
 

 

 للفرز إلثاني 9102/9191عالن إلمقاعد إلشاغرة ببرإمج مؤسسات إلتعليم إلعالي للعام إلأكاديمي إ  

 للطلبة غير إلمقبولين في إلفرز إلأول

 

 

لفرز إلمقاعد إلدرإس ية لم عن شوإغر 9102/ 9108يسر وزإرة إلتعليم إلعالي، ممثلة بمركز إلقبول إلموحد أأن تعلن لطلبة دبلوم إلتعليم إلعام أأو ما يعادله للعام إلدرإسي 

 إل طالع عليها.   إلذين لم يقبلوإ خالل مرحلة إلفرز إلأول وإلطلبة إلحاصلين على مؤهالت دولية . لذإ يرجى من جميع طلبة دبلوم إلتعليم إلعام أأو ما يعادله.إلثاني

 مع إلعلم ابلأتي :

 إلأول هم إلذين س يتنافسون على إلمقاعد إلشاغرة للفرز إلثاني.فقط إلطلبة غير إلمسكنين في مقعد درإسي من إلفرز  -0

 .، إلتي يس توفوإ شروط إلقبول بهاإلتسجيل وإلتقدم لجميع إلبرإمج إلشاغرة لطلبة إلذين لم يسجلوإ سابقًا،يمكن ل  -9

عادة ترتيب خيارإتهم إلسابقة -3 ضافة إلبرإمج إلشاغرة وترتيبها حسب يمكنهم ، ولكن ل يمكن للطلبة إ   .رغبةإلإ 

درإج في  ،ل دخال إلبرإمج إلشاغرة -4 درإج إلبرانمج فيه. رقم إل ختيارعلى إلطالب إلضغط على زر إ   إلذي يرغب إ 

 

عتبارإً من يوم  م. 92/12/9102 لأحدإوحتى إلساعة إلثانية ظهرإً من يوم  94/12/9102 إلثالاثء علمًا بأأن مرحلة إلتسجيل للفرز إلثاني تبدأأ إ 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 .(تفاصيلها في دليل إلطالبأأوًل: إلبرإمج إلدرإس ية إلتي وردت بدليل إلطالب ول زإلت بعض مقاعدها شاغرة، وبنفس إلشروط إلمعلن عنها سابقاً )يرجى إل طالع على 

 
 

 كليات إلعلوم إلتطبيقية

 إ سم إلبرانمج رمز إلبرانمج إ سم إلبرانمج رمز إلبرانمج

AS001 انث( -)ذكور انث( -)ذكور AS011 بكالوريوس إلتقنية إلحيوية إلتطبيقية )صور( إ   بكالوريوس إل تصال إلجماهيري كلية )نزوى( إ 

AS002 )بكالوريوس إلهندسة كلية )صحار( )ذكور AS013 انث( -)ذكور  بكاوريوس إلتصميم كلية )نزوى( إ 

AS003 )بكالوريوس تقنية إلمعلومات )صحار( )ذكور AS015 انث( -)ذكور  بكالوريوس إدإرة أأعمال كلية )نزوى( إ 

AS004  انث( -)ذكور انث( -)ذكور  AS016 بكالوريوس تقنية إلمعلومات ) صور( إ   بكالوريوس تقنية إلمعلومات )صاللة( إ 

AS005  انث( -)ذكور انث( -)ذكور  AS017 كلية )عبري(بكالوريوس تقنية إلمعلومات  إ   بكالوريوس إدإرة أأعمال كلية )عبري( إ 

AS008 انث( -)ذكور  بكالوريوس إدإرة أأعمال كلية )صاللة( إ 
AS027 )برانمج توطين( 

انث(  محافظة ظفار فقط الباتلط ) إ 
 بكالوريوس إلتربية )كيمياء(  كلية )إلرس تاق(

AS009 انث( -)ذكور  إلجماهيري كلية )صور(بكالوريوس إل تصال  إ 
AS028 )برانمج توطين( 

انث(   محافظة إلوسطى فقط الباتلط )إ 
 فيزايء كلية  )إلرس تاق(  –بكالوريس إلتربية 

AS010 انث( -)ذكور  - - بكالوريوس إل تصال إلجماهيري كلية )صاللة( إ 

 جامعة إلسلطان قابوس

SQ001  انث( -)ذكور انث( -)ذكور  SQ250 كلية إلعلوم إلزرإعية وإلبحرية إ   كلية إل قتصاد وإلعلوم إلس ياس ية إ 

