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 0202/1002للعام األكاديمي  إعالن بالمستجدات في البرامج الدراسية المتوفرة بمؤسسات التعليم العالي الحكومية والبعثات والمنح

للعام ادلها عيسر وزارة التعليم العالي، متمثلة بمركز القبول الموحد أن تقدم التهنئة لجميع الطلبة الناجحين في شهادة دبلوم التعليم العام وما ي

، ويسعدها أن تعلن عن التعديالت والمستجدات من البرامج الدراسية في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والبعثات 0202/ 0291الدراسي 

 والتي وردت من المؤسسات والجهات المعنية، وتنقسم كالتالي:  0202/0209والمنح للعام األكاديمي 

 .نتيجة لدمجها في رموز وبرامج أخرى  إلغاؤهاالرموز و البرامج أو التخصصات التي وردت بدليل الطالب وتم  أوال: 

 : 
ً
 .إلغاؤهاالرموز و البرامج أو التخصصات التي وردت بدليل الطالب وتم  ثانيا

 
ً
 في بعض البرامج الدراسية التي وردت بدليل الطالب.  لتعديالتا :ثالثا

 :
ً
 .شرط إجراء المقابالت الشخصية وإختبارات القبول ا التي ألغيت به البرامج رابعا

 
ً
 .لجديدة: البرامج الدراسية اخامسا

 وعليه يرجى من جميع الطلبة الحاصلين على دبلوم التعليم العام أو ما يعادله إتباع اآلتي: 

 .هذا اإلعالناإلطالع بدقة على جميع تفاصيل التعديالت والمستجدات في البرامج الدراسية في  .9

ضرورة تحقق الطالب من صحة البيانات األساسية وكذلك المواد الدراسية ونتائجها في نظام القبول اإللكتروني بمجرد دخوله إلى النظام  .0

 رقم المستخدم والرقم السري
ً
 .مستخدما

من و التعرف على البرامج الدراسية التي يمكن للطالب التقدم إليها من خالل دليل الطالب، والمستجدات والتعديالت الواردة في هذا اإلعالن،  .3

 في نظام القبول اإللكتروني.  وصلة مشاهدة البرامج المستوفي لشروطهاخالل 
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مالحظات لاعند الولوج إلى اإلستمارة اإللكترونية ، يرجى الضغط على زر )حفظ( قبل البدء في التعديل وترتيب الخيارات وذلك من أجل معرفة  .4

 على البرامج الدراسية التي وضعت في الفترة األولى من التسجيل، ليتم إستبدالها ببرامج أخرى. باللون األحمر  في النظام 

 الذين لم يتمكنوا من التسجيل في الفترة السابقة، التسجيل بنظام القبول اإللكتروني واإلختيار من  البرامج المحققين لشروطها. لطلبة على ا .5

ن  تحميل نسخة م من داخل وخارج السلطنة وحملة المؤهالت الدولية امعلى الطلبة الحاصلين على الشهادات المعادلة لدبلوم التعليم الع .6

  .4/8/0202 ومعادلة وزارة التربية والتعليم في النظام اإللكتروني في موعد أقصاه الثالثاء الموافقبطاقة الشخصية ، والكشف العالمات ، 

من  0209/0202ة للعام األكاديمي صليارفاق خطاب )قبول غير مشروط( بنسخته األ  (DE001لبرنامج بعثات القبول المباشر ) على المتقدمين .7

 .98/7/0202الموافق  سبت في موعد أقصاه الموصى بها لهذا النوع من البعثات من احدى الجامعات المعتمدة والالفصل األول أو الفصل الثاني 

شرطا للتنافس على أي ( IELTS) يةال يعتبر الحصول على اختبار اللغة اإلنجليز ، 91-األوضاع الحالية المصاحبة لجائحة كوفيدفي ظل كما أنه  .8

لمعظم الدول   IELTS Indicatorتم اعتماد ، ف(SE006) عدا برنامج الطب البشري في الكلية الملكية للجراحين فرع البحرين خارجيةبعثة 

للقادرين  Academic IELTSأو  IELTS UKVIولكن ال يمنع ذلك التقدم الختبار بسبب تعذر إقامة االختبار الورقي حاليا في العديد من األماكن، 

ينصح الطلبة باالطالع على كما  م. 98/7/0202التحميل في موعد أقصاه السبت الموافق و  ،على ذلك أو الذين لديهم اختبارات سارية الصالحية

 مواقع الجامعات العالمية للتعرف على المستجدات. 

