�صبة

Percentage

Public HEIsموؤ�ص�صات التعليم العايل احلكومية

19.2Sultan Qaboos University%138613362722جامعة ال�سلطان قابو�س

14.1Colleges of Applied Science%11078901997كليات العلوم التطبيقية
معاهد العلوم ال�سحية والتمري�س 

وال�سيدلة
187480667%4.7 Institutes of Health Science، Nursing

 and Pharmacy
1.1Institute of Shari’a Sciences%8078158معهد العلوم ال�سرعية

42.3Higher Colleges of Technology%419817895987الكليات التقنية

81.4Total%6958457311531املجموع

Internal scholarshipsبعثات داخلية

10.7Social welfare%7487721520�سمان اجتماعي

4.7Low income%327342669دخل حمدود

0.5Full Public%56873كاملة عامة

0.6Partial Public%602181جزئية عامة

16.5Total%114012032343املجموع

Internal grantsمنح داخلية

0.1Full%7512كاملة 

0.1Partial%6511جزئية 

0.3Public%152540عامة

0.5Total%283563املجموع

External scholarshipsبعثات خارجية

0.7Full%7827105كاملة

0.5Partial%343266جزئية

1.2Total%11259171املجموع

External grantsمنح خارجية

0.2Full%142236كاملة

0.2Partial%81624جزئية

0.4Total%223860املجموع

100.0Grand Total%8260590814168املجموع الكلي
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Figure (4-1) صكل�

التوزيع الن�صبي للمقبولني ح�صب برامج النفقة احلكومية

Percentage of enrolled applicants according to public funded programs 

Figure (5-1) صكل�

التوزيع الن�صبي للمعتمدين واملقبولني ح�صب برامج النفقة احلكومية
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Table (10-1) جدول

معتمدو البعثات الداخلية ح�صب املوؤ�ص�صة التعليمية والنوع

Distribution of  applicants who accepted internal scholarships offer according to HEIs and  gender

املوؤ�ص�صة التعليمية
ذكور

Male
اإناث

Female

Total    املجموع

HEI العدد

Number
الن�صبة

Percentage

12.0Nizwa University%153159312جامعة نزوى

11.3Sohar  University%141153294جامعة �سحار

10.7Dhofar University%141138279جامعة ظفار

10.3International Maritime College Oman%18780267كلية عمان البحرية الدولية

5.9Caledonian College of Engineering%7578153كلية كاليدونيان الهند�سية

International College of Engineering 5.1%6667133الكلية الدولية للهند�سة والدارة
& Management

Modern College of Business and 4.8%6065125الكلية احلديثة للتجارة والعلوم
Science

Middle East College of Information 4.2%5655111كلية ال�سرق الأو�سط لتقنية املعلومات
Technology

3.8Majan College%485098كلية جمان

3.5Oman Medical College%147791كلية عمان الطبية

2.9Al- Buraimi College%413576كلية الربميي

2.8Muscat College%373572كلية م�سقط

Waljat Colleges of  Applied Science 2.8%363672كليات وجلات للعلوم التطبيقية

Oman Tourism College  2.7%234669كلية عمان لل�سياحة

2.4College of Banking and Financial Studies%303363كلية الدرا�سات املالية وامل�سرفية 

2.2Gulf College%302858كلية اخلليج

2.1Bayan College%292756كلية البيان

Oman College of   Management 2.1%292554كلية عمان لالإدارة والتكنولوجيا
and Technology

1.8Mazoon College%04646كلية مزون

1.7Scientific College of Design%252045الكلية العلمية للت�سميم

Al-Zahra College for Women 1.7%04545كلية الزهراء للبنات

Sur University College 1.5%211839كلية �سور اجلامعية

1.4Oman Dental College%132336كلية عمان لطب الأ�سنان

German University of Technology 0.3%257اجلامعة الأملانية للتكنولوجيا يف عمان
in Oman

100.0Total%125713442601املجموع
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 Table (11-1) جدول

املقبولون يف البعثات الداخلية ح�صب املوؤ�ص�صة التعليمية والنوع

Distribution of enrolled applicants at internal scholarships according to HEIs and gender

املوؤ�ص�صة التعليمية
ذكور

Male
اإناث

Female

Total    املجموع

HEI العدد

Number
الن�صبة

Percentage

12.7Nizwa University%148150298جامعة نزوى

11.8Sohar  University%135141276جامعة �سحار

10.9Dhofar University%128128256جامعة ظفار

8.4International Maritime College Oman%15046196كلية عمان البحرية الدولية

6.3Caledonian College of Engineering%7374147كلية كاليدونيان الهند�سية

 5.4International College of Engineering%6461125الكلية الدولية للهند�سة والدارة
& Management

4.8Modern College of Business and Science%5358111الكلية احلديثة للتجارة والعلوم

 4.5Middle East College of Information%5451105كلية ال�سرق الأو�سط لتقنية املعلومات
Technology

4.0Majan College%464793كلية جمان

3.9Oman Medical College%147690كلية عمان الطبية

3.0Al- Buri College%373471كلية الربميي

2.8Muscat College%323365كلية م�سقط

 2.7Waljat Colleges of  Applied Science%303363كليات وجلات للعلوم التطبيقية

 2.3College of Banking and Financial%272855كلية الدرا�سات املالية وامل�سرفية 
Studies

  2.3Oman Tourism College%193554كلية عمان لل�سياحة

2.1Gulf College%262450كلية اخلليج

 2.0Oman College of   Management and%252348كلية عمان لالإدارة والتكنولوجيا
Technology

2.0Bayan College%242347كلية البيان

1.7Scientific College of Design%212041الكلية العلمية للت�سميم

1.7Mazoon College%04141كلية مزون

 1.6Sur University College%201737كلية �سور اجلامعية

1.5Oman Dental College%132336كلية عمان لطب الأ�سنان

 1.5Al-Zahra College for Women%03535كلية الزهراء للبنات

 0.1German University of Technology in%123اجلامعة الأملانية للتكنولوجيا يف عمان
Oman

100.0Total%114012032343املجموع
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Figure (6-1) صكل�

املعتمدون واملقبولون يف البعثات الداخلية

Applicants with acceptance and enrolled applicants at internal scholarships

Table (12-1) جدول

املقبولون ح�صب التخ�ص�ض العام والنوع 

Enrolled applicants according to major and gender

التخ�ص�ض العام
ذكور

Male
اإناث

Female

Total    املجموع

Major العدد

Number
الن�صبة

Percentage

31.4Engineering%35928534445هند�سة

14.7Science%102510602085علوم

12.8Information Technology%9079081815تقنية املعلومات

11.3Foundation Year%9526511603�سنة تاأ�سي�سية

Medicine and Health 7.7%3577361093طب وعلوم �سحية

7.7Business Administration%4945951089علوم اإدارية

5.5Social Studies/Art%288488776 اآداب/علوم اإن�سانية

4.2Education%283319602تربية

2.4Sharyaa and Law%188149337حقوق و�سريعة

2.1Agriculture & Marine&Vat%149149298علوم زراعية وبحرية وبيطرة

0.2Archive%25025الأر�سفة

100.0Total%8260590814168املجموع
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Figure (7-1) صكل�

املقبولون ح�صب التخ�ص�ض العام والنوع

Enrolled applicants according to major and gender

 Table (13-1) جدول

املعتمدون ح�صب املوؤهل الدرا�صي والنوع

Applicants with acceptance according to qualification and gender

املوؤهل
ذكور

Male
اإناث

Female

Total    املجموع

Qualification العدد

Number
الن�صبة

Percentage

Degree 79.0%7114443211546بكالوريو�س

Diploma 21.0%137317043077دبلوم

100.0Total%8487613614623املجموع

Table (14-1) جدول

املقبولون ح�صب املوؤهل الدرا�صي والنوع

Enrolled applicants according to qualification and gender

املوؤهل
ذكور

Male
اإناث

Female

Total    املجموع

Qualification العدد

Number
الن�صبة

Percentage

Degree 79.7%6971431411285بكالوريو�س

Diploma 20.3%128915942883دبلوم

100.0Total%8260590814168املجموع
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Figure (8-1) صكل�

املقبولون ح�صب املوؤهل الدرا�صي والنوع

Enrolled applicants according to qualification and gender 

Figure (9-1) صكل�
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Enrolled applicants according to qualification 
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Table (15-1) جدول

امل�صجلون ح�صب املنطقة التعليمية والنوع

Applicants according to region and gender

املنطقة التعليمية
ذكور

Male
اإناث

Female

Total    املجموع

Region العدد

Number
الن�صبة

Percentage
15.8Muscat%372741317858م�سقط

23.1North Batinah%5943552911472الباطنة �سمال

13.2South Batinah%320133306531الباطنة جنوب

1.0Musandam%252242494م�سندم

2.3Al-Buraimi%5995611160الربميي

6.9Dhahira%166017333393الظاهرة

13.6Dakhiliya%339433556749الداخلية

6.9North Sharqiya%168017463426ال�سرقية �سمال

6.8South Sharqiya%171616773393ال�سرقية جنوب

0.6Wosta%173110283الو�سطى

7.9Dhofar%185920303889ظفار

1.9None%450486936غري حمدد

100.0Total%246542493049584املجموع

 Table (16-1) جدول

املتقدمون ح�صب املنطقة التعليمية والنوع

Applicants with preferences according to region and gender

املنطقة التعليمية
ذكور

Male
اإناث

Female

Total    املجموع

Region العدد

Number
الن�صبة

Percentage
15.8Muscat%346938917360م�سقط

22.8North Batinah%5298532310621الباطنة �سمال

13.5South Batinah%303132576288الباطنة جنوب

1.0Musandam%246239485م�سندم

2.3Al-Buraimi%5645321096الربميي

7.1Dhahira%161416893303الظاهرة

14.1Dakhiliya%330132866587الداخلية

7.1North Sharqiya%162617083334ال�سرقية �سمال

7.0South Sharqiya%164316303273ال�سرقية جنوب

0.6Wosta%172108280الو�سطى

8.0Dhofar%179419593753ظفار

0.7None%147160307غري حمدد

100.0Total%229052378246687املجموع
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Table (17-1) جدول