SQ100 )انث انث( SQ500 كلية إلتمريض )إ  نجليزية( )إ   كلية إلتربية )إللغة إل 

SQ150 )انث  كلية إلحقوق )ذكور( SQ800 كلية إلعلوم )إ 

SQ200  انث( -)ذكور  - - كلية إلهندسة إ 

 ةكلية عمان للعلوم إلصحي

IH001  )إلوسطى –)ذكور 

IH001 )جنوب إلشرقية – )إانث 
 بكالوريوس إلتصوير إلطبيي ظفار –)ذكور(  IH002 بكالوريوس علوم إلمختبرإت إلطبية

IH003 )انث  )إ 

 (إلوسطى ،شمال إلباطنة ،مسقط)

IH003 )ذكور(  

 (مصيرة –ظفار ) 

 بكالوريوس إلعالج إلطبيعي

 

NA001 )ظفار – )ذكور 

NN001 )إلوسطى – )ذكور 

NS001  انث( -)ذكور  شمال إلباطنة – إ 

NU001 )انث  جنوب إلشرقية – )إ 

 بكالوريوس إلعلوم في إلتمريض 

 



 إلكليات إلتقنية

TC001 انث(-)ذكور انث( -)ذكور TC004 هندسة إ   درإسات تجارية إ 

TC002 انث( -)ذكور  إلصيدلة )ذكور( TC005 تقنية إلمعلومات إ 

TC003 انث( -)ذكور انث( TC006 إلتطبيقيةإلعلوم  إ   إلتصوير إلضوئي )إ 

 

 

 

 لطلبة مناطق إل متيازإلمنح إلدإخلية 

 

 إ سم إلبرانمج رمز إلبرانمج إ سم إلبرانمج رمز إلبرانمج

PD013 
نجليزية في إلتربية   جامعة ظفار  -إللغة إل 

انث( –)ذكور   إ 

PD010  انث(معلم مجال أأول  جامعة نزوى – )إ 

PD011   انث(معلم مجال اثني  جامعة نزوى – )إ 

PD005 

ما عدإ جميع إلتخصصات إلتي تبتعث إليها إلوزإرة 

 إلطب إلبشري وإلطب إلبيطري

انث( –)ذكور   إ 

PD012 
 جامعة نزوى –إلتربية في إللغة إلعربية 

انث( –)ذكور   إ 

 إلكليات إلمهنية

VC001 انث( –)ذكور  إ 

 إلكلية إلمهنية ابلسيب

 إلهندس يةإلتخصصات 

VC010  انث( –)ذكور  إ 

 إلكلية إلمهنية بش ناص

 إلتخصصات إلهندس ية

VC003  انث( –)ذكور  إ 

 إلكلية إلمهنية بصحم

VC012  انث( –)ذكور  إ 

 إلكلية إلمهنية ابلبريمي

VC006  انث( –)ذكور  إ 

انث( –)ذكور  VC015 إلكلية إلمهنية بصور  إ 

انث( –)ذكور  VC008 إلكلية إلمهنية بصاللة  إ 

 إلكلية إلمهنية بعبري

VC002  انث( –)ذكور  إ 

 إلكلية إلمهنية ابلسيب
 إلدرإسات إلتجارية

VC011   انث( –)ذكور  إ 

 إلكلية إلمهنية بش ناص
 إلدرإسات إلتجارية



 اتبع : إلكليات إلمهنية

VC004 ( ذكور– )انث  إ 

 إلكلية إلمهنية بصحم
 إلدرإسات إلتجارية

VC014  انث( –)ذكور  إ 

 إلكلية إلمهنية ابلبريمي
 إلدرإسات إلتجارية

VC007 ( ذكور– )انث  إ 

 إلكلية إلمهنية بصور

VC016   انث( –)ذكور  إ 

 إلكلية إلمهنية بصاللة

VC005  ( ذكور– )انث  إ 

 إلكلية إلمهنية بصحم
نتاج إلنباتي  إلتدريب إلزرإعي / إل 

MS006 ذكور() 