 

 من 
ً
 بأن فترة تعديل الرغبات تبدأ إعتبارا

ً
وهنا نؤكد لجميع الطلبة بضرورة  .8/7/0202 وحتى يوم األربعاء 00/6/0202 ألثنينيوم اعلما

 الولوج إلى شاشة اختيارات البرامج الدراسية، والضغط على زر )الحفظ( للتعديل كما هو وارد أعاله. 
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  نتيجة لدمجها في رموز وبرامج  أخرىأوالً: الرموز و البرامج أو التخصصات التي وردت بدليل الطالب وتم إلغاؤها 

 ) الواليات المتحدة األمريكية (   الخارجيةالبعثات 

 هفيالتخصصات الفرعية الذي تم دمج  رمز البرنامج الملغي رمز البرنامج

SE791 

SE630 SE640 

SE646 

SE470 SE485 

SE565 SE501 

SE763 SE563 

SE660 SE639 

 )  المملكة المتحدة (   البعثات الخارجية

SE790 

SE643 SE631 

SE661 

SE566 SE502 

SE495 SE489 

SE670 SE810 

SE421 

SE416 

SE426 

SE408 

SE435 

SE428 

SE420 

SE441 SE064 

SE425 

SE783 SE720 

SE600 SE762 

SE451 SE417 

SE698 SE788 

التي كانت خصصات الفرعية تال

مدرجة تحت رموز هذه البرامج، 

تم دمجها في رموز البرامج 

لتقليل أعداد رموز  المحاذية لها

 .البرامج

وعلى الطلبة الذين اختاروا هذه 

البرامج في مرحلة التسجيل 

إلغاءها واستبدالها بالرموز 

 المحاذية لها.
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  نتيجة لدمجها في رموز وبرامج  أخرىأوالً: الرموز و البرامج أو التخصصات التي وردت بدليل الطالب وتم إلغاؤها  

 )  نيوزلندا (   الخارجيةالبعثات 

 يهف دمج التخصصات الفرعيةالذي تم  رمز البرنامج الملغي رمز البرنامج

SE415 SE423 

SE413 SE419 

 )  كندا (   البعثات الخارجية

SE830 SE647 

 )  استراليا (   البعثات الخارجية

SE792 
SE644 

SE632 

SE671 SE809 

SE553 
SE500 

SE526 

  

  ً  : الرموز و البرامج أو التخصصات التي وردت بدليل الطالب وتم إلغاؤهاثانيا

 بعثات جامعة عمان

 رمز البرنامج رمز البرنامج

OE003 OE004 

OE005 OE006 

OE070 OE080 

OE071 OE120 

OE030 OE101 

OE060 OE110 

OE061 OE130 

 ) الواليات المتحدة األمريكية (   البعثات الخارجية

SE542 SE672 

SE699 SE593 

SE546 

 

التي كانت خصصات الفرعية تال

مدرجة تحت رموز هذه البرامج، 

تم دمجها في رموز البرامج 

لتقليل أعداد رموز  المحاذية لها

 .البرامج

وعلى الطلبة الذين اختاروا هذه 

البرامج في مرحلة التسجيل 

إلغاءها واستبدالها بالرموز 

 المحاذية لها.
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  ً  : الرموز و البرامج أو التخصصات التي وردت بدليل الطالب وتم إلغاؤهاثانيا

 

  البعثات الخارجية .أ

 )  المملكة المتحدة (    تابع البعثات الخارجية

 رمز البرنامج رمز البرنامج

SE571 SE712 

SE473 SE804 

SE041 SE032 

 )  هولندا (   البعثات الخارجية

SE642 

 البعثات الخارجية )بولندا (

SE523 

 )  نيوزلندا (   البعثات الخارجية

SE547 SE637 

SE704 

 )  استراليا (   البعثات الخارجية

SE051 SE572 

SE544 

 ب. البعثات الداخلية

BS310 BS309 

BS308 BS316  

BS307 BS317 

BS286 BS050 

BS218 
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 بلدراسية التي وردت في دليل الطالثالثاً: التعديالت في بعض البرامج ا 

  

 بعض هذه البرامج قد تتطلب إجراء متطلبات قبول أخرى من قبل الجامعة .  *

 الوزارة ال تضمن حصول الطالب على قبول في التخصص أو الجامعة.     