احلا�صلون على عرو�ض ح�صب املنطقة التعليمية والنوع

Applicants with offers according to region and gender

املنطقة التعليمية
ذكور

Male
اإناث

Female

Total    املجموع

Region العدد

Number
الن�صبة

Percentage
13.0Muscat%10629021964م�سقط

18.7North Batinah%160312162819الباطنة �سمال

13.2South Batinah%10629321994الباطنة جنوب

0.8Musandam%5563118م�سندم

2.2Al-Buraimi%201140341الربميي

8.0Dhahira%6875181205الظاهرة

13.3Dakhiliya%10689352003الداخلية

8.4North Sharqiya%7465151261ال�سرقية �سمال

9.5South Sharqiya%9035301433ال�سرقية جنوب

0.7Wosta%8021101الو�سطى

11.2Dhofar%11765111687ظفار

1.0None%6977146غري حمدد

100.0Total%8712636015072املجموع

Table (18-1) جدول

املعتمدون ح�صب املنطقة التعليمية والنوع

Applicants with acceptances according to region and gender

املنطقة التعليمية
ذكور

Male
اإناث

Female

Total    املجموع

Region العدد

Number
الن�صبة

Percentage
13.0Muscat%10328691901م�سقط

18.7North Batinah%155611742730الباطنة �سمال

13.2South Batinah%10318991930الباطنة جنوب

0.8Musandam%5059109م�سندم

2.3Al-Buraimi%193134327الربميي

8.1Dhahira%6765071183الظاهرة

13.5Dakhiliya%10599181977الداخلية

8.4North Sharqiya%7374971234ال�سرقية �سمال

9.3South Sharqiya%8665011367ال�سرقية جنوب

0.6Wosta%721991الو�سطى

11.2Dhofar%11524931645ظفار

0.9None%6366129غري حمدد

100.0Total%8487613614623املجموع



28

Table (19-1) جدول

املقبولون ح�صب املنطقة التعليمية والنوع

Enrolled applicants according to region and gender

املنطقة التعليمية
ذكور

Male
اإناث

Female

Total    املجموع

Region العدد

Number
الن�صبة

Percentage
13.0Muscat%9978421839م�سقط

18.6North Batinah%150411242628الباطنة �سمال

13.3South Batinah%10078731880الباطنة جنوب

0.6Musandam%444589م�سندم

2.2Al-Buraimi%186124310الربميي

8.1Dhahira%6634901153الظاهرة

13.8Dakhiliya%10518981949الداخلية

8.5North Sharqiya%7224871209ال�سرقية �سمال

9.2South Sharqiya%8384681306ال�سرقية جنوب

0.6Wosta%661783الو�سطى

11.3Dhofar%11224811603ظفار

0.8None%6059119غري حمدد

100.0Total%8260590814168املجموع
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 Table (20-1) جدول

الن�صبة املئوية للطلبة املقبولني من منطقة تعليمية ما اإىل املتقدمني من تلك املنطقة التعليمية

Percentage of enrolled applicants from a certain region to the total number of applicants with preferences from that region

املنطقة التعليمية

املتقدمون

 Applicants with
preferences

املقبولون

 Enrolled
Applicants

ن�صبة املقبولني من املتقدمني

 Percentage of enrolled applicants
from applicants with preferences

Region

42.7Dhofar%37531603ظفار

39.9South Sharqiya%32731306ال�سرقية جنوب

36.3North Sharqiya%33341209ال�سرقية �سمال

34.9Dhahira%33031153الظاهرة

29.9South Batinah%62881880الباطنة جنوب

29.6Dakhiliya%65871949الداخلية

29.6Wosta%28083الو�سطى

28.3Al-Buraimi%1096310الربميي

25.0Muscat%73601839م�سقط

24.7North Batinah%106212628الباطنة �سمال

18.4Musandam%48589م�سندم

Table (21-1 )جدول

توزيع املقبولني ح�صب العمر والنوع

Distribution of enrolled applicants according to gender and age

العمر
ذكور

Male
اإناث

Female
املجموع

TotalAge

16651116

17724515123917

1854334452988518

191387652203919

2036211747920

211716623721

22865313922

2348307823

2443186124

8260590814168Totalاملجموع
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Table (22-1) جدول

املتقدمون واملقبولون ح�صب نوع ال�صهادة والنوع

Applicants with preferences and enrolled applicants according to certificate type and gender

نوع ال�صهادة

املتقدمون

Applicants with preferences
املقبولون

Enrolled applicantsType of certificate

ذكور

Male
اإناث

Female
املجموع

Total
ذكور

Male
اإناث

Female
املجموع

Total
 2251523461459768063579013853General Examinationال�سهادة العامة

 101010166066Islamic instituteمعاهد العلوم الإ�سالمية

 2902921021Technical Royal Guardاحلر�س التقنية

222648111526Bilingual schoolsمدار�س ثنائية اللغة

 23829553399103202Internationalال�سهادات الدولية

2290523782466878260590814168Totalاملجموع

Table (23-1) جدول

املتقدمون ح�صب اختيارهم االأول للموؤ�ص�صة والنوع

Applicants with preferences according to HEI, first preference and gender

ا�صم املوؤ�ص�صة
ذكور

Male
اإناث

Female

Total    املجموع

HEI العدد

Number
الن�صبة

Percentage

40.0Sultan Qaboos University%73991124318642جامعة ال�سلطان قابو�س 

 25.1Higher College of Technology%6956475311709الكليات التقنية

7.3College of Applied Sciences%192914643393كليات العلوم التطبيقية

5.8Nizwa University%127314202693جامعة نزوى

4.8External Scholarships%16535732226البعثات اخلارجية

17.0Other Institutions%369543298024موؤ�س�سات اأخرى

100.0Total%229052378246687املجموع
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 Table (24-1) جدول

املتقدمون ح�صب اختيارهم الثاين للموؤ�ص�صة والنوع

Applicants with preferences according to HEI, second preference and gender

ا�صم املوؤ�ص�صة
ذكور

Male
اإناث

Female

Total    املجموع

HEI العدد

Number
الن�صبة

Percentage

35.3Sultan Qaboos University%6439998816427جامعة ال�سلطان قابو�س 

 26.8Higher College of Technology%7100533812438الكليات التقنية

8.5College of Applied Sciences%226017113971كليات العلوم التطبيقية

5.0Nizwa University%106912452314جامعة نزوى

4.5External Scholarships%15755182093البعثات اخلارجية

19.9Other Institutions%443649579393موؤ�س�سات اأخرى

100.0Total%228792375746636املجموع

Table (25-1) جدول

املتقدمون ح�صب اختيارهم الثالث للموؤ�ص�صة والنوع

Applicants with preferences according to HEI, third preference and gender

ا�صم املوؤ�ص�صة
ذكور

Male
اإناث

Female

Total    املجموع

HEI العدد

Number
الن�صبة

Percentage

33.3Sultan Qaboos University%6112919115303جامعة ال�سلطان قابو�س 

 18.1Higher College of Technology%467636598335الكليات التقنية

9.9College of Applied Sciences%264019264566كليات العلوم التطبيقية
معاهد العلوم ال�سحية 

والتمري�س وال�سيدلة

96013092269%5.0Institutes of Health Sciences, 
Nursing and Pharmacy

4.9Nizwa University%108411512235جامعة نزوى

28.8Other Institutions%7371648513856موؤ�س�سات اأخرى

100.0Total%228432372146564املجموع
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Table (26-1) جدول

املقبولون يف اختيارهم االأول للموؤ�ص�صة ح�صب النوع

Enrolled applicants at first preference according to HEI and gender

ا�صم املوؤ�ص�صة
ذكور

Male
اإناث

Female

Total    املجموع

HEI العدد

Number
الن�صبة

Percentage
 44.3Higher College of Technology%1175821257الكليات التقنية

32.6Sultan Qaboos University%508418926جامعة ال�سلطان قابو�س 

6.7College of Applied Sciences%12663189كليات العلوم التطبيقية

2.6External Scholarships%492574البعثات اخلارجية
معاهد العلوم ال�سحية 

والتمري�س وال�سيدلة

213354%1.9Institutes of Health Sciences، 

Nursing and Pharmacy

11.9Other Institutions%229111340موؤ�س�سات اأخرى

100.0Total%21087322840املجموع

Table (27-1) جدول

املقبولون يف اختيارهم الثاين للموؤ�ص�صة ح�صب النوع

Enrolled applicants at second preference according to HEI and gender

ا�صم املوؤ�ص�صة
ذكور

Male
اإناث

Female

Total    املجموع

HEI
العدد

Number
الن�صبة

Percentage
 39.1Higher College of Technology%621128749الكليات التقنية

29.2Sultan Qaboos University%232329561جامعة ال�سلطان قابو�س 

10.9College of Applied Sciences%14663209كليات العلوم التطبيقية

معاهد العلوم ال�سحية 

والتمري�س وال�سيدلة
254469%3.6Institutes of Health Sciences، 

Nursing and Pharmacy

2.2Oman Medical College%43842كلية عمان الطبية

15.0Other Institutions%179108287موؤ�س�سات اأخرى

100.0Total%12077101917املجموع
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Table (28-1) جدول