 ابلخابورةإلكلية إلمهنية للعلوم إلبحرية 

 إلتدريب إلسمكي

تقنيات إلمالحة ومعدإت إلصيد )رابن سفن صيد 

 ساحلي(

MS007 ذكور 

 إلكلية إلمهنية للعلوم إلبحرية ابلخابورة

 إلتدريب إلسمكي

انث( –ذكور ) MS005 هندسة صيد)هندسة سفن صيد ساحلي(  إ 

 إلكلية إلمهنية للعلوم إلبحرية ابلخابورة

 

إلسمكية ) إرشاد سمكي  إلتدريب إلسمكي/ إلتنمية

 وضبط إلجودة(
MS004 ( ذكور– )انث  إ 

 إلكلية إلمهنية للعلوم إلبحرية ابلخابورة
 تدريب سمكي )تربية إلأحياء إلمائية(

 إلخارجية إللبعثات 

 إ سم إلبرانمج رمز إلبرانمج

SE774 

Water Technology 

 بلد إلدرإسة : إلمانيا

 لغة إلدرإسة : إللغة إلألمانية

SE508 

Embedded Systems Engineering, Energy & Raw Materials, Energy Technology, Industrial Engineering, Industrial 

Engineering & Logistics , Marine Engineering, Material Sciences, Renewable Energy, Electrical Engineering, 

Environmental Engineering, Mechanical Engineering, Civil Engineering or Mechatronics 

 بلد إلدرإسة : إلمانيا

 غة إلدرإسة : إللغة إلألمانيةل

 

 

 

 

 

 



 

 إلبعثات إلدإخلية

 مكان إلدرإسة إ سم إلبرانمج رمز إلبرانمج

BS006 كلية عمان لطب إلأس نان طب وجرإحة إلفم وإلأس نان 

BS097 
دإرة إلأعمال-إلعلوم إلمصرفية وإلمالية-إلمحاس بة وإلتدقيق إلمالي-إلدإرة وإلعمال -إلمحاس بة إلمالية إلعلوم في إلمالية -إ 

 إل سالمية 
 كلية إلدرإسات إلمالية وإلمصرفية

BS196  كلية إلبيان إلعالن -إلذإعة وإلتلفاز  -إلعالقات إلعامة  -إلصحافة 

BS206  إلآليعلوم إلحاسب 

 إلجامعة إلألمانية للتكنولوجيا

BS207 تخطيط إلمدن وإلتصميم إلمعماري 

BS208 علوم إلرض إلتطبيقية 

BS209  إلهندسة إلبيئية-هندسة إلميكانيكية -هندسة إلعمليات 

BS211   دإرة إلأعمال إلدولية وإلخدمات  إلعلوم في إلخدمات إللوجستية -إلعلوم في إ 

BS126  دإرة نظم إلمعلومات -تقنية إلمعلومات علم  علوم إلحاسب إلآلي-إ 

 كلية مزون
BS128 

 علم إلنفس  

 

BS129 إل قتصاد 

BS130  دإرة إلأعمال-إلمحاس بة -رايدة إلأعمال  -إلقيادة إلتنظيمية و إل شرإفية  إ 

BS077 إلقانون 

دإرة  BS236 إلجامعة إلعربية إلمفتوحة  إلعلوم في إلمحاس بة -إلنظمة -إلتسويق  -إلمحاس بة  -إلقتصاد  -إ 

BS237 
دإرة إلأعمال    تقنية إلمعلومات و إلحوس بة -ش بكات و أأمن إلمعلومات  -علوم إلحاسوب  -إلحوس بة وإ 

 

BS011  نجليزية وإلترجمة -إللغة إللمانية وإلترجمة-إللغة إلفرنس ية وإلترجمة  إللغة إل 

 جامعة نزوى
BS012 

دإرة إلمشاريع إلترفيهية  دإرة إلأعمال إلمحاس بة -إلتجارة إلدولية وإلمالية  -إ  إل قتصاد  -إلتسويق -إدإرة إلعمليات  -إ 