 

 

 

 بعض هذه البرامج قد تتطلب إجراء متطلبات قبول أخرى من قبل الجامعة . *

 

 البعثات الخارجية                                                                                            

 ، وبنفس الشروط الواردة في دليل الطالب التالية تخصصات دقيقة تم دمجها مع رموز البرامج                                       

 المعلومات اإلضافية إسم البرنامج رمز البرنامج

SE630* 

Management, Marketing, Advertising Entrepreneurship, 

Leadership Studies (Management & Leadership) or Business 

Analytics, Logistics Management, Supply Chain Management, 

Finance, Actuarial Science/Studies, Risk Management & 

Insurance or Accounting, Hospitality Management 

  الواليات المتحدة األمريكية

SE485 Energy Engineering or Petroleum Engineerin 

SE501 

Architectural Engineering, Civil Engineering, Electrical 

Engineering, Mechanical Engineering, Industrial Engineering or 

Environmental Engineering 

SE639 

Aviation Management (only a non-flight major is an option – no 

pilot training) 

Finance, Actuarial Science/Studies, Risk Management & 

Insurance or Accounting 

SE494 Materials Science/Materials Engineering 

SE563* 
Earth Science(s), Geology, Geosciences (Geophysics), 

Environmental Sciences, Biology or Chemistry 

SE721 
Digital Media, Media, Visual Arts, Graphic Design, Broadcasting, 

Communication Studies, Journalism or Film (Production) 
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  ثالثاً: التعديالت في بعض البرامج الدراسية التي وردت في دليل الطالب تابع 

 

 بعض هذه البرامج قد تتطلب إجراء متطلبات قبول أخرى من قبل الجامعة .  *

 الوزارة ال تضمن حصول الطالب على قبول في التخصص أو الجامعة.     

 

 

 البعثات الخارجية تابع:                                                                              

 ، وبنفس الشروط الواردة في دليل الطالبتخصصات دقيقة تم دمجها مع رموز البرامج التالية                                       

 بلد الدراسة   إسم  البرنامج  رمز البرنامج

SE643* 

Logistics and/or Supply Chain Management, International Business & Finance, 

Entrepreneurship, Management & Organizational Behavior, Marketing, Retailing or Retail 

Management, Leadership (Business), Consumer Behavior & Marketing, Business Enterprise, 

Advertising & Brand Management, Advertising & Digital Marketing or Business Analytics & 

Consultancy, Accounting, Accounting & Finance, Accounting & Economics, Accounting & 

Management, Finance, Finance & Economics, Accounting & Financial Management, 

Banking, Finance & Management, Finance & Business, Actuarial Sciences,Accountancy & 

Business Law, International Finance,Finance & Law, Finance &Investment, Accounting & 

Statistics or Finance & Statistics, Hotels & Events Management 

 

 

 

  المملكة المتحدة

 

 

 

 

SE502 

Architectural Engineering, Civil Engineering, Construction Engineering, 

Communication Systems Engineering, Structural Engineering, Electrical and/or 

Electronic(s) Engineering, Mechanical Engineering, Mechatronics,  Industrial 

Engineering or Environmental Engineering  

SE489* 

Renewable Energy Engineering, Mining Engineering, Materials Science/Materials 

Engineering or Metallurgical Engineering or Metallurgy or Petroleum Engineering 

  

SE810 
LAW LLB (Legum Baccalaureus = Bachelor of Laws),  Criminology, Criminology & 

Social Policy, Criminology & Sociology, Criminology & Criminal Justice, Criminology & 

Forensic Studies or Criminology & Criminal Behavior 

SE416* 
Sport Rehabilitation, Physiotherapy Occupational Therapy, Speech & Language Therapy, 

Dietetics (NOT Nutrition), Podiatry,  Paramedic Science or Public Health  
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  ثاتابع ً  وردت في دليل الطالب: التعديالت في بعض البرامج الدراسية التي لثا

 

 بعض هذه البرامج قد تتطلب إجراء متطلبات قبول أخرى من قبل الجامعة .  *

 الوزارة ال تضمن حصول الطالب على قبول في التخصص أو الجامعة.     