املقبولون يف اختيارهم الثالث للموؤ�ص�صة ح�صب النوع

Enrolled applicants at third preference according to HEI and gender

ا�صم املوؤ�ص�صة
ذكور

Male
اإناث

Female

Total    املجموع

HEI العدد

Number
الن�صبة

Percentage
 37.0Higher College of Technology%350120470الكليات التقنية

25.1Sultan Qaboos University%132187319جامعة ال�سلطان قابو�س 

14.3College of Applied Sciences%13547182كليات العلوم التطبيقية

معاهد العلوم ال�سحية 

والتمري�س وال�سيدلة
254267%5.3Institutes of Health Sciences، 

Nursing and Pharmacy

2.6Nizwa University%161733جامعة نزوى

15.7Other Institutions%10396199موؤ�س�سات اأخرى

100.0Total%7615091270املجموع

Table (29-1) جدول

املقبولون على النفقة اخلا�صة من خالل نظام القبول املوحد ح�صب موؤ�ص�صة التعليم العايل اخلا�صة والنوع

Enrolled applicants from self-payment programs according to private HEIs and gender

ا�صم املوؤ�ص�صة
ذكور

Male
اإناث

Female
املجموع

TotalHEI

011Bayan Collegeكلية البيان

Al-Zahra College for Women 066كلية الزهراء للبنات

022Scientific College of Designالكلية العلمية للت�سميم

022Mazoon Collegeكلية مزون

044College of Banking and Financial Studiesكلية الدرا�سات املالية وامل�سرفية 

011Middle East College of Information Technologyكلية ال�سرق الأو�سط لتقنية املعلومات

011Oman College of   Management and Technologyكلية عمان لالإدارة والتكنولوجيا

426International college of Engineering & Managementالكلية الدولية للهند�سة والإدارة

022Oman Dental Collegeكلية عمان الطبية

011Nizwa Universityجامعة نزوى

42226Totalاملجموع
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اجلزء الثاين: طلبة ال�صمان االجتماعي للعام اجلامعي 2009/2008 م

Chapter Two: Social welfare applicants in the academic year 2008/2009

 Table (1-2) جدول

طلبة ال�صمان االجتماعي وفقا ملراحل عملية القبول

Social welfare applicants according to HEAC registration stages

احلالة
ذكور

Male
اإناث

Female
املجموع

TotalStatus

204722584305Applicantsامل�سجلون

198521594144Applicants with preferencesاملتقدمون

100910412050Applicants with offersاحلا�سلون على عرو�س

97611182094Applicants without offersغري احلا�سلني على عرو�س

 169719253622Passed )general certificate examination( applicantsالناجحون يف ال�سهادة العامة

349332681Failed )general certificate examination( applicantsالرا�سبون يف ال�سهادة العامة

9689841952Applicants with acceptancesاملعتمدون

9299291858Enrolled applicantsاملقبولون

84.1Applicants as % of passed applicants%85.3%82.9%ن�سبة الناجحني من امل�سجلني

43.2Applicants who enrolled  as % of all applicants%41.1%45.4%ن�سبة املقبولني من امل�سجلني 

 44.8Applicants who enrolled as % of all applicants%43.0%46.8%ن�سبة املقبولني من املتقدمني
with preferences

Figure (1-2) صكل�

اأعداد طلبة ال�صمان االإجتماعي وفقا ملراحل عملية القبول
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Table (2-2) جدول

طلبة ال�صمان االجتماعي املعتمدين ح�صب برامج النفقة احلكومية والنوع

Social welfare applicants with acceptances according to public funded programs and gender

برامج النفقة احلكومية
ذكور

Male
اإناث

Female

Total    املجموع

Public funded programs العدد

Number
الن�صبة

Percentage

Public HEIsموؤ�ص�صات التعليم العايل احلكومية

6.4Sultan Qaboos University%6164125جامعة ال�سلطان قابو�س

3.7Colleges of Applied Science%353873كليات العلوم التطبيقية

،Institutes of Health Science 1.0%41519معاهد العلوم ال�سحية والتمري�س وال�سيدلة

 Nursing and Pharmacy

0.1Institute of Shari’a Sciences%112معهد العلوم ال�سرعية

5.4Higher Colleges of Technology%7135106الكليات التقنية

16.6Total%172153325املجموع

Internal scholarshipsبعثات داخلية

82.3Social welfare%7848221606�سمان اجتماعي

0.2Full Public%224كاملة عامة

82.5Total%7868241610املجموع

Internal grantsمنح داخلية

0.7Full%7613كاملة

0.7Total%7613املجموع

External scholarshipsبعثات خارجية

0.1Full%202كاملة

0.1Total%202املجموع

External grantsمنح خارجية

0.1Full%112كاملة

0.1Total%112املجموع

100.0Grand Total%9689841952املجموع الكلي
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 Table (3-2) جدول

طلبة ال�صمان االجتماعي املقبولني ح�صب برامج النفقة احلكومية والنوع

Enrolled social welfare applicants according to public funded programs and gender

برامج النفقة احلكومية
ذكور

Male
اإناث

Female

Total    املجموع

Public funded programs العدد

Number
الن�صبة

Percentage

Public HEIsموؤ�ص�صات التعليم العايل احلكومية

6.6Sultan Qaboos University%6063123جامعة ال�سلطان قابو�س

3.9Colleges of Applied Science%353772كليات العلوم التطبيقية

،Institutes of Health Science 1.1%41519معاهد العلوم ال�سحية والتمري�س وال�سيدلة

 Nursing and Pharmacy

0.1Institute of Shari’a Sciences%112معهد العلوم ال�سرعية

5.5Higher Colleges of Technology%6934103الكليات التقنية

17.2Total%169150319املجموع

Internal scholarshipsبعثات داخلية

81.8Social welfare%7487721520�سمان اجتماعي

0.2Full Public%224كاملة عامة

82.0Total%7507741524املجموع

Internal grantsمنح داخلية

0.6Full%7512كاملة

0.6Total%7512املجموع

External scholarshipsبعثات خارجية

0.1Full%202كاملة

0.1Total%202املجموع

External grantsمنح خارجية

0.1Full%101كاملة

0.1Total%101املجموع

100.0Grand Total%9299291858املجموع الكلي
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 Figure (2-2) صكل�

التوزيع الن�صبي لطلبة ال�صمان االإجتماعي املقبولني ح�صب برامج النفقة احلكومية
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Table (4-2) جدول

طلبة ال�صمان االإجتماعي املقبولون يف البعثات الداخلية* ح�صب املوؤ�ص�صة التعليمية والنوع

Distribution of enrolled social welfare applicants at internal scholarships* according to HEIs and gender

املوؤ�ص�صة التعليمية
ذكور

Male
اإناث

Female

Total    املجموع

HEI العدد

Number
الن�صبة

Percentage

13.9Nizwa University%106106212جامعة نزوى

12.8Sohar  University%9699195جامعة �سحار

12.8Dhofar University%9996195جامعة ظفار

6.8Caledonian College of Engineering%5252104كلية كاليدونيان الهند�سية

 5.7Middle East College of Information%444387كلية ال�سرق الأو�سط لتقنية املعلومات
Technology

 5.5International Maritime College%671784كلية عمان البحرية الدولية
Oman

 5.1International College of Engineering%423577الكلية الدولية للهند�سة والإدارة
& Management

5.1Modern College of Business and Science%364177الكلية احلديثة للتجارة والعلوم

3.6Majan College%243054كلية جمان

3.3Muscat College%252550كلية م�سقط

2.8Al-Buraimi College%222042كلية الربميي

 2.6Waljat Colleges of  Applied Science%202040كليات وجلات للعلوم التطبيقية

  2.4Oman Tourism College%112637كلية عمان لل�سياحة

 2.4Oman College of   Management and%181937كلية عمان لالإدارة والتكنولوجيا
Technology

2.4Gulf College%211536كلية اخلليج

 2.0College of Banking and Financial%141731كلية الدرا�سات املالية وامل�سرفية 
Studies

2.0Scientific College of Design%151530الكلية العلمية للت�سميم

 1.9Sur University College%161329كلية �سور اجلامعية

 1.8Al-Zahra College for Women%02828كلية الزهراء للبنات

1.8Mazoon College%02828كلية مزون

1.4Bayan College%101121كلية البيان

1.0Oman Dental College%51116كلية عمان لطب الأ�سنان

0.9Oman Medical College%7714كلية عمان الطبية

 0.0German University of Technology in%000اجلامعة الأملانية للتكنولوجيا يف عمان
Oman

100.0Total%7507741524املجموع

social welfare and full public internal scholarships ** بعثات ال�سمان الإجتماعي والبعثات الداخلية الكاملة العامة            
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Table (5-2) جدول