 وإلمالية



BS013  إلهندسة إلبيئية -هندسة إلحاسوب  -إلهندسة إلكهرابئية  -إلهندسة إلمدنية 

 اتبع: إلبعثات إلدإخلية

BS014 إلهندسة إلكيميائية وإلبتروكيميائية 

 جامعة نزوى

BS015  هندسة إلتصميم إلدإخلي وإلديكور 

BS016 تقنية حيوية 

BS020 إل حصاء 

BS225 هندسة علم إلعمارة 

BS286 إلفنون إلجميلة 

BS287  نظم إلمعلومات -علوم إلحاسوب -تصميم إلويب وأأمن إلمعلومات 

BS306  انث   بكالوريوس إلتربية )إللغة إلعربية( توطين()برانمج  إلوسطى( -ظفار( )ذكور  -)إ 

BS021 إلعمال وإلقانون إلتجاري و إلقانون 

 جامعة صحار

BS023   نجليزية وإلترجمة -درإسات إللغة إلنجليزية  إللغة إل 

BS024 إلتسويق - إلدإرة - إلمحاس بة 

BS026 
-هندسة إلعمليات إلمعدنية و إلموإد -إلهندسة إلمدنية -إلهندسة إلميكانيكية وإللكتروميكانيكية -إلهندسة إلكهرابئية 

 إلهندسة إلكيميائية

BS027 
نظم إلمعلومات  -إلش بكات وقاعدة إلبياانت  -علوم إلحاسوب وهندسة إلويب -علوم إلحاسوب وإلوسائط إلمتعددة، 

 تقنية إلمعلومات -إل دإرية 

BS270 )بكالوريوس إلتربية )إلرايضيات 

BS031  دإرة سلسلة إلتوريد  إلتامين-إلتسويق -إلمحاس بة -إلمالية  -إل دإرة -إللوجستيات و إ 

 جامعة ظفار

BS032  علوم إلكمبيوتر-نظم إلمعلومات إلدإرية 

BS036  نجليزية  إلترجمة -إللغة إل 

BS034 إلهندسة 

BS037 إلعمارة إلدإخلية 

BS040  )ذكور( بكالوريوس إلتربية )إللغة إلنجليزيه( 

BS106 كلية إلزهرإء للبنات علوم هندسة إلبرمجيات، علوم إلحاسب إلألي 



BS107 نجليزية و إلترجمة  إإللغة إل 

 اتبع: إلبعثات إلدإخلية

BS109 دإرة إلأعمال، إلمحاس بة  إلعلوم إلمالية وإلمصرفية، إ 

 إلحقوق BS111 كلية إلزهرإء للبنات

BS112 إلتصميم إلدإخلي، إلتصميم إلجرإفيكي 

BS018 إلطب إلبيطري 

 جامعة إلشرقية

BS216  إلتمويل وإلمحاس بة -إل دإرة   -رايدة إلأعمال إلجماعية 

BS217   إلهندسة إل لكترونية وإل تصالت-هندسة إلبيئية -هندسة إلمدنية 

BS218 علوم إلغذإء وإلتغذية 

BS219 إلقانون 

BS220 دإرة إلمشاريع إل نشائية  إلهندسة في إ 

BS221  إل رشاد إلنفسي 

BS222 )انث بكالوريوس إلتربية )مجال أأول  )) إ 

BS303 )برانمج توطين( 
 بكالوريس تربية مجال أأول  

انث    جنوب إلباطنة( –) إ 

BS071   إلمحاس بة -إلتسويق  -إدإرة إلأعمال  -إلتجارة إلدولية  - تنمية إلموإرد إلبشرية-إلعلوم إلمالية وإلمصرفية 

نجليزية وإدإبها  BS074 كلية إلبريمي  ترجمة -لغة إ 

BS076  علوم إلحاسب إلألي-إنظمة إلمعلومات  -هندسة إلبرمجيات 

BS226  هندسة إلحاسب إلآلي- هندسة إلمعلومات وإل تصالت-هندسة إلميكانيكية -إلهندسة إلمعمارية  -إلهندسة إلمدنية 

 جامعة إلبريمي
BS229 

دإرة نظم إلمعلومات  دإرة إلتوريدإت إلعالمية وإللوجستية -إلصيرفة إلسالمية و إلمالية  -إ  دإرة إلتصدير-إ  دإرة إلأعمال -إ  إ 