 

 

 البعثات الخارجيةتابع                                                                                     

 ، وبنفس الشروط الواردة في دليل الطالبتخصصات دقيقة تم دمجها مع رموز البرامج التالية                                       

 المعلومات اإلضافية إسم البرنامج البرنامجرمز 

SE441 
Radiation Therapy/Radiotherapy, Prosthetics & Orthotics, 

Diagnostic/Medical Imaging,  Radiography, Medical Physics or Physics 

with Medical Physics 

 المملكة المتحدة 

SE720* 

Digital Media, Graphic Design, Animation, Broadcast or Digital 

Journalism, TV and/or Film and /or Media Production or Computer 

Graphics, Imaging & Multimedia, Fine Arts, Visual Arts, Art Gallery 

& Museum Studies or Museum Studies & Archeology 

SE762* 
Biology, Biological Sciences, Chemistry or Forensic Science 

 

SE417* Audiology or Dental Technology  

SE788 Cultural Heritage Studies or Archeology 

SE423* Physiotherapy or Occupational Therapy 

 نيوزلندا 
SE419* Dental Technology or Oral Health 

SE402 Paramedic Science 

SE515 
Civil Engineering or Industrial Engineering & Management, 

Logistics Engineering 
 هولندا 

SE529 

Telecommunications Engineering, Electrical & Computer Systems 

Engineering, Civil Engineering, Electrical & Electronic 

Engineering 

 ماليزيا 
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 :ًالتعديالت في بعض البرامج الدراسية التي وردت في دليل الطالب تابع ثالثا  

 

 بعض هذه البرامج قد تتطلب إجراء متطلبات قبول أخرى من قبل الجامعة .  *

 الوزارة ال تضمن حصول الطالب على قبول في التخصص أو الجامعة.     

 
 

 البعثات الخارجيةتابع                                                                                  

 ، وبنفس الشروط الواردة في دليل الطالبتخصصات دقيقة تم دمجها مع رموز البرامج التالية                                       

 المعلومات اإلضافية إسم البرنامج رمز البرنامج

SE504 
Mechatronics, Electrical or Electronic Engineering, Civil 

Engineering or Building Services Engineering 
 إيرلندا 

SE524 Electronics, Electrical Engineering & Industrial Computing  فرنسا 

SE647* Supply Chain Management, Actuarial Science or Accountancy  

 كندا 

SE756 

Civil Engineering, Environmental Engineering, Electrical 

Engineering, Industrial Engineering, Mechanical Engineering,  

Mineral Resource Engineering, Materials Science & 

Engineering,  Energy Engineering 

SE644* 

Logistics and/or Supply Chain Management,  Project 

Management (not in Engineering – should be offered by Business 

School) or Advertisement and/or Public Relations, Tourism 

Management 

 إستراليا 
SE809 

LAW LLB (Legum Baccalaureus = Bachelor of Laws) or 
Criminology or Criminal Justice 

SE500 

Architectural Engineering, Civil Engineering, Construction 

Engineering, Structural Engineering, or Mechatronics, 
Environmental Engineering, Surveying Engineering 

SE061 Paramedic Science 
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 ثا ً  : التعديالت في بعض البرامج الدراسية التي وردت في دليل الطالبلثا

 

 

 

 

 

 البعثات الخارجيةتابع: 

 (.SE006ما عدا برنامج الطب البشري دولة البحرين )الدراسية في البعثات الخارجية  بجميع البرامج IELTS إلغاء متطلب إختبار  -1

 حسب ماورد في دليل الطالب . UKVI IELTS، مازال يتطلب  EG006برنامج  -2

 لمنح دولة اإلماراتتعديل في المعلومات العامة  -3

  في  5.5في التوفل او  525االنجليزية الى  رفع درجة إختبار اللغةIELTS  11والمعلن عنها في الدليل صفحة    5.0بدل. 