طلبة ال�صمان االجتماعي املقبولون ح�صب التخ�ص�ض العام والنوع

Enrolled social welfare applicants according to major and gender

التخ�ص�ض العام
ذكور

Male
اإناث

Female

Total    املجموع

Major العدد

Number
الن�صبة

Percentage

36.9Engineering%389297686هند�سة

16.8Business Administration%146166312علوم اإدارية

16.6Information Technology%148161309تقنية املعلومات

11.8Social Studies/Art%100119219اآداب/علوم اإن�سانية

 5.7Medicine and Health%4363106طب وعلوم �سحية

4.4Science%424082علوم

3.3Education%204161تربية

3.1Foundation Year%292857�سنة تاأ�سي�سية

0.8Agriculture & Marine&Vat%51015علوم زراعية وبحرية وبيطرة

0.6Sharyaa and Law%7411حقوق و�سريعة

100.0Total%9299291858املجموع

Figure (3-2) صكل�

طلبة ال�صمان االإجتماعي املقبولون ح�صب التخ�ص�ض العام والنوع

Enrolled social welfare applicants according to major and gender
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Table (6-2) جدول

طلبة ال�صمان االجتماعي املقبولون ح�صب املوؤهل الدرا�صي والنوع

Enrolled social welfare applicants according to qualification and gender

ا�صم املوؤهل
ذكور

Male
اإناث

Female

Total    املجموع

Qualification العدد

Number
الن�صبة

Percentage

81.9Degree%7467761522بكالوريو�س

Diploma 18.1%183153336دبلوم

100.0Total%9299291858املجموع

Figure (4-2) صكل�

طلبة ال�صمان االجتماعي املقبولون ح�صب املوؤهل الدرا�صي 

 Enrolled social welfare applicants according to qualification
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Table (7-2) جدول

طلبة ال�صمان االجتماعي امل�صجلون ح�صب املنطقة التعليمية والنوع

Social welfare applicants according to region and gender

املنطقة التعليمية
ذكور

Male
اإناث

Female

Total    املجموع

Region العدد

Number
الن�صبة

Percentage
6.8Muscat%137154291م�سقط

32.9North Batinah%6707451415الباطنة �سمال

11.8South Batinah%224285509الباطنة جنوب

1.8Musandam%364177م�سندم

4.9Al-Buraimi%100109209الربميي

8.3Dhahira%167188355الظاهرة

9.6Dakhiliya%213202415الداخلية

8.9North Sharqiya%194189383ال�سرقية �سمال

9.6South Sharqiya%194221415ال�سرقية جنوب

1.7Wosta%423375الو�سطى

3.2Dhofar%6574139ظفار

0.5None%51722غري حمدد

100.0Total%204722584305املجموع

Table (8-2) جدول

طلبة ال�صمان االجتماعي املتقدمون ح�صب املنطقة التعليمية والنوع

Social welfare applicants with preferences according to region and gender

املنطقة التعليمية
ذكور

Male
اإناث

Female

Total    املجموع

Region العدد

Number
الن�صبة

Percentage
6.7Muscat%132143275م�سقط

32.5North Batinah%6437051348الباطنة �سمال

11.9South Batinah%214280494الباطنة جنوب

1.8Musandam%364076م�سندم

4.8Al-Buraimi%97102199الربميي

8.3Dhahira%165179344الظاهرة

9.9Dakhiliya%211200411الداخلية

9.1North Sharqiya%190185375ال�سرقية �سمال

9.7South Sharqiya%190211401ال�سرقية جنوب

1.8Wosta%413374الو�سطى

3.2Dhofar%6469133ظفار

0.3None%21214غري حمدد

100.0Total%198521594144املجموع
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Table (9-2) جدول

طلبة ال�صمان االجتماعي احلا�صلون على عرو�ض ح�صب املنطقة التعليمية والنوع

Social welfare applicants with offers according  to region and gender

املنطقة التعليمية
ذكور

Male
اإناث

Female

Total    املجموع

Region العدد

Number
الن�صبة

Percentage
5.6Muscat%5561116م�سقط

27.1North Batinah%266289555الباطنة �سمال

11.7South Batinah%107132239الباطنة جنوب

1.3Musandam%101727م�سندم

4.9Al-Buraimi%5051101الربميي

8.7Dhahira%8693179الظاهرة

9.2Dakhiliya%9296188الداخلية

11.6North Sharqiya%122115237ال�سرقية �سمال

13.1South Sharqiya%144124268ال�سرقية جنوب

1.8Wosta%241337الو�سطى

4.6Dhofar%514394ظفار

0.4None%279غري حمدد

100.0Total%100910412050املجموع

Table (10-2) جدول

طلبة ال�صمان االجتماعي املعتمدون ح�صب املنطقة التعليمية والنوع

Social welfare applicants with acceptances according to region and gender

املنطقة التعليمية
ذكور

Male
اإناث

Female

Total    املجموع

Region العدد

Number
الن�صبة

Percentage
5.8Muscat%5460114م�سقط

27.1North Batinah%258271529الباطنة �سمال

11.7South Batinah%102127229الباطنة جنوب

1.2Musandam%91423م�سندم

5.0Al-Buraimi%484997الربميي

8.8Dhahira%8289171الظاهرة

9.3Dakhiliya%9191182الداخلية

11.6North Sharqiya%118108226ال�سرقية �سمال

12.8South Sharqiya%135115250ال�سرقية جنوب

1.6Wosta%211132الو�سطى

4.7Dhofar%484391ظفار

0.4None%268غري حمدد

100.0Total%9689841952املجموع
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Table (11-2) جدول

طلبة ال�صمان االجتماعي املقبولون ح�صب املنطقة التعليمية والنوع

Enrolled social welfare applicants according to region and gender

املنطقة التعليمية
ذكور

Male
اإناث

Female

Total    املجموع

Region العدد

Number
الن�صبة

Percentage
6.0Muscat%5259111م�سقط

27.3North Batinah%250258508الباطنة �سمال

11.9South Batinah%100122222الباطنة جنوب

1.1Musandam%81220م�سندم

5.0Al-Buraimi%464692الربميي

8.7Dhahira%7784161الظاهرة

9.3Dakhiliya%8885173الداخلية

11.9North Sharqiya%116105221ال�سرقية �سمال

12.2South Sharqiya%126101227ال�سرقية جنوب

1.5Wosta%171027الو�سطى

4.7Dhofar%474188ظفار

0.4None%268غري حمدد

100.0Total%9299291858املجموع

Table (12-2) جدول

الن�صبة املئوية لطلبة ال�صمان االجتماعي املقبولني من منطقة تعليمية ما اإىل املتقدمني من تلك املنطقة التعليمية

 Percentage of enrolled social welfare applicants from a certain region to the total number of social welfare
 applicants with preferences from that region

املنطقة التعليمية 

املتقدمون

 Applicants with
preferences

املقبولون

 Enrolled
 Applicants

ن�صبة املقبولني من املتقدمني

 Percentage of enrolled applicants from
applicants with preferences

Region

66.2Dhofar%13388ظفار

58.9North Sharqiya%375221ال�سرقية �سمال

56.6South Sharqiya%401227ال�سرقية جنوب

46.8Dhahira%344161الظاهرة

46.2Al-Buraimi%19992الربميي

44.9South Batinah%494222الباطنة جنوب

42.1Dakhiliya%411173الداخلية

40.4Muscat%275111م�سقط

37.7North Batinah%1348508الباطنة �سمال

36.5Wosta%7427الو�سطى

26.3Musandam%7620م�سندم
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Table (13-2) جدول

طلبة ال�صمان االجتماعي املقبولون ح�صب العمر والنوع

Enrolled social welfare applicants according to age and gender

العمر
ذكور

Male
اإناث

Female
املجموع

TotalAge

1611216

1735367117

18511638114918

1923015938919

20733911220

2151247521

2217143122

235111623

24671324

9299291858Totalاملجموع

Table (14-2) جدول

طلبة ال�صمان االإجتماعي امل�صجلون واملقبولون ح�صب نوع ال�صهادة والنوع

Applications and enrollment for social welfare applicants according to certificate type and gender

نوع ال�صهادة

امل�صجلون

 Applicants
املقبولون

Enrolled applicantsType of certificate
ذكور

Male
اإناث

Female
املجموع

Total
ذكور

Male
اإناث

Female
املجموع

Total
 2022221142339159161831General Examinationال�سهادة العامة

 505505Islamic instituteمعاهد العلوم الإ�سالمية

 000000Technical Royal Guardاحلر�س التقنية

000000Bilingual schoolsمدار�س ثنائية اللغة

 20476791322Internationalال�سهادات الدولية

2047225843059299291858Totalاملجموع
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اجلزء الثالث: طلبة الدخل املحدود للعام اجلامعي 2009/2008 م

Chapter Three: Low income applicants in the academic year 2008/2009

Table (1-3) جدول

طلبة الدخل املحدود وفقا ملراحل عملية القبول

Low income applicants according to HEAC registration stages

احلالة
ذكور

Male
اإناث

Female
املجموع

TotalStatus

144511441228863Applicantsامل�سجلون

136971399227689Applicants with preferencesاملتقدمون

427425906864Applicants with offersاحلا�سلون على عرو�س

94231140220825Applicants without offersغري احلا�سلني على عرو�س

 121631275224915Passed (general certificate examination) applicantsالناجحون يف ال�سهادة العامة

 227716343911Failed (general certificate examination)الرا�سبون يف ال�سهادة العامة
applicants

415624886644Applicants with acceptancesاملعتمدون

404423826426Enrolled applicantsاملقبولون

86.3Applicants as % of passed applicants%88.5%84.2%ن�سبة الناجحني من امل�سجلني

22.3Applicants who enrolled  as % of all applicants%16.5%28.0%ن�سبة املقبولني من امل�سجلني 