 وإلأعمال إل لكترونية

BS231 إلقانون 

BS232 إلعمارة إلدإخلية 

BS179 علوم إلحاسوب 

دإرة وإلتكنولوجياكلية عمان   إلتصميم إلدإخلي BS176 لال 

BS177  دإرة إلأعمال -إلتسويق وإلتجارة إللكترونية  إلمحاس بة -إلعلوم إلمالية وإلمصرفية  -إ 



BS140 إلكلية إلعلمية للتصميم إلعمارة 

 اتبع: إلبعثات إلدإخلية

BS136 
إلتصوير  -إلرسوم إلمتحركة  -إلتصميم إلدإخلي  -إلرقمي  إلتصميم إلجرإفيكي -إلفنون إلجميلة    -تصميم إلزايء 

 إلفوتوغرإفي
 إلكلية إلعلمية للتصميم

BS116  إلمحاس بة-إل دإرة وإلتسويق-إلعلوم إلمالية وإلمصرفية 

 إلهندسة إلميكانيكية –إلمعمارية   إلهندسة BS117 كلية صور إلجامعية

BS118  نظم إلمعلومات-تكنولوجيا إلمعلومات 

BS290  دإرة  -إلخدمات إللوجستية و إدإرة سلسة إلتموين  إلمحاس بة إلال 
 جامعة مسقط

BS291 إلهندسة إلكيميائية 

BS148   علوم إلحاسب إلآلي -إنظمة إلحاسب إلآلي وإلش بكات  -إلحاسب إلآلي وهندسة إلبرمجيات 

 كلية مسقط
BS149 

دإرة إلموإرد إلبشرية  -إلتسويق-إلمحاس بة وعلم إلحاسب إلألي  -إلمحاس بة ودرإسات إلأعمال  -درإسات إلأعمال  -إ 

دإرة إلمشاريع  إ 

BS168 دإرة إلفعاليات دإرة إلس ياحة وإلضيافة -إ   كلية عمان للس ياحة إلتسويق إلس ياحي-إ 

BS186 
دإرة إلمشاريع إلصغيرة  دإرة عامة(-إلتجارة إللكترونية  -إلس ياحة  -إ  دإرة إلأعمال )إ  دإرة إلموإرد إلبشرية  -إلمالية   -إ   -إ 

 إلتسويق  -إلمحاس بة 

 BS187 كلية مجان
إلحوس بة / هندسة  -إلحوس بة/إلنفط وإلغاز -إلتجارة إل لكترونية  -إلحاسوب وتطبيقات إلنترنت  -إلش بكات  

 إلحوس بة / نظام إلمعلومات إلمصرفية -إلبرمجيات 

BS188 نجليزية  إللغة إل 

BS041  دإرة إلأعمال )مساق إلموإرد إلبشرية(  -إل دإرة إللوجستية دإرة إلأعمال )مساق إلمحاس بة وإلمالية( -إ   إ 
 كلية إلشرق إلأوسط

BS042  إلآلي وإلش بكاتهندسة مكوانت إلحاسب  -هندسة إللكترونيات وإلتصالت 

BS050 دإرة إلأعمال وتقنية إلمعلومات  علوم في إ 

 إلجامعة إلوطنية للعلوم وإلتكنولوجيا

BS002 إلصيدلة 

BS051 

هندسة  -إلهندسة إلمدنية  -هندسة إلتصالت  -هندسة إلكمبيوتر  -إلهندسة إلميكانيكية بمساعدة إلكمبيوتر 

هندسة  -هندسة أأجهزة إلقياس وإللكترونيات  -هندسة إلمكاترونيكس  - هندسة إلطاقة إلكهرابئية -إلنشاءإت 

 إلقياس وإلتكاليف

BS053 هندسة إلمعالجة وإلصيانة/ إلهندسة إلكيميائية 

BS019 للهندسة وإلتكنولوجيا إلعالمية إلكلية إلتخطيط إلحضري وإل قليمي 



BS200  إل دإرة وإلممارسة إلبيئية 

BS266 إلتصالت و إل لكترونية إلهندسة  - إلس يارإت تكنولوجيا و إلميكانيكية إلهندسة 

BS268  تكنولوجيا إلوسائط إلمتعددة-هندسة إلبرمجيات -علوم أأمن إلحساابت وإلأدلة إلجنائية 