 ات خاصة اربخصوص المتطلبات الخاصة بكليات الجامعة فان الطالب يمنح فصل دراسي واحد إلنجازها بعد القبول اثناء دراسته في الجامعة من خالل اختب

 .تعقد في الحرم الجامعي

 الداخلية المنح

 (PD005)المنح الداخلية الكاملة المقدمة من شركة تنمية نفط عمان  -1

 .(التخصصات التربويةليصبح ) جميع التخصصات التي تبتعث إليها وزارة التعليم العالي ما عدا الطب البشري والطب البيطري و  (PD005)برنامج   مسمىتعديل 
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 ثا ً  الدراسية التي وردت في دليل الطالب: التعديالت في بعض البرامج لثا

 البعثات الداخلية

 المعلومات اإلضافيةالتعديل /  المؤسسة التخصص رمز البرنامج

DS001 
دبلوم هندسة المساحة 

 والجيوماتكس

معهد العلوم الطبوغرافية 

)الهيئة الوطنية للمساحة 

 وزارة الدفاع ( –

 )لدرجة الدبلوم( 

 كاآلتي :تم تعديل إشتراطات القبول 

 (.%55النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير )

 . التطبيقية ( في الرياضيات البحتة أو%56الحصول على )

 ( في اللغة اإلنجليزية .%55الحصول على )

SI061 

جميع التخصصات التي 

تبتعث إليها وزارة التعليم 

التخصصات ما عداالعالي 

 .ة يالتربوية والصح

منح مقدمة من شركة 

 ريما للنفط والغاز

للدراسة في أي من 

الجامعات والكليات 

 الخاصة

 تم تعديل إشتراطات القبول كاآلتي :

 (.%55النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير )

 . التطبيقية أو ( في الرياضيات البحتة%56الحصول على )

 ( في اللغة اإلنجليزية .%55الحصول على )

 التعديل في المالحظات :

 .منح كاملة لدرجة البكالوريس 

يحدد الطالب المؤسسة والتخصص الذي يرغب االلتحاق بها 

بعد قبولة في البرنامج ،شرط تحقيق المعدل المطلوب من قبل 

 المؤسسة التعليمية التي تم اختيارها .

المنح شاملة الرسوم الدارسية باإلضافة إلى صرف مخصص 

 شهري للطالب 

 ضرورة الحصول على قبول 

المنح المذكورة متاحة ألبناء والية الجازر بمحافظة الوسطى 

 ، بحيث تكون األولوية كاآلتي :

 أبناء نيابة ريما 

 طلبة الضمان األجتماعي 

BS276 

 التصميم الجرافيكي

 والتصميم الداخلي 

 )إعاقات سمعية ونطقية (

 مكان الدراسة :

 فقط للبناتكلية الزهراء 
 (%55النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير )
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 بع ثاتا ً  : التعديالت في بعض البرامج الدراسية التي وردت في دليل الطالبلثا

 

 

 جامعة السلطان قابوس 

 المعلومات اإلضافيةالتعديل /  التخصص رمز البرنامج

SQ250 
قتصاد والعلوم كلية اإل

 السياسية 

 

 القبول كاآلتي :تم تعديل إشتراطات 

 ( في دبلوم التعليم العام .%55معدل عام ال يقل عن )

 .( كحد أدنى في الرياضيات التطبيقية%06( كحد أدنى في الرياضيات البحتة أو )%56الحصول على )

 ( كحد أدنى في اللغة اإلنجليزية .%55الحصول على ) 

 التربية جميع برامج كلية

يتم قبول الطلبة في كلية التربية بجامعة السلطان قابوس اذا كان لديهم إعاقة لن : التالية ة إضافة المالحظ

تتعلق بالنطق أو أي من االعاقات غير المقبولة في كلية التربية ، ويترتب على ذلك فقدان الطالب لمقعده في 

 بتوفير فرصة أخرى له في أي من كلياتها. كلية التربية ، وال تلتزم جامعة السلطان قابوس

 
 