 23.2Applicants who enrolled as % of all applicants%17.0%29.5%ن�سبة املقبولني من املتقدمني
with preferences

  Figure (1-3) صكل�

اأعداد طلبة الدخل املحدود وفقا ملراحل عملية القبول

Low income applicants according to HEAC registration stages
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Table (2-3) جدول

طلبة الدخل املحدود املعتمدون ح�صب برامج النفقة احلكومية والنوع  

 Low income applicants with acceptances according to public funded programs and gender

برامج النفقة احلكومية
ذكور

Male
اإناث

Female

     Total  املجموع

Public funded programs العدد

Number
الن�صبة

Percentage

Public HEIsموؤ�ص�صات التعليم العايل احلكومية

14.4Sultan Qaboos University%529427956جامعة ال�سلطان قابو�س

16.4Colleges of Applied Science%6524361088كليات العلوم التطبيقية

,Institutes of Health Science 4.9%102223325معاهد العلوم ال�سحية والتمري�س وال�سيدلة
 Nursing and Pharmacy

1.3Institute of Shari’a Sciences%513384معهد العلوم ال�سرعية

48.7Higher Colleges of Technology%23508893239الكليات التقنية

85.7Total%368420085692املجموع

Internal scholarshipsبعثات داخلية

11.6Low income%374398772دخل حمدود

0.2Full Public%11516كاملة عامة

1.2Partial Public%522779جزئية عامة

13.0Total%427440867املجموع

Internal grantsمنح داخلية

0.2Partial%6511جزئية 

0.2Public%61016عامة

0.4Total%121527املجموع

External scholarshipsبعثات خارجية

0.4Full%26228كاملة

0.2Partial%2911جزئية

0.6Total%281139املجموع

External grantsمنح خارجية

0.2Full%3811كاملة

0.1Partial%268جزئية

0.3Total%51419املجموع

100.0Grand Total%415624886644املجموع الكلي
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Table (3-3) جدول

طلبة الدخل املحدود املقبولون ح�صب برامج النفقة احلكومية والنوع  

Enrolled low income applicants according to public funded programs and gender

برامج النفقة احلكومية
ذكور

Male
اإناث

Female

Total    املجموع

Public funded programs العدد

Number
الن�صبة

Percentage

Public HEIsموؤ�ص�صات التعليم العايل احلكومية

14.8Sultan Qaboos University%525424949جامعة ال�سلطان قابو�س

16.8Colleges of Applied Science%6454321077كليات العلوم التطبيقية
معاهد العلوم ال�سحية والتمري�س 

وال�سيدلة

102223325%5.1 Institutes of Health Science,
 Nursing and Pharmacy

1.3Institute of Shari’a Sciences%503383معهد العلوم ال�سرعية

49.6Higher Colleges of Technology%23208663186الكليات التقنية

87.6Total%364219785620املجموع

Internal scholarshipsبعثات داخلية

10.4Low income%327342669دخل حمدود

0.2Full Public%11516كاملة عامة

0.6Partial Public%291039جزئية عامة

11.2Total%357367724املجموع

Internal grantsمنح داخلية

0.2Partial%6511جزئية 

0.2Public%6915عامة

0.4Total%121426املجموع

External scholarshipsبعثات خارجية

0.4Full%26228كاملة

0.1Partial%279جزئية

0.5Total%28937املجموع

External grantsمنح خارجية

0.2Full%3811كاملة

0.1Partial%268جزئية

0.3Total%51419املجموع

100.0Grand Total%404423826426املجموع الكلي
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 Figure (2-3) صكل�

التوزيع الن�صبي لطلبة الدخل املحدود املقبولني ح�صب برامج النفقة احلكومية

 Percentage of low income enrolled applicants according to public funded programs
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Table (4-3) جدول

طلبة الدخل املحدود املقبولون يف البعثات الداخلية* ح�صب املوؤ�ص�صة التعليمية والنوع

Distribution of enrolled low income applicants at internal scholarships* according to HEIs and gender

املوؤ�ص�صة التعليمية
ذكور

Male
اإناث

Female

Total    املجموع

HEI العدد

Number
الن�صبة

Percentage

  11.7Nizwa University%414485جامعة نزوى

11.2Sohar  University%394281جامعة �سحار

10.1International Maritime College Oman%551873كلية عمان البحرية الدولية

8.4Dhofar University%293261جامعة ظفار

6.6International College of Engineering & Management%222648الكلية الدولية للهند�سة والإدارة

6.0Caledonian College of Engineering%212243كلية كاليدونيان الهند�سية

5.4Majan College%221739كلية جمان

4.7Modern College of Business and Science%171734الكلية احلديثة للتجارة والعلوم

4.0Al- Buraimi College%151429كلية الربميي

3.6Bayan College%141226كلية البيان

3.5Oman Medical College%52025كلية عمان الطبية

3.3College of Banking and Financial Studies%131124كلية الدرا�سات املالية وامل�سرفية 

 3.0Waljat Colleges of  Applied Science%91322كليات وجلات للعلوم التطبيقية

2.8Oman Dental College%81220كلية عمان لطب الأ�سنان

2.5Middle East College of Information Technology%10818كلية ال�سرق الأو�سط لتقنية املعلومات

  2.3Oman Tourism College%8917كلية عمان لل�سياحة

2.1Muscat College%7815كلية م�سقط

1.9Gulf College%5914كلية اخلليج

1.8Mazoon College%01313كلية مزون

1.5Oman College of   Management and Technology%7411كلية عمان لالإدارة والتكنولوجيا

1.4Scientific College of Design%5510الكلية العلمية للت�سميم

 1.1Sur University College%448كلية �سور اجلامعية

 1.0Al-Zahra College for Women%077كلية الزهراء للبنات

0.1German University of Technology in Oman%101اجلامعة الأملانية للتكنولوجيا يف عمان

100.0Total%357367724املجموع

Low income scholarships، full public internal scholarships and partial public internal scholarships *   * بعثات الدخل املحدود و البعثات الداخلية الكاملة العامة واجلزئية العامة



53

Table (5-3) جدول

طلبة الدخل املحدود املقبولون ح�صب التخ�ص�ض العام والنوع

Enrolled low income applicants according to major and gender

التخ�ص�ض العام
ذكور

Male
اإناث

Female

Total    املجموع

Major العدد

Number
الن�صبة

Percentage

30.1Engineering%16632731936هند�سة

17.6Science%5895401129علوم

13.8Foundation Year%567317884�سنة تاأ�سي�سية

12.3Information Technology%442349791تقنية املعلومات

 7.1Medicine and Health%160295455طب وعلوم �سحية

6.1Business Administration%177215392علوم اإدارية

4.5Social Studies/Art%120170290اآداب/علوم اإن�سانية

4.0Education%145115260تربية

2.3Sharyaa and Law%9655151حقوق و�سريعة

1.9Agriculture & Marine&Vat%6753120علوم زراعية وبحرية وبيطرة

0.3Archive%18018الأر�سفة

100.0Total%404423826426املجموع

Figure (3-3) صكل�

طلبة الدخل املحدود املقبولون ح�صب التخ�ص�ض العام والنوع

Enrolled low income applicants according to major and gender
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Table (6-3) جدول

طلبة الدخل املحدود املقبولون ح�صب املوؤهل الدرا�صي والنوع

Enrolled low income applicants according to qualification and gender

ا�صم املوؤهل
ذكور

Male
اإناث

Female

Total    املجموع

Qualification العدد

Number
الن�صبة

Percentage
84.5Degree%360418235427بكالوريو�س

Diploma 15.5%440559999دبلوم

100.0Total%404423826426املجموع

Figure (4-3) صكل�

طلبة الدخل املحدود املقبولون ح�صب املوؤهل الدرا�صي

 Enrolled low income applicants according to qualification
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Table (7-3) جدول

طلبة الدخل املحدود امل�صجلون ح�صب املنطقة التعليمية والنوع

Low income applicants according to region and gender

املنطقة التعليمية
ذكور

Male
اإناث

Female

Total    املجموع

Region العدد

Number
الن�صبة

Percentage
12.1Muscat%160718853492م�سقط

25.3North Batinah%381134957306الباطنة �سمال

14.1South Batinah%204320194062الباطنة جنوب

1.2Musandam%181164345م�سندم

2.1Al-Buraimi%322291613الربميي

7.2Dhahira%104010222062الظاهرة

13.5Dakhiliya%198719153902الداخلية

8.0North Sharqiya%111411802294ال�سرقية �سمال

7.9South Sharqiya%116611092275ال�سرقية جنوب

0.6Wosta%11565180الو�سطى

7.5Dhofar%99311832176ظفار

0.5None%7284156غري حمدد

100.0Total%144511441228863املجموع

Table (8-3) جدول

طلبة الدخل املحدود املتقدمون ح�صب املنطقة التعليمية والنوع

Low income applicants with preferences according to region and gender

املنطقة التعليمية
ذكور

Male
اإناث

Female

Total    املجموع

Region العدد

Number
الن�صبة

Percentage
11.9Muscat%151517903305م�سقط

24.8North Batinah%347033886858الباطنة �سمال

14.2South Batinah%195719843941الباطنة جنوب

1.2Musandam%176162338م�سندم

2.1Al-Buraimi%303281584الربميي

7.3Dhahira%101810012019الظاهرة

13.8Dakhiliya%194518763821الداخلية

8.1North Sharqiya%108711642251ال�سرقية �سمال

8.0South Sharqiya%112510862211ال�سرقية جنوب

0.7Wosta%11565180الو�سطى

7.6Dhofar%95011442094ظفار

0.3None%365187غري حمدد

100.0Total%136971399227689املجموع
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Table (9-3) جدول