 اتبع: إلبعثات إلدإخلية

BS061  إلهندسة إلبحرية 

 إلهندسة إلتحويلية BS062 كلية عمان إلبحرية إلدولية

BS063 -)دإرة إللوجستيات وإلنقل - إلمالحة إلبحرية )ضابط سطح إلسفينة  إ 

BS083 
إدإرة إلطيرإن -إلعلوم في إلمحاس بة  -إلأدإب في إل قتصاد  - إإلعلوم في إدإرة إلصحة  -إلعلوم في إدإرة إلمطارإت  - 

دإرة إلأعمالإلعلوم في  -إلعلوم في إدإرة إلنقل وإلخدمات إللوجستية  -وإلسالمة  إ   
 إلحصاء BS090 إلكلية إلحديثة للتجارة وإلعلوم

BS092 إلقانون إلتجاري 

BS246  إلهندسة إلميكانيكة )حفر أ ابر إلنفط( -هندسة إلسالمة من إلحرإئق 
 إلكلية إلدولية للهندسة وإل دإرة

BS249 إدإرة إلصحة وإلسالمة إلبيئية إدإرة  إلسالمة من إلحرإئق 

BS256  ،دإرة إلأعمال، إلمحاس بة، إدإرة سفر وس ياحة، إلمالية،إقتصاد تجاري-إدإرة إلتسويق  إ 
 كلية إلخليج

BS257  نظم إلمعلومات -علوم إلحاسوب  -برمجة إلحاسوب -برمجة إل تصالت 

DS001 

 )للذكور فقط(

 هندسة إلمساحة وإلجيوماتكس

 لمرحلة إلدبلوم فقط
 معهد إلعلوم إلطبوغرإفية

 بعثات إلضمان إل جتماعي وإلدخل إلمحدود

SF001 SP001 
 مختلف تخصصات إلعمارة وإل نشاء لتخصصات إلدبلوم 

 
 مكان إلدرإسة : إلجامعات وإلكليات إلخاصة 

يحدد إلطالب إلمؤسسة إلتي يرغب ابلدرإسة بها 

 وفق إلتخصص وإلمؤهل إلدرإسي إلمقبول به.

بعد ل يسمح بتغيير إلمؤسسة إلتعليمية *

جرإءإت إلتسجيل. س تكمال إ   إ 

SF002 SP002 
 مختلف تخصصات تكنولوجيا إلمعلومات حسب ما تقدمه كل مؤسسة تعليمية خاصة لمؤهل إلدبلوم

 

SF003 SP003 مختلف إلتخصصات إل دإرة وإلمعامالت إلتجارية حسب ما تقدمة كل مؤسسة تعليمية خاصة لمؤهل إلدبلوم 

SF004  SP004   
بدإعية حسب ما تقدمة كل مؤسسة تعليمية خاصة لمؤهل إلدبلوممختلف   تخصصات إلفنون إل 

 

 



 

 

 

 

  للطلبة من ذوي إل عاقة إلخاصة –إلبعثات إلدإخلية 

BS260   عاقة حركية عاقات سمعية ونطقية( -إلتخصصات إل دإرية ) إ   إ 

 إلجامعات وإلكليات إلخاصة

BS261  عاقة حركية(تخصصات تكنولوجيا إلمعلومات  )إ 

BS262 )عاقة حركيه  إلتخصصات إلهندس ية )إ 

BS263   عاقة حركية عاقة بصرية( -تخصصات إلقانون )إ   إ 

BS264  عاقة حركية عاقة بصرية( -تخصصات إللغات وإلترجمة )إ   إ 

 

 

 إلشروط فيها.، وتم تعديل إلبرإمج إلدرإس ية إلتي وردت بدليل إلطالب ول زإلت بعض مقاعدها شاغرة اثنيًا: 

  للطلبة من ذوي إل عاقة إلخاصة –إلبعثات إلدإخلية 

BS265 
 تخصصات إلتصميم 

عاقات سمعي )  (ةإ 

 %61لنجاح في دبلوم إلتعليم إلعام بتقدير إ

 إلنجاح في إللغة إل نجليزية
 إلجامعات وإلكليات إلخاصة

 