 الكلية العسكرية التقنية 

 المعلومات اإلضافيةالتعديل /  التخصص رمز البرنامج

 برامج الكلية العسكرية التقنية 

 تعديل في بعض المعلومات اإلضافية :

 يصرف للطالب منحة شهرية إعتباراً من تاريخ إلتحاقة بالكلية وفق اآلتي :
 ر.ع(. 06منحة شهرية وقدرها ) يحصل الطالب المقيد في البرنامج التأسيسي على -1

ر.ع( وذلك حتى حصوله 125يحصل الطالب المقيد في البرنامج الهندسي على منحة شهرية وقدرها ) -2

 على شهادة الدبلوم المتقدم .

يحصل الطالب المقيد في البرنامج الهندسي للسنة األخيرة )مرحلة البكالوريوس( على منحة شهرية  -3

 ر.ع (.  256وقدرها )

الكلية العسكرية التقنية بالتنسيق مع الجهات المستفيدة لخريجيها فرصاً وظيفية بعد التخرج تضمن  -

 وفقاً للبرنامج المقبول به واألنظمة والقوانين المعمول بها .
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 ً  البرامج التي ألغيت بها شرط المقابالت الشخصية وإختبارات القبول :رابعا

 

 المؤسسة  سم البرنامج ا رمز البرنامج

SE020 (Medicine) المتحدة المملكة :الدراسة بلد 

IS003 

  لذكور فقطل

 الفقة وأصوله

 أصول الدين
 كلية العلوم الشرعية 

IS004 

  إناث فقط

IS005 

 لذكور فقطل

IS006 

 إناث فقط

BS001  الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا  طب عام 

BS137  الكلية العلمية للتصميم الفنون الجميلة 

BS017  جامعة نزوى  التمريض 
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 خامساً: البرامج الدراسية الجديدة

 

 مقدمة من مؤسسة قطرمنح كاملة ب.

 معلومات إضافية الحد األدنى للتقدم للبرنامج إسم البرنامج رمز البرنامج

QS001 
منح مؤسسة 

 قطر

 

 من (*حصول الطالب على قبول )مسبق

 ووفقإحدى جامعات المدينة التعليمية 

 اشتراطاتها:
 

 جامعة وايل كورنيل.- 

 جامعة جورج تاون.-

 ن.جامعة نورث ويسترو-

 جامعة كارينجي ميلون.-

 جامعة تكساس أي أند أم.-

 جامعة فرجينيا كومنولث.-

 .جامعة حمد بن خليفة _

 

على الطالب إرفاق خطاب القبول في *

 81النظام اإللكتروني بموعد أقصاه 

 .0202يوليو 

هذه المنح تتطلب تواصل الطالب المسبق مع الجامعات المحددة، عبر مواقعها اإللكترونية .1

 للتعرف على شروط وآلية التسجيل.

 

 عادة ما تشترط هذه الجامعات:.2

 (.TOEFL( أو )IELTSشهادة تقييم اللغة اإلنجليزية ) -

 .ACT أو  SATنتائج إمتحان العلوم والرياضيات  -

 ( عن أي موضوع من اختيار الطالب باللغة اإلنجليزية.ESSAYمقالة مختصرة ) -

 السيرة الذاتية للطالب. -

 أية متطلبات إضافية حسب الجامعة/ التخصص. -

 

تشتمل المنح على الرسوم الدراسية، تكاليف السكن والكتب، باإلضافة إلى مخصص . 3

 شهري.

 

 

 أ. البعثات الخارجية

 معلومات إضافية الحد األدنى للتقدم للبرنامج سم البرنامجإ رمز البرنامج

SE536 

Mechatronics Engineering, 

Robotics and Mechatronics 

Engineering, Mechanical 

Engineering 

 

 النجاح في دبلوم التعليم العام .

 ( .%06الحصول على معدل عام ال يقل عن )

 ( في  مادة الرياضيات البحتة.05%)           

 ( في  مادة الفيزياء أو الهندسة .05%) 

 ( في اللغة اإلنجليزية.06%) 

 بلد الدراسة : ماليزيا
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  ً  : البرامج الدراسية الجديدةتابع خامسا

 

 

 

 

 المقدمة من جمهورية مصر العربيةالجزئية المنح الدراسية ت.