طلبة الدخل املحدود احلا�صلون على عرو�ض ح�صب  املنطقة التعليمية والنوع

Low income applicants with offers according to region and gender

املنطقة التعليمية
ذكور

Male
اإناث

Female

Total    املجموع

Region العدد

Number
الن�صبة

Percentage
7.1Muscat%258227485م�سقط

19.6North Batinah%8355131348الباطنة �سمال

14.3South Batinah%585399984الباطنة جنوب

0.9Musandam%293160م�سندم

2.0Al-Buraimi%9145136الربميي

8.5Dhahira%367215582الظاهرة

12.8Dakhiliya%496384880الداخلية

9.8North Sharqiya%421253674ال�سرقية �سمال

11.7South Sharqiya%535265800ال�سرقية جنوب

0.7Wosta%45550الو�سطى

12.1Dhofar%595233828ظفار

0.5None%172037غري حمدد

100.0Total%427425906864املجموع

Table (10-3) جدول

طلبة الدخل املحدود املعتمدون ح�صب املنطقة التعليمية والنوع

Low income applicants with acceptances according to region and gender

املنطقة التعليمية
ذكور

Male
اإناث

Female

Total    املجموع

Region العدد

Number
الن�صبة

Percentage

7.1Muscat%254216470م�سقط

19.6North Batinah%8044981302الباطنة �سمال

14.2South Batinah%563380943الباطنة جنوب

0.8Musandam%253055م�سندم

2.0Al-Buraimi%8842130الربميي

8.6Dhahira%362210572الظاهرة

13.0Dakhiliya%493374867الداخلية

10.0North Sharqiya%418244662ال�سرقية �سمال

11.5South Sharqiya%514251765ال�سرقية جنوب

0.7Wosta%41546الو�سطى

12.0Dhofar%578221799ظفار

0.5None%161733غري حمدد

100.0Total%415624886644املجموع
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Table (11-3) جدول

طلبة الدخل املحدود املقبولون ح�صب املنطقة التعليمية والنوع

Enrolled low income applicants according to region and gender

املنطقة التعليمية
ذكور

Male
اإناث

Female

Total    املجموع

Region العدد

Number
الن�صبة

Percentage
7.1Muscat%248209457م�سقط

19.3North Batinah%7674731240الباطنة �سمال

14.2South Batinah%546366912الباطنة جنوب

0.7Musandam%222143م�سندم

1.9Al-Buraimi%8539124الربميي

8.7Dhahira%360203563الظاهرة

13.3Dakhiliya%490363853الداخلية

10.0North Sharqiya%407237644ال�سرقية �سمال

11.4South Sharqiya%499234733ال�سرقية جنوب

0.7Wosta%39544الو�سطى

12.2Dhofar%566216782ظفار

0.5None%151631غري حمدد

100.0Total%404423826426املجموع
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Table (12-3) جدول

الن�صبة املئوية لطلبة الدخل املحدود املقبولني من منطقة تعليمية ما اإىل املتقدمني من تلك املنطقة التعليمية

 Percentage of enrolled low income applicants from a certain region to the total number of  low income
applicants with preferences from that region

املنطقة التعليمية 

املتقدمون

 Applicants with
preferences

املقبولون

 Enrolled
Applicants

ن�صبة املقبولني من املتقدمني

 Percentage of enrolled applicants from
applicants with preferences

Region

37.3Dhofar%2094782ظفار

33.2South Sharqiya%2211733ال�سرقية جنوب

28.6North Sharqiya%2251644ال�سرقية �سمال

27.9Dhahira%2019563الظاهرة

24.4Wosta%18044الو�سطى

23.1South Batinah%3941912الباطنة جنوب

22.3Dakhiliya%3821853الداخلية

21.2Al-Buraimi%584124الربميي

18.1North Batinah%68581240الباطنة �سمال

13.8Muscat%3305457م�سقط

12.7Musandam%33843م�سندم

Table (13-3) جدول

طلبة الدخل املحدود املقبولون ح�صب العمر والنوع

Enrolled low income applicants according to age and gender

العمر
ذكور

Male
اإناث

Female
املجموع

TotalAge

1621913335216

1726821817449917

18792910818

19760311107119

202085326120

2142206221

2212322

2320223

2451176824

404423826426Totalاملجموع
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Table (14-3) جدول

طلبة الدخل املحدود امل�صجلون واملقبولون ح�صب نوع ال�صهادة والنوع

Applications and enrollment for low income applicants according to certificate type and gender

نوع ال�صهادة

امل�صجلون

 Applicants
املقبولون

Enrolled applicantsType of certificate
ذكور

Male
اإناث

Female
املجموع

Total
ذكور

Male
اإناث

Female
املجموع

Total

 142381416828406398923426331General Examinationال�سهادة العامة

 5205227027Islamic instituteمعاهد العلوم الإ�سالمية

 808606Technical Royal Guardاحلر�س التقنية

123011Bilingual schoolsمدار�س ثنائية اللغة

 152242394223961Internationalال�سهادات الدولية

144511441228863404423826426Totalاملجموع
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اجلزء الرابع: الطلبة العمانيون من خارج ال�صلطنة للعام اجلامعي 2009/2008 م

Chapter Four:  Omani applicants studying abroad for the academic year 2008/2009

 Table (1-4) جدول

الطلبة العمانيون من خارج ال�صلطنة وفقا ملراحل عملية القبول

Omani applicants studying abroad according to HEAC registration stages

احلالة
ذكور

Male
اإناث

Female
املجموع

TotalStatus

285315600Applicantsامل�سجلون

164180344Applicants with preferencesاملتقدمون

101111212Applicants with offersاحلا�سلون على عرو�س

6369132Applicants without offersغري احلا�سلني على عرو�س

 266293559Passed in Certificate equivalent to the (generalالناجحون يف ما يعادل ال�سهادة العامة
certificate examination) applicants 

الطلبة الذين مل يتم معادلة 

�سهاداتهم بال�سهادة العامة
112Not approved Certificates

96101197Applicants with acceptancesاملعتمدون

8889177Enrolled applicantsاملقبولون

93.2Applicants as % of passed applicants%93.0%93.3%ن�سبة الناجحني من امل�سجلني

29.5Applicants who enrolled  as % of all applicants%28.3%30.9%ن�سبة املقبولني من امل�سجلني 

 51.5Applicants who enrolled as % of all applicants%49.4%53.7%ن�سبة املقبولني من املتقدمني
with preferences

Figure (1-4) صكل�

اأعداد الطلبة العمانيون من خارج ال�صلطنة وفقا ملراحل عملية القبول

Omani applicants studying abroad according to HEAC registration stages
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Table (2-4) جدول

الطلبة العمانيون من خارج ال�صلطنة املعتمدون ح�صب برامج النفقة احلكومية والنوع  

Omani  applicants studying abroad who accepted offers according to public funded programs and gender

برامج النفقة احلكومية
ذكور

Male
اإناث

Female

Total    املجموع

Public funded programs العدد

Number
الن�صبة

Percentage
Public HEIsموؤ�ص�صات التعليم العايل احلكومية

33.0Sultan Qaboos University%382765جامعة ال�سلطان قابو�س

13.2Colleges of Applied Science%91726كليات العلوم التطبيقية

معاهد العلوم ال�سحية والتمري�س 

وال�سيدلة

011%0.5 Institutes of Health Science, Nursing
 and Pharmacy

0.0Institute of Shari’a Sciences%000معهد العلوم ال�سرعية

18.3Higher Colleges of Technology%211536الكليات التقنية

65.0Total%6860128املجموع

Internal scholarshipsبعثات داخلية

7.6Social welfare%6915�سمان اجتماعي

9.6Low income%61319دخل حمدود

2.5Full Public%235كاملة عامة

1.1Partial Public%202جزئية عامة

20.8Total%162541املجموع

Internal grantsمنح داخلية

0.5Full%101كاملة 

1.0Partial%112جزئية 

1.0Public%202عامة

2.5Total%415املجموع

External scholarshipsبعثات خارجية

4.1Full%448كاملة

0.5Partial%101جزئية

4.6Total%549املجموع

External grantsمنح خارجية

1.5Full%033كاملة

5.6Partial%3811جزئية

7.1Total%31114املجموع

100.0Grand Total%96101197املجموع الكلي
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Table (3-4) جدول

الطلبة العمانيون من خارج ال�صلطنة املقبولون ح�صب برامج النفقة احلكومية والنوع  

Enrolled Omani  applicants studying abroad according to public funded programs and gender

برامج النفقة احلكومية
ذكور

Male
اإناث

Female

Total    املجموع

Public funded programs العدد

Number
الن�صبة

Percentage
Public HEIsموؤ�ص�صات التعليم العايل احلكومية

33.3Sultan Qaboos University%372259جامعة ال�سلطان قابو�س

13.0Colleges of Applied Science%71623كليات العلوم التطبيقية

معاهد العلوم ال�سحية والتمري�س 

وال�سيدلة

011%0.6 Institutes of Health Science, Nursing
 and Pharmacy

0.0Institute of Shari’a Sciences%000معهد العلوم ال�سرعية

18.1Higher Colleges of Technology%191332الكليات التقنية

65.0Total%6352115املجموع

Internal scholarshipsبعثات داخلية

8.5Social welfare%6915�سمان اجتماعي

10.2Low income%61218دخل حمدود

2.2Full Public%224كاملة عامة

0.0Partial Public%000جزئية عامة

20.9Total%142337املجموع

Internal grantsمنح داخلية

0.6Full%101كاملة 

1.1Partial%112جزئية 

0.6Public%101عامة

2.3Total%314املجموع

External scholarshipsبعثات خارجية

4.5Full%448كاملة

0.6Partial%101جزئية

5.1Total%549املجموع

External grantsمنح خارجية

1.1Full%022كاملة

5.6Partial%3710جزئية

6.7Total%3912املجموع

100.0Grand Total%8889177املجموع الكلي
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 Figure (2-4) صكل�

التوزيع الن�صبي للطلبة العمانيني من خارج ال�صلطنة املقبولني ح�صب برامج النفقة احلكومية

Percentage of enrolled Omani  applicants studying abroad according to public funded programs

Table (4-4) جدول

الطلبة العمانيون من خارج ال�صلطنة املقبولون يف البعثات الداخلية ح�صب املوؤ�ص�صة التعليمية والنوع

Distribution of enrolled Omani applicants studying abroad at internal scholarships according to HEIs and gender

املوؤ�ص�صة التعليمية
ذكور

Male
اإناث

Female

Total    املجموع

HEI العدد

Number
الن�صبة

Percentage

27.1Nizwa University%4610جامعة نزوى

13.5Al- Buri College%145كلية الربميي

10.8Oman Medical College%224كلية عمان الطبية

8.1Sohar  University%123جامعة �سحار

& International College of Engineering 8.1%303الكلية الدولية للهند�سة والدارة
Management

5.4College of Banking and Financial Studies%022كلية الدرا�سات املالية وامل�سرفية 

5.4Scientific College of Design%022الكلية العلمية للت�سميم

5.4Majan College%112كلية جمان

2.7International Maritime College Oman%101كلية عمان البحرية الدولية

2.7Modern College of Business and Science%011الكلية احلديثة للتجارة والعلوم

2.7Muscat College%011كلية م�سقط

2.7Caledonian College of Engineering%011كلية كاليدونيان الهند�سية

Oman College of Management and 2.7%101كلية عمان لالإدارة والتكنولوجيا
Technology

2.7Dhofar University%011جامعة ظفار

100.0Total%142337املجموع

%65.0

%23.2

%11.8

Public HEIs

Internal scholarships and grants

External scholarships and grants

مؤسسات التعليم العالي احلكومية

بعثات ومنح داخلية

بعثات ومنح خارجية
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 Table (5-4) جدول

الطلبة العمانيون من خارج ال�صلطنة املقبولون ح�صب التخ�ص�ض العام والنوع

Enrolled Omani applicants studying abroad according to major and gender

التخ�ص�ض العام
ذكور

Male
اإناث

Female

Total    املجموع

Major العدد

Number
الن�صبة

Percentage

29.4Engineering%341852هند�سة

17.0Business Administration%102030علوم اإدارية

10.7Science%12719علوم

 9.6Medicine and Health%61117طب وعلوم �سحية

7.3Education%7613تربية

7.3Foundation Year%5813�سنة تاأ�سي�سية

6.8Information Technology%4812تقنية املعلومات

5.1Sharyaa and Law%459حقوق و�سريعة

4.5Social Studies/Art%358اآداب/علوم اإن�سانية

2.3Agriculture & Marine&Vat%314علوم زراعية وبحرية وبيطرة

100.0Total%8889177املجموع

 Figure (3-4) صكل�

الطلبة العمانيون من خارج ال�صلطنة املقبولون ح�صب التخ�ص�ض العام والنوع

 Enrolled Omani applicants studying abroad according to major and gender
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Table (6-4) جدول

الطلبة العمانيون من خارج ال�صلطنة املقبولون ح�صب املوؤهل الدرا�صي والنوع

Enrolled Omani applicants studying abroad according to qualification and gender

ا�صم املوؤهل
ذكور

Male
اإناث

Female

Total    املجموع

Qualification العدد

Number
الن�صبة

Percentage
79.7Degree%7566141بكالوريو�س

Diploma 20.3%132336دبلوم

100.0Total%8889177املجموع

Figure (4-4) صكل�

الطلبة العمانيون من خارج ال�صلطنة املقبولون ح�صب املوؤهل الدرا�صي 

 Enrolled Omani applicants studying abroad according to qualification

Table (7-4) جدول

الطلبة العمانيون من خارج ال�صلطنة املقبولون ح�صب العمر والنوع

Enrolled Omani applicants studying abroad according to age and gender

العمر
ذكور

Male
اإناث

Female
املجموع

TotalAge

1600016

1717102717

18534710018

1924619

20371020

2113122521

2203322

2301123

2405524

8889177Totalاملجموع

Degree 
%79.7

بكالوريوس

Diploma 
%20.3

دبلوم
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Table (8-4) جدول

الطلبة العمانيون من خارج ال�صلطنة امل�صجلون واملقبولون ح�صب نوع ال�صهادة والنوع

 Applicants and enrolled applicants for Omani applicants studying abroad according to certificate type and gender

نوع ال�صهادة

امل�صجلون

 Applicants
املقبولون

Enrolled applicantsType of certificate
ذكور

Male
اإناث

Female
املجموع

Total
ذكور

Male
اإناث

Female
املجموع

Total

AS - A Level191938336AS-A Level

AP8412000AP

IB9615202IB

 * 2492865358386169Others�سهادات اأخرى *

2853156008889177Totalاملجموع

 *  GCE from other countries or equivalent.                                                                                                                ال�سهادات العامة اأو ما يعادلها من خمتلف الدول *

Table (9-4) جدول

الطلبة العمانيون من خارج ال�صلطنة امل�صجلون ح�صب الدولة والنوع  

Omani  applicants studying abroad according to country and gender

الدولة
ذكور

Male
اإناث

Female

Total    املجموع

Country العدد

Number
الن�صبة

Percentage

GCC Countriesدول جمل�ض التعاون
83.7United Arab Emirates%235267502الإمارات العربية املتحدة

1.8Saudi Arabia%8311اململكة العربية ال�سعودية

1.1Kuwait%257الكويت

1.8Qatar%4711قطر

0.8Bahrain%235البحرين

89.2Total%251285536املجموع

Arabic Countriesالدول العربية
0.16Algeria%101اجلزائر

0.16Sudan%011ال�سودان

0.51Jordan%213الأردن

0.51Egypt%213جمهورية م�سر العربية

0.16Yemen%101اليمن

1.5Total%639املجموع

Foreign  Countriesالدول االأجنبية 
3.5United Kingdom%15621اململكة املتحدة

5.8Other Countries%132135اأخرى

9.3Total%282755املجموع

100.0Grand Total%285315600املجموع الكلي
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Table (10-4) جدول

الطلبة العمانيون من خارج ال�صلطنة املتقدمون ح�صب الدولة والنوع  

Omani  applicants studying abroad with preferences  according to country and gender

الدولة
ذكور

Male
اإناث

Female

Total    املجموع

Country العدد

Number
الن�صبة

Percentage

GCC Countriesدول جمل�ض التعاون

81.4United Arab Emirates%129151280الإمارات العربية املتحدة

2.6Saudi Arabia%639اململكة العربية ال�سعودية

1.2Kuwait%224الكويت

2.6Qatar%369قطر

1.2Bahrain%224البحرين

89.0Total%142164306املجموع

Arabic Countriesالدول العربية

0.3Algeria%101اجلزائر

0.3Sudan%011ال�سودان

0.9Jordan%213الأردن

0.5Egypt%202جمهورية م�سر العربية

0.0Yemen%000اليمن

2.0Total%527املجموع

Foreign   Countriesالدول االأجنبية 

4.1United Kingdom%10414اململكة املتحدة

4.9Other Countries%71017اأخرى

9.0Total%171431املجموع

100.0Grand Total%164180344املجموع الكلي
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Table (11-4) جدول

الطلبة العمانيون من خارج ال�صلطنة احلا�صلون على عرو�ض ح�صب الدولة والنوع  

Omani  applicants studying abroad with offers according to country and gender

الدولة
ذكور

Male
اإناث

Female

Total    املجموع

Country العدد

Number
الن�صبة

Percentage

GCC Countriesدول جمل�ض التعاون

81.6United Arab Emirates%7796173الإمارات العربية املتحدة

4.3Saudi Arabia%639اململكة العربية ال�سعودية

1.4Kuwait%123الكويت

2.4Qatar%235قطر

0.9Bahrain%112البحرين

90.6Total%87105192املجموع

Arabic Countriesالدول العربية

0.5Algeria%101اجلزائر

0Sudan%000ال�سودان

0Jordan%000الأردن

0.9Egypt%202جمهورية م�سر العربية

0Yemen%000اليمن

1.4Total%303املجموع

Foreign   Countriesالدول االأجنبية 

2.3United Kingdom%415اململكة املتحدة

5.7Other Countries%7512اأخرى

8.0Total%11617املجموع

100.0Grand Total%101111212املجموع الكلي
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Table (12-4) جدول

الطلبة العمانيون من خارج ال�صلطنة املعتمدون ح�صب الدولة والنوع  

Omani  applicants studying abroad who accepted offer according to country and gender