 :المالحظات 

  الدراسية بالدوالر األمريكي فقط تشمل: الرسومالمنحة.  

 اإلدارة المركزية لشؤون الطالب الوافدينالمصري في الجامعة أو الكلية الذي يلتحق بها او ه ة عليه بالجنيتبيقوم الطالب بسداد أي رسوم أخرى متر. 

 ( رسوم فتح ملف ه جني 1556يتحمل الطالب دفع مبلغ قدره )الرسوم قابلة للزيادة. هب الوافدين وهذاإلدارة المركزية لشؤون الطالمصري 

 .أي مصاريف أخرى يتحملها الطالب بنفسه مثل السكن وتذاكر السفر والمواصالت وكافة المصاريف األخرى 

  وزارةالمن قبل بالدوالر امريكي( فقط  555)يصرف للطالب راتب شهري. 

  م.2626تبدأ الدراسة في سبتمبر 

 تقيد بالتخصص والجامعة وبالمدة المحددة للمنحة. حيث ال يسمح للطالب بتغيير التخصص والجامعة ومقر الدراسةعلى الطالب الحاصل على المنحة ال. 

رمز  

 البرنامج

 الحد األدنى للتقدم للبرنامج سم البرنامجإ
 معلومات إضافية

SE960 

 

 الذكاء االصطناعي

 )جامعة كفر الشيخ(

 

 االنجليزيةاللغة لغة الدراسة: 

 جميع المواد النجاح في

عووووووووووام  معوووووووووودل علووووووووووى الحصووووووووووول

(85%.) 

 (%75كيمياء ) -     

 (%75فيزياء ) -     

 (%75) ياءاح -     

 (%75بحتة )رياضيات  -     

 (%80لغة انجليزية ) -     

)الذكاء االصطناعي، مدة الدراسة: خمسة سنوات تشمل التخصصات األتية 

 البيطري، طب أسنان(. والطب‘تكنولوجيا الفضاء  علوم المالحة

 (واالعالم والعلوم السياسية )االقتصاد وفيما يتعلق بالتخصصات األخرى

 مدة الدراسة أربع سنوات. 

المدرسية والفنون  والرياضةمادة التربية اإلسالمية درجة احتساب  لن يتم

 SE961  المعدل العام . ضمن التشكيلية والمهارات الموسيقية

 

 وتكنولوجيا الفضاءعلوم المالحة 

 )يفوس ني)جامعة ب

 

 االنجليزيةاللغة لغة الدراسة: 
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  ً  : البرامج الدراسية الجديدةتابع خامسا

 

 

 المقدمة من جمهورية مصر العربية الجزئية  المنح الدراسيةت.

رمز  

 البرنامج
 سم البرنامجإ

 الحد األدنى للتقدم للبرنامج
 معلومات إضافية

SE962 

 

 

 البيطريالطب 

 ))جامعة المنصورة

 

 االنجليزيةاللغة لغة الدراسة: 

 النجاح في جميع المواد

 (.%85عن ) يقل ال عام معدل على لحصولا

 (%75كيمياء ) -

 (%75فيزياء ) -

 (%75) ياءاح -

 (%75بحتة )رياضيات  -

 (%85لغة انجليزية ) -

)الذكاء مدة الدراسة: خمسة سنوات تشمل التخصصات األتية 

البيطري، طب  والطب‘تكنولوجيا الفضاء  علوم المالحةاالصطناعي، 

 أسنان(.

 والعلوم السياسية )االقتصاد وفيما يتعلق بالتخصصات األخرى

 واالعالم(

 مدة الدراسة أربع سنوات. 

المدرسية  والرياضةمادة التربية اإلسالمية درجة احتساب  لن يتم

 المعدل العام . ضمن والفنون التشكيلية والمهارات الموسيقية

SE963 

 

 طب أسنان

 (جامعة عين شمس)

 

 االنجليزيةاللغة لغة الدراسة: 

 .النجاح في جميع المواد

 (.90%عن ) يقل ال عام معدل على الحصول

 (%80كيمياء ) -

 (%80فيزياء ) -

 (%80) ياءاح -

 (%85لغة انجليزية ) -

SE964 

 

 االقتصاد والعلوم السياسية

 ))جامعة القاهرة

 

لغة الدراسة:  اللغة العربية ، وهناك مواد 

 تدرس باللغة اإلنجليزية 

 .النجاح في جميع المواد

 (.%85عن ) يقل ال عام معدل على الحصول

 (%75اللغة العربية ) -

 (%75اللغة االنجليزية ) -

  

SE965 

 اإلعالم

 ( القاهرة )جامعة

 

لغة الدراسة: باللغة العربية ، وهناك 

 مواد تدرس باللغة اإلنجليزية 
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   ً  : البرامج الدراسية الجديدةتابع خامسا

 

 

 

 

 

 

 

 

 . البعثات الداخلية  ث

 معلومات إضافية الحد األدنى للتقدم للبرنامج إسم البرنامج رمز البرنامج

BS285 

 

 بكالوريس التربية )األحياء (

 ذكور فقط

 الدراسة : اللغة اإلنجليزيةلغة 

 النجاح في دبلوم التعليم العام .         

 ( في  مادة األحياء .56%)        

 ( في  مادة الكيمياء أو الفيزياء.55%)        

 جامعة نزوى ( في  مادة الرياضيات البحتة أو التطبيقية .55%)        

BS029 

 

 بكالوريس التربية )اللغة اإلنجليزية (

 ذكور فقط

 النجاح في دبلوم التعليم العام .         

 ( في  مادة اللغة اإلنجليزية .56%)          

BS030 

 

 بكالوريس التربية )اللغة اإلنجليزية (

 ذكور فقط

 النجاح في دبلوم التعليم العام           

 جامعة صحار ( في  مادة اللغة اإلنجليزية .56%) 

BS257 
 

 الحاسوبعلوم 

 (.%55النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير )

 ( في  الرياضيات البحتة أو التطبيقية .56%) 

 ( في اللغة اإلنجليزية .55%)           

 كلية الخليج

BS224 تغذية اإلنسان التطبيقية والعالجية 

 (% 55النجاح في دبلوم التعليم العام بتقدير )
 :المواد اآلتية( في % 56الحصول على )

 اللغة اإلنجليزية  -

 االحياء  -

 فيزياء .  - 

 الكيمياء - 

 جامعة الشرقية
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  ً  : البرامج الدراسية الجديدةتابع خامسا

 

 

 

 

 .برامج البكالوريوس )برنامج توطين الوظائف التدريسية بالقرى البعيدة (ج

 معلومات إضافية للبرنامجالحد األدنى للتقدم  سم البرنامجإ رمز البرنامج

BS305 
 بكالوريس التربية )اللغة اإلنجليزية (

 برنامج التوطين                    
  

 النجاح في دبلوم التعليم العام .

 ( في  مادة اللغة اإلنجليزية .56%)

 جامعة نزوى

BS321 
 بكالوريس التربية )اللغة اإلنجليزية (

 برنامج التوطين       
 صحارجامعة 

BS322 
 بكالوريس التربية )اللغة العربية  (

 برنامج التوطين      

 النجاح في دبلوم التعليم العام .

 ( في  :%56الحصول على )

 اللغة العربية 

 التربية اإلسالمية

 جامعة صحار

 للطلبة القاطنين مناطق األمتيازPDO) المنح الداخلية المقدمة من شركة تنمية نفط عمان ). ح

 رمز البرنامج
 معلومات إضافية الحد األدنى للتقدم للبرنامج اسم البرنامج

PD010 
 معلم) مجال أول(

لإلناث فقط   

 النجاح في دبلوم التعليم العام .

 ( في :%55الحصول على معدل )

 اللغة العربية 

 التربية اإلسالمية 

 الدراسات اإلجتماعية 

                         

                 

 

 مكان الدراسة : جامعة الشرقية                       

 

 

 

 
PD011 

 معلم )مجال ثاني (

  لإلناث فقط 

 النجاح في دبلوم التعليم العام .

 ( في :%55الحصول على معدل )
 الرياضيات البحتة 

 الفيزياء أو الكيمياء أو األحياء 