الدولة
ذكور

Male
اإناث

Female

Total    املجموع

Country العدد

Number
الن�صبة

Percentage

GCC Countriesدول جمل�ض التعاون

81.7United Arab Emirates%7487161الإمارات العربية املتحدة

4.6Saudi Arabia%639اململكة العربية ال�سعودية

1.0Kuwait%112الكويت

2.0Qatar%134قطر

1.0Bahrain%112البحرين

90.4Total%8395178املجموع

Arabic Countriesالدول العربية

0.5Algeria%101اجلزائر

0.0Sudan%000ال�سودان

0.0Jordan%000الأردن

1.0Egypt%202جمهورية م�سر العربية

0.0Yemen%000اليمن

1.5Total%303املجموع

Foreign  Countriesالدول االأجنبية 

2.0United Kingdom%314اململكة املتحدة

6.1Other Countries%7512اأخرى

8.1Total%10616املجموع

100.0Grand Total%96101197املجموع الكلي
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Table (13-4) جدول

الطلبة العمانيون من خارج ال�صلطنة املقبولون ح�صب الدولة والنوع  

Enrolled Omani  applicants studying abroad according to country and gender

الدولة
ذكور

Male
اإناث

Female

Total    املجموع

Country العدد

Number
الن�صبة

Percentage
GCC Countriesدول جمل�ض التعاون

81.4United Arab Emirates%6777144الإمارات العربية املتحدة

5.1Saudi Arabia%639اململكة العربية ال�سعودية

0.0Kuwait%000الكويت

1.7Qatar%123قطر

1.1Bahrain%112البحرين

89.3Total%7583158املجموع

Arabic Countriesالدول العربية
0.6Algeria%101اجلزائر

0.0Sudan%000ال�سودان

0.0Jordan%000الأردن

1.1Egypt%202جمهورية م�سر العربية

0.0Yemen%000اليمن

1.7Total%303املجموع

Foreign  Countriesالدول االأجنبية 
2.2United Kingdom%314اململكة املتحدة

6.8Other Countries%7512اأخرى

9.0Total%10616املجموع

100.0Grand Total%8889177املجموع الكلي

Figure (5-4) صكل�

الطلبة العمانيون من خارج ال�صلطنة املقبولون ح�صب الدولة 

 Enrolled Omani  applicants studying abroad according to country

%89.3

%1.7

%9.0

GCC Countries

Arabic Countries

Foreign  Countries

دول مجلس التعاون

الدول العربية

الدول االجنبية
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اجلزء اخلام�ض: مقارنات عامة لبيانات الطلبة للعامني اجلامعيني 2008/2007 م 2009/2008 م

Chapter Five:  General comparisons for applicants data  for the academic
years 2007/2008 and  2008/2009

Table (1-5) جدول

جميع فئات الطلبة العمانيني ح�صب العام اجلامعي ومراحل القبول

  All Omani applicants according to academic year and HEAC registration stages

احلالة

2008/20072009/2008
Status ذكور

Male
اإناث

Female
املجموع

Total
ذكور

Male
اإناث

Female
املجموع

Total

219762563147607246542493049584Applicantsامل�سجلون 

Public Funded Programs  النفقة احلكومية

201702416344333229052378246687Applicants with preferencesاملتقدمون

86286466150948712636015072Applicants with offersاحلا�سلون على عرو�س

84306318147488487613614623Applicants with acceptancesاملعتمدون

82056087142928260590814168Enrolled applicantsاملقبولون

Applicants who enrolled  as % of all 28.6%23.7%33.5%30.0%23.7%37.3%ن�سبة املقبولني من امل�سجلني
applicants

Applicants who enrolled as % of all 30.3%24.8%36.1%32.2%25.2%40.7%ن�سبة املقبولني من املتقدمني
applicants with preferences

Self Payment Programsالنفقة اخلا�صة 

Applicants with preferences through 85116492500180623694175املتقدمون من خالل املركز
HEAC

8511649250086116852546Applicants with offersاحلا�سلون على عرو�س 

234590824150383533Applicants with acceptancesاملعتمدون

3192242226Enrolled applicantsاملقبولون

Applicants who enrolled as % of all 0.6%0.9%0.2%1.0%1.2%0.35%ن�سبة املقبولني من املتقدمني
applicants with preferences
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Table (2-5) جدول

املقبولون ح�صب العام اجلامعي و فئات الطلبة والنوع 

  Enrolled applicants according to academic year, applicants category and gender

فئات الطلبة

2008/20072009/2008

Applicants Categories ذكور

Male
اإناث

Female
املجموع

Total
ذكور

Male
اإناث

Female
املجموع

Total

1084102521099299291858Social welfareال�سمان الجتماعي

408725536640404423826426Low incomeالدخل املحدود

303425095543328725975884Othersطلبة اآخرون

82056087142928260590814168Totalاملجموع

Figure (1-5) صكل�

املقبولون ح�صب العام اجلامعي و فئات الطلبة

Enrolled applicants according to academic year and applicants category 

2109

6640

5543

1858

6426

5884

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

Social welfare    

Low income          

Others طلبة آخرون

الدخل احملدود

الضمان االجتماعي

2008\2009 2007\2008

*

*
*

مازال هناك اأعداد مل يتم ت�سمينها يف هذه الإح�سائية اأثناء ا�ستخراج هذا التقرير

At the time the data was extracted from the HEAC electronic database, the system was still in the process of allocating  additional seats
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Table (3-5) جدول

املقبولون ح�صب العام اجلامعي واملوؤهل الدرا�صي والنوع

 Enrolled applicants according to academic year, qualification and gender

املوؤهل

2008/20072009/2008
Qualification ذكور

Male
اإناث

Female
املجموع

Total
ذكور

Male
اإناث

Female
املجموع

Total

Degree 70004410114106971431411285بكالوريو�س

Diploma 120516772882128915942883دبلوم

82056087142928260590814168Totalاملجموع

Figure (2-5) صكل�

املقبولون ح�صب العام اجلامعي واملوؤهل الدرا�صي

Enrolled applicants according to academic year and qualification
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 Table (4-5) جدول

املقبولون ح�صب العام اجلامعي واملنطقة التعليمية  والنوع

Enrolled applicants according to academic year, region and gender

املنطقة التعليمية

2008/20072009/2008
Region ذكور

Male
اإناث

Female
املجموع

Total
ذكور

Male
اإناث

Female
املجموع

Total

103098720179978421839Muscatم�سقط

174712412988150411242628North Batinahالباطنة �سمال

885736162110078731880South Batinahالباطنة جنوب

7548123444589Musandamم�سندم

127130257186124310Al-Buraimiالربميي

66749811656634901153Dhahiraالظاهرة

1003899190210518981949Dakhiliyaالداخلية

72450912337224871209North Sharqiyaال�سرقية �سمال

75347412278384681306South Sharqiyaال�سرقية جنوب

591978661783Wostaالو�سطى

1051453150411224811603Dhofarظفار

84931776059119Noneغري حمدد

82056087142928260590814168Totalاملجموع

Table (5-5) جدول

املقبولون ح�صب العام اجلامعي ونوع ال�صهادة والنوع

 Enrolled applicants according to academic year, certificate type and gender

نوع ال�صهادة

2008/20072009/2008
ذكور

Male
اإناث

Female
املجموع

Total
ذكور

Male
اإناث

Female
املجموع

Total

Type of certificate

 79705952139228063579013853General Examinationال�سهادة العامة

 8808866066Islamic instituteمعاهد العلوم الإ�سالمية

 2202221021Technical Royal Guardاحلر�س التقنية

121325111526Bilingual schoolsمدار�س ثنائية اللغة

 11312223599103202Internationalال�سهادات الدولية

82056087142928260590814168Totalاملجموع
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Table (6-5) جدول

املقبولون ح�صب العام اجلامعي و فئات الطلبة و برامج النفقة احلكومية والنوع

 Enrolled applicants according to academic year, applicants category,  public funded programs and gender

برامج النفقة احلكومية

2008/20072009/2008
Public funded programs ذكور

Male
اإناث

Female
املجموع

Total
ذكور

Male
اإناث

Female
املجموع

Total

All  Omani applicantsجميع الطلبة العمانيني

70464723117696958457311531Public HEIsموؤ�س�سات التعليم العايل احلكومية

101112892300114012032343Internal scholarshipsبعثات داخلية

000283563Internal grantsمنح داخلية

1243616011259171External scholarshipsبعثات خارجية

243963223860External grantsمنح خارجية

82056087142928260590814168Totalاملجموع

Social welfareال�صمان االجتماعي

350192542172153325Public HEIsموؤ�س�سات التعليم العايل احلكومية

72783315607868241610Internal scholarshipsبعثات داخلية

0007613Internal grantsمنح داخلية

707202External scholarshipsبعثات خارجية

000112External grantsمنح خارجية

1084102521099689841952Totalاملجموع

Low incomeالدخل املحدود

375821375895364219785620Public HEIsموؤ�س�سات التعليم العايل احلكومية

282402684357367724Internal scholarshipsبعثات داخلية

000121426Internal grantsمنح داخلية

3623828937External scholarshipsبعثات خارجية

11122351419External grantsمنح خارجية

408725536640404423826426Totalاملجموع

Omani applicants studying abroad  الطلبة العمانيون من خارج ال�صلطنة

62651276352115Public HEIsموؤ�س�سات التعليم العايل احلكومية

133346142337Internal scholarshipsبعثات داخلية

000314Internal grantsمنح داخلية

7411549External scholarshipsبعثات خارجية

5493912External grantsمنح خارجية

871061938889177Totalاملجموع
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